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    אאאא""""שיבנה בבשיבנה בבשיבנה בבשיבנה בב, , , ,  שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו1944194419441944

  באב תשעהל הגיגים
   )יב' דברים א(" איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם"
   )א' איכה א(" איכה ישבה בדד העיר רבתי עם"

שאומר משה " איכה"והמדרש מקשר בי� , "דברי�"פרשת את קוראי� בו באב בשבוע שחל תשעה בדר� כלל 
הנאמר הפסוק שפותח את מגילת " איכה" לבי� )יב' דברי� א(" � וריבכ�כאיכה אשא לבדי טרחכ� ומשא: "בפרשה
א לבדי איכה אש"אומר משה רבינו . )א' איכה א(" איכה ישבה בדד העיר רבתי ע�": שקוראי� בתשעה באב איכה

היו מטריחי� את משה בני ישראל ש, נבע כתוצאה משנאת חינ�איני יכול עוד לשאת את הטורח שלכ� ש" טרחכ�
. מעשיו של משה רבינו לכ! חובהאת  שהיו דני� ,"ומשאכ�", י מסירת ראיות וטענותל ידומאריכי� בדי� ע

,"איכה ישבה בדד העיר רבתי"": איכה"במילה ג� מגילת איכה מתחילה  .  שהיו נרגני� ועושי� ריב ומדו�,"וריבכ�"
חינ� השנאת מרמז על " איכה"הלשו� , כמו אצל משה, שג� כא�לרמוז ? מה גר� לחורב� הנורא הזה, "אי�"מלשו� 

  .זה של שנאת חנ�הפג� הצלחתו לתק� את ה� לא יי וכל עוד לא נבנה בית המקדש סימ� הוא שעד,גרמה לחורב�ש
  

   ת חזוןהפטר -) כא' ישעיה א(" צחיםעתה מרוצדק ילין בה "
צדקה מצות ה� פני כאשר מזדמנת ל,"צדק ילי� בה: "חוסר המוסריות שבה�ישראל ע� מוכיח את  ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהוהנביא 

לפניה� דבר מזדמ� כאשר ילו או, "עתה מרצחי�ו". א� בכלל,  למחרתדהיינו דוחי� אותה, הרי ה� מליני� אותה
  .  אלא מיד מבצעי� אותהערגממתיני� אפילו אינ� ה� עבירה 

  

  ת חזוןהפטר -  )כג' ישעיה א (״כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים״
מריבות מיד ללא ה� משלמי�, כס!ה�  בי�חייאשר כקורא הנביא לאלו ש, "חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"המבאר , "שלמוני�"
בתוכחתו של הנביא  .� ביניה� להשכי� שלוה� מנסי�לאשתו מ  לחבירו או בי� איש� איזו מריבה בי� אד�כשרואיו

הגדיל את לעל מנת אלא ש,  לא רק שהשרי� אוהבי� לקחת שוחד"$כולו אוהב שוחד, אומר הנביאעל שרי ישראל 
הוכי מה� יש תקו, את חובותיה� �שלא פורעי מחלוקת ואת אלוהה� את בעלי מעדיפי� , שוחדת קבלהסיכוי ל

בזמ�  אלו שמשלמי�רודפי� את , "רוד! שלמוני�ו". חובות לה� את ה"וסדרי"שהשרי� לקבל שוחד על מנת 
  .קבל שוחדסיכוי ל י�מה� אכי , ניה� מסודרי�יועני

  

  )ת לתשעה באבנוקי(יה״ רשה בציי כמו א,יהר״אלי ציון וע
בבבברדיטשורדיטשורדיטשורדיטשומבמבמבמבי לוי יצחק י לוי יצחק י לוי יצחק י לוי יצחק רברברברבאומר . כאישה הסובלת מצירי לידה, "שה בציריהיאת ע� ישראל כ$אבקינה זו מדמי� 

שאמנ� כעת היא סובלת ייסורי� , סבלו של ע� ישראל דומה לסבלה של אישה בעת הלידה, שהדמיו� מתאי� מאוד
ע� חי� טובבאותה המידה . הר� נולדצאת ותנוח ע� , ה�שעוד מעט תשתחרר מקשי� א� בתו� ליבה יודעת היא 

   . השמחה של הגאולה השלימהינולגיע אשבמהרה תביותר  בזמני� הקשי� לואפיישראל 
  

  ).תענית כו" (ם אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באבחמשה דברי"
אומר , חמישה בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב, עשרה דברי� קשי� אירעו לבני ישראל בימי בי� המצרי�

עברו עלשהחלוקה הזו של חמישה דברי� וחמישה דברי� הוא מפני שבני ישראל , "ב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידעב� יהוידע"ב, רבינו יוס! חיי�רבינו יוס! חיי�רבינו יוס! חיי�רבינו יוס! חיי�
  . בלוח זה  וחמשה, חמשה בלוח זה,הלוחותשני עשרת הדברות הכתובי� על 
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  הגיגים למגילת איכה
   )א' אאיכה (" דדב ישבהאיכה "

  .%ענתותההההה� 'ככככ%רמיה ייייני 'אאאא של ראשי התיבותהיא " איכה" שהמילה $סדר הדורותסדר הדורותסדר הדורותסדר הדורות"מובא ב
  

  )ד' אאיכה ( נאנחים״ה ניהכ ל שעריה שוממיםכי ציון אבלות מבלי באי מועד כ״דר
        ))))בבבב' ' ' ' אבות אאבות אאבות אאבות א ( ( ( (""""גמילות חסדי�גמילות חסדי�גמילות חסדי�גמילות חסדי�     על התורה ועל העבודה ועל על התורה ועל העבודה ועל על התורה ועל העבודה ועל על התורה ועל העבודה ועל::::על שלשה דברי� העול� עומדעל שלשה דברי� העול� עומדעל שלשה דברי� העול� עומדעל שלשה דברי� העול� עומד""""

אז  יו מחזיקי�ה ,ישראל לרגל שלש פעמי� בשנהבני עלו ו $ שבזמ� שבית המקדש היה קיי� בת רבי� בת רבי� בת רבי� בת רבי�ררררשעשעשעשעב$מבואר 
ש�  רה גדול והיו יושבי� ולומדי�יה תלמוד תוהירושלי�  ישעראחד מבכל , "עמוד התורה ".את כל שלשת העמודי�

עמוד ". הקרבנות עבודתלצור� , וישראל במעמד�, לויי� בדוכנ�וה ני� בעבודת�הכהיו ה, "דהו העבודעמ ".תורה
ונפגשי� ומעייני� בצרכי  שלי� היתה מתחזקת האחדות ביניה�רוישראל בי בזמ� שנתקבצו כל, "גמילות חסדי�

כל השלשה עמודי�  נשברו, בעוונותינו הרבי�, � שחרב בית המקדשיו מ�א .לעזרה ציבור מי ירד מנכסיו מי זקוק
כ� , גדל פרא הואוממילא את שערו אבל לא מגלח הכמו ש. "גמילות חסדי�עמוד "שבת , ציו� אבלות$ $דרכי .$להנ

עליה� את  י�ארו, כלומרבה קוצי� ועל זה נאמר $דרכי ציו� אבלות$  שלי� גדלי�רויו עולי� בה ליה שר�ג� הד
 ה� עולי &מועד$  וזהו $מבלי באי. עוסקי� בגמילות חסדי� בירושלי� וממילא כשלא עולי� לרגל לא. האבלות

 נחרבו והתורה מונחת הלכההמצויני� ב השערי�, "התורהעמוד " שבת ה שוממי�$רי$כל שע .רגלי� שהפסיקו לבוא
  .העבודה מבית המקדש בטלה, "עמוד העבודה"שבת , $כהניה נאנחי�$ . זויתר�בק

  

  )ח' איכה א( "יםשלאה ירוחטא חט"
 לואה, "ירושלי�"זכיר את ר� להוצדוע ראה הנביא מ, עודו? "חטא חטאה" מרוואאת עניי� החטא פל הנביא ומדוע כ

בינה בינה בינה בינה "ואר בבמ ?מתייחס לירושלי�" א ש$חטא חטאה הוטוופש, מדברי� על ירושלי�כל הפסוקי� הקודמי� 
מעשה "שאצל אומות העול� נחשב רק  בעוד. ל מהותי בי� חטאי אומות העול� לאלו של ישראליש הבד ש$לעיתי�לעיתי�לעיתי�לעיתי�
 ע� ,העובדה שה� אלא ג�, לא רק החטא כשלעצמו עומד לחובת�. ישראל אי� הדבר כ� אצלשהרי , עצמו" החטא

לאותו  ינו ראוישא" העושה" וה� בשל, עצמו" המעשה" ה� מצד: שחטא� כפול נמצא. נכשלו בחטא, 'סגולתו של ה
תפארתו של הקב$ה נחשב לה חטאה  עיר" ירושלי�"היינו מצד היותה , "חטא חטאה ירושלי�: "זהו שאמר .החטא

   . $חטא חטאה$לכ�, לחטא כפול
  

  ) בכ' אאיכה ( "תבוא כל רעתם לפניך"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (י�י�י�י�ננננכל רעת� לפכל רעת� לפכל רעת� לפכל רעת� לפתבא תבא תבא תבא  קוראי�  קוראי�  קוראי�  קוראי� ����וכשאי� את� זוכי� אתוכשאי� את� זוכי� אתוכשאי� את� זוכי� אתוכשאי� את� זוכי� את, , , , מומומומוטעטעטעטעכשאת� זוכי� את� קוראי� תביאמו ותכשאת� זוכי� את� קוראי� תביאמו ותכשאת� זוכי� את� קוראי� תביאמו ותכשאת� זוכי� את� קוראי� תביאמו ות""""    
שהגויי� גרועי� , הוא רו� בלפני הקדוששבני ישראל טועני� , "כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"מתר' ה? י� הללוב הכתו�יבמה קשר יש  

להצטדקות . הרי אנו צדיקי� גמורי�, למעשיה� הרעי�ואה להתנהגות� והשוב, "�וא כל רעת� לפניבת", מאתנו
את� " ,"כשאת� זוכי�"ל בא. משלנו להודיע עליה� י�בוטי�  כשאי� לנו מעש"כשאי� את� זוכי�"הזאת אנו נזקקי� 

  . מצד יחוס עצמנו, י�בוטזכות מעשינו הבראויי� אנחנו להיגאל " �הר נחלתביאמו ותטעמו בקוראי� ת

  

  ) כט' גאיכה ( " ש תקוהיר פיהו אולי בעפיתן "
האד�  יצייר ,"ר פיהובעפית� "?  לשמור את הפה�כיצד האד� צרי אומר שמהפסוק נית� ללמוד רבי אליהו לופיא�רבי אליהו לופיא�רבי אליהו לופיא�רבי אליהו לופיא�

ג� אז , דהיינו ,"אולי יש תקוה" : ואומרממשי� הכתוב, אפילו הכי?  הא� יכול אז לדבר,בנפשו כאילו פיו מלא עפר
   . לא בטוח שישמור האד� את פיו

  

  )כא-בכ' האיכה (השיבנו ה׳ אליך ונשובה חדש ימינו כקדם״ ... ״כי אם מאס מאסתנו
' שהמדוע , תמוהולכאורה , " אלי� ונשובה'השיבנו ה ":בכל זאתאנו מבקשי� ו" מאס מאסתנו �כי א": נאמר בפסוק
גרש את  שיש שתי סיבות שבגלל� יכול אד� להגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנאהגאו� מוילנא מבאר ?נובמאס אליו אחרי שכביכול ישיב אותנו 

. נו סר חינה בעיניו דהיי" לא תמצא ח� בעיניו�א" או, לאחר שהאישה בגדה בו, "ת דבררומצא בה ע כי": אשתו
 אבל במקרה השני אפשר לחזור, לכל ימי חייו ואסורה לו עולמית הגט שנת� לה הוא, במקרה הראשו�הבדל הוא שוה

 הרי, �חיננו בעיני היו בגלל שאבדא� הגירושי� , $כי א� מאס מאסתנו$,  וזה מה שאנו מבקשי�.ולשאתה שנית
    .ינואי� בינהנישו בריתאת לחדש נית� , $השיבנו ה% אלי�$
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