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ארבע התעניות בהלכה ובאגדה

בס"ד

שערהאגדה


מבוא
אםאשכחךירושלים
לפני אלפיים ארבע מאות עשרים ושבע שנים ,חרב בית המקדש הראשון ,ועם
ישראלהוגלהעלידיהמלךנבוכדנצרלבבל.בהיותנובדרךעלידנהרותבבל,שם
ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון .או אז נשבעה כנסת ישראל ואמרה )תהלים קלז(:
ע ֶלה
יאם ֹלא ַא ֲ
אא ְז ְכּ ֵר ִכ ִ
יאם ֹל ֶ
יל ִח ִכּ ִ
שׁו ִנ ְ
קל ֹ
תּ ְד ַבּ ְ
יניִ ,
חי ִמ ִ
םתּ ְשׁ ַכּ ְ
רוּשׁ ָל ִ
י ָ
" ִאם ֶא ְשׁ ָכּ ֵח ְך ְ
לראשׁשׂ ְמ ָח ִתי".ומניאזועדהיום,במשך 2427שנים,כנסתישראל
ִ
םע
רוּשׁ ַל ַ
ֶאת  ְי ָ
נאמנהלשבועתהזו,ולאעבריוםשלאהעלתהאתזכרהשלירושלים.

מנהגים שונים הנהיגו חכמינו ז"ל כדי שלא נשכח את ירושלים :אדם בונה בית
חדש  -שמחתו איננה שלימה ,שהרי ביתו של הקב"ה חרב ושמם .כדי לזכור זאת
הואמותירעלקירביתושטחשלאמהעלאמה)כחצימטרעלחצימטר(בלתימטויח.
אדםנושאאשה-גםאזהואמעלהאתירושליםעלראששמחתו,ושוברכוס"זכר
לחורבן" .וכן אמרו רבותינו :אשה העונדת תכשיטים  -תשייר תכשיט אחד שלא
תלבשנוזכרלחורבן.ועודכיוצאבזהכמהגזרות.


אפלטוןוירמיהו
ואמנם שאלה גדולה עומדת לפנינו :מדוע אנו עם ישראל ,כעם נבון וחכם ,רואה
לנכוןלשקועביגוןכהעמוקעלצרותהעבר?!מהיעזורהבכיוהאבלעלמהשהיה
וחלף?! האם לא טוב יותר שננסה לשכוח את העבר הכואב ,ולהיות עם הפנים
לקראתהעתיד?!


שאלה גדולה זו שאל אף הוגה הדעות המפורסם  -אפלטון ,שחי בתקופת חורבן
ביתהמקדשהראשון.בעוברוליד"הרהבית",עלחורבותביתהמקדשוירושלים,
ראהאתירמיהוהנביאיושבובוכהמרה".עלמהאתהבוכה?!"שאלאפלטוןאת
ירמיהו" .על הבית הקדוש אשר היה לשריפת אש"  -השיב ירמיהו" .תמה אני
עליך",אמראפלטון",כיצדנאהלחכםכמוךלבכותעלעציםואבנים?!ויותרמכך
 כיצדנאהלחכםכמוךלבכותעלהעבר?!".השיבוענהלוירמיהו":אמורנאליבבקשה ,כהוגה דעות ,האם יש לך שאלות וחקירות בפילוסופיה ,שטרם הצלחת
לפתור אותם?"" .ודאי" ,ענה לו אפלטון ושטח לפני ירמיהו כמה וכמה מתהיותיו
וספקותיו .במקום ענה לו ירמיהו תשובות מקיפות על כל אותן בעיות סבוכות,
שאפלטוןהתחבטבהןכברשניםרבות.נדהםאפלטוןמעומקהבנתווידיעותיושל
ירמיהו הנביא ,והוא פנה אליו בהשתאות" :מהיכן שאבת את החכמה המופלאה
הזאת?!" ענה לו ירמיהו :את החכמה הזאת ,ועוד הרבה יותר מכך ,שאבתי מן
העציםוהאבניםשעלחורבנםאנימקונן.לאעציםואבניםאבדולנו,כיאםמקור
חכמהוקרבתאלוקיםמופלאה.אולםלשאלתךהשניה-מדועבוכהאניעלהעבר,
לאאענהלך,כירקיהודייכוללהביןאתעומקהבכיהעלהעבר.
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מהבאמתהפסדנו?
ביתהמקדשהואמקורהשראתהשכינהלעולם,וממנוירדלעולםכולושפערוחני
המלווהבשפעגשמי.גםהגוייםנהנומןהשפעהזה,כפישאמררבייהושעבןלוי:
אילו אומות העולם היו יודעים מה בית המקדש נותן להם ,היו מקיפים אותו
שומריםכדילשומרו!ועםישראל -עלאחתכמהוכמה.ביתהמקדשהיהמהווה
חיבורישירביןעםישראללקב"ה,ובחורבנובטלהמאתנוקרבתאלוקיםזו.מצבנו
ללא בית המקדש הינו ירוד מאוד ביחס למצבנו בבניינו ,כפי שאמרו חז"ל" :מיום
שנחרבביתהמקדש,נפסקהחומתברזלביןישראללאביהםשבשמים")ברכותלב.(:
"מיום שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו ,ניטלה עצה ממנו" )מגילה יב" .(:מיום
שנחרב בית המקדש נגדעו אלופי עצה ,והדעות משובשות ,והלב אינו קיים על
בוריו,והולךאחרמראיתהעין")זהררותפח.(:

עלידיחורבןביתהמקדשהפסדנואףחוויותותחושותרוחניות,שאיןלהםתחליף.
על זה היה דווה ליבנו ,על אלה חשכו עיננו :איפה היא אותה שמחת הלב
שהרגשנו ב"שמחת בית השואבה" שנחוגה בחג הסוכות ,עת רקדנו שבעה ימים
ושבעה לילות ללא הפסקה ,ושאבנו משם רוח הקודש?! איפה היא אותה תחושה
מטוהרת של חיים ללא חטא ,כאשר קורבן התמיד של הבוקר מכפר על העבירות
של הלילה ,וקורבן התמיד של בין הערביים מכפר על העוונות של היום?! איפה
היא אותה תחושת אחדות עמוקה שחשנו שלוש פעמים בשנה ,בשעה שעלה עם
ישראל בהמוניו אל בית המקדש? איה היא אותה התעלות רוחנית שזכה לה עם
ישראלבמוצאייוםכיפורכאשרליוהאתהכהןהגדולאלביתובשמחהוריקודים,
ולא הרגישו כל צורך ללכת הביתה לשבור את הצום?! איפה היא אותה יראת
שמיםשזכינולהכשהיוכהניםבעבודתםולוייםבדוכנםוישראלבמעמדם?!

במסתריםתבכהנפשנו,נפשנוהעדינההחצובהמתחתכסאהכבוד,לחזורלאותם
ימים של שפע רוחני .לא שפע גשמי הוא זה שימלא את החלל החסר .גם אם
נצליחלספקלעצמנובגלותנועושרוכבודרווחהועצמאות,זהלאימלאאתהדבר
שבאמת זקוקה לו הנפש היהודית .רוצים אנו להתנער מן השקיעה בהבלי העולם
הזהותאוותיו,לשובלהתענגעלה'ולחיותברמהרוחניתאחרת!

ואף על פי שהתמהמה זמן גאולתנו ,לא נחדל לקוות ולהתפלל ולשפוך שיח לפני
שׁ ִ
אֶ
כּ ֲ
יר ָך ַ
םע ְ
רוּשׁ ַל ִי ִ
י ָ
תו ְך ְ
ןבּ ֹ
כּו ְ
אבינושבשמיםִ ":תּ ְשׁ ֹ
מ ֵה ָרה
דע ְב ְדּ ָך ְ
אד ִו ַ
ו ִכ ֵסּ ָ
רדּ ַבּ ְר ָתְּ ,
ָמינוּ"אמן.
הבי ֵ
םבּ ְמ ֵה ָר ְ
ַןעו ָל ִ
הּבּ ְני ֹ
או ָת ִ
וּבנֵה ֹ
הּתּ ִכיןְ ,
תו ָכ ָ
ְב ֹ
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פרקראשון-חורבןביתהמקדשהראשון

השמרולכםפןיפתהלבבכם!
בּ ָא ֶרץ
תּם ָ
שׁ ְנ ֶ
נו ַ
ו ֹ
ב ִנים ְ
וּבנֵי ָ
בּ ִנים ְ
תו ִליד ָ
נאמר בתורה )דברים פרק ד פסוק כה(ִ " :כּי  ֹ
ידתי
יסוַ :ה ִע ִ
ל ַה ְכ ִע ֹ
יך ְ
א ֹל ֶה ָ
עבּ ֵעינֵי ה' ֱ
םה ַר ְ
ית ָ
ַע ִשׂ ֶ
םפּ ֶסל  ְתּמוּנַתכּל ו ֲ
ית ֶ
ַע ִשׂ ֶ
תּםו ֲ
ְו ִה ְשׁ ַח ֶ
תּם
א ֶ
שׁר ַ
א ֶ
ה ָא ֶרץ ֲ
מ ַעל ָ
מ ֵהר ֵ
תּאבדוּן ַ
ֵ
ו ֶאת  ָה ָא ֶרץ  ִכּי  ָאבד
שּׁ ַמ ִים ְ
את  ַה ָ
יּום ֶ
ה ֹ
ָב ֶכם ַ
שׁ ָמּה ְ
עב ִרים ֶ
ְ
שּׁ ֵמדוּןְ  :ו ֵה ִפיץ
תּ ָ
שּׁ ֵמד ִ
ה ָ
כּי ִ
יה ִ
ע ֶל ָ
ָמים ָ
א ִרי ֻכן י ִ
ל ִר ְשׁ ָתּה  ֹלא  ַת ֲ
ַר ֵדּן ָ
את  ַהיּ ְ
םשׁ ָמּה".
א ְת ֶכ ָ
ַהגה' ֶ
רינ ֵ
שׁ ְ
םא ֶ
גּו ִי ֲ
רבּ ֹ
ימ ְס ָפּ ַ
ת ִ
תּם ְמ ֵ
יםו ִנ ְשׁ ַא ְר ֶ
ְ
םבּ ַע ִמּ
א ְת ֶכ ָ
ה' ֶ


לפנישנכנסועםישראללארץישראל,הוזהרוהםשובושובעלידימשהרבנוועל
ידי יהושע ,שיזהרו מלעבוד עבודה זרה ,כי ארץ ישראל  -ארץ הבחירה  -איננה
סובלתעובריעבירה,ואםיחטאולאיוכלולהתקייםבארץ.


עבודהזרההיתהאז,אחתהתאוותהחזקותביותרשהיוקיימותבעולם.כיוםאין
אנו מבינים מה כח המשיכה החזק שיש לעבודה זרה ,ומדוע היו כל כך להוטים
אחריה ,זאת מכיון שאנשי כנסת הגדולה ראו שאין ביכולתנו להתמודד עם פיתוי
קשהזהוביטלואתכוחו.אךבדורותהקודמיםהיתהלעבודהזרההשפעהגדולה
ביותר,עדשקשה היהלעמודבפניפיתוייה.לכןהוצרכוישראללאזהרותחוזרות
ונשנות בענין זה] .וכדי לסבר את האוזן ,מסופר על מנשה ,שהיה מלך בתקופת בית ראשון,
ועבדאתכלסוגיהעבודהזרהשבעולם,ופעםנגלהבחלוםאלאחדמחכמיהגמרא,ואמרלו:דע
לך ,כי אילו היית בדור שלי  -היית רודף אחרי העבודה זרה ,ומרוב תשוקתך לרוץ מהר ,היית
מגביהאתשוליגלימתך,כדישלאתפריעלךהגלימהבמרוצתך[.


הארץמתמלאתבעבודהזרה
במשךדורותרביםזכרעםישראלאתאזהרותהתורה,ונמנעמלעבודעבודהזרה.
אולםעםהזמן,כאשרהשתקעהעםבארץ,וזכהלכלטובמבחינהגשמית -מרוב
טובהשהיתהלו,שכחהואאתה'והתחיללהימשךולהתפתותאחרעבודהזרה.
המלך הראשון שהתחיל להחטיא את העם בעבודה זרה היה ירבעם בן נבט .הוא
העמיד שני עגלים מזהב ,אחד בבית אל ואחד בדן ,ומנע את ישראל מלעלות
רוּשׁ ַליםִ  ,הנֵּה
י ָ
לות ְ
ע ֹ
מ ֲ
לירושלים בחגים .כך אמר להם )מלכים א ,יב(ַ " :רב  ָל ֶכם ֵ
מ ְצ ָר ִים" .וכדי שאכן יתבצעו הדברים בפועל,
מ ֶא ֶרץ ִ
לוּך ֵ
ע ָ
ה ֱ
שׁר ֶ
א ֶ
י ְשׂ ָר ֵאל ֲ
יך ִ
א ֹל ֶה ָ
ֱ
העמיד ירבעם שתי משמרות של חיילים בדרך לירושלים ,וכל מי שהיה רוצה
לעלותלירושליםהיומחזיריםאותו.


מאוחריותר,קםהמלךאחאב,אשרהגדיללחטואולהרשיע.הואממשמסרנפשו
למען העבודה זרה ,השכיח את שם ה' מפי הבריות ,ומחק את שמות ה' מספר
התורה! בכל מקום שהיה כתוב "ה'" הוא מחק וכתב "הבעל" )שם של עבודה זרה(.
מנשה המלך אף הוא הרשיע מאוד מאוד ,חטא והחטיא את ישראל בעבודה זרה,
בגילוי עריות ובשפיכות דמים .הוא החריב את מזבח ה' ובנה במקומו מזבחות
לבעל,וכןשרףאתכלאזכרותשםה'שבתורה.הואעבדלכלצבאהשמיםובנה
להם מזבחות בבית המקדש ,הביא פסל אל בית ה' במקום ההיכל ,והיה עומד
ומשתחווהלוכשאחוריוכלפיהיכלה'ופניוכלפיהפסל.כךהיהמרבהלחטואכדי
ישׁ ַפ ְך
ָק ָ
םדּםנ ִ
להכעיס.גםדמיםרביםשפךמנשה,כמושנאמר)מלכיםב,כא,טז(ְ ":ו ַג ָ
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הל ֶפה".ברוברשעותוהרגהואאת
םפּ ָ
רוּשׁ ַל ֶ
אאת ְי ָ
שׁר ִמ ֵלּ ֶ
דא ֶ
ע ֲ
המאדַ ,
הה ְר ֵבּ ְ
ַשּׁ ַ
ְמנ ֶ
ישעיההנביא,שהיהסבואביאמו.כךמלאההארץבעבירותחמורות,עדשנחתם
דינהשלירושליםלהחרב,וביתהמקדשלהשרף.


אמרוחז"ל:לאגלוישראלעדשעבדוז'בתידיניםשלעבודהזרה,והם:ירבעםבן
נבט,בעשא,אחאב,יהואבןנמשי,פקחבןרמליהו,הושעבןאלה,מנחםבןגדי.


מדחיאלדחי
בתחילה היו מתביישים בחטאיהם ועבדו עבודה זרה בסתר ,בחדרי חדרים .אך
לאחרשהתרגלולכך,נעשהלהםהחטאכהיתר,ולאטרחולהסתיראתעצמם,הם
התחילולעבודעבודהזרה"מאחוריהדלתות",בביתםאךלאבהצנע.בשלבהבא
כבר התחילו להתגאות בעבודה זרה ,ועבדו אותה ברחובות העיר .לאחר מכן
המשיכו לרדת מדחי אל דחי ,לעבוד עבודה זרה בפרסום גדול יותר ויותר :על
הגגות ,בגנים ,על ראשי ההרים ועל כל הדרכים ,ולא הניחו מקום בארץ ישראל
שלאעבדובועבודהזרה.ולאהתקררהדעתםבזהעדשהכניסוצלםבהיכלוציירו
שׂמוּ
על כותלי בית המקדש כל תבנית רמש ובהמה ,כמו שנאמר )ירמיהו ז ,ל(ָ " :
או".
יול ַט ְמּ ֹ
יע ָל ְ
שׁר ִנ ְק ָרא ְשׁ ִמ ָ
תא ֶ
םבּ ַבּ ִי ֲ
יה ַ
קּוּצ ֶ
ִשׁ ֵ


עבירהגוררתעבירה
המלכים גרמו להמון העם לחטוא חטאים גדולים נוספים ,כמו שאמרו חז"ל :לא
חרבה ירושלים אלא בשביל שחיללו בה את השבת .רבי אבהו אמר :בשביל
שביטלוקריאתשמעשחריתוערבית.רביהמנונאאמר:בשבילשבטלובהתינוקות
של בית רבן מלימודם ,שהם התחלת התורה ,ואם אין התחלה ,הרי זו עקירת כל
התורה.עולאאמר:מפנישלאהיהלהםבושתפניםזהמזה.רביעמרםאמר:מפני
שלא הוכיחו זה את זה .רבי יהודה אמר :בשביל שביזו בה תלמידי חכמים .ועוד
אמרו חז"ל :בית ראשון חרב מפני שהיו בו ג' דברים :עבודה זרה ,גילוי עריות
ושפיכותדמים.


ואשלחאתעבדיהנביאים
במשך כל אותה תקופה שחטאו ישראל ,חס הקב"ה על עמו ולא רצה להענישם,
הואהמתיןוהאריךאפואולייחזרובתשובה.בחסדיוהרביםשלחלהםה'נביאים
שיתרו בם ,ומהם :אליהו הנביא ,אלישע ,ישעיה ,צפניה ,אוריה ,ירמיה ועוד.
הנביאים התרו והזהירו את העם השכם והערב ,אולם לרוב נפלו דבריהם על
אוזניים אטומות  -עם ישראל היה שקוע עמוק בחטאיו ,וסרב לקבל את דברי
התוכחה .סמוך לתקופת החורבן התנבאו לישראל שלושה נביאים :ירמיהו הנביא
היה מתנבא בחוצות ,צפניה היה מתנבא בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,וחולדה
הנביאההיתהמוכיחהאתנשותעםישראל.


נבואותירמיהו
ירמיהו הנביא מכונה" :נביא החורבן" .הוא ראה את ישראל בקלקלתם ,ידע את
אשרעתידלקרותלהםאםימשיכובדרכםהנלוזה,וכאברחוםניסהלהוכיחאותם
ה ְשׁ ַבּ ְר ִתּי
בּת  ַע ִמּי ָ
שׁ ֶבר ַ
שוב ושוב שיחזרו למוטב .בלב כאוב הוא צעק ואמרַ " :על  ֶ
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ןראשׁי
ִ
תּ
ָק ַד ְר ִתּי!" -בראותיאתשעתידלבואעלירושלים,לבישבורורצוץִ ".מי  ִי ֵ
בת  ַע ִמּי"  -דמעות כמים אני
ח ְל ֵלי ַ
את ַ
ָל ְי ָלה ֵ
יו ָמם ו ַ
ו ֶא ְב ֶכּה ֹ
דּ ְמ ָעה ְ
קור ִ
מ ֹ
יני ְ
ו ֵע ִ
ַמ ִים ְ
ץמ ְר ַח ִקּים,
ימ ֶא ֶר ַ
תבּת ַע ִמּ ֵ
לשׁ ְו ַע ַ
קו ַ
מורידעלמהשעתידלקרותלעםישראלִ ".הנֵּה ֹ
הּאין ָבּה?!"-רואהאניבנבואהאתעםישראלבגלותואשר
ןאם ַמ ְל ָכּ ֵ
יּו ִ
יןבּ ִצ ֹ
א ְ
ַהה' ֵ
יקרא ויאמר :האם עזב ה' את ציון? איפה הוא ה' ,מדוע הוא לא שומע אותנו?!
ולכןמתחנןירמיהולעםישראל:שובושובומדרכיכםהרעים!!!


םאת
יל ֶ
א ִכ ָ
ימ ֲ
לה ְנ ִנ ַ
יי ְשׂ ָר ֵא ִ
תא ֹל ֵה ִ
או ֱ
נבואותקשותהתנבאירמיהו" :כּה  ָא ַמר ה' ְצ ָב ֹ
ֶהל ֲ
םהזּ ַ
ָה ָע ַ
יםמיראשׁ]מיםמרים-דהיינוצרותמרותוקשותיגיעו
ֵ
ית
ו ִה ְשׁ ִק ִ
ענָה]עשבמר[ְ ,
םאת  ַה ֶח ֶרב
יה ֶ
ח ֵר ֶ
יא ֲ
םו ִשׁ ַלּ ְח ִתּ ַ
בו ָת ְ
ַא ֹ
עוּה ָמּהו ֲ
ֵ
ָד
רלאי ְ
שׁ ֹ
םא ֶ
גּו ִי ֲ
יםבּ ֹ
ַ
צו ִת
ַה ִפ ֹ
עליהם[ ,ו ֲ
ֹ
לּו ִת
דכּ ֹ
ַע ַ
ןתּ ִנּים]תהיהשוממה,
עו ַ
יםמ ֹ
ְ
רוּשׁ ַלם ְל ַג ִלּ
יאת ְי ָ
ָת ִתּ ֶ
יאו ָתם")ירמיהטיד-טו(ְ ".ונ ַ
נ ְב ַלת
שׁב" )שם ט ,י(ְ " .ו ָה ְי ָתה ִ
יו ֵ
מ ְבּ ִלי  ֹ
שׁ ָמ ָמה ִ
תּן ְ
א ֵ
הוּדה ֶ
י ָ
ו ֶאת  ָע ֵרי ְ
וידורו בה נחשים[ְ ,
ץו ֵאין ַמ ֲ
תה ָא ֶר ְ
ה ַמ ָ
םוּל ֶב ֱ
ְ
שּׁ ַמ ִי
ףה ָ
עו ַ
לל ֹ
א ָכ ְ
ֶהל ַמ ֲ
םהזּ ְ
ָה ָע ַ
ח ִריד")שםזלג(.


כששמעו ישראל את הנבואות הקשות  -במקום להתעורר להיטיב את מעשיהם
ולחזורבתשובה,נכנסהבלבםשנאהכלפיירמיהו,ש"מאחל"להםצרותכהקשות.
הםניסולרדוףאותובדרכיםשונות,ולאהטואוזןלדבריוכללוכלל.חיזוקלדרכם
הםקיבלומנביאישקרשונים,אשרשכנעואתהעםכיה'דיברעימםומסרלהם
נבואותטובותעלעתידשלשלוםוניצחון,שקטושלוה.מטבעהדבריםנטוישראל
יותרלקבלאתדבריהםשלנביאיהשקר.


ירמיהו התנבא במשך ארבעים שנה .תחילת נבואתו היתה בשנה השלוש עשרה
למלכותושליאשיהוהמלך,אשרהיהמשושלתמלכותביתדוד.בניגודלקודמיו,
היה יאשיהו מלך צדיק ,אשר השתדל וניסה בכל כוחו להחזיר את העם למוטב
ולקרבם לאביהם שבשמים .אולם יאשיהו מת במלחמה על ידי "פרעה נכה" מלך
מצרים.ירמיהוהנביאקונןעליוקינהמרה,וקראאותו"רוחאפינומשיחה'".


לאחריו מלך בנו יהואחז ,אולם יהואחז מת כעבור זמן קצר אף הוא על ידיפרעה
נכה.במקומומלךאחיויהויקים.יהויקיםלאהלךבדרכיאביויאשיהוהצדיק,אלא
חטא והחטיא את ישראל .בזמן מלכותו ,הומלך בארץ בבל מלך חדש בשם
"נבוכדנצר".מלךעריץוקשה,וכברבתחילתמלכותוהצליחלכבושארצותרבות.


נבוכדנצרמפחד
כאשר עלה נבוכדנצר לשלטון ,יצאה בת קול מן השמים בהיכלו של נבוכדנצר
ואמרהלו:עבדרע,לךוהחרבאתביתהמקדש,שבניומורדיםואינםשומעיםבקול
ה'!אולםנבוכדנצרפחדוחשששיעשהבוהקב"הכמושעשהעםסנחריב.

מהעשהה'עםסנחריב?
סנחריב היה מלך בבל בעבר ,ונבוכדנצר היה שר צבאו .באחת ממלחמותיו עלה
סנחריב להילחם עם ירושלים ,כשעמו צבא ענק ביותר ,ובין אנשי הצבא היה אף
נבוכדנצר.בירושליםהיהמולךחזקיההמלך,אשרהיהמלךצדיקמאוד.הואכל
כך חיזק את העם בתורה וביראת שמים ,עד שהעידו עליו שלא ניתן היה למצוא
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בדורו אפילו ילד קטן שלא בקי בהלכות טומאה וטהרה ,שהן הלכות סבוכות
ומורכבותביותר,וכלשכןשהיובקיאיםבשארההלכות.כשראהחזקיהאתצבאו
האדיר של סנחריב ,לא פחד כלל .היה זה בערב חג הפסח ,ומתוך ביטחון מלא
בבוראעולם,עודדחזקיהאתהעםכולולהקריבאתקרבןהפסחכמידישנהבשנה
בשירהובהודיהלה'.באותולילה -לילהסדר -אכןהתרחשנסמופלאביותר:בא
מלאך ה' והכה את כל מחנה סנחריב ,אשר מנה  185,000גנרלים ,לבד מחיילים
טוראים לאין מספר .קמו יושבי ירושלים בבוקר ,והנה מחנה סנחריב כולם פגרים
מתים .רק ששה אנשים הותיר ה' מכל המחנה :סנחריב ושני בניוַ  ,א ְד ַר ֶמּ ֶל ְך,
שׂ ְר ֶא ֶ
ַ
צר ,ונבוכדנצר  -זאת כדי שיהיה פרסום לנס הגדול הזה ]ואגב ,סיפור תנכ"י זה
מופיע במלואו בממצא ארכיאולוגי שהתגלה בחפירות ארמון אסר חדון המלך ,בנו של סנחריב.
אלא שבחרס שנמצא שם כתוב שפרצה מגפה בצבאו של סנחריב .אולם התנ"ך מספר לנו את
האמתהעומדתמאחורימהשנראהכמגפה[.


ברחוהששהבבושתפניםלארצם.סנחריבבעודובדרך,נדרנדרלעבודהזרהשלו
ששמה היה 'נסרוך' ]נסר מתיבת נח[ ,שאם יגיע בשלום לארצו ,יקריב את שני בניו
קרבן לעבודה זרה ,אך הוא לא ידע ששני בניו שומעים אותו ,ובשומעם זאת מיד
קמו עליו והרגוהו .ממפלה שכזאת פחד נבוכדנצר ,לכן אף בשומעו את המסר מן
השמים,לארצהלהילחםבירושלים.


שכניםרעים
עמון ומואב  -שהיו שכנים רעים של ארץ ישראל  -שמעו את דברי הנביאים
המתנבאיםעלחורבןירושליםוהפורענויות.מידשלחוואמרולנבוכדנצר:דעלךכי
עכשיו הגיע הזמן לכבוש את העיר! שלח ואמר להם :מתיירא אני שלא יעשה בי
כדרךשעשהלקודמי!שלחוואמרולו:אלדאגה,עכשיוהקב"האיננועימהם,ולא
יעשה להם ניסים כפי שעשה להם בעבר .אמר להם :בכל זאת ,אם עם ישראל
יקראולוויתפללואליובכלליבם,הואיענהלהם.אמרולו:ה'רחוקמהםמאוד,
כיון שחטאו הרבה ,ואפילו אם יקראו לו ויתפללו אליו ,לא ישמע לקולם! אמר
להם :יש ביניהם צדיקים ,והם יבקשו עליהם רחמים ויענה להם ה' .אמרו לו:
הצדיקים שבהם כבר נפטרו .אמר להם :הרשעים שבהם יחזרו בתשובה ויבקשו
רחמים ,ויענה להם ה' .אמרו לו :כבר קבע להם ה' זמן " -אולטימטום" ,שאם לא
יבואואליו,לאיקבליותראתתשובתם.


נבוכדנצרעולהלירושלים
היסס נבוכדנצר ולא ידע מה לעשות .מצד אחד רצה מאוד להוכיח את גבורתו
ולכבוש את ירושלים החזקה ,ומצד שני פחד מאוד .מה עשה? התחיל לעשות
"קסמים"]סימנים[ כדילדעתאםיצליחאולא:שלחחץעלשםרומי,אךהחץ נפל,
שלחחץעלשםאלכסנדריהוהחץנפל,שלחחץעלשםירושליםוהחץהלךולא
נפל.הואעשהסימןנוסף:לקחזרעיםוזרעעלשםרומי,אולםהזרעיםלאצמחו,
זרע זרעים על שם אלכסנדריה והזרעים לא צמחו ,זרע זרעים על שם ירושלים,
והזרעים צמחו .אחר כך הדליק נרות לשם רומי ,ולא נדלקו ,הדליק לשם
אלכסנדריה ולא נדלקו ,הדליק לשם ירושלים ונדלקו .מכל הסימנים הללו הבין
נבוכדנצרשאכןיצליחלכבושאתירושלים.
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אכן בשנה השניה למלכותו )שנת  3,321לבריאת העולם( עולה נבוכדנצר להילחם
בירושלים .הוא מצליח להכניע את ירושלים ואת מלכה יהויקים ,אולם הוא לא
מגלה אותם לארצו ,אלא מסתפק בכך שהם יהיו משועבדים לו ומעלים אליו
מיסים .בפועל המשיך יהויקים למלוך על ירושלים כשהוא כפוף למרותו של
נבוכדנצר.כךהיההמצבבמשךשלוששנים,אולםבתוםהשנההשלישיתהחליט
יהויקים להחזיר לממלכת יהודה את עצמאותה ,על ידי שיכניע את השרים
המופקדים על ארץ יהודה מטעם המלך נבוכדנצר .יהויקים הצליח במרד ,חדל
לעלות מיסים לנבוכדנצר ,ובמשך שלוש שנים נהנתה מלכות יהודה מעצמאות
ומשחרור .נבוכדנצר שהיה עסוק במלחמותיו ,הניח להם לעת עתה ,אך בתום
השנההשלישיתשובזכרנבוכדנצראתיהויקים,והחליטלעלותלירושליםלתבוע
אתעלבונו.כשהואמוקףבחייליוהרביםעלהנבוכדנצרשובלירושליםודיכאאת
המרד .ברוב כעסו החליט לקחת בשבי את יהויקים וחלק מכלי המקדש .יהויקים
התשוש ממלחמות  -לא עמד לו כוחו ,והוא מת כשבוי ביד נבוכדנצר .במקומו
המליךנבוכדנצראתיהויכיןבנו.


גלותהילדים
נבוכדנצרלאהסתפקבזאת.שמועההגיעהלאוזניוכיילדיישראלעוליםבחכמתם
על ילדי האומות כולם .ילדי ישראל הפעוטים ,אשר כבר מינקותם מיגעים את
מוחם בלימודי התורה ,ניחנו בחכמה מיוחדת במינה .גם בחכמה זו חשק המלך,
וחשבבלבו:מןהראוישאכניסמןהילדיםהחכמיםהללולתוךארמוני,אלמדםאת
כל חכמות העולם ,וכן את השפה הכשדית ,שבה דיברו רק החכמים והמשכילים
שבבבל ,ובבוא הזמן יהיו אלה יועצי הטובים ביותר .הוא ציוה על שרו אשפנז
ללכת לירושלים ולבחור מבין ילדי ישראל את הילדים החכמים ביותר ,שיהיו גם
בריאיםוחסונים,יפיתואר,וממשפחותמיוחסות,כיאהלשריםחשוביםשלהמלך.


צער ותוגה אפפו את תושבי ירושלים בראותם כי מבחר בניהם הולכים מהם.
הבטחותיושלאשפנז,כיילדיםאלולאיחסרודברבארמוןהמלוכה,ויעלולגדולה,
לא ניחמה אותם כלל וכלל .ליבם מר היה על אותם ילדים אשר תחת לנצל את
כשרונותיהם המבורכים כדי לשקוד על התורה הקדושה ,יהיו צריכים לטמא את
מוחםבחכמותזרות.אולםלאהיהלאלידםלעשותמאומה,וכךהלכועםאשפנז
לבבלילדיםרבים,שהמובחריםשבהם:דניאל,חנניה,מישאלועזריה.אולםמאת
ה'היתהזולטובה,שכןבמשךהזמןאותםילדיםשגדלוונעשומקורביםלמלכות,
עזרומאודלעםישראלבגלותו.


הח ָרשוהמסגר"
גלות" ָ
בהיות נבוכדנצר בבבל ,אמרו לו שריו ויועציו :לא טוב עשית בכך שהותרת את
יהויכין בנו של יהויקים כמלך על ירושלים ,עלול הוא למרוד בך כפי שמרד בך
אביו.דעלךכיכלעודנמצאיםבארץיהודהמשפחותהמלוכהומשפחותהשרים
והמכובדים,יקשהעליךלשלוטעלירושליםשלטוןמלא,לכןטובתעשהאםתעלה
שוב לירושלים ותיקח את יהויכין בשבי יחד עם עוד חשובי ירושלים .שמע
נבוכדנצר לעצתם ,וכעבור שלושה חודשים מאז שהומלך יהויכין אכן עלה שוב
לירושליםולקחאתיהויכיןבשבי.יחדעמולקחמכלארץישראלכעשרתאלפים
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איש  -המכובדים ובעלי ההשפעה ,ביניהם מרדכי היהודי ויחזקאל הנביא .אנשים
הח ָרשוהמסגר".החרש -שכלמיששומע
גדוליםאלושהגלהנבוכדנצרמכוניםָ ":
ח ֵרש ולא שומע מאומה מסביבו .והמסגר  -כאשר "סגרו"
את דבריהם נעשה כמו ֵ
עניןמסויים,לאהיהיכולאףאדםלפתוחאותוולחלוקעליהם.יחדעמםלקחעמו
נבוכדנצראתאוצרותביתהמקדשואתאוצרותהמלך.גלותקשהזונקראת"גלות
החרשוהמסגר".אולםגםממנהצמחהטובהגדולהלעםישראל,כיגדוליהתורה
הללו שגלו לבבל לפני כולם ,הכינו לעם ישראל בבבל תשתית רוחנית חזקה
ומבוססת,וכךלאנשתכחההתורהבגלות.


צדקיהוהמלך
לפנישחזרנבוכדנצרלבבלעםיהויכין,רצהלמנותמלךשימלוךעלירושלים ,אבל
שיהיהכפוףלו.שאלנבוכדנצראתיושביירושלים:האםישלכםמישהוממשפחת
המלוכהשאמליכהועליכם?היהשםמתניהבןיאשיהו ,דודושליהויכין.המליכו
נבוכדנצר על ירושלים ואמר לו :הישבע לי שלא תמרוד בי! אמר לו צדקיהו :הרי
אני נשבע בנשמתי .אמר לו :זה לא מספק אותי! רוצה אני שתישבע לי בתורה
שניתנה בהר סיני! מיד הביא נבוכדנצר ספר תורה ,הניחו על ברכיו של צדקיהו,
והשביעאותושאינומורדבו.אמרלונבוכדנצר,מעתהלאיקראעודשמךמתניהו
אלאצדקיהו,שה'יצדיקעליךאתהדיןאםתמרודבי.


מרדצדקיהו
זמן קצר לאחר שיצא נבוכדנצר מירושלים ,הסיתו שרי צדקיהו את מלכם למרוד
בנבוכדנצר ,ואכן צדקיהו שמע להם ומרד בו .גם המצריים עזרו לצדקיהו במרדו.
הםהבריחומירושליםאתהחייליםשהותירנבוכדנצרשישמרועלהעירמפנימרד
נוסף.ובכךקיוהצדקיהולהשיגעצמאותמדינית.אולםכלזההיהנגדרצוןה'ונגד
נבואתירמיהואשראמרלהםלהיכנעלמלךבבלובכךלהינצל,כמושנאמר)ירמיה
תמוּתוּ
מּו  ִו ְחיוָּ  :ל ָמּה ָ
ו ַע ֹ
תו ְ
א ֹ
ו ִע ְבדוּ ֹ
בּ ֹעל  ֶמ ֶל ְך  ָבּ ֶבל ְ
יכם ְ
אר ֶ
את  ַצ ְוּ ֵ
כז ,יב-טו(ָ " :ה ִביאוּ ֶ
בּ ֶבל:
דאת ֶמ ֶל ְך ָ
ַע ֹב ֶ
שׁר  ֹלאי ֲ
יא ֶ
גּו ֲ
אל ַה ֹ
רדּ ֶבּרה' ֶ
שׁ ִ
אֶ
רכּ ֲ
בוּב ָדּ ֶב ַ
ַ
בבּ ָר ָע
בּ ֶח ֶר ָ
הו ַע ֶמּ ָך ַ
ַא ָתּ ְ
אל  ִדּ ְב ֵרי ַ
ְו ַאל  ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶ
את
ת ַע ְבדוּ ֶ
אמר  ֹלא ַ
ל ֹ
יכם ֵ
א ֵל ֶ
ה ֹא ְמ ִרים ֲ
ה ְנּ ִב ִאים ]נביאי השקר[ ָ
יםל ֶכם".
ָ
םנ ְבּ ִא
רה ִ
ישׁ ֶק ֵ
לכּ ֶ
בּ ֶב ִ
ֶמ ֶל ְך ָ


חנניהבןעזור-נביאשקר
אכן באותם ימים קם נביא שקר בשם חנניה בן עזור הגבעוני ,אשר בדה מלבו
"נבואות" של תקומה וניצחון לירושלים .את נבואותיו הפיץ בעם ,והטעה אותם
את על
שׁ ַב ְר ִתּי ֶ
לאמרָ ,
י ְשׂ ָר ֵאל ֵ
א ֹל ֵהי ִ
אות ֱ
צ ָב ֹ
באומרו )ירמיה כח ,ב-ד(" :כּה  ָא ַמר ה' ְ
שׁר 
א ֶ
בּית ה' ֲ
את  ָכּל  ְכּ ֵלי ֵ
הזֶּה ֶ
קום ַ
אל  ַה ָמּ ֹ
מ ִשׁיב ֶ
א ִני ֵ
ָמים ֲ
ָת ִים י ִ
שׁנ ַ
עוד ְ
בּ ֹ
ֶמ ֶלך  ָבּ ֶבלְ .
יאם ָ
ַי ִב ֵ
הזֶּה ו ְ
קום ַ
מן  ַה ָמּ ֹ
מ ֶל ְך  ָבּ ֶבל ִ
ֶאצּר ֶ
בוּכ ְדנ ַ
נ ַ
ָל ַקח ְ
בן
בּ ֶבלְ  .ו ֶאת  ְי ָכ ְניָה  ]יהויכין[ ֶ
םהזֶּה
קו ַ
יבאל  ַה ָמּ ֹ
ֶ
ימ ִשׁ
הא ִנ ֵ
יםבּ ֶב ָל ֲ
ָ
הה ָבּ ִא
הוּד ַ
לוּתי ָ
ְ
הו ֶאת  ָכּל  ָגּ
הוּד ְ
ָקים  ֶמ ֶל ְך  ְי ָ
הוי ִ
ְי ֹ
בּ ֶבל" .נתפתה העם להאמין לדברי חנניה נביא
מ ֶל ְך ָ
את על ֶ
א ְשׁבּר ֶ
אם ה'  ִכּי ֶ
ְנ ֻ
השקר,ועלידיכךלהחזיקיותרויותרבמרדםנגדנבוכדנצר.


שמעירמיהואתדבריהשקרוההסתהשלחנניה,ואמרלו':אמן',הלואישיתקיימו
דבריךויתבטלודברי.אדרבהחפץאניש"נבואותיך"יתגשמושהריבכךאנימרויח,
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שאני כהן ואוכל מהקורבנות בבית המקדש ,ואילו אתה מפסיד שכן אתה גבעוני,
ואםתחזורעבודתהמקדש לקדמותהאתהתהיהשואבמיםוחוטבעצים]כמסופר
בספריהושוע)פרקט(שהגבעוניםרצולהינצלמפניבניישראל,ועשוזאתבעורמה,ובעקבותכך
ע ִצים
ו ֹח ְט ֵבי ֵ
ע ֶבד ְ
מ ֶכּם ֶ
ו ֹלא  ִי ָכּ ֵרת ִ
תּם ְ
א ֶ
רוּרים ַ
א ִ
אתנוְּ  ...ו ַע ָתּה  ֲ
ָ
יתם
אמר להם יהושועָ " :ל ָמּה  ִר ִמּ ֶ
ֱ
םל ֵב
שׁא ֵבי  ַמ ִי ְ
ְו ֲ
יתא ֹל ָהי"[.אולםעםכל"נבואותיך"עלביתהמקדש,דעלךכינעלמה
ממךנבואהאודותעצמך,שהשנהאתהמת.

בסוף אותה שנה ,בערב ראש השנה ,ראה חנניה כי הוא אכן עומד למות כנבואת
ירמיה .מיד קרא לבניו וציוה עליהם שיקברוהו אחר ראש השנה ויעלימו את יום
מיתתו האמיתי כדי לעשות את נבואת ירמיה שקר ,שהנה כביכול הוא לא מת
באותה שנה .עוד אמר לבנו שלמיה :מצווה אני עליך שתתנקם בירמיהו ,נסה
למצואעליועלילהולהתנקםבו! כלחייוניסהשלמיהלהעלילעלילותעלירמיה,
ולא מצא .לפני מותו קרא לבנו יראיה ומסר לו את צוואת אביו :נסה בכל כוחך
לטפולעלילותעלירמיהוכדילנקוםממנואתנקמתסבךחנניה.


עלילתשקר
ואכן באחד הימים מצא יראיה הזדמנות נאותה לכך .היה זה בתקופה שבה ברחו
החיילים הכשדיים )הבבליים( מירושלים מפני המצריים .באותה עת הציבו ישראל
שמירהבשעריירושלים,כדילהשגיחשלאיצאואנשיםמירושליםלהדליףידיעות
לכשדיים.יוםאחדהוצרךירמיהולצאתמירושליםאלעירוענתות -עירהכהנים.
יראיה,שהיהאחדמןהשומרים,ראהאתירמיהועוברדרךשערהיציאה,והחליט
להעליל עליו עלילת שקר .הוא תפס אותו ואמר לו :הולך אתה עכשיו לצבא
הכשדים ,למסור להם ידיעות על ירושלים כדי לתת את העיר בידם! אמר לו
ירמיהו ,שקר אתה דובר ,איני הולך כלל אל חיל הכשדים ,אלא התכוונתי ללכת
לעירי ענתות .אולם יראיה לא הקשיב לדבריו ,לקח את ירמיהו אל השרים ואמר
להם:מצאתיוהולךאלחילהכשדים!זעמוהשריםוהכוהוונתנוהובביתהאסורים.


בהיותירמיהובביתהכלא,שלחצדקיהווקראלובסתר.אמרלו:האםישלךאיזה
מסר בשבילי מן השמים? אמר לו ירמיהו :עתיד מלך בבל להגלותך .כעס עליו
צדקיהו,והיהירמיהומתייראשמאיהרגנו,אמרלו:הרישמךצדקיהו,ואיןנאהלך
להענישאותיכשאיןלךשוםעלילהנגדי.אני סךהכלאמרתיאתדבריה'.והנה
רואיםאתםבעיניכםכינבואותה'מתגשמות,ולאכמושהטעואתכםנביאיהשקר
באומרם" :לא יעלה מלך בבל על ירושלים" .המציאות מוכיחה שנבואותיהם לא
התגשמו ,ואם כן ראו ותקחו מוסר .שמע צדקיהו את דבריו ,ולא העניש את
ירמיהו.אךלאהיולועוזותעצומותלשנותאתמדיניותהמרדולהכנעלנבוכדנצר.


מצורעלירושלים
והנה התחילו נבואות ירמיהו להתגשם .בשנה התשיעית למלכותו של צדקיהו,
כינס נבוכדנצר את מחנותיו ויצא לכיוון ירושלים ,כדי לדכא את המרד .כשהגיע
לעיר" ִר ְב ָלה"ישבלושם,ושובהיהמהססאם לעלותלירושלים,כייתייראשמא
יעשה לו ה' כמו שעשה לסנחריב .הוא החליט לשלוח במקומו את שר צבאו
"נבוזרדן".אמרלו:לךוכבושאתירושלים!שלחנבוכדנצרבידנבוזרדןשלושמאות
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חמוריםטעוניםגרזניםשלברזלכדילשבוראתשעריירושלים.אכןבעשרהבטבת
הגיענבוזרדןלירושליםושם אותהבמצור -הקיףאתחומותיהבחיילים,כדישלא
יוכל אף אחד לצאת מירושלים על מנת לברוח או על מנת להביא ציוד ואספקה
לתושבי ירושלים .יחד עם זאת ניסה להבקיע את חומות ירושלים .אולם בשנה זו
עדייןלאנחתםגזרדינהשלירושליםלהחרב,וכלמאמציושלנבוזרדןלהבקיעאת
החומה לא הועילו .כל הגרזנים שהביא לו נבוכדנצר נשברו על שער אחד משערי
ירושליםבעתניסיונותיולפרוץאתהחומה,והשערלאנשבר.


ניסו החיילים להכניע את העיר על ידי התקפות של חיצים ואבנים ,אולם הקב"ה
היהמחזקאתאנשיירושליםאולייחזרובתשובה.היובירושליםגיבוריםעצומים
עדאיןחקר,והיונלחמיםעםהכשדיםומפיליםמהםחלליםרבים.היהשםגבור
אחד ושמו אביקא בן גבתרי .כשהיו חיילי נבוכדנצר מקלעים באבנים גדולות על
החומה ,היה אביקא מקבל את האבנים בידו ומשליכם חזרה על החיילים והורג
מהם הרבה .כאשר גברו ההתקפות וזריקות האבנים ,היה מקבל את האבנים אף
ברגליווזורקם,אולםגרםהעווןובאהרוחוהפילתומןהחומהומת.


נוראותהמצור
שנהוחציהיתהירושליםנתונהבמצור,ואטאטאזלמלאיהמזוןמןהעיר,הרעב
הלך וגבר מיום ליום .סבל נורא סבלו אז יושבי ירושלים ,ורבים מאוד מתו ברעב.
היובנותציוןנפגשותבשווקים,ושאלההאחתאתרעותה:למהיצאתלשוק,והרי
מימיך לא נהגת להסתובב בשווקים?! ענתה לה :קשה הוא הרעב ואין אני יכולה
לסובלו,לכןיצאתילשוקלחפשלימעטאוכל.היוהנשיםאוחזותזובזוומבקשות
להןאוכלולאמוצאות,עדשהיונשענותעלהעמודיםומתות עליהם.באוהילדים
הרכיםאלאמותיהםכדילקבלמהןאוכל,ומשלאנענו,נפלוהילדיםומתועליהן.


מעשה באשה אחת שהיו לה שלושה בנים ,והלכו השנים הגדולים למלחמה.
כאשר גבר הרעב וראתה כי עוד מעט תמות היא וכל בניה ברעב ,עשתה מעשה
נורא:היאלקחהאתבנההתינוקובישלהאותובסירלמעןיאכלוילדיההגדולים
ולא ימותו אף הם .כשהתחילו האחים לאכול ,זיהו לפתע את יד אחיהם .מרוב
זעזוע וכאב ,עלו לגג ונפלו ומתו .היתה האם צועקת ואומרת :הקוצר בשדה -
משאיר ספיחים ,והבוצר ענבים בכרם  -משאיר עוללות ,אבל אני לא נשאר לי
כלום! נמסרתי ביד נבוכדנצר כגדי לטבח! וזה מה שאנו מקוננים במגילת איכה
יהן".
ַל ֵד ֶ
תבּ ְשּׁלוּי ְ
יּו ִ
ח ָמ ִנ ֹ
ָשׁים ַר ֲ
)איכהד,י(ְ ":י ֵדינ ִ


הובקעההעיר
כךהיתהירושליםנתונהבמצורבמשךשנהוחצי,מבלישהצליחנבוזרדןלכובשה.
נבוזרדןכמעטהתייאשוהתכונןלחזורלארצו.נתןה'בלבולמדודאתחומתהעיר,
ובכליוםכשהיהמודדנוכחלדעתכיהחומהשוקעתשניטפחיםוחצי]עשריםס"מ[,
עדשנבלעההרבה.בשנההאחתעשרהלמלכותצדקיהוביוםט'בתמוז,יצאהבת
קולמןהשמיםואמרה:קפוץוכבושאתירושלים,שכברהגיעזמנהלהחרב,וזמנו
של בית המקדש ליהרס ,וזמנו של היכל להשרף .נשאר לנבוזדרן גרזן אחד מכל
אותםגרזניםשהיולו,הכהמכהאחתונפתחהשערונכנסוהאויביםבפנים.
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בטלקורבןהתמיד
כאשרנכנסוהאויביםלירושלים,כילוהםאת חמתםבעם היושבבעיר.הםהרגו
וטבחוללארחם,בעםאשרהיהחלושמןהרעבוחסרהגנה.אולםאלביתהמקדש
לא הצליחו להכנס ,כי היה מבוצר בחומות נוספות .שם התבצרו הכהנים,
ובמסירות נפש ,תחת אש המלחמה ,המשיכו את עבודת בית המקדש עד יום ז'
באב.בימיםהראשוניםהמשיכואףאתהקרבתקרבןהתמידפעמייםביום.כיצד?
בארבעתהימיםהראשוניםמיוםט'בתמוזעדליוםיג'בתמוז,לאהיתהבעיה,שכן
בעזרה של בית המקדש היו תמיד נמצאים מוכנים ומזומנים כבשים המבוקרים
ממום ,בכמות המספיקה לארבעה ימים .מיום יג' בתמוז ,כאשר תמו הכבשים מן
העזרה ,שיחדו הכהנים את החיילים הבבליים שצרו אותם מבחוץ :שלשלו להם
כסף וזהב  -והם העלו להם כבשים .כך עשו ארבעה ימים .אולם ביום יז' בתמוז
כברלאהמשיכוהחייליםלהעלותכבשיםלביתהמקדש,וכךבוטלקורבןהתמיד.


שריפתביתהמקדש
כשהגיע הזמן שבו רצה הקב"ה להחריב ולשרוף את בית המקדש ,לא רצה ה'
שיהיהירמיהובירושלים.אמרהקב"הלירמיהושילךלענתות.מידכשיצאירמיהו
מן העיר ,ירד מלאך מן השמים ונתן רגליו על החומות ופרץ אותן .קרא המלאך
ואמר:יבואוהשונאיםויכנסולבית,שהשומר]הקב"ה[הניחווהלךלו.

בשבעה באב נכנסו האויבים להיכל ,וקלקלו בו ובזזו אותו במשך שלושה ימים -
שביעיושמיניותשיעי.הםקבעובימהשלהם)מקוםמושבהשרים( בהרהבית,הלכו
ועלולמקוםשבוהיהשלמההמלךע"היושבונוטלעצהמןהזקניםהיאךלשכלל
אתביתהמקדש.שםישבוהשונאיםונטלועצהכיצדלשרוףאתביתהמקדש.עוד
הם מתייעצים בדבר והנה נשאו עיניהם וראו ארבעה מלאכים יורדים ובידם
ארבעהלפידיםשלאש,ונתנובארבעזויותשלההיכלושרפואותו.

היהזהבסוףיוםתשעהבאב,סמוךלחשכה,והמשיךביתהמקדשלבעורבלהבות
כל היום העשירי כולו .זחה דעתו של נבוזרדן עליו והתגאה על כך שהצליח
להחריב ולשרוף את מעוזם של ישראל  -בית המקדש .יצאה בת קול מן השמים
ואמרה לו :עם הרוג הרגת ,היכל שרוף שרפת ,קמח טחון טחנת! דהיינו ,הגזירה
שנגזרהמלמעלההיאהגורםהאמיתילחורבןולשריפה,ולאפעולותיך.


כיעליךהורגנוכלהיום
כשראההכהןהגדולשנשרףהבית,רצהלצאת.תפסואותוהשונאים,ושחטוהועל
המזבח,במקוםשבוהיהמקריבאתקרבןהתמיד.ראתהאותובתווהיתהצווחת
ואומרת:אויליאבאחמדתעיני!תפסוגםאותהושחטוה,ונתערבדמהבדםאביה.

נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה ומפתחות ההיכל בידם ,ועלו לגג ההיכל
ואמרו לפניו :רבונו של עולם ,הואיל ולא זכינו להיות גזברים נאמנים ,יהיו
המפתחות מסורות לך! וזרקו את המפתחות כלפי מעלה .יצאה כעין פיסת יד מן
השמיםוקיבלהמהם,והםקפצוונפלולתוךהאש.
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כשראוהכהניםוהלוייםשנשרףביתהמקדש,נטלואתהכינורותוהחצוצרותונפלו
באשונשרפו.וכמוכןהרבהבתולותכשראושנשרףביתהמקדש,נפלואףהןבאש
ונשרפו,שלאיענואותןהשונאים.


סופושלצדקיהו
כשראה צדקיהו כן ,יצא לברוח מירושלים עם עשרת בניו דרך מחילה שהכין
מראש ,שהיתה הולכת מביתו עד ערבות יריחו )הנקראת עד היום "מערת צדקיהו"
בירושלים( .זימן הקב"ה צבי ,שהלך על גג המחילה .רדפו הכשדים אחרי הצבי כדי
לצוד אותו ,והגיע הצבי במרוצתו עד פתח המערה בערבות יריחו .בדיוק באותו
רגע היו צדקיהו ובניו יוצאים מן המערה ,ראו אותם הכשדים ותפסום .הביאו
אותםלפנינבוזרדן,ונבוזרדןשלחאותםאלנבוכדנצרהנמצאבעיררבלה.


אמר נבוכדנצר לצדקיהו :מה ראית למרוד בי? הרי נשבעת לי בספר התורה שלא
תמרוד בי?! עכשיו באיזה דין אדון אותך? אם אדון אותך לפי דיני תורתכם ,ראוי
אתה להריגה ,שנשבעת בשם ה' לשקר .ואם אדון אותך לפי דיני מלכותי ,גם כן
חייבאתהמיתהכמורדבמלכות.אמרצדקיהו:אכןחייבאנימיתה,אולםמבקש
אני שתהרוג אותי לפני בני ,כדי שלא אראה במיתתם .לעומת זאת הבנים ביקשו
מנבוכדנצר :אנא הרוג אותנו ראשונים ,שלא נראה את דם אבינו שפוך! אמר
נבוכדנצר אעשה כדברי שניכם ,אנקר את עיני צדקיהו ואהרוג את בניו ,וכך הוא
לאיראהאתמותםוהםלאיראואתמותו.אךעיניושלצדקיהוחזקותהיומאוד
ולאהצליחנבוכדנצרלנקראותם,עדששחטאתכלבניולעיניו,ואזנחלשועיניו
והצליח לנקרם והשליכם לתוך התנור .כך ,במצב קשה כזה ,הגלה אותו לבבל.
והיהצדקיהוצווחואומר:בואווראוכלבניאדם,שהיהירמיהומתנבאעליואומר
לי:לבבלאתההולך,ובבבלתמות,ובבלעיניךלאיראו.ולאהייתישומעלדבריו,
ועכשיוהריאניבבבלועינילארואותאותה!


צערושלירמיהו
כשיצאירמיהומענתותלחזורלירושלים,נשאעיניווראהעשןביתהמקדשעולה.
אמר בלבו :אולי חזרו עם ישראל בתשובה ,וחוזרים הם להקריב קרבנות .עמד לו
עלהחומהוראהאתביתהמקדשעשוילוגליםגליםשלאבנים,הכלחרב.התחיל
ָא ָפּת!" -הצלחת"לפתות"אותיללכתלענתות,
ית ִניה' ו ֶ
צווחואמר)ירמיהכ,ז(ִ " :פּ ִתּ ַ
שלאאראהבחורבןהנוראהזה.מידהלךובררבאיזהכיווןהלכוהגולים,והתחיל
ללכת באותה דרך .ראה את השביל מלא דם ,ועל הארץ מושלכות פרסות רגלי
יונקים ועוללים שהיו הולכים בשבי .היה ירמיהו גוחן ומתכופף לארץ ומנשקם.
כשהגיעאלאחיוהגולים,חיבקםונישקם,והיהבוכהלנגדם:אחיבניעמי,אוימה
היהלכם,עלכילאשמעתםלקולנבואתה'!


ראה קבוצה של בחורים שראשם נתון בקולרים ]טבעות ברזל[  -ונתן ראשו עמהם.
באנבוזרדןוהוציאומשם.ראהקבוצהשלזקניםקשוריםבשלשלאות -נתןצוארו
עמהם,ושובבאנבוזרדןוהוציאומשם.שמרנבוזרדןעלירמיהושלאיאונהלוכל
רע,כיכךנצטווהמפינבוכדנצר.כמוכןציוהנבוכדנצרלנבוזרדןואמרלו:דעלך,
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כיאםעםישראליבכוויחזרובתשובה,יענהלהםאלוהיהםוינחםעלהרעה,ואז
נחזורבבושתפנים.לכןאנימצוהעליךשיהיועיניךפקוחותעליהם,ולאתתןלהם
לבכות ולא להתפלל! ואם תראה אחד מהם מתעכב ,תחתוך אותו לחתיכות ,כדי
שיראוכולםויפחדו.כךילכוללאהפוגהולאיעצרומללכתעדשיעברואתגבולות
ארץ ישראל ויגיעו לנהר פרת ,רק אז תתן להם לנוח ,כי מכאן ואילך כבר החזיר
הקב"הפניומהם,ולאיחזיראותםלארצם.


עלנהרותבבל
כך הלכו הגולים ללא הפוגה וללא מנוחה ,אפילו בלי אפשרות לבכות .רק כאשר
הגיעה שיירת הגולים אל נהר פרת ,ניתנה להם אפשרות לעשות הפוגה ואף
גּם  ָבּ ִכינו" .פנה
ָשׁ ְבנוּ ַ
שׁם י ַ
בּ ֶבל ָ
רות ָ
ַה ֹ
לבכות ,כמו שנאמר )תהלים קלז ,א(ַ " :על נ ֲ
נבוזרדןואמרלירמיהו:האםרוצהאתהלבואעימילבבל?חשבירמיהובלבו:אם
אניהולךלבבל,איןמנחםלגלותהנשארתבארץישראל,לכןמוטבשאחזורלארץ
ישראל .נשאו הגולים את עיניהם וראו את ירמיהו עוזב אותם ופונה לדרכו .געו
כולםבבכיהבקולרםואמרו:אבינוירמיהומניחנוועוזבאותנו.ענהירמיהוואמר
להם :אני מעיד שמים וארץ ,אילו הייתם בוכים בכיה אחת בעודכם בציון ,לא
הייתםגולים!


איךנשיראתשירה'עלאדמתנכר?!
פנהנבוכדנצרואמרללוייםשהיוביןהגולים:מהאתםיושביםובוכים?הכינואת
עצמכם,ועדשאנואוכליםושותיםאנימבקששתעמדוותקישולפניולפניעבודת
אלילים בכנורות שלכם כדרך שהייתם מקישים לפני אלוהיכם בבית המקדש!
התחילו מסתכלים אלו באלו ,ואמרו אחד לשני :לא די לנו שהחרבנו את בית
המקדש,אלאעכשיואנועומדיםלהקישלפניהננסהזהולפניעבודתאלילים?!

משללמההדברדומה?למלךבשרודםשנשאבתמלכים.אמרלה:עמדיוהשקיני
כוסאחד.ולארצתהלהשקותו,כעסעליהוהוציאהמביתו.הלכהונישאתלמוכה
שחין ,אמר לה :עמדי והשקיני כוס אחד .אמרה לו :שוטה! בת מלכים הייתי
ונישאתי למלך ,ועל שאמר לי השקיני כוס אחד ולא רציתי להשקותו כעס עלי
והוציאני מתוך ביתו ,שאילו השקיתיו הייתי מוסיפה על כבודי כבוד ,עכשיו אתה
אומרליעמדיוהשקיני?!

מידהחליטוכלהלוייםהחלטהנחושה,שהםלאינגנולפניהרשעהזה.מהעשו?
נתנו בהונות ידיהם לתוך פיהם וקיצצו אותם .כשתבע מהם נבוכדנצר שינגנו לו,
הראו לו את ידיהם מקוטעות אצבעות ואמרו לו" :איך נשיר את שיר ה'"?! -
כשהיינו קשורים בשלשלאות בדרך נתקטעו אצבעותינו! ידע נבוכדנצר שהם
מהתליםבו,כעסמאודוהפילמישראלתליתליםשלהרוגים.ואףעלפיכןהיתה
תו ָל ֵ
להםשמחהעלכךשלאאמרושירהלפניעבודתאלילים,שנאמרְ ":ו ֹ
לינוּ]מלשון
שׂ ְמ ָחה" .באותה שעה נשבע הקב"ה לישראל ואמר להם :אתם שלטתם
תלי תלים[ ִ
בעצמכם וקטעתם אצבעות ימינכם ,אף אני אשיב אתכם לחזות בשוב ה' לציון,
ולראותבבניןביתהמקדשהשני.
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צעראמיתיושמחהמזויפת
כשהגיעוישראללבבל,יצאולקראתםהגולים ה"ותיקים"שהוגלוכבראחתעשרה
שנהקודםלכןיחדעםיהויכין.שאלוהםאתהגוליםהחדשיםבשלוםיקיריהם,זה
שואל מה שלום אבי ,וזה שואל מה שלום בני .ענו ואמרו להם :פלוני מת ברעב,
ופלוני מת בחרב האויב .הצטערו הגולים צער רב ,אולם יחד עם זאת נאלצו בעל
כורחם לקבל את פני המלך ולשבחו על נצחונו הגדול .והיו לבושים מלבושים
לבניםמבחוץלהראותאת"שמחתם",אולםמבפניםלבשומלבושיםשחוריםשל
אבלוצער,עלצעראחיהם.


עמואנוכיבצרה
כיון שהיו ישראל נתונים במצב כה קשה בגלות ,היו סבורים שהקב"ה נטש אותם
לגמרי והסיר השגחתו מהם .אותה שעה קרא הקב"ה לכל צבאות השמים ולכל
המלאכיםואמר:מהאעשהלבניהחביביםשהםבגלותואנוכאן?!הבהנרדונלך
לגלותעמהם.ירדהקב"הלבבל)כביכול( והשרהנבואתועליחזקאל,וראהיחזקאל
את הקב"ה ופמלייתו באים לבבל .אמר זאת לעם ישראל ,ולא האמינו לו .עד
שנגלההקב"האלישראלעצמם,והיוישראלשמחיםשמחהגדולה.מרובשמחתם
לאהיומרגישיםשהםבגלות,כיוןשהקב"העמהם.וכלאחדואחדהיהאוהבאת
הקב"הבאהבהעזהכלכך,עדשהיומוסריםנפשםעלקידוששמויתברך.


ירמיהובחזרתולירושלים
כשחזר ירמיהו לירושלים ,היה רואה בדרך אצבעות ידים ורגלים מקוטעות
ומושלכות בהרים ,והיה מלקטן ומנשקן ומחבקן .היה ירמיהו הולך ובוכה ומקונן:
"חבל עליך יקרת המדינות!" .את האברים המקוטעים צרר בתוך בגדיו ,ובכה
עליהם ואמר :בני ,לא כך הזהרתי אתכם ואמרתי לכם )ירמיהו יג ,טז(ְ " :תּנוּ לה'
שׁף"?!עלאותה שעה
םעל  ָה ֵרי  ָנ ֶ
יכ ַ
פוּר ְג ֵל ֶ
ַ
ַגּ
םי ְתנ ְ
וּב ֶט ֶר ִ
ַח ִשׁ ְך ְ
בּ ֶט ֶרםי ְ
בודְ ,
םכּ ֹ
יכ ָ
א ֹל ֵה ֶ
ֱ
רקינָה".
תמ ְד ָבּ ִ
או ִ
ו ַעל ְנ ֹ
ֶהיְ ,
אב ִכי ָונ ִ
שּׂ ְ
יםא ָ
ֶ
נאמר)ירמיהטט(ַ ":על ֶה ָה ִר

אמר ירמיהו :כשהייתי עולה לירושלים נשאתי עיני וראיתי אשה אחת יושבת
בראש ההר לבושה שחורים ,ושערה סתור ומבקשת מי ינחמנה .ואני צועק מי
ינחמני.קרבתיאליהודברתיעמה,אמרתילה:אםאשהאת -דבריעמי,ואםרוח
את  -הסתלקי מעלי .ענתה ואמרה :אינך מכיר אותי .שבעה בנים היו לי ,יצא
אביהםלמדינתהים,ועדשאניבוכהעליו,הריבאוואמרולי:נפלהביתעלשבעה
בניך ונהרגו כולם .איני יודעת על מי אבכה ועל מי אסתור שערי .עניתי ואמרתי
לה:איןאתטובהיותרמעמךציון,והיאנתונהלחיותהשדה.ענתהואמרהלי:אני
אמך ציון ,אני היא אם השבעה .אמר לה ירמיהו :דומה מכתך למכתו של איוב:
מאיובניטלובניוובנותיו,וממךניטלובניךובנותיך.מאיובנטלוכספווזהבו,וממך
נטלוכספךוזהבך.כשםשחזרהקב"הוניחםאתאיוב,כךיחזורוינחמך.


צערהשכינה
באותהשעההיההקב"הבוכהואומר:אוילי,מהעשיתי?השריתישכינתילמטה
בשביל ישראל ,ועכשיו שחטאו חזרתי למקומי הראשון .אמר הקב"ה למלאכי
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השרת:בואוונלךאניואתםונראהאתביתי,מהעשואויביםבו.מידהלךהקב"ה
ומלאכי השרת וירמיהו לפניו .כשראה הקב"ה את בית המקדש ,אמר :בודאי זהו
ביתיוזהומנוחתי,שבאואויביםועשובוכרצונם.באותהשעההיההקב"הבוכה
ואומר:אויליעלביתי!בניהיכןאתם?!כוהניהיכןאתם?!אוהביהיכןאתם?!מה
אעשהלכם?התריתיבכםולאחזרתםבתשובה!


אמרהקב"הלירמיהו:אנידומההיוםלאדםשהיהלובןיחיד,ועשהלוחופהומת
בתוךחופתו.ואיןלךכאבלאעליולאעלבני?!לךוקראלאברהםוליצחקוליעקב
ומשהמקבריהם,שהםיודעיםלבכות!אמרירמיהו:רבונושלעולם,אינייודעהיכן
משהקבור.אמרלוהקב"ה:לךעמודעלשפתהירדןוהרםקולךוקרא:בןעמרם,
בןעמרם,עמודוראהצאנךשבלעוםאויבים!


אבותהעולםמתאבלים
מידהלךירמיהותחילהלמערתהמכפלהואמרלאבותהעולם:עמדו,שהגיעזמן
שאתם מתבקשים לפני הקב"ה .אמרו לו :מה היום מיומיים שאנו מתבקשים לפני
הקב"ה?אמרירמיהו:אינייודע,כיחששירמיהולומרלהםאתהסיבההאמיתית,
שלא יאמרו לו :בימיך היתה זאת לבנינו .אולי לא הוכחת אותם די טוב ,או לא
התפללתעליהםכראוי.


המשיך ירמיהו בשליחותו והלך לקרוא למשה .עמד על שפת הירדן וקרא :בן
עמרם ,בן עמרם ,עמוד! הגיע זמן שאתה מתבקש לפני הקב"ה .אמר לו :מה היום
מיומייםשאנימתבקשלפניהקב"ה?אמרלוירמיהו:אינייודע.

מיד הלך משה אצל מלאכי השרת ,שהיה מכיר אותם משעת מתן תורה .אמר
להם :משרתי העליונים! האם אתם יודעים מפני מה אני מתבקש לפני הקב"ה?
אמרולו:בןעמרם,איןאתהיודעשביתהמקדשחרבוישראלגלו?מידקרעמשה
אתבגדיהכבודשהלבישוהקב"ה,והניחידיועלראשווהיהזועקובוכהוהולך,עד
שהגיע אצל אבות העולם .אמרו לו אבות העולם :משה רועה ישראל ,מה יום
מיומיים?אמרלהם:אבותאבותי,איןאתםיודעיםשביתהמקדשחרבוישראלגלו
לבין אומות העולם? מיד אף הם קרעו בגדיהם והניחו ידיהם על ראשיהם ,והיו
צועקיםובוכיםוהולכיםעדשהגיעולשערביתהמקדש.כיוןשראהאותםהקב"ה,
מיד "ויקרא ה' אלוהים צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שק"
)ישעיהכב(.


אברהםאבינומבקשרחמים
בא אברהם לפני הקב"ה כשאפר על ראשו ובגדיו קרועים ,סופד וצועק .אמר
הקב"ה":מהלידידיבביתי?"אמראברהםלפניהקב"ה:רבונושלעולם,מפנימה
הגליתאתבני,ומסרתאותםבידיהאומותוהרגוםבמיתותמשונות,והחרבתאת
ביתהמקדש,מקוםשבוהעליתיאתיצחקבניעולהלפניך?אמרהקב"הלאברהם:
בניך חטאו ועברו על כל התורה ועל עשרים ושתים אותיות שבה! אמר אברהם:
רבונו של עולם ,מי מעיד בהם בישראל שעברו את תורתך? אמר לו :תבוא תורה
ותעידבהם.
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מידבאההתורהלהעידבהם,שעברועלמצוותיה.אמרלהאברהם:בתי,אתבאה
להעידבהןבישראלשעברועלמצוותיך ,ואיןלךבושתפניםמפני? זכריאתהיום
שבו העביר אותך הקב"ה על כל אומה ולשון ולא רצו לקבלך ,עד שבאו בני להר
סיניוקבלואותךוכבדוך ,ועכשיואתבאהלהעידבהםביוםצרתם?! כיוןששמעה
התורהכךעמדהבצדאחדולאהעידהבהם.


אמר הקב"ה לאברהם :יבואו עשרים ושתים אותיות והם יעידו בישראל! מיד באו
כב' האותיות .התייצבה האות אל"ף להעיד בישראל שעברו על התורה .אמר לה
אברהם :אל"ף ,את ראש לכל האותיות ובאת להעיד בישראל ביום צרתם?! זכרי
יוםשנגלההקב"העלהרסיניופתחבך"אנכיה'אלהיך" ,ולא קבלוךאומהולשון
אלאבני,ואתבאתלהעידבבני?!מידעמדהאל"ףלצדאחדולאהעידהבהן.


התייצבההאות בי"ת להעידבישראל .אמרלהאברהם :בתי ,אתבאה להעיד על
בני ,שהם זריזים בחמשה חומשי תורה הפותחים באות ב' " -בראשית ברא
אלהים"?! מיד עמדה בי"ת לצד אחד ולא העידה .כיון שראו כל האותיות
שהשתיקןאברהם,נתביישוועמדובעצמןולאהעידובישראל.


האבותמזכיריםזכויותיהם
מיד פתח אברהם לפני הקב"ה ואמר :רבונו של עולם ,בגיל מאה שנה נתת לי בן,
וכשעמד על דעתו והיה בחור בן שלשים ושבע שנים ,אמרת לי "העלהו עולה
לפני!" ונעשיתי עליו כאכזרי ולא ריחמתי עליו ,אלא אני בעצמי כפיתי אותו! ולא
תזכורליזאת,ולאתרחםעלבני?!


עלה
הל ָ
שּׂ ְ
ה ֶ
הלּו ַ
ֹ
יםי ְר ֶא
ִ
א ֹל ִה
פתחיצחקואמר :רבונו שלעולם ,כשאמרליאבאֱ " :
ְבּ ִני"  -לאעכבתיעלדבריך ,ונעקדתיברצוןלביעלגביהמזבח ,ופשטתי אתצוארי
תחתהסכין,ולאתזכורליזאתולאתרחםעלבני?!

פתחיעקבואמר:רבונושלעולם ,עשריםשנהעמדתיבביתלבן ,וכשיצאתימביתו
פגע בי עשו הרשע ובקש להרוג את בני ,ומסרתי עצמי למיתה עליהם ,ועכשיו
נמסרו ביד אויביהם כצאן לטבחה לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים
וסבלתי עליהם צער גידול בנים ,כי רוב ימי הייתי בצער גדול בעבורם ,ועתה לא
תזכורליזאתלרחםעלבני?!


הפצרותיושלמשהרבנו
פתחמשה ואמר :רבונושלעולם ,לארועהנאמןהייתיעלישראלארבעיםשנה,
ורצתילפניהםכסוסבמדבר.ועכשיושגלושלחתלילספודולבכותעליהם!


אמרמשהלירמיהו:לךלפני,שאלךואביאאתעםישראל,ואראהמיהםהאויבים
שמניחים ידם עליהם .מיד הלכו משה וירמיהו עד שהגיעו לנהרות בבל .ראו
ישראל אתמשהואמרוזהלזה :באבן עמרםמקברולפדותנומידצרינו!יצאהבת
קולואמרה :גזירההיאמלפני! מידאמר להםמשה :בני ,להחזיראתכםאיאפשר
שכבר נגזרה גזירה ,אלא הקב"ה יחזיר אתכם במהרה! והניח אותם .באותה שעה
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הרימוקולםבבכיהגדולהעדשעלתהבכייתםלמרום.


הלךמשהאלאבותהעולם,שאלואותו:מהעשוהאויביםבבנינו?אמרלהם:מהם
הרגו ,ומהם כפתו ידיהם לאחוריהם ,ומהם אסורים בכבלי ברזל ,ומהם נפשטים
ערומים ,ומהם מתו בדרך ונבלתם לעוף השמים ולבהמת הארץ ,ומהם מושלכים
לחמהרעביםוצמאים.מידפתחוכולםובכווקוננובקינות.


אמר משה לפני הקב"ה :האויבים האכזרים הללו לא חומלים על בניך ,וממיתים
אותם במיתות אכזריות .נותנים בן בחיק אמו ואומרים לאביו קום ושחטהו .אמו
בוכה ודמעותיה נושרות עליו ,ואביו נוטל את ראשו .אוי רבונו של עולם ,הרי
םא ָחד" -ואילובבני
יו ֶ
טוּבּ ֹ
ְ
ח
את ְשׁ ֲ
ל ִ
נו ֹ
תבּ ֹ
ו ֶא ְ
אתו ְ
ֹ
שׂה-
ראו ֶ
ֹ
שׁו
כתבתבתורתך" ְו ֹ
ישראל כבר הרגו האויבים כמה וכמה פעמים בנים ואמותיהם ביום אחד ,ואתה
שותק?!


רחלמבכהעלבניה
באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה :רבונו של עולם ,גלוי לפניך
שיעקב עבדך אהבני אהבה יתירה ,ועבד בשבילי לאבא שבע שנים ,וכשהשלימו
אותן שבע שנים והגיע זמן נשואי לבעלי ,יעץ אבי להחליפני ולהביא תחתי את
אחותי,והוקשהעליהדברעדמאדכינודעהליהעצה.והודעתילבעליומסרתילו
סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני .ולאחר מכן התחרטתי
על כך ,וכבשתי את רצוני ,ורחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה .ובערב החתונה
כאשרהחליפואותיבאחותי,מסרתילאחותיאתכלהסימניםשמסרתילבעלי,כדי
שיעקב יהיה סבור שהיא רחל .וגמלתי חסד עמה ולא קנאתי בה ולא הוצאתיה
לחרפה .ומה אני ,שאני בשר ודם עפר ואפר ,לא קנאתי לצרה שלי ולא הוצאתי
אותה לבושה ולחרפה ,אתה מלך חי וקיים רחמן ונאמן ,מפני מה קנאת לעבודת
כוכביםשאיןבה ממש ,והגליתאתבניונהרגובחרבועשו אויביםבהםכרצונם?!
מיד נתגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר :בשבילך רחל אני מחזיר את
נ ִהי
נ ְשׁ ָמע ְ
בּ ָר ָמה ִ
קול ְ
א ַמר ה'ֹ  ,
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ֶיהֵ  ,מ ֲ
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רוּריםָ  ,ר ֵחל ְ
ת ְמ ִ
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ץאויֵבְ .ויֵשׁ
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בוּמ ֶא ֶר
ֵ
שׁ
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ֵשׁשׂ ָכ ִ
ָ
הכּיי
מ ִדּ ְמ ָע ִ
ַי ְך ִ
יו ֵעינ ִ
מ ֶבּ ִכ ְ
יקו ֵל ְך ִ
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ח ִר ֵ
ָהל ַא ֲ
ִתּ ְקו ְ
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ִ
בוּב ִנ
ָ
שׁ
אםה' ְו ָ


גדליהבןאחיקם
בשעהשהגלהנבוכדנצראתישראל,החליטלהשאירבירושליםמעטאנשים.היה
לו בכך אינטרס כלכלי ,כי היהודים היו מתמחים בעשיית ה'תכלת'  -זהו צבע
מרהיבעיןביופיושהפיקואותומדםהחילזון.וכןהיומתמחיםבנטיעתוהפקתשמן
אפרסמון ,שהיה בו ריח טוב מאוד .אולם מכיון שחשש ממרד נוסף ,הותיר
נבוכדנצרדווקאאנשיםדליםופשוטים,שלאיהיומסוגליםלהתארגןלמרד.עליהם
הפקיד את גדליה בן אחיקם ,שלא היה מזרע המלוכה .כך היתה תקוה לשארית
הפליטהלהתבססולהשתקםמחדש,ואכןאטאטהתלכדויהודיארץישראלסביב
גדליה ,והחלו לבנות את חייהם מחדש .גם היהודים שברחו בזמן המלחמה אל
הארצות הסמוכות  -עמון ,מואב ,אדום והסביבה  -שמעו על התקומה בישראל,
והחליטולעזובאתארצותהנכרולהצטרףלאחיהם.
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השמועות אודות תקומת ישראל בארצם ,הגיעו לאוזני בעליס מלך עמון ,שהיה
אויבשלנבוכדנצר.הואהחליטלחסלאתאחיזתושלנבוכדנצר בארץישראלמיד
בהתהוותה,עלידישיהרוגאתגדליההמנהיגשהפקידנבוכדנצר.אולםאיךוכיצד
יעשה זאת? בדק ומצא כי השליח הטוב ביותר לביצוע זממו הוא ישמעאל בן
נתניה.ישמעאלהיהיהודירשע,אשרקנאהבערהבוכלפיגדליהשהומלךעלידי
נבוכדנצר .הוא היה סבור שהמלכות מיועדת לו ,כיון שהיה מזרע המלוכה .עליו
סמךבעליס,כיהואיעשה"עבודהטובה"ויביאלחיסולוהמהירשלגדליה.


מידעחשאיזההגיעלאוזניושליוחנןבןקרח,משריהצבאשלישראל.הלךמיד
יוחנן אל גדליה בסתר ואמר לו :דע לך כי בעליס מלך עמון שלח את ישמעאל
להורגך!אולםגדליהמפאתצדקותולאהאמיןולארצהלקבלאתדבריו.המשיך
יוחנן להתחנן אליו :אנא ממך ,אל תתן לדבר כזה להתרחש .כי ברגע שאתה
תיהרג,תאבדשאריתיהודהאתתקוותההאחרונה,וכלהעםיופצולכלעבר.אם
חוששאתהלהרוגבעצמךאתישמעאל,תןלירשותשאניאהרוגאותובסתרבלי
שאףאחדידעשאתהשלחתאותי!אךגדליהלאהסכיםבשוםאופןלדברייוחנן.
"שקראתהדובראודותישמעאל",הואאמר).היתהכאןהקפדהעלגדליה,שכןהיהעליו
לחשושלדבריושליוחנןולברריותראתהדברים(.


אבדהשאריתישראל
בראש השנה שנת שלושת אלפים של"ט 52 ,יום לאחר חורבן בית המקדש ,הגיע
ישמעאל בן נתניה עם עשרה מחבר מרעיו ,וביקשו מגדליה לדבר עמו בענייני
המלכות .הם ישבו יחדיו וסעדו ,כשלפתע קמו ישמעאל ואנשיו ,הכו והרגו את
גדליה ואת אנשי צבאו ,ואף את החיילים הבבליים שהותיר נבוכדנצר בארץ.
למחרתשחטישמעאלעודכשבעיםאיש.אתהעםהנשאריםרצהישמעאלהרשע
להגלות אל ארץ עמון .אולם בדרכם לעמון הגיע אליהם יוחנן בן קרח עם אנשי
צבאו,וכשישמעאלראהאותםהואנסעלנפשועםשמונהמאנשיו.


שארית הפליטה אשר נאספה סביב יוחנן בן קרח ,מיהרו להימלט מן הארץ ,כי
פחדו מפני זעמו של נבוכדנצר ,אשר ירצה לנקום בהם כשישמע שהיהודים הרגו
את חייליו .הם ברחו לארץ מצרים ,אולם גם שם רדפה אותם חרב נבוכדנצר .כך
אבדה כליל שארית הפליטה ,ונהייתה ארץ ישראל שוממה מבניה .נתקיימה
יכם
ח ֵר ֶ
יקתי  ַא ֲ
ַה ִר ִ
גּו ִים ,ו ֲ
ב ֹ
ָרה ַ
אז ֶ
התוכחה הכתובה בתורה )ויקרא כו ,לג(ְ " :ו ֶא ְת ֶכם ֱ
יוּח ְר ָבּה"] .זכרלפורענותזו,אנומתעניםביוםג'
םי ְה ָ
יכ ִ
הו ָע ֵר ֶ
םשׁ ָמ ָמ ְ
ְ
הא ְר ְצ ֶכ
ו ָה ְי ָת ַ
ָח ֶרבְ ,
בתשרי,המכונה"צוםגדליה"[.


הארץשוממהמבניה
כיוןשגלועםישראללבבל,גלועמהםהעופותוהדגים.ועדחמישיםושתיםשנה
דבּ ֵה ָמה
םו ַע ְ
שּׁ ַמ ִי ְ
ףה ָ
עו ַ
לאנראהעוףפורחבארץישראלכולהשנאמר)ירמיהט(ֵ ":מ ֹ
ה ָלכוּ" .ושבע מאות מיני דגים ושמונה מאות מיני עופות הלכו עמהם לבבל,
ָדדוּ ָ
נְ
ָרע
אתזּ ַ
לא ְר ָצהֹּ ,ל ִ
הכ ַ
חשׂ ֵר ָפ ָ
ְ
ָמ ַל
ושבעשניםנתקייםבארץ)דברים כט ,כב(ָ " :גּ ְפ ִריתו ֶ
שׂב"-שהיוהגוייםזורעיםבה,והזרעיםנשרפים.
לע ֶ
הּכּ ֵ
הב ָ
ַע ֶל ָ
ו ֹלאי ֲ
את ְצ ִמ ַח ְ
ְו ֹל ַ
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פרקשני-חורבןביתהמקדשהשני

בנייתביתהמקדש
חמישים ושתים שנה היתה ארץ ישראל שוממה מבניה ,עד שהגיע היום בו זכר
הקב"ה את הבטחתו ,ונתן בלב כורש מלך פרס ]אשר הוא היה השולט בכיפה באותה
תקופה[ להכריז לכל היהודים לעלות לירושלים 18 .שנה לאחר מכן ]במלאת  70שנה
לחורבןביתהמקדשהראשון[,בפקודתושלדרוישמלךפרס]בנהשלאסתרהמלכה[,נבנה
בית המקדש השני .גדולה היתה השמחה בעת הקמת בית המקדש ,ביום חנוכת
הבית בג' באדר עמדו הלויים בדוכנם ושוררו בהתלהבות "מזמור שיר חנוכת
הבית" ,וכל העם ענו לזמרתם .על פי עצת הנביאים חגגו בני ישראל את "שבעת
ימי המילואים" כפי שערך משה רבנו בעת הקמת המשכן .ומאז עמדו הכהנים
בעבודתםוהלוייםלאפסקומשירתםונגינתם.

אולם השמחה היתה מהולה בעצב ,שכן מעלתו של בית המקדש השני לא היתה
כמעלתושלביתהמקדשהראשון.חמישהדבריםחסרובו:האחד-לאשרתהרוח
הקודש .השני  -לא נמצא ארון הקודש .ירמיהו הנביא הטמין אותו בהר נבו לפני
שחרב הבית הראשון .במקום ארון הקודש הניחו אבן גדולה אשר היתה מקודשת
עוד מימי דוד ושמואל .אבן זו אשר עליה הונח הארון בימי שלמה המלך נקראה
"אבןהשתיה".השלישי -ה"אוריםותומים"לאהיומשיביםאתדברה'כפישהיה
בזמן בית המקדש הראשון .הרביעי  -אש הקודש שנמצאה לא שרפה את הקורבן
אם לא הניחו על המזבח עצים להסקה .בזמן בית המקדש הראשון לא נזקקו
הכהנים לעצים כדי להעלות את הקורבן באש .החמישי – היה חסר "שמן
המשחה".זהושמןשהוכןעלידימשהרבנו,ובונמשחהמשכןוכליוואהרןובניו
כלשבעתימיהמלואים,ובונמשחוכהניםגדוליםומלכים.ואותושמןיהיהקיים
אףלעתידלבוא.


התאחדותוהתחזקות
אולםיחדעםזאת,איחדביתהמקדשאתעםישראל :סביבכהןאחדומזבחאחד
התלכדו והתחזקו ישראל בתורה ובמצוות .עזרא הסופר שעלה מבבל לימד את
העם תורה ותיקן תקנות טובות .כמו כן הוא כינס מאה ועשרים חכמי סנהדרין,
אשר נבחרו על ידו בקפידה .היו אלה תלמידי חכמים גדולים ,שנתמנו להיות
שופטים ודיינים .בראשם עמדו נביאים כחגי ,זכריה ומלאכי .עזרא הושיב אותם
ב"לשכתהגזית"– לשכהאשרנבנתהבצדהדרומישלביתהמקדש,כשחציהבנוי
בתוך הקודש של בית המקדש ,וחציה בולט אל מחוץ לבית המקדש .שם ישבו
הסנהדרין והוענקה להם הזכות לשפוט את העם על פי דין תורה ,ולהעניש את
העובריםעלגדריהתורה.עזראהעניקלמעמדםהרוחניהרםגםתוקףממלכתיעל
פיפקודתושלהמלךדריוש.וכךעלוופרחובירושליםחייתורהועבודתה'.


שנאתחינם
 420שנה עמד בית המקדש השני על תילו .שרתה בו השכינה לא בגלל עצם
קדושתוכלכך,אלאמעלתוהיתהבגללישראלעצמםשהיומתאחדיםסביבו.כל
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עוד שהחזיקו ישראל באחדות זו ,היה כח קיום לבית המקדש .אולם במשך הזמן
התחילו ישראל להתפלג ולהסתכסך ,מלחמות אחים קשות פרצו ביניהם .כאשר
באהפירודוהיתהשנאתחינם,בטלכחקיומושלביתהמקדש,והואנחרב.

אחדהסכסוכיםהקשיםבתקופהזוהיההסכסוךביןהורקנוסלאריסטובלוס.הללו
היושניאחיםיהודים,וכשמתאביהםהמלךהתחילוביניהםמריבותומלחמותעל
ירושתכסאהמלוכה.קרבותגדולים,המלוויםבהרגרב,התנהלואז.לבסוףהחליט
אריסטובלוסלגייסאתצבאותרומילעזרתו.באשליטרומיאלירושליםבחילכבד,
וערך מצור על העיר ירושלים ,כשאריסטובלוס עימו מבחוץ ,ואילו הורקנוס נלחם
מנגד מבפנים .בסופו של דבר נפלה העיר בידי הרומאים ,ונערך בה טבח קשה
מאוד .זה היה תחילת שלטון הרומיים ביהודה ,ומאז סבלו היהודים קשות מן
הרומאים.הרומאיםהציבובארץישראלנציביםרשעים,שהיושולטיםבאכזריות.
הואשאמרוחז"ל":מאהושמוניםשנהקודםשנחרבהבית,פשטהמלכותהרשעה
עלישראל".

גם בזמן ששלטה רומי על ישראל ,המשיכו סכסוכים פנימיים בין יושביה ,ושנאת
חינם שררה בירושלים .העם היו מפולגים למפלגות "ימין" ו"שמאל" .השמאל -
מפלגת"ידידירומא",פניהםלשלוםולכניעהלרומי,ביניהםשמעוןברגיוראויוסף
בןמתתיהו.ולעומתוהימין -מפלגתה"בריונים",החליטולמרודברומאים,לגרשם
מן הארץ ,ולהילחם בהם עד טיפת דמם האחרונה .מראשי הבריונים :יוחנן מגוש
חלב ,אלעזר בן שמעון ,אבא סיקרא ועוד .סכסוכים רבים היו בין שתי המפלגות,
אשרעלפירובלאנשמעולדעתתורה,ועשוצעדיםמוטעיםעלדעתעצמם.


ארבעיםשנהלפניהחורבן
בארבעיםהשנההאחרונותשקודםהחורבן,הלךהמצבוהחמיריותרויותר.מקרי
הרצחהיוכהרבים,עדשחכמיהסנהדריןהחליטולהימנעמלדוןבדינינפשות.מה
עשו? עקרו ממושבם אשר ב"לשכת הגזית" ועברו למקומות אחרים .וההלכה היא
כיסנהדריןשאינהיושבתבלשכתהגזית,אינהיכולהלדוןבדינינפשות.

שלחהקב"האיתותיםלעםישראל,כדישיבינואתחומרתמעשיהםוייטיבודרכם:
הסימן האחד  -בכל שנה ביום הכפורים היו לוקחים שני עיזים השווים בגודלם
בגילם ובקומתם ,והיו עושים גורל איזה מהם יוקרב כקורבן לה' ,ואיזה ישתלח
לעזאזל ככפרה על עם ישראל .כשהיו ישראל עושים רצון ה' היה השעיר שבצד
ימיןעולהלה',אולם40שנהקודםהחורבןלאהיהגורלעולהבימיןאלאבשמאל.

הסימןהשני-בכלשנהביוםהכיפורים,היההכהןקושר"לשוןשלזהורית"-צמר
צבוע בצבע אדום  -על קרניו של האיל המשתלח לעזאזל ,וכן על פתח האולם
שלפניההיכל.בשעהשהתקבלהתשובתםשלישראללפניה'ונמחלועוונותיהם,
היושתילשונותהזהוריתמלבינותכשלג,לסימן":אםיהיוחטאיכםכשנים-כשלג
ילבינו".ועיניהכלרואות,ולבכלהעםשמח.ואילוארבעיםשנהקודםהחורבןלא
היהלשוןשלזהוריתמלביןאלאמאדים.

24

ארבע התעניות בהלכה ובאגדה

הסימן השלישי  -כשהיו ישראל עושים רצון ה' ,היה הנר המערבי של המנורה
דולקבמשךעשריםוארבעשעות -מערבעדערב -למרותשהכהןהגדולשםבו
כמותשלשמןהמספיקהרקעדהבוקר,כמוליתרהנרות.מנרזההיההכהןהגדול
מדליקאתיתרהנרותביוםשלמחרת.אולםארבעיםשנהקודםהחורבןכבההנר
המערבייחדעםכלהנרותבבוקר.

הסימןהרביעי  -היודלתותההיכלנפתחותמאליהן.חכמיישראלראובכךסימן
רע,שהריבדורכזהאיןסיבהלנסשהדלתותיפתחומאליהן.געררבייוחנןבןזכאי
בדלתות ההיכל ואמר :היכל היכל! מפני מה אתה מבעית את עצמך? יודע אני
שסופךלהיחרב,שהריכברהתנבאהנביאזכריהבןעדוואמר)זכריה יא ,א(ְ " :פּ ַתח
ֶיך".
א ָרז ָ
שׁבּ ֲ
לא ַ
אכ ֵ
ו ֹת ַ
יך ְ
ת ָ
דּ ָל ֶ
נון]זהוביתהמקדש,שמלביןאתעוונותיהםשלישראל[ ְ
ְל ָב ֹ


חכמי ישראל ,אשר קראו נכון את המפה ,הבינו וצפו כי החורבן הולך וקרב .היה
בירושלים צדיק אחד בשם רבי צדוק .במשך ארבעים שנה היה רבי צדוק שרוי
בתעניות,שלאתיחרבירושלים.גופונחלשוהכחישמאודמןהתעניותהרבות,עד
שכל אוכל שהיה אוכל היה נראה כלפי חוץ .כשהוצרך לאכול כדי להחיות את
נפשו,הביאולותאנהיבשהוהיהמוצץאתהמיץוזורקאתהתאנה.


עלקמצאוברקמצאחרבהירושלים
שנאת החינם הלכה והתגברה יותר ויותר ,עד שהביאה לחורבן הנורא ,כפי
שמספריםחז"ל:
מעשה באדם אחד שהיה לו אהוב בשם "קמצא" ,ושונא בשם "בר קמצא" .ערך
האישסעודה,ואמרלמשרתושילךויקראלקמצא.הלךהמשרתוהביאלובטעות
את בר קמצא שונאו .באמצע הסעודה עבר בעל הבית בין המוזמנים ,והנה
להפתעתורואההואאתברקמצאשונאו.כעסבעלהביתואמר":הרישונאאתה
לי ,מה אתה עושה כאן? עמוד מיד וצא!" התבייש בר קמצא לצאת מן הסעודה
בנוכחותכולם,וביקשמבעלהבית":הואילוכברבאתי -הנחלילהישאר,ואשלם
לך תשלום מלא עבור המנה שלי" .אולם בעל הסעודה לא הסכים .התחנן בר
קמצא ואמר" :מוכן אנילשלם לךחצי מהוצאות הסעודה כולה!".אך גם לכךלא
הסכיםבעלהבית".אשלםלךאתכלהוצאותהסעודה",הוסיףלהתחנןברקמצא.
אולם בעל הבית לא הסכים גם לזאת .הוא תפס בידו את בר קמצא ,העמידו
והוציאומחוץלביתו.נעלבברקמצאעדעמקינשמתו,ואמר:הואילוישבובסעודה
זוהחכמים,ולאמחובבעלהביתשגרםליכאלובושות,סימןשנוחלהםבדבר,לכן
אלךואלשיןעליהםלפניהמלך.


הלךברקמצאאלנירוןקיסר רומא ואמרלו":מרדובךהיהודים!והאלךהוכחה
לכך:שלחלהםקרבןותראהאםיקריבואותו".שלחהקיסרבידושלברקמצאאיל
משובח,שיביאאותוכקרבןלביתהמקדש.בדרךהטילברקמצאמוםבשפתייםשל
האיל-היהזהמוםשבעיניאומותהעולםאינונחשבכמום,אולםלגביהקרבהעל
גביהמזבחנחשבכמום,ונפסלמלהיותלקורבן.כשהביאברקמצאאתהאיללבית
המקדש ,רצו חכמים להקריבו מפני שלום המלכות .אמר להם רבי זכריה בן
אבקולס:אםנקריבקורבןזה,מעכשיויטעוויאמרושישהיתרלבהמהבעלתמום
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להיותמוקרבתעלגביהמזבח.אמרוחכמים:אםכןנהרוגאתברקמצא,שלאילך
לספר לקיסר על כך שלא הקרבנו את הקרבן שהביא .אמר להם רבי זכריה :אם
נהרוג את בר קמצא ,יטעו אנשים ויאמרו ,שאדם המטיל מום בבהמה שהוקדשה
לקרבן  -דינו להריגה .אכן קבלו החכמים את דבריו ,ודחו את הקרבן של הקיסר.
הלךברקמצאוסיפרלקיסרשחכמיישראללאהסכימולהקריבאתהקרבןששלח.
הביןהקיסרכיישראלמרדובו,קצףמאוד,והחליטלעלותלמלחמהעלירושלים.


נירוןקיסרבורח
מידעלהנירוןקיסרלמלחמהעלירושלים.כשהגיעלירושליםזרקחץלצדמזרח-
וחזר החץ ונפל בירושלים .זרק חץ לצד מערב  -חזר החץ ונפל בירושלים ,וכך
לארבערוחותהעולם.הביןמכךנירוןקיסר,כיה'יתןאתירושליםבידו .אךעדיין
היהמהססאםלעלותלהילחםאולא.ראהנירוןילדקטן,אמרלו:אמורליאיזה
את
ָת ִתּי ֶ
פסוק מתורתכם! אמר לו הילד את הפסוק מספר יחזקאל )פרק כה יד(ְ " :ונ ַ
יי ְשׂ ָר ֵאל".אמרנירוןקיסר:הקדושברוךהואמבקשלהחריב
ַדע ִמּ ִ
םבּי ַ
דו ְ
א ֹ
יבּ ֱ
ִנ ְק ָמ ִת ֶ
את ביתו ,ורוצה שאני יהיה שליחו הרע ,ואח"כ יתנקם בי! מיד שלח שליח אחר,
והואברחוהתגייר,ומצאצאיויצאממנורבימאירבעלהנס.


ממלאיםאתהמחסנים
נשלחהמצביאאספסיינוסעלידיקיסררומי.הואלווהב 500,000-חייליםמזויינים,
ובדרכו הצטרפו אליו חיילים נוספים מאלכסנדריה ,בראשותו של בנו טיטוס.
הרומאים התחילו את מסע הכיבושים בארץ דרך הגליל .הם כבשו את ציפורי,
יודפתועריםנוספות,ובתרועותניצחוןוגאווה,פנולעלותלירושלים.

השמועותעלבואםשלהרומאיםהגיעולירושלים,ותכונהרבהניכרהבעירלקדם
את פני הרעה .היו בעיר שלושה עשירים צדיקים ,תלמידיו של ר' יוחנן בן זכאי:
האחד -נקדימוןבןגוריון ]הואכונהכךמשוםשנעשהלונסו"נקדהחמהבעבורו"– השמש
עצרה מללכת ,כדי שיספיק להחזיר ביום המיועד את בורות המים שהיה חייב[ .השני  -בן
כלבא שבוע ]שנקרא כך על שם נדיבותו ,שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב ,יוצא כשהוא
שבע[ .והשלישי  -בן ציצית הכסת ]שנקרא כך על שם עשירותו הגדולה ,שהיתה ציצתו
]בגדו[נגררתעלגביכסתותושטיחיםולאעלהארץ.וישאומריםשהיהכסאומוטלביןגדולירומי

מחמת שהיה מקורב למלכות[ .אותם עשירים מילאו את מחסניהם ,כדי לספק מזון
לתושבי ירושלים בעת המלחמה .אחד אמר :אני אפרנס את כלבני העיר בחיטים
ושעורים,ואחדאמראניאפרנסאתכלבניהעירבייןובמלחובשמן,ואחדאמר-
אני אפרנס את כל בני העיר בעצים .פתחו אוצרותיהם ונמצאה בידם כמות
המספקתלפרנסאתכלתושביירושליםלמשךעשריםואחתשנה.


ביצורהחומות
כמו כן התכוננו לקראת בואו של אספסיינוס ,על ידי שביצרו היטב את חומות
העיר.בירושליםהיתהקיימתמערכתהגנהמיוחדתבמינה:כלחומההיתהבנויה
משתי חומות הרחוקות זו מזו מרחק של ארבעה עד עשרה מטרים .החומות היו
מחוברות זו לזו בחומות קטנות שניבנו לרוחב ,ובעת מלחמה מילאו את החדרים
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שנוצרו ביניהן בחול ובאבנים .מן החומה בלטו מגדלים ,שבהם ישבו אנשים
שתפקידם לצפות מן המקום המוגן למרחקים וגם לירות דרך החלונות הקטנים.
בחומהנקבעושערים,כלשערהיהממשמבצר,הואהוגןעלידידלתותומנעולים
ותאי משמר פנימיים .ראשי החומות נבנו בצורה משוננת ,עם בליטות חדות,
והמגינים הסתתרו מאחוריהם .במשך שנים רבות בנו מערכת זו של הגנה ,מימיו
שלרחבעםבנושלשלמההמלך,ואחרכךשכללואתהמערכתעודועודמלכים
אחרים .כעת דאגו תושבי ירושלים להכין ולבצר את מערכת ההגנה הזו לקראת
בואהצבאהרומאי.


מהרסיךומחריביך-ממךיצאו
עלהאספסיינוסקיסרעלירושלים,ונעמדחסראוניםמולחומותיההבצורות.הוא
החליט להקיף אותה במצור ,עד שיושבי ירושלים יכנעו לפניו .כך היתה העיר
נתונה במצור ,אין יוצא ואין בא .אמרו חכמי התורה אשר בירושלים :נצא ונעשה
שלום עםהרומאים,וכךנינצל.אך בירושליםהיו"בריונים",אשר בשום אופן לא
הסכימו להיכנע" .נצא להילחם ברומאים!" הם הכריזו .אולם חכמי התורה
ובראשםרבןיוחנןבןזכאי,לאהסכימולכך,מפנישהבינוכיאיןזוהעתהכשרה
למלחמה,והיהודיםודאייפסידובקרב.מהעשוהבריונים?העמידומשמרכבדעל
יד חומות העיר ,כדי לא לאפשר לאף אחד לצאת לעשות שלום עם הרומאים.
כאשר התארך הזמן ,החליטו הבריונים לעשות צעד נוסף :הם שרפו את כל
האוצרות של החיטים והשעורים ,כדי להמריץ בכך את תושבי ירושלים לצאת
ולהילחם .היה זה מעשה מר ונמהר ,שכן מאותו יום התחיל רעב נורא ואיום
בירושלים.


נוראותהרעב
הרעבהלךוגבר,עדשהגיעלמצבקשהמנשוא,והתקייםבהםהפסוק)איכה ד ,ד(:
יןל ֶהם".
שׂא ָ
םפּר ֵ
ֵ
לוּל ֶח
א ֶ
יםשׁ ֲ
ָ
עו ָל ִל
בּ ָצּ ָמאֹ ,
כּו ַ
לח ֹ
ֵקא ִ
ןיונ ֶ
שׁו ֹ
קל ֹ
" ָדּ ַב ְ

יוסף בן מתתיהו ]כותב הספר "יוסיפון"[ ,תאר את הרעב שפגש בירושלים בשעה
שנכנסאליה":הגגותהיומלאיםנשיםועולליםגוועים...נעריםובחוריםנפוחירעב
תעוכצלליםבשווקיםונפלומתעלפיםלארץ,ואישלאספדלמתים,כיהרעבדיכא
אתכלרגשותהאדם"...

היתה בירושלים אשה עשירה מאוד ,בשם מרתא בת בייתוס .שלחה שליח לשוק
ואמרהלו :לךוהבאליסולת -קמחמנופהונקי,כפישהיתהרגילהלאכולתמיד.
עד שהלך נמכרה כל הסולת ואזלה .בא ואמר לה :סולת אין ,אולם יש פת נקיה
מקמחרגיל.אמרהלו:לךהבאליפתנקיה.עדשהלךנמכרהאףהפתהנקיה.אמר
לה:פתנקיהאין,אךישפתקיברמקמחגסיותר.אמרהלו :לךהבאליפתקיבר.
עד שהלך אזלה אף פת הקיבר .אמר לה :פת קיבר אין ,אולם קמח שעורים יש.
אמרה לו :לך והבא קמח שעורים .עד שהלך נמכר כל קמח השעורים .החליטה
מרתאללכתבעצמהלשוקלחפשלהאוכל.חיפשהוחיפשה,ולאמצאהמאומה.
לבסוף מצאה תאנה אחת של רבי צדוק שהיה מוצץ וזורק בשעה ששבר את
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תעניתו ,כפי שמסופר לעיל .מחוסר ברירה התחילה למצוץ אותה ,אולם מרוב
סלידה  -מתה .אך לפני שמתה הוציאה את כל כספה וזהבה וזרקה אותם לשוק.
ַשׁ ִליכוּ".
חוּצותי ְ
ֹ
םבּ
אמרה:אלו-למהלי?וזהושנאמר)יחזקאלזיט(ַ ":כּ ְס ָפּ ַ


עודמספריםחז"ל,מעשהברבןיוחנןבןזכאישהיהרוכבעלהחמורוהיותלמידיו
מהלכיםאחריו.וראהאשהאחתמלקטתשעוריםמתחתרגליהבהמות.כשראתה
אותו,פנתהואמרהלו:רבי,פרנסני!שאלאותהרבייוחנן:בתי,בתמיאת?אמרה
לו :בתו של נקדימון בן גוריון אני! וכי אתה לא זוכר שחתמת על כתובתי?! אמר
להם רבי יוחנן לתלמידיו :אני חתמתי על כתובתה של זו ,והייתי קורא בה אלף
אלפים]מליון[דינריזהב!והנההגיעההיאלשפלנוראשכזה.


רבייוחנןיוצאמירושלים
הרעב הלך והתגבר ,והחליטו היהודים לשחד את החיילים הרומאים שיתנו להם
מעטמזון.היוהיהודיםמשלשליםלהםקופהשלדינריזהב,ותמורתההיוהחיילים
הרומאים מעלים להם קופה של חיטה .אולם במשך הזמן היו הרומאים מביאים
להם שעורים במקום חיטה .לבסוף כאשר שלשלו היהודים קופה של זהב ,העלו
להם הרומאים בתמורה קופה של תבן .יצא רבי יוחנן לשוק ,וראה את אנשי
ירושליםשמבשליםתבןושותיםאתמימיו.אמר:בניאדםשאוכליםמאכליםכאלו
יוכלוללכתלהלחםבאספסיינוס?!לאיתכןשהמצבימשיךכך!עליללכתולצאת
מןהעיר,כדילומרלצבארומישאנחנונכנעים.


אולם כאמור היו הבריונים שומרים את החומות ולא נותנים לאף אחד לצאת
ולהכנע.הלךרבייוחנןוקראבסתרלבןאחותו,אבאסיקראבןבטיח,שהיהראש
בריוניירושלים.כשבאאליו,אמרלו:עדמתיאתםעושיםכךוממיתיםאתיושבי
ירושליםברעב?אמרלו:מהאעשה?אםאומרלבריוניםדבר,מידיהרגוני.אמרלו
רבי יוחנן :חייב אתה לטקס עצה כיצד לאפשר לי לצאת מכאן ,כדי שבכך אביא
לפחותהצלהמועטתלישראל.אמרלואבאסיקרא:עשינובינינוהסכםשלאיצא
מירושליםשוםאדם,אלאאםכןהואמת.אמרלורבייוחנן:אםכןהוציאניכאילו
אני מת! הסכים אבא סיקרא ואמר לרבי יוחנן :כדי שלא יגלו את התרמית ,עשה
את עצמך חולה ויבואו כולם לבקר אותך .לאחר מכן יפרסמו שרבי יוחנן מת,
ותדאגשישימולידגופךנבלהשלבהמהשהסריחה,כדישיחשבושזהריחגופתך
המתה.ואזיכנסורקתלמידיךוישאואתארונך,וכךתצאמןהעיר.


שמע רבי יוחנן לעצתו ,ועשה את עצמו כחולה .כעבור מספר ימים התפשטה
השמועהכירבייוחנןנפטרלביתעולמו.תלמידיו,רביאליעזרורבייהושוע,שידעו
את הסוד ,נשאו את מיטתו והוליכו אותו עד שהגיעו אל שערי ירושלים בעת
שקיעת החמה .אמרו להם השוערים :מי זה? אמרו להם :מת הוא .וכי אין אתם
יודעים שאין משאירים את המת בלילה בירושלים בלי קבורה? בקשו הבריונים
לדקור בגופו של המת ,כדי לוודא שאכן מת הוא ואין כאן תרמית .היסה אותם
אבא סיקרא ואמר להם :עכשיו יאמרו שהבריונים העיזו לדקור את גופת רבם.
בקשולדחוףאותוכדילהרגישאםהואחי.אמרלהםאבאסיקרא:עכשיויאמרו
כיהבריוניםדחפואתרבם.שמעוהבריוניםבקולו,ופתחואתהשערכדישיצאו.
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רבייוחנןמתייצבלפניאספסיינוס
הוליכוהתלמידיםאתארונושלרבייוחנןעדשהגיעואצלאספסיינוס.פתחואת
הארון ועמד רבי יוחנן לפניו ,אמר לו :שלום עליך המלך! שלום עליך המלך! אמר
אספסיינוס לרבי יוחנן :חייב אתה שתי מיתות :אחת ,שאתה קורא לי מלך ,בעוד
שאניאיניאלאקיסר,והריאתהכאילומורדבמלךרומי.ועוד-אםאנימלך,למה
לא באת אלי עד עכשיו? השיב לו רבי יוחנן :מה שאמרת שאינך מלך ,דע לך
שטועה אתה ובאמת אתה מלך .שאם לא היית מלך ,לא היתה ירושלים נמסרת
פּול",ואיןאדיראלאמלך.
ירי ֹ
בּ ַא ִדּ ִ
נון]ביתהמקדש[ ְ
בידך,כינאמר)ישעיהילד(" ְו ַה ְלּ ָב ֹ
ומהששאלת,מדועלאבאתיעדעכשיו,זאתמשוםשהבריוניםשבינינולאהניחו
לילבוא.

אמר לו אספסיינוס :אם יש חבית של דבש ונחש כרוך עליה ,לא שוברים את
החבית כדי להרוג את הנחש? כוונתו היתה לעיר ירושלים ,שיושביה מוכנים
להכנע,אולםהבריוניםשבהמפריעיםלכך,וכדילהכניעאתהבריונים,ישלהחריב
אתירושליםכולה]החבית -ירושלים,הנחש -הבריונים[.שתקרבייוחנןולאענה.קרא
עליורביוסףאתהפסוק":משיבחכמיםאחור,ודעתםיסכל",שהקב"הסילקמרבי
יוחנן תשובה פשוטה שהיה יכול לענות לאספסיינוס :אם נחש כרוך על החבית
נוטליםצבתומסלקיםאתהנחשוהורגיםאותו,ומניחיםאתהחביתשלימה.דהיינו
שעליהם לנסות לתפוס את הבריונים בלבד ולהורגם ,ואת ירושלים להשאיר
שלימהולאלפגועביושביה.אולםהקב"ה,שכברגזרעלירושליםלהיחרב,לאנתן
בלברבייוחנןשיענהכך.

בתוך כך בא שליח מרומי ואמר לאספסיינוס :עמוד ,כי מת המלך ,והחליטו גדולי
רומי להמליך אותך במקומו! בדיוק באותו רגע היה אספסיינוס נועל את מנעליו.
הוא נעל כבר את הנעל הראשונה ,אולם כשבא להכניס את הנעל השניה לא
הצליח ,הרגל לא נכנסה בתוך הנעל .רצה לחלוץ את הראשונה ,אך גם זאת לא
הצליח,הרגלנשארהתקועהבתוךהנעל.שאלאספסיינוסאתר'יוחנן,מהזאת?
ע ֶצם" ,השמועה הטובה ששמעת שנהיית מלך
שּׁן ָ
תּ ַד ֶ
טו ָבה ְ
מוּעה ֹ
אמר לוְ " :שׁ ָ
הרחיבה את רגליך ,ולכן אינך יכול להוציא את הרגל מהנעל ,ואינך יכול גם
להכניסאתהרגללנעל".מהאעשהעכשיו?"שאלאספסיינוס.השיבלורבייוחנן:
שׁגּ ֶרם",הרגלייםשלך
ַבּ ָ
התּי ֶ
נ ֵכ ָא ְ
רוּח ְ
יביאולפניךאדםשאתהשונאאותו,ואזַ " -
יתכווצו חזרה ,ותוכל להכניס את הנעל .עשה אספסיינוס כדבריו ונכנסה רגלו
השניהלנעל.


הצלתהתורה
אמר אספסיינוס לרבי יוחנן :עכשיו צריך אני ללכת מכאן לרומי לרגל היותי מלך,
לנהל את ענייני המלכות .אותיר כאן את שרי הצבא שלי שהם ילחמו בירושלים,
אולם מאחר שנהניתי מאוד מחכמתך ,יכול אתה לבקש ממני עכשיו בקשה ואתן
לך .ידע רבי יוחנן ,שאם יבקש ממנו שלא להלחם כלל בירושלים ,אין סיכוי
שבקשתותתמלא.לכןהשכיללבקששלושבקשותשעלידןיציללפחותאתעולם
התורה ואת המשך קיומו של עם ישראל .וביקש :תן לי את יבנה וחכמיה -
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שתישאר העיר יבנה ,המלאה בחכמים ,ולא יהרגו אותם .שנית  -תותיר את
השלשלתשלרבןגמליאל.ושלישית-תןלירופאיםשירפאואתרביצדוק.

נענהאספסיינוסלבקשותיושלרבייוחנן.שלחרבייוחנןאתתלמידיורביאליעזר
ורבייהושועשיביאואתרביצדוק,כדישידאגולרפואתו.הלכוומצאואותובפתח
השער .כשבא ,עמד רבי יוחנן לפניו ביראת כבוד .אמר לו אספסיינוס :לפני זקן
כושלזהאתהעומד?אמרלו:דעלך,כיאילוהיהבעירעודאדםאחדכמוהו-לא
היית יכול לכבוש את העיר ,אפילו אם היית בא עם צבא כפול ממה שיש לך
עכשיו! אמר לו :מדוע הוא כחוש כל כך? אמר לו :מחמת צומות ותעניות .שלח
אספסיינוסוהביארופאים,והיומאכיליםאותומעטמעט,ומשקיםאותומעטמעט,
עד שחזר לאיתנו .אמר לו אלעזר בנו של רבי צדוק :אבא ,תן להם שכרם בעולם
הזה ,שלא תהא להם זכות בעולם הבא על שריפאו אותך .עשה אביו כדבריו,
ושילםלרופאיםאתשכרם.


הבקעתחומותירושלים
הלךאספסיינוסלדרכו,ומינהאתטיטוסבנוהרשעלנהלאתהמלחמהבירושלים.
באסרו חג פסח שנת ג' תתכ"ח החלה המלחמה .טיטוס החליט לפעול בכל כוחו
לפרוץאתחומותירושלים.הואהתחיללהפעילאת"איליהברזל",היואלהקורות
עץשבראשןמתכת,המנגחותאתהחומה.היולותותחיםשהפילובכחרבסלעים
במשקל שלושים וחמש ק"ג למרחק של שלוש מאות מטר .טיטוס אף השתמש
ב"מקדח חומות"  -כלי ממתכת שסובבו אותו במהירות כדי לפרוץ בחומה .אבל
ידעטיטוסוידעוהחייליםשכל כליהנשקוהתכסיסיםלאיועילולהם בדרךהטבע
להבקיע את החומה המבוצרת .אך גרמו העוונות ,וביום ז' באייר הצליח טיטוס
להבקיעאתהחומההחיצונית]המכונה":החומההשלישית"[ שלירושלים.כאשרפרץ
את החומה ,קרא" :האלוקים נלחם לנו ,כי רק יד האלוקים החזקה גרשה את
היהודים מן המצודות האלו .כי מה תעשנה ידי אדם ומכונותיו למגדלים אשר
כאלה?!"

בימים הבאים שקד טיטוס וצבאו על ניגוח "החומה השניה" ,ואכן כעבור מספר
ימים אף חומה זו הובקעה .רק חומה אחת נותרה כמגן על הר הבית .חומה זו
היתה חזקה יותר מקודמותיה ,ועליה נבנה "מבצר אנטוניה"  -זהו מבצר חזק
במיוחד,השוכןבצפוןמערבהרהבית,ומגןעלביתהמקדשועלהעירכולה.

בתחילת חודש תמוז התחילו הרומאים להשתלט על מבצר זה ,והיהודים מנגד
נלחמו בהם בחירוף נפש .נשכחו הפילוגים בעם ,וכאיש אחד נלחמו כולם בחירוף
נפשלהגןעלהעיר.התנהלוקרבותקשיםביותר,אולםהגזירהכברנגזרהמשמים,
וביוםיז'בתמוזנהרסמבצראנטוניה,וכךנוצרהפרצתדרךאלהרהבית.


מאבקיםאחרונים
הר הבית כבר פרוץ ,אולם בית המקדש עצמו עדין מבוצר .שם התבצרו הכהנים,
ובמסירות נפש המשיכו את עבודת בית המקדש .מלחמה נוראה בת שלושה
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שבועותהתנהלהעלהרהבית.מיוםיז'בתמוזעדט'באבלחמוהיהודיםבחירוף
נפש שהרומאים לא יציגו את רגליהם הטמאות בהיכל ה' .ביום כז' בתמוז שרפו
היהודיםאתהאולמותשחיברוביןמבצראנטוניהלביןביתהמקדש,כדילמנועמן
הרומאיםאתהגישהלביתהמקדש.בשריפהזונהרגוחייליםרומאייםרביםשניסו
לעבורדרךהאולמות.


אךגםזהלאעזר,בב'באבהתקרבוהרומאיםמאודלביתהמקדשוהחלולנגחאת
חומת המקדש באילי הברזל .אבל החומות היו כה חזקות ,עד שהאבנים לא זעו
ממקומן.גםשעריהחומהנשארועלמכונם.הרומאיםניסולמוטטאתאחדמאבני
החומה ,הם עקרו את אבני היסוד של השער ,אך השער נותר יציב .הרומאים
הקימו סולמות מול החומות ,והחלו לטפס כדי לקפוץ אל המקדש .אבל היהודים
המתינולהםודחפואתהסולמותאחורנית,כךשהחייליםנפלומגובהגדולמאוד.


אזהציתוהרומאיםאשבאולמותשעלידהעזרה.ראוהיהודיםאתהאשהאוחזת
בהיכל,ופחדואימהנפלועליהם.ביוםט'באב,בשעותהבוקר,נערךהקרבהאחרון
על בית המקדש .היהודים לא הרפו מן ההגנה .הם הגנו בגופם ,תשושים עייפים
ומורעבים,עלקודשהקודשים,ההיכל,העזרהוהלשכות.


ביתאלוקינוהיהלשריפתאש
אולם אין חכמה ואין עצה ואין גבורה נגד ה' .חייל רומאי ניגש אל הלשכות
שבצפון הבית ,הצליח להתרומם אל החלון והשליך לפיד אש בוער אל הלשכה.
האשהתחילהלהאחזבמקדש.היהודיםהלוחמיםלאחסועלחייהם,הםפרצואל
האש וניסו לכבותה ,אך נגזרה הגזרה .ביום ט' באב וביום י' באב עלו הלהבות
השמיימהעםזעקתםשלבניציוןאשרליבםלאעמדבמחזההנוראשלחורבןבית
אלוקינו.רביםרביםהפילועצמםלתוךהלהבותהבוערות,כילאיכלולשאתאת
השבר .אז פרצו הרומאים לבית המקדש ,הרגו את כל מי שנקרה בדרכם ,טימאו
אתביתה'והוסיפולשלוחאשבכלפינותיו.


ירושלים חרבה עד היסוד .רבבות רבבות נטבחו באכזריות איומה ,ורבבות אחרים
נתפסובידיחיילירומי.ביןחורבותהעירובמנהרותשמתחתלאדמהניסוהפליטים
להסתתר,אךידהרומאיםהשיגהאתכולם.גםמנהיגיהמרדנפלובידיהרומאים.
יוחנן מגוש חלב ,שבור ורצוץ מן הרעב ומן המלחמה המתישה ,יצא מן המערה
ונפל בידי האויב .שמעון בר גיורא ניסה להימלט דרך מחילה אל מחוץ לעיר ,אך
נתפסאףהוא.נכבלושניהםיחדעםעודשבוייםנוספיםוהועמסועלשלושאוניות
גדולותבדרךלרומי.


גאוותושלטיטוס
בו?"
ח ָסיוּ ֹ
ימו צוּר ָ
א ֹל ֵה ֹ
טיטוס הרשע נכנס בגאוה לבית המקדש ,עמד ואמרֵ " :אי ֱ
מיד הלך ועשה תועבות נוראות בביזיון נורא בתוך בית המקדש .התגאה על ה'
ואמר :אינו דומה מי שעושה מלחמה עם המלך במדבר ומנצח אותו ,למי שעושה
מלחמה בארמון המלך ומנצח .והנה אני מנצח את ה' בתוך ביתו! נטל טיטוס את
הפרוכתבביזיון,קרעאותה,ונעשהנסויצאממנהדם,כדישיחשובשכאילו הרג

ארבע התעניות בהלכה ובאגדה

31

אתעצמו.עשהאותהכמיןשקוהניחבהאתכליהמקדש,כדילהציגםולהשתבח
בהםבעירו.

מלווה בחייליו ועטור ניצחון הפליג טיטוס בספינה יחד עם כלי בית המקדש כדי
להשתבח בעירו .עמד עליו גל גדול להטביע את כל הספינה .אמר :כנראה
שאלוהיהםשלאלו-איןגבורתואלאבמים.דורהמבול-הטביעאותםבמים.את
פרעה  -הטביע במים .את חיילי סיסרא  -הטביע במים .אף אני  -כשהייתי בתוך
ביתו וברשותו לא היה יכול להילחם בי ,ועכשיו בא לכאן ועמד עלי להטביעני
במים .אם באמת גבור הוא  -יעלה ליבשה ויעשה בי מלחמה .יצאה בת קול
ואמרה:רשעבןרשעבןבנושלעשוהרשע!בריהקטנהישליבעולמיויתוששמה,
עלהליבשהועשהעמהמלחמה!


תהלוכתהניצחון
כשהגיע טיטוס לרומי ,החליט לערוך תהלוכת ניצחון גדולה .שבע מאות בחורים
יהודיםגבוהיםוחזקיםנבחרולפאראתתהלוכתהניצחוןהגדולה.השבוייםנכבלו
בשלשלאות של ברזל ,כדי להציגם לפני ההמון החוגג .כך הלכו מאות בחורי
ישראלכבולים,כפופים,מדוכאיםומושפלים,ובראשהתהלוכהשנימנהיגיהמרד:
יוחנן מגוש חלב ושמעון בר גיורא .השבויים נאלצו לשאת עימם את הכלים
הקדושים והיקרים ביותר לעם ישראל  -כלי המקדש ,ולהציגם לעין כל .כאשר
הגיעה התהלוכה בקול המון חוגג אל היכל העבודה זרה שלהם ,הודיעו לעם כי
שמעוןברגיוראהומת,ויוחנןמגושחלבנידוןלמאסרעולם.


כזכרלניצחוןהגדולהקימולכבודושלטיטוסשערגדולהנקראבשם"שערטיטוס".
בתבליטיםשעלהשעראפשרלראותעדהיוםאתתהלוכתהניצחון-שבויייהודה
הצועדים מושפלים ומובילים עימם את כלי המקדש  -מנורת הזהב ,החצוצרות
ועוד כלים .הרומאים אף טבעו מטבע מיוחדת לכבוד ניצחונם :בצד אחד נחקקה
דמותו של הקיסר ,ובצד השני אשה שידיה כפותות והיא יושבת ממררת בבכי
מתחת לעץ תומר .מאחוריה חייל רומאי חמוש ,ומתחת לתמונה נכתב" :יהודה
נפלה".


טיטוסלאהסתפקבכלזה,הואנהגעםהשבוייםשלקחעמובאכזריותרבה.בבנין
ה"קולוסיאום"הענקאשרברומא,כינסטיטוסהמוןרבמאוד ,כחמישיםאלףאיש,
שנכנסולאולםהמרכזידרךשמוניםפתחים.כולםחיכובמתחלתרועתהחצוצרה,
שתסמן את תחילת המשחק האכזר .ואכן עם הישמע תרועת החצוצרה ,מול עיני
ההמון האכזרי צמא הדם ,הושלכו אל הזירה שבויי מלחמה רבים .חיות טרף
מורעבות התנפלו על השבויים ששמשו כ"גלדיטורים" ]לוחמים[ .למעשה היו הם
טרףלשיניהם.כךשוסעוהשבוייםהאומלליםעלידיחיותטרף,כמחזהשעשועים
נורא.


אלנקמותה'
אולםהקב"הלאשכח"לסגורחשבון"עםטיטוסהגאה.הראההקב"הלטיטוסכי
כל ניצחונותיו הם אך ורק מאת ה' וברצונו  -כי בו בחר ה' להיות ה"מקל" שבו
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מכהה'ומוכיחאתעם ישראל.אולםכשרוצהה'במפלתושלאותורשע -אפילו
בריהקטנה,כמויתוש,יכולהלהשפילאותוולמרראתחייו.

ואכןבאחדהימיםבאיתושונכנסבתוךחוטמו.ולאעזבאותובמשךשבעשנים!
בכלאותןהשניםהיההיתושמנקרבמוחושלטיטוסומטריףאתדעתו,ולאהיתה
לו מנוחה לא ביום ולא בלילה ,כאבי ראש עזים תקפו את טיטוס במשך כל חייו.
פעם אחת עבר טיטוס על יד פתח חנותו של נפח ,שמע היתוש את קול דפיקות
הפטיש -ושתק.אמרטיטוס:אםכןישתקנה.הביאולונפחבכליוםוהכהלפניו.
עלה"תענוג"הזההיהעליולשלםטביןותקילין-ארבעהזוזיםליוםלנפחגוי.אבל
לנפחיהודילאהיהמשלם,כיאמר:דילובזהשרואהאתשונאובמצבבישכזה,
זה כבר תשלום גדול .במשך שלושים יום עשה כן ,אולם מכאן ואילך התרגל
היתושלשמעהקולותוהמשיךבזמזומיוובניקוריו...עדיוםמותושלטיטוס.

אמררביפנחסבןערובה,אניהייתי ביןגדולירומי,וכשמתטיטוספצעואתמוחו,
ומצאו בו כציפור דרור שמשקלה שני סלעים! אמר אביי :מקובלים אנו ,פיו של
היתושהיהשלנחושתוציפורניוהיושלברזל.

בשעתמיתתוציוהטיטוס,שישרפואתגופוויפזרואתהאפרבשבעהימיםונהרות,
כדי שלא ימצא אותו אלוהי היהודים ויעמידהו בדין .אכן עשו כדבריו .לימים,
כאשר בן אחותו  -אונקלוס בר קלונימוס  -רצה להתגייר ,הלך והעלה את טיטוס
באוב]כעין סיאנס[ .שאלאותו:מיחשובבעולםהבא?אמרלו:ישראל.שאלאותו:
האםכדאילהידבקבהם?אמרלו:מצוותיהםמרובותואיאפשרלעמודבהן.מציע
אני לך שתלך ותתגרה בהם בעולם הזה ,ועל ידי כך תהיה ראש וחשוב ,שנאמר
לראשׁ" -כלהמיצרלישראלנעשהראש.שאלאותואונקלוס:
יה ְ
יוּצ ֶר ָ
)איכהא(ָ " :ה ָ
באיזה עונש דנים אותך בשמים? אמר לו :במה שגזרתי על עצמי .בכל יום ויום
צובריםאתאפריומחייםאותישוב,ואחרכךשורפיםאותיומפזריםאתאפריעל
שבעהימים.כןיאבדוכלאויביךה'.


גםעליךתעבורכוס
גם רומי כולה נענשה .עוד בימים ששלט טיטוס ,באו עליה פורענויות שונות:
רעידותאדמה,שריפות,מגיפות.במחוז'קאמפניה'אשרבדרוםאיטליה,חבלארץ
משובח ,שגרו בו הרומאים העשירים ,התחוללה רעידת אדמה .בתים רבים
התמוטטו בעיר פומפי השוכנת באזור זה .זו היתה רק מקדמה .שבע עשרה שנה
אחר כך הופיע ענן שחור על פסגת ההר הניצב ליד פומפי  -הר הוזוב .לפתע
נשמעה התפוצצות אדירה ,שזעזעה את כל הסביבה .בראש ההר נפתח סדק ענק,
שממנוהתפרץעמודאשועשן.מפסגתההרהחללגלושחומרלוהט,ואחריומטר
אבנים אפורות ,גזים לוהטים מרעילים ,וכל זה מלווה ברעידות אדמה חזקות,
שמוטטואתהבנייניםבזהאחרזה.שלושהימיםרצופיםהושלכוטונותשלחומר
לוהטוכיסואזוריםשלימים.העריםפומפיוהרקולניוסהושמדולגמרי,בתוךשעות
אחדותנקברומאותאלפים...
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במשךהזמןירדהאימפרייתרומימעלמפתההיסטוריה,היאנחרבהבידישבטים
רכּוס".
ֹ
ע ָב
תּ ֲ
םע ַל ִי ְך ַ
פראייםולאנשארלהשריד,כדבריהנביאירמיה)איכהדכא(ַ ":גּ ָ


עקיבאניחמתנו!
פעםאחתלאחרהחורבן,היורבןגמליאלורביאלעזרבןעזריהורבייהושועורבי
עקיבא מהלכים בדרך .נכנסו לעיר רומי ,ושמעו את קולות ההמון  -קולות של
חגיגות ותרועות שמחה .הקול היה כל כך חזק עד שנשמע למרחק של מאה
ועשרים מיל )כ 120-ק"מ( .התחילו החכמים לבכות ,ולעומתם  -רבי עקיבא שחק
]חייך[ .אמרו לו :עקיבא ,אנו בוכים ואתה משחק?! אמר להם :למה אתם בוכים?
אמרו לו :הגוים שעובדים עבודה זרה ומשתחוים לפסיליהם  -יושבים בטוחים
ושאננים ,ואילו בית אלהינו היה לשרפת אש ומדור לחית השדה ,ולא נבכה?!?
אמרלהם:דווקאלכךאנימשחק!אםכזושלוהנתןה'למכעיסיו -קלוחומראיזו
שמחהושלוהמצפהלעםישראללעתידלבוא.

שובפעםאחתעלוהחכמיםלירושלים.הגיעולהרהצופים]מקוםרחוקשבגובהוהיו
רואיםאתהרהבית[ וקרעואתבגדיהםלמראההחורבן.הגיעולהרהביתוראושועל
אחד יוצא מבית קדשי הקדשים .שוב התחילו החכמים לבכות ,ולעומתם   -ר'
עקיבא משחק .אמרו לו :עקיבא ,תמיד אתה מפליא אותנו ,שוב אנו בוכים ואתה
משחק?!אמרלהם:אתםלמהבוכים?אמרולו:מקוםכהקדוששכתובבו)במדבר
יוּמת"  -שועל יוצא מתוכו? ועליו התקיים הפסוק" :על הר ציון
ה ָקּ ֵרב ָ
א(ְ " :ו ַהזָּר ַ
ששמםשועליםהלכובו".והיאךלאנבכה?!?אמרלהם:דווקאלכןאנימשחק!אם
התקיימה נבואת הפורענות שירושלים תהיה כה שוממה עד ששועלים ילכו בה,
א ַמר ה'
לבטח תתקיים גם נבואת הנחמה שניבא הנביא זכריה )זכריה ח ,ד-ה(" :כּה ָ
ָמים,
מרב י ִ
ָדו ֵ
בּי ֹ
תּו ְ
מ ְשׁ ַע ְנ ֹ
רוּשׁ ָלםְ  ,ו ִאישׁ ִ
י ָ
בות ְ
בּ ְר ֹח ֹ
נות ִ
וּז ֵק ֹ
ז ֵק ִנים ְ
ֵשׁבוּ ְ
אות ,עוד י ְ
ְצ ָב ֹ
יה".אמרוחכמיםלרביעקיבא:
בת ָ
יםבּ ְר ֹח ֶ
ִ
ח ִק
שֲׂ
תמ ַ
דו ְ
יל ֹ
יםו ָ
ִ
אוּי ָל ִד
ְ
ירי ָמּ ְל
תה ִע ִ
בו ָ
וּר ֹח ֹ
ְ
עקיבאניחמתנו!ויהירצוןשנזכהלהתנחםברגלימבשר,בביאתהמשיחבמהרה!


עלתרנגולותרנגולתחרבהרהמלך
היהבארץישראלאזורגדולוחזק– המכונה"הרהמלך".אמררבייוחנן600,000:
עיירותהיולינאיהמלךבהרהמלך,ובכלעיירההיו 600,000איש.אמררביעולא:
אני ראיתי את המקום ,שהוא קטן מאוד ,ולא יכול להכיל כמות גדולה כזו של
אנשים .אמר כופר אחד לרבי חנינא :משקרים אתם ומגזימים! אמר לו רבי חנינא:
ארץ ישראל היא "ארץ צבי" .כמו הצבי ,שלאחר שמפשיטים את עורו ממנו ,הוא
מתכווץמאודואיאפשרלעטוףבושובאתבשרהצבי,כךארץישראל:כאשרעם
ישראליושביםעליה-ישבהרווחהומקוםלכולם,אולםכאשראינםיושביםעליה
מתכווצתומתגמדת.

בימיהם נוהגים היו שכשיצאו חתן וכלה לחופה ,היו מוליכים לפניהם תרנגול
ותרנגולת ,לסימן שיפרו וירבו כתרנגולים .פעם אחת ,עברה פלוגה של חיילים
רומאיםונטלואתהתרנגולוהתרנגולתמלפניהחופה.כעסועלכךהיהודים,ומיד
התנפלועלהרומאיםוהיכואותם.באוהרומאיםואמרולקיסר:מרדובךהיהודים.
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עלה עליהם המלך למלחמה .היה בין היהודים אדם גבור מאוד מאוד בשם "בר
דרומי" .בקפיצה אחת היה יכול להגיע למרחק של קילומטר! הוא החל להרוג
ולהכותברומאים.הקיסר,שראהאותו,נבהלמאוד,והביןכילאיוכללנצחובדרך
טבעית .הוא נטל את כתרו מעל ראשו והניחו על הקרקע כסימן על כך שהוא
ומלכותונתוניםומסוריםבידיה',וכךאמר:רבונושלעולם!אםנחלך,אנאממך
ה ֹלא
אל תפיל אותי ואת מלכותי בידי אדם זה! נכשל בר דרומי בלשונו ואמרֲ " :
תינוּ!" ,דהיינו שח"ו אין הוא זקוק
או ֵ
בּ ִצ ְב ֹ
א ֹל ִהים ְ
ת ֵצא ֱ
ַח ָתּנוְּ  ,ו ֹלא ֵ
זנ ְ
א ֹל ִהים ְ
ַא ָתּה ֱ
לעזרתו של הקב"ה .והנה כאשר נכנס בר דרומי לבית הכסא ,בא דרקון ]מין נחש[
והקיש אותו ומת .אמר הקיסר :הואיל ונעשה לי נס  -אניח הפעם ליהודים ולא
אלחםבהם,ומידחזרלאחוריו.שמחוהיהודיםמאוד,ומידהתחילולערוךשמחה
ומשתה,והדליקונרותרביםמאוד.האורהיהכלכךגדולעדשבמרחקקילומטרמן
המקום ניתן היה לזהות ולהבחין בדוגמא של טבעת לאור הנרות .אמר הקיסר:
שמחיםומשחקיםביהיהודים,אםכןאתנקםבהם! מידחזרובאעליהםעםצבא
של 300,000לוחמים,והרגוביהודיםאשרבהרהמלךבמשךשלושהימיםושלושה
לילות.ומרובגודלושלהמקום,כאשרהיוהרומאיםהורגיםבצדהאחד,לאחשו
בכךתושביהצדהשני.כךהיובעירבוזמניתבצדהאחדהרגומלחמה,ובצדהשני
נמשכוהשמחהוהמחולות.




חורבןביתר
לאבחילולאבכח
לאחר חורבן בית המקדש השני ,עדיין היתה קיימת סמוך לירושלים עיר גדולה
וחזקה,שלאהצליחוהרומאיםלכובשה,היתהזוהעיר"ביתר".המנהיגשלביתר
היה גבור עצום בשם "בר כוכבא" ]הנקרא גם "בר כוזיבא"[ .כשרצה להילחם באויב,
היה שם אבנים בין שיניו וזורק אותן ,וכך הורג בבת אחת כמה נפשות .בתחילה
טעו בו חכמי הדור וחשבו אותו למלך המשיח .בר כוכבא גייס לצידו צבא חזק
ביותר-לאכלחיילזכהלהיכנסלצבאו,אלארקמישעברמבחןקפדניביותר.מה
היה המבחן? כל חייל שרצה להצטרף אל מחנה בר כוכבא  -היה עליו לקטוע
לעצמו את בוהן ידו ,כדי להוכיח את גבורתו ואומץ ליבו .כך אסף בר כוכבא
מאתיים אלף חיילים מקוטעי אצבע .אמרו לו חכמים :עד מתי אתה עושה את
ישראל בעלי מומים? אמר להם ,והיאך אבדוק אותם לדעת את מידת גבורתם?
אמרו לו :תעשה להם מבחן אחר :ירכבו על סוס ,ותוך כדי רכיבה יהיה עליהם
לעקור ארז מהלבנון .מי שלא יצליח לעשות זאת ,לא יכנס לצבא שלך .אכן עשה
ברכוכבאכדבריהם,ואסףעודמאתייםאלףחיילים,שהצליחולעקורארזמהלבנון
תוךכדירכיבה.

כךנותרהביתרהעירהיחידהשלאנכבשהבידיהרומאיםבמשךחמישיםושתים
שנהלאחרהחורבן.מההיהסודקיומהוהישרדותה?במבטשטחינראהכיצבאו
האדיר של בר כוכבא הוא שהגן עליה ,אולם המהלך בו התגלגלו הדברים מלמד
אותנו"כילאבחילולאבכח,כיאםברוחיאמרה'."...
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מצורעלביתר
בזמנםנהגושכאשרנולדתינוק,שתלולועץארז,וכשנולדהתינוקתשתלולהעץ
שיטה.בשעתהנישואין  -היוקוצציםאתהאילנותהללו,ומהםהיועושיםחופה.
פעם אחת עברה בת הקיסר ונשברה יתד במרכבתה .מיד קצצו עבדיה ארז ,כדי
לעשות ממנו יתד חדשה .חרה ליהודים מאוד על כך ,ובאו עליהם והכום .הלכו
הרומאים ואמרו לאדרייאנוס קיסר רומי :מרדו בך היהודים! חרה אפו של הקיסר,
והוא החליט לחדש את המלחמה על העיר ביתר ולכובשה בכל מחיר ,מיד שלח
אתצבאושיצורועלהעיר.

שמונים אלף מפקדי צבא היו צרים על ביתר .מלחמות רבות ניטשו בין צבאות
אדרייאנוס לצבאות בר כוכבא .פעם אחת כשיצאו למלחמה ,פגש ביהודים זקן
אחד ,אמר להם :ה' יהיה בעזרכם! הכשיל אותם פיהם ,ומרוב שהיו בטוחים
בגבורתם אמרו" :הלוא אתה אלוהים זנחתנו ,ולא תצא אלוהים בצבאותינו" -
הקב"הלאיעזורלנו,אלארקגבורתנותעמודלנו.

היה בעיר ביתר צדיק גדול ,דודו של בר כוכבא  -רבי אלעזר המודעי .היה רבי
אלעזר עסוק בשקו ובתעניתו ,ובכל יום ויום היה מתפלל ואומר :רבונו של עולם,
אל תשב בדין היום! ואכן בזכותו לא נפלה העיר בידי האויב ,שצר אותה במשך
שלוש וחצי שנים .לבסוף התייאש אדרייאנוס מלכבוש את ביתר והיה בדעתו
לחזור.באגויאחדמתושביהאזור]"-כותי"[ואמרלו:כלזמןשתרנגולתזומתפלשת
באפר ]היינו רבי אלעזר המודעי שעוסק בתפילה ובתעניות[ ,אין אתה יכול לכבוש את
העיר.אלאהמתןלי,ואניאדאגלךשתכבושאתהעירעודהיום!


אנשיאמונהאבדו
מידנכנסהכותילביתר,ומצאאתרביאלעזרעומדומתפלל.ניגשהכותיאלרבי
אלעזרועשהעצמוכאילוהואלוחשבאוזנודברסוד.אולםרביאלעזרכמובןלא
הרגישבכך.הלכוואמרולברכוכבא:דודךרביאלעזרמבקשלמסוראתהעירלידי
אדרייאנוס,ראינובעינינושישלודבריסתרעםאישכותי!שלחברכוכבאשיביאו
לפניו את אותו כותי .אמר לו :מה אמרת לרבי אלעזר ,ומה אמר לך? התחכם
הכותי ואמר :אם לא אומר לך  -תהרוג אותי ,אולם אם אומר לך  -הקיסר שלי
יהרוגאותי.אםכןמוטבלילהיותנאמןלקיסרולשמוראתסודותהמלכות.הבין
ברכוכבאמתשובתו,שאכןישדבריסתרביןקיסררומילביןרביאלעזר.

שלחמידשיביאולפניואתרביאלעזר.אמרלו:מהלחשלךהכותיהזהבאוזניך?
אמרלו:אינייודעמהלחשבאוזני,כיהייתיעומדבתפילהולאשמעתיכלום.ומה
אמרתלו?הוסיףברכוכבאלשאול.לאכלום,השיברביאלעזר.התמלאברכוכבא
כעס גדול ,בעט ברבי אלעזר ברגלו והרגו .באותו רגע יצאה בת קול מן השמים
ינו" -
י ִמ ֹ
עין ְ
ו ַעל ֵ
עו ְ
רו ֹ
ז ֹ
על ְ
הצּאןֶ  ,ח ֶרב ַ
עז ִבי ַ
א ִליל ְ
ה ֱ
רעי ָ
הוי ִ
ואמרה )זכריה יא ,יז(ֹ " :
ָבושׁ
רעו י ֹ
אתהשברתזרועםשלישראלוסימיתאתעיןימינם]גדולהדור[ ,לפיכךְ ":ז ֹ
ההת ְכ ֶהה".מידגרמוהעוונות,ונלכדהביתרונהרגברכוכבא.
ִ
כּ
ינו ָ
יןי ִמ ֹ
שׁו ֵע ְ
יב ְ
ִתּ ָ


36

ארבע התעניות בהלכה ובאגדה

ביוםתשעהבאבנכנסושמוניםאלףמפקדיהצבאעםחיילותיהםלעירביתר,והיו
הורגים בה אנשים נשים וטף ,עד שהתמלאה העיר כולה בדם .יצא הדם מן
הפתחיםומןהסבכותומןהצינורות,והיוהסוסיםשוקעיםבדםעדחוטמיהם,והיה
הדםמגלגלוסוחףאבניםכבדותבמשקלשללמעלהמשלושמאותק"ג.

אתראשושלברכוכבאהביאולפניאדרייאנוס.אמר:מיהרגו?אמרלוכותיאחד:
אניהרגתיו.אמרלו:לךוהבאאותואלי.הלךוהביאוומצאנחשכרוךעלצוארו.
בחןאדרייאנוסאתגופוהחסוןשלברכוכבא,ואמר:אילוליאלוקיםהרגולזה,מי
היהיכוללהורגו?!


הטובוהמטיב
אדרייאנוס ,שלא האמין שהעיר ביתר תיפול בידו אי פעם ,היה שיכור גאווה
וניצחון .הוא החליט לא לאפשר לקבור את הרוגי ביתר ,אלא כרם גדול היה לו
שמונה עשרה ק"מ על שמונה עשרה ק"מ .הביאו את ההרוגים לשם והשכיבום
בפישוטידיםורגליםזהעלגביזה,וגדרובהםאתכרמומכלצדדיו -סה"כהיקף
שלשבעיםושניםק"מ.וזאתכדישיתענגתמידלמראההגיבוריםההרוגים.כךהיו
הרוגי ביתר מוטלים בביזיון במשך שבע שנים ,אולם נעשה נס שגופותיהם לא
הסריחו .עד שעמד מלך אחר ונתן רשות לקבור את ההרוגים .נאספו כל ישראל
שהיושם,טיפלובמתיםוהביאוםלקבורה.אותוהיוםשהובאוהרוגיביתרלקבורה
 יום ט"ו באב היה ,באותה שעה תיקנו חכמים בברכת המזון את ברכת "הטובוהמטיב".הטוב-שהגופותלאהסריחו,והמטיב-שניתנולקבורה.


ציוןשדהתחרש
פורענות קשה נוספת שארעה בתשעה באב היא חרישת ירושלים לאחר החורבן.
היה זה בשנת ג' תתצ"ט ) 135למניינם( ,ששים וחמש שנה לאחר החורבן .הקיסר
הרשעאדרייאנוסחרשאתירושליםכולהוהחריבאותהעדהיסוד.עלחורבותיה
נבנתה במשך הזמן "עיר חדשה" .היא כונתה "אליה קפיטולינה" ,על שם אליל
רומי.היתהזועירנוצריתלכלדבר.עלאדמתהנבנוכנסיות,ואתרחובותיהמילאו
בלילשלעמיםוגויים.עלהיהודיםנאסרלהיכנסלירושלים.רקפעםאחתבשנה-
ביוםהחורבן-הותרליהודיםלהיכנס,תמורתמסשלדינרלנפש.


"באוגוייםבנחלתך"...
מאז עברה ירושלים תלאות וכיבושים רבים .בשנת ד' שפ"ח נכבשה ירושלים
בסערה על ידי החליף ]המושל[ עומר ,יורשו של מוחמד .הוא הפך אותה לעיר
מוסלמית,בנהעליהמסגדים,ואתשמההחליףמ"אליהקפיטולינה"ל"אלקודס".

שנים נוספות חלפו ושוב עברה ירושלים מיד ליד .הפעם כבשו אותה הנוצרים
נוסעי הצלב ,ששפכו בדרכם דם יהודי כמים .המסגדים שבנה עומר על הר הבית
הפכו לכנסיות נוצריות .קרבות בלתי פוסקים בין הצליינים והמצרים ,העבירו את
הבעלותעלירושליםלידיהסולטןהמצריצאלחא-דין.
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רומאים,ביזנטים,ערבים,צלייניםומצרים,כולםרבועלירושלים.קסםמיוחדאפף
אתהעירהקטנהוהעניה,אבלכולםידעואתהסודהגדול,ידעווניסולהדחיקאת
הידיעההזו,כיירושליםהיתההווהותהיהשלהעםהיהודי.


הכותל-שרידביתמקדשנו
נשבעלוהקב"השאינוחרבלעולם
יץמן
ִ
לּנותֵ ,מ ִצ
ןה ַח ֹ
מ ַ
יח ִ
רכּ ְת ֵלנוַּ ,מ ְשׁ ִגּ ַ
דא ַח ָ
ֶהעו ֵמ ַ
ֹ
נאמרבשירהשירים)ב,ט(ִ ":ה ֵנּהז
ח ַר ִכּים" .ואומריםחז"לבמדרש:הנהזהעומדאחרכותלנו -אחרכותלהמערבי
ַה ֲ
שלביתהמקדש,שנשבעלוהקב"השאינוחרבלעולם.ולמה?ששכינהבמערב".

במשךאלפייםשנותהגלות,עברועלירושליםמלחמותרבות ,היאנחרבהונבנתה
שובושוב,ורקקיראחדנותרלואיתןויציב-הכותלהמערבי,שרידביתמקדשנו.

מספרים רבותינו :כשכבש אספסיינוס את העיר ,חילק חומותיה לארבעה דוכסים:
דוכס של ערביים ,דוכס של אפריקה ,דוכס של אלכסנדריה ודוכס של פלסטיני.
ועלה השער המערבי לפנגר דוכס של ערביים .גזרו מן השמים שלא יחרב לעולם.
למה? ששכינה במערב .הללו החריבו את שלהם והוא לא החריב את שלו .שלח
אספסיינוסוהביאו.אמרלו:למהלאהחרבתאתשלך?אמרלו:חייך,לשבחהשל
מלכות עשיתי .שאילו החרבתי אותו לא היו יודעים מה החרבת .עכשיו יראו
הבריותויאמרו:ראוכוחושלאספסיינוסמההחריב!אמרלויפהעשית,אולםכיון
שעברתעלמצותי -עלהלראשהגגוהפלאתעצמך.אםתחיהתחיה,ואםתמות
תמות.עלהוהפילעצמוומת.


עוצועצהותופר
טיטוס הרשע ,לאחר שהחריב את ירושלים ,ניסה בכל כוחו להרוס את הכותל
המערבי.הואהפעילאל "איליהברזל"החזקיםביותר,שינגחואתהקיר,אולםכל
נסיונות הביקוע בקיר ה"פשוט" ההוא ,שממערב להר הבית ,עלו בתוהו .אילי
הברזל האימתניים ,שהפילו חומות אדירות ,לא הצליחו להבקיע קיר זה .הקיר
העומד לו איתן כמו הכריז ואמר :הראית ,טיטוס הגאה? לא אתה החרבת את
מקדש היהודים.אלוהיהםנתןלךאתהכחלהחריבו,ביתהרוסהרסת.הנהאפילו
כותלפשוטאינךיכוללסתור....

כשראו הרומאים שאין באפשרותם להחריב את הכותל ,ניסו תחבולה אחרת .הם
ציוואתתושביירושליםלרוקןאתאשפתםשלושפעמיםבשבועלידהקירהקדוש
הזה .אלה שמתגוררים במרחק יום הליכה מהמקום ,הצטוו לעשות זאת אחת
לשבוע ,והגרים במרחק של יומיים הליכה  -אחת לשבועיים .בדרך זו היה הכותל
מכוסהאשפהבמשךשניםרבות.אולםבהגיעהזמן,שםהקב"הקץלביזיוןהלזה.
הרבהשלוחיםלולמקום.השליחששלחה'כדילטהראתהמקוםהקדושהזההיה
הסולטן סלים .הוא קבע את ביתו מול הר הבית ,בבית שחלונותיו משתקפים אל
מקום המקדש .אהב הסולטן להתבונן מן החלונות הללו ,שנוף בעל הוד קדומים
נשקף מהם .והנה בהלה וכעס נורא אחזוהו יום אחד ,כשראה מחלון ביתו אשה
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זקנה הנושאת בידיה מספר שקים מעלי צחנה ,ומשליכה אותם בפינה המערבית
להר הבית .לתדהמתו הבחין כי המקום כולו מלא אשפה .מבירורים שערך וחקר,
נודע לו על המסורת העתיקה של צאצאי הרומאים ,לזרוק את אשפתם דווקא
במקום הזה .הוא החליט לפעול מיידית לפינוי הרי האשפה שהצטברו שם .מה
עשה? ניגש אל הר הזבל ,ופיזר לתוכו מטבעות זהב רבים .עד מהרה נהרו אנשי
העיראלהמקום,כדילפנותאתהאשפהולזכותבאוצר.תיליאשפהפונו,ולעיןכל
נחשףהכותלהמערבי.


לעולםאיןהשכינהזזהמהכותלהמערבי
אמר רבי אלעזר בן פדת :אף בזמן שחרב בית המקדש ,אין השכינה זזה ממקומה,
ָמים" .אמר רב אחא :לעולם אין
היּ ִ
כּל ַ
שׁם ָ
ו ִל ִבּי ָ
עינַי ְ
שנאמר )מלכים א ט ג(ְ " :ו ָהיוּ ֵ
השכינהזזהמכותלמערבישלביתהמקדש,שנאמר":הנהזהעומדאחרכותלנו".

הסבר על ענין קיומו של הכותל המערבי כתוב בספר אמונה והשגחה" :מקום
מקדשנו  -כשנתבונן בו נכיר ענין נצחיותו ...אף כששלטו כמה ידים ורצו לעוקרו,
לא עלתה בידם .וזהו סימן מובהק שלא זזה שכינה משם ...והוא כמו עצם "לוז"
שנשארבאדםלאחרמותו,שהואיהיהיסודלבניןהאדםבתחייתהמתים.והוארמז
לכללישראל,שלאיכלהממנושאריתהפליטה!"

ואכןהכותל,אשרגםבחורבנויכולכליהודילהרגישולחושכיזהביתאלוהיםוזה
שערהשמים,מחזקבנואתהתקוהואתהאמונהשבמהרהנזכהלהתגלותהשכינה
בהרה'ובבניןביתהמקדש,כמושניבאישעיהוהנביאמפיה')ישעיהב,בג(:

ָהרוּ
עותְ  ,ונ ֲ
מ ְגּ ָב ֹ
שּׂא ִ
ו ִנ ָ
ה ָה ִרים ְ
בּית ה'  ְבּראשׁ ֶ
הר ֵ
י ְהיֶה ַ
כון ִ
נ ֹ
ָמים ָ
היּ ִ
ח ִרית ַ
בּ ַא ֲ
" ְו ָהיָה ְ
ַעקב
יתא ֹל ֵהיי ֲ
ֱ
לבּ
להרה' ֶא ֵ
הא ַ
ַע ֶל ֶ
כוּונ ֲ
ְ
רוּל
ְ
יםו ָא ְמ
ְ
יםר ִבּ
ַ
כוּע ִמּ
ַ
גּו ִיםְ :ו ָה ְל
לה ֹ
וכּ ַ
ֵא ָלי ָ
ירוּשׁ ָלם".
ָ
הוּד ַברה' ִמ
ְ
אתו ָר
ֹ
ןתּ ֵצ
יּו ֵ
ימ ִצּ ֹ
אר ֹח ָתיוִ ,כּ ִ
הבּ ְ
ֵל ָכ ְ
יוונ ְ
נוּמ ְדּ ָר ָכ ְ
יר ִ
ְו ֵ
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פרקשלישי-עשרההרוגימלכות
אבדהגדולה
אמרו רבותינו במדרש :כאשר ברא הקב"ה את האילנות ,היו מתגאים בקומתם
ומגביהים את עצמם למעלה למעלה .אולם כאשר ברא ה' את הברזל ,ירדה
גאוותם,השפילואתעצמםואמרו:אוילנו,שבראהקב"הדברשיכרותאותנו.


כך,לאחרחורבןביתהמקדשהשני,היתהלעםישראלנחמהגדולה,בכךשעולם
התורה היה פורח ומשגשג :תנאים קדושים וצדיקים עמדו להם לעם ישראל ,עד
שהיו אנשים שאמרו :מה כבר הפסדנו בזה שנחרב הבית?! הרי יש בינינו תלמידי
חכמיםשמדריכיםאתהעולםבתורתה'ובמצוותיו!אולםאזנגזרהגזירהמאתה'
יתברךעלעשרהצדיקיםקדושיעליון,שייהרגועלידיהמלכות,ובזההרגישוכולם
היטב היטב את צער ומרירות הגלות והחורבן ,שעל ידם איבדנו אבדה גדולה
ועצומהעדמאוד.לכן,כאשרמקונניםאנועלחורבןביתהמקדש,מזכיריםאנואף
גזירהקשהזו,אשרמהווהחלקבלתינפרדמצערהגלותוהחורבן.


גזירתהקיסר
קיסר רומי ,שמע רבות אודות החכמה הגדולה של תורת ישראל ,והחל להתעניין
בה .הוא החליט ללמוד את התורה החל מספר בראשית ,וכך למד פרשה אחר
מות
רוֹ  ...
וּמ ָכ ֹ
פרשה ,וכאשר הגיע לפרשת משפטים ,למד את הפסוקְ " :וגונֵב  ִאישׁ  ְ
יוּמת".מידשלחוקראלעשרהחכמיישראל,ובאולפניווהושיבאותםעל בימות
ָ
של זהב .אמר להם :רוצה אני לשאול אתכם שאלה ,לרדת לעומק הדין של
תורתכם.אולםמבקשאנימכםכיתענוליאךורקאתהאמתללאסילוףושינוי.
אמרולו:מהשאלתך?אמרלהם:אדםמישראלשגנבאישמאחיובניישראלומכר
אותו  -מה דינו? אמרו לו :התורה אמרה "מות יומת" .אמר להם :אם כן חייבים
אתם מיתה! אמרו לו :מדוע? אמר להם :על מכירת יוסף ,שמכרוהו אחיו .אם היו
האחים בחיים הייתי דן אותם ,אבל עכשיו שאינם בחיים אתם תישאו בעוון
אבותיכם! אמרו לו :תן לנו שהות של שלושה ימים .אם נמצא זכות על עצמנו -
מוטב,ואםלא-תעשהכפישחפצת.הסכיםלכךהקיסר,ופנולצאתמארמונו.


רביישמעאלעולהלשמים
היה ביניהם ר' ישמעאל כהן גדול .מיד פנו אליו כולם בתחינה ובבקשה שיעלה
לרקיע על ידי הזכרת השם המפורש ,ויחקור בשמים האם נגזרה הגזירה מאת ה'
יתברך .נענה רבי ישמעאל לבקשתם ,טיהר את עצמו ,התעטף בטלית ובתפילין,
והזכיראתהשםהמפורש.מידנשאהאותוהרוחוהביאהאותועדהרקיעהשישי.
פגשאותוגבריאלהמלאך,אמרלו:האםאתההואישמעאלשהקב"המשתבחבך
בכל יום ,ואומר שיש לו עבד בארץ שדומה לקלסתר פניו? )כי היה ר' ישמעאל אחד
משבעההיפיםבעולם,ופניוכפנימלאךאלוקים( ענהלור'ישמעאל:אכן,אניהוא.שאל
גבריאל :מדוע עלית לכאן? אמר לו :מפני שמלכות הרשעה גזרה עלינו לאבד
מאתנו עשרה חכמי ישראל ,ועליתי לדעת אם הגזירה היא מאת ה' .שאל אותו
גבריאל:ואםיוודעלךשנגזרהגזירה,אךהיאאינהחתומה -האםתוכללבטלה?
אמרלו:כן.ענה גבריאלואמר:אשריכם ,בניאברהםיצחקויעקב,שגילההקב"ה
לכםמהשלאגילהאפילולמלאכיהשרת!
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אמר גבריאל :ישמעאל בני ,חי נפשך ,שכך שמעתי מאחורי הפרגוד ,שעשרה
מחכמי ישראל נמסרו להריגה ביד מלכות הרשעה .שאל רבי ישמעאל לסיבת
הדבר .ענה לו גבריאל :על מכירת יוסף שמכרוהו אחיו .דע לך ,שמידת הדין
מקטרגת בכל יום לפני כסא הכבוד ,ואומרת להקב"ה :האם כתבת בתורתך אות
אחתלבטלה?הריהשבטיםמכרואתיוסף,ולאפרעתעדייןמהםאומזרעם!לכן
נגזרההגזירהעלעשרהמחכמיישראללמוסרםלהריגהבידימלכותהרשעה.שאל
רביישמעאל:ועדעכשיולאמצאהקב"הבמילפרועאתהחוב?אמרלוגבריאל:
חי נפשך ישמעאל בני ,שמיום שמכרו השבטים את יוסף ,לא מצא הקב"ה בדור
אחדעשרהצדיקיםוחסידיםכמוהשבטים,אלארקבדורשלכם,לכןהקב"הפורע
מכם.אולםדעלךשהקב"הישיבלרומיכגמולם,ומלכותזותרדעדשאולתחתית.


נחה דעתו של ר' ישמעאל .הוא החל להלך ברקיע אנה ואנה ,והנה ראה מזבח
סמוך לכסא הכבוד .אמר לגבריאל :מה מקריבים אתם על המזבח? וכי יש פרים
וכבשים ואש בשמים? אמר לו גבריאל :נפשות של צדיקים אנו מקריבים עליו,
שמיתתם של הצדיקים מכפרת ,כמו הקרבנות שמכפרים .שאל אותו :מי מקריב
אותםלפניה'?אמרלו:מיכאלהשרהגדול.


גזירהגזרתי
ירד רבי ישמעאל והודיע לחבריו שכבר נגזרה הגזירה ונחתמה .היו הצדיקים
מצטעריםמצדאחדעלשנגזרהעליהםגזירהקשהכזאת.ומצדשנישמחועלכך
שמחשיבאותםהקב"הכצדיקיםכהגדוליםהשקוליםכנגדהשבטיםהקדושים.


ישבוהחכמיםבזוגות:רביישמעאלכהןגדולעםרבןשמעוןבןגמליאל,רביעקיבא
עםרביחנינאבןתרדיון,רביאלעזרבןשמועעםרביישבבהסופר,רביחנינאבן
חכינאיעםרבייהודהבןבבא,רביחוצפיתהמתורגמןעםרבייהודהבןדמא] .יש
כמהדעותמיהיועשרההרוגימלכותוכיצדנהרגו,כאןנביאהשיטהשהובאהבספר"מעםלועז"[


הריגתרבןשמעוןבןגמליאל
נכנסהקיסר,וכלגדולירומיאחריו.אמרלהם:מייהרגתחילה?ענהרבןשמעוןבן
גמליאל:אנינשיאבןנשיא,מזרעושלדודמלךישראלע"ה,אניאהרגתחילה!ענה
רבי ישמעאל כהן גדול ואמר :אני כהן גדול בן כהן גדול ,מזרעו של אהרון הכהן,
אניאהרגתחילה,ולאאראהבמיתתחברי.אמרהקיסר:אםכןנפילגורלות.אכן
עשוכך,ונפלהגורלעלרבןשמעוןבןגמליאל.


ציוההקיסרלחתוךאתראשותחילה,וחתכוהו.נטלאותורביישמעאלביןברכיו
וצווחעליובמרנפש:הלשוןשהיתהמבארתאתהתורהבשבעיםלשון-איךעתה
לוחכתאתהעפר?!והיהבוכהומצטער.אמרלוהקיסר:עדשאתהבוכהעלחברך,
תבכה על עצמך ,שגם אתה מובל להריגה! אמר לו רבי ישמעאל :איני בוכה על
עצמי,כיחברירבןשמעוןגדולממניבתורהובחכמה,ולכןראוייותרלבכותעליו.
ובוכהאניעלכךשהואהקדיםאותיבכמהרגעיםלהגיעלישיבהשלמעלה.


הריגתרביישמעאלבןאלישעכהןגדול
עודהואמתאונןובוכהומקונן,נשקפהבתושלהקיסרבעדהחלוןוראתהאתיופיו
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של רבי ישמעאל .נכמרו רחמיה עליו ,ושלחה לאביה שיואיל לתת לה משאלה
ובקשה אחת .אמר לה הקיסר :כל אשר תאמרי בתי אעשה ,רק אל תבקשי ממני
להותירבחייםאתרביישמעאלוחבריו.אמרהלו:אםכןאבקשךשתצווהלהפשיט
את עור פניו ,כדי שאוכל ליהנות מיופיו תמיד .מיד ציוה להפשיט את עור פניו.
כאשר הגיעו למקום התפילין צעק צעקה גדולה ומרה ,ונזדעזעו שמים וארץ .צעק
פעם שניה ונזדעזע כסא הכבוד .אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה :צדיק כזה,
שהראיתלוכלגנזיהעולם,יהרגבמיתהמשונהעלידיהרשע?!זותורהוזושכרה?
אמרלהם:הניחולו,ותעמודזכותולדורותשלאחריו.אמרהקיסרלרביישמעאל:
עד עכשיו לא בכית ולא צעקת ,ועכשיו אתה צועק?! אמר לו :לא על נשמתי אני
צועק ,אלא על מצות תפילין שלוקחים ממני .אמר לו הקיסר :עדיין בוטח אתה
באלוהיך? אמר לו )איוב יג ,טו(" :הן יקטלני  -לו אייחל" ,על אף שה' קוטל אותי
ומוסראותילהריגה,אניממשיךלייחלאליו.ומידיצאהנשמתושלרביישמעאל.


הריגתרביעקיבא
אחריו הוציאו את ר' עקיבא .היה ר' עקיבא יושב ועוסק בתורה .כשבאו להוציאו
להריגה,הגיעמכתבאלהקיסרשמלךערביאמשתלטעלארצו,ועלהקיסרללכת.
ציוה הקיסר לשים בינתיים את ר' עקיבא בבית האסורים .כשחזר הקיסר ,הוציאו
את ר' עקיבא להורג ביסורים קשים  -היו מסרקים את בשרו במסרקות של ברזל.
אותהשעההיתהשעתקריאתשמע,ור'עקיבאהיהמקבלעליועולמלכותשמים.
אמרולותלמידיו:עדכאן?גםבמצבקשהכזהאתהמסוגללקבלעליךעולמלכות
שמים?אמרלהם:בני,כלימיהייתימצטערעלפסוקזה,שכתוב":ואהבתאתה'
אלוקיךבכללבבךובכלנפשך"-דהיינושישלאהובאתה'אפילוכשהואנוטלאת
נפשך.והייתיאומר,מתייבואל ָי ִדיפסוקזהואקייםאותו,עכשיושבאלידי -לא
אקיימנו?! אמר ר' עקיבא את הפסוק" :שמע ישראל ,ה' אלוקינו ,ה' אחד!" הוא
האריך במילה "אחד" ,ויצאה נשמתו באחד .יצאה בת קול ואמרה :אשריך ר'
עקיבא,שגופךטהורויצאהנשמתךבטהרה,ומזומןאתהלחייהעולםהבא.

כשנפטר בא אליהו הנביא זכור לטוב ,ונטלו על כתפו ונשא אותו למרחק חמש
פרסאות ]כעשרים ק"מ[ .פגש אותו ר' יהושע הגרסי .שאל ר' יהושע את אליהו :וכי
אינך כהן ,והלוא אסור לכהן להיטמא למת? אמר לו :גוף של צדיק אינו מטמא.
הלכושניהםיחדיועדשהגיעולמערהאחתיפהמאוד.כשנכנסולשם,ראומיטה
מוצעתונרדלוק,שולחןוכסא.נטלואתר'עקיבאוהשכיבואותועלאותהמיטה,
והיו מלאכי השרת בוכים עליו שלושה ימים ושלושה לילות ,ושיבחו והודו למי
שאמר והיה העולם ואמרו" :אשריכם צדיקים ,אשריכם חסידים ,אשריכם עמלי
תורה,מהגנוזומהצפוןלכם,כמושנאמר":מהרבטובךאשרצפנתליראיך".ביום
למחרת נטל אותו אליהו הנביא והושיבו בישיבה של מעלה לדרוש שם בכתרי
אותיות.והיוכלהנשמותשלהצדיקיםוהחסידיםמתקבצותלשמועמדרשותיו.


הריגתרביחנינאבןתרדיון
אחריו הוציאו את ר' חנינא בן תרדיון .אמרו עליו שהיה נעים בפני הקב"ה ובפני
בני אדם .ומעולם לא עלתה קללת חברו על שפתיו .כשציוה הקיסר שלא ללמוד
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תורה,מהעשהר'חנינא?עמדוהקהילקהילותברבים,וישבלובשווקיהשלרומי
והיהלומדועוסקודורשבתורה.

ציוה הקיסר לכרוך את גופו בספר תורה ולשורפו .נטל אותו הקוסטינר )המוציא
להורג(,כרכובספרתורה,נטלספוגיםשלצמרושרהאותםבמיםושםאותםסביב
גופו ,ואחר כל זה הצית את האש ,כדי שימות במיתה איטית וקשה .היתה בתו
עומדת ואומרת :אוי לי אבא שראיתיך בכך! השיב לה :טוב לי בתי שראית אותי
בכך!היותלמידיועומדיםלידו,שאלואותו:מהאתהרואה?אמרלהם:אנירואה
גוילים]יריעותקלף[ נשרפים,ואותיותפורחותבאויר]ישבזהרמזלצדיקים,שגופםנשרף,
אולם נשמתם עולה לגנזי מרומים[ .התחיל לבכות .אמרו לו תלמידיו ,מפני מה אתה
בוכה? אמר להם :אם אני לבדי נשרף ,לא היה לי הדבר קשה ,אולם עכשיו אני
נשרף וספר תורה עמי .אמרו לו תלמידיו :פתח את פיך ותכנס לתוכו האש וכך
תפטר בקלות .אמר להם :מוטב שמי שנפח בי את נשמתי הוא יטלנה ממני ,ולא
אמיתאתעצמי.


המוציאלהורג,שהתרשםעמוקותממחזהנוראזה,אמרלו:רבי,אםאנימסלקאת
הספוגיםשלהצמרמעלגופך,כדישתצאנשמתךמהרה,אתהמביאנילחייהעולם
הבא?אמרלו:כן.ביקששישבעלו,ונשבעלו.מידהגדילהקוסטינראתהשלהבת,
נטלאתהספוגים,ומידיצאהנשמתו.אזהשליךהקוסטינראףהואאתעצמולתוך
האש ונשרף .יצאה בת קול ואמרה :ר' חנינא בן תרדיון והקוסטינר מזומנים לחיי
העולםהבא!עלזהבכהר'יהודההנשיאואמר:ישקונהעולמובשעהאחת,כגון
זההקוסטינר.וישאדםשעובדאתה'כלימיוומפסידאתשכרובשעהאחת,כגון
יוחנןכהןגדול,ששימששמוניםשנהבכהונהגדולה,ולבסוףהתפקרונעשהצדוקי.


הריגתרבייהודהבןבבא
ר'יהודהבןבבא-מרובשקדנותוהעצומהבתורה,מהיותובן18ועדפטירתובגיל
 80לא טעם טעם שינה ,אלא כשינת סוס ]שינה חטופה וקלה מאוד[ .במשך  26שנים
היהשרויבתעניות,ולאטעםטעםחטאמימיו,ולאאמרעלטמאטהורועלטהור
טמא,והיהקוראלתלמידיו'רבי',והיהמלמדאתתלמידיויומםולילה.


אותו יום שהיה צריך לצאת להורג ,היה יושב בתענית .בא אצלו ר' ראובן
אצטרובול ואמר לו :רבי ,יודע אני שצדיק גמור אתה ,אוי לנו כי מלכות הרשעה
העיזהפניהלאבדמרגליותנו.אםרצונךאמותאניתחתיךותינצלאתה.אמרלור'
יהודה :ראובן אחי ,אם גזירת בשר ודם אין אנו יכולים לבטלה ,גזירת מלך מלכי
המלכיםהקדושברוךהוא,מייכוללבטלה?לכןהנחדבריךוברךאתדייןהאמת.


כשיצאה נשמתו ,ציוה הקיסר וחתכוהו אברים אברים והשליכוהו לכלבים ,ולא
הוספד ולא נקבר .יצאה בת קול ואמרה :אשריך רבי יהודה בן בבא ,שגופך נקי,
ויצאהנשמתךבנקיות.


הריגתרבייהודהבןדמא
כשרצההקיסרלהוציאאתר'יהודהבןדמאלהורג,אותוהיוםערבשבועותהיה.
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אמר ר' יהודה לקיסר :בחייך ,המתן לי מעט עד שאקיים מצות 'עצרת' ואקדש
קידוש של חג השבועות ,כדי לתת שבח להקב"ה שנתן לנו את התורה .אמר לו
הקיסר:עדיןבוטחאתהבתורהובאלוקים?אמרלו :כן.אמרלוהקיסר:מהשכרה
שלתורתך?אמרלו:עליהאמרדודהמלךע"ה":מהרבטובךאשרצפנתליראיך".
אמר לו הקיסר :אין שוטים בעולם כמוכם ,שסבורים ומאמינים שיש עולם נוסף
אחרהמוות.אמרלור'יהודה:איןשוטיםבעולםכמוכם,שכופריםבאלוקיםחיים.
אוי לך ואוי לבושתך ואוי לחרפתך כשתראה אותנו עם ה' באור החיים ,ואתה
תשבבשאולתחתיתבמדרגהתחתונה.מידחרהאפושלהקיסר,וציוהלקשוראת
שערותראשו שלר'יהודה בזנבהסוסולמושכובכלרחובותרומי,ואחרכךחתכו
אתבשרואבריםאברים.


באאליהוהנביאז"לולקחאתהאבריםוקברםבמערהאחתהסמוכהלנהרהיורד
לפני רומי .שמעו הרומיים קול נהי ובכי מתוך אותה המערה במשך שלושים יום.
באו ואמרו זאת לקיסר .אמר להם :אפילו יחרב העולם ויהפך לתוהו ובוהו ,לא
אשקוט עד שאמלא את רצוני באותם עשרה זקנים כאשר נשבעתי .היה שם זקן
אחדמחכמירומיואמרלקיסר:אדוניהקיסר,דעכישגיתהרבהמאודששלחתיד
בעםה'בליחמלה,ודעכימרהתהיהלךלבסוף.כששמעהקיסרכךחרהאפועל
אותוזקןוציוהלחונקו.כששמעהזקןכךמיהרומלאתעצמו,ומידכשנחנק-נעלם
גופו והיה כלא היה .נחרד הקיסר חרדה גדולה ,אולם לא חזר בו משבועתו
להמשיךלהרוגבחכמיישראל.


הריגתרביחוצפיתהמתורגמן
ר' חוצפית המתורגמן היה בן מאה ושלושים שנה כשהוציאוהו להורג .הוא היה
יפה תואר ויפה מראה ,בעל הדרת פנים ,דומה למלאך ה' צבאות .באו וסיפרו
למלךעליופיוועלהדרתשיבתו,אמרולו:בחייךאדוני,תרחםעלהזקןהזה.שאל
הקיסר את ר' חוצפית :בן כמה אתה? אמר לו :בן מאה ושלושים פחות יום אחד.
ובקשתישטוחהלפניך שתמתיןליעדשימלאיומי.אמרלוהקיסר:מהזהמשנה
לך אם תמות היום או מחר? אמר לו :ברצוני להספיק לקיים עוד שתי מצוות -
לקרוא קריאת שמע שחרית וערבית ,ולהמליך עלי את השם הגדול והנורא
והמיוחד .אמר לו הקיסר :עזי פנים ועזי נפש ,עד מתי אתם בוטחים באלוהיכם?!
שהריאבותיהחריבואתביתו,ואתנבלתעבדיונתנוסביבותירושליםואיןקובר!
כששמער'חוצפיתדברינאצהכאלו,בכהבכיגדולואחזבבגדיווקרעםעלגידוף
ה'יתברך.אמרלקיסר:מהתעשהליוםאחרון,כשיפקודה'עלרומיועלאליליכם?
אמרהמלךלשריו:עדמתיאתווכחעםזקןזה?מידציוהלהורגו,וסקלוהוותלוהו.
אז באו שריו וחכמיו והתחננו בפני המלך שיסכים לקוברו ,כי חמלו על שיבתו.
נאותהמלךלקוברו,באותלמידיווקברוהווהספידוהוהספדגדולוכבדמאוד.


הריגתרביחנינאבןחכינאי
ר'חנינא,מגודלפרישותווצידקותו -כלימיוהיהיושבבתעניות -מגיל 12עד.95
אותוהיוםשהוציאוהולהורגערבשבתהיה.התחילבקידושהיום"ויכולוהשמים
והארץ "...עד "ויקדש אותו" .ולא הניחוהו לגמור את הקידוש והרגוהו .יצאה בת
קול ואמרה :אשריך ר' חנינא בן חכינאי ,שהיית קדוש ויצאה נשמתך בקדושה
בתיבת"ויקדש".
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הריגתרביישבבהסופר
ר' ישבב הסופר היה בן תשעים שנה באותו יום שבו הוציאוהו להורג .כשבא
להיהרגאמרלתלמידיו:הלואישהייתיכפרהעלהדור,אולםאנירואהשאיןרחוב
ורחובשברומישאיןבוחללחרב,שעתידהאומההרשעהלשפוךדםנקימישראל.
אמרו לו :רבנו ,מה תהא עלינו? אמר להם :החזיקו איש ברעהו ואהבו שלום
ומשפט,אוליישתקוה.אמרלוהקיסר:זקן,בןכמהשניםאתה? אמרלו:היוםבן
תשעיםשנהאנוכי,ועודכשהייתיבמעיאמיהיתהגזירהמאתהקב"הלמסוראותי
ואתחבריבידך,כדילתבועאתדמינומידך.אמרהקיסר:וכיישעולםהבא?!אמר
לו :כן ,ואתה אוי לך ואוי לבושתך כשיפרע דם חסידיו מידך! אמר הקיסר :מהרו
להרוג גם את זה ,ואראה את כוחו וגבורתו של אלוהי זה ,מה יעשה לי בעולם
הבא.ומידציוהלשורפו.


הריגתרביאלעזרבןשמוע
ר' אלעזר בן שמוע היה בן מאה וחמש באותו יום שבו הוציאוהו להורג .חסיד
וקדושהיה,מקטנותוועדסוףימיולאשמעאדםשהוציאדבריתיפלותמפיו,ולא
התקוטטעםחבריו,לאבדיבורולאבמעשה.עניוושפלרוח,וישבבתעניתשמונים
שנה.אותויוםשנהרג,ערבשבתהיה,ורצולהורגולפניכניסתהשבת.אמרלהם:
בבקשהמכם,הניחוליעדשאקייםאתמצותהשבת.אמרולו:אםכהבוטחאתה
באלוהיך,והואמלךגדולבשמים,למהאינומצילאתכםמןהמלכות?אמרלהם:
כדישיתבעדמינומידכם.הלכוואמרוזאתלמלך.אמרהמלךלר'אלעזר:איזהעם
עזיפניםאתם,אפילובפתחהשלמיתהעדייןבעזותכםאתםעומדים!אמורנאלי,
מדוע אלוהיכם אינו מציל אתכם מן המלכות? אמר לו :כבר אמרתי לעבדיך
ששאלוני,כדילהיפרעמכם!אמרלו:אםכןשיפרעעכשיו!אמרלו:כאשרהחריבו
אתביתוושרפואתהיכלו-האריךאפוולאהענישםמיד,עכשיולאכלשכן?ציוה
המלךוהוציאוהולהורג.באותלמידיולפניוואמרולו:רבנו,מהאתהרואה?אמר
להם :רואה אני את נשמות הצדיקים ,שנשמת כל צדיק וצדיק מטהרת את עצמה
במיהשילוחכדילהיכנסהיוםבטהרהבישיבהשלמעלהלשמועאתדרשותיושל
ר'עקיבא,שידרושלהםמעניינושליום.וכלמלאךומלאךמביאקתדרותשלזהב
לכלצדיקוצדיקלשבתבטהרה.באומרוזאתיצאהנשמתו.יצאהבתקולואמרה:
אשריךר'אלעזרבןשמוע,שהייתטהורויצאהנשמתךבטהרה.


עיןלאראתה
כךעלתהבקדושהובטהרהנשמתםשלעשרהקדושיעליוןאלאביהםשבשמים.
בתורה נאמר ,כי כאשר פנו אחיו של יוסף לעלות ממצרים לארץ ישראל ,פונה
יכם".
לא ִב ֶ
םא ֲ
לו ֶ
שׁ ֹ
לוּל ָ
ְ
םע
תּ ֲ
אליהםיוסףואומר)בראשיתמדיז(ְ ":ו ַא ֶ

מסביר רבנו בחיי" :ואתם עלו לשלום אל אביכם"  -היה יכול לומר" :לכו לשלום
לדרככם" ,אבל הפרשה הזו רומזת על עשרה הרוגי מלכות ,אשר עלו לשלום אל
אביהםשבשמים.וכןדרשוחז"ל:עשרההרוגימלכות,איןכלבריהיכולהלעמוד
במחיצתם.זכותםתגןעלינו,אמן.
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פרקרביעי-ארבעהתעניות
ימיחשבוןהנפשוהתעוררות
ארבעהצומותתיקנוהנביאיםעלחורבןביתהמקדשוגלותישראלמארצם.אותם
צומות נקבעו בתאריכים מרכזיים ,שבהם התרכזו עיקר הפורענויות שארעו לעם
ישראל.ואלוהם:יז'בתמוז,ט'באב,ג'בתשרי-צוםגדליה,ועשרהבטבת.


תעניות אלו ,שנקבעו כזכר לחורבן  -עיקרם הוא לא הצער והאבל על העבר ,כי
דיה לצרה בשעתה ,אלא עיקרם להתבונן במאורעות העבר ולעורר את הלבבות
לתשובה ,שכך אמרו חכמים" :כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו ,כאילו חרב
בימיו" .יש בכוחו של כל דור ודור לעורר רחמי שמים לגאול את ישראל ולקבץ
נדחי עם ישראל לארצנו .ועל ידי מה? על ידי תשובה שלימה ותיקון עוונות
ראשונים .כל זמן שהישועה לא באה ,סימן הוא שעדיין לא שבנו מחטאינו ואנו
נמקיםבעוונותינוובעוונותאבותינו,וכאילואנחנוחסושלוםגרמנואתהחורבן.


התעניות מזכירות לנו את עוונות אבותינו ,שאותם אנו ממשיכים ,ואם נתעורר
בהםלתשובה,יהפכודוקאאותםימים,מאבללשמחה.כפישנאמרבנביא)זכריהח,
ירי,
ע ִשׂ ִ
ה ֲ
צום ָ
ו ֹ
יעי ְ
ה ְשּׁ ִב ִ
צום ַ
ו ֹ
ישׁי ְ
ח ִמ ִ
ה ֲ
צום ַ
ו ֹ
יעי ְ
ה ְר ִב ִ
צום ָ
אותֹ  ,
א ַמר ה'  ְצ ָב ֹ
יט(" :כּה ָ
םא ָהבוּ".
לו ֱ
שּׁ ֹ
תו ַה ָ
א ֶמ ְ
יםטו ִביםְ ,ו ָה ֱ
ֹ
ע ִד
הוּל ֹמ ֲ
ְ
ןוּל ִשׂ ְמ ָח
שׂו ְ
שׂ ֹ
הל ָ
הוּד ְ
יתי ָ
ְ
ֶהל ֵב
ִי ְהי ְ


צוםגדליה
צום זה תיקנו חכמים לזכר הריגת גדליה בן אחיקם ,לאחר חורבן הבית הראשון,
כפישסופרלעילבפרקהראשון.הריגתגדליההיתהביוםראשהשנה,אולםמפני
שאין מתענים בחג נדחה הצום למוצאי ראש השנה  -יום ג' בתשרי .על צום זה
אמרו רבותינו :שקולה מיתת הצדיקים כשריפת בית אלוהינו .שכשם שקבעו צום
עלחורבןביתהמקדש,כךקבעוצוםעלמותגדליה.


צוםעשרהבטבת
יום עשרה בטבת הוא היום שבו שם נבוכדנצר מצור על ירושלים ,ובכך החלה
בּא
ל ֹח ֶדשׁ ָ
שׂור ַ
בּ ָע ֹ
ירי ֶ
ע ִשׂ ִ
ה ֲ
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ע ֶל ָ
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י ָ
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ָ
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שנהוחציהיתההעירמוקפתבמצור.במשךהזמןאזלמלאי המזוןמןהעיר,ורעב
נורא פקד את יושבי ירושלים ,עד שביום ט' בתמוז הובקעה העיר ,ונכנסו חיילי
נבוכדנצרלירושלים,כפישסופרבהרחבהבפרקהראשון.


צוםשבעהעשרבתמוז
חמשפורענויות
אמרורבותינו:חמשהדבריםרעיםאירעובשבעהעשרבתמוז:א.נשתברוהלוחות
הראשונות ,בעקבות חטא העגל .ב .בוטל קורבן התמיד בבית המקדש הראשון.
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ג .הובקעה העיר בחורבן הבית השני .ד .שרף אפוסטמוס הרשע את התורה.
ה.הועמדצלםבהיכל.


פורענותראשונה-חטאהעגל
הפורענותהראשונהשארעהביוםיז'בתמוז,התרחשהבתקופהשבההיואבותינו
במדבר לאחר יציאתם ממצרים .עם ישראל חטאו בחטא העגל ,ובעקבות כך
השתברוהלוחותשהורידלהםמשהמןהשמים.


מה היה חטא העגל? כידוע כי מתן תורה היה ביום השישי לחודש סיון .יום
למחרתו בשביעי בסיון ,עלה משה רבנו להר סיני כדי ללמוד מפי הקב"ה את כל
פרטיה ודקדוקיה של התורה ,וכן לקבל את "לוחות העדות" ,שעליהם חקוקים
עשרתהדברות.לפניעלייתואמרמשהלישראל:בסוףארבעיםיום,אניבאומביא
לכםאתהתורה!עםישראלחישבואתהימים,והגיעולמסקנהשביוםששהעשר
בתמוזאמורמשהלרדת.טעוהםבחישובהימים,שכןהחשיבוגםאתיוםז'בסיון
בתוךמנין הארבעיםיום.לאמיתושלדבריוםזהאינונכללבחשבון,ומשהצריך
היהלרדתרקביוםיז'בתמוז.


בששהעשרבתמוזציפועםישראלבקוצררוחלבואושלמשה,אךמשהלאהגיע.
בא השטן וערבב את העולם ,והראה דמות חושך ואפילה ,דמות ענן וערפל .אמר
השטןלבניישראל:משהרבכם-היכןהוא?אמרולו:עלהלמרום.אמרלהם:הגיע
הזמןשירד -ולאירד!אולםהםלאשמולבלדבריו".ודאימתהוא",הוסיףהשטן
להטעותם,אולםגםאזלאשמעולדבריו.עדשהראהלהםהשטןדמותמיטתושל
משהפורחתבאויר,ואזנטרפהעליהםדעתם.


עשהלנואלוהים!
גדולההיתההאמונהשהאמינובניישראלבמשה,לכךכשראושדבראחדמדבריו
אינו מתקיים )לפי הבנתם( ,נעשו כאדם שרואה בהתמוטטות שמים וארץ ודעתו
נטרפתעליו.באומידלחור -בנהשלמריםהנביאה ,ואמרולו:עשהלנואלוהים!
אולם חור סרב .מיד קמו עליו הערב רב ]מצריים שיצאו עם ישראל ממצרים[ והרגוהו.
באולאהרוןבבהלהובטרוףהדעתואמרולו":עשהלנואלוהים!".


אהרוןהכהן,אשרראהאתלהיטותםהרבהלעשותפסל,ידעשאםיסרבלהםזה
לא יעזור ,הם יהרגו אותו ויעשו את רצונם בכוחות עצמם .לכן החליט אהרון
להתחכם:הואאמרלהםכימסכיםהואלדבריהם,אךקיוה "למשוךאתהזמן"על
ידישיבצעאתהעבודהבאיטיותרבה.

ומסבירים רבותינו ,כי בשעה שבאו עם ישראל לאהרון בבקשה זו  -כמעט כולם
לשם שמים התכוונו .הם לא רצו חס ושלום לעשות להם עבודה זרה ,אלא רצו
לעשותכחשיקשרבינםלביןהקב"ה,כתחליףלמשהרבנוש"מת".כולםהיורוצים
להתנדבבכליכולתםכדישממעשיהםיצאכחאדירכשלמשה,אשריהיהלמליץ
בינותם לבין הקדוש ברוך הוא .אולם מחשבתם של ה"ערב רב" שהסיתו אותם,
היתהאכןלשםעבודהזרה.
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אמר אהרון לבני ישראלָ " :פּרֲקוּ ִ
א ָלי" .שיער אהרון כי מלאכת איסוף התכשיטים מן הנשים תארך זמן רב,
ְו ָה ִביאוּ ֵ
כילאבקלותמוכנותהנשיםלתתאתתכשיטיהן.הזדרזובניישראלללכתלאסוף
זהב,אולםכאשרביקשותכשיטיםמנשותיהם,נתקלובהתנגדותמוחלטת,הנשים
הצדקניותהבינושמעשהזהאינוהגוןכלל,ולאהסכימובשוםפניםואופןלתרום
אתתכשיטיהן.הגברים,שכלכךלהוטיםהיולהביאאתהזהב,החליטולהביאאת
הנזמיםוהתכשיטיםשלהםעצמם,וכךתוךזמןקצרהתאספהכמותשלזהב.

אתהזהבשהתאסף -זרקאהרוןלתוךמדורתאשגדולה,מתוךתקוהשעדשיותך
הזהבועדשיעשהממנוצורה,יעבורזמןרב.אולםגםכאןהיהמעשהשטן:איש
רשעמבניישראל,ושמומיכה,היהלוטסמיוחדשלזהבשעליוהיהחקוקהשם
המפורש].מניןהיהלוטסזה?בשעהשיצאוישראלממצריםרצהמשהלהוציאאתארונושל
יוסףממצולותהים,כדילקייםאתהשבועהשהשביע יוסףאתבניישראללקוברובארץישראל.
אולםהארוןהיהמעופרתכבדמאודואיאפשרהיהלהוציאו.לקחמשהרבנוטסשלזהב,חקק

עליואתהשםהמפורשוהשליכולמים,ומידצףארונושליוסף.טסזהלקחומיכהושמראצלו[.
השליךמיכהאתטסהזהבלתוךהאש,והנהמןהאשיצאהבבתאחתצורתעגל!
ולעגל זה היתה חיות ,כמו לעגל אמיתי  -הוא קפץ סביב למדורה ,דילג מעל
האבנים,וגעהבקולרם.


חגלה'מחר!
התרגשות רבה אחזה במחנה ישראל :הנה עלה בידם ליצור כח שיוביל אותם
וינהיגאותםבמדברבמקוםמשהרבנו!מידהתחילוכלישראללעשותהכנותלשם
הקרבתקורבנותלעגל.הםהתחילולבנותמזבח,אספואבנים,ליקטועצים,הוציאו
צאן ובקר ,ואהרון רואה כל זאת וליבו נשבר .מיהר אהרון לומר להם :אין זה מן
הראוי שכל העם יחד יעסקו במלאכת בניית המזבח לעגל ,הניחו לי לעשות את
המלאכה בעצמי .בכך קיוה כמובן להרויח זמן נוסף .ואכן הסכימו בני ישראל
לדבריו ,והניחו לו לעשות את העבודה בעצמו .אבן אחר אבן הניח אהרון ,וכל
אותו זמן נשא דברים לקב"ה ואמר :רבון כל העולמים ,גלוי וידוע לפניך שאיני
עושהכן,אלאכדילעכבאתישראל,וכלכוונתיהיאלשםשמיםבלבד.כךהקים
אהרוןאתהמזבח,וכשהושלמההמלאכהכברהגיעהלילה.

פנה אהרון ואמר לבני ישראל :לא נאה ולא יאה להקריב קרבנות בלילה בחשכה.
המתינו עדשיאיר הבוקר ואז נחוגחג לה' .בלבו אמר אהרון :רבונו שלעולם ,כל
מילותיהןלשםשמים.מחרישובמשהאלהמחנה,ונחוגחגאמיתילה'יתברך.


שכחואלמושיעם
הסכימו בני ישראל אף להצעה זו ,אולם למחרת השכם בבוקר עם שחר ,עורר
השטן את מחנה ישראל וזרזם לעבירה ,ודחק בהם להקריב לפני העגל קרבנות.
ישבו העם לסעוד את ליבם בבשר הקורבנות ,להשיב נפשם במשקה ולצחק לפני
העגלבשירהובמחולות.
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לאכלהעםחטאוממשבעבודהזרה.היומעטיםשחטאו,ואחריםשרקהסתכלומן
הצד ושמחו .אולם רובם לא חטאו ,ואפילו הוכיחו את החוטאים על מעשיהם.
ובכל זאת היתה גם עליהם הקפדה ,כיון שאף הם התרשמו מן העבודה זרה,
והחשיבואותהככחבעלהשפעה ]כחשליליאומנם -ובכלזאתכח[.רקשבטלוילבדו
לאהחשיבכללאתהעבודהזרה,ולאהשתתףאפילובמשהובחטאהעגל.


באותהשעהשבהרקדוישראללפניהעגלואמרולפניו":אלהאלוהיךישראל!"-
דלות
ג ֹ
עשׂה ְ
יעםֶ  ,
מו ִשׁ ָ
אל ֹ
שׁ ְכחוּ ֵ
נעשה רעש גדול בשמים .ענו המלאכים ואמרוָ " :
ע ְמּ ָך"  -רד מגדולתך
שׁ ֵחת ַ
כּי ִ
רד ִ
ְבּ ִמ ְצ ָר ִים!" אמר הקדוש ברוך הוא למשהֶ " :ל ְך ֵ
שניתנהלךבזכותםשלישראל!


נשתברוהלוחות
ירדמשהועיניוחשכולנגדהמחזהשנגלהלעיניו.עםישראלנכשלובעבודהזרה-
ארבעים יום לאחר קבלת התורה! לוחות הברית שהיו בידו ,נעשו לפתע כבדות
מאוד .האותיות הקדושות שהיו חקוקות בהן לא יכלו לסבול מעשה נורא כזה,
ופרחו באויר .זעק משה רבנו מתוך שברון לב :מה חשיבות יש לה לאיגרת שאין
המלך חתום עליה?! כלומר :מה החשיבות שיש ללוחות הברית ,אם האותיות
הקדושותפרחומהן?הריםמשהרבנואתהלוחותוהשליכםמידו.


אמרורבותינו:משללמלךשנשאאשה,וכתבלהכתובה.אתהכתובההפקידביד
השושבין .לימים יצא שם רע על האשה .מה עשה השושבין? קרע את הכתובה.
אמר :מוטב שתהיה נידונה כפנויה ולא כאשת איש .כך עשה משה ,אמר :אם אין
אנימשבראתהלוחות -איןלישראלעמידה,שהריהלוחותעצמםיקטרגועליהם,
נכי ה'
שאיך יתכן שחטאו לאחר ששמעו את קול ה' בהר סיני היוצא ומכריזָ " :א ִ
לפּנָי"?!מהעשה?שבראותם.והסכיםעמו
יםע ָ
ַ
יםא ֵח ִר
ֲ
א ֹל ִה
ֶהל ָך ֱ
אי ְהי ְ
יךֹ ,ל ִ
א ֹל ֶה ָ
ֱ
הקב"הבמעשהזה,ואמרלו:יישרכחששברת!


אמרו חז"ל :אלמלא נשתברו לוחות הראשונים ,לא היתה אומה שולטת בישראל
לעולם,ולאהיהלמלאךהמוותשליטהעלישראל,ולאהיויסוריםפוגעיםבאחד
בישראל.ומיוםשנשתברוהלוחותיוצאתבכליוםויוםבתקולמהרסיני,ומכרזת
ואומרת":אוילהםלבריותמעלבונהשלתורה"!


פורענותשניה-בוטלהתמיד
בימי חורבן הבית הראשון ,לאחר שנבקעה העיר בט' בתמוז ,המשיכו הכהנים
להתבצר בבית המקדש ,והקריבו את קרבן התמיד מידי יום ביומו במשך שמונה
ימים.אולםביוםיז'בתמוזכברלאהשיגוכבשיםובוטלקורבןהתמיד)כפי שסופר
בהרחבהבפרקראשון( .היתהבכךפורענותגדולהלעםישראל,שכןקורבנותהתמיד
היומכפריםעלהעם,וכאשרבוטלהכפרהזו,נותרוישראלמחוסריהגנהרוחנית.

מעשה דומה אירע בתקופת הבית השני ,שבכל יום היו ישראל משלשלים בידי
הרומאים שתי קופות של זהב ,והיו הרומאים מעלים להם שני כבשים .יום אחד
אמר זקן אחד רשע לרומאים ,כי כל זמן שישראל ממשיכים להקריב תמידים לא
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יוכלולנצחם.ואכןלמחרתהחליטוהרומאים להתלבישראל,ובעתששלשלולהם
אתשתיקופותהזהב,העלוהרומאיםחזיר.טרםהגיעלמחציתהחומה,נעץהחזיר
אתציפורניובחומה,וקפץמארץישראללמרחקארבעיםפרסה,ונזדעזעההארץ.


פורענותשלישית-הובקעההעיר
בחורבןהביתהראשוןהובקעההעירבט'בתמוז,וקבעואותוחכמיםליוםשלצום.
אולם כאשר ,בזמן בית המקדש השני ,הובקעה העיר ביום יז' בתמוז ,החליטו
חכמים ובראשם רבן יוחנן בן זכאי ,להעביר את הצום מיום ט' לחודש ליום יז'
לחודש,כיוןשחורבןביתשניחמוריותר,שהריחורבןביתהמקדשהראשון,נתקן
בזהשנבנהמחדשכעבורשבעיםשנה ,ואילוביתהמקדשהשנילאנבנהשובעד
ימינואנו.


חומותרבותהקיפואתירושליםוהובקעועלידיהרומאים,אולםביוםזההצליחו
הרומאיםלפרוץאת"מבצראנטוניה",הנמצאבצפוןמערבהרהבית,ומהווההגנה
מרכזיתעלביתהמקדשועלהעירכולה.ברגעשנבקעמבצרזה,נוצרהדרךאלהר
הבית ,נכנסו החיילים הרומאים והתחילו להתקיף את בית המקדש עצמו ,עד
ששרפוהוביוםט'באב,כפישסופרבהרחבהבפרקשני.


פורענותרביעית-שרףאפוסטמוסאתהתורה
מאורע זה הוזכר במשנה במסכת תענית .ובתלמוד ירושלמי אמרו" :היכן שרפה?
רביאחאאומרבמעברותשללוד,ורבנןאומריםבמעברותשלטרלוסא".


האחרונים משערים כי מעשה זה מתייחס למאורע שקרה בתקופתו של הנציב
הרומאיקומנוס,שהוצבעלארץישראלמטעםהרומאיםבתקופתהביתהשני.וכך
מספרההיסטוריון"יוספוספלביוס"עלאותומעשה]הובאבספרהתודעה[ :פעםאחת
הלךאפוסטמוס,אחדמעבדיקיסררומי,עלידביתחורון)בדרךהמעברמלודלירושלים
 "מעברותלוד"(,לפתעהתנפלועליושודדים,בזזואותווכלאשרלו,וברחו.הנציבהרומאי קומנוס ,שרצה להשליט סדר ולהעמיד את הדברים במקומם ,חקר בדבר
והגיע למסקנה כי אנשי הכפרים הסמוכים אשמים באירוע ,כיון שלא רדפו אחר
השודדים ,ובכך כביכול שיתפו עימם פעולה .מיד ציוה לחייליו לאסור את אותם
תושבים ולהביאם לפניו .אחד מחייליו של קומנוס ,כשנכנס לאחד הכפרים ,לקח
משםספרתורה,ובבזיוןגדולקרעאותווהשליכולתוךהאש!


מכל הכיוונים חרדו היהודים ,כאילו היתה כל ארצם לנגדם למאכולת אש .מיד
שלחו הם שליחים אל הנציב קומנוס ,לתבוע את עלבון התורה מידי אותו חייל
מחוצף.ואכןכדילהשקיטאתהרוחות,גזרקומנוסלהעלותאתהחיילעלהגרדום.


פורענותחמישית-הועמדצלםבהיכל
אחד ממלכי יהודה היה מנשה המלך ,אשר הרשיע מאוד ומילא את ארץ ישראל
בעבודה זרה .כל כוונתו היתה להכעיס את ה' ,וביום יז' בתמוז עשה מנשה צלם
של עבודה זרה ,והעמיד אותו דווקא בתוך ההיכל של בית המקדש .היה מנשה
עומד ומשתחווה לו כשאחוריו כלפי היכל ה' ופניו כלפי הפסל .בגלל חטאיו
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ַעוָה
יםלז ֲ
ְ
וּנ ַת ִתּ
המרוביםשלמנשהנגזרהגזירתהחורבן,כפישנאמר)ירמיהטו.ד(ְ " :
ירוּשׁ ָלם".
ָ
הבּ
שׂ ִ
רע ָ
שׁ ָ
לא ֶ
הע ֲ
הוּד ַ
י ָ
ָהוּמ ֶל ְך ְ
ֶ
ןי ִח ְז ִקיּ
הב ְ
ַשּׁ ֶ
למנ ֶ
ץבּ ְג ַל ְ
תה ָא ֶר ִ
כו ָ
כלמ ְמ ְל ֹ
ַ
ְל


תשעהבאב
חמשפורענויות
תשעה באב  -הוא היום הקשה ביותר לעם ישראל מכל ימות השנה .הרבה צער,
כאב ואבל ספג עם ישראל במשך הדורות ,דווקא ביום זה .אמרו חכמים )משנה
תעניתפרקד( :חמשהדבריםאירעואתאבותינובתשעהבאב,ואלוהם :א .נגזרעל
אבותינוכשהיובמדברשלאיכנסולארץישראל,בעקבותחטאהמרגלים.ב .חרב
בית המקדש הראשון .ג .חרב בית המקדש השני .ד .נלכדה ביתר .ה .נחרשה
ירושליםלאחרהחורבן,ככתוב":ציוןשדהתחרש".


גלגלהקב"האתהפורענויותהקשותביותרשלעםישראלשיתרחשו דווקאביום
זה,כפישאמרוחכמים)תעניתכטב(":מגלגליםזכותליוםזכאיוחובהליוםחייב".
]נפרטכאןאתהפורענותהראשונה.יתרהפורענויותסופרובהרחבהבפרקהראשון[


חטאהמרגלים
הפורענות הראשונה שהתרחשה בתשעה באב היתה "חטא המרגלים" :בשנה
השניהלשהותםשלעםישראלבמדבר,כאשרעמדולהכנסלארץ,ביקשוממשה
לשלוח מרגלים לתור את הארץ .משה נענה לבקשתם ושלח מרגלים .הלכו
המרגלים לרגל את הארץ ,ובשובם טענו כי ארץ ישראל הינה "ארץ אוכלת
יושביה" ,ארץ משונה מאוד ,ואין הם רוצים להכנס אליה .כך נסחפו כל ישראל
אחריהם ובכו שאין הם רוצים להיכנס לארץ .כפי שכתוב בתורה )במדבר פרק יד
פסוקיםא-ד(:


הרן
הו ַעל ַא ֲ
משׁ ְ
לּנוּעל ֶ
ַ
ַיּ
הההוּא:ו ִ
םבּ ַלּ ְי ָל ַ
כּוּה ָע ַ
ָ
ַיּ ְב
קו ָלםו ִ
נוּאת ֹ
ַיּ ְתּ ֶ
אכּל ָה ֵע ָדהו ִ
שּׂ ָ
ַתּ ָ
"ו ִ
הזֶּה לוּ
בּ ִמּ ְד ָבּר ַ
או ַ
מ ְצ ַר ִים ֹ
בּ ֶא ֶרץ ִ
כּל  ָה ֵע ָדה לוּ  ַמ ְתנוּ ְ
א ֵל ֶהם ָ
ַיּאמרוּ ֲ
י ְשׂ ָר ֵאל ו ְ
בּנֵי ִ
כּל ְ
נוּי ְה ָ
ינוּו ַט ֵפּ ִ
ְ
ָשׁ
פּלבּ ֶח ֶרבנ ֵ
ַ
זּאתל ְנ
ִ
נוּאל ָה ָא ֶר ַ
יאאת ֶ
ָ
מ ִב
ָמ ְתנוְּ :ו ָל ָמהה' ֵ
לוא
ה ֹ
יוּל ַבזֲ ,
ץה
המ ְצ ָר ְי ָמה".
ָשׁוּב ִ
ָהראשׁונ ָ
ְ
יונ ְתּנ
ישׁאל ָא ִח ִ
ֶ
רוּא
ִ
ַיּאמ
נוּשׁוּבמ ְצ ָר ְי ָמה:ו ְ
ִ
בל
טו ָ
ֹ


עדתמורדים-היתכן?!
בקוראנופסוקיםאלו,תמיההגדולהועצומהעומדתלפנינו:הריאותודורהיו"דור
דעה",דורשראהבעיניוניסיםונפלאותבלתירגילים.ראוהםאתהשפטיםאשר
עשהה'בפרעהובמצרים,ראואתקריעתיםסוף .בעתמתןתורהנפתחולפניהם
השמים ושמי השמים ויחזו את האלוקים ,וישמעו את קול ה' מדבר אליהם מתוך
האש!בלכתםבמדבראכלולחםמןהשמים,ושתומיםשנבעומתוךסלע!היהזה
דורשמלכוואלוהיוהפךלומדברשממהלגןעדן,מוקפיםענניכבוד,וענןה'הולך
לפניהםיומםועמודאשלילה!


זאתועוד,המרגליםשנשלחולתוראתהארץהיומןהמובחריםביותרבעם,נשיאי
שבטיישראל.גיבורירוחוחזקיםבאמונה,עדשנשאםליבםללכתבדרךמסוכנת,
ולאהתייראושמאיתפסואותםהאויביםכמרגלים.
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והנה -לאיאומן -אותםאנשיםצדיקיםמסיתיםאתלבהעםנגדהקב"ה!והעם-
דור דעה  -מתפתים כולם )חוץ משבט לוי ,יהושוע וכלב( ,כמו שנאמר" :ותישא כל
העדה ויתנואתקולםויבכו"",וילונועלמשהועלאהרוןכלבניישראל"",ויאמרו
כלהעדהלרגוםאותם)אתיהושועוכלב(באבנים".האםיתכןכיעםשלםיהפךבבת
מ ְצ ָר ְי ָמה" .ויוציאו דיבה קשה על
לנוּ שׁוּב ִ
טוב ָ
הל ֹוא ֹ
אחת לעדת מורדים לומרֲ " :
בּיַד
אתנוּ ְ
ָ
תת
מ ְצ ָר ִיםָ  ,ל ֵ
מ ֶא ֶרץ ִ
יאנוּ ֵ
הו ִצ ָ
אתנוּ ֹ
אלוהי חסדם לאמרְ " :בּ ִשׂ ְנ ַאת ה'  ָ
ידנו"-גויקדושיאמרדברכזה?!איךיתכן?!
יל ַה ְשׁ ִמ ֵ
מר ְ
א ִ
ָה ֱ


משללכפרי
אלאמשללכפריענישהביאואותומןהכפר אלארמוןהמלכות.הראולואתיופי
והדר הארמון ,הטעימו אותו מן המאכלים המשובחים ומכל הנאות הארמון .היה
הכפרימוקסםכולו,בכלחייולאהיולורגעיםיפיםמאלו,ותענוגגדולמזה.זאת
עלאףשהתענוגמהולאצלובמוראמפניהמלכות,וברעדהשמאיחטאולאינהג
כראוילארמוןהמלוכה.אולםכאשריאמרולו":קבעדירתךכאן!בואלגורבארמון
באופןקבוע!"-זאתכברלאירצה.מתייראהואשמאלאיוכללעמודבחובותיו,כי
לא התרגל לכל נימוסי המלכות ,ויעדיף לחזור לחיי העוני והמחסור בכפר .הוא
יתחנןויאמר:בבקשהמכם,השיבואותילכפרשממנובאתי.


אף ישראל כך :מאתים ועשר שנה היו בגלות מצרים ,ומתוכן שנים רבות היו
נתונים בשעבוד קשה תחת יד נוגשים אכזריים .חס עליהם הקב"ה ,הוציאם
משפלותם,קרבאותםאליו,והעלהאותםממדרגהלמדרגה,עדשלאחרקריעתים
סוף כשטבעו המצרים בים נגלה אליהם הקב"ה ,וזכו כולם לראות את הקב"ה,
ואמרו חז"ל:ראתהשפחהעלהים,מהשלאראהאפילוהנביאיחזקאלבנבואתו.
היתהזושעתהכניסהלחצרותביתה',לאמונתוולעבודתו,ולאהיתהלהםשעה
שלשמחהכשעהראשונהזו,לכךפתחופיהםואמרושירה.


בארמוןהמלך
מאותו יום זכו הם כביכול לגור בארמונו של המלך .את גנזיו פתח להם הקב"ה,
משולחנואכלו -לחםמןהשמים,וממימיושתו.בצלענניהכבודחסו,ולאורעמוד
האש הלכו .המדבר הפך להם לגן עדן ממש ,וכל הנהגה שהתנהג עימם הקב"ה,
היתההנהגהשלפניםבפנים.האםחסרמשהובביתהמלך?!


אךיחדעםזאתהתחייבובניישראלבכלנימוסימלכותושלהקב"ה,וקבלועליהם
עול תורה ומצוות .ניסיונות רבים ניסה הקב"ה את עם ישראל במדבר ,כדי לבחון
אותם ולחזק את אמונתם בו יותר ויותר .אולם לא תמיד השכילו הם לעמוד בכל
הניסיונות וההתחייבויות .ומכיון שהמלך מדקדק יותר עם שוכני הארמון ,על כן
פגעהמידתהדיןבבניישראלכמהוכמהפעמים:


כאשרחנוברפידים,לאהיהלעםמיםלשתות,והתלוננוכלפימשה.מכיוןשהביעו
בכךחוסראמונהובטחון,שלחלהםהקב"האתעמלקשנלחםבהם.כאשרהוקם
המשכן  -פרצה מידת הדין במקודשים שבעם  -נדב ואביהוא ,ונשרפו חיים
בהקריבםאשזרהלפניה'.כאשרהתאווישראללאכולבשרולאבקשוכהוגן-גם
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כן חרה בהם אף ה' ומתו מהם אנשים רבים .כשהגיעו ל"חצרות" - ,דיברה מרים
לשוןהרעעלמשה.לשםשמיםהתכוונה,מפניאהבתהלאחיהולאשתו,ובכלזאת
לאנשאהמידתהדיןפניםגםלמריםהצדקת-והנהמריםמצורעתכשלג.


גןעדןעליאדמות?!
חשבו ישראל :איך אפשר לחיות במצב כזה ,כשמידת הדין מתוחה עלינו תמיד?!
השתוקקו הם כבר להגיע למצב של חיים טבעיים ,איש תחת גפנו ותחת תאנתו,
לשובלסדרהחייםשלדרךהטבע,לאכוללחםרגילמןהארץ,ולשתותמיםממטר
השמים.אזאמנםיהיוצריכיםלעמולולעבוד קשה,ולאיזכולשפעהאלוקישהם
זוכים לו במדבר .אך יחד עם זאת ישתחררו מעט מהחובות הגדולים המוטלים
עליהם,כשהםמסוביםבשולחנושלהמלך.


ואמנם גם הקב"ה לא חפץ שצורת הנהגה מיוחדת זו ,שבה הנהיג את ישראל
במדבר,תמשיךלתמיד.תקופתהמדברהיתהרק"נקודתזינוק",כדי שעםישראל
יקבלו חיזוק בתחילת דרכם ,יבססו את אמונתם ,ויהיו פנויים לספוג הרבה תורה,
מבלי צורך לטרוח בעמל העולם הזה .אולם אין הקב"ה חפץ שמצב זה ימשיך
תמיד,ובניישראליהיוכמומלאכיהשרתויחיוכמובגןעדן.


בחרה'לעמוהנבחרארץמיוחדת,שבהתהיהלהםהנהגהשמתאימהלהם:מצד
אחד -ישבהחייםטבעיים:חורשיםבשעתחרישהוזורעיםבשעתזריעה,שותים
מים ממטר השמים ,ואוכלים לחםמן הארץ .אולם יחד עםזאת -יש בה השגחה
שׁר ה'
א ֶ
פרטית מיוחדת ,יותר מבכל ארץ אחרת ,כמו שנאמר )דברים יא ,יב(ֶ " :א ֶרץ ֲ
יתשׁנָה".
ָ
ח ִר
דא ֲ
ָהו ַע ַ
שּׁנ ְ
יתה ָ
ַ
הּמ ֵרא ִשׁ
בּ ֵ
יך ָ
א ֹל ֶה ָ
ידעינֵיה' ֱ
תּ ִמ ֵ
שׁאתהָּ ,
ָ
דּר
יך ֵ
א ֹל ֶה ָ
ֱ


בקשתמרגלים
כשבאוישראללפנימשהלבקשלשלוחמרגליםשיתורואתהארץ,חשבמשהכי
כוונתםהיאלדעתאתמקומותהתורפהשלהארץשמשםיעלוויכבשו,והיהטוב
בעיניוהדבר,שכןנכוןוראוילעשותהשתדלותבדרךהטבע.הריגםיהושועעשה
כןמאוחריותר,ששלחמרגליםליריחולפנישכבשאותה.


אולםהקב"ה,בוחןכליותולב,ידעשמחשבתםהיתהאחרת:לדעתאתטיבהשל
הארץהזאת,אםהיאארץככלהארצותשאפשרלחיותבהכדרךהטבע,אושמא
גםהיאאיזשהוסגנוןשלגןעדןעליאדמות,וממילאמידתהדיןמתוחהשםתמיד.
בארץכזואיןהםחפצים!


ידע ה' שכיון שנכנס ספק זה בלבם ,שוב אין טעם לשכנע אותם בטוב הארץ .הם
לאיאמינועוד,עדשיגרשואתהספקבעצמם.לכןאמרה'למשה:שלחלךאנשים
 אניאינימצווהאותךלשלוח,כייודעאנישהארץטובהבשבילישראלומדודהלהםבדיוקלפימידתם.אולםאםבכלזאתהםרוציםלבדוקאתהדבריםבעצמם,
תן להם .וכדי שאכן יאמינו בני ישראל לדברי המרגלים ,תשלח דווקא אנשים
חשוביםוצדיקים,ראשיהשבטים,ולאאנשיצבאפשוטים.


לארוציםלגורבארמון!
הולכים המרגלים ורואים שפע גדול בארץ ,פרות גדולים ביותר ,אנשים ענקיים.
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מבינים הם כי כנראה התאמת חששם ,וגם בבואם לארץ ימשיכו הם לחיות חיים
מעלהטבע.בכךכמובןאיןהםחפצים.


ללהּ"-הקב"הבודאיהתאים
לנוּכ ָ
ַ
ָכו
הּכּיי ֹ
נוּאת ִ
ָ
ָר ְשׁ
הוי ַ
ַע ֶל ְ
אומרלהםכלבָ ":ע ֹלהנ ֲ
את הארץ ליכולת שלנו ,ובודאי שנוכל להתקיים בה ,גם עם המעלה המיוחדת
שהיאכפלטרין]ארמון[שלמלך.כיוןשאיןהקב"הבאבטרוניהעםבריותיו,ובודאי
לאידרושמאתנודברשאיןאנומסוגליםלעמודבו.


אולם המרגלים לא משתכנעים ,וסוחפים הם את כל העם בטענתם :הארץ שאנו
באיםלרשתאותה -כולהכמחנהשכינההיא,כמוכאןבמדבר.האםראיתםארץ
שב ְר ָכ ָתהשופעתמאליה:ענביםשלגפןאחתבארץישראל,מרוביםמתנובת
כזוִ -
כרם שלם ומבורך בארץ אחרת .מלבד זאת ,יש בה ענקים ,ושוב נצטרך אנו לנס
שלאכדרךהטבעכדילהכניעם,שובנהיהכפופיםלהנהגהניסיתשלהקב"ה.


בּ ַלּ ְי ָלה
ה ָעם ַ
ַיּ ְבכּוּ ָ
קו ָלם ,ו ִ
את ֹ
ַיּ ְתּנוּ ֶ
ה ֵע ָדה ו ִ
כּל ָ
שּׂא ָ
ַתּ ָ
שמעו זאת כל העם ,ומיד" :ו ִ
נוּשׁוּבמ ְצ ָר ְי ָמה".איןאנורוציםלגורבארמוןהמלך,זהמכביד
ִ
בל
אטו ָ
ֹ
לו
ה ֹ
ַההוּאֲ ...
עלינו,קשהלנו,מעדיפיםאנולחזור,לחייהעוניוהמחסור,השעבודוהסבל.


בכך חרצו הם לעצמם את גורלם .שהרי במצב כזה של מורך לב ואי רצון להכנס
לארץ ישראל ,לחיות תחת השפעתו הישירה של הקב"ה ,בודאי אין טעם שיכנסו
תּם
דּ ַבּ ְר ֶ
שׁר ִ
אֶ
כּ ֲ
אם  ֹלא ַ
אם ה' ִ
נ ֻ
חי  ָא ִני ְ
א ֵל ֶהם ַ
אמר ֲ
לארץ .ולכן )במדבר יד ,כח-ל(ֱ "  :
מ ֶבּן
ל ָכל  ִמ ְס ַפּ ְר ֶכם ִ
יכם ְ
יכם  ְו ָכל  ְפּ ֻק ֵד ֶ
פ ְג ֵר ֶ
י ְפּלוּ ִ
הזֶּה ִ
ל ֶכםַ  :בּ ִמּ ְד ָבּר ַ
שׂה ָ
עֶ
א ֱ
כּן ֶ
ְבּ ָא ְזנָי ֵ
את ֶ
ָשׂ ִ
שׁרנ ָ
ֶ
תּם  ָתּ
םע ָליִ :אם  ַא ֶ
ינת ָ
רה ִל ֶ
שׁ ֲ
הא ֶ
ָמ ְע ָל ֲ
יםשׁנָהו ָ
ָ
ֶע ְשׂ ִר
יאת
ץא ֶ
באוּאל  ָה ָא ֶר ֲ
שׁע ִבּןנוּן"-כלאותודורשהתלונןעל
ֶהויה ֹו ֻ
בבּן ְי ֻפנּ ִ
יאם ָכּ ֵל ֶ
הּכּ ִ
םבּ ִ
ןא ְת ֶכ ָ
שׁ ֵכּ ֶ
יל ַ
ָד ְ
יִ
הארץ,לאיזכהלהיכנסאליה.


תשעהבאבבמדבר
מאותו תשעה באב הראשון שבו יצאה הגזירה ,היה להם יום זה בכל שנה ושנה
יום אבל ומספד ,שבו היו מתים כחמישה עשר אלף מחוטאי חטא המרגלים ,כפי
שמספר המדרש :כל ערב תשעה באב היה הכרוז יוצא ומכריז" :הכל  ֵיצאו לחפור
קברים ,ויהיו ישנים בהם!" .וכך היו כל הגברים חופרים לעצמם קברים וישנים
בהם .בבוקר תשעה באב הכריז הכרוז" :ייבדלו החיים מן המתים!" ,וכל אלה
שנותרו בחיים קמו מקבריהם .והשאר היו מכסים עליהם ושם היתה קבורתם .כך
םאת  ָה ָא ֶרץ,
תּ ֶ
שׁר  ַתּ ְר ֶ
יםא ֶ
ֲ
ָמ
רהיּ ִ
עשוארבעיםשנה.והתקייםמהשאמרה'ְ ":בּ ִמ ְס ַפּ ַ
שׁנָה".
םא ְר ָבּ ִעים ָ
יכ ַ
נת ֶ
ע ֹו ֵ
אוּאת ֲ
ֶ
תּ ְשׂ
שּׁנָהִ ,
םל ָ
ָהיו ַ
ֹ
שּׁנ
םל ָ
יו ַ
יםיוםֹ ,
ֹ
ַא ְר ָבּ ִע


בכיהלדורות
אמר רבי יוחנן :ויבכו העם בלילה ההוא  -תשעה באב היה .אמר להם הקב"ה,
אתם בכיתם בכיה של חינם ,ואני קובע לכם בכיה לדורות )תענית דף כט עמוד א(.
גלגלהקב"האתחורבנםשלשניבתיהמקדש,וכןפורענויותנוספות,דווקאליום
זה,כדילהפוך אתיוםתשעהבאבליוםשלכיסופיםוערגהלארץישראל,ולבנין
ביתהמקדשבתפארתו.מתוךאותםכיסופיםוגעגועים,יהפךלנויוםתשעהבאב
לעתידלבואליוםשלשמחהוששון,במהרהבימינואמן.
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"עם ישראל חי!"  -זהו פלא היסטורי ,אשר אין שום היסטוריון או חוקר שיוכל
להסבירו .עם קטן ,מדוכא ומושפל ,נתון למרמס ,כבשה קטנה בין שבעים זאבים,
עברגלויותכהקשותומרות,ובכלזאת-עודנוחיוקיים!הכיצד?!


דומהעםישראללאשההיושבתעלהמשברללדת,ציריהלידהקשיםומרים,כשל
כח הסבל ,והצירים הולכים וגוברים .אולם דבר אחד מעודד אותה ונותן לה כח:
לכאביםהללוישתכלית,והםמוביליםאלהסוףהטובוהמשמח-הלידה.


בכלשנותהגלותהקשות,חיזקהאתעםישראלהאמונהוהידיעהשכלהרדיפות,
הצרות והיסורים נועדו אך ורק  -לטובתנו .יש להם תכלית ,והם מובילים אותנו
לקראתהסוףהטוב.


ומהואותוסוףטוב?מהיה"לידה"שאליהמצפיםומייחליםעםישראלמתוךצירי
הגלות? זוהי ביאת המשיח .או אז  -כשיבוא המשיח  -נבין ונראה במוחש כי כל
הסבל ,כל הצרות ,כל הרדיפות והצער הקשה  -הכל היה "משתלם" ,שהרי הכל
עבר כמו חלום ,ואילו הטובה הגדולה שזכינו בה הינה טובה נצחית וקיימת לעד,
ואיןערוךלגודלה.כמושאמרדודהמלךע"הבספרהתהלים)פרקקכו(ְ ...":בּשׁוּבה'
גּו ִים -
יאמרוּ  ַב ֹ
ְ
אז
ר ָנּהָ ,
שׁונֵנוּ ִ
וּל ֹ
פּינוּ ְ
שׂ ֹחק ִ
י ָמּ ֵלא ְ
כּ ֹח ְל ִמיםָ  :אז ִ
ה ִיינוּ ְ
יּון ָ
יבת  ִצ ֹ
ֶאת  ִשׁ ַ
תעם ֵא ֶלּה!"
שׂו ִ
ל ֲע ֹ
ִה ְג ִדּילה' ַ


עםביאתהמשיחיגיעו"ימותמשיח",אלוימיםשבהםיוסרהרעויאבדמןהעולם,
ורקהטובימלאאתהעולם.האדםיזכהלחושקרבתאלוקיםנפלאה,שזהוהתענוג
האמיתי הגדול ביותר שיכול להיות .יחד עם השפע הרוחני העצום שירד לעולם,
יבוא גם שפע גשמי ,כמו שכתב הרמב"ם )הל' מלכים יב ה(" :ובאותו הזמן לא יהיה
לא רעב ולא מלחמה ,לא קנאה ולא תחרות .שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל
המעדניםיהיומצוייםכעפר.ולאיהיהעסקכלהעולםאלאלדעתאתה'בלבד".

בפרק שלפנינו מובאים ומלוקטים מעט ממדרשי חז"ל על ביאת המשיח .יתכן שחלק מן הדברים
ייראו בעינינו כתמוהים ולא מובנים ,אך זאת " -מעומק המושג ומקוצר המשיג" ,מקוצר הבנתנו
במושגים עמוקים שרחוקים מאתנו ,אולם כאשר בעז"ה נזכה בקרוב שתחזינה עינינו בשוב ה'
לציון ,או אז נבין היטב כל מילה מדברי הנביאים וממדרשי חז"ל .וכפי שכותב הרמב"ם )שם ב(:
"וכלאלוהדבריםוכיוצאבהן-לאידעאדםאיךיהיו,עדשיהיו".


מיהוהמשיח?
ע ָליו
י ְפ ֶרהְ  :ו ָנ ָחה ָ
שׁיו ִ
שּׁ ָר ָ
מ ָ
ו ֵנ ֶצר ִ
שׁ יְ ,
י ָ
מ ֶגּזַע ִ
ח ֶטר ִ
ָצא ֹ
אומר הנביא ישעיה )פרק יא( " ְוי ָ
בּ ִי ְר ַאתה',
יחו ְ
ַה ִר ֹ
ו ִי ְר ַאתה':ו ֲ
רוּח  ַדּ ַעת ְ
ַ
בוּרה,
הוּג ָ
ְ
ע ָצ
רוּח ֵ
ַ
ינה,
הוּב ָ
ִ
ח ְכ ָמ
רוּח ָ
רוּח ה' ַ  -
ַ
שׁ ַפט ְ
יחְ  :ו ָ
יו ִכ ַ
א ְז ָניו ֹ
ו ֹלא  ְל ִמ ְשׁ ַמע ָ
פּוטְ ,
י ְשׁ ֹ
יניו ִ
ע ָ
ְו ֹלא  ְל ַמ ְר ֵאה ֵ
יח
הו ִכ ַ
ו ֹ
בּ ֶצ ֶדק  ַדּ ִלּיםְ ,
זור
א ֹ
ָהצ ֶדק ֵ
שׁעְ :ו ָהי ֶ
יתר ָ
ָ
ָמ
שׂ ָפ ָתיוי ִ
רוּח ְ
וּב ַ
טפּיוְ ,
שׁ ֶב ִ
ץבּ ֵ
ו ִה ָכּה  ֶא ֶר ְ
רל ַע ְנוֵי  ָא ֶרץְ ,
ישׁו ְ
ְבּ ִמ ֹ
רח ָל ָציו".
זו ֲ
א ֹ
מוּנה ֵ
א ָ
ָמ ְת ָניוְ ,ו ָה ֱ

וכךכותבהרמב"ם)שםיאד(:אםיעמודמלךמביתדוד,הוגהבתורהועוסקבמצוות
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כדוד אביו ,כפי התורה שבכתב ושבעל פה ,ויכוף את כל ישראל לילך בה ,וילחם
מלחמותה'-הריזהבחזקתשהואמשיח.אםעשהוהצליחוניצחאתכלהאומות
שסביביו,ובנהמקדשבמקומו,וקבץנדחיישראל-הריזהמשיחבודאי.


אומרהמדרשכיעודמששתימיבראשית,צפההקב"הבדורושלמשיחובמעשיו,
וגנזאתאורושלמשיחתחתכסאהכבוד.אמרהשטןלפניהקב"ה:רבונושלעולם,
האור שגנזת תחת כסא הכבוד שלך  -למי? אמר לו :למלך המשיח ,שעתיד
להחזירךולהכלימךבבושתפנים.אמרהשטן:רבונושלעולם,הראהולי!אמרלו
הקב"ה :בוא וראה אותו .כיון שראה השטן את אורו של המשיח ,נזדעזע ונפל על
ש ַרי עובדי אלילים
פניו .אמר :בודאי זהו משיח שעתיד להפיל אותי ואת כל ָ
בגהינם! באותה שעה התרגשו והזדעזעו עובדי האלילים ,אמרו לפניו :רבונו של
עולם ,מי הוא זה שאנו נופלים בידו ,מהו שמו ומה טיבו? אמר להם הקב"ה:
אפרים ,משיח צדקי  -שמו ,שהוא יגביה קומת אנשי דורו ומאיר עיני ישראל
ומושיע עמו ,ואין כל אומה ולשון יכולים לעמוד בפניו ,וכל אויביו וצריו נבהלים
ובורחיםמלפניו.


אמרורבותינו,בשעהשמלךהמשיחנגלה,באועומדעלהגגשלביתהמקדשוהוא
משמיע להם לישראל ואומר להם :ענוים הגיע זמן גאולתכם! ואם אין אתם
או ִרי  ִכּי  ָבא
קוּמי  ֹ
מאמינים  -ראובאורישזרחעליכם,שנאמר )ישעיה פרקספסוקא(ִ ":
ע ַל ִי ְךז ָ
בודה' ָ
וּכ ֹ
או ֵר ְך ְ
ֹ
ָרח").פסיקתארבתיפרשהלזסימןב(


קיבוץגלויות
כאשריבואהמשיח,יקבץה'אתכלהיהודיםהנמצאיםבארצותובגלויותהשונות,
בוּת ָך
יך  ֶאת  ְשׁ ְ
א ֹל ֶה ָ
שׁב ה'  ֱ
ויביאםאלארץישראל,כפישנאמרבתורה )דברים לג(ְ " :ו ָ
שׁ ָמּה".
יך ָ
א ֹל ֶה ָ
יצ ָךה' ֱ
רה ִפ ְ
שׁ ֱ
יםא ֶ
ֲ
בו ִק ֶבּ ְצ ָך ִמ ָכּל ָה ַע ִמּ
שׁ ְ
ו ָ
ח ֶמ ָךְ ,
ְו ִר ֲ


אמר רבי יהודה בר סימון :עתידים אומות העולם להביא דורונות למלך המשיח,
וכיוןשהם באיםאצלמלךהמשיח,הואאומרלהם:ישביניכםיהודיםשהבאתם
לימהגולה?הביאואותםאלי!ואזיביאוהמלכיםאתישראלכדורוןלמלךהמשיח.
אמר רבי ברכיה ,כי כל אחד ואחד מעם ישראל  -יביאו אותו הגויים בדרך של
כבוד ,באופן הראוי לו ביותר ,ובצורה הנוחה לו ביותר לפי גילו ומצבו .והזקנים
המופלגים  -עושים להם הגויים כמין ערסלים ,ומציעים בהם כרים של משי,
וטועניםאותםעלכתפיהם,וסומכיםאותםבידיהם.

דרכם שלכלאותםיהודיםשמתקבציםלארץישראלתהיהניסיתומיוחדת ,ללא
אוּו ֹלא
ְ
כלצערוטרחה כפישמתארזאתהנביא)ישעיהמטי-יב(ֹ ":לא  ִי ְר ָעבוּ  ְו ֹלא  ִי ְצ ָמ
ל ָדּ ֶר ְך
כל  ָה ַרי ַ
שׂ ְמ ִתּי ָ
ה ֵלםְ  :ו ַ
י ַנ ֲ
בּוּעי  ַמ ִים ְ
ו ַעל  ַמ ֵ
ה ֵגםְ ,
י ַנ ֲ
ח ָמם ְ
כּי  ְמ ַר ֲ
ָשׁ ֶמשִׁ ,
שׁ ָרב ו ָ
ַכּם ָ
יֵ
ו ִה ֵנּה  ֵא ֶלּה
חוק יָבאוְּ ,
מ ָר ֹ
ה ֵנּה  ֵא ֶלּה ֵ
ירֻמוּן ]הבקעות יוגבהו[ִ :
לּתי ְ
וּמ ִס ַ
]ההרים יתיישרו[  ְ
ינים".
ס ִ
ו ֵא ֶלּה ֵמ ֶא ֶרץ ִ
ןוּמיָּםְ ,
פו ִ
ִמ ָצּ ֹ

עודאומרהמדרש,כיישחלקמעםישראלשהלכולגלותונבלעוברבלתה.וכיצד
יביאאותםה'אלארץישראל? הקב"העושהלהםמחילותמחילות באדמה ,והם
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הולכים בהם עד שהם באים תחת הר הזיתים שבירושלים ,והקב"ה עומד עליו
דוּר ְג ָליו
ַ
והואנבקע,והםעוליםמתוכו,כמושאמרזכריה הנביא)זכריה יד ד(ְ " :ו ָע ְמ
יו
ֵיתים  ֵמ ֶח ְצ ֹ
ו ִנ ְב ַקע  ַהר  ַהזּ ִ
מ ֶקּ ֶדםְ ,
רוּשׁ ַל ִים ִ
י ָ
על  ְפּנֵי ְ
שׁר ַ
א ֶ
ֵיתים ֲ
הזּ ִ
על  ַהר ַ
יּום  ַההוּא ַ
ַבּ ֹ
המאד."...
דו ָל ְ
ֵיאגּ ֹ
ְ
ָמּהגּ
ִמ ְז ָר ָחה ָוי ָ

תחייתהמתים
אחד הניסים היותר גדולים ומפליאים שיתרחשו עם ביאת המשיח ,יהיה נס
"תחייתהמתים".הקב"היחיהאתהמתיםשוכניעפר,שמימותאדםהראשוןועד
אז.הפלאהגדולהואשהקב"הלאיבראאתגופותהמתיםמחדש,אלאיקיםאת
אותו גוף עצמו ,שנהפך כבר לעפר! אותו גוף שכבר נרקב כליל וכלה כל בשרו -
ישובויקבלחיותמחודשת.


והנהישגופותשלמתיםאשרקברםנחרש,והרוחנשאהאתעפרםלכלעבר ,או
שהושלכו הרבה מתים יחד לתוך בור או לירכתי מערה ,ודמים בדמים נגעו ביום
הרג רב וכובד מלחמה .וכמה וכמה היו מאכל לעוף השמים ולחיות הארץ ולדגי
הים ,וכן כל כיוצא בהם מקרים ממקרים שונים שבאו לשוכני עפר וליורדי שחת.
ומעתה  -מי הוא זה שיוכל לאסוף ולשקול ולמדוד את כל חלקיקי העפר הללו,
ולקבץחלקיהעפרשלכלגוףוגוףבפניעצמו?

רקהמושלבגבורתובכלהעולם -לוזרועעםגבורה,לברורולאסוףולקבץאתכל
חלקיהעפר ,שלגוףזהלבד ,ושלגוףזהלבד,גםאםיהיומפוזריםבארבעקצוות
הארץ אוביןשיניאריות.ולאעודאלאשמחזירהקב"האתאותועפרשלכלאבר
לאותואבר עצמו ,והיינו חלקיהעפרהבאיםמןהעיןיחזיראותםלעין ,חלקיעפר
האוזניים  -לאוזניים ,והידים  -לידים ,והרגליים  -לרגליים ,כל חלקיק למקומו
המדויקבגוף!!!


ומעתה ,בוא וראה ,מיהו אשר יוכל למנות את כל מיליירדי חלקיקי העפר הללו,
ומיהושיוכללסדרולהעריך כלהחלקיקיםבמצבםובמקומםהראשון?! ואםיתבונן
האדםבזה,מידהואנרתעלאחוריו,ויראהורעדיבואבומאימתמלךאיוםונורא,
גבור וחזק ,אמיץ ועזוז ,אשר לו הכח והיכולת והגבורה הנפלאה ,עוז ותעצומות
כאלה,יתברךשמוויתעלהזכרולעדאמן.


גלגולמחילות
אולםאיןהקב"המחיהאתהמתים ,אלאבארץישראל! שנאמר) :ישעיה מבה(ֹ " :כּה
ו ַ
יה ְ
שׁ ָמה  ָל ָעם  ָע ֶל ָ
תן  ְנ ָ
ה ֵאל ה'ֹ  ...נ ֵ
ָא ַמר ָ
רוּח  ַל ֹה ְל ִכים  ָבּהּ ]בארץ ישראל[" .אם כן
הצדיקיםשנקברובחוץלארץ,כגוןמשהואהרוןושארכלהצדיקיםשבארבעפינות
העולם-היאךחייםובאיםלעולםהבא?


אלאשבשעתתחייתהמתיםהקדושברוךהואיורדמשמיהשמיםהעליונים,ויושב
על כסאו בירושלים ,וקורא הקב"ה למלאכי השרת ואומר להם :בני ,לא בראתי
אתכם אלא בשביל שעה זו ,כדי שתעשו לי קורת רוח! משיבים לו מלאכי השרת
ואומרים לפניו :רבון העולמים ,הננו נעמוד לפניך בכל דבר שאתה רוצה! משיב
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הקב"ה ואומר להם :לכו שטטו בארבע רוחות העולם ,והגביהו את ארבע כנפות
הארץ ,ועשו מחילות מחילות בקרקע הארץ לכל צדיק וצדיק שבחוצה לארץ ,עד
ארץישראל,והביאוליכלצדיקוצדיק,ויבואולארץישראלואנימחיהאותם!

מיד הולכים כל מלאך ומלאך ,וכל שרף ושרף ,וכל שר ושר ,וכל גדוד וגדוד,
ומשוטטים בארבע רוחות העולם ,ומגביהים את ארבע כנפות הארץ ,וינערו את
הרשעיםמןהארץ,ואחרזהעושיםמחילותמחילותבקרקעהארץבשבילכלצדיק
וצדיק שבחוצה לארץ ,ומביאים אותם בתוך מחילות לארץ ישראל אצל הקב"ה
לירושלים,והקב"העומדבעצמוומחיהאותםומעמידאותםעלרגליהם.

וכיצד מחיה ה' את המתים לעולם הבא? נוטל הקב"ה שופר גדול בידו ותוקע בו,
וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו .בתקיעה ראשונה העולם כולו רועש ,בתקיעה
שניה העפר מתפרד ,בתקיעה שלישית עצמותיהם של הצדיקים מתקבצים,
בתקיעה רביעית אבריהם מתחממים ,בתקיעה חמישית עורותיהם מתקרמים,
בתקיעה ששית רוחות ונשמות נכנסות לגופיהם ,בתקיעה שביעית חיים ועומדים
עלרגליהםבלבושיהם! והצדיקיםיקומובכמהלבושיםשריחם הולךמסוףהעולם
ועדסופוכריחגןעדן!


בנייתביתהמקדש
עםביאתהמשיח,יבנהלנוהקב"האתביתהמקדשהשלישי,אשריעמודעלמכונו
ולא יחרב לעולם .בית המקדש יהיה המקור להשראת השכינה בעם ישראל,
ח ִרית
בּ ַא ֲ
ולהשפעת השפע הרוחני לעולם כולו ,כפי שאומר הנביא ישעיהְ " :ו ָהיָה ְ
גּו ִים:
כּל  ַה ֹ
א ָליו ָ
הרוּ ֵ
ו ָנ ֲ
עותְ ,
מ ְגּ ָב ֹ
שּׂא ִ
ו ִנ ָ
ה ָה ִרים ְ
כון  ִי ְהיֶה  ַהר  ֵבּית ה'  ְבּראשׁ ֶ
ָמיםָ  ,נ ֹ
ַהיּ ִ
א ֹל ֵהי י ֲ
אל  ֵבּית  ֱ
אל  ַהר ה' ֶ
ע ֶלה ֶ
ו ַנ ֲ
לכוּ ְ
ו ָא ְמרוּ ְ
ר ִבּים ְ
ע ִמּים ַ
ְו ָה ְלכוּ ַ
מ ְדּ ָר ָכיו
ו ֹי ֵרנוּ ִ
ַעקבְ ,
ָ
הוּד ַברה' ִמ
ְ
אתו ָר
ֹ
ןתּ ֵצ
יּו ֵ
ימ ִצּ ֹ
כּ ִ
הבּ ֹא ְר ֹח ָתיוִ ,
ְו ֵנ ְל ָכ ְ
ירוּשׁ ָל ִים")ישעיהבבג(.

אמר רבי יוחנן :משל לאדם המהלך בדרך בלילה .בא אחד והדליק לו את הנר,
וכבה.ובאאחרוהדליקלואתהנר ,ושובכבה.אמר :מכאןואילךאיניממתיןאלא
לאורושלבקר!כךאמרוישראללפניהקב"ה:עשינולךמנורהבימימשה]במשכן[-
וכבתה ,בימי שלמה ]בבית המקדש[  -וכבתה ,מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלא
לאורך!)ילקוטשמעוניישעיהפרקססימןתצט(

הנביא יחזקאל התנבא על נס נפלא שיתרחש בשערי בית המקדשֹ " :כּה  ָא ַמר ה'...
שּׁ ָבּת  ִי ָפּ ֵת ַח
ה ַ
יום ַ
וּב ֹ
שׂה ְ
עֶ
ה ַמּ ֲ
י ֵמי ַ
שׁת ְ
שׁ ֶ
סגוּר ֵ
י ְהיֶה ָ
ק ִדים ִ
ה ֹפּ ֶנה ָ
ימית ַ
שׁ ַער  ֶה ָח ֵצר  ַה ְפּ ִנ ִ
ַ
שׁי ָפּ ֵת ַ
םה ֹח ֶד ִ
יו ַ
וּב ֹ
ְ
ח" )יחזקאל מוא(  -רביאליעזר אומר :השעריםשטבעובארץ ]לאחר
חורבן בית המקדש[ עתידים לעלות ולהתחדש כל אחד ואחד במקומו ,ושער החצר
הפנימית הפונה לצד מזרח  -בששת ימי השבוע יהיה סגור ,וביום השבת שעריו
נפתחיםמאליהם,ויודעיםכלהעםשבאיוםהשבת!וכןבראשחודשיהיוישראל
עומדים ורואים את הדלתות נפתחות מאליהן ,ויודעים שבאותה שעה עלתה
הלבנה,ומחדשיםאתהחודשבעולמותהעליונים.
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גבולותהעולםישתנו
את  ְגּ ֻב ְל ָך"  -כיצד יתכן שהקב"ה
יך ֶ
א ֹל ֶה ָ
ַר ִחיב ה'  ֱ
נאמר בתורה )דברים יב כ(ִ " :כּי י ְ
ירחיב את ארץ ישראל? אמר רבי יצחק :דומה ארץ ישראל למגילה ,שכאשר היא
מגולגלתאיןאדםיודעכמהאורכהוכמהרוחבה,ורקכשהיאנפתחת-יודעיםאת
מידותיה .כך ארץ ישראל  -כל רובה הרים וגבעות ,ויישר אותה הקב"ה שנאמר
ו ָה ְר ָכ ִסים
ישׁור ְ
ל ִמ ֹ
ה ָע ֹקב ְ
ו ָהיָה ֶ
י ְשׁ ָפּלוְּ ,
ו ִג ְב ָעה ִ
ו ָכל  ַהר ְ
שׂאְ ,
)ישעיה מ ד(ָ " :כּל  ֶגּיא  ִי ָנּ ֵ
ְל ִב ְק ָעה"-אותהשעהידעוכולםאתמידותיההאמיתיות.


אמר רבי יוחנן :עתידה ירושלים להיות מתרחבת בכל צדדיה עד שתהא מגעת
וּשׂ ֹמאל
ָמין  ְ
לשערי דמשק ,וגלויותבאותאליה ,לקייםמהשנאמר )ישעיהנד ג(ִ ":כּי י ִ
רצי".
ִתּ ְפ ִ
גּו ִים)"...ירמיהגיז(
כל ַה ֹ
יה ָ
םכּ ֵסּאה'ְ ,ו ִנ ְקוּוּ ֵא ֶל ָ
ירוּשׁ ַל ִי ִ
ָ
אוּל
ִ
יאי ְק ְר
ִ
תה ִה
עודנאמרָ ":בּ ֵע ַ
 כל הגויים יתאספו בירושלים כדי לזכות לשאוב ממנה קדושה והשראת שכינה.שאל רבי אלעזר בן עזריה את רבי אלעזר המודעי :וכי יכולה ירושלים להיות
מכילה את כל הגויים בקרבה? השיב לו :עתיד הקב"ה לומר לה לירושלים:
"האריכי,הרחיבי,קבליאוכלוסיך,הרחיבימקוםאהלך!"


אמר רבי יוחנן :עתיד הקב"ה להגביה את ירושלים שלושה פרסאות ]כ 12-ק"מ[
ינה
עוּפ ָ
בתּ ֶ
הכּ ָע ְ
למעלה.ושמאישצערלעלות?לאולא!שנאמר )ישעיהסח(ִ ":מי ֵא ֶלּ ָ
יהם"-מלמדשהקב"העושהלצדיקיםכנפייםכיונהויוכלולעלות
ֻבּ ֵת ֶ
אר ֹ
יּו ִנים ֶאל ֲ
ְו ַכ ֹ
לאןשירצו.

פעמירגלים
פּנֵי
בוא  ְו ֵא ָר ֶאה ְ
חי!  ָמ ַתי  ָא ֹ
ל ֵאל ָ
לא ֹל ִהים ְ
ַפ ִשׁי ֵ
אמרו ישראל לפני הקב"הָ " :צ ְמ ָאה נ ְ
א ֹל ִהים? רבונו של עולם ,אימתי אתה מחזיר לנו את הכבוד שהיה לנו ,שהיינו
ֱ
עוליםלביתהמקדשבשלושתהרגליםורואיםאתהשכינה?אמרלהםהקב"ה:בני!
בעבר הייתםעוליםשלושפעמים בשנה,כשיגיעהקץאתםעתידיםלהיותעולים
שׁו
ָהמ ֵדּי  ֹח ֶדשׁ  ְבּ ָח ְד ֹ
בכלחודשוחודש,ובכלשבתושבת!שנאמר)ישעיה סוכג(ְ " :ו ָהי ִ
א ַמרה'".
תל ָפנַיָ ,
ח ֹו ְ
רל ִה ְשׁ ַתּ ֲ
שׂ ְ
אכל ָבּ ָ
ָבו ָ
תּוי ֹ
שׁ ַבּ ֹ
תבּ ַ
ישׁ ָבּ ְ
וּמ ֵדּ ַ
ִ


והיאךאפשרשיבואכלאחדלירושליםבכלחודשובכלשבת?והלואאמררבילוי,
עתידה ירושלים להתרחב ולהיות כארץ ישראל ,וארץ ישראל  -ככל העולם כולו,
ואםכןכיצדיבואועםישראלממרחקיםכהגדוליםאלביתהמקדשבראשחודש
ובשבת? אלא אומר המדרש שהעננים באים וטוענים אותם ומביאים אותם
לירושלים ,והם מתפללים שם בבקר .וכשחל ראש חודש בשבת מביאים אותם
הענניםפעמיים,בבוקרבהשכמהלתפילתשחרית,ופעםשניהבמנחה.


שפערוחני
בימותהמשיחהרמההרוחניתשלהעולםכולותעלהלאיןשיעור,כפישהתנבאו
ו ֹלא
ל ֶלּ ֶחםְ ,
לא  ָר ָעב ַ
בּ ָא ֶרץֹ ,
ר ָעב ָ
ו ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ָ
אם ה' ְ ...
נ ֻ
ָמים  ָבּ ִאים ְ
הנביאיםִ " :ה ֵנּה י ִ
את ִ
מע ֵ
כּי  ִאם  ִל ְשׁ ַ
ל ַמּ ִיםִ ,
ָצ ָמא ַ
שׂ ָפה
אל  ַע ִמּים  ָ
א ְה ֹפּ ְך ֶ
דּ ְב ֵרי ה'" )עמוס ח יא(ִ " .כּי  ָאז ֶ
שׁ ֶכ ֶ
דו ְ
ל ָע ְב ֹ
שׁםה' ְ
םבּ ֵ
אכ ָלּ ְ
ל ְק ֹר ֻ
רוּרהִ ,
ְב ָ
יתוּבּ ָכל
ְ
ַשׁ ִח
עוּו ֹלאי ְ
ָר ְ
םא ָחד")צפניהגט(ֹ ".לאי ֵ
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םמ ַכ ִסּים")ישעיהיאט(.
םל ָיּ ְ
כּ ַמּ ִי ַ
האתה' ַ
דּ ָע ֶ
כּי ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ֵ
רק ְד ִשׁיִ ,
ַה ָ


אמר הקב"ה :בעולם הזה על שהיו רואים את כבודי היו כלים ואובדים ,שנאמר
ָחי" .אבל לעתיד לבוא כשאחזיר שכינתי לציון,
ה ָא ָדם ו ָ
)שמות לג כ(ִ " :כּי  ֹלא  ִי ְר ַא ִני ָ
אנינגלהבכבודיעלכלישראלוהםרואיםאותיוחייםלעולם!שנאמר)ישעיהנבח(:
צ ֹ
אוּבּשׁוּבה' ִ
ְ
י ְר
" ִכּי ַע ִין ְבּ ַע ִין ִ
יּון")תנחומאפרשתבמדברסימןיז(.


אמר רבי שמעון בשם רבי סימון החסיד :בעולם הזה אדם הולך ללקוט תאנים -
האם התאנה אומרת משהו?! אבל לעתיד לבוא אדם הולך ללקוט תאנה בשבת
והיאצורחת"שבתהיא!")מדרששוחרטובמזמורמג(


אמרהקב"ה :בעולםהזהישראללומדיםתורהמבשרודם,לפיכךשוכחיםאותה,
שכשם שבשר ודם עובר ,כך לימודו עובר .אבל לעתיד לבוא אין ישראל למדים
תורהאלאמפיושלהקב"ה,וכשםשהקב"החיוקייםלעולם,כךמהשלמדיםממנו
אינםשוכחיםלעולם)ילקוטישעיהתעט(.


שפעגשמי
אל השפע הרוחני העצום ,יתלווה גם שפע גשמי גדול ,אשר נועד לספק לישראל
אתהתנאיםהטוביםביותרללימודהתורהולעבודתה'בהשקטובשלוה,ללאכל
טרדהוטורח.וכךאמרוחז"ל:
 "עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות ]מיני מאפה משובחים[ וכלי מילת ]בגדימשי["  -מאכלים ובגדים יגדלו מוכנים על העצים ,ולישראל לא נותר אלא לקטוף
מהםכרצונםולקחת.
 אפילואילנותהסרקשבארץישראליתברכו ,ולאיהיהאילןשאינומוציאפירותלפחותבכמותשלמשאשתיאתונות.
לכלאחדואחדמעםישראליהיוסוגיםרביםשלשדות-בהר,בשפלהובעמק. אמררביבנימין :עתידים תחומיירושליםלהיותמלאיםאבניםטובותומרגליות,וכלישראלבאיםונוטלים מהם כרצונם .בעולםהזהישראלגודריםגדרותועושים
גבולותבאבנים ובצרורות,אבללעתידלבואגודריםועושיםגבולות באבניםטובות
בוּל ְך ְל ַא ְבנֵי ֵח ֶפץ")ילקוטיחזקאלשפג(.
ובמרגליות,שנאמר)ישעיהנדיב(ְ ":ו ָכל ְגּ ֵ
 יהיוהחיטים מתחככות זובזו מרובגודלן ,ונושרתהסולתשלהן בארץ,ואתהבאונוטלממנהכדיפרנסתך).ספרי,האזינופיסקאשטו(
תּה  ָח ֶמר" )דברים לב יד(   -שלא יהיו יגעים לא לבצור את הענבים
 " ְו ַדם  ֵענָב  ִתּ ְשׁ ֶולא לדורכם ,אלא אתה מביא בעגלה ענב אחד ומעמידו בפינה ,והיין יוצא ממנו
כמומתוךחבית).ספרי,האזינופיסקאשיז(
כלהספינותוכלכליהחמדהשאבדוביםהגדול-מקיאםהיםאלחופייפו.

מצבמדינימזהיר
בימות המשיח ,שלום ושלוה ישררו בעולם ,כמאמר הנביא )ישעיה ב ד(ְ " :ו ִכ ְתּתוּ
ַח ְרב ֹו ָתם ְ
רות ]ומן
ל ַמ ְז ֵמ ֹ
יהם ְ
יתו ֵת ֶ
ַח ִנ ֹ
ל ִא ִתּים ]ישברו את החרבות ויעשו מהם אתי חפירה[ ו ֲ
דוּעוד ִמ ְל ָח ָמה".אפילובין
ֹ
ו ֹלא ִי ְל ְמ
יח ֶרבְ ,
גּו ֶ
יאל ֹ
אגו ֶ
ֹ
שּׂ
החניתותיעשוכליקצירה[ ֹלא ִי ָ
יי ְר ָבּץ
רעם ְגּ ִד ִ
ו ָנ ֵמ ִ
בעם  ֶכּ ֶבשׂ ְ
רז ֵא ִ
בעליהחייםישרורשלום,שנאמר)ישעיהיאו(ְ ":ו ָג ְ
גבּם."...
נ ֵה ָ
ו ַנ ַער ָק ֹטן ֹ
ַח ָדּוְ ,
ירוּמ ִריאי ְ
ְ
לוּכ ִפ
ְ
ְו ֵע ֶג
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כבודםשלישראליגדללאיןשיעורבעיניאומותהעולם,עדשאפילו גדולי וחשובי
אומות העולם ,כאשר יראו קטן מישראל  -יתאוו לכרוע לפניו לכבוד ה' יתברך!
]לשם המחשה נתאר לעצמנו שהנשיא קלינטון יתאווה וישתוקק להשתחוות לילדים קטנים

החוזרים מן התלמוד תורה[ .יבואו כל אומות העולם ויפלו על פניהם לפני המלך
המשיח ולפני עם ישראל ,ויאמרו :נהיה לך לישראל לעבדים! וכל אחד מישראל
שקייםמצותציצית,יהיולו2,800עבדים!


שכרטובלצדיקים
רבי יונה בשם רבי סימון בר זבדי אמר :כל שלוה שאדם רואה בעולם הזה ,הבל
הוא לפני שלוותו של עולם הבא! )מדרש קהלת ב סימן א( .וכשיראו כולם מתן שכרן
שלמצוותלעתידלבוא,יהיותמהיםמגודלהשכרהעצום!)מדרשרבהשמותלכד(

לעתיד לבוא מביא הקב"ה את אליהו הנביא ואת המשיח ,ומתקבצים כל ישראל
לפניהם ,ומוליכים אותם אל עמק יהושפט ,ונקבצים כל הגויים שם .באותה שעה
מביאהקב"האתאליליהעבודהזרהונותןבהםרוחונשמה,ואומר:יעברועלגשר
גהינם! ועוברים ,ונופלים לגהינם .ומיד ישראל מתייראים ואומרים לפניו :רבש"ע,
שמא כאשר עשית עם אלו  -כך תעשה עמנו? אומר להם :מי אתם? אומרים לו:
אנחנו עמך ונחלתך ישראל! אומר להם :מי מעיד על כך? מיד באים האבות
הקדושים להעיד על ישראל שהם עמו ונחלתו .באותה שעה מביא הקב"ה את
התורה ומניחה בחיקו ,ומבהיק זיון של ישראל מסוף העולם ועד סופו .אומר
גבריאל לפני הקב"ה :רבש"ע ,יבואו עובדי האלילים ויראו בטובתן של ישראל.
באותה שעה נפתחת גהינם ויוצאים כל עובדי האלילים ורואים בטובתם של
ישראל ,ונופליםעלפניהםואומרים:כמהנאהאדוןזה,כמהנאהאומהזושאוהב
אותם ביותר  -אשרי העם שככה לו! ומיד מתביישים ושבים לגהינם .וצדיקים
יושבים בתוך גן עדן ,ויושב הקב"ה בראשם ומביא את האור הגנוז לצדיקים,
ומכפיל אותו פי  .343אומרים הצדיקים :רבש"ע ,היינו מצפים לאור זה! שנאמר
ֵיא ֹל ִהים?!".
הפּנ ֱ
או ֵא ָר ֶא ְ
בו ְ
יא ֹ
מ ַת ָ
לחי! ָ
ל ֵא ָ
אל ִהים ְ
ַפ ִשׁי ֵל ֹ
)תהליםמבג(ָ ":צ ְמ ָאהנ ְ

אמררבה אמררבי יוחנן:עתידהקדושברוךהואלעשותסעודהלצדיקיםמבשרו
שללויתן.ומעורושלהלויתן עתידלעשותסוכהלצדיקים.ואתשיירי העורפורס
הקב"העלחומותירושלים,וזיוומבהיקמסוףהעולםועדסופו)בבאבתראעהע"א(.


תנא דבי אליהו :כבוד ועוז לצדיקים לעתיד לבוא ,כיצד? הקב"ה יושב בבית
המדרששלו,וצדיקיעולםיושביםלפניו,ולכלאחדואחדנותניםלומאורפניםלפי
התורה שיש בו ,ומלאכי השרת עומדים סביב לישראל ובוכים בלבם ואומרים:
"אשריהםישראל ,שכלהצערוהעינויוהלחץשהיהלהםחלףוהלךלו ,ועכשיוכל
אותההטובהוהגדולהישלהם").תנאדביאליהורבאפרקה(


"אנימאמיןבאמונהשלימהבביאתהמשיח,ואףעלפי
שהתמהמה,עםכלזהאחכהלובכליוםשיבוא".
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מגילתאיכה

הקדמה
בתקופתביתהמקדשהראשון,בזמןמלכותושלהמלךיהויקים,אשרחטאוהחטיא
את ישראל ,היה מצבם של עם ישראל חמור מאוד ,וגזירת החורבן הלכה
והתקרבה .חס הקב"ה על עם ישראל ורצה לתת להם איתות אזהרה ברור על
מצבם הקשה ,כדי שייטיבו את מעשיהם ובכך תבוטל הגזירה .לכן ציוה על ה'
תכּל  ַה ְדּ ָב ִרים
א ָ
יה ֵ
א ֶל ָ
רו ָכ ַת ְב ָתּ ֵ
מ ִג ַלּת ֵס ֶפ ְ
ירמיהוהנביאואמרלו)ירמיהולו(ַ ":קח  ְל ָך ְ
שׂות
ע ֹ
בל ֲ
שׁ ַ
יח ֵ
נכ ֹ
רא ִ
שׁ ָ
הא ֶ
תכּל  ָה ָר ָע ֲ
הא ָ
הוּד ֵ
יתי ָ
ְ
עוּבּ
ֵ
יי ְשׁ ְמ
אוּל ִ
יךַ ...
יא ֶל ָ
שׁר  ִדּ ַבּ ְר ִתּ ֵ
אֶ
ֲ
אתם" .מיד קרא ירמיהו
וּל ַח ָטּ ָ
ע ֹונָם ְ
ל ֲ
ו ָס ַל ְח ִתּי ַ
ה ָר ָעה ְ
כּו ָ
מ ַדּ ְר ֹ
אישׁ ִ
ל ַמ ַען יָשׁוּבוּ ִ
ָל ֶהםְ ,
הנביא לברוך בן נריה הסופר ,וביקש ממנו לכתוב את כל הדברים שאמר לו ה'.
לאחרשנכתבההמגילההורהירמיהולברוךלכנסאתכלהעםליוםצוםולהשמיע
בפניהם את המגילה ,כדי שיתעורר לבם לתשובה ותיפול תחינתם לפני ה' .ואכן
בשנה החמישיתליהויקיםבחודשכסלוקראוצוםוקיבצואתכלתושביירושלים
ועודעםרבמכלעריישראל,וברוךהסופרהשמיעבאוזניהםאתהמגילה.


היה איש ששמו מכיהו בן גמריהו ,כששמע את המגילה הלך לשרי המלך וסיפר
להם את אשר שמע .מיד שלחו שליח לברוך שיבוא ויקרא את הדברים שוב גם
בפניהם .בשמוע שרי המלך את דברי המגילה פחדו מאוד .הם אמרו לברוך
שברצונם לספר זאת למלך ,ולכן כדאי שהוא וירמיהו ילכו להסתתר מבעוד מועד
מפני זעם המלך .באו השרים ואמרו למלך את דברי המגילה .יהויקים התחיל
לקרואפסוקראשון'איכהישבהבדד',אמרמהאיכפתלי,העיקרשאניעדייןמלך.
'בכה תבכה בלילה'  -אבל אני עדיין מלך' .גלתה יהודה מעוני' -ואני עדיין מלך.
'דרכיציוןאבלות' -אבלאנימלך.אךכשהגיעלפסוקהחמישי'היוצריהלראש',
הבין שאם צריה לראש ,אז הוא לא יהיה מלך ,כעס מאוד וקרע את המגילה
והשליכה לתוך התנור הבוער .במקום להתעורר לתשובה מדברי הפורענות,
התמלא קצף ורוגז על ירמיהו וברוך ,וציוה לאוסרם ,אולם כאמור ירמיהו וברוך
כבר הסתתרו .ואז היה דבר ה' אל ירמיהו לכתוב את המגילה שנית ,בתוספת
נבואותקשותנוספות,והיאהיאמגילתאיכה.זוהידעהאחתבחז"ל.

אולם יש דעה כי אותה המגילה ששרף יהויקים היא מגילה אחרת ,ואילו "מגילת
איכה" נכתבה על ידי ירמיהו לאחר החורבן כדי לעורר את לב העם ,שלא נראה
אתהגלותכדברמורגל,אלאהחייתןאללבו.


ראשיהפסוקיםשלהמגילהכתוביםלפיסדרהאל"ףבי"ת,לרמוזבזהעלישראל
שעברועלהתורהשנכתבהבעשריםושתייםאותיות.


תקנו חכמים לקרוא את המגילה בכל שנה בתשעה באב ,כדי שלא ניפול ליאוש,
וכדילהשרישבלבישראלאתהאמונהבביאתהמשיחובגאולההשלימה,במהרה
בימינואמן.
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ארבע התעניות בהלכה ובאגדה
מגילתאיכה

פרקא
עם העיר המרובה בעם רב  ָה ְי ָתה
ר ָבּ ִתי ָ
ב ָדד היאך ישבה שוממה  ָה ִעיר ַ
ָשׁ ָבה ָ
יכה י ְ
א ָ
א ֵ
גּו ִיםהעירהמתרברבתומתגאה
יב ֹ
ְכּ ַא ְל ָמ ָנהכאשהגלמודהשבעלההלךלארץרחוקהַ ,ר ָבּ ִת ַ
הל ַמסנהייתהכבושהומשועבדת:ב
ינותהעירהשולטתבמדינות ָה ְי ָת ָ
יבּ ְמּ ִד ֹ
שׂ ָר ִת ַ
עלהגויים ָ
בּ ְגדוּ
יה ָ
לר ֶע ָ
יהָ ,כּ ֵ
ה ֶב ָ
לא ֲ
םמ ָכּ ֹ
הּמ ַנ ֵח ִ
יןל ְ
חיָהֵּ ,א ָ
לל ֱ
הּע ֶ
הו ִד ְמ ָע ָת ַ
הבּ ַלּ ְי ָל ְ
ת ְב ֶכּ ַ
כו ִ
ָבּ ֹ
המ ֹע ִני
הוּד ֵ
הי ָ
הּל ֹא ְי ִבים ידידיה הגויים שעליהם סמכה היפנו לה עורף :ג  ָגּ ְל ָת ְ
יוּל ְ
הּה ָ
ָב ָ
נו ַחָ  ,כּל
מ ֹ
מ ְצ ָאה ָ
גּו ִים בגלות  ֹלא ָ
ב ֹ
ָשׁ ָבה ַ
היא י ְ
ע ֹב ָדה שהכבידו עליה הגויים ִ
וּמרב ֲ
ֵ
בּ ַ
יגוּה ֵ
ה ִשּׂ ָ
יה ִ
ֹר ְד ֶפ ָ
יןה ְמּ ָצ ִרים האויביםהצליחולתפוסאותה,כאשרהיתהנתונהבמיצר:ד
עד אין בהן עולי
מו ֵ
בּ ֵאי ֹ
לות שוממות  ִמ ְבּ ִלי ָ
א ֵב ֹ
יּון הדרכים המובילות לירושלים ֲ
צ ֹ
ַדּ ְר ֵכי ִ
רלהּ:
יאמ ָ
ַ
ו ִה
נּוּגותעטופותיגון ְ
ֹ
יה
תוּל ֶת ָ
ֶא ָנ ִחיםְ ,בּ ֹ
ֶיהנ ֱ
הנ ָ
שׁו ֵמ ִמיןֹ ,כּ ֲ
יה ֹ
לשׁ ָע ֶר ָ
רגלים ָכּ ְ
שׁלוּהאויביםשלהיושבים
יה ָ
לראשׁהגוייםהצורריםאותהנהיוחשובים ֹא ְי ֶב ָ
יה ְ
יוּצ ֶר ָ
ה ָ
ה ָ
יה הילדים
עו ָל ֶל ָ
יה בגלל חטאיהֹ ,
שׁ ֶע ָ
פּ ָ
רב ְ
על ֹ
הו ָגהּ ה' עטף אותה ביגון ַ
יהוָה ֹ
כּי ְ
בשלוה ִ
ד ָרהּ כבודםשל
לה ָ
ןכּ ֲ
יּו ָ
תצ ֹ
אמ ַבּ ִ
ֵצ ִ
יצרנישבועלידיהאויב:ו  ַויּ ֵ
יל ְפ ֵנ ָ
כוּשׁ ִב ִ
ְ
ה ְל
הרכים ָ
עהשריהנחלשומרוברעב,כמואייליםשלא
אוּמ ְר ֶ
ִ
אמ ְצ
יםל ָ
ֹ
ָל
כּ ַאיּ ִ
יה ְ
יוּשׂ ֶר ָ
ישראלירדָ ,ה ָ
דף אין בכוחם לברוח מפני
רו ֵ
ל ְפ ֵני ֹ
כ ַח ִ
ב ֹלא ֹ
ֵלכוּ ְ
מוצאים מרעה ואין להם כח לרוץ  ַויּ ְ
יה את ימי החורבן
רוּד ָ
וּמ ֶ
ע ְניָהּ ְ
י ֵמי ָ
רוּשׁ ַל ִים זכר עם ישראל בגלותו ְ
י ָ
ָכ ָרה ְ
חולשתם :ז ז ְ
והצער
לע ָמּהּ
יק ֶדםאתהגדולהשהיתהלהבימיםעברו ִבּ ְנ ֹפ ַ
ימ ֶ
יוּמ ֵ
רה ִ
שׁ ָ
א ֶ
יה ֲ
מ ֶדּ ָ
חֻ
כּלמ ֲ
ַ
ה הגוייםשמחועלכךשהושבתה
למ ְשׁ ַבּ ֶתּ ָ
קוּע ִ
ַ
ח
יםשׂ ֲ
ָ
צ ִר
אוּה ָ
ֵרלהָּ ,ר ָ
יןעוז ָ
ֹ
רו ֵא
ַדצ ְ
ְבּי ָ
יה
מ ַכ ְבּ ֶד ָ
ָתה נעה ונדה בגלות  ָכּל ְ
ידה  ָהי ָ
ל ִנ ָ
כּן ְ
על ֵ
רוּשׁ ַל ִים ַ
י ָ
ח ְט ָאה ְ
ח ְטא ָ
שמחתה :ח ֵ
היא
גּם ִ
ָתהּ קלונה וחרפתה ַ
ע ְרו ָ
ראוּ ֶ
כּי ָ
ילוּה עכשיו מזלזלים בה ִ
ָ
הגויים שכיבדו אותה  ִה ִזּ
לא
יה חטאיה גלויים וידועים ֹ
שׁוּל ָ
בּ ֶ
ט ְמ ָא ָתהּ ְ
חור נרתעה לאחוריה :ט ֻ
א ֹ
שׁב ָ
ַתּ ָ
ֶא ְנ ָחה ו ָ
נֶ
אים כולם התפלאו
דפּ ָל ִ
ַתּ ֶר ְ
יתהּ בשעת החטא לא נתנה לב מה יהיה באחריתה ו ֵ
ח ִר ָ
הא ֲ
ָכ ָר ַ
זְ
אויֵב האויב גדל וגבר
ה ְג ִדּיל ֹ
כּי ִ
ע ְנ ִיי צערי ִ
את ָ
יהוָה ֶ
להְּ  ,ר ֵאה ְ
מ ַנ ֵחם ָ
על ירידתה  ֵאין ְ
כּי
יה שרפו את ספרי התורה ִ
ח ַמ ֶדּ ָ
מ ֲ
כּל ַ
צר עמון ומואב פרשו ידיהם  ַעל ָ
פּ ַרשׂ ָ
ָדו ָ
עלי :י י ֹ
לל ְך הםעשוזאתמשוםשכתוב
אוּב ָקּ ָה ָ
ַ
ָב
הלאי ֹ
ית ֹ
רצ ִוּ ָ
שׁ ִ
הּא ֶ
שׁ ֲ
אוּמ ְק ָדּ ָ
ִ
םבּ
הגו ִי ָ
ֹ
א ָת
ָר ֲ
ל ֶחםָ  ,נ ְתנוּ
מ ַב ְקּ ִשׁים ֶ
ֶא ָנ ִחים ְ
ע ָמּהּ נ ֱ
כּל ַ
בתורה :לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' :יא ָ
ר ֵאה
יבנ ֶפשׁכדילהשיבאתנפשםְ ,
ל ָה ִשׁ ָ
בּ ֹא ֶכלתמורתאוכל ְ
יהםנתנוחפציםיקרים ְ
ח ַמ ֵדּ ֶ
ַמ ֲ
ר ְךפונָה
יד ֶ
לע ְב ֵר ֶ
םכּ ֹ
יכ ָ
אא ֵל ֶ
לו ֲ
יזו ֵל ָלהרדופהלהשיגאוכל:יב ֹ
ית ֹ
יה ִי ִ
הכּ ָ
יט ִ
ָהו ַה ִבּ ָ
ְיהו ְ
ירושלים ואומרת לעוברי הדרכים :אתם לא סבלתם את מה שסבלתי אני ולא תוכלו להבין את
א ִבי אולם בהבטה אחת תוכלו לראות שאין דומה
כּ ַמ ְכ ֹ
אוב ְ
מ ְכ ֹ
אם יֵשׁ ַ
וּראוּ ִ
צערי  ַה ִבּיטוּ ְ

רון
םח ֹ
יו ֲ
היהוָהאשרעטףאותיה'ביגון ְבּ ֹ
רהו ָג ְ
ֹ
שׁ
אֶ
לליאשרנעשהלי ֲ
רעו ַל ִ
ֹ
שׁ
אֶ
למכאובי ֲ
ַא ֹ
תי ה' שלח אש בבתי המקדש
בּ ַע ְצ ֹמ ַ
אשׁ ְ
שׁ ַלח ֵ
רום ָ
מ ָמּ ֹ
פּו בעת שכעס על חטאי :יג ִ
יּום
לה ֹ
הכּ ַ
ישׁמ ָמ ָ
ֵ
חורְ ,נ ָת ַנ ִנ
יא ֹ
יב ִנ ָ
ה ִשׁ ַ
תל ַר ְג ַליֱ ,
שׁ ְ
שׂר ֶ
ַיּ ְר ֶדּ ָנּהרדה אותי ביסורים  ָפּ ַר ֶ
וִ
גוּעלוּ
י ְשׂ ָתּ ְר ָ
ָדופשעיהיותמידזכוריםלפניה' ִ
יבּי ֹ
שׁ ַע ְ
לפּ ָ
דע ְ
נ ְשׂ ַק ֹ
ָדּוָהחלושהועצובה:יד ִ
דני
א ָ
כּ ִחי נחלש כוחי  ְנ ָת ַנ ִני ֲ
ָארי העוונות טיפסו ועלו ונכרכו סביב צוארי  ִה ְכ ִשׁיל ֹ
צוּ ִ
ַעל ַ
ַ
לא
ידי ֹ
ִבּ ֵ
ס ָלּה רמס  ָכל
אוּכל קוּם נתן אותי ה' ביד הגויים ,עד שאינני יכולה לקום :טו ִ
עד ה' זימן את היום המיועד לכך
מו ֵ
ע ַלי ֹ
בּ ִק ְר ִבּיָ  ,ק ָרא ָ
א ֹד ָני ְ
ירי את האנשים החזקים  ֲ
ַא ִבּ ַ
הוּדה ה' נתן אותנו להריגה ולמרמס ,כמו
י ָ
בּת ְ
תוּלת ַ
ל ְב ַ
א ֹד ָני ִ
דּ ַר ְך ֲ
חוּריַ  ,גּת ָ
בּ ָ
ִל ְשׁ ֹבּר ַ
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מּ ִים עיני זולגות
י ְר ָדה ַ
יני ֹ
ע ִ
יני ֵ
ע ִ
בו ִכיָּה ֵ
א ִני ֹ
א ֶלּה ֲ
על ֵ
שדורכים על הענבים בגת :טז ַ

יג ַבר
יםכּ ָ
ִ
ישׁו ֵמ ִמ
ֹ
יוּב ַנ
יבנ ְפ ִשׁיאיןמישינחםאותי ָה ָ
םמ ִשׁ ַ
ימ ַנ ֵח ֵ
קמ ֶמּ ִנּ ְ
יר ַח ִ
דמעותִ ,כּ ָ
יביו
בס ִב ָ
ַע ֹק ְ
ָהלי ֲ
ָהיהו ְ
םלהִּ ,צוּ ְ
יןמ ַנ ֵח ָ
יהפרסהידיהבצער ֵא ְ
ָד ָ
ןבּי ֶ
יּו ְ
הצ ֹ
שׂ ִ
פּ ְר ָ
אויֵב:יז ֵ
ֹ
ל ִנ ָדּה מורחקת ובזויה
רוּשׁ ַלם ְ
י ָ
ָצ ָריו בציווי ה' הגויים הצוררים יושבים סביב ישראל  ָה ְי ָתה ְ
אכל
עוּנ ָ
יתיִ ,שׁ ְמ ָ
יהוּמ ִר ִ
ָ
יפ
כּ ִ
יקהוּאיהוָהכלמעשיה'בצדקובמשפט ִ
ְ
צ ִדּ
יהם:יח ַ
ינ ֶ
ֵבּ ֵ
בי לאותם
הַ
ל ְמ ַא ֲ
אתי ַ
ק ָר ִ
שּׁ ִבי :יט ָ
ב ֶ
ה ְלכוּ ַ
חוּרי ָ
וּב ַ
תוּל ַתי ַ
מ ְכ ֹא ִביְ  ,בּ ֹ
וּראוּ ַ
ָה ַע ִמּים ְ
גּוָעוּ
בּ ִעיר ָ
וּז ֵק ַני ָ
ה ַני ְ
כּ ֲ
מּוּני רימו אותי ונהפכו לאויביםֹ ,
ר ִ
שמראים עצמם כאוהבים  ֵה ָמּה ִ
שׁםבקשואוכללהשיבאתנפשםולאמצאו:
תנ ְפ ָ
יבוּא ַ
ֶ
ָשׁ
וי ִ
מו ְ
לל ֹ
שׁוּא ֶכ ָ
ֹ
יב ְק
כּ ִ
מתוברעב ִ
יבּ ִק ְר ִבּימרוב
ל ִבּ ְ
ֶה ַפּ ְך ִ
יח ַמ ְר ָמרוּהמעיים התכווצו מרעב נ ְ
רליֵ ,מ ַע ֳ
יצ ִ
ָהכּ ַ
היהו ִ
ר ֵא ְ
כ ְ
רבבחוץ חרב
הח ֶ
חוּץשׁ ְכּ ָל ֶ
ִ
מ
יתיכיהמריתיאתפיה'ועברתיעלמצוותיו ִ
מ ִר ִ
רו ָ
ימ ֹ
כּ ָ
צער ִ
שׁ ְמעוּהגויים
תכּ ָמּוֶתובתוך הבית יש אימת שדים ומזיקים:כא ָ
האויב משכלת והורגת  ַבּ ַבּ ִי ַ
הע ִשׂ ָ
יא ָתּ ָ
שׂוּכּ ַ
ִ
ישׂ
עוּר ָע ִת ָ
ָ
ישׁ ְמ
לא ְי ַב ָ
םליָ ,כּ ֹ
יןמ ַנ ֵח ִ
יא ְ
הא ִנ ֵ
ֶא ָנ ָח ָ
ִכּינ ֱ
ית שמחו על
יוּכ ֹמ ִניהלואייגיעיוםשתשפוךזעמךעלהגויים:כב
ו ִי ְה ָ
את ְ
םק ָר ָ
יו ָ
את ֹ
ה ֵב ָ
מהשעשיתלי ֵ
ליעשהלהםכפי
רעו ַל ְל ָתּ ִ
ֹ
שׁ
אֶ
כּ ֲ
מו ַ
לל ֹ
עו ֵל ָ
ו ֹ
ֶיךיזכרוחטאיהםלפניך ְ
םל ָפנ ָ
לר ָע ָת ְ
אכ ָ
ָתּ ֹב ָ
ידוָּי:
יו ִל ִבּ ַ
תא ְנ ֹח ַת ְ
בּו ַ
יר ֹ
שׁ ָעיִ ,כּ ַ
לפּ ָ
לכּ ְ
שעשיתלי ַע ָ


פרקב
םא ֶרץ
שּׁ ַמ ִי ֶ
מ ָ
יך ִ
יּוןִ ,ה ְשׁ ִל ְ
תצ ֹ
תבּ ִ
א ֹד ָניהיאךהחשיךה'בכעסו ֶא ַ
פּו ֲ
יבבּ ַא ֹ
ְ
ָע
יכהי ִ
א ָ
א ֵ
אלאתהפארוהכבודשהיהלישראלבין
תי ְשׂ ָר ֵ
השליךמרוםהמעלהאלשפלהמדרגה ִתּ ְפ ֶא ֶר ִ
לּעכילה
בּ ַ
פּו ביוםכעסו:ב ִ
םא ֹ
יו ַ
םר ְג ָליולאחמלעלביתהמקדש ְבּ ֹ
רה ֹד ַ
ָכ ֲ
האומות ְו ֹלאז ַ
תו
בּ ֶע ְב ָר ֹ
ַע ֹקב הבתים של עם ישראלָ  ,ה ַרס ְ
אות מלשון נווה י ֲ
נ ֹ
כּל ְ
ח ַמלֵ  ,את ָ
ו ֹלא ָ
א ֹד ָני ְ
ֲ
גּ ַדע
יה :ג ָ
שׂ ֶר ָ
ו ָ
מ ְמ ָל ָכה ְ
ל ָא ֶרץ השפילם לארץ  ִח ֵלּל ַ
יע ָ
הוּדהִ  ,ה ִגּ ַ
י ָ
בת ְ
מ ְב ְצ ֵרי ַ
בכעסו ִ
ינו
רי ִמ ֹ
חו ְ
יבא ֹ
ָ
ןי ְשׂ ָר ֵאלאתכלכבודםשלישראל ֵה ִשׁ
לק ֶר ִ
יאףקיצץבחוזקכעסו ֹכּ ֶ
ח ִר ַ
ָבּ ֳ
דּ ַר ְך
הס ִביב:ד ָ
הא ְכ ָל ָ
שׁל ָה ָב ָ
בכּ ֵא ֶ
ַע ֹק ְ
רבּי ֲ
ַיּ ְב ַע ְ
יאויֵבנגדהאויבו ִ
ֹ
מ ְפּ ֵנ
נמנעמלעזורלהם ִ
ןבּ ֹא ֶהל
יע ִי ְ
ח ַמ ֵדּ ָ
למ ֲ
גכּ ַ
ַה ֹר ֹ
כּ ָצרה'ניצבלימיןהאויבים ַויּ ֲ
ינו ְ
בי ִמ ֹ
אויֵבִ ,נ ָצּ ְ
כּ ֹ
תּו ְ
מתח ַק ְשׁ ֹ
אל הבליע את ישראל בין
בּ ַלּע  ִי ְשׂ ָר ֵ
אויֵב ִ
כּ ֹ
א ֹד ָני ְ
היָה ֲ
תו :ה ָ
ח ָמ ֹ
כּ ֵאשׁ ֲ
שׁ ַפ ְך ָ
יּוןָ  ,
צ ֹ
ַבּת ִ
א ִניָּה
תּ ֲ
הוּדה ַ
י ָ
ֶרב  ִה ְר ָבּה  ְבּ ַבת ְ
מ ְב ָצ ָריוַ  ,ויּ ֶ
יהִ  ,שׁ ֵחת ִ
נו ֶת ָ
א ְר ְמ ֹ
האומות  ִבּ ַלּע כילה  ָכּל ַ
כּו אתמעונו -ביתהמקדש
שׂ ֹ
סכּ ַגּןכרתכמושקוצציםירקותבגן ֻ
ַח ֹמ ַ
ַא ִניָּהצערויללה:ו  ַויּ ְ
וֲ
ע ֹ
מו ֲ
ִשׁ ֵחת ֹ
שׁ ָבּת,
ו ַ
מו ֵעד ְ
יּון ֹ
בּ ִצ ֹ
יהוָה ְ
שׁ ַכּח ְ
דו קודש הקודשים ששם נועד ה' לבני ישראל ִ
שׁוִ ,ה ְס ִגּיר
נ ֵארביטל ִמ ְק ָדּ ֹ
חו ִ
ימ ְז ְבּ ֹ
חא ֹד ָנ ִ
ָנ ֲ
ו ֹכ ֵהן:זז ַ
מ ֶל ְך ְ
פּוהרגבכעסו ֶ
םא ֹ
ַע ַ
ץבּז ַ
ַי ְנ ַא ְ
וִ
עדהגוייםהריעובקולותשל
םמו ֵ
ֹ
יו
ָהכּ ֹ
יתיהו ְ
ְ
נוּבּ ֵב
לנ ְת ְ
קו ָ
יהֹ ,
נו ֶת ָ
תא ְר ְמ ֹ
ֵבחו ֹמ ַ
ֹ
ַדאוי
ֹ
ְבּי
הקושפט את ישראל על עוונותיהם
יּוןָ ,נ ָט ָ
תצ ֹ
תבּ ִ
יתחו ַמ ַ
ֹ
ָהל ַה ְשׁ ִח
ביהו ְ
שׁ ְ
ח ַ
שמחה:ח ָ
ט ְבעוּ
א ְמ ָללוּ :ט ָ
ַח ָדּו ֻ
חו ָמה י ְ
ו ֹ
חל ְ
ַא ֶבל ֵ
מ ַבּ ֵלּ ַע לא חזר בו מלהשחית  ַויּ ֲ
ָדו ִ
ה ִשׁיב י ֹ
ֹלא ֵ
יןתּו ָרהאין
ֹ
גּו ִיםבגלות ֵא
ב ֹ
יה ַ
שׂ ֶר ָ
הּו ָ
יהַ ,מ ְל ָכּ ְ
יח ָ
רבּ ִר ֶ
יהִ ,א ַבּד ְו ִשׁ ַבּ ְ
ץשׁ ָע ֶר ָ
שקעו  ָב ָא ֶר ְ
י ְדּמוּ
ל ָא ֶרץ ִ
ֵשׁבוּ ָ
זון נבואה  ֵמ ְיהוָה :י י ְ
ח ֹ
מ ְצאוּ ָ
לא ָ
יה ֹ
יא ָ
נ ִב ֶ
לישראל מורי הוראה  ַגּם ְ
אשׁן
ץר ָ
וּל ָא ֶר ֹ
הו ִריד ָ
רוּשׂ ִקּיםֹ ,
ַ
םח ְג
אשׁ ָ
לר ָ
רע ֹ
לוּע ָפ ַ
ָ
ע
יּוןֶ ,ה ֱ
תצ ֹ
יב ִ
שתקו בצער  ִז ְק ֵנ ַ
יניֳ ,
תע ַ
עו ֵ
לוּב ְדּ ָמ ֹ
ַ
כּ
רוּשׁ ָלם:יא ָ
תי ָ
תוּל ְ
ְבּ ֹ
ץכּ ֵב ִדי
ל ָא ֶר ְ
מ ַעיִ ,נ ְשׁ ַפּ ְך ָ
ח ַמ ְר ְמרוּהתכווצו ֵ
ק ְריָה :יב
בות ִ
בּ ְר ֹח ֹ
יונֵק ִ
ו ֹ
עו ֵלל ְ
ע ִמּיֵ  ,בּ ָע ֵטף התפתלו מרעב  ֹ
בּת ַ
שׁ ֶבר ַ
על ֶ
מרוב צער ַ
לל התפתלו ומתו ברעב
כּ ָח ָ
ָיןְ  ,בּ ִה ְת ַע ְטּ ָפם ֶ
דּ ָגן  ָוי ִ
איֵּה ָ
אמרוּ הילדים הרכים ַ
י ְ
ְל ִא ֹמּ ָתם ֹ
תם בשעה שהתרפקו על אמותיהם לבקש
א ֹמּ ָ
חיק ִ
אל ֵ
שׁם ֶ
נ ְפ ָ
עירְ  ,בּ ִה ְשׁ ַתּ ֵפּ ְך ַ
בות ִ
ִבּ ְר ֹח ֹ
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ל ִיםלאאוכללהעידעלעיראחרתשדומה
רוּשׁ ַ
תי ָ
ה ַבּ ְ
הלּ ְך ַ
הא ַד ֶמּ ָ
מ ֲ
יד ְך ָ
הא ִע ֵ
מ ֲ
אוכל:יג ָ

ח ֵמ ְך ובכך לנחמך
ַא ַנ ֲ
לּ ְך לא אוכל להשוות אליך עם אחר ו ֲ
א ְשׁוֶה ָ
מה ַ
לירושלים בצרותיה ָ
ל ְך
יא ִי ְך נביאי השקר  ָחזוּ ָ
נ ִב ַ
ל ְך :יד ְ
י ְר ָפּא ָ
מי ִ
שׁ ְב ֵר ְך ִ
כּיָּם ִ
דול ַ
ג ֹ
יּוןִ  ,כּי ָ
צ ֹ
בּת ִ
תוּלת ַ
ְבּ ַ
שׁ ְו ְ
ָ
ל ָה ִשׁיב
לע ֹו ֵנ ְך לאהוכיחואותךעלעוונותיך ְ
לּוּע ֲ
ַ
אג
או ָת ֵפלדבריםשאיןבהםטעם ְו ֹל ִ
דּוּחם הראו לך נבואות שוא שהדיחו
וּמ ִ
שׁ ְוא ַ
אות ָ
ל ְך  ַמ ְשׂ ֹ
ֶחזוּ ָ
בוּת ְך להחזירך למוטב  ַויּ ֱ
ְשׁ ֵ
שׁ ְרקוּ נפחו בפיהם
ד ֶר ְךָ  ,
ע ְב ֵרי ֶ
כּל ֹ
כּ ַפּ ִים ָ
ע ַל ִי ְך ַ
ס ְפקוּ ָ
אותך מן הדרך הישרה :טו ָ
רוּשׁ ָל ִים,
י ָ
בּת ְ
ראשׁם בפליאה  ַעל ַ
ָ
ָנעוּ
בהשתוממות כדרך אדם שרואה דבר חשוב שחרב  ַויּ ִ
פּ ֶ
ע ַל ִי ְך ִ
פּצוּ ָ
ה ָא ֶרץ :טז ָ
ל ָכל ָ
שׂושׂ ְ
מ ֹ
י ִפי ָ
ילת ֹ
כּ ִל ַ
אמרוּ ְ
שׁ ֹיּ ְ
ה ִעיר ֶ
ה ֹזאת ָ
ֲ
יהם דברו
לּ ְענוּ הצלחנו
בּ ָ
שׁן שמחו לאידם של ישראלָ  ,א ְמרוּ ִ
ַח ְרקוּ ֵ
שׁ ְרקוּ  ַויּ ַ
א ְי ַב ִי ְךָ  ,
אודותיך  ָכּל ֹ
אינוּ מצאנו את היום שקיוינו לו ,שנראה
ר ִ
מ ָצאנוּ ָ
שׁ ִקּ ִוּינֻהוּ ָ
יּום ֶ
ה ֹ
לכלות אותם  ַא ְך זֶה ַ
ָמםהגוייםלאגברועלישראלעלידיכוחםאלאברצון
שׁרז ָ
ָהא ֶ
היהו ֲ
שׂ ְ
ע ָ
במפלתישראל:יז ָ
דם ביצע את מה שאמר למשה רבנו שאם לא ישמרו
ק ֶ
ימי ֶ
מ ֵ
צוָּה ִ
שׁר ִ
א ֶ
תו ֲ
א ְמ ָר ֹ
ה'  ִבּ ַצּע ֶ
ק ֶרן
ה ִרים ֶ
אויֵב ֵ
ע ַל ִי ְך ֹ
שׂ ַמּח ָ
ַי ַ
ח ָמל ,ו ְ
ו ֹלא ָ
ישראל את התורה עתיד להיפרע מהם  ָה ַרס ְ
לא ֹד ָניצעקו בליבם כי לא יכלו לפצות פה
םא ֲ
קל ָבּ ֶ
צ ַע ִ
ָצ ָר ִי ְך הרים כבודם של אויביך:יח ָ
תל ְך אל
יפוּג ָ
ַ
לתּ ְתּ ִנ
היו ָמם ָו ַל ְי ָלהַ ,א ִ
ֹ
לדּ ְמ ָע
יכ ַנּ ַח ִ
יד ַ
הו ִר ִ
יּוןֹ ,
תצ ֹ
תבּ ִ
חו ַמ ַ
מרובצערֹ .
יר ִנּיקומי
קוּמ ֹ
ִ
ינ ְך לאיפסיקועיניךלדמוע:יט
תע ֵ
םבּ ֵ
לתּ ֹדּ ַ
א ִ
תפסיקילרגעלבכותבתפילה ַ
םל ֵבּ ְך הכניעילבךבתפילה
יכ ַמּ ִי ִ
רותבתחילתהלילה ִשׁ ְפ ִכ ַ
מ ֹ
אשׁא ְשׁ ֻ
ַ
הל ֹר
לרנןבבכי ַב ַלּ ְי ָל ְ
טוּפים
ע ִ
ה ֲ
שׁעו ָל ַל ִי ְך ָ
ֹ
ֶפ
יוכּ ַפּ ִי ְךהתפלליובקשיממנו ַעלנ ֶ
יא ָל ַ
שׂ ִא ֵ
יא ֹד ָנילפניה'ְ ,
חפּ ֵנ ֲ
ֹנ ַכ ְ
הנ ִשׁים
אכ ְל ָנ ָ
םתּ ַ
כּהִ ,א ֹ
יעו ַל ְל ָתּ ֹ
הל ִמ ֹ
יט ְ
ָהו ַה ִבּ ָ
היהו ְ
ר ֵא ְ
לחוּצות:כ ְ
ֹ
אשׁכּ
ָ
בבּ ֹר
ְבּ ָר ָע ְ
כּ ֵהן
א ֹד ָני ֹ
בּ ִמ ְק ַדּשׁ ֲ
ֵה ֵרג ְ
ט ֻפּ ִחים אשר טיפחו אותם במסירותִ  ,אם י ָ
ע ְל ֵלי ִ
ִפּ ְריָם ילדיהן ֹ
לוּב ָח ֶרב,
ינ ְפ ֶ
חוּר ָ
יוּב ַ
תוּל ַת ַ
ָקןְ ,בּ ֹ
רוז ֵ
ץחוּצותברחובותהעיר ַנ ַע ְ
ֹ
בוּל ָא ֶר
ָ
שׁ ְכ
ְו ָנ ִביא:כא ָ
עדכמובמועדיםשהיונאספים
םמו ֵ
ֹ
יו
אכ ֹ
תּ ְק ָר ְ
אח ָמ ְל ָתּ:כב ִ
ל ָ
ט ַב ְח ָתּ ֹ
םא ֶפּ ָך ָ
יו ַ
בּ ֹ
ָה ַר ְג ָתּ ְ
סּ ִביבכךעכשיונאספיםאלירושליםהשכנים
ימ ָ
גוּר ִ
אלירושליםעולירגליםמכלקצויתבל ְמ ַ
שׂ ִרידלא
יטו ָ
ְ
ףיהוָהביוםכעסושלה'עלישראל ָפּ ִל
םא ְ
יו ַ
ָהבּ ֹ
אהי ְ
ו ֹל ָ
הרעיםשמסביבהְ ,
לּם הילדים אשר טיפחתי
כ ָ
א ְי ִבי ִ
יתי ֹ
ו ִר ִבּ ִ
ט ַפּ ְח ִתּי ְ
שׁר ִ
א ֶ
הצליח שום אדם להשרד ולהימלטֲ ,
וגידלתי-באהאויבוכילהאותם:


פרקג
תושנחרבבחרון
טע ְב ָר ֹ
שׁ ֶב ֶ
הע ִניראהבחורבןביתהמקדש ְבּ ֵ
יה ֶגּ ֶברירמיהוהנביא ָר ָא ֳ
א ִנ ַ
א ֲ
אור והוליך אותי בחושך
ו ֹלא ֹ
שׁ ְך ְ
ח ֶ
ַיּל ְך ֹ
נ ַהג ה' מנהיג אותי ו ַ
או ִתי ָ
אפו של הקב"ה :ב ֹ

שׂ ִרי
ב ָ
בּ ָלּה ְ
יּום :ד ִ
ה ֹ
ָדו רק בי הוא שב ומכה בידו  ָכּל ַ
ַה ֹפ ְך י ֹ
ָשׁב י ֲ
בּי י ֻ
א ְך ִ
וביסורים :ג ַ
ַקּף הקיף אותי  ֹראשׁ
ע ַלי  ַויּ ַ
בּ ָנה ָ
מו ָתי :ה ָ
ע ְצ ֹ
עו ִרי עורי ובשרי בלו מצער הגלות  ִשׁ ַבּר ַ
ְו ֹ
לם כמו
עו ָ
יב ִני הושיב אותי בחושך  ְכּ ֵמ ֵתי ֹ
הו ִשׁ ַ
שׁ ִכּים ֹ
חַ
בּ ַמ ֲ
וּת ָל ָאה ויסורים :ו ְ
מרירות ְ
תּיהכביד
ידנ ָח ְשׁ ִ
ְ
אא ֵצאלאאוכללהימלט ִה ְכ ִבּ
ע ִדיעשהחומהלנגדי ְו ֹל ֵ
רבּ ֲ
גּ ַד ַ
המתים:ז ָ
תי סתם
תּ ִפ ָלּ ִ
שׂ ַתם ְ
ֵע כאשר אזעק בתפילה ָ
שׁוּ ַ
ַא ַ
א ְז ַעק ו ֲ
כּי ֶ
גּם ִ
את האזיקים שברגלי :ח ַ
יבו ַתי
יבּ ָג ִזיתחסםאתדרכיבגדר אבניםחזקות ְנ ִת ֹ
רדּ ָר ַכ ְ
גּ ַד ְ
חלונותהרקיעבפניתפילתי:ט ָ
דּב
ִעוָּה גרם לי לברוח בדרכים מעוותות ועקלקלות ולא בדרכים הישרות מפני פחד האויב :י ֹ
יסו ֵרר
ֹ
דּ ָר ַכ
יבּ ִמ ְס ָתּ ִריםולאריה מסתתר:יא ְ
א ִר ְ
בהוּאליהקב"ה נהפך לי לדב אורב  ֲ
ִ
ֹא ֵר
ח ִני עלי להרחיב צעדי ולפסק רגלי בעוברי בדרכים משובשות אלו
ַי ַפ ְשּׁ ֵ
דרכי מלאות קוצים ו ְ
חץ העמיד אותי לנגד
ל ֵ
כּ ַמּ ָטּ ָרא ַ
יב ִני ַ
ַצּ ֵ
תּו מתח את הקשת  ַויּ ִ
ק ְשׁ ֹ
דּ ַר ְך ַ
שׁו ֵמם :יב ָ
שׂ ַמ ִני ֹ
ָ
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תו את החיצים הנתונים
א ְשׁ ָפּ ֹ
בּ ִכ ְל ֹי ָתי הכניס לתוכי  ְבּ ֵני ַ
ה ִביא ְ
חיציו לירות בי כמטרה :יג ֵ

ינ ָתם שמחו לאידי  ָכּל
ע ִמּי הייתי לעג וקלס לכל העמים  ְנ ִג ָ
שּׂ ֹחק  ְל ָכל ַ
יתי ְ
ה ִי ִ
בנרתיקו :יד ָ
ע ָנה נהייתי רווי
ל ֲ
ַני ַ
רו ִרים נעשיתי כבר שבע מצרות מרות  ִה ְרו ִ
ב ְמּ ֹ
יע ִני ַ
ה ְשׂ ִבּ ַ
יּום :טו ִ
ַה ֹ
בּ ֵא ֶפר
ישׁ ִני ָ
ה ְכ ִפּ ַ
שׁ ָנּי שיבר את שיני באבני חצץ ִ
בּ ָח ָצץ ִ
ַג ֵרס ֶ
מיסורים מרים כלענה :טז  ַויּ ְ
בהעזבתי את
יטו ָ
ֹ
ית
םנ ְפ ִשׁישכחתי את ימי השלום  ָנ ִשׁ ִ
לו ַ
שּׁ ֹ
חמ ָ
ַתּ ְז ַנ ִ
טינף אותי באפר:יז ו ִ
ימ ְיהוָה כיאבד
תו ַח ְל ִתּ ֵ
יו ֹ
דנ ְצ ִח ְ
ָא ַמרמרובצרותאמרתיבליבי ָא ַב ִ
הטובהשהיתהלי:יח ו ֹ
ע ָנהוָראשׁגורםלילהרגיש
רוּדיזכרוןמצביהעלובוהירוד  ַל ֲ
יוּמ ִ
רע ְנ ִי ְ
ז ָכ ָ
עולמיותקותי:יט ְ
שׁי ולכן היא
נ ְפ ִ
ע ַלי ַ
שׁו ַח ָ
כּור נפשי זוכרת זאת  ְו ָת ֹ
תּ ְז ֹ
ָכור ִ
מרירות ,כטעם עשבים מרים :כ ז ֹ
ןאו ִחילאייחלואקווה
ֹ
לכּ
לל ִבּיאולםבזאתאתנחם ַע ֵ
יבא ִ
ֶ
אתא ִשׁ
ָ
ז
שחוחהועגומה:כא ֹ
ח ָמיו :כג
כלוּ לא נגמרו  ַר ֲ
לא ָ
ת ְמנוּ לא תמו  ִכּי ֹ
לא ָ
כּי ֹ
יהוָה ִ
ח ְס ֵדּי ְ
לישועת לה' :כב ַ
ת ָך ולכןגדולההאמונהשלנו
מוּנ ֶ
הא ָ
יםל ְבּ ָק ִריםחסדיךמתחדשיםמידיבוקרובוקר ַר ָבּ ֱ
ַ
ח ָד ִשׁ
ֲ
יללו ולכןאייחלואקוהאליו:
ֹ
ןאו ִח
ֹ
לכּ
הנ ְפ ִשׁיה'הואנחלתי ַע ֵ
ָהא ְמ ָר ַ
ייהו ָ
ח ְל ִק ְ
בך:כד ֶ
ָחיל
בוי ִ
טו ְ
שׁנּוּלמישדורשומחפשאותו:כו ֹ
שׁתּ ְד ְר ֶ
ֶפ ִ
לנ ֶ
ָהל ֹקוָולמקוויםאליו ְ
ביהו ְ
טו ְ
כה ֹ
שּׂא
יי ָ
בל ֶגּ ֶברטובלאדם ִכּ ִ
טו ַ
תיהוָה:כז  ֹ
שׁוּע ְ
דוּמםטובלאדםשיקוהוישתוקויצפה ִל ְת ַ
ְו ָ
דו ִי ֹדּםישביחידיוישתוקויסבול
בבּ ָד ְ
ֵשׁ ָ
עוּריושילקהעלחטאיובראשיתהדרך:כח י ֵ
לבּ ְנ ָ
ֹע ִ
רפּיהוּאפילו יגיע
ןבּ ָע ָפ ִ
י ֵתּ ֶ
לע ָליוכי ה' הטיל עליו צרות אלו לטובתו:כט ִ
ינ ַט ָ
היסורים  ִכּ ָ
ֵשׁתּ ְקוָהעדייןעליולקוותלישועתה':
ִ
אוּליי
לשפלהמצבשהואמוטלעלהארץובפיוישעפר ַ
הוּל ִחייושיט את הלחי למי שרוצה להכות אותו ,דהיינו שיקבל היסורים באהבה
ֶ
ןל ַמ ֵכּ
י ֵתּ ְ
ל ִ
םהו ָגה
ֹ
יא
כּ ִ
םא ֹד ָניאתאףאחדה'לאמזניח:לב ִ
עו ָל ֲ
חל ֹ
אי ְז ַנ ְ
יל ִ
כּ ֹ
עבּ ֶח ְר ָפּה:לא ִ
ִי ְשׂ ַבּ ְ
כּי
בח ָס ָדיוועדייןהקב"המרחםעליו:לג ִ
םכּ ֹר ֲ
אםאדםמביאעלעצמויגוןבגללחטאיו ְו ִר ַח ְ
יאישׁ ולאמביאיגוןלחינם:
הבּ ֵנ ִ
ַגּ ְ
בּו הקב"הלאמענהאתהאדםללאסיבה ַויּ ֶ
המ ִלּ ֹ
אע ָנּ ִ
ֹל ִ
רץלדכא את בני האדם ביסורים
יא ֶ
יר ָ
לא ִס ֵ
יוכּ ֲ
תר ְג ָל ֹ
אתּ ַח ַ
לד וכן לא עלה על לבו  ְל ַד ֵכּ ַ
בראתדינושל
טגּ ֶ
טּותלשנותולעוות ִמ ְשׁ ַפּ ָ
כדילכפוףאותםאליו:להוכןלאעלהעללבו ְל ַה ֹ
אהזהלא
אר ָ
יל ָ
א ֹד ָנ ֹ
יבו לסלףלאדםאתדינו ֲ
םבּ ִר ֹ
ֵתא ָד ְ
יון :לו  ְל ַעוּ ָ
יע ְל ֹ
דפּ ֵנ ֶ
ֶג ְ
האדםנ ֶ
אצוָּהללארצונו
יל ִ
א ֹד ָנ ֹ
ַתּ ִהימיהצליחלבצעאתמחשבתו ֲ
ֶהא ַמרו ֶ
מיז ָ
כשרבעיניה':לז ִ
טּובאלאהכלנגזרבעקבותמעשיושל
תו ַה ֹ
עו ְ
אה ָר ֹ
את ֵצ ָ
ןל ֵ
יו ֹ
יע ְל ֹ
מ ִפּ ֶ
וציוויושלה'?!:לח ִ
איואיןלאדםלהתלונןעלגזרותה',אלא
לח ָט ָ
רע ֲ
יגּ ֶב ַ
םח ֶ
ֵןא ָד ַ
אונ ָ
היּ ְת ֹ
האדם:לט ולכן ַמ ִ
יהוָה
עד ְ
שׁוּבה ַ
ו ַנ ְח ֹק ָרה נפשפש במעשינו  ְו ָנ ָ
ד ָר ֵכינוּ ְ
שׂה ְ
נ ְח ְפּ ָ
על חטאיו שגרמו לכך :מ ַ
פּ ִים כשאנו נושאים את כפינו בתפילה נישא אף את
כּ ָ
אל ַ
ל ָב ֵבנוּ ֶ
שּׂא ְ
נ ָ
נחזור בתשובה :מא ִ
וּמ ִרינוּ אנחנו עברנו על
שׁ ְענוּ ָ
פ ַ
נ ְחנוּ ָ
שּׁ ָמ ִים אל ה' היושב בשמים :מב ַ
בּ ָ
אל ַ
לבבנו  ֶאל ֵ
אף על ידי כעסך
ס ֹכּ ָתה עשית ה' סכך ומחיצה בינינו לבינך  ָב ַ
ס ָל ְח ָתּ :מג ַ
לא ָ
א ָתּה ֹ
דבריך ַ
בור
ע ֹ
ל ְך עשית מחיצה של ענן בינינו  ֵמ ֲ
ב ָע ָנן ָ
כּו ָתה ֶ
ס ֹ
ח ָמ ְל ָתּ :מד ַ
לא ָ
ַתּ ְר ְדּ ֵפנוָּ  ,ה ַר ְג ָתּ ֹ
וִ
ימנוּ עשית אותנו
תּ ִשׂ ֵ
אוס ְ
וּמ ֹ
ס ִחי ָ
ְתּ ִפ ָלּה המונעת מתפילתנו לעבור ולהתקבל לפניך :מה ְ
ָפ ַחת
פּ ַחד ו ַ
א ְי ֵבינוּ :מז ַ
יהם בדברי רשע  ָכּל ֹ
פּ ֶ
ע ֵלינוּ ִ
פּצוּ ָ
ה ַע ִמּים :מו ָ
מאוסים  ְבּ ֶק ֶרב ָ
שּׁ ֶבר:מח
שּׁאתהשממון,ששממוערינו ְו ַה ָ
ה ֵ
ָהלנוּכשברחנומפניהפחדנפלנובפחת]בור[ַ ,
ָהי ָ
ינ ְגּ ָרה
ינ ִ
ע ִ
תע ִמּי:מט ֵ
רבּ ַ
לשׁ ֶב ַ
ינידמעותזולגותמעיניכמונחלמים ַע ֶ
דע ִ
םתּ ַר ֵ
ימ ִי ֵ
ַפּ ְל ֵג ַ
ֵרא
יףוי ֶ
ְ
ַשׁ ִק
עדי ְ
גותללאהפסקות:נ ַ
יןה ֻפ ֹ
את ְד ֶמהלאתחדללבכות ֵמ ֵא ֲ
נוזלתדמעות ְו ֹל ִ
ל ַנ ְפ ִשׁי העין שלי בוכה מעצמה על נפשי בכי גדול  ִמ ֹכּל
עו ְל ָלה ְ
יני  ֹ
שּׁ ָמ ִים :נא  ֵע ִ
מ ָ
ְיהוָה ִ
רא ְי ַבי
פּו ֹ
יכּ ִצּ ֹ
דוּנ ַ
דצ ִ
צו ָ
ירייותרמאשראםיבואוכלבנותהעירלהבכיאאותי:נב ֹ
תע ִ
נו ִ
ְבּ ֹ
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מ ִים אומות העולם  ַעל
צפוּ ַ
בּי :נד ָ
א ֶבן ִ
חיָּי  ַויַּדּוּ השליכו ֶ
בּור ַ
צ ְמתוּ אסרו  ַב ֹ
ִח ָנּם :נג ָ
יהוָה
שׁ ְמ ָך ְ
אתי ִ
ק ָר ִ
ָר ִתּי קיבלתי גזירת שמים באהבה :נה ָ
נ ְגז ְ
א ַמ ְר ִתּי ִ
ראשׁי גברו עליָ ,
ִ
תיבעת שאני
שׁ ְו ָע ִ
יל ַ
ל ַר ְו ָח ִת ְ
לתּ ְע ֵלםתאטום  ָא ְז ְנ ָך ְ
א ַ
ישׁ ָמ ְע ָתּ ַ
קו ִל ָ
יּות:נו ֹ
רתּ ְח ִתּ ֹ
בּו ַ
ִמ ֹ
ירא:
לתּ ָ
א ִ
םא ְק ָר ֶא ָךּבעתשאתפללאליך ָא ַמ ְר ָתּ ַ
יו ֶ
ק ַר ְב ָתּאלי ְבּ ֹ
מתפללאליךשירווחלי:נז ָ
תי את העיוות שעשו לי
ָת ִ
עוּ ָ
יהוָה ַ
יתה ְ
ר ִא ָ
חיָּי :נט ָ
גּ ַא ְל ָתּ ַ
נ ְפ ִשׁי ָ
יבי ַ
ר ֵ
א ֹד ָני ִ
ר ְב ָתּ ֲ
נח ַ
כּל
נ ְק ָמ ָתם ָ
כּל ִ
יתה ָ
ר ִא ָ
מ ְשׁ ָפּ ִטי ולכן אתה תשפוט אותי :ס ָ
שׁ ְפ ָטה ִ
שאינם דנים בצדק  ָ
מידבוריהם
יק ַ
םע ָלי:סב  ִשׂ ְפ ֵת ָ
למ ְח ְשׁ ֹב ָת ָ
ָהכּ ַ
םיהו ָ
ח ְר ָפּ ָת ְ
שׁ ַמ ְע ָתּ ֶ
םלי:סא ָ
בת ִ
ַמ ְח ְשׁ ָ
ימ ָתם
שׁ ְב ָתּם ישיבתם  ְו ִק ָ
יּום :סג ִ
ה ֹ
כּל ַ
יו ָנם מחשבתם  ָע ַלי ָ
ו ֶה ְג ֹ
של אויבי הקמים עלי ְ
ינ ָתםאניסיבהלשמחתם:סד
ימ ְנ ִגּ ָ
א ִנ ַ
יטהראה שכלמעשיהםמכווניםבמטרהלהרעליֲ ,
ַה ִבּ ָ
א ָל ְת ָך
לב שבר לב  ַתּ ֲ
מ ִג ַנּת ֵ
ל ֶהם ְ
תּ ֵתּן ָ
יהם :סה ִ
י ֵד ֶ
שׂה ְ
עֵ
כּ ַמ ֲ
יהוָה ְ
גּמוּל ְ
ל ֶהם ְ
ָתּ ִשׁיב ָ
ייהוָה:
תשׁ ֵמ ְ
םמ ַתּ ַח ְ
יד ִ
ףבּ ַאףתרדפםבכעסך ְו ַת ְשׁ ִמ ֵ
תּ ְר ֹדּ ְ
ָל ֶהםקללתךתביאעליהם:סו ִ


פרקד
שׁנֶאוהיאךשינהאתמראהו
ָהבהיאךכההוהועםברקזהבושלביתהמקדש ִי ְ
היוּעםז ָ
ַ
יכ
א ָ
א ֵ

אשׁכּל
ָ
יק ֶדשׁבניםהמאיריםכאבניםיקרות ְבּ ֹר
הא ְב ֵנ ֹ
טּוב כליהקודש ִתּ ְשׁ ַתּ ֵפּ ְכ ָנ ַ
םה ֹ
ַה ֶכּ ֶת ַ
ֹ
פּזמהוללים ומוערכים כמו
יםבּ ָ
ַ
ס ָלּ ִא
יםה ְמ ֻ
ַ
ןה ְי ָק ִר
יּו ַ
ֵיצ ֹ
בּנ ִ
חוּצותנפלו ברחובות העיר:ב ְ
ייו ֵצר:ג
הי ֵד ֹ
שׂ ְ
עֵ
יח ֶרשׂאבדואתערכםונחשביםככליחרס ַמ ֲ
בוּל ִנ ְב ֵל ֶ
ְ
ֶח ְשׁ
יכהנ ְ
זהביקר ֵא ָ
ל ַא ְכזָר
ע ִמּי ְ
יהןַ  ,בּת ַ
גּוּר ֶ
יניקוּ ֵ
ה ִ
שׁד ֵ
תּ ִנּים אף על פי שאכזרים הם התנינים  ָח ְלצוּ ַ
ַגּם ַ
שׁון
קל ֹ
דּ ַב ְ
יםבּ ִמּ ְד ָבּרישראלכביכולהתאכזרולילדיהםולאיכלולספקלהםאוכל:ד ָ
ַ
ַכּ ְי ֵע ִנ
הם איןמישיתןלהםאפילופרוסה
יןל ֶ
שׂא ָ
םפּ ֵר ֵ
לוּל ֶח ֹ
ֶ
א
יםשׁ ֲ
ָ
עו ָל ִל
בּ ָצּ ָמאֹ ,
כּו ַ
לח ֹ
קא ִ
יו ֵנ ֶ
ֹ
וּצות גוועו ברעב בחוצות
בּח ֹ
שׁמּוּ ַ
ע ַד ִנּים הרגילים לאכול מעדנים  ָנ ַ
ל ַמ ֲ
ה ֹא ְכ ִלים ְ
קטנה :ה ָ
תּות עכשיו שוכבים על
א ְשׁ ַפּ ֹ
תו ָלע הרגילים ללבוש בגדי משי  ִח ְבּקוּ ַ
ע ֵלי ֹ
מ ִנים ֲ
אֻ
העיר  ָה ֱ
ס ֹדם ועונשם של ישראל גרוע מעונשה של
מ ַח ַטּאת ְ
ע ִמּי ֵ
בּת ַ
ע ֹון ַ
ַיּ ְג ַדּל ֲ
האשפות בחוץ :ו ו ִ
בהּ
חלוּ ָ
בּן רגע  ְו ֹלא ָ
ר ַגע הסבל של סדום היה קצר ,כי העיר נהפכה ִ
מו ָ
כ ֹ
פוּכה ְ
ה ָ
ה ֲ
סדוםַ ,
יָ
שּׁ ֶלג השרים של ישראל היו יפים וזכים  ַצחוּ
מ ֶ
יה ִ
יר ָ
נ ִז ֶ
ָד ִים ולא נכנסו אליה אויבים :ז זַכּוּ ְ
ינים מראיהם היה אדמדם ויפה יותר
מ ְפּ ִנ ִ
ע ֶצם ִ
ֵמ ָח ָלב היו יפים ולבנים יותר מחלב  ָא ְדמוּ ֶ
א ָרם מראיהם
תּ ֳ
חור ָ
מ ְשּׁ ֹ
שׁ ְך ִ
גּ ְז ָר ָתם גופם חזק כמו אבן ספיר :ח ועכשיו  ָח ַ
מפנינים  ַס ִפּיר ִ
מםנדבק
לע ְצ ָ
םע ַ
דעו ָר ַ
ֹ
צ ַפ
חוּצותאףאחדלאהכירםָ ,
ֹ
רוּבּ
אנ ְכּ ַ
ל ִ
נהיהשחוריותרמפחםֹ ,
הםהמתים
שֵׁ
יר ָעבֶ ,
במ ַח ְל ֵל ָ
יח ֶר ֵ
יוּח ְל ֵל ֶ
יםה ַ
ָ
טו ִב
ָהכ ֵעץ:ט ֹ
שׁהי ָ
ָב ָ
עורםאלהעצמותי ֵ
די מחמת שהתאוו לאכול את תנובת
שׂ ָ
נוּבות ָ
ֹ
מ ְתּ
מ ֻד ָקּ ִרים היתה כרסם נבקעת ִ
ברעב  ָיזֻבוּ ְ
מו הילדים היו
ל ֹ
רות ָ
ל ָב ֹ
יהןָ  ,היוּ ְ
ַל ֵד ֶ
בּ ְשּׁלוּ י ְ
יּות ִ
ח ָמ ִנ ֹ
ר ֲ
נ ִשׁים ַ
י ֵדי ָ
השדה ,ולא מצאו :י ְ
את
יהוָה ֶ
כּ ָלּה ְ
ע ִמּי כל כך גדול היה שברון ישראל :יא ִ
בּת ַ
שׁ ֶבר ַ
בּ ֶ
למאכל לאמותיהם ְ
מ ְל ֵכי
א ִמינוּ ַ
ה ֱ
יה :יב  ֹלא ֶ
י ֹס ֹד ֶת ָ
אכל ְ
ַתּ ַ
יּון ו ֹ
בּ ִצ ֹ
אשׁ ְ
ַצּת ֵ
פּוַ  ,ויּ ֶ
א ֹ
רון ַ
ח ֹ
שׁ ַפ ְך ֲ
תוָ  ,
ח ָמ ֹ
ֲ
יא ָ
נ ִב ֶ
מ ַח ֹטּאת ְ
רוּשׁ ָל ִים :יג ֵ
י ָ
ע ֵרי ְ
שֲׁ
בּ ַ
אויֵב ְ
ו ֹ
צר ְ
ָבא ַ
כּי י ֹ
ת ֵבל ִ
י ְשׁ ֵבי ֵ
כּל ֹ
ֶא ֶרץ ֹ
יה בגלל
דּם
בּ ִק ְר ָבּהּ ַ
ֶיה ובגלל עוונות כוהני העבודה זרה  ַה ֹשּׁ ְפ ִכים ְ
הנ ָ
ע ֹו ֹנת כּ ֲ
חטאי נביאי השקר  ֲ
חוּצות כאשר הלכו העיורים בחוצות העיר ,החליקו הם על הדם
ֹ
בּ
ע ְו ִרים ַ
נעוּ ִ
יקים :יד ָ
ַצ ִדּ ִ
יהםעד שאי
שׁ ֶ
עוּבּ ְל ֻב ֵ
ִ
לוּי ְגּ
ִ
איוּכ
ְ
לוּבּ ָדּםבגדיהם התלכלכו בדם  ְבּ ֹל
ַ
א
השפוך על הארץ  ְנ ֹג ֲ
תּ ָגּעוּ
אל ִ
מו הגויים קראו סוּרוּ סוּרוּ ַ
ל ֹ
ק ְראוּ ָ
ט ֵמא ָ
אפשר היה לגעת בבגדיהם :טו סוּרוּ ָ
נעוּ,
נצוּ התקוטטו  ַגּם ָ
סורו מעלינו אתם ישראל הטמאים ,וזה הגיע לנו כעונש על כך שִ  -כּי ָ
פּנֵי
פוּלגוּרבודאי לא נוסיף לגלות ולגור בין הגויים:טז ְ
ָ
איו ִס
ֹ
םל
גּו ִי ֹ
בּ ֹ
ָא ְמרוּבימי השלוה ַ
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פּ ֵני
יטם,וזאתכעונשעלכךשאףהםְ -
יףל ַה ִבּ ָ
ְ
איו ִס
ֹ
ָהח ְלּ ָקםה'פיזראותםמעלפניו ֹל
ְיהו ִ
עו ֵדינוּ כשבאה עלינו הצרה עדיין
ח ָננוּ לא חסו עליהם :יז ֹ
לא ָ
וּז ֵק ִנים ֹ
שׂאוּ ְ
נ ָ
לא ָ
ה ִנים ֹ
ֹכ ֲ
בל  אולם
ע ְז ָר ֵתנוּ היו עינינו צופיות אל חיל פרעה שיבוא לעזרתנוָ  ,ה ֶ
אל ֶ
ינינוּ ֶ
ע ֵ
ינה ֵ
ִתּ ְכ ֶל ָ
צדוּ
יע לא עזרו לנו בעת צרה:יח ָ
איו ִשׁ ַ
ֹ
לגּויֹ ,ל
ֹ
ינוּא
ֶ
נוּצ ִפּ
ָת ִ
צפייתנו היתה לשואְ  ,בּ ִצ ִפּיּ ֵ
בק ֵצּינוּ
תבּ ְר ֹח ֹב ֵתינוּהאויביםארבואתצעדינוולאיכלנוללכתברחובותינו ָק ַר ִ
ינוּמ ֶלּ ֶכ ִ
ִ
ְצ ָע ֵד
ישׁ ָמ ִים
ינוּמ ִנּ ְשׁ ֵר ָ
ִ
יוּר ְד ֵפ
יםה ֹ
ָ
ק ִלּ
אק ֵצּנוּ:יט ַ
יב ִ
כּ ָ
ָמינוּתמוימיחיינו ִ
יוםמותנו ָמ ְלאוּי ֵ
רוּח
ַ
לנוּ :כ
א ְרבוּ ָ
דּ ָל ֻקנוּ רדפו אחרינו  ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָ
ה ָה ִרים ְ
על ֶ
רדפו אותנו בקלות המרוץַ ,
יח ְ
מ ִשׁ ַ
ַא ֵפּינוּ ְ
תם נהרג בהשחתתם ,שירו בו
יתו ָ
בּ ְשׁ ִח ֹ
נ ְל ַכּד ִ
יהוָה יאשיהו המלך הצדיק ִ
גּו ִיםחשבנושהואיגןעלינו:
ֶהב ֹ
נ ְחי ַ
לּו ִ
נוּבּ ִצ ֹ
רא ַמ ְר ְ
שׁ ָ
א ֶ
חיציםהרבהעדשנעשהגופוככברה ֲ
בּת
ו ִשׂ ְמ ִחי ַ
ישׂי ְ
כא פונה ירמיהו למלכות רומי שעתידה להחריב את בית המקדש השניִ  :שׂ ִ
רכּוס
ֹ
ע ָב
תּ ֲ
םע ַל ִי ְך ַ
תבּ ֶא ֶרץעוּץ,אולםדעולכםכי ַגּ ָ
שׁ ֶב ְ
יו ֶ
דוםכעתאתםיכוליםלשמוח ֹ
א ֹ
ֱ
ע ִרי ותקיאו את
בעתיד תבוא עליכם פורענות  ִתּ ְשׁ ְכּ ִרי עד שתהיו שכורים מרוב צרות  ְו ִת ְת ָ
ת ְך לאחר
לו ֵ
יףל ַה ְג ֹ
ְ
איו ִס
ֹ
יּוןכברלקיתונענשתעלכלחטאיך ֹל
תצ ֹ
בּ ִ
םע ֹו ֵנ ְך ַ
תּ ֲ
הצרות:כב ַ
את ִי ְך יתנקם
ח ֹטּ ָ
על ַ
גּ ָלּה ַ
דום ִ
א ֹ
בּת ֱ
ע ֹו ֵנ ְך ַ
שיגאלנו בימות המשיח .ולעומת זאת  ָפּ ַקד זכר  ֲ
בכםעלחטאיכם:

פרקה
ֶה ְפ ָכה
ח ָל ֵתנוּארץישראלנ ֶ
נ ֲ
תח ְר ָפּ ֵתנוּ:ב ַ
הא ֶ
הוּר ֵא ֶ
ְ
יט
נוּה ִבּ ָ
ָהל ַ
ההי ָ
ָהמ ָ
ריהו ֶ
ז ֹכ ְ
א ְ
ְלז ִ
יןאבאבינושבשמים
ינוּו ֵא ָ
ְ
יםה ִי
ָ
תו ִמ
י ֹ
ינוּל ָנ ְכ ִרים:ג ְ
ְ
בּ ֵתּ
ָריםנתונהבידיאומותהעולםָ ,
תינוּ אפילו על המים היינו צריכים
שׁ ִ
בּ ֶכ ֶסף ָ
ימינוּ ְ
מ ֵ
נות :ד ֵ
כּ ַא ְל ָמ ֹ
א ֹמּ ֵתינוּ ְ
עזב אותנו ִ
ָג ְענוּ
נ ְר ָדּ ְפנוּ בעול עבודה קשה ,י ַ
ָארנוּ ִ
צוּ ֵ
על ַ
ָבאוּ :ה ַ
בּ ְמ ִחיר בתשלום י ֹ
ע ֵצינוּ ִ
לשלםֵ ,
חלנוּלאניתןלנוליהנותמהםכיהאויביםגנבווחמסולנוהכל:ו
אהוּנ ָ
ַ
ו ֹל
לאסוףממוןונכסים ְ
ִמ ְצ ַר ִים ָ
חם בקשנו
ל ֶ
בּע ָ
ל ְשׂ ַ
נ ַתנּוּ יָד הושטנו למצרים יד שיבואו להקימנו מנפילתנו  ַאשּׁוּר ִ
םס ָב ְלנוּ:
יה ָ
ע ֹו ֹנ ֵת ֶ
ַא ַנ ְחנוּ ֲ
ינם,ו ֲ
אוּו ֵא ָ
ְ
ינוּח ְט
ָ
א ֹב ֵת
מאשורשיתנולנולחםלהשביענפשנו:ז ֲ
יאל ְח ֵמנוּ
ַ
נוּנ ִב
שׁ ָ
בּ ַנ ְפ ֵ
ָדםאיןמישיפדהאותנומהם:ט ְ
יןמיּ ָ
קא ִ
לוּבנוֹּ ,פּ ֵר ֵ
ָ
יםמ ְשׁ
ָ
ע ָב ִד
ח ֲ
בּרשהריהיועלוליםהאויבים
בה ִמּ ְד ָ
יח ֶר ַ
מ ְפּ ֵנ ֶ
העמדנואתנפשנובסכנהכשהלכנולהביאלחם ִ
פות
ע ֹ
ַל ֲ
מ ְפּ ֵניז ְ
רנ ְכ ָמרוּעור גופנו התחמם ולהט כחום התנור ִ
נוּכּ ַתנּוּ ִ
עו ֵר ְ
להורגנו בחרב:י ֹ
ָדם
יםבּי ָ
ְ
שׂ ִר
הוּדה:יב ָ
יי ָ
תבּ ָע ֵר ְ
ת ֹל ְ
ןענּוְּ ,בּ ֻ
יּו ִ
יםבּ ִצ ֹ
ְ
נ ִשׁ
ָר ָעבמפניהרעבששרףאותנו:יא ָ
חון
ט ֹ
ֶה ָדּרוּ לא נשאו פנים אפילו לזקנים :יג  ַבּחוּ ִרים ְ
לא נ ְ
ז ֵק ִנים ֹ
נ ְתלוְּ  ,פּ ֵני ְ
בידי האויב ִ
שׁלוּ
בּ ֵעץ בסחיבת עצים  ָכּ ָ
וּנ ָע ִרים ָ
שׂאוּ האויבים נתנו על כתפי הבחורים רחיים ומשאותְ ,
ָנ ָ
חוּרים
בּ ִ
רשׁ ָבתוּהזקניםהושבתומלבואבשערהסנהדריןלדוןַ ,
שּׁ ַע ָ
יםמ ַ
ִ
ז ֵק ִנ
נחלשכוחם:יד ְ
שׁ ַבת
ינ ָתם בחורי ישראל לא יכלו להכנס לחופה ולשמוע נגינות שבעת ימי המשתה :טו ָ
ִמ ְנּ ִג ָ
תראשׁנוּנחרבבית
ֵ
הע ֶט ֶר
נ ְפ ָל ֲ
חו ֵלנוּ:טז ָ
למ ֹ
ל ֵא ֶב ְ
ֶה ַפּ ְך ְ
שׂל ֵבּנוּהושבתהשמחתנו,נ ְ
שׂו ִ
ְמ ֹ
ינינוּ:יח
כוּע ֵ
ֵ
הח ְשׁ
לא ֶלּ ָ
ֶהל ֵבּנוַּ ,ע ֵ
ָהדו ִ
ֶההי ָ
עלז ָ
יח ָטאנוּ:יז ַ
נוּכּ ָ
אל ִ
ינ ָ
או ָ
המקדש ֹ
ל ֹדר
א ָך ְ
שׁבִ  ,כּ ְס ֲ
תּ ֵ
עו ָלם ֵ
ל ֹ
יהוָה ְ
א ָתּה ְ
בו :יט ַ
ה ְלּכוּ ֹ
שׁוּע ִלים ִ
שּׁ ֵמםָ  ,
שׁ ָ
יּון ֶ
צ ֹ
הר ִ
ַעל ַ
ו ֹ
תּ ַע ְז ֵבנוּ
תּ ְשׁ ָכּ ֵחנוּ אל תשכחנו לעולםַ ,
ֶצח ִ
לנ ַ
ל ָמּה ָ
ָדור מלכותך קיימת לעולם ,ולכן :כ ָ
ָמינוּ
שׁוּבהַ  ,ח ֵדּשׁ י ֵ
ו ָנ ָ
יך ְ
א ֶל ָ
יהוָה ֵ
יבנוּ ְ
ה ִשׁ ֵ
ָמים אל תעזבנו באורך הגלות :כא ֲ
ְל ֹא ֶר ְך י ִ
דמאדלמרותשמאסתבנועלחטאינו,
ינוּע ְ
ַ
ע ֵל
סמ ַא ְס ָתּנוָּ ,ק ַצ ְפ ָתּ ָ
םמ ֹא ְ
יא ָ
כּ ִ
ְכּ ֶק ֶדם:כב ִ
ינוּכּ ֶק ֶדם:
ְ
ָמ
שׁוּבהַ ,ח ֵדּשׁי ֵ
ו ָנ ָ
יך ְ
ָהא ֶל ָ
נוּיהו ֵ
יב ְ
ה ִשׁ ֵ
אלתקצוףותכעסעלינועדמאודֲ :
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שערההלכה


הלכותארבעתעניות
דברה'
ארבעהתעניות]יז'בתמוז,ט'באב,צוםגדליהועשרהבטבת[ מוזכרותבנביאזכריה)פרק
יעי
ה ְר ִב ִ
צום ָ
אות ֹ
אמרֹ  :כּה  ָא ַמרה'  ְצ ָב ֹ
ל ֹ
א ַלי ֵ
אות ֵ
ַי ִהי  ְדּ ַבר ה' ְצ ָב ֹ
ח פסוקים יח – יט( :ו ְ
וּל ִשׂ ְמ ָחה
שׂון ְ
שׂ ֹ
ל ָ
הוּדה ְ
ל ֵבית  ְי ָ
י ְהיֶה ְ
ירי ִ
ע ִשׂ ִ
ה ֲ
צום ָ
ו ֹ
יעי ְ
ה ְשּׁ ִב ִ
צום ַ
ישׁי  ְו ֹ
ח ִמ ִ
ה ֲ
צום ַ
ְו ֹ
םא ָהבוּ:
לו ֱ
שּׁ ֹ
תו ַה ָ
א ֶמ ְ
יםטו ִבים ְו ָה ֱ
ֹ
ע ִד
וּלמ ֹו ֲ
ְ


כיוןשסדרתהחודשיםעלפיהתורה,מתחילהמחודשניסן,כמושנאמר)שמותיבב(
"החודש הזה לכם ראש חודשים ,ראשון הוא לכם לחודשי השנה" ,נמצא שצום
הרביעי ,הוא צום שבעה עשר בתמוז ,כי חודש תמוז הוא החודש הרביעי מניסן.
וצום החמישי ,הוא תשעה באב ,כי חודש אב הוא החודש החמישי מניסן .וצום
השביעי ,הוא צום גדליה בשלשה בתשרי ,כי חודש תשרי הוא החודש השביעי
מניסן.וצוםהעשירי,הואצוםעשרהבטבת,כיטבתהואהחודשהעשירימניסן.


טעםהתעניתבשבעהעשרבתמוז
חמשה דברים קשים ארעו בשבעה עשר בתמוז ,ואלו הם :א .נשתברו לוחות
הברית ,שהוריד משה רבנו בהר סיני ,לסוף הארבעים יום וארבעים לילה שהיה
בשמים ולמד את התורה שם מפי הקב"ה .ב .הופסקה הקרבת קרבן התמיד בכל
יום במקדש .ג .הבקיעו האויבים את חומת ירושלים בתקופת חורבן בית המקדש
השני.ד .שרףאפוסטמוסהרשעאתהתורה.ה .הועמדצלםבהיכלביתהמקדש.
וכמבוארלעילבשערהאגדהאתכלהמאורעותבהרחבהאחתלאחת.


טעםהתעניתבתשעהבאב
חמשה דברים קשים אירעו בתשעה באב ,ואלו הם :א .נגזר על אבותינו כשהיו
במדבר ,שלא יכנסו לארץ ישראל ,בגלל חטא המרגלים שהוציאו דיבה על הארץ.
ב .ג .חרבו בתי המקדש  -הראשון והשני .ד .נפלה העיר הגדולה 'ביתר' ביד
הרומאים,ונהרגובהמיליוניםמישראל.ה.חרשטורנוסרופוסהרשעאתההיכל.


טעםהתעניתבשלשהבתשרי
ביום שלושה בתשרי נהרג גדליה בן אחיקם ,ובכך נכבתה גחלת שארית הפליטה
שנשארובארץהקודשאחרחורבןביתראשון.


טעםהתעניתבעשרהבטבת
בעשרהבטבתהגיענבוכדנצרהרשעמלךבבללירושלים,וצרעליהסביבלחומה.


מטרתהתענית
כתב הרמב"ם :כל ישראל מתענים בימים אלו ,מפני הצרות שאירעו בהם ,כדי
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לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה ,ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ,ומעשה
אבותינושהיוכמעשינועתה,עדשגרםלהםולנואותןהצרות,שבזכרוןדבריםאלו
נשובלהיטיבדרכנו,שנאמר)ויקראכומ('והתודואתעונםואתעוןאבותם'.


החייביםבתענית
הכל חייבים להתענות אנשים ונשים ,ואסור לפרוץ גדר .ואפילו אדם שהתענית
מפריעה לו וגורמת לו שלא ילמד תורה כראוי ,או שהוא פקיד ולא יוכל לעבוד
כראוי,חייבלהתענותתעניותאלו).י(


מעוברת,מיניקה,יולדתומפילה
מעוברת,מיניקה,יולדתומפילה -דינןמשתנהלפיהתעניותהשונות:בתעניותיז'
בתמוז,צוםגדליה,ועשרהבטבת,וכןט'באבכשנדחהליוםראשון,דינןכדלהלן:

נשים מעוברות פטורות מלהתענות ,אף אם אינן מצטערות מהתענית .ומעוברת
היינו משלושה חדשים מתחילת הריונה ומעלה .ומכל מקום אף קודם לכן אם
סובלת מהקאות ומיחושים או חולשה רבה ,פטורה מלהתענות .ויש מקילים בכל
מקרהמידכשנודעלהעלידיבדיקהרפואיתשהיאבהריון).מג.סנסןליאירעמ'קמה(

יולדת ומפילה פטורות מלהתענות תוך שלושים יום ללידה .ולאחר מכן ,תוך
עשריםוארבעחודש]שנתיים[ללידה,אםהןמרגישותחולשהיתירה,גםכןפטורות
מןהתענית).מד.חזוןעובדיהפוריםעמודלח(


נשיםמיניקותפטורותמלהתענות.


ואולםצוםתשעהבאב כשאינודחויחמוריותר,והדיןכדלהלן:מעוברותומיניקות
חייבות בתענית .היולדת או המפילה פטורות מלהתענות עד שלושים יום מן
הלידה,אולםלאחרמכןחייבותאףהןלהתענות).רמט(


חולה.זקן.
חולה,אוחולהשהתרפאאךעדייןהואחלשומצטערמאודוישחשששיחזורלו
החולי,אוזקןמופלגשתשכוחו,הריהםפטוריםמלהתענות).מזמחרמה(


קטנים
ילדים קטנים ]הבנים עד גיל שלוש עשרה שנה ,והבנות עד גיל שתים עשרה[ ,הרי הם
פטורים מהתענית לגמרי .ואפילו אם הם רוצים להחמיר על עצמם ,יש למחות
בידםשיאכלו,וכמושכתבבספרחייאדםשאפילואםהבןבגילשתיםעשרהשנה,
איןצריךלחנכולהתענותכלל.וכןפסקוהגאוןמהר"םבןחביבועוד.

והטעם בזה כי בשאר מצוות מצווים אנו לחנך את בנינו ובנותינו ,כדי שכאשר
יגדלו ,ימשיכו לנהוג כן .אבל בתעניות הללו שאנו מקוים ומצפים כל יום לגאולה
השלימה ,שאזימלאשחוקפינוולשוננורינהויפסקוהתעניות,למהלנולחנךאת
הילדיםלדברשכאשריגדלו,לאתהאלהםתועלתמזה).מא(
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ויראתמאלוהיך
עלכלאישואשהבריאיםלהתענות,ולאיפרשו מןהציבורבתרוציםשהם חלשים
וכדומה,כייודעתעלומותיודעבדיוק,אםהאדםיכוללהתענותאולא).מב(


מזלטוב
חתן וכלה שנמצאים בשבעת ימי המשתה ,או שלושה בעלי ברית ]אבי הבן ,הסנדק
והמוהל[אואבאשפודהאתבנוהבכורביוםהתענית,חייביםלהתענות).מב(



תעניתדחויה
ומכלמקוםאםשבעהעשרבתמוזאותשעהבאבאוצוםגדליהחלובשבת,כיון
שדוחיםאתהתעניתליוםראשון,מותרלחתןולכלה,ולשלושהבעליברית,ולאבי
הבן שפודה את בנו הבכור ,לאכול ולשתות אחר חצות היום ,ואינם רשאים
להחמירעלעצמם,כיוןשיוםטובשלהםהוא).מט(


בריתמילהדחוי
תינוק שהיה חולה ,ודחו את מילתו ליום ראשון שחלה בו התענית הדחויה ,אין
היתרלשלושתבעליהבריתלאכולבאותויום,אלאיתענועדסוףהיום).נג(


פדיוןדחוי
וכמוכן,בכורשחלהפדיון]לילשלושיםואחדמיוםלידתו[ שלובשבת,ונדחההפדיון
למוצאישבתאוליוםראשוןשחלהבוהתעניתהדחויה,חייבאביהבןלהתענות
עדסוףהיום).נג(


תפנוקים
הפטורים מלהתענות ,ראוי שלא יאכלו מעדנים ומיני מתיקה כמו שוקולד ,גלידה
וכיוצאבזה.ומכלמקוםחולההצריךלאכולבשרושארמינימאכליםחשוביםכדי
שיתחזקויתרפא,רשאילאכול).מד(


תרופות
אדם בריא שמתענה ,אך עליו לבלוע כדורים נגד מיחושי ראש וכדומה ,מותר לו
לבלועאתהכדורים בלימים.אךאםקשהלולבולעםבלימים,ישלהקללרסקם
לתוךכףעםמעטמיםולבלוע).כףהחייםסימןתקנדס"קלד.לא(

סיגריות
אדם הרגיל לעשן ,שאם לא יעשן יגרם לו צער ,יש להקל לו לעשן בתענית .ובכל
זאת בתשעה באב יש להחמיר יותר ,ואם זקוק מאוד יעשן בצנעה .אבל אותם
החובביםסיגריותמידיפעם,איןלהתירלהם).לא,רנה(


ונשמרתםמאודלנפשותיכם
מהטובומהנעיםלהמנעמעישוןסיגריותלגמרי,מאחרשהתפרסםשהעישוןמזיק
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ומסוכןמאודלבריאות,ומביאלידימחלותקשות,ומקצראתימיושלהאדםח"ו.
ושומרנפשוירחקמזה,ויקייםבעצמו"ונשמרתםמאודלנפשותיכם").לא(


שכחוברך
שכח וברך ביום התענית על מאכל או משקה שהוא ,וקודם שטעם נזכר שהוא
בתענית ,יטעם משהו מועט מאוד מהמאכל או מהמשקה כדי שלא תהא ברכתו
לבטלה,כיוןשאיסורברכהלבטלהחמוריותרמאיסוראכילהביוםתענית).לח(


שכחואכל
שכחואכלאפילוכזיתביוםהתעניתונזכרלאחרמכן,חייבלהמשיךולהתענותעד
סוףהיום ,ולאאיבדבזהאתהתענית.וטובשיתענהיוםאחרכדילכפרעלשגגתו
שטעהואכל ,אךאםע"יתעניתזויתמעטמלימודו,לאיתענהאלאיתןצדקהכפי
כוחווירבהבלימודתורה,שאיןלךדברהמכפרעוונותיותרמלימודתורה).לה(

שכחואכלביוםהתענית,אםאכלכמותשלכזית]27גרם[לאיאמר'עננוביוםצום
התעניתהזה'בתפילתהמנחה,אבלאםאכלפחותמכזיתיאמר'עננו').לז(


מסטיק
אסורללעוסמסטיקבתענית.ואמנםאםאיןבוטעםכלל,מותרללועסו).ל(



בשמים
מותר להריח בשמים בתענית ,מלבד בתשעה באב שיש לאסור בזה משום שצריך
למעטבתענוגים,כמבוארבשלחןערוך)סימןתקנטסעיףז().לא,רפב(



תפלותהתענית
עננו
המתענה אומר 'עננו' בברכת 'שומע תפלה' .ואומרים 'עננו' בתפלות שחרית
ומנחה ,אך לא בתפלת ערבית שקודם התענית .ואמנם בתשעה באב שהתענית
מתחילהמהערבהקודם,אומרים'עננו'גםבתפלתערבית.

מנהגבניאשכנזבכלהתעניותלומר'עננו'רקבתפלתמנחה,מחשששמאיארעלו
אונס ויאכל קודם גמר התענית ,והיאך יאמר 'עננו ביום צום התענית הזה' כאשר
אינושרויבתענית.ומכלמקוםהש"צאומר'עננו'בחזרתהתפלהשלשחרית).סז(

שכח
שכח ולא אמר 'עננו' ,ונזכר אחר שאמר ברוך אתה ה' ,אינו רשאי לסיים 'למדני
חוקיך' ,וכן אינו רשאי לומר 'עננו' בין 'שומע תפלה' ל'רצה' ,אלא בסוף 'אלוקי
נצור' יאמר 'עננו' קודם שיאמר 'יהיו לרצון אמרי פי' האחרון ,ויסיים 'ברוך שומע
תפלה'בלבד,בלישםה'.ואםשכחלומרגםשם,אינוחוזרכלל).עח(
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שליחצבור
בחזרת הש"צ בשחרית ובמנחה ,אומר הש"צ 'עננו' כברכה בפני עצמה בין ברכת
'גואלישראל'לברכת'רפאנו',וחותם'בא"יהעונהלעמוישראלבעתצרה'.והטעם
שתקנולומרברכהזודוקאשם,משוםשאחרהפסוק)תהליםיטטו('יהיולרצוןאמרי
פיוהגיוןלבילפניךה'צוריוגואלי' ,נאמרמזמור)פרקכ( 'יענך ה'ביוםצרה',לכך
סמכו'גואלישראל'לברכת'העונהלעמוישראלבעתצרה').עב,עג(


אין הש"צ אומר 'עננו' כברכה בפני עצמה ,אלא אם כן יש ששה מתענים בבית
הכנסת,והואבכללם.אךאםאיןששה,יאמר'עננו'בברכת'שומעתפלה').פ(


אדם שאינו מתענה ,לא יעלה שליח צבור בתענית ,כיון שלא יוכל לומר בחזרה
התפלה'עננוביוםצוםהתעניתהזה'שהריאינומתענה).פז(


שכח
שליחצבורששכחולאאמר'עננו'ביןגואלישראללרפאנו,אםנזכרקודםשסיים
ברכת 'רפאנו' ,חוזר ואומר 'עננו' וחותם 'ברוך אתה ה' העונה לעמו ישראל בעת
צרה',ומתחילשובברכת'רפאנו'.אבלאםהתחיל'רפאנו'ונזכראחרשאמר'ברוך
אתה ה' ,אינו רשאי לומר 'למדני חוקיך' ,אלא אומר 'עננו' כמו היחיד באמצע
ברכת 'שומע תפלה' ,ויסיים 'ברוך אתה ה' שומע תפלה' .ואם גם שם שכח ,טוב
שיאמר'עננו'אחר'יהיולרצון'ויסיים'ברוךשומעתפלה'בלבד).עג(


המאחריםלתפלה
צבורשהתאחרולתפלתמנחה,ומפאתחוסרהזמןאיןבאפשרותםלהתפללתפלת
לחשעםחזרה,ולכןהש"צמתפללשמונהעשרהבקולרםוהציבורמתפלליםעמו
בלחש] ,ואומרים קדושה ביחד ,וכשמגיע הש"צ לסיום ברכת 'אתה קדוש' ממשיך הש"צ עם
הציבור בלחש[  -כשמגיע לסיום ברכת 'גואל ישראל' ,יאמר 'עננו' בקול רם ויחתום
'ברוך אתה ה' העונה לעמו ישראל בעת צרה' ,ולא יענו אחריו 'אמן' ,שהרי הם
באמצעהעמידה.וכשיגיעוהציבורלברכת'שומעתפלה',יאמרוהםשם'עננו').צ(


תחנוניםידבררש
מרביםבסליחותותחנוניםאחרחזרתהש"צבשחרית.ויאמרםבנחתובהכנעהולא
במרוצה.וכברנאמר)תהליםנאיט(":לבנשברונדכה,אלוהיםלאתבזה").סא(


מזלטוב
אםהחתןאובעליהבריתבביתהכנסתבשחרית,אומריםלאחרהחזרהוידוי]מה
נאמר לפניך[ ,וי"ג מדות ללא נפילת אפים ]לדוד אליך[ ,וממשיכים את הסליחות
והתחנונים של התענית ,ומדלגים את אמירת 'והוא רחום' שאומרים בכל שני
וחמישי.ומכלמקוםבעליהשמחהעצמם]חתן ובעלי הברית[ אינםאומריםסליחות
ותחנוניםכלל).צג(


בביתהאבל,איןאומריםאלאאתהסליחות שלהתענית,ללא'וידוי'וללאאמירת
'והוארחום'.כיוןשמדתהדיןמתוחהעליו,ואיןראוילהזכיראתהעוונות).צג(
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קריאתהתורה
רובמנין
איןמוציאיםספרתורהבשחריתובמנחה,אלאאםישששהמתענים.ואמנםבימי
שני וחמישי בשחרית בלבד ,אם אין ששה מתענים ,יוציאו ספר תורה ויקראו
בפרשתהשבוע,אבלבשארהימיםאובמנחהלאיוציאוספרתורהכלל).קא(


עולהמתענה
אין להעלות לספר תורה ,אלא מי שמתענה .ולמנהג בני אשכנז שקוראים לעולה
בשמו ,אם לא ידע הגבאי שאיש זה אינו מתענה וקרא לו בשמו ,אם זה בשחרית
בימישניוחמישי,רשאילעלות.אךבשארהימיםאובמנחה,אינורשאילעלותכי
ישבזהחששברכותלבטלה,ולכןיאמרשאינומתענהויעלהאחרבמקומו).קו(

ולכן אם יש רק כהן אחד ואינו מתענה ,יצא הכהן מבית הכנסת ויעלה ישראל
במקומו.ואםאינויכוללצאת,כגוןשהואזקןותששכוחו,יאמרו"אףעלפישיש
כאן כהן ,יעמוד ישראל במקום כהן" .והוא הדין אם יש לוי אחד שאינו מתענה,
יקראהכהןפעמייםבמקוםהלוי,ויצאהלוימביתהכנסת).קי(


קוראמתענה
טובלהזהרשגםהקוראבתורהיהיהמישמתענה.אךאםאיןבקיהקוראבתורה
כראויאלאקוראשאינומתענה,רשאילקרואבתורה).קיא(


הפטרהבמנחה
מנהג בני אשכנז לקרוא הפטרה בתעניות במנחה מהנביא ישעיה )פרק נה פסוק ו(
'דרשו ה' בהמצאו' ,אך מנהג בני ספרד שלא להפטיר לבד מתשעה באב .וספרדי
שהוזמן אצל האשכנזים בתענית במנחה לעליית שלישי ,נכון שיתחמק מלעלות
לספרתורה,אךאםכברקראוהובשמו,יעלהלתורהויפטירבברכות).צז(


ואומנםבחוברת'חגהשבועותבהלכהובאגדה'התבארשספרדישהוזמןלקרואמגילתרותאצל
בניאשכנז,אינורשאילברךלהם,אלאאחריברךוהואיקרא,ואםכןמדועכאןלגביההפטרהאנו
אומריםשרשאילקרואולברךאתברכותההפטרה?אלאשכתבו הפוסקיםשיש לחלקביןברכה
שמזכירבהלשון'וציונו',לביןברכתשבחשלאמזכירבהלשון'וציונו'.והיינושבמגילתרות,כיון
שהספרדי שקיבל עליו הוראות מרן השלחן ערוך  -אינו מצווה לברך ,אם כן היאך יאמר ,אשר
קדשנובמצוותיו'וציונו',הרילאנצטווה.לאכןבברכותהפטרהשהםברכותהשבחלבורא עולם
'אשר בחר בנביאים טובים' וכו' ואינו מזכיר לשון 'וציונו' ,אין בזה חשש ברכה לבטלה ורשאי
לברך.אלאשלכתחילהבודאישלאיעלה,כיוןשאיןמנהגבניספרדלקרואהפטרהבתעניות).צט(



ברכתכהנים
אףעלפישבמשךהשנההכהניםנושאיםאתכפיהםבתפלתשחריתבלבד,מכל
מקוםבתעניותנושאיםהםאתכפיהםגםבתפלתמנחה.והטעםבזה,כיוןשאסרה
התורה לכהן לישא את כפיו כשהוא שתוי יין ,ובכל יום כיון שאדם אוכל ,קיים
חשש שישתה הכהן בסעודתו יין ולא יוכל לישא את כפיו .אבל בתענית שאסור
לאכול,איןחשששהכהןישתהיין,ולכןנושאהואאתכפיו.
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ומטעם זה כהן שפטור מהתענית ,אינו נושא את כפיו במנחה ,שכיון שהוא אוכל,
קיים בו עדיין את החשש של שתיית יין כשאר ימות השנה .ולכן יצא הכהן הזה
מביתהכנסתבשעתנשיאתכפייםשלחבריוהכהנים.

ואמנםבגמראמסכתתענית)דףכועמודב(מבוארשאיןהכהניםנושאיםאתכפיהם
בתפלתמנחהשליוםהכיפורים,שכיוןשמתפלליםבעודהיוםגדול,ישחשששמא
יטעוויאמרושגםבמשךהשנהמותרלישאכפיםבמנחה.אלאששואלתהגמרא,
אם כן למה במנחה של שאר התעניות ,הכהנים נושאים את כפיהם? ומשיבה
הגמרא כיון שהכהנים נושאים את כפיהם סמוך לשקיעת החמה ,הרי תפלה זו
דומהלתפלתנעילהביוםהכיפוריםשמתפלליםאותהדוקאסמוךלשקיעתהחמה,
ולכןאיןחשששיטעובשארתפלותמנחהשלמשךהשנהשמתפלליםאותםבעוד
היוםגדול.

נמצאנו למדים שאין הכהנים נושאים כפיהם ,אלא בתפלת מנחה הסמוכה
לשקיעתהחמהולאקודםלכן,שמאיטעובמשךהשנהלישאכפייםבמנחה.

ואולםישנוהגיםשהכהניםנושאיםאתכפיהם,גםאםמתפלליםמנחהמזמןפלג
המנחה ]דהיינו כשעה ורבע לפני צאת הכוכבים בשעות זמניות .בעשרה בטבת בערך בשעה
 15:50אחר הצהרים .ובשבעה עשר בתמוז בערך  18:30בערב[  .ומכל מקום אם מתפללים
מנחהקודםפלגהמנחה,אסורלכהניםלישאאתכפיהם,וישלמחותבידם).סב,סו(


ביןהשמשות
ציבורשנמשכהתפלתםעדאחרשקיעתהחמה,רשאיםהכהניםלישאאתכפיהם
בזמן בין השמשות ]שהוא הזמן שמהשקיעה ועד צאת הכוכבים ,שזה ספק יום ספק לילה[,
אבלאםנמשכהתפלתםעדצאתהכוכבים,לאישאוהכהניםאתכפיהם).סו(



ביןהמצרים
המקורלביןהמצרים
יןה ְמּ ָצ ִרים" ,דרשוחז"ל:אלו
יגוּה  ֵבּ ַ
ה ִשּׂ ָ
יה ִ
לר ְד ֶפ ָ
עלהפסוקבאיכה)פרקאפסוקג( " ָכּ ֹ
הימיםשביןשבעהעשרבתמוזלתשעהבאב,שבהםנכנסוהאויביםלירושליםעיר
הקודשופרעופרעותבישראל,עדשביוםט'באבהעלואתביתהמקדשבאש.ולכן
נהגוישראלקדושיםכמהמנהגיצערואבלותבימיםאלוכדלהלן).קטז(


תיקוןחצות
* כתבמרןבשלחןערוך)אורחחייםסימןאסעיףג( ראוילכליראשמיםשיהאמיצר
ודואג על חורבן בית המקדש .וכבר תיקן רבנו האר"י ז"ל לומר כמה פרקי תהלים
מסוימים המובאים בסידורים בסדר 'תיקון חצות' ]'תיקון רחל' ו'תיקון לאה'[ .וזמן
אמירתםמחצותהלילהעדסוףהלילה.
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* נכוןלשבתעלהרצפהסמוךלפתחבשעתאמירת'תיקוןרחל',וטובשיניחאיזה
בד וישב עליו ,ויאמר את התיקון בכוונה ובקול בכי על חורבן בית המקדש .וטוב
שיחלוץמנעליוקודםאמירת'תיקוןרחל'.


*גםתלמידיחכמיםשתורתםאומנותם,יאמרו'תיקוןחצות').הליכותעולםח"אמח(


* גם הנשים טוב שתאמרנה 'תיקון חצות' ,ותצטערנה ותבכנה על חורבן בית
מקדשנוותפארתנו,שעדייןלאנבנהבאשמותינואנו).הליכותעולםחלקאעמודמח(


* מעלת אמירת 'תיקון חצות' ,גדולה יותר ממעלת התפלה בנץ החמה .וגדולה
יותרגםממעלתאמירת'סליחות'בחודשאלול).הלכהברורהסימןאסעיףג(


תיקוןרחל
בימי'ביןהמצרים'טובלומר'תיקוןרחל' גםבחצותהיום,כפישכתברבנוהאר"י
ז"ל :מנהג טוב וכשר לכל בעל נפש לישב באבלות אחר חצות היום בכל ימי בין
המצרים,ולבכותבכיהממשעלחורבןהבית.אשרעלכן,מהטובומהנעיםמה
שנהגורביםבימיביןהמצריםלישבעלהרצפהולומר'תיקוןרחל'שבופסוקיםשל
בכי וצער על חורבן בית המקדש .וזמן אמירתם מחצות היום ועד שקיעת החמה.
ומנהג חשוב הוא כמבואר בדברי האר"י ,הגאון החיד"א ,המגן אברהם ,האליה
רבה,כףהחייםועוד).קטז(


תזמורת
יש להקפיד שלא לשמוע שירים המלווים בכלי נגינה בימים אלו ,ומכל מקום
בשמחה של מצוה כברית מילה ,סעודת חתן וכלה ,בר מצוה ,פדיון הבן ,סיום
מסכת וכדומה ,מותר להשמיע שירים עם כלי נגינה ממש .ומנהג בני אשכנז
להחמירשלאלהשמיעכלינגינהאףבשמחהשלמצוה).קטז,קכא(


שירים
שירהבפהללאליווישלכלינגינה,מותרתבכלאופןאףללאשמחתמצוה.וכל
שכןאםרוצהלהנעיםאתקולובתפלה,שבודאיראויונכוןלעשותכןולאלהמנע,
וכמושנאמר)תהליםק,ב(":עבדואתה'בשמחה,בואולפניוברננה").קיז(


ריקודים
ואולם ריקודים ומחולות אסור לעשות בימים אלו ,אפילו בלא כלי נגינה .ופשוט
שכל זה אפילו בריקודים המתנהלים על פי תורתנו הקדושה וכללי הצניעות
המקודשים לעם ישראל ,אנשים לבד ונשים לבד ,עם מחיצה המפסקת שאין
הגבריםרואיםאתהנשיםכלל.אבלריקודיםמעורביםאנשיםונשיםיחד,אסורים
בהחלט איסור חמור ונורא .ואפילו אם אין ריקודים מעורבים ממש אלא אנשים
לבד ונשים לבד ,אך ללא מחיצה המבדלת ביניהם ,ורואים האנשים את הנשים
רוקדות,הריזהאיסורחמור,שמגרהבעצמואתהיצרהרע.
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ואמרוחז"ל,בכלמהשניסהבלעםהרשעלקללאתישראללאהצליח,אךבדבר
אחד הצליח ,שנתן עצה לבלק לשלוח את בנות מואב אצל ישראל ,והם כבר
י ְשׂ ָר ֵאל
ֵשׁב ִ
יחטיאו ויקלקלו אותם .וכן היה כמו שנאמר בפסוקים )במדבר כה א(ַ " :ויּ ֶ
אל
ַיּאמר ה' ֶ
אף ה'  ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל :ו ֶ
מו ָאב :וכו' ו ִַיּ ַחר ַ
נות ֹ
בּ ֹ
אל ְ
נות ֶ
ל ְז ֹ
ה ָעם ִ
ָחל ָ
ַבּ ִשּׁ ִטּים  ַויּ ֶ
אף ה'
רון ַ
ח ֹ
ויָשׁב ֲ
שּׁ ֶמשׁ ְ
או ָתם לה'  ֶנגֶד  ַה ָ
הו ַקע ֹ
ו ֹ
ה ָעם ְ
אשׁי ָ
ר ֵ
כּל ָ
את ָ
קח ֶ
משׁה ַ
ֶ
יםל ַב ַע ְ
ְ
יוה ִנּ ְצ ָמ ִד
ָשׁ ַ
אנ ָ
לה ְר ִ
יי ְשׂ ָר ֵא ִ
לשׁפ ֵט ִ
ְ
הא
רמשׁ ֶ
ֶ
ַיּאמ
ִמ ִיּ ְשׂ ָר ֵאל:ו ֶ
עור:וכו'
לפּ ֹ
גוּאישׁ ֲ
יםא ֶלף".
ָ
הו ֶע ְשׂ ִר
הא ְר ָבּ ָע ְ
יםבּ ַמּ ֵגּ ָפ ַ
ַ
יוּה ֵמּ ִת
ַיּ ְה ַ
וִ

ומה שיש כמה עמי הארץ שטוענים להקל ראש בעניינים אלו ,בטענה כדי שיכירו
הבחורים והבחורות זה את זו ויבואו בקשרי שידוכין ונישואין ,הרי זו טענת שוא
הבלורעותרוח.ופשוטשאלוהןדעותמשובשותפסולותומגונות,ואינןבאותמצד
היצרהטובכלל,ואינןעלפירוחתורתנוהקדושה,אלאהןמצדהסטראאחראשל
היצר הרע ,ומהתאוות האסורות המגונות והשפלות שבאותם אנשים ,כי הרבה
שלוחים יש להקב"ה המזווג זיווגים .ומיותר לומר ,כי לצערנו הרב כמה מכשולים
ואיסורים חמורים הרבה יותר ,נגרמו מההנהגות הגרועות בדברים אלו והדומים
להם ,וכבר אמרו חז"ל )כתובות יג ב( 'אין אפוטרופוס לעריות' ,שהעריות נפשו של
אדםמחמדתם)מכותכגב(.אשרעלכן,שומרנפשוירחקמכלהנהגהשכזו.ואףאם
היהרגילבעברלהשתתףבמקומותכאלושישבהםריקודיםמעורבים,יפרושמכל
זה ,שכבר נצטוינו בתורתנו הקדושה )ויקרא יט ב( "קדושים תהיו כי קדוש אני ה'
אלוהיכם" ,ופרשו חז"ל 'פרושים תהיו' .ולכן לא יבוש אדם מפני המלעיגים עליו
ואפילוהםמבנימשפחתו,כיכבראמרוחז"ל)עדיותזב('מוטבשיקראהאדםשוטה
כל ימיו ,ואל יקרא רשע שעה אחת לפני המקום' .וברוך ה' הניסיון מורה שאותם
אנשים שהתחזקו באמת בכל ליבם ובכל נפשם ועמדו איתנים בדעתם שלא
להשתתף במקומות כאלו ,וכל שכן שהם עצמם אינם מארגנים את שמחותיהם
בצורהכזאת,הבינואותםבנימשפחתם וכבדואתדעתם.אשריהםואשריחלקם,
שבמקוםשבעליתשובהעומדים,איןצדיקיםגמוריםיכוליםלעמוד.ואמרובגמרא
)מכותכגב(צאולמדמציוויהתורה"רקחזקלבלתיאכולהדם,כיהדםהואהנפש",
ומה אם דם שנפשו של אדם קצה ממנו ,בכל זאת הפורש ממנו מקבל שכר  -גזל
ועריות ,שנפשו של אדם מתאווה להם ומחמדתם ,הפורש מהם על אחת כמה
וכמהשיזכהלוולדורותיוולדורותדורותיועדסוףכלהדורות!עדכאןדבריהגמ'.

ועל קצה המזלג נביא ממה שכתב אחד מהקדמונים תשובה לחכם אחר ,והובא
במשנה ברורה )סימן שלט בבאור הלכה( וזה תוכן דבריו :חיל ורעדה אחזתני ,בכל
צרותיהם לי צר ,על דבר הפרצה הגדולה שעשו פריצי בני עמנו במקומם לעבור
בשאט נפש על דת ודין תורתנו הקדושה ,וחוללו במחולות נערים בני בלי תרבות
עםבתולות,והתערבובהםגםאנשיםונשיאנשיםושעיריםירקדושם,אוילנפשם
כיגמלורעהלעבורעלדתבפרהסיא,והתורהחוגרתשקעליהם,וה'יצילנומעונש
זה.ובודאישכבודועשהיפהלמחותבכלכוחובאנשיםהאלו.וכלרבומורהבעירו
מחוייב למחות ולבטל את הריקודים והמחולות של בחורים בני בלי תרבות
ובתולות יחד ,וקל וחומר בן בנו של קל וחומר לאספסוף אשר בקרבו ותערובות
אנשיםונשים.וידועשאיןחילוקבזהביןנשואותלפנויות.ואיןלך דרגהגדולהמזו
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להסתתהיצרהרעלזנות,עלידישמתבונניםומביטיםבניבלי תרבותהאלהבפני
הנשיםוהבתולותבעתהריקוד,ופעמיםגםאוחזיםבידיהם,וקוראאניעליהם'יד
ליד לא ינקה מדינה של גיהנם' וכו' .וידוע שרוב ככל הבתולות כבר הגיע זמנם
לראות,והנוגעבהםלשםחיבה עוברעללאומןהתורהשנאמר)ויקראיחיט( 'ואל
אשה בנדת טומאתה לא תקרב' ,שאפילו קורבה סתם אסורה ,ופשוט הוא ,ומרוב
פשיטותו לא ניתן לכותבו ,ורק כדי להוציא מלב הבורים ועמי הארץ שחושבים
שאין איסור בפנויה כלל ,אך האמת שאין חילוק ,וחס ושלום לא יעלה על הדעת
לחלק כלל .כללו של דבר :אין לך גדר ערוה גדול מזה לבטל את המחולות
והריקודים של אנשים ונשים יחד ,בין נשואות ובין פנויות ,ואנחנו שקבלנו את
והיה לא תהיה .עד
התורה הקדושה ,מחויבים לעשות גדר וסייג שלא יעשה כןֹ  ,
כאןדבריו.ישמעחכםויוסףלקח).קכ,קכא(


שהחיינו
טובשלא לברך'שהחיינו'בימיביןהמצריםעלפריחדשאובגדחדש,אלאימתין
עדאחרתשעהבאב.ואולםבשבתותשבינתיים,מותרלברך'שהחיינו').קכד,קכט(

חולה ,רשאי לברך 'שהחיינו' על פרי חדש ,מפני שהפירות פותחים את תאבונו
לאכולדבריםהטוביםלבריאותו.והואהדיןלקטןשאינומביןאתמשמעותהאבל
עלחורבןביתהמקדש,שמותרלתתלופריחדשוללמדולברך'שהחיינו').קלא(

לקחבטעותפריחדשוברךעליוברכתהנהנין,ופתאוםנזכרשהואפריחדש,יברך
עליו'שהחיינו'ויטעםממנו,כדישלאתהאברכתולבטלה).קלג(


ונשמרתםמאודלנפשותיכם
צריךלהזהרבימיםאלושלאללכתיחידיברחוב,מסוףשעהרביעיתמתחלתהיום
]בערך 10:15בבוקר[ עדסוףשעהתשיעית]בערך 4:30אחרהצהריים[ ,מפנישישמזיקים
ששולטיםבימיםאלו.וכןישלהזהרשלאללכתביןהחמהלצל).קלג(

אףעלפישכתבהרמב"ם)הלכותת"תפ"בה"ב(שהתלמידיםהעושיםמעשיםשאינם
הגונים,יכהאותםהמלמדברצועהקטנה ולאמכתאכזרי,מכלמקוםבימיםאלו,
יזהרושלאלהכותאתהתלמידיםכלל,מפנישישמזיקשבשעהשהמלמדמכהאת
התלמיד ,הוא גם כן מכה אותו ,והמכה יכולה להזיק לילד ,על אף שהכה מכה
קטנהמאוד.וכמוכןההוריםלאיכואתילדיהםכללבימיםאלו).קלג(


נישואים
מנהג בני אשכנז שלא לשאת אשה בימים אלו ,אבל מנהג בני ספרד לשאת אשה
עד ראש חודש אב ,כדעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו ,ואין צריך להמנע
מזהכלל,ואדרבהעדיףיוםאחדקודם ,ובפרטשהרבהנכשליםבעוונותינוהרבים
בנגיעותובעבירות חמורות,שבודאישיפהשעהאחתקודם,וכמושאמרוחז"להוי
מחשבהפסדמצוהכנגדשכרהושכרעברהכנגדהפסדה).ה"עח"בעמודקלה(
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תספורת
מנהג בני אשכנז שלא להסתפר ולא להתגלח משבעה עשר בתמוז עד יום עשירי
באב.ומכלמקוםאםחלבריתמילהבימיםאלו,מותרלשלושהבעליברית]המוהל,
הסנדקואביהבן[ להסתפרולהתגלח,אלאאםכןחלהבריתבשבועשחלבותשעה
באב,שאזאיןלהתיר).קנ,קנז(


ישמבנותאשכנזהמחמירותגםכןשלאלהסתפרבימיםאלו).קנא(




חודשמנחםאב
משנכנסאב
אמרו חז"ל )מסכת תענית כו ב( 'משנכנס אב ממעטים בשמחה' .ודקדקו לומר
'ממעטים',דהיינושעדייןצריכיםלשמוח,אלאשישלהפחיתמעטמהשמחה.כיון
שכלהזמןצריךהאדםלעבודאתה'בשמחהכמושנאמר)תהליםקב("עבדואתה'
'בשמחה' בואו לפניו 'ברננה'" .וכבר אמרה תורה )דברים כח מז( "תחת אשר לא
עבדתאתה'אלוהיךבשמחהובטובלבבמרובכל".


משפט
יהודי שיש לו תביעה משפטית עם גוי ,יתחמק מלדון עמו מראש חודש אב עד
עשירי באב .ואם אפשר טוב להשתדל שיתקיים המשפט בחודש אדר ,שאז מזלם
שלישראללמעלהלמעלה).קלט(


רפואהשלימה
מישצריךלעבורניתוח,ואפשרלדחותאתהניתוחעדעשיריבאב,כדאישידחה
אתהניתוח).הליכותעולםחלקבעמודקלד(


תנאים
מותרלעשותמסיבת'שידוכין''-תנאים'אףלאחרראשחודשאב,ומכלמקוםאין
להתיר לעשות ריקודים בימי בין המצרים אלא לשורר בפה בלבד .וכן אין לערוך
סעודה,אךמותרלהגישלפניהאורחיםמינימתיקהוכיבודקל).קלח(


בנהביתך
מותרלבנותביתלצורךמגורים,כגוןשביתוקטןובונהביתגדוליותר,כדילמנוע
צפיפותואינוחות,אבלאיןלבנותבניןלנויוהרווחהיותר).קמג(


סידוצבע
אסור לסייד ולצבוע את קירות הבית בימים אלו ,ואולם מותר להדביק טפטים על
קירות הבית ,שאין לנו לאסור אלא מה שאסרו חכמים בלבד .ומכל מקום מותר
לצבועאתבתיהכנסתבימיםאלו,כיוןשזהצורךמצוהשלרבים).קמה(


מעקה
מצוהלבנותמעקהבגגככלהיותרמהר,ולאידחהזאתלאחרתשעהבאב).קמז(
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'ולאתשיםדמיםבביתך'
וכאן המקום להזהיר כי על אף שאין חיוב מן התורה לעשות סורגים לחלונות
הבית,שהםמעטגבוהים,מכלמקוםכלהחרדלדברה'ושומרנפשו,יחמירבציוויי
התורה 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' 'ולא תשים דמים בביתך' ,ויעשה סורגים
לחלונותיו,כילצערנוהרבהיומקריםמזעזעיםמילדיםשקרבולחלוןאיזהשרפרף
אוכסא,ועלוונפלו,ה'ירחם.ויפהשעהאחתקודם.


רהיטיםחדשים
מותרלקנותכליםאורהיטיםחדשיםלביתו,אףלאחרראשחודשאב.ומכלמקום
אם זה דבר יקר שישמח בו מאוד ,כמו מכונית או ספריה יקרה וחשובה ,מותר
לקנותם,אךטובלהחמירשלאלהביאםלביתועדלאחרעשיריבאב).קמ(


בגדים
אסורלתפוראולסרוגבגדיםחדשיםבימיםאלו.וכןאסורלקנותבגדיםחדשיםאף
שאינו לובש אותם עתה .אבל מותר לתקן בגד שנקרע ,וכן מותר לקנות בד ,כדי
לתפורממנובגדלאחרתשעהבאב).קמז.ה"עח"בעמודקמט(


ומכלמקוםבעליבתיחרושתלבגדיםשישלהםפועלים,ואםיבטלואתפועליהם
מעבודתם יצטרכו לשלם להם עבור אלו הימים ,כיון שנגרם להם הפסד ממון,
רשאיםלהמשיךלהעבידאתהפועלים).קנ(


נעליים
אסור לקנות נעליים חדשות ,הגם שאינו נועל אותם בימים אלו ,אבל מותר לתקן
נעל שנקרעה .ומכל מקום מותר לקנות נעליים חדשות של בד או גומי לצורך
תשעהבאב,וינעלאותםמעטזמןלפניתשעהבאב).קמז,קמט(


משאומתןשלשמחה
ממעטים בכל הקניות של צרכי החתן והכלה ,כיון שהם קניות של שמחה .ואולם
אם החתונה מתקיימת מיד לאחר תשעה באב ,ולא יספיקו לקנות כדי הצורך ,או
שישסיכוישהמחיריםיעלו,מותרלקנותבימיםאלו).קמד(


שהחיינו
אף על פי שהתבאר לעיל שרשאי לברך 'שהחיינו' על בגד חדש בשבתות של 'בין
המצרים',מכלמקוםבשבתשלאחרראשחודשאב,נכוןשלאלברך'שהחיינו'על
בגדחדש.אךעלפריחדשרשאילברך,כיוןשאיןדרגתהשמחהבאכילתפריחדש
כמוהשמחהבלבישתבגדחדש,שהשמחהבבגדחדשהרבהיותרגדולה).קכט(


הגזרותשלאחרהחורבן
שנוחכמים)מסכתבבאבתראסב( :כשחרבביתהמקדשהשני,רבופרושים]חסידים[
בישראלשלאלאכולבשרושלאלשתותיין.נטפללהםרבייהושעאמרלהם:בני,
מפני מה אין אתם אוכלים בשר ואין אתם שותים יין? אמרו לו :היאך נאכל בשר
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שממנו היו מקריבים על גבי המזבח ועכשיו המזבח בטל? היאך נשתה יין שממנו
היומנסכיםעלגביהמזבחועכשיובטל?אמרלהם:אםכןלחםלאנאכל,שכבר
בטלו מנחות? אמרו לו נכון ,נאכל פירות במקום לחם .אמר להם פירות גם לא
נאכל ,שכבר בטלו ביכורים שהם משבעת המינים? אמרו לו נכון ,נאכל פירות
אחרים .אמר להם גם מים לא נשתה ,שכבר בטל ניסוך המים על המזבח בחג
הסוכות? שתקו ,ולא ידעו מה לענות .אמר להם :בני ,בואו ואומר לכם :שלא
להתאבלכלל,איאפשר,שכברנגזרהגזרה.ולהתאבליותרמדאי,איאפשר,שאין
גוזרים גזירה על הצבור אלא אם כן רוב הצבור יכולים לעמוד בה ,אלא די לנו
בגזרותשחכמיםגזרוואסרועלינו.


אכילתבשר
* מנהגישראלשלאלאכולבשרמראשחודשאבועדיוםעשיריבאב,ויוםעשירי
בכלל האיסור .וביום ראש חודש עצמו מנהג הספרדים להתיר לאכול בשר ,מפני
כבודו של ראש חודש .וכן נהגו הגאונים הגדולים מרן החיד"א ורבי חיים פלאג'י
ועוד,אבלמנהגבניאשכנזלהחמירשלאלאכולבשרביוםראשחודש).קעט(


*האיסורהואביןבבשרבהמהוביןבבשרעוף,אבללאכולדגיםפשוטשמותר.


טועמיהחייםזכו
* דבר גדול הוא לטעום קודם השבת את התבשיל של שבת ,וכמו שכתב רבנו
האר"י ז"ל ,שבטעימת התבשיל מראה שהוא כאדם המכין את הסעודה למלך,
שטועםאתהתבשיליםאםהםטוביםאוחסריםתבלין,כדישיהיומתוקניםהיטב
למלך ,ובזה נראה שמקבל את האורח בסבר פנים יפות .ובספר 'מחזור ויטרי' של
רבנו שמחה תלמידו של רש"י כתב בשם הירושלמי ,שכל הטועם את התבשיל
בערבשבת,מאריכיםלוימיוושנותיו.


* אשר על כן ,מותר מעיקר הדין לטעום את התבשיל בערב שבת שבימים אלו,
אע"פשישבובשרושומן,והרוצהלהחמירתבואעליוברכה).קפד(


* אםנשארבשרמסעודתשבתאומסעודתראשחודשאב)למנהגהספרדיםשאוכלים

בשר בראש חודש( ,המיקל לאכול בשר זה לאחר מכן ,יש לו על מה שיסמוך .ובלבד
שלאיתחכםלבשליותר,כדישישארלולאכולבימיהחול).קפה(


*ומכלמקוםמותרלכתחלהלאכולבסעודהרביעית,בשרשנשארמסעודותשבת,
רקשלאיתחכםלבשליותרלשבת,כדישישארלולסעודהרביעית).קפה(


* מכיון שכל החומרה שלא לאכול בשר בימים אלו ,אינה אלא מנהג ,לכן מותר
לבשל בשר לילדים קטנים לאחר ראש חודש אב ,ובפרט בילדים שעוסקים בתורה
הרבה ,שהתורה מתשת כוחם ,שבודאי יש להתיר להם שיאכלו בשר בימים אלו.
וכן פסקו הגאון הרב שרגא פייבוש בשו"ת שרגא המאיר ,והגאון האדמו"ר מצאנז הרב יקותיאל
יהודהאלברשטאםבשו"תדברייציבועוד).שו"תיבי"אח"טאו"חסימןנ(.
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* מותר לחולה לאכול בשר בימים אלו ,כיון שבמקום חולי לא גזרו חכמים .והוא
הדין ליולדת בתוך שלושים יום שדינה כחולה .וכן אשה מינקת שיש חשש שאם
תימנעמלאכולבשר,יושפע הדברעלהחלבשלהאושהיאסובלתמחולשה.וכן
חולהשהתרפאוהואחלש,ישלהקלאםאיאפשרבדגיםאולפחותבעוף).קצ(


* סעודת מצוה הנערכת בימים אלו ,כמו מילה או פדיון הבן ,מותר לכל
המשתתפים לאכול בה בשר .ואמנם אדם שבמשך השנה לא היה משתתף ,ורק
עתההגיעכדילמלאותתאוותולאכולבשר,איןלהתירלולאכולבשר).קצב(


* סעודהשנהגובניספרדלעשותבלילהבריתהנקרא'בריתיצחק',אינהנחשבת
כסעודתמצוה,ואיןלאכולבהבשר.והואהדיןבסעודהשלחנוכתהבית).קצד(


* שלושת בעלי הברית ]אבי הבן ,הסנדק והמוהל[ ,מותר להם לאכול בשר בכל אותו
היוםולארקבסעודתהברית,כיוןשיוםטובשלהםהוא).קצג(


*סעודתברמצוהאינהנחשבתסעודתמצוה,אלאדוקאאםנעשיתהסעודהביום
הולדתו ממש .אבל אם דחו או הקדימו את הסעודה ליום אחר ,אין זה נחשב
כסעודתמצוה).קצד(


* סעודתסיוםמסכתנחשבתבודאילסעודתמצוה,ומותרלכלהמשתתפיםלאכול
בה בשר .אלא שכל זה דוקא אם רגיל תמיד לעשות סעודה כשמסיים מסכת ,או
שאע"פשבדרךכללאינועושהסעודהמחמתדוחק,אךעכשוישלוסיועותורמים,
אבלאםעושה אתהסעודה רקבמטרה לאכולבשר,איןלהתיר.ואמנםהיתרזה
הוא רק לאותם אנשים שגם במשך השנה היו משתתפים ,או למחזיקים ביד
הלומדיםבממונםאולתורמיםלעשותאתהסעודה,אבלאנשיםשרקעתההגיעו
למלאותתאוותםלאכולבשר,איןלהתירלהם).קצו.יבי"אח"אאו"חסימןכואותז(


* אדםשסייםמסכת,איןלולדחותאתהסעודהלימיםאלוכדילאכולבשר.אך
אמנםרשאיללמודלאטיותראומהריותר,כדילסייםבימיםאלו).קצז(


*סיוםמסכתמשניותעםפירושרבנועובדיהמברטנורא,נחשבכסעודתמצוה.אך
רקלמסייםעצמומותרלאכולבשרולאלשארהמוזמנים).קצח(

*טעהוברךעלמאכליבשרבימיםאלו,יטעםכדישלאתהאברכתולבטלה).רב(


* אדם בריא שרוצה ללכת אחר שרירות לבו ולאכול בשר במקום שנוהגים בו
איסור,אמרוחכמיםעליושהואפורץגדרוישכנונחשוגדולעוונומנשוא).קצא(


שתייתיין
מנהג בני ספרד לשתות יין אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב ,וכן מנהג ירושלים
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עיר הקודש ,כמו שהעידו רבים מרבותינו האחרונים ז"ל .אלא שיש מקומות
שנוהגים להחמירשלאלשתותיין.ומכלמקוםייןשלהבדלהאושלברכתהמזון,
מותרלשתות,ואפילואםישבכוסיותרמרביעיתיין,מותרלשתותאתכולו.

מנהגבניאשכנזשלאלשתותאפילוייןשלהבדלה,אלאנותןאתהייןלילדקטן
שישתה.ואםלאמצאילדקטן,מותרלמברךעצמולשתותאתהיין).רה(


שכר
במשקהשכרלאנהגולהחמיר,ולכןמותרלשתותערקאוליקרוכדומה).רה(


כיבוסבגדים
מנהגבניאשכנזשלאלכבסבגדים,ושלאללבושבגדיםמכובסים,החלמיוםראש
חודשאב).קסג(


רחיצה
מנהג בני אשכנז שלא להתקלח כל הגוף ,בין במים חמים ובין במים קרים ,החל
מיום ראש חודש אב .ומכל מקום אם חל ראש חודש אב ביום שישי ,מותר
להתרחץכלהגוףבמיםחמיםעםסבון,כיוןשרגילכךבכלערבשבת).קעב(

מכיון שבימים האלו ובמקומותינו החום רב והזיעה מרובה ,וקשה מאוד שלא
להתרחץכללמראשחודש,ופעמיםהרבהשהדברגורםלאינעימויות,וכבראמרו
חז"ל )ברכות דף יט עמוד ב( גדול כבוד הבריות עד שבמקרים מסוימים דוחה אפילו
איסור תורה .ואם אדם לא יתקלח במשך תשעה ימים ,יגרום לצער של הסובבים
אותו ,ואולי אף לחילול ה' בציבור ,לכן יש מקום להקל להתקלח במים קרים ,כל
שכוונתולאלשםתענוגולהנאתרחיצהאלארקלהסיראתהזיעה,כיוןשלאאסרו
חז"ל אלא רחיצה של תענוג .וכן פסק הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל בספרו אגרות משה
)אבןהעזרחלקדסימןפדאותד(.




שבועשחלבותשעהבאב
חומרתהשבוע
שבועשחלבותשעהבאב,חמוריותרמהימיםשקודםלכן,כיוןשקרביםאנויותר
ליום הכאוב ביותר לעם ישראל שבו נשרף בית מקדשנו ותפארתנו שהיה מכפר
עוונותינומידייום ביומו,כמושאמרוחז"ל)מדרשתנחומאפנחסיג( :אמררבייהודה
ברסימון,מעולםלאלןאדםבירושליםועוונובידו.כיצד?תמידשלשחרמכפרעל
עוונותשנעשובלילה,תמידשלביןהערביםמכפרעלעוונותשנעשוביום.


תספורת
אסרוחכמיםלהסתפרולהתגלחבשבועשחלבותשעהבאב,כמבוארבשלחןערוך
)סימןתקנאסעיפיםג,יב,יג,יד( ,ואיןלספרגםאתהילדיםהקטניםעלאףשעדייןלא
הגיעו לחינוך .ומכל מקום שפם המעכב את האכילה ,מותר לגלחו .ומנהג בני
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אשכנז שלא להסתפר ולא להתגלח משבעה עשר בתמוז עד יום עשירי באב
כמבוארלעיל).קנ,קנא(


מזלטוב
אםחלבריתמילהבשבועשחלבותשעהבאב,איןלהתירלשלושת בעליהברית
]המוהל,הסנדקואביהבן[להסתפרולהתגלח).קנז(


לאתתגודדו
בחוריישיבהמבניספרדהלומדיםיחדעםבחוריישיבהמבניאשכנז,מןהדיןאינם
צריכים להחמיר שלא להסתפר משבעה עשר בתמוז כמנהג חבריהם האשכנזים,
ואין לחוש בזה לאיסור 'לא תתגודדו' ,שדרשו חז"ל )מסכת יבמות יג ב( 'לא תעשו
אגודות אגודות' .והטעם בזה ,שכיון שהדבר מפורסם בכל תפוצות ישראל שיש
מנהגים שונים בין הספרדים והאשכנזים ,וכל עדה יודעת שכל המנהגים יסודתם
בהררי קודש ,ואלו ואלו דברי אלוהים חיים ,לכן אין לחוש בזה לאיסור .וכמו
שבזמן רבותינו התנאים נחלקו בית שמאי ובית הלל ,וכל אחד היה מורה לפי
דעתו ,ולא היה חשש בזה ,כיון שהיתה מחלוקתם ידועה ומפורסמת לכל ישראל,
והכל ידעו שמחלוקתם לשם שמים .כמבואר בשו"ת הרדב"ז )לפני למעלה מחמש מאות
שנה(.וישעודכמהטעמיםבזהכמבוארבשו"תיחוהדעת)חלקדסימןלו(.


נשים
מותר לנשים להסתפר בימים אלו .ומיותר להזכיר שאסור לאשה להסתפר אצל
איש,אולאישלהסתפראצלאשה,וכמהאיסוריםחמוריםמןהתורההםעוברים,
וגדולעוונםמנשוא.והיודעומכיראנשיםכאלו,חייב להוכיחםולהסבירלהםאת
חומרותהעוונותשבהםהםחוטאיםומחטיאיםאתהרבים,ולאיתחמקבכלמיני
תירוציםואפילוהםמבנימשפחתו.ולמוכיחיםינעםועליהםתבואברכתטוב).קנא(


תסרוקת
מותר להסתרק במסרק אפילו בשבוע שחל בו תשעה באב ,כשם שמותר לאבל
להסתרקבתוךשבעתימיאבלות.כמבוארבשלחןערוךוהרמ"אבהלכותאבלות)יורהדעה
סימןשצסעיףו().קס(


צפרניים
מעיקרהדיןמותר לגזוזצפרנייםבשבועשחלבותשעהבאב.ואףהמחמיריםשלא
לגוזזם ,אם הצפרניים עודפות על הבשר ,יגזזו אותן .ויזהר בזה ביותר בימים אלו
שלאיהיועודפותעלהבשר,כמושכתברבנוחייםויטאל).ה"עח"בעמודקמד(


אשה שחל ליל טבילתה בימים אלו ,מותר לה לגזוז את צפרניה ,כיון שזה לצורך
מצוה).קסב(


כיבוסבגדים
* אסור לכבס או ללבוש בגדים מכובסים בשבוע שחל בו תשעה באב ,ומנהג בני
אשכנזלהחמירבזהכברמראשחודשאב,כמבוארלעיל.
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* כל הבגדים בכלל האיסור בין הבגדים העליונים שלובש מעל לבגדיו ,ובין בגדי
הזיעההקרוביםלבשרו.וכןאסורלכבסמגבות,מפותשלחן,סדיניםוכדומה.

*גםאםאינולובשאתהבגדיםאלאלאחרתשעהבאב,אסורלכבסם.

*גםבגדיילדיםקטניםאסורלכבס,ומכלמקוםבגדיהילדיםשעדגילשלוש,מותר
לכבס,שכיוןשמתלכלכיםתמיד,לאגזרובהםחכמים).קסג(

* אין לתת בגדים בימים אלו אפילו למכבסה של גוי שיכבסם ,ואפילו אם לא
ילבשםעדלאחרתשעהבאב.ומכלמקוםמותרלמוסרםלגויקודםשבועשחלבו
תשעהבאב,אףאםיכוללהיותשהגוייכבסאתהבגדיםבשבועזה).קסט(

* אםאירעבריתמילהבשבועזה,מותרלשלושתבעליהברית]המוהל,הסנדקואבי
הבן[ ללבוש בגדים מכובסים .וכן יש להתיר לאם התינוק ולאשה הנושאת את
התינוקאלהמילהללבושבגדיםמכובסים).קע(


*מכיוןששוררחוםרבבתקופהזו,ולאשייךלהשארעםאותםבגדיםלמשךשבוע
שלם,ובפרטכשחלתשעהבאבביוםחמישי,לכןעצהטובהנתנולנורבותינוז"ל,
שקודם השבוע שחל בו תשעה באב ,ילבש למשך שעה אחת את כל הבגדים
שנראה לו שיצטרך ללובשם במשך השבוע ,וכיון שכבר לבשם ,אינם נחשבים
כבגדיםמכובסים,ומותרללובשםבשבועשחלבותשעהבאב).קסה(


כבודהבריות
וטוב שכל אחד יאמץ לעצמו עצה זו ,שכבר אמרו חז"ל )מגילה דף ג עמוד ב( גדול
כבוד הבריות שפעמים דוחה אפילו איסור תורה .ואם אדם לא יחליף את בגדיו
למשךאותושבוע,יגרוםלצערשלהסובביםאותו,ופעמיםאףלחילולה'בציבור.


צחצוחנעליים
מותר לצחצח נעליים בשבוע זה ,כיון שלא אסרו חכמים אלא כיבוס ולא דבר
הדומהלכיבוס).קע(


ניקיוןהבית
ומטעםזהמותרגםלשטוףאתהרצפהבשבועזה).קע(


רחיצה
מנהג בני ספרד שלא להתרחץ במים חמים בשבוע זה ,אבל במים קרים מותר
להתרחץ ואפילו עם סבון .ומכל מקום מי שזקוק להתרחץ במים חמים לצורך
רפואה,מותר.ומנהגבניאשכנזשלאלהתרחץאפילובמיםקריםכברמראשחודש
אבכמבוארלעיל).קעב,קעח(
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מקוה
מישרגיללטבולבמקוהבכליום,יטבולבמקוהצונןבימיםאלו.ואםקשהלובמים
צוננים,רשאילטבולבמקוהחם).קעז(


אשהשהגיעזמןטבילתה,חופפתרוחצתוטובלתבמיםחמיםללאשוםשינויכלל
משארימותהשנה).קעז(


איןשבועשחלבו
תשעה באב שחל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון ,או כשחל תשעה באב ביום
ראשון,איןלשבועשלפניודיןשלשבוע שחלבו.ולכןמותרלבניספרדלהסתפר
ולהתגלח בשבוע הקודם .וכן מותר לכבס בגדים או ללבוש בגדים מכובסים ,וכן
מותרלהתרחץבמיםחמיםבכלהשבועהקודם).קנג,קסח,קעב(



שבתחזון
שבתחזון
השבתשלפניתשעהבאבנקראת'שבתחזון',עלשםשמפטיריםבהאתההפטרה
בנביאישעיה)פרקא('חזוןישעיהו'.


צפרניים
בערבשבתחזון,מותרלגזוזאתהצפרנייםלכבודשבת).קסב(



תספורת
אע"פ שאין דין שבוע שחל בו כשהתענית ביום ראשון ,מכל מקום נכון להחמיר
שלאלהתגלחביוםשישישלערבשבת'חזון').קנג(


רחיצה
לפי המבואר לעיל שמנהג בני אשכנז שלא להתרחץ מיום ראש חודש אב אפילו
במיםקרים,בכלזאתבערבשבת'חזון',מותרלהםלרחוץפניהםידיהםורגליהם.
ומישרגילבכלערבשבתלהתרחץבמיםחמים,מותרלוגםעתהלרחוץאתפניו
ידיוורגליובמיםחמים).קעג(


בגדישבת
המנהגללבושבגדישבתבשבת'חזון'ככלשארשבתותהשנה,ואיןלשנות.אולם
ישמבניאשכנזהנוהגיםלהשארעםבגדיחוללאותאבלוצערעלהחורבן).רז(


סעודותשבת
בגמרא מסכת תענית )דף כט עמוד ב( מבואר ,שאפילו אם תשעה באב חל להיות
בשבתונדחהליוםראשון,אושערבתשעהבאבהואבשבת,אוכלושותהכלצרכו
בכל שלושת הסעודות ,ומעלה על שלחנו כסעודת שלמה המלך בשעת מלכותו.
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ולכן אין להמנע בשבת זו מאכילת בשר או דברים אחרים ,אלא יתנהג ככל שאר
שבתותהשנה.וכמוכןישירזמירותשבתבשמחהוחדוה,כיאיןלערבאתאבלות
החורבןבשמחהשלשבת).ריא(


פרוכת
תשעה באב שחל להיות בשבת ,מנהג בני אשכנז שלא לפרוש פרוכת על ארון
הקודשבשבתזו).רטו(


הפטרה
יתפללו בניגון ובנעימה כבכל שבת ,ולא יאמרו קינות חס ושלום ,וכמו כן אין
לקרואאתההפטרהבניגוןשלקינותאפילואםחלתשעהבאבלהיותבשבת,וכמו
שכתבו הרדב"ז והגאון החיד"א לבטל את המנהג הזה שנהגו בזה בכמה מקומות,
כיוןשאיןזהמכבודהשלהשבתכללוכלל).ריח(




ערבתשעהבאב
וידוי
תשעה באב נקרא 'מועד' ,שנאמר )איכה פרק א פסוק טו( "קרא עלי 'מועד' לשבור
בחורי" .והואיל ועתיד הקב"ה להופכו ליום מועד ושמחה ,לפיכך אין אומרים בו
וידויכלל.ומטעםזהאיןאומריםוידויגםבתפלתמנחהשבערבתשעהבאב,כדין
הידוע שכל יום שאין אומרים בו וידוי ,אז אין אומרים וידוי גם בתפלת מנחה
שלפניו.והואהדיןכשחלתשעהבאבבמוצאישבת,איןאומרים'צדקתך'בתפלת
מנחהשלשבת).ריט(


לימודתורה
כיוןשאיןהיתרללמודתורהבתשעהבאבאלאבענייניצערואבלות,לכןטובשלא
ילמדאתהלימודיםשרגילבהםכברמחצותהיום]בערך[12:45שלערבתשעהבאב
ואילך ,כיון שדרכו של האדם להמשיך להרהר בלימודו גם לאחר שסיים את
לימודו ,ונמצא שנכנס לתשעה באב כשהוא שמח .ולכן ילמד בדברים שמותר
ללמודבהםבתשעהבאב,וכדלהלן).רכא(

גם אם ערב תשעה באב חל בשבת ,טוב להחמיר שלא ללמוד אלא בדברים של
תשעה באב .ובכל אופן אם קשה לו שלא ללמוד בלימודים שרגיל בהם ,רשאי
ללמודבכללימודשהוא,והעיקרשלאיתבטלמלימודתורהחסושלום).רכא(


טיול
אסורלטיילבערבתשעהבאב,ואפילואםחלבשבת,אסורלטייל).רכד(


נעליים
אם אין לו נעליים שאינן של עור לתשעה באב ,מותר לקנות נעליים חדשות,
וישתדללנועלםמעטזמןקודםתשעהבאב).קמט(
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סעודההמפסקת
מהיסעודההמפסקת
הסעודה האחרונה שאוכלים בערב תשעה באב לאחר חצות היום קודם תחילת
הצום ,הרי היא נקראת 'סעודה המפסקת' ,דהיינו שבה מפסיקים מלאכול עוד
סעודה.ומכלמקוםלאנאסרההאכילהוהשתיהאחרגמרהסעודה).רמב,רמג(


מנהגהקדמונים
בגמרא מסכת תענית )דף ל עמוד א( אמרו :כך היה מנהגו של רבי יהודה בן רבי
אלעאי ,ערב תשעה באב היו מביאים לו פת חרבה ]יבשה[ במלח ,ויושב בין תנור
לכיריים]מקוםשלהגחליםוהאפר[ואוכלושותהעליהקיתון]כלי[שלמים,ודומהכמי
שמתומוטללפניו.


כתבהרמב"ם)הלכותתעניתפרקההלכהט( :חסידיםהראשוניםכךהיהמנהגם :ערב
תשעה באב היו מביאים לו לאדם לבדו פת חרבה במלח ושורה במים ,ויושב בין
תנור לכיריים ואוכלה ,ושותה עליה קיתון של מים בדאגה ושממון ובכיה כמי
שמתומוטללפניו.וכזהראוילחכמיםלעשותאוקרובלזה.ומימינולאאכלנוערב
תשעהבאבתבשיל,אפילותבשילשלעדשים,אלאאםכןהיהבשבת.ע"כ.


ישיבה
נהגו לשבת על הרצפה בסעודה המפסקת ,כדי שתראה הסעודה עניה ושפלה,
ומטעם זה אסרו חכמים לאכול בסעודה זו שני תבשילים ,כפי שיתבאר להלן .אך
איןהטעםבזהמשוםאבלות,שהריעדייןלאנכנסתשעהבאב,ולכןאיןצריךגם
לחלוץ נעליו בסעודה זו .ויש שמניחים איזה שטיח או בד כל שהוא ,כדי שלא
לשבתעלהרצפהממש.וגםהנשיםתשבנהכך).רלט,רמ.ה"עח"בעמודקנב(


זימון
לאישבושלשהלאכוליחדאלאכלאחדבפינהאחרת,כדישלאיתחייבובזימון.
ואפילואםישבוביחד,לאיזמנו,אלאכלאחדיברךלעצמובליזימון).רמ(


דגים.שכר.
לאיאכלדגיםבסעודההמפסקת,וכןלאישתהשכרכמובירהוכדומה,אבלשאר
משקאותקליםמותרלשתותם).רכד(


שניתבשילים
* אסרוחכמיםלאכולשניתבשיליםבסעודההמפסקת,ולכןלאיאכלביצהקשה
וגםביצהרכה,ולאיאכלביצהמבושלתוגםביצהמטוגנת,וכןכלכיוצאבזה).רכז(


* אין לאסור שני תבשילים אלא במאכלים שאין דרך לבשלם בסיר אחד ,אבל
מאכלים שדרך לבשלם בסיר אחד ,נחשבים לתבשיל אחד ,ולכן אם בישל כמה
ירקותבסיראחד,הריהםנחשביםכתבשילאחדומותרלאוכלם).רכח(
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* ההגבלה היא דווקא בתבשילים ולא בדברי מאפה ,ולכן מותר לכתחלה לאכול
אתהתבשילעםלחםאועםכמהסוגילחמים,וכןמותרלאכולעוגה).רכט(

* ישנוהגיםלאכולתבשילשלעדשיםיחדעםביציםבסעודההמפסקת,כיוןשהם
מאכל אבלים .ומכל מקום אין לאכול כן אלא רק אם דרכם לבשל כך גם בשאר
ימותהשנה,אבלאםאיןדרכםכךבשארימותהשנה,ועושיםכןעכשוכדילאכול
אתשניהמינים,הריזהנחשבכשניתבשילים.והואהדיןבמהשישנוהגיםלבשל
אורז עם עדשים יחד לסעודה המפסקת ,שאם אין דרכם לבשל כך במשך השנה,
הריזהנחשבכשניתבשילים,ואסורלאכולתבשילזהבסעודההמפסקת).רלג(

* וכל שכן שאין לאכול תבשיל של עדשים ואחר כך ביצים מבושלות ,שהרי הם
שניתבשילים.וגםלאיאכללאחרברכתהמזוןאתהביציםהמבושלות,שהריהוא
גורםלברכהשאינהצריכה).רלג(

* מותר לאכול סלט ירקות או כמה מיני פירות חיים בסעודה המפסקת ,אבל אם
הם מבושלים או כבושים ,אסור .ולכן אין לאכול ביצים עם זיתים או מלפפונים
חמוצים).רלה(

* מותר לאכול ביצים עם גבינה ,כיון שאין הגבינה נחשבת כתבשיל .וכן מותר
לאכולכמהסוגיגבינותבסעודההמפסקתאוחמאהוגבינהוכיוצאבזה).רלה(


סעודההמפסקתבשבת
ערב תשעה באב שחל בשבת ,מותר לאכול בשר ולשתות יין אפילו בסעודה
שלישית ,ואסור להמנע מזה בגלל תשעה באב .ומותר לשיר שירי שבת ,ויברכו
ברכתהמזוןעםזימוןכשיששלושה,ואיןצריךלהזהרבכלהאיסוריםהנ"ל.ומכל
מקוםישימולבלגמוראתהסעודהכמהדקותקודםשקיעתהחמה).ריא(



דבריםהאסוריםבתשעהבאב
חמשהעינויים
תשעהבאב כולוביןבלילהוביןביום,אסורבאכילהושתיה,רחיצה,סיכה,נעילת
נעליעור,ותשמישהמטה.וכלהדיניםבזהשויםביןלאנשיםוביןלנשים.


רחיצה
אסורלרחוץבמיםחמיםאוקרים,ואפילומקצתגופו,ואפילולהושיטאצבעובמים
אסור.ומכלמקוםלאאסרואלארחיצהשלתענוגאבלאםידיומלוכלכותבעפר
וכדומה,אושנטףדםמחוטמו,מותרלרחצם,כיוןשאיןזורחיצהשלתענוג).רנו(
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נטילתידיםבבוקר
כשיקום משנתו בבוקר ,יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד ,ויטול שלוש
פעמיםלסירוגין ]ששופךמיםעלידימיןואח"כעלידשמאל,וחוזרכךשלושפעמים[,ויברך
"עלנטילתידים").רנו(


רחיצתפניםבבוקר
לאירחץפניובמיםבבוקר,ומכלמקוםאםישלולפלוףלידעיניו,מותרלרחוץאת
המקום המלוכלך בלבד .ורק מי שהוא איסטניס באמת ואין דעתו מיושבת עליו
כשאינו רוחץ את פניו בבוקר ,מותר לו לרחוץ את פניו .ובני אשכנז אע"פ
שמחמיריםבאיסטניסביוםהכיפורים,מודיםבתשעהבאבלהקל).רנז(


רחיצתפניםלכלה
כלה שנישאת מתאריך ט' בתמוז והלאה ,כיון שבתשעה באב היא בתוך שלושים

יוםלחתונה,התירולהחכמיםלרחוץפניהבמים,כדישלאתתגנהעלבעלה).רנח(


אשריצר
הנצרך לבית הכסא ,יטול את ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו ויברך 'אשר יצר' .אך
אם ידיו מלוכלכות ,מותר לרחוץ כל מקום שיש בו לכלוך .ופשוט שאם נצרך
לנקביוגדולים,שחייבלקנחבמיםכמובכלימותהשנהולאיסתפקבניירלבד).רנז(


נטילתידיםלברכתכהנים
כהןהעולהלברכתכהנים,נוטלאתידיועדסוףהפרק,כדרכובכלהשנה).רנז(


נטילתידיםלסעודה
חולהשאוכללחםבתשעהבאב,יטולאתידיועדקשריאצבעותיו).ה"עח"בקסג(


מקוה
אסור לטבול במקוה טהרה בתשעה באב כלל ,ואפילו מי שרגיל לטבול כל יום
במשך השנה .וגם אשה שהגיע זמנה לטבול בליל תשעה באב ,אסור לה לטבול
בשוםאופןאלאתדחהאתהטבילהלמוצאיתשעהבאב).רנח(


סיכה
אסורלסוךבשמןבתשעהבאב,ואפילומקצתגופו).רס(


נעילתהסנדל
אסורלנעולסנדלאומנעלשלעור,אבלמנעלהעשוימגומיאומבדושארמינים,
אע"פ שאין לו צער בהליכתו ,מותר לנועלו .ונעלי עץ שיש להם רצועה של עור
מלמעלההנקראיםקבקבים,מותרלנועלם).רס(


חולה
חולהאויולדתבתוךשלושיםיום,מותרלהםלנעולנעליעור).רסא(
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אישואשהשזכו
אפילו אם האשה טהורה ,אסורים בני הזוג בתשמיש .ואין צריך להזהר בדיני
הרחקות,אלאאםאינהטהורהשבלאוהכי,היאאסורה).ה"עח"בעמודקנג(


שינה
מרן בשלחן ערוך )סימן תקנה סעיף ב( הביא מה שיש נהגו לשכב בליל תשעה באב
כשהוא מוטה על הארץ ,ולהניח אבן תחת הראש .וגם הרמ"א כתב ,ויש לאדם
להצטערבעניןמשכבובלילתשעהבאבשאםרגיללשכבבשניכרים,לאישכבכי
אם באחד .ויש משימים אבן תחת מראשותיהם ,זכר למה שנאמר ביעקב אבינו
"ויקח מאבני 'המקום' וישם מראשותיו" ,שראה ברוח קדשו את בית המקדש
שנאמר"מהנורא'המקום'הזה",וראהגםאתהחורבן.ומכלמקוםמישחלש,אינו
חייבבכלזה.וימעטהאדםמכבודווהנאתובתשעהבאבבכלמהשאפשר.


מצותתלמודתורה
חיובמצותתלמודתורהשישבכלהשנה,ישנוגםבתשעהבאב,וכמושפסקוהגאונים
הגדוליםהחכםצבי,רביחייםפלאג'י,השדיחמדועוד .אלאשמכיוןשהלומדתורהכהוגן,
יודע כי התורה משמחת את הלב ומשתעשעים בה ,כמו שנאמר 'פקודי ה' ישרים
משמחי לב' ,וכן נאמר 'לולי תורתך שעשועי' ,וכמו שכותב האור החיים הקדוש
)דבריםכויא( וזהלשונו":אם היובניאדםמרגישים במתיקותוערבותטוּבהתורה,
היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,ולא יחשב בעיניהם מלוא עולם כסף וזהב
למאומה ,כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" .וכיון ששמחה הרי היא אסורה
בתשעה באב ,לכך אסרו חכמים ללמוד בתשעה באב ,לבד מדברים מסוימים
שאינםמשמחים,וכדלהלן.


דבריםהמותרים
מותרללמודפרקשלישיבמסכתמועדקטן,כיוןשעוסקהרבהבענייניאבלות.וכן
את הגמרא במסכת גיטין )מדף נה סוף עמוד ב עד דף נח סוף עמוד א( ,שעוסקת הרבה
בענייניהחורבן ,וכמובאלעילבשערהאגדהבהרחבה.וכןהלכותאבלות,ופירושי
חז"ל על ספרי איכה ואיוב ,וידלג את פסוקי הנחמה שבאיוב .וכן מותר ללמוד
בספרימוסרהמעורריםאתהאדםלתשובה,וכמושפסקהמאירי)מועדקטןכאעמודא(.


חידושיתורה
למד בדברים המותרים בתשעה באב ,והתחדשו לו חידושי תורה בדרך לימודו,
וחושששישכחםעדמוצאיתשעהבאב,רשאילכותבםבתשעהבאב).רסח(


חקלישראל
אין ספק שדבר גדול ועצום הוא ללמוד בכל יום בספר 'חק לישראל' שתקנו רבנו
האר"יוהחיד"אז"ל,כדישיזכההאדםללמודבכליוםמעטמכלמקצועותהתורה
]תנ"ך ,משנה ,גמרא ,זוהר ,הלכה ומוסר[ ,אלא שמכיון שבט' באב אסור ללמוד תורה
המשמחת,לכןישליםאתהלימודביוםשלפניואובמוצאיתשעהבאב).רסה(
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תהלים
לכתחלה אין לקרוא תהלים בתשעה באב ,ומכל מקום אם קורא בדרך תפלה
לרפואתאיזהחולה,ישלועלמהשיסמוך).רסה(


שלום
לאישאלבשלוםחברובתשעהבאב.ומכלמקוםמישלאידעואמרשלוםלחברו,
ישיבלובשפהרפהובהכנעה,שיביןשאיןשאלתשלוםבתשעהבאב).רסט(


בוקרטוב
מותרמןהדיןלומר'בוקרטוב'או'ערבטוב',וכמושפסקהתרומתהדשן).ער(


מלאכה
המנהג שלא לעשות מלאכה בתשעה באב בלילה וביום ,כדי שלא יסיח דעתו
מהאבלות .ויש מבני אשכנז שנהגו להקל במלאכה אחר חצות היום ,אלא שכבר
כתבבספרחייאדםשראוילכליראשמיםשלאלעשותמלאכהכלהיום,כדישלא
יסיחאתדעתומהאבלות.ואמרובגמרא)מסכתתעניתדףלעמודב(,אמררביעקיבא:
כל העושה מלאכה בתשעה באב ,אינו רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם.
והיינואפילובאותםמקומותשנוהגיםהיתרבעשייתמלאכה).רעא,רעד(


טיול
אסור לטייל בתשעה באב אפילו כשהולך לבדו ,ואפילו אם חל ערב תשעה באב
בשבת ,אסור לטייל .ואותם ההולכים לשריד בית מקדשנו 'הכותל המערבי'
בתשעהבאב,ופוגשיםשםאתחבריהם,ומפטפטיםעמםעלכלמיניחוויותמאחר
שלאראואותםזמןרב,בודאישאיסורחמורהואואיןלהםהיתרבזהכלל).רעא(




תשעהבאבשחלבמוצאישבת
החלפתהבגדיםוהנעליים
כשחלתשעהבאבבמוצאישבת,איןלהוציאאתבגדיהשבתואתנעליהעורמיד
בשקיעת החמה ,אלא ישאר עם בגדי השבת ונעלי העור עד זמן מועט אחר צאת
הכוכבים ,כדי להוסיף מחול על הקודש ,ויאמר' :ברוך המבדיל בין קודש לחול',
ויחליףבגדיולבגדיחולשכברלבשםקודםואינםמכובסים,ויחלוץמנעליו).רעו(


ולכןעל גבאיבתיהכנסתשלאלהתחילתפלתערביתבמוצאישבת,אלאעדכדי
שיהיהשהותלציבורלהחליףבגדיהםאחרצאתהכוכביםולחזורמבתיהם).רעו(


הבדלה
מזכירים בתפלת ערבית 'אתה חוננתנו' .ואין מבדילים על הכוס אלא מברכים על
הנרבלבדברכת'בוראמאוריהאש'אחרהעמידהשלערביתקודםקריאתמגילת
איכה .וגם הנשים הנמצאות בבית ,תברכנה על הנר .ובמוצאי תשעה באב,
מבדיליםעלהכוסבברכת'בוראפריהגפן'וברכת'המבדיל'בלבד).רעח(
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אםשכחבערביתלומר'אתהחוננתנו',אינוחוזר).רעח(

כלהפטוריםמהתענית]חוץמקטנים[,צריכיםלהבדילעלהכוסקודםשיאכלו,שהרי
אסורלאכולכלוםקודםההבדלה.וטובשיתנולקטןלשתותאתהיין.אךאםאין
קטןשישתה,רשאילשתותהמבדילבעצמו.ואםקשה לולשתותרוברביעית]41
גרם[,דישיטעםמעטמהיין).רפג(



תפלותתשעהבאב
עלהארץ
בתשעה באב בערבית ושחרית ,יושבים על הארץ .וטוב להניח שטיח ולשבת עליו
ולאעלהארץממש.ולאחרחצותהיום,המנהגלשבתעלהכסאות).רפז(


גובההמושב
איןלשבתעלשרפרףבגובהטפח] 8ס"מ[ומעלה,ומישהואזקןוחלשמאוד,מותר
לולשבתעלשרפרףאוכריתשגובהםמעטפחותמשלושהטפחים]24ס"מ[).רפח(


פרוכת
נוהגים להסיר את הפרוכת מארון הקודש ,עד לתפלת המנחה .והטעם בזה על פי
מה שאמרו במדרש איכה על הפסוק )פרק ב פסוק יז( עשה ה' אשר זמם 'ביצע
אמרתו',מלמדשכביכולקרעה'אתבגדיו]אמרתולשוןבגד[).רצא(


נחם
אומרים 'נחם' בברכת 'בונה ירושלים' בעמידה .ומנהג בני ספרד לאומרו בכל
התפלות ערבית ,שחרית ומנחה כדעת מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו .אבל
מנהגבניאשכנזשלאלומר'נחם'אלאבמנחהבלבדכדעתהרמ"א).רצא(

שכחולאאמר'נחם',יאמרבאמצעברכת'שומעתפלה'.ואםשכחגםשם,יאמר
בברכת 'רצה' במקום שאומרים 'יעלה ויבוא' .ואם לא אמר ,יאמר בסוף התפלה
לפני'יהיולרצון'האחרון.ואםגםשםלאאמר,אינוחוזר).רצג(


כלהמשנהידועלהתחתונה
אין לשנות מנוסח אמירת 'נחם' כלל ,כי הכל תוקן מרבותינו אנשי כנסת הגדולה
בסודות עליונים ונשגבים מאתנו .זאת ועוד ,כי עדיין בעוונותינו הרבים מקום
המקדשוסביבותיונתוניםבידזריםשונאיישראל,וירושליםהעתיקהעודנהמלאה
גילולי עבודה זרה בכמה כנסיות טמאות ,ואשר על ידי כומריהם ומנהיגיהם דם
ישראל נשפך כמים בכל הדורות ,ובסביבות המקדש קבורים ישמעאלים ,סביב
רשעיםיתהלכון,ולכלעםישראלאסורמהתורהלהכנסלהרהביתמשוםטומאת
מת,והערביםמכניסיםפגרימתיהםאלהמקוםהמקודשלנוביותר.ומסופרבזוהר
הקדוש,כיפעםראוהחכמיםאתרביאלעזרבןערךשהיהיושבובוכה,וכשנשאל
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לפשרהדבר,אמראניבוכהעלאבןהשתיהשבתוךביתהמקדש.ואמר:אויאבן
הקדושההעולהעלכלקדושה,היאךעתידיםאומותהעולםלזלזלבךולהושיבאת
מתיהם הטמאים עליך ,לטמאות את המקום המקודש ,כי אנוכי הרואה שעל אבן
השתיה עתידים לתת האומות את פגריהם ,מי לא יבכה על כך ,אוי לאותו הדור
שיתרחשובודבריםאלה.ע"כ.ועיקרישובהשלירושליםשהיהבצדדרוםשלבית
המקדש,מאוכלסעדייןעלידיהערביםשונאיציון.וכמהבתיכנסתשהיולתפארת
בעירהעתיקה,עודםחרביםושוממים.ומלבדכלזהגםהרוחניותשלירושליםהיא
בשפלהמדרגה,כימהמאודידאבכללבחרדלדברה'עלהתפרקותהדורמחיי
תורה ומצוות ,חינוך אלפים ורבבות מילדי ישראל ללא תורה וללא מצוה ,והרס
חומתהצניעותוהמוסר,וריבויחילוליהשבתועודכהנה,בושנוונכלמנוכישודדו
ארמונותינו ארמונות תורתנו הקדושה ,ותפילותינו לה' יתברך ,שישוב ירחמנו
יכבושעוונותינוויגאלנוגאולתעולם,אמן).שו"תיחוהדעתחלקאסימןמג(


עננו
מנהגבניספרדלומר'עננו'בכלהתפלות.ומנהגבניאשכנזלומררקבמנחה,חוץ
מהש"צשאומרגםבחזרתהתפלהשלשחרית,וכמבוארלעיל).רצז(


ערביתלילתשעהבאב
מנהגים שונים יש בסדרי התפלה ,וכל מקום יעשו כפי מנהגם .והעיקר הוא
שישתדלכלאדםבפרטבשעתאמירתאיכהוקינות,לבכותולהתאבלמעומקליבו
עלחורבןביתהמקדשועלגלותהשכינה,ועלעווןשנאתחינם שבגללו חרבבית
המקדש השני ועדיין לא נבנה ,ולקבל על עצמו להרבות באהבת חינם ללא שום
הבדלאםהואמעדהזואומעדהאחרת,אואםהואהולךבדעותיאולא).רחצ(

בשעתקריאתאיכהוקינות,אסורלדבראולצאתחוץלביתהכנסת,כדישלאיסיח
אתדעתומהאבלות).שב(

יש מבני אשכנז שנהגו לקרוא מגילת איכה מתוך מגילה כשרה הכתובה על קלף,
ומברכיםקודםהקריאה'אשרקדשנובמצוותיווציונועלמקראמגילה').שב(


חבלעלהזמן
מהטובומהנעים מהשנהגובהרבהבתיכנסת,לארגןשיעורלאחרתפלתערבית
בענייניהיוםובמעשיותהחורבןכמובאבשערהאגדהלעיל,ובפרטשביוםזהצריך
למעטככלהיותרמשיחהודיבוריםמיותרים,כדישלאיסיחדעתומהאבלות,ומה
בצע שילך לביתו לאחר התפלה מיד ,ומן הסתם יפטפט על דא ועל הא .ואשרי
המארגניםהמזכיםאתהרבים,וכלהמזכהאתהרביםאיןחטאבאעלידו.


ברכותהשחר
אףעלפישברכת'שעשהליכלצרכי'שבברכותהשחר,נתקנהעלנעילתנעליים,

והריאיןאנונועליםנעליעורבתשעהבאב,בכלזאתמברכיםאותהבתשעהבאב,

כיוןשעלמנהגושלהעולםאנומברכים.ועודשאיןאנוהולכיםיחפיםאלארגילים
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לנעול נעליים שאינם של עור .ועוד שברכות השחר שהוא מברך בבוקר ,הרי הוא
מברכםעלכלהיוםוהלילה שלאחריו ,וכיוןשאנונועליםנעליעורבמוצאיתשעה
באב ,נמצא שהברכה הולכת גם על זה .ולהלכה כבר פשט המנהג לברך וכן ראוי
להורות.וכןמנהגבניאשכנזלברך).שה(


תפילין
מנהג ירושלים להתעטף בציצית ולהניח תפילין בבית הכנסת בתפלת שחרית ,וכן
העיקרלהלכה.וישנוהגיםלהניחהתפיליןבתפלתמנחה .ומכלמקוםכיוןשמנהג
ירושלים זה ,יסודתו בהררי קודש ,מה טוב ומה נעים שגם במקומות אחרים שיש
להםרבשבכחהנהגתולשנותאתמנהגם,ינהיגכן לקהלעדתובנעימותובהסבר
יפה ,וכמו שהנהיג הראשון לציון הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל בבואו
לכהןקודשבעירתלאביב,להתפללשחריתעםהטליתוהתפילין).ה"עח"בקנז(

במקום שנהגו להניח תפילין במנחה ,ראוי ונכון שיתעטף בציצית ויניח תפילין
בביתו קודם שילך לבית הכנסת ,ויקרא עמהם קריאת שמע אחר שבירך ברכות
התורה,ואםנוהגלהניחתפיליןשלרבנותם,יניחגםאותם,ויחלוץאתהתפילין,
וילךלביתהכנסתלתפלתשחריתבליתפילין).שז,שיב(


ברכתכהנים
הכהנים נושאים את כפיהם בחזרת הש"צ בשחרית כדרכם בכל ימות השנה .ויש
נוהגיםשאיןהכהניםנושאיםאתכפיהםאלאבחזרתהש"צבמנחה).שיג(


קריאתהתורה
קוראיםבתורהבפרשתואתחנן'כיתולידבנים'.ורשאיהקוראלהכיןאתהקריאה
בתשעהבאב.והשלישייאמראתהחציקדישאחרברכותההפטרה).ה"עח"בקנט(


אחרהתפלהקוראיםמגילתאיכהוהקינות,וישנוהגיםלקרואבספראיוב.


מצותהיום
והעיקר להשתדל ביום הזה ככל היותר להרבות בבכי ולהתאבל על חורבן בית
מקדשנו ותפארתנו ,ועל הריגת הצדיקים ועל הריגת עשרה הרוגי מלכות שנהרגו
בידי הגויים הרשעים שונאי ישראל במיתות שונות ומשונות ,ועל דם ישראל
שנשפך כמים במשך שנים רבות בעוונותינו הרבים ,וינצל את היום שלא לבזבז
אותו בשיחה בטלה חס ושלום .ועצה טובה שיקרא מתוך מדרשי חז"ל על מגילת
איכה,ובפסוקיםהרעיםשבירמיהשהתנבאעלהחורבן,כמובאבשערהאגדה.ויש
הבטחה מרבותינו שאם אדם בוכה על חורבן בית המקדש ועל מיתתם של
הצדיקים ,לאיבכהעלבניוולאימותובניובחייוח"ו.וכבראמר הנביא)ישעיהסוי(
יה.
שׂכּל ַה ִמּ ְת ַא ְבּ ִלים ָע ֶל ָ
שׂו ָ
הּמ ֹ
ישׂוּא ָתּ ָ
ִ
שׂ
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ָ
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ֶ
ִשׂ ְמ


בריתמילה
בריתמילהשחלבתשעהבאב,מליןלאחראמירתהקינות.וישמליןלאחרחצות
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היום .ומברכים על היין ולא על הבשמים .והיולדת תשתה את היין שהרי היא
פטורהמלצום,ובתנאישתקשיבלברכהולאתדברעדשתטעם).שיז(

מותר לשלושת בעלי הברית והיולדת ללבוש בגדי שבת לכבוד המילה ,אך לא
ילבשובגדיםלבניםאוחדשים.ובעליהבריתלאינעלונעליעור).שיח(


מנחה
במנחהיושביםעלהכסאות.ומוציאיםספרתורהוקוראים'ויחלמשה'.וישנוהגים
שאותם שלשה שעלו לספר תורה בשחרית ,עולים גם במנחה .והכהנים נושאים
אתכפיהםבחזרתהשליחצבור).שכ(


ברכתכהנים
אם נמשכה חזרת הש"צ אחר השקיעה ,רשאים הכהנים לישא את כפיהם ולברך
ברכתכהניםבביןהשמשות,שהואספקיוםספקלילה.אבלאםנמשכההחזרהעד
צאתהכוכבים,לאישאוהכהניםאתכפיהם.


נחמונחמועמי
אחרהחזרהאומריםפסוקינחמה'נחמונחמועמי',והטעםלזה,מפנישכאשרראו
ישראל שבתשעה באב בערב הציתו אש בהיכל ,אמרו מזמור ששפך ה' חמתו על
העצים ועל האבנים ולא עליהם ,שאם לא כן ,לא היתה תקומה לעם ישראל חס
ושלום ,ואז קבלו נחמה .ועוד טעם אמרו בזה ,כיון שבתשעה באב נולד המשיח
שנקראמנחם.ומכלמקוםטובלומראתפסוקיהנחמהלאחרשקיעתהחמהשזה
ספקיוםספקלילה).שכא(



מוצאיתשעהבאב
פתיחתהצום
אחר צאתהכוכביםמותרלאכולולשתות .וכשחלתשעהבאבביום ראשון,יעשו
הבדלהעלהייןויברכו'הגפן'וברכת'המבדיל'בלבד,ולאחרמכןיפתחואתהצום.


ברכתהלבנהבשמחה
מצוהלברךברכתהלבנהבשמחה .אשרעלכן,טובשהגבאיםיארגנולצבורמיני
מאכל ומשקה ,שיטעמו לאחר תפלת ערבית ,ולאחר מכן יברכו ברכת הלבנה
בשמחה,וברובעםהדרתמלך.וכמושכתבוהרש"ש,האליהרבה,הפריחדש,הפרימגדים,
החייאדם,המשנהברורהועוד).שכד(



בזאתתבחנו
מכיון שהיה אסור עלינו ללמוד תורה המשמחת בתשעה באב ,לכן בזאת נבחן
האדםאםלאחרשפתחאתהצוםונרגעמעט,פותחספרולומדאפילוכמהדקות,
מראה בזה בעליל שחפצו ותאוותו ללמוד תורה ,כי הנה רק כשנגמר האיסור
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ללמוד ,מיד פותח ספר ולומד ,ושכרו רב ועצום אצל הקב"ה שמראה את חיבתו
לתורה ולהקב"ה ,וכבר אמרו בזוהר הקדוש )ויקרא עג א( קודשא בריך הוא ]הקדוש
ברוך הוא[ אורייתא ]התורה[ וישראל ,חד הוא ]הם אחד[ .ומובטח לו שיראה ישועות
גדולות ,כי בשעה הזאת ,הרבה אנשים עייפים ואינם לומדים .וכל שכן אם מזכה
גםאתאשתוובניביתובכמהדקות,אשריוואשריחלקו,וזכותהרביםתלויבו.


עשיריבאב
אמרוחז"ל)מסכת תעניתדףכטעמודא( בשבעהבאבנכנסוהגוייםלהיכלוקלקלובו
שביעי ושמיני ,ובתשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל
היום כולו .ואמר רבי יוחנן אילו הייתי באותו הדור של החורבן ,הייתי קובע את
התענית בעשירי באב ,מפני שרובו של ההיכל נשרף בעשירי ,אך חכמים קבעו
בתשיעימשוםשהתחלתהפורענותחמורהיותר.ע"כ.ומכיוןשביוםהעשירינשרף
רובושלההיכל,נוהגיםבואנוכמהממנהגיהאבלותכדלהלן).שכו(

אין לאכול בשר ואין לשתות יין בליל עשירי באב ,עד למחרתו בשקיעת החמה.
ומנהגבניאשכנזלהחמירבזהעדחצותהיום]בערך  [12:45שלעשירי.ומכלמקום
בסעודתמצוה,מותרלאכולבשר).שכו,שלב(

מותר להסתפר ,להתגלח ,לכבס בגדים או ללבוש בגדים מכובסים מיד במוצאי
תשעהבאב.ומנהגבניאשכנזלהחמירבכלזהעדחצותהיום).שכז(

אםחלתשעהבאבביוםחמישי,מותרלבניאשכנזלהסתפרולכבסולהתרחץמיום
שישי בבוקר .ואם קשה לו להמתין ליום שישי ,יכול להסתפר ולכבס במוצאי
תשעהבאב.ומכלמקוםאיןלהקלבבשרויין,לבדמטעימתהתבשיליםשלשבת.
אלאאםכןמחצותהיוםשבלאוהכימותרלבניאשכנז).שלא(

תשעה באב שנדחה ליום ראשון ,למנהג בני ספרד ,מותר לאכול בשר ולשתות יין
כבר במוצאי התענית .אבל בני אשכנז נהגו להחמיר במוצאי התענית ,אולם
למחרתובבוקרשליוםשני,מותר.ומכלמקוםאףלבניאשכנזישלהקללהסתפר,
לכבסולהתרחץכברבמוצאיהתענית).שלג(
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