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  הקדמה. 1

צום לדורות בעיקר עקב חורבנם של שני בתי  אבל וכיום ,כידוע, נקבע תשעה באב 

ד עם זאת ישנם מספר הנהגות המקובלות בקהילות ישראל ומספר הלכות חאך י.המקדש

  ):ט סעיף ד"תקנ' סי( כך למשל כותב הטור .יום מועדכום זה הרואות י

ואין אומרים תחינות . וכתב רב עמרם מנהגינו להרבות סליחות בסלח לנו

  . ארך אפים ואם חל בשני ובחמישי אומר אלדאיקרי מועד

  

  ):'סעיף ד' אורח חיים סימן תקנט(נפסק בשולחן ערוך כך  ו

  .מועדדמקרי משום נופלים על פניהם אין אומרים תחנון בתשעה באב ואין 

  

  ): 'סעיף יב(' וכן בסימן תקנב

באב ' ואם חל ט.  מועדדאיקרימשום באב במנחה ' אין אומרים תחנה ערב ט'

  .'במוצאי שבת אין אומרים צדקתך במנחה  

  

מביא גם את מנהגי הנחמה המתחילים ' מקור חיים השלם'הרב חיים דוד הלוי בספרו 

  :בשעת חצות היום

 ויש אומרים שאז אסור לשבת , יושבים בבית הכנסת בארץ עד תפילת המנחה

  ...'מועד'דאיקרי הקרקע משום  יותר על   

 הרב  וכתב…)אחרי חזרת תפלת המנחה(מנהג העולם לומר פסוקי נחמה בערב 

כי במנחת ) י"האר(ל "חיים ויטאל שם שנראה לו ששמע טעם אחר מהרב זצ

א ומצאתי כתוב שמטעם זה ל. ל" מנחם כמשזתשעה באב נולד המשיח הנקרא

צות מתעסקות בכל כחן לכבד הבית ולתקן מחו חכמים על בנות ישראל שאחר ח



וזה מנהג קדום בערי איטליה לנשים ויען שדעתן קצרה , המטות וכיוצא בזה

  .ו "בוע הגאולה ולא יתייאשו חאדרבא חיזקו ידיהם לק, וחלושי אמונה

    

  :כגון, מחצות היוםתשעה באב המתירות איסורים מסוימיםד מספר הלכות ב עונןיש

  .והנחת תפילין,לימוד תורה ,   עשיית מלאכה

  :סימן רב"  השלםמקור חיים" הלכה נוספת הקשורה לעניין מצויה ב

הכל נהגו לקדשו במוצאי תה וע. באב' נוהגים שלא לקדש את החודש עד אחרי ט

  .באב' ט  

  

 כי זהו מעין תחילת ,תשעה באבדש דווקא במוצאי יש עניין לקדש את החונראה כי 

והדבר דומה למנהגי האבלות המותרים , תהליך של אתחלתא דגאולה, תהליך של נחמה

  .מחצות היום

התייחסות שבאה לידי ביטוי לא רק ,  מועדם באב כיותשעהמובן שההתייחסות ל

 ודרושה ה מוה התייחסות זו ת,אלא גם נטועה היטב בהלכה,במדרשים שיובאו בהמשך 

   .ליבון

 הקשרים אותם גם מציינים גדוליבשני ' מועד 'מופיע הבטויבמגילת איכה אכן , יתר על כן

  :ו נאמר'ט' פס' בפרק א. ישראל בהקשר להלכות אשר הוזכרו לעיל

  . ַּבחּוָרי ִלְׁשּבֹר מֹוֵעד ָעַלי ָקָרא ְּבִקְרִּבי ֲאדָֹני ַאִּביַרי ָכל ִסָּלה

  

  : )כב, איכה ב(שך  בהמופעם נוספת

                            ִטַּפְחִּתי ֲאֶׁשר ְוָׂשִריד ָּפִליט 'ה ַאף ְּביֹום ָהָיה ְולֹא ִמָּסִביב ְמגּוַרי מֹוֵעד ְכיֹום ִּתְקָרא  

   .ִכָּלם אְֹיִבי  ִרִּביִתיו  

  

  אלא זמן או עתאינה יום חג" מועד"ני הפסוקים האלו משמעותה של המילה שבשברור 

והעת היא שהגיע הזמן " מועד לשבור בחורי "ביטוי כוונת ה. ואולי אף התוועדות

ההקשר של הפסוקים הוא כמובן הקשר של צער ויגון , בנוסף. בחוריאת שבור התוועד ולל

עוסקים " פליט ושריד' ולא היה ביום אף ה"משפטים כמו אין ספק ש. ולא של שמחה

  .פת הבית הראשוןפקד את עם ישראל בתקובחורבן הגדול ש

  ):ו"ד ה"פ(תענית מסכת קושיה נוספת על ההלכות הללו עולה מהירושלמי ב

  בדין היה שיהו מתענין בעשירי שבו נשרף בית:ירמיה בשם רבי חייה בר בא' ר

 ,בשביעי נכנסו לתוכו:ותני כן .הפורענות שבו התחילה ? אלהינו ולמה בתשיעי

רבי  . ובעשירי נשרף, בו את האורהציתובתשיעי  ,בשמיני היו מקרקרין בו

 רבי לוי ציים , רבי אבון ציים תשיעי ועשירי,יהושע בן לוי ציים תשיעי ועשירי

  .תשיעי ולילי עשירי

  

ו מתענין דין היה שיהב" ולכן ,לפי הירושלמי השיא של החורבן היה דווקא ביום העשירי

  .ריורבי יהושע בן לוי ורבי אבון אכן צמו ביום העשי, "בעשירי

  

  



  : אף מחריפים את הקושיה.) כט(תענית  ב דברי הבבלי

 בשבעה לחדשובחדש החמישי ') כה,ב  מלכים( דכתיב ,חרב הבית בראשונה"

למלך נבוכדנאצר מלך בבל בא נבוזראדן רב טבחים ] שנה[היא שנת תשע עשרה 

שי ובחדש החמי ')ירמיהו נב( וכתיב ,'וגו' עבד מלך בבל ירושלם וישרוף את בית ה

למלך נבוכדנאצר מלך בבל בא ] שנה[ היא שנת תשע עשרה בעשור לחדש

 אי אפשר לומר : ותניא.'נבוזראדן רב טבחים עמד לפני מלך בבל בירושלם וגו

 . ואי אפשר לומר בעשור שהרי כבר נאמר בשבעה,בשבעה שהרי כבר נאמר בעשור

ותשיעי  ,שמיניו  ואכלו וקלקלו בו שביעי, בשבעה נכנסו נכרים להיכל?הא כיצד

שנאמר ,  והיה דולק והולך כל היום כולו,סמוך לחשכה הציתו בו את האור

והיינו דאמר רבי יוחנן אלמלי  .'אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב') ירמיהו ו(

  .הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי מפני שרובו של היכל בו נשרף

  . אתחלתא דפורענותא עדיפא-  ורבנן

  

אלא שגם בתשיעי הפורענות  ,לקבוע את יום הצום בעשיריהיה  יורק שיותר ראלא 

 ואם כך עוד יותר לא ברור מדוע עיקר דיני האבלות הם רק ,התרחשה רק סמוך לחשיכה

זמן , זמן  שריפת ההיכל,דווקא בזמן שיאו של החורבן .עד חצות היום ולא עד הערב

כביכול מתחילים את מנהגי היציאה מן האבלות בזמן שבו אנו , המנחה ביום תשעה באב

ניתן היה לחשוב שדווקא מזמן זה ואילך יש להחריף את דיני , לכאורה, אל הנחמה

בתמוז ובהמשך בתשעת ' יז-כפי שהם הולכים ומחריפים החל מ(ולא לצמצמם האבלות 

  ).ווביתר חריפות בערב תשעה באב ובתשעה באב עצמ, הימים ובשבוע שחל בו תשעה באב

  .ל מערימה קושי נוסף"המבוססת על המדרש הנהלכה ה

  : מופיעב'סימן ר השלם מקור חייםב

ומפני . באב לעת ערב הציתו אש בהיכל ונשרף עד שקיעת החמה ביום עשירי' בט

ומשמע . ויום עשירי,נהג כשר שלא לאכול בשר ולא לשתות יין בליל עשירי כך מ

  .ד חצות היום ולא יותר ענוהגיםויש . כל יום עשירי עד הלילה

  

 אך מצד שני ,מצד אחד ראינו שחלק מדיני האבלות נפסקים בתשעה באב בחצות היום

הלכה שנראת ,באב' אנו רואים שחלק אחר מדיני האבלות נמשך לפחות עד לאמצעו של י

  .והדברים קשים מיניה וביה,כמבטאת בצורה יותר נאמנה את האמור לעיל
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פליט ' ב ולא היה ביום אף התקרא כיום מועד מגורי מסבי ": שהובא מקודםאת הפסוק

  :מפרש יונתן בן עוזיאל"  ִכָּלם  אשר טפחתי וריביתי אויביושריד

 היכמה דעבדת על יד משה , לעמך בית ישראל על יד משיחאחירותאתהי קרי   

 , מן כל אתר דאתבדרו תמן,דאתכנשין עולימי חזור חזור, ואהרן ביומא דפסחא   

 דלפיפית בסדינין ודרביתי ,ולא הוה בהון שיזבא ושארא ,ביומא תקיף רוגזך יי  

  . בעלי דבבי שיציאונון,י מלכיןבתפנוק  



  

  

  : תרגום

כמו שעשית על ידי משה , לעמך בית ישראל על ידי המשיח חירותתהיה קורא 

מכל המקומות שהתפזרו סביב סביב שהתכנסו מכל העולם , ואהרון ביום הפסח

מאלו שהתפנקו ניצול ושארית  ולא היה בהם ',ההתחזק כעסך ביום בו  ,לשם

  .שונאיהם חיסלו אותם, נוקי מלכיםבסדינין ותפ

  

יום הגאולה יהיה בעצם יום לפי דבריו . זיאל מפרש את הפסוק בצורה מרתקתיונתן בן עו

ישראל וזהו  ההסבר למילה  להיות לחג החירות של עם וךתשעה באב יהפ. תשעה באב

  :עולה נקודה זו) ד"ב ה"פ(מהירושלמי בברכות גם ".מועד"

 עבר חד ערביי , געת תורתיה קומוי,עובדא הוה בחד יהודאי דהוה קאים רדי

 שרי תורך ושרי קנקנך דהא חריב בית - יודאי בר יודאי:ל "ושמע קלה א

תוריך וקטור קנקניך קטור - יודאי בר יודאי :ל" געת זמן תניינות א.מקדשא

  .דהא יליד מלכא משיחא

  : תרגום

אחד ושמע את קול עבר ערבי .  לפניומעשה ביהודי אחד שהיה חורש וגעתה פרתו

. 'התר פרתך ומחרשתך שהרי חרב בית המקדש, יהודי בן יהודי':  ואמר לוהפרה

ולד מלך קשור פרתך ומחרשתך שהרי נ': הערבילו אמר . געתה הפרה פעם שנייה

  .'שיחהמ

  :ומסיים שם הירושלמי

והלבנון ')  יישעיהו( ולא מקרא מלא הוא ?ר בון מה לנו ללמוד מן הערבי הזה"א

  !'ויצא חוטר מגזע ישי') ישעיהו יא (? מה כתיב בתריה,'באדיר יפול

  

של עצב יום שיום תשעה באב אינו רק ,ל עולה לכאורה ימהמדרשים הללו ומההלכות דלע

ומובן מאליו ,יום הגאולה,שבו נולד המשיחיום ,מועדקרא ואבלות אלא גם יום שנ

  .ם טעונים ברורברידשה

  

  עקיבא נחמתנו. 3

ם המפורסמים על מנת לענות על השאלות שהועלו ננסה להבין לעומק את אחד המדרשי

  .):כד(ביותר בנוגע לחורבן המופיע בסוף מסכת מכות 

 מהלכין ושע ורבי עקיבארבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהוכבר היה 

התחילו ו, מילמאה ועשריםבדרך ושמעו קול המונה של רומי מפלטיא בריחוק 

, ואתם: אמר להם? מפני מה אתה משחק:  אמרו לו.בוכין ורבי עקיבא משחק

הללו גויים שמשתחווים לעצבים ומקטרים : אמרו לו? מפני מה אתם בוכים

ולא ,  רגלי אלוקינו שרוף באש בית הדום-ואנו , יושבים בטח והשקט, ז"לע

לעושי רצונו על אחת , ומה לעוברי רצונו כך; חקצלכך אני מ:  אמר להם!?נבכה

   !כמה וכמה



כיון . כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם ,שוב פעם אחת היו עולין לירושלים

התחילו הן בוכין ורבי , ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, שהגיעו להר הבית

מפני מה אתם : אמר להם? מפני מה אתה מצחק: אמרו לו. א מצחקעקיב

, ועכשיו שועלים הלכו בו', והזר הקרב יומת': מקום שכתוב בו, אמרו לו? בוכים

את , ואעידה לי עדים נאמנים'דכתיב , לכך אני מצחק: אמר להן! ?ולא נבכה

אוריה ? ה וכי מה ענין אוריה אצל זכרי-' אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו

תלה הכתוב נבואתו של זכריה , אלא! וזכריה במקדש שני, במקדש ראשון

ירושלים לכן בגללכם ציון שדה תחרש ו': באוריה כתיב, בנבואתו של אוריה

עוד ישבו זקנים וזקנות ': בזכריה כתיב', עיים  תהיה והר הבית לבמות יער

הייתי מתיירא שלא ,  עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה- ' םיברחובות ירושל

בידוע , עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, תתקיים נבואתו של זכריה

  .שנבואתו של זכריה מתקיימת

  !ניחמתנו, עקיבא! ניחמתנו, עקיבא: בלשון הזה אמרו לו 

  

 החכמים רואים כאשר ,לאחר מכן .1 וקורעים בגדיהם להר הצופיםיםמגיעע וחבריו "ר

עקיבא צוחק ומנחם אותם '  ור,שים הם מתחילים לבכותדשועל היוצא מבית קדשי הק

  .  באמצעות דרשה

  :מספר קושיותעקיבא עולות ' על דרשתו של ר

הייתי מתיירא שלא , נבואתו של אוריהעד שלא נתקיימה "עקיבא אומר לחבריו ' ר. 1

 הרי ? שנבואתו של זכריה לא תתקייםחוששעקיבא ' מדוע ר". תתקיים נבואתו של זכריה

יסודי (ם " שאומר הרמבכפי, גשם ולפיכך היא חייבת להת,ואה זו היא נבואת נחמהנב

  ):ד, התורה י

 בידוע שהוא - ולא באה הטובה שאמר, אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך

  .אינו חוזר, אפילו על תנאי שכל דבר טובה שיגזור האל  ,נביא שקר

 אם. ה ניבא על בית שניירת ראשון וזכריה הנביא ניבא על ביאו, כפי שנראה בהמשך. 2

היא כבר  בפועל הרי ?הירא מתיירא שמא לא תתקיים נבואת זכעקיב' מדוע ר, כך

כבר התגשמה מאות שנים גם היא נבואת אוריה , יתר על כן .ימי שיבת ציוןהתקיימה ב

עד שלא נתקיימה נבואת "עקיבא ' ומדוע אומר ר, קודם לכן בחורבן הבית הראשון

  ?חורבן הבית השני  בהקשר לימי" אוריה

לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיים תהיה והר "עקיבא מביא את הפסוק ' ר. 3

  : בעלי התוספותוכבר שאלו , אוריהשמו שלב" הבית לבמות יער

  הוקשה דהא בכל המקרא לא מצינו פסוק זה מנבואתו של אורי

  !?י אם בנבואתו של מיכה המורשתי       כ  

  

ך עוד מאות נבואות " הרי יש בתנ,ועקיבא מביא דווקא את שתי הנבואות הלל' מדוע ר. 4

  . המשך הפסוקים במיכהמעיינים ב במיוחד הדברים קשים כאשר אנו ? ונחמהפורענות

  : ביותר נבואת חורבן פותח מיכה באחת מנבואות הנחמה המפורסמות אותהמיד לאחר

                                                 
 . בדבר החובה לקרוע בשעת ההגעה אל הר הצופיםטז' ה, ם הלכות תעניות"רמבעיין  1



 ָעָליו ְוָנֲהרּו ִמְּגָבעֹות הּוא ְוִנָּׂשא ֶהָהִרים ְּברֹאׁש ָנכֹון 'ה ֵּבית ַהר ֶיהִיְה ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְוָהָיה
 ִמְּדָרָכיו ְויֹוֵרנּו ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ֵּבית ְוֶאל 'ה ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה ְלכּו ְוָאְמרּו ַרִּבים ּגֹוִים ְוָהְלכּו :ַעִּמים
  : ִמירּוָׁשָלִם ' הּוְדַבר תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון ִּכי ְּבאְֹרחָֹתיו ְוֵנְלָכה
 ְלִאִּתים ַחְרבֵֹתיֶהם ְוִכְּתתּו ָרחֹוק ַעד ֲעֻצִמים ְלגֹוִים ְוהֹוִכיַח ַרִּבים ַעִּמים ֵּבין ְוָׁשַפט

 ַחתַּת ִאיׁש ְוָיְׁשבּו: ִמְלָחָמה עֹוד ִיְלְמדּון ְולֹא ֶחֶרב ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ִיְׂשאּו לֹא ְלַמְזֵמרֹות ַוֲחִניתֵֹתיֶהם
  :ִּדֵּבר ְצָבאֹות 'ה ִפי ִּכי ַמֲחִריד ְוֵאין ְּתֵאָנתֹו ְוַתַחת ַּגְפנֹו

  

 אלא לנדוד עד ,להביא את נבואת הנחמה הצמודהלא עקיבא בוחר ' ברור שכאשר ר

 אותוש שיש משהו מיוחד בנבואתו של זכריה , הוא רוצה לומר לחבריו,לדבריו של זכריה

   .לברר צריכים אנו

 ע"באופן פשוט היינו מצפים מר?וחקעקיבא ש'  מדוע ר:ה ביותר היאהקש השאלה. 5

ימלא שחוק - אזובזמן הגאולה . בכהי - שכאשר מתגלה חורבןדהיינו,שינהג כמו חבריו

התגובה , מתרגש אסון על אדם כאשראך ,  הימיםריתחתבוא באהגאולה אכן . ופי

רים נוגעים לחורבן הנוגע וקל וחומר כאשר הדב, דית צריכה להיות של עצב ומספדיהמי

  .לכלל ישראל

  ):ג, ט( הלכה מפורשת בעניין מופיעה במשנה בברכות 

  .מברך על הרעה מעין הטובה ועל הטובה מעין הרעה  

  ):שם(ומפרש קהתי 

על דבר שעכשיו רעה היא לו מברך דיין האמת אף על פי שתצמח לו לאחר זמן   

לו מברך הטוב והמטיב אף על פי על דבר שעכשיו טוב הוא  וכן. טובה מדבר זה  

  .ממנו כך רעה שתבוא לו אחר  

הר 'ע אבל על החורבן שהרי גם הוא שותף לקריעת הבגד עם ההגעה ל"מובן שגם ר.6

ע את יחסו דווקא בזמן יציאת השועל מבית "יש אם כן לבחון מדוע משנה ר',צופיםה

  ?קדש הקדשים

חילה מהי משמעותם של הפסוקים על מנת לענות על השאלות הללו יש צורך להבין ת

 יודעים בדיוק מהו  להנהגהעקיבא יוצא מנקודת הנחה שחבריו' ר. עקיבא' אותם מביא ר

  הואן אותנבואות של ה נעיין בהקשרן,לפיכך .2ההקשר של כל פסוק והיכן הוא נאמר

   . צטטמ

  

  ישעיהונבואת . 4

 נאמנים את אוריה הכהן ואעידה לי עדים": עקיבא הוא'  רצטטהפסוק הראשון אותו מ

עקיבא על ההיקש שבין נבואת זכריה '  ממנו לומד ר,פסוק זה. "ואת זכריהו בן יברכיהו

    ):ד-א' פס(ערב חורבן שומרון , ישעיהובספר '  בפרק חעמופי, לבין נבואת אוריה

  :ַּבז ָחׁש ָׁשָלל ַמֵהרְל ֱאנֹוׁש ְּבֶחֶרט ָעָליו ּוְכתֹב ָּגדֹול ִּגָּליֹון ְלָך ַקח ֵאַלי 'ה ַוּיֹאֶמר  

  :ְיֶבֶרְכָיהּו ֶּבן ְזַכְרָיהּו ְוֶאת ַהּכֵֹהן אּוִרָּיה ֵאת ֶנֱאָמִנים ֵעִדים ִּלי ְוָאִעיָדה

  :ַּבז ָחׁש ָׁשָלל ַמֵהר ְׁשמֹו ְקָרא ֵאַלי 'ה ַוּיֹאֶמר ֵּבן ַוֵּתֶלד ַוַּתַהר ַהְּנִביָאה ֶאל ָוֶאְקַרב

 ִלְפֵני ׁשְֹמרֹון ְׁשַלל ְוֵאת ַּדֶּמֶׂשק ֵחיל ֶאת ִיָּׂשא ְוִאִּמי ָאִבי אְקרֹ ַהַּנַער ֵיַדע ְּבֶטֶרם ִּכי

   .ַאּׁשּור ֶמֶלְך  

                                                 
במקומות . תה אז תורה שבעל פה כתובהך שהרי לא היי"חלק נכבד מלימוד התורה של התנאים היה התנ 2

הדבר מלמד  ". פסוק לי פסוקך: "רבים בגמרא מסופר על אנשים הבאים לתינוקות ומבקשים מהם
  .רבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע, וקל וחומר שלרבן גמליאל, ך"שבאותם ימים לכל תינוק היה ידע רב בתנ



  

שלל מהר  "בנו שחורבן שומרון עומד לבוא במהרה ולכן עליו לקרוא לישעיהואומר ל' ה

אוריה את : ה ולהחתים עליה שני עדיםה גם מורה לו לכתוב זאת על מגיל"הקב". חש בז

וכי מה "עקיבא ' רשואל ל "הנהפסוק ציטוט בעקבות .  וזכריהו בן יברכיהו את הכהן

  ".?במקדש ראשון וזכריה במקדש שני אוריה ?עניין אוריה אצל זכריה

 ל " וגם זכריה המופיעים בפסוק הנ, לחלוטין שהרי גם אוריהה תמוהע"שאלתו של ר 

 וכמאה ושמונים ,נביאהם אנשים שחיים ופועלים כמאה וחמישים שנים לפני אוריה ה

אוריה וזכריה -  לבין הנביאיםקשר בין הדמויות הללו הכל ו ,שנים לפני זכריה הנביא

 לנסון נדרש,ומאיתנו, את הפסוק בישעיהוורשד ע "נדמה שר.הוא בשתוף השם בלבד 

  .ולבחון את הצפון בדרשתו

  

  נבואת אוריה. 5

  .וריה מוזכרת בדברי מיכהע בשמו של א"אותה מביא ר,נבואה זו,כפי שראינו לעיל

  ).ימי חורבן שומרון (ישעיהוזמן נבואתו של מיכה מקביל לזמן נבואתו של 

  :מופיעה הנבואה המדוברת) יב-פסוקים ט('  בפרק ג

 ָּכל ְוֵאת ִמְׁשָּפט ַהֲמַתֲעִבים ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ּוְקִציֵני ַיֲעקֹב ֵּבית ָראֵׁשי זֹאת ָנא ִׁשְמעּו

  :ׁשּוְיַעֵּק ַהְיָׁשָרה

  :ְּבַעְוָלה ִוירּוָׁשַלִם ְּבָדִמים ִצּיֹון ּבֶֹנה

 ִיָּׁשֵענּו 'ה ְוַעל ִיְקסֹמּו ְּבֶכֶסף ּוְנִביֶאיָה יֹורּו ִּבְמִחיר ְוכֲֹהֶניָה ִיְׁשּפֹטּו ְּבׁשַֹחד ָראֶׁשיָה

  :ָרָעה ָעֵלינּו ָתבֹוא לֹא ְּבִקְרֵּבנּו 'ה ֲהלֹוא ֵלאמֹר

  .ָיַער ְלָבמֹות ַהַּבִית ְוַהר ִּתְהֶיה ִעִּיין ִוירּוָׁשַלִם ֵתָחֵרׁש ָׂשֶדה ִצּיֹון ִּבְגַלְלֶכם ָלֵכן

  

, אך על נבואה זו מסופר פעם נוספת. בנבואה זו אין שום קשר לנביא בשם אוריה, כאמור

  :)ו- א, כו (בנבואתו של ירמיהו

 'ה ֵמֵאת ַהֶּזה ַהָּדָבר ָהָיה ְיהּוָדה ֶמֶלְך יֹאִׁשָּיהּו ֶּבן ְיהֹוָיִקים ַמְמְלכּות ְּבֵראִׁשית

  :ֵלאמֹר

 'ה ֵּבית ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַהָּבִאים ְיהּוָדה ָעֵרי ָּכל ַעל ְוִדַּבְרָּת 'ה ֵּבית ַּבֲחַצר ֲעמֹד 'ה ָאַמר ּכֹה

  :ָּדָבר ִּתְגַרע ַאל ֲאֵליֶהם ְלַדֵּבר ִצִּויִתיָך ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת

 ַלֲעׂשֹות חֵֹׁשב ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ָהָרָעה ֶאל ְוִנַחְמִּתי ָהָרָעה ִמַּדְרּכֹו ִאיׁש ְוָיֻׁשבּו ִיְׁשְמעּו אּוַלי

  :ַמַעְלֵליֶהם רַֹע ִמְּפֵני ָלֶהם

 ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ְּבתֹוָרִתי ָלֶלֶכת ֵאַלי ִתְׁשְמעּו לֹא ִאם 'ה ָאַמר ּכֹה ֲאֵליֶהם ְוָאַמְרָּת

  :ִלְפֵניֶכם

 ְולֹא ְוָׁשלַֹח ְוַהְׁשֵּכם ֲאֵליֶכם ׁשֵֹלַח ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִאיםיַהְּנִב ֲעָבַדי ִּדְבֵרי ַעל ִלְׁשמַֹע

  :ְׁשַמְעֶּתם

   .ָהָאֶרץ ּגֹוֵיי ְלכֹל ִלְקָלָלה ֶאֵּתן ַהּזֹאת  ָהִעיר ְוֶאת ְּכִׁשלֹה ַהֶּזה ַהַּבִית ֶאת ְוָנַתִּתי

  

 חוזר הוא. תשובהל את העם לעוררירמיהו עומד בחצר בית המקדש הראשון ומנסה 

את בית המקדש '  יחריב ה,לשמור מצוותיו' אל דברי ההם שאם לא ישמעו לואומר 



תחילה הדברים אינם משכנעים את העם אלא גוררים ב. שילה משכןכאשר החריב את

  :)טו-פסוקים ז (תגובה הפוכה

  

 ְּבֵבית ָהֵאֶּלה ְּדָבִריםַה ֶאת ְמַדֵּבר ִיְרְמָיהּו ֶאת ָהָעם ְוָכל ְוַהְּנִבִאים ַהּכֲֹהִנים ַוִּיְׁשְמעּו

  :'ה

 אֹתֹו ַוִּיְתְּפׂשּו ָהָעם ָּכל ֶאל ְלַדֵּבר 'ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ְלַדֵּבר ִיְרְמָיהּו ְּכַכּלֹות ַוְיִהי

  :ָּתמּות מֹות ֵלאמֹר ָהָעם ְוָכל ְוַהְּנִבִאים ַהּכֲֹהִנים

 יֹוֵׁשב ֵמֵאין ֶּתֱחַרב ַהּזֹאת ְוָהִעיר ַהֶּזה ַּבִיתַה ִיְהֶיה ְּכִׁשלֹו ֵלאמֹר 'ה ְבֵׁשם ִנֵּביָת ַמּדּוַע

  :'ה ְּבֵבית ִיְרְמָיהּו ֶאל ָהָעם ָּכל ַוִּיָּקֵהל

 ְּבֶפַתח ַוֵּיְׁשבּו 'ה ֵּבית ַהֶּמֶלְך ִמֵּבית ַוַּיֲעלּו ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֵאת ְיהּוָדה ָׂשֵרי ַוִּיְׁשְמעּו

  : ֶהָחָדׁש 'ה ַׁשַער

 ַהֶּזה ָלִאיׁש ָמֶות ִמְׁשַּפט ֵלאמֹר ָהָעם ָּכל ְוֶאל ַהָּׂשִרים ֶאל ְוַהְּנִבִאים ּכֲֹהִניםַה ַוּיֹאְמרּו

  :ְּבָאְזֵניֶכם ְׁשַמְעֶּתם ַּכֲאֶׁשר ַהּזֹאת ָהִעיר ֶאל ִנָּבא ִּכי

 ַהֶּזה ַהַּבִית ֶאל ְלִהָּנֵבא ְׁשָלַחִני 'ה ֵלאמֹר ָהָעם ָּכל ְוֶאל ַהָּׂשִרים ָּכל ֶאל ִיְרְמָיהּו ַוּיֹאֶמר

  :ְׁשַמְעֶּתם ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ַהּזֹאת ָהִעיר ְוֶאל

 ָהָרָעה ֶאל 'ה ְוִיָּנֵחם ֱאלֵֹהיֶכם 'ה ְּבקֹול ְוִׁשְמעּו ּוַמַעְלֵליֶכם ַדְרֵכיֶכם ֵהיִטיבּו ְוַעָּתה

  :ֲעֵליֶכם ִּדֶּבר ֲאֶׁשר

  

 ובראשות הכהנים ,ו של ירמיהות התוכחה הקשות הללוהעם איננו יכול לשמוע את נבוא

 .שוב מדרכם הרעההם לב אך ירמיהו ממשיך להפציר, והנביאים דורשים העם את מותו

  :)יט- פסוקים טז (להאזין לדבריו והעם אכן מתחיל ,הפצרותיוירמיהו מצליח ב

 ִּכי ָמֶות ִמְׁשַּפט הַהֶּז ָלִאיׁש ֵאין ַהְּנִביִאים ְוֶאל ַהּכֲֹהִנים ֶאל ָהָעם ְוָכל ַהָּׂשִרים ַוּיֹאְמרּו

  :ֵאֵלינּו ִּדֶּבר ֱאלֵֹהינּו 'ה ְּבֵׁשם

  :ֵלאמֹר ָהָעם ְקַהל ָּכל ֶאל ַוּיֹאְמרּו ָהָאֶרץ ִמִּזְקֵני ֲאָנִׁשים ַוָּיֻקמּו

 ְיהּוָדה ַעם ָּכל ֶאל ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ִּביֵמי ִנָּבא ָהָיה ַהּמֹוַרְׁשִּתי ִמיָכה

 ַהַּבִית ְוַהר ִּתְהֶיה ִעִּיים ִוירּוָׁשַלִים ֵתָחֵרׁש ָׂשֶדה ִצּיֹון ְצָבאֹות 'ה ָאַמר ּכֹה רֵלאמֹ

  :ָיַער ְלָבמֹות

 'ה ְּפֵני ֶאת ַוְיַחל 'ה ֶאת ָיֵרא ֲהלֹא ְיהּוָדה ְוָכל ְיהּוָדה ֶמֶלְך ִחְזִקָּיהּו ֱהִמֻתהּו ֶהָהֵמת

   .ַנְפׁשֹוֵתינּו ַעל ְגדֹוָלה ָרָעה עִֹׂשים ֲאַנְחנּוַו ,ֲעֵליֶהם ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָרָעה ֶאל 'ה ַוִּיָּנֶחם

  

 שאותה  א הנבואההי (,מיכה בימי המלך חזקיהוזקני העם נזכרים לפתע בנבואתו של 

ניבא על חורבנה של , כמו ירמיהו,  שגם הוא) אך בשמו של אוריה-מצטט רבי עקיבא

ה "והקב, שנות את דרכםמלך והעם ל החליטו ה,אך במקום להרוג את מיכה. ירושלים

 ובמקום להרוג ,עכשיוגם כך הם אומרים צריך לנהוג . וגאלם מיד צר אכן נחם על הרעה

 היא,נבואה נוספת מובאת ובהקשר זה . 'שנות את דרכם ולשוב אל האת ירמיהו עליהם ל

  ):כד-פסוקים כ(נבואת אוריה

 ָהִעיר ַעל ַוִּיָּנֵבא ַהְּיָעִרים ִמִּקְרַית ְׁשַמְעָיהּו ֶּבן הּואּוִרָּי 'ה ְּבֵׁשם ִמְתַנֵּבא ָהָיה ִאיׁש ְוַגם

  :ִיְרְמָיהּו ִּדְבֵרי ְּככֹל ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּזֹאת



 ֲהִמיתֹו ַהֶּמֶלְך ַוְיַבֵּקׁש ְּדָבָריו ֶאת ַהָּׂשִרים ְוָכל ִּגּבֹוָריו ְוָכל ְיהֹוָיִקים ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַמע

  :ִמְצָרִים ַוָּיבֹא ַוִּיְבַרח ַוִּיָרא ּוִרָּיהּוא ַוִּיְׁשַמע

 ֶאל ִאּתֹו ַוֲאָנִׁשים ַעְכּבֹור ֶּבן ֶאְלָנָתן ֵאת ִמְצָרִים ֲאָנִׁשים ְיהֹוָיִקים ַהֶּמֶלְך ַוִּיְׁשַלח

  :ִמְצָרִים

 ֶאת ַוַּיְׁשֵלְך ֶּבָחֶרב הּוַוַּיֵּכ ְיהֹוָיִקים ַהֶּמֶלְך ֶאל ַוְיִבֻאהּו ִמִּמְצַרִים אּוִרָּיהּו ֶאת ַוּיֹוִציאּו

  :ָהָעם ְּבֵני ִקְבֵרי ֶאל ִנְבָלתֹו

   .ַלֲהִמיתֹו ָהָעם ְבַיד אֹתֹו ֵּתת ְלִבְלִּתי ִיְרְמָיהּו ֶאת ָהְיָתה ָׁשָפן ֶּבן ֲאִחיָקם ַיד ַאְך

  

דברי אוריה , " ככל דברי ירמיהוניבא על העיר הזאת ועל הארץ הזאת "אוריה לפי הכתוב

מחזירו אל בית ,  המלך יהויקים אשר שולח אחריו שליחים עד מצריםמקוממים את

   .י אחיקם בן שפן"גם ירמיהו נרדף אך ניצל בעור שיניו ע. המלך ושם הורגו

 מלבד האמירה כי נבואתו מקבילה ,הכתוב לא מספר לנו דבר על תוכן נבואתו של אוריה

לכן בגללכם (" אוריה עקיבא בשמו של' הפסוק אותו מביא ר. לנבואתו של ירמיהו

. הוא מופיע רק בנבואת מיכה, אינו מופיע בנבואתו של ירמיהו אלא כפי שאמרנו...") ציון

 כנבואת  מיכה נבואת לדרוש אתעקיבא בוחר בכל זאת'  שרות כי הסיבאך ניתן לשער

  : הןאוריה 

  .שווה  ןהמסר העיקרי בה.א

  .נבואת אוריה מופיעה בסמוך לציטוט דברי מיכה מפי הזקנים.ב

ולפיכך נמנע  ,שב מדרכו הרעהשהרי עם ישראל , לבסוף תגשמהנבואת מיכה לא ה.ג

  .נבואת החורבן של אוריה התגשמה, עומת זאתול,חורבן הבית בשעתו

ואת מוכן לשמוע לנבשיהויקים לא היה  העובדה את להדגיש  מעונייןעקיבא'  שרנדמה.ד

להתייחסות זו אל אוריהו וירמיהו  . ועל כן הרגו,אה בו אויב המלך והעםואף ר ,אוריה

  .היה חלק חשוב בהאצת תהליך החורבן

.  
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 מאות ים אותנומחזירכתמרור אזהרה ו חורבן שילהמזכירים הנביאים את ,כפי שראינו 

  .ימי משכן שילה, אל ימי טרום המלוכהניתשנים אחור

  :מסופר על חטאיהם של בני עלי) 'פרק ב( בתחילתו של ספר שמואל 

פתח אוהל וישכבו את הנשים הצובאות ... 'את פני הותהי חטאת הנערים גדולה מאוד  "

  ..".מועד

  :מסופר) יא-א' פס' פרק ד(אחר מכן ל

 ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֶגף ... ַלִּמְלָחָמה ְּפִלְׁשִּתים ְקַראתִל ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיֵצא ִיְׂשָרֵאל ְלָכל ְׁשמּוֵאל ְדַבר ַוְיִהי

  :ִאיׁש ֲאָלִפים ְּכַאְרַּבַעת ַּבָּׂשֶדה ַבַּמֲעָרָכה ַוַּיּכּו ְפִלְׁשִּתים

 ֵאֵלינּו ִנְקָחה ְפִלְׁשִּתים ִלְפֵני ַהּיֹום 'ה ְנָגָפנּו ָלָּמה ִיְׂשָרֵאל ִזְקֵני ַוּיֹאְמרּו ַהַּמֲחֶנה ֶאל ָהָעם ַוָּיבֹא

  :אְֹיֵבינּו ִמַּכף ְויִֹׁשֵענּו ְבִקְרֵּבנּו ְוָיבֹא 'ה ְּבִרית ֲארֹון ֶאת ִמִּׁשלֹה

 ֵעִלי ְבֵני ְׁשֵני ְוָׁשם ַהְּכֻרִבים יֵֹׁשב ְצָבאֹות 'ה ְּבִרית ֲארֹון ֵאת ִמָּׁשם ַוִּיְׂשאּו ִׁשלֹה ָהָעם ַוִּיְׁשַלח

  :ּוִפיְנָחס ִניָחְפ ָהֱאלִֹהים ְּבִרית ֲארֹון ִעם



  ...ָהָאֶרץ ַוֵּתהֹם ְגדֹוָלה ְּתרּוָעה ִיְׂשָרֵאל ָכל ַוָּיִרעּו ַהַּמֲחֶנה ֶאל' ה ְּבִרית ֲארֹון ְּכבֹוא ַוְיִהי

 ִּיְׂשָרֵאלִמ ַוִּיּפֹל ְמאֹד ְּגדֹוָלה ַהַּמָּכה ַוְּתִהי ְלאָֹהָליו ִאיׁש ַוָּיֻנסּו ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּנֶגף ְפִלְׁשִּתים ִּיָּלֲחמּוַו

  :ַרְגִלי ֶאֶלף ְׁשלִֹׁשים

  .ּוִפיְנָחס ָחְפִני ֵמתּו ֵעִלי ְבֵני ּוְׁשֵני ִנְלָקח ֱאלִֹהים ַוֲארֹון

  

  ):כב-יז' פס(ולבסוף מסופר על תגובת עלי וכלתו לאירועים הללו 

 ְׁשֵני ְוַגם ָבָעם ָהְיָתה דֹוָלהְג ַמֵּגָפה ְוַגם ְפִלְׁשִּתים ִלְפֵני ִיְׂשָרֵאל ָנס ַוּיֹאֶמר ַהְמַבֵּׂשר ַוַּיַען  

   :ִנְלָקָחה ָהֱאלִֹהים ַוֲארֹון ּוִפיְנָחס ָחְפִני ֵמתּו ָבֶניָך  

 ַוִּתָּׁשֵבר ַהַּׁשַער ַיד ְּבַעד ֲאחַֹרִּנית ַהִּכֵּסא ֵמַעל ַוִּיּפֹל ָהֱאלִֹהים ֲארֹון ֶאת  ְּכַהְזִּכירֹו ַוְיִהי  

  :ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָׁשַפט ְוהּוא ְוָכֵבד יׁשָהִא ָזֵקן ִּכי ַוָּימֹת ַמְפַרְקּתֹו  

 ּוֵמת ָהֱאלִֹהים ֲארֹון ִהָּלַקח ֶאל ַהְּׁשֻמָעה ֶאת ַוִּתְׁשַמע ָלַלת ָהָרה ִּפיְנָחס ֵאֶׁשת ְוַכָּלתֹו  

  :ִצֶריָה ָעֶליָה ֶנֶהְפכּו ִּכי ַוֵּתֶלד ַוִּתְכַרע ְוִאיָׁשּה ָחִמיָה  

 ָׁשָתה ְולֹא ָעְנָתה ְולֹא ָיָלְדְּת ֵבן ִּכי ִּתיְרִאי ַאל ָעֶליָה ַהִּנָּצבֹות ַוְּתַדֵּבְרָנה מּוָתּה ּוְכֵעת  

  :ִלָּבּה  

 ְוֶאל ָהֱאלִֹהים ֲארֹון ִהָּלַקח ֶאל ִמִּיְׂשָרֵאל ָכבֹוד ָּגָלה ֵלאמֹר ָכבֹוד ִאי ַלַּנַער ַוִּתְקָרא  

  :ְוִאיָׁשּה ָחִמיָה  

  .ָהֱאלִֹהים ֲארֹון ִנְלַקח ִּכי ִמִּיְׂשָרֵאל דָכבֹו ָּגָלה ַוּתֹאֶמר  

  

. ארבעת אלפים איש נהרגים במערכה. שתים וניגף מפניהםיוצא למלחמה בפלעם ישראל 

 אך ,"?יום לפני פלישתיםה' למה נגפנו ה" ושואל ,חשבון נפשלכאורה עם ישראל עושה 

ים להביא את זקני ישראל מור , שהאשמה היא בחטאים הכבדים שלהםבמקום להבין

כאל  היחס לארון הוא נדמה כי. שהארון ינצח עבורם את המלחמהבמטרה' הברית ארון 

יחד עם ארון ברית האלוקים  הכתוב מדגיש כי .אמצעי חיצוני אשר יושיענו מכף אויבינו

גם  .'קודם אשר חטאתם גדולה מאוד את פני ה  הוזכרושאותם שניים , באו חפני ופנחס

 נראה כי צערם אינו על התוכן שבארון האלוקים אלא על עצם בתגובת עלי וכלתו

י ובכללם הנהגת "מאופן תאור הדברים נראה כי הכתוב בא להדגיש כי בנו, לקיחתו

 המחייב את העם –ולא כארון העדות , רואים את הארון כחפץ המושיע בעת צרה הדור

מיהו ואוריהו  חורבן משכן שילה כדגם שלילי המשמש את יר בכך הופך.אל תוכנו

  .אך ללא הועיל, כתמרור אזהרה ליהויקים

  

שם הוא משווה בצורה יותר חריפה את ', שילה גם בפרק זאת חורבן ירמיהו מזכיר 

  :)יד- יב, ה- ג', פרק ז (הדברים לימיו

 םֶאְתֶכ ַוֲאַׁשְּכָנה ּוַמַעְלֵליֶכם ַדְרֵכיֶכם ֵהיִטיבּו ִיְׂשָרֵאל ֱאלֵֹהי ְצָבאֹות 'ה ָאַמר ּכֹה  

  :ַהֶּזה ַּבָּמקֹום  

  :ֵהָּמה 'ה ֵהיַכל 'ה ֵהיַכל 'ה ֵהיַכל ֵלאמֹר ַהֶּׁשֶקר ִּדְבֵרי ֶאל ָלֶכם ִּתְבְטחּו ַאל  

 ִאיׁש ֵּבין ִמְׁשָּפט ַתֲעׂשּו ָעׂשֹו ִאם ַמַעְלֵליֶכם ְוֶאת ַּדְרֵכיֶכם ֶאת ֵּתיִטיבּו ֵהיֵטיב ִאם ִּכי  

   ...ֵרֵעהּו  ּוֵבין  

 ֵאת ּוְראּו ָּבִראׁשֹוָנה ָׁשם ְׁשִמי ִׁשַּכְנִּתי ֲאֶׁשר ְּבִׁשילֹו ֲאֶׁשר ְמקֹוִמי ֶאל אָנ ְלכּו ִּכי...  

  :ִיְׂשָרֵאל ַעִּמי ָרַעת ִמְּפֵני לֹו ָעִׂשיִתי ֲאֶׁשר  



 לֹאְו ְוַדֵּבר ַהְׁשֵּכם ֲאֵליֶכם ָוֲאַדֵּבר 'ה ְנֻאם ָהֵאֶּלה ַהַּמֲעִׂשים ָּכל ֶאת ֲעׂשֹוְתֶכם ַיַען ְוַעָּתה  

  :ֲעִניֶתם ְולֹא ֶאְתֶכם ֶאְקָרא  ָוְׁשַמְעֶּתם  

 ָלֶכם ָנַתִּתי ֲאֶׁשר ְוַלָּמקֹום ּבֹו ּבְֹטִחים ַאֶּתם ֲאֶׁשר ָעָליו ְׁשִמי ִנְקָרא ֲאֶׁשר ַלַּבִית ְוָעִׂשיִתי  

   .ְלִׁשלֹו ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם  

  
גם כך , ככלי חיצוני ללא מחויבות לטמון בו 'ל ארון הכמו שבימי שילה נשען עם ישראל ע

ה יביא "הוא בטוח שאין סיכוי שהקב. ' נשען העם על היכל הימי הבית הראשוןסוף ב

.  ולפיכך הוא לא מנסה לשפר את מעשיו,'חורבן על בית המקדש שהוא היכלו הנשגב של ה

אשר גם בה , הבואתו של מיכתוך כדי דברי ירמיהו בנלא סתם נזכרו הזקנים , נראההכפי 

  .חוזר אותו רעיון

  

  נבואת מיכה. 7

  :נחזור ונראה את נבואת החורבן של מיכה

 ָּכל ְוֵאת ִמְׁשָּפט ַהֲמַתֲעִבים ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ּוְקִציֵני ַיֲעקֹב ֵּבית ָראֵׁשי זֹאת ָנא ִׁשְמעּו

  :ְיַעֵּקׁשּו ַהְיָׁשָרה

  :הְּבַעְוָל ִוירּוָׁשַלִם ְּבָדִמים ִצּיֹון ּבֶֹנה

 ִיָּׁשֵענּו 'ה ְוַעל ִיְקסֹמּו ְּבֶכֶסף ּוְנִביֶאיָה יֹורּו ִּבְמִחיר ְוכֲֹהֶניָה ִיְׁשּפֹטּו ְּבׁשַֹחד ָראֶׁשיָה

  :ָרָעה ָעֵלינּו ָתבֹוא לֹא ְּבִקְרֵּבנּו 'ה ֲהלֹוא ֵלאמֹר

  : ָיַער ְלָבמֹות ַּבִיתַה ְוַהר ִּתְהֶיה ִעִּיין ִוירּוָׁשַלִם ֵתָחֵרׁש ָׂשֶדה ִצּיֹון ִּבְגַלְלֶכם ָלֵכן

  

עיקום משפט ועשיית עוולה הם רק חלק , לקיחת שוחד. ידי ראשי העם מלאות בחטאים

' ישענו לאמר הלוא ה' ועל ה":  יקרה דבראך גם הם בטוחים שלא. תיהם הרביםמעוונו

  ".בקרבנו לא תבוא עלינו רעה

, לה ובימי ירמיהובשי המשכן בימי כמו ,  הם בטוחים, מכיוון שבית המקדש קיים

אך מיכה מסביר להם שזוהי . ה לא יחריב אותו ושאין להם צורך בתיקון מעשיהם"שהקב

  :בדיוק סיבת החורבן

  .והר הבית לבמות יער,  וירושלם עיין תהיה, ציון שדה תחרש,בגללכםלכן 

  

בגלל , בגלל שאתם כל כך בטוחים בעצמכם".בגללכם"היא , אומר מיכה, סיבת החורבן

חייב הר הבית כן על ,' על היכל ה,בוטחים על ארון האלוקיםשאתם 

הדרך היחידה לגרום לכם להבין , במצב שנוצר. "במות יער"להיהפך ל

  ! שאתם טועים היא החורבן

  ואוריהוואך בימי ירמיה,  ולפיכך לא היה צורך בחורבן היטיב העם את דרכיובימי מיכה

  .וה החריב את מקדש" והקב,עם בתשובהלא חזר ה

  .ולאחר עשרות שנים מתחילה שיבת ציון ומגיעים אנו לימי זכריה,עם ישראל גולה לבבל 

  

  



   נבואת זכריה.8

 נאמרת בזמן שבית המקדש מתחיל להבנות, עקיבא' אותה מצטט ר, נבואת זכריה

 לצום את צום תשעה  להמשיךהאם:  שולחת אל זכריה שאלההיושבת בבבלוהמנהיגות 

  ):יב-ד, ז(וכך עונה להם זכריה ? ראשוןבאב על חורבן הבית ה

 ִּכי ֵלאמֹר ַהּכֲֹהִנים ְוֶאל ָהָאֶרץ ַעם ָּכל ֶאל ֱאמֹר :ֵלאמֹר ֵאַלי ְצָבאֹות 'ה ְּדַבר ַוְיִהי  

 ְוִכי תֹאְכלּו ְוִכי ?ָאִני ַצְמֻּתִני ֲהצֹום ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְוֶזה ּוַבְּׁשִביִעי ַּבֲחִמיִׁשי ְוָספֹוד ַצְמֶּתם  

'        ה ָקָרא ֶׁשר ֲאַהְּדָבִרים ֶאת ֲהלֹוא !ַהּׁשִֹתים ְוַאֶּתם ָהאְֹכִלים ַאֶּתם ֲהלֹוא ּתּוִתְׁש  

 ְוַהֶּנֶגב ְסִביבֶֹתיָה ְוָעֶריָה ּוְׁשֵלָוה יֶֹׁשֶבת םִיְירּוָׁשַל ִּבְהיֹות ָהִראׁשִֹנים ַהְּנִביִאים ַידב  

 ִמְׁשַּפט ֵלאמֹר ְצָבאֹות 'ה ָאַמר ּכֹה :ֵלאמֹר ַכְרָיהְז ֶאל 'ה ְּדַבר ַוְיִהי: יֵֹׁשב ְוַהְּׁשֵפָלה  

 ַּתֲעׁשֹקּו ַאל ְוָעִני ֵּגר ְוָיתֹום ְוַאְלָמָנה :ָאִחיו ֶאת ִאיׁש ֲעׂשּו ְוַרֲחִמים ְוֶחֶסד ְׁשפֹטּו ֱאֶמת  

 ְוָאְזֵניֶהם סָֹרֶרת ֵתףָכ ַוִּיְּתנּו ְלַהְקִׁשיב ַוְיָמֲאנּו :ִּבְלַבְבֶכם ַּתְחְׁשבּו ַאל ָאִחיו ִאיׁש ָרַעתְו  

  .ְצָבאֹות 'ה ֵמֵאת ָּגדֹול ֶקֶצף ְיִהי...:ִמְּׁשמֹוַע ְכִּבידּוִה  

  

הוא עונה להם שהשאלה כלל לא .  תשובה ישירה לשאלתםמשיבלא , למעשה ,זכריה

הצום : "'מצטט את ה,  כביכול, החריפה הואבלשונו. רלוונטיתבמקומה ושהיא כלל לא 

ה עניין בשאלה " אין לקב- דהיינו". ! האוכלים ואתם השותים הרי אתם?צמתוני אני

הדגש על שאלת הצום . םכנהלותקיצוני של הת,  אלא בשינוי מהותי.האם תצומו או לא

  . על ארון ברית האלוקיםהשענותכמוה כ

 ואת התנאי ,זכריה חוזר אל דברי הנביאים הראשונים ומזכיר להם את סיבת החורבן

הבטחה זו לא .  טוביםולמועדיםום החמישי לששון ולשמחה להפיכת צום הרביעי וצ

ובתנאי זה יבואו ויתגשמו דברי זכריה , אלא בשינוי יסודי של המעשים, תלויה בצום

עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות , צבאות' אמר ה כה": עקיבא' המצוטטים בפיו של ר

  ".ירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים

  

  דוד ומשה .9

בהקשר לגזירה שנגזרה על דוד שלא יבנה את בית , ה"רמז קמ' ט שמעוני שמואל בילקוב

  :המקדש נאמר

 כיון ,שפכת רבים דמים כי לשמי בית תבנה לא וכתיב ?בית לי תבנה האתה"  

' בר יהודה ר"א ?המקדש בית מלבנות נפסלתי הרי אמר נתיירא כך דוד ששמע  

 :לו אמר. ..וכאיל כצבי לפני הם כי חייך תירא אל !דוד :ה"הקב לו אמר :אלעאי  

 קיים הוא אותו בונה אתה שאם :ה"הקב לו אמר ?אותו בונה איני למה כן ואם  

 עתידים שהם לפני וצפוי גלוי :ה"הקב ל"א ?יפה והרי לו אמרו, חרב ואינו  

 שפך ציון בת באהל' כתיב שכן נצולין והם ומחריבו בו חמתי מפיג ואני לחטוא  

  ." 'חמתו כאש  

  

 לא ברור מדוע העובדה שבית המקדש לא יחרב אם דוד גם לדוד וגם לנו עדיין, לכאורה

בפשטות היינו מצפים דווקא בשל כך שהוא יבנה ( ? היא המונעת את דוד מלבנותו,נהויב

  ). אשר ישאר על כנו לנצחאת המקדש



, תחנןוא, תנחומאהמופיע ב  נוסףמדרש 3"אהלי יעקב"יר בעל בס מ,על יסוד המדרש הזה

   :סימן ו

: למשה ה"הקב ל"א 'אעברה נא ואראה את הארץ הטובה'כשהתחנן משה ואמר   

 את לאבדשלא  ואחת, אסף אל עמיךשת אחת, נשבעתי שבועות שתי !משה  

 אמר,  מוטב- ישראל יאבדוו חיותל תרצה אם, איפשר אי שתיהן לבטל, ישראל  

, ראשים בשני החבל את ופשת אתה ?עלי בא אתה בעלילה !עולם של רבונו :לפניו  

  " מישראל אחד יאבד ואל, כמותו ואלף משה יאבד  

  

  :)תסה' עמ, צ"פרשת ואתחנן שנת תרח ("אהלי יעקב"ומסביר בעל 

 על יסוד ,"משה ודוד לא שלטו השונאים במעשה ידיהם"כי .)ט(יתא בסוטהא  

לו היה משה נכנס לארץ  ,ל"בואר הקשר שבין שתי השבועות הנממאמר זה   

 ומכיון שהשונאים לא יכולים לשלוט במעשי ,ל ידועהאומה  ישבות יהיתה הת  

והגלות הייתה כפרת , ישראל להגלותם ידיו של משה לא היו יכולים אויבי  

  ולפי זה מובן היטב.ו אובדים בעוונותיהם"א הכפרה היו חלולו,עוונתיהם  

שבועה האחת  ותלויות זו בזו אם אבטל את ה,שתי שבועות נשבעתי:התנחומא  

 ואין השונאים , על ידיך האומהישבותי תהיה הת ,ואתה נכנס לארץ  

 ואין להם כפרה ,ואחט ל והם עתידין , ואינם גולים,יכולים לשלוט במעשי ידיך  

י אבד איש אחד  יאבד משה ואל : וכאשר שמע משה זאת אמר.ו"והם אובדים ח  

  .מישראל  

  

אם , הרי כפי שראינו לעיל, שונאים במעשי ידיוהואיל ולא שלטו ה, כך גם במקרה של דוד

 יתכלו ישראל -ואם לא יחרב אזי כאשר יחטאו , ק הרי הוא לא יחרב"דוד יבנה את ביהמ

  .בעוונם

הגליה  לשאפשרות  ,ה "הקבבשני המקרים גם של דוד וגם של משה מחייב , ואם כן

  . עצמו בעוונותיו את לכלות בחטאיו ולשקועעם ישראל עלול  כן בלעדימחורבן כי ו

  

  

  עקיבא' פיסתו של רת.10

עקיבא ' ר. עקיבא' רמדרשו של לתרץ את כל הקושיות שהעלינו על  לנסות ו נוכלתהע

ולכן ,  כבר התגשמו) וזכריה ושלאוריהשל ( יודע ששתי הנבואות אותן הוא מביא ,כמובן

 תתקיים עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי ירא שמא לא: "כאשר הוא אומר

הדרך לנבואתו של , במצב שנוצרש את המסר להעביר מטרתו היא ,"נבואתו של זכריה

החורבן הפך להיות שלב בדרך אל . זכריה חייבת הייתה לעבור דרך נבואתו של אוריה

הכרחית ובלתי ,מוחלטתעקיבא כמעין אמירה ' יש המבינים את צחוקו של ר. הגאולה

אם יש רע סימן שאחר כך יהיה "או  , " יותר גרועכבר לא יכול להיות: "מעין,הפיכה

  .עקיבא ' לא זאת כוונתו של ר נדמה שאך". טוב

                                                 
להרחבה . 1937 ציוני שחי ופעל בתל אביב משנת ר"אדמו. 1878-1957, יעקב פרידמן מהוסיאטין' ר 3

ביקור בהיכלו של : במלכות הקדושה'ובספרו של הרב יהודה ברנדס ' אהלי יעקב'במשנתו עיין בספרו 
 .'ר ציוני בתל אביב" אדמו–ר מהוסיאטין "האדמו



עתה לאחר החורבן . אך אינו מצליח, שואף כל העת להביא לתקון העם ודרכיו עקיבא '  ר

 לאור הלקחים ההיסטוריים ,ע"מזהה ר ,כאשר לעם ישראל כבר אין עוד במה להיתלות

קשיב  לההעם יהיה מוכן  עכשיואולי , החורבןן דווקא בשיאו של את הפוטנציאל הטמו

  . הרעהלהבין את טעותו ולסור מדרכו, החכמיםלדברי 

 1200מפנה את מבטם אל ההיסטוריה של ו, מנהיגי הדור, חבריועקיבא פונה אל ' ר

דרך חורבן הבית , מתקופת עלי דרך חורבן שומרון ותקופת חזקיהו, השנים האחרונות

ימי חורבן הבית , ועד ימיהם,  דרך ימי זכריה בתקופת שיבת ציון,ן בימי אוריההראשו

  .השני

אוריה אשר מדגישה כי ל הנבואה המיוחסתעקיבא היא בכך שדווקא ' נחמתו של ר

נבואה אשר המלך יהויקים לא היה מוכן להשמע לה ולכן , " ציון שדה תחרש– בגללכם"

 כהנהגה את הםנותנת ל ה והתקיימה גם בדורםאשר חזרדווקא נבואה זו , גם נתקיימה

 לקיום חוזר  ובכך להביא,'לשוב אל ה, םהסיכוי שהעם אכן יהיה מוכן להקשיב לקריאת

  .של דברי זכריה גם בתקופתם

  

  .:עקיבא בסנהדרין קא' סורין מצויה גם בדבריו של ריתפיסה כזו של הי

מה ֵח: אמר להן. לבקרואליעזר נכנסו תלמידיו ' כשחלה ר: אמר רבה בר בר חנה

למה אתה : אמרו לו .התחילו הן בוכין ורבי עקיבא משחק. עזה יש בעולם

אפשר ספר תורה שרוי : אמרו לו? וכי מפני מה אתם בוכים: אמר להן? משחק

כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו ! לכך אני משחק: אמר להן? בצער ולא נבכה

כלומר שהיתה (ש ואין דובשנו מדביש מחמיץ ואין פשתנו לוקה ואין שמנו מבאי

ועכשיו שאני ? שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו: תי אמר–) הצלחה בכל מעשיו

כלום חיסרתי מן התורה כולה ! עקיבא: אמר לו! רואה רבי בצער אני שמח

כי אדם ) כ,קהלת ז: (לימדתנו רבינו: אמר לו ?)שאתה אומר אני סובל עונותי(

  . טוב ולא יחטאאין צדיק בארץ אשר יעשה

  

ולפיכך הוא מבין שחייבים לבוא עליו ייסורים  ,חטא,אליעזר ' ר, עקיבא מבין שרבו' ר

ובסיפור . ידםקפהוא פשוט מבין את ת. את הייסוריםולכן הוא לא בוכה כשהוא רואה 

  : עקיבא אף מסביר את שיטתו' ר) שם(אחר 

חביבין :בי עקיבא ואמרנענה ר... כשחלה רבי אליעזר נכנסו ארבעה זקנים לבקרו

! 'חביבין יסורין'סמכוני ואשמעה דברי עקיבא תלמידי שאמר :  אמר להםיסורין

בן שתים ') א ,מלכים ב כא: (מקרא אני דורש: אמר?  זו מנין לך-עקיבא : אמר לו

' ', עשרה שנה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלים ויעש הרע בעיני ה

  אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלךגם') א ,משלי כה(וכתיב 

ולמנשה בנו לא ,  וכי חזקיה מלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה-' יהודה

 לא העלהו למוטב -אלא מכל טורח שטרח בו ומכל עמל שעמל בו ? לימד תורה

אל מנשה ואל עמו ולא ' וידבר ה') י ,דברי הימים ב לג(שנאמר , אלא יסורין

עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מנשה '  ההקשיבו ויבא

ובהיצר לו חילה את ') שם(וכתיב ', בחוחים ויאסרוהו בנחשתים ויוליכהו בבלה

אלהיו ויכנע מאד מלפני  אלהי אבותיו ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע ' פני ה



דת הא למ -' הוא האלהים' תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו וידע מנשה כי ה

  .4שחביבין יסורין

  

היכל "וטחים בבגלל הב, בגללכםעקיבא מדגיש אם כך את סיבת החורבן אשר הייתה ' ר

  ".' ה

להישען יש אולי ה אין לעם על מו , כאשר שועל יוצא מבית קודשי הקודשיםודווקא עתה

מנחם את עקיבא ' כך ר.  לגאולהמתוך כך ו,סיכוי לתיקון ומהפכה שיביאו לשינוי רוחני

עקיבא למעשה מרומם ' ר. ליציאה מן הייאוש כי אם שמחהבטוי לינה אהנחמה  .בריוח

  .  ומחויבות,אחריות, תקווה,  לנחמה–את ההנהגה של דורו ומובילה מייאוש 

עתה נוכל גם להבין את משמעותם של המדרשים וההלכות על היותו של תשעה באב יום 

  . ויום מועד,יום לידת המשיח, הגאולה

  

  מועדיום  – עה באבשת.11 

  :נאמר.) ל(מסכת תענית ב

 אוכל כאילו - באב בתשעה ושותה האוכל כל: אומר גמליאל בן שמעון רבן  

 - באב בתשעה מלאכה העושה כל: אומר עקיבא רבי. יפוריםהכ ביום ושותה  

 באב בתשעה מלאכה העושה כל: אומרים וחכמים. לעולם ברכה סימן רואה אינו  

 שמחו' )ו"ס ישעיהו( שנאמר, בשמחתה רואה אינו - רושליםי על מתאבל ואינו  

 מכאן. 'עליה המתאבלים כל משוש אתה שישו אהביה כל בה וגילו ירושלים את  

 על מתאבל ושאינו, בשמחתה ורואה זוכה ירושלים על המתאבל כל: אמרו  

  . בשמחתה רואה אינו - ירושלים  

  

ם לאחר החורבן את השגרה בה אדם העושה מלאכה בתשעה באב הוא אדם שממשיך ג

החורבן אמור לזעזע אותנו . אדם כזה לא מבין את משמעותו של החורבן. היה מצוי

כל דור " שהרי ,כמו אז כך גם היום. לעשות שינוי יסודיולגרום לנו להבין שאנו חייבים 

). א"א ה"ירושלמי יומא פ" (בימיו מעלין עליו כאילו החריבו) בית המקדש(שאינו נבנה 

נוכל להביא את יום הגאולה ,  ונפיק ממנו לקחים,נבין את משמעותו של הצוםרק אם 

    .שיחול בתשעה באב

חצות היום יש שעת  ומדוע מ,מדוע תשעה באב נקרא מועדלהבין  נוכל ,לאור דברים אלו

בל על חורבנו תשעה באב הוא יום א, אכן.  הקלות בהלכות האבלות של תשעה באבמספר

ללא חורבן  .גלום הפוטנציאל לתיקון-דווקא בשיאו של החורבן אך  ,של בית המקדש

דווקא בשעת , ועל כן דווקא בשיא החורבן. המקדש היה חשש שהעם יתכלה בעוונותיו

אך לא כאמירה , טמון הפוטנציאל לשינוי –דווקא בנקודת השפל , שריפת ההיכל

הבנת עומק ור אלא כאמירה מחייבת שלא,  חייב לבא הטוב–סתמית שאחרי הרע 

 יש , וחוסר האפשרות להישען על בית קודשי הקודשים אשר שועל יוצא מתוכוהחורבן

  .ואולי אף לראות בשמחתה של ירושלים,צורך להתאבל ומתוך כך לתקן 

                                                 
 .ח"ה, ח"ובירושלמי פאה פ. ועיין בתענית כא. עקיבא מרבו נחום איש גמזו' את שיטתו למד ר 4



 כי  אם. אינה הגדרה מוחלטת הגדרתו של תשעה באב כמועד וכיום חירות וגאולה

   .הגדרה המבטאת את הפוטנציאל הגלום ביום זה

כי אם את הפנמת האבל אינה מבטאת שמחה , הקימה מן האבל בחצות היום, הנחמה

אל , נטילת האחריותאל , התקווהאל,היציאה מן הייאוש אל הקימהאת , והחורבן

  . חירות וגאולה,  תשעה באב מיום אבל ליום מועדשאכן יהפוך כך מחויבות להביא לידיה

עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות  ":ע" מפי רזהו התנאי להתגשמות דברי זכריה

  :ד"ג  הלכה י"התגשמות דברי חכמינו בתוספתא תענית פ ול,"ירושלים

' כה אמר ה' : בזכריהנאמרכ,  עתידין להיות ימים טובים לישראלאותן הימים"  

 וצום העשירי יהיו לבית יהודה ,וצום השביעי, צום החמישי, צום הרביעי  

   ."'  והאמת והשלום אהבובים טוולמועדיםולשמחה   לששון   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    יבאסדר הנבואות עליהם מבוסס מדרשו של רבי עק

    רהמקו                 מרכזיים' פס   המנהיגות  ארוע  השנה

  

'  שמואל א     נקחה אלינו משילה את ארון"    עלי  ורבןח  1,100

   ' פרק ד       ענוויבוא בקרבנו ויוש' ברית ה     הכהן  משכן  ס"פנהל

  "מכף אויבנו       .שילה  .בקרוב

  

  'ישעיהו ח      ואעידה לי עדים נאמנים את'    חזא    

  אוריה הכהן ואת זכריהו בן          

  עדים על מגילת החורבן('יברכיהו        

  .) של ישעיהו       

  'מיכה ג         'ועל ה...ראשיה בשוחד ישפוטו'    חזקיהו  חורבן  721

  בקרבנו' ישענו לאמור הלוא ה      שומרון  ס"לפנה

  לכן בגללכם,לא תבוא עלינו רעה      וסכנה  

  וירושלים עיין תהיה  ציון שדה תחרש      .ליהודה  

  .'והר הבית לבמות יער        

        

    .'ונתתי את הבית הזה כשילה':ירמיהו    יהויקים  גלות  597

    מיכה המורשתי היה ניבא בימי':הזקנים      .יהויקים  ס"לפנה

       ?'ההמת המיתוהו...               חזקיהו      

             ו' ירמיהו כ       הואיש היה מתנבא בשם ':הכתוב        

              וינבא... שמעיהון אוריהו ב                    

  הו אלובאוי ... ככל דברי ירמיהו                                                                        

  'בכהו בחר  ויהמלך יהויקים              

  צדקיהו   חורבן                586

    .בית  ראשון      ס"לפנה

  

  :שואלת את זכריה המנהיגות בבבל    זכריה   שיבת   518

  "?האבכה בחודש החמישי "       ,ציון  ס"לפנה

  ' ח-'זכריה ז  ...  ?הצום צמתוני אני:"ותשובתו     החלה בניית  

    משפט אמת שפוטו וחסד ורחמים...     המקדש השניבית  

  עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות...עשו    ומתחדשת עבודת  

  ...צום הרביעי וצום החמישי...ירושלים      .הקורבנות  

  ".יהיו לששון ושמחה        

  

  כותמ       , עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה"     ע"ר   חורבן בית              70

   .ד' כ        ". בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת    .וחבריו   .     שני   .רהלספי

  ."נחמתנו-עקיבא"          



    

  

                           


