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  :באב' הזכרנו לא פע� את המשנה בסו� מסכת תענית המדברות על שבעה עשר בתמוז וט

ר  ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ה ְדָבִרים ֵאְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ָ ָעה ְבָאבֲחִמׁשּ ִתׁשְ ה ּבְ ַתּמּוז ַוֲחִמׁשָ . ּבְ
רוּ  ּבְ ּתַ ַתּמּוז ִנׁשְ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ִמיד, ַהּלּוחֹות ּבְ ַרף ְושָׂ , ְוָהְבְקָעה ָהִעיר, ּוָבַטל ַהּתָ

ְסְטמֹוס ֶאת ַהּתֹוָרה ֵהיָכל, ַאּפָ ָעה ְבָאב ִנְגַזר ַעל ֲאבֹוֵתינּו . ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ּבַ ִתׁשְ ּבְ
ּלֹא ִיכָּ  ִנּיָה, ְנסּו ָלָאֶרץׁשֶ ְ ִראׁשֹוָנה ּוַבׁשּ ִית ּבָ ר, ְוָחַרב ַהּבַ יּתֵ ָדה ּבֶ ה , ְוִנְלּכְ ְוֶנְחְרׁשָ

ְכַנס ָאב. ָהִעיר ּנִ ֶ ְמָחה, ִמׁשּ ׂשִ   1:ְמַמֲעִטין ּבְ

ה� מצייני� , ז בתמוז ובתשעה באב"בי ל מזכירי� את אות� חמישה דברי� שארעו"כשחז
�חלק מבית , חלק מבית ראשו�, מתקופת המדברמה� ק חל :מאורעות שארעו שלא באותו הזמ

  . שבי� חמשת המאורעות יש קשר מהותיראינו , יחד ע� זאת .'וכו שני

  

של אותו רצ� של ישיר הוא המש�  האחרונה במסכת תעניתבמשנה  ו באב"טל ב"העיסוק של חז
כ� ארעו באותו שמדובר בציו� מספר מאורעות שאהגורסת בשונה מהגישה הפשטנית . חמישיות

להבי� יש כדי להבי� את מהות היו� בשמשמעו " חמישיות"עיקרו� ה !לעניות דעתי , ותו לא היו�
כדי בג� יחד חמשת המאורעות להבי� את כל יש , כלומר. ואת הקשר ביניה� את רצ� הדברי�

  .ו באב"ט מהותו של יו� להבי� את

  : נקרא את הדברי� במשנה עצמה

ן  ְמִליֵאלָאַמר ַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ָאב , ׁשִ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ָרֵאל ּכַ לֹא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיׂשְ
ּפּוִרים אּוִלין, ּוְכיֹום ַהּכִ ְכֵלי ָלָבן ׁשְ ַלִים יֹוְצאֹות ּבִ נֹות ְירּוׁשָ ֶהן ּבְ ּבָ ּלֹא ְלַביֵּׁש , ׁשֶ ׁשֶ
ֵאין לוֹ  ִלים ְטעּוִנין ְטִבילָ . ֶאת ִמי ׁשֶ ל ַהּכֵ ַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות . הּכָ ּוְבנֹות ְירּוׁשָ

ָרִמים ּכְ חּור, ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות. ּבַ א ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, ּבָ ה בֹוֵרר ָלךְ , ׂשָ . ָמה ַאּתָ
ּנֹוי ן ֵעיֶניָך ּבַ ּתֵ ָחה, ַאל ּתִ ּפָ ׁשְ ּמִ ן ֵעיֶניָך ּבַ ֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל הּיִֹפי. ּתֵ ה ִיְרַאת, ׁשֶ ָ  'ה ִאׁשּ

להִ  ִרי ָיֶדיהָ , ְואֹוֵמר. יא ִתְתַהּלָ נּו ָלּה ִמּפְ יהָ , ּתְ ָעִרים ַמֲעׂשֶ ְ ׁשּ   . ִויַהְללּוָה ּבַ
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ָרה ּלֹו  :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹֹמה ּבַ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ
ְמַחת ִלּבוֹ  תֹו ּוְביֹום ׂשִ יֹום ֲחֻתּנָ יוֹ . ִאּמֹו ּבְ תוֹ ּבְ ן ּתֹוָרה, ם ֲחֻתּנָ ְמַחת . זֹו ַמּתַ ּוְביֹום ׂשִ

שׁ , ִלּבוֹ  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְמֵהָרּה ְבָיֵמינוּ , ֶזה ּבִ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ   2 :ָאֵמן. ׁשֶ

  

ו "בט ארעארעארעארע מהמהמהמהלא אומרת  'ה חמשנ, באב' ז בתמוז ובט"שעסקה בי' בשונה ממשנה ונשי� לב ש
א� לא המעולה , יו� טוב לכל דברכו באב נחשב "טלב ששימו , כמו כ�. חגגו בו כיצדכיצדכיצדכיצדבאב אלא 

הדרשה שמובאת , או ליתר דיוק ! הנקודה המעניינת בעיני היא סיומה של המשנה .שבכול�
חג ( בסיו�' וואנחנו מיד חושבי� על יו� , אומרת המשנה" מת� תורה וז –יו� חתונתו " :פהבסו

ואנו  !" המקדשבית בני� זה  –וביו� שמחת ליבו " .שבו ניתנה תורה לישראלכיו� ) השבועות
הדרשה אכ� מרשימה . יכולי� לחשוב על תשעה באב כיו� המתאי� ביותר להשלמת יעוד זה

א� א� נעיי� במשנה כולה נראה שעד לאותה , ומשאירה טע� מתוק לאחר העיסוק בדיני תענית
 לא קשורההדרשה המדוברת כאשר , בחמישה עשר באב וביו� הכיפורי�כולה עוסקת דרשה היא 

ברור לנו שסיו� המשנה חייב להיות קשור למהות  .ו באב"לא ליו� הכיפורי� ולא לטלכאורה 
 �  .הבנת הדרשה תעזור לנו אולי ג� להבי� את מהות� של ימי� אלוהעני� ולכ

הכיפורי� שניתנו בו יו�  –מת� תורה : "מקד� אותנו מחצית מהדר� באמרועל המשנה י "רש
ולא ) ירד משה מ� ההר ע� הלוחות השניי�אשר כ(בתשרי ' מדובר בי, כלומר. 3"אחרונותה לוחות

יו� " –י נמצא כי "נשלי� את המהל� שהתחיל כא� רשא� , בכל אופ�. בסיו� כפי שחשבנו' בו
  ?ו באב נחשב יו� שמחת לבו של המל�"מדוע יו� ט, מעניי� .ו באב"כנגד טמכוו�  "שמחת לבו

מל� מל� מל� מל� צאינה וראינה בנות ציו� ב: "שבדרשת המשנה וננסה לדלות ממנו פרטי� נוספי�נחזור לפסוק 
בעטרה שעיטרה לו אימו "). י"כפי שאומר לנו רש ! 4"שהשלו� שלובמל� "(ה "הקבזהו  – "שלמהשלמהשלמהשלמה

? שיש לראות את העטרה שעיטרה למל�" אימו"אותה  ימיהו !" ביו� חתונתו וביו� שמחת ליבו
אשת חיל עטרת ": כפי שמפרש הזוהר על הפסוק במשלי, כנסת ישראלבבפשטות נראה שמדובר 

לא רק את הקשר בי�  סביר לנועתיד להיתכ� שפסוק זה . 6"דא כנסת ישראל ! אשת חיל " !  5"בעלה
ראשו� בירור  עד כא� ".ימי� טובי�"אלא ג� מה יש בה� שהופ� אות� ל, ו באב"יו� הכיפורי� לט

  .שעלינו לעשות

ה� מבססי� את דבריה� . ו באב הוא עיקר ההתהפכות של חודש אב"אומרי� שט גדולי החסידות
של (שכפי שבפסח היה חג ראשו� , גאולה אחרונהבי� גאולה ראשונה לל "י� חזעל ההיקש שעוש

כ� ג� עתיד להיות בגאולה אחרונה חג , )נקרע הי�שבו (וחג שביעי של פסח ) יציאת מצרי�
והוא ) באב' לט" שביעי"הלא הוא (ו באב "טוחג אחרו� ב) קדשיו� בני� המ(ראשו� בתשעה באב 

כל הדברי� הללו מוכרחי� להיות הרבה יותר . 'יהיה יו� השמחה הגדול של בני� המקדש וכו
וזהו , ו באב לבני� המקדש"את יו� טמהותית חייב להיות הסבר שקושר , ברורי� לנו בפשט

  .נרצה לעשות היו�הבירור השני ש

  

�  

                                                           

 

2
 .ח', תענית ד 
3
  ".זה מת� תורה"ה "ד: י בתענית כו"רש 
4
 ".במל� שלמה"ה "ד י ש� "רש 
5
  .ד, ב"משלי י 
6
  ".תזריע"זוהר לפרשת  



- 3 - 

 

 

 

  :גמרא על המשנה בתעניתנפתח את ה. רור מהותו של יו� הכיפורי�נתחיל בבי

יום  ,סליחה ומחילה) שיש בו(יום הכפורים משום דאית ביה  )ניחא( בשלמא
   .שניתנו בו לוחות האחרונות

' אני תמיד חשבתי שמדובר בו". מחילהווווסליחה "חכמי� הבינו שיו� הכיפורי� הוא יו� שיש בו 
יו� הכיפורי� הוא ראשית כל יו� : רוצה לומר, של שני מאורעות נפרדי� ובלתי תלויי� החיבור

 ! שנית . וזהו יו� שיועד לעני� זה מקדמא דנא, ה"יו� שבו אנו מבקשי� סליחה מהקב !" סליחה"
" במקרה"ו, יו� שבו ירד משה מהר סיני ובו נמחל לישראל עוו� העגל, "מחילה"יו� זה הוא יו� 

  :את ההפ� הגמורי ואומר לנו "מגיע רש. רעו ג� יחדהדברי� א

ואותו היום נקבע ליום כפור  ,ובוקר יום כפור ירד שהוא עשרה בתשרי... 
ועל כן נקבע צום להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דבר לעשות לעמו 

  7.כך שמעתי ,כפור בעשרה בתשרי

משה ירד ע� הלוחות משו� ש? בעשרה בתשרי נקבע יו� כיפורמדוע  ;יי מהפכנ"זהו רש
יו� הכיפורי� הוא יו� שמחה  .יו� סליחה ומחילהמסיבה זו נקבע היו� הזה לדורות כ .האחרונות

. שהשמחה היא גמורה –ג� מפני שבו היו בנות ירושלי� יוצאות וחולות בגלל הדבר המופלא הזה 
  .ולא להפ�, ביו� זה נקבע יו� הכיפורי�כ� ועל 

�מדובר בימי� של שמחה שנובעי�  – עליוו באב יצטר� לענות "ג� טקריטריו� שנעו+ כא� , א� כ
יכולת ההתהפכות היא , עוצמת הסליחה. הטוטאליות של הסליחה� משנובעת שמחה ב ,מסליחה

   .השמחה של יו� הכיפורי�יסוד 

  

�  

  

  : הבה נעשה לעצמנו סדר בתאריכי�

ה "הקב !להר סיני מהסיבה הפשוטה   משה עולה. בשישה בסיו� עולה משה ליטול את הלוחות
ואתנה ל� את לוחות האב� , אלי ההרה והיה ש� עלהעלהעלהעלהאל משה ' ויאמר ה: "ציוה עליו לעלות

מאז שנגלה אליו עני� קבלת התורה ידוע למשה לכאורה  .8"והתורה והמצוה אשר כתבתי להורות�
חולפי� . 9"ההר הזה לוהי� על! בהוציא� את הע� ממצרי� תעבדו� את הא: "אמר לוובסנה ' ה

כי  רדרדרדרדל� " –ה למשה "מר הקבואז בתמוז חוטא הע� בחטא העגל ו"ביעד ש, לה� ארבעי� יו�
הא� אמר לו . 11"לוהיו!א' ויחל משה אל פני ה: "משה בתגובה מתחיל להתפלל. 10"שיחת עמ�

 על הרעה אשר' וינח� ה: "אלא רק, לא? שמעתי את טיעונ� ואת� לה� תורה –בתגובה  ה"הקב
הע� לא  ,נגמר הסיפור ,לכאורה? ומה ע� התורה. כליה לא תבוא על הע�. 12"דיבר לעשות לעמו

, יורד מ� ההרהוא , לא? באותו זמ� הא� משה נאבק על כ�. שיי� כבר ולא ראוי לקבל התורה
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ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחו+ " ! מחו+ למחנהאת אהלו ונוטע מעניש את החוטאי� 
ט באב משה "ח תמוז ועד ליו� כ"החל מיו� י .13"וקרא לו אוהל מועד, חנהלמחנה הרחק מ� המ
לח� לא אכלתי , כראשונה ארבעי� יו� וארבעי� לילה' ואתנפל לפני ה: "ה"זועק ובוכה לפני הקב

אלול ראש חודש ב, � יו�ילסו� אות� ארבע. 14"על כל חטאתכ� אשר חטאת�. ומי� לא שתיתי
לוחות אבני� כראשוני� וכתבתי על הלוחות את הדברי� אשר היו פסול ל� שני : "ה"אומר לו הקב

  . ע� שני הלוחות לארבעי� יו� נוספי� ומשה עולה, 15"על הלוחות הראשוני� אשר שברת

 �התורה הזו לא ניתנה כי . רה לו אימויעטשהעטרה של המל� שהשלו� שלו הלוחות הללו ה� ה
, משה רבינו זועק ארבעי� יו� סליחה. מטהאלא היא ניתנה כי היא באה מל, היא באה מלמעלה

 �  .ראו עד כמה גדול כחה של התפילה. מגעתתפילתו וא� אחד לא מדמה בנפשו עד להיכ

א� יהודי אומר  –ר הזק� "האדמולנו מר ואשדבר נזכיר של כחה של תפילה אמיתית בהקשר זה 
תו� תוכו אינו מאמי� וב, "חנו� המרבה לסלוח' ברו� אתה ה"בתפילה סלח לנו אבינו ומסיי� 

כמו בכל ו, ברכה לבטלה היזור הזק� ש"אומר האדמו, עבורועבורועבורועבורוהוא חנו� המרבה לסלוח ' באמת שה
�  ". ספק ברכות להקל"משו� ש, אסור לו לברכה ! כאשר יש לאד� ספק , ברכה מדרבנ

   :את ההלכה הבאה� "מביא הרמב בהלכות תשובה

, הנביאים כל וכן, תורה משנה וכל. מחטאיו איש כל לשוב עשה צותמ
 הבטיחה וכבר. בתשובה אלא נגאלין ישראל ואין. התשובה על הזהירו
 והיה: "שנאמר, נגאלין ומיד, גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל שסוף תורה

 שבותך את אלקיך' ד ושב אלקיך' ד עד ושבת... הדברים כל עליך יבואו כי
  16."וריחמך

 � ישראל א�: "שאומר אליעזר במסכת סנהדרי� ' על דבריו המפורסמי� של ר י�ססומבהדברי� כא
�, הדברי� מופיעי� בגמרא אני מבי� זאתכאשר  .17"נגאלי� אי� ! לאו וא�, נגאלי� !  תשובה עושי

� מביא את הדברי� בתור "א� כאשר הרמב, הבטחה עתידיתציו� של במדובר מפני שיכול להיות ש
ואחת  דשבו נתקשתי להבי� היא� הדברי� רלוונטיי� אל כל אח� כא� המקו !" הלכה למעשה"

שכאשר הוא שב " ישראל"מי הוא : אלא שעלינו לשאול בתמימות ?שלו' מאיתנו בעבודת ה
מאמי� שכול� אד� שאותו . ואת, ואתה, אני :כלראשית ישראל הוא  ?בתשובה מיד הוא נגאל

לעשות  )במלעיל( "ישראל"שסו� הוא אד� שאינו מאמי�  ,הוא לארק יכולי� לעשות תשובה אבל 
מי , א� כ�. וכ� הלאה, ועל כל סביבת, וג� על משפחת �אינ� מאמי� כאותו אד� , וא� כ�. תשובה

אתה הוא הסיבה , אינ� מאמי� שסו� ישראל לעשות תשובהאתה א� ! אתה? מעכב את הגאולה
  . נגאלי�שישראל אינ� 

  

  :� בהלכות מלכי� אומר על המל� המשיח"הרמב. האמינו לי, משיחלעתיד עוד נאמי� באמת ב

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה 
וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו . ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל
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ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה . מקריבין קרבנות. מקודם
לא בשאר  - אינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתווכל מי ש. בתורה

  18...אלא בתורה ובמשה רבינו ,נביאים בלבד הוא כופר

מדוע ההמתנה לביאתו של המשיח מוקשת לאמונה בעצ� , נתקשיתי �"בדברי� אלו של הרמבג� 
. ג� הגאולה היא תהלי�. התשובה היא שהחיי� כול� ה� תהלי�? במה דומה האחד לשני? ביאתו

ה "היש מקו� בתו� הקונספציה של� להבי� שלקב: � פונה אלינו באופ� אישי ושואל"וכא� הרמב
עלי� להמתי� ? של�המדויקי� יש בחירה חופשית לא להתחשב בתהליכי� של� ובחישובי� 

 !וא� אינ� עושה כ� , לביאתו בכל רגע בדיוק באותה מידת ודאות שאתה מאמי� בעצ� ביאתו
, אד� עלול לחשוב שמשיח זוהי מציאות אפשרית לעתיד הרחוק. ה רבינואתה כופר בתורה ובמש

  . אבל היא אינה רלוונטית כעת

  

, של מטה ניתנו בו לוחותמפני שדווקא לישראל ומחילה יו� הכיפורי� הוא יו� סליחה , כאמור
היו� הזה נקבע ככזה בגלל שאת העטרה הזו עיטרה לו אימו  .בש� כל ישראל שעשה משהלוחות 
אנו הנענו מלמטה , המצאנו את יו� כיפור ! בעזרת המשה שבכל אחד מאיתנו  ! אנו! דווקא

  .למעלה את מהל� נתינת התורה

  

�  
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מאי  !ו באב ''ט ,אלא" –ממשיכה הגמרא בסו� מסכת תענית ושואלת . ו באב"נעבור כעת ליו� ט
  ? ו באב"מה קרה א� כ� בט !" ?היא

  ?ו באב מאי היא''אלא ט

מאי  .יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה :אמר רב יהודה אמר שמואל .1
דבר זה לא יהא ' וגו "לבנות צלפחד' זה הדבר אשר צוה ה" ?דרוש

  .בדור זהנוהג אלא 

 .יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל :אמר רב יוסף אמר רב נחמן .2
נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו ואיש ישראל : "שנאמר

  .ולא מבנינו -" ממנו" :אמר רב ?מאי דרוש "לבנימן לאשה

3. ...  

שהושיב ירבעם בן נבט  יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות :עולא אמר .4
  .על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל ואמרלאיזה שירצו יעלו

אותו  :מתנה ואמר רב .תנו הרוגי ביתר לקבורהייום שנ :רב מתנה אמר .5
הטוב  - "הטוב והמטיב"יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 

  .תנו לקבורהיוהמטיב שנ ,שלא הסריחו

רבי  .יום שפסקו מלכרות עצים למערכה :תרוייהו רבה ורב יוסף דאמרי .6
מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה  :אליעזר הגדול אומר

  ...שאינן יבשיןולא היו כורתין עצים למערכה לפי 

  

  :ו באב"נסקור בקצרה את הטעמי� לט

 מנשה שבט בני שלבקשת מסופר מסעי פרשת בסו� ! השבטי� בי� נישואי� התרת .1
� כדי משבטה חת� ע� רק תתחת� נחלה יורשת שבת נקבע צלפחד בנות בעניי

 נטשטשו, באר+ ישראל בני התבססות ע�. אחר לשבט תעבור לא שהנחלה
 הייתה זו הלכה שמלכתחילה אומרי� ויש. זו תקנה ונתבטלה השבטי� בי� הגבולות

 .האר+ כיבוש לתקופת רק

 מישראל נשי� בנימי� לבני ייתנו שלא נשבע הע� !  בנימי� בני ע� נישואי� הותרו .2
 עומד בנימי� ששבט על הצטערו מכ� ולאחר, )כתוצאה ממעשה פילגש בגבעה(

 בזמ� מישראל נשי�" לחטו�" בנימי� לבני הותר לפיו פתרו� מצאו לבסו�, להיכחד
בשילה ' הנה חג ה: ויאמרו: "19וכ� נאמר ש�). לה� להינשא על מנת( בשילה החג

וראית� והנה א� יצאו , ויצוו את בני בנימי� לכו וארבת� בכרמי�... מימי� ימימה
 "....ויצאת� מ� הכרמי� וחטפת� לכ� איש אשתו, בנות שילה לחול במחולות

ו "ט, שנית .במקרא זהו ביטוי חריג, "' ה! ! ! ! ללללחג "לא , " 'חג ה" –מו לב שי, ראשית
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ובאותו יו� החליטו , "מימי� ימימה", באב היווה כבר בתקופת השופטי� חג ידוע
  .את ההזדמנות ולהתיר את שבט בנימי� לבוא בקהל 'לנצל'

 .הטע� עליו דילגנו ונגיע אליו בהמש� .3

, שלטונו התערערות את למנוע מנת על !) הגבול שומרי(= הפרדיסאות ביטול .4
 את ביטל אלה ב� הושע. לירושלי� לרגל לעלות ישראל מבני מנע נבט ב� ירבע�
� יחד בירושלי� הפסח את לחגוג ישראל ממלכת לבני איפשר ובכ�, פרדיסאות אות
 ,ל"חז לפי. המאוחדת הממלכה פיצול מאז לראשונה וזאת, יהודה ממלכת בני ע�

הושע ב� אלה עשה מעשה שלכאורה נראה  .באב ו"בט התבצע הביטול, כאמור
 בצואר ונתנו מצוארו קולר שהעביר "ל החשיבוהו כרשע מפני "אבל חז, תקי� ורצוי

בהר [ולא אמר כל הע� יעלו ויתפללו ( ויצלו� יסקו� עמא כל אמר ולא הרבי�
 !  לעלות הרוצה כל אמר אלא( יסק למיסק דבעי מא� כל :אמר אלא, ])הבית
מפני , גר� לחטא לעבור מ� המלכות אל הע� עצמוהושע ב� אלה , כלומר. 20")יעלה

, שהחל מאותו הרגע היתה לעשרת השבטי� אפשרות לעלות לרגל לירושלי�
 �ו באב הוא יו� "ט, אליבא דהסבר זה. החטא הוא כל כולו שלה� ! ומשלא עשו כ

 . שמח באופ� חלקי

 אפשר היה לא רב זמ� במש� אשר כבאכו בר מרד הרוגי ה�, ביתר הרוגי קבורת .5
 מאז שעבר הרב הזמ� א� על: נס בכ� שהיה מצייני� ג� ל"חז. לקבורה להביא�
 הטוב" ברכת, המזו� בברכת הרביעית הברכה. הסריחו לא גופותיה�, מיתת�
  .זה מאורע בעקבות תוקנה, "והמטיב

בימי עזרא  .העולה מזבח על המערכה עבור המקדש לבית עצי� כריתת סיו� .6
והיה צור�  , ונחמיה האויבי� כרתו עצי� רבי� בכדי למנוע מאיתנו להקריב קרבנות

בזכות� המקדש יכל  –ואות� שהביאו את העצי� , גדול לעצי� שנמכרו ביוקר
). כה חשובה היתה תרומת� עד שמצייני� אות� בשמות� בגמרא(לתפקד כסדרו 

 הגורמת בעצי� לחות ניכרת כברש באופ� החמה של כוחה יורד ואיל�ו באב "מט
. ולכ� מיו� זה פסקו להביא�, למזבח אות� הפוסלות תולעי� בה� שיהיו לחשש

�   .הסבר זה נראה בכלל לא קשור לעני

  

  . נראה מקרי בהחלטבי� ההסברי� הקשר כאשר , עד כא� הסברי הגמרא שבילבלו אותנו לגמרי

  :עליו דילגנו ל הסבר נוס�"מביאי� חז, על כל אלה

עד  :דאמר מר ,יום שכלו בו מתי מדבר :ר יוחנן''רבה בר בר חנה א
ויהי כאשר תמו " :שנאמר, הכלו מתי מדבר לא היה דבור עם מש שלא

  .אלי היה הדבור -" אלי' כל אנשי המלחמה למות וידבר ה

: "ל� שלח"בפרשת  נאמר, לאחר שהמרגלי� חטאו והביאו את דבת האר+ רעה אל בני ישראל
וכל פקודיכ� לכל מספרכ� מב� עשרי� שנה ומעלה אשר הלינות� , גריכ�פלו פהזה י רבמדב"

מתו כל יוצאי מצרי� , השנה ליציאת מצרי� 40מאז ועד הכניסה לאר+ עד מלאת , ואכ�. 21"עלי
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ידוע שהמרגלי� חזרו והביאו  .שקבלו את הדבה על אר+ ישראל מפי המרגלי�, שנה 20מעל גיל 
והגמרא בתענית  22"ההואההואההואההואבלילה  ויבכו הע�" ! שנאמר , באב' ישראל ביו� טאת דבת האר+ אל בני 

והעניש , שמע את דבריה�' ה. 23"יה לדורותכה� בכו בכיה של חנ� ואני אקבע לה� ב: "מבארת
מי  ,לכאורהכ� ש .שימותו כל הדור וישארו רק הבני�עד  ,שני� של נדודי� במדבר 38!את הע� ב

א� את� תבאו אל האר+ אשר נשאתי " !ה� רק יהושע וכלב  ששורד את ארבעי� השני� האלו
�  .24"את ידי לשכ� אתכ� בה כי א� כלב ב� יפנה ויהושע ב� נו

  :ל כיצד ומתי היו מתי מדבר נפטרי� מ� העול�"בש� חז מבאר 25י על הגמרא"רש

בכל ערב תשעה באב היה הכרוז , כל ארבעים שנה שהיו במדבר: דתניא
, וישן בו, וצא וחופר לו קבריוהיה כל אחד ואחד ', צאו לחפור': יוצא ואומר

יבדלו חיים מן ': ולמחר הכרוז יוצא וקורא, מות קודם שיחפורישמא 
, וכל שנה היו עושין כן, היה עומד ויוצא -וכל שהיה בו נפש חיים ', המתים
וכיון שראו כך תמהו , ולמחר עמדו כולן חיים, נת ארבעים שנה עשוובש

חזרו ושכבו בקבריהן בלילות עד , 'יםשמא טעינו בחשבון החודש': ואמרו
ולא מת אחד , וכיון שראו שנתמלאה הלבנה בחמשה עשר, ליל חמשה עשר

, וכבר ארבעים שנה של גזירה נשלמו, ידעו שחשבון חדש מכוון -מהם 
  .הדור לאותו היום יום טובקבעו אותו 

ועליה� נגזרה הגזירה למות ) 603,000(מספר יוצאי מצרי� היה של ששי� ריבוא ושלושת אלפי� 
ובכל שנה  ,באב בקבר שכרו לעצמ�' הולכי� וישני� בטאות� אנשי� כל שנה היו ב. במדבר
בודאות  ה� ידעו, בשנה הארבעי� נותרו חמישה עשר אל� האחרוני�. 26לא קמומה�  15,000

תשעה ה� נכנסי� לקבריה� ב. לחשוב אחרת אי� לה� סיבה. ה"על פי גזירת הקב –שה� ימותו 
או בחודשי� (ה� חשבו שאולי טעו בחישוב ראש חודש אב . קמי� למחרתולמרבה הפלא  – באב

ליל הלבנה במילואה ב עד שראו את, ימי�הכ� חלפו לה� ). קדמו לו ואז הטעויות הצטברו לה�ש
  . 27לגביה� בטלה הגזירהב והבינו שו בא"ט

לא קרה לא קרה לא קרה לא קרה ו באב "מפני שבט? למהזאת ו .בשילה מימי� ימימה' חג הו באב "קרוי יו� טכ� ועל 
   ...ו באב של השנה הארבעי� לא ארע דבר"בטאבל  ,לא נעי� לומר זאת, אכ� כ�. כלו�כלו�כלו�כלו�

  ! ?מול יו� הכיפורי�כשווה בשווה אי� יו� זה עומד : כעת הגידו נא לי

�מאז תשעה פני� בפני� שעד ליו� זה לא היה דיבור ע� משה בגמרא ל אומרי� "חז ,יתר על כ
 ע� הדבור היה לא"אבל , י אומר לנו שאמנ� היו דיבורי� באמצע"ורש, של חטא המרגלי� באב
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  :תענית כט 
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  ".שכלו מתי מדבר: "ה"ד: י בתענית ל"רש 
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  .ראה הערה הבאה להרחבה. כ� יוצא בקירוב א� נחלק ששי� ריבוא בארבעי� שנה 
27
באופ� שבו בשנה , "פרוטרוט"שהיו מתי� בכל שנה חמישה עשר אל� ו. � על הגמרא בבא בתרא קכא"מובא ברשב 

כ� שלמעשה באמת לא היו צריכי� למות עוד , לס� של חמישה עשר אל�" פרוטרוט"עלה והצטבר אותו האחרונה 
 דוד בשמו של רביהובא חישוב מדויק להפליא ) ת"בשני סימני� בסו� השו(ת חוות יאיר "וכ� בשו. אנשי� באותה שנה

בשבת שרק בה� היו  ביו� חול ולא' שלפיו היו רק עשרי� ושמונה שני� שבה� חל יו� ט, מניקלשבורג אופנהיי�
ג� אליבא דחישוב זה הפרוטרוט עולה לכדי חמישה עשר אל� . ופרוטרוט 21,000ובכל אחת מאות� שני� מתו , מתי�
א שלה� "וצרי� עיו� א� כ� מה היתה ההו. ולכ� ג� להסבר זה בשנה האחרונה באמת לא היו צריכי� למות יותר, איש

  .מאחר ומספר המתי� הגיע כבר לשש מאות ריבוא ושלושת אלפי�לשכב בקבריה� בשנה האחרונה 
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בהפסקה שא� מדובר , וקשה. 28"גמגו� ,לילה בחזיו� אלא פה אל פה היה לא... וחיבה ביחוד משה
של השנה  כבר מתשעה באבהדיבור צרי� לחזור אז היה  !מתי מדבר לה� עד שכלו של הדיבור 

ומדוע היה צור� להמתי� עד לשנה הארבעי� שלא מת , השלושי� ותשע שבו באמת כלו מתי מדבר
לא היה לא היה לא היה לא היה עד לאותה שעה : סוד ההיפו�, ל כא� סוד אדיר"מגלי� לנו חז ?בו ולו אחד מיוצאי מצרי�

. ה לא יכול לדבר ע� משה רבינו"הקב, כל עוד יהודי דואג. גמורהגמורהגמורהגמורה    שמחהשמחהשמחהשמחה    לא היתהלא היתהלא היתהלא היתהמפני שמפני שמפני שמפני שדיבור דיבור דיבור דיבור 
בתשעה באב עוד לא באמת הבנו . הפי�הפי�הפי�הפי� הכלהכלהכלהכלו באב הפנמנו ש"בט. ו באב בטלה הדאגה מאיתנו"בט

אבל היכ�  ,מדויקי�א� מדובר בחמישה עשר אל�  וא�, ה גזר"הקבשא� א�  ,שהכל הפי�
  ? לישראלהיכ� האמונה בסליחה ומחילה ? האמונה

מותר , באותו יו� קבעו שלמרות שנידו את שבט בנימי�ברור שדווקא , לאחר שלמדנו יסוד זה
ואת החגיגות  .'כפי שעשה ה !בדבר נידויי� של אנשי בנימי� ולהפ� את הגזירה להפר את האמירה 

, מחול הוא צורה גיאומטרית שבה אי� ראש ואי� זנב. במחולותבמחולותבמחולותבמחולותשעשו באותה שעה בשילה עשו 
  . מעגל שמסמל את ההיפו�, אינסופי זהו מעגל. אי� לפני ואי� אחרי

הנה אנוכי : "מקו� של ההיפו�ההההקבר הוא . הרוגי ביתר לקבורהיו� שבו ניתנו ג� היו� זה הוא 
ת א .29"ותיכ� והעליתי אתכ� מקברותיכ� עמי והבאתי אתכ� אל אדמת ישראלפותח את קבר

ולא  ! למחוק הרשע ביקש אדריאנוס המתגלה בתחית המתי� זה שיא ביטויו של סוד ההיפו� ה
דווקא על כ� שבסופו של דבר ניתנו הרוגי ביתר " הטוב והמטיב"כ� אנו מברכי� על . עלה בידו
  .כי רק מי שמבי� את סוד ההיפו� באמת מאמי� בו ובתחיית המתי�, לקבורה

כל ב, מביא הקרב� וחדת שלבכל קרב� מגיעה ההרגשה המי; כחה של חמהג� תש ו באב "החל מט
ממש ועל ידי זה  נעשה עליושכל תהלי� ההקרבה � האד� צרי� להרגיש "קרב� על פי הרמב

אי�  א� בקרבנות עצי�, עצי�כל זה נכו� לגבי קרבנות שאינ� קרבנות . 30להתעורר ולשוב בתשובה
סיפור בשוב מוזכר שוב וזהו מושג שעצי� . אי� נגיעה אישית, לכאורה דח� לאד� לעשות זאת

את , 'אל מול ה הביטול הגמורמסמלי� את  ! ממש כמו יצחק אבינו  !העצי� מפני ש עקידת יצחק
שמש היא כל מה ה. חמהאז תש כח של , וכשמסיימי� להביא את העצי�. פכות המוחלטתהההת

ו באב "בט. שמש זה כל מה שיש מתחתיה, בודה זרהשמש זה ע, שמש זה ההיגיו�, שיש פה בעול�
אנחנו פסלנו שני . הבאנו עצי� אנחנואנחנואנחנואנחנומפני ש? וזאת למה. אי� לה כח יותר, של חמה כחהתש 

מובא כא� הושע ב� אלה , ולעומת�. אנחנו הבאנו לקבורה. אנחנו התרנו שבטי�. לוחות אבני�
מה שמל� המשיח את לא עשה מל� ש, כדוגמא שלילית למל� ישראל שלא גילה את סוד ההיפו�

  . הוא בא עתיד לעשות ושמכוחו

בשביעי של פסח ראה ישראל את מצרי� מת על שפת הי� וראתה שפחה את מה שלא ראה 
וכל הניסי� הגלויי� שנעשו  למרות כל המכות שהמצרי� קיבלו, אותו יו�לעד . יחזקאל ב� בוזי

היציאה האמיתית ממצרי� היתה . א� טר� הופנמו ! נראו אמנ� הדברי� , לישראל במצרי�
אותו , ו באב ת� לו תשעה באב"על אותו משקל בדיוק ג� בט. ו בניס�"ולא בט ,בשביעי של פסח

  .לשמחה הגמורהמקומה שפינתה את  דאגהתמה אותה , יו� של בכיה לדורות

  .ו באב"קוראי� לזה ט, כשיהודי מפסיק לדאוג

  

�  
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ג� אז יש לאד� חלק פעיל בבחירת הקרב� , ג� א� אי� מדובר בקרב� שמובא כתוצאה מחטא אלא דווקא מנדבה 
כבש , עז מראה על עזות !ה "אל הקב" להקריב"ותו הוא רוצה המסוי� על ידי האד� מראה על רצונו באותו עת שא

  ".ויקרא"הרב שרקי על פרשת . מבטא כניעה וכ� על זו הדר�


