
 
 

 

 'די שנה                       
 

  
ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ
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 הגיגים לט' באב
 ) ג סג' ישעיה( אגאלתי" מלבושי "וכל

 כל עםחסד  לעשות ודרכו, חסד הכולמידתו של הקב"ה היא , שמידותיו של הקב"ה הן מלבושיוהקדוש מובא בזוהר 
ומצד שני אמרנו , גדולה נקמה הםב ועושה ישראל שונאי תאבל אנחנו רואים לפעמים שהקב"ה מכה א. בריותיו

 שהקב"ה מידתו חסד. כיצד זה מסתדר? 
 תקדשבזכותם ה כי, להם חסד זהושונאי ישראל  את מכה ה"שהקבשמה  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"מבאר 

 שמבני זכו זה ידי ועל, של הקב"ה שמו תקדשה ידם שעל וסיסרא המן, סנחריב, פרעהאצל  כמו, ב"ההק של שמו
 בניו מבני", "סנחריב של בניו בני"ו, "פרעה של בניו מבני") :צו סנהדרין:, נז גיטין( ל"חז כמאמר', לה התקרבו בניהם

 שמואת  לקדש כלי נעשים שהםכיון , נקמה הםב עושה ה"שהקב מה להם חסד זהש צאיו. "למדו תורה" -" המן של
 יעשה לבוא לעתיד אבל. םעבור חסד הוא זהה הדיןש נמצא, ילמדו תורה בניהם שבני זוכים םי זה היד על, ה"הקב של
 בניהם מבני להוציא אפשר אי כי, כך אחר תקומה איזה מזה להם בואשת אפשר ואי, יםיהגו בכל גדולה נקמה ב"ההק

 מזה שיבוא אפשר איאם כך, ), :כד יבמות(" המשיח לימות גרים םמקבלי אין" ל"חז ואמריון שכ, קדוש ניצוץ איזה
 כי, "אגאלתי" ,דותיימ שהם ",מלבושי", םיהגוי בכל גדולה נקמה עושה ה"כשהקב לבוא לעתיד הרמז וזה. חסד איזה

 . חסד מזה בואשי אפשר אי ועתה, חסד מזה שיבא דרכי י,לבוש הנקראים ,דותיימ
 

 בתשעת הימיםמסכת שמתקיים סיום אכילת בשר ב
, לא ״מסכת יוםס"מדוע מותר בתשעת הימים לאכול בשר בסעודת  ,דרך החידודעל מסביר,  רבי שמשון מאוסטרופולירבי שמשון מאוסטרופולירבי שמשון מאוסטרופולירבי שמשון מאוסטרופולי

סיימו את המסכת. השתתפו בלימוד ולא גם לאלה שלא , בסעודה לכל המשתתפיםרק לאלה שסיימו את המסכת אלא 
אות י ההחלק "הגלוי" זוה. יש חלק "גלוי" וחלק "נסתר" "בית אלףה"ידוע שלכל אות מאותיות וההסבר מתבסס על ה

למשל באות "אלף" יש את , אותם שם שלא מבטאיםשבשאר האותיות החלק הנסתר הוא אות. בשם הש הראשונה
באות "בית" יש את החלק הגלוי וזו האות ״לף״. וזה האותיות  החלק ה"גלוי" וזו האות "א", ויש את החלק ה"נסתר"

 ״ית״, וכן הלאה. "ב", ויש את החלק ה"נסתר" והוא האותיות 
את  ״אלף״ אנו מבטאים רקבאות  למשל שבכל האותיות החלק ה"נסתר" גדול יותר מהחלק ה"גלוי" רבי שמשוןרבי שמשוןרבי שמשוןרבי שמשוןומר א

חוץ מאשר  האותיותכך הוא הדבר ״לף״ הוא מאה ועשרה. החלק ה"נסתר" ד, ואילו חא ה״א״ שמספרהאות הראשונה 
, והאותיות 60האותיות המרכיבות את המילה "סיום". האות הראשונה של המילה "סמך" "ס" בגמטריה היא 

והאותיות המשלימות את  10" בגמטריה היא י" "״יוד. האות הראשונה של המילה 60המשלימות את המילה "מך" גם 
 אותהחלק ה"נסתר" את יום״ יש לס״מילה . יוצא שב״וו״, ״מם״כך הדבר גם בדאר האותיות . 10גם כן הן וד״ " המילה

לכן בסעודת ה"סיום" מעמד אלו שלא למדו את המסכת זהה למעמד אלו , החלק ה"גלוי"החשיבות ואותו הערך כמו 
 שלמדו ויכולים הם לאכול בשר בתשעת הימים. 
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 (תהלים קב' א)״תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה׳ ישפוך שיחו״ 
מסביר שהפסוק שלפינו מאיר את דרכנו ומלמדנו את סדר הדברים בתפילה. ראשית טוען בעל ה"חוות  "ת יאירת יאירת יאירת יאירווווווווחחחח״ה

והמילה  ״עני ורוכב על חמור״ר עליו הנביא שהוא שאמ מלך המשיח כמולא י״עני״ היאיר" שכוונת הכתוב במילה 
ך צריך להיות סדר התפילה של כ. ו" (בראשית ל' מב)והיו העטופים ללבןשכתוב "איחור כמו  לשוןהיא מ״יעטוף״ 
שהוא "כי יעטוף", כיון מלך המשיח, ראשית, "תפילה לעני", עליך להתפלל לביאת ״תפילה לעני כי יעטוף״ היהודי: 

 הפרטיים. ךוצרכיהתפלל על ענייניך ״ולפני ה׳ ישפוך שיחו״,  ךמאחר לבוא. ואחר כ
 

 ב)  '(תהלים קכו" אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה"
 ילו בתחילתו וא שבו הםים הרע םימיה "אב"חודש ב, "תמוז"ו "אב" יםרמז לחודשהיא  "אזראיתי מבארים שהמילה "

 יםהרע םימיה "תמוזמצד שני בחודש "שהוא ראש אב. מהמילה "אז" אל״ף אות נרמז ב. לכן חודש "אב" סופו טוב
וכיון שהימים הרעים  ף המילה.באות ז' שבסוחודש "תמוז" נרמז  לכן י״ז בחודש ואילך, -מ ף החודשבסוהם שבו 

משך טובים שבהימים הימי שמחה יותר מכל שבהם יהיו טובים אז גם הימים ה, ביותר בשנה נמצאים בשני חודשים אלו
 ."ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה", "'אזמילה "הרמוזים באלו שנה. ולכן בשני חודשים ה

 

 "היתה כאלמנה" (איכה א' א)
אמרו חז״ל שה"משכן" קרוי כך כיון שהוא התמשכן להקב״ה כעונש על עוונותיהם של בני ישראל. וכשם שמשכון 
ניתן לחזרה לבעלים בעת שהוא פורע את החוב, כך ה"משכן" הושב לישראל הם בנוב בגבעון ובשילה בעת ששבו 

כון" כי אם בתורת "גבייה״, על מדרכם הרעה עד בנין בית המקדש. אולם ה"מקדש" לא ניטל מעם ישראל כ"מש
חטאיהם. ומאחר שהמקדש ניטל מהם, לא נותרה לישראל שום בעלות עליו ולכן לא הוחזרה העטרה ליושנה זה שנים 
רבות מאז שחרבה העיר ושמם המקדש. באלמנה הדין הוא שאין נוטלים ממנה "משכון", אבל נוטלים ממנה ל״גבייה". 

מקונן הנביא "היתה כאלמנה", שלא נטלו ממנה את המקדש כ״משכון", אלא בתורת  לכן, מבאר רבי יהונתן אייבשיץ,
 "גבייה", ולכן אותה האלמנה "ישבה בדד". 

 

 " (איכה א' ב)לה מנחם מכל אוהביה אין"
אוהבו אין הוא אחד , השלשה אוהביםשלכל אדם יש  אליעזרפרקי דרבי מבאר את הפסוק על פי המובא ב הגאון מוילנאהגאון מוילנאהגאון מוילנאהגאון מוילנא
הוא אחד הוא הממון, והשני , הנפשואת מוסר עליהם הוא מצות. ושני אוהבים גדולים שהתורה והביותר, והוא 

ינו זז מביתו, הממון א, ובבוגדים של האדם, אותם שני האהובים הגדולים מותו אלא שבשעת  .אשתו ובניומשפחתו, 
 (משלי יא ד)" לא יועיל הון ביום עברה": אמרועל זה נ, ת הביתהחוזרפתח הקבר וו עד אות מלווהמשפחתו ו
 

 ) ט ה'איכה (" בנפשנו נביא לחמנו"
תונים נידי שהריחו מקצת צרתן של ארבע מלכויות, קצרה רוחן. אנו, ש "אמר רבן שמעון בן גמליאל : הראשונים על

 רבה)" (איכה וכמה ארבע מלכויות, על אחת כמה ךתוב
 

 כא)-כקדם" (איכה ה' כ ימינו חדש ונשובה אליך ה' ימים, השיבנו לארך תעזבנו תשכחנו לנצח "למה
לפי חז"ל הפסוקים שלפנינו מתארים ויכוח שמתקיים בין עם ישראל לבין הקב״ה בנוגע ל"תשובה". הקב״ה מבקש 
 מעם ישראל: ״שובו אלי ואשובה אליכם" (מלאכי ג' ד), כלומר, קודם אתם ״שובו אלי", ורק אחר כך, אני "ואשובה
אליכם". ואילו עם ישראל מבקשים מהקב"ה: ״השיבנו ה׳ אליך ונשובה״ (איכה ה' כא) כלומר, קודם, ״השיבנו ה׳ 
אליך", כלומר אתה תשיב אותנו אליך, ורק אחר כך, אנחנו "ונשובה״. הויכוח נמשך ונמשך ואין אחד מהצדדים מוכן 

ח תשכחנו תעזבנו לאורך ימים״ (איכה ה' כ) כלומר, לוותר. ביות שכך פונה עם ישראל לקב״ה ואומר לו: ״למה לנצ
"למה לנצח", מדוע בשם ההתנצחות, "תשכחנו", אתה כביכול שוכח שאנו בניך? אנא ריבונו של עולם וותר לנו הפעם, 

 ו״השיבנו ה׳ אליך ונשובה״. 
 

 (איכה ה' כא) "חדש ימינו כקדם"
שנגזר על ישראל עונש שהיתה בפורענות הבמידת כמו שש"מידה טובה מרובה ממידת הפורענות" ולכאורה, ידוע 

ישראל עם של המרגלים, שנמשכה הליכתם הרעה  "יום"כנגד כל ו" יום לשנה המרגלים נאמר: "יום לשנהחטא  אחרל
שייגזר על עם ישראל " יום לשנה "יום לשנהצריך לנהוג טובה הבמידה כך גם  של הליכה במדבר, "שנה"נענש ב

", שעם ישראל צנוע בדרישותיו מבאר בעל ה"נחל אשכול ,לאברכה כנגד כל "יום" של צער הגלות. א"שנה" של טובה ו
דהיינו "יום" של שלם את הקרן בלבד דהיינו שהקב"ה יפצה את ישראל וי"חדש ימינו כקדם" ומבקש מהקב"ה רק 

 שמח עבור "יום" של צער.
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