
 

 

 "והאמת והשלום אהבו"

הרב אהרון איזנטל

 פתיחה

מסר לעם ישראל דבר נבואה שקיבל מאת הנביא זכריה 

הנביאים על עם ישראל  ה' המתייחס לימי התעניות שגזרו

בעקבות הפורעניות שניחתו על האומה בשלהי ימי בית 

ְצָבאֹות  ה'ְצָבאֹות ֵאלַי לֵאמֹר: כֹה ָאַמר  ה'"וַיְִהי ְדַבר ראשון: 

צֹום ָהְרִביִעי וְצֹום ַהֲחִמיִשי וְצֹום ַהְשִביִעי וְצֹום ָהֲעִשיִרי יְִהיֶה 

לְֵבית יְהּוָדה לְָששֹון ּולְִשְמָחה ּולְמֲֹעִדים טֹוִבים וְָהֱאֶמת 

 הזכירש "צום העשירי"יט(. -וְַהָשלֹום ֱאָהבּו" )זכריה ח, יח

צום  ל השבוע.וחיש 1הוא צום עשרה בטבת לאהנביא, ה

, וכבר זה, כמו יתר הצומות, עדיין לא הפך לששון ולשמחה

כתב הרמב"ם שדברי הנביא יתקיימו לימות המשיח 

הרמב"ם שימי ועוד לימד אותנו  )הלכות תעניות ה, יט(.

התענית האלו הינם ימים של תשובה, ימים שדורשים 

 ה, א(:  תעניות )הלכות על מנת לתקן את מעשינו לימוד

 שאירעו הצרות מפני בהם מתענים ישראל שכל ימים שם יש

 זכרון זה ויהיה התשובה דרכי ולפתוח הלבבות לעורר כדי בהן

 עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה הרעים למעשינו

 נשוב אלו דברים שבזכרון, הצרות אותן ולנו להם שגרם

 אבותם עון ואת עונם את והתודו ו("כ )ויקרא שנאמר להיטיב

   'וגו

מה הביא את הנביאים לקבוע דווקא את ברצוננו לברר 

ומה אנחנו יכולים לקחת  ,הימים הללו לימי תענית

 של הימים הללו, אל החיים שלנו היום.  םמשמעותמ

 מדוע )רק( ארבע תעניות

וזעקה על מאורעות רעים לוח השנה העברי זרוע בימי צום 

אומות הרבה מעבר למקובל אצל  שאירעו לאבותינו,

אחרות. אמנם עם ישראל הוא עתיק יומין, ותולדות חייו 

אפשר לומר שבמשך אלפי לפיכך ו זרועות בסבל נורא,
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 שנות קיומו הצטברו כל כך הרבה מאורעות עד שראו

 אותםבהנביאים לנכון לקבוע ימי תענית והתבוננות 

מאורעות, הן כדי שנחוש את ההעדר העצום והן על מנת 

אלא שעל הסבר זה  ות של האסונות.שנתבונן במשמעוי

הפוכות זו מזו: הן לכאורה ר שא ,לשאול שתי שאלותיש 

תענית ולא  ארבעה ימי והשאלה הראשונה היא, מדוע קבע

 מצייניםארבעת ימי התענית  הסתפקו ביום אחד? כידוע,

נזכיר את האירועים בבית ראשון ארבעה שלבים בחורבן. 

בו יום שהבטבת הוא עשרה שעליהן קבעו את התעניות: 

עשר -שבעהבמלך בבל את המצור על ירושלים,  החל

)לפי הירושלמי, וי"א שפורענות זו  בתמוז הובקעה העיר

אירעה בתאריך זה בבית שני על ידי הרומים, אבל בבית 

, תשעה באב הוא היום ראשון הובקעה העיר בט' בתמוז(

צום כן נקבע , ו)והשני( בו נחרב בית המקדש הראשוןש

בן אחיקם, רצח  גדליהבשל הריגת בתחילת חודש תשרי 

שבעקבותיו גלתה שארית הפליטה ששרדה אחרי חורבן 

של החורבן, עקירת  וששיא פשוט, . לכאורהבית ראשון

 ,ביותר מכל המאורעות ה, המאורע הקששל האומה הלב

כל שאר אילו תשעה באב, יום חורבן המקדש, וב תרחשה

נספחים או  ,הנורא הזה פלהם שלבים בדרך לש אירועיםה

לציין גם מדוע היה צריך  על כן נשאלת השאלהאליו. 

בכל ארבעת לדורות חובה לצום לקבוע פורענויות אלו ו

הימים הללו? די שהנביאים היו קובעים את תשעה באב 

בלבד כיום של תענית, כיום שבו מתבוננים בפורענות 

המקדש, המרכז  ראלמעם יששניטל  -הנוראה הזאת 

, ובו ישבה מקום שבו שכינה הייתה שרויהונחרב ההרוחני, 

הסנהדרין, וכל ישראל שאבו את כוחם הרוחני ועבודת ה' 

ם שמציינים תענית גם בימי ראו לקבוע מדוע שלהם ממנו.

ובאופן דומה יש לקראת עיקר החורבן?  השלבים את

' טבתבס"ד   התשע"ח ז

יחיפרשת   ו
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ם הנוספיימי התענית  תורמים לתודעתנומה לשאול, 

  הללו?

להעלות זיכרונם אם כבר קבעו , ניתן לשאול מאידך גיסא

אלו ארבעה ימים  ם כן מדועימי פורענויות, א של מספר

הוא שהם ארבעה ימים אלו המשותף ל, אמנםבלבד? 

וכבר נקבעו על ידי הנביאים אחרי חורבן בית ראשון, 

בטלה הנבואה ואין לחכמים אותה סמכות שהייתה 

חכמי  מדוע את עדיין אפשר לשאוללנביאים, ובכל ז

ימי   הדורות לא קבעו חובה לציין, בדרך זו או אחרת,

 הלא היומאוחרים יותר? על אירועים נוספים פורענויות 

: ההרג מיוחדתלהתייחסות  ותשראוי ותפורענויות קש

כוכבא שבו מתו מאות -הנורא שהתרחש בעקבות מרד בר

 ובתוכם פורענויות הגלותכל וכן  ,2הארץ וגם חרבה אלפים

ועד המאורע  , גזירות ת"ח ת"ט,מסעי הצלב, גירוש ספרד

השואה. רבים היו ימי  –האחרון, הקשה והנורא מכולם 

הפורענויות שאירעו לעם ישראל בכל ההיסטוריה שלו ולא 

אם  מי ציון מחייבים לדורות.יעליהם מצינו שחכמים קבעו 

חכמים מדוע  –נה היא הפוכה מזו הראשוהזו כן, השאלה 

ארבעה ב להתענות קבעו הנביאיםהסתפקו רק במה ש

 על שאר הפורענויות שהתרחשו  דבר מה ימים ולא הוסיפו

 עמנו? בתולדות 

המצטרפת לשאלה  ,שאלה נוספת שניתן לשאול

האחרונה, הינה שאלה פרטנית על צום עשרה בטבת: צום 

דו משאר ימי התענית האחרים, שכן למ תוזה שונה בחומר

פעמיים בהקשר ליום זה בנביא שנאמר ממה חכמים 

שבתענית זו יש קפידא מיוחדת  3הביטוי "בעצם היום הזה",

רצה לומר שאם חל אף  םהרדובאה על קיומה בו ביום.

עשרה בטבת בשבת, דוחה הוא את השבת ומתענים בו, 

בניגוד לשאר הצומות ששבת דוחה אותם. אמנם לא 

עשרה בטבת  אם חלהתקבל שנפסקה הלכה כמותו, אך 

, מה שאין כן בשאר התעניות. ומתענים ב ביום שישי,

אנחנו  ןמיוחדת, ועל כ הקפדהמשמע שקיימת ביום זה 

מוסיפים ושואלים מה יש ביום הזה, בעשרה בטבת, 

 ?ותהאחרתעניות מה מקפידים להתענות בו ביומו יותרש

 ארבעת מוקדי הרעות

המהלך הראשון הוא  .שאלות אלונציג שתי תשובות ל

ניתן  ;יחדיו מהלך רוחבי שבא לתרץ את שתי השאלות

 

 כפי המתואר בגמרא בגיטין )נז.(. 2

ִ  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶהכְָתב לְָך ֶאת ֵשם ַהּיֹום ֶאת  ֶבן ָאָדם" :()כד, ב יחזקאל 3 ֶעֶצם ם ָסַמְך ֶמלְֶך ָבֶבל ֶאל יְרּוָשלַ  ."ַהּיֹום ַהזֶהבְּ

שלבים  הארבערק  ותמציינ ןלומר שארבעת התעניות אינ

 שורשיםאת ארבעת ה ותמסמנ ןבדרך אל החורבן, אלא ה

כל הפורענויות שאירעו לעם ישראל במהלך הדורות ל

ליהם אפשר אכולם. קיימים ארבעה נושאים ראשיים ש

במהלך אלפי שנות  התרחשות כל הפורענויות שלכנוס א

 :עם ישראל לשקיומו 

לעם ישראל היא  השנאה שנאת העמים. אראש לכל הי

שנאה כזו כבר  פגשנו צרות כולן.לכל ה השורש והיסוד

שעבוד מצרים, כמתואר בתורה ראשית האומה, בב

הוסיפו ששנאה זו התפשטה לכל . חז"ל ובמדרשי חז"ל

סיני ונתינת התורה, שייחדה את עם העולם מאז מעמד הר 

שמשם  –: "סיני תםדרשוכ ישראל מכל האומות בתורתו,

כלפי עם דווקא שנאה והכוונה לירדה שנאה לעולם", 

 -דווקא לידי עם ישראל  ת ה'תור מסירת עצם אל.ישר

הביאה  - "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו"

שנים שונאים אותנו אלפי כבר לכך שהאומות ישנאו אותנו. 

עד שניתן לשנאה זו  ,כל האומות האחרותאת יותר מאשר 

שנאת  פירושה"אנטישמיות". אנטישמיות  –מיוחד שם 

בני שם, גזע השייכים ל עמיםלמרות שישנם עוד והיהודים, 

בכל זאת הם לא "זכו" לתואר הזה שהוא מיוחד לשנאת 

בניסיון נכתבו רבים  מאמרים וספרים .העמים כלפינו

ששונאים  לפענח את סיבותיה של תופעה זו, מה יש בנו

, והיא עובדה. כך או כך, זו ו יותר מכל העמים האחריםנאות

הסיבה הראשית לכל מה שפקד אותנו לרעה מאז זיהה 

 פרעה את בני ישראל כעם.

 היאבנו,  בטווח הכוכל כך הרבה  שלהבש יה,השני הסיבה

מצערת ומדהימה כאחד  עובדהאובדן העצמאות המדינית. 

ת ההיסטוריה,  מרוב שנותינו כאומה הצועדת על ביהיא שב

היו  .בארצנו לא היינו עצמאיים, לא הייתה לנו ריבונות

יחסית אך  ,בהן הייתה לנו ריבונותשתקופות קצרות ביותר 

הזמן שזכות זו נשללה  אורךהן כאין וכאפס לעומת 

נית, מובן הדבר שאובדן העצמאות המדי .מאיתנו

 יוצר אתהימצאותנו תחת שלטונם של אומות העולם, 

חשובה  עד כמהלגיטימציה להכות בנו. היכולת וה

מדברי הרמב"ם אפשר להסיק העצמאות המדינית 

בימי  אר את מה שאירעיכשתשבהלכות חנוכה, 

מלבד הניצחון הניסי שהיה חשוב לו לציין  החשמונאים

חזרה מלכות " שהביא לביטול הגזירות וטיהור המקדש,
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ג, א(.  לישראל יתר על מאתים שנה" )הל' מגילה וחנוכה

, השמן במנורההוספה זו של הרמב"ם, שאינה קשורה לנס 

ומהותי לעם ישראל.  יסודימלמדת כמה העניין הזה 

בהחלט ניתן להבין מדוע, כי כשאנחנו עצמאיים בארצנו 

סבל יכולת להגן על עצמנו ולמנוע י קיימת בידינו אז

, וכשאנחנו מאבדים את העצמאות המדינית שלנו פותורדי

 רדיפות וגזירות על עמנו.נפתח פתח ל יאז

 ימרכזב הפגיעה ייתההשל הפורענות המוקד השלישי 

כמובן אובדן בית  יהה ןשלנו, ששיא יםהרוח הדתי

שהשכינה רק בכך  אינו מתבטאהמקדש. אובדן המקדש 

 ו בואלוקינ שאיננו יכולים לעבוד את ה'וגלתה ממקומה, 

אינן שקשורות לקיומו של המקדש מאות מצוות ממילא ו

בסופו של דבר, באובדן מקיף יותר. ברות קיום, אלא 

 ביטולגם ל והתהליכים שהתרחשו בעקבות החורבן, הביא

 ,תורה שהיה בלשכת הגזיתהאיבוד מרכז  . מאזהסנהדרין

–תורה אחת שיוצאת ממקום אחד, אלא תורותאין שוב 

רימת יטות שונות ומחלוקות רבות הגורמות לפתורות, ש

 אחדות העם במנהגיו ותורותיו.

א העובדה שאנחנו לא יפורענויות הלהרביעי  השורש

זמן ארוך מאד  ההבגלות. עם ישראל ש אלאבארצנו, 

. במושגים קיומיים מחוץ לארצו, מפוזר ומפורד בין העמים

אמנם די גם בגלות קצרה בכדי להסתכן בהשמדת העם, 

הגלות כפי שאירע בימי מרדכי ואסתר, אולם אין ספק ש

 הסיגרמה לכך שהיינו למשבת אלפיים שנה האחרונה 

, התהלכנו בקרב העמיםנרדפים ובזויים   בקרב האומות,

וכל המאורעות הקשים שאנחנו מכירים, ששיאם היה 

 היובאובדנו של שליש מהעם היהודי בשואה הנוראה, 

. גם חסות הגויים ושלטונם בנובתוצאה מכך שחיינו בגלות 

את העצמאות המדינית אבל עדיין רק  היינו מאבדים אם

לגמרי. בנו יד האומות שולטת לא הייתה , נובארצ יםחי

שהיינו נתונים לשלטון הגויים, מפוזרים בארבע מאחר אבל 

ד של רווים לחלוטין, "כתרקצוות תבל, היינו מפור

 .בנו כרצונםיכלו הגויים לעשות וממילא  4עצמות",

 בימי התענית הפורענות ייצוג מוקדי

 השונים

אלו, אם כן, ארבעת המוקדים המאגדים בתוכם את כל 

ך ההיסטוריה. הלסוגי הפורענויות שאירעו לעם ישראל במ

הללו באו לידי ביטוי בארבעת הימים  אבני היסודבעת רא
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הוא הראשית  קבעו לימי צום ותענית. צום עשרה בטבתנש

ולכן יש לספח  ,כלפינו מבטא את שנאת העמים ולכן הוא

 השבהם באהרבים מספור אל היום הזה את כל המאורעות 

מסעי הצלב שבהם גויים, ובראשם לידי ביטוי שנאת ה

ת"ט שבהם -גזרות ת"ח וכן חרבו קהילות יהודיות רבות

עזה רק מתוך שנאה באכזריות נוראה  נטבחויהודים  רבבות

מאוד מדוע קבעה  סברזו מועל פי הבנה  .של הגויים

אין יום  ןכש ",הכלליקדיש יום ה"הרבנות הראשית יום זה כ

בטא את החורבן לשמתאים יותר מכל ארבעת הצומות 

שצמח מתוך השנאה  , חורבןאירופה תהנורא של יהדו

ו על טיפחו את השנאה הזר שא ,של הארורים מזעזעתה

. מעולםלא נעשו מעשי זוועה קשים ש צעבמנת שיוכלו ל

מעולם  ןכש ו,הז תופעהלאם כן השואה הנוראה קשורה 

 בשילובשנאה מזוקקת כל כך לעם ישראל  הופיעהלא 

 םהנאצי יםרצון השמדה עד היהודי האחרון, כפי שהצורר

ובתוכניתם להשמדת  הםספריב ,הםבמאמרי וימ"ש ביטא

ועל כן מתאים היה העם היהודי שנקראה "הפתרון הסופי", 

 עשרה בטבת.ב י התעניות שיום השואה יקבעיותר מכל ימ

 ןמ רתוי וז תינעת לש התרמוח דואמ תנבומ הז יפל

 ונודקפש םירוסייהו לבסה לכל שרושה איה יכ ,תורחאה

 .תורודה לכב

י"ז בתמוז מציין את אובדן העצמאות של ישראל. זה היום 

 כךבו לעיר ונכנסכוחות האויב ונבקעו בו חומות ירושלים ש

 הם תוצאה. לכן כל המאורעות שריבונותנואת  וגזל

 י"ז בתמוז.  תעניתובדן עצמאות שייכים למא

בטא את ההתנכלות על זאת הדרך, מובן שתשעה באב מ

 חובוב כוללהרוחנית כלפי עם ישראל. חורבן בית המקדש 

. שלו יםהרוחני דיםלעם בצד ושאירעהאסונות  את כל

תשעה באב ניתן של קינות סדר הב מעתה מובן מדוע

 ועל בימי מסעי הצלב  על שריפת התורהקינות למצוא 

הדת והמצוות. מעבר לשנאה כלפי קיום על שנגזרו גזירות 

לתורתו ולכל מה קיימת גם שנאה  היהודי השונה מכולם,

כל זה כלול  שמייחד אותו מבחינה דתית ורוחנית.

תשעה באב. הרי האומות ב בקטסטרופה שאירעה

אחר ללהחריב את המקדש גם  נאלצותהרשעות לא היו 

ש העיר ובישכבשו את ירושלים, הן יכלו להסתפק בכ

לראות זאת לאורך ניתן כפי שונטילת העצמאות המדינית, 

לא כבשו אומות אחרות אך הם עמים כשההיסטוריה 

ואילו החריבו את מקדשי הדת של האומה הנכבשת, 
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 יםתנכלמ גוייםמפני שה חרב בית תפארתנו בתשעה באב

בתחילה שבסיני ירדה שנאה  וזכרגם לתורתנו, כפי שה

לעולם, השנאה מוטחת לא רק כלפי העם אלא גם כלפי 

 .מההאו התורה ורוח

מתקשר הוא עם רצח  , הגלות,המוקד האחרון אותו הזכרנו

נעשה אמנם  –גדליה. צום גדליה לכשעצמו מעלה תמיהה 

מעשה חמור, רצח של אדם חשוב ככל שיהיה, אך מדוע 

צום ותענית לדורות? התשובה היא שזה  ךלקבוע על כ

כפי שעולה  י.הרביע אסון משום שיום זה הוא הסמל של ה

לכך  הביארצח גדליה הוא ש ,מיה הנביאמתוך דברי יר

, ולא נותרה אחיזה גלתהשנותרה שארית הפליטה גם ש

בצום גדליה, אם כן, אנו . ישראלית ממשית בארץ ישראל

מתאבלים על עצם הגלות מארצנו ועל כל המצוקות 

 והסבל שנגרמו במהלך הדורות כתוצאה מכך.

ענויות כל אחת מהפוראת שאנו יכולים לכנוס ולסווג  נמצא

שאי פעם התרחשו לעם ישראל במהלך הדורות אל אחד 

שתי השאלות באחת ובכך תורצו  ,הללו פגעיםמארבעת ה

פורסים  יחדיוארבעת המוקדים רק ששאלנו בפתיחה. 

שבאו על ישראל כל הרעות תמונה שלמה של בפנינו 

 במשך אלפי שנות קיומו.

 החמצות היסטוריות

שמצביע על לומר דבר נוסף ניתן ההסבר הזה, לבד מ

שבגללו נקבעו ומשותף לכל ארבעת הימים הללו, מכנה 

  .דווקא הם כימי תענית

נקדים ונשאל: כאמור, הנביא זכריה מבשר שימי האבל 

יהפכו לימות שמחה וששון. בפשטות, רצונו לבשר שעם 

ביטול הסיבות לאבלות יתבטלו בעתיד התעניות. אלא 

יר מדוע הימים יהפכו לימי שאין די בכך על מנת להסב

 שמחה. 

 החמצה היסטורית אירעהשבכולם התשובה לכך היא 

נוראה, וימים שהיו מיועדים לימי שמחה גדולה לדורות 

 עד ותקשהיו כה  ותהחמצה הפכו לימי אבל לדורות.

כל הסבל והפורענות לעם ישראל במשך  נגרמו ןשבגלל

 .רבים דורות

 התורהקבלת החמצת  –י"ז בתמוז 

את סקירת הצומות על פי הקשר זה נפתח בצום י"ז בתמוז. 

ירד משה רבנו עם הלוחות, ארבעים יום לאחר  ביום זה

מעמד הר סיני. היום הזה היה אמור להיות יום חג גדול, 

ָמָחר" )שמות לב, ה' : "ַחג לַלעם לא לחינם אומר אהרון

ל היה והכ לוה(, כי באמת אמור היה להיות חג גדול לה'. 

נהל כשורה, היה יורד משה רבנו עם הלוחות, עם מת

את התורה ו, את הלוחות "כתובה"ישראל היה מקבל את ה

שבעל פה, אותה התורה שקיבל משה בהר סיני, והיה היום 

תורה קבלת יום של ששון ושמחה, של נקבע לדורות כ הזה

בני שבכתב ותורה שבעל פה. אך לצערנו כל זה לא קרה. 

ומשה רבנו שבר את הלוחות. כה ימסועגל  ישראל עשו

קיבלנו לוחות שניים ביום  וגם הקב"ה אמנם סלח,

 יום תשובהכ אף זכינו שנקבע יום הכיפורים .הכיפורים

וכל  , אבל הפסדנו את הלוחות הראשוניםוכפרה לדורות

. ערכם של הלוחות השניים היה קטן מזה של הכלול בהם

, גם הלוחות הלוחות הראשונים, אשר היו לוחות אלוקיים

 מסביר עצמם וגם הכתב שהיה כתב אלוקים. הנצי"ב

אם היינו ושקדושתן של הלוחות הראשונים הייתה עצומה, 

לומדים תורה מכוח אותם לוחות, היה בזה סגולה של לומד 

ואינו שוכח, יכולים היינו לעסוק בתורה בשמחה וללא עמל 

. הוחמצה קשיים אללתקיים בנו היה מוכל לימודנו 

הזדמנות גדולה שאם לא היינו מפספסים אותה, היה כל 

היינו נשארים באותה ועם ישראל כולו מלא בדעת ה', 

הר סיני. אם היינו זוכים מעמד מדרגה כמו שהיינו ב

, היינו זוכים לכך שזכינו להם במעמדכתרים הישאר עם הל

נוהגת הקדמוני, לא הייתה מיתה  אהחט מתבטלשהיה 

ינו זוכים בארץ ישראל ללא כל מלחמה. כדברי בעולם והי

הרב באורות המלחמה )אות ד(: "לולא חטא העגל היו 

האומות יושבות ארץ ישראל משלימות עם ישראל ומודות 

שהחמצנו את האפשרות למעשה המשמעות היא להם". 

להגיע מיד לימות המשיח, אל התקופה של אחרית הימים 

 אחריתו.לם היה מגיע לוהעו ,היה ה' אחד ושמו אחדבה יש

של כל אלא כל הסבל והצער, לא רק של עם ישראל, 

כלל לעולם. את כל זה  יםבא והאנושות כולה, לא הי

 החמצנו בעקבות חטא העגל. נורא.

 החמצת הארץ –תשעה באב 

על זאת הדרך, תשעה באב היה אמור להיות חגה של ארץ 

ישראל. המרגלים שהלכו לתור את הארץ היו אמורים 

לחזור ולספר לעם איזו ארץ טובה ומבורכת יש לנו, איזה 

וכי הארץ הטובה הזו מגדלת גיבורים. , צומח בה פרי נפלא

הם היו אמורים להלהיב את העם לרצות לעלות אל ארץ 

ירושה קיבלנו מהקב"ה, שגדולה המתנה זבת חלב ודבש, ה

 , אם כן,שהובטחה עוד לאבותינו. תשעה באב היה אמור

בורא שקיבלנו מנפלא ה דורוןחג לדורות על ה להיות יום

 העם בכההיום הפך ליום אבל, . אך במקום חג, עולם

ותגובת הקב"ה הייתה שאכן יום זה יהיה בכייה של חינם, 

יום אבל קשה לדורות. כמו בחטא העגל שהרחיק את עם 
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חטא המרגלים הביא לכך ישראל מהתורה הקדושה, כך 

עם ישראל לארץ ישראל.  שנוצר בקע לדורות, תהום בין

כל מה שקרה במהלך הדורות, לא רק החורבנות, 

הקשר של העם לארץ  עצםהפורענויות והגלויות, אלא 

שהיהודים  העובדה איננו אמיץ דיו, בשל אותו חטא. ישראל

בין שקיים לא מזדרזים לבוא אל הארץ בכל הדורות, הפער 

עם ישראל לארץ ישראל, כל זה נוצר באותו לילה בתשעה 

המאורע של המשלחת ששלח משה לתור את  לובאב. 

הראוי, אזי כל ההיסטוריה שלנו הארץ היה מתנהל באופן 

הייתה משתנה. אם דיברנו בי"ז בתמוז על ההחמצה של 

התורה, עכשיו אנחנו מדברים על ההחמצה של ארץ לימוד 

 ארץ.העם הבריא והמלא שר קת הישראל, החמצ

 החמצת התשובה –צום גדליה 

נרצח, כידוע, בראש השנה. היה זה ראש  בן אחיקם גדליה

השנה הראשון לאחר חורבן המקדש וירושלים. ראש 

אחרי החורבן  וחשבון נפש. השנה הוא יום של תשובה

וראש השנה הראשון הייתה הזדמנות גדולה לתיקון, הנורא 

היה יכול להיות יום של תיקון גדול על כל העוונות 

והפשעים, וממילא היה יום זה נעשה ליום חג לדורות. 

שאר בארץ על ילה ביקש משארית הפליטה ירמיההנביא 

תצמח הגאולה. ואם היה העם מנצל  כםמתושאף החורבן, ו

כל ההיסטוריה בהמשך הייתה  יההזדמנות הזאת כראוי אז

. אמנם הבית חרב, אבל יש כוח של תשובה, יש משתנה

ההזדמנות הזאת אך גם אפשרות גדולה של תיקון. 

  הוחמצה.

 החמצת השליחות –עשרה בטבת 

 האוניברסאלית

 ומה אירע בעשרה בטבת? 

 ד(:-)ישעיהו ב, א ניבאהנביא ישעיהו 

ִ ַהָדָבר ֲאֶשר ָחזָה יְַשְעיָהּו ֶבן ָאמֹוץ ַעל יְהּוָדה  ם. וְָהיָה וִירּוָשלָ

ְברֹאש ֶהָהִרים וְנִָשא  ה'ְבַאֲחִרית ַהּיִָמים נָכֹון יְִהיֶה ַהר ֵבית 

ִמגְָבעֹות וְנֲָהרּו ֵאלָיו כָל ַהגֹויִם. וְָהלְכּו ַעִמים ַרִבים וְָאְמרּו לְכּו 

 ו וְנֵלְכָהֶאל ֵבית ֱאֹלֵהי יֲַעקֹב וְיֵֹרנּו ִמְדָרכָי ה'וְנֲַעלֶה ֶאל ַהר 

ִ ה' מְבאְֹרחָֹתיו כִי ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר  וְָשַפט ֵבין  ם.ירּוָשלָ

ַהגֹויִם וְהֹוכִיַח לְַעִמים ַרִבים וְכְִתתּו ַחְרבֹוָתם לְִאִתים 

וֲַחנִיתֹוֵתיֶהם לְַמזְֵמרֹות לֹא יִָשא גֹוי ֶאל גֹוי ֶחֶרב וְלֹא יִלְְמדּו עֹוד 

 .ָחָמהִמלְ

חזון זה של ישעיהו מדבר על השליחות הגדולה של עם 

"וְַאֶתם ִתְהיּו לִי  -שאותה קיבל במעמד הר סיני ישראל 

ַמְמלֶכֶת כֲֹהנִים וְגֹוי ָקדֹוש" )שמות יט, ו(. לפני קבלת 

התורה בהר סיני, הקב"ה כורת ברית עם בני ישראל והוא 

להיות כהנים ו ממלכתלהיות  –מטיל עליהם שני תפקידים 

ה להיות משרתי " פירושוממלכת כהנים"גוי קדוש. להיות 

ויש לשים לב של האנושות כולה. הרוחניים והמוסריים 

גוי "ואחר כך  מת,קוד "ממלכת כהניםשהשליחות של "

מתוך שנהיה גוי חינת סדר העבודה, במ. כמובן ש"קדוש

משמע נוכל להיות ממלכת כהנים, אבל  יקדוש אז

עולם כולו. וזה ללהיות ברכה  העיקרית היאתכלית הש

נשא מראש ישבית המקדש יכישעיהו,  תוכן נבואתו של

על נו כל הגויים ווהוא יהיה המקום שאליו יתכאזי ההרים, 

שאנחנו נלמד אותם את האורחות הנכונות, ועל זה מנת 

ִ ה'  נאמר "כִי ִמִצּיֹון ֵתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר השליחות  .ם"ִמירּוָשלָ

כלל אנושית. זה מה שהיה  ,ליתאשלנו היא בעיקר אוניברס

אבל זה לא קרה. ומה שהתרחש היה  תרחש,צריך לה

אמנם העמים  –מה שהיה צריך לקרות מהפך לבדיוק 

 על מנת אספוהתכנסו אל הר הבית, אך במקום שית

להחריב את  על מנת ותכנסהשנלמד אותם תורה, הם 

. ביום זה החל אור בגוייםשהיה אמור להיות המקדש 

החמצה נוראה, איזו באו העמים להחריב את ציון. ו ,המצור

לא ביצענו את השליחות העיקרית שלנו ועל כן הבאנו לידי 

  כך שבסופו של דבר המקדש חרב וציון הייתה לשממה.

מעתה מיושב מדוע נקבעו ארבעת הימים הללו, ודווקא הם 

 םוצ לש הרמוחה תנבומוובמספר הזה, לימי צום ותשובה. 

 וז ,ונלש תוחילשה תצמחה תא ןייצמ אוה יכ תבטב הרשע

ינו להתבונן וללמוד מהם על .הרותה תא ונלביק הלשבש

לא להחמיץ הזדמנויות שניתנו לנו לשנות את פני 

ההיסטוריה של עמנו והעולם כולו. מובן גם מדוע התעניות 

יהיו ימי שמחה, שכן כשיושלם התיקון של ההחמצות 

שימים אלו היו אמורים להביא, אזי אכן יהיו ימים אלה ימי 

ק הכהן קורא חג כפי שתוכנן מתחילה, וכמו שהיה ר' צדו

מחר", שדבריו של אהרן לא  –את הפסוק "חג לה' 

  אלא שיש מחר שהוא לאחר זמן. ,התבטלו

 תיקון ההחמצות

 ג(: -אומר )זכריה ח, בהזכריה הנביא נשוב ל

ְצָבאֹות קִנֵאִתי לְִצּיֹון  ה'כֹה ָאַמר  ְצָבאֹות לֵאמֹר: ה' וַיְִהי ְדַבר 

נְָאה גְדֹולָה וְֵחָמה גְדֹולָה ִקנֵאִתי לָּה. ַשְבִתי ֶאל  ה'כֹה ָאַמר  קִ

 ִ ִ ִצּיֹון וְָשכַנְִתי ְבתֹוְך יְרּוָשלָ ְרָאה יְרּוָשלַ ם ִעיר ָהֱאֶמת וְַהר ם וְנִקְ

 ְצָבאֹות ַהר ַהקֶֹדש. ה'

מקום הלים עיר האמת, ירושל יקרא והעולם כולו יבוא יום

הר הבית אמת, מקום שבו מבקשים שלום וה מופיעהשבו 

אולי אנחנו נמצאים כעת  מי יודע, .בעיני העמים קודשיהיה 



6  "והאמת והשלום אהבו" 

 

הרי ש, לקראת קיום דברי הנביא התהליך בעיצומו של

 ו(: -)שם שם, ד זכינו ומתקיים מה שכתוב בהמשך

ִ עֹד יְֵשבּו זְֵקנִים ּוזְֵקנֹות ִבְרחֹבֹות  ם וְִאיש ִמְשַענְתֹו ְביָדֹו יְרּוָשלָ

ּוְרחֹבֹות ָהִעיר יִָמלְאּו יְלִָדים וִילָדֹות ְמַשֲחקִים  .ֵמרֹב יִָמים

ְצָבאֹות כִי יִָפלֵא ְבֵעינֵי ְשֵאִרית ָהָעם  ה'ִבְרחֹבֶֹתיָה. כֹה ָאַמר 

 .ָבאֹותצְ  ה'ַהזֶה ַבּיִָמים ָהֵהם גַם ְבֵעינַי יִָפלֵא נְֻאם 

נרקם לנגד הולך ושיבת ציון היא פלא עצום, והנה הוא 

הנביא  הבה נקשיב להמשך דבריו שלעינינו בימינו אנו. 

מוסר את הנבואה שקיבל מה' על כל השפע והטוב ה

 ח(:-שיבת ציון )שם, זזמן שיהיה ב

ֶרץ ְצָבאֹות ִהנְנִי מֹוִשיַע ֶאת ַעִמי ֵמֶאֶרץ ִמזְָרח ּוֵמאֶ  ה'כֹה ָאַמר 

ִ  ְמבֹוא ַהָשֶמש.  ם וְָהיּו לִי וְֵהֵבאִתי אָֹתם וְָשכְנּו ְבתֹוְך יְרּוָשלָ

  .לְָעם וֲַאנִי ֶאְהיֶה לֶָהם לֵאֹלִהים ֶבֱאֶמת ּוִבְצָדקה

וכן מתנבא הנביא על כך שאנחנו, עם ישראל, נהיה ברכה 

לעולם. וחוזר הנביא על דרישתו של הקב"ה מאיתנו 

לית שלנו אותנו, השליחות האוניברסשנמלא את שליח

 יז(:-)שם, יג

ּוֵבית יְִשָרֵאל כֵן אֹוִשיַע ֶאְתכֶם וְִהיִיֶתם ְבָרכָה ַאל ִתיָראּו 

ְצָבאֹות כֲַאֶשר זַָמְמִתי לְָהַרע ה' כִי כֹה ָאַמר .ֶתֱחזַקְנָה יְֵדיכֶם

כֵן  .ְצָבאֹות וְלֹא נִָחְמִתי ה'לָכֶם ְבַהְקִציף ֲאבֵֹתיכֶם אִֹתי ָאַמר 

 ִ ם וְֶאת ֵבית ַשְבִתי זַָמְמִתי ַבּיִָמים ָהֵאלֶה לְֵהיִטיב ֶאת יְרּוָשלַ

יְהּוָדה ַאל ִתיָראּו. ֵאלֶה ַהְדָבִרים ֲאֶשר ַתֲעשּו ַדְברּו ֱאֶמת ִאיש 

וְִאיש ֶאת  ם. ֶאת ֵרֵעהּו ֱאֶמת ּוִמְשַפט ָשלֹום ִשְפטּו ְבַשֲעֵריכֶ

ָרַעת ֵרֵעהּו ַאל ַתְחְשבּו ִבלְַבְבכֶם ּוְשֻבַעת ֶשֶקר ַאל ֶתֱאָהבּו כִי 

 .ה'ֶאת כָל ֵאלֶה ֲאֶשר ָשנֵאִתי נְֻאם 

הקב"ה אומר שכל הברכה הזאת שתשרה עלינו ושאנחנו 

בתנאי שנעשה את המוטל עלינו נשרה על כל העולם כולו, 

ברים הללו יהוו מבוא להמשך, כל הדכמפורט בדבריו. 

 כג(:-כמבואר בנבואה שמגיעה מיד אחר כך )שם, יח

ְצָבאֹות צֹום  ה'כֹה ָאַמר  ְצָבאֹות ֵאלַי לֵאמֹר.  ה' וַיְִהי ְדַבר

ָהְרִביִעי וְצֹום ַהֲחִמיִשי וְצֹום ַהְשִביִעי וְצֹום ָהֲעִשיִרי יְִהיֶה לְֵבית 

 ה ּולְמֲֹעִדים טֹוִבים וְָהֱאֶמת וְַהָשלֹוםיְהּוָדה לְָששֹון ּולְִשְמחָ 

 .ֱאָהבּו

ְצָבאֹות עֹד ֲאֶשר יָבֹאּו ַעִמים וְיְֹשֵבי ָעִרים  ה'כֹה ָאַמר  

נֵלְכָה ָהלֹוְך לְַחלֹות  וְָהלְכּו יְֹשֵבי ַאַחת ֶאל ַאַחת לֵאמֹר ַרבֹות. 

ם ָאנִי.  ּוָבאּו ַעִמים ְצָבאֹות ֵאלְכָה גַ ה'ּולְַבֵקש ֶאת  ה'ֶאת ְפנֵי 

ִ  ה'ַרִבים וְגֹויִם ֲעצּוִמים לְַבֵקש ֶאת  ם ּולְַחלֹות ְצָבאֹות ִבירּוָשלָ

ְצָבאֹות ַבּיִָמים ָהֵהָמה ֲאֶשר יֲַחזִיקּו ה' . כֹה ָאַמר ה'ֶאת ְפנֵי 

יְהּוִדי  ֲעָשָרה ֲאנִָשים ִמכֹל לְשֹנֹות ַהגֹויִם וְֶהֱחזִיקּו ִבכְנַף ִאיש

 .נֵלְכָה ִעָמכֶם כִי ָשַמְענּו ֱאֹלִהים ִעָמכֶם לֵאמֹר

המציאות המתוארת בנבואות הללו, הולכת ונבנית, הולכת 

 , קמעא קמעאומתחוורת. זהו תהליך מדורג, תהליך איטי

מכנס הקב"ה את עם ישראל מכל ארבע קצוות תבל, 

ם כל והעמים, ע .והארץ הולכת ומאירה פניה ליושבים בה

, לא רק בטוב יםכירמו יםלכהו ,השנאות הקדומות וההוויות

, אלא בעיקר האנושות לע מרעיףהגשמי אשר עם ישראל 

 הנביא אומר שהםים עמכם". ה"כי שמענו אלבעובדה 

על  האיבהשתאות ובפל מתבונןהעולם אכן יבחינו בכך, ו

על מנת שדברי הנביא יתקיימו שיבת ציון. ועם כל זה, 

במלואם, מוטל עלינו להיות אנשי אמת ושלום, לחשוב טוב 

עדיין  נגיעלא איש על רעהו ולהיטיב לזולתנו. גם אז 

שייבנה בית המקדש רק כ שתתקיים תכלית השלימהל

התכלית קיום ויעלו העמים אל הר בית ה'. אבל גם לפני 

מוסר שלנו, הזו, בקשת העמים ללמוד מאורחותינו, מה

 יכולה להתקיים כבר עכשיו. 

לא נחמיץ את ההזדמנות  , שאנחנוסמוכים ובטוחיםאנו 

כל הצומות, ובתוכם הצום  ,. ובעזרת ה'שניתנה לנו

 מועדיםהעשירי, יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ול

 כפי שהיה ראוי להיות מבראשית. ,טובים
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