
  בס"ד
  

    זוכה ורואה בשמחתהזוכה ורואה בשמחתהזוכה ורואה בשמחתהזוכה ורואה בשמחתה

    

 
אינו רואה סימן ברכה לעולם. וחכמים  -רבי עקיבא אומר: כל העושה מלאכה בתשעה באב 

אינו רואה בשמחתה,  -באב ואינו מתאבל על ירושלים אומרים: כל העושה מלאכה בתשעה 
שנאמר "שמחו את ירושלים וגילו בה כל אהביה שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה". 
מכאן אמרו: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים 

  אינו רואה בשמחתה. -
        (תענית ל:)

  
  

לאותן שמתו בגלות וחיכו לישועה,  -בתחיית המתים העתיד להיות בבנין בית המקדש שאין לעצמותיו תחיה 
שעליהם אמר הכתוב: 'אשרי המחכה ויגיע לימים' (דניאל י"ב, י"ב). אבל עדיין אפשר שיש לזה תחייה ביום 

  .הדין שהוא אחר ימות המשיח
  (ריטב"א שם)
  

כוזר ללכת ירושלים, ויחר למלך כוזר על פרידתו ודבר כב. ואחר כן היה מעניין החבר שהסכים לצאת מארץ 
עמו על זה, ויאמר לו: מה תבקש היום בירושלים ובארץ כנען, והשכינה נעדרת מהם, והקורבה אל האלוקים 
    .מושגת בכל מקום בלב הטהור והכוסף החזק, ולמה תכניס עצמך בסכנות המדברות והימים והאומות המתחלפות

...  
ואם היה המעשה בלעדי כוונה או כוונה בלתי מעשה תאבד התוחלת, אלא במה שאי אפשר המצאת הכוונה. 
והתוודות על המנע המעשה מועיל קצת תועלת, כהתוודותנו בתפילתנו באמרנו ומפני חטאינו והדומה לזה. 

גדול וגמול רב, כמו ובהערת בני אדם והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא הקדוש ינחץ העניין המיוחל, שכר 
רוצה  -שנאמר: אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, 

  לומר כי ירושלים אמנם תבנה כשיכספו בני ישראל לה תכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה. 
  (סוף ספר הכוזרי, מאמר חמישי, כ"ז)
  

גם לא ישמח  -נשמח כאשר היא תבנה. מי שהיא לא חסרה לו  -וצמת האבל פשט: רק אם נבין את ע
  כשהיא תיבנה!

  
  

חיים מוולאזין  'ר(גם ראיתי בשם  אביו את דברי המלבי"ם על גמרא זוהעיד הרב מימון זצ"ל, שאביו סיפר לו 
  ):זצ''ל

מת לתקופה של שנה. כאשר  חז"ל אמרו שגזירה נגזרה על המת שישתכח מן הלב, ולכן הגבילו את האבל על
מצבו דומה למצבו של יעקב אבינו, שנאמר עליו: "וימאן  -אדם אינו שוכח את מתו ומתאבל עליו בלי סוף 

  להתנחם, ויאמר כי ארד אל בני אבל שאולה", והסביר רש"י שיוסף לא השתכח מלבו של יעקב כיוון שלא מת.
רושלים. כל עוד עם ישראל זוכר את ירושלים ומתאבל גם האבל על חורבן י -מסביר המלבי"ם  -דומה לכך 

הרי שהיא לא השתכחה מן הלב, ואינה בבחינת 'מת'. לכן חשוב כל כך להדגיש את האבל הגדול על  -עליה 
הרי שזו עדות למותה של העיר, ומן המוות אין חזרה.  -החורבן: שאם לא נתאבל על חורבן ירושלים והמקדש 

סימן  -עודנו זוכרים את ירושלים, מעלים אותה על ראש שמחתנו ומתאבלים עליה אך אם אחרי אלפיים שנה 
זוכה  -הוא שירושלים לא מתה, ועוד תקום לתחיה עם האומה. מכאן, ש המתאבל על ירושלים וממאן להתנחם 

  ורואה בשמחתה בעצם אבלו, שכן האבל עצמו מכניס תקווה בלבו שירושלים עוד תשוב ותיבנה.
  

והנה עיקר ענין האבילות, והוא בכדי לעורר את עצמינו באבילות ומרירות לב להזדכך את גופינו וגשמיותינו. 
כי כאשר אנחנו מזכירים ומסתכלים על גודל התגלות אלקות שהיה בזמן שהיה בית המקדש קיים, וגודל יקר 

ת וכו', ובזה אנחנו מזדככים. ולכן, ודאבה לבינו על העדר גילוי אלקותפארתינו, אזי במסתרים תבכה נפשינו 
כאשר יגיע עת פקודתינו לטובה, ויקבץ נדחינו בביאת משיחנו במהרה בימינו, אזי נהיה אנחנו ראויים לקבל 
גודל מתיקות ידידות ועריבות התענוגים שיתגלה בעת ההוא. ואם לא היינו מתאבלים על כל הנ"ל, אז שכחנו 

קבל אחר כך הארת אור התענוג הגדול כמו שנאמר  "עין בעין יראו" על כל הטוב, ולא היה ביכולתינו ל
  (ישעיה, נ"ב, ח)  וכו', כי מרוב חומריותינו וגשמיותינו לא היינו ראוים לכך. 

...  
והוא על דרך משל, כבן המלך אשר יהיה תמיד אצל המלך, וראה גדולת המלך הדר גאונו, והורגל תמיד בתענוגי 

ד חטא למלך וצוה להרחיקו ממנו, והיה חסר מכל התענוגים שהיו לו מקדם, עד ותפנוקי המלך. ופעם אח
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שבהמשך הזמן הורגל במאכלים פשוטים וגסים, וכמעט ששכח על כל הטוב שהיה לו. אמנם כי בן חכם היה, 
 ויודע בנפשו כי לימים יסלח המלך עונו וישיבהו על כנו, כי המלך הוא חנון ומרבה לסלוח. אז אמר בלבו אם

לא אזכור את הטוב וכל התענוגים ורוב גדולת המלך אזי יהיה הכל נשכח ממנו, ומצד ההרגל יתגשם  ויהיה 
טבע אצלו בזולת והעדר התענוגים, איך יהיה יוכל אחר כך לקבל גודל התענוגים להשיג גדולת המלך. לכן 

על גודל רוב התענוגים שהיה נתחכם לשית עצה בנפשו לזכור תמיד ולהתבונן בגדולת המלך, ולהתאבל ולצער 
לו ועתה נחסר מכל אלה. ובזה הזדכך את עצמו, וההרגל לא פעל אצלו, כלומר שיתגשם ושיהיה נעשה כמו 

  טבע אצלו בזולת התענוגים, כי תמיד תוקד בלבו מתי יבא ויראה פני המלך, ולהתענג בכל התענוגים וכו'. 
גדולת ה', ומתאבלים תמיד על גלות השכינה כנ"ל. ועל יראה כמו כן מובן הענין, שעל ידי שאנחנו מתבוננים ב

יראה בושת, שהוא יר"א של"ם בחינת ירושלי"ם שהיה לנו, בזה אנחנו מזדככים את עצמינו מגשמיותינו  -עילאה 
וחומריותינו, שיהיה בכוחנו להיות ראויים לקבל גודל גילוי אלקות ורוב התענוג והבהירות שיהיה לעתיד. כמו 

"וראו כל בשר"  כו' (ישעיה, מ', ה), "עין" כו' (שם, נ"ב, ח), ויאמרו "הנה אלקינו זה"  וגו' (שם כ"ה,  שנאמר
  ט).

  ("קדושת לוי"/ר' לוי יצחק מברדיטשב, ליקוטים לאבות, ב', ה, ד"ה "ולא הבישן למד").
  

בית המקדש. ולכן בכל ...כמו כן עתה בדורות שלנו, על ידי זכירת בית המקדש יכולין להתדבק בהארת 
שמחה צריכין להזכיר בית המקדש. וכמו כן בשמחת נשואין מברכין "שוש תשיש", לומר שכל השמחה הוא 
מבית המקדש שהשמחה במעונו. ובזמן המקדש השמחה הייתה בשלימות, ועתה זוכין אל השמחה על ידי האבילות 

(ישעיה, ס"ו, י), ואמרו חז"ל (תענית ל:)  של בית המקדש, כמו שנאמר "שישו" כו' "משוש כל המתאבלים"
"המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמת ירושלים". והגם דהפירוש הוא על לעתיד, מכל מקום גם זה אמת 
שעל ידי התאבלות זוכה להרגיש שמחה מירושלים. כמו שאמרנו במקום אחר פירוש הפסוק "נהפך לאבל מחולנו" 

  (איכה, ה', טו).
  ברים, פרשת כי תבא,  שנת תרנ"ג). ("שפת אמת", ד

  

  
ָמִים". " ָ ַער ַהׁשּ ית ֱאֹלִהים ְוֶזה ׁשַ י ִאם ּבֵ ה ֵאין ֶזה ּכִ קֹום ַהּזֶ   ַמה ּנֹוָרא ַהּמָ
מֶ " ִניִתי ִלׁשְ ר ּבָ ִית ֲאׁשֶ ַחְרּתָ ְוַהּבַ ר ּבָ ה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר ֲאׁשֶ ר ָנַתּתָ ֶרְך ַאְרָצם ֲאׁשֶ ְללּו ֵאֶליָך ּדֶ ַמִים ְוִהְתּפַ ָ ַמְעּתָ ַהׁשּ ָך: ְוׁשָ

ָטם" (מלכים ח).  ּפָ יָת ִמׁשְ ָתם ְוָעׂשִ ִחּנָ ָתם ְוֶאת ּתְ ִפּלָ ָך ֶאת ּתְ ְבּתְ   ְמכֹון ׁשִ
נפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים. שנאמר 'ואתה קח לך מחבת ברזל  -ת המקדש "מיום שחרב בי

  ונתת אותה קיר ברזל בינך ובין העיר'." (ברכות לב עמוד ב) 
  ."שתם תפלתי -גם כי אזעק ואשוע "ר ננעלו שערי תפלה. שנאמ -"מיום שנחרב בית המקדש 

  "."ששמעה תפלתי ה' ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחר") תהלים לט, יג( י תפלה ננעלו שערי דמעות לא ננעלו שנאמרואע"פ ששער
  (בבא מציעא נט עמוד א).

  
ַאחֲ " ל ַהּגֹוִים: ְוָהְלכוּ ְוָהָיה ּבְ ָבעֹות ְוָנֲהרּו ֵאָליו ּכָ א ִמּגְ ָ ֹראׁש ֶהָהִרים ְוִנׂשּ ית ה' ּבְ ִמים ָנכֹון ִיְהֶיה ַהר ּבֵ ים  ִרית ַהּיָ ַעּמִ

י  ֹאְרֹחָתיו ּכִ ָרָכיו ְוֵנְלָכה ּבְ ית ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ְוֹיֵרנּו ִמּדְ ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ּבֵ ֵצא תֹוָרה ַרּבִ ּיֹון ּתֵ ִמּצִ
ים ַוֲחִניתֹוֵתי תּו ַחְרבֹוָתם ְלִאּתִ ים ְוִכּתְ ים ַרּבִ ין ַהּגֹוִים ְוהֹוִכיַח ְלַעּמִ ַפט ּבֵ ם: ְוׁשָ ָלִ א ּוְדַבר ה' ִמירּוׁשָ ָ ֶהם ְלַמְזֵמרֹות ֹלא ִיׂשּ

  ."גֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרב ְוֹלא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה
  ד)-ב(ישעיהו פרק ב, פסוקים 

  
  

  "א"ר יוחנן מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות"
  (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף יב, עמוד ב)

  
  

"רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יהושע מיום שחרב בית המקדש אין יום שאין בו קללה ולא ירד 
  יוסי אומר אף ניטל שומן הפירות".הטל לברכה וניטל טעם הפירות ר' 

מעשרות נטלו את השמן ואת  ,טהרה נטלה את הטעם ואת הריח ר:לעזר אומאר' שמעון בן מבארת הגמרא: "
  ".הדגן

  (משניות, מסכת סוטה, פרק ט משנה יב)
  
תֹוָכם." י ּבְ ַכְנּתִ ׁש ְוׁשָ   "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקּדָ

  (שמות כ"ה, ח')
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