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 שליט"א   אליהו עטיה הרה"ג / "בה'תשפ –'ואתחנן'פרשת  

   (ח"א) צ"ט ותתור  ליקוטי מוהר"ןמבוסס על 

גם תפילות שלא נענו, כשיתפלל טוב כל   /'מתנת חינם'לזכות לארץ ישראל אפשר רק בכח 
משה  /  הסיבה שמשה רבינו מרבה כל כך בתפילה על ארץ ישראל/  התפילות יעלו יחד

מה שייך נחמה הרי עדיין לא  /   רבינו הוא בחינת 'דעת', ורצה לבנות מקדש שהוא 'דעת'
שפך  /  הנחמה כשיודעים שבזמן החורבן היה גם חסד גדול מאת ה'/  נבנה בית המקדש

מכח השתיקה של /  על ידי שתיקה עולים לעולם המחשבה /   חמתו על העצים והאבנים
עיקר מעלת שתיקת משה כי באה אחר תקט"ו  /   משה יהושע יכל להנחיל את ישראל

/    הנחמה שבט"ו באב/  שתיקת משה היא בחינת המקיף של נחמו נחמו עמי/   תפילות
אהבת בית המקדש, אהבת  /   שמתעוררים בט"ו באב ויוה"כ -עשרה סוגי אהבה שבקדושה 

אהבת  /  אהבת ה', אהבת הרב, אהבת התלמיד, אהבת תורה/  בה מאהבההחכמה, תשו 
/   יחוד האהבות הנ"ל בעשר ספירות/  הבנים, אהבת אשתו וישראל, אהבת ארץ ישראל

ישראל היא תוצאה מאהבת ה' / אהבת   האהבות שמתעוררים ביום הכיפורים / אהבת
התורה המתגברת ביום ט"ו באב / גם אהבת ארץ ישראל מתגברת ביום ט"ו באב / אהבת  
המקדש שייכת גם ליום כיפור וגם לט"ו באב / אהבת חכמה ותשובה מאהבה שייכת ליום 

ם  לט"ו באב ויו -לט"ו באב / אהבת הבנים  -כיפור / אהבת הרב והתלמיד, אהבת תורה  
הכיפורים / שידוך שמכריזים מהשמים וזיווג לפי מעשיו / החילוק שבשורשי הנשמות בין 

זיווג מן השמים, ט"ו באב זיווג   -זיווג ראשון לשני / מהו זיווג ראשון ומהו זיווג שני / יום כיפור 
לפי מעשיו / הזיווגים בזמן שלנו שכולנו מהרבה גלגולים הם זיווגי ט"ו באב / בפרטות  

 מות המגולגלות יש גם זיווג ראשון וגם שניהנש

 'מתנת חינם' לזכות לארץ ישראל אפשר רק בכח 

 וגם   'שבת נחמו' ופרשת ואתחנן באים תמיד אחרי תשעה באב,  א.

  ענין איך ה צריך להביןו , שבו יש שמחה גדולה.ו באב" ט יש את יום

באב ט"ו  תיקון  וה  של  המקדש    עניןלא  בית  חורבן  שהיה של 

ן ֶאל  "  :)דברים ג, כג(  כתוב בפסוק  .אבבתשעה ב ֵעת ַהִהוא    ה'ָוֶאְתַחנ ַ ב ָ

משה   ."נםיאלא לשון מתנת ח  ...נוןיאין ח"אומר רש"י:    –"  ֵלאֹמר

לזכות    רבינו שכדי  ישראל  לא הבין  דוקא  לבקש  צריך    -רץ 

ארץ ישראל   ,תניינא תורה ע"ח()וכמבואר בדברי רבינו    .מתנת חינםב

גבוה כך  כל  דבר  להשיג  ש  ,זה  ידי    אותהאפשר  על  האוצר  רק 

  .'אוצר מתנת חינם'הגדול שנקרא  

שיש    :אומר  רש"ימנם  א במעשיהם אע"פ  לתלות  לצדיקים 

משמע ו  ע"כ.  ,הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חינם

ארץ ש,  בפנימיות, כך הואהסיבה שביקש במתנת חינם. מ"מ    ושז

חינם.   רק במתנת  אם הטעם רק  והראיה, שישראל אפשר לבקש 

מקום, ולמה ל הרי שדרשה זו שייכת בכ של הצדיקים,משום הענוה 

שארץ נ ללמד  שבא  אלא  ישראל,  ארץ  בענין  כאן  דוקא  כתבה 

 'במתנת חינם'. ישראל דוקא אי אפשר להשיג רק 

 לות יעלו יחד , כשיתפלל טוב כל התפיגם תפילות שלא נענו

 ( 515)  תקט"ו התפלל    רבינושמשה    ,רבה יא, י(דברים  )   כתוב במדרש ב.  

'ואתחנן',  תפילות כל    כמנין  משה   הרבות  התפילותולמרות  של 

נע לא  מו  רבינו  .נה הוא  בליקוטי  צ"ט)   ן"רהאומר    שלומדים   ,(תורה 

ימשיך ,  לא מקובלת  לושאדם רואה שהתפילה שילו  פשא  :כאןמ

י ולא  מתפללש  וכמו  תייאש.להתפלל  שהוא  רואה   הרבה  משה 

  שבאמת   רבינו  אומרו   .ובכל אופן הוא ממשיך ומתפלל  ,הולא נענ 

  , לאוצר   שהתפללת נכנסת  הליתפוכל  בדת,  שאותפילה    שוםאין  

 כל , וכל התפילות את    היא מעלה  ,טובה אחת  תפילה  יש  וברגע ש

יתפלל   .אחתבבת    התפילות מתקבלות רבינו שאדם  אומר  ולכן 

בסוף כשיזכה להתפלל  כי  בקות,  בדזוכה להתפלל  שלא  כאפילו  

 כל התפילות יחד.יעלו  ואז תפילה אחת בדבקות כמו שצריך, 

ה רבינו היה מתפלל את  רי רבינו יש להסביר, שאם משועל פי דב

ת הקודמות. יא היתה מתקבלת עם כל התפילוהתקט"ז ההתפילה  

כו(הקב"ה אמר לו  ולכן   ג,  עֹוד "  )דברים  ֵאַלי  ר  ֵ ב  ד ַ ֹוֶסף  ת  ַאל  ָלְך  ַרב 

ַהז ֶה ָבר  ד ָ ו".  ב ַ הידאי  כי  תפילה של משה  שונה מחברתה,  כל  תה 

, היו  היתה עולה התפילה האחרונה  אםבדברי ריצוי ושבח אחרים, ו 

תיקון   נעשה  והיה  עכשיו,  עד  התפילות שהתפלל  כל  עמה  עולים 

שה  אלא  לארץ נפלא.  יכנס  לא  רבינו  שמשה  אחרת,  רצה  ית'   '

 ישראל, וכמבואר בחז"ל. 

 ראל מרבה כל כך בתפילה על ארץ ישהסיבה שמשה רבינו 

ה הסיבה שדוקא על ארץ ישראל משה רבינו כל וצריך לבאר מג.  

ה שבתפילות.    ירבהכך  בספרים  רצה ש  המטרהוכתוב  משה 

ישראלל להיכנס   י  בשביל  ,ארץ  בעצמו  בית   הבנשהוא  את 

שכתוב  ,'דעת'  חינת בהוא  משה    כי  .דשמקה ד,   כמו   : (לה   )דברים 

ָלַדַעת  " ָהְרֵאָת  ה  ָ י  ַאת  ָהֱאלֹ   ה'כ ִ וֹ הִ הו א  ִמְלַבד  עֹוד  ֵאין  ן  וכיו   , "ים 

את בית   בעצמו  הוא רצה לבנות  לכןת  ע ד  'בחי  ואה  רבינושמשה  

  .הוא בחינת 'דעת'בית המקדש שג"כ  המקדש

 מקדש שהוא 'דעת' משה רבינו הוא בחינת 'דעת', ורצה לבנות

ז'   "מליקו) אומר    רבינווכך  ד.   שבית המקדש הוא בחינת    ,(תורה ו' אות 

  .( ג לדף )ות ברכ  אגמרב  ומובא  ,ת עבחינת ד א  וה רבינומשה  ו  'דעתה'

ל אֵ "  ג(   )שמואל א' ב,  מרשנא  ,שניתנה בין שתי אותיות  גדולה דעה"

עֹות   'ד ֵ קודש  ל'אה'".  שם  ז"והוי  , זה  קשה  ה  וודשם  יש ,  באמצע 

כתוב  '.דעת ' טו   עוד  יז)שמות   , ):  "  ָ ַעְלת  ָ ֹוְננו     הוי"הפ  כ  ֲאדָֹני  ָדׁש  ִמק ְ

אדנ"ישו  ,המקדש  לפני  ה"הוי ם  ש  יש",  ָיֶדיךָ  המקדש  ם    . אחרי 

כל מי שיש לו דעת כאילו נבנה בית המקדש '  :על זה אומרת הגמ'ו

שמשה  ו  .'בימיו הדעת    רבינוהיות  בחינת  מתאים  הוא  שהוא  הכי 

  .להיכנס לארץ ישראלמאוד  רצהלכן ו ,את בית המקדש יבנה

 מקדשהמה שייך נחמה הרי עדיין לא נבנה בית 

ג,  בפרשתנו  הקדוש    'חייםהאור  ה' ה.   שהסיבה אומ כה()דברים  ר 

היה בגלל שהוא    בעצמוזה    ,ארץ ישראלללא נכנס    רבינושמשה  

 . דבר זה לא היה טוב לישראל, ובית המקדשמיד את  נכנס ובונה  

ים סקאנחנו עו מידו ,באב ט' נו מיוםיצא עכשיו  ונבאר את הדברים:

לא נבנה    עדיין  הרי  ,נחמה  מה עושים  לעולכאורה קשה,    ,נחמהב

  ?בית המקדש 

גם לשאול    הרי  :ובההתש על מה   ,אבלנחם  לשייך בכלל    מהיש 

הרי  ת אותו  אהנחם  ומה  נפטר  ובויקירו  נחמה,  אלא   ?שייך 

 מספרים,  הם מדברים בשבח הנפטר  ,נחם אותובאים ל  אנשיםשכ

, טוב  דם כמה היה א ו  ,היה צדיקכמה  רבה שבחים  והסיפורים    עליו

טוב ממה יותר  עכשיו  נפטר  למבין שבזה האבל    כי,  אותו  נחם מזה  ו

כאן  שהיה   הזהלו  מעשיםכי    ,בעולם  כאלו  עשה  הוא  טובים   אם 

י הוא   עדןל  זכהבודאי  הב  גן  מתי  זה  ו  , אועולם  האבל  את  מנחם 

 . נפטרטוב ליהיה ש ןבימשהוא 

 ים שבזמן החורבן היה גם חסד גדול מאת ה'הנחמה כשיודע

חנו  שאנ  ,אבלותל  זמן ש  לנויש    ,של בית המקדש  עניןה גם    ווזהו.  

ש   בללהתאצריכים   וכמו  המקדש,  בית  בניין   חז"ל   אמרובשביל 

ואומר  ,' ורואה בשמחתה זוכה ,כל המתאבל על ירושלים'  :(תענית ל )

ה  שיש  ח"ב( ס"ז    )ליקו"מ  רבינו חורבן   להתאבל  'עבודת  על   ולבכות 

הקב"ה בונה עם הדמעות שלנו   והבכיבלות  האע"י  ו   ,בית המקדש

  , של האבלות והבכיה נו את העבודה  וכעת סיימ  .את בית המקדש

להתנחםו צריכים  אנחנו  מתנחמיםו  .עכשיו  אנחנו  הנחמה   ?איך 

  . חורבן בית המקדשבגם טוב כביכול  משהו יששאנו מבינים ש

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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 שפך חמתו על העצים והאבנים 

הדברים:  וז.   בביאור  טוב)מדרש  מובא  ע  שוחר  ברש"י  הובא  ג.  ,  ט תהלים 

לא:ותוס'   דף  ה  (קידושין  גֹוִים "פסוק  על  או   ב ָ ֱאלִֹהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור 

ִטמ ְ  ַנֲחָלֶתָך  ים ב ְ ְלִעי ִ ם  ַלִ ְירו ׁשָ ֶאת  מו   ש ָ ָך  ָקְדׁשֶ ֵהיַכל  ֶאת  שה וק  ", או  

המקדש,   בית  חורבן  על  מדבר  שהפסוק   ',מזמור'אמר  למה  כיון 

חמתו על הקב"ה  שהשליך    ועונה המדרש:  ?לאסף'קינה  ולא כתוב '

ולא   ואבנים  ישראל עצים  ש  .על  המקדש' 'חוע"י  יוצא  בית    רבן 

 רב,חנ בית המקדש  נכון ש  ואם כן,  .ה חס ושלום מכלי  לנו נחנו ניצא

אותוא  אבל לבנות  אם    ,פשר  נגמר   ,כליה"ו  ח  היתהאבל  היה 

חורבן ב  חסד  גם  היהשלדעת  ',  נחמושבת  'שלנו ב  חמההנ  וזו  .הכל

  .באבניםום יבעצ הקב"ה כילה חמתו ע"י החורבןכי   ,בית המקדש

בה שהקב"ה לא מכניס  יהס פאשזה גו  ,הקדוש 'אור החייםה'מסביר 

ישראללאת משה   בונה את בית המקדש   ,ארץ  היה  הוא  ,  כי אם 

יכולה להיות  ה  תלא היו  ,לא היו בטלים  רבינו  מעשה ידיו של משה

  .'חורבן בית המקדש היתה ב'ש כפרה הבחינת 

של חורבן בית המקדש   עניןהש  ,שנה שעברה  אמרנויש חידוש ש

 סותר בית שאדם  מה הכוונה? '.סותר על מנת לבנות ' לבחינה ש זה

אבל אם הוא סותר   .מקלקלים פטוריםה כי כל - א פטורהו  בשבת,

יותר  קירכדי לבנות באותו מקום קיר הוא שובר ש ,על מנת לבנות

גם על מלאכת    ,טוב חייב  אינו לקלקול 'סותר 'הוא  כי תכליתה   ,

ב  ,רבשנחבית המקדש השני    .אלא לתיקון על  'בחינת  היה  סותר 

לבנות השלישי  -'  מנת  המקדש  בית  שו  .את  הנחמה  אנחנו  זו 

שלישי  בלנו    יהיההחורבן  בגלל  וקא  שד  ,מבינים מקדש  יותר ית 

 נחמו'. שבתשל 'נחמה בה ב ניםתבונ מ  שאנחנו, וזו הנקודה טוב

 ל ידי שתיקה עולים לעולם המחשבהע

ר "  :רבינומשה  ל   על הפסוק שאמר הקב"הח.   ֵ ב  ֹוֶסף ד ַ ַרב ָלְך ַאל ת 

ָבר ַהז ֶה ד ָ ידיים  )  בליקוטי הלכות  הביא,  "ֵאַלי עֹוד ב ַ   א( ,  ו סעודה  לנטילת 

הגמ' כט: מנחות  ב  את  יסוריאת הקב"ה  שאל    משהש  ()דף  רבי    על 

ועקיבא כ'  : למשה  ענההקב"ה  ,  עלהשתוק   רבינו   ". מחשבהב  ך 

כי   - ' שתוק ' :מסביר (באות ג' ה', ובתורה רל"ד)תורה ס"ד  ן "רהמו קוטיבלי

השתיקה למחשב  ,ע"י  עולים  לו:  כלומר  ה.כך  אומר  אני   הקב"ה 

  רבינו משה  כי    -עלות אותך יותר מהמקום שאתה נמצא  הרוצה ל

 -  'חכמה'ספירת המעלה אותו ל  הקב"ה  וע"י השתיקה  ,היה בדעת

   ".סייג לחוכמה שתיקה " (ג, יג  )אבות כמו שכתובו  .שזה מחשבה

לו  ושאוזהו   ֵאַלי"  :הקב"המר  ר  ֵ ב  ד ַ ֹוֶסף  ת  ַאל  ָלְך  על   ,"ַרב  כלומר 

" ֵאַליידי  ר  ֵ ב  ד ַ ֹוֶסף  ת  'שתיקה',    -"  ַאל  ל בחינת  ָלךְ "תזכה  ,  " ַרב 

מ גבוהה  יותר  אפילו  גבוהה,  יותר  בתיבת  למדרגה  שנרמזת  בינה 

כי    'רב'.שהם חמשים שערי בינה, כי תזכה לחכמה שהיא    -'לך'  

 . , והיינו שתשתוק מלהתפלל על הדבר הזה'סייג לחכמה שתיקה'

 ישראלל להנחיל את יהושע יכמכח השתיקה של משה 

נתן ט.   ר'  אומר  ,ומוסיף  שהפסוק  כח(  מיד  שמזה  ֶאת  ":  )שם,  ְוַצו 

ַיעֲ  הו א  י  כ ִ ֵצהו   ְ ְוַאמ  ֵקהו   ְוַחז ְ ַע  ַהז ֶה  ְיהֹוׁשֻׁ ָהָעם  ִלְפֵני  ַיְנִחיל  ֹבר  ְוהו א 

ָהָאֶרץ ֶאת  לעם  להנחיל  יהושע  יהיה לש  ו שכל הכח, למדנ" אֹוָתם 

ישראל  ישראל ארץ  מ  -  את  משה.  כח  היה  של   מה השתיקה 

של דרי    עניןז' ח"ב, ב   תורה)ב   רבינודברי  נתן על פי    ביר  מסביר  ?פשטה

כך הוא יכול   ',מעלה   ידרבחי' 'בל שהרב יותר  ושככ  ,(מעלה ודרי מטה

גבוה    יותרל שהרב  וככ ש   ,שהיינו חושבים   מהמך  ו הפ)   ,דרי מטה יר יותר ב האל

ככול שהוא גבוה יותר הוא מאיר ומשפיע  חוק יותר מ'דרי מטה', אלא להיפך  אזי הוא ר 

שת  רבינו  .(למטה יותר   בד  כליתאמר  שה  ,למעלה  ריהמעלה    ם זה 

 ו זו  ,ותחתיו  תיותתח  אולשהבמקום  גם    ,למטה  בדרייר  אלה  ווכלי

  'דרי מעלה'.בחינה של ותכלית השלמות 

תבנה  ו  ,ארץ ישראללאם אתה נכנס    ,אומר הקב"ה למשהולפ"ז  

היה  תלא אז  ו  ,תע רה שלך תהיה רק בדאהה   כו',בית המקדש ו את  

ודור  שה'דמ  אתפשטות'אי  דור  שצריך,  שבכל  את    כמו  יהיה  לא 

של  נהבחי משיח'ה  האחרונהבגאו  'משה  רק    .לה  תשאר  כי 

'דעת' ידי שתשתוק  ,במדרגת  על  שלי   ,אבל  הגזירה  את  ותקבל 

תוכל לעלות עד החכמה, ותוכל להשפיע גם  ,בלי שום הבנה ושכל

ך  ביהושע, וגם בדורות הבאים, עד שהגאולה האחרונה תהיה על יד

 השתיקה. גם כן, וכל זה בזכות 

 תפילת משהאי אפשר להבין בשכל למה ה' לא קיבל את 

לא  באמת העונש הגדול על 'פגם מי מריבה', באופן שהקב"ה  כי  י.  

ו  קיבל את תשובת את  משה  משה ש  אף,  משה  תפילתלא קיבל 

בשכל,  אפשר  אי  תפילות,    תקט"ותפלל  ה  רבינו הרי כי  להבין 

התפלל   כשמשה  זאת  ישראללעומת  עם  להציל   ,על  זכה  הוא 

 מביןאף אחד לא  מריבה  מי    טאח  שאת אלא    .פעמיםכמה    אותם

הקב"ה לא סולח למשה על   ,חטאהשל   בההסי  את  בדיוקף  ו עד הס

בבחינת 'שתוק כך עלה   -מקום של 'שתיקה'  , ולכן זה  הפגם הזה

 בל תפילתך.ותשתוק על השאלה למה אני לא מק, במחשבה'

היות שיש ,  בשכל  ' אינו מובןשפגם 'מי מריבההכי פשוטה    ראיההו

זאת אומרת שהדבר לא   ,הפגםהיה    עשרות פירושים להסביר מה

  . ולכן ברורהוא  הדבר  ש סימן    -רק הסבר אחד  יש  אם    ורק  ברור,

אפשר   גשמי,  אי  שכל  עם  אדם  יתברך    מהעל  להבין  לבני  השם 

כך כל  ישראל  ,רבינומשה    לע  כעס  לארץ  ייכנס  שלא   . ונשבע 

שנאמר על    מה, כמו  'במחשבהעלה    ךשתוק כ '  בחינתזה  ש  אלא

וזו שכרה 'השאלה    שמשה שאל את  ,ייסורי רבי עקיבא תורה    ' זו 

פילת משה על שאלה הזאת למה לא התקבלה תשובת ותכך גם ב

הפנוי 'מ שהן    ותשאל  אלוכי    ,מריבהמי   עליהן    -  'החלל  שאין 

   .ולקבל את הדיןלשתוק רק והדרך היחידה היא  ,תשובה

 באה אחר תקט"ו תפילותכי עיקר מעלת שתיקת משה 

ה, הוא עולה למדרגה גבוהה אמרנו שבזכות השתיקה של משיא.  

שהוא הגיע לזה דוקא    צריך לדעתאבל    ,בספירת החכמה  ונפלאה

כך, אלא רק  כל  היה מתפלל  כי אם לא  כך,  כל  מכח שהתפלל 

ועצת הדין ושותק,  מקבל א ומה מ"מ אינה  אף שזו מדרגה גבוהה 

למי  דומ זו  מדרגה  ומתפללה  משה   ומתחנן  שצועק  כמו  לקב"ה 

קבל  ומ  ,שותקמיד  הוא    –'  רב לך '  הקב"ה אומר לו:ברגע שו  ,רבינו

 . שזו כבר שלמות שאין כדוגמתה את הדין, 

 עמי שתיקת משה היא בחינת המקיף של נחמו נחמו

ספירת החכמה,    -בשכל עליון    נו שמקום השתיקה הואיב. הסבר

ש  מקיף  להשבחינת  אפשר  מתקשרת  אי  ובזה  גשמי.  בשכל  יג 

הענין של תחילת פרשתנו שאומר , עם  " נחמו נחמו עמי" ההפטרה  

ֵאַלי" הקב"ה למשה   ר  ֵ ב  ד ַ ֹוֶסף   כי חידש   .בחינת 'שתיקה'  -"  ַאל ת 

מו  רבינו כ"א  )ן  "רהבליקוטי  י"א תורה  נחמו':  מראו  (אות  זה    -  'נחמו 

אפשראו  'מקיף  שכל'זה    -  'מקיפים'  ,'מקיפים'בחינת   להשיג   י 

מקי  ,אותו  סתם  לא  המקיף   ',מקיףדמקיף  'אלא    ,ףוזה  רק  לא 

 , שיש כזה דבר  -  בין אותו מרחוקיכול קצת לה  הראשון שאני עוד
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אין  ,'מקיףדמקיף  '  זהאלא    ,רבינואומר  ו  בו.  השגה  לנו  שבכלל 

  '.נחמו נחמו עמי'של הבחינה הגבוהה  וזש

ידי ֶאל  "  :נמצא שעל  ן  ֵלאֹמר   ה'ָוֶאְתַחנ ַ ַהִהוא  ֵעת   התפלל ש  -  "ב ָ

מר לו  אלא נא  תפילתו, ולא התקבלה  תקט"ו תפילות   רבינומשה  

ֵאַלי" ר  ֵ ב  ד ַ ֹוֶסף  ת  'שתיקה'  -"  ַאל  מתקיי  ,בחינת  זה  נחמו ' ם  ע"י 

 בגאולה העתידה   למקיפים העליונים  שעם ישראל זוכים  '.נחמו עמי

רבינו  שביאר  ודורש  שה'דמ  אתפשטות 'אי ו  הוז   ,כמו  דור    , בכל 

  סיונות, יהניפול בכל  נשלא    ,יפה של הערב רבלקלהציל אותנו מה

 . רבינוהשתיקה של משה כוח מוגם הגאולה עתידה הכול 

 הנחמה שבט"ו באב  

הגדול  .  יג היום  את  לנו  יש  באב  תשעה  אחרי  באב  -מיד  , ט"ו 

השובשנים שתשע בתחילת  הוא  באב  באבאזי    –ע  ובה  וא ה  ט"ו 

השנה(  נחמו'שבת  'לבין    באב  ט'בין  מחבר  הממוצע   אבל יש    .)וכמו 

בסוף  באב    ט'   שחלכ )באב    לט"וקודמת    'שבת נחמו'ששנים    גם הרבה

  האלו נעשים? יםאיך החיבורו .(השבוע 

 אב ב  ט"ויום כלא היו ימים טובים לישראל " (:ל )תענית מובא בגמרא 

יום סליחה   הוא  מילא יום כיפורים  :שואלת הגמ'   ".וכיום הכיפורים

ט"ו באב שלא יום  ב  עניןה   מה  , אלאותשניונתנו בו לוחות    ,וכפרה

וחז"ל   וכו'?  כאלו  טובים  ימים  טובים שם  היו  דברים  כמה  מונים 

יהודה אמר שמואל]  .באב  ביום ט"ושקרו   רב  יום שהותרו שבטים   :אמר 

זה  יוסף אמר רב נחמן  .לבוא  רבה    .יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל   :רב 

יום שביטל הושע בן   :עולא אמר  .יום שכלו בו מתי מדבר  :ר יוחנן"חנה א  ב"ב

פרוסדיות יעלו   (שומרים )  אלה  שלא  הדרכים  על  נבט  בן  ירבעם  שהושיב 

לרגל אמר  .ישראל  ביתר לקבורה    :רב מתנה  הרוגי  ביבנה ו יום שנתנו  תקנו 

 [. יום שפסקו מלכרות עצים למערכה: רבה ורב יוסף  '.הטוב והמטיב'

ה היו"  רשב"ג:אמר    ( : וכ   תענית)  משנהואומרת שם  טובים   לא  ימים 

וחולות  שבהן בנות ירושלים יוצאות    ,כ"באב וכיוה   ט"ולישראל כ

הכיפורים  םגש  כלומר  .בכרמים ביום  וגם  באב  ימי    בט"ו  הם 

ידםשל  השידוכים   שעל  ישראל,  לאהבה    עם    . קדושה של  זוכים 

  . (וכו' פריצות    חג של  ועשתה ,את היום הקדוש הזה  הלקח  א אחר א רטהס זה   כנגדו )

 שמתעוררים בט"ו באב ויוה"כ -עשרה סוגי אהבה שבקדושה 

ניד.   צריכים בקדושה  בות  האמיני    עשרשיש    למדוכעת  שאנחנו 

להם אותם  נו  .לזכות  עשר  סדר  גם ו  הקדושות.  הספירותלפי  כך 

הכיפורים  נבין ויום  באב  ט"ו  אל  -  איך  את    והם  לנו  שגורמים 

  .האלההקדושות בות ההא

 תשובה מאהבה אהבת החכמה,  ית המקדש,  אהבת ב

וכמו שאומר דוד המלך ,  אהבה לבית המקדש  :נהראשו   אהבהטו.  

בֹוֶדךָ "   )תהלים כו, ח( ן כ ְ ַ כ  יֶתָך ו ְמקֹום ִמׁשְ ֵ י ְמעֹון ב  . ואיך נדע  "ה' ָאַהְבת ִ

אוהבים? אליו  לו  שמצפים   דבר  שאנו  ומתגעגעים  זה    ,ומייחלים 

זה   -בית המקדש  ן  לבני  ומייחל  המצפש  מי  ,סימן שאוהבים אותו 

  .קב"ההשיהיה בית ל מייחלו ש,קדבית המ ל אהבהיש לו מראה ש

חכמה  '   היאחכמה הגבוהה ביותר  ה  . 'החכמה   אהבת':  אהבה שניה

כמובא  ורה דעתיקא סתימאה' שממנה באה 'ת  ',האסתימ   אעתיקד

קנ בזוהר פרשת בהעלותך   דף  ומובא בלב:()ח"ג  )תורה  קוטי מוהר"ן  י, 

ו  ד'  אות  מ" ל"ג  תורה  משיחתורתו  וזו  .  ט( סוף  'תורה  של  יגלה  שהוא   ,

החכמה מספירת  שבאה  סתימאה'  שאהבת   .דעתיקא  נמצא 

  ' ה אסתימ  קאחכמה דעתי'  לבחינת  ,אהבה למשיחהחכמה היא גם  

   .שמשיח יגלה בתורתו

הת  לעשות  -  'מאהבה  תשובה'   :שלישית  אהבה שובה מתוך  את 

   ., ולא רק מיראת העונשבה שאוהבים את ה' ית'אה

 למיד, אהבת תורה אהבת ה', אהבת הרב, אהבת הת

השם  :רביעית  אהבהטז.   כמ  אהבת  ונאמר  ש ו  יתברך,    : ( ה   , )דברים 

ֵאת  "  ָ ְמֹאֶדךָ   ה'ְוָאַהְבת  ו ְבָכל  ָך  ַנְפׁשְ ו ְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ב ְ   ". ֱאלֶֹהיָך 

כמים הפנים ונכלל בזה גם אהבה שהקב"ה אוהב אותנו, בבחינת  

 י אהבה היא לשני הצדדים. לפנים, כ

חמישית הרב  :אהבה  הרבאהבת  את  אוהב  ידי , שהתלמיד  ועל   ,

ברבו מקושר  הוא  הגדולה  זאת  וכ  .האהבה  שביאר  בלקוטי מו 

י ֹאַהב ֶאת  , וז"ל:  תורה קל"ה()מוהר"ן   רו ת הו א ַאֲהָבה, ׁשֶ ְ ר ַהִהְתַקׁש  ִעק ַ

תו ב   כ ָ ׁשֶ מֹו  כ ְ ֵלָמה,  ׁשְ ַאֲהָבה  יק  ד ִ ֵראשִׁ ַהצ ַ ל()ב ְ מד,  ְקׁשו ָרה   ית  "ְוַנְפׁשֹו 

תו ב   כ ָ ׁשֶ ו ְכמֹו   ,' ה  ַנְפׁשֵ כ ְ ֵליה   'ֲחִביָבא  ו מֹו:  ְוַתְרג  ַנְפׁשֹו",  יח, ב ְ א'  מו ֵאל  )ׁשְ

יק ִיְהיֶה יֹוֵתר   א( ד ִ ִוד". ְוַאֲהָבתֹו ֶאת ַהצ ַ ֶנֶפׁש ד ָ ָרה ב ְ "ְוֶנֶפׁש ְיהֹוָנָתן ִנְקׁשְ

כ ָ  ׁשֶ מֹו  כ ְ ים,  ָנׁשִ כו(תו ב  ֵמַאֲהַבת  א,  ב'  מו ֵאל  ִלי   )ׁשְ ַאֲהָבְתָך  "ִנְפְלַאָתה 

ים".  קע"ו. וע"ע שם תורה  ֵמַאֲהַבת ָנׁשִ

שישית מוהר"ן    .למידלתרב  ה  אהבת  :אהבה  בחיי  ת  )אווכמובא 

וז"ל:  תע"א( ָהַאֲהָבה  ,  ְפָרט  ב ִ ְוַהְיֵרִאים,  ִרים  ׁשֵ ַהכ ְ ין  ֵ ב  י ֵׁש  ׁשֶ ָהַאֲהָבה 

ַאֲהָבה   ְוִהיא  ֵער  ְלׁשַ ֵאין  ָהַאֲהָבה  זֹאת  יו,  ַוֲאָנׁשָ יק  ד ִ ַהצ ַ ין  ֵ ב  י ֵׁש  ׁשֶ

ית, ַאֲהָבה ַעְצמִ  יו  ֲאִמת ִ יק אֹוֵהב ֶאת ֲאָנׁשָ ד ִ י ַהצ ַ ֹו. כ ִ ֱאֶמת ַלֲאִמת  ֶ ית ב 

ָהָיה  ִאם  ֱאֶמת.  ֶ ב  ְמֹאד  טֹוָבָתם  ב ְ ְוָחֵפץ  ְמֹאד,  ה  ְוַרב ָ דֹוָלה  ג ְ ַאֲהָבה  ב ְ

לוֹ  ר  עֹוָלם   ,ֶאְפׁשָ ב ָ ְוַגם  ָהעֹוָלמֹות.  ָכל  ב ְ ׁשֶ ֹוב  ַהט  ל  כ ָ ָלֶהם  נֹוֵתן  ָהָיה 

יטַ  י ִ ׁשֶ רֹוֶצה  הו א  דֹול ַהז ֶה  ג ָ צֶֹרְך  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ י  ִ פ  ַעל  ַאף  ְמֹאד  ָלֶהם  ב 

י ֵכן הו א   ִ ְצִחי, ַאף ַעל פ  א ַהנ ִ ר הו א טֹוַבת ָהעֹוָלם ַהב ָ י ָהִעק ָ ֱאֶמת, כ ִ ֶ ב 

ֲחֵצרֹות   טו ב,  ל  כ ָ ָלֶהם  ְהיֶה  י ִ ׁשֶ ַהז ֶה,  עֹוָלם  ב ָ ם  ג ַ ְמֹאד  טֹוָבָתם  ב ְ רֹוֶצה 

ֹות ְוַכי וֹ  י ָרֹות ְוִגנ   וכו', עכ"ל. ֵצאְמצֻׁ

התורה  ש  ,תורה   תאהב :  שביעית  האהב את  לאהוב  מצווים  אנו 

שאמרהקדושה  וכמו  טז:(בתפילתו    רב  ,  בהם   )ברכות  שיהיה  חיים 

  )קהלת ט, על הפסוק  )דף ל:(קידושין . וכמו שדרשו בגמ' באהבת תורה

ָ " ט( ר ָאַהְבת  ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁש   וכו'.   'אם תורה היא'  - "ְרֵאה ַחי ִ

 ץ ישראל אהבת הבנים, אהבת אשתו וישראל, אהבת אר 

הבניםהב א  :ה שמיניתאהביז.   ובנותיו    .ת  בניו  את  אוהב  שהאדם 

 אמם. ת, וגם הם מצווים לאהוב את אביהם  באהבה טבעי 

יח(וכמו שכתוב    .אהבת ישראל  :אהבה תשיעית יט,  ָ "   )ויקרא  ְוָאַהְבת 

מֹוָך ֲאִני ה' ד מישראל לאהוב את חבירו  וה כל אח מצוש,  " ְלֵרֲעָך כ ָ

כמו  אשתו,  את  לאהוב  היא  זה,  פסוק  ובכלל  ומאודו.  כנפשו 

בקידושין   בגמ'  מא.(שדרשו  כוללת  )דף  זו  ונמצא שאהבה  את  .  גם 

אשתו אהבת  את  וגם  ישראל  מפסוק אהבת  נדרשים  שניהם  כי   ,

ָ " פסוקאחד בתורה. וכפשט ה ר ָאַהְבת  ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאׁש   ."ְרֵאה ַחי ִ

י"ז()   במדרש  .אהבת ארץ ישראלזו    :אהבה עשירית במדבר  ,  תנחומא 

, א )דברים י ארצות וברר אחת מהן זו א"י שנאמר    הקב"הברא  מובא:  

ִמיד"   (יב ָ ת  ֹאָתה   ֵֹרׁש  ד  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ר  ֲאׁשֶ אותה "ֶאֶרץ  קרא  וכך   .

קו  "  (ד, ב ל  )יוא שנאמר    ',ארצי ' ֵ אה  תנחומא ר)". עוד אמרו  ְוֶאת ַאְרִצי ִחל 

, אתה מוצא כשברא העולם חלק הקב"החביבה א"י שבחר בה    :ח'(

הארצות לשרי האומות ובחר בא"י... ובחר לחלקו ישראל... אמר 

שבאה    הקב"ה הארץ  את  וינחלו  לחלקי  שבאו  ישראל  יבואו 
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פרשתתרשפו  .לחלקי דו  'ואתחנן'  נו  במתחילה  האהב קא   זו ה 

מרוב אהבתו  משה  ש  ,של ארץ ישראל  אהבה  -אחרונה  ב  ינונשמ

 . התפלל כל כך הרבה תפילות  ,ארץ ישראלל

 הנ"ל בעשר ספירות אהבות היחוד 

 וכל להבין נז  וא   , ירותפסה  לפי עשרעשר האהבות  סדר את  וניח.  

בות המיוחדות  הא  עשרב  מזכה אותנויום המיוחד ט"ו באב  האיך  

המקדשה   –  כתרספירת הב   האלו. בית  אף    ,אהבה של  שבית  כי 

סוף דף  )שם    בהודאו    )ברכות לג.(  ת'המקדש מקומו בכמה ספירות ב'דע 

בנח.( יש  אבל  הבחינ,  את  גם  כי  ו  הספירות,  מכל  הגבוהה  בית  ה 

'א  וההמקדש   ודעת בחינת  מטעם  שהיא    ,'למעלה  הכתר  ספירת 

מהמקום מהזמן  למעלה  המקדש  וב  .ולמעלה    בחינת את  יש  בית 

ו ' רווחים  'עומדים צפופים ומשתחוים:  כמו שכתוב )  מעלה מהמקוםל ה,  רון  א מקום 

 . וכו'(  מן המידה אינו

הב תורתו  צדקנו  משיחל  האהבה  –  חכמהספירת   אומר   .וחכמת 

מלכים   הרמב"ם ְימֹות וז"ל:    ד(   יב,  )ה'  ִביִאים  ְוַהנ ְ ַהֲחָכִמים  ִנְתַאו ו   לֹא 

יחַ  ׁשִ ָ ל ָהעֹוָלם  ,ַהמ  ְלטו  ַעל כ ָ ׁשְ י ִ ֵדי ׁשֶ ֵדי ֶלֱאכֹ  ...לֹא כ ְ ֹות  ְולֹא כ ְ ת  ל ְוִלׁשְ

ֹמחַ  ְוָחְכָמָתה    ,ְוִלש ְ ֹוָרה  ת  ב ַ נו ִיין  ְ פ  ְהיו   י ִ ׁשֶ ֵדי  כ ְ א  ְלַחי ֵי    ,ֶאל ָ ו   ְזכ  י ִ ׁשֶ ֵדי  כ ְ

א ַהב ָ ש  .ָהעֹוָלם  ת  לזכו בשביל    היא למשיח    הציפיה  עיקריוצא, 

זו    'הא סתימ  אעתיקד  'תורה, שרבינו  אמרכמו ש ו,  התורה  תחכמל

ש לנוהתורה  יגלה  צדקנו  נשים את    ולכן  ,משיח  הזאת  האהבה 

   '.חכמהספירת ה'ב

ספירת ל  שייכתתמיד  תשובה    .בהמאהתשובה    –  'בינה'ספירת הב

 ומרת א מו שכ  אהבה.שובה מתועיקר העיקרים זה לעשות    ,הבינה

יומה כפרה  ארבעהשיש    פו.(דף  )   א גמרא   ים כשעוש  כי  ,חילוקי 

תמיד  תשובה   צרי   ,מיד  רפכמת   העווןלא  לפעמים  ח"ו אלא    ך 

 ,כל כך פשוט  וזה דבר לא  כדי שיתכפר,  מיתהיוה"כ או  או    יסורים

זדונות נהפכים שה   -  'תשובה מאהבה' עשות  אדם זוכה לאם  אבל  

כפרהאין    אהבה כזאתע"י    ,לזכויות  ול ומתכפחילוקי  לו הכל ,  ר 

בגלל  עושה את התשובה  לא  שאדם    -מאהבה  שובה  תכן  לו  .מיד

  ., זו התשובה הגבוהה ביותרקב"הל האהב מהאלא  ויראה,פחד 

האפשרות היחידה לאהוב  יתברך.  אהבת השם    -'  'דעת ספירת הב

 ו,בימשער בלה שמ  כפיאחד    וכל  ,שנדע אותוכ   זה רק ,את הקב"ה

בו  וככל   ורוממותוידיעת  יותר  שמתגלה  יותר    ,הקב"ה  ככה 

השם אהבת  אצלו  לאהוב  כי    .מתחזקת  צריך    מישהו,כדי  אתה 

אותוולדעת   שכתובו  .להכיר  ֶאת "  א(  ד,)בראשית    כמו  ָיַדע  ְוָהָאָדם 

וֹ  ת  ה ִאׁשְ    .אהבה  יותרש כך יידיעה וככל שיש יותר  – "ַחו ָ

 ( ט מ" סוכה  )   גמראמובא ב  לתלמיד.  רבהאהבת    -  ''חסד ספירת הב

הפסוק   כו(בדרשת  לא,  ְלׁשֹוָנה  "  )משלי  ַעל  ֶחֶסד  יש   -  "ְותֹוַרת  וכי 

זו  -תורה ללמדה תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא:  

  כי   ',תורת חסד'  זה נקראכשהרב מלמד תורה    .היא תורה של חסד

לבד   לומד  היה  הוא  אם  היה  אולי  בשבילו   , טוב  יותר   לומדהוא 

לו  אאל האהבה של הרב לתלמיד, וזו    ',ורת חסד'ת  בחינת  שיש 

 שעושה איתו חסד ללמדו.  

באהבת התלמיד צריך   .לרב  אהבת התלמיד  –  ''גבורהה  ספירתב

כל תלמיד   )שבת ל:( כמו שאמרו    ,יראה  בה גם  מעורבשיהיה  תמיד  

)ופירש"י   תכוינה,  -ואין שפתותיו נוטפות מר    חכם שיושב לפני רבו

אימה( מחמת  ובמשנה  מרירות  יב(.  ד,  כמורא   )אבות  רבך  'מורא  אמרו: 

גס לכן  ומים'.  ש ליבו  יהיה  שלא  הזמן  כל  ייזהר  שהתלמיד  צריך 

אבל מצד  לרב  יש את אהבת התלמיד  מצד אחד  ש  נמצא  ,ברבו

  ', שמים  אכמור  ךרב  אמור'שני הוא כל הזמן צריך לשמור שיהיה  

  .גבורהא ביראה שהי של אהבה עם ילוב ש יש כאןוהרי ש

בכ  .אהבת התורה–  'תפארת' ספירת הב דף  )ברכות    גמראמובא  סוף 

בחינ  (.נח  היא  זו ,  'תפארת '   תשהתורה  'תאפרת  שם  שאמרו  כמו 

 . מתן תורה'

הב ו'הודספירת  האבאהב   זו  -  ''נצח'   כתוב   יו.בנותלו  ובניל  ת 

)עירובין  וכן אמרו    ,גלירך זה ר  -  'מואעובר ירך ש'  ח.(ע )יבמות דף  בגמ'  

שהילדים והרי  ב.  הבן הוא הרגל של הא  -'ברא כרעא דאבוה'    ע:(

המקל ש  בחינת  והאמא,    להרגליים   ספירות   הןוהרגליים  האבא 

דנו  שייח  כיוןמ ו]  .'נצח והוד תרין שוקין'(כמו שאומרים ב'פתח אליהו'  )וד  והנצח  

 ביחד  את ה'נצח' וה'הוד'  חיברנו  לכן  ',דעת' ה  אהבה כנגד ספירת

המלכים( במקרה  רמז  ו  ,)כמו  פה  ונקבהליש  הבנים   לאהוב  ,זכר  את 

   א'.גופדרי פלגי בחי' 'תזה ש  )הוד(הבנות   תגם או ,)נצח(  הזכרים

והנה אהבת    .ואהבת אשתו  זה אהבת ישראל  -  'יסוד'ספירת הב

)ויקרא  באשתו אפשר לקיים בשלמות  ספירת היסוד, ואשתו היא ב

יח(  מֹוךָ "  יט,  כ ָ ְלֵרֲעָך   ָ ישראל  ְוָאַהְבת  כל  אהבת  וא"כ  נלמדים  ", 

  הבה של כל ישראל ג"כ האמאהבה שאדם אוהב את אשתו, ולכן  

 '. יסוד ה' לספירת שייך

הב ישראלאהבת    –''מלכות ספירת  ה  ,ארץ  ישראל  ארץ  יא כי 

)ח"א  ובזוהר וישלח    סז.()ח"א דף  , כמבואר בזוהר נח  לכותמהבספירת  

קסו הלשון:  .(דף  ושם  א,  ָ ִכיְנת  המלכות(  ׁשְ א    )ספירת  ָ ֶאל  ְרָיא  ׁשַ ָלא 

יה   ֵ ַאְחַסְנת  אל  ב ְ שורה  בנחלתה()אינה  אא  יׁשָ ַקד ִ ַאְרָעא  ִאיִהי  ד ְ ארץ    ,  )שהיא 

   .ישראל(

  . המקדש  אהבת  -  'כתר ' :  נחזור על כל עשר האהבות  -  ולסיכום

  ' דעת'   .האהבתשובה מ  -  'בינה '   ותורתו.  משיחה  אהבת  -  'חכמה'

 ת אהב   -  'גבורה'  .לתלמיד  הרב  תאהב  -  'חסד'  .הקב"ה  תאהב  -

ת הב א  -  'והוד  נצח'  .תורה  תאהב   -  ' תפארת'  .לרב  תלמיד ה

והבנות להוריהםהבנים  ואהבתם  לבעלה אהבת    -  'יסוד '  .,  אשה 

 . אהבת ארץ ישראל - 'ת לכומ ' .ישראלואהבת 

 אהבות שמתעוררים ביום הכיפורים ה

ניט.   היו שבו    ,אהבה בקדושה  יום  של ט"ו באב,  עניןל  חזורוכעת 

ישראל   ובנות  בכרמיםחיוצאות  ידוכים  שעושים  היו  ו  , ולות 

שהקב"ה מוחל   ,סליחה וכפרה  שהוא יוםביום כיפור    כן  ו   ,בקדושה

לנו האלו.  וסולח  השידוכים  את  עושים  היו  העוונות,  ונתחיל   על 

דוקא את   ואהבות  לבאר  נעשים ה  להנ"ענין השידוכים שביוה"כ, 

 . וש הזהביום הקד

כי   ,ישראל  לעםהקב"ה    תאהב  יש בוביום כיפור  שיש להתבונן,  כי  

מוחל  הקב עוונותינו"ה  לכל  אותנו  וסולח  אוהב  שהקב"ה  ומתוך   .

ב אותו ית', כדרך האוהבים זה את  אה, זה גורם שאנחנו גם נכל כך 

האוהבים מגביר את אהבתו, זה גורם גם לשני ד מזה, וככול שאח 

יותר.   האהבה שבדעת, לאהוב  נמצא שביוה"כ מתעוררת  לאהוב 

 ה את אהבתו אלינו. הוא מרב, מכח מה ש את הקב"ה

 אהבת ה'היא תוצאה מאהבת ישראל 

בה שצריך  יהס  עומקכי ב  ',אהבת ישראל'גם את  וענין זה גורם  כ.  

ויהודי יהודי  כל  יהודי  נשמת  ש  היא  ,לאהוב  אלו  אי הכל    ה חלק 

וע"י שאני אוהב כל יהודי באשר   ,השראת השכינה  הויש ב  ,ממעל
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זה    ,הוא שע"י  שכינה  חלק  עם  מתקשר  יהודי, אני  באותו    נמצא 

  .קב"השלנו להאהבה ה היא מתקשרת עם  'אהבת ישראלולכן ' 

אותנושוב,   אוהב  הקב"ה  כיפור  ו  ביום  עוונותינו, מאוד  על    מכפר 

יש    ,זוגשל בני    באהבה  וכמו  לו אהבה.אנחנו מחזירים  גם  וממילא  

 ה. בעלל אישה  ה   תואהב   ,אישהל  הבעל  תאהב   -  בותהשתי אכאן  

אם כן ו  ,ואנחנו עם ישראל בחינת הנקבה ,בחינת הזכרהוא הקב"ה 

כיפור האאת  גורם    הוא  יום  האהשתי  אמרנו   וכבר.  לובות 

שלנואהב שה ישראל  ו   ',דעת'בהיא  הקב"ה  ל  ה  שהיא  אהבת 

זה כנ"ל  לבעלה'  אשה  'אהבת    יוצא,   מילא ומ  יסוד','ב  מבחינת 

ישש כיפור  שבלנו    ביום  אהבות  כי    '.יסוד 'הו   'דעת' ה  תו בחינאת 

   .הקב"ה גורמת לנו את אהבת ישראל נו אתהאהבה של 

 אהבת התורה המתגברת ביום ט"ו באב

באב  מהוכא.   בט"ו  אהבת   ?קורה  של  היום  דווקא  זה  באב  ט"ו 

ישראל  ,תורה ארץ  הסיבה?  .ואהבת  תורה    מה  שאני  זה  אהבת 

תורה ללמוד  בתגה  .אוהב  ט"ו   אומרת,  (.א לדף  )  עניתמרא  שיום 

התורה  זה  באב בלימוד  בו  להוסיף  שצריך  שכתוב יום  מה  וזה   , 

יג(  אבות)משנה  ב יסףמוס   "ודלא  א,  בלימוד   -"  יף  מוסיף  שלא  מי 

ושלום מסתלקרה  התו ט"ו באב בי שהיות ש"מסביר רשו  .חס   יום 

כתוב ו   יותר(  היו קצרים  הקיץ  לילות  אז  עד)כי    הלילות מתחילים להתארך

 . "ארס ילגאלא   )לילה(סיהרא רי איבלא " (דף סה.) רוביןעיבגמרא ב

ֵאין ָאָדם ָלֵמד רֹב ָחְכָמתֹו    יג(  ג,   למוד תורה)ה' ת אומר הרמב"ם  כמו שו

ָכל  ב ְ ִיז ֵָהר  ֹוָרה  ַהת  ֶכֶתר  ב ְ ֹות  ִלְזכ  ָרָצה  ׁשֶ ִמי  ְלִפיָכְך  ְיָלה.  ַ ל  ב ַ א  ֶאל ָ

יָחה  ְוש ִ ִתי ָה  ו ׁשְ ַוֲאִכיָלה  ָנה  ׁשֵ ב ְ ֵמֶהן  ֶאָחד  ו   ֲאִפל  ד  ֵ ְיַאב  ְולֹא  ֵלילֹוָתיו 

ֶהןְוַכי   ב ָ ָחְכָמה.  ,ֹוֵצא  ְוִדְבֵרי  ֹוָרה  ת  ַתְלמו ד  ב ְ א  ֵאין    ֶאל ָ ֲחָכִמים  ָאְמרו  

ֱאַמר   ֶ נ  ְיָלה ׁשֶ ַ ל  א ב ַ ֹוָרה ֶאל ָ ל ת  ה ׁשֶ ְיָלה"  יט(  ,)איכה ב ִרנ ָ ַ י ַבל  . "קו ִמי רֹנ ִ

ְיָלה   ַ ל  ֹוָרה ב ַ ת  ל ֶחֶסד 'ְוָכל ָהעֹוֵסק ב ַ י וֹ   'חו ט ׁשֶ ְך ָעָליו ב ַ ֱֶאַמר   ם,ִנְמׁשָ נ  ׁשֶ

י"  ט(  ,)תהלים מב ִ ירֹה ִעמ  ְיָלה ׁשִ ַ ֹו ו ַבל   וא"כ   ע"כ. ,וגו' "יֹוָמם ְיַצו ֶה ה' ַחְסד 

על   -'  ורה התאהבת  ' יום ט"ו באב זה יום שבו אנחנו מגבירים את  

   .פים עוד בלימוד התורהידי שאנחנו מוסי

 גם אהבת ארץ ישראל מתגברת ביום ט"ו באב 

הכב.   באואהבה  ט"ו  ביום  שמתגלה  הוא  שניה  ארץ  ב,  'אהבת 

מה לעיל  שהבאנו  וכמו  השמחו   גמ'ישראל',  שאחד  שהיו לעיל  ת 

 ,לקבורה  (אחר החורבן)  'ביתר  ימת'יום שבו ניתנו    בט"ו באב, שהוא  

הרוגי   ',ישראלארץ  'אהבת    'בחיוזה   מושלכים  שהיו  הזמן  כל  כי 

האדמה  כדומןר  בית פני  ישראל    , על  ארץ  אדמת    היתה כביכול 

ונטהרט"ו באב  בו לקבורה  תנ שניוע"י    טמאה, ישראל,  זה  ה ארץ 

ו באב התגברות ביום ט"יש    ואם כן  . ארץ ישראל  תבחינה של אהב 

התפארת  תורההאהבת  ב ישראלב ו  ,בספירת  ארץ  שהיא    אהבת 

 . ספירת המלכותב

שביו  באבנמצא  ובט"ו  כיפור  הם שבות  הא  ארבע  מתגברים  ם 

כי הסברנו   ים.כיפורה יום  בו  ,שיש בט"ו באב  השידוכיםגורמים את  

כיפ ישראל שביסוד.  ור  שביום  ואהבת  יש את אהבת ה' שבדעת, 

כיון זה בחינת הכלה. ואהבת ה' זה אהבת החתן, ואהבת ישראל  

  שיש את שתי אהבות האלו, לכן זה יום של שידוכים. וכן ביום ט"ו 

אהבת  את  יש  כי  וכלה,  חתן  בחינת  שהם  אהבות  שתי  יש  באב 

בס  -התורה   החתן  כנגד  התפארתשהיא  אהבת פירת  את  ויש   ,

ות המלכות.  בספירת  הכלה  כנגד  שהיא  ישראל  פארת  ארץ 

 ב הוא יום של שידוכים. ומלכות הם חתן וכלה, ולכן גם יום ט"ו בא

 אהבת המקדש שייכת גם ליום כיפור וגם לט"ו באב 

)אהבת ה' אהבת ישראל,  ארבעת האבות האלו,  עומק מלבד  אבל בכג.  

, ביום ט"ו ובאב וביום הכיפורים יש בהם אהבת תורה ואהבת ארץ ישראל(

ת המקדש שייכת  גם את שאר האבות. וכמו שנבאר, כי אהבת בי

כיצד   נסביר  ותחילה  כיפורים,  ליום  ובין  באב  ט"ו  ליום  בית בין 

  .ליום כיפור שייך המקדש

ז'  ) ן  "רהמו  טיקויבלמובא    -  בית המקדשאהבת   י"א   תניינא תורה    ( אות 

ׁש  שֶׁ מֹ   :וז"ל ק ֵ נו  ב ִ ֵ ר  יד, יט(ה ַרב  ְדב ָ ִ מ  ַעל    -"ְסַלח ָנא ַלֲעֹון ָהָעם ַהז ֶה"    )ב ַ

ׁש,   ְקד ָ ִ ַהמ  ית  ֵ ב  ן  ְרב ַ חֻׁ ְרמו   ג ָ ִלים  ַרג ְ ְ ַהמ  ֵחְטא  ְיֵדי  ְוַעל  ִלים,  ַרג ְ ְ ַהמ  ֵחְטא 

ֹוֵתינו  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה   ָאְמרו  ַרב  מֹו ׁשֶ ֲעִנית כט.(כ ְ ַ ם יִ )ת  ֵ ַהׁש  ַרְך ָאַמר , ׁשֶ ְתב ָ

ִכי ָה ְלדֹורֹות'.   ע ָלֶכם ב ְ ֲאִני ֶאְקב ַ ם,  ל ִחנ ָ ִכי ָה ׁשֶ ִכיֶתם ב ְ ם ב ְ ֶ 'ַאת  ָלֶהם 

ׁש,   ְקד ָ ִ ַהמ  ית  ֵ ַהב  ֶנֱחַרב  ֹו  ב  ׁשֶ ָהָיה,  ָאב  ב ְ ָעה  ׁשְ ת ִ ֵליל  ְיָלה  ַ ַהל  אֹותֹו  י  כ ִ

ֶזה   י ב ְ ׁש ַעל ֶזה "ְסַלח ָנא", כ ִ ק ֵ נו  ב ִ ֵ ל  ו ֹמֶשה ַרב  לו ִיים כ ָ ָגם ת ְ ְ ַהֵחְטא ְוַהפ 

שׁ  ְקד ָ ִ ַהמ  ית  ֵ ַהב  ֶנֱחַרב  ָגם  ְ ַהפ  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  י  כ ִ והקב"ה   ., עכ"לָהֲעוֹונֹות, 

שכתוב   כמו  משה  עם  כ הסכים  יד,  י "  ()במדבר  ָסַלְחת ִ ה'  ַוי ֹאֶמר 

ְדָבֶרךָ  ביום    כן גםו   ',כל נדרי ב'   מזכיריםש ) '  סלחתי כדבריך 'פסוק  הוזה    -  "כ ִ

המרגלים  מכוון  (כיפור  חטא  המקדש,  ש  על  בית  חורבן  נגזר  בגללו 

ביום כיפור הוא  וכפרה.והתיקון לזה  יום סליחה  הוא  יש   , שאז  גם 

כי   המשכןלהוסיף,  בנין  על  נצטווינו  כיפור  יום  גם למרת  שהוא   ,

 . 'בחינת 'בית המקדש 

"ו באב הוא תיקון לתשעה באב, שבו נחרב בית המקדש,  ם יום ט ג

כי על חטא המרגלים שגרם את חורבן בית המקדש, נענשו למות  

קו מלמות כמבואר בגמ' פס  שעה באב, וביום ט"ו באבכל שנה בת

שיום   נמצא  הנ"ל.  הובתענית  באב  באב ט"ו  לתשעה  תיקון  א 

גם ליום  שהוא ח והרי שאהבת המקדש שייכת  ורבן בית המקדש, 

 כיפור וגם ליום ט"ו באב. 

 שייכת ליום כיפור ותשובה מאהבה  אהבת חכמה 

של   הענין  תורתו של משיח, תורה דעתיקא  כד.  סתימאה, שהיא 

החכמה',  ש 'אהבת  שהיא  דיברנו  ביום    אהבהעליה  רמוזה  הזו 

ו שאמרו כמרת הלוחות  הכיפורים. כי שכחת התורה נעשתה בשבי

נד בגמ' בעירובין   לוחות הראשונות לא    :.()דף  אלמלי לא נשתברו 

מישראל. תורה  של   נשתכחה  תורתו  בחינת  זה  ראשונות  לוחות 

'אהבת   בחינת  שהיא  לבוא,  לעתיד  שנזכה  התורה  זה  משיח, 

ומקצת   כיפור,החכמים',  ביום  זכינו  זה  לדבר  ב  מהתיקון  יום כי 

השניות.כיפור   הלוחות  את  לקבל  ה'גם    זכינו    –'  בינהספירת 

ותשובה .  תשובהוא  ה  נושעניי  יום כיפורל  שייכת  ,תשובה מאהבה

כו'בינה ב'היא   הוא  כיפור  יום  תשו,  של  יום  ולו  התשובה   לכןבה, 

 . תשובה מאהבה' שייכת ליום כיפוריא 'השלימה ביותר שה

 "ו באב לט  -אהבת תורה  ,התלמידו רבאהבת ה

הרב  –  'חסד'הספירת  .  הכ  -  'גבורה'הספירת  ו  .לתלמיד  אהבת 

כאן    .אהבת תורה   -  'תפארת ספירת ה'ו  .אל הרב  אהבת התלמיד

הה   שלושתכל   שייכאהבות  באב  ות אלה  באב מ  כי  .לט"ו  ט"ו 

התורה מוסיפים   מתארכים כי  )   בלימוד  אהבת    גם  ולכן  ,(וכנ"ל  הלילות 

ת התורה, הכל שייך , שהם פרטים מאהב אהבת התלמיד וגם    ,הרב

 לט"ו באב.  

 באב ויום הכיפורים"ו לט  -אהבת הבנים 

 ייכים ש  .וההורים  אהבת הבנים והבנות  -'  וד ה'הו  'נצח ' ספירות    כו.

ו  גם כיפור  לליום  באבגם  הנשים:   .ט"ו  אומרות  היו  בשניהם  כי 
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אין אישה אלא  '   ... מיוחסות שבהן היו אומרותא עיניךשא נ בחור  "

ט"ו באב לשייכים  וה'הוד'    'נצח'גם ה  שניהםש  רואים  "כוא   ".לבנים

  .יום כיפורול

המקדש    -  לסיכום אהבת   -בכתר  ש אהבת  ויוה"כ.  באב  לט"ו 

בת ה'  אהליום כיפור.    -בחכמה ובבינה  שהחכמה ותשובה מאהבה  

כיפור.    -דעת  שב והתורה  ליום  והתלמיד  הרב  שבחסד  אהבת 

והוד    אהבת הבניםלט"ו באב.    -גבורה ותפארת   לט"ו   -שבנצח 

הבת ליום כיפור. א  -שביסוד  הבת ישראל ואהבת אשתו  באב. א

 "ו באב.לט -שבמלכות ארץ ישראל 

 שמים וזיווג לפי מעשיושידוך שמכריזים מה

אמר ריש לקיש "  :( דף ב.)בגמרא בסוטה    מובא  ,השידוכים  עניןבכז.  

כלומר שהזיווג שאדם    ".מעשיואין מזווגים לאדם אישה אלא לפי  

שלו. המעשים  לפי  הוא  הגמרא  מקבל  מכריזין    :שואלת  והרי 

יצירת    ארבעים קודם  פלוני  דלהוויום  שידוך  ה  "כאו  ,לפלוני  בת 

לו? מתרצת מה שנקבע  לפי  בזיווג אכ   קשיא,לא  '  :הגמרא  הוא  ן 

שניאכ   ,ראשון בזיווג  מה שראשון  הזיווג  ה  .ן   ארבעיםמכריזים  זה 

  , והזיווג השני זה לפי מעשיו של האדם. ד להוויום קודם יצירת 

 ורשי הנשמות בין זיווג ראשון לשנישבשהחילוק 

דף  ח"א  לך לך  )   את הזוהר  (רס"ה)תורה    הר"ןמו  מביא בליקוטי  רבינוכח.  

הזיווג למעלה הן אחד.  שאומר  .(צ הזוהר  שהנשמות של  ָעה  " :  )וז"ל  ָ ׁש  ב ַ

ַהק ָ  ל  ב"ה  ׁשֶ כ ָ מֹות ָלעֹוָלם,  ְנׁשָ לו לֹותמֹוִציא  ן כ ְ ָ ל  ֻׁ מֹות, כ  ׁשָ ְוַהנ ְ ּוְנֵקָבה    -אֹוָתן ָהרו חֹות  ָזָכר 

רֹות ַיַחד ֻחּבָ ּמְ ֶׁ ִרים ,וכו'   ש  ְתַחב ְ ִ מ  ָמה ַאַחת  ו ְכׁשֶ ו ף ֶאָחד ו ְנׁשָ ים ג   זה מה ש  וביארנו  .(ַנֲעש ִ

ברכות:  שמברכים הרעי  ,שמחתשמח  "  בשבע   שמחך כ   אהוביםם 

-דובגוף אחד    ונברא  וחוה  אדם הראשוןכי    ",בגן עדן מקדם   ךיציר

דות לעולם קודם שיורבגן עדן    כל הנשמות כשהםוככה    ,םפרצופי

   .זיווג ראשוןוזה נקרא  אחת.נשמה  הם שם ב

ואז    ,גים לאדם לפי מעשיו וומזבו  ש  , יניש בחינה שנקראת זיווג שו

, היינו  כפי שורש נשמתויווג שלו  זהאת    בדיוקלקבל    ההוא לא זוכ

יחד,   עדן  בגן  איתה  שהיה  אחר  אז  והנשמה  זיווג  לו  מתאימים 

ת ים ע כקריזיווגן  קשה  '  לכן כתוב:ו  שיותר מתאים לו לפי מעשיו.

בדיוק ש  חפל  תתחיל  לךכי    ולמה?  '.סוף שמתאימה  מישהי 

הראשון    מילא  ,ךבשביל ודאי שהזיווג  נשמה,  באותה  עמו  נוצרה 

להיא   זו   ממש,  ומתאימה  היא  איתו   כי  לו אבל    ,שנוצרה  לחפש 

אחרת ל  מישהי  לו  מעשישמתאימה  וז  ו,פי  שלם,  פזל  כבר    ה זה 

 . 'ינזיווג ש 'נקרא  כבר

 זיווג שני מהו זיווג ראשון ומהו 

 קוראים נו  וג ראשון וזיווג שני זה לא כמו שאנחוכפי זה ענין זיוכט.  

בשם   אומרים  שגם  כמו  אלא  היום,  הקדושלזה  טוב  שם  ,  הבעל 

שיתכן שבפעם הראשונה אדם יתחתן עם אשה שהיא כפי מעשיו 

יזכה   השניה  בפעם  ורק  נשמתו.  משורש  האמיתית  זוגו  בת  ולא 

נשמתו.   משורש  שהוא  דברי לזיווג  קורים  )ובפרט  כאלו  נשוי כ ם  היה  שאדם 

 . אם הבנים וכו'(עיקר מי שהיתה אשתו היא ב שניהה   והאשההראשונה,  עט זמן עם  מ

מובאראיה  ה  מה סנהדרין    לזה?  המלךעל    (. זק דף  )בגמרא   , דוד 

בראשית-בת  היתה שראויה   ימי  מששת  לדוד  שבע שבע  ובת   ,

בת זוג  ה  היתהלא    , למרות שהיאאוריה החתיעם  קודם  התחתנה  

  ה הגיעהיא  דוד המלך  ול   ,יה לקח אותה ראשונהוראש  ויוצא  .שלו

זיווג שני של דוד  הראשון    ווגזיההיא היתה  ות  אמיתאבל ב  ,בתור 

   .דוד המלך  עםהנשמה שנבראה כי היא   משורש נשמתו

צריך ש   ולכן  ש  זהלדעת  מחייב  תמיד  ראשון לא  הוא    הזיווג 

לפי שורשי הולך  אלה זה    ,שני  הואשני  ההזיווג  הראשון, ולא תמיד  

יכול להיות    כיהתגרש,  אדם ש  לש  דעתו   קצת מניח  הוז   .הנשמות

  אצלו כמו שמצאנו אצל דוד המלך ש ו  הזיווג השני הוא הראשון,ש

  ענין זה סוד נפלא בו  הזיווג הראשון שלו.  האשה השניה, היא היתה

   ים.יווגזשל ה

 שיו"ו באב זיווג לפי מע, ט ג מן השמיםוויז -יום כיפור 

מתאים    ונחשוב מי מהם  ,ט"ו באבוכשנתבונן בזיווגי יום כיפור ול.  

גינזבורג   מסביר  ?זיווג שני   להיות  מתאים  ימו  ,ראשוןהזיווג  ל  הרב 

זה נחשב    שליט"א, זיווג לפיכי    ,יווג ראשוןזשיום כיפור   שורש  זה 

כי   ,דם לפי מעשיולאווג  זכי ביום כיפור עצמו אי אפשר ל  ,נשמתו

והוא במצב נקי    עוונותיולו כל  ונמחלו    עשה תשובה  הוא  עכשיורק  

זיווג  ול  ללא חטא, זה  נשמתוכן  יום  ש  יוצא  .כפי שורש  הזיווג של 

יום קודם    40  הכריזומה ש  ילפווגים לאדם  זכיפור הוא הבחינה שמ 

ובין הזמנים  נים,  אמצע בין הזמ ב  מגיעש )והזיווג של ט"ו באב    הוולד.יצירת  

זה נחשב לזיווג של   ,(התשובה   מי י   לפני   עדייןזה  מצב הכי טוב שלו, ו האדם לא ב 

  .פי מעשיולהאדם 

והנה בזיווג משורש נשמתו, האשה היא יותר עזר מאשר כנגדו, כי  

וש כי לא פגמו במעשיהם. ולכן היא ממש חלק מנשמתו, וזיווגם קד

לשלום זוכים  גם  כשמ  הם  אולם  נפלא.  לפי  בית  לאדם  שדכים 

יותר   האשה  דוקא  ולפעמים  במעשיו,  תלוי  הכל  כנגדו מעשיו, 

וה כי הכל לפי  מאשר עזר, כפי העליות  ירידות שיש לו כל הזמן, 

 מעשיו בכל שעה ושעה. 

 זיווגי ט"ו באב כולנו מהרבה גלגולים הם בזמן שלנו שהזיווגים 

זיו  ולכאורה לפי מצב הנישואין היום, רובלא.   ט"ו '  גיוהזיווגים הם 

הסלפי מעשיו,    זיווגשזה  ,  באב   היות שאנחנו אלא    לכך?  בהימה 

  , דורות על גבי דורות  לגלגולים ש  הרבה מאודנשמות שנמצאות ב

שיחות  )  רבינו  ומרשא   וכמו  ,נשמותהרבה  פאזל של  נשמה היא  כל  

בגלגול  כי  ,( דנ" ן  " רה בא  היה    ,כשאדם  שהוא  כמו  מגיע  לא  הוא 

בא  הוא  אלא    ,הקב"ה לא חוזר על דבר פעמייםכי  בפעם הקודמת  

ויש אצלו קיבוץ של חלקי נפשות  ורוח אלמונית,    פלונית,  עם נפש

מאוד הרבה  מהרבה  כיוון  ו  .ורוחות  מורכבת  נשמה   גלגולים שכל 

זיווג שזה נקרא    ,יותר שייך לנו זיווגי ט"ו באב  לכן  ושורשי נשמות,

 אמיתי ה  זיווגהפסדת את ה   כי יכול להיות שכבר מזמן  ,פי מעשיול

כן קצת יותר קשה היום  לו  .והיא התחתנה עם מישהו אחר  -  שלך

   ים היא עם הרבה כנגדו.עזר אלא הרבה פעמתהיה ממש האשה ש

 לות יש גם זיווג ראשון וגם שניבפרטות הנשמות המגולג

כי כל הנ"ל הוא בכללות   ,קועמ  חידושאבל אני רוצה לומר בזה  

כל לבפרטות  שיש פעמים שזוכה לזיווג ראשון ויש לזיווג שני. אבל  

הבאנו  כי  .יהשנאדם יש באשתו גם את הזיווג ראשון וגם את הזיווג 

רבינו   דברי  נשמה שאת  מ  כל  מאוד  באה  הרבה  של  צרופים 

יש  ולכן    ,צירוף של הרבה מאוד נשמותבאה מ   האש, וכן ה נשמות

ביחד שנבראנו  ראשון  הזיווג  של  הבחינה  את  גם    אחת ב   ,בנו 

  . יוויש בנו גם את הבחינה של זיווג כפי מעש ,מהנשמות שלנו

י אותנוהשם  ולשלום  זכה  השתיקה  ולאחדות    בית  למידת  אמיתי 

ונזכה   צדקנו  משיח  ולביאת  ישראל,  עם  כל  בין  חינם  ואהבת 

 במהרה לראות בבנין בית המקדש השלישי אמן ואמן.  

 עריכה: ליאור גבע   .שבת שלום ומבורך


