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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 א"שיבנה בב, שנה לחורבן בית מקדשינו 0591

 באב' הגיגים לט
 (:לתענית )" ר ותהי עונותם על עצמותםמעליו הכתוב או באבבתשעה  יןכל האוכל בשר ושותה י"

 אכילת הבשר ושתיית היין בתשעה באב ון ועהכתוב את תלה מדוע  "בן יהוידע"ביוסף חיים  נורבישואל 
 ומתרץ על ? "בשרם ותהי עונותם על"ואמר  בשרתלה זאת בולא , "עצמותם עונותם עלותהי " ,בעצמות

 כל כך הלהוט אדם ולכן , בשר וניתן בעצמותמהטעם הניטל ת המקדש מיום שחרב ביש ״לפי מה שאמרו חז
  ל בשם"זמרו חאעוד . לו בעצמותיוזה נרשם הון ועה, רבןוביום החבשר לאכול עד שמסוגל הוא הבשר  אחר

  בןרושותה יין ביום החשזה הן ועוה עלנאמר לכן  :(נידה כד)" םשרופי עצמותיו חי יין השותה", אבא שאול
  ."ותהי עונותם על עצמותם"

 

 :(ה"גיטין נ)  "על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים"
 בטעות הזמין משרת אך ה ,את ידידו קמצאגם שיזמין משרתו וצוה את גדולה  סעודהערך שאדם מסופר על 

 שאל אותו מה הוא עושה  הוא יושב בסעודהאת בר קמצא בעל הסעודה  כשראה. שונאושהיה את בר קמצא 
 הרשה לי , תיהגעהואיל וכבר  :ענה בר קמצא. אנחנו שונאים זה את זה וביקש ממנו לצאתבסעודה הלוא 

 אות וצהמחצית משלם ל והציעבר קמצא וסיף ה. סרב בעל השמחה. כלשאואשלם עבור האוכל אני שאר וילה
 ובלבד אות הסעודה וצעבור כל השלם והציע לבר קמצא משיך ה. עדיין מסרב בעל השמחה, כל הסעודה

 . ולא עוד אלא משכו בידו והוציאו מהסעודה הדסרב בעל הסעוזאת אך גם ל, שיוכל להישאר
ר לו ואממצא אל הקיסר הלך בר ק. נפגע בר קמצא וכעס גם על החכמים שהיו שם ולא מחו בבעל הסעודה

שלח . ואות מסכימים להקריבהם אם הויראה קרבן ח ליהודים ושלקיסר ללהציע כהוכחה , וים בדדים מורושהיה
חכמים הסברו  . קרבןאת הסל ושפקל מום בר קמצא  והטיל בקרבן אל היהודים אלא שבדרך בר קמצא ביד המלך 

אם נקריב את ": אמר רבי זכריה בן אבקולס". שלום מלכות"הקרבן משום פקוח נפש ומשום בכל זאת את להקריב 
ה לגי שלא ידבקשו חכמים להרוג את בר קמצא כ ". בעלי מומיםמותר להקריב שטעו האנשים לחשוב י, הבהמה

שהמטיל ילמדו מכך האנשים יש חשש ש": אמר רבי זכריה בן אבקולס. יב את הבהמהקרנמנעו מלהלקיסר שהם 
 . שגרם לחרבן הבית דגלגל הדבר עכך הת". מיתה חייבמום בקדשים 

הלא קמצא עצמו לא הגיע כלל , בה ירושליםרח  אשבגלל קמצא ובר קמצנאמר בגמרא מדוע , אך נשאלת השאלה 
מסבירים שלו קמצא היה מגיע ולפי זה . א שבר קמצא היה בנו של קמצא"המהרש מתרץ ? במה הוא אשםלסעודה 
הגיע קמצא לא מדוע ו. יובנוכחות אבר קמצא בבבעל הסעודה לא היה מעז לפגוע כן ש, הרלא היה קוהדבר לסעודה 
. יובם את קמצא אובר קמצא במקאת ת ובטעשהרי המשרת הזמין , הזמנהאת הא לא קבל וון שהכי? לסעודה

קיבל הזמנה מפורשת ומיוחדת הרי והטענה על קמצא היא שאם חברו עורך סעודה והוא לא בא אליה רק בגלל שלא 
  .בין הגורמים לחורבןלכן נחשב הוא ו א צר עיןהואלא הוא מגלה לנו בכך שאין לו עין טובה 
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 ( א 'אדברים )״ שר דבר משהים אראלה הדב"
את משה זכיר פתח הפרשה מזאת משום שבו, פרשת ״דברים״קוראים את באב  בשבת הסמוכה לתשעה ,שנה מידי

שכתוצאה מכך נגזר על הדור ההוא , כנען לרעהדיבת ארץ המרגלים את הוציאו שבו , החטא הזה. חטא המרגלים
בכו העם בלילה ההוא״ ״וי על הפסוקכמובא בגמרא . באב בליל תשעה רעיא, לארץזכו להיכנס במדבר ולא י שימותו

 .(.תענית כט)" ליל תשעה באב היה ,אותו לילה": (.במדבר יד)
 

  (אשכנז-באב לתשעה קינות) "בציריה אשה כמו ועריה ציון אלי"
 אבל, צער לה יש תללד כורעתאישה ש בשעהעל פי הידוע ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר זאת 

 יש ,צערהבעוד היא ב, הלידה בשעת אפילו, לידה העומדיםלאנשים , לעומתה. גדולה שמחה לה היהת הדילה אחרל
 כך אחר היהת לה גם, כאמורו. שמחה באמת ווז בת או בן בוודאיהיא תלד ש יודעיםגדולה כיון שהם  שמחה להם

בגלל  צער לה יש שעכשיו אפילו, ציוןך הדבר כאשר מדברים על כ. צער לה יש מעשהה שבשעת רק, כשתלד שמחה
 אבל, שעהפי ל רק הוא שהצער יודע הוא כי, מזה שמחה ישה "לקב אבל, "בציריה אשה" כמו רק איההרי , ןחורבה

 כלשב, (ב 'א איכה) "מנחם לה אין"והדבר רמוז במדרש על הפסוק  .עוז ויתר שאת ביתרה את ביתו "בהק יבנה זה אחרי
סופו וב (ל 'יא בראשית)" ולד לה אין עקרה שרה ותהי" שרהשנאמר אצל  כמו, "כך אחר להיהיה ' לה אין' שנאמר מקום

 . ולד לה היהשל דבר 
 

 הגיגים למגילת איכה
 (יט 'א) "ול למכי בקשו אוכגועו  רקני בעיוזמה רימוני כהני האתי למאהבי ר״ק

, "רימוני המה״אבל . אולי יתפללו בעדים מלאכיליינו דה, "קראתי למאהבי": באר כך את הכתוב״ מהלחם דמע״ה
ון כיהדבר נגרם לי ו. וגבריאל מיכאלשהכוונה היא ל (ב' אאיכה )״ ה״כל רואיה בגדו ב: על הפסוקחז״ל  ואמרפי שכ
שמצבם  תישלא ידעין לומר וא. בעירמרעב ם לחם ומתו הל יתתולא נ עליהםתי לא ריחמ, "וני וזקני בעיר גועה״כש

עלי  לכן באה. ולא נתתי הם חזרו על הפתחים ובקשו את עזרתי, ״כי בקשו אוכל למו״ ,ם עניים עד כדי כךהשקשה ו
 .:(שבת קנא)" המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים כל"חז״ל  ואמרו שכמ ,מידה כנגד מידה ,הצרה הזו

 

 (א' ג) אה עני בשבט עברתו״ראני הגבר "

 צדיק לך יבוא מלכך הנה"על דרך הכתוב  ״עני״משיח קוראים ל ל"זחוידוע ש, בתשעה באב ולדיוהמשיח  ל"לפי חז
״אני  :שדברים אלו רמוזים בפסוק שלפנינו קסטרליסי אורי מבראומר  .(ט' זכריה ט)״ חמור על ורכב עני הוא ונושע
כלומר , "שבט עברתוב", דהיינו את המשיח, "עני"המקונן אומר שהוא ראה את ה .ראה עני בשבט עברתו״ ,הגבר

 . בתשעה באב, חורבן הנוראה לשבעיצומו 
 

  (יט-יח' ה)" ודור לדר כסאך תשב לעולם 'ה אתה. בו הלכו שועלים ששמם ציון הר על"

 ביור ישמעאל רביש :(מכות כד) ל"זח מאמר פי על הפסוקים סמיכותאת " קדושת לוי"מבאר ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ
 מה נבואתשנתקיי כיון, שמח עקיבאבי ור בכה ישמעאלבי ר, הקדשים קדש מבית יוצאים שועלים ראו עקיבא

" אויביכם עליה ושממו" פסוקה על ן"ברמב מבואר. של זכריההנחמה  של אוריה בידוע שתתקיים נבואתהחורבן 
. בידם עלה ולא ישראל ארץלאורך הדורות היו מספר ניסיונות של מלכי האומות ליישב את ש, (לב 'כו ויקרא)
 להיות עליו שנגזרמקום אחר  ויש ישוב להיות עליו שנגזרבעולם  םמקו ויש, עולםה כל את בראה "מסביר שהקבו

בנה מחדש החיות מסתלקות נר שאכ כך ואחר, שהוא שורץ חיות, מדברנעשה  הוא רבח הישובכאשר  והנה, מדבר
גולים  ישראל כאשראך , ישוב הוא בתוכה בטחיושב ל ישראלעם  כאשר, המצב שונה ישראל ארץב אבל. משם
 זמן כלש צאיו. בלבד ישראל שלהיא  ישראל שארץ לפי. מדבר עדיין היא, הב יושביםאומות  שארש פי על אף, ממנה

 כמו, יושבות בה אומותה שארש פי עלאף , חיות בו שיש מדבראינם יושבים בארץ הרי שהארץ היא  ישראלבני ש
ניתן  מזה. םאות והמיתו ואריות דובים עליהם ובאו ישראל בארץ הכותיםאת  שהושיב סנחריבבמדרש על  שמבואר

' ה אתה: "ה מה שאומר הכתובוז. ייכת לעם ישראל דווקא ואינה מקבלת שום אומה אחרתש ישראל שארץ חיוכלה
 הלכו שועלים ששמם ציון הר על"משום ש? זה ולמה, ישראל בארץ תשב לעולםש בטוחים אנחנו, "תשב לעולם

 . ממונהיונשארת בש, אומה שום מקבלת אינההארץ ו, "בו
 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"השחרמאיר "חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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