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ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ
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  ט' באבלהגיגים 
  ו) 'א(ישעיה רגל ועד ראש אין בן מתום"  כףמ"

בתקופת הימים הנוראים  ,עוונותיהםמבתשובה  י האדם חוזריםנה ויום כיפור, רוב בנכשמגיעים ימי הדין ראש הש
להושענא רבה שהוא יום החתימה.  עדעוד קצת הדין. פחד זה נמשך אימת מפני את זושבין ראש השנה ליום כיפור, 

שדבר זה רמוז בפסוק  הנודע ביהודההנודע ביהודההנודע ביהודההנודע ביהודהאומר  ר לקדמותו.וזהכל חוהאדם שב לסורו ו ,לוהלים ימים רעובאך רק 
הבאה,  עד ראש השנה של השנה, "עד ראש״, תורה היינו שמחתף יום טוב של הרגל, דמסו, "מכף רגל״שלפנינו. 
בתקופה שבין ראש השנה לשמחת תורה רק  א.טחהפגמים של יש בו שלימות אלא באדם אין , מתום"״אין בו 

  מתאפק האדם מלחטוא. 
  

  ז) 'א(ישעיה " ״ארצכם שממה עריכם שרופות אש אדמתכם נגדכם זרים אוכלים אותה
חייב את האדם לקיים דבר המ (ויקרא כה' כג)" כי לי הארץכבר אמר הכתוב על הארץ שהיא שייכת לקב"ה שנאמר: "

 "״ארצכם שממהאם כך, מדוע אומר לנו הנביא  ,ות התלויות בארץ כגון שמיטה ותרומות ומעשרותואת כל המצ
כיון שכוונת הנביא היא לומר שלמרות שהארץ היא של הקב"ה ״ ברכת יצחקברכת יצחקברכת יצחקברכת יצחק״כאומר שהארץ שלנו? מתרץ ה

 "״עריכםמדובר בבעיניכם ש כיון שדימיתםוהיתה שממה, היא היא ״ארצכם״, לכן הארץ בעיניכם ש שדימיתם
  ״נגדיכם זרים אוכלים אותה״נענשתם בכך שהתלויות בהן,  את המצוותכך שלא קיימתם  "אדמתכם"ו
  

   )יח 'א(ישעיה ו" מר יהיצשלג ילבינו אם יאדימו כתולע ככשנים כאם יהיו חטאיכם "
" צמררי שצבע ה"הוא הלבן העז ביותר, ה" שלגידוע שיש הבדל בין צבע ה"שלג" לצבע ה"צמר" בעוד שצבע ה"

הוא צמר שנצבע בצבע " שניצבע ה"שלג". הבדל יש גם בין ה"שני" ל"תולע", "ותה מחאף הוא לבן אך במידה פ
רבי זלמל׳ה רבי זלמל׳ה רבי זלמל׳ה רבי זלמל׳ה על סמך הקדמות אלו מבאר  צובעים את הצמר.זרתו עבהאדום עצמו שצבע הוא ה "תולעו"אדום, 

ולתקן לפני בוראו לימה שלשוב בתשובה יכול אדם שחטא שאמרו חז״ל, על מה שנו מרמז פסוק שלפנישה י׳ןי׳ןי׳ןי׳ןוזוזוזוזמוולמוולמוולמוול
כך רמוז הרעיון  בידו לעשות תשובה שלימה. יןאכל כך של דומחטיא את הרבים עוונו גאבל אדם שאת חטאיו 

מצד עצמו והצבע הוא ם דוצמר הצבוע באי", שהוא שנל"מה דואם החוטא ", שניםכאם יהיו חטאיכם בפסוק: "
לשוב בתשובה שלימה עד שהחטאים ו בידו", לבינישלג "כאזי בלבד, יש לחוטא חטאים עצמיים בלבד, כלומר 

בו ם שדוהאהצבע שהוא  "תולעדומה ל" טאוחהאם ", ימו כתולעדאיאם "פרה שלימה. אך כדהיינו  ",שלג"ילבינו כ
", צמר יהיו"כ שלו עוונותהאת הרבים,  גם מחטיאהוא אלא אין הוא רק חוטא לעצמו בלבד  היינוהאחרים, דים צובע

  ."מר"ציכולה להלבין את החטא לחלוטין אלא רק בדרגה פחותה כאינה תשובתו 
  

  הת איכמגיל
החומש. תוך נקראת מש כל המגילות נכתבות על קלף, חוץ ממגילת איכה ", לפי מנהג אשכנז,ושושושושבבבבללללמסביר ה"

מגילת  הכתבנליום שמחה, ואילו  בןמהגלות ולהפוך את יום החורם להיגאל ימקו שבכל יום אנווההבדל נובע מכך 
   בה שנים רבות. קלף, היה נראה שאנו מתכוננים חלילה להשתמש איכה על
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  הגיגים למגילת איכה
  א)' (א ישבה בדד״״איכה  

את דרכי הקב״ה בין שהם  תלדע ,גם בעת שמקונן ,אדםה ךשצריכלומר, עהו. 'רכיך ד'כל ד'ב -אשי תיבות״בדד״ ר
, ובכל דברים אלויד ה׳ ב, בכל זאת הגלות, כמו שהדרכים רעותף על פי דרכים טובות, ובין שהם דרכים רעות, כי א

  מו.ע 'ורק ה יב)' (דברים נג מו אל נכר״בדד ינחנו ואין ע '״ה :מרהדרך, שנאאותנו את מנחה הוא מקום 
  

   (א' ז) "ראוה צרים, שחקו על משבתיה"
שאינם מרגישים עוד את  , הנפש שבהם מתייחסים היהודים אל צרותיהם הרוח ושוויון תוום שוחקים על שלצריה 

  צים ממנה. ום אפילו מרוההאסון הגדול שאירע להם, והם מתרגלים אל הגלות, 
  

   יג) 'ב( "כי גדול כים שברך, מי ירפא לך "
        רו של ים הוא ירפא לך" (מדרש) רו של ים הוא ירפא לך" (מדרש) רו של ים הוא ירפא לך" (מדרש) רו של ים הוא ירפא לך" (מדרש) בבבב"מי שהוא עתיד לרפאות ש"מי שהוא עתיד לרפאות ש"מי שהוא עתיד לרפאות ש"מי שהוא עתיד לרפאות ש    
מי, ועל רומי וידי ר שלים נחרבה עלוירש י אליעזר רוקחי אליעזר רוקחי אליעזר רוקחי אליעזר רוקחבבבבררררמתרץ ? לכאורה לא ברור, מה הקשר בין הים לגלות 

(שבת  מי"וה כרך של רבננ ון, ועליווהעלה שרטים בנעץ קנה ות פרעה ירד גבריאל ב: "בשעה שנשא שלמה את נאמר

רמז ומשל: "מי שעתיד לרפאות שברו של ים הוא של דרך אמרו את דבריהם במאי, ון רותחת שלטוחז"ל, שהיו  נו:)
חז"ל  ואמרה שרמז למ. דבר זה ממיורבנפילת  מרושל ים", כל ורב"שביה ותל תםגאולעם ישראל ו פואתרירפא לך". 
   (פסחים מב:)" זו חרבה זו מלאה ואם זו חרבה זו מלאה אם" (יחזקאל כו' ב)"אמלאה החרבה"  על הפסוק:

  

  (ב יט) אש אשמורות״רל הי בלילרונ״קומי 
 עליו גזר דין מוות. איש אחד התנדב לפדות זרווג על פי משל לאחד שישב בכלא,מבאר את הפסוק ״ קול יעקבקול יעקבקול יעקבקול יעקב״ה

לחפשי, האסיר  כדי להוציא אתיו ותכשיט את ביתו ואת כל כלי ביתואיש ומשכן ה הלךואכן , מחיראותו בכל 
לעשות כל מאמץ  מחוייבהוא יהיה זה מבית הכלא האדם ההיגיון מחייב שכאשר יצא ה ממוות לחיים.ולהצילו 

רשע כפוי טובה ו הואהרי  ן, ואם אינו עושה כרועבו וושכנשמהמשכונות  לפדות את כלעל מנת לקמץ מפתו ו
 .יג) יז' (משלי מביתו״ הלא תמוש רע ה״משיב רעה תחת טוב: מלךה שלמהאמר עליו רעה תחת טובה, וכבר שמשלם 

ב׳ פעמים מציין הכתוב  כא) לח' (שמות המשכן משכן העדות״ אמרו חז״ל על הפסוק ״אלה פקודימה הנמשל הוא, 
חז״ל על הפסוק ״מזמור לאסף״  רוכן אמ ם של ישראל. כמוהתינום בעוויתמשכן פעמיההמקדש ש משכן, רמז לבית

היושר אומר שצריכים אנו לעשות כל מאמץ לפדות  שהקב״ה שפך חמתו על עצים ואבנים כדי שיתקיימו ישראל. לכן
 המקדש, וגאולת השכינה, כי זהו העיקר, ואח״כ אפשר המשכון, להתפלל בכל תפילותינו קודם כל על בנין בית את

  להתפלל גם על צרכינו הפרטיים.
  

   ב)כא, כ' (ה כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד"... השיבנו ה׳ אליך ונשובה חדש ימינו כקדם"
כולה מגילה של פורענות וצער, שמגילת איכה ב, כאןו, בדבר טוב של נחמהאת הקריאה בדרך כלל, לסיים נוהגים, 

נחמה "אתה ה' לעולם תשב... השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם",  ם שלמספר פסוקיהמגילה קיימים בסוף 
את ם מיסיימלא  הפסוק האחרון הוא שוב פסוק של פורענות "כי אם מאס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאד". מדועבל א

 רמיהיגם הפסוק האחרון הוא פסוק של נחמה, וכוונת הנביא סבירים שראיתי מנחמה? פסוקים של במגילת איכה 
לקיש אם מאיסה היא לית סבר, ואם קציפה היא אית  "כי אם מאוס מאסתנו, אמר רבי שמעון בןהיא על פי המדרש: 

לא היה תיקון, אבל אם  ,אם הקב"ה היה מואס בנו. כלומר, )כב 'איכה רבה ה( לאתרצייה" סבר, דכל מאן דכעיס סופיה
? "כי אם מאס מאסתנו"הפסוק: הקב"ה,  אתוכך יש לקרא נרגע בסוף.  יש תיקון, כי כל מי שכועס ,הקב"ה רק כועס

הכעס עוד יעבור, כי רק "קצפת עלינו עד מאוד", ואם כך זה לא נורא, ? או וכי מאסת בנו, סגרת את הדלת לגמרי
  "מוסיפים "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם ולכן אנו

  

  ב)כ' (ה "כי אם מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד מאוד"
 אם נמאסנו בעיניך ממש כאילו היינו, מאסתנו״ ״כי אם מאוס העולמים: ןבוירל היה אומר צ'בצ'בצ'בצ'ביצחק  מברדייצחק  מברדייצחק  מברדייצחק  מברדיבי לוי בי לוי בי לוי בי לוי רררר

 כאילו היינו צדיקים גמורים מנו וכועס עלינומקפיד עמדוע אתה , "קצפת עלינו עד מאודמדוע "גמורים,  רשעים
  וט השערה?חכ ,״עד מאוד" ידוע שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים, שממש
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