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 לחורבן 1941למדינה ~  77
 על ניצחון קשיות העורף

 . בבא בתרא דף ס עמוד ב1

ומיום שפשטה מלכות הרשעה, שגוזרת עלינו גזירות רעות וקשות, ומבטלת ממנו תורה ומצות, ואין מנחת אותנו ליכנס לשבוע 

הבן, ואמרי לה: לישוע הבן, דין הוא שנגזור על עצמנו שלא לישא אשה ולהוליד בנים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה 

 מאליו, אלא הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין.  

 

 . רשב"ם מסכת בבא בתרא דף ס עמוד ב1

 בענין טוב ולא ע"י עובדי כוכבים ומצות לא יבטלו עוד. -ונמצא זרעו של אברהם אבינו כלה מאליו 

 במה שלוקחין נשים שאינם סבורים שיש איסור בדבר. -אלא הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין 

 דמשום דלא יוכלו לעמוד בה יבטלוה ונמצאו מזידין הלכך לא גזרינן.   -ואל יהיו מזידין 

 

 י-. שמות פרק לב, ז3

ן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר צִּ  ר מִּ ם: ָסרּו ַמהֵּ ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ יָת מֵּ ת ַעְמָך ֲאֶשר ֶהֱעלֵּ חֵּ י שִּ ד כִּ ר ה' ֶאל ֹמֶשה ֶלְך רֵּ ְשַתֲחוּו ּוִּ ַוְיַדבֵּ ָכה ַויִּ ֶגל ַמסֵּ ם ָעׂשּו ָלֶהם עֵּ יתִּ

ם: ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ָראִּ  ְצָריִּ ֶאֶרץ מִּ ל ֲאֶשר ֶהֱעלּוָך מֵּ ְׂשָראֵּ ֶלה ֱאֹלֶהיָך יִּ ְזְבחּו לֹו ַויֹאְמרּו אֵּ ה ֹעֶרףי ֶאת ָהָעם ַהֶֶּה  יתִּ לֹו ַויִּ ה ַעם ְקשֵּ נֵּ  ְוהִּ

ם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָגדֹול:   י ָבֶהם ַוֲאַכלֵּ ַחר ַאפִּ י ְויִּ יָחה לִּ  הּוא: ְוַעָתה ַהנִּ

 

 ט-. שמות פרק לד, ו4

ים נֹ  ר ֶחֶסד ָלֲאָלפִּ ם ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֹנצֵּ ל ַרחּום ְוַחנּון ֶאֶרְך ַאַפיִּ ְקָרא ה' ה' אֵּ ה לֹא ׂשֵּ ַוַיֲעֹבר ה' ַעל ָפָניו ַויִּ א ָעֹון ָוֶפַשע ְוַחָָָּאה ְוַנֵֵּּ

ֵֹּד ַאְר  ר ֹמֶשה ַויִּ ים: ַוְיַמהֵּ עִּ בֵּ ים ְוַעל רִּ שִּ לֵּ ים ַעל שִּ י ָבנִּ ים ְוַעל  ְבנֵּ ד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָבנִּ ן צָ ְיַנֵֶּה ֹפקֵּ י חֵּ ם ָנא ָמָצאתִּ ְשָתחּו  ַויֹאֶמר אִּ ה ַויִּ

נּו  ְרבֵּ ֶלְך ָנא ֲאֹדָני ְבקִּ יֶניָך ֲאֹדָני יֵּ ה ֹעֶרף הּואְבעֵּ י ַעם ְקשֵּ נּו ּוְנַחְלָתנּו:   כִּ נּו ּוְלַחָָּאתֵּ  ְוָסַלְחָת ַלֲעֹונֵּ

 

 . שמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מב סימן ט5

ויאמר ה' אל משה ראיתי את העם הזה, מהו והנה עם קשה עורף הוא, אמר ר' יהודה בן פולויה בשם רבי מאיר ראוים הן 

 להערף, אמר רב יקים ג' חצופים הם, חצוף בחיה כלב, בעוף תרנגול, ובאומות ישראל. 

אמר ר' יצחק בר רדיפא בשם ר' אמי אתה סבור שהוא לגנאי ואינו אלא לשבחן או יהודי או צלוב, א"ר אבין עד עכשיו קורין 

 את ישראל בחוצה לארץ האומה של קשה עורף.

 

 . מגילת העצמאות6

ים ְבָכל ַאְרצֹות ְפזּוָריו,   ַאְרצֹו ְבֹכַח ַהְֶּרֹוַע ָשַמר ָלּה ֱאמּונִּ ש   ְולֹא ָחַדל ְלַאַחר ֶשֻהְגָלה ָהָעם מֵּ ְקָוה ָלשּוב ְלַאְרצֹו ּוְלַחדֵּ תִּ ָלה ּומִּ ְתפִּ מִּ

ית. ינִּ רּותֹו ַהְמדִּ  ְבתֹוָכּה ֶאת חֵּ

י ֶזה   י ּוָמָסְרתִּ יְסטֹורִּ תֹוְך ֶקֶשר הִּ ים ְבָכל דֹור מִּ ים ָשבּו ְלַאְרָצם   ָחְתרּו ַהְיהּודִּ יָקה; ּוַבדֹורֹות ָהַאֲחרֹונִּ ז ְבמֹוַלְדָתם ָהַעתִּ ָאחֵּ ָלשּוב ּוְלהֵּ

ים ְועָ  ית, ָבנּו ְכָפרִּ ְברִּ יחּו ְנַשמֹות, ֶהֱחיּו ְׂשָפָתם ָהעִּ ְפרִּ ים הִּ נִּ ים ּוָמגִּ ילִּ ים, ַמְעפִּ ים, ַוֲחלּוצִּ י ַבֲהמֹונִּ יט רִּ ְך ַהַּׁשלִּ ל ְוהֹולֵּ ּׁשּוב ָגדֵּ ימּו יִּ קִּ ם, ְוהֵּ

י ָהָאֶרץ ְונֹוׂשֵּ  ְדָמה ְלָכל תֹוָשבֵּ ְרַכת ַהִֵּּ יא בִּ בִּ ן ַעל ַעְצמֹו, מֵּ ר ָשלֹום ּוָמגֵּ ְשקֹו ְוַתְרבּותֹו, שֹוחֵּ ית.א ַעל מִּ  ַנְפשֹו ְלַעְצָמאּות ַמְמַלְכתִּ
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ֶבל / תהלים קלז  ַעל ַנֲהרֹות בָּ

 . מצודת דוד תהלים פרק קלז פסוק א1

דוד צפה ברוה"ק אשר יגלה נ"נ את ישראל לבבל ואמר בלשון הלוים אשר יקוננו ויספרו את הקורות   -)א( על נהרות בבל  

אותם בדרך ויאמרו הנה בהיותינו על נהרות בבל שם ישבנו ישיבה הראויה לגולים מוטה לארץ וגם בכינו על כי זכרנו את ציון 

 החורבה והשוממה:

 

 . אלשיך על תהלים פרק קלז פסוק ד1

אמנם הנה למדונו בספר הזוהר )ח"ב ב ב( כי היו ישראל הגולים בבלה כמתים מדאגה, שבאו מטובה גדולה לרעה עצומה, 

והיתה מאנה הנחם נפשם, אז גילה יתברך את עיני יחזקאל הנביא על נהר כבר, ויראה מראות אלקים שכינה על מרכבות כל 

ים ומשכון, כי מי שיוציא אותם יוציא את  בִּ פמליא של מעלה, להורות כי שכינה עמהם עם כל מלאכי אלקים, שהם ְכַערֵּ

 :  ושמחוישראל, ובזה שבה רוחם אליהם 

וזה יאמרו ישראל... שם ישבנו, כי שם היה לנו שובה ונחת במה שהראה שם הוא יתברך ליחזקאל, ועם ששם שמחנו גם בכינו 

בזכרנו את ציון, מדאגת מה שנסתלקה ממנה שכינה לבוא אתנו בבלה. והנה לפי צרת הגלות ומה גם קודם ידיעת מראות 

ים לצאתנו  בִּ הנביא, היה ראוי לשבר הכנורות כי ערבה כל שמחה, אך על מה ששם ישבנו ושמחנו בבשורת הנביא, שהיו לנו ַערֵּ

מהגלות, על כן זכר לדבר, אין צריך לומר שלא שברנום, כי אם על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו, כי עשו זכר במה שתלאום על 

ים בבבל, שהם שכינה וכל פמליא של מעלה על כן תלאום ולא שברום,  בִּ ערבים ולא באילנות אחרים, לרמוז כי על היות להם ַערֵּ

 לשוב אל בית שני, ויהיו נשמרים לשוב לנגן בהם.  פתח תקוהכלומר שבזה היה להם 

 

 (1916יורק, שבט תרפ"ו )-הפנים שנערכה לו בניו-. ליהדות האמריקאית, חיים נחמן ביאליק, בקבלת3

http://benyehuda.org/bialik/dvarim_shebeal_peh18.html 

סופו שנידון   –הרינו נוכחים מיד, שכל מרכז ומרכז גלותי   –כשאנו צופים לאחורינו בדפי העבר שלנו ומיום שנגלינו מעל ארצנו 

אונים וגדל-כך אירע לו לישוב היהודי באלכסנדריה, שהיה רב  להתנוונות וכליה, עם כל תקפו, עשרו והשפעתו באותה תקופה. 

והוא הדין עם מרכזי הגלות בצפונה של אפריקה, ערב, איטליה, ספרד וצרפת:    כח בכל המובנים ולסוף עבר ובטל מעולמנו. -

אולם לבסוף נגזרה כליה על כולם,   –כל אחד בשעתו מלא תפקיד מיוחד וחשוב בחיי עמנו, כל אחד הוסיף גוון וצבע משלו  

 ואבק הדורות כסה אותם. 

כן לעתידם של יהודי -בתופעות היסטוריות אנו נוהגים להקיש מתקופה אחת על חברתה, ומבחינה זו, כמובן, חרד אני גם 

פגומה אמונתי בעתידם זה, משום שאין אנו יכולים ואיננו רשאים שוב להזדקק אל הגלות   אמריקה עם כל עשרם ותקיפותם.

  באיזו ארץ שהיא.

... 

עובדה היא אמנם, שבעצם ימי קיומנו בגלות גלינו כחות עצומים: אצבע אלהים היא, כי באותה תקופה עצמה של תחיתנו 

הלאומית בא"י ופריחתה עלה בידינו ליצור גם את ההופעה המרהיבה השניה: התגבשות כחות פוריים ביהדות האמריקאית, 

הרעיון המשיחי שלנו הוא    גבורה פסיבית היא, ואנו תאבים גבורה אקטיבית, וזו אפשרית רק בא"י.   –אולם קיומנו בגלות  

 אידיאה גאונית, המכלכלת כמה אידיאות נעלות עד היום הזה.

ְכֵרנּו ֶאת ִציֹּון:  זָּ ִכינּו ּבְ ם ּבָּ ְבנּו ּגַ ַ ם יָּש  ֶבל ש ָּ  ַעל ַנֲהרֹות ּבָּ

ּנֹרֹוֵתינּו:  ִלינּו ּכִ ּה ּתָּ תֹוכָּ ִבים ּבְ  ַעל ֲערָּ

י יר ֶאת ש ִ ש ִ יר ִציֹּון: ֵאיְך נָּ ִ נּו ִמש ּ ירּו לָּ ה ש ִ ְמחָּ ֵלינּו ש ִ יר ְותֹולָּ ְבֵרי ש ִ ֹוֵבינּו ּדִ ֵאלּונּו ש  ם ש ְ י ש ָּ ר: ר יְ ּכִ ה ַעל ַאְדַמת ֵנכָּ  הֹוָּ

ֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירוּ  י ִאם לֹא ֶאְזּכְ ֹוִני ְלִחּכִ ק ְלש  ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ש ְ ם ּתִ לִָּ ֵחְך ְירּוש ָּ ּכָּ ִתי: ש ָּ ִאם ֶאש ְ ְמחָּ ם ַעל רֹאש  ש ִ  ַלִ

ּה:  רּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָּ רּו עָּ ֹאְמִרים עָּ ם הָּ לִָּ ה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוש ָּ  ְזכֹר ְיהֹוָּ

ץ ֶאת עֹלָּ  יֹּאֵחז ְוִנּפֵ ֶ ֵרי ש  נּו: ַאש ְ ַמְלּתְ לָּ ּגָּ ֶ מּוֵלְך ש  ְך ֶאת ּגְ ם לָּ ּלֶ ַ ְיש  ֶ ֵרי ש  ה ַאש ְ דּודָּ ְ ֶבל ַהש ּ ת ּבָּ ַלע: ַליִ ּבַ  ְך ֶאל ַהּסָּ
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ם / לא ידוע יִּ לָּ ירּושָּ ד בִּ ְספֵּ ּיֹון ּומִּ ְכיָּה ְבצִּ ה בִּ נָּ  ַעד אָּ

 . ישעיהו פרק מט פסוק יד1

ְשַכְח  ֶלה תִּ ְטָנּה ַגם אֵּ ם ֶבן בִּ ַרחֵּ ָּׁשה עּוָלּה מֵּ ְשַכח אִּ י: ֲהתִּ ָחנִּ י ה' ַואֹדָני ְשכֵּ יֹון ֲעָזַבנִּ ְך:  ָנהַותֹאֶמר צִּ י לֹא ֶאְשָכחֵּ  ְוָאֹנכִּ

 

 . אלשיך על ישעיהו פרק מט פסוק יד1

אמנם יאמר עזבני ה' שבעים שנה בחרבן ראשון עד השני, אך אולי כפול הוא בחרבן שני, כי וה' שכחני שהוא גלות ארוך מאד 

 מאד. 

 

 . ברכות דף לב עמוד ב3

ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני. היינו עזובה היינו שכוחה! אמר ריש לקיש, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו 

 זוכר מעשה הראשונה, אתה עזבתני ושכחתני!   -של עולם, אדם נושא אשה על אשתו ראשונה 

אמר לה הקדוש ברוך הוא: בתי, שנים עשר מזלות בראתי ברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו שלשים חיל ועל כל חיל וחיל 

בראתי לו שלשים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלשים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי לו שלשים קרטון ועל כל 

קרטון וקרטון בראתי לו שלשים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו שלש מאות וששים וחמשה אלפי רבוא כוכבים כנגד 

 וכולן לא בראתי אלא בשבילך ואת אמרת עזבתני ושכחתני?   -ימות החמה 

התשכח אשה עולה, אמר הקדוש ברוך הוא: כלום אשכח עולות אילים ופטרי רחמים שהקרבת לפני במדבר? אמרה לפניו: 

אמר לה: גם אלה תשכחנה. אמרה   -רבונו של עולם, הואיל ואין שכחה לפני כסא כבודך שמא לא תשכח לי מעשה העגל?  

אמר לה: ואנכי לא אשכחך. והיינו   -לפניו: רבונו של עולם, הואיל ויש שכחה לפני כסא כבודך שמא תשכח לי מעשה סיני?  

 זה מעשה סיני.   -זה מעשה העגל, ואנכי לא אשכחך  -דאמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא: מאי דכתיב גם אלה תשכחנה 

 

 . שבת דף קנו עמוד א4

 איתמר, רבי חנינא אומר: מזל מחכים, מזל מעשיר, ויש מזל לישראל. רבי יוחנן אמר: אין מזל לישראל.  

 רש"י שם 

 שאין תפלה וצדקה משנה את המזל.   -ויש מזל לישראל  

 דעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה.   -אין מזל לישראל  

 

 . תענית דף כט עמוד א5

משנכנס אב ממעטין בשמחה וכו' אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה 

לישתמיט מיניה באב דריע   -כך משנכנס אדר מרבין בשמחה. אמר רב פפא: הלכך, בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי    -

 מזליה, ולימצי נפשיה באדר דבריא מזליה.  

 

 . חידושי הריטב"א מסכת תענית דף כט עמוד ב6

 ואף על גב שאין מזל לישראל הני מילי בשאר ימים אבל בשני חדשים אלו יש מזל שכן נגזר עלינו מן השמים. 

 ואפשר עוד דמזל לאו דוקא אלא על הגזירה קרי מזל בלשון בני אדם.

 

 . ילקוט שמעוני איכה רמז תתרח7

י " ה עמה שנאמר  "בכו תבכה, בוכה ומבכה הקב ְבכִּ ְקָרא ֲאֹדָני ה' ְצָבאֹות ַביֹום ַההּוא לִּ וכו'. בוכה ומבכה מלאכי השרת עמה   " ַויִּ

ן ֶאְרֶאָלם"שנאמר  ַח ָקָדרּו" כו'. בוכה ומבכה שמש וירח שנאמר   "הֵּ ים " . בוכה ומבכה כוכבים ומזלות שנאמר  " ֶשֶמש ְוָירֵּ ְוכֹוָכבִּ

י " . בוכה ומבכה הרים וגבעות, שנאמר ראיתי את ההרים והנם רועשים. בוכה ומבכה שמים וארץ, שנאמר  "ָאְספּו ָנְגָהם יתִּ ָראִּ

ה ֹתהּו ָוֹבהּו נֵּ  .  "ֶאת ָהָאֶרץ ְוהִּ



—6—  

 

ם / לא ידוע יִּ לָּ ירּושָּ ד בִּ ְספֵּ ּיֹון ּומִּ ְכיָּה ְבצִּ ה בִּ נָּ  ַעד אָּ

ִים:   לָּ ַרֵחם ִציֹּון ְוִתְבֶנה חֹומֹות ְירּוש ָּ ִים. ּתְ לָּ ירּוש ָּ ד ּבִ ְכיָּה ְבִציֹּון ּוִמְסּפֵ ה ּבִ נָּ  ַעד אָּ

 

ל.  ַרף ֵהיכָּ ש  ּוַבֲעֹונֹוֵתינּו ִנש ְ ַרב ִמְקּדָּ ֵאינּו חָּ ֲחטָּ ז ּבַ  אָּ

ה:                     אּו ִקינָּ ש ְ ַמִים נָּ ָּ א ַהש ּ ד. ּוְצבָּ ה ִמְסּפֵ רָּ ש ְ ּה קָּ ה לָּ רָּ ֶאֶרץ ֻחּבְ  ּבְ

ה.  ְמעָּ לּו ּדִ ְבֵטי ַיֲעקֹב. ְוַאף ַמזָּּלֹות ִיזְּ ֶמֶרר ש ִ כּו ּבְ ם ּבָּ  ּגַ

ֵניֶהם.                     ְדרּו ּפְ ה ּוְכִסיל קָּ ם. ְוִכימָּ פּו רֹאש ָּ רּון חָּ ֻ ְגֵלי ְיש   ּדִ

ב.  ה אָּ נָּ ִנים ְולֹא עָּ ֲעקּו בָּ ַמע ֵאל. צָּ בֹות ְולֹא ש ָּ ירּו אָּ  ֶהְעּתִ

ה ֹאֶזן.                     ן לֹא ִהּטָּ רֹום. ְורֹוֶעה ֶנֱאמָּ ּמָּ ַמע ּבַ ר ִנש ְ  ְוקֹול ַהּתֹ

ם.  סּותָּ ם ּכְ ק הּוש ַ ם ֵהם ש ַ ַמִים ּגַ ָּ א ַהש ּ ים. ּוְצבָּ ּקִ ּו ש ַ ְבש   ֶזַרע קֶֹדש  לָּ

ם.                   ְגהָּ ְספּו נָּ ִבים ּוַמזָּּלֹות אָּ ַדר. ְוכֹוכָּ ֶמש  ְויֵָּרַח קָּ ֶ ְך ַהש ּ ַ ש   חָּ

לּו.  ָטֶלה ֶטַבח הּובָּ יו לָּ ש ָּ י ְכבָּ . ַעל ּכִ ַמר ֶנֶפש  ה ּבְ כָּ ֹון ּבָּ  ִראש 

ִמיַע            ה ִהש ְ לָּ נּו.   ׁשֹורְילָּ ּלָּ ְפנּו ּכֻ אֵרנּו ִנְרּדַ י ַעל ַצּוָּ רֹוִמים. ּכִ ּמְ  ּבַ

אֹוִמיםּכֹוַכב  ִים.  ת ְּ ּמַ ְך ּכַ ּפַ ם ַאִחים ִנש ְ י ּדַ לּוק. ּכִ ה חָּ  ִנְראָּ

ש  ִלּפֹל            ּקֵ ֶרץ ּבִ אָּ ָטןלָּ א.          ַסרְּ מָּ ֵני צָּ ְפנּו ִמּפְ י ִנְתַעּלַ  . ּכִ

ֵני  רֹום ִנְבַעת ִמּפְ ֵיהמָּ רֹום. ַארְּ ה ַלּמָּ ְלתָּ ֵתנּו לֹא עָּ ֲאגָּ ַ י ש   . ּכִ

ן            י ַעל ּכֵ חּוִרים. ּכִ תו ָלהֶנֶהְרגּו ְבתּולֹות ְוַגם ּבַ .  ב ְּ ֶניהָּ ה ּפָּ ְדרָּ  קָּ

ב  ַנִיםִסּבֵ ים.  ֹמאזְּ ֶות ֵמַחיִּ נּו מָּ י ִנְבַחר לָּ ה. ּכִ ִחּנָּ ש  ּתְ  ּוִבּקֵ

ָרב           נּו צּוֵרנּו.  ַעקְּ טָּ פָּ ב ש ְ עָּ ֶחֶרב ּוְברָּ י ּבְ ה. ּכִ דָּ ַחד ּוְרעָּ ַבש  ּפַ  לָּ

י אֹות בַּ  ַחל. ּכִ ּנַ ה ּכַ ְמעָּ ְלֵגי ַמִים הֹוִרידּו ּדִ תּפַ ׁשֶ נּו.  ק ֶ ן לָּ  לֹא ִנּתַ

נּו. ּובִ            ֵ פּו ַמִים ַעל רֹאש  ִלי צָּ . דְּ נּו יֵָּבש  ֵלא ִחּכֵ  מָּ

ל. וּ  ן ְולֹא ִנְתַקּבֵ ְרּבָּ ִדי ֵקַרְבנּו קָּ ִעיר ַחּטֹאֵתינּו. גְּ ַסק ש ְ  ּפָּ

יֶהן. ּוַמזַּל            לּו ַיְלּדֵ ְ ש ּ ִניֹּות ּבִ ִגיםַרֲחמָּ יו.  ד ָ  ֶהֱעִלים ֵעינָּ

ל ִצְדקֹוֵתינּו.  ח ּכָּ ּכַ י ש ִ ּדַ ַ ִבים. ש  ֹובָּ ִלּבֹות ש  ת ּבְ ּבָּ ַ ַכְחנּו ש   ש ָּ

          : ְגֶהךָּ ם ֵמאֹור נָּ ִתי עָּ ִאיר ְלַרּבָּ ה. ְותָּ דֹולָּ ה ּגְ ַקּנֵא ְלִציֹּון ִקְנאָּ  ּתְ
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 עד אנה:
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 עד אנה:

 

 עד אנה:

 

 עד אנה:

 

 עד אנה:

 

 עד אנה:

 

 

ּוב לִ  ש  ה ְותָּ ֻאּלָּ ִחיש  ּגְ ה ְותָּ ּועָּ ַמֵהר ְיש  . ּתְ ְרּתָּ ּבַ ר ּדִ ֶ ֲאש  ַמְרּתָּ ּוְתכֹוְנֶנהָּ ּכַ ר אָּ ֶ ֲאש  ַרֵחם ִציֹּון ּכַ ים: ירוּ ּתְ ַרֲחִמים ַרּבִ ַלִים ּבְ  ש ָּ

ּה ְנֻאם ְייָּ צְ  ֶנה ּבָּ יִתי ִיּבָּ ַרֲחִמים ּבֵ ַלִים ּבְ י ִלירּוש ָּ ְבּתִ ַ ַמר ְייָּ ש  ֵכן ּכֹה אָּ תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאךָּ "לָּ ּכָּ אּכַ ִים:" בָּ לָּ ֶטה ַעל ְירּוש ָּ ו ִיּנָּ  ֹות ְוקָּ

ַחר ע ַרי ִמּטֹוב ְוִנַחם ְייָּ עֹוד ֶאת ִציֹּון ּובָּ ה עָּ פּוֶצנָּ אֹות עֹוד ּתְ ַמר ְייָּ ְצבָּ א ֵלאֹמר "ּכֹה אָּ ִים:" ֹודְוֶנֱאַמר. עֹוד ְקרָּ לָּ ירּוש ָּ  ּבִ

ֹון וְ  ש  ַגן ְייָּ ש ָּ ּה ּכְ תָּ ֵעֶדן ְוַעְרבָּ ּה ּכְ רָּ ם ִמְדּבָּ ְרֹבֶתיהָּ ַויָּּש ֶ ל חָּ י ִנַחם ְייָּ ִציֹּון ִנַחם ּכָּ ה:"ש ִ ְוֶנֱאַמר "ּכִ ה ְוקֹול ִזְמרָּ ּה ּתֹודָּ ֵצא בָּ ה ִיּמָּ  ְמחָּ
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ְרְמיָּהּו / רבי אלעזר הקליר ז ַבֲהלֹוְך יִּ  אָּ

 . איכה רבה )וילנא( פתיחתא כד1

באותה שעה היה הקדוש ברוך הוא בוכה ואומר אוי לי על ביתי, בני היכן אתם, כהני היכן אתם, אוהבי היכן אתם, מה אעשה 

 לכם? התריתי בכם ולא חזרתם בתשובה!

אמר הקדוש ברוך הוא לירמיה אני דומה היום לאדם שהיה לו בן יחידי ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו, ואין לך כאב לא עלי 

 ולא על בני, לך וקרא לאברהם ליצחק וליעקב ומשה מקבריהם שהם יודעים לבכות...  

א"ר שמואל בר נחמן בשעה שחרב בית המקדש בא אברהם לפני הקדוש ברוך הוא בוכה וממרט זקנו ותולש שערות ראשו 

ומכה את פניו וקורע את בגדיו ואפר על ראשו והיה מהלך בבית המקדש וסופד וצועק... אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא 

רבונו של עולם מפני מה הגלית את בני ומסרתן בידי האומות והרגום בכל מיתות משונות והחרבת את בית המקדש מקום 

שהעליתי את יצחק בני עולה לפניך, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו ועברו על כל התורה ועל כ"ב אותיות שבה 

הה"ד )דניאל ט'( וכל ישראל עברו את תורתך, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע מי מעיד בהם בישראל שעברו את 

תורתך, אמר לו תבא תורה ותעיד בהם בישראל, מיד באה תורה להעיד בהן, אמר לה אברהם בתי את באה להעיד בהן 

בישראל שעברו על מצותיך ואין לך בשת פנים מפני, זכרי יום שהחזירך הקדוש ברוך הוא על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלך 

עד שבאו בני להר סיני וקבלו אותם וכבדוך, ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם, כיון ששמעה תורה כך עמדה לצד אחד 

ולא העידה בהן אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם יבאו עשרים ושתים אותיות ויעידו בהן בישראל, מיד באו עשרים ושתים 

אותיות, באה אל"ף להעיד בישראל שעברו על התורה...וכיון שראו כל האותיות שהשתיקן אברהם נתביישו ועמדו בעצמן ולא 

העידו בישראל, מיד פתח אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ואמר רבש"ע למאה שנה נתת לי בן וכשעמד על דעתו והיה בחור בן 

שלשים ושבע שנים אמרת לי העלהו עולה לפני ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו, אלא אני בעצמי כפתתי אותו, ולא 

 תזכור לי זאת ולא תרחם על בני?

פתח יצחק ואמר רבש"ע כשאמר לי אבא )בראשית כ"ב( אלהים יראה לו השה לעולה בני, לא עכבתי על דבריך ונעקדתי ברצון 

 לבי על גבי המזבח ופשטתי את צוארי תחת הסכין, ולא תזכור לי זאת ולא תרחם על בני?

פתח יעקב ואמר רבש"ע לא עשרים שנה עמדתי בבית לבן וכשיצאתי מביתו פגע בי עשו הרשע ובקש להרוג את בני ומסרתי 

עצמי למיתה עליהם, ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה, לאחר שגדלתם כאפרוחים של תרנגולים וסבלתי עליהם צער 

 גידול בנים, כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם, ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בני?

פתח משה ואמר רבש"ע לא רועה נאמן הייתי על ישראל ארבעים שנה ורצתי לפניהם כסוס במדבר, וכשהגיע זמן שיכנסו לארץ 

 גזרת עלי במדבר יפלו עצמותי, ועכשיו שגלו שלחת לי לספוד ולבכות עליהם?  

...באותה שעה אמר משה לירמיה לך לפני שאלך ואביאם ואראה מי מניח ידו עליהם, אמר לו ירמיה אי אפשר לילך בדרך מפני 

ההרוגים, א"ל אעפ"כ, מיד הלך משה וירמיה לפניו, עד שהגיעו לנהרות בבל ראוהו למשה ואמרו זה לזה בא בן עמרם מקברו 

לפדותינו מיד צרינו יצתה בת קול ואמרה גזירה היא מלפני, מיד אמר להם משה בני להחזיר אתכם אי אפשר, שכבר נגזרה 

גזירה אלא המקום יחזיר אתכם במהרה והניח אותם, באותה שעה הרימו קולם בבכיה גדולה עד שעלתה בכייתם למרום 

 הה"ד )תהלים קל"ז( על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו...

ועוד אמר ]משה[ לפניו רבש"ע כתבת בתורתך )ויקרא כ"ב( ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, והלא כבר הרגו 

 בנים ואמותיהם כמה וכמה ואתה שותק!

באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה רבש"ע גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה ועבד בשבילי 

לאבא שבע שנים וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והוקשה עלי 

הדבר עד מאד כי נודעה לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני, ולאחר 

כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו אחותי לבעלי בשבילי ומסרתי לאחותי 

כל הסימנין שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור שהיא רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המטה שהיה שוכב עם אחותי והיה 

מדבר עמה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ודבר כדי שלא יכיר לקול אחותי וגמלתי חסד עמה, ולא קנאתי בה ולא 

הוצאתיה לחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ואתה מלך חי וקיים 
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ְרְמיָּהּו / רבי אלעזר הקליר ז ַבֲהלֹוְך יִּ  אָּ

רחמן מפני מה קנאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם, מיד נתגלגלו רחמיו של 

הקדוש ברוך הוא ואמר בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן הדא הוא דכתיב )ירמיה ל"א( "כה אמר ה' קול ברמה 

נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להנחם על בניה כי איננו", וכתיב )שם( "כה אמר ה' מנעי קולך מבכי ועיניך 

 מדמעה כי יש שכר לפעולתך" וגו' וכתיב )שם( "ויש תקוה לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם".  

 

 דר"ה '. חזרת הש"ץ, שחרית, יום ב1

י ֱאמּוָנְתּך ּוְמַיֲחֶדיָך ְבמֹוָרא. י ְבַמְלֲאכּות ֶסֶגל ֲחבּוָרה, שֹוְמרֵּ  ֻשַלְחתִּ

 

 . מתוך הקינה3

ב ָגלּות ְבניֶכם: י ְמשֹובֵּ ְננִּ י ָבֶבָלה ְלַמַעְנֶכם הִּ  ֻשַלְחתִּ

 

 

ְלאּובֹות: ֶאֶרץ ּתַ בֹות ּבְ  ְוַאיֵּה ְזכּות אָּ

 

ֹוִנים: ִרית ִראש  ֶהם ּבְ י לָּ ַכְרּתִ ַחת ְוזָּ  ְוַאיֵּה ַהְבטָּ

 

ק ַעל ֲאִמיַרת לֹא הּוא:  ְוֵאיְך ֶאְתַאּפַ

 

א  ירָּ ַחת ַאל ּתִ ָרםְוַאיֵּה ַהְבטָּ  :ַאבְּ

 

ְברֹות: ֶרת ַהּדִ ּטּול ֲעש ֶ ק ַעל ּבִ  ְוֵאיְך ֶאְתַאּפַ

 

ִקים ֶאת  ִריִתי אָּ ַחת ְוֶאת ּבְ ָחקְוַאיֵּה ַהְבטָּ  :ִיצְּ

 

ֲהִריַגת  ק ּבַ ָיהְוֵאיְך ֶאְתַאּפַ ַכרְּ  :זְּ

 

ֶלף: ה אָּ ּמָּ ִמים ּכַ דָּ ִמים ּבְ י ּדָּ ְפַרע ֶמּנִ  ְוֵאיְך הָּ

 

ן: י לֹא ַאְלמָּ ַחת ּכִ  ְוַאיֵּה ַהְבטָּ

ֶניהָּ  ָרֵחל ה ַעל ּבָּ ּה ְמַבּכָּ  ֲאחֹותָּ

ָהה לְּ : ב ִ י יֶָּדיהָּ ּתֵ ש ְ  ְמקֹוֶנֶנת ּבִ

ֲאלֹוֵתיֶכם,  ל ִמש ְ א ּכָּ א ֲאַמּלֵ ּובּו ְתִמיִמים ִלְמנּוַחְתֶכם ַמּלֵ  ש 

ניֶכם: לּות ּבְ ֹוֵבב ּגָּ ה ְלַמַעְנֶכם ִהְנִני ְמש  ֶבלָּ י ּבָּ ְחּתִ ּלַ ֻ  ש 

ֲהלֹוְך  ז ּבַ ָיהו  אָּ מְּ מֹות ֲחִביבֹות,  ָאבֹותַעל ִקְבֵרי  ִירְּ ם ֲעצָּ  ְונָּ

יֶהם ֲחֵרבֹות           ּתֵ לּו ּובָּ ֵניֶכם ּגָּ ֹוְכבֹות ּבְ ם ש  ה ַאּתֶ  מָּ

ִנים,  ִקיִנים ַעל ֶחְסרֹון ּבָּ ם ּבְ עּו ֻכּלָּ  ּגָּ

ֹוֵכן ְמעֹוִנים           ֵני ש  ֲחנּוִנים ּפְ קֹול ּתַ  ּדֹוַבבּו ּבְ

הּו,  ֲחדּו ְולֹא רָּ ֹתהּו ְולֹא פָּ  ֵהם ֵהִמירּו ְכבֹוִדי ּבְ

הוּ            הּו ְולֹא ש ָּ ים ֵעיַני ֵמֶהם ְולֹא נָּ ַאְעּלִ  וָּ

ם, ַאב ֲהמֹון זַָּעק  ֵני ֵאל רָּ ן ּפְ ם ְוִחּנֵ ֲעבּורָּ  ּבַ

ם            ְברָּ ִזיִתי ש ִ ם ְוֵהן חָּ ִחינֹות ֲעבּורָּ ר ּבְ יִתי ֶעש ֶ ם ֻנּסֵ  ִחּנָּ

עבֹודֹות זָּרֹות,  עּו ְלִהזָּּרֹות ּבַ  טָּ

רֹות           ּבָּ  יֲָּעצּו ַלְחצֹב ּבֹארֹות ּבֹארֹות ִנש ְ

ַוח  ָחקּכֹה צָּ ַחק,  ִיצְּ ֹוֵכן ש ַ ֵני ש   ּפְ

ַחק ְוִנְמַחק           ְ ַבח הּוַחק ְוֵהן ַזְרִעי ִנש ּ י ּטֶ ְוא ּבִ ָּ  ַלש ּ

רּו  ָיהמָּ מְּ ִירְּ אּו ַהר ַהּמִֹריָּּה,   ב ְּ  ְוִטּמְ

יָּּה           ש ִ ה ִלי ִמּנְ יָּּה עֹולָּ ֹוא ְגעָּ  ִנְלֵאיִתי ְנש 

ין זֹוֵלף,  ַתּנִ עֹות ּכְ מָּ ֶתֶלף ּדְ ח יֻּלד ּבְ  סָּ

ֶחֶלף           י ּבְ זּו ֶמּנִ ֶעֶלף ֵאיְך ּגָּ י ּבְ ְחּתִ ּפַ ּטִ ֶ ַלי ש   עולָּ

ץ  ן, רֹוַעה ֶנֱאָמן ּפָּ ֵאֶפר ּוֻמְדמָּ פּוש  ּבָּ  ּכָּ

ן           לֹא ְזמָּ זּו ּבְ ן ְוֵאיְך ּגָּ ֳאמָּ ֵחיִקי הָּ ר ּבְ ֶ  צֹאן ֲאש 

ִכי  ,  ֵלָאהקֹול ּבְ ֶבהָּ  ְמתֹוֶפֶפת ַעל ְלבָּ

ה           ָ פ  ֶניהָּ  ִזלְּ ה ּפָּ  ַמּכָּ
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ם / רבי יעקב מן מנחם מוורמייזא ַמיִּ י שָּ  ְמעֹונֵּ

 ו-. שמואל ב פרק ז, ד1

ד ֹכה ָאַמר ה' ַהַאָת  י ֶאל ָדוִּ ְך ְוָאַמְרָת ֶאל ַעְבדִּ אֹמר: לֵּ י ְדַבר ה' ֶאל ָנָתן לֵּ י ַבַלְיָלה ַההּוא ַוְיהִּ י ה תִּ ַוְיהִּ י לֹא ָיַשְבתִּ :  כִּ ְבתִּ ת ְלשִּ י ַביִּ ְבֶנה לִּ

ְש  ְך ְבֹאֶהל ּוְבמִּ ְתַהלֵּ ם ְוַעד ַהיֹום ַהֶֶּה ָוֶאְהֶיה מִּ ְצַריִּ מִּ ל מִּ ְׂשָראֵּ י יִּ י ֶאת ְבנֵּ יֹום ַהֲעֹלתִּ ת ְלמִּ  ן:  כָ ְבַביִּ

 

 . איכה רבה )בובר( פרשה ד1

 ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה. כתיב "מזמור לאסף אלהים באו גוים בנחלתך" )תהלים עט א(, מזמור, בכיה מבעי ליה?  

 א"ר אלעזר משל למלך שעשה חופה לבנו, תיקן ביתו גיידה וסיידה וציירה.  

 פעם אחת הכעיסו וסתרה.  

התחיל פדגוג יושב ומזמר, א"ל המלך חרב ביתו ואתה יושב ומזמר, אמר להו לכך אני מזמר ששפך חמתו על חופת בנו, ולא על 

בנו. כך אמרו לאסף, הקדוש ברוך הוא החריב את מקדשו, ואתה יושב ומזמר, אמר להם לכך אני מזמר ששפך הקדוש ברוך 

 הוא חמתו על עצים ואבנים, ולא על ישראל, הה"ד "ויצת אש בציון ותאכל יסודותי".  

 

 . תהלים פרק קכז, א3

יר ָשְוא ָשַקד שֹו ְשָמר עִּ ם ה' לֹא יִּ ת ָשְוא ָעְמלּו בֹוָניו בֹו אִּ ְבֶנה ַביִּ ם ה' לֹא יִּ ְשֹלֹמה אִּ יר ַהַמֲעלֹות לִּ רשִּ  : מֵּ

 

 . אבן עזרא תהלים פרק קכז פסוק א4

והחל המשורר להזכיר כי הכל ביד השם ולא כפי מחשבות אדם ולא כפי שיפצר במעשיו יתחזק ככל כחו והנה החל להזכיר 

הבנין שהוא צורך גדול לבני אדם, ועוד כי היתה במחשבת דוד לבנות הבית והכין הכסף והזהב והנחשת וטעם שוא עמלו אם 

 לא יעזרם השם או יביא רוח ויהרס הכל.  

 

 מאיר-. סיון רהב5

https://www.facebook.com/SivanRahavNews/posts/1197328043653365 

חז"ל כותבים שנוח הוא אחת הדמויות הבודדות שראו עולם בנוי, עולם חרב ועולם בנוי. כמוהו גם דניאל ואיוב. תחשבו רגע 

על נוח: הוא חי בעולם שלפני המבול, אבל אחריו, בעולם החדש שהחל לקום, הוא ובני משפחתו היו היחידים שידעו לספר 

בגוף ראשון על העולם הקודם. עבור כל שאר האנושות, זו הייתה רק היסטוריה. נוח היה היחיד עם הפרספקטיבה המיוחדת 

 הזו, של מי שראה את העולם הישן, את החורבן, וגם את העולם החדש.

הרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת הר עציון, קרא לחוברת שכתב על התמודדותו עם השואה: "עולם בנוי וחרב ובנוי". הוא נטל 

את הדימוי הזה של חז"ל, וסיפר בחוברת: "זקני טרם הלבין, וראיתי במשך חיי כדברי חז"ל עולם בנוי, עולם חרב ועולם 

גם הם קבוצת אוכלוסייה מיוחדת מאוד. הם   –וכמוהו כל ניצולי השואה שבחרו בחיים ודבקו בעשייה    –בנוי". הרב עמיטל  

חוו   –היחידים שחוו את העולם היהודי המפואר שהתקיים לפני השואה, וגם חוו על בשרם את אימת החורבן וההרג, ובנוסף  

גם את ימי התקומה והבנייה והאמונה. כך שגם להם יש פרספקטיבה היסטורית אחרת והסתכלות מפוכחת יותר. לא סתם, 

בכל פעם שישראלים רוצים לרדת מהארץ בגלל מחירי המילקי, ובכל פעם שנרעשים אצלנו מעוד "סערה" חולפת, אני נזכרת 

לא סגרה את הבאסטה ולא כיבתה את האור בנתב"ג בגלל כל ח"כ שאמר   –בסבתי ניצולת השואה. מי שעברה את ברגן בלזן  

 איזו שטות, או סרטון בוטה שרץ בווטסאפ. היא לא הכריזה כל כך מהר על ייאוש.

 

 ג-. איכה פרק ג, א6

י ָיֻשב ַיֲהֹפְך ָידֹו כָ  י ָנַהג ַוֹיַלְך ֹחֶשְך ְולֹא אֹור: ַאְך בִּ ֶבט ֶעְבָרתֹו: אֹותִּ י ְבשֵּ י ַהֶגֶבר ָרָאה ֳענִּ  ַהיֹום:  ל ֲאנִּ
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ם / רבי יעקב מן מנחם מוורמייזא ַמיִּ י שָּ  ְמעֹונֵּ

 . אלשיך על איכה פרק ג פסוק א7

עוד יתכן, דרך ישרה נמשכת בכל הקינה מראש ועד סוף, ומלמדנו דעת איך יתנהג האדם אשר כבדו יסוריו ופורעניותיו לבל 

יקוץ חלילה ויבעט בתוכחות על עון, כי אז יסוריו לא יסורו ממנו, ועון עצמו אינו נמחק, ויורש תרתי גיהנם ויהיה עדי אובד 

חלילה. כי אם עודנו בקרב צרה, זכור יזכור כל אשר חטא פשע ועוה לאדון הכל אשר בראו, וישקיף ויראה אם יש יום מימים 

אשר יאמר כי לא חטא בו לה' מן היום אשר עמד על דעתו. ואז תפקחנה עיני שכלו ולבו, להיות הולך וזוכר את אשר היה עוכר 

רוחו ונשמתו ברפש וטיט ממעשיו המכוערים מרים ומאררים, ואז ישיב אל לבו כי צדיק ה' כי עשר ידות לו במעשיו הרעים על 

 צרותיו ויסוריו, ואז יצדיק עליו את הדין וישוב אל ה' וירחמהו:

ואם כה יעשה אל יחזיק טובה לעצמו, כי אם לה' לבדו. כי הוא ברוב רחמיו הסומך ותומך את האדם, בל יפול ברשת זו טומן 

לו יצר סמוך כתוא מכמר. כי אל חי, בבא לבב אנוש להרהר על מדת פורעניותיו. יערה עליו רוח ממרום להשיב אל לבו אמרים 

אמת נגד רעיוניו הרעים, כי יזכרנו אשמותיו אשר גברו על אנחותיו וצרותיו, ויתן אל לבו כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת 

למקום עלינו על היותו רחום בדין, שאם היה דן אותו כמעשיו היה כעשן נאלח כי אוי מי יחיה משומו אל )במדבר כד כג(, מדת 

 יסוריו כמדת עונותיו:  

 

 . גיטין דף נו עמוד א1

 אמר רבי יוחנן: ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו.  

 

ִית: י ַהּבָּ לּוךָּ ַאף ּכִ לּוךָּ ְמֵלִאים ֵמהֹוְדךָּ ְוֵהם לֹא ְיַכְלּכְ ִקים ִיְזּבְ חָּ ַמִים ש ְ  ְמעֹוֵני ש ָּ

ִית: ְבךָּ ִלְבנֹות ַהּבָּ יָּה ִעם ְלבָּ ַכְנֵפי ַצֲעֻצִעים ַיַען הָּ ךָּ ִעם ֵרִעים ּבְ ְבּתְ ִעים ש ִ  ַמּטֹוב ּוַמה ּנָּ

ִית: א ַעל ַהּבָּ ְמךָּ ִנְקרָּ י ש ִ ְתךָּ ְוֵליַדע ּכִ י ֵהם ַנֲחלָּ ךָּ ּכִ ְתךָּ ֶהְרֵעיתָּ ְלַעּמְ אֹור ַאֲהבָּ  נָּ

ִית: אּו ּוְכבֹוד יהוה ַעל ַהּבָּ אּו ְלַמַען ִיירָּ יו רָּ אּו ְואֹותֹותָּ ים ִיְקרָּ אּו ְוַעּמִ ם ּבָּ ְכִרים ש ָּ  נָּ

ִית: ַתץ ֶאת ַהּבָּ ה ְונָּ ֹואָּ ַמִני ש  ר ַהְיסֹוד ש ָּ ה צָּ רָּ ה ְועָּ ַלְתִני ִקְנאָּ ְצמּו ֲאכָּ י עָּ ַאי ּכִ  ֲחטָּ

ִית: ה ַהּכֵֹהן ּוִפּנּו ֶאת ַהּבָּ אּו ְכֵרֵסיֶהן ְוִצּוָּ ֵהיְכֵליֶהן ִמּלְ ר ֵהן ֱהִביאּום ּבְ  ֲחמּוֵדי אֹוצָּ

ִית: ֶרץ ַהזֹּאת ְוַלּבָּ אָּ ה לָּ כָּ ה צוֵרנּו ּכָּ ש ָּ ה ַעל ֶמה עָּ כָּ כָּ ה לֹא ש ָּ ה ֵהמָּ כָּ  ַמּדּוַע ִנּתָּ

ִית: ַסּבּו ַעל ַהּבָּ ּו נָּ ְגש  ְפסּו ֲהמֹון ּגֹוִים רָּ ֵעת רָּ ּו ְוֵהם ּכָּ ש  ם ִיְתַקּדָּ ּו ְוש ָּ ש   ְמקֹום ּכֲֹהֵני ִנּגְ

ִית: ּבָּ ה ִלי ּבַ ה ֲהֵבאֶתם ּוְכֶנַגע ִנְראָּ ְנאָּ ַגע ֵסֶמל ַהּקִ ְתְמהּו ּפֶ ה ַמה ּתִ ת קֹול ִהיא עֹונאָּ  ּבַ

ִית: ַח לֹא יָּבֹוא ֶאל ַהּבָּ ר ּוִפּסֵ ה לֹו ִעּוֵ רָּ ּו צָּ לֹו ֲהַתֲעש  ֵהיכָּ ֹוֵכן ּבְ ם ְמלֹא ש   ְרִביַצת עֹולָּ

ִית: ַתן ַלּבָּ עֹות נָּ ש  ְוִהּנֵה ִמְגרָּ ְקּדָּ ל ַהּמִ עֹות ֻחּלַ אּוְנֶכם רָּ ם ְמצָּ ַחּתֶ  ַיַען ִהש ְ

ִית: א ֶאת ַהּבָּ ת ְוִחּטֵ את ַאל יָּש ֶ ת ְוחּטָּ ְחּבֹש ֶ ַלח ּתַ ת ִיש ְ נּו בש ֶ ת ֱאֶמת לָּ ֵ דֹוש  ִיְתֶעש ּ  קָּ

ִית: ן ַהּבָּ ַחת ִמְפּתַ ה ִמּתַ ֶלה ִלְתרּופָּ יו ְועָּ ש ָּ ֳחדָּ ר לָּ ה ְמַבּכֵ פָּ ח ּוַמֲעֶלה ַעל ש ָּ ְפּתָּ קֹור ַהּנִ מָּ  ּבְ

ִית: ִביר ַהּבָּ ּה ֶאל ּדְ ְהֶיה ּבָּ בֹוד ּתִ ּה ְלכָּ ּה חֹוַמת ֵאש  סֹוֲבבָּ ִביבָּ מּור מֹוֵקד ש ְ ה ּתְ  ֲחמֹול ִעיר ַהֲחֵרבָּ

ִית: יִתי ַהּבָּ ּנִ ֹנִכי ּפִ א אָּ ֲחלֹוף ְוִתְקרָּ ִליל ּתַ י ֱאִליל ּכָּ יְתךָּ ַמְלּכִ ה ִמּבֵ  ְזֵרה ְוַהעֵבר ֻטְמאָּ
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ְך / רבי אשר הכהן יתֵּ י בֵּ י ֲעלֵּ ּיֹון ְתקֹוְננִּ  צִּ

 . יבמות דף סד עמוד א1

 א"ר יצחק: מפני מה היו אבותינו עקורים? מפני שהקב"ה מתאווה לתפלתן של צדיקים.  

 

 . יומא דף ט עמוד ב1

 אבל מקדש שני, שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה חרב? מפני שהייתה בו שנאת חנם.

ִיְך: נָּ פָּ ֹוֲממֹות ּגְ ֶמֶרר ֲעֵלי ש  ְרִחי ּבְ ַרף צָּ ר ִנש ְ ֶ קֹוְנִני ֲעֵלי ֵביֵתְך ֲאש   ִציֹּון ּתְ

ִיְך: ל עֹוְבִרים ֵמרֹב ֲעֹונָּ ַמס ְלכָּ ה לָּ ְיתָּ ר הָּ ה ֲאש  נָּ ַאְלמָּ ַרִרי ּכְ עֹוְ  ִציֹּון ּתְ

ִיְך: ר ֻהּכּו ֲהמֹונָּ ֶ ם ֲאש  קֹול רָּ ה ְוַתְמרּור ְוַגם ֶנִהי ּבְ ִאי ִקינָּ עֹות ש ְ בָּ  ַעל ַהּגְ

ִיְך: אֹוֵנְך ְוִקְרִאי ֶאל ְמקֹוְננָּ ַאף חֹוֲללּו ַעל רֹב ּגְ ֵני ִציֹּון ּבְ ב ּבְ ה ְלמֹואָּ  ֵאיכָּ

ִיְך: ֹוֲממֹות ְמעֹונָּ מֹות ֲעֵלי ש  מָּ ַמר ּוְנִהי ּוְבִכי ש ְ ִאי ִציֹּון ּבְ ה ש ְ  ֵהיֵלל ְוִקינָּ

ִיְך: ח ְלַמֲחנָּ ּלַ ֻ ר ש  ֶ ֶבר ְוֶחֶרב ֲאש  ִאי ּדֶ ֶבִכי ש ְ ְדִמי קֹוֵלְך ּבְ  קֹוְנִני ְוַאל ּתִ

ִיְך: תֹות ְלַגּלֹות ֶאת ְקלֹונָּ ּו ְרש ָּ ְרש  ר ּפַ ֶ דּו ְכִצּפֹור ְוֵאין עֹוֵזר ְלֶנְגּדֹו ֲאש ּ  צָּ

ִיְך: ַרת ְלאֹוְמנָּ ר ּכָּ ֶ ה ֲאש  בּועָּ ֵאל ְולֹא זַָּכר ש ְ רָּ ְפֶאֶרת ִיש ְ ִליְך ּתִ  ֵאיְך ִהש ְ

ִיְך: לּוּנָּ ִאי ַעל רֹב ּתְ ה ש ְ ִכי ְוִקינָּ ים ְנֹות ַיֲעקֹב ּבֶ ּנִ קֹול ַנֲהַמת ּתַ  קֹוֵלְך ּכְ

ִיְך: ְתנָּ מָּ ְצִרי ּבְ ִרי עָּ ְקש ְ ק ּתִ ְך ֲעֵלי ֶאֶרץ ְוש ַ ֵ ִליִכי ְלרֹאש  י ְלִנְזֵרְך ְוַהש ְ ִּ ז  ּגָּ

ִיְך: ִאי ֵמרֹב ְמַעּנָּ ִיים ש ְ פָּ ה ַעל ש ְ ה ְוִקינָּ ִני ְמנּוחָּ ּתְ ע ְוַאל ּתִ ֶפש ַ  קֹוְנִני ּבְ

ִיְך: ֹונָּ ש  ַחת ש ְ ִיים ֲהלֹא ּתַ פָּ עֹוֲרִרי ַאל ש ְ ה ְוֶנִהי ּתְ  ֶאֶרץ ְצִבי ִצְבאֹות ִקינָּ

ִיְך: ְמלֹונָּ ב ַעל ש ִ ל ַמֲערָּ ל ִמְזַרח ְוכָּ ִכים ְוֵהיִלילּו ְקִציִנים ְוכָּ  קֹוְננּו ְמלָּ

ִיְך: ַחת ְסִדינָּ ֱהִמי ּתַ ק ְוַגם ּתֶ ִליִכי ְלֶאֶרץ ְוִחְגִרי ש ַ ִטי ְמִעיֵלְך ְוַהש ְ ְ ש ּ  ּפָּ

ִיְך: ל ְזֵקנָּ ְמרּור ְלֶנֶפש  ְלֵעיֵני ּכָּ אּו ּתַ ֵקן ְוַגם עֹוֵלל ְויֹוֵנק ש ְ חּור ְוזָּ  ּבָּ

ִיְך: קֹוִצים ֲעֵלי ַמִים ְוֶנֶהְפכּו ֵמרֹב ְזדֹונָּ ַבר ּכְ ֹוֵנְך ֲהלֹא עָּ ש   ִציֹּון ש ְ

ִיך: נָּ תּום ְלפָּ ְך סָּ ֶרְך ְמֹאד ַנֱחש ַ ל ּדֶ ִקים ְוכָּ חָּ ְ ל ַהש ּ כּו ְמאֹורֹות ְוַגם ּכָּ ש ְ  חָּ

ִיְך: אֹון ַעל רֹב ְיגֹונָּ ל ש ְ ם ִלְפֵני ּכָּ ְספּו ְלאֹורָּ ִקים ְמֹאד זֹרּו ְואָּ חָּ ְ י ַהש ּ  ּכִ

ִיְך: נָּ ַמר ּוְבִכי ַעל מֹות ְסרָּ ְרִחי ּבְ ַקע ַעל ַהר ְוַגַבע ְרִאי צָּ ר ּתְ ֹופָּ ש   ִציֹּון ּבְ

ִיְך: נָּ תֹוְך ֶאֶרץ ֲאדָּ ֵרְך ּבְ עָּ ְבעּו ש ְ ס ֲהלֹא טָּ ֵאש  ִציֹּון ְלִמְרמָּ ֵלְך ּבְ לָּ ְלחּו ש ְ  ש ִ

ִיְך: נָּ מָּ ֹוֲממֹות ש ְ ּה ֲעֵלי ש  יב ְלַנְפש ָּ ה ְוֵאין ֵמש ִ ת ְיהּודָּ ה ּבַ ס ְנתּונָּ  ִהּנֵה ְלִמְרמָּ

ִיְך: חּונָּ רֹוב ַנֵחם ּבְ ַחק ְמֹאד ִמּקְ ר רָּ ֶ י ֵמֵאין ְמַנֵחם ֲאש  ְבּכִ ַמר ּתִ  ִציֹּון ּבְ

ִיְך: ַחת ְסלֹונָּ ר ּתַ ֶ ה ְוקֹול ֶנִהי ּוֶבִכי ֲאש  ין ְוַיֲענָּ ּנִ קֹול יָּם ְוַגם ּתַ  קֹוֵלְך ּכְ

ִיְך: ֵאנָּ ְזֵבְך ּתְ ְרִאי ִסְפִדי ְוֵהיְלִלי ֲעֵלי עָּ ִאי ֵעיֵנְך ְוַגם ּתִ רֹום ש ְ  ִציֹּון ְלמָּ

ִיְך: יֵתְך ְוַגם ֶעְזֵרְך חֶֹסן ְקִצינָּ ֲאִלי ְמכֹון ּבֵ בֹות וש ַ קֹוְנִני ֱאֵלי אָּ  ִציֹּון ּתְ

ִיְך: ַנִיְך ְוִנינָּ ַמר ּוְבִכי ִעּנּו ְבנֹוֵתְך ּובָּ ְרִחי ּבְ ה ְלִכי צָּ רָּ עָּ  ֶאל ַהּמְ

ָרה ִיְך: ש ָ ֵכנָּ ל ש ְ ּבּו ֶאל ּכָּ ר ִנש ְ ֶ ִנים ֲאש  ה ַעֵלי בָּ ם ְמַבּכָּ ְמַעה ְלקֹוֵלְך ּגַ ש ָּ  ּכְ

ֵלָאה ָרֵחל כּו  וְּ ָההּבְ לְּ ה ב ִ ָ ִזלפ  ִיְך: וְּ נָּ פָּ ִחי ּבְ קֹול מָּ  ֲהלֹא קֹוְננּו ְוִקְראּו ּבְ

ִיְך: נָּ לֹום ְלבָּ ה ִהיא ְורֹב ש ָּ י ִתְקוָּ ֱאלִֹהים ֲהלֹא ֶנַצח ְולֹא ִיְזַנח ּכִ י הָּ  ּכִ
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ְך / רבי יוסף בן חיים הכהן י לָּ ט ְלכִּ ְשפָּ ּיֹון ְבמִּ  צִּ

https://www.kipa.co.il/ למדינה/-07-ה-לחגיגות-מתנה-השגרירות-חדשות/העברת  

http://actualic.co.il/ לירוש/-השגרירות-את-מעבירים-הודיעה-צכיה  

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/301220 

https://www.facebook.com/nir.barkat/photos/a.163502590782736.20441.159416330490662/1420838400322172/?type=3 
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ְך / רבי יוסף בן חיים הכהן י לָּ ט ְלכִּ ְשפָּ ּיֹון ְבמִּ  צִּ

 . מתוך הקינה1

ִיְך: לּו ֵמי ְמנּוחֹות ַמֲעיָּנָּ ִהי עֹוד ִיזְּ ִכים ּוְמִדינֹות ּתְ ת ְמלָּ  ִציֹּון ְסֻגּלַ

 

 רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים –. זכות הקיום של המקדש, הרב שמואל רבינוביץ 1

https://www.thekotel.org/parasha/tishaa_beav_2017.aspx 

בתקופה שקדמה לחורבן, מתועד העם בתנ"ך כמי שנגוע בשלושת החטאים החמורים ביותר ביהדות: רצח, עבודת אלילים 

 וגילוי עריות. באחד מקטעי התוכחה שנשא הנביא ירמיהו בפני העם מופיעים הדברים הבאים:

ם ָעׂשֹו ַת  ָמה:  ...אִּ יַכל ה' הֵּ יַכל ה' הֵּ יַכל ה' הֵּ אֹמר הֵּ י ַהֶּׁשֶקר לֵּ ְברֵּ ְבְטחּו ָלֶכם ֶאל דִּ ּו ֲעׂש"ֹכה ָאַמר ה' ... ַאל תִּ

ְלכּו .  ים לֹא תֵּ רִּ ים ֲאחֵּ י ֱאֹלהִּ ְשְפכּו ...ְוַאֲחרֵּ י ַאל תִּ ר ָיתֹום ְוַאְלָמָנה לֹא ַתֲעֹשקּו ְוָדם ָנקִּ ְשָפט ...גֵּ י ֶאְתֶכם ..וְ מִּ ַכְנתִּ שִּ

 ַבָמקֹום ַהֶֶּה...

ים  צִּ ַצְלנּו?! ...ַהְמָעַרת ָפרִּ ת ַהֶֶּה ...ַוֲאַמְרֶתם נִּ ת ַהֶֶּה?!"ָהיָ ֲהָגֹנב ָרֹצַח ְוָנֹאף ...ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶתם ְלָפַני ַבַביִּ  ה ַהַביִּ

 יא(-)ירמיהו ז, ג

-למקרא הדברים הללו אנו נחשפים לתפיסה שכנראה רווחה בימים ההם, הטוענת כי בית המקדש, ביתו של אלוהים עלי 

שרווחו בקרב העם לא יביאו   –עושק, רצח, עבודת אלילים, גניבה, רצח וניאוף   –אדמות, מוגן מפני חורבן. הנורמות השליליות 

 לפגיעה במקדש.

תפיסה זו רווחה בקרב העמים עובדי האלילים. האלים, כך לטענתם, אינם מתעניינים בערכי מוסר וצדק. המיתולוגיות הרבות 

אינן עוסקות בערכים, אלא באינטרסים וצרכים של האלים. מדוע שאלוהים יחריב את ביתו כתוצאה משחיתות הפושה בעם? 

אחד החוקים שרווחו בעולם העתיק מכונה )ביוונית( 'אסילום'. חוק זה קבע כי המקדש הוא מקום מקלט לפושעים. אדם 

שרצח את חברו יכול היה להימלט אל המקדש ולהינצל מעונש. בתפיסה ממנה נבע חוק זה, הייתה שהמקדש הוא מקום שבו 

 חוקי הצדק האנושיים אינם נוהגים. ביתו של האל הוא מעל לכל ערך אנושי.

אך היהדות נלחמה עם תפיסה זו, ואנו קוראים בספר שמות )כא, יד( חוק מפורש האומר: "וכי יזיד איש על רעהו להורגו 

מעם מזבחי תיקחנו למות". המנוסה אל המקדש והאחיזה בקרנות המזבח אינן מפקיעות את האדם מערכי המוסר  –בעורמה 

והצדק. להיפך. קיומו של המקדש תלוי בכך שהנורמות החברתיות תואמות ערכים אלו. כאשר הנורמות עוותו, הוכיח הנביא 

 את העם וקרא: "המערת פריצים היה הבית הזה?!".

אם קיומו של המקדש תלוי בערכי המוסר והצדק, עלולה לבוא שעה שבה אין למקדש זכות קיום. כך אכן אירע, למרבה הצער, 

תשעה באב. זוהי הזדמנות שלנו להתבונן האם אנו מקיימים את הערכים שבזכותם  –ובכך עלינו להתבונן ביום האבל הלאומי 

יכול המקדש להתקיים. האבל אמור להוביל אותנו להתבוננות פנימית, לתיקון של נורמות חברתיות, להפנמה של ערכי מוסר. 

 רק תהליך שכזה יעשה אותנו זכאים לכינון המקדש מחדש בירושלים.

 

 ו, ישיבת מרכז הרב“. בנימין נתניהו, יום ירושלים תשע3

זה לא יחזור. ירושלים השלמה תישאר שלמה. אנחנו מחפשים שלום, גם אני מחפש שלום,   -אני זוכר את ירושלים השסועה  

אינני מבקש לנשל אדם, אבל לא ינשלו אותנו מעירנו ולא ינשלו אותנו מארצנו. לא ננשל אנשים מביתם ולא ינשלו אותנו 

 מביתנו.

 

 ו-. תהלים פרק קלז, ה4

ם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּו י אִּ כִּ ם לֹא ֶאְזְכרֵּ י אִּ כִּ י ְלחִּ ְדַבק ְלשֹונִּ י: תִּ ינִּ ְשַכח ְימִּ ִּם תִּ ְך ְירּוָשָל ם ֶאְשָכחֵּ י:  שָ אִּ ְמָחתִּ ִּם ַעל רֹאש ׂשִּ  ַל
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ְך / רבי יוסף בן חיים הכהן י לָּ ט ְלכִּ ְשפָּ ּיֹון ְבמִּ  צִּ

זָּב ְולֹא ִגּלּו ֲעֹונֲִיְך:  כָּ ְך ִעם ְמעֹוְנַנִיְך ִהְתעּוְך ּבְ ט ְלִכי לָּ ּפָּ ִמש ְ  ִציֹּון ּבְ

ִיְך:אָ  ֵכנָּ ל ש ְ חֹוק ֶאל ּכָּ ִייְת ש ְ ּוְך ְנֵוה ֶצֶדק ְוהָּ ה ִעּנּוְך ְוִיְרש  ֵני ַעְולָּ  ֵכן ּבְ

ִיְך:ב ָ  ְמלֹונָּ ְך ּבִ ֵ ַאְרֵצְך ְקדֹוש  ּכֹון ּבְ ש ְ ְבּתְ ְלמֹוֵרְך ְלטֹוב ּבִ ַ ֵדְך ְולֹא ִהְקש   ִזיְת ְמַלּמְ

ִיְך:ג ִ  ית ְזנּונָּ ֵכְך ְמֹאד ִהְרּבֵ רָּ אְת ּדְ ּוֵלְך ְוַגם ִטּמֵ ש  ֵתְך ּבְ יְת ְקלֹוֵנְך ְוֻטְמאָּ  ּלִ

ִיְך:ד ֶ  נָּ נֹוַתִיְך ּובָּ ּה ְוִהְזִניְת ּבְ ַתְזנּותָּ ִניְת ּבְ ַלְכּתְ ְוזָּ  ֶרְך ֲאחֹוֵתְך ֲהלֹא הָּ

ִיְך:הֶ  חֹוק ִלְבֵני ְמַעּנָּ ְך ש ְ ִטיט חּוצֹות ְוִהּנָּ ַלְכּתְ ּכְ ש ְ א ְוהָּ ְפּתְ ְלֵאין ַמְרּפֵ יְת ְוֻנּגַ  ּכֵ

ִיְך:וַ  ּנָּ רֹוס ְלש ִ ִחי הָּ ְך ש ְ ֵ ְמרּו ְלַנְפש  ר אָּ ֶ ִפי ֵזִדים ְמִריִדים ֲאש  ה ּבְ ִהי ְנִגינָּ  ּתְ

ִיְך:זָ  נָּ ַדע ְקרָּ ר ּגָּ ֶ ְך ֲאש  ְך ְונֹוְגש ֵ ר ְוַזֲעִקי ֲעֵלי ַמּכֵ ּבָּ ֵלב ִנש ְ  ְכִרי ֲעִניָּּה ּבְ

ִיְך:חַ  י הּוא ֲאדֹונָּ ְך ְלַבד ּכִ ֱאֶמת צּוֵרְך ּובֹוְרֵאְך ְוהֹוִחיִלי ְלַמְלּכֵ י ְלֵאל ּבֶ  ּכִ

ִיְך:טַ  נָּ י ְרנָּ ְך ְולֹו ַהְרּבִ ֵ ְך ְקדֹוש  ֵ ּוִבי ֲעֵדי ִאיש  ִיְך ְוש  ֵבְך ְוַכּפַ  ֲהִרי ְלבָּ

ִיְך:י ל ַאְרְמנֹותָּ ה וַעל ּתֵ ְבִכי ַמר ֲעֵלי ִקְרַית ְמלּוכָּ ִני קֹול ּבִ ה ּתְ ם ְוַלְילָּ  ֹומָּ

ִיְך:כ ָ  ן ְלעֹוְינָּ ְך ְוֵהן ִנּתַ ֵ א ְקדֹוש  תֹוֵכְך ֲהלֹא ִנְמצָּ ר ְורֹב יִֹפי ּבַ דָּ  בֹוד ְוהָּ

ִיְך:לָ  ר ְוַגם ַאְגֵמי ֵמי ַמֲעיָּנָּ ים ּומֹוַרש  ְקַאת ִמְדּבָּ ּנִ ים ְמעֹון ּתַ ה ְלַגּלִ  ּמָּ

ִיְך:מֵ  רָּ מָּ ַנִיְך ש ְ מָּ ִציְת ש ְ ִתיְת ּומָּ ֵכן ש ָּ ֵרְך ּבְ מֹוַע ְלקֹול מּוַסר ְמַיּסְ  ַאְנּתְ ש ְ

ִיְך:נֹ  ִני פּוַגת ְלֵעינָּ ּתְ ר ְוַאל ּתִ הָּ ֵמי נָּ ֵבְך ּכְ ְפִכי ְלבָּ ֵני ֶעְליֹון ש ִ  ַכח ּפְ

ִיְך:סֹ דֹול ְמקֹוְננָּ ִכי גָּ ים ְמַבּכֹות ּבְ ש ִ ל נָּ ִעיר ִקְרִאי ְמקֹוְננֹות ְוכָּ י ְוהִֹמי ּבְ  ּבִ

ִיְך:עֶ  נָּ ִרים ְסגָּ ֵני ש ָּ ר ּבְ ַיד צָּ ה ּבְ ס ְיִהי ַעד מָּ ן ְלִמְרמָּ ְך ַעד אָּ  ִדי ְצִניף ַמְלּכֵ

ִיְך:פ ֶ  לֹון ְלכֲֹהנָּ יָּּה ְוֵאין מָּ ְבעּו ֶאֶרץ ְנש ִ ר טָּ ֶ ַרִיְך ֲאש  עָּ נֹון ש ְ  ַתח ְלבָּ

ִיְך:צִ  י ִאְסִפי ְוִקְבִצי ְזֵקנֹות ּוְזֵקנָּ  יֹּון ֲעֵליֶהם ְנִהי ִנְהיָּה ְולֹא ֶתֱחש ִ

ִיְך:קָ  יַאִיְך ְורֹוְזנָּ ל ְנש ִ ֵני ַתֲענּוַגִיְך ְוַעל ּכָּ ר ַעל ּבְ ֶ ֶנש   ְרִחי ְוֹגִזי ּכְ

ִיְך:ָר  נָּ ֲדדּו טּוֵרי ֲאבָּ ֻ ֵליל ש  ֶלב יָּם ְמזַֹרִיְך ּבְ ים ּבְ מֹו ַגּלִ ְדלּו ּכְ  מּו ְוגָּ

ִיְך:ׁש   ּלּו ְצפֹונָּ ר ּגִ ֶ ים ֲאש  ֵאין אּוִרים ְוֻתּמִ ֵרְך ּבְ ל ַמְחַמד ְיקָּ ד ְמלֹוֵנְך ְוכָּ  ּדַ

 ָ ִיְך:ת  נָּ ֲענָּ ְך ּוִמְטֵרְך ְולֹא אֹור ּבַ ִלי ַטּלֵ ֵרי ִגְלּבַֹע ּבְ הָּ  בֹור ְוַכְרֶמל ּכְ

ִיְך: נָּ מָּ ְמרּוק ש ְ י ּתַ ר ִלְבש ִ י ֶעִדי ְיקָּ ש ִ י ַטֲהִרי ְוִהְתַקּדְ  ִציֹּון ְיגֹוֵנְך ְנש ִ

ִיְך: ְברֹונָּ ֶנה ש ִ ם ֲעֹוֵנְך ּוִמש ְ י ּתַ ֹון ְוִגיל ּכִ ש  ש ָּ ְלמּו ְיֵמי ֶאְבֵלְך ּבְ  ִציֹּון ְוש ָּ

ִיְך: לּו ֵמי ְמנּוחֹות ַמֲעיָּנָּ ִהי עֹוד ִיזְּ ִכים ּוְמִדינֹות ּתְ ת ְמלָּ  ִציֹּון ְסֻגּלַ

ִיְך: ִרים ְונֹוְגנָּ ִפי ש ָּ ְפֶאֶרת ּבְ ְך ְצִפיַרת ּתִ דּוֵתְך ְצִפי עֹוד ִיְקְראּו לָּ  ִציֹּון ּפְ

ִיְך: ְזנָּ אָּ ם ְועֹוד יֹאְמרּו ּבְ ה ְלעֹולָּ ְך ֲאִביר ַיֲעקֹב ִצּוָּ ים ּבָּ ה ְוַחיִּ כָּ רָּ  ִציֹּון ּבְ

ִיְך: ִנית ְקִצינָּ ֵ ְרתּוְך ְוַגם יֹוִסיף יהוה ְקנֹות ש  ה ְיש ָּ  ִציֹּון ֲהמֹון ּכֲֹהִנים ֵהּמָּ
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ַשְך  / שמעיה )סימן( י חָּ  יֹום ְמאֹורִּ

 . תענית דף כט עמוד א1

 וכתיב "ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא."  

ואני   -אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותה לילה ליל תשעה באב היה. אמר להם הקדוש ברוך הוא: אתם בכיתם בכיה של חנם  

 קובע לכם בכיה לדורות.  

 

 . מה שקרה בפורטוגל היה טרגי יותר מן הגירוש מספרד, רגעים היסטוריים1

http://www.historicalmoments2.com/ הגירו-מן-יותר-טרגי-היה-בפורטוגל-שקרה-מה  

סבור שמה שקרה בפורטוגל היה טרגי יותר מן הגירוש מספרד. בספרד היה ליהודים זמן להתרגל  פרופסור יוסף חיים ירושלמי

, שלאחריה לא היו עוד יהודים בספרד, רק מומרים. כלומר, יהדות ספרד עברה 1492-ועד ל   1391-לרדיפות הדתיות מ 

 דמורליזציה איטית ושוחקת שיהודי פורטוגל לא התנסו בה.

בפורטוגל היתה עוינות ליהודים אבל היא לא דמתה לשנאה בספרד. ולאחר גירוש ספרד נמלטו יהודים רבים לפורטוגל, וסברו 

שהיא תהיה להם ארץ מקלט. ואמנם המלך ז'ואאו השני הציב תנאים נוחים. כל יהודי היה חייב לשלם סכום כסף שתמורתו 

ניתנה להם רשות לשהות בפורטוגל שמונה חודשים, חוץ משש משפחות עשירות שקיבלו זכות ישיבה קבועה וכן בעלי מלאכה 

 .1492-מומחים. חוקרים סבורים שמאה ועשרים אלף איש נכנסו לפורטוגל ב

אבל לא עברו חמש שנים והמלך מנואל חתם על צו גירוש של כל היהודים. אמנם הגירוש לא התקיים כי פורטוגל לא יכלה 

להרשות לעצמה לאבד את החלק הגדול והפעיל של המעמד הבינוני שלה. תחת זאת, המלך אנס לְשַמד את כל היהודים ואסר 

ולקחו אותם   14עליהם לצאת. עיקלו את בתי הכנסת ובתי הספר, שרפו את ספריהם, הטבילו בכוח ילדים מגיל שלוש עד  

 חדלה הקהילה הגדולה והזוהרת ביותר באירופה להתקיים. 1497מהוריהם, אלא אם כן יתנצרו. כך בסתיו 

, כשהמלך וחצרו נעדרו מליסבון, נעשה ביהודי ליסבון פוגרום 1506השנאה למומרים בפורטוגל היתה כה גדולה עד שבאפריל  

נפש, גברים, נשים וטף. העובדה שאושקי מספר על הטבח הזה  2000בחודש, נרצחו  21-ל 19-אכזרי ובמשך שלושה ימים, בין ה

 עדיין היה בפורטוגל. 1506-מרמזת על כך שב

 

 . שו"ת קול מבשר )הרב משולם ראטה( חלק ג סימן י"ג3

מה שאומרים, שמגורשי ספרד גזרו חרם שלא לשוב לספרד, לא מצאתי זאת בשום ספר, ושמועה זו אין לה יסוד נאמן. 

אדרבא: בשו"ת מבי"ט ח"א, סי' שז, מוכח בהפך, וז"ל: כי אין שם יהודים באראגון זה שבעים שנה, ואנו בטוחים שלא יאהל 

 ל יתברך הוא מקבץ נידחי עמו ישראל לא"י בזמן קרוב. עיין שם היטב ותבין.-עוד שם יהודי, כי הא

 

 תשעה באב בימינו 'ישעיהו ליבוביץ '. פרופ4

 ; "נתיבה", שנה כ"ד, תש"ט, וגם בספר יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל1949פורסם בפורסם ב"הדור", גל' ערב שבת "נחמו", תש"ט/ 

http://www.leibowitz.co.il/leibarticles.asp?id=44 

ישראל ודובריו כהנה וכהנה על מגילת איכה -שנה ויותר לאחריו, הוסיפו עם   1200-במשך עשרות דורות אחרי החורבן, עד ל 

כקינות לתשעה באב, עד שנסתתמו מעיינות היצירה הדתית. הקינות ברובן אינן מסתפקות בהעלאת זכר חורבן בית המקדש, 

הרוגי מלכות, גזרות תתנ"ו וקידוש השם של   10אלא דנות בעיקר בהווה של יוצרי הקינות, בזוועה ובאימה ובחרפת הגלות.  

תופסים לא   –שנה אחרי החורבן(    1200-שנה אחרי החורבן(, שריפת התורה בפריס )כ  1000קהילות אשפירא, מגנצא וורמיזה )

פחות מקום מאשר מאורע חורבן הבית עצמו. הקינות נוסח אשכנז הן מגילה של קהילות הקודש של מחוזות הריינוס 

מגילה של קהילות   –; הקינות נוסח ספרד  14-ופרנקויה שנהרגו ונשרפו ונטבחו ונחנקו, עד לגזירת המוות השחור במאה ה 

קסטיליה וארגון וצפון אפריקה אשר עליהן עברה כוס הגלות וההשמדות... אולם עד ימינו אנו, כשהיה יהודי נאמן חולץ נעליו 

נתכוון לעצמו ולעמו ולשפלותם וענותם ממש. לפיכך היה תשעה באב ביטוי חי   –ויושב על הקרקע ומתאבל בתשעה באב  

 לתחושתו של אדם מישראל במציאותו ממש, ולא העלאת זכר חורבן הבית בלבד.
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ַשְך  / שמעיה )סימן( י חָּ  יֹום ְמאֹורִּ

 . יום מאורי חשך, על הפיוט, מאתר הזמנה לפיוט5

קהילות שונות קוננו בט' באב לא רק על חורבנה של ירושלים, אלא גם על אסונות מקומיים שפקדו יהודים בתפוצות השונות. 

יוצאת דופן קינה זו בהשוואה שעורך הפייטן בין אסון הגירוש לחורבן ירושלים. הוא רואה בהתנצרותם של ילדים טהורים, 

 של חסידים וחכמים ואנשי מעשה )ואולי גם בהתנצרות למראית עין של האנוסים( אסון לא פחות גדול משברה של ירושלים.  

 

* * * * * 

 

 . סנהדרין דף צח עמוד ב6

 מה שמו? 

 דבי רבי שילא אמרי: שילה שמו, שנאמר עד כי יבא שילה.   

 דבי רבי ינאי אמרי: ינון שמו, שנאמר יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו.    

 דבי רבי חנינה אמר: חנינה שמו, שנאמר אשר לא אתן לכם חנינה.     

 ויש אומרים מנחם בן חזקיה שמו, שנאמר כי רחק ממני מנחם משיב נפשי.      

ֵגרּוש  ַקְסִטיְליָּא  ְך ּבְ ַ ש   יֹום ְמאֹוִרי חָּ

ְבִרי        אֹוי ִלי ַעל ש ִ

 

ִרי עֹוד שֶׁ  ְזּכְ ַלִים ַאל ּתִ  ֶבר ְירּוש ָּ

ַלי ְואֹויָּה ִלי       ה עָּ  ֲאהָּ

א ֳצִרי  ֶבר ַקאְסִטיְליָּא לֹא ִנְמצָּ ֶ י ְלש   ּכִ

 

ה מִ  רָּ מָּ ַמע קֹול ְנִהי ּבְ  ּפֹוְרטּוַגל ִנש ְ

ַלי ְוַאְלַלי       ה עָּ  ֲאהָּ

ְמזֹוִרי  זֹור ּכִ ְבִרי ּומָּ ש ִ ֶבר ּכְ ֶ י ֵאין ש   ּכִ

 

מֹו עַ  ל ש ְ ה ְמֻנּוָּ ֶ ש  ִנים ֶמֶלְך קָּ  ז ּפָּ

ַלי ְואֹויָּה ִלי       ה עָּ  ֲאהָּ

ִעי ְואֹוִרי   ם ֱאלֵֹהי ִיש ְ ֵ ַכח ש   ש ָּ

 

ֵאל יְּ  רָּ ַמע ִיש ְ ל יֹום ש ְ כָּ אֹוְמִרים ּבְ ִדים הָּ  לָּ

ַלי ְוַאְלַלי       ה עָּ  ֲאהָּ

ֶאֶבן עּוִרי  ה ְולָּ ִקיצָּ ֵעץ הָּ  אֹוְמִרים לָּ

ד הַ  ל יֹום ה' ֶאחָּ כָּ  ְמַיֲחִדים ּבְ

ַלי ְואֹויָּה ִלי       ה עָּ  ֲאהָּ

ר הּוא יֹוְצִרי   ֶ ן ְורּוַח ֲאש  ב ּבֵ ְמרּו אָּ  אָּ

 

ֵהם  ם ּכָּ לּו ֲאבֹותָּ מּו ְוִקּבְ  ִקיְּ

ַלי ְוַאְלַלי       ה עָּ  ֲאהָּ

ְתִרי ּוְנִזיִרי   ה ֵהם ּכִ ה ֵאּלֶ לֹוש ָּ ְמרּו ש ְ  אָּ

 

ה  ִפּלָּ ית ַהּתְ  ִסְפדּו ּוְנהּו ְנִהיָּּה ַעל ּבֵ

ַלי ְואֹויָּה ִלי       ה עָּ  ֲאהָּ

ִרי  ֲעפָּ  ֵאיְך ִסְפֵרי ַהּקֶֹדש  ִנְטְמנּו ּבַ

 

ה  י ַמֲעש ֶ ֵ ִמים ֲחִסיִדים ְוַאְנש   ַוֲחכָּ

ַלי ְוַאְלַלי       ה עָּ  ֲאהָּ

ְבִרי  י ֲאִני ש ִ ְמּתִ ְמרּו ְבִאיש  ֵמת ש ַ  אָּ

 

ה  ּועָּ ְתש  רֹוב ּבִ קָּ ֵאל ּבְ  ַנֲחֵמנּו הָּ

ה       ְתרּועָּ ִרים ּבִ ּה אָּ ְמקֹום ֲאהָּ  ּבִ

בֹוא ִיּנֹון ְוֵאִליָּּה גֹוֲאִלי.  ּבְ
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ם / מחבר לא ידוע ה ְוֶאְפַריִּ יהּודָּ  ְזֹכר ה' לִּ

 . זכור ה' ליהודה ואפרים, על הפיוט, מתוך אתר הזמנה לפיוט1

http://old.piyut.org.il/tradition/993.html?currPerformance=1294 

העם היהודי הוא עם של זיכרון, עם שזוכר ומצּווה לזכור ולהזכיר, להעביר הלאה. הזיכרון הוא הקושר ומחבר בין דור לדור. 

 הזיכרון המחייה את העם ושומר עליו בדורות של ריחוק וגעגוע.  

קינה זו, הנאמרת בקהילות הספרדיות בתפילת שחרית של תשעה באב, סובבת כולה סביב הזיכרון. ְזֹכר! ְזֹכר! מצווה המקונן 

אנחנו   -תביעה המופנית לא כלפי היחיד או הכלל, אלא כלפי רבונו של עולם. ציווי המקפל בתוכו תביעה    -בכל בית ובית  

 תזכור גם אתה!   -זוכרים. עכשיו 

זמני אורג יחד את הצרות והפורענויות הגדולות של עם ישראל לאורך הדורות. כך ארוגים בקינה זו יחד חורבן -הזיכרון העל 

בית ראשון, עשרת הרוגי מלכות ומעשה חנה ושבעת בניה בימי מלכות יוון. החתימה של כל בית ובית היא באזכור של חלקיק 

ם. גם כאן נשען המקונן על הזיכרון. אמירת פסוק זה מעלה בזיכרון את המזמור   -פסוק מתהלים עט   יבֹות ְירּוָשַליִּ יבֹות ְסבִּ ְסבִּ

 כולו, מזמור המקונן על חורבן ירושלים, הנאמר בשלמותו בתשעה באב.

 

 יג-. תהלים פרק עט, א1

ים: ָנְתנּו יִּ ִּם ְלעִּ יַכל ָקְדֶשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָשַל ְמאּו ֶאת הֵּ ם ְבַנֲחָלֶתָך טִּ ים ָבאּו גֹויִּ ְזמֹור ְלָאָסף ֱאֹלהִּ ְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף  ֶא מִּ ת נִּ

ם   יֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: ָשְפכּו ָדָמם ַכַמיִּ ם ְבַׂשר ֲחסִּ ִּם  ַהָּׁשָמיִּ לָּ יבֹות ְירּושָּ ינּו: ְסבִּ יבֹותֵּ ְסבִּ ינּו ַלַעג ָוֶקֶלס לִּ נֵּ ְשכֵּ ינּו ֶחְרָפה לִּ ר: ָהיִּ ין קֹובֵּ ְואֵּ

ם ֲאֶשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמלָ  ְנָאֶתָך: ְשֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהגֹויִּ ש קִּ ְבַער ְכמֹו אֵּ י ָאַכל כֹוַעד ָמה ה' ֶתֱאַנף ָלֶנַצח תִּ ְמָך לֹא ָקָראּו: כִּ ת ֲאֶשר ְבשִּ

ַשמּו: ַאל  הּו הֵּ רֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנוֵּ ְזכָּ נּו ַעל ְדַבר ְכבֹוד   תִּ ְשעֵּ י יִּ נּו ֱאֹלהֵּ י ַדלֹונּו ְמֹאד: ָעְזרֵּ ר ְיַקְדמּונּו ַרֲחֶמיָך כִּ ים ַמהֵּ אֹשנִּ ֶמָך ְש ָלנּו ֲעֹוֹנת רִּ

ָּוַדע בגיים ַבגֹויִּ  יֶהם יִּ ם ַאיֵּה ֱאֹלהֵּ ינּו ְלַמַען ְשֶמָך: ָלָמה יֹאְמרּו ַהגֹויִּ ר ַעל ַחָֹּאתֵּ נּו ְוַכפֵּ ילֵּ ְקַמת ַדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: ם לְ ְוַהצִּ ינּו נִּ ינֵּ עֵּ

יָקם חֶ  ם ֶאל חֵּ ְבָעַתיִּ ינּו שִּ נֵּ ְשכֵּ ב לִּ י ְתמּוָתה: ְוָהשֵּ ר ְבנֵּ יר ְכֹגֶדל ְזרֹוֲעָך הֹותֵּ ְרפּוָך ֲאֹדָני: ַוֲאַנְחנּו ְרפָ ָתבֹוא ְלָפֶניָך ֶאְנַקת ָאסִּ ָתם ֲאֶשר חֵּ

ָלֶתָך:   ר ְתהִּ יֶתָך נֹוֶדה ְלָך ְלעֹוָלם ְלֹדר ָוֹדר ְנַספֵּ  ַעְמָך ְוצֹאן ַמְרעִּ

 

 . עם של מספרי סיפורים, שיג ושיח )פרשת כי תבא(, הרב יונתן זקס3

היהודים היו העם הראשון שמצא את אלהים בתוך ההיסטוריה. הם היו הראשונים לחשוב במונחים היסטוריים, כלומר 

לראות את הזמן כזירה של שינוי, בניגוד לתפיסה המחזורית של הזמן שעל פיה השנים הן רק סבב של עונות ובני אדם נולדים 

מאות שנים לפני   -ומתים כגלגל חוזר בעולם בלי ששום דבר מהותי משתנה. היהודים היו העם הראשון כתב היסטוריה  

הרודוטוס ותוקידידס, שתכופות מתוארים שלא כדין כהיסטוריונים הראשונים. ובכל זאת, בעברית המקראית אין מילה 

שמשמעותה "היסטוריה" "דברי הימים" הוא הביטוי הקורב ביותר במובנו לכך(. במקום לדבר על היסטוריה, היא משתמשת 

 בשורש זכ"ר.

)שלו(, ואילו זיכרון,   his-פותחת ב   historyויש הבדל יסודי בין היסטוריה וזיכרון. השפה האנגלית נותנת בו סימן יפה: 

memory מתחיל ב ,-me     לעומת גוף ראשון. ההיסטוריה קרתה לאחרים; הזיכרון הוא זיכרון שלי. הוא   -)אותי(. גוף שלישי

הסיפור שלי. זיכרון הוא עבר שהפנמתי והפכתי לחלק מזהותי. לכך מכוון מאמר חז"ל המפורסם, "בכל דור ודור חייב אדם 

 לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".

 

 יא-. ישעיהו פרק סד, ח4

ְקֹצף ה' ַעד ְמֹאד ְוַאל ָלַעד   ְזֹכר ַאל תִּ ית   תִּ ִּם ְשָמָמה: בֵּ ְדָבר ָהָיָתה ְירּוָשַל יֹון מִּ ְדָבר צִּ י ָקְדְשָך ָהיּו מִּ ן ַהֶבט ָנא ַעְמָך ֻכָלנּו: ָערֵּ ָעֹון הֵּ

לֶ  ינּו ָהָיה ְלָחְרָבה: ַהַעל אֵּ ש ְוָכל ַמֲחַמדֵּ ַפת אֵּ ְׂשרֵּ ינּו ָהָיה לִּ ְללּוָך ֲאֹבתֵּ נּו ֲאֶשר הִּ ְפַאְרתֵּ נּו ְותִּ נּו ַעד ְמֹאד:  הָקְדשֵּ ְתַאַפק ה' ֶתֱחֶשה ּוְתַענֵּ  תִּ

 

 . מצודת דוד ישעיהו פרק סד פסוק יא5

 וכי תחריש להאומות אשר כל אלה עשו וכי עוד תענה אותנו בידם עד זמן מרובה הלא די במה שעבר:  -תחשה 
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ם / מחבר לא ידוע ה ְוֶאְפַריִּ יהּודָּ  ְזֹכר ה' לִּ

 . תפילת אב הרחמים6

ים. ְק  ימִּ ים ְוַהְתמִּ ים ְוַהְיָשרִּ ידִּ ים ַהֲחסִּ ְפקוד ְבַרֲחמִּ ים הּוא יִּ ים. ְבַרֲחָמיו ָהֲעצּומִּ ן ְמרומִּ ים שוכֵּ לָאב ָהַרֲחמִּ ות ַהֵֶּדש ֶשָמְסרּו ַנְפָשם הִּ

ֲאָריות ָגבֵּ  ים ַקלּו ּומֵּ ְנָשרִּ ְפָרדּו. מִּ ים ְבַחיֵּיֶהם ּוְבמוָתם לא נִּ ימִּ ים ְוַהְנעִּ ם. ַהֶנֱאָהבִּ ֶפץ צּוָרם. רּוַעל ְקֻדַּׁשת ַהּׁשֵּ  ַלֲעׂשות ְרצון קוָנם ְוחֵּ

ם ְזְכרֵּ י עוָלם.   יִּ יקֵּ ם ְשָאר ַצדִּ ינּו ְלטוָבה עִּ  ֱאלהֵּ

 

 . מתוך תפילת העמידה7

ר יֶהם ְלַמַען ְשמֹו ְבַאֲהָבה. ְוזֹוכֵּ י ְבנֵּ ְבנֵּ ל לִּ יא גֹואֵּ בִּ י ָאבֹות ּומֵּ  ַחְסדֵּ

 

* * * * * 

 . דברי הימים ב פרק לה פסוק כג1

יֻרהּו ַוַיֲעבִּ י ְמֹאד:  יתִּ י ָהֳחלֵּ י כִּ ירּונִּ ָיהּו ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ַלֲעָבָדיו ַהֲעבִּ ים ַלֶמֶלְך יֹאשִּ יֻבהּו ַעל ֶרֶכב עֲ   ַוֹירּו ַהֹירִּ ַוַיְרכִּ ן ַהֶמְרָכָבה  ָבָדיו מִּ

ְת  ִּם מִּ ירּוָשַל ְברֹות ֲאֹבָתיו ְוָכל ְיהּוָדה וִּ ר ְבקִּ ֵָּבֵּ ִּם ַוָיָמת ַויִּ יֻכהּו ְירּוָשַל ְשֶנה ֲאֶשר לֹו ַויֹולִּ ָיהּו:  ַא ַהמִּ ים ַעל יֹאשִּ  ְבלִּ

 

 . תענית דף כב עמוד ב9

וירו הירים למלך יאשיהו ויאמר המלך לעבדיו העבירוני כי החליתי מאד, מאי כי החליתי מאד? אמר רב יהודה אמר רב: 

 מלמד שעשו כל גופו ככברה.  

ה ְוֶאְפַרִים    ְזכֹר ְייָּ ִליהּודָּ

ִים  ּמַ ם ּכַ מָּ ְך ּדָּ ּפַ ֻ ר ש  ֶ  ֲאש 

ַלִים   ְסִביבֹות ְסִביבֹות ְירּוש ָּ
 

א ְקרָּ יַח ַהּנִ  ְזכֹר ְייָּ ִלְמש ִ

ה  רָּ ְכבָּ ּו ֶאת ּגּופֹו ּכִ ש  ר עָּ ֶ  ֲאש 

ה ר ּבֹו לֹא יָּרָּ ֶ  ְולֹא נֹוַתר ֵחץ ֲאש 

ה  רָּ ֶנֶפש  מָּ ה ּבְ יו ֶאְבּכֶ לָּ ֵכן עָּ  לָּ

ל יַָּדִים פּו כָּ ֶבר ֶזה רָּ ֶ  ְלש ּ

ַלִים   ְסִביבֹות ְסִביבֹות ְירּוש ָּ
 

מֹוִנים ֶאֶלף ֲאִציִלים ְ  ְזכֹר ְייָּ ִלש ּ

ְמֵעאִלים  ש ְ ְלכּו ַליִּ ְרחּו ְוהָּ ר ּבָּ ֶ  ֲאש 

ִלים ם ֹאהָּ ְקעּו ש ָּ אּום ּתָּ  ְוֵעת רָּ

ִלים  בָּ ל ּוְנפּוִחים ַהּנְ  ִעם ַמֲאכָּ

ִלי ַמִים קּום ִמּבְ א ִהש ְ מָּ  ּוַבּצָּ

ַלִים   ְסִביבֹות ְסִביבֹות ְירּוש ָּ

 

 

 

ִחים בֹות ּוְפרָּ  ְזכֹר ְייָּ ְלאָּ

ִחים  ר ַטּבָּ ע ש ַ ש ָּ ַרג רָּ ר הָּ ֶ  ֲאש 

ִחים בָּ ְקִריב ַהזְּ ַדם ּכֵֹהן ַהּמַ  ּבְ

ִחים  ִרים ֶאל ּפַ ִצּפֳ ם ּכְ דָּ  ְוַגם צָּ

ְזַנִים ה אָּ ְלנָּ ּצַ ֶבר ֶזה ּתִ ֶ  ְלש 

ַלִים   ְסִביבֹות ְסִביבֹות ְירּוש ָּ
 

ה נּועָּ ה ַהּצְ נָּ  ְזכֹר ְייָּ ְלַאְלמָּ

ה  ְבעָּ ֶניהָּ ש ִ ְרגּו ֶאת ּבָּ ר הָּ ֶ  ֲאש 

ה עָּ ְרש ָּ ן הָּ וָּ ה ַמְלכּות יָּ ֵני ַעְולָּ  ּבְ

ה  ְקעָּ ה ְוַגם ש ָּ ְפלָּ ּה נָּ  ְוִהיא ַעְצמָּ

ל ֵמַעִים ה ֶיֱהמּו כָּ  ְוַעל ֵאּלֶ

ַלִים   ְסִביבֹות ְסִביבֹות ְירּוש ָּ
 

ים יש ִ ש ִ ה ַהיְּ רָּ  ְזכֹר ְייָּ ַלֲעש ָּ

ים  ש ִ יֵדי ֲאדֹוִנים קָּ ְפלּו ּבִ ר נָּ ֶ  ֲאש 

ים ִ  ַלֶחֶרב ּוְלַלֶהֶבת ִאש ּ

ים  ֵאיִלים ּוְתיָּש ִ יטּום ּכְ  ְוִהְפש ִ

ַמִים ֹוֵכן ש ָּ ם ש  ת ש ֵ ַ  ַעל ְקֻדש ּ
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ה / מחבר לא ידוע ה ְקדֹושָּ דָּ יֶכם עֵּ  ֲאלֵּ

 איכה )בובר( נוסח ב פרשה א -. מדרש זוטא 1

אמרו אותו היום שנכנסו אויבים לעיר והחריבו בית המקדש, היה חוץ לירושלים יהודי אחד חורש במחרשתו, וראה שהפרה 

שהיה חורש בה הפילה את עצמה לארץ, ולא היתה רוצה לחרוש, אלא תמיד היתה גערה, ראה אותה האיש ונבהל מאד, והיה 

מכה את הפרה כדי שתחרוש, ולא היתה רוצה, אלא תמיד היתה מפלת עצמה לארץ, והוא מכה אותה תמיד, עד ששמע קול 

אומר מה לך לפרה הנח אותה, שהיא צועקת על חורבן הבית ועל מקדש שנשרף היום. שמע האיש, מיד קרע את בגדיו, ותלש 

את שערו וצעק, ונתן אפר על ראשו ובכה ואמר אוי נא לי, אוי נא לי. לאחר ב' או ג' שעות עמדה הפרה על רגליה ורקדה 

 ושמחה, תמה האיש מאד, שמע קול אומר טעון וחרוש כי בשעה זאת נולד משיח  

 

 . רבי צדוק הכהן מלובלין, פרי צדיק לר"ח מנחם אב1

וכן בכל דור ודור נולד בט' באב בחינת המשיח וכמו בשעת הבריאה של אדם הראשון נולד ביום ו' ורוח של משיח, איתא 

 במדרש ורוח אלוקים מרחפת על פני המים זה רוח של משיח.

 

 . ערוך השולחן אורח חיים סימן תקנב סעיף יד3

אין אומרים תחנון במנחה בערב ט"ב משום דאקרי מועד וכן אין אומרים צדקתך צדק במנחה שבת ערב ט"ב וגם בת"ב עצמו 

 כן והעניין הוא לסימן כי אנו מובטחים בהשי"ת שעוד יתהפכו הימים האלה למועדים ושמחה וימים טובים.

 

 . מנהגי החגים: חפיפת הראש ושטיפת הבית אחר חצות4

 כא. חפיפת הראש ושטיפת הבית אחר חצות

בתשעה באב אחר חצות היום, יש מבני עדות המזרח שנוהגים שהנשים חופפות את ראשן* ושוטפות את הבית, ויש שאף 

 (.309מסיידים אותו )זיו המנהגים עמוד קלו; ילקוט מנהגים ממנהגי יהדות תוניסיה עמוד 

הטעם: משום שמובא במדרש )איכ"ר פרשה א סימן נז(, שבתשעה באב לעת ערב נולד המשיח, "וצריך לעשות זכר 

 לגואל" )באר היטב סימן תקנא ס"ק לו בשם שכנה"ג(.  

 

 . אליכם עדה קדושה, על הפיוט, אתר הזמנה לפיוט5

http://old.piyut.org.il/textual/288.html 

שני לילות   -קינה לתשעה באב במסורת יהודי חאלב. במרכז הקינה עומדת ההשוואה בין ליל הסדר לבין ליל תשעה באב  

שתמיד חלים באותו יום בשבוע )כלומר, אם השנה למשל ליל הסדר חל במוצ"ש, גם ליל תשעה באב יחול במוצ"ש וכך תמיד 

היא מסמלת את הקשר הפנימי שבין   -יחול תשעה באב ביום בשבוע שבו חל ליל הסדר באותה שנה(. צמידות זו אינה מקרית  

שכן גלות וגאולה כרוכים זה בזה. בתוך   -יום החורבן והגלות    -חג החרות והגאולה, ובין תשעה באב    -ליל הסדר, חג הפסח  

 . ב א ב ה  שע ת י  א צ ו מ ב ד  ול נ ח  י מש ה ש ת  ור ס מ ל שך  מ ה ב  , חת מ ו צ יא  ה ה  נ ממ ו ה  ל או ג ה ר  כב ה  נ ו טמ ת  ו ל  הג

המשורר בונה את הקינה על פי "מה נשתנה" אותו אנו אומרים בליל הסדר, ובדומה לו, הקינה בנויה כקושיות, או כפי 

ָכל ַהלֵּ  ְשַתָנה ַהַלְיָלה ַהֶֶּה מִּ לֹות, ַמה נִּ ֶכם ְשאֵּ זהו   -ת  ילֹושמתנסח המשורר בתחילת הפיוט, בפנותו אל קהל שומעיו: ֶאְשַאל מִּ

הפזמון החוזר העובר כחוט השני לאורך כל הקינה והמחדד לנו בכל פעם בצורה מרה ונוקבת את הניגודיות שבין פסח לבין 

 תשעה באב.

 



—20—  

 

ה / מחבר לא ידוע ה ְקדֹושָּ דָּ יֶכם עֵּ  ֲאלֵּ

 
 

ה ה ְקדֹוש ָּ  ֲאֵליֶכם ֵעדָּ

ֵאלֹות   ם ש ְ ַאל ִמּכֶ  ֶאש ְ

ה ְילָּ ה ַהּלַ ּנָּ ּתַ ש ְ  ַמה ּנִ

ילֹות? ל ַהּלֵ  ַהזֶּה ִמּכָּ

ַסח ֵליל ּפֶ  ַמּדּוַע ּבְ

 אֹוְכִלים ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים 

ה ַהזֶּה  ְילָּ ה ַהּלַ  ַעּתָּ

ַבְענּו ּבּוז ּוְמרֹוִרים   ש ָּ

ִרים ֵ ש   ַעל ֶהֶרג ַהּכְ

ִרים    ְוַעל ֶזַרע ְיש ָּ

ְמרּוִרים ְבִכי ּתַ ן ּבִ  ַעל ּכֵ

א קֹוִלי ְכחֹולֹות  ָּ  ֶאש ּ

ה ְילָּ ה ַהּלַ ּנָּ ּתַ ש ְ  ַמה ּנִ

ילֹות? ל ַהּלֵ  ַהזֶּה ִמּכָּ

 

 

ַסח ֵליל ּפֶ  ַמּדּוַע ּבְ

ה  ְמחָּ ִ ש ּ רּוְך ּבְ ן עָּ ְלחָּ ֻ  ש 

ֲעוֹונֹוֵתינוּ  ה ּבַ  ַעּתָּ

ה  חָּ ֵליל ֶזה קֹול ֲאנָּ  ּבְ

אנוּ  צָּ י לֹא מָּ ּה ּכִ  ֲאהָּ

ה   ְלַכף ַרְגֵלנּו ְמנּוחָּ

ה רָּ ה צָּ אָּ י בָּ  אֹוי ּכִ

ח ְמחֹולֹות  ּכַ ן ֶאש ְ  ַעל ּכֵ

ה ְילָּ ה ַהּלַ ּנָּ ּתַ ש ְ  ַמה ּנִ

ילֹות? ל ַהּלֵ  ַהזֶּה ִמּכָּ

ַסח ֵליל ּפֶ  ַמּדּוַע ּבְ

ה  כָּ ְברָּ ֹוִתים ּכֹוסֹות ּבִ  ש 

ֵליל ֶזה ה ֲאַנְחנּו ּבְ  ַעּתָּ

ה  ת ֵאיכָּ א ְמִגּלַ  ִנְקרָּ

י  ְבּתִ ַ לּות יָּש  גָּ ה ּבְ  ֵאיכָּ

ה  אִתי ֶאֶרץ ְמבּוכָּ  ּובָּ

ה כָּ ֵכן ֲאִני ַעל ּכָּ  לָּ

לֹות   ֲאעֹוֵרר קֹול ְילָּ

ה ְילָּ ה ַהּלַ ּנָּ ּתַ ש ְ  ַמה ּנִ

ילֹות? ל ַהּלֵ  ַהזֶּה ִמּכָּ

 

 

ַסח ֵליל ּפֶ  ַמּדּוַע ּבְ

ה  דָּ ִמיד ַהּגָּ  קֹוִרין ּתָּ

ֵליל ֶזה ה ֹנאַמר ּבְ  ַעּתָּ

ה  דָּ ְמרּור ּוְקפָּ ִכי ּתַ  ּבְ

ךְ  ֶ י ֶמש  ְרּתִ י ּגַ  אֹויָּה ּכִ

ה  ֻקּדָּ א ֵעת ּפְ  ּובָּ

ה  אֹוי ַעל ִקְריָּה ֲחמּודָּ

י ְתִפּלֹות  ּתֵ  ְוַעל ּבָּ

ה ְילָּ ה ַהּלַ ּנָּ ּתַ ש ְ  ַמה ּנִ

ילֹות? ל ַהּלֵ  ַהזֶּה ִמּכָּ

ַסח ֵליל ּפֶ  ַמּדּוַע ּבְ

ל  ִמיד ַהַהּלֵ  ִנְגֹמר ּתָּ

ֵליל ֶזה ה ֲאַנְחנּו ּבְ  ַעּתָּ

ד ִויֵליל   ְנִהי ִמְסּפֵ

ה ֲעוֹונֹוֵתינּו ַעּתָּ י ּבַ  ּכִ

ל  ּלֵ  לֹא נּוַכל ְלִהְתּפַ

ל ש  ִמְתַחּלֵ ית ִמְקּדָּ י ּבֵ  ּכִ

לֹות  ְרבּו ֵהיכָּ  ְוַגם חָּ

ה ְילָּ ה ַהּלַ ּנָּ ּתַ ש ְ  ַמה ּנִ

ילֹות? ל ַהּלֵ  ַהזֶּה ִמּכָּ

 

 

ַסח ֵליל ּפֶ  ַמּדּוַע ּבְ

ה  ִזְמרָּ ֹפְך ּבְ  אֹוְמִרים ש ְ

ִתינוּ  ֵליל ֶזה ש ָּ ה ּבְ  ַעּתָּ

ה  רָּ  ַלַען רֹאש  ּומָּ

ה רָּ ה ֶנְעּדָּ ְמחָּ י ש ִ  אֹוי ּכִ

ְרֵכי ִציֹּון ֲאֵבלֹות   ּדַ

ה ְילָּ ה ַהּלַ ּנָּ ּתַ ש ְ  ַמה ּנִ

ילֹות? ל ַהּלֵ  ַהזֶּה ִמּכָּ
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 סיום ~ מדוע?

 . ירמיהו פרק יב, א1

ָחה ָשלּו ָכל ֹבגְ  ים ָצלֵּ ר אֹוָתְך ַמדּוַע ֶדֶרְך ְרָשעִּ ים ֲאַדבֵּ ְשָפטִּ ֶליָך ַאְך מִּ יב אֵּ י ָארִּ יק ַאָתה ה' כִּ יַצדִּ  ָבֶגד:  דֵּ

 

 . רש"י ירמיהו פרק יב פסוק א1

 כשאתווכח עמך ידעתי כי תצדק בדבריך אך חפץ אני לדבר משפטים אותך להודיעני דרכך: -צדיק אתה ה' כי אריב אליך 

 שנתת גדולה לנבוכדנצר הרשע ותצליחהו להחריב ביתך, ד"א על אנשי ענתות היה צועק וקורא תגר:  -מדוע דרך רשעים צלחה 

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  


