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 ְוֶאת ָנִוי ַחָטאִתי ִהְשִמיָמה / ר' יחיאל 

 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.

 ְוֶאת ָנִוי ַחָטאִתי ִהְשִמיָמה // ְוִדְמָעִתי ַעל ֶלְחִיי ַאְזִריָמה  

 ּוְביֹום ֶזה ְנִהי ְוִנְהָיה ָאִריָמה  

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

 

 ֶאֶבל ֵלב ְוִנחּום ָחַדל ָחדֹול // ּוִמָכל ְכֵאב ִציִרי ִנְבַדל ָבדֹול  

 ַעל ֵבן ּוַבת ִרִבי ִיְשָמֵעאל כֵֺּהן ָגדֹול // ִזְכָרם ְיקֹוד ִבְלָבִבי ָאִשָמה  

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

 

 ֵעת ִנְשבּו ְוָנְפלּו ִלְשֵני ֲאדֹוִנים // ְוֵהם ְשֵכִנים ֶזה ְלֻעֶמת ֶזה חֹוִנים  

 ַוְיַסְפרּו ֶזה ָלֶזה ִעְנָיִנים // ֶזה ָאַמר ִמִשְבַית ִציֹוִנים  

 ָשִביִתי ִשְפָחה ְלכּוַשת ָשִנים // ַכְלָבָנה ְבִזיו ּוְקַלְסֵתר ָפִנים  

 ּוְבתַֺּאר ִכְקִציָעה ִויִמיָמה  

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

 

 ֵרֵעהּו ִסֶפר לֹו ַבִכְפַלִים // ַוֲאִני ָבא ִמְשִבי ְירּוָשַלִים  

 ָשִביִתי ַעֶבד ְיֵפה ֵעיַנִים // כֶשֶמש ְבָתְקפֹו ֵעת ָצֳהַרִים  

 ְוַסַהר ֵעת ְזַמָנּה ִהְשִליָמה  

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

 

ֺּא ּוְנַזְּוגשם ְוַנַחְלָקה ֵבינֹוַתִים // ִבְוָלדֹות ְכמֹו כֹוַכֵבי ָשַמִים   ב

ֺּאת ֶאת ַמַדי ַאְפִריָמה   ֺּאת ִתַצְלָנה ָאְזַנִים // ְלֵזֶכר ז  ְלֵשַמע ז

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

ֺּאת ְשֵניַהם ַיַחד // ָלֶעֶרב ִזְּוגּום ְבֶחֶדר ֶאָחד    ְכִהְסִכימּו ַעל ז

 ְוָהֲאדֹוִנים ִמַבחּוץ ִלָבם ְכֶאָחד // ְוֵהם בֹוִכים ְבַמר ֶנֶפש ָוַפַחד  

ֺּא ִהְדִמיָמה    ַעד בֶֺּקר ְבִכָיָתם ל

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

 

 ֶזה ִיְספֹוד ְבִחיל ֵלָבב ִיְמֶסה // ִנין ַאֲהרֺּן ֵאיְך ִשְפָחה ְיִהי נֹוֵשא  

 ַבת יֹוֶכֶבד ֵאיְך ְלֶעֶבד ִתָנֵשא  //  ְוִהיא ַגם ִהיא ְתיֵַלל ְבִתְגַרת שֹוֶסה 

ֺּאת ִיְבכּו ָעש ְכִסיל ְוִכיָמה   ֺּאת ָגַזר אֹוֵמר ְועֹוֶשה // ְלז  אֹוי ִכי ז

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

 

 אֹור בֶֺּקר ֶזה ֶאת ֶזה ְכִהִכירּו // הֹוי ָאח ְוהֹוי ָאחֹות ִהְגִבירּו  

 ְוִנְתַחְבקּו ַיַחד ְוִנְתַחָברּו // ַעד ָיְצָאה ִנְשָמָתם ִבְנִשיָמה  

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה

 

ֺּאת ֲאִני ָתִמיד בֹוִכָיה   ֺּאת ְיקֹוֵנן ִיְרְמָיה ִבְשִאָיה // ְגֵזָרה ז  ְלז

 ּוִבְלָבִבי ֵיַקד ְיקֹוד ּוְכִוָיה // ַעל ֵבן ּוַבת ִמְסֵפד ַרב ַאֲעִציָמה  

 ְוָאִהיָמה ִמָיִמים ָיִמיָמה
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 ֶאְצְבעֹוַתי ָשְפלּו / ר' ברוך ב"ר שמואל ממגנצא

 מתוך הקינה

 ְזָבִחים ּוְמָנחֹות ְלַמשּואֹות ּוַמדּוחֹות אֹוָיה:  

 ֲהַדר ִמְזְבחֹות ְבָיגֹון ַוֲאָנחֹות אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 

 ירמיהו פרק ל, יז 

 ִכי ַאֲעֶלה ֲאֻרָכה ָלְך ּוִמַמכֹוַתִיְך ֶאְרָפֵאְך ְנֻאם ה' ִכי ִנָדָחה ָקְראּו ָלְך ִציֹון ִהיא דֵֺּרש ֵאין ָלּה:

 

 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  

. היה תלמיד מובהק של רבי אליעזר 1221תלמודי ופייטן. חי בסוף המאה הי"ב ומת במגנצא בשנת   -ברוך בן שמואל ממגנצא 

 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.

 סיפור לשבת -כמנחה על מחבת 
13/11/11 

 עודד מזרחי

 

נעם ותמר התאומים נולדו בשנת תשמ"א ליוסי ופרחיה אפטר משילה. כאשר הגיעה תמר לגיל שנה וחודשיים, הלכה לעולמה 

תואר ובעל מידות. תמיד חיפש איך להתנדב ולעזור לחלשים: הוא חילק מזון -עקב מחלה פתאומית. נעם גדל והפך לנער יפה 

לנזקקים, התגייס לארגון 'בית הגלגלים' המסייע לנכים וטיפל בהם במסירות נפש. כמו כן ניסה לקרב בין חילונים לדתיים, 



—5—  

 

 ֶאְצְבעֹוַתי ָשְפלּו / ר' ברוך ב"ר שמואל ממגנצא

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.  

שהה בשבת שמות בישיבתו. הוא היה תורן מטבח עם שלושה בחורים נוספים, יהודה במברגר, צביקה   22כאשר הגיע לגיל  

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.

שבת הגיעו רב היישוב שילה, שני קצינים ועובדת סוציאלית לבית משפחת אפטר ונקשו בדלת. האב יוסי -בשעה שתיים בליל 

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 
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 ממגנצאֶאְצְבעֹוַתי ָשְפלּו / ר' ברוך ב"ר שמואל 

 ֶאְצְבעֹוַתי ָשְפלּו ְוָאְשיֹוַתי ָנְפלּו אֹוָיה:  

 ְבֵני ִציֹון ָגלּו ְוָכל אֹוְיֵבי ָשלּו אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ַבִית ַוֲעָזרֹות ְביֹום ַאף ִנָגרֹות אֹוָיה:  

 ְפֵני ָשִרים ְוָשרֹות ְכמֹו שּוֵלי ְקֵדרֹות אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: 

 גַֻלת ַהכֶֺּתֶרת ְכֶנֶבל ִנְשֶבֶרת אֹוָיה:  

 ֲעֶטֶרת ִתְפֶאֶרת ָלָאֶרץ ִנְגֶרֶרת אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ַדרֵכי ִעיר ֲאֵבלֹות ַוַיְחְדלּו ַהקֺּלֹות אֹוָיה:  

 ֳאָרחֹות ַהְסלּולֹות ֲחֵשכֹות ַוֲאֵפלֹות אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ֵהיָכל ּוְכָתָליו ֵמַעי ָהמּו ָעָליו אֹוָיה:  

 ְוַעל ֻשְלָחן ְוֵכָליו ּוְמִעיל ַעל שּוָליו אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ָוֵוי ָהַעמּוִדים ְבַיד ְבֵני ֲעָבִדים אֹוָיה:  

 ְוַהֵקף רֹוְבִדים ַרִבים ְוִנְכָבִדים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ְזָבִחים ּוְמָנחֹות ְלַמשּואֹות ּוַמדּוחֹות אֹוָיה:  

 ֲהַדר ִמְזְבחֹות ְבָיגֹון ַוֲאָנחֹות אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ֵחל ְוַהסֹוָרג ְלֶחֶרב ּוְלָהָרג אֹוָיה:  

 ִבְנָין ַהֶנֱאָרג ָנדֹוש ְבמֹוָרג אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ְטָלִאים ְמֻבָקִרים ֶמִני ֶנְעָדִרים אֹוָיה:  

 ְוַטָבעֹות ְסדּוִרים ְוַנָנִסין ַהֲהדּוִרים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 יִֺּפי ִנְבֶרֶכת ֵאיָכה ֶנְהֶפֶכת אֹוָיה:  

 ְוֶגֶפן ּוָפרֶֺּכת ּוִמְנַחת ֻמְרֶבֶכת אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ִכיֹור ִעם ַכנֹו ֲהָתִעיף בֹו ְוֵאינֹו אֹוָיה:  

 ַהֵנר ִעם ַשְמנֹו ֻלַקח ִמְמכֹונֹו אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ֶלֶחם ַהָפִנים ְשאּו ָעָליו ִקיִנים אֹוָיה:  

 ְוטּוֵרי ִרמֹוִנים ְלִמְרָמס ְנתּוִנים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ְמנֹוָרה ַהְטהֹוָרה אֹוָרּה ֶנְעָדָרה אֹוָיה:  

 ּוַמְגֵרָפה ְיָקָרה ְנטּוָלה ַוֲחֵסָרה אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 נֹוי ַים ַהְנחֶשת ְלעֹוְבִדים ַלבֶשת אֹוָיה:  

 ּוַמֲעֵשה ָהֶרֶשת ְוַחלֹות ַמְרֶחֶשת אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ְסָלתֹות ּוְנָסִכים ֶמנּו ֶנֱחָשִכים אֹוָיה:  

 ּובַֺּעז ְוָיִכין ָלָאֶרץ ִנְשָלִכים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ַעל ַמְחָתה ּוִמְזָרק אֹוֵיב ֵשן ָחָרק אֹוָיה:  

 ֶטִני ַגם כּוז ָזַרק ְוֶאת ַחְרבֹו ִהְבַרק אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ִפְשָפִשים ּוְשָעִרים ַאְרָצה ִנְגָרִרים אֹוָיה:  

 ַהֻתִמים ְוָהאּוִרים ֵאיָכה ִנְסָתִרים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ְצִפיַרת ַמֲעָטפֹות ְבֵאיָבה ֶנְהָדפֹות אֹוָיה:  

 ְלָשכֹות ַהָיפֹות ּוֵבית ַהֲחִליפֹות אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ִקיר ָמֵגן ְוקיְרֵקר ָהָהָרה אֹוָיה:  

 ְוָזְרקּו ַהָמָרה ְוָשְרפּו ַהִביָרה אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ָראֵשי ִמְשָמרֹות ְסבּוִכים ַבָצרֹות אֹוָיה:  

 ְוָשֵרי ָהֲעָשרֹות ַבַיד ַבֲעֵלי ֲחָטרֹות אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ַשַער ַבת ַרִבים ִלְזֵאֵבי ֲעָרִבים אֹוָיה:  

 ָלְקחּו ַהְכרּוִבים ֻתִפים ְוַאבּוִבים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

נּוִאים אֹוָיה:    ָתִאים ַהָנִאים ַלָבִנים ַהשְֺּ

 ַבָפז ְמֻסָלִאים ְלֻחְלדֹות ַהְסָנִאים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ָבִנים ַהְיָקִרים ַבֲחָרבֹות ִנְדָקִרים אֹוָיה:  

 ְלִוִים ַהְמְשַרִרים ְוכֲֺּהִנים ַמְקִטיִרים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו: 

 רֹוִבים ּוְפָרִחים ְלִחִצים ּוְשָלִחים אֹוָיה:  

 ְבכֹורֹות ּוְטפּוִחים ְבָיגֹון ֶנֱאָנִחים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ּוַמְפֵתחֹות ָזָרקּו ְבשּוָרם ִכי ָלקּו אֹוָיה:  

 ֶבָעֹון ָנַמקּו ְוַכַפִים ָסָפקּו אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ַכפֹות ּוְבִזיִכים ֶמִני ִנְפָסִקים אֹוָיה:  

 ּוָבַני ֶנֱאָנִקים ְבֶאֶרץ ֶמְרַחִקים אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ַחי חֹובֹו ָגָבה ְוִציץ ָטהֹור ִנְשָבה אֹוָיה:  

 ֵנר ַמעֲָרב ָכָבה ְוִשְמַחת ֵבית ַהשֹוֵאָבה אֹוי ֶמה ָהיָה ָלנּו: 

 ֵזֵדים ְבֵני ֲעִדָנה ַעל ְבֵני ִמי ָמָנה אֹוָיה:  

 ְפֵאר ִבְגֵדי ְכֻהָנה ְבָיָדם ִנָתָנה אֹוי ֶמה ָהָיה ָלנּו:

 ְקטֶֺּרת ֶנְעֶדֶרת ְוָארֹון ְוַכפֶֺּרת אֹוָיה:  

 ִתֵכן ַבֶזֶרת ְתַקֵבץ ִנְפֶזֶרת עֺּז ְמֵהָרה ִתְהֶיה ָלנּו:
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 ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון ַאִדיֵרי ַהּתֹוָרה / ר' מאיר ב"ר יחיאל

 פסחים דף נ עמוד א 
 הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן. 

 
 ראש השנה דף יח עמוד ב 

זה תשעה בתמוז שבו   -תניא, אמר רבי שמעון: ארבעה דברים היה רבי עקיבא דורש, ואני אין דורש כמותו. צום הרביעי  
יר. ואמאי קרי ליה ָהעִ הובקעה העיר, שנאמר )ירמיהו פרק נב פסוק ו( ַבחֶֺּדש ָהְרִביִעי ְבִתְשָעה ַלחֶֺּדש ַוֶיֱחַזק ָהָרָעב ָבִעיר...ַוִתָבַקע  

חמישי לחדשים. צום   -זה תשעה באב, שבו נשרף בית אלהינו. ואמאי קרי ליה חמישי    -רביעי לחדשים. צום החמישי   -רביעי 
ישמעאל בן נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של   -זה שלשה בתשרי, שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו    -השביעי  

זה עשרה בטבת, שבו סמך מלך בבל על   -שביעי לחדשים. צום העשירי    -להינו. ואמאי קרי ליה שביעי -צדיקים כשריפת בית א
 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
שהיה נראה בעיניהם שהיה לו לראות שום דבר תימה או מלאכים או דבר אחר א"נ בשביל שהיו שומעין קול  -מה אתה רואה 

 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,  
 לוחות מדפוס "ראם" אפורים,  -עופרת

 נצטרך כבר להיות בני חיל   –חולמים 
 עופרת התך כדורים.-מרוח

 
 וכך שוב הפתח פתחנו ביחד  
 לדביר כה ֻמכר ונצחי ונשגב.  

 בצל ֻמגנים, תוך אורה המבלחת,  
 שורה ושורה אז התכנו הכתב. 
 כך אז, במקדש, אבותינו בנחת 

 השמן יצקו במנורת הזהב.  

 נגהה העופרת,   –ֻהתכה לתחמושת 
 נמוגו תגים, מחשבות רוממות.  

 שורה מבבל ומפולין אחרת  
 אחיות תאומות. –רתחו ושטפו 

 ֻעזנו, שתר במילים לו מחתרת,  
 תבל תמֺּט!   –עוד יעל בירי 

 
 ומי שבגטו ראה כלי הזין

  –ביד יהודית הדוקה מול הצר 
 חזה איך נלחמת עוד ירושלים,  

 כבר.  -מפֺּלת של שחם חומות מיני
 מילים צד, ֻהתכו ונגרו אל האין,  

 ויגל בלבבו את קולן הֻמכר
 

טנא בנימין    -( // מיידיש 1943בספטמבר  12)גטו וילנה, 
www.yadvashem.org/yv/he/exhibitions/vilna/pdf/poem2.pdf 
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 ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון / ר' מאיר ב"ר יחיאל

 ַאְרֵזי ַהְלָבנֹון ַאִדיֵרי ַהתֹוָרה. 

 ַבֲעֵלי ְתֵריִסין ְבִמְשָנה ּוִבְגָמָרא. 

ַח ֲעָמֶליָה ְבָטֳהָרה.   ִגבֹוֵרי כֺּ

 ָדָמם ִנְשַפְך ְוָנְשָתה ְגבּוָרה:

 ִהָנם ְקדֹוֵשי ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ֲעָשָרה. 

 ְוַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ְוֵעיִני ִנְגָרה. 

ֺּאת ְבָזְכִרי ֶאְזַעק ְבָמָרה.   ז

 ֶחְמַדת ִיְשָרֵאל ְכֵלי ַהקֶֺּדש ֵנֶזר ַוֲעָטָרה:

 

 ְטהֹוֵרי ֵלב ְקדֹוִשים ֵמתּו ְבִמיָתה ֲחמּוָרה. 

 ַידּו גֹוָרל ִמי ִראשֹון ַלֶחֶרב ְברּוָרה. 

 ָפַשט ַצָּוארֹו ּוָבָכה ַרָבן ִשְמעֹון ִכְנפֹול גֹוָרל ַעל 

 ְכִנְגְזָרה ְגֵזָרה ְלַרָבן ִשמעֹון ָחַזר ַהַשר ְלָהְרגֹו ְבנֶֶפש ְנצּוָרה: 

 

 ָשַאל ְבַבָקָשה ִלְבכֹות ַעל ֶבן ַהְגִביָרה ֶזַרע ַאֲהֺרן ִמ 

ֺּאשו ּוְנָתנֹו ַעל ַאְרֻכבֹוָתיו ְמנֹוָרה ַהְטהֹוָרה   ָנַטל ר

 ָשם ֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ּוִפיו ַעל פיו ְבַאֲהָבה ְגמּוָרה 

 ָעָנה ְוָאַמר ֶפה ַהִמְתַגֵבר ַבתֹוָרה 

 ִפתאֹום ִנְקְנָסה ָעָליו ִמיָתה ְמֻשָנה ַוֲחמּוָרה:

ִכיָרה  ֺּאשֹו ְבַתַער ַהשְֺּ  ִצָּוה ְלַהְפִשיט ֶאת ר

 ִקַים ְבעֹורֹו ָאְמרּו ְלַנְפֵשְך ְשִחי ְוַנֲעבָֺּרה 

 ָרָשע ַהפֹוֵשט ֵעת ִהִגיַע ִלְמקֹום ְתִפִלין ִמְצַות ָבָרה 

 ָצַעק ְצָעָקה ְוִנְזַדְעְזָעה עֹוָלם ְוֶאֶרץ ִהְתפֹוָרָרה:

 

עֹוֵקר ָהִרים ְוטֹוֲחָנן ַרִבי ֲעִקיָבא  ֵמַאֲחָריו ֵהִביאּו ֶאת  

 זֹו ְבזֹו ִבְסָבָרה 

 ְוָסְרקּו ֶאת ְבָשרֹו ְבַמְסֵרק ַבְרֶזל ְלִהְשַתְבָרה 

 ָיְצָתה ִנְשָמתֹו ְבֶאָחד ּוַבת קֹול ָאְמָרה 

 ַאְשֶריָך ִרִבי ֲעִקיָבה גּוְפָך ָטהֹור ְבָכל ִמיֵני ָטֳהָרה:

 

 ַאֲחָריו ֵהִביאּו ְבִשַברֹון ֵלב ְוַאְזָהָרה  ֶבן ָבָבא ַרִבי ְיהּוָדה  

 ֶנֱהַרג ֶבן ִשְבִעים ָשָנה ִביֵדי ֲארּוָרה 

 יֹוֵשב ְבַתֲעִנית ָהָיה ָנִקי ְוָחִסיד ִבְמַלאְכתֹו ְלַמֲהָרה:

 ַאֲחָריו ַמְקִהיל ְקִהלֹות ְבִצֹון ָשְעָרה  ַרִבי ֲחנְֶניָא ֶבן ְּתַרְדיֹון  

 יֹוֵשב ְודֹוֵרש ְוֵסֶפר תֹוָרה ִעמֹו ְוִהִקיפּוהּו ַבֲחִביֵלי ְזמֹוָרה  

 ֶאת ָהאֹור ִהִציתּו ָבֶהם ּוְכָרֻכהּו ְבֵסֶפר תֹוָרה 

ֺּא ָימּות ְמֵהָרה:  ְספֹוִגין ֶשל ֶצֶמר ִהִניהּו ַעל ִלבֹו ֶשל

 

 ֲהָרגּוהּו ַעם ֲעמֹוָרה ַרִבי יֶֶשָבב ַהּסֹוֵפר ָחִסיד 

ֺּא ָהְקַבר ִבְקבּוָרה   ְזָרקּוהּו ְוִהְשִליכּוהּו ַלְכָלִבים ְול

ֺּא ִהִניַח ְכלּום ִמתֹוַרת מֶשה  ָיְצָתה ַבת קֹול ָעָליו ֶשל

 ְלָשְמָרה:

 

 ַעל ִמְצַות ְתִפיִלין ְיָשָרה ַרִבי ֱאְלָעָזר ֶבן ָדָמא ְוַאֲחָריו

 

 ְביֹום ֶעְבָרה  ַרִבי חּוְצִפית    ְוַאֲחָריו ַרִבי ֲחנִיָנא ֶבן ֲחִכיַנאי  ֶאת  

 עֹוף ַהפֹוֶרַח ִנְשַרף ַבֲהֵבל ִפיו ְכַבְמדּוָרה:

 

 ָבַאֲחרֹונָה נֳֶהַרג ְבַמְדֵקָרה  ַרִבי ֶאלְָעָזר ֶבן ַשּמּוַע  ַצִדיק  

 יֹום ֶעֶרב ַשָבת ָהָיה ְזַמן ִקדּוש ְוְיַקֵדש ְוִיְקָרא 

ֺּא ִהִנחּוהּו ֶבַחִיים ְלָגְמָרה   ֶחֶרב ָשְלפּו ָעָליו ְול

 ָיְצָתה ִנְשָמתֹו ְבָבָרא ֱאֹלִהים יֹוֵצר ְוָצר צּוָרה:

 

 ָכֵהָנה ַוָכֵהָנה הֹוִסיפּו ְבֵני ַעְוָלה ְלַענֹות ִבְגָעָרה 

 ִבְסִקיָלה ְשֵרָפה ֶהֶרג ְוֶחֶנק ִמי יּוַכל ְלַשֲעָרה 

ֺּאְכלּו ֲאָריֹות ֶשה ְפזּוָרה   נֹותֶרת ִמֶמָנה י

 ֲחֵזה ַהְתנּוָפה ְושֹוק ַהְתרּוָמה ָטְרפּו ַאְרֵיה ְוַהְכִפיָרה:

 

ֺּא יֹוִסיף עֹוד ְלַיְסָרה   ֵייִטיב יהוה ְול

 ַאֵמץ ִבְרַכִים כֹוְשלֹות ֵחֶלק ַיֲעקֺּב ּומֹוִשיַע ְבֵעת ָצָרה:

 

ֺּאַמר ָשְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך ְלאֹורֹו ִנַסע ְונֵֵלְך:   ְלֶצֶדק ִיְמָלְך ֶמֶלְך י
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 ְשֻכַרת ְולֺא ִמַיִין / ר' שלמה בן יצחק גירונדי

 מתוך הקינה

ֺּא ַאְזבּו ַהְמֶלֶכת // ַעד ֲאֶשר ֻשַפְך ָדָמם ְכֵמיֵמי ַהַמְהֶפֶכת    ְוַעל ִמְשְמרֹוָתם ָעְמדּו ְול

 

 תענית דף כט עמוד א 

אמרו: כשחרב בית המקדש בראשונה אותו היום ערב תשעה באב היה ומוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית היתה, ומשמרתה של 

וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם.   -יהויריב היתה, והלוים היו אומרים שירה ועומדין על דוכנם. ומה שירה היו אומרים  

 ולא הספיקו לומר יצמיתם ה' אלהינו, עד שבאו נכרים וכבשום, וכן בשניה.  

 

 סנהדרין דף עד עמוד א 

אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור. כי   -כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן: לא שנו אלא שלא בשעת השמד, אבל בשעת השמד  

אפילו מצוה קלה יהרג ואל   -אתא רבין אמר רבי יוחנן: אפילו שלא בשעת השמד, לא אמרו אלא בצינעא, אבל בפרהסיא  

 אמר רבא בר יצחק אמר רב: אפילו לשנויי ערקתא דמסאנא.   -מאי מצוה קלה?  -יעבור. 

 

 ח  -מיכה פרק ז, ז

ַיְבִתי ִלי ִכי ָנַפְלִתי ָקְמִת   ִכי ֵאֵשב ַבחֶֺּשְך ה' אֹור ִלי:  יַוֲאִני ַבה' ֲאַצֶפה אֹוִחיָלה ֵלאֹלֵהי ִיְשִעי ִיְשָמֵעִני ֱאֹלָהי: ַאל ִתְשְמִחי אֺּ

 

 מצודת דוד מיכה פרק ז פסוק ח 

לכן אל תשמחי אויבתי עלי לחשוב שלא אוסיף לקום כי פעמים רבות נפלתי ואח"ז קמתי וכן עתה בגלות הזה עם  -אל תשמחי 

 כי אשב בחושך ה' יאיר לי:

ֺּא ִמַיִין ַהְשִליִכי ֻתַפִיְך    ְשֻכַרת ְול

ִזי ְוַהְשִחיִתי ַאַפִיְך    ָקְרִחי ָנא ָוגֺּ

ִבי ָכל ֲאַגַפִיְך    ְשִאי ַעל ְשָפִים ִקיָנה ְוסֺּ
 

 ְוַצֲעִקי ִלְפֵני יהוה ַעל חֶֺּרב ִסַפִיְך 

 ַעל ֶנֶפש עֹוָלַלִיְך ְשִאי ֵאָליו ַכַפִיְך:
 

 ֵאיָכה ָבַצר ְואֹוֵיב ְבִציֹון ִעיר ַמְמֶלֶכת 

 ֵאיָכה ֶרֶגל ֵזֵדים ַאְדַמת ְצִבי דֹוֶרֶכת  

 ְבבֹוָאם ָמְצאּו כֲֺּהִנים שֹוְמֵרי ַהַמֲעֶרֶכת  

ֺּא ַאְזבּו ַהְמֶלֶכת    ְוַעל ִמְשְמרֹוָתם ָעְמדּו ְול

 ַעד ֲאֶשר ֻשַפְך ָדָמם ְכֵמיֵמי ַהַמְהֶפֶכת  

 ּוָבא ָכל ָעֵרל ְוָטֵמא ִמֵבית ַלָפרֶֺּכת 

 ְמקֹום ֲאֶשר כֵֺּהן ָגדֹול ָיֵרא ָשם ָלֶלֶכת  

 ְוֶהֱחִריבּו ְסִעַפִיְך ְוַחלֹוֵני ְשקּוַפִיְך  
 

 ְוַצֲעִקי ִלְפֵני יהוה ַעל חֶֺּרב ִסַפִיְך 

 ַעל ֶנֶפש עֹוָלַלִיְך ְשִאי ֵאָליו ַכַפִיְך:

 קֹול ִיֲלֶלת ַבת ִציֹון ֵמָרחֹוק ִנְשַמַעת  

 ִתְזַעק ַזֲעַקת ֶחְשבֹון ִתְבֶכה ְבִכי ֵמיָפַעת  

 ֲאָהּה ִכי כֹוס ָשִתיִתי ּוָמִציִתי ֻקַבַעת 

 ֲאָכלּוִני ְשֵני ֲאָריֹות ַחדּוֵדי ַמְלַתַעת  

 ַבת ָבֶבל ַהְשדּוָדה ּוַבת ֲאדֹום ַהִמְרַשַעת  

 ַמה ִתְתאֹונֲִני ִציֹון ְוַחָטאֵתְך נֹוַדַעת  

 ַעל רֺּב ֲעוֵֺּנְך ָגָלה ַעֵמְך ִמְבִלי ַדַעת 

 ַעל ָעְזֵבְך צֹוַפִיְך ִלְשאֹול ִבְתָרַפִיְך  
 

 ְוַצֲעִקי ִלְפֵני יהוה ַעל חֶֺּרב ִסַפִיְך 

 ַעל ֶנֶפש עֹוָלַלִיְך ְשִאי ֵאָליו ַכַפִיְך:
 

 ַאל ִתְשְמִחי אֹוַיְבִתי ַעל ִכי ִנְשַבר ַקְרִני  

 ִכּי ָנַפְלִתי ַקְמִתי ַויהוה ֲעָזַרִני  

 ִהֵנה ַיַאְסֵפִני ַשַדי ֲאֶשר ִפְזַרִני  

 ְוִיְגָאֵלִני ִמֵמְך, צּוִרי ֲאֶשר ְמָכַרִני  

 ַגם ָעַלִיְך ַיֲעבֺּר, כֹוס ֲאֶשר ֲעָבַרִני

 ְוָאז ְבַסְלֵעי ְסִעיַפִיְך ֲאַנֵפץ ֶאת ַטַפִיְך
 

 ְוַצֲעִקי ִלְפֵני יהוה ַעל חֶֺּרב ִסַפִיְך 

 ַעל ֶנֶפש עֹוָלַלִיְך ְשִאי ֵאָליו ַכַפִיְך:
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 ֱאֹלִהים ְבָעלּונּו זּוָלְתָך ֲאֺדִנים / ר' יוסף מקרטרש
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 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.

 ִמי ִיֵּתן רֺאִשי ַמִים / ר' קלונימוס בן יהודה מאשפירא
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 ִמי ִיֵּתן רֺאִשי ַמִים / ר' קלונימוס בן יהודה מאשפירא

ֺּאִשי ַמִים ְוֵעיִני ְמקֹור נֹוְזַלי,    ִמי ִיֵתן ר

 ְוֶאְבֶכה ָכל ְימֹוַתי ְוֵליַלי,  

 ַעל ַחְלַלי ַטַפי ְועֹוָלַלי, ִויִשיֵשי ְקָהַלי,  

 ְוַאֶתם ֲענּו ֲאבֹוי ְואֹוי ְוַאְלַלי,  

 ּוְבֵכן ָבכֺּה ֶבֶכה ַרב ְוֶהֶרב.

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 

 ְוָדמֹוַע ִתְדַמע ֵעיִני ְוֵאְלָכה ִלי ְשֵדה בֹוִכים,  

 ַוֲאַבֶכה ִעִמי ָמֵרי ֵלָבב ַהְנבֹוִכים,  

 ַעל ְבתּולֹות ַהָיפֹות ִויָלִדים ָהַרִכים  

 ְבִסְפֵריֶהם ִנְכָרִכים, ְוַלֶטַבח ִנְמָשִכים,  

 ָאְדמּו ֶעֶצם ִמְפִניִנים ַסִפיִרים ְונֹוְפִכים,  

 ְכמֹו ִטיט חּוצֹות ִנָדִשים ְוִנְשָלִכים,  

 סּורּו ָטֵמא ָקְראּו ָלמֹו ִמְלָקֵרב.

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 

 ְוֵתַרד ֵעיִני ִדְמָעה ְוֵאיִליָלה ְוָאנּוָדה,  

 ְוִלְבִכי ְוַלֲחגֺּר ַשק ֶאְקָרא ְלַהְסִפיָדה,  

 ִמָפז ְיָקָרה ְוָזָהב ֲחמּוָדה,  

 ְפִניָמה ְכבּוָדּה ְכבֹוד ָכל ְכִלי ֶחְמָדה, 

 ָראּוָה ְקרּוָעה ְשכּוָלה ְוַגְלמּוָדה,  

 ַהתֹוָרה ַהִמְקָרא ַהִמְשָנה ְוָהַאָגָדה,  

ֺּאת ְלַהִגיָדה,    ֲענּו ְוקֹוְננּו ז

 ֵאי תֹוָרה ַתְלִמיד ְוַהלֹוְמָדּה,  

ֺּא ָמקֹום ֵמֵאין יֹוֵשב ָחֵרב.  ֲהל

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 

 ְוַעְפַעַפי ִיְזלּו ַמִים ֶדַמע ְלַהִגיָרה,  

 ,  ַאְשִפיָרהַוֲאקֹוֵנן ַמר ֲעֵלי ֲהרּוֵגי 

 ַבֵשִני ִבְשמֹוָנה בֹו ְביֹום ַמְרגֹוַע הּוְקָרה,  

 ַמְרגֹוַע ִלְרגֹוַע ֶנְחְלפּו ְלַהְבִעיָרה,  

 ֶנֶהְרגּו ַבחּוֵרי ֶחֶמד ִויִשיֵשי ַהָדָרה,  

 ֶנֶאְספּו ַיַחד ַנְפָשם ִהְשִלימּו ְבמֹוָרא, 

 ַעל ִיחּוד ֵשם ְמיָֻחד ִיֲחדּו ֵשם ִבְגבּוָרה,  

 ִגבֹוֵרי כַֺּח עֹוֵשי ְדָברֹו ְלַמֲהָרה,  

 ְוכֲֺּהֵני ַוֲעָלַמי ִנְגְועּו ֻכְלֶהם ֲעָשָרה, 

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 ּוְבַמר ְיגֹוִני ְוָעְצִבי ֶיֶלל ַאְחִביָרה,  

 ְקִהלֹות ַהקֶֺּדש ֲהִריָגָתם ַהיֹום ְבָזְכָרה,

 ְבחּוָנה ּוְבחּוָרה,   ָוְרַמְיָזאְקַהל 

 ְגאֹוֵני ֶאֶרץ ּוְנִקֵיי ָטֳהָרה,  

 ַפֲעַמִים ִקְדשּו ֵשם ַהְמיָֻחד ְבמֹוָרא,  

 ּוְבֶעְשִרים ּוְשֹלָשה ְבחֶֺּדש ִזיו ְלָטֳהָרה,  

 ּוַבחֶֺּדש ַהְשִליִשי ִבְקִריַאת ַהֵלל ְלשֹוְרָרה,  

 ִהְשִלימּו ַנְפָשם ְבַאֲהָבה ְקשּוָרה,  

 ָאִהיָמה ֲעֵליֶהם ִבְבִכי ֶיֶלל ְלַחְשָרה, 

ֺּאָשם ַלֲעָטָרה,    ְכלּוֵלי ֶכֶתר ַעל ר

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 

 ַהֲהדּוָרה.   ַמֶגְנָצאְוַעל ַאִדיֵרי ְקַהל 

 ִמְנָשִרים ַקלּו ֵמֲאָריֹות ְלִהְתַגְבָרה,  

 ִהְשִלימּו ַנְפָשם ַעל ִיחּוד ֵשם ַהנֹוָרא,  

 ַוֲעֵליֶהם ַזֲעַקת ֶשֶבר ֶאְשָעָרה,  

 ַעל ְשֵני ִמְקָדַשי ְיסֹוָדם ְכַהיֹום ֻעְרֲעָרה,  

 ְוַעל ָחְרבֹות ְמַעט ִמְקָדַשי ּוִמְדְרֵשי ַהתֹוָרה,  

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 

 ַבחֶֺּדש ַהְשִליִשי ַבְשִליִשי נֹוַסף ְלַדֲאבֹון ּוְמִאיָרה,  

 ַהחֶֺּדש ֲאֶשר ֶנְהַפְך ְלָיגֹון ְוָצָרה, 

 ְביֹום ַמַתן ָדת ָסַבְרִתי ְלִהְתַאְשָרה,  

 ּוְביֹום ְנִתיָנָתּה ְכמֹו ֵכן ָאז ָחְזָרה, 

 ָעְלָתה ָלּה ַלָמרֹום ִלְמקֹום ְמדֹוָרּה,  

 ִעם ִתיָקּה ְוַנְרִתיָקּה ְוַהדֹוְרָשּה ְוחֹוְקָרּה,  

 לֹוְמֶדיָה ְושֹוֶניָה ְבִאישֹון ְכמֹו ָבאֹוָרה,  

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 

 ִשימּו ָנא ַעל ְלַבְבֶכם ִמְסֵפד ַמר ְלָקְשָרה, 

 ִכי ְשקּוָלה ֲהִריָגָתם ְלִהְתַאֵבל ּוְלִהְתַעְפָרה,  

 ִכְשֵרַפת ֵבית ֱאֹלֵהינּו ָהאּוָלם ְוַהִביָרה,  

 ְוִכי ֵאין ְלהֹוִסיף מֹוֵעד ֶשֶבר ְוַתְבֵעָרה,  

 ְוֵאין ְלַהְקִדים זּוָלִתי ְלַאֲחָרּה,  

 ַתַחת ֵכן ַהיֹום ִלְוָיִתי ֲאעֹוְרָרה,  

 ְוֶאְסְפָדה ְוֵאיִליָלה ְוֶאְבֶכה ְבֶנֶפש ָמָרה, 

 ְוַאְנָחִתי ָכְבָדה ִמבֶֺּקר ַעד ָעֶרב.

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:
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 ִמי ִיֵּתן רֺאִשי ַמִים / ר' קלונימוס בן יהודה מאשפירא

 ְוַעל ֵאֶלה ֲאִני בֹוִכָיה ְוִלִבי נֵֺּהם ְנִהימֹות,  

 ְוֶאְקָרא ַלְמקֹוְננֹות ְוֶאל ַהֲחָכמֹות,  

 ֱאִלי ְוֶאְלָיה ֻכָלם הֹומֹות,  

 ֲהֵיש ַמְכאֹוב ְלַמְכאֹוִבי ְלַדמֹות,  

 ִמחּוץ ְתַשֶכל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאימֹות,  

 ֲחָלַלי ַחְלֵלי ֶחֶרב ֻמָטִלים ֲעֻרִמים ְוֲעֻרמֹות,  

 ִנְבָלָתם ְכסּוָחה ְלַחַית ֶאֶרץ ּוְבֵהמֹות,  

 יֹוֵנק ִעם ִאיש ֵשיָבה ֲעָלִמים ַוֲעָלמֹות,  

 ְמַתְעְתִעים ָבמֹו מֹוַני ּוַמְרִבים ְכִלמֹות, 

 ַאֵיה ֱאֹלֵהימֹו ָאְמרּו צּור ָחָסיּו בֹו ַעד מֹות,  

ֺּא ְויֹוִשיַע ְוַיֲחִזיר ְנָשמֹות,    ָיב

 ֲחִסין ָיּה ִמי ָכמֹוָך נֹוֵשא ֲאֻלמֹות,  

ֺּא ַתְחגֺּר ֵחמֹות,    ֶתֱחֶשה ְוִתְתַאַפק ְול

 ֶבֱאמֹור ֵאַלי ַמְלִעיַגי ְוִאם ֱאֹלִהים הּוא ָיֶרב.

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:

 ְוֵעיִני ֵעיִני יֹוְרָדה ַמִים ִכי ֶנְהַפְך ְלֵאֶבל ְמשֹוֵרר,  

 ְוֻעָגִבי ְלקֺּל בֹוִכים ַלֲהפְֺּך ּוְלָקֵרר  

 ִמי ָינּוד ִלי ּוִמי ַמֲחִזיק ְלִהְתעֹוֵרר,  

 ֵחָמה ִבי ָיְצָאה ְוַסַער ִמְתגֹוֵרר,  

 ֲאָכַלִני ֲהָמַמִני ַהַצר ַהצֹוֵרר,  

 ִשַבר ַעְצמֹוַתי זֹוֵרר ּוְמפֵֺּרר,  

 ִסָלה ָכל ַאִביַרי ַהַטבּור ְוַהָשֵרר,  

 ְרִטָיה ּוָמזֹון ֵאין ְלָבֵרר, 

 ַמָכִתי ֲאנּוָשה ְבֵאין ַמְתִעיל ּוְמזֹוֵרר, 

 ַעל ֵכן ָאַמְרִתי ְשעּו ֶמִני ֲאָמֵרר, 

 ִבְבִכי ִדְמָעִתי ַעל ֶלֱחִיי ְלָצֵרב.

 ַעל ֵבית ִיְשָרֵאל ְוַעל ַעם ְיָי ִכי ָנְפלּו ֶבָחֶרב:
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 ַשֲאִלי ְשרּוָפה ָבֵאש / מהר"ם מרוטנבורג 

 שפל של אנטישמיות" -יו"ר הכנסת: "שריפת התלמוד 

ישרפו גם בני -יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ל'בחדרי חרדים' על תכנית לשרוף בלונדון את התלמוד: "במקום ששורפים ספרים 

 אדם"

 11/16/2115אבי שיף 

 

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 

דתי של הנצרות ביהדות, אך יש -בימי הביניים. לרוב היה זה, כביכול, כחלק ממאבק בין 

ישראליות וחלק מ"התנגשות -לומר ברורות: זהו שפל המדרגה של אנטישמיות ואנטי 

 הציוויליזציות" התרבותית המתחוללת לנגד עינינו.  

ישרפו גם -"אני קורא להיאבק ללא פשרות בכוונות זדון אלו, כי 'במקום ששורפים ספרים 

 בני אדם' כלשון היינה, ולתהומות הללו אסור לנו בשום אופן לחזור".

 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.  

 

 

 

 

ידוע גם כן בשם "החסיד", רב ומחבר ספרי מוסר; נולד בגירונדי בקשטיליה, ומת בטולידו בחדש חשון שנת   -ר' יונה גירונדי  

 (.  1264כ"ד )

בעקבות רבו ר' שלמה הצטרף למחלוקת על ספרי הרמב"ם, פעל להחרים את לומדיהם ולבער את הספרים. לדברי תלמידו ר' 

. שריפה זו גרמה לשריפת התלמוד, 1244הלל בר' שמואל, גרם ר' יונה לשרפת ספרים אלה על ידי הכמרים בפאריס בשנת  

 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(.  

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwikwKaBibfOAhVDQBoKHV9jAf0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fdavidduke.com%2Fthe-roots-of-jewish-supremacism%2F&psig=AFQjCNHnYUEiGVjxcOIFQKhVprwQMyskIw&ust=147092551079037
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 ַשֲאִלי ְשרּוָפה ָבֵאש / 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 

במעשה פילגש בגבעה שנועד לעורר רגשות נקם על העוול   –יוונים וגנזום בני חשמונאי להראות רשעות הרשעים. עוד מצינו  

 )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 

בכדי "לרענן זכרוננו למען לא נשכח מה שקרה לנו ולתורתנו הקדושה בדורנו אנו, את אשר עללו לנו   –ברבים. ומעלה להתיר  

 רק שינהגו בו כבוד.  -רשעי ומחריבי עמנו, בבחינת זכור לא תשכח..." 

http://failedmessiah.typepad.com/.a/6a00d83451b71f69e201a73d812e27970d-pi
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 ַשֲאִלי ְשרּוָפה ָבֵאש ִלְשלֹום ֲאֵבַלִיְך ַהִמְתַאִּוים ְשכֺּן ַבֲחַצר ְזֻבָלִיְך:

 ַהשֹוֲאִפים ַעל ָעָפר ֶאֶרץ ְוַהכֹוֲאִבים ָהִמְשתֹוְמִמים ָעֵלי מֹוֵקד ְגִליַלִיְך:

 הֹוְלִכים ֲחֵשִכים ְוֵאין נַֺּגּה, ְוַקִּוים ְלאֹור יֹוָמם, ֲעֵליֶהם ֲאֶשר ִיְזַרח ְוָעֶליְך:

 ְוָשלֹום ֱאנֹוש ֶנֱאָנח, בֹוֶכה ְבֵלב ִנְשָבר ָתִמיד ְמקֹוֵנן ָעלי ציֵרי ֲחָבָלִיְך:

 ַוִיְתאֹוֵנן ְכַתִנים ּוְבנֹות ַיֲעָנה ַוִיְקָרא ִמְסֵפד ַמר ִבְגָלָלִיְך:

ֺּא ִנְכוּו ָזִרים ְבַגֲחָלִיְך:  ֵאיָכה ְנתּוָנה ְבֵאש אֹוְכָלה ְתֻאַכל ְבֵאש ָבָשר ְול

ֺּא ָכסּו ֲחֻרָלִיְך:  ַעד ָאן ֲעִדיָנה ְתִהי שֹוְכָנה ְברֺּב ַהְשֵקט ּוְפֵני ְפָרַחי ֲהל

 ֵתֵשב ְברֺּב ַגֲאָוה ִלְשפֹוט ְבֵני ֵאל ְבָכל ַהִמְשָפִטים ְוָתִביא ִבְפִליָלִיְך:

 עֹוד ִתְגזֹור ִלְשרֹוף ָדת ֵאש ְוֻחִקים ְוָלֵכן ַאְשֵרי ֶשְיַשֶלם ָלְך ְגמּוָלִיְך:

 צּוִרי ְבַלִפיד ְוֵאש ַהְלַבֲעבּור ֶזה ְנָתֵנְך ִכי ְבַאֲחִרית ְתַלֵהט ֵאש ְבשּוָלִיְך:

 ִסיַני ֲהָלֵכן ְבָך ָבַחר ֱאֹלִהים ּוָמַאס ִבְגדֹוִלים ְוָזַרח ִבְגבּוָלִיְך:

 ִלְהיֹות ְלמֹוֵפת ְלָדת ִכי ִתְתַמֵעט ְוֵתֵרד ִמְכבֹוָדּה ְוֵהן ֶאְמשֹול ְמָשָלִיְך:

 ָמָשל ְלֶמֶלְך ֲאֶשר ָבָכה ְלִמְשֵתה ְבנֹו ָצָפה ֲאֶשר ִיְגַוע ֵכן ַאְת ְבִמָלִיְך:

 ַתַחת ְמִעיל ִתְתַכס ִסיַני ְלבּוֵשְך ְבַשק ַתְעֶטה ְלבּוש ַאְלְמנּות ַתֲחִליף ְשָמָלִיְך:

 אֹוִריד ְדָמעֹות ֲעֵדי ִיְהיּו ְכַנַחל ְוַיִגיעּו ְלִקְברֹות ְשֵני ָשֵרי ֲאִציָלִיְך:

 מֶשה ְוַאֲהרֺּן ְבהֺּר ָהָהר ְוֶאְשַאל ֲהֵיש תֹוָרה ֲחָדָשה ְבֵכן ִנְשְרפּו ְגִליָלִיְך:

ִפי ְכִליָלִיְך:  חֶֺּדש ְשִליִשי ְוֻהְקַשר ָהְרִביִעי ְלַהְשִחית ַחְמָדֵתְך ְוָכל יֺּ

 ָגַדע ְללּוחֹות ְועֹוד ָשָנה ְבֵאַּוְלתֹו ִלְשרֹוף ְבֵאש ָדת ֲהֶזה ַתְשלּום ְכֵפָלִיְך:

 ֶאְתַמּה ְלַנְפִשי ְוֵאיְך ֶיֱעַרב ְלִחִכי ֲאכֹול אֲחֵרי ְראֹוִתי ֲאֶשר ָאְספּו ְשָלָלִיְך:

 ֶאל תֹוְך ְרחֹוָבּה ְכִנַדַחת ְוָשְרפּו ְשַלל ַעְליֹון ֲאֶשר ִתְמַאס ָלבֹוא ְקָהָלִיְך:

ֺּא ֵאְדָעה ִלְמצֹוא ֶדֶרְך ְסלּוָלִיְך ָהיּו ֲאֵבלֹות ְנִתיב יֶשר ְמִסָלִיְך:  ל

 יְֻמַתק ְבִפי ִמְדַבש ִלְמסֹוְך ְבַמְשֶקה ְדָמעֹות ּוְלַרְגִלי ֱהיֹות ָכבּול ְכָבָלִיְך:

 ֶיֶעַרב ְלֵעיַני ְשאֹוב ֵמיֵמי ְדָמַעי ֲעֵדי ִכלּו ְלָכל ַמֲחִזיק ִבְכַנף ְמִעיָלִיְך:

 ַאְך ֶיֱחָרבּו ַבִרְדָתם ַעל ְלָחַיי ֲעבּור ִכי ִנְכְמרּו ַרֲחַמי ִלְנדֹוד ְבָעָלִיְך:

ֺּא ָנסּו ְצָלָלִיְך:  ָלַקח ְצרֹור ַכְספֹו ָהַלְך ְבֶדַרְך ְלֵמָרחֹוק ְוִעמֹו ֲהל

ֺּאש ַהר ִמְגָדָלִיְך:  ַוֲאִני ְכָשכּול ְוַגְלמּוד ִנְשַאְרִתי ְלַבד ֵמֶהם ְכתֶֺּרן ְבר

ֺּא ֶאְשַמע עֹוד ְלקֹול ָשִרים ְוָשרֹות ֲעֵלי ִכי ִנְתקּו ֵמיְתֵרי ֻתֵפי ֲחִליָלִיְך:  ל

 ֶאְלַבש ְואְתַכס ְבַשק ִכי ִלי ְמאֺּד ָיְקרּו ָעְצמּו ְכחֹול ִיְרְביּון ַנְפשֹות ֲחָלָלִיְך:

 ֶאְתַמּה ְמאֺּד ַעל ְמאֹור ַהיֹום ֲאֶשר ִיְזַרח ַאל כֺּל ֲאָבל ַיֲחִשִיְך ֵאַלי ְוֵאָלִיְך:

 ַזֲעִקי ְבקֹול ַמר ְלצּור ַעל ִשְברֹוֵנְך ְוַעל ָחְלֵיְך ְולּו ִיְזכֹור ַאֲהַבת ְכלּוָלִיְך:

 ִחְגִרי ְלבּוש ַשק ֲעֵלי ַהַהְבָעָרה ֲאֶשר ָיְצָתה ְלַחֵלק ְוַסְפָתה ֶאת ְתלּוָלִיְך:

 ִכימֹות ֱענּוֵתְך ְיַנְחֵמְך צּור ְוָיִשיב ְשבּות ִשְבֵטי ְיֻשרּון ְוָיִרים ֶאת ְשָפָלִיְך:

 עֹוד ַתֲעִדי ַבֲעִדי ָשִני ְותֺּף ִתְקִחי ֵתְלִכי ְבָמחֹול ְוַצֲהִלי ִבְמחֹוָלִיְך:

 ָירּום ְלָבִבי ְבֵעת ָיִאיר ְלָך צּור ְוַיִגיַּה ְלָחְשֵכְך ְוָיִאירּו ֲאֵפָלִיְך:

 ַשֲאִלי ְשרּוָפה ָבֵאש / מהר"ם מרוטנבורג 
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 קינה על גירוש קשתילה // מאיר הינוא

 קינה לא ידועה על גירוש שפרד
 אברהם דוד

 ybz.co.il -מאתר יד בן צבי 
 

האי האיברי, עם גירושם של יהודי ספרד בשנת רנ"ב והאונס ההמוני -חורבנן של קהילות ישראל בחצי 
שנכפה על היהודים בפורטוגאל בשנת רנ"ז, היו לו ביטויים, אמנם מועטים, ביצירות שכתבו המגורשים 

תוארו ביצירות —או צאצאיהם. הגירוש, כפיית השמד, הבריחה, הנדודים בחיפוש אחר ארץ מקלט 
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.
 שיר של בני הדור.-מפתיעה ההשתקפות המועטה של המאורעות הללו בדברי

( (,שודאי נפלו בחומרתן מאלו של 1391לשם השוואה, בעוד שעל הרדיפות נגד יהודי ספרד בשנת קנ"א ) 
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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 ְדֵלִני ִמבֹור ָגלּוִתי // הרב דוד ג'נאשוילי

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, 

לשון פייטנית, אלא מציאות חיים ממשית; המונח 'בֹור' -משמעות. הצרות המוזכרות בפיוט אינן רק מטבע -מקבלות משנה 

בית כלא: "ְדֵלִני ִמבֹור ָגלּוִתי / ָכל ְדַוי   –הנזכר בפיוט פעמיים אינו רק דימוי שחוק, אלא מילה מקראית המתפרשת כפשוטה  

 ָהֵסר ִמֶמִני / ... / ְוהֹוִציֵאִני ִמבֹור ַדלּוִתי / ְוֱאמֹור ַדי ְלָצרֹוַתי".  

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 

 ְדֵלִני ִמבֹור ָגלּוִתי ָכל ְדַוי ָהֵסר ִמֶמִני 

ב ָנא ֵקץ ְפדּוִתי ַשְמֵחִני ְבִביַאת גֹוֲאִלי   ָקֵרֶ

 ְוהֹוִציֵאִני ִמבֹור ַדלּוִתי ְוֱאמֹור ַדי ְלָצרֹוַתי 

 ָקֵרב ָנא ֵקץ מֹוִשיִעי ַשְמֵחִני ְבִביַאת גֹוֲאִלי 

 ָדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִשי ָכְלָתה ִלְתשּוָעְתָך ַנְפִשי 

 ָקֵרב ָנא ֵקץ גֹוֲאִלי ַשְמֵחִני ְבִביַאת גֹוֲאִלי 

ק ָנא ְקַהל ֲעָדִתי ִבְזכּות ְיֵשֵני ֶחְברֹון   ַחֵזֶ

 ְוֵהם ַיְמִליצּו טֹוב ַבֲעִדי ַשְמֵחִני ְבִביַאת גֹוֲאִלי 
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 כתבה מ"האור"
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 ֵאיְך ַעל ַאַחי // הרב חיים סבתו

 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
 19.17.19יואב פרידמן פורסם:  

 

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", 

 שאף הקליט ביצוע לשיר. -שיצא בשנה שעברה, וכך אירע שהתגלגלה לידיו של מלחין ירושלמי 

מעלה   ynet  -הם שלושת השבועות שמסתיימים בתשעה באב    -לרגל י"ז בתמוז, יום התענית שבו מתחילים ימי בין המצרים  

את הקינה להשמעה. הקינה מופיעה גם בקובץ קינות לתשעה באב, שעוסקות בשואה. בכמה בתי כנסת אף נהגו לקרוא את 

 הקובץ.

מירושלים. קדרי למד בחוג למוזיקולוגיה באוניברסיטה  61המלחין הוא יהודה קדרי, בן 

שם עבד   -העברית, וכעבור שנים ייסד במכללה לבנות בירושלים את החוג למוזיקה  

שנה עד צאתו לגמלאות. על השתלשלות העניינים שהובילה להלחנת הקינה,   21במשך  

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 

 תש"ה // מאת האדמו"ר מבובוב )תשד"ם(  -קינה על חורבן עם ישראל בשנות ה'ת"ש

 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 

האיכפתיות שלו. כל הדימויים העתיקים, כל הקינות של דורות קודמים, נעשו שוב תיאור של מציאות חיה, -של העולם, ואי 

של היחוד היהודי במלוא כאבו ושל החורבן בכל מלוא משמעותו. כל אלה צועקים אלינו, להיות נזכרים ולא להשכח; ואם לא 

 לפחות ביום המיועד לכך.  -בכל ימות השנה 

http://www.makor-c.org/content.asp?pageid=417 
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 המוטיבציה עוד גברה". -שהרב עצמו יגיע לדיון 

המפגש נקבע להיערך כמה ימים לאחר יום השואה, שבעיצומו ישב קדרי והלחין את 

העיד הרב   ynetהקינה. אל המפגש הגיע עם הקינה מולחנת באופן חלקי. בשיחה עם  

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 ַעל ַאַחי ִנְגַזר ִדין ְוֶנְחַתם

 ְבחֹוָתם ֶשל ִטיט ְוחֹוָתם ֶשל ָדם

 ַקם גֹוי ֲעֵליֶהם ְלֻהָמם, ְלַאְבָדם

 ְכמֹו ְגִויֹות ִנְסֲחבּו ִמֵביָתם

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 

 ְכמֹו ְגִויֹות ִנְסֲחבּו ִמֵביָתם

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 

 ְוהּוַסר ְפֵאָרם ְוִנְקַרע ַאְבֵנָטם

 ְוגַֻלח ְזָקָנם, ִנְגְזזּו ֵפאֹוָתם

 הֹוד ַמְחָמָדיו ָקַרע ָזר, ִהְפִשיָטם

 ְפֵאר יֹוְנקֹוָתיו ָקַצץ, ְכָרָתם

 

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

  

 ְוהּוְצגּו ֵעירֹומֹות תֹוך ָקָהל, ַנֲערֹוָתם

 ִנְנֲעצּו ַסִכיִנים תֹוך ֲארֹון ָפרְֺּכָתם

ֺּא ִבְצֵבץ ַרק ָזַרם ֵבינֹוָתם  ְוָדָמם ל

ֺּא ָשַקט ְבַדם ְבנֹוָתם  ְוָרַתח ל

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 

ֺּא ָשַקט ְבַדם ְבנֹוָתם  ְוָרַתח ל

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

ֺּא ְבַדם ֲחִסיִדים ּוְגדֹוֵלי ַרבֹוָתם  ל

ֺּא ֵעת ֶאל ֶסַלע נַֻפץ עֹוֵלל יֹוֵנק ָתם  ל

 ֵאיְך ֻחְלָלה ְשבּוָעָתם ּוְבִריָתם

 ִנְשְטָמה ַשְוָעָתם ְוָנַדָמה ְתִפָלָתם

 

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 

 ִנְדֲחפּו ִנְבֲהלּו תֹוְך ְקרֹונֹות ְבֶהְמָתם

 ִעם ַיְלֵדיֶהם ְנפּוִחים ְוקֹול ְבִכָיָתם

ֺּא ָקַרע ְרִקיִעים ַרק ָקַרע ִלבֹוָתם  ל

ֺּא ָחַמל ֲעֵליֶהם ִאיש ְבֵצאָתם  ל

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 

ֺּא ָחַמל ֲעֵליֶהם ִאיש ְבֵצאָתם  ל

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 

 ֶנֶאְספּו ִכְדֵגי ָים ְוהּוְבלּו ְכֶשה ָתם

 ֵאי ָמדֹור ַבָשַמִים ֶנְחְתָמה ְגֵזָרָתם

 ּוַמה סֹוד ֲעֵקָדָתם ְוָדָתם

 ֵאי אֹותֹוָתם ְוִניחֹוַח ֲעבֹוָדָתם

 

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 ֲהַעל ָדָמם ְתַכֵפר ַאְדָמָתם

 ֵאיְך ַעל ַאַחי // הרב חיים סבתו
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 פתח לבך// מילים ולחן, דוד ד'אור

 מדוע עדיין צמים בתשעה באב?

 )סיכום שיעור שהעביר הרב שרלו על שאלת משמעות הצום בימי גאולת ישראל. השיעור עבר את אישור הרב(ע"י: הרב יובל שרלו 

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

(, מלווה את המסע שעברו בחודשים שחלפו מאז החטיפה, משפחות 2115באפר׳    19השיר "פתח ליבך" )פורסם בתאריך  

 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

 

 פזמון

 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
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 סיום ~ החזן העיוור מלמברג

 מדוע עדיין צמים בתשעה באב?

 )סיכום שיעור שהעביר הרב שרלו על שאלת משמעות הצום בימי גאולת ישראל. השיעור עבר את אישור הרב(ע"י: הרב יובל שרלו 

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 

מתוך כוונה להסביר מהי בדיוק מטרת   -טענתם איננה נכונה מתחיל זכריה לספר את ההיסטוריה הנבואית של ממלכת יהודה  

 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 

תוך אטימת אוזניהם לקריאות הנביא. הסיכום אפוא של הפרק הוא   -שהביאו לחורבן הן הבעיות המוסריות וניצול החלשים  

 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.  
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 סיום ~ החזן העיוור מלמברג

ולכן גם בזמן הבניה יש   -מהי אפוא השורה התחתונה של הנביא? הסיבות לכשל של הבית הראשון הן השחיתות החברתית  

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.  

ְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה י יִ לאור הדברים מצהיר הנביא: כֺּה ָאַמר ְיקָֹוק ְצָבאֹות צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִשי ְוצֹום ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִר 

ות פשט ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֲֺּעִדים טֹוִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו: לא ברור מה השורה התחתונה בדבריו של זכריה. אולם ב 

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 

במיוחד לאחר השואה שגמרה לנו את הדמעות. הצום אותו אנו חווים כיום עוסק באותן נקודות שמעלה   -ישראל צבר בגלות  

הנביא. שאלת הגאולה תלויה קודם כל בנושאים הללו האם הצלחנו להילחם בשחיתות ובעוולות המוסריות, האם אנו רגישים 

 אלו האבנים האמיתיות של בית המקדש.  -לחלש ולנדכא 

 

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 

חברתי עמוק וראשו מגיעה השמימה בכמיהה עצומה לאהבה אינסופית ובדיאלוג מחודש עם -נטועות ארצה בתיקון מוסרי 

 הקב"ה.  

ת  ֹּה ָאַמר ה' ְצָבאוֹּ  כ 

יִרי  ם ָהֲעש ִ ִביִעי ְוצוֹּ ְ ם ַהש   י ְוצוֹּ ם ַהֲחִמיש ִ ם ָהְרִביִעי ְוצוֹּ  צוֹּ

ִבים  ְלמֲֹּעִדים טוֹּ ְמָחה ו  ְלש ִ ן ו  וֹּ ש  ָדה ְלש ָ  ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהו 

ם ֱאָהבו   לוֹּ ָ  ְוָהֱאֶמת ְוַהש  


