
 סיפור מעשה  

מסופר על נפוליון שהגיע במסעותיו לעיר אחת בדיוק בערב תשעה באב. בעוברו ליד בית כנסת גדול שמע קול  

בכי מר עולה מתוכו, הציץ פנימה וראה את כל המתפללים יושבים על הרצפה ממררים בבכי וקוראים קינות.  

ו שהיהודים מתאבלים עכשיו על  הוא שאל את עוזריו, האם קרה איזה אסון ליהודים שככה הם בוכים והם ענו ל

שנה. נפוליון מאוד התפעל מכך ואמר לפמלייתו,   2000-בית מקדשם שנחרב. שאל, מתי נחרב? ענו לו, לפני כ

 שנה, עתיד ביתו להיבנות מחדש.  2000עם שככה בוכה על ביתו שנחרב לפני 

 

 מה דעתכם על דבריו של נפוליאון?  

 רבי יהושע /הפרושים על המעמד שראה נפוליאון?  / מה היו חושבים רבן יוחנן בן זכאי 

 מה בין אבל בריא לאבל לא בריא?  

 מה יכול לסייע לנו ם כיום להרגיש את החורבן והאבל של תשעה באב?  

 

 

 הראי"ה קוק, שו"ת משפט כהן, הקדמה, עמ' טז: 

ה בדבר, פן יאמר עם  הנה עיני קדשם של חז"ל, אשר היו בעת גלות ישראל מעל אדמתו, מראשית צפו מדאג

מה בצע בלימודם?   – ה' כי אחרי אשר לא עת לקיים לנו העת הזאת את החוקים התלויים במקדש ובארץ 

ויזניחו את החלק הנכבד הזה שישועתנו בו תלויה מהביאו לידי המעשה המיוחד לו. על כן קבעו "זכר  

ק הניתן לנו לחובה מדברי חז"ל. גם  למקדש"... לא נימלט מלעסוק בתורת החוקים התלויים במקדש ע"י החל 

נתנו בזה הערה לחכמי לב, כי ישמע חכם ויוסיף לקח, כי בין יבין כונתם ז"ל להשאיר איתנו מקצת זכרון חוקי  

המקדש, למען לא נסיר לבבנו מהגיונם מאפס קיומם בפועל. מזה נקח מוסר, כי אלה הזכרונות האחדים  

ללמד על הכלל כולו יצאו, לזרז רוח נבונינו ושוקדי דלתי תורתנו,   לא ללמד על עצמם יצאו, כי אם  – למקדש 

לשוב משמרת הקודש בתלמוד כל ענייני המקדש והקודש, ובזה ניתן יד לעזרת עמנו, ונפתח פתח תקוה  

 לישועת ה' לנו, המציץ מן החרכים ומצפה לעת נפנה אליו וניוושעה. 

 

 ינו? מה הסכנה שעלולה להתרחש לאבלות על המקדש בימ  

 מה החשיבות של העיסוק בזיכרון המקדש בימינו?  

 כיצד זיכרון יוצר געגוע?  


