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 א. 

ה ָאַמר ד' צבאו ם  כֹּ ְוצוֹּ ם ַהֲחִמיִשי  ְוצוֹּ ָהְרִביִעי  ם  ת צוֹּ

ן   ְלָששוֹּ ְיהּוָדה  ְלֵבית  ִיְהֶיה  ָהֲעִשיִרי  ם  ְוצוֹּ ַהְשִביִעי 

ם ֱאָהבּו:   ִבים ְוָהֱאֶמת ְוַהָשלוֹּ ֲעִדים טוֹּ  ּוְלִשְמָחה ּוְלמֹּ
 , יט זכריה ח

 ב. 

אחת ש גמלי  וב פעם  )רבן  עולים לירושלים  אל,  היו 

ושע ורבי עקיבא(. כיוון  יה  רבי אלעזר בן עזריה, רבי

שהגיעו   כיוון  בגדיהם.  קרעו  הצופים,  להר  שהגיעו 

ת קדשי הקודשים.  בי להר הבית, ראו שועל שיצא מ

לו:   אמרו  מצחק.  עקיבא  ורבי  בוכים  הם  התחילו 

אתם   מה  מפני  להם:  אמר  מצחק?  אתה  מה  מפני 

בר א, נא(:  ? אמרו לו: מקום שכתוב בו )במדבוכים

ו יומת"  הקרב  בו"  ע "והזר  הלכו  "שועלים  כשיו, 

יח(   ה,  אני  ו   –)איכה  לכן  להם:  אמר  נבכה?!  לא 

עדים   לי  "ואעידה  ב(:  ח,  )ישעיהו  דכתיב  מצחק, 

יברכיהו".   בן  זכריה  ואת  הכהן  אוריה  את  נאמנים 

זכריה   אצל  אוריה  עניין  מה  במקדש  א  –וכי  וריה 

תל ר אלא  שני,  במקדש  וזכריה  הכתוב  אשון  ה 

של אוריה. באוריה כתיב   תו נבואתו של זכריה בנבוא

וגו',   יב( "לכן בגללכם ציון שדה תחרש"  ג,  )מיכה 

 ( "עוד ישבו זקנים וזקנות  ב ,בזכריה כתיב )זכריה ח

 

 

 

 

 

 

של   נבואתו  נתקיימה  עד שלא  ירושלים".  ברחובות 

נבואת תתקיים  שלא  מתיירא  הייתי  של  אוריה,  ו 

עכשיו   נמ זכריה.  אשנתקיימה  של    –וריה  בואתו 

הזה  ב בלשון  מתקיימת.  זכריה  של  שנבואתו  ידוע 

 אמרו לו: עקיבא ניחמתנו! עקיבא ניחמתנו!  
 מכות כד, ב  

 ג.

עובדא הוה בחד בר נש דהוה קא רדי, געת חדא    ...

ערבי  .תורתיה חד  עלוי  את  ,עבר  מה  א"ל    ? א"ל 

  ? א"ל למה  . רי פדנךא"ל שרי תורך וש  .יהודאי אנא

מק דבית  דיהודאיא"ל  ידעת  .חרב  דשון  מנא    ? א"ל 

עד דהוה עסיק עמיה    .א"ל ידעית מן געייתא דתורך

אחריתי זימנא  פדנך    .געת  אסר  תורך  אסר  לו  אמר 

דיהודאי פריקהון  שמיה  .דאתייליד  ומה  ליה    ? אמר 

שמיה מנחם  לו  לי  .אמר  למה  אבון  רבי  אמר   ..

מערביי מקרא    ,ללמוד  הואמולא    דכתיב   ?!לא 

ן ל  ְבַאִדיר   ְוַהְלָבנוֹּ ֶטר  ְוָיָצא, וכתיב בתריה  ִיּפוֹּ   ִמֵגַזע   חֹּ

 איכה רבה א, נא                      .1" ִיְפֶרה  ִמָשָרָשיו ְונֵֶצר ִיָשי 

 

 

 

 

 

 
ן ַבַבְרֶזל  ַהַיַער ִסְבֵכי ְוִנַקף 1 ל ְבַאִדיר ְוַהְלָבנוֹּ  :ִיּפוֹּ

ֶטר ָצאְויָ   :ִיְפֶרה  ִמָשָרָשיו ְונֵֶצר ִיָשי ִמֵגַזע חֹּ

  רּוחַ  ּוְגבּוָרה ֵעָצה רּוחַ  ּוִביָנה ָחְכָמה רּוחַ ' ד רּוחַ  ָעָליו ְוָנָחה

 ': ד ְוִיְרַאת ַדַעת

ט  ֵעיָניו  ְלַמְרֵאה  ְוֹלא'  ד  ְבִיְרַאת  ַוֲהִריחוֹּ    ְלִמְשַמע   ְוֹלא  ִיְשּפוֹּ

ִכיחַ  ָאְזָניו  :יוֹּ

ִכיחַ   ַדִלים  ְבֶצֶדק  טְוָשפַ  ר  ְוהוֹּ  ֶאֶרץ  ְוִהָכה  ָאֶרץ   ְלַעְנֵוי  ְבִמישוֹּ

 : ָרָשע ָיִמית  ְשָפָתיו ּוְברּוחַ  ִּפיו ְבֵשֶבט

ר ֶצֶדק ְוָהָיה ר ְוָהֱאמּוָנה ָמְתָניו ֵאזוֹּ  :ֲחָלָציו ֵאזוֹּ

  ְמִריא ּו  ּוְכִפיר   ְוֵעֶגל  ִיְרָבץ   ְגִדי  ִעם  ְוָנֵמר  ֶכֶבש  ִעם  ְזֵאב  ְוָגר

ן ְוַנַער ַיְחָדו ֵהג ָקטֹּ  :ָבם נֹּ

ב  ּוָפָרה אַכל  ַכָבָקר  ְוַאְריֵה  ַיְלֵדיֶהן  ִיְרְבצּו  ַיְחָדו  ִתְרֶעיָנה  ָודֹּ  יֹּ

 : ֶתֶבן

נֵק  ְוִשֲעַשע ִני  ְמאּוַרת  ְוַעל  ָּפֶתן  ֻחר  ַעל  יוֹּ  ָידוֹּ   ָגמּול  ִצְפעוֹּ

 : ָהָדה 

  ֵדָעה   ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ִכי   ָקְדִשי  ַהר  ְבָכל  ַיְשִחיתּו  ְוֹלא  ָיֵרעּו  ֹלא

 :  ְמַכִסים ַלָים ַכַמִים' ד ֶאת

  יא, ט –י, לד  ישעיהו

 



 

 

 

 

 

 

 ד. 

1 . 

ת ָבָאֶרץ:  ת ד' ֲאֶשר ָשם ַשמוֹּ  ְלכּו ֲחזּו ִמְפֲעלוֹּ

 , ט תהלים מו

2. 

שֶ ַיְבִתי ִלי ִכי ָנַפְלִתי  ַאל ִתְשְמִחי אֹּ  ְך  ָקְמִתי ִכי ֵאֵשב ַבחֹּ

ר ִלי:   ד' אוֹּ
 , חמיכה ז

 

' אור לי  דכי אשב בחשך    .אלולא שנפלתי לא קמתי

 לא היה אור לי:  ,אלולא שישבתי בחשך -
 מז תרכ"ח ר ילק"ש לתהילים ה', 

 ה.
1. 

ב ּוִמֶמָנה ִיָּוֵשַע:...    ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעקֹּ

 , זמיהו ל יר

2. 

    .רטייה" ממכה עצמה מתקןו"

 מתוך סליחות לשני קמא                     

3. 

צרה  ל מכל  משיחא,  בעקבות  כי  מראש,    –דעת 

 שועה, והישועה באה מתוך צרה, על פי  י  וצאת י

 

 

 

 

 

 

 

... ולכן  ה יוושעעת צרה היא ליעקב וממנ ו' –הכתוב 

   חלילה לנו לסגת אחור במשהו, אם חס ושלום יהיה 

 

ע בדרך  מכשלה  איזו  קושי,  להיות  ובודתנו,  איזה 

המיצר   ומן  יוושע,  יעקב  ממנה  דווקא  כי  בטוחים, 

 נגיע למרחביה. 

 קול התור א, יג 

 .ו

ה'   אתה  ברוך  תצמיח...  מהרה  עבדך  דוד  צמח  את 

 . מצמיח קרן ישועה

   מתוך תפילת י"ח

1. 

ְצָדָקה   ֶצַמח  ְלָדִוד  ַאְצִמיַח  ַהִהיא  ּוָבֵעת  ָהֵהם  ַבָיִמים 

 ְוָעָשה ִמְשָּפט ּוְצָדָקה ָבָאֶרץ: 
 ירמיהו לג, טו 

 : המשיח מלך זהו - צדקה צמח

 רד"ק שם 

  זהו   צדקה  צמח  אצמיח  מזרעו  -  לדוד  אצמיח

 :וצדקה משפט יעשה והוא המשיח  מלך

 מצודת דוד שם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִתי נֵר ִלְמִשיִחי:  ם ַאְצִמיחַ שָ 
 תהלים קלב, יז 

 

 על   הפסוק  זה  ואמר  -  ...לדוד  קרן  אצמיח  שם

   .אצמיח אמר לפיכך, העתיד  משיח

 רד"ק שם 

 . ז

1. 

והמטיבע הטוב  מברך  טובות  בשורות  ל  ע ו.  ל 

 ות רעות ברוך דיין האמת. עשמו
 ברכות נד, א

2. 

הזה  ל העולם  הבא:  העולם  הזה  כעולם  ל  ע   –א 

ועל   והמטיב"  הטוב  "ברוך  אומר  טובות,  בשורות 

אומר   רעות  לעולם  "  –בשורות  האמת".  דיין  ברוך 

 ולו הטוב והמטיב. כ  –הבא 
 פסחים נ, א 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

הענקית  מ שלנפשו  ניצב    -פני  הרחוק  העתיד 

ואליליה  רומי  כי  חי,  ציור  מלא  כדי  עד  כהווה... 

 ף, ואור ציון לעד יזרח. לוכליל תח

 הקדמה לשיר השירים  -' ד מע, בעולת ראיה ח"

 

 .ח

1. 

שעה בת)ולא סליחות( )הגהות אשירי(  אין אומרים תחנון  

 , ואין נופלים על פניהם משום דמקרי מועד. אבב

 שו"ע או"ח תקנט,ד 

 2 . 

ת ערב  תחנה  אומרים  מ  אב בשעה  אין  שום  במנחה, 

א  שבת,  הוא  ואם  מועד;  צדקתך    ומרים אין  דאיקרי 

 .  )מהרי"ל ומנהגים(

 ם תקנב,יב ש

3. 

 כדכתיב )איכה א,טו( "קרא עלי מועד" וגו'. 

 "ז ימשנ"ב שם ס"ק  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

יחשף המועדיות הכמוסה של היום המר והנמהר,  ת...

וכל  ל  פת בית מאוויינו, שכל חורבן, כל מאפירשיום  

 ומבין המצרים רווחה   ודלדול, קשור עמו. רסה

ואור   הלוך  לעינו תופיע,  ההריסות  יייגלה  כל  איך  נו 

ד'  קל הצית  אשר  האש  והבאוש.  הקלקול  אל  רק  עו 

והתעוב,   הדופי  את  רק  באמת  ואוכלת  אכלה  בציון, 

ש  עוזן  על  המעכבת  החולשה  ואת  החולניות    ל את 

 שראל מהופיע בגבורתו. י
 אגרת תשעח  , ח"גגרות הראי"ה א

 

 

 


