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  הגיגים לתשעה באב
 ברוך הוא את ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם הקדוש הגלה לא :ליעזראבי  ראמר"

   :)פסחים פז( "'בארץוזרעתיה לי 'גרים שנאמר 
 קח את'עמ�ישראל הר� קר� ', עול� שלו יבונר":  זה היה אומרל"זח למאמר �ני��ני��ני��ני�וזוזוזוזרבי ישראל מקרבי ישראל מקרבי ישראל מקרבי ישראל מקגיע יה מכשה

אתה עלול  .מהגלות הקשה והארוכהל� צמח ישדהיינו הרווח  "יביתה�ר אל ואל תמתי� לבואריש  של ע�"��קר"ה
  .הגאולה� קח אותה והבא מיד את ,היא יקרה מפזשישראל   של ע�"�קר"החלילה להפסיד את 

  

   )מה הפסדנו (ית המקדשבמיום שחרב 
ויש אומרי�  ,ונסתלקה שכינה לשמי�,  נפסקה חומת הברזל בי� ישראל לאביה� שבשמי�מיו� שחרב בית המקדשמיו� שחרב בית המקדשמיו� שחרב בית המקדשמיו� שחרב בית המקדש

ירושלי�  ה ואי� שמחה לפניו עד שיבנה את"ק להקבוכביכול אי� שח .שלעול� אי� השכינה זזה מכותל המערבי
,תוקינוטי� ולתוה לשנמ� הנביאי� וניתנה לחכמי� וניתובטלה נבואה , ננעלו שערי תפילה, ויחזיר את ישראל לתוכה

   .אמות של הלכה בלבד' ה אלא ד"ית דוד ואי� לו להקבבפסק מל� מ, פסקו האורי� ותומי�
פסקו אנשי אמנה . יטלה עצה מאיתנונ, ל צדיקי� שיחרבושגזרה גזרה על בתיה� נ מקדשמקדשמקדשמקדשהההה� שחרב בית � שחרב בית � שחרב בית � שחרב בית וווומימימימי

התחילו חכמי� , ע ובעלי לשו�וידלדלו אנשי מעשה גברו בעלי זרנאש� ובושו חברי� ובני חורי� וחפו ר. מישראל
  . ואי� יו� שאי� בו קללה, להיות כסופרי� וסופרי� כחזני� וחזני� כעמי ארצות

ולא , י� מאוצר הטוב ונעשו גשמי� צימוקי�דואי� הגשמי� יור,  לא נראה רקיע בטהרתו בית המקדש בית המקדש בית המקדש בית המקדשבבבבמיו� שחרמיו� שחרמיו� שחרמיו� שחר
בטלה זכוכית .ל השמיר ואי� נופת צופי� טב, נגנזו עצי קינמו�. שו� קרייובטל ה, פרותיטל טע� הנ, ירד הטל לברכה

 )ספר התודעה(             . ולא נמצא רפואה בעול�, ניטל טע� ביאה ונית� לעוברי עברה, יטל טע� בשר נ,לבנה
  

   )תהילים קכו( "״הזורעים בדמעה ברנה יקצורו
,בית המקדש המתאבלי� ובוכי� על חורב�אלו  ,"ורעי� בדמעה�הז ":ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חיבעל ה�,  יוס% חיי� יוס% חיי� יוס% חיי� יוס% חיי�נונונונורבירבירבירביביאר 

ההול� שחוח ובוכה זה , "הלו� יל� ובכה", לראות בנחמת ירושלי�דהיינו , עתיד לקצור ברנהביזכו , "ברנה יקצורו"
נו יהפו� ה� ל, "אב"יוצא " בא"של התיבה הפו� אותיות , "ברנה ואבא יב ",ל צער השכינהעל גלות ישראל ועומיצר 

  .לבוא לטובות מרובות נזכה לעתיד,  תחת הרעות שסבלנו בחודש זה,"נושא אלומותיו" .לרנה את החודש הזה
  

  )שו״ע או״ה( "וראוי לכל ירא שמים להיות מיצר ודואג על חורבן בית המקדש"
וי וכ� רא" :מתאר את תחושת הצער שעל האד� לחוש בעקבות החורב�, "פלא יוע�פלא יוע�פלא יוע�פלא יוע�בעל ה�, רבי אליעזר פאפורבי אליעזר פאפורבי אליעזר פאפורבי אליעזר פאפו

אלא על צער השמי� כי , לא על שאנו גולי� דוויי� וסחופי� ,שנחרב בעוונותינו, להצטער על חורב� בית המקדש
אינו , א� הב� אוהב ונאמ�. שהוכרח לעזוב עד, והכעיסו כעס גדול, והרי זה דומה לב� האוהב את אביו... מאוד גדול

  ".אלא על כעס וצער אביו ,חושש על מכותיו כלל
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  ים למגילת איכההגיג
   ) ב'אאיכה (" ייהחלעל תה דמעלילה ובכה בכו תב"
איכה איכה איכה איכה ((((" " " "  וה� בלילה וה� בלילה וה� בלילה וה� בלילה,,,, ביו� נדברו ישראל ע� ירמיהו שיבכה הוא ביו� ביו� נדברו ישראל ע� ירמיהו שיבכה הוא ביו� ביו� נדברו ישראל ע� ירמיהו שיבכה הוא ביו� ביו� נדברו ישראל ע� ירמיהו שיבכה הוא ביו�,,,,שוביה� של ישראל היו מונעי� מה� מלבכותשוביה� של ישראל היו מונעי� מה� מלבכותשוביה� של ישראל היו מונעי� מה� מלבכותשוביה� של ישראל היו מונעי� מה� מלבכות""""

            ). ). ). ). זוטאזוטאזוטאזוטא
על  ע� ירמיהו עד כדי כ� שסיכמו,  ללא הפסקהולילה �משיבכו יולבני ישראל ה שהיה עני� מיוחד נראהמדרש לפי 

חשיבות מה ונשאלת השאלה , כ� שלא יפסק הבכי יומ� ולילה, ביו� ירמיהו יבכהיבכו בלילה וה� , "בכימשמרות "
 לע אלא שלי�רולא נחרבה ישאמרו חז�ל שה  הקדוש על פי מהאלשי�האלשי�האלשי�האלשי�מסביר  ?יומ� ולילהשנמשכה זו הבכיה ה
ביטול של עוו� הבגלל ה� באו עליה� שאל שכל הצרות ישרנו  לאחר החורב� הבי,כעת, לכ�ו, תבטלו מ� התורההש

�והגית בו : יו� ולילה שנאמרתורה שזמנה הוא  ביטול וכיו� שחטא� היה .חטאואשר החטא את � צו לתקרו, תורה
כי  ששוביה� מנעו מה� את הבכי לאא.  על מנת לכפר"יומ� ולילה" לבכותה� התעקשו  ,)ח' יהושע א(" יומ� ולילה
את חוסר היכולת ו, י� השובי� רואי�אכשיכלו לבכות רק בלילה ה� , א� כ�, עליה� יכמרו רחמי שמי�חששו ש

  .החטא יתוק� �כו שישלי�ביקשו מירמיהו שלה� לבכות ביו�  ה� 
  

   )יד 'אאיכה ( "אריונשקד עול פשעי בידו ישתרגו עלו על צ"
נעשה בהיותינו בארצות הגויי� כדי ש הוא  הגלותאלוהושלכנו רשנו מארצנו וג שכל הטע� שמדובנאמדובנאמדובנאמדובנא המגידהמגידהמגידהמגידאומר  

ארנו ובגלות נשתרגו עוד יותר על צבהיותינו , הוא ההפ� מזהקרה ה שלא שבפועל מא, תשובה ונתק� את מעשינו
וככל , הגלות מתארכת ככל שהחטאי� מתרבי�כי , שאי� אנו יכולי� להשתחרר ממנו, �החטאי� והפשעי� והיו לסב

  .  י� מתרבי�שהגלות מתארכת החטא
  

   )יז 'אאיכה (" היתה ירושלים לנידה ביניהם, ליעקב סביביו צריו' ה הוצי"
, "ליעקב סביביו צריו' ה הוצי": בעבר המצב היה. את ההבדל בי� העבר להווה, המגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאלדעת , הפסוק מבטא 

עתה ואילו , אליה� ורבתח ולא יב�יבשמסהגויי�  מושיתרחקאות� ה וצמישראל ובני זהיר את ה מ"דהיינו הקב
  . תנויאאלינו ומתרחקי� מר באינ� רוצי� עוד להתח הגויי�עכשיו , "יניה�בהיתה ירושלי� לנידה ":שלמצב הגענו 

  

   ) יח'באיכה (" עינך אל תדום בת, אל תתני פוגת לך " 
 שחדלנו מלהתאבל הוא זה,  זמ�כ� הרבה הגלות מתמשכת כלגללו שב, החטא הקשה ביותרש י�י�י�י�דדדדרבי יעקב עמרבי יעקב עמרבי יעקב עמרבי יעקב עמאומר 

שבגללה אי� נותני� לנו מנוח בשו� מקו� ואנו אנוסי� לשאת בכל מקו� , הי הסיבה העיקריתווז, כראוי על ירושלי�
מיד אנו שוכחי� את ירושלי� , משו� שכל אימת שיש לנו במקו� מ� המקומות מעט מנוחה. גזירות ורדיפות נוראות

    . אמתושוב אי� אנו מעלי� אותה על ראש שמחתנו ב
  

  )לח' איכה ג(" מפי עליון לא תצא הרעות"
שכאשר האד� אלא , אי� הקב�ה עושה רעה לשו� אד�דהיינו , ה"מכא� למדו חכמי� שאי� הרע יוצא מאת הקב

  )מדרש הנעל�(            . כלה מאליוד�האהרי משגיח עליו  אינוה "הקבכשו, ה את השגחתו ממנו"מסיר הקב, חוטא
  

   )  ז'האיכה ( "ואינםאבותינו חטאו  "
בכל זאת , דהיינו כבר אינ� בי� החיי�, "אינ�" מבאר את הפסוק במשמעות שלמרות שאבותינו רבי ישראל מסלנטרבי ישראל מסלנטרבי ישראל מסלנטרבי ישראל מסלנט

א וחטממשי� ל אהו הרי, של אנשי� חוטאי�ד� המגדל דור וההגיו� שאחר דבריו הוא שא, ה� ממשיכי� לחטוא
 הדור השני היא המש� לחטאיו שהתנהגותוזאת משו�  ,מיתהג� לאחר , נו עוד בעול� הזהנאיהוא אפילו בזמ� ש

משי� תינו מושל אב חטאדהיינו ה, " ואינ�'אבותינו חטאו ": וזוהי ההבנה של הפסוק.  הדור הקוד�ולפשעיו של 
  .   בחיי�� שה� עצמ� כבר אינ�מאפילו בז, להתקיי�

  

  )בכ' האיכה ( "קצפת עלינו עד מאוד, כי אם מאוס מאסתנו"
�כי א� מאוס, עול�נו של רבו: ואומרה "כלפי הקב היה טוע� בבבב''''צצצציצחק מברדייצחק מברדייצחק מברדייצחק מברדיוי וי וי וי בי לבי לבי לבי לרררר � א� נמאסנו בעיני�, מאסתנו

כדר�  עימנו וכועס עלינודוע מקפיד אתה מ, "קצפת עלינו"מדוע , א� כ�, גמורי� רשעי�כל כ� עד שנדמה שאנחנו 
  . כחוט השערההצדיקי� ה מקפיד ע� "שידוע שהקב, "עד מאוד", צדיקי� גמורי�שנוהגי� ע� 
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        3268315326831532683153268315''''052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""ומדרשת ומדרשת ומדרשת ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
        3268315326831532683153268315''''052052052052: : : :  לפרטי� לפרטי� לפרטי� לפרטי�טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    ב� חמוב� חמוב� חמוב� חמוה יוס% ה יוס% ה יוס% ה יוס% """"לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןהפנות לניתן לוהערות ות האר

        ::::לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�
 ....נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל,   ,   ,   ,   אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,  ,  ,  ,  א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""הרההרההרההרה


