
Rabbi Yossi Goldin 
OU Israel Center 
Tammuz/July 2021 
 

Mourning for Yerushalayim- When Was the Beit Hamikdash Really 

Destroyed? 

 תלמוד בבלי מסכת מועד קטן דף כו עמוד א   .1

ואלו קרעין שאין מתאחין: הקורע על אביו, ועל אמו, ועל רבו שלימדו תורה, ועל נשיא, ועל אב בית דין, ועל  

 שנשרף, ועל ערי יהודה, ועל המקדש, ועל ירושלים שמועות הרעות, ועל ברכת השם, ועל ספר תורה 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנא  .2

"ח עד התענית ממעטים במשא ובמתן ובבנין של שמחה, כגון בית חתנות לבנו או בנין של ציור  מר  -ב סעיף 

  סתופף בצלו או מיני הדס ומיני אהלים;וכיור, ובנטיעה של שמחה, כגון אבורנקי של מלכים שנוטעים לצל לה

)ר"ן ספ"ק דתענית(;   ואם היה כותלו נוטה ליפול, אע"פ שהוא של שמחה מותר לבנות ולצורך מצוה הכל שרי 

בלא סעודה מותר, ואפילו בט' באב עצמו מותר   ואין עושין סעודת אירוסין, אבל ליארס  ואין נושאים נשים

  הגה: ונוהגין להחמיר שאין נושאים מי"ז בתמוז ואילך, עד אחר ט' באב )מנהגים(.ליארס, שלא יקדמנו אחר. 

 

שבוע שחל בו תשעה באב אסורים לספר ולכבס, אפילו אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו לאחר ט'  - סעיף ג 

א חלוק אחד, אסור; וכן המכובסים מקודם, בין ללבוש בין להציע בהם המטה; ואפי'  באב, ואפילו אין לו אל

 ..הגה: * ואנו נוהגין להחמיר בכל זה מתחלת ר"ח עד אחר התענית, אם לא לצורך מצוה. .מטפחות הידים והשלחן, אסור.

 

 כ"ט. כ"ו:, תענית   מסכת תלמוד בבלי  .3

כְּ  -משנה ִנלְּ ִנָיה וְּ ָחַרב ַהַבִית ָבִראשֹוָנה ּוַבשְּ ץ וְּ סּו ָלָארֶׁ לֹּא ִיָכנְּ ַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו שֶׁ ָאב ִנגְּ ָעה בְּ ִתשְּ ָשה  בְּ רְּ נֶׁחְּ ָדה ֵביֵתר וְּ
 ָהִעיר

ִתיב   -גמרא ש ִהיא שְּ "ָחַרב ַהַבִית ָבִראשֹוָנה ִדכְּ דֶׁ ָעה ַלחֹּ ִשבְּ ש ַהֲחִמיִשי בְּ דֶׁ ְך  ּוַבחֹּ לֶׁ ֵרה ָשָנה ַלמֶׁ שְּ ַשע עֶׁ ַנת תְּ
ג ת ֵבית ה׳ וְּ רֹּף אֶׁ רּוָשָלִם ַוִישְּ ל יְּ ְך ָבבֶׁ לֶׁ ד מֶׁ בֶׁ ֲאָדן ַרב ַטָבִחים עֶׁ בּוַזרְּ ל ָבא נְּ ְך ָבבֶׁ לֶׁ נֶׁאַצר מֶׁ ֻבַכדְּ ִתיב  "ֹו׳ נְּ ש  "ּוכְּ דֶׁ ּוַבחֹּ

ֵרה ָשָנה שְּ ַשע עֶׁ ַנת תְּ ש ִהיא שְּ דֶׁ ָעשֹור ַלחֹּ ֲאָדן ַרב ַטָבִחים ָעַמד    ַהֲחִמיִשי בֶׁ בּוַזרְּ ל ָבא נְּ ְך ָבבֶׁ לֶׁ נֶׁאַצר מֶׁ בּוַכדְּ ְך נְּ לֶׁ ַלמֶׁ
גֹו׳ ל ִבירּוָשָלִם וְּ ְך ָבבֶׁ לֶׁ ֵני מֶׁ ָעשֹור    " ִלפְּ ָשר לֹוַמר בֶׁ פְּ ִאי אֶׁ ָעשֹור וְּ ָבר נֱֶׁאַמר בֶׁ ֲהֵרי כְּ ָעה שֶׁ ִשבְּ ָשר לֹוַמר בְּ פְּ ָיא ִאי אֶׁ ַתנְּ וְּ

ָבר נֶׁאֱ  ֲהֵרי כְּ ִשיעִ שֶׁ ִמיִני ּותְּ ִביִעי שְּ לּו בֹו שְּ קְּ ִקלְּ לּו וְּ ָאכְּ ִרים ַלֵהיָכל וְּ סּו ׇנכְּ נְּ ָעה ִנכְּ ִשבְּ ָעה ָהא ֵכיַצד בְּ ִשבְּ י ָסמּוְך  ַמר בְּ
נֱֶׁאַמר אֹוי ָלנּו ִכי ָפָנה הַ  הֹוֵלְך ׇכל ַהיֹום כּולֹו שֶׁ ָהָיה דֹוֵלק וְּ ת ָהאּור וְּ ינּו  ַלֲחֵשיָכה ֵהִציתּו בֹו אֶׁ ַהיְּ ב וְּ ֵלי ָערֶׁ יֹום ִכי ִיָנטּו ִצלְּ

ל הֵ  רּובֹו שֶׁ ֵני שֶׁ ָלא ָבֲעִשיִרי ִמפְּ ִתיו אֶׁ ַבעְּ אֹותֹו ַהדֹור לֹּא קְּ ָמֵלי ָהִייִתי בְּ ָאַמר ַרִבי יֹוָחָנן ִאלְּ ַרָבַנן  דְּ ַרף וְּ יָכל בֹו ִנשְּ
ִנָיה מְּ  ֲענּוָתא ֲעִדיָפא ּוַבשְּ פּורְּ ָתא דְּ ַחלְּ יֹום ַחָייבַאתְּ חֹוָבה לְּ יֹום ַזַכאי וְּ כּות לְּ ִלין זְּ גְּ ַגלְּ ָיא מְּ ַתנְּ  ָנַלן דְּ

§ The mishna further taught that on the Ninth of Av the Temple was destroyed the first time. The Gemara 

explains that this is as it is written: “And in the fifth month, on the seventh day of the month, which was 

the nineteenth year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, captain of the guard, a 

servant of the King of Babylon, came to Jerusalem. And he burnt the house of the Lord” (II Kings 25:8–

9). And it is also written: “And in the fifth month, on the tenth day of the month, which was the 

nineteenth year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, captain of the guard, who 

served the king of Babylon, came into Jerusalem. And he burnt the house of the Lord” (Jeremiah 52:12–13).  

And it is taught in a baraita: It is impossible to say that the Temple was burned on the seventh of Av, as it 

has already been stated, in Jeremiah, that it was destroyed on the tenth. And it is also impossible to say that 

the Temple was burned on the tenth of Av, as it has already been stated that it was destroyed on the seventh, 

in II Kings 25:8–9. How so; what actually occurred? On the seventh of Av, gentiles entered the Sanctuary, 

and on the seventh and the eighth they ate there and desecrated it, by engaging in acts of fornication.  

And on the ninth, adjacent to nightfall, they set fire to it, and it continuously burned the entire day, as it is 

stated: “Woe unto us, for the day has declined, for the shadows of the evening are stretched out” 

(Jeremiah 4:6). This verse is interpreted as a prophecy about the evening when the Temple was burned. And 
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this is what Rabbi Yoḥanan meant when he said: Had I been alive in that generation, I would have 

established the fast only on the tenth of Av because most of the Sanctuary was burned on that day. And 

the Sages, who established the fast on the ninth, how do they respond to that comment? They maintain that it is 

preferable to mark the beginning of the tragedy.  

And the mishna further taught that the Temple was destroyed for the second time also on the Ninth of Av. The 

Gemara asks: From where do we derive that the Second Temple was destroyed on this date? It is taught in a 

baraita: A meritorious matter is brought about on an auspicious day, and a deleterious matter on an 

inauspicious day, e.g., the Ninth of Av, on which several tragedies had already occurred.  

 תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף י"ח:  .4

ָנא  ָאַמר ַרב ָחָנא ַבר ִביזְּ ִתיב כ דְּ עֹון ֲחִסיָדא ַמאי ִדכְּ צֹום ַהֲחִמיִשי  " ָאַמר ַרִבי ִשמְּ ִביִעי וְּ ָבאֹות צֹום ָהרְּ ֹּּה ָאַמר ה׳ צְּ
ָחה ִשמְּ ָששֹון ּולְּ ֵבית יְּהּוָדה לְּ יֶׁה לְּ צֹום ָהֲעִשיִרי ִיהְּ ִביִעי וְּ צֹום ַהשְּ ָחה "וְּ ִשמְּ הּו ָששֹון וְּ ָקֵרי לְּ הּו צֹום וְּ ב  ָאַמר רַ  ... ָקֵרי לְּ

ֵאין ָשלֹום רָ  ָמד וְּ ָמד צֹום ֵאין שְּ ָחה ֵיש שְּ ִשמְּ ָששֹון ּולְּ יּו לְּ ֵיש ָשלֹום ִיהְּ ַמן שֶׁ ַעִנין ָרצּו ֵאין  ָפָפא ָהִכי ָקָאַמר ִבזְּ צּו ִמתְּ
הּו ָאב הֹוִאיל וְּ ָעה בְּ ָאב ָנֵמי ָאַמר ַרב ָפָפא ָשאֵני ִתשְּ ָעה בְּ ַעִנין ִאי ָהִכי ִתשְּ ָעה  ִמתְּ ִתשְּ ָאַמר ָמר בְּ לּו בֹו ָצרֹות דְּ פְּ כְּ

ָשה ָהִעיר רְּ נֶׁחֶׁ ָדה ֵביָתר וְּ כְּ ִנלְּ ִנָיה וְּ ָאב ָחַרב ַהַבִית ָבִראשֹוָנה ּוַבשְּ  בְּ

 תוספות שם  .5

. ביום שבעה עשר בתמוז נמי אירע חמשה דברים כדתנן בפרק בתרא דתענית )דף  הואיל והוכפלו בו הצרות
 :.( אבל חורבן בית המקדש תקיפא טובא ועוד לא דמי לט' באב דצרה אחת הוכפלה בוכו

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תקנח .6

בתשעה באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי ומפני כך מנהג כשר שלא  
 עד חצות היום ולא יותר הגה ויש מחמירין   :לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל עשירי ויום עשירי

 דברי הימים ב פרק לה  .7

ֹּאִשָיהּו ַעד ַהי ם ַעל י ִקינֹוֵתיהֶׁ ַהָשרֹות בְּ רּו ָכל ַהָשִרים וְּ ֹּאמְּ ֹּאִשָיהּו ַוי ָיהּו ַעל י מְּ קֹוֵנן ִירְּ ק ַעל  )כה( ַויְּ חֹּ נּום לְּ ֹום ַוִיתְּ
תּוִבים ַעל ַהִקינֹות:  ִהָנם כְּ ָרֵאל וְּ  ִישְּ

 שם רש"י  .8

כשמזדמן להם שום צער ובכיה שהם מקוננים ובוכים על המאורע הם מזכירים זה הצער עמו   -  ויתנם לחוק
 ... דוגמא בתשעה באב שמזכירים קינות על ההרוגים בגזירות שאירעו בימינו כן יבכיון על מות יאשיהו

 איכה רבה )בובר( פרשה א  .9

ר' יהודה אומר בימי יהויקים נאמרה, א"ר ברכיה וכי בוכין על המת עד שלא ימות, אלא נכתבה בימי יהויקים,   
 ונאמרה אחר חרבן בית המקדש. 

 ירמיהו פרק לו  .10

ִביִעת ִהי ַבָשָנה ָהרְּ ר:   )א( ַויְּ ָוק ֵלאמֹּ קֹּ ָיהּו ֵמֵאת יְּ מְּ ל ִירְּ ה אֶׁ הּוָדה ָהיָה ַהָדָבר ַהזֶׁ ְך יְּ לֶׁ ֹּאִשָיהּו מֶׁ ן י  ִליהֹוָיִקים בֶׁ
הּודָ  ַעל יְּ ָרֵאל וְּ יָך ַעל ִישְּ ִתי ֵאלֶׁ ר ִדַברְּ ָבִרים ֲאשֶׁ יָה ֵאת ָכל ַהדְּ ָת ֵאלֶׁ ָכַתבְּ ר וְּ ִגַלת ֵספֶׁ ָך מְּ ַעל ָכל ַהגֹוִים  )ב( ַקח לְּ ה וְּ

ה:  ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ֹּאִשָיהּו וְּ יָך ִמיֵמי י ִתי ֵאלֶׁ  ִמיֹום ִדַברְּ
כ ַמַען ָישּובּו ִאיש ִמַדרְּ ם לְּ ֵשב ַלֲעשֹות ָלהֶׁ ִכי חֹּ ר ָאנֹּ עּו ֵבית יְּהּוָדה ֵאת ָכל ָהָרָעה ֲאשֶׁ מְּ ִתי  )ג( אּוַלי ִישְּ ָסַלחְּ ֹו ָהָרָעה וְּ

ַחָטאָתם: ס   ַלֲעֹוָנם ּולְּ
הִ  ָוק כָ )ט( ַויְּ קֹּ ֵני יְּ אּו צֹום ִלפְּ ִשִעי ָקרְּ ש ַהתְּ דֶׁ ְך יְּהּוָדה ַבחֹּ לֶׁ ֹּאִשָיהּו מֶׁ ן י ל ָהָעם ִבירּוָשָלִם  י ַבָשָנה ַהֲחִמִשית ִליהֹוָיִקים בֶׁ

ָכל ָהָעם ַהָבִאים ֵמָעֵרי יְּהּוָדה ִבירּוָשָלִם:   וְּ
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מְּ  ֵרי ִירְּ ת ִדבְּ ר אֶׁ ָרא ָברּוְך ַבֵספֶׁ ַתח ַשַער ֵבית  )י( ַוִיקְּ יֹון פֶׁ לְּ ָחֵצר ָהעֶׁ ֵפר בֶׁ ן ָשָפן ַהסֹּ ָיהּו בֶׁ ַמרְּ ַכת גְּ ִלשְּ ָוק בְּ קֹּ ָיהּו ֵבית יְּ
ֵני ָכל ָהָעם:  ָאזְּ ָחָדש בְּ ָוק הֶׁ קֹּ  יְּ

ל ָברּוְך ַהֵגיד ַנגִ  רּו אֶׁ ֹּאמְּ ל ֵרֵעהּו ַוי ָבִרים ָפֲחדּו ִאיש אֶׁ ת ָכל ַהדְּ ָעם אֶׁ ָשמְּ ִהי כְּ ה: )טז( ַויְּ ָבִרים ָהֵאלֶׁ ְך ֵאת ָכל ַהדְּ לֶׁ  יד ַלמֶׁ
ה ִמִפיו:  ָבִרים ָהֵאלֶׁ ת ָכל ַהדְּ ָת אֶׁ ד ָנא ָלנּו ֵאיְך ָכַתבְּ ר ַהגֶׁ ת ָברּוְך ָשֲאלּו ֵלאמֹּ אֶׁ  )יז( וְּ

ֵתב ַעל הַ  ה ַוֲאִני כֹּ ָבִרים ָהֵאלֶׁ ָרא ֵאַלי ֵאת ָכל ַהדְּ ם ָברּוְך ִמִפיו ִיקְּ ר ָלהֶׁ ֹּאמֶׁ יֹו: פ )יח( ַוי ר ַבדְּ  ֵספֶׁ
ם:  ה ַאתֶׁ ִאיש ַאל ֵיַדע ֵאיפֹּ ָיהּו וְּ מְּ ִירְּ ל ָברּוְך ֵלְך ִהָסֵתר ַאָתה וְּ רּו ַהָשִרים אֶׁ ֹּאמְּ  )יט( ַוי

ֵני הַ  ָאזְּ ֵפר ַוַיִגידּו בְּ ַכת ֱאִליָשָמע ַהסֹּ ִלשְּ ִקדּו בְּ ִגָלה ִהפְּ ת ַהמְּ אֶׁ ְך ָחֵצָרה וְּ לֶׁ ל ַהמֶׁ אּו אֶׁ ָבִרים: מֶׁ )כ( ַוָיבֹּ ְך ֵאת ָכל ַהדְּ  לֶׁ
ָה  ָראֶׁ ֵפר ַוִיקְּ ַכת ֱאִליָשָמע ַהסֹּ ָה ִמִלשְּ ִגָלה ַוִיָקחֶׁ ת ַהמְּ הּוִדי ָלַקַחת אֶׁ ת יְּ ְך אֶׁ לֶׁ ַלח ַהמֶׁ ְך  )כא( ַוִישְּ לֶׁ ֵני ַהמֶׁ ָאזְּ הּוִדי בְּ יְּ

ְך:  לֶׁ ִדים ֵמַעל ַהמֶׁ מְּ ֵני ָכל ַהָשִרים ָהעֹּ ָאזְּ  ּובְּ
ְך לֶׁ ַהמֶׁ ת:  )כב( וְּ ָערֶׁ בֹּ ָפָניו מְּ ת ָהָאח לְּ אֶׁ ִשיִעי וְּ ש ַהתְּ דֶׁ ף ַבחֹּ רֶׁ  יֹוֵשב ֵבית ַהחֹּ

ל ר אֶׁ ל ָהֵאש ֲאשֶׁ ֵלְך אֶׁ ַהשְּ ֵפר וְּ ַתַער ַהסֹּ ָה בְּ ָרעֶׁ ָבָעה ִיקְּ ַארְּ ָלתֹות וְּ הּוִדי ָשֹלש דְּ רֹוא יְּ ִהי ִכקְּ ם ָכל   )כג( ַויְּ ָהָאח ַעד תֹּ
ר עַ  ִגָלה ַעל ָהֵאש ֲאשֶׁ  ל ָהָאח: ַהמְּ

ה:  ָבִרים ָהֵאלֶׁ ִעים ֵאת ָכל ַהדְּ מְּ ָכל ֲעָבָדיו ַהשֹּ ְך וְּ לֶׁ ם ַהמֶׁ ֵדיהֶׁ ת ִבגְּ עּו אֶׁ לֹּא ָקרְּ לֹּא ָפֲחדּו וְּ  )כד( וְּ
ם:  לֹּא ָשַמע ֲאֵליהֶׁ ִגָלה וְּ ת ַהמְּ רֹּף אֶׁ ִתי שְּ ִבלְּ ְך לְּ לֶׁ ִגעּו ַבמֶׁ יָהּו ִהפְּ ַמרְּ ָלָיהּו ּוגְּ ָנָתן ּודְּ לְּ ַגם אֶׁ  )כה( וְּ

ֵאל ָלַקחַ  )כו(  דְּ ן ַעבְּ ָיהּו בֶׁ מְּ לֶׁ ת שֶׁ אֶׁ ִריֵאל וְּ ן ַעזְּ ָרָיהּו בֶׁ ת שְּ אֶׁ ְך וְּ לֶׁ ן ַהמֶׁ ֵאל בֶׁ מְּ ַרחְּ ת יְּ ְך אֶׁ לֶׁ ַצּוֶׁה ַהמֶׁ ֵפר  ַויְּ ת ָברּוְך ַהסֹּ ת אֶׁ
ָוק: ס  קֹּ ִתֵרם יְּ ָיהּו ַהָנִביא ַוַיסְּ מְּ ֵאת ִירְּ  וְּ

ָוק  קֹּ ַבר יְּ ִהי דְּ ר:  )כז( ַויְּ ָיהּו ֵלאמֹּ מְּ ר ָכַתב ָברּוְך ִמִפי ִירְּ ָבִרים ֲאשֶׁ ת ַהדְּ אֶׁ ִגָלה וְּ ת ַהמְּ ְך אֶׁ לֶׁ רֹּף ַהמֶׁ ָיהּו ַאֲחֵרי שְּ מְּ ל ִירְּ  אֶׁ
נָ  ִגָלה ָהִראשֹּ ר ָהיּו ַעל ַהמְּ ִנים ֲאשֶׁ ָבִרים ָהִראשֹּ יָה ֵאת ָכל ַהדְּ ב ָעלֶׁ תֹּ ת ּוכְּ רֶׁ ִגָלה ַאחֶׁ ָך מְּ ר ָשַרף  ה אֲ )כח( שּוב ַקח לְּ שֶׁ

ְך יְּהּוָדה:  לֶׁ הֹוָיִקים מֶׁ  יְּ
ר ַמדּוַע כָ  ִגָלה ַהזֹּאת ֵלאמֹּ ת ַהמְּ ָת אֶׁ ָוק ַאָתה ָשַרפְּ קֹּ ה ָאַמר יְּ ְך יְּהּוָדה תֹּאַמר כֹּ לֶׁ הֹוָיִקים מֶׁ ַעל יְּ יָה  )כט( וְּ ָת ָעלֶׁ ַתבְּ

ִהשְּ  ץ ַהזֹּאת וְּ ת ָהָארֶׁ ִחית אֶׁ ִהשְּ ל וְּ ְך ָבבֶׁ לֶׁ ר בֹּא ָיבֹוא מֶׁ ֵהָמה: ס ֵלאמֹּ ָנה ָאָדם ּובְּ  ִבית ִממֶׁ
יֶׁה  ָלתֹו ִתהְּ ִנבְּ יֶׁה לֹו יֹוֵשב ַעל ִכֵסא ָדִוד וְּ ְך יְּהּוָדה לֹּא ִיהְּ לֶׁ הֹוָיִקים מֶׁ ָוק ַעל יְּ קֹּ ה ָאַמר יְּ ב ַביֹום  )ל( ָלֵכן כֹּ רֶׁ כֶׁת ַלחֹּ לֶׁ ֻמשְּ

ָלה:  ַרח ַבָליְּ ַלקֶׁ  וְּ
ַעל עֹו וְּ ַעל ַזרְּ ִתי ָעָליו וְּ ל ִאיש יְּהּוָדה ֵאת ָכל ָהָרָעה   )לא( ּוָפַקדְּ אֶׁ רּוָשַלִם וְּ ֵבי יְּ שְּ ַעל יֹּ ם וְּ ֵהֵבאִתי ֲעֵליהֶׁ ת ֲעֹוָנם וְּ ֲעָבָדיו אֶׁ

לֹּא ָשֵמעּו: ס  ם וְּ ִתי ֲאֵליהֶׁ ר ִדַברְּ  ֲאשֶׁ
תֹּ  ֵפר ַוִיכְּ ן ֵנִרָיהּו ַהסֹּ ל ָברּוְך בֶׁ ָנּה אֶׁ ת ַוִיתְּ רֶׁ ִגָלה ַאחֶׁ ָיהּו ָלַקח מְּ מְּ ִירְּ ר  )לב( וְּ ֵרי ַהֵספֶׁ ָיהּו ֵאת ָכל ִדבְּ מְּ יָה ִמִפי ִירְּ ב ָעלֶׁ

ָבִרים ַרִבים ָכֵהָמה: ס  ם דְּ עֹוד נֹוַסף ֲעֵליהֶׁ ְך יְּהּוָדה ָבֵאש וְּ לֶׁ הֹוָיִקים מֶׁ ר ָשַרף יְּ  ֲאשֶׁ

 רש"י איכה פרק א  .11
 

 ... אש ירמיה כתב ספר קינות היא המגלה אשר שרף יהויקים על האח אשר על ה - איכה ישבה בדד  ( א)
 

 אבן עזרא איכה פרק א   .12

ואיננה המגלה הנשרפת על יד יהויקים, כי לא נמצא שני דברי השם אשר הם בספר ירמיה חקוקים, וכן כתוב  
קח לך מגלת ספר וכתבת אליה את כל הדברים אשר דברתי אליך על ישראל ועל יהודה ועל כל הגוים ועוד  

ספר איכה זכר בבל  כתוב מדוע כתבת עליה לאמר בא יבא מלך בבל ותשחית את הארץ הזאת ואין במגלת 
 ולא מלכה: 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צו עמוד ב  .13

אדליק ביה נורא, גבה היכלא. דרכו ביה מן שמיא, שנאמר דגת דרך ה' לבתולת בת יהודה. קא זיחא דעתיה.  
הקחי  ". שנאמר ’עמא קטילא קטלת, היכלא קליא קלית, קימחא טחינא טחינת‘נפקא בת קלא ואמרה ליה: 

 , חטים לא נאמר. אלא קמח. "וטחני קמח גלי צמתך חשפי שבל גלי שוק עברי נהרות  רחים

 שם רש"י 

 שכבר נגזר עליהם על כך.  - עמא קטילא 

 שו"ת חתם סופר חלק א )אורח חיים( סימן לג  .14
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בעשירי משום שרובו של   ודבר בעתו בחידושי אמרתי בסוף תענית ]כ"ט ע"א[ א"ר יוחנן אי הוינא התם קבענא 
האש מיד יצא   , נמצא מששלטו בו זרים בט' והציתו בו ,היכל בו נשרף, וצ"ל דאנן ס"ל דבאו בה פריצים נתחלל 

 .. לחולין נמצא בעשירי נשרף בית חול ע"כ לא קבעוהו בעשירי

 נפש החיים שער א פרק ד  .15

ח"ו. כי מה אני ומה כחי לפעול במעשי השפלים שום ענין   אל יאמר בלבו  " וזאת תורת האדם כל איש ישראל"
בעול' אמנם יבין וידע ויקבע במחשבות לבו. שכל פרטי מעשיו ודבוריו ומחשבותיו כל עת ורגע. לא אתאבידו  

ח"ו. ומה רבו מעשיו ומאד גדלו ורמו. שכל א' עולה כפי שרשה לפעול פעולתה בגבהי מרומים בעולמות  
יונים. ובאמת כי האיש החכם ויבן את זאת לאמיתו. לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה. בשומו  וצחצחות האורות העל

על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח"ו עד היכן המה מגיעים לקלקל ולהרוס בחטא קל חס ושלום. הרבה יותר  
לא להם חלק  ממה שהחריב נ"נ וטיטוס. כי הלא נ"נ וטיטוס לא עשו במעשיהם שום פגם וקלקול כלל למעלה כי  

ושורש בעולמות העליונים שיהו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח גבורה  
של מעלה. את מקדש ה' טמאו כביכול המקדש העליון. ועי"כ היה להם כח לנ"נ וטיטוס להחריב המקדש של  

חינא טחינת. הרי כי עונותינו החריבו  מטה המכוון נגד המקדש של מעלה. כמו שארז"ל )איכה רבתי( קמחא ט
 נוה מעלה עולמות עליונים הקדושים. והמה החריבו רק נוה מטה.

 משך חכמה שמות פרשת כי תשא פרק לב  .16

ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידו את הלוחות וישבר אותם  )יט( 
יקרי האומה הישראלית, וכל הקדושות, ארץ ישראל וירושלים וכו'  הענין, כי התורה והאמונה המה ע תחת ההר. 

המה פרטי וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה. ולכן אין חילוק לכל עניני התורה בין במקום בין בזמן,  
משה   -והיא שוה בארץ ישראל ובחו"ל ]לבד מצוות התלויים בארץ[. וכן הוא שוה בין לאדם הגבוה שבגבוהים 

 ... להשפל שבשפלים   -ים  איש האלק

קדושים מעצמם, חלילה! השם יתברך שורה בתוך בניו, ואם "המה   ואל תדמו כי המקדש והמשכן המה ענינים 
כאדם עברו ברית" )הושע ו, ז(, הוסר מהם כל קדושה, והמה ככלי חול 'באו פריצים ויחללוה'. וטיטוס נכנס  

גם   -"מכתב אלקים"  -לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק )גיטין נו, ב(, כי הוסר קדושתו. ויותר מזה, הלוחות  
מה אינם קדושים בעצם רק בשבילכם, וכאשר זנתה כלה בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם  ה

קדושה מצד עצמם, רק בשבילכם שאתם שומרים אותם. סוף דבר: אין שום ענין קדוש בעולם מיוחס לו  
וכל הקדושות  העבודה והכניעה, ורק השי"ת שמו הוא קדוש במציאותו המחוייבת, ולו נאוה תהילה ועבודה.  

 ... המה מצד ציווי שצוה הבורא

 
 

 

 

 

A 4- Part Series on the Three Weeks 
 

Tuesday, June 29th 
"Mourning for Yerushalayim On Three Levels- Past, Future, and Present " 

 
Tuesday, July 6th 

"When was the Beit Hamikdash REALLY Destroyed?" 
 

Tuesday, July 13th 
 "Exploring Important Themes from the Kinnot of Tisha B'av" 

 
Tuesday, July 20th 

 "Nachamu Ami- But Has Anything Actually Changed?" 


