
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

    אאאא""""שיבנה בבשיבנה בבשיבנה בבשיבנה בב, , , ,  שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו שנה לחורבן בית מקדשינו1946194619461946

  באב' טלהגיגים 
  ) ג'בישעיה נ( "וכסף תיגאלבחינם נמכרתם ולא "

שכידוע הסיבה לחורב� הבית וליציאה , "חינ� נמכרת� : "ל הפסוק ע''''����ייייובובובובההההווווהרבי מדרהרבי מדרהרבי מדרהרבי מדר    מעניי� להביא את פרושו של 
ג� הגאולה מהגלות והשיבה , כתשובת המשקל, א� הגלות היתה בגלל שנאת חינ� הריו, שנאת חינ�לגלות היתה 

   ".וכס� תיגאלבולא "וזהו , לאר� ישראל צריכה להיות על ידי אהבת חינ�
  

  )יטשבת ק(" םידי חכמימ תלבה ירושלים אלא בשביל שביזו בהרלא ח" 
לא נחרבה ירושלי� אלא על : "על הגמרא שלפנינו מהגמרא ביומא שאומרת  "ההההדדדדתותותותו לחמילחמילחמילחמי" בהרב הורבי�הרב הורבי�הרב הורבי�הרב הורבי�מקשה 

ומתר� על פי הידוע  ?אז על מה חרבה ירושלי� על שביזו בה תלמידי חכמי� או על שנאת חנ�, )יומא ט(" שנאת חינ�
שו�בזה  ואי� כבר מורגל העול�דבר זה ל,  בפני רבני� ותלמידי חכמי�אר� דר$כבוד ובתי� עשירי� אי�  בעלילש

,  א$ בדור ההוא.נחמהיש בזה ו, אות�החכמי� ומפרנסי�  תלמידיבכל זאת אות� עשירי� מחזיקי� את א$ . חידוש
אה זו אלא ששנ,  שהיו שונאי� את תלמידי החכמי� ומבזי� אות�רקלא : יחדבתקיימו שני המאמרי� ה � בימי החורב

, חינ�בר הזה היה בוד, ברעבע ו� לגוהנתנו לכלומר העשירי� לא פרנסו את תלמידי החכמי� ו, היתה שנאת חינ�
  .שלא עלה לה� בממו�היות 

  

 לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו חטאנוזו ' הלא ה ״מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים
  ) כד' מבישעיה(בתורתו״ 

 אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורי� יפה עיני� וטוב  אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורי� יפה עיני� וטוב  אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורי� יפה עיני� וטוב  אמרו לו תינוק אחד יש בבית האסורי� יפה עיני� וטוב ,,,,נניה שהל$ לכר$ גדול שברומינניה שהל$ לכר$ גדול שברומינניה שהל$ לכר$ גדול שברומינניה שהל$ לכר$ גדול שברומי ב� ח ב� ח ב� ח ב� חיהושעיהושעיהושעיהושעמעשה ברבי מעשה ברבי מעשה ברבי מעשה ברבי """"
 למשיסה יעקב וישראל  למשיסה יעקב וישראל  למשיסה יעקב וישראל  למשיסה יעקב וישראל נת�נת�נת�נת�    מימימימי''''    :::: הל$ ועמד על פתח בית האסורי� אמר הל$ ועמד על פתח בית האסורי� אמר הל$ ועמד על פתח בית האסורי� אמר הל$ ועמד על פתח בית האסורי� אמר.... תלתלי� תלתלי� תלתלי� תלתלי�לולולולורואי וקווצותיו סדורות רואי וקווצותיו סדורות רואי וקווצותיו סדורות רואי וקווצותיו סדורות 

' ' ' ' ולא שמעו בתורתוולא שמעו בתורתוולא שמעו בתורתוולא שמעו בתורתו לו ולא אבו בדרכיו הלו$  לו ולא אבו בדרכיו הלו$  לו ולא אבו בדרכיו הלו$  לו ולא אבו בדרכיו הלו$ חטאנוחטאנוחטאנוחטאנוזו זו זו זו ' ' ' ' הלא ההלא ההלא ההלא ה''''    ::::ענה אותו תינוק ואמרענה אותו תינוק ואמרענה אותו תינוק ואמרענה אותו תינוק ואמר) ) ) )  כד כד כד כד'''' מב מב מב מבישעיהישעיהישעיהישעיה((((    '?'?'?'?לבוזזי�לבוזזי�לבוזזי�לבוזזי�
 בכל ממו� שפוסקי�  בכל ממו� שפוסקי�  בכל ממו� שפוסקי�  בכל ממו� שפוסקי� שאפדנושאפדנושאפדנושאפדנו מובטחני בו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זז מכא� עד  מובטחני בו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זז מכא� עד  מובטחני בו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זז מכא� עד  מובטחני בו שמורה הוראה בישראל העבודה שאיני זז מכא� עד :::: אמר אמר אמר אמר)))) כד כד כד כד'''' מב מב מב מבישעיהישעיהישעיהישעיה((((

 ומנו רבי ישמעאל  ומנו רבי ישמעאל  ומנו רבי ישמעאל  ומנו רבי ישמעאל בישראלבישראלבישראלבישראל אמרו לא זז מש� עד שפדאו בממו� הרבה ולא היו ימי� מועטי� עד שהורה הוראה  אמרו לא זז מש� עד שפדאו בממו� הרבה ולא היו ימי� מועטי� עד שהורה הוראה  אמרו לא זז מש� עד שפדאו בממו� הרבה ולא היו ימי� מועטי� עד שהורה הוראה  אמרו לא זז מש� עד שפדאו בממו� הרבה ולא היו ימי� מועטי� עד שהורה הוראה ....עליועליועליועליו
                .).).).)גיטי� נחגיטי� נחגיטי� נחגיטי� נח" (" (" (" (ב� אלישעב� אלישעב� אלישעב� אלישע

, השלי� את הפסוקהילד  להכ$ בס ,ילדה יהושע ב� חנניה באותו ביראה ר איזה חכמה מיוחדת נשאלת השאלה
כבר נהיה אד�  פסוקלהשלי� וכי כל מי שיודע , להיות מורה הוראה בישראלושע שעתיד הילד הדוע צפה רבי יומ

 זמ� שישראל כל ":ואמר לו, נת� הקב%ה למשהששל רחמי� שמעתי מתרצי� בעניי� שלוש עשרה המידות  ?גדול
 %מי נת�: היא יהושע ב� חנניהבי רלהשאלה ש לפי זה :)ראש השנה יז("  הזה ואני מוחל לה�כסדר לפני יעשו �חוטאי

 על פי ילדהענה לו . שלש עשרה המידותפעמי� אמרנו את  כל כ$ הרבההרי ? למשיסה יעקב וישראל לבוזזי�%
כיו� שאד� ? ומדוע, :)יומא פה(" תשובה ספיקי� בידו לעשותאי� מ, אחטא ואשוב אחטא ואשוב האומר": הגמרא

שהגימטריה  , %זו%:זוהי תשובת הילדו. לסלוח לא מוכ�ה "לכ� הקבלחטוא נגדו על מנת  רחמיו של הקב%הנצל את מ
  .מחילה כ$ ולכ� אי� על חטואברחמיו של הקב%ה כדי ל השתמשנובזה שחטאנו  ,דהיינו" חטאנו לו" ,13שווה 
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 תשעה באב
 "אסף אסיפם" :הפטרה
  ד"עתש אב' ט

  Yossef.Benhamo@gmail.com:  לכתובתשלח מייל   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםין מוקדש לענשמת אדם העלו' נר ה
 ה"תנצב  ד "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז   ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה
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  גיגים למגילת איכהה
  ) ב 'אאיכה (" בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה"
        ). ). ). ). ששששררררמדמדמדמד ( ( ( (""""����ההההמה למה למה למה לררררגלי� בתשעה באב גגלי� בתשעה באב גגלי� בתשעה באב גגלי� בתשעה באב גרררר לילה של מ לילה של מ לילה של מ לילה של מ))))בלילה בלילה בלילה בלילה """"    

 שחזרו מהשליחות של לאחר, רבעות שהזילו המרגלי� במדמדה שכוונת הפסוק היא שאות�  ליסאליסאליסאליסאממממבי יעקב בי יעקב בי יעקב בי יעקב רררראומר 
ו� רצכלומר עדיי� ה,  עדיי� נוזלות עכשיו על לחייה,דמעות עצמ�האות� , ישראל ר�אללכת למשה ולא הסכימו 

  .  עדיי� חלשה אצלנוהקדושה� ישראל ה לארבוהאה
  

  ) יד' אאיכה ("  בידי לא אוכל קום'נתנני ה"
        ) ) ) ) יבמות סגיבמות סגיבמות סגיבמות סג" (" (" (" (ההההובובובובזו אשה רעה וכתובתה מרזו אשה רעה וכתובתה מרזו אשה רעה וכתובתה מרזו אשה רעה וכתובתה מר""""    

אעשה לו עזר "על הפסוק ומתר� על פי מה שנאמר במדרש ? ל לפרוש זה"כיצד הגיעו חז "וס�וס�וס�וס�פרדס יפרדס יפרדס יפרדס י"שואל ה
נמצאת מאירה את עיניו , שבפשת� ליי,  מביאה חיטי� לכוסס?במה עזרתה: "ל"חז ואמר ש)יח' בראשית ב(" כנגדו

יוצא . )סנהדרי� קי(" ל רגליושמעמידו ע,  זה ממונו של אד�)ואת היקו� : "כס� נאמר העל ג� ו. "וומעמידתו על רגלי
, חדוחסרי� לו שני הדברי� יאד� הא� נענש לכ� . אד� על רגליואת מעמידי� ש, אשה טובה וממו�, דברי�שני שיש 

, "בידי לא אוכל קו�' נתנני ה"במצב של הרי באמת ,  כשאי� לו ממו�"הובכתובתה מר"וג� " אשה רעה"ג� דהיינו 
  .  אד� כזה אי� עוד עמידהל

  

  ) יג 'באיכה ( "מי ירפא לך, כי גדול כים שברך "
של בחורב� נשאר הרוש� , שהבהי � עלברוא חבכששחורב� הי� גדול מחורב� היבשה כי   יצחק ריינס יצחק ריינס יצחק ריינס יצחק ריינסבבבברבי יעקרבי יעקרבי יעקרבי יעקאומר 

לעומת . ועל החיי� שהיו לפני האסו�, � שאירע ש�ות על האסורוד ריות לדות מעידות הנשארבורוהח, ימי� רבי�
מספר לאחר שהרי ,  בי�לה ע� אלפי אנשי�ועת אניה גדובשטגו� כ, ראו� נואסקורה כש, על הי� זאת כשבא חורב�

וכוונת הפסוק  ".ובא אל קרבכי ולא נודע "את הכל לע בוהי� , שעות או ימי� לא נשאר שו� זכר או סימ� למה שקרה
, דיורי� על הע� היהובעשת וינ והפורעי�נברוכל הח. � שאירע על הי�ומה לאסו של הע� היהודי דורלוגלומר ש
   . ונשכחי� מהר מאוד ולא נשאר מה� זכרנמחי� 

  

  )א' איכה ג( ר ראה עני בשבט עברתו״גב״אני ה
 נקראמשיח השכידוע , בתשעה באב נולד משיחשל " אומר שהפסוק מרמז על מה שאמרו חזקקקקססססטרליטרליטרליטרליססססי אורי מי אורי מי אורי מי אורי מבבבברררר
, החורב� הנורא בעיצומו שלדהיינו , שבט עברתו%"עיצומו של ב וג� )ט' זכריה ט( כב על חמור%רו%עני ו: שנאמר "עני"

   .משיחהשל   את הניצו�,את ה%עני%הנביא כבר ראה 
  

   )כ 'האיכה (" למה לנצח תשכחנו"
דהיינו קוד� , "שובו אלי ואשובה אליכ�: "ה דורש"הקב .ישראלובי� ה "הקבבי� ל טועני� שיש ויכוח תמידי "חז 

בוא כלומר , "אלי$ ונשובה'  הוהשיבנ" : ה"קבלישראל משיבי� אילו ו ,י אשוב אליכ� אנחר כ$את� תשובו אלי וא
רבי רבי רבי רבי על כ$ אומר  .תרוומ נויאושו� צד  נוו ורצות על דעתוכל צד עומד בעקשנו. אתה תחילה אלינו להשיבנו אלי$

לש� למה , "למה לנצח תשכחנו: "ואומרי� ה"בני� אל הקוו פאנ שבפסוק שלפנינו "זיני�זיני�זיני�זיני�גיד מקוגיד מקוגיד מקוגיד מקוממממ" הישראלישראלישראלישראל
תר וואנא ? העקשניי�את ילדי$  ?לנצחה וצראתה את מי הלוא ו ? בני$ואנשכח אתה וש, תולש� ההתנצח, "נצח"ה

   ".בהואלי$ ונש' השיבנו ה"ו, ל�וע  שלונורב, תאזהפע� לה� 
  

   )כא 'האיכה ( "חדש ימינו כקדם"
 חטאנש לאחר ובע, תורענופהבמידת שכמו ו.  "תויורענובה ממידת פומידה טובה מר" של האומרי�"י� דברי חזידוע 

הע� נענש בשנה של הליכה המרגלי�  � שנמשכה הליכתוכנגד כל ידהיינו ש, "יו� לשנה " נגזר על ישראל, המרגלי�
 שנה רי�ויסות ו כל יו� של גלדיתנו לנו בעו אותנו ושיפצ, שושכ� שיש לנו הצדקה לדר כלבה ומידה טבכ$ , במדבר
ת והגליגעי� מופי� עייאנו כל כ$ ו, תינוודרישבעי� ואנו צנ ש,"נחל אשכולנחל אשכולנחל אשכולנחל אשכול"מובא ב, אלא, מנוחהולה ושל גא

תרי� על וומוחלי� ו מואנ, " כקד�וחדש ימינ: "לפיכ$ אנחנו מתחנני� , דו עח לשאתוכהשאי� בנו עד , הזוכה והאר
  . ו�יכנגד � וי. ת את הקר� בלבדו לפח,רבונו של עול�, ושל� לננא , ספתוהתוהריבית 
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 . נעם אברהם בן רויטל,ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


