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ימה  /ר' יחיאל
אתי ִה ְש ִמ ָ
וְ ֶאת נָוִ י חַ טָ ִ
גיטין דף נח עמוד א
אמר רב יהודה אמר רב:
מעשה בבנו ובבתו של ר' ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים.
לימים נזדווגו שניהם במקום אחד,
זה אומר :יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם,
וזה אומר :יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיופיה,
אמרו :בוא ונשיאם זה לזה ונחלק בוולדות.
הכניסום לחדר ,זה ישב בקרן זוית זה וזו ישבה בקרן זוית זה,
זה אומר :אני כהן בן כהנים גדולים אשא שפחה?
וזאת אומרת :אני כהנת בת כהנים גדולים אנשא לעבד?
ובכו כל הלילה.
כיון שעלה עמוד השחר ,הכירו זה את זה ,ונפלו זה על זה וגעו בבכיה עד שיצאה נשמתן.
ועליהן קונן ירמיה :על אלה אני בוכיה עיני עיני יורדה מים.
בראשית רבה (וילנא) פרשת נח פרשה לג סימן ה
דרש רבי עקיבא מעשה דור המבול בגנזק של מדי ולא בכו ,וכיון שהזכיר להם מעשה איוב מיד בכו.
ֵיהם י ַַחד  //לָעֶ ֶרב זִ ּוְ גּום ְב ֶח ֶדר ֶא ָחד
כְ ִה ְסכִ ימּו עַ ל ז ֺּאת ְשנ ַ
וְ הָ אֲ דֹונִים ִמבַ חּוץ לִבָ ם כְ ֶא ָחד  //וְ ֵהם בֹוכִ ים ְב ַמר נֶפֶ ש וָפַחַ ד
ימה
עַ ד ב ֶֺּקר ְבכִ י ָָתם ל ֺּא ִה ְד ִמ ָ
וְ ָא ִהימָ ה ִמי ִָמים י ִָמימָ ה

אתי ִה ְש ִמימָ ה  //וְ ִד ְמעָ ִתי עַ ל ל ְֶחיִי ַאזְ ִרימָ ה
וְ ֶאת נָוִ י חַ טָ ִ
נְהי וְ נ ְִהיָה ָא ִרימָ ה
ּובְ יֹום זֶה ִ
וְ ָא ִהימָ ה ִמי ִָמים י ִָמימָ ה
ּומכָל כְ ֵאב צִ ִירי נִבְ דַ ל בָ דֹול
ֶאבֶ ל לֵב וְ נִחּום חָ דַ ל חָ דֹול ִ //
עַל בֵן ּובַת ִרבִ י י ְִשמָ עֵאל כֺּהֵ ן גָדֹול  //זִ כְ ָרם יְקֹוד בִ ְלבָבִ י אָ ִשמָ ה
וְ ָא ִהימָ ה ִמי ִָמים י ִָמימָ ה
עֵת נ ְִשבּו וְ נָפְ לּו ל ְִשנֵי אֲ דֹונִים  //וְ הֵ ם ְש ֵכנִים זֶה ְלעֻמֶ ת זֶה חֹונִים
וַיְסַ פְ רּו זֶה לָ זֶה עִ ְנ ָינִים  //זֶה ָאמַ ר ִמ ִשבְ יַת צִ יֹונִים
ּוקל ְַס ֵתר ָפנִים
יתי ִשפְ חָ ה לְכּושַ ת שָ נִים ַ //כלְבָ נָה בְ זִ יו ְ
שָ בִ ִ
ימימָ ה
ּובְ ת ַֺּאר כִ ְקצִ יעָ ה וִ ִ
וְ ָא ִהימָ ה ִמי ִָמים י ִָמימָ ה
ֵרעֵ הּו ִספֶר לֹו בַ כִ פְ ַליִם  //וַאֲ נִי בָ א ִמ ְשבִ י יְרּושָ ַליִם
יתי עַ בֶ ד ְיפֵה עֵ י ַניִם  //כשֶ מֶ ש בְ ָת ְקפֹו עֵ ת צָ הֳ ַריִם
שָ בִ ִ
וְ סַ הַ ר עֵ ת זְ מַ נָּה ִה ְשלִימָ ה
וְ ָא ִהימָ ה ִמי ִָמים י ִָמימָ ה

יְהי נֹושֵ א
זֶה י ְִספֹוד ְב ִחיל לֵבָ ב י ְִמ ֶסה  //נִין ַאהֲ רֺּן ֵאיְך ִשפְ ָחה ִ
גְרת שֹוסֶ ה  //בַת יֹו ֶכבֶד אֵ יְך ְל ֶעבֶד ִתנָשֵ א
וְהיא גַם ִהיא ְת ַילֵל בְ ִת ַ
ִ
עֹושה  //לְז ֺּאת י ְִבכּו עָ ש כְ ִסיל וְ כִ ימָ ה
אֹומר וְ ֶ
אֹוי כִ י ז ֺּאת ָגזַר ֵ
ימה
ימה ִמי ִָמים י ִָמ ָ
וְ ָא ִה ָ
אֹור ב ֶֺּקר זֶה ֶאת זֶה כְ ִהכִ ירּו  //הֹוי ָאח וְ הֹוי ָאחֹות ִהגְ ִבירּו
ימה
וְ נ ְִתחַ בְ קּו י ַַחד וְ נ ְִת ַחבָ רּו  //עַ ד י ְָצ ָאה נ ְִש ָמ ָתם ִבנְ ִש ָ
ימה
ימה ִמי ִָמים י ִָמ ָ
וְ ָא ִה ָ
לְז ֺּאת יְקֹונֵן י ְִר ְמיָה ִב ְש ִאיָה  //גְ ז ֵָרה ז ֺּאת אֲ נִי ָת ִמיד בֹוכִ יָה
ימה
ּובִ לְבָ בִ י י ֵַקד יְקֹוד ּוכְ וִ יָה  //עַ ל בֵ ן ּובַ ת ִמ ְספֵד ַרב ַאע ֲִצ ָ
ימה
ימה ִמי ִָמים י ִָמ ָ
וְ ָא ִה ָ

ינֹותיִם  //בִ וְ לָדֹות כְ מֹו כֹוכַבֵ י שָ מַ יִם
ב ֺּא ּונְזַּוְ גשם וְ נַחַ ל ְָקה בֵ ַ
לְ שֵ מַ ע ז ֺּאת ִתצַ ְלנָה ָאזְ ַניִם ְ //ל ֵזכֶר ז ֺּאת ֶאת מַ דַ י ַאפְ ִרימָ ה
וְ ָא ִהימָ ה ִמי ִָמים י ִָמימָ ה
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עֹותי שָ פְ לּו  /ר' ברוך ב"ר שמואל ממגנצא
ֶאצְ בְ ַ
מתוך הקינה
ּומנָחֹות לְמַ שּואֹות ּומַ דּוחֹות אֹויָה:
זְ בָ ִחים ְ
הֲ דַ ר ִמזְ בְ חֹות בְ יָגֹון וַאֲ נָחֹות אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
ירמיהו פרק ל ,יז
כֹותיְִך ֶא ְרפ ֵָאְך נְאֻ ם ה' כִ י נִדָ חָ ה ָק ְראּו לְָך צִ יֹון ִהיא ד ֵֺּרש ֵאין לָּה:
ּוממַ ַ
כִ י ַאעֲלֶה אֲ רֻ כָה לְָך ִ
מלבי"ם ירמיהו פרק ל פסוק יז
עתה באר הטעם מדוע יענשו אלה שהרעו לך והלא היו שלוחי ה' להעניש אותך ,כי הם קראו לך בשם נדחה ציון היא ,שאמרו
שציון היא נדחה ,ר"ל שהם לא זכרו שאתה דומה כבן שחטא לאביו ומסרו לאיש ליסר אותו כדי שישוב מדרכו הרעה ,שצריך
האיש לזהר בל יאבד אותו לגמרי ,רק ייסרהו כפי הצורך להשיבו למוטב ובחמלה רבה ,אבל הם אמרו שציון היא נדחה שה'
הדיח אותה מפניו ,ולא ישיב אותה עוד ,ולכן דורש אין לה לריב ריבה ואין מי שיבקש דמה מידיהם ,ולכן עשו בה כלה
ונחרצה:

רבי ברוך בן שמואל ממגנצא
ברוך בן שמואל ממגנצא  -תלמודי ופייטן .חי בסוף המאה הי"ב ומת במגנצא בשנת  . 1221היה תלמיד מובהק של רבי אליעזר
ממיץ .חתם על התקנות שנעשו במגנצא בשנת ד"א תתק"ף המובאות בסוף מהר"ם דפוס פראג.
חיבר את ספר "החכמה" בהלכה המובא בראשונים ,הספר היה בכ"י אצל ר' בצלאל אשכנזי שהעתיק ממנו את כללי התלמוד
שלו ,והוזכר בשיטה מקובצת לכתובות ל"ד :ולב"מ ס"ח .ע"ח .:כנראה שאבד.
חיבר פירוש למסכת נדרים ,הזכירו רמב"ן בחידושיו ליבמות כ"ט ,ורשב"א בחי' לנדרים ז' .צ"א.
ר' ברוך נודע ביחוד כפייטן :חיבר פיוטים ,קינות וסליחות על גזירות הקהילות וקונן על דם נקיים אשר נשפך.
נמצאים ממנו זולת לפרשת בהר כמנהג אשכנז "אחרי נמכר גאולה תהיה לו" ,הקינה "אצבעותי שפלו ואשיותי נפלו" ,סליחה
ליום ד' דתשובה "אתה הרואה" ,עקדה "בנין המזבח" ,מערבות ,יוצרות ,אופנים וזולתות במנהג ווירמייזא ,ועוד שירים
הרבה.

כמנחה על מחבת  -סיפור לשבת
13/11/11
עודד מזרחי
נעם ותמר התאומים נולדו בשנת תשמ"א ליוסי ופרחיה אפטר משילה .כאשר הגיעה תמר לגיל שנה וחודשיים ,הלכה לעולמה
עקב מחלה פתאומית .נעם גדל והפך לנער יפה -תואר ובעל מידות .תמיד חיפש איך להתנדב ולעזור לחלשים :הוא חילק מזון
לנזקקים ,התגייס לארגון 'בית הגלגלים' המסייע לנכים וטיפל בהם במסירות נפש .כמו כן ניסה לקרב בין חילונים לדתיים,
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הקים עם חברו אלעד את 'המרכז למודעות יהודית' ,כתב פליירים שהסבירו בחן את משמעותם של מועדי ישראל השונים
ודאג להדפיסם ולהפיצם בעצמו ברשות הרבים .הוא למד בישיבת ההסדר בעתניאל ,ושירת בצה"ל כמפקד כיתת צנחנים.
כאשר הגיע לגיל  22שהה בשבת שמות בישיבתו .הוא היה תורן מטבח עם שלושה בחורים נוספים ,יהודה במברגר ,צביקה
זימן וגבריאל חוטר .בליל שבת הם הגישו את המנה הראשונה ,אכלו עם כולם וגם שרו ורקדו בשמחה .כאשר חזרו הארבעה
למטבח להגיש את המנה השנייה ,חדרו לשם שני מחבלים חמושים ,לבושים במדי צה"ל ,והחלו לירות לעברם.
נעם ,במקום להימלט לחדר האוכל ,נעל באופן אינסטינקטיבי ,בעזרת בריח קטן ונסתר ,את הדלת שהפרידה בין המטבח
לחדר האוכל ,כדי להציל את עשרות התלמידים והרבנים ,ואז נורה בגבו והתבוסס בדמו ליד הדלת הנעולה .המחבלים בעטו
בכוח בדלת תוך כדי ירי ,אך לא הצליחו לשוברה .כל ארבעת התורנים נרצחו ,אבל בזכות מסירות נפשו של נעם נמנע טבח גדול
בהרבה .המחבלים נמלטו ,ותוך זמן קצר חוסלו.
בשעה שתיים בליל -שבת הגיעו רב היישוב שילה ,שני קצינים ועובדת סוציאלית לבית משפחת אפטר ונקשו בדלת .האב יוסי
פתח ושמע את הבשורה הנוראה .הוא העיר את אשתו וסיפר לה על אסונם .האם אמרה" :ה' שהוביל אותנו עד היום ,יעזור לנו
לעבור גם את המשבר האדיר הזה".
ההורים התאפקו מלהעיר את ילדיהם בשעות הלילה .בשעה שבע בבוקר העירו את הילדים ,ולאחר שהתאוששו משנתם
הודיעו להם את הבשורה המרה .לאחר כמה שעות ,שבהן ישבו בני המשפחה בסלון כשהם בוכים ובוהים ,הגיעה שעת ארוחת
הצהרים .יוסי הציע לבני ביתו לשבת סביב שולחן השבת .לאף אחד לא היה חשק לאכול ,אבל כולם נטלו ידיים ונגסו מעט
מהחלה ,כדי לצאת ידי חובה .יוסי החל לרפרף בזמירון השבת ,ומשום מה קלטה עינו את אחד השירים שנוהגים לשיר
בסעודת שבת בבוקר:
"ברוך אל עליון אשר נתן מנוחה  //לנפשנו פדיום משאת ואנחה,
והוא ידרוש לציון עיר הנדחה  //עד אנה תוגיון נפש נאנחה"...
ואז התבונן בפזמון:
" ...השומר שבת ,הבן עם הבת  //לאל ירצו כמנחה על מחבת"...
כעת נזכר בתמר ,תאומתו של נעם שנפטרה בגיל כה מוקדם ,והרהר בכך שנעם הצטרף אליה כעת והפך לקרבן כמנחה על
מחבת ...יוסי חש שהשיר מדבר אליו ,וכאילו נכתב ממש עבורו .הוא החל לזמזם את השיר בניגון של חסידי מוז'דיץ ,ניגון
שלמד עם נעם משמוליק ,בן דוד מארצות הברית שלמד בישיבת מיר בארץ והיה קרוב לנעם באופן מיוחד .ואז החליט :אם
יהיה לי כוח בלוויה ,במקום להספיד את נעם ולספר עליו ,פשוט אשיר את השיר הזה!
וזה מה שהוא עשה.
הלוויה ,שנערכה במוצאי שבת בשילה ,החלה בחצות ליל והסתיימה בארבע לפנות בוקר .היו שם אלפי אנשים .הקהל העצום,
החורף הכבד והקר וחשכת הליל העניקו תחושה של מעמד הר סיני.
האב ניצב מול בנו האהוב ,ששכב בארון מכוסה בדגל ישראל ,וסיפר לו מה עבר עליהם במשך השבת .הוא החל לשיר לו את
הבית הראשון של 'ברוך אל עליון' ,עד שנחנק בדמעותיו.
ביום השני של השבעה הגיע בן הדוד שמוליק מאמריקה כדי לנחמם ,לאחר שש שנים שלא היה בארץ .הוא הביא עמו צילומי
ארבעה מכתבים שנעם כתב לו במהלך השנים שחלפו מחזרתו לארצות הברית .יוסי החל לקרוא את המכתבים ,הקצרים
יחסית ,ונדהם לראות את השורות הבאות" :שמוליק .אנחנו רוצים ללמוד את המנגינה של 'ברוך אל עליון' יותר לעומק .שלח
לנו קלטת שלה ,כי לא קלטנו אותה מספיק טוב כשהיית פה"...
http://www.inn.co.il/Besheva/Article.aspx/7119
——5

עֹותי שָ פְ לּו  /ר' ברוך ב"ר שמואל ממגנצא
ֶאצְ בְ ַ
יֹותי נָפְ לּו אֹויָה:
עֹותי ָשפְ לּו וְ ָא ְש ַ
ֶא ְצ ְב ַ
בְ נֵי צִ יֹון גָלּו וְ כָל אֹויְבֵ י שָ לּו אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

ּומזְ ָרק אֹויֵב שֵ ן חָ ָרק אֹויָה:
עַ ל ַמ ְח ָתה ִ
ֶטנִי גַם כּוז ז ַָרק וְ ֶאת ַח ְרבֹו ִה ְב ַרק אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:

בַ יִת וַ עֲזָרֹות בְ יֹום ַאף ִנגָרֹות אֹויָה:
פְ נֵי שָ ִרים וְ שָ רֹות כְ מֹו שּולֵי ְקדֵ רֹות אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

ּושעָ ִרים ַא ְרצָ ה נִגְ ָר ִרים אֹויָה:
פִ ְשפ ִָשים ְ
אּורים ֵאיכָה נ ְִס ָת ִרים אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:
ַהתֻ ִמים וְ ָה ִ

גֻלַת הַ כ ֶֺּת ֶרת כְ נֶבֶ ל נ ְִשבֶ ֶרת אֹויָה:
עֲטֶ ֶרת ִתפְ ֶא ֶרת ל ָָא ֶרץ נִגְ ֶר ֶרת אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

ירת מַ ע ֲָטפֹות ְב ֵאיבָ ה נ ְֶה ָדפֹות אֹויָה:
צְ פִ ַ
ְשכֹות ַהיָפֹות ּובֵ ית ַהחֲ לִיפֹות אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:
ל ָ

דַ רכֵי עִ יר אֲ בֵ לֹות ַוי ְַח ְדלּו הַ קֺּלֹות אֹויָה:
אֳ ָרחֹות הַ ְסלּולֹות חֲ שֵ כֹות וַאֲ פֵלֹות אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

קיר ֵקר ָה ָה ָרה אֹויָה:
ִקיר מָ גֵן וְ ְ
ירה אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:
וְ ז ְָרקּו ַה ָמ ָרה וְ ָש ְרפּו ַה ִב ָ

הֵ יכָל ּוכְ ָתלָיו מֵ עַ י הָ מּו עָ לָיו אֹויָה:
ּומעִ יל עַ ל שּולָיו אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
וְ עַ ל שֻ לְחָ ן וְ ֵכלָיו ְ

ָראשֵ י ִמ ְש ָמרֹות ְסבּוכִ ים בַ צָ רֹות אֹויָה:
וְ ָש ֵרי ָהע ֲָשרֹות בַ יַד בַ ֲעלֵי חֲ ָטרֹות אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:

מּודים בְ יַד בְ נֵי עֲבָ ִדים אֹויָה:
וָוֵי הָ עַ ִ
וְ הַ ֵקף רֹובְ ִדים ַרבִ ים וְ נִכְ בָ ִדים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

שַ עַ ר בַ ת ַר ִבים לִזְ ֵאבֵ י ע ֲָר ִבים אֹויָה:
בּובים אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:
רּובים תֻ פִ ים וְ ַא ִ
ל ְָקחּו ַהכְ ִ

ּומנָחֹות לְמַ שּואֹות ּומַ דּוחֹות אֹויָה:
זְ בָ ִחים ְ
הֲ דַ ר ִמזְ בְ חֹות בְ יָגֹון וַאֲ נָחֹות אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

נּואים אֹויָה:
ש ִ
ָת ִאים הַ נ ִָאים לַבָ נִים ַה ְ ֺּ
בַ פָז ְמסֻ ל ִָאים לְחֻ לְדֹות ַה ְסנ ִָאים אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:

סֹורג לְחֶ ֶרב ּולְהָ ָרג אֹויָה:
חֵ ל וְ הַ ָ
מֹורג אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
בִ נְ יָן הַ נֶאֱ ָרג נָדֹוש בְ ָ

בָ נִים הַ י ְָק ִרים בַ חֲ ָרבֹות נ ְִד ָק ִרים אֹויָה:
לְוִ יִם הַ ְמ ְש ַר ִרים וְ ֺּכ ֲהנִים מַ ְק ִט ִירים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

לָאים ְמב ָֻק ִרים מֶ נִי נֶעְ דָ ִרים אֹויָה:
ְט ִ
דּורים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
דּורים וְ ַננ ִָסין הַ הֲ ִ
וְ טַ בָ עֹות ְס ִ

ּושל ִָחים אֹויָה:
רֹובִ ים ּופְ ָר ִחים ל ְִח ִצים ְ
פּוחים ְביָגֹון נֶאֱ נ ִָחים אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:
ּוט ִ
ְבכֹורֹות ְ

יֺּפִ י נִבְ ֶרכֶת ֵאיכָה נ ְֶה ֶפכֶת אֹויָה:
ּומנְחַ ת מֻ ְרבֶ כֶת אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
וְ גֶפֶן ּו ָפ ֺּרכֶת ִ

שּורם כִ י לָקּו אֹויָה:
ּומַ פְ ֵתחֹות ז ָָרקּו ְב ָ
בֶ עָ ֹון נ ַָמקּו וְ ַכ ַפיִם ָספָקּו אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:

כִ יֹור עִ ם כַנֹו הֲ ָתעִ יף בֹו וְ ֵאינֹו אֹויָה:
הַ נֵר עִ ם שַ ְמנֹו ל ַֻקח ִמ ְמכֹונֹו אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

כַפֹות ּובְ זִ יכִ ים ֶמנִי נִפְ ָס ִקים אֹויָה:
ּובָ נַי נֶאֱ נ ִָקים ְב ֶא ֶרץ ֶמ ְר ַח ִקים אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:

לֶחֶ ם הַ פָנִים ְשאּו עָ לָיו ִקינִים אֹויָה:
טּורי ִרמֹונִים ל ְִמ ְרמָ ס נְתּונִים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
וְ ֵ

חַ י חֹובֹו גָבָ ה וְ ִציץ ָטהֹור נ ְִשבָ ה אֹויָה:
וְש ְמחַ ת בֵית הַ שֹואֵ בָה אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
נֵר מַ ע ֲָרב ָכבָה ִ

אֹורּה נֶעְ דָ ָרה אֹויָה:
הֹורה ָ
נֹורה הַ ְט ָ
ְמ ָ
ּומַ גְ ֵרפָה י ְָק ָרה נְטּולָה וַחֲ סֵ ָרה אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

זֵדֵ ים בְ נֵי ע ֲִדנָה עַ ל ְבנֵי ִמי ָמנָה אֹויָה:
פְ ֵאר ִבגְ ֵדי כְ הֻ נָה ְבי ָָדם נ ִָתנָה אֹוי ֶמה ָהיָה לָנּו:

נֹוי יַם הַ נְחשֶ ת לְעֹובְ ִדים לַבשֶ ת אֹויָה:
ּומַ עֲשֵ ה הָ ֶרשֶ ת וְ חַ לֹות מַ ְרחֶ שֶ ת אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:

ְקט ֶֺּרת נֶעְ ֶד ֶרת וְ ָארֹון וְ ַכפ ֶֺּרת אֹויָה:
ִתכֵן בַ ז ֶֶרת ְת ַקבֵ ץ נִפְ ז ֶֶרת עֺּז ְמ ֵה ָרה ִת ְהיֶה לָנּו:

ְסלָתֹות ּונְסָ כִ ים מֶ נּו נֶחֱ שָ כִ ים אֹויָה:
ּובֺּעַ ז וְ יָכִ ין ל ָָא ֶרץ נ ְִשלָכִ ים אֹוי מֶ ה הָ יָה לָנּו:
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ּתֹורה  /ר' מאיר ב"ר יחיאל
ירי ַה ָ
ַא ְרזֵי הַ ְלבָ נֹון ַא ִד ֵ
פסחים דף נ עמוד א
הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן.
ראש השנה דף יח עמוד ב
תניא ,אמר רבי שמעון :ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש ,ואני אין דורש כמותו .צום הרביעי  -זה תשעה בתמוז שבו
הובקעה העיר ,שנאמר (ירמיהו פרק נב פסוק ו) בַ חֺּדֶ ש הָ ְרבִ יעִ י בְ ִת ְשעָ ה ַלחֺּדֶ ש ַויֶחֱ זַק ָה ָרעָ ב בָ עִ יר...ו ִַתבָ ַקע ָהעִ יר .ואמאי קרי ליה
רביעי  -רביעי לחדשים .צום החמישי  -זה תשעה באב ,שבו נשרף בית אלהינו .ואמאי קרי ליה חמישי  -חמישי לחדשים .צום
השביעי  -זה שלשה בתשרי ,שבו נהרג גדליה בן אחיקם .ומי הרגו  -ישמעאל בן נתניה הרגו ,ללמדך ששקולה מיתתן של
צדיקים כשריפת בית א-להינו .ואמאי קרי ליה שביעי  -שביעי לחדשים .צום העשירי  -זה עשרה בטבת ,שבו סמך מלך בבל על
ירושלים.
עבודה זרה דף יח עמוד א
תנו רבנן :כשחלה רבי יוסי בן קיסמא ,הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו.
אמר לו :חנינא אחי ,אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה? שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו ,והרגה את חסידיו
ואבדה את טוביו ,ועדיין היא קיימת ,ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה [ומקהיל קהלות ברבים] וספר מונח לך
בחיקך!
אמר לו :מן השמים ירחמו.
אמר לו :אני אומר לך דברים של טעם ,ואתה אומר לי מן השמים ירחמו ,תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש!
...
אמרו :לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא ,והלכו כל גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול ,ובחזרתן
מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו.
הביאוהו וכרכוהו בס"ת ,והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור ,והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על
לבו ,כדי שלא תצא נשמתו מהרה.
אמרה לו בתו :אבא ,אראך בכך?
אמר לה :אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי ,עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי ,מי שמבקש עלבונה של ס"ת הוא יבקש
עלבוני.
אמרו לו תלמידיו :רבי ,מה אתה רואה?
אמר להן :גליון נשרפין ואותיות פורחות.
אף אתה פתח פיך ותכנס [בך] האש!
אמר להן :מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו.
אמר לו קלצטונירי :רבי ,אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך ,אתה מביאני לחיי העולם הבא?
אמר לו :הן.
השבע לי!
נשבע לו.
מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו ,יצאה נשמתו במהרה .אף הוא קפץ ונפל לתוך האור.
יצאה בת קול ואמרה :רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא.
בכה רבי ואמר :יש קונה עולמו בשעה אחת ,ויש קונה עולמו בכמה שנים.
תוספות עבודה זרה דף יח עמוד א ד"ה מה
מה אתה רואה  -שהיה נראה בעיניהם שהיה לו לראות שום דבר תימה או מלאכים או דבר אחר א"נ בשביל שהיו שומעין קול
האותיות הפורחות ולא היו יודעין מהו.
לוחות העופרת מדפוס "ראם"  //אברהם סוצקבר
בידי אסירים שמעבר לתיל
הושטו צּוד אויר החרות ואורים,
נטֺּל הלוחות כה המשכנו בליל,
עופרת-לוחות מדפוס "ראם" אפורים,
חולמים – נצטרך כבר להיות בני חיל
מרוח-עופרת התך כדורים.
וכך שוב הפתח פתחנו ביחד
לדביר כה מֻ כר ונצחי ונשגב.
בצל מֻ גנים ,תוך אורה המבלחת,
שורה ושורה אז התכנו הכתב.
כך אז ,במקדש ,אבותינו בנחת
השמן יצקו במנורת הזהב.

הֻ תכה לתחמושת – נגהה העופרת,
נמוגו תגים ,מחשבות רוממות.
שורה מבבל ומפולין אחרת
רתחו ושטפו – אחיות תאומות.
עֻזנו ,שתר במילים לו מחתרת,
עוד יעל בירי – תבל תמֺּט!
ומי שבגטו ראה כלי הזין
ביד יהודית הדוקה מול הצר –
חזה איך נלחמת עוד ירושלים,
מפֺּלת של שחם חומות מיני-כבר.
מילים צד ,הֻ תכו ונגרו אל האין,
ויגל בלבבו את קולן המֻ כר
(גטו וילנה 12 ,בספטמבר  // )1943מיידיש  -טנא בנימין
www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/vilna/pdf/poem2.pdf
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ַא ְרזֵי הַ ְלבָ נֹון  /ר' מאיר ב"ר יחיאל
עְרה
ַרבִ י ֲח ֶנ ְניָא בֶן ְּת ַר ְדיֹון אַ ח ֲָריו מַ ְק ִהיל ְק ִהלֹות בְצִֹון שָ ָ
זְמֹורה
ָ
וְה ִקיפּוהּו ַבחֲבִ ילֵי
תֹורה עִמֹו ִ
וְדֹורש וְסֵ פֶר ָ
יֹושֵ ב ֵ
תֹורה
ֶאת הָ אֹור ִהצִ יתּו בָ הֶ ם ּוכְ ָרכֻהּו בְ סֵ פֶר ָ
ְספֹוגִ ין שֶ ל צֶ מֶ ר ִהנִיהּו עַ ל לִבֹו שֶ ל ֺּא יָמּות ְמהֵ ָרה:

תֹורה.
ירי הַ ָ
ַא ְרזֵי הַ לְבָ נֹון ַא ִד ֵ
יסין בְ ִמ ְשנָה ּובִ גְ מָ ָרא.
בַ ֲעלֵי ְת ֵר ִ
בֹורי כֺּחַ עֲמָ לֶיהָ בְ טָ הֳ ָרה.
גִ ֵ
בּורה:
דָ מָ ם נ ְִשפְַך וְ נ ְָש ָתה גְ ָ
ִהנָם ְקדֹושֵ י הֲ רּוגֵי מַ לְכּות עֲשָ ָרה.
וְ עַ ל ֵאלֶה אֲ נִי בֹוכִ יָה וְ עֵ ינִי נִגְ ָרה.
ז ֺּאת בְ זָכְ ִרי ֶאזְ עַ ק בְ מָ ָרה.
חֶ ְמדַ ת י ְִש ָר ֵאל כְ לֵי הַ קֺּדֶ ש ֵנזֶר ַועֲטָ ָרה:

ֲמֹורה
חָ ִסיד ַרבִ י יֶשֶ בָ ב הַ ּסֹופֵר הֲ ָרגּוהּו עַ ם ע ָ
בּורה
זְ ָרקּוהּו וְ ִה ְשלִיכּוהּו לַכְ לָבִ ים וְ ל ֺּא הָ ְקבַ ר בִ ְק ָ
תֹורת משֶ ה
יָצְ ָתה בַ ת קֹול עָ לָיו שֶ ל ֺּא ִהנִיחַ כְ לּום ִמ ַ
לְשָ ְמ ָרה:

מּורה.
יתה חֲ ָ
דֹושים מֵ תּו בְ ִמ ָ
הֹורי לֵב ְק ִ
ְט ֵ
רּורה.
גֹורל ִמי ִראשֹון לַחֶ ֶרב בְ ָ
יַדּו ָ
גֹורל עַ ל ַרבָ ן ִש ְמעֹון פָשַ ט צַ ּוָארֹו ּובָ כָה
כִ נְפֹול ָ
ְצּורה:
ִגְזְרה גְ ז ֵָרה ל ְַרבָן ִשמעֹון חָ זַר הַ שַ ר לְהָ ְרגֹו בְ ֶנפֶש נ ָ
כְ נ ָ

וְ ַאחֲ ָריו ַרבִ י אֱ לְעָ זָר בֶ ן דָ מָ א עַ ל ִמצְ וַת ְתפִ ילִין יְשָ ָרה
אֶ ת ַרבִי ֲחנִינָא בֶן חֲכִינַאי וְאַ ח ֲָריו ַרבִי חּוצְפִית בְ יֹום עֶבְ ָרה
דּורה:
פֹורחַ נ ְִש ַרף בַ הֲ בֵ ל פִ יו כְ בַ ְמ ָ
עֹוף הַ ֶ

ירה
ִמ ז ֶַרע ַאהֲ רֺן שָ ַאל בְ בַ ָקשָ ה לִבְ כֹות עַ ל בֶ ן הַ גְ בִ ָ
הֹורה
נֹורה הַ ְט ָ
ֻבֹותיו ְמ ָ
נָטַ ל ר ֺּאשו ּונ ְָתנֹו עַ ל ַא ְרכ ָ
מּורה
שָ ם עֵ ינָיו עַ ל עֵ ינָיו ּופִ יו עַ ל פיו בְ ַאהֲ בָ ה גְ ָ
תֹורה
עָ נָה וְ ָאמַ ר פֶה הַ ִמ ְתגַבֵ ר בַ ָ
מּורה:
יתה ְמשֻ נָה וַחֲ ָ
פִ תאֹום נ ְִקנְסָ ה עָ לָיו ִמ ָ
ירה
שכִ ָ
צִ ּוָה לְהַ פְ ִשיט ֶאת ר ֺּאשֹו בְ ַתעַ ר הַ ְ ֺּ
ִקיַם בְ עֹורֹו ָא ְמרּו ְלנַפְ שֵ ְך ְש ִחי וְ ַנ ֲעב ָֺּרה
ָרשָ ע הַ פֹושֵ ט עֵ ת ִהגִ יעַ ל ְִמקֹום ְתפִ לִין ִמצְ וַת בָ ָרה
פֹור ָרה:
צָ עַ ק צְ עָ ָקה וְ נִזְ דַ עְ זְ עָ ה עֹולָם וְ ֶא ֶרץ ִה ְת ָ

צַדיק ַרבִי אֶ ְל ָעזָר בֶן שַ ּמּו ַע בָאַ חֲרֹונָה ֶנה ֳַרג בְ מַ ְדקֵ ָרה
ִ
יֹום עֶ ֶרב שַ בָ ת הָ יָה זְ מַ ן ִקדּוש וְ י ְַקדֵ ש וְ י ְִק ָרא
חֶ ֶרב שָ לְפּו עָ לָיו וְ ל ֺּא ִהנִחּוהּו בֶ חַ יִים ְלג ְָמ ָרה
צּורה:
ֹלהים יֹוצֵ ר וְ צָ ר ָ
יָצְ ָתה נ ְִשמָ תֹו בְ בָ ָרא אֱ ִ
הֹוסיפּו בְ נֵי עַ וְ לָה לְעַ נֹות בִ גְ עָ ָרה
כָהֵ נָה ַוכָהֵ נָה ִ
בִ ְס ִקילָה ְש ֵרפָה הֶ ֶרג וְ חֶ נֶק ִמי יּוכַל לְשַ ע ֲָרה
זּורה
נֹותרת ִממֶ נָה י ֺּאכְ לּו אֲ ָריֹות שֶ ה פְ ָ
ֶ
ירה:
חֲ זֵה הַ ְתנּופָה וְ שֹוק הַ ְתרּומָ ה טָ ְרפּו ַא ְריֵה וְ הַ כְ פִ ָ

עֹוקר הָ ִרים וְ טֹוחֲ נָן
מֵ ַאחֲ ָריו הֵ בִ יאּו ֶאת ַרבִ י ע ֲִקיבָ א ֵ
זֹו בְ זֹו בִ ְסבָ ָרה
וְ סָ ְרקּו ֶאת בְ שָ רֹו בְ מַ ְס ֵרק בַ ְרזֶל ל ְִה ְש ַתבְ ָרה
יָצְ ָתה נ ְִשמָ תֹו בְ ֶאחָ ד ּובַ ת קֹול ָא ְמ ָרה
ַא ְש ֶריָך ִרבִ י ע ֲִקיבָ ה גּופְ ָך טָ הֹור בְ כָל ִמינֵי טָ הֳ ָרה:

יֹוסיף עֹוד ְלי ְַס ָרה
ֵיטיב יהוה וְ ל ֺּא ִ
י ִ
ּומֹושיעַ בְ עֵ ת צָ ָרה:
ִ
כֹושלֹות חֵ לֶק ַי ֲעקֺּב
ַאמֵ ץ בִ ְר ַכיִם ְ
לְצֶדֶ ק י ְִמלְָך מֶ לְֶך יֺּאמַ ר שָ לְמּו יְמֵ י אֶ בְ לְֵך לְאֹורֹו נִסַ ע וְ ֵנלְֵך:

בֶן ָבבָא ַרבִ י ְיהּודָ ה אַ ח ֲָריו הֵ בִ יאּו בְ ִש ַברֹון לֵב וְאַ זְהָ ָרה
רּורה
נֶהֱ ַרג בֶ ן ִשבְ עִ ים שָ נָה בִ ידֵ י אֲ ָ
יֹושֵ ב בְ ַת ֲענִית הָ יָה נ ִָקי וְ חָ ִסיד בִ ְמלַאכְ תֹו לְמַ הֲ ָרה:
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ְשכ ַֻרת וְ ל ֺא ִמ ַייִן  /ר' שלמה בן יצחק גירונדי
מתוך הקינה
רֹותם עָ ְמדּו וְ ל ֺּא ַאזְ בּו הַ ְמ ֶלכֶת  //עַ ד אֲ שֶ ר שֻ פְַך דָ מָ ם כְ מֵ ימֵ י הַ מַ ְה ֶפכֶת
וְ עַ ל ִמ ְש ְמ ָ
תענית דף כט עמוד א
אמרו :כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה ,ומוצאי שביעית היתה ,ומשמרתה של
יהויריב היתה ,והלוים היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם .ומה שירה היו אומרים  -וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם.
ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו ,עד שבאו נכרים וכבשום ,וכן בשניה.
סנהדרין דף עד עמוד א
כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן :לא שנו אלא שלא בשעת השמד ,אבל בשעת השמד  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור .כי
אתא רבין אמר רבי יוחנן :אפילו שלא בשעת השמד ,לא אמרו אלא בצינעא ,אבל בפרהסיא  -אפילו מצוה קלה יהרג ואל
יעבור - .מאי מצוה קלה?  -אמר רבא בר יצחק אמר רב :אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא.
מיכה פרק ז ,ז-ח
איַבְ ִתי לִי כִ י ָנ ַפל ְִתי ָק ְמ ִתי כִ י ֵא ֵשב בַ ח ֶֺּשְך ה' אֹור לִי:
אֹוחילָה לֵאֹלהֵ י י ְִשעִ י י ְִשמָ עֵ נִי אֱ ֹלהָ יַ :אל ִת ְש ְמ ִחי ֺּ
וַאֲ נִי בַ ה' אֲ צַ פֶה ִ
מצודת דוד מיכה פרק ז פסוק ח
אל תשמחי  -לכן אל תשמחי אויבתי עלי לחשוב שלא אוסיף לקום כי פעמים רבות נפלתי ואח"ז קמתי וכן עתה בגלות הזה עם
כי אשב בחושך ה' יאיר לי:
ְשכ ַֻרת וְ ל ֺּא ִמ ַייִן הַ ְשלִיכִ י תֻ ַפיְִך
יתי ַאפַיְִך
ָק ְר ִחי נָא וָ גֺּזִ י וְ ַה ְש ִח ִ
ְש ִאי עַ ל ְשפָיִ ם ִקינָה וְ סֺּבִ י כָל אֲ ַג ַפיְִך
וְ צַ ע ֲִקי לִפְ נֵי יהוה עַ ל ח ֶֺּרב ִס ַפיְִך
עַ ל ֶנפֶש עֹו ָל ַליְִך ְש ִאי ֵאלָיו ַכ ַפ ִיְך:
ֵאיכָה בָ צַ ר וְ אֹויֵב בְ צִ יֹון עִ יר מַ ְמ ֶלכֶת
דֹורכֶת
ֵאיכָה ֶרגֶל זֵדֵ ים ַא ְדמַ ת צְ בִ י ֶ
שֹומ ֵרי הַ מַ ע ֲֶרכֶת
בֹואם מָ צְ אּו כֺּהֲ נִים ְ
בְ ָ
רֹותם עָ ְמדּו וְ ל ֺּא ַאזְ בּו הַ ְמ ֶלכֶת
וְ עַ ל ִמ ְש ְמ ָ
עַ ד אֲ שֶ ר שֻ פְַך דָ מָ ם כְ מֵ ימֵ י הַ מַ ְה ֶפכֶת
ּובָ א כָל עָ ֵרל וְ טָ מֵ א ִמבֵ ית ַל ָפ ֺּרכֶת
ְמקֹום אֲ שֶ ר כֺּהֵ ן גָדֹול י ֵָרא שָ ם ָל ֶלכֶת
וְ הֶ חֱ ִריבּו ְסעִ ַפיְִך וְ חַ לֹונֵי ְשקּו ַפיְִך
וְ צַ ע ֲִקי לִפְ נֵי יהוה עַ ל ח ֶֺּרב ִס ַפיְִך
עַ ל ֶנפֶש עֹו ָל ַליְִך ְש ִאי ֵאלָיו ַכ ַפ ִיְך:

קֹול ִי ֲללֶת בַ ת ִציֹון ֵמ ָרחֹוק נ ְִש ַמעַ ת
ִתזְ עַ ק זַ ע ֲַקת חֶ ְשבֹון ִתבְ כֶה בְ כִ י מֵ יפָעַ ת
יתי ֻקבַ עַ ת
ּומ ִצ ִ
יתי ָ
אֲ הָ ּה כִ י כֹוס ָש ִת ִ
דּודי ַמל ְַתעַ ת
אֲ כָלּונִי ְשנֵי אֲ ָריֹות ַח ֵ
דּודה ּובַ ת אֲ דֹום ַה ִמ ְר ַשעַ ת
בַ ת בָ בֶ ל ַה ְש ָ
נֹודעַ ת
אתְך ַ
מַ ה ִת ְתאֹונֲנִי ִציֹון וְ ַח ָט ֵ
עַ ל רֺּב ֲע ֺּונְֵך ָגלָה עַ ֵמְך ִמ ְבלִי ַדעַ ת
עַ ל עָ זְ בֵ ְך צֹו ַפיְִך ל ְִשאֹול ִב ְת ָר ַפיְִך
וְ צַ ע ֲִקי לִפְ נֵי יהוה עַ ל ח ֶֺּרב ִספַיְִך
עַ ל ֶנפֶש עֹו ָל ַליְִך ְש ִאי ֵאלָיו כַפַיִ ְך:
ַאל ִת ְש ְמ ִחי אֹוי ְַב ִתי עַ ל כִ י נ ְִשבַ ר ַק ְרנִי
כִ ּי ָנ ַפל ְִתי ַק ְמ ִתי וַיהוה ֲעז ַָרנִי
ִהנֵה י ַַא ְס ֵפנִי ַש ַדי אֲ ֶשר פִ זְ ַרנִי
צּורי אֲ ֶשר ְמכ ַָרנִי
וְ יִגְ ָא ֵלנִי ִמ ֵמְךִ ,
גַם עָ ַליְִך ַי ֲעבֺּר ,כֹוס אֲ ֶשר עֲבָ ַרנִי
וְ ָאז בְ סַ לְעֵ י ְסעִ י ַפיְִך אֲ ַנפֵץ ֶאת ַט ַפיְִך
וְ צַ ע ֲִקי לִפְ נֵי יהוה עַ ל ח ֶֺּרב ִספַיְִך
עַ ל ֶנפֶש עֹו ָל ַליְִך ְש ִאי ֵאלָיו כַפַיִ ְך:
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ֹלהים בְ עָ לּונּו זּול ְָתָך אֲ ֺדנִים  /ר' יוסף מקרטרש
אֱ ִ
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ֺאשי ַמיִם  /ר' קלונימוס בן יהודה מאשפירא
ִמי י ִֵּתן ר ִ
ספר מנהגים דבי מהר"ם תשעה באב
בשחרית משכימין ומתפללין ואין אומרי' לא סליחות ולא תחינות ואומ' חצי קדיש ומוצ[י]אי' ס"ת וקורין ג' בפרשת ואתחנן
מדכי תוליד בנים עד כל הימי' ואומ' חצי קדיש ומפטיר כי המפטיר בכלל השלשה הנקראי' בתור' .ומה שאומ' קדיש לס"ת
יותר מבשאר פעמי' שקורי' ג' בליל' לפי שאין אומ' קדיש לאחר הכנסת הס"ת אלא מיד יושבין לארץ ומפטירי' מן אסוף אסיפ'
עד באלה חפצתי וגו' בניגון מלמדי מקר' וברכותיה ומחזירי' ס"ת למקומ' ויושבין לארץ ומיד מתחיל החזן הקינות שיסד
הקלירי שבת סורו כו' .והם כ"א קינות כנגד כ"א יומי' שבין י"ז תמוז לט' באב שאז הובקעה העיר וצרו על הבית כ"א ימים וט'
באב שרפו ההיכל ויש שמדלגין קצת מן הקינות הקלירי ואומ' אחרי' תחתי' שיסד' שאר גאוני' על גזירות ואין לחוש כי שקולה
הריגתם כשריפת בית אלהינו.
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ֺאשי ַמיִם  /ר' קלונימוס בן יהודה מאשפירא
ִמי י ִֵּתן ר ִ
ֺּאשי ַמיִם וְ עֵ ינִי ְמקֹור נֹוזְ לַי,
יִתן ר ִ
ִמי ֵ
יְמֹותי וְ לֵילַי,
ַ
וְ ֶאבְ כֶה כָל
ישישֵ י ְקהָ לַי,
עַ ל חַ לְלַי טַ פַי וְ עֹו ָללַי ,וִ ִ
וְ ַא ֶתם עֲנּו אֲ בֹוי וְ אֹוי וְ ַא ְללַי,
ּובְ כֵן בָ כֺּה בֶ כֶה ַרב וְ הֶ ֶרב.
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב:
וְ דָ מֹועַ ִת ְדמַ ע עֵ ינִי וְ ֵא ְלכָה לִי ְשדֵ ה בֹוכִ ים,
וַאֲ בַ כֶה עִ ִמי מָ ֵרי לֵבָ ב הַ נְבֹוכִ ים,
עַ ל בְ תּולֹות הַ יָפֹות וִ יל ִָדים הָ ַרכִ ים
נִמ ָשכִ ים,
לַטבַ ח ְ
יהם נִכְ ָרכִ ים ,וְ ֶ
ְב ִספְ ֵר ֶ
ָא ְדמּו עֶ צֶ ם ִמפְ נִינִים סַ פִ ִירים וְ נֹופְ כִ ים,
כְ מֹו ִטיט חּוצֹות נִדָ ִשים וְ נ ְִשלָכִ ים,
סּורּו טָ מֵ א ָק ְראּו לָמֹו ִמל ְָק ֵרב.
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב:
וְ ֵת ַרד עֵ ינִי ִד ְמעָ ה וְ ֵאילִילָה וְ ָאנּודָ ה,
וְ לִבְ כִ י וְ לַחֲ גֺּר שַ ק ֶא ְק ָרא לְהַ ְספִ ידָ ה,
יְק ָרה וְ זָהָ ב חֲ מּודָ ה,
ִמפָז ָ
פְ נִימָ ה כְ בּודָ ּה כְ בֹוד כָל כְ לִי חֶ ְמדָ ה,
ַלְמּודה,
ָ
אּוה ְקרּועָ ה ְשכּולָה וְ ג
ָר ָ
תֹורה הַ ִמ ְק ָרא הַ ִמ ְשנָה וְ הָ ַאגָדָ ה,
הַ ָ
עֲנּו וְ קֹונְנּו ז ֺּאת לְהַ גִ ידָ ה,
לֹומדָ ּה,
לְמיד וְ הַ ְ
תֹורה ַת ִ
ֵאי ָ
הֲ ל ֺּא מָ קֹום מֵ ֵאין יֹושֵ ב חָ ֵרב.
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב:
ירה,
וְ עַ פְ עַ פַי יִזְ לּו מַ יִם דֶ מַ ע לְהַ גִ ָ
ירה,
וַאֲ קֹונֵן מַ ר ֲעלֵי הֲ רּוגֵי ַא ְשפִ ָ
הּוק ָרה,
ְ
בַ שֵ נִי בִ ְשמֹונָה בֹו בְ יֹום מַ ְרגֹועַ
ירה,
לְה ְבעִ ָ
לִרגֹועַ נ ְֶחלְפּו ַ
ַמ ְרגֹועַ ְ
ישישֵ י הַ דָ ָרה,
חּורי חֶ מֶ ד וִ ִ
נֶהֶ ְרגּו בַ ֵ
מֹורא,
נ ֶֶא ְספּו יַחַ ד נַפְ שָ ם ִה ְשלִימּו בְ ָ
בּורה,
עַ ל יִחּוד שֵ ם ְמיֻחָ ד יִחֲ דּו שֵ ם בִ גְ ָ
בֹורי כֺּחַ עֹושֵ י ְדבָ רֹו לְמַ הֲ ָרה,
גִ ֵ
וְ כֺּהֲ נֵי וַ עֲלָמַ י נִגְ וְ עּו ֻכלְהֶ ם עֲשָ ָרה,
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב:

ירה,
ּוב ַמר יְגֹונִי וְ עָ צְ בִ י יֶלֶל ַא ְחבִ ָ
ְ
ְק ִהלֹות הַ ק ֶֺּדש הֲ ִריג ָָתם ַהיֹום ְבזָכְ ָרה,
חּורה,
ּוב ָ
ְקהַ ל ו ְָרמַ ְי ָזא ְבחּונָה ְ
גְ אֹונֵי ֶא ֶרץ ּונ ְִקיֵי ָטהֳ ָרה,
מֹורא,
ַפעֲמַ יִם ִק ְדשּו ֵשם ַה ְמי ָֻחד ְב ָ
ֹלשה ְבח ֶֺּדש זִ יו ל ְָטהֳ ָרה,
ּוש ָ
ּובְ עֶ ְש ִרים ְ
ְשֹור ָרה,
יאת ַהלֵל ל ְ
ִישי ִב ְק ִר ַ
ּובַ חֺּדֶ ש הַ ְשל ִ
שּורה,
ִה ְשלִימּו נַפְ ָשם ְב ַאהֲ בָ ה ְק ָ
ֵיהם ִב ְבכִ י ֶילֶל ל ְַח ְש ָרה,
ָא ִהימָ ה ֲעל ֶ
ֺּאשם ַלע ֲָט ָרה,
כְ לּולֵי כ ֶֶתר עַ ל ר ָ
יִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם יְ ָי כִ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב:
עַ ל בֵ ית ְ
דּורה.
ירי ְק ַהל ַמ ֶג ְנצָ א ַההֲ ָ
וְ עַ ל ַא ִד ֵ
ִמנְשָ ִרים ַקלּו ֵמאֲ ָריֹות ל ְִה ְתג ְַב ָרה,
נֹורא,
ִה ְשלִימּו נַפְ ָשם עַ ל יִחּוד ֵשם ַה ָ
ַו ֲעלֵיהֶ ם ַזע ֲַקת ֶשבֶ ר ֶא ְשעָ ָרה,
ְסֹודם כְ ַהיֹום ע ְֻרע ֲָרה,
עַ ל ְשנֵי ִמ ְק ָד ַשי י ָ
תֹורה,
ּומ ְד ְר ֵשי ַה ָ
וְ עַ ל חָ ְרבֹות ְמעַ ט ִמ ְק ָד ַשי ִ
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ ָח ֶרב:

ירה,
ּומ ִא ָ
לִישי נֹוסַ ף לְדַ אֲ בֹון ְ
לִישי בַ ְש ִ
בַ ח ֶֺּדש ַה ְש ִ
הַ חֺּדֶ ש אֲ ֶשר נ ְֶהפְַך ְליָגֹון וְ צָ ָרה,
בְ יֹום מַ ַתן ָדת ָסבַ ְר ִתי ל ְִה ְת ַא ְש ָרה,
ּובְ יֹום נ ְִתינ ָָתּה כְ מֹו כֵן ָאז ָחזְ ָרה,
דֹורּה,
עָ ל ְָתה לָּה ל ַָמרֹום ל ְִמקֹום ְמ ָ
חֹוק ָרּה,
דֹור ָשּה וְ ְ
יקּה וְ ַה ְ
יקּה וְ נ ְַר ִת ָ
עִ ם ִת ָ
אֹורה,
ֶיה ְב ִאישֹון כְ מֹו בָ ָ
לֹומדֶ יהָ וְ שֹונ ָ
ְ
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ ָח ֶרב:
ִשימּו נָא עַ ל לְבַ ְבכֶם ִמ ְספֵד ַמר ל ְָק ְש ָרה,
ּולְה ְתעַ פְ ָרה,
לְה ְת ַאבֵ ל ִ
כִ י ְשקּולָה הֲ ִריג ָָתם ִ
ירה,
ֹלהינּו ָהאּולָם וְ ַה ִב ָ
כִ ְש ֵרפַת בֵ ית אֱ ֵ
ְהֹוסיף מֹועֵ ד ֶשבֶ ר וְ ַת ְבעֵ ָרה,
וְ כִ י ֵאין ל ִ
וְ ֵאין לְהַ ְק ִדים זּול ִָתי ל ְַאחֲ ָרּה,
עֹור ָרה,
ַתחַ ת כֵן ַהיֹום לִוְ י ִָתי אֲ ְ
וְ ֶא ְספְ דָ ה וְ ֵאילִילָה וְ ֶא ְבכֶה ְב ֶנפֶש ָמ ָרה,
וְ ַאנְחָ ִתי כ ְָב ָדה ִמב ֶֺּקר עַ ד עָ ֶרב.
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ ָח ֶרב:
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ֺאשי ַמיִם  /ר' קלונימוס בן יהודה מאשפירא
ִמי י ִֵּתן ר ִ
נְהימֹות,
לִבי נ ֵֺּהם ִ
וְ עַ ל ֵאלֶה אֲ נִי בֹוכִ יָה וְ ִ
לַמקֹונְנֹות וְ ֶאל הַ חֲ כָמֹות,
וְ ֶא ְק ָרא ְ
אֱ לִי וְ ֶאלְ יָה ֻכלָם הֹומֹות,
הֲ יֵש מַ כְ אֹוב לְמַ כְ אֹובִ י לְדַ מֹות,
ִמחּוץ ְתשַ כֶל חֶ ֶרב ּומֵ חֲ דָ ִרים ֵאימֹות,
חֲ לָלַי חַ לְלֵי חֶ ֶרב מֻ טָ לִים עֲרֻ ִמים וְ עֲרֻ מֹות,
לָתם כְ סּוחָ ה לְחַ יַת ֶא ֶרץ ּובְ הֵ מֹות,
נִבְ ָ
יֹונֵק עִ ם ִאיש שֵ יבָ ה ֲעל ִָמים ַו ֲעלָמֹות,
ְמ ַתעְ ְתעִ ים בָ מֹו מֹונַי ּומַ ְרבִ ים כְ לִמֹות,
ַאיֵה אֱ ֹלהֵ ימֹו ָא ְמרּו צּור חָ סָ יּו בֹו עַ ד מֹות,
נְשמֹות,
יֹושיעַ וְ יַחֲ זִ יר ָ
יָב ֺּא וְ ִ
חֲ ִסין יָּה ִמי כָמֹוָך נֹושֵ א אֲ לֻמֹות,
ֶתחֱ שֶ ה וְ ִת ְת ַאפַק וְ ל ֺּא ַת ְחגֺּר חֵ מֹות,
ֹלהים הּוא י ֶָרב.
בֶ אֱ מֹור ֵאלַי מַ לְעִ יגַי וְ ִאם אֱ ִ
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ חָ ֶרב:

שֹורר,
לְאבֶ ל ְמ ֵ
יֹורדָ ה מַ יִם כִ י נ ְֶהפְַך ֵ
וְ עֵ ינִי עֵ ינִי ְ
וְ ֻעגָבִ י ְלקֺּל בֹוכִ ים לַהֲ פְֺּך ּול ְָק ֵרר
עֹורר,
ּומי ַמחֲ זִ יק ל ְִה ְת ֵ
ִמי יָנּוד לִי ִ
גֹורר,
חֵ מָ ה בִ י י ְָצ ָאה וְ ַסעַ ר ִמ ְת ֵ
צֹורר,
אֲ ָכ ַלנִי הֲ ָמ ַמנִי ַהצַ ר ַה ֵ
ּומפ ֵֺּרר,
זֹורר ְ
מֹותי ֵ
ִשבַ ר עַ צְ ַ
ירי ַה ַטבּור וְ ַה ָש ֵרר,
ִסלָה כָל ַא ִב ַ
ְר ִטיָה ּומָ זֹון ֵאין לְבָ ֵרר,
זֹורר,
ּומ ֵ
נּושה ְב ֵאין ַמ ְתעִ יל ְ
מַ כ ִָתי אֲ ָ
עַ ל כֵן ָאמַ ְר ִתי ְשעּו ֶמנִי אֲ ָמ ֵרר,
ִב ְבכִ י ִד ְמעָ ִתי עַ ל לֶחֱ יִי לְ צָ ֵרב.
עַ ל בֵ ית י ְִש ָר ֵאל וְ עַ ל עַ ם ְי ָי כִ י נָפְ לּו בֶ ָח ֶרב:
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שַ אֲ לִי ְשרּופָה בָ ֵאש  /מהר"ם מרוטנבורג
ספר שבולי הלקט סדר תענית סימן רסג
ועל שאנו עסוקין בהלכות תענית ובענין שריפת התורה כתבנו זה לזכר על מה שאירע בימינו על רוב עונותינו אשר גרמו לנו
ונשרפה תורת אלהינו בשנת חמשת אלפים וב' שנים לבריאת עולם ביום ששי פרשת וזאת חקת התורה כעשרים וארבעה
קרונות מלאים ספרי תלמוד והלכות והגדות נשרפו בצרפת כאשר שמענו לשמע אוזן וגם מן הרבנים שהיו שם שמענו שעשו
שאילת חלום לדעת אם גזירה היא מאת הבורא והשיבו להם ודא גזירת אוריתא ופירושו ביום ו' זאת חקת התורה היא
הגזירה ומאותו היום ואילך קבעוהו היחידים עליהם להתענות בו בכל שנה ושנה ביום ששי של פרשת זאת חקת התורה ולא
קבעוהו לימי החודש תהא אפרה עלינו לכפרה (כאשה) [כעולה] על מוקדה וערבה לבני יהודה כמנחתה הקריבה כהילכתה.

ר' יונה גירונדי  -ידוע גם כן בשם "החסיד" ,רב ומחבר ספרי מוסר; נולד בגירונדי בקשטיליה ,ומת בטולידו בחדש חשון שנת
כ"ד (.)1264
בעקבות רבו ר' שלמה הצטרף למחלוקת על ספרי הרמב"ם ,פעל להחרים את לומדיהם ולבער את הספרים .לדברי תלמידו ר'
הלל בר' שמואל ,גרם ר' יונה לשרפת ספרים אלה על ידי הכמרים בפאריס בשנת  . 1244שריפה זו גרמה לשריפת התלמוד,
ולגזרות קשות על יהודי צרפת.
כאשר ראה זאת ר' יונה התחרט על מעשיו ,כי ראה בזה דין שמים ונקמת ה' לכבוד הרמב"ם .הוא קבל עליו להשתטח על קבר
הרמב"ם בא"י ולבקש מחילתו .אך המוות קדמהו (עיין מצבתו "אבני זכרון" סימן י"א).

יו"ר הכנסת" :שריפת התלמוד  -שפל של אנטישמיות"
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ל'בחדרי חרדים' על תכנית לשרוף בלונדון את התלמוד" :במקום ששורפים ספרים-ישרפו גם בני
אדם"
אבי שיף 11/16/2115
פרסום כוונותיהם של מארגני ההפגנה האנטישמית בלונדון לקיים בתחילתה טקס במהלכו יישרפו ספרי התלמוד ,משום
שהוא "גזעני" עפ"ל ,גורר תגובות חריפות במערכת הפוליטית .ג'שוע בונהיל ,ממארגני ההפגנה ,כתב בבלוג שלו כי "ספרי
התלמוד ישרפו במהלך ההפגנה בשל הגזענות שבתלמוד" .בונהיל קרא גם לכל משתתפי ההפגנה להצטייד בדגלי ישראל
שאותם הם מתכוונים לשרוף כאות מחאה נגד ישראל ,כשהמטרה היא "שהעם האנגלי יגלה סולידריות עם הערבים הסובלים
תחת השלטון של המדינה המושחתת והבלתי חוקית האחראית על פשעי מלחמה מחרידים".
יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין הגיב ל'בחדרי חרדים'" :הזדעזעתי לשמוע על כוונת אנטישמים בלונדון לחזור על הצעד
הברברי של 'שריפת התלמוד' ,שכבר הפך לשם גנאי בהיסטוריה היהודית ונודע לשמצה כצעד שנקטו שונאי ישראל בעיקר
בימי הביניים .לרוב היה זה ,כביכול ,כחלק ממאבק בין-דתי של הנצרות ביהדות ,אך יש
לומר ברורות :זהו שפל המדרגה של אנטישמיות ואנטי -ישראליות וחלק מ"התנגשות
הציוויליזציות" התרבותית המתחוללת לנגד עינינו.
"אני קורא להיאבק ללא פשרות בכוונות זדון אלו ,כי 'במקום ששורפים ספרים-ישרפו גם
בני אדם' כלשון היינה ,ולתהומות הללו אסור לנו בשום אופן לחזור".
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שַ אֲ לִי ְשרּופָה בָ ֵאש  /מהר"ם מרוטנבורג
תשובה בעניין גוילים שחוללו
הרב בעז פש
נשאלתי ע"י מנהל 'מוזיאון גליציה' בקראקוב ,בעניין גוילים של ס"ת שחוללו בידי קצין גרמני ,וצוירו עליהן דיוקנאות הקצין
ואשתו .עתה רוצה להציגן (בתצוגה זמנית) במוזיאון .בכדי לזעזע .אריך או לא אריך?
...
בכדי להראות את רשעות השונא אפשר לבטל את הקבורה.
כך מעלה רמ"פ (אג"מ או"ח ד ,לח ,שם עוסק במקרה דומה ,בגוילים שחוללו בידי הנאצים) וראייתו מאבני מזבח ששיקצום
יוונים וגנזום בני חשמונאי להראות רשעות הרשעים .עוד מצינו – במעשה פילגש בגבעה שנועד לעורר רגשות נקם על העוול
(ושם המדובר בגוף אדם)
וראה עוד בעניין בשו"ת ישועת משה (ר' יהושע משה אהרנסון רב בסאניק ובפ"ת ,פליט מחנות השמדה) שחילק בין קבורה
שנאמרה במת ולבין גניזה שנאמרה בגוילין .שם עוסק ,בדיוק כמו בנדו"ד בארנק עור שנעשה מגוילי ס"ת ורוצים להציגו
ברבים .ומעלה להתיר – בכדי "לרענן זכרוננו למען לא נשכח מה שקרה לנו ולתורתנו הקדושה בדורנו אנו ,את אשר עללו לנו
רשעי ומחריבי עמנו ,בבחינת זכור לא תשכח - "...רק שינהגו בו כבוד.
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שַ אֲ לִי ְשרּופָה בָ ֵאש  /מהר"ם מרוטנבורג
שַ אֲ לִ י ְשרּופָ ה בָ ֵאש לִ ְשלֹום אֲ בֵ לַ יִ ְך הַ ִמ ְת ַאּוִ ים ְשכֺּן בַ חֲ צַ ר זְ בֻלָ יִ ְך:
מֹוקד גְ לִ ילַ יִ ְך:
תֹומ ִמים עָ לֵ י ֵ
הַ שֹואֲ פִ ים עַ ל עָ פָ ר ֶא ֶרץ וְ הַ כֹואֲ בִ ים הָ ִמ ְש ְ
הֹולְ כִ ים חֲ שֵ כִ ים וְ ֵאין ֺּנגַּה ,וְ ַקּוִ ים לְ אֹור יֹומָ ם ,עֲלֵ יהֶ ם אֲ שֶ ר יִ זְ ַרח וְ עָ לֶ יְך:
צירי חֲ בָ לָ יִ ְך:
וְ שָ לֹום אֱ נֹוש נֶאֱ נָח ,בֹוכֶ ה בְ לֵ ב נִ ְשבָ ר ָת ִמיד ְמקֹונֵן עָ לי ֵ
וַ יִ ְתאֹונֵן כְ ַתנִ ים ּובְ נֹות ַי ֲענָה וַ יִ ְק ָרא ִמ ְספֵ ד מַ ר בִ גְ לָ לָ יִ ְך:
ֵאיכָ ה נְ תּונָה בְ ֵאש אֹוכְ לָ ה ְתאֻ כַ ל בְ ֵאש בָ שָ ר וְ ל ֺּא נִ כְ וּו זָ ִרים בְ גַחֲ לָ יִ ְך:
עַ ד ָאן ע ֲִדינָה ְת ִהי שֹוכְ נָה בְ רֺּב הַ ְש ֵקט ּופְ נֵי פְ ָרחַ י הֲ ל ֺּא כָ סּו חֲ רֻ לָ יִ ְך:
ֵתשֵ ב בְ רֺּב גַאֲ וָ ה לִ ְשפֹוט בְ נֵי ֵאל בְ כָ ל הַ ִמ ְשפָ ִטים וְ ָתבִ יא בִ פְ לִ ילָ יִ ְך:
עֹוד ִתגְ זֹור לִ ְשרֹוף דָ ת ֵאש וְ חֻ ִקים וְ לָ כֵ ן ַא ְש ֵרי שֶ יְ שַ לֶ ם לָ ְך גְ מּולָ יִ ְך:
צּורי בְ לַ פִ יד וְ ֵאש הַ לְ בַ עֲבּור זֶ ה נְ ָתנְֵך כִ י בְ ַאחֲ ִרית ְתלַ הֵ ט ֵאש בְ שּולָ יִ ְך:
ִ
ֹלהים ּומָ ַאס בִ גְ דֹולִ ים וְ זָ ַרח בִ גְ בּולָ יִ ְך:
ִסינַי הֲ לָ כֵ ן בְ ָך בָ חַ ר אֱ ִ
לִ ְהיֹות לְ מֹופֵ ת לְ דָ ת כִ י ִת ְתמַ עֵ ט וְ ֵת ֵרד ִמכְ בֹודָ ּה וְ הֵ ן ֶא ְמשֹול ְמשָ לָ יִ ְך:
מָ שָ ל לְ מֶ לֶ ְך אֲ שֶ ר בָ כָ ה לְ ִמ ְש ֵתה בְ נֹו צָ פָ ה אֲ שֶ ר יִ גְ וַ ע כֵ ן ַא ְת בְ ִמלָ יִ ְך:
ַתחַ ת ְמעִ יל ִת ְתכַ ס ִסינַי לְ בּושֵ ְך בְ שַ ק ַתעְ טֶ ה לְ בּוש ַאלְ ְמנּות ַתחֲ לִ יף ְשמָ לָ יִ ְך:
אֹוריד ְדמָ עֹות עֲדֵ י יִ ְהיּו כְ נַחַ ל וְ יַגִ יעּו לְ ִקבְ רֹות ְשנֵי שָ ֵרי אֲ צִ ילָ יִ ְך:
ִ
תֹורה חֲ דָ שָ ה בְ כֵ ן נִ ְש ְרפּו גְ לִ ילָ יִ ְך:
משֶ ה וְ ַאהֲ רֺּן בְ הֺּר הָ הָ ר וְ ֶא ְש ַאל הֲ יֵש ָ
ישי וְ הֻ ְקשַ ר הָ ְרבִ יעִ י לְ הַ ְש ִחית חַ ְמדָ ֵתְך וְ כָ ל יֺּפִ י כְ לִ ילָ יִ ְך:
חֺּדֶ ש ְשלִ ִ
גָדַ ע לְ לּוחֹות וְ עֹוד שָ נָה בְ ֵאּוַ לְ תֹו לִ ְשרֹוף בְ ֵאש דָ ת הֲ זֶ ה ַת ְשלּום כְ פֵ לָ יִ ְך:
אֹותי אֲ שֶ ר ָא ְספּו ְשלָ לָ יִ ְך:
ֶא ְתמַ ּה לְ נַפְ ִשי וְ ֵאיְך ֶיע ֱַרב לְ ִחכִ י אֲ כֹול אחֲ ֵרי ְר ִ
ֶאל תֹוְך ְרחֹובָ ּה כְ נִ דַ חַ ת וְ שָ ְרפּו ְשלַ ל עַ לְ יֹון אֲ שֶ ר ִת ְמ ַאס לָ בֹוא ְקהָ לָ יִ ְך:
ל ֺּא ֵא ְדעָ ה לִ ְמצֹוא דֶ ֶרְך ְסלּולָ יִ ְך הָ יּו אֲ בֵ לֹות נְ ִתיב ישֶ ר ְמ ִסלָ יִ ְך:
י ְֻמ ַתק בְ פִ י ִמ ְדבַ ש לִ ְמסֹוְך בְ מַ ְש ֶקה ְדמָ עֹות ּולְ ַרגְ לִ י הֱ יֹות כָ בּול כְ בָ לָ יִ ְך:
יֶעֶ ַרב לְ עֵ ינַי ְשאֹוב מֵ ימֵ י ְדמָ עַ י עֲדֵ י כִ לּו לְ כָ ל מַ חֲ זִ יק בִ כְ נַף ְמעִ ילָ יִ ְך:
ַאְך יֶחֱ ָרבּו בַ ִר ְד ָתם עַ ל לְ חָ יַי עֲבּור כִ י נִ כְ ְמרּו ַרחֲ מַ י לִ נְ דֹוד בְ עָ לָ יִ ְך:
לָ ַקח צְ רֹור כַ ְספֹו הָ לַ ְך בְ דֶ ַרְך לְ מֵ ָרחֹוק וְ עִ מֹו הֲ ל ֺּא נָסּו צְ לָ לָ יִ ְך:
וַ אֲ נִ י כְ שָ כּול וְ גַלְ מּוד נִ ְש ַא ְר ִתי לְ בַ ד מֵ הֶ ם כְ ת ֶֺּרן בְ ר ֺּאש הַ ר ִמגְ דָ לָ יִ ְך:

ית ֵרי תֻ פֵ י חֲ לִ ילָ יִ ְך:
ל ֺּא ֶא ְשמַ ע עֹוד לְ קֹול שָ ִרים וְ שָ רֹות עֲלֵ י כִ י נִ ְתקּו מֵ ְ
אתכַ ס בְ שַ ק כִ י לִ י ְמאֺּד י ְָקרּו עָ צְ מּו כְ חֹול יִ ְרבְ יּון נַפְ שֹות חֲ לָ לָ יִ ְך:
ֶאלְ בַ ש וְ ְ
ֶא ְתמַ ּה ְמאֺּד עַ ל ְמאֹור הַ יֹום אֲ שֶ ר יִ זְ ַרח ַאל כֺּל אֲ בָ ל יַחֲ ִשיִ ְך ֵאלַ י וְ ֵאלָ יִ ְך:
זַ ע ֲִקי בְ קֹול מַ ר לְ צּור עַ ל ִשבְ רֹונְֵך וְ עַ ל חָ לְ יְֵך וְ לּו יִ זְ כֹור ַאהֲ בַ ת כְ לּולָ יִ ְך:
ִחגְ ִרי לְ בּוש שַ ק עֲלֵ י הַ הַ בְ עָ ָרה אֲ שֶ ר יָצְ ָתה לְ חַ לֵ ק וְ סַ פְ ָתה ֶאת ְתלּולָ יִ ְך:
ֱנּותְך יְ נ ְַחמֵ ְך צּור וְ י ִָשיב ְשבּות ִשבְ טֵ י יְ שֻ רּון וְ י ִָרים ֶאת ְשפָ לָ יִ ְך:
כִ ימֹות ע ֵ
עֹוד ַתע ֲִדי בַ ע ֲִדי שָ נִ י וְ תֺּף ִת ְק ִחי ֵתלְ כִ י בְ מָ חֹול וְ צַ הֲ לִ י בִ ְמחֹולָ יִ ְך:
יָרּום לְ בָ בִ י בְ עֵ ת י ִָאיר לְ ָך צּור וְ יַגִ יּהַ לְ חָ ְשכֵ ְך וְ י ִָאירּו אֲ פֵ לָ יִ ְך:
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קינה על גירוש קשתילה  //מאיר הינוא
קינה לא ידועה על גירוש שפרד
אברהם דוד
מאתר יד בן צבי ybz.co.il -
חורבנן של קהילות ישראל בחצי -האי האיברי ,עם גירושם של יהודי ספרד בשנת רנ"ב והאונס ההמוני
שנכפה על היהודים בפורטוגאל בשנת רנ"ז ,היו לו ביטויים ,אמנם מועטים ,ביצירות שכתבו המגורשים
או צאצאיהם .הגירוש ,כפיית השמד ,הבריחה ,הנדודים בחיפוש אחר ארץ מקלט—תוארו ביצירות
מסוגים שונים :פרקים קצרים שנכללו בחיבורים היסטוריוגראפיים מקיפים ,זכרונות אישיים ששולבו
בחיבורי עיון ,פרשנות ודרש וכרוניקות קצרות .מחברים אלה ביקשו משמעות מיוחדת לאותה פורענות.
היו מהם שנתפסו ליאוש ,לתסכול ולמרירות .ומאידך ,אחרים ביקשו למצוא פורקן ונחמה בתקוות
משיחיות.
מפתיעה ההשתקפות המועטה של המאורעות הללו בדברי-שיר של בני הדור.
לשם השוואה ,בעוד שעל הרדיפות נגד יהודי ספרד בשנת קנ"א (,) ) 1391שודאי נפלו בחומרתן מאלו של
סוף המאה הט"ו ,ידועות לנו כעשרים קינות ,הרי על פורענויות רנ"ב ורנ"ז פורסמו עד כה שבע קינות
בלבד :חמש על הגירוש מספרד ,ושתיים על השמד בפורטוגאל.
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ָלּותי  //הרב דוד ג'נאשוילי
ְד ֵלנִי ִמבֹור ג ִ
פיוט המושר בכמה מקהילות יהודי גיאורגיה לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת ,ויש השרים אותו בתפילת שחרית של ראש
השנה.
הפיוט נכתב על ידי הרב דוד ג'נאשוילי ,מחכמי קהילת גיאורגיה (גרוזיה) במאה העשרים ,בהיותו בכלא הסובייטי בעוון
הרבצת תורה בתחום השלטון הקומוניסטי ,שאסר פעילות דתית .בני משפחתו מספרים שר' דוד שלשל את הפיוט שכתב דרך
חלון כלאו .את הלחן חיבר אחיו ,ר' בנימין ג'נאשוילי .
פרטי הביוגרפיה של המחבר מטילים אור ,במקרה זה ,על הפיוט .הבקשה האותנטית כל כך לגאולה ,התחינה העזה והפשוטה,
מקבלות משנה -משמעות .הצרות המוזכרות בפיוט אינן רק מטבע -לשון פייטנית ,אלא מציאות חיים ממשית; המונח 'בֹור'
ָלּותי  /כָל ְדוַי
"ד ֵלנִי ִמבֹור ג ִ
הנזכר בפיוט פעמיים אינו רק דימוי שחוק ,אלא מילה מקראית המתפרשת כפשוטה – בית כלאְ :
רֹותי".
לּותי  /וְ אֱ מֹור דַ י ְלצָ ַ
יאנִי ִמבֹור דַ ִ
הָ סֵ ר ִממֶ נִי  / ... /וְ הֹוצִ ֵ
המחבר ,הרב דוד ג'נאשוילי ,לא זכה להיגאל כחפצו בשיר .השלטונות גזרו עליו עונש מוות ביריה ,וחייו הסתיימו בעודו
בכלאו ,בבור גלותו.
web.nli.org.il/sites/nlis/he/Song/Pages/song.aspx?songid=179#5,51,2195,1671

ָלּותי כָל ְדוַי הָ סֵ ר ִמ ֶמ ִני
ְד ֵלנִי ִמבֹור ג ִ
יאת גֹואֲ לִ י
דּותי שַ ְמחֵ נִי בְ בִ ַ
ָק ֵֶרב נָא ֵקץ פְ ִ
רֹותי
לּותי וְ אֱ מֹור דַ י לְצָ ַ
יא ִני ִמבֹור דַ ִ
הֹוצ ֵ
וְ ִ
יאת גֹואֲ ִלי
מֹושיעִ י ַש ְמחֵ נִי בְ בִ ַ
ָק ֵרב נָא ֵקץ ִ
דָ בְ ָקה לֶעָ פָר נַפְ ִשי ָכלְ ָתה ל ְִתשּועָ ְתָך נַפְ ִשי
יאת גֹואֲ לִ י
ָק ֵרב נָא ֵקץ גֹואֲ לִ י שַ ְמחֵ נִי בְ בִ ַ
חַ ֵזֶק נָא ְקהַ ל עֲדָ ִתי בִ זְ כּות ְי ֵשנֵי חֶ בְ רֹון
יאת גֹואֲ לִ י
וְ הֵ ם י ְַמלִ יצּו טֹוב בַ ע ֲִדי שַ ְמחֵ נִ י בְ בִ ַ
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כתבה מ"האור"

——23

ֵאיְך עַ ל ַאחַ י  //הרב חיים סבתו
קינה על חורבן עם ישראל בשנות ה'ת"ש-תש"ה  //מאת האדמו"ר מבובוב (תשד"ם)
זכרו נא וקוננו כל ישראל ,קולכם ישמע ברמה
כי השמידה גרמניה את עמנו בימי זעם המלחמה
במיתות משונות אכזריות ,ברעב ובצמא
אל תשכחו בכל הדורות ,עדי תזכו לראות בנחמה.
האבכה בחדש החמישי?
הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ
במשך שש שנים נגלו לעיני כל ועל גופו של העם היהודי כל הטרגדיות של החורבן בכל תוקפן הנורא; ההשפלה העינוי והחורבן
האכזרי של כל העולם היהודי באותן הארצות ,ומעל לכל ,רצח והרג שיטתי ומוחלט שלא היה כמותו בכל ההיסטוריה.
היהודים העמדו שוב בבדידות הנוראה של "שעיר לעזאזל" ,מטרה לכל השנאה המפעפעת של עולם שלם ,האכזריות התהומית
של העולם ,ואי -האיכפתיות שלו .כל הדימויים העתיקים ,כל הקינות של דורות קודמים ,נעשו שוב תיאור של מציאות חיה,
של היחוד היהודי במלוא כאבו ושל החורבן בכל מלוא משמעותו .כל אלה צועקים אלינו ,להיות נזכרים ולא להשכח; ואם לא
בכל ימות השנה  -לפחות ביום המיועד לכך.
http://www.makor-c.org/content.asp?pageid=417

לימי בין המצרים :קינת הרב סבתו

כשהיה תלמיד ישיבה כתב הרב חיים סבתו בתשעה באב קינה לזכר קורבנות השואה ,ועשרות שנים אחר כך
שילב אותה בספר .יהודה קדרי ,מוזיקאי ירושלמי ,הלחין והקליט את היצירה
יואב פרידמן פורסם19.17.19 :

בתשעה באב ,לפני עשרות שנים ,כשעוד היה בחור ישיבה ,כתב הרב חיים סבתו קינה לזכר הנרצחים בשואה .את המילים
חיבר כמה ימים לאחר שביקר במוזיאון "יד ושם" ,חוויה שהותירה עליו רושם עז .הרב שילב את הקינה בספרו "בואי הרוח",
שיצא בשנה שעברה ,וכך אירע שהתגלגלה לידיו של מלחין ירושלמי  -שאף הקליט ביצוע לשיר.
לרגל י"ז בתמוז ,יום התענית שבו מתחילים ימי בין המצרים  -הם שלושת השבועות שמסתיימים בתשעה באב  ynet -מעלה
את הקינה להשמעה .הקינה מופיעה גם בקובץ קינות לתשעה באב ,שעוסקות בשואה .בכמה בתי כנסת אף נהגו לקרוא את
הקובץ.

המלחין הוא יהודה קדרי ,בן  61מירושלים .קדרי למד בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה
העברית ,וכעבור שנים ייסד במכללה לבנות בירושלים את החוג למוזיקה  -שם עבד
במשך  21שנה עד צאתו לגמלאות .על השתלשלות העניינים שהובילה להלחנת הקינה,
הוא מספר" :רעייתי ואני חברים בחוג בית לספרות ,המתכנס אחת לשישה שבועות .בכל
פעם מחליטים על ספר לקריאה לקראת המפגש הבא ,וגם על חבר בקבוצה שיפתח את
הדיון בדברים מעט יותר מעמיקים .כשהוחלט על 'בואי הרוח' אמרתי שכבר הספקתי
לקרוא אותו ,ומיד נודבתי לפתוח את המפגש הבא.
"לקחתי את התפקיד ברצינות ,ואספתי מאמרים ,קטעים וראיונות על הספר ועל הרב סבתו .ירדתי לעומק הדברים .תוך כדי
עבודה חשבתי לעצמי מה אוכל לעשות ,כמוזיקאי ,כדי להפתיע .צצה לי המחשבה להלחין את הקינה שבספר ,וכשהתברר לי
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ֵאיְך עַ ל ַאחַ י  //הרב חיים סבתו
שהרב עצמו יגיע לדיון  -המוטיבציה עוד גברה".
המפגש נקבע להיערך כמה ימים לאחר יום השואה ,שבעיצומו ישב קדרי והלחין את
הקינה .אל המפגש הגיע עם הקינה מולחנת באופן חלקי .בשיחה עם  ynetהעיד הרב
סבתו כי עבורו זו היתה הפתעה גמורה ,שגרמה לו ולנוכחים התרגשות רבה .קדרי
מספר כי הרב עודד אותו להמשיך להלחין את הקינה ,וגם להקליט אותה.
זמן קצר לאחר שסיים את עבודת ההלחנה ניגשה אליו נכדתו ,הלומדת בכיתה ט'
בבית הספר הדתי לבנות "פלך" ,ושאלה אם יש לו ניגון שקשור לשורשי המשפחה,
לצורך עבודה לבית הספר .מיד הגיש לה הסב את הניגון שסיים ,והיא חיברה לו ליווי לפסנתר .התוצאה הוקלטה ,והשניים אף
הופיעו עם היצירה במסגרת ערב שורשים שנערך בבית הספר.

ֵאיְך עַ ל ַאחַ י נִגְ זַר ִדין וְ נ ְֶח ַתם
חֹותם שֶ ל דָ ם
חֹותם שֶ ל ִטיט וְ ָ
בְ ָ
ַקם גֹוי עֲלֵיהֶ ם לְהֻ מָ ם ,ל ְַאבְ דָ ם
יתם
נִסחֲ בּו ִמבֵ ָ
כְ מֹו גְ וִ יֹות ְ
הֲ עַ ל דָ מָ ם ְת ַכפֵר ַא ְדמָ ָתם

בֹותם
ידים ּוגְ דֹולֵי ַר ָ
ל ֺּא בְ דַ ם חֲ ִס ִ
ל ֺּא עֵ ת ֶאל ֶסלַע נֻפַץ עֹולֵל יֹונֵק ָתם
יתם
ּוב ִר ָ
ֵאיְך חֻ ְללָה ְשבּועָ ָתם ְ
ִנ ְש ְטמָ ה ַשוְ עָ ָתם וְ נ ַָד ָמה ְתפִ ל ָָתם
הֲ עַ ל ָד ָמם ְת ַכפֵר ַא ְד ָמ ָתם
הֲ עַ ל דָ מָ ם ְתכַפֵר ַא ְדמָ ָתם

יתם
נִסחֲ בּו ִמבֵ ָ
כְ מֹו גְ וִ יֹות ְ
הֲ עַ ל דָ מָ ם ְת ַכפֵר ַא ְדמָ ָתם
וְ הּוסַ ר פְ ֵא ָרם וְ נ ְִק ַרע ַאבְ נֵטָ ם
ֵאֹותם
וְ גֻלַח זְ ָקנָם ,נִגְ זְ זּו פ ָ
הֹוד מַ ְחמָ דָ יו ָק ַרע זָרִ ,הפְ ִשיטָ ם
יֹונְקֹותיו ָקצַ ץ ,כְ ָר ָתם
ָ
פְ ֵאר

נ ְִדחֲ פּו נִבְ הֲ לּו תֹוְך ְקרֹונֹות ְב ֶה ְמ ָתם
ְפּוחים וְ קֹול ְבכִ י ָָתם
יהם נ ִ
עִ ם ַילְדֵ ֶ
ִבֹותם
ל ֺּא ָק ַרע ְר ִקיעִ ים ַרק ָק ַרע ל ָ
אתם
ֵיהם ִאיש ְבצֵ ָ
ל ֺּא חָ מַ ל ֲעל ֶ
הֲ עַ ל דָ מָ ם ְת ַכפֵר ַא ְד ָמ ָתם

הֲ עַ ל דָ מָ ם ְת ַכפֵר ַא ְדמָ ָתם
הֲ עַ ל דָ מָ ם ְת ַכפֵר ַא ְדמָ ָתם
ֲרֹותם
וְ הּוצְ גּו עֵ ירֹומֹות תֹוך ָקהָ לַ ,נע ָ
נִנְ עֲצּו סַ כִ ינִים תֹוך אֲ רֹון ָפרֺּכְ ָתם
ינֹותם
וְ דָ מָ ם ל ֺּא בִ צְ בֵ ץ ַרק ז ַָרם בֵ ָ
נֹותם
וְ ָר ַתח ל ֺּא שָ ַקט בְ דַ ם בְ ָ
הֲ עַ ל דָ מָ ם ְת ַכפֵר ַא ְדמָ ָתם

אתם
ֵיהם ִאיש ְבצֵ ָ
ל ֺּא ָח ַמל ֲעל ֶ
הֲ עַ ל ָד ָמם ְת ַכפֵר ַא ְד ָמ ָתם
הּובלּו כְ ֶשה ָתם
נ ֶֶא ְספּו כִ ְדגֵי יָם וְ ְ
ֵאי מָ דֹור בַ ָש ַמיִם נ ְֶח ְת ָמה גְ ז ֵָר ָתם
ּומַ ה סֹוד ע ֲֵק ָד ָתם וְ ָד ָתם
ֲבֹוד ָתם
ִיחֹוח ע ָ
אֹותֹותם וְ נ ַ
ָ
ֵאי
הֲ עַ ל ָד ָמם ְת ַכפֵר ַא ְד ָמ ָתם
הֲ עַ ל ָד ָמם ְת ַכפֵר ַא ְד ָמ ָתם

נֹותם
וְ ָר ַתח ל ֺּא שָ ַקט בְ דַ ם בְ ָ
הֲ עַ ל דָ מָ ם ְת ַכפֵר ַא ְדמָ ָתם
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פתח לבך //מילים ולחן ,דוד ד'אור
מדוע עדיין צמים בתשעה באב?
ע"י :הרב יובל שרלו (סיכום שיעור שהעביר הרב שרלו על שאלת משמעות הצום בימי גאולת ישראל .השיעור עבר את אישור הרב)
בימים אלו אנו נמצאים בתחיה לאומית עצומה בארץ ישראל .דווקא לאור ההתרוממות הזו עולה השאלה האם אנו עדיין
חייבים לצום ולהצטער על החורבן .הדברים קשים לא רק משום שאנו מתקשים לחוש את צער החורבן ,אלא משום שיש בה
מימד מסוים של כפיות טובה לחסד העצום אשר אנו רואים בעיננו .חלק מתשובה זו ניתן לחפש בימי שיבת ציון הדומים
באופן מרשים לימינו אנו.
פתח לבך
השיר "פתח ליבך" (פורסם בתאריך  19באפר׳  ,) 2115מלווה את המסע שעברו בחודשים שחלפו מאז החטיפה ,משפחות
הנערים החטופים ,חבריהם לישיבה ועם ישראל כולו.
דוד ד'אור ,כותב ומלחין השיר:
פחות משנה חלפה מאז נעתקה נשימתו של עם שלם .עם שלם התפלל כאיש אחד לשובם הביתה בשלום .נפלה
בחלקי הזכות ליטול חלק בהנצחת אותה תחושת האחדות ,תפילת הרבים של העם וזיכרונם הברוך של
שלושת הנערים.

פזמון
פתח ליבך ברחמים על בניך
קולם לדורות יישמע
בשמים ניצבים לעד דבריך
ובארץ המצא לנו נחמה
איכה היו השלושה לאחד
עלו לתומם כאייל נעקד
על מזבח הבנים
וציוו לנו חיים
שמיים בכו מעל הגילעד
והארץ רעשה
מתוך נפתולי הלב שרעד
חייכו בתמונה השלושה

ובין מצרים בקרוב עלי מרעים
התגלו במסך האבק
שקרים שבתוך מנהרות מסתתרים
מזימות שנורו למרחק
הרוח נשבה ישנה חדשה
וקרבה לבבות רחוקים
מתוך תעצומות הנפש ביקשה
לא ליפול גם כשלא מבינים
פזמון
ובתוך הטירוף בין מרדף לנרדף
תעלה זעקה לשלום הנכסף
והעם שעייף משנאת החינם
יתאחד בחיבוק אחים

פזמון
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סיום ~ החזן העיוור מלמברג
מדוע עדיין צמים בתשעה באב?
ע"י :הרב יובל שרלו (סיכום שיעור שהעביר הרב שרלו על שאלת משמעות הצום בימי גאולת ישראל .השיעור עבר את אישור הרב)
בימים אלו אנו נמצאים בתחיה לאומית עצומה בארץ ישראל .דווקא לאור ההתרוממות הזו עולה השאלה האם אנו עדיין
חייבים לצום ולהצטער על החורבן .הדברים קשים לא רק משום שאנו מתקשים לחוש את צער החורבן ,אלא משום שיש בה
מימד מסוים של כפיות טובה לחסד העצום אשר אנו רואים בעיננו .חלק מתשובה זו ניתן לחפש בימי שיבת ציון הדומים
באופן מרשים לימינו אנו.
ימי שיבת ציון
ננסה אפוא לתאר בקצרה את הרקע ההיסטורי לבניית הבית השני .עם ישראל קיבל מנדט מכורש בהצהרתו לבנות את בית
המקדש השני .אולם שבי ציון נתקלו במספר בעיות ,ראשית ,רוב העם לא נענה לקריאה; שנית גם חלק גדול מאלו שנענו היו
שייכים למיעוטים בחברה ("עשרה יוחסין עלו עמם מבבל"); שלישית ,בארץ התנחלו גויים אשר מרגישים שהם בעלי הבית
ומציקים להם; רביעית ,כחלק מההצקות הוקפאה הבניה ואישור הבניה בוטל ועוד ועוד .בשנה השנייה לדריוש בשיא
ההקפאה מתחילים הנביאים לקרוא לשבי ציון לשוב ולבנות את בית המקדש על אף ההקפאה .חגי מאשים את ישראל
בצביעות כאשר אמנם אין היתר מהממלכה ,אולם לטענתו חוסר ההתקדמות נובעת דווקא מעצלנות ומחוסר רצון של שבי
ציון .כעבור שנתיים ,לאחר שהעם נענה לקריאת הנביא ובונה את המקדש מופיע זכריה.
בהקשר זה אנו יוצאים ללמוד את זכריה פרק ז' שם מתואר מצב בו מזה עשרות שנים העם צם בתשעה באב על חורבן הבית
הראשון וכעת כאשר בית המקדש השני נבנה מבקש העם להפסיק את הצום .תשובתו של זכריה משתרעת על מספר פרקים
מתוכם ננסה לדלות משמעות גם לימינו אנו.
תשובת זכריה
הנחת היסוד של העם היא שהצום מכוון אל הקב"ה ולכן מהרגע שהוא כבר לא 'צריך' את זה ממילא יש לבטל את הצום.
אולם טענת הנביא היא שהנחה זו איננה נכונה משום שהצום מכוון ביחס לעם ומטרותיו שונות .לכן ,כדי להסביר לעם מדוע
טענתם איננה נכונה מתחיל זכריה לספר את ההיסטוריה הנבואית של ממלכת יהודה  -מתוך כוונה להסביר מהי בדיוק מטרת
הצום.
בימי השלווה של ירושלים דרישת הנביאים לא מתמקדת בעבודה זרה או בהסתמכות על המעצמות אלא עומדת על הצדק
החברתי .אנו רואים בדבריו כי המוקד הנבואי במבט לאחור מסתכם בשתי פסוקים המתנגדים לשחיתות ולחוסר צדק .יוצא
אפוא ,כי התשתית הבסיסית של ירושלים בפרספקטיבה הנבואית היא הצדק החברתי והמשפט .לכן ,מבאר הנביא כי הסיבות
שהביאו לחורבן הן הבעיות המוסריות וניצול החלשים  -תוך אטימת אוזניהם לקריאות הנביא .הסיכום אפוא של הפרק הוא
כי כאשר העם לא הקשיב לקב"ה ולקריאותיו הם נענשו ,הוגלו והבית נחרב.
בפסקה זו אנו רואים בקצרה את הפרשנות ההיסטוריוסופית של עולם הנבואה .לאמור ,ניתן לתאר את המהלך ההיסטורי
המנמק את החורבן מתוך מבט צבאי ,או ממבט פוליטי וכדומה אך הנבואה שמה את המוקד דווקא על המרקם החברתי-
פנימי.
מקדש הבנוי מאבני מוסר וצדק
הנביא ממשיך את ניתוחו ההיסטורי ועובר להתייחסות למצב העכשווי .לאמור ,הנביא מאשרר את הניתוח של שבי ציון כי
הקב"ה אכן שב ונותן פנים לארץ ולבניה .תיאור זה מפליא באופן מרשים לימינו כאשר אנו רואים זקנים וזקנות ברחובות
ירושלים וילדים משחקים .לכן ,מחזק הנביא את ידי בוני המקדש אשר התעלמו מההקפאה ונעתרו לקריאות הנביא על אף
הקשיים הפנימיים והחיצוניים.
——27

סיום ~ החזן העיוור מלמברג
מהי אפוא השורה התחתונה של הנביא? הסיבות לכשל של הבית הראשון הן השחיתות החברתית  -ולכן גם בזמן הבניה יש
לתקן את העוולות הללו ולא להתמקד רק בעצים ובאבנים .את המוקד יש לשים על נקודות הכשל בהם נכשלו אבותינו
ולהפסיק להתבונן על המקדש כמבנה טכני.
ישי וְ צֹום ַה ְש ִביעִ י וְ צֹום ָהע ֲִש ִירי יִ ְהיֶה לְבֵ ית יְהּודָ ה
לאור הדברים מצהיר הנביא :כֺּה ָאמַ ר יְקֹוָק צְ בָ אֹות צֹום הָ ְרבִ יעִ י וְ צֹום הַ חֲ ִמ ִ
מע ֲִדים טֹובִ ים וְ הָ אֱ מֶ ת וְ הַ שָ לֹום אֱ הָ בּו :לא ברור מה השורה התחתונה בדבריו של זכריה .אולם בפשטות
לְ שָ שֹון ּולְ ִש ְמחָ ה ּו ְל ֺּ
נראה כי הנביא טוען שהחברה שהם בונים עוד לא מספיק חזקה בכדי להחזיק את בית המקדש .אכן ,ישנה התעוררות
מסוימת ופוטנציאל עצום המבקש להתגשם אולם לא צריך להסתנוור ולחוש כי זה כל הסיפור .ייתכן ותפיסת בוני המקדש
הייתה דומה לדור החורבן שסבר כי באבני המקדש שורה קדושה שלא תאפשר את בוא החורבן .לכן דורש הנביא משבי ציון
לעמוד במבחן המוסריות .רק כאשר הם יצליחו לתקן את אותן עוולות תשתיתיות שהביאו לחורבן הם יוכלו להגיע לשלב של
ביטול הצומות.
בית המקדש השלישי?
אם נשליך את הדברים לחיים שלנו נוכל להבין כי מטרת הצום איננה רק בכי וצער על האבנים שהיו ואינם .אף לא על הצער
העצום שהעם חווה במהלך החורבן וההגליה שהסבו נזק רב .צער שכזה נמהל במהלך הדורות עם כל כך הרבה בכי וצער שעם
ישראל צבר בגלות  -במיוחד לאחר השואה שגמרה לנו את הדמעות .הצום אותו אנו חווים כיום עוסק באותן נקודות שמעלה
הנביא .שאלת הגאולה תלויה קודם כל בנושאים הללו האם הצלחנו להילחם בשחיתות ובעוולות המוסריות ,האם אנו רגישים
לחלש ולנדכא  -אלו האבנים האמיתיות של בית המקדש.
התשתית לבניין המקדש מבוססת על התיקון המוסרי אולם לא בזו בלבד אנו מסתפקים .בצום אנו גם כמהים לעולמות שהיו
ואינם .קרי ,אנו זוכרים את הקשר האינטימי ששרר בין כנסת ישראל והקב"ה בזמן השראת השכינה בבית המקדש .שפת
האהבה והזוגיות אשר באה לידי ביטוי במגילת שיר השירים כל כך חסרה לנו בימים אלו .הכרובים המעורים זה בזה מסמלים
את הדיאלוג המופלא בין הקב"ה הטרנסנדנטי ובין בני האנוש המוגבלים .ננסה אפוא בתשעה באב לבנות סולם אשר רגליו
נטועות ארצה בתיקון מוסרי -חברתי עמוק וראשו מגיעה השמימה בכמיהה עצומה לאהבה אינסופית ובדיאלוג מחודש עם
הקב"ה.

כֹּה אָ ַמר ה' ְצבָ אוֹּ ת
יעי וְ צוֹּ ם הָ עֲ ִש ִירי
ישי וְ צוֹּ ם הַ ְש ִב ִ
יעי וְ צוֹּ ם הַ ח ֲִמ ִ
צוֹּ ם הָ ְר ִב ִ
יִ ְהיֶה לְ בֵ ית יְ הו ָדה לְ ָששוֹּ ן ולְ ִש ְמחָ ה ולְ מֹּעֲ ִדים טוֹּ ִבים
וְ הָ א ֱֶמת וְ הַ ָשלוֹּ ם אֱהָ בו
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