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ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  ֵמָא   ואה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 שנה לחורבן בית מקדשינו, שיבנה בב"א 4519

 הגיגים לט' באב
 "כל העושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה סימן ברכה לעולם" )תענית ל:(
 מדוע אמרו חז"ל שהעושה מלאכה בתשעה באב אינו רואה בה סימן ברכה? מה הקשר? 

שכל המלאכות שבעולם כלולות בל״ט המלאכות " לשמוע בלמודיםבפירושו לתלמוד " יצחק אליהו לנדאמתרץ הרב 
האסורות בשבת שמקורן הוא בל"ט המלאכות שבמשכן. ומובא בספרי הקבלה שעל ידי המלאכות שבמשכן, מתברכות 
כל אותן המלאכות האחרות הנגזרות מהן. לכן, בתשעה באב, יום שבו חרב הבית ושבתו מלאכותיו, וכבר אין מקור 

האדם, מתבקש למנוע את אותו היום ממלאכה, לרמז שהיום נחרב יסוד הברכה של שאר לברכה של המלאכות שעושה 
המלאכות. לכן, כאשר אדם עושה מלאכה בתשעה באב, ואינו מתבונן על חורבן הברכה שנגזרת מחורבן הבית, הוא 

 אינו רואה בה סימן ברכה לעולם. 
" הכוונה ל על ירושלים אינו רואה בשמחתהבאב ואינו מתאבתשעה כל העושה מלאכה בומה שאמרו חכמים שם "

היא שלא רק שצריך להתאבל על הפסק הברכה, הנובע מהחורבן, אלא שצריך להיות באבל על ירושלים עצמה, וידוע 
מדיני אבלות שהאבל אסור במלאכה, ולפי שלא התנהג באבלות על חורבנה, הוא ינהג אבלות ביום שמחתה ולכן הוא 

 ה כיון שהאבל אסור בשמחה.  ורואה בשמחת אינו זוכה
 

  ו(כ 'א ב' )שמואל "נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים"

 :קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרהמובא במדרש "איכה" שלאחר שהאבות נכשלו בבקשת הרחמים על עם ישראל 
וכשהשלימו אותן שבע שנים  ,ועבד בשבילי שבע שנים יתירהגלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה  ולם,על שונו ביר

לאחותי כל  ומסרתיפו אחותי לבעלי בשבילי יחלהולערב  ...יעץ אבי להחליפני באחותי ,והגיע זמן נשואי לבעלי
ומה  .וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה... הא סבור שהיא רחלישמסרתי לבעלי כדי ש םהסימני

רחמן מפני  וקייםואתה מלך חי  ,תי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפהלא קנא ,שאני בשר ודם עפר ואפר ,אני
תגלגלו רחמיו של המיד  ?מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם

נשמע נהי  אמר ה' קול ברמה כה" (' ידדכתיב )ירמיה לא םלמקומ ישראלבשבילך רחל אני מחזיר את  :ה ואמר"הקב
מבכי ועיניך  קולך מנעיאמר ה'  כה" יבכתעוד ו "נחם על בניה כי איננויבכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה לה

 ". תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם ויש... כי יש שכר לפעולתך מדמעה
 )שמואל לי מאהבת נשים" "נפלאת אהבתך תןנוהדוד על יל שאת מה שאמר  והרמ"ע מפאנעל פי המדרש הזה מבאר 

נתן ול ישראל כעל  ךלומללרשת את אביו ומור שהיה א יהונתן בן שאול,ואומר שכוונת דוד היא לומר על  ו(כ 'א ב'
אתה . אבל ילאפהוא שלך על כס המלכות ויתור ה ,לאפהיא  ךה שלהבא"נפלאת אהבתך", ה ,לדודהמלכות א סיאת כ

היא  ובתסין ומבני טמשבהוא  תןהוני, וא לאה אמנוהי ובתסה ודוהימשבט כי דוד הוא . ממי ללמוד ךהיה ל מקורי, לא
והויתור שלך הוא כמו הויתור . "בת נשיםהמאהגבוהות שלו הגיעו אליו " מידותואומר דוד ליהונתן שה .חל אמנור
 ה. ונכההלכות ועל המ ורה, עלהבכעל, על ביעקב כעל  , לאה, ויתרה לסבתא שלי, רחל, ךהסבתא שלש

 824 מס  עלון בס"ד
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 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
 הרה"ג אליהו דרעי זצ"ל בן סוליקה נלב"ע כג' אייר תשע"ו

   יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב
 "ע יט' אדר א' תשפ"ב לואיזה בן חמו בת סימונה ז"ל נלב

 תנצב"ה
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 (תענית כט." )ן בשמחהטימעממשנכנס אב "
רבי צדוק אר מב ?הלוא גם מיעוטו אסור "בשמחה "ממעטיןרק אמרו חז"ל מדוע אם כך  .שמחהכל סור בחודש אב א

אור כי "בחינת בעתיד יתברר שהכל היה בו ,טוב שגנוז בו , יש"בגויה וזטוביה גנ" ,חודש אבש ב"פרי צדיק"הכהן 
 מיי כורק צריך להאמין שלעתיד יתהפו ,בלבד בלב הוזוגננה להיות צפוכה ריצ ,בשלב הזה ,חהשמאלא שה ."טוב

  שמחה.הם היה בתאב למועדים וימים טובים וחודש 
 

 ' של שבת()ברכת 'יוצר "אפס בלתך גואלנו לימות המשיח"

 במהרה בימינו, אז יתגלה שכל המאורעות שהיו ,משיחהיבוא ר שכאש "קדושת לוירבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"ר מסבי
הדבר גאולה יתגלה האינו נראה, אבל בזמן הדבר בגלות ו כאשר אנעתה  . אמנםהכנה לגאולה םלוכ ו, היבגלות לנו

, שהכל הוא הכנה לגאולה, ה"בקהחוץ מ ,אינו יודעאיש , כלומר היום "אפס בלתך"שהכל היה הכנה לגאולה. וזהו 
 בלתך גואלינו לימות המשיח"  וזהו "אפס

 

 תפילת מנחה(... והשוממה מאין יושב״ )ירושלים אבלי ואת את אבלי ציון להינו-ה' א נחם״
אנשים שיושבים כעת יש מדוע אנו אומרים על ירושלים שהיא "שוממה מאין יושב״, הלוא  האדמו״ר מגורשואל 

 בירושלים? ותירץ שהנוסח המדובר מבוסס על דברי הגמרא )שבת קמה:( "חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה".
נחמן לרב יצחק: מאי דכתיב ״בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר״ וביאר עוד על פי המובא בגמרא )תענית ה.( "אמר ליה רב 

)הושע יא' ט(? אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן: אמר הקב״ה לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא בירושלים של 
מטה". ושואלים בגמרא וכי יש דבר כזה שנקרא "ירושלים למעלה"? והתשובה היא כן, לומדים זאת מהכתוב: 

ה כעיר שחוברה לה יחדיו" )תהלים קכב' ג(. לפי זה, אומר האדמו"ר מגור, הכוונה באמירה ״השוממה ״ירושלים הבנוי
 מאין יושב״ היא לירושלים של מעלה, שכל זמן שירושלים של מטה חריבה, הקב״ה לא יושב בתוכה.

 הגיגים למגילת איכה
 א' טז( איכה עיני עיני יורדה מים" ) "על אלה אני בוכיה

רק אני שבוכיה", אני " ,הוא משום ,", "עיני עיני יורדה מיםשעיקר הצער והבכי "לוח ארזראיתי מביאים בשם ה"
"אבל יחיד עשי : לפי זה ניתן להבין גם את הפסוקצער החורבן. כמוני במרגישים  , ולא כולםמרגישה את צער החורבן

שהאבל הוא "אבל עצם העובדה על מספד כבד מאוד לעשות שיש  כוונתו היאר שא (לך, מספד תמרורים" )ירמיה ו' כו
  ומתאבלים עליו.  ,שקרהמרגישים את האסון הגדול יחידים רק יחיד" בלבד, ש

 

 טז( 'באיכה ״פצו עלי פיהם״ )
פיהם אמר רבא אמר רבי יוחנן בשביל מה הקדים פ"א לעי"ן בשביל מרגלים שאמרו בפיהם מה שלא ראו  עליך פצו"

  (סנהדרין קד:" )בעיניהם
ת הפסוק של האות אבפרק ב׳ הקדים הנביא ו, יתבלף ל אשודרים בסדר סמ "איכהמגילת "ב סוקיםהפתחילת כידוע, 

מרו בפיהם או י"ןלע "אפההקדימו את  המרגליםטעם הוא משום שהגמרא , ולפי הי"ןעפני הפסוק של האות ל "אפ
כבר ין הנביא עם הרמז הזה עד הפרק השני ולא הזכיר זאת אך נשאלת השאלה, מדוע המת שלא ראו בעיניהם.דברים 
אמרו שדברי חז"ל על דברי המרגלים על פי הגמרא ״עיר בנימין״ מובא תירוץ בשם  "ילקוט האורים"ב? הראשוןבפרק 

כתב בפרק הראשון לכן . "תחילתו אין מתקיים בסופוכל שקר שאין אמת ב", "אפס כי עז העם... וגם זבת חלב ודבש"
את הסדר הנביא הפך השני לרמוז שבתחילה אמרו המרגלים את האמת, ורק בפרק כדי לפי הסדר את הפסוקים הנביא 

 ."שאמרו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם, "על שקר המרגליםכדי לרמוז  י"ןוע "אבין האותיות פ
 

 ( ג' מא" )איכה םנשא לבבנו אל כפי"

וכאשר  .בעלי "לב טוב", והם שטוענים שעבודת ה' שלהם היא בלבאנשים  ישש "שרוהדר ספראיתי מביאים השם "
. בא הנביא עיקר עבודת ה' היא בלבשהעיקר הלב", " ,יאהתשובתם  ,כך שאין הם מקיימים מצוותמוכיחים אותם על 

את מצוות אופן מעשי לקיים ב, אל כפים"" ת את הלבשאיש לאלא  ,לב בלבדעבודת ה' באין די ב, נשא לבבנו""ואומר 
 וכוונת הלב. טוב התורה ולא נסתפק ברצון 

 

 ״עוללים שאלו לחם, פורש אין להם״ )איכה ד' ד(
הם עצם זה שהראשון הוא צער ההצער הוא כפול. , מפני רעבונם לחםשואלים עוללים ר שאכש "לחם דמעהמובא ב"
  הם רעבים. דועמלהם  להסביראפשר  אי, פורש אין להם״" ,הצער השני הוארעבים, 

 
 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"גמ"ח "בית יצחק": מבחר תפילין רש"י )ספרדי, אשכנזי, איטר( גמ"ח "יד יצחק": 

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315פון: טל - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 לרפואת כל חולי עמו ישראל 
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