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   הלקח לדורות-" בין המצרים"ב" מיצר"כניסה לה
   והנחמה שלאחריהבטרם פורענותההכחשה ש

  

  אליעזר חיים שנוולד: הרב
  )'מ במיל"אל(ראש ישיבת ההסדר מאיר הראל מודיעין 

י  ד י מ ל ת ל ד  ח ו י מ ס  י פ ד בהת י ש   הי
  תוכ

   הקדמה
  הפשט והמדרש" בי המצרי.  "אֹ
  ".המצרי"מה מאפיי את שני .  ב
  ".מתו מוטל לפניומי ש"כ, אבד מוחלט ו" פורענות"ל" צרה"מ. ג
אי ניצול  ו"כתובת שעל הקיר"החורב התהלי שלבי ב.ד

  למניעת הפורענותת יוהזדמנו
  . אי מנחמי לאד בזמ שמתו מוטל לפניושלב של פורענות . ה
  .שזרועי בתו הפורענות, הגאולה האלקיתניצני הנחמה ו. ו
  .באב' המבצבצי בינות למנהגי האבילות בטלה גאומנהגי . ז
  לקח לדורות ה. ח

  
   הקדמה

וכ יש שואלי מדוע יש ריבוי של צומות .  על משמעות של הצומות לימינועולה שאלהפעמי רבות 

ויכול לכלול , באב שהוא עצ החורב' מדוע אי די בציו אירוע אחד כגו ט, לזכר אירועי החורב

  ?  כל שאר האירועי שהתחוללו עד החורבבתוכו אזכור של

הא הצומות על אירועי העבר נועדו רק כדי לשמר את :  עומדת שאלה אחרתות אלהברקע לשאל

   ?או שלצומות יש ג משמעות רוחנית אקטואלית, הזיכרו ההיסטורי שלנו

רו ההיסטורי כיהצומות משמרי בתודעתנו את הזמצד אחד . קרוב לוודאי ששתי האפשרויות נכונות

.  ולא אנו הולכימני באנו ומזכירי לנו י עבורנו את חטאי העבר ומחדליוה מחי. הלאומי שלנו

כדי , מאיד לצומות יש חשיבות אקטואלית משו שה יוצרי תשתית של הפקת לקחי מהעבר

 ע העבר לא ע שאי לו קשר: "וכבר אמר אחד מאבות הישוב. טיח שלא נחזור על טעויות העברלהב

מבית מדרשו של .  נוספת אול למשמעות האקטואלית של הצומות יש ג קומה".יהיה לו עתיד

יש לזמ שבו הוא חל תוכ . כרו על מה שהיהיאיננו רק ז,  שכל מועד שהוא זכר לעבר1ל למדנו"הרמח

 ג בימי כ. 'ובאמצעותו נתקד בעבודת ד, אותו נוכל לספוג לתוכנו, אקטואלי, רוחני מיוחד

  . ככל שנתבונ בו וננסה להפנימו כ נזכה לספוג ממנו אורות רבי יותר. הצומות

, לגבי אירוע מסויי: הראשו באופ נקודתי: הפקת לקחי מהעבר יכולה להיעשות בשתי אופני

במאמר זה אנו מבקשי לנסות להפיק מאירועי החורב . באופ כללי לגבי תקופה ומאפייניה: והשני

  .בי המצרי לקחי כלליי לגבי תקופתינו ומאפייניהו

                                                           
  .'ל חלק ד"לרמח'  דר ד1

מצד אחד לאחר שנות ". 2חוש ואור משמשי בה בעירבוביה"חיי בתקופה מורכבת שאנו 

תו זמ קצר . ולהקמת מדינת ישראל" אתחלתא דגאולה"זכינו ל, סבל והשפלה, גלות ארוכות

ג . ינה משגשגת ומתפתחתמד, נהייתה מדינת ישראל לאחת המדינות המתקדמות בעול

בתחו הרוחני נית להצביע על היק חסר תקדי של לומדי תורה ובתי מדרש ששוקדי על התורה 

אנו מצויי עדיי בעיצומה של מלחמה . ומצד שני לא הגענו עדיי אל המנוחה ואל הנחלה. יומ ולילה

 פוסט ציוניות שמסכנות את קיומנו ובקרבנו מתפתחות מגמות, קיומית מול אוייבינו שרוצי לכלותינו

 להתפתחות מגמות  " לקוי מאורות"דומה שמורכבות התקופה גורמת ל. ואת ההישגי שהושגו

ומעמידות בסכנה את  כל , קצרות טווח שמתעלמות מהשלכותיה המסוכנות לטווחי הארוכי

  .ההישגי שהושגו עד כה

בקרב חלק מדור הבני החזו : האתוס הלאומיבתחו : נית להצביע על מגמות אלה בכמה תחומי

כתוצאה מכ הוא , הציוני וההתיישבותי שהניע את דור הבוני והאבות המייסדי כבר אינו רלוונטי

אול במקו לגבש אלטרנטיבה ציונית רלוונטית מתפתחת . מצוי  במשבר זהות רוחני תרבותי ולאומי

מגמה זו עלולה .  שטשת את היחוד של האתוס הציוניאשר מט, אצלו מגמה פוסט ציונית ורב תרבותית

שינוי מסוג זה עלול להשמיט את ". מדינת כל אזרחיה"ל" מדינת היהודי"להפו את מדינת ישראל מ

  . הבסיס הערכי והמוסרי של מדינת ישראל ולסכ את המש קיומה

  משתלחת, כוחניתהמערכת הפוליטית והשלטונית מתנהלת בצורה סקטוריאלית ו :בתחו הפוליטי

  ליצירת, להעדר מדיניות רציפה ויציבה, בלי להתחשב בכ שהיא עלולה לגרו לאי יציבות, וסכסכנית

  ג התהפוכות והמשברי הפוליטיי והחברתיי . ולהגברת הקיטוב בחברה ,כאוס שלטוני

 אלה אינ כל. שמתרחשי חדשות לבקרי גורמי להחלשת החוס הלאומי וכח העמידה הקולקטיבי

  . גורמי להרהור שני הא לא נכו לשנות כיוו

         מצד אחד .  מערכת הביטחו של מדינת ישראל מתנהלת בצורה פרדוכסלית:בתחו הביטחוני

         יש לה צבא מהמשוכללי בעול שמשיג הישגי במלחמתו , היא נהנית מעדיפות על פני אויביה

         ל מגבלות וסייגי"אול המדיניות הביטחונית מטילה על צה, ורהמדינה ובארגוני הטר באויבי

         תו התעלמות מכ שהעדר הכרעה מיידית מסכנת את מדינת, שמונעי ממנו להגיע להכרעה

  . וגורמת לחיזוק הגורמי המיליטנטיי שבקרב אויביה ,ישראל

          חד צדדי ונסיגות חד צדדיות  למרות ההישגי בלחימה מתבצעי מהלכי :בתחו המדיני

 העצמי של מפעל ההתיישבות יש פשיטת רגל שבהרסוהריסת ישובי פורחי תו התעלמות מכ 

  ". רוח גבית לטרור"איו על שלמות החברה והצבא ו, התכחשות לחזו הציוני, ערכית ומוסרית

 רב ובמסירות מאז הקמת המגמות הללו מאיימות להוריד לטמיו את ההישגי שהושגו בעמל

אמנ יש ! אול בקרב מגזרי מובילי בחברה הישראלית קיימת התעלמות מוחלטת מכ. המדינה

א ה , גורמי שמתריעי מפני מה שעלול להתרחש כתוצאה ממגמות אלה ומציגי תחזיות קודרות
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אותיה לא מצליחי לגרו להתעשתות ולשינוי כיוו למרות שפע אחר פע מוכח שהתר

מה עוד צרי לקרות כדי שיוב לכל שהמגמות הללו מסכני : פעמי שה שואלי בקול. מתממשות

  ?את קיומנו

מצד אחד עליו :  מצב זה מעמיד בפני הציבור המאמי שמחוייב לחזו היהודי גאולי אתגרי מורכבי

מצד שני עליו לפרו ו, להתמודד ע המגמות הללו כמיטב יכולתו ולנסות לבלו מגמות הרסניות

קדימה וליזו מהלכי אקטיביי שיקדמו את התגשמות החזו של ע ישראל ומדינת ישראל ויהוו 

 עליו להתמודד ע מצבי שבה הוא לא אול הקשה מכל . אלטרנטיבה למצב הכאוטי שנוצר

  .מצליח והתחזיות המסוכנות מתגשמות

 לימינו ולקבל לקחי מתאימיו להפיק נ לפשרתמא "בי המצרי" שלהתבוננות במהות הימי   

האירועי הקשי והחורב שעבר על ע ישראל בתקופה זו של בי המצרי מבליטי . כוו והשראה

" מיצר"של התנהלות חמקמקה ומתכחשת שגורמת לכניסה ל" טרו פורענות"מאד את התסמונת של 

אול העיסוק במהות . יות לשנות את המצבושל החמצה חוזרת ונשנית של הזדמנו, שאי ממנו מוצא

ממנה נית ללמוד שעל א . ימי אלה ג מלמד על מאפייניה של התקופה שלאחר פורענות וחורב

ה שולח לעמו נחמה שבעטיה "הקב. צומחת ממנו גאולה, החורב הנוראי שע ישראל חווה על בשרו

ממנו אנו לומדי .  של חזו יצירה ובנילהיגאל ולחזור לחיי, להתגבר, הוא מצליח לשק את עצמו

 ע  ה שבסופו של תהלי תבוא גאולה ויתגלה החוס והשרידות של ע ישראל "על האמונה בקב

  .הנצח

  

  

  הפשט והמדרש" בין המצרים.  "אֹ
על שם הפסוק , "בין המצרים"באב קרויה ' שבין שבעה עשר בתמוז לט" בין המצרים"תקופת 
  : 3מאיכה 

דה מעני ומרוב עבודה היא ישבה בגוי לא מצאה מנוח כל רדפיה גלתה יהו"

  ".בי המצריהשיגוה 

  :4ל על שתי צרות והתקופה שבינהם "פסוק זה נדרש בחז 
משבעה עשר בתמוז עד , ביומי דעקאא כל רודפיה השיגוה בי המצרי "ד"

  ". ' וכושבה קטב מרירי מצוי, תשעה באב

היא תקופה , באב' ז בתמוז וט"י:  ומצוקה  שבין שתי הצרותתקופה זו של ימי צרה, כלומר
שבפסוק נדרשים על שם " המצרים. "ובה הצליחו אויבנו להשיגנו ולפגוע בנו.  מועדת לפורענות

  . התוחמים תקופה זו" קצוות"וכן על שם ה" צרות"ה
  :  י" רשהמובא בכתוב  כמתבאר בדברי" בין המצרים"עלינו לתת את דעתנו לפשט של הביטוי 

 גבולי של המצרי :  שיש גובה מכא ומכא ואי מקו לנוסבי המצרי 

  :ומדרש אגדה בי שבעה עשר בתמוז לתשעה באב ,שדה וכר

                                                           
  .ג' פרק א פס 3
  . איכה רבה פרשה א4

ומוצא את עצמו בגיא , הכתוב מדמה את ירושלים ואת עם ישראל  כמי שנס על נפשו מפני אוייב
 על ההתנהלות של עם הנביאיםמדברי  מוד יש ללהמובא בפסוקכדי להבין את המשל . ללא מוצא

הנביאים הוכיחו את עם ישראל על התנהלותו הקלוקלת ודרשו  .ישראל וירושלים בתקופת החורבן
הם גם הזהירו מפני פורענות מתקרבת אם עם , מממנו לחולל שינוי משמעותי ולחזור בתשובה

ות הנביאים והתכחש אולם עם ישראל התעלם מדריש. ישראל וירושלים לא יחזרו בתשובה
היכל : "5 ובאמרלפורענות המתקרבת ושכנע את עצמו מבחינה אידיאולוגית שלא יאונה לו כל רע 

ה יביא פורענות על עמו עירו "כלומר לא יעלה על הדעת שהקב". המה' היכל ד' היכל ד' ד
צד שני מ. האידאולוגיה הזו אפשרה לו להמשיך בהתנהלותו בלי שיצטרך לחולל שינוי. ומקדשו

רה  הרואה אתה שלא ק- בפני הנביא ופעבר זמן רב בין הנבואה לבין הפורענות ובינתיים נופ
 ישראל בדרך זו חיזק עם.  לצייר תמונה קודרת יותר מהמציאות האמיתיתנסתהמאומה ונבואתך 

מצב זה דומה למי שנס על .  את בטחונו שלא יאונה לו כל רע ושאין לחשוש מאזהרות הנביא
מפני רדפו ובנתיב מנוסתו הוא מצליח להתרחק מרודפו ואז הוא מדמה בנפשו שחפצו עולה נפשו 
בין " ל-אולם אין הוא שם לב שנתיב מנוסתו מוביל אותו למקום צר . ואויבו לא יצליח להשיגו, בידו

מוקף קירות " אין מוצא"ובעוד זמן קצר ימצא את עצמו ב. שבסופו יש קיר ללא מוצא, "המצרים
ם "כך גם מבאר המלבי. ואז כבר המצב אבוד ועוד זמן קצר הרודפים ישיגוהו, ם מכל עברתלולי

  ":עּו ִּכי ָנִביא ָהָיה ְבתֹוָכםּוְבבָֹאּה ִהֵּנה ָבָאה וְָיְד ":6את דברי הנביא יחזקאל
 ומזהיר כי יבא עליה  אמנ על מה שהנביא מנבא לה עתידותובבאה 

ואז אי , נו לדבריו עד יבא הפורעניות שנבאפורעניות לא ישיתו לב ולא יאמי

תועלת במה ששמעו דברי הנביא אחרי שלא עשו תשובה לעכב את הרעה כי 

כ כי נביא " אח  רק מה שידעו תועלתואי ,  ונהיה הרע כבר באה בבאה הנה 

א לתק הרע "ואז כבר א,  שאז יאמינו שהיא נבואה אמיתת היה בתוכ 

  7:העבר

, קשור לתופעה פסיכולוגית וסוציולוגית של חברה בטרם פורענות" המצריםבין "של הנמשל 
גם אם יקומו מוכיחים . עצמיתאונאה במצב זה יש סבירות גבוהה להיווצרות תופעות של הדחקה ו

לשינויים מפליגים בתחום הרוחני מבית ויציגו רפורמה מקיפה שעשויה להציל את המצב ויקראו 
במצב . ל באטימות ואי שיתוף פעולה מצד העם שמתקשה להשתנותהם עשויים להיתק, והמוסרי

יהיו כאלה שיפנו לעם ויוכיחו . תמיד יועילוו חורבן לא "זהרות שהעדר שינוי יביא חשכזה גם א
שיש מוצא וגם ללא השינוי המתבקש ניתן , את מה שחלקו רוצה לשמוע, באותות ומופתים
, בלא משים, תארךיאולם ככל שהזמן , תלחום צשדרכ, כך נראה, באופן זמני. להיחלץ מהמצב

ולמעשה מתברר שהעם חורץ . לדרך ללא מוצא, המצב מתדרדר וההתנהלות מביאה את העם
  .את גורלו במו ידיו

  

                                                           
  .'ד'  ירמיהו פרק ז פס5
  . יחזקאל פרק לג פסוק לג6
  . חלק באור העני ש על יחזקאל "מלבי 7
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מקובלים אנו שיש קשר בין המדרש לפשט כשני רבדים ? כיצד מתיישב פשט הכתוב עם מדרשו
    .8ל" כפי שמבאר הרב קוק זצשל אותה מציאות

אמצעיי לקשר ולשלב  והרמז ה הדרוש, סודות התורה ה הפשט והסודי

  . והפרטי רבי מאד, את הרו ע התחתית

הקשר בין המדרש לפשט קשור לשמו של המדרש שהינו ם  חידש ש"רבי אברהם בן הרמב
9:"דרישה וחקירה"בבחינת 

  

ראיתי לפרש דברי השמות וענייניה בספר הזה וה הדרשות והמעשי 

, הוא בקשת העניי וחקירתו לבוא עד תכונתו" דרשה"לשו ואומר , האגדותו

כלומר הדבר שנחקר בו בניי ויודע ). ו"ג ט"דברי י(" וחקרת ודרשת: "מלשו

כל מאמר שהוא פירוש פסוק או , וזה הכלל, וידרש וימצא כי הוא הנקרא דרש

 הענייני שיהיה נסמ לפירוש פסוק  בדר מדרכי הדרוש או ביאור ענייני מ

חו למשפטי התורה ודיני האסור והמותר וחיוב ופטור טמא וטהור וכשר 

  . ופסול הוא יקרא דרש

ג "משלי כ" (עשה יעשה" כל דבר ועניי שאירע שנעשה מלשו "מעשה"לשו 

ו "פסחי ס" (ראה מעשה ונזכר הלכה", ותועלתו למבי שמורה וערוכה)  'ה

  ).'א

שה מגידי ) 'ח' מיכה ו" (הגיד ל אד מה טוב"מלשו " הגדה"ולשו 

, ה הפרשיאלא שיש בינ, וקרוב הוא עניינו לעניי המעשה, מאורעות שאירעו

כי המעשה יגיד דבר הנעשה בימי המגיד או בימי אד ידוע ונזכר ואגדה תגיד 

  .' וזה שכתבנו וכודבר שאירע בלי להבינו בעני זה

ויה מעל פני השטח והמדרש חושף את המוסתר מתחת לפני הפשט הוא בבחינת הריאליה הגל
י האבן עזרא על "קשר זה התבאר ע. מכאן שיש קשר ברור בין המדרש לבין הפשט. השטח

  :10מגילת איכה כקשר שבין הגוף למלבוש
שה נוסדי על קשט וביציקת , אנשי אמת יבינו מדרשי קדמונינו הצדיקי

אכ מדרשיה אל ,  שבעתי מזוקקיוכל דבריה כזהב וככס, מדע יצוקי

 מה חידות וסודות ומשלי גבוהי עד שחקי ומה דרכי רבי נחלקי

, ומה לאמ נכשלי ולמלאת הריקי, להרויח לבות נלאות בפרקי עמוקי

מה , והמדרשי כמלבושי בגו דבקי', על כ דמו לגופות טעמי הפסוקי

 הפשט הוא הגו בדברי נבחרי ודר, כמשי דקי ומה עבי כשקי

  . וכ אמרו שהמקרא כפשוטו והדברי עתיקי, ובחוקי

                                                           
, ויהודה עוד רק ע אל, בקיבו הרוחניות של יוס נכללו בכתונת הפסי שלו: " ובהמש ש,  אות ג150' גנזי הראיה עמ 8

ומפריו נוטעי נטיעות מרובות לכונ בשלימות את כל הפרדס , ויוס ויהודה בהיות לע אחד הרי כל ע החיי כולו של
  ".ל אי מקרא יוצא מידי פשוטו"א: "'א אות נ"ג ע"שבת ד ס" עי איה" וכ בא"פ' עמ" ורות הראיהמא"וכ ג ב". כולו

 א"פ' בהוצאת מוסד הרב קוק עמ" מלחמות הש"ל בתו "מאמר על דרשות חז 9
 אב עזרא על מגילת איכה פרק א פסוק א 10

לבוש המולבש  בדומה להתאמה שיש בין הגוף למכאן שיש קשר והתאמה בין המדרש לבין הפשט
  .עליו

  ".בין המצרים" של ברצוננו לברר מהו הקשר כאן בין הפשט למדרש
  

  ".המצרים"מה מאפיין את שני .  ב
את , מדוע יש לציין כל שלב בחורבן בנפרד:  שנענה על שאלה זו נזכיר את שאלתנו דלעילטרם

  ? מדוע אין די באחד מהם, באב' ז בתמוז וט"י
 הצרות שאירעו ומאפייני, באב' ז בתמוז וט"י: "המצרים" במועדי  יש להעמיקכךכדי לענות על 

  :11אלה התבארו במשנה . בהם

  .ו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באבחמשה דברי אירעו את אבותינ

נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושר : בשבעה עשר בתמוז 

  .אפוסטמוס את התורה והעמיד צל בהיכל

נגזר על אבותינו שלא יכנסו לאר וחרב הבית בראשונה ובשניה : בתשעה באב

  .ונלכדה ביתר ונחרשה העיר

  . 12"משנכנס אב ממעטי בשמחה

רעו יובהם א. הללו הם זמנים מועדים לפורענות" צרות"מלמדת המשנה שתאריכי ה, תבפשטו
יוצרים מכנה משותף בין צרות אלה ומאפייניהן . צרות שונות לעם ישראל לאורך ההיסטוריה

מכאן אפשר לומר לכאורה שהצום בשני המועדים .  חורבן בית ראשון לחורבן בית שניהצרות של
אולם נראה שאין די . ועל כן יש צורך בשניהם, ת על עצם חורבן הביתאינו מצטמצם רק לאבילו

מכנה משותף האם יש : ראשית: פר שאלות על דברי המשנהמסבכך וכדי לברר זאת יש לשאול 
חמשת הדברים מכנה משותף בין ז בתמוז ולעומת זאת האם יש "חמשת הדברים שארעו ביבין 

משנכנס אב : "האם הביטוי החותם את המשנה:  וכן?ואם כן מה ההבדל ביניהם, באב' שארעו בט
מלמד שיש תהליך של מיעוט בשמחה והתגברות האבילות ככל שמתקרבים " ממעטין בשמחה

או אפילו כבר ? ז בתמוז"ח אב או שניתן להבחין בו כבר מי"והאם תהליך זה מתחיל בר, באב' לט
  ?מעשרה בטבת

  : 13באב ' ז בתמוז וט"י:  הצרותל באר את המשנה ואת המאפיינים של  שתי"המהר
דברי שבו נעשו אינ גמר ' ולפיכ כל ה ז בתמוז הוא התחלת הקצה"ומפני שי"

כי זה הזמ ,  כי מה ששברו לוחות אינו תכלית פורעניות שהרי אפשר באחרי,פורעניות

וכ מה שבטל התמיד אינו באב תכלית הקצה ' הוא התחלת הקצה ואינו גמר רק בט

וכ מה ששר אפוסטמוס התורה אינו תכלית , רענית עד שחרב הביתתכלית הפו

וכ מה שנבקעה העיר אי זה גמר פורעניות רק כשחרב , פורעניות שהרי אפשר באחרת

ולפיכ אלו , וכ מה שהעמיד צל בהיכל אי גמר של פורעניות רק כשחרב הבית, הבית

                                                           
  .'משנה ו'  תענית פרק ד11
  .שבארו איזה ארוע הסטורי מסתתר מאחורי כל איזכור שבמשנה" תפארת ישראל"ב וה"ש בפירוש הרע" עיי12
  .א"עמוד נ  נצח ישראל פרק ז 13
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כי מה , ר פורעניות בתכליתבאב הוא גמ' אבל בט . ז בתמוז"חמשה דברי אירעו בי

שנגזר גזירה לאבותינו שלא יכנסו לאר וכ חורב הבית בראשונה ובאחרונה וכ מה 

  ". באב' ולפיכ אלו חמשה דברי אירעו בט, שנלכדה ביתר וכ מה שנחרשה העיר

ובו התרחשו צרות שיש אפשרות " מיצר"ז בתמוז הוא הקצה הראשון של ה"י: ל"י המהר"עפ
התגלמות הפורענות באב התרחשו צרות שהן '  ואילו בט".בטרם פורענות"מצבים ש - לתקנן

  .במלואה ובו אירעו צרות שאין להן תקנה
ל וכן הדיוק מהסיפא של המשנה מלמדים על תהליך שיש בו מספר שלבים "הסבר זה של המהר

ן הפשט הקשר בימדבריו ניתן לעמוד על . שבהם המצב מחריף עד שמגיעים לפורענות בעצמה
עד " בין המצרים"כניסה לשל ובו מספר שלבים תהליך והמדרש משום שניתן לראות תקופה זו כ

  . "אין מוצא"כדי הגעה ל
כדי לעמוד על המשמעות של התהליך בצורה מלאה יש להתבונן כבר במשמעות של השלב 

' בתמוז וטז "וממנו להמשיך לי,  של צום עשרה בטבת שבו מתחיל המצור על ירושלים-הראשון 
 יש ,תהליךתחילת ה -בשלב הראשון : ניתן לומר שיש בתהליך שלושה שלבים עיקריים. באב

שמזהירה מפני  "כתובת על הקיר"יש מעין , הפורענות ממשמשת ובאהסימנים מעידים ש
באם מוחמצת ההזדמנות התהליך מתדרדר לשלב . בשלב זה ניתן לחולל שינוי ולתקן. הבאות

! למצב שבו מתחילה התדרדרות מואצת וקטן הסיכוי לשנות" בין המצרים" לשני שבו יש כניסה
  .עד שמגיעים לשלב השלישי שבו מגיעה הפורענות עצמה והאסון מתרחש

  

  ".מתו מוטל לפניומי ש"כ, אבדן מוחלט ו-" פורענות"ל" צרה"מ. ג

בתהליך התהליך אותו אנו מתארים מקביל גם להתגברות מנהגי האבלות בכל שלב ובמיוחד 
ז "אולם בי. ההלכות של צום עשרה בטבת הן כשל תענית ציבור רגילה. שמתרחש בבין המצרים

שנמנעים מלשאת נשים : בתמוז בנוסף לעצם הצום מתחילים גם מנהגי אבלות נוספים כגון
ח אב מתווספים מנהגי "כאן צריך לשים לב שבר. 'וכולשמוע כלי שיר מלהסתפר ומלברך שהחיינו 

ולחלק ' וספים של תשעת הימים שלחלק מהקהילות מפסיקים לאכול בשר ולשתות יין וכואבילות נ
באב יש שיא של מנהגי ' בט. באב' מהקהילות התגברות האבילות היא מתחילת שבוע שחל בו ט

  :14'כמבואר בגמ" מי שמתו מוטל לפניו"האבילות כ

, באכילה ובשתיהאסור : כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בתשעה באב: תנו רבנ   

, ואסור לקרות בתורה בנביאי ובכתובי, ובתשמיש המטה, ובסיכה ובנעילת הסנדל

   ' וכו. ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ובאגדות

ערב תשעה באב : כ היה מנהגו של רבי יהודה ברבי אילעאי: אמר רב יהודה אמר רב

, ושותה עליה קיתו של מי, ואוכל, ויושב בי תנור לכיריי, מביאי לו פת חרבה במלח

                                                           
  .א"ע' תענית ד ל'  גמ14

  .ודומה כמי שמתו מוטל לפניו

אמנם מגדיר את מתכונת האבילות מבחינה " מי שמתו מוטל לפניו"הדימוי של האבילות לכדי 
על , אולם האם ניתן ללמוד מכך גם על המהות. כאילו מת לו מת מדרגת קירבה ראשונההלכתית 

התהליך המוביל אליו והאם יש בכך כדי ללמד על ?  באבבתשעהוהפורענות מאפייניה של הצרה 
 נראה שבעצם הדימוי לאדם שמת לו מת יש בו כדי לבאר את התהליך של היווצרות ?ז בתמוז"מי

ומצבו מתדרדר , חולה במחלה אנושה וסופניתש אדםניתן לדמות זאת ל. הפורענות על כל שלביה
אסור להם . שרי כדי לחולל את השינוי במצבו בכל מישור אפצריכים לפעולקרוביו , מיום ליום

 ובתפילות ותחינות מלב שבור ודמעות שנשפכות בפני  מומחהבחיפוש רופא:  כל מאמץלחסוך
שאולי יש , גם אם מועטה, כל זמן שהחולה בחיים יש תקוה, ואכן. ' וכובורא עולם שישלח רפואה

מתחוללת הפורענות והחולה ע "ו ל"חאולם אם . אולי יקרה נס ועוד יחול שינוי, מוצא מן המצב
מהות הפורענות .  השתנה המצב ואין יותר סיכוי לשינוי" מתו מוטל לפניו" ו"שבק חיים לכל בריה"

החמיץ כמי ש, "כמי שמתו מוטל לפניו "באב מצריכה שמתכונת האבילות תהיה' והחורבן של ט
   .כולת לשנותחוסר יו, "אין מוצא"במצב של את ההזדמנויות לשנות ועתה הוא 

  

  למניעת הפורענותת יוהזדמנואי ניצול  ו"כתובת שעל הקיר"ה-חורבן התהליך שלבים ב.   ד

אולם צריך להבין שמדובר בתהליך ולא בפורענות שהתחוללה בבת אחת והכתובת היתה כתובה 
סטורי של התדרדרות י מתבאר תהליך הל" בדברי חז15" במקום אחר. "על הקיר כבר זמן רב

  :16כבר ארבעים שנה קודם החורבן.  בית שניוחורבן

ולא היה לשו של , ארבעי שנה קוד חורב הבית לא היה גורל עולה בימי: תנו רבנ

עד שגער , והיו דלתות ההיכל נפתחות מאליה, ולא היה נר מערבי דולק, זהורית מלבי

יודע אני ב ? מפני מה אתה מבעית עצמ! היכל היכל: אמר לו. בה רב יוחנ ב זכאי

פתח לבנו דלתי ) "זכריה יא(וכבר נתנבא עלי זכריה ב עדוא , שסופ עתיד ליחרב

  "ותאכל אש בארזי

מעשיהם של ישראל . רבי יוחנן בן זכאי מבאר את פשר התופעות החריגות שבבית המקדש
ע אני בך יוד "-לדידו הכתובת של תהליך זה כתובה על הקיר  .מרחיקים את השכינה מן המקדש

ולא , במידה ויתכחש למצבו. עם ישראל נתון בתהליך סופני שסופו ברור!".  שסופך עתיד ליחרב
אולם ליקוי המאורות . יתעשת ויגייס את כל כוחותיו לתיקון המצב אכן הגרוע מכל בוא יבוא

וניסיונות האונאה העצמית אינם מאפשרים להודות במצב וליצור את המפנה המתבקש והתהליך 

                                                           
  ".דברי תורה עניי במקומ ועשירי במקו אחר": ה" ירושלמי ראש השנה פרק ג ה15
  .ט עמוד ב" יומא ד ל16
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   .17גיע לכתובתו האיומהמ
האופטימיות . בטבע האנושי של היחיד והציבור קיימת הדחקה מפני פורענות שהולכת ומתרקמת

הבסיסית של האדם והחברה מובילים אותם לפרש את האירועים באופן מרגיע ומנסה לגרום 
כדי להשתכנע . להם להתלות בכל שביב של עובדה שמאפשרת להם להישאר אופטימיים

בדרך כלל השינוי הזה מתחולל כאשר .  באמת מסוכן צריך להתחולל שינוי בסיסישהמצב
 - הפורענות כבר כאן והחרב החדה מונחת כבר על הצוואר אולם אז בדרך כלל כבר מאוחר 

  ".  אין מוצא"והתהליך כבר נמצא ב

וארת אחת מהזדמנויות אלה מת.  השונים של התהליך היו הזדמנויות רבות לחולל שינויבשלבים
מנעה ניצול , שנאת החינם והפלגנות שאפיינה את מצבו של עם ישראל ערב החורבן. ל"בחז

ערב המצור היתה בירושלים . המשאבים שהיו לרשות אנשי ירושלים כדי לנצח את הרומאים
התעלות כל פלג מעל . כמות מזון ומוצרי יסוד שאפשרה עמידה במצור של  עשרים ואחד שנה

יתכן שהיה בה כדי להפיק את המירב , עת מאמצים באיחוד השורותוהשק, השקפתו הצרה
    :18ולהכריע את גורלה של ירושלים לטובה , מיכולת זו

: הוו בה הנהו תלתא עתירי. צר עלה תלת שני, אתא. שדריה עילוייהו לאספסיינוס קיסר

ה לו חמה שנקד, נקדימו ב גוריו; וב ציצית הכסת, וב כלבא שבוע, נקדימו ב גוריו

ב ; יוצא כשהוא שבע, שכל הנכנס לביתו כשהוא רעב ככלב, ב כלבא שבוע; בעבורו

שהיתה כסתו מוטלת : איכא דאמרי. שהיתה ציצתו נגררת על גבי כסתות, ציצית הכסת

בדחמרא : וחד אמר להו, אנא זיינא להו בחיטי ושערי: חד אמר להו. בי גדולי רומי

הוה להו .. .. 'וכו; ושבחו רבנ לדציבי  ,בדציבי: וחד אמר להו, ובדמלחא ומשחא

ניפוק ונעביד שלמא : אמרו להו רבנ,  הוו בהו הנהו בריוני.4למיז עשרי וחד שתא

לא : אמרו להו רבנ, ניפוק ונעביד קרבא בהדייהו: אמרו להו. לא שבקינהו, בהדייהו

היו בירושלי  (.נאוהוה כפ, קמו קלנהו להנהו אמברי דחיטי ושערי. מסתייעא מילתא

ואילו חכמי בקשו לעשות שלו עימ משו , בריוני שתבעו לצאת ולהלח ברומאי

קמו הבריוני ושרפו את מחסני המזו של ירושלי . שמלחמה בתנאי כאלה לא תצלח

  .)ש.תרגו חפשי א. ורעב נפל על העיר

כלות את המאגרים של ל" הצלחתם"רשמו לעצמם בסיפוק את " הני בריוני"קרוב לוודאי ש
לא , כעת נפתרה הדילמה של אנשי ירושלים. לבטח ראו בכך נקודת מפנה לטובתם, ירושלים

כפי שמתאר המדרש המקביל ". הני בריוני"נותרה בפניהם ברירה אלא להצטרף למלחמתם של 
  :20באיכה רבה

                                                           
י "לע ישראל על התקרבות החורב דווקא ע" מאותת "ה"מדוע הקב: כדי להבי זאת בצורה יסודית יותר יש לשאול 17

נתמקד ) ופתיחת דלתות ההיכל מאליה, הנר המערבי, הלבנת לשו של זהורית, עליית הגורל בימי(?ארבעת הדברי הללו
  .ל"ואכמ. בעיקר בפתיחת דלתות ההיכל מעצמ

  .א"ו ע"גיטי ד נ'  גמ18
  .  הזמ שהיו המלאי במחסני מספיקיל י ש גרסאות שונות לגבי מש"  במקורות חז19
  .א'  פרשה א20

ועמד , והיה ממונה על האוצרות,  והיה ש ב בטיח ב אחותו של רב יוחנ ב זכאי

ל כל אילי יומייא דאינו "א.. .. 'וכו, יוחנ ב זכאי ואמר ווי'  שמע ר,ושר כל האוצרות

. אוצריה קיימי לא הוה בני מדינתא יהבי גרמיהו למיפק למעבד קרבא ומרדפה שנאה

אמר לו ב בטיח כל הימי שמחסני המזו קיימי לא יתגייסו אנשי ירושלי לקרב נגד (

  .)ש.תרגו חפשי א. הרומאי

אולם התכחשותם לבעית היסוד והגברת הפלגנות במקום לחתור לאחדות גרמה את התוצאה 
. םשליבכילוי מלאי המזון ומוצרי היסוד שבמאגרים נסתם הגולל על גורלה של  ירו, ההפוכה

תהליך הפורענות , לדרך ללא מוצא, המצב התדרדר לכדי כאוס מוחלט, ההזדמנות לתקן הוחמצה
  .מואץ עד לכדי חורבן מוחלט של ירושלים והמקדש

  . אין מנחמין לאדם בזמן שמתו מוטל לפניו-שלב של פורענות . ה

שהגרוע בעת . בעת שהפורענות מתרחשת היא הולמת בנפגעיה ומותירה בהם טראומה קשה
 על האובדן כבדהכאב . מכל כבר קרה ומתו מוטל לפניו מרגיש האדם כאילו כל עולמו חרב עליו

 מעין רעידת אדמה פנימית שעלולה לערער את כל היסודות הקיומיים והוא גורם לאדםמנשוא 
במיוחד הדברים אמורים כלפי אלה שחיו בהתכחשות .  ולעיתים אף הערכיים של השקפת עולמו

תופעות אלה מתרחשות כאשר מתרחשת פורענות אישית .  שהפורענות עשוייה להתרחשלעובדה
מי "גם בעניין זה ניתן ללמוד מהדימוי של הפורענות ל. וגם כאשר מתרחשת פורענות לאומית

  :21באופן נוסף כפי שמבואר במשנה, "שמתו מוטל לפניו
 בשעה נחמנות אלו כעסו בשעת חביר את תרצה אל אומר אלעזר ב שמעו רבי

  קלקלתו בשעת לראותו תשתדל ואל נדרו שעתב לו תשאל ואל לפניו מוטל שמתו

לכאורה זהו הזמן שבו הוא זקוק ? יש לשאול מדוע אין מנחמין לו לאדם בשעה שמתו מוטל לפניו
אר שבשעה שמתו מוטל לפניו שרוי האדם ובפירוש רבנו יונה מב? לנחמה יותר מכל זמן אחר

, 22בשעה זו לא ניתן לנחם ולהפיג את הכעס, על כן זוהי שעה של תיסכול וכעסבטראומה רגשית ו
  :23ומי שמנסה לעשות זאת הוא רק מגביר את הכעס

 ואל.. ' וכו:כעסו על כעס יוסי כי בו מהוגני שאינ דברי לומר יבא זה ידי שעל

 אוב כעס עליו מוספת הנחמה העצבו בשעת כי  לפניו מוטל שמתו בשעה תנחמהו

   .טובי לא דברי לומר

                                                           
 .אבות פרק ד משנה יח 21
להכיר שהגאוה איננה אלא עורו ממש וסכלות . וזולת זה הוא הפסד ותקלה": "מאמרי הראיה"ל "י לרב קוק זצ"קיצור מס 22

וא יתעורר כרגע , רר לכעס כללטורפת ינקה עצמו שלא יתעו' הכועס לשעתו חי, הכעס רע ומר. ידיעה בערכו וחסרונותיו
 ".תתעורר התבונה לעומתו ותבטלנו

 מעורבת אד של דעתו שתהיה": משנה כדש  על אבות "מג אבות לרשבוכ בפירוש  ,רבינו יונה על אבות פרק ד משנה יח 23
 אל כועס הוא אד שא, אמר כ ועל ..'וכו, המקו ולפי העני לפי דבריו כל ויהיו לבריות טוב שיהיה כדי, 'וכו, אד כל ע

 אינ המועטי שהמי כמו ,הרצוי השקט יועיל לא הכעס חמימות בעת כי, כעסו על כעס יוסי זה כי, לרצותו תמהר
 באותה התנחומי יועילו לא כי אבלו בשעת תנחמנו ואל  .'וכו. עליה המזל מי במעט, מתלקחת שהיא בעת האש מכבי
, ]ז"ה [דעות מהלכות חמישי בפרק ל"ז משה רבינו כתב וכ.. 'כוו. 'הבל תנחמוני ואי, ']לד כא [איוב אומר שהיה כמו, שעה
 תנחומי יקבל אי, אותו מבכי ספדני קול ושומע לפניו מוטל מתו רואה שהוא מי כי, שעה באותה לנח הוא שגעו זה כי

 ."שעה באותה
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י אלאשקר שם שבמצב כזה צריך לאפשר לאדם לעכל את מה שקרה בעצמו ורק "וכן באר מהר
  :24הפקת לקחים ותנחומין, לאחר מכן יש סיכוי להביאו לחשיבה

 יקלל, השעות באלו לבו על ותדבר תבא א שמא', וגו חבר את תרצה אל וטע

 העני זה למדנו והנה. גיהנו שירש לו גור ותהיה, למעלה ופנה ובאלוהיו במלכו

, אותו שינח בכעס חבירו כשיהיה לאד ראוי אי כ"וע ...'וכו,ה"ע רבנו ממשה

 שלא האבל על הזהיר כ וג..' וכו.רתיחתו שתצטנ עד לו הנח אלא .יכשילו שמא

  .25לפניו מוטל שמתו בשעה תנחמנו

ענות אישית ובין כשמדובר על חורבן לאומי עקרון זה נכון בין כאשר מדובר על אבילות ופר
לאחר הפורענות משתלט היאוש על האדם והוא מאבד תקוה . ופורענות שבאה על הכלל כולו

הכעס והתסכול . 26לעתיד טוב ומאבד את המוטיבציה ליצור ולקדם דברים בצורה חיובית
רוק את מחפשים אפיקים להתפרצות ותרים אחרי כתובת של האשמים במה שקרה כדי לפ

פעמים רבות התיסכול בא לידי ביטוי בהעמדת שאלות יסוד שתוהות על מוסכמות ועל . התסכול
אולם לרוב הם לא מחפשות תשובה לוגית אלא אפיק להתרת הסבך הריגשי , אמונות העבר

התנחומין שיש לנחם לאחר הפורענות נועדו להחזיר לאדם . ופורקן פסיכולוגי לכאב ולטראומה
י "ת האמונה בגאולה עתידית להחזירו לחיים של יצירה באפיקים חדשים שנזרעו עאת התקוה וא

  .הפורענות עצמה

  .שזרועים בתוך הפורענות, הגאולה האלקיתניצני הנחמה ו. ו

  

הניחומים . הניחומין אינם נסיון לשכך את הכאב בצורה מלאכותית וליצור אשליה לעתיד טוב
המנחם . לפני השטח גם אם היא עדיין סמויהמשקפים את האמת העמוקה שנמצאת מתחת 

חורבן בהכרח גם חורבן מוחלט ונורא בדרך הטבע בהווה אינו מנסה להביא את האבל להבנה ש
המבאר  מדרשעקרון זה מצינו ב . ומתוך גלי החורבות יש אפשרות לצמיחה מחודשתטוטלי לעד

יא החושך של החורבן בש ו,נולד מושיען של ישראלשל בית המקדש שברגע החורבן הנורא 

                                                           
  .קצט' עמ פרק רביעי  ל"למהרספר דר חיי  בע"וע, י אלאשקר אבות ד משנה כג" מרכבת המשנה לר24
, באגרתו. מרוקו שנגזרו עליה גזירות קשות על ידי המוסלמי ל כתב מכתב ליהודי" הרב הדיי מימו זצ"אביו של הרמב 25

. רתופ נזכור שבריתנו ברית עול אשר לא, אל יעבירנו סבלנו על דעתנו": אמונת וביטחונ ,הוא מנח ומחזק את ליב
לאומתנו כמו שלא קרב לא יציר  הלא הוא קרב? כיצד יטשה, הבוחר בעמו ישראל... הרי כורת הברית הוא אלוקי עול

ה בני אנו                               ?הישנא אב את בניו. יכול לשנוא אותנו אינו, האלוקי לא יעזבנו א א נעזבהו... מיציריו
 יצליחו הגויי הקמי עלינו. בקיו הבטחותיו לנו כש שאיננו מטילי ספק בעצ מציאותו אל נטיל ספק... אלקינו' לד

של בלי , תמיד ונאמר בלב של נזכור. באמונתנו בהבטחותיו, ואנו בשלנו נעמוד, ירדפונו בשנאת, מזמ לזמ להתגבר
) 'תהילי ד" (לה למשה איש האלקיתפי"את תפילת משה   נאמר בכל יו.."משה אמת ותורתו אמת", רמיה ובלי ספק

ניחומי רבי  ונמצא בו, ימי אכזריות וייאוש, ימי אובד בני ובנות, ימי עינויי וניסיונות, צר שנשפו בה את ליבנו בימי
בה הוא מבטיחנו על נצחיותנו ומלמדנו , לבולענו תפילת משה מעבירתנו על פני גלי החיי השואפי... ותתחזק אמונתנו

שמחנו כימות : "ועוד משמחנו אלוקינו ככתוב, גאולתנו העתידה כגאולת עול ות את צרותינו כתופעה רגעית ואתלרא
 .".ה בשמח–ה אל שנה "ויומו של הקב) תהילי ש" (ראינו רעה עניתנו שנות

עלה שאלות פעמי רבות היא מ, יש מקו להרחיב על המאפייני של התסמונת הפוסט טראומטית שלאחר הפורענות 26
 .ל" ואכמ,שנדמות כשאלות לוגיות אול למעשה ה שאלות פסיכולוגיות שהתשובות הרציונאליות לא יספקו אות

  : 27מעל לדרך הטבע - ניצנים של גאולה מבצבצים
געת חדא .) ש.תרגו חפשי א. שחרש את שדהו(, עובדא הוה בחד בר נש דהוה קא רדי

ל מה את "עבר עלוי חד ערבי א.)  ש.תרגו חפשי א. פרתו געתה געיה אחת(תורתיה 

דבית מקדשו דיהודאי ל "ל למה א"א, ל שרי תור ושרי פדנ"ל יהודאי אנא א"א

ל מנא "א) התר פרת ומחרשת כיוו שבית המקדש חרב, אמר לו אותו ערבי(, הרב

אמר לו , עד דהוה עסיק עמיה געת זימנא אחריתי, ל ידעית מ געייתא דתור"ידעת א

עד שהיה מדבר עימו געת פרתו  (,דאתייליד פריקהו דיהודאי אסר תור אסר פדנ

 .ו אותו ערבי אסור מחרשת ופרת כיוו שנולד מושיע של ישראלואמר לפע שניה 

אמר , ואבוי מה שמיה, אמר לו מנח שמיה, אמר ליה ומה שמיה.) ש.תרגו חפשי א

. שאל אותו מה שמו של המשיח אמר לו שמו מנח וש אביו חזקיהו(, ליה חזקיה

  .)ש.תרגו חפשי א

עקיבא כשראה שועלים יוצאים מבין ' שחוקו של רשמחתו ועל ' בדומה לכך גם התיאור של הגמ
מעל ,  שנובטיםניצני גאולה זהותמצליח להוא במבטו החודר של רבי עקיבא  .קודשי הקודשים

         .28 מקום קדשנוהשיממון המוחלט והחורבן המשפיל שלמתוך , לדרך הטבע

שוב .. 'כוו, דרג ורבי אלעזר ב עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכי ב"וכבר היה ר

 כיו שהגיעו .כיו שהגיעו להר הצופי קרעו בגדיה, פע אחת היו עולי לירושלי

 .ע מצחק"התחילו ה בוכי ור, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשי, להר הבית

מקו , אמרו לו? מפני מה את בוכי: אמר לה? מפני מה אתה מצחק: אמרו לו

אמר ? הקרב יומת ועכשיו שועלי הלכו בו ולא נבכה והזר )'במדבר א(: שכתוב בו

 ואעידה לי עדי נאמני את אוריה הכה )'ישעיהו ח(: דכתיב, לכ אני מצחק: לה

אוריה במקדש ראשו וזכריה ? וכי מה עני אוריה אצל זכריה, ואת זכריה בי יברכיהו

:  באוריה כתיב,תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, אלא! במקדש שני

 עוד ישבו )'זכריה ח(: בזכריה כתיב] ',וגו[ לכ בגללכ ציו שדה תחרש )'מיכה ג(

הייתי  עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה , זקני וזקנות ברחובות ירושל

  עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה , מתיירא שלא תתקיי נבואתו של זכריה

, עקיבא! ניחמתנו, עקיבא: בלשו הזה אמרו לו. בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת

                                                           
אמרו /). 'ב' איכה א/ש ש ( אי לה מנח מכל אוהביה : "א"פ' נוסח ב) בובר( איכה מדרש זוטא וב . איכה רבה פרשה א27

וראה שהפרה שהיה , היה חו לירושלי יהודי אחד חורש במחרשתו, קדשת המאותו היו שנכנסו אויבי לעיר והחריבו בי
, ראה אותה האיש ונבהל מאד, ]גערה[אלא תמיד היתה גרעה , ולא היתה רוצה לחרוש, חורש בה הפילה את עצמה לאר
עד ששמע , מידוהוא מכה אותה ת, אלא תמיד היתה מפלת עצמה לאר, ולא היתה רוצה, והיה מכה את הפרה כדי שתחרוש
, מיד קרע את בגדיו, שמע האיש. ל חורב הבית ועל מקדש שנשר היושהיא צועקת ע, קול אומר מה ל לפרה הנח אותה

שעות עמדה הפרה על רגליה ורקדה ' או ג' לאחר ב. אוי נא לי, אוי נא ליונת אפר על ראשו ובכה ואמר , ותלש את שערו וצעק
שמע האיש רח פניו וק ושמח הל לביתו , ל אומר טעו וחרוש כי בשעה זאת נולד משיחשמע קו, תמה האיש מאד, ושמחה

, וכשבא לעיר לקח ונתנ על זרועותיו, לקח והל לירושלי, ולקח רצועות ארוכות של משי לתינוקות להעציב בעריס
הל , שהרי ילד יולד לה, ל לבית פלוניואמרה לו , שמעה שכינת א משיח, מי יקנה פרה לבנו או לבתו, וקרא ברחוב העיר

ארור היו שהוא נולד , כי הוא נולד יו שנחרב בית המקדש, אמרה לו לא אקנה לו, ונכנס לבית ואמר לה קנה לבנ רצועה
ובכל שנה ושנה בא לירושלי , ובקש הא עליו והל לו לביתו, מיד בא האיש אצל הילד ונשקו על ראשו ונת לו רצועה, בו
ואמרה אי לה מנח , מיד הרימה א הילד קולה, שנה אחת בא לירושלי ונכנס לבית, וש הילד מנח ב עמיאל. ראותול

  .והוא שכתוב אי לה מנח מכל אוהביה, שהרי נגנז
  .ד"מכות ד כ'  גמ28
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                              ..ניחמתנו

לשם כך . יש גם הסבר לשלבים בתהליך הגאולה ולמשמעות המושג נחמה' אולם בדברי הגמ
 הייתי מתיירא שלא ,עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה: "דברי רבי עקיבאצריך לפרש את 

שהרי אין כוונתו לומר שהיה ספק בליבו שנבואתו של זכריה לא " ריהתתקיים נבואתו של זכ
הרי על . ברי הנבואההתקיימות דהרי לא יעלה על הדעת שרבי עקיבא אינו משוכנע ב! תתקיים

ַהְמַדֵּבר ּוְמַקֵּים ֶׁשָּכל . ָהֵאל ַהֶּנֱאָמן ָהאֹוֵמר ְועֹוֶׂשה: "דברי הנבואה אנו אומרים בברכות ההפטרה
ְוָדָבר ֶאָחד ִמְּדָבֶריָך ָאחֹור לֹא ָיׁשּוב . ֱאלֹקינּו ְוֶנֱאָמִנים ְּדָבֶריָך' ֶנֱאָמן ַאָּתה הּוא ד. ו ֱאֶמת ָוֶצֶדקְּדָבָרי
אלא שיש לפרש שרבי עקיבא היה מתיירא ומצפה אימתי  ".ִּכי ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָּתה. ֵריָקם

 הניצנים שממנו שמהם -תו של תהליך הגאולה תתקיים נבואתו של אוריה משום שהיא תחיל
וכעת כאשר ראה את השועל מהלך בין קודשי הקדשים ראה . תתפתח הגאולה השלימה

!  שהתהליך מתחיל ולכן אמר נבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הווה היא מתקיימת לנגד עיננו
וח על כך שהתהליך אמנם אלו רק ניצנים אמנם עדין נדרש תהליך ארוך ומייגע אולם יש לשמ

ועל כן משבאר רבי עקיבא את התהליך ואת  משמעות השלבים , זוהי גם משמעות הנחמה! החל
לא תמיד ניתן לראות את הזרעים ולנתח ". 'עקיבא ניחמתנו וכו"הסמויים שלו לחבריו אמרו לו 
וך  אולם יש בכך כדי ללמדנו שהפורענות והחורבן יכולים להפמהיכן תצמח הטובה והגאולה

  .לתחילתו של בניין חדש

  .באב' המבצבצים בינות למנהגי האבילות בטגאולה מנהגי . ז

  

מצינו . באב מבצבצים בינות למנהגי האבילות גם מנהגי גאולה' אולי מסיבה זו גם ביום ט
  29שבתפילת מנחה של ערב תשעה באב אין אומרים תחנון משום שתשעה באב נקרא מועד

 סעודת מנחה קוד לאכול הוא הישר והמנהג, דיני הכמ יש המפסקת סעודה בעני

 מועד איקרי באב דתשעה משו, תחנו אומרי ואי מנחה מתפללי כ ואחר. קבע

 ולא, המנעלי לחלו צריכי ואי האר על יושבי לערב סמוו מועד עלי קרא דכתיב

  .בזימו יתחייבו שלא יחד שלשה ישבו
  :30 האבילות  אין אומרים תחנון מאותה סיבהבשיא, וכן ביום תשעה באב עצמו

ואי נופלי על פניה משו , ב"בת) הגהות אשירי) (ולא סליחות(אי אומרי תחנו 

    .31דמקרי מועד

מכאן שבעיצומו של החורבן ובעת שאנו נוהגים את מנהגי האבילות החמורים ביותר אנו נוהגים 
  .של בנין וגאולהלבטא שיש בחורבן גם ניצנים ! גם מנהג של מועד

                                                           
  קיצור שולח ערו סימ קכג סעי ג 29
  . שולח ערו אורח חיי סימ תקנט סעי ד30
למרות שהפשט של הפסוק הוא . באב' שבגללה אי אומרי תחנו בט" קרא עלי מועד"להסביר כ ג את הדרשה  יש מקו 31

  .ל" ואכמל דורשי אותו כמי מועד ממש"חז, פורענות

 אמנם עיקר התגברות מנהגי הגאולה והפחתת מנהגי האבילות הם בחצות היום של תשעה 
  :32א שהוא עד חצות היום בלבד"כך לגבי איסור עשיית מלאכה שמבואר ברמ. באב

     

אי , במקו שנהגו שלא לעשות; עושי, באב' מקו שנהגו לעשות מלאכה בט

 וכל הרוצה לעשות עצמו תלמיד חכ לעני זה ,ח בטלי"ובכל מקו ת; עושי

; אפילו בביתו, י אינו יהודי"מותר ע, ואפילו במקו שנהגו שלא לעשות; עושה

ובמקו ; אסור, ופרקמטיא להרויח ולהשתכר במקו שנהגו שלא לעשות מלאכה

: הגה. מותר אלא שממעט שאפילו משנכנס אב ממעטי מלישא ולית, שנהגו לעשות

ונהגו להחמיר עד חצות בכל ). מנהגי(באיסור מלאכה כי א עד חצות ולא נהגו 

כגו , אבל דבר שאי בה שיהוי; אפילו מעשה הדיוט, מלאכה שיש בה שיהוי קצת

ולחלוב הפרות טוב לעשות על ידי אינו . מותרת, הדלקת נרות או קשירה וכדומה

    א אפשר באינו יהודי, יהודי

  :33ר נעילת המנעלים מחצות היוםוכן מבואר לגבי ההקלה באיסו

 ואסור בכל אלו הדברי כל היו ' ואסור לקרות בתורה וכו' אסור ברחיצה וכו) א(

ואפילו בי השמשות עד צאת הכוכבי ואי מועיל לזה מה שיתפלל מעריב מקוד 

 א אות ההולכי בי הנכרי ועוסקי במשא ומת אחר חצות אות מותרי לנעול

  :ומה למדו כול להקל ויש למחות ביד] ב"ה ובמ"ז בהג" בסיועיי לקמ[

  :34באר מדוע מחצות היום יש הקלה במנהגי האבילות" אור זרוע"בעל ה

' ר בש יצחק ר"ב אחא רבי כיצד תענית סדר פרק' בירוש דאמר בעיני נראה וכ

 לקינוא' ה רח אומר מהו המאורע מעי להזכיר צרי ב"בת יחיד דצפרי רובא חייא

 ושחרית בערבית אלא ,אלקינו' ה נח להתפלל נוהגי ואנו' וכו ישראל עמ על

 שעת שהיא ובמנחה תחנוני תפלת שהיא רח מתפללי אנו נחמה עת שאינו

 לשו אלא נחמה לשו אינו דרח מינה' ושמעי .אלקינו' ה נח אנו מתפללי נחמה

 אומר ושחרית ערבית ב"בת ל"ז נרב אמור הכי הגאוני בתשובת כתב וכ. תחנוני

 שמתו כמי דומה שהוא לפי ירושלי בונה וחות 'וכו עלינו אלקינו' ה רח בתפלה

 לפי אלקינו' ה נח אומר הוא במנחה אבל. תנחומי לקבל ראוי ואינו לפניו מוטל

   .כ"ע הלכה וכ ואיל מיכ תנחומי לקבל וראוי הגולל שנסת כמו שדומה

ואת האיסור לנחם את האדם כאשר " מתו מוטל לפניו" מהות האבילות בדימוי של לעיל בארנו את
בדרך זו הוא מבאר גם . אולם מחצות היום ואילך כבר ניתן לקבל תנחומים" מתו מוטל לפניו"

כאן המקום לציין .  דווקא במנחה לאחר חצות היום" נחם"מדוע אנו מוסיפים את תפילת 

                                                           
  .סעי כב שולח ערו אורח חיי סימ תקנד 32
 סעי א  משנה ברורה סימ תקנד33
 .קצט סימ סעודה הלכות  א"ח זרוע אור ספר 34
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 לקראת ותוהכין אנקות את הבית מחצות היום ואילך ולנוהגים ל ארצות המזרחבקהילות יוצאי ש
  .35'הגאולה וכו

  לקח לדורות ה. ח

הלקח ההיסטורי היחיד שתקף לאורך כל "ש: אחד מגדולי ההיסטוריונים של אומות העולם טען
כל כך הרבה צרות היה ניתן למנוע אם היו ". ההיסטוריה הוא שאין מפיקים לקחים מן ההיסטוריה

כדי לפיק את הלקח לדורות ולהפנים את המשמעות . סטוריהים הלקחים מן ההמופקי
  :36"הנשר הגדול"עלינו לפעול ברוח דבריו של . האקטואלית של הצומות לימינו

  

יש ש ימי שכל ישראל מתעני בה מפני הצרות שאירעו בה כדי לעורר 

מעשה אבותינו והלבבות ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרו למעשינו הרעי 

שבזכרו דברי אלו נשוב , שהיה כמעשינו עתה עד שגר לה ולנו אות הצרות

  ".'והתודו את עונ ואת עו אבות וגו) "ו"כויקרא (להיטיב שנאמר 

מעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה "שלא נלקה ב להבטיחנועד חשבון הנפש שנעשה בצומות 
יש שני  ."בזכרון דברים אלו נשוב להיטיב"אזור כח ו אלא נ,"עד שגרם להם ולנו אותן הצרות

למצב של טרם פורענות . א: לקחיםהפקת סוגים של מצבים וזמנים ולגביהם שני סוגים של 
  . במצב של פורענות כשאי אפשר כבר לשנות. ב. כשעדיין ניתן לשנות

 לעצמנו את בעשרה בטבת אנו מזכירים. חשבון הנפש המעשי בכל צום מתאים למהותו של היום
 ההשגחה האלקית עושה עמנו חסד בכך שכאז כן גם עתה מהלכים לקחי העבר שמהלכי

 ")אותיות קידוש לבנה"פעמים רבות אף ב(והכתובת נכתבת על הקיר , מקולקלים ניתנים לתיקון
. לגייס כוחות ולהתמסר, כדי לתקן וליצור מפנה יש להתעשת. פרק זמן ניכר בטרם הפורענות

כאנשי . כל זמן שניתן עדיין לתקן עלינו לנקוט בכל דרך אפשרית וזוהי חובתינוהלקח הוא ש
אולם פעמים רבות יש והכתובת . אמונה עלינו להיות אקטיביסטים ולא לשבת בחיבוק ידיים

, או שנוח להם להתעלם ולהתכחש, בעלי היכולת להשפיע ולתקן אינם רואים, נותרת על הקיר
ז בתמוז אנו מזכירים לעצמנו את התקופה של טרם פורענות "יב. 37וההזדמנות לתקן מוחמצת

למצב בו נמנעת כל " אין מוצא"כנס ל והתהליך עומד להההזדמנות לתקן מוחמצתכאשר 
באב אנו מזכירים ' בט. ואז זו ההזדמנות האחרונה להתעשת ולתקן, אפשרות להשפיע עליו

 את החורבן שבא לאחר "טל לפניומתו מו"כאילו לעצמנו את המאפיינים של הפורענות עצמה 
 כמה :הלקח לדורותבחשבון הנפש אנו אמורים לקבוע בלבנו את . שכל ההזדמנויות לתקן הוחמצו

 -אולם כאשר חשבון הנפש נעשה לאחר חורבן ופורענות . לבל תוחמץ השעהלפעול בזמן חשוב 

                                                           
רבי נוהגי שבתשעה באב אחרי :רק אחרי חצות היו, נוהגי להכי את המאכלי לערב ":ג"ל'  פהתודעה '  סמנהגי 35

ומסורת קבלה היא שבתשעה באב , זכר ורמז לגאולה העתידה לבוא במהרה, חצות מסדרי את הבית ושוטפי את הרצפה
  ".נולד המשיח

  . הלכות תעניות פרק ה הלכה א" רמב36
שהיה גדול ישראל יכול להשפיע על . א"ו ע"גיטי ד נ' במס" קמצא ובר קמצא"ה של  כדוגמת רבי זכריה ב אבקולס  במקר37

  ".מכו הראל"הכותו".אר חמדה"ל לספרו "ע הקדמת הרב ישראלי זצ"וע. תוצאות הארוע ונמנע מכ

במצב . חלקה טובההכעס והתסכול משתלטים והיאוש עלול לכלות כל " מתו מוטל לפניו"כאשר 
גם לא ניתן לנחמו משום שהנחמה , של כעס עלול האדם להתנהל בצורה לא הגיונית ולא מבוקרת

.  גם למצב זה עלינו להפיק את הלקח הרלוונטי מימי בין המצרים. עלולה רק להחריף את המצב
לה מחצות היום של תשעה באב ואילך אנו מזכירים את הנחמה שיש בחורבן ואת ניצני הגאו

  . המבצבצים בינות לחורבות
  .למרות הקלקול הנורא, אז כן בכל דור ודור עלינו לחזק את האמונה שהגאולה תבוא  מכל וכלכ

ועלינו למלא את חובתנו כדי " אין סומכין על הנס"שאמנם ,  עלינו לשנן את עקרי אמונתינו בגאולה
מאידך אנו חדורי אמונה שאם ". סמי שסומך על הנס אין עושין לו נ"ו, "אחישנה"לזכות לגאולת 
   .בחסדי שמים, "בעיתה"בוא תבוא הגאולה , חלילה לא נזכה

ולמרות הקשיים נתקדם , נעמוד איתן, נאזור עוז. ה עידוד ותקווה חוסן ואמונה"גם אנו נשאב בע
קּום ִאָּתְך ַלִּמְׁשָּפט ָּכל ְּכִלי יּוַצר ָעַלִיְך לֹא ִיְצָלח ְוָכל ָלׁשֹון ָּת: "38כמאמר הנביא. ונעלה מעלה מעלה

  ".' ְוִצְדָקָתם ֵמִאִּתי ְנֻאם ד'דַּתְרִׁשיִעי זֹאת ַנֲחַלת ַעְבֵדי 
  

ויהי רצו שיקויי בנו במהרה מאמר הכתוב
39

ַמר: " י ְוצ ' דֹה  ִ ת צ ָהְרִביִעי ְוצ ַהֲחִמי  ְצָבא

יִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיה ִ ִביִעי ְוצ ָהֲע ְ ל ֱאָהבַה ָ ִבי ְוָהֱאֶמת ְוַה ְלמֲֹעִדי ט ְמָחה  ִ ְל  ָ  ".ָדה ְל
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