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באב ,ענין תשעה  עד  לתמוז י "ז שבי ימי כ "א וה :המצרי  בי
אחר  באבלות לשבת נפש בעל לכל מאד  הוא וכשר טוב  מנהג
 וטע הבית, חורב על  ממש בכיה  ולבכות ,הימי אלו בכל היו חצי 
כי בוד  הדיני התעוררות הוא אז  כי  הוא ,היו חצות אחר זה  היות
זה ודבר , היו חצי אחר ההיכל  נשר זו לבה  אשר  ערב צללי  ינטו
צור אי הלילה  חצות ועני ,האד בנפש גדולה  תועלת עושה
ומכל ,החורב על להתאבל צרי הלילות שאר בכל אפילו כי להזכירו ,
"שמחו נאמר ועליו  בבכיה, ילהו שצרי המצרי  בי בלילות  שכ

עליה ". המתאבלי כל כו'  ירושל את

         

ושלא גם חדש פרי  שו , הה בימי מלאכול ולהמנע ליזהר  צרי
ברכת  עליו לבר  יצטר שלא כדי  חדש , לבוש שו ללבוש 
זה ועני ,האחרוני קיהפו בפרי זה עני שנזכר וכמו  שהחיינו,

אב : חודש ובראש בשבתות נוהג

    

בברכת גם הנה :הה  הימי בכל  בעמידה  אלו כונות לכוי  צרי
אל "ההויה " זו  שתאיר תכוי הא' "ההויה " באותה  אבות 
"ובהויה " והיא"טדה"ד", שלפניה  אותיות בחילו היוצאת תמורתה 

היוצאת  תמורתה אל זו  "הויה " שתאיר  תכוי גבור" "אתה של
קדוש" שב "אתה  ג ' "ובהויה " "כוז "ו " והיא שלאחריו אותיות בחילו
והיא  ב "ש, דא"ת  בא"ב  תמורתה  אל  "ההויה " זו שתאיר  תכוי
 ה ," ומצפ וכוז "ו  טדה"ד :הנזכרי שמות ג' והנה ""מצפ"

הכולל: ע "שי בגימטריה

דמילויובברכת אלקי בגימטריה  היא  רצה  מלת כי תכוי "רצה"
היא  צרה ועת וד  והוא צרה , אותיות ה רצה  כי , ההי
,המצרי בי וד וזהו . דההי אלקי ש שהוא יושע , וממנה ליעקב 

הצרות. האלו  בימי יוצאות  די שהוא הנזכר  הש  מ כי

בגימטריהגם  ויהיו הנזכר, אלקי של  רצה ע אדני ש  יתו
וד שה ואדני, אלקי שה אלו דיני בתי ב' כי  ותכוי ,"שי
ג' ידי על  יתמתקו ,"שי בגימטריה  העולי מצרי ב ' ,המצרי בי
כוז"ו טדה"ד  וה הא', ברכות בג' בה שנתכונו הראשוני השמות
צרה אותיות כ ידי  ועל  כנזכר, "שי בגימטריה העולי "מצפ

אלקינו. ה ' רצה  ויהיו ,לרחמי יתהפכו

שי ובברכת  של תיבות שבראשי  שיני ב '  באות שלו שי
של  עצמ התיבות ג הנ"ל , השיני ב ' אל תכוי ,שלו
ועוד הנזכר " שי ," שי בגימטריה עולות יחד שניה שלו שי
 וה תמורות, וג' יהו "ה  ש וה הנזכר, שמות ו ' כנגד ו ' יתירי

אדנ"י. וש  אלקי וש "מצפ כוז"ו טדה "ד 

 ' 
  

וג מה נחמות, של  וקיפ לומר במנחה , באב ט ' ביו שנהגו
מ נראה ואדרבא למעלה , ליפה על ולשבת לקו
ונשר באב  ט' ביו בהיכל אש הציתו  ערב  לעת  כי בבלי התלמוד 
מבשחרית, יותר  במנחה  להחמיר ראוי  היה זה  וכפי  המנחה , בעת
לא "מזמור פוק על בגמרא שדרשו  במה  יוב העני אבל 
ותירצו, ליה ! מבעי  קינה  מזמור? והקשו  כו', "גוי באו  אלקי
חשבו ואז  ישראל, בני  את להרוג האויבי התחילו בתחילה  כי 
,האויבי בחרב  ח"ו  ויכלו למפלת תקומה ח"ו  יהיה  שלא ישראל

אז המנחה , זמ שהוא ערב  לעת בהיכל אש שהציתו ובראות
לא  ח "ו  א כי  נחמה, וקבלו  גדולה, שמחה  ושמחו  מזמור אמרו
היתה לא  ,האבני ועל העצי על חמתו   משלי הקב "ה  היה
ויצת  חמתו את כלה חז"ל, שאמרו וכמו  ישראל . לשונאי תקומה
אז בהיכל, אש שהציתו  ערב  מנחת לעת כי ונמצא . בציו אש 
הנזכר  המנהג  ,כ  א ,צרת על נחמה  וקבלו מזמור, ישראל אמרו
אחר, טע ז "ל  ממורי כ ג ששמעתי  ונלע "ד .ונכו טוב הוא
כנזכר  , מנח הנקרא המשיח נולד באב  ט' במנחת אז כי והוא

רבתי. איכה במדרש 
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הפליאה  אלהים)-ספר  אמר כי  אף  האשה  אל ויאמר :(ד"ה

     

בזמאבל  רק  נתעצבתי ולא בכיתי לא מעול כי רבי   ל אומר
 באד זרק"א "אשת לקול שמעת כי  אמר ולאד" שראיתי
נזרקה לי  ואמר  התימא, זה  מהו ז"ל לאבי  אמרתי  כי  באשה , וגו"ל
שתוק, לי ואמר  מתי , עד  לו  ואמרתי  לפחד , גולה  ונעשית מבעלה
כי תדאג , אל  לי ואמר הייתי, שני ד' ב כי בדמעות, עיני זלגו 
,וילביש עור כתנות ולאשתו  לאד אלהי ה ' ויעש עד  האיחור ראה 
רחוק א לו ואמרתי בבעלה, לחזור באשה ותבי "ר באד דרג "א
לי שאמר השנה ומאותו  הכתר, לממשלת "בר לי ואמר הדבר, הוא
ואמר  אראנו  שלא י "ר  ז"ל לאבי  אני  ואמרתי , שני  "תת ,"הר עד 

בני.  אמ

  

תאומות ואז מה תאומתי  תמתי  מאי  תמתי, יונתי לאשתו האיש  יאמר
עמו הקב "ה אמר כ מרגיש, חבירו בראשו  מה אחד  חש אצלו
גולה, עמה והשכינה  חוטאי שישראל רבי, והב ראה בצרה. אנכי 
הרבה וכבוד  עושר לה  שנת היא לא לה , גר ומי ,הבני א היא כי 
הוא  ,וחוטאי  לה הגור והוא שירצו , מה  כל לה ונותנת מאד,
וישמ אמר זה  ועל לבעל, עשו  וזהב  לה הרביתי  וכ שנאמר 
וישמעאל עשו  ואז  ,עמה וגלתה  הגורמת, היא כ וא ויבעט, ישורו

נשמה שאותה העליונה  לנשמה היא תאבה ואז עליה  שולטי
מטוב החשיתי דומיה  נאלמתי ואומרת אליה באה  ואינה נעמי, נקראת
דומיה, נאלמתי  כ ועל ממני , התפארת דיבור נפרש דומיה  נאלמתי ,
והכונה עמו , הולכת ואינו מטוב , שהחשיתי  בעבור זה , כל ולמה
היושר  בעני עושי ישראל  באר שלמטה  ישראל כנת בהיות
והדורה, נאה  הקודש ברוח השכינה ביניה היתה  וכהלכה, כמשפט 
 וא ,האר בכל  זאת מודעת שנאמר הוא ועטרה חופה כבוד  כל ועל
בהתלק כי  וממדורה, מביתה  ויצאה קינה, מ נודדת כציפור לאו,

דומיה. היה הדיבור ממנה 

   

במדהודע כלומר, בלילה " תבכה "בכה נאמר "איכה" מלת שעל
על וכתיב  ואלילה, אפדה זאת  על  זאת, ונקראת לילה , הנקרא
ונאוה, אני שחורה  אומרת אני, נקראת שהעטרה  בוכיה , אני אלה 
אלה על  אומרת אנ"י  הנקראת העטרה  והכונה  ,רופא ה' אני  וכתיב 
ישראל על ולמשול לשלוט רשות לה שנית הטומאה כוחות על 
הנרמז אנ"י, הנקרא השכינה  והיא בוכיה  אני  המקדש, בית ולהרו
רוח  הנקראת שהיא אל" "רוח  "רח"ל " בניה , על מבכה  רחל  בפוק
באמת  ודע אח"ד . קט במפר רחל  זהו  ,האיל של היחוד היא  כי אל,
עליו כתיב  מה  בצרה אנכי  עמו  שנאמר  בצער , הוא ג בצער כשהיא

ואענהו. יקראני 


