

בס״ד


תשעה באב-בין תוכחה ,אפולוגטיקה ותקווה-מקורות

שי פינקלשטיין


רב קהילת ניצנים


איכה רבה (וילנא) פתיחתות
א  רבי אבא בר כהנא פתח (ישעיה י') צהלי קולך בת גלים, אמר ישעיהו לישראל עד

 שאתם אומרים שירים ומזמורים לפני עבודת כוכבים צהלי קולך בדברי תורה,
 צהלי קולך בבתי כנסיות, בת גלים, מה גלים הללו מסויימין בים, כך אבותיהם


 ,מסויימין בעולם
ב  ד"א בת גלים, בת גולים ברתיהון דגלוואי, בתו של אברהם אותו שכתוב בו

 (בראשית י"ב) ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה, בתו של יצחק שכתוב בו
 (שם /בראשית/ כ"ו) וילך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גררה, בתו של יעקב


 ,שכתוב בו (שם /בראשית/ כ"ח) וילך פדנה ארם
ג  הקשיבי, הקשיבי למצותי, הקשיבי לדברי תורה, הקשיבי לדברי נבואה, הקשיבי


 ,לצדקות ומעשים טובים
ד  לישה, ואם לאו לישה הא אריה סליק עלך, זה נבוכדנצר הרשע דכתיב ביה (ירמיה

 ד') עלה אריה מסובכו, עניה, עניה מן הצדיקים, עניה מדברי נבואה, עניה ממצות
 ומעשים טובים, ענתות, ואם לאו ענתות, הא ענתותא אתי ומתנבא עליך דכתיב

(שם /ירמיהו/ א') דברי בן חלקיהו וגו', כיון שבא הפורענות קונן עליהם איכה

ה . 


ישעיהו פרק י

 לָכֵ֗ן ּכֹֽה־אָמַ֞ר אֲֹדנָ֤י יְֹקוִק֙ צְבָאֹ֔ות אַל־ּתִיָר֥א עַּמִ֛י יֹׁשֵ֥ב צִּיֹ֖ון מֵֽאַׁשּּ֑ור ּבַׁשֵּ֣בֶט יַּכֶּ֔כָה ּומַּטֵ֥הּו (כד)

:יִׂשָּֽא־עָלֶ֖יָ ּבְֶדֶ֥רְ מִצְָרֽיִם


:ּכִי־עֹ֖וד מְעַ֣ט מִזְעָ֑ר וְכָ֣לָה זַ֔עַם וְאַּפִ֖י עַל־ּתַבְלִיתָֽם (כה)
 וְעֹוֵר֨ר עָלָ֜יו יְֹקוָ֤ק צְבָאֹות֙ ׁשֹ֔וט ּכְמַּכַ֥ת מְִדיָ֖ן ּבְצּ֣ור עֹוֵר֑ב ּומַּטֵ֙הּו֙ עַל־הַּיָ֔ם ּונְׂשָאֹ֖ו ּבְֶדֶ֥רְ (כו)


:מִצְָרֽיִם

:וְהָיָ֣ה׀ ּבַּיֹ֣ום הַהּ֗וא יָסּ֤ור סֻּבֳלֹו֙ מֵעַ֣ל ׁשִכְמֶָ֔ וְעֻּלֹ֖ו מֵעַ֣ל צַּוָאֶרָ֑ וְחֻּבַ֥ל עֹ֖ל מִּפְנֵי־ׁשָֽמֶן (כז)


:ּבָ֥א עַל־עַּיַ֖ת עָבַ֣ר ּבְמִגְרֹ֑ון לְמִכְמָׂ֖ש יַפְִק֥יד ּכֵלָֽיו (כח)

:עָֽבְרּו֙ מַעְּבָָר֔ה ּגֶ֖בַע מָלֹ֣ון לָ֑נּו חְָֽרָדה֙ הָָֽרמָ֔ה ּגִבְעַ֥ת ׁשָאּ֖ול נָֽסָה (כט)


 :צַהֲלִ֥י קֹולְֵ֖ ּבַת־ּגַּלִ֑ים הְַקׁשִ֥יבִי לַ֖יְׁשָה עֲנִּיָ֥ה עֲנָתֹֽות (ל)


רש"י ישעיהו פרק י פסוק כד

:לכן - לפי שידעתי שתשובו אליו חזקיה וסיעתו (כד)

 כה אמר ה' אל תירא מאשור בשבט יככה - בשבט פיו יחרף ויגדף אתכם על ידי

 :רבשקה
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רש"י ישעיהו פרק י פסוק כז
 וחובל עול - סנחריב מפני חזקיהו שהיה נוח לדורו כשמן, ורבותינו פירשו מפני (כז)
 שמנו של חזקיהו שהי' דולק בבתי כנסיות ובבתי מדרשות שהשיאם לעסוק בתורה


כענין שנאמר אשר העתיקו אנשי חזקיהו וגומר (משלי כה)
 



רש"י ישעיהו פרק י פסוק כח
 בא על עית - מונה והולך מסעות שנסע סנחרב ובא על ערי יהודה לבא ירושלים (כח)


:ביום מפלתו
 עית מגרון ומכמש רמה גבעת שאול בת גלים לישה ענתות מדמנה גבים - כולן מקומות


 :הן


איכה רבה (וילנא) פתיחתות
 ב רבי אבא בר כהנא פתח (שם /ירמיהו/ ט') מי האיש החכם ויבן את זאת וגו', תני

 רשב"י אם ראית עיירות נתלשות ממקומן בארץ ישראל דע שלא החזיקו בשכר סופרים
 ובשכר משנים, שנאמר (שם /ירמיהו ט'/) על מה אבדה הארץ ויאמר ה' על עזבם את


תורתי
 רבי הוה משלח לר' אסי ולר' אמי דיפקון ויתקנון קרייתא דארעא דישראל והוון עלין 
 לקרייתא ואמרין להון אייתו לן נטורי קרתא, והוון מייתו להון ריש מטרתא וסנטרא,
 והוון אמרין להון אלין נטורי קרתא אלין חרובי קרתא, אמרו להון ומאן אינון נטורי

 קרתא, א"ל אלו סופרים ומשנים שהם הוגים ומשנים ומשמרין את התורה ביום ובלילה
 על שם שנאמר (יהושע א') והגית בו יומם ולילה, וכן הוא אומר (תהלים קכ"ז) אם ה'
 לא יבנה בית וגו', ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' שמואל ברבי יצחק אמר מצינו שויתר
 הקדוש ברוך הוא על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ולא ויתר על
 מאסה של תורה שנאמר על מה אבדה הארץ, על עבודת כוכבים ועל גילוי עריות ועל
 שפיכות דמים אין כתיב כאן אלא על עזבם את תורתי, ר' הונא ור' ירמיה בשם ר' חייא
 בר אבא אמרי כתיב (ירמיה ט"ז) ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו, הלואי אותי עזבו


 ,ותורתי שמרו, מתוך שהיו מתעסקין בה המאור שבה היה מחזירן למוטב
 …שמואל תני לה בשם ר' שמואל בר אמי אימתי המלכות גוזרת גזרה וגזירתה מצלחת

 בשעה שישראל משליכין דברי תורה לארץ הה"ד (דניאל ח') וצבא תנתן על התמיד
 בפשע, אין צבא אלא מלכיות, שנאמר (ישעיה כ"ד) יפקוד ה' על צבא המרום במרום
 וגו', התמיד, אלו ישראל דכתיב (יהושע א') והגית בו יומם ולילה, בפשע, בפשעה של

 תורה כל זמן שישראל משליכין דברי תורה לארץ המלכות היא גוזרת ומצלחת
 שנא' (דניאל ח') ותשלך אמת ארצה וגו', ואין אמת אלא תורה שנאמר (משלי כ"ג) אמת
 קנה ואל תמכור אם השלכת דברי תורה לארץ מיד הצליחה המלכות הה"ד (דניאל ח')
 ועשתה והצליחה, א"ר יהודה בן פזי (הושע ח) זנח ישראל טוב וגו' ואין טוב אלא תורה


 ,'שנא' (משלי ד') כי לקח טוב נתתי לכם וגו
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 א"ר אבא בר כהנא לא עמדו פילוסופין לאומות העולם כבלעם בן בעור וכאבנימוס
 הגרדי, אמרו להם יכולין אנו להזדווג לאומה זו אמרו להם לכו וחזרו על בתי כנסיות

 שלהם, אם התינוקות מצפצפין בקולן אי אתם יכולין להם, ואם לאו אתם יכולין להם,
 שכן הבטיחם אביהם ואמר להם (בראשית כ"ז) הקול קול יעקב והידים ידי עשו, כל זמן

 שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובתי מדרשות, אין הידים ידי עשו, וכל זמן שאין קולו
 מצפצף בבתי כנסיות ובתי מדרשות הידים ידי עשו, וכן הוא אומר (ישעיה ה') לכן

 כאכול קש לשון אש וגו' וכי יש קש אוכל אש והלא דרכה של אש אוכלת קש ואת אומר
 לכן כאכול קש לשון אש, אלא קש זה ביתו של עשו שנאמר (עובדיה א') והיה בית יעקב

 אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, לשון אש זה ביתו של יעקב, וחשש להבה ירפה,
 זה ביתו של יוסף, שרשם כמק יהיה, אלו האבות שהם שרשיהם של ישראל, ופרחם

 כאבק יעלה, אלו השבטים שהם פרחיהם של ישראל, מפני מה (ישעיה ה') כי מאסו את
 תורת ה' צבאות וגו', א"ר יודן כי מאסו את תורת ה' צבאות זו תורה שבכתב, ואת

 אמרות קדוש ישראל נאצו, זו תורה שבעל פה, וכיון שהשליכו דברי תורה לארץ התחיל

ירמיה מקונן עליהם איכה, (ירמיה ט‘)

 כה אמר ה' צבאות התבוננו וקראו למקוננות, ר' יוחנן ור' שמעון בן לקיש ורבנן, ר' 
 יוחנן אמר למלך שהיו לו שני בנים כעס על הראשון נטל את המקל וחבטו והגלהו,
 אמר אוי לזה מאיזו שלוה נגלה, כעס על השני ונטל את המקל וחבטו והגלהו, אמר

 אנא הוא דתרבותי בישא, כך גלו עשרת השבטים והתחיל הקדוש ברוך הוא אומר להם
 את הפסוק הזה (הושע ז') אוי להם כי נדדו ממני, וכיון שגלו יהודה ובנימן כביכול אמר


 ,הקדוש ברוך הוא (ירמיה י') אוי לי על שברי
 רשב"ל אמר למלך שהיה לו שני בנים כעס על הראשון ונטל את המקל וחבטו ופרפר

 ומת, התחיל מקונן עליו, כעס על השני ונטל את המקל וחבטו ופרפר ומת, אמר מעתה
 אין בי כח לקונן עליהם אלא קראו למקוננות ויקוננו עליהם, כך גלו עשרת השבטים
 והתחיל מקונן עליהם (עמוס ה') שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נושא עליכם קינה

 בית ישראל, וכיון שגלו יהודה ובנימין כביכול אמר הקדוש ברוך הוא מעתה אין בי כח
 לקונן עליהם הה"ד (ירמיה ט') קראו למקוננות וגו' ותמהרנה ותשאנה עלינו נהי,

 עליהם אין כתיב כאן, אלא עלינו, דידי ודידהון, ותרדנה עיניהם דמעה אין כתיב כאן,
 אלא עינינו, דידי ודידהון, ועפעפיהם יזלו מים אין כתיב כאן, אלא ועפעפינו, דידי
 ודידהון, רבנן אמרין למלך שהיו לו שנים עשר בנים ומתו שנים, התחיל מתנחם

 בעשרה, מתו עוד שנים והתחיל מתנחם בשמונה, מתו שנים התחיל מתנחם בששה,
 מתו שנים התחיל מתנחם בארבעה, מתו שנים התחיל מתנחם בשנים, וכיון שמתו


 .כולם התחיל מקונן עליהם איכה ישבה בדד


ירמיהו פרק ט
 מִֽי־הָאִ֤יׁש הֶֽחָכָם֙ וְיָבֵ֣ן אֶת־זֹ֔את וַאֲׁשֶ֨ר ּדִּבֶ֧ר ּפִֽי־יְֹקוָ֛ק אֵלָ֖יו וְיַּגִָדּ֑ה עַל־מָה֙ אָבְָד֣ה הָאֶָ֔רץ (יא)


נִּצְתָ֥ה כַּמְִדּבָ֖ר מִּבְלִ֖י עֹבֵֽר: ס
 וַּיֹ֣אמֶר יְֹקוָ֔ק עַל־עָזְבָם֙ אֶת־ּתֹ֣וָרתִ֔י אֲׁשֶ֥ר נָתַּ֖תִי לִפְנֵיהֶ֑ם וְֹלא־ׁשָמְעּ֥ו בְקֹולִ֖י וְֹלא־הָ֥לְכּו (יב)


:בָּֽה
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וַּיֵ֣לְכּ֔ו אַחֲֵר֖י ׁשְִררּ֣ות לִּבָ֑ם וְאַחֲֵרי֙ הַּבְעָלִ֔ים אֲׁשֶ֥ר לִּמְדּ֖ום אֲבֹותָֽם: ס (יג)
 לָכֵ֗ן ּכֹֽה־אָמַ֞ר יְֹקוָ֤ק צְבָאֹות֙ אֱֹלהֵ֣י יִׂשְָראֵ֔ל הִנְנִ֧י מַאֲכִילָ֛ם אֶת־הָעָ֥ם הַּזֶ֖ה לַֽעֲנָ֑ה (יד)


:וְהִׁשְִקיתִ֖ים מֵי־ֹרֽאׁש
 וַהֲפִֽצֹותִים֙ ּבַּגֹויִ֔ם אֲׁשֶר֙ ֹל֣א יְָֽדעּ֔ו הֵּ֖מָה וַֽאֲבֹותָ֑ם וְׁשִּלַחְּתִ֤י אַֽחֲֵריהֶם֙ אֶת־הַחֶֶ֔רב עַ֥ד (טו)


ּכַּלֹותִ֖י אֹותָֽם: פ
 ּכֹ֤ה אָמַר֙ יְֹקוָ֣ק צְבָאֹ֔ות הִתְּבֹֽונְנּ֛ו וְִקְראּ֥ו לַמְקֹונְנֹ֖ות ּותְבֹואֶ֑ינָה וְאֶל־הַחֲכָמֹ֥ות ׁשִלְחּ֖ו (טז)


:וְתָבֹֽואנָה

:ּותְמַהְֵ֕רנָה וְתִׂשֶּ֥נָה עָלֵ֖ינּו נֶ֑הִי וְתֵַרְ֤דנָה עֵינֵ֙ינּו֙ ּדִמְעָ֔ה וְעַפְעַּפֵ֖ינּו יִּזְלּו־מָֽיִם (יז)

 ּכִ֣י קֹ֥ול נְהִ֛י נִׁשְמַ֥ע מִּצִּיֹ֖ון אֵ֣יְ ׁשֻּדְָ֑דנּו ּבֹׁ֤שְנּֽו מְאֹד֙ ּכִֽי־עָזַ֣בְנּו אֶָ֔רץ ּכִ֥י הִׁשְלִ֖יכּו מִׁשְּכְנֹותֵֽינּו: (יח)

ס

 ּכִֽי־ׁשְמַ֤עְנָה נָׁשִים֙ ּדְבַר־יְֹקוָ֔ק וְתִּקַ֥ח אָזְנְכֶ֖ם ּדְבַר־ּפִ֑יו וְלַּמְֵ֤דנָה בְנֹֽותֵיכֶם֙ נֶ֔הִי וְאִׁשָּ֥ה (יט)

 :ְרעּותָּ֖ה ִקינָֽה
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