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:'שאלות ליואל פרק א
. ותשוו את מטרתם,תזהה שלשה הדים לפרשת האזי ו
הפזמון של הקי ה האחרו ה שב י אשכ ז מקו ים בתשעה באב בבוקר שאולה מפסוק
.(ח: ]ו[כבתולה חגורת שק על בעל עוריה( "א,[ כמו אישה בציריה,אלי ]ציון ועריה: "בפרקי ו
 איך זה: ראש הישיבה המייסד של ישיבת שעלבים פעם שאל,הרב מאיר שלזי גר שליט"א
יכול להיות שבתולה מתאבלת על בעל ה עורים שלה? הרי אם היא בתולה היא אי ה בעולת
בעל? כמובן יתן לע ות שכאן המילה בתולה מתפרשת כ ערה )אע"פ שלפי פרוש זה יש קושי
 למה הפסוק. אם היא עדיין ערה אז כמובן היא מתאבלת על בעל עוריה:מסוים בפסוק
 א"כ מהפסוק שהיא כבר הזדק ה ועדיין בתולה כי מרב,מדגיש שזה בעל עוריה? משתמע
 אך כפי שרב מאיר סיפר יתן להבין את הקי ה באופן.(.אבלותה היא אף פעם לא התחת ה
 זוג צעיר משעלבים תכ ן להתחתן בתחילת. והוא הדגים את פירושו עם סיפור,מצמרר אחר
 אך קבל רגילה קצרה באמצע המלחמה כדי לחזור, החתן התגייס, בפרוץ המלחמה.1967 יו י
, האוכל מבושל, הכלה בשמלתה תחת החופה-- הכל היה מוכן לחתו ה.הביתה להתחתן
, ספר הרב מאיר, עד אותו יום.כשהגיע הבשורה המרה שהחתן פל בקרב--האורחים התאספו
 חש ו אותה תחושה,לדאבו ו." לא הב תי את הפסוק" כבתולה חגורת שק על בעל עוריה
.  פל בצוק איתן ימים ספורים לפ י חתו תו, ה' יקום דמו,כשהדר גולדין
'מה אמור להיות התגובה ל בואת הפורע ות? מה התפקיד של כל אחד מהפעולות האלו? ע
.יז-יב:' ע' גם ב.יד:א
 האם יתן לחלקם.תכין רשימה של הדימויים שמתארים את החורבן והשוד והשבר בפרקי ו
? ל ושאים או סוגי דימויים שו ים

.1
.2

.3
.4

Questions for Yoel Perek 'א:
1. Find three allusions to Parshat Ha'azinu and compare their functions in the two
texts.
2. The refrain from "Eli Tzion" the last lament Ashkenazim recite on Tisha Be'Av
morning is based on verse eight: "Lament, [Zion and its cities, like a woman in
labor] [and] like a betulah garbed in sackcloth over the husband of her youth."
Rav Meir Schlessinger, Shlita, founding Rosh Yeshiva of Yeshivat Shaalvim, once
asked: How can a virgin mourn for the husband of her youth? If she is a virgin
then she could not have been married. Of course, one can answer this question
by explaining that betulah, in this case, means young woman; however, this
raises another difficulty in the verse. If she is still a young woman then of course
she is mourning the husband of her youth. Why does the verse describe her
beloved husband this way? The verse's emphasis that he was the husband of her
youth seems to indicate that she has grown older, but is still a virgin (due to her
grief, she never married). Rav Meir provided another chilling explanation of the
lament by telling the following story. There was a young couple from Shaalvim
that intended to get married at the beginning of June 1967. When the war broke
out the groom was drafted, but he received special permission to go home to get
married. On the appointed day all was ready--the bride was in her dress under
the chupah, the food was cooked, the guests were assembled--and then they
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received the bitter news, the groom had been killed in action. Rav Meir
said,"Until that day I never understood the verse 'like a virgin garbed in sackcloth
for the husband of her youth." Unfortunately, with the death of Lieutenant
Hadar Goldin in Tzuk Eitan a short while before his wedding, we again had to
witness this verse come true.
3. How is the nation supposed to react to the prophecy of doom? What is the role
of each and every one of its responses? See 1:14 and 2:12-17.
4. List the imagery used to describe the destruction in the chapter. Can you
categorize the images by topic or type?
הוקרה
.א ו רוצים להודות לרב משולם גוטליב שהכין את השאלות לשבוע זו
Thank You
We would like to thank Rav Meshulam Gottlieb for preparing this week’s questions.

Web links - קישורים לאתרים
Articles – מאמרים
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/yoel/prakim/rozenberg-karovyom.htm
http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/iyunim/neviim/treyasar/yoel/prakim/hachambazoret.htm

Shiurim – שיעורים
https://www.ou.org/torah/nach/nach-yomi/joel_chapter_1/

Refuah Shleima – רפואה שלמה
 שלחו, אם ברצו כם להוסיף שם לרשימה של אותו שבוע.מדי שבוע פרסם כאן שמות של חולים
. עד יום שלישיYehoshua.Blank@gmail.com מייל ל
This section will contain names of חולים. Please send an email no later than Tuesday
to Yehoshua.Blank@gmail.com, to add a name to that week’s shiur.
דניאל בן איטה

רפאל יצחק בן חיה גיטל

גרשון בן שרה איטה

שרה בת ביילה

