
  ה"ב

  שיעור לכבוד עשרה בטבת
  
  

   דוחה שבת-עשרה בטבת

עשרה , צו גדליה:  על פי סדר השנה�ארבע תעניות נתקנו לזכר חורב� ירושלי וממלכת ישראל בארצו

, אול . אירוע של חורב�. כל אחד מצומות אלה מציי� אירוע רע ומכאיב. ז בתמוז ותשעה באב"י, בטבת

  .ונית� אפילו לשאוב כוחות מהימי הללו, ו� הגרעי� לטובבכל רע טמ, פ פנימיות התורה"ע

כ "בצד יוה, עשירי בטבת הינו הצו היחידי. מבי� תעניות החורב� יש יחוד ויתרו� דווקא לעשירי בטבת

בטבת לא יוצא ' כיוו� שבאופ� שבו סידרו את לוח השנה א� פע י, בפועל זה לא קורה. שדוחה שבת

לבדו מספיק על מנת להעיד כל כ! שביו עצמו יש כוח עצמי ומהות מיוחדת אבל אפילו העיקרו� . בשבת

כתוב ל! את ש היו הזה סמ! מל! : "שש נאמר', ב�'א', הדבר נלמד מיחזקאל כד. שלא נית� לדחותה

  ".בבל אל ירושלי בעצ היו הזה

 א� היא לא ניתנת ,שעצמותו , בהקשר ליו כיפור"  עצ היו הזה"מוזכר הביטוי ' ג בויקרא כג

  .לדחיה

, ז"ויקרא כ.  יו שחל דווקא ביו העשירי בחדש� "יו העשור"כ הוא היותו "מבואר כי יחודו של יוה

. עשרה בטבת הוא היו העשירי של החדש העשירי. זהו יו של שלמות ".'העשירי יהיה קדש להוי" :'לב

זהו המספר של ,  שלמות מיוחדתהמספר מאה יש . יוצא שזהו היו המאה בשנה, כשהשנה מלאה

ז " העוה–"  כאילו מת ועבר מ� העול100ב� :"כפי שנאמר בפרקי אבות. שלימות המעלות בחיי האד

  .כבר לא משפיע עליו והוא פנוי לגמרי לקדושה

  

ואזי החורב� שבו איננו רק חורב� , יש להבי� כי עשרה בטבת הוא היו בו נשלמות המעלות, לפי הסבר זה

לקראת מקו , חורב� המדרגה הקודמת על קליפותיה, אלא יש בו מימד של התעלות מעל העול, ומיתה

  .חדש מזוכ! יותר

  

ובעצ הוא , אי� לו יותר הארות. ה"בטבת זהו היו שבו נשלמה ירידת האד מכל המעלות שהשיג בר' י

אחרי החגי .  ושיקומוומתחיל לפעול במציאות בתיקו� המקדש, עומד מול חורב� המקדש, נוחת לקרקע

אחרי . נמצאי באופוריה מסויימת ומקוי שייפתחו דברי ויתגשמו כל משאלות הלב באופ� ניסי

בכוח מעשינו צריכי להזיז את המציאות , כבר צונחי לגמרי למציאות ומביני שאנחנו בעצמנו, חנוכה

  .שממנה אפשר רק לעלות, כאילו מגיעי לנקודה הכי נמוכה. ולחוללה

  ? על מה–צום העשירי 
  :בפסוק המנבא אודות היפו! הצומות לחגי" יו העשירי"בגמרא יש מחלוקת לגבי פירושו של 

  

  ספר זכריה פרק ח 

 ְצָבאֹות צֹו ָהְרִביִעי ְוצֹו ַהֲחִמי4ִי ְוצֹו ַה3ְִביִעי ְוצֹו ָהֲע1ִיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיה,ָדה 'הֹ*ה )ַמר ) יט(

  :� ,ְל1ְִמָחה ,ְלֹמֲעִדי טֹוִבי ְוָהֱאֶמת ְוַה3ָלֹו ֱאָהב,ְל11ָֹו



  

  ) יז (עי� יעקב על מסכת ראש השנה אות
ְוֵאי� , ;ְר8ָָעה ְדָבִרי ָהָיה ַר8ִי ֲעִקיָבא :ֹוֵר4] ,)ַמר ַר8ִי 4ְִמעֹו�) [,רבי שמעו� ב� יוחאי אומר. (ש 6ְַנָיא) יז

, 4ֶֶ>ֱאַמר, 84ֶֹו ה,ְבְקָעה ָהִעיר, 8ְַתמ,ז] 4ְ6ִָעה) [שבעה(צֹו ָהְרִביִעי ֶזה ) ",וזה אחד מה�(, ֹוֲאִני :ֹוֵר4 ְ*מֹות
, ותניא(ַו8ָ6ִַקע ָהִעיר ) "ש(, ,ְכִתיב". ַוֶ=ֱחַזק ָהָרָעב 8ִָעיר, 8ְִת4ְָעה ַלֹחֶד4, 8ַֹחֶד4 ָהְרִביִעי) "ירמיה נב(

צֹו . " ְרִביִעי ְלֳחָד4ִי� ? "ְרִביִעי", ַאַ?אי ָקר, ֵלי<). ובשניה בשבעה עשר לחדש, שבתשעה לחד, בראשונה
צֹו . " ֲחִמי4ִי ְלֳחָד4ִי�? "ֲחִמי4ִי", ַאַ?אי ָקר, ֵלי<.  ְב)ב 84ֶֹו ִנ1ְַר� 8ֵית ֱאBֵהינ,�  ֶזה 4ְ6ִָעה �" ַהֲחִמי4ִי
, ְלַלֶ?ְ:D. ִי4ְָמֵעאל �8ֶ ְנַתְנָיה ֲהָרגֹו? ,ִמי ֲהָרגֹו,  ְבִת4ְֵרי 84ֶֹו ֶנֱהַרג Cְַדְלָיה ֶב� ֲאִחיָק ֶזה 4ָB4ְה� " ַה3ְִביִעי

צֹו . " 4ְִביִעי ָלֱחָד4ִי�? "4ְִביִעי"ַאַ?אי ָקר, ֵלי< . 3ְ4ֶק,ָלה ִמיָתָת� 4ֶל ַצִ:יִקי ִ*1ְֵריַפת 8ֵית ֱאBֵהינ,
ֵאַלי ' ַוְיִהי ְ:ַבר ה) "יחזקאל כד(, 4ֶֶ>ֱאַמר, 84ֶֹו ָסַמE ֶמֶלE 8ֶָבל ַעל ְיר,4ַָלִי,  ֶזה ֲע1ָָרה ְבֵטֵבת� " 1ִיִריָהֲע

ת 4ֵ ְ*ָתב ְלD ֶא, �8ֶ )ָד) "יחזקאל כד(, ,ְכִתיב". 8ֶָע1ֹור ַלֹחֶד4 ֵלאֹמר, 8ַֹחֶד4 ָהֲע1ִיִרי, ַב3ָָנה ַה4ִ6ְיִעית
ַוֲהBא , ֲע1ִיִרי ְלֳחָד4ִי? "ֲע1ִיִרי", ְוַאַ?אי ָקֵרי ֵלי<". ָסַמE ֶמֶלE 8ֶָבל ֶאל ְיר,4ַָלִ, ֶאת ֶעֶצ ַה=ֹו ַהFֶה, ַה=ֹו

צֹו  "�ֶאGָא , ִני ֵאיִני אֹוֵמר ֵ*�ַוֲא. ְ*ֵדי ְלַהְסִ:יר ֳחָד4ִי ְ*ִתיְקָנ�? ְוָלָ?ה ִנְכ6ָב ָ*א�, ָהָיה ָרא,י ֶזה ִלָ*ֵתב ִרא4ֹו�
ְ*ָתה ָהִעיר� " ָהֲע1ִיִרי Hֹוָלה 4ֶהCלג(, 4ֶֶ>ֱאַמר,  ֶזה ֲחִמ3ָה ְבֵטֵבת 84ֶֹו ָבאת 4ְמ,ָעה ַל ַוְיִהי ִב6ֵ4ְי ֶע4ְֵרה ) "ש

   4ָָנה
ְ*ָתה ָהִעיר, ִמיר,4ַָלִ ֵלאֹמר8ָא ֵאַלי ַהIִָליט , ְלָגל,ֵתנ,, ַבֲע1ִיִרי ַבֲחִמ3ָה ַלֹחֶד4 Hְוָע1, ". ה, '  4ְמ,ָעה�יֹו

*ְ, ְוה,א אֹוֵמר ַעל . ְוַעל ;ֲחרֹו� ;ֲחרֹו�, 4ֲֶאִני אֹוֵמר ַעל ִרא4ֹו� ִרא4ֹו�, ְוִנְרִאי� ְ:ָבַרי ִמְ:ָבָריו. ' 1ְֵרָפה� יֹו
והוא אינו מונה אלא , שאני מונה לסדר פורעניות ולסדר חדשי, ועוד. (ְוַעל ִרא4ֹו� ;ֲחרֹו�, ;ֲחרֹו� ִרא4ֹו�

  ]:ַוֲאִני מֹוֶנה ְלֵסֶדר I,ְרָענH=ֹות, ֶאGָא 4ֶה,א מֹוֶנה ְלֵסֶדר ֳחָד4ִי). [לסדר חדשי בלבד
  

  
לדעת רבי עקיבא צו העשירי הוא הצו שחל בחודש . חולק רבי שמעו� על רבי עקיבא', ה יח"במסכת ר

לכאורה לא מוב� מדוע הוא מוזכר אחרו� בפסוק של . היו שבו התחיל המצור על ירושלי. העשירי

  .משו סדר החודשי הוזכר באחרונה, לדעת רבי עקיבא, ובכל זאת. שכ� עוסק בתחילת החורב�, זכריה

א! לטענתו הכוונה היא , הוא מסכי ע רבי עקיבא שמדובר על החודש העשירי. רבי שמעו� סבור אחרת

ולדעת ) 'כא', יחזקאל לג.(בטבת הגיע הפליט לבבל וסיפר על חורב� העיר' בה. בטבת' בטבת ולא לי' לה

צו העשירי , שכ�, לפי דעה זו הפסוק מזכריה יוצא ללא דופי. רבי שמעו� עשו יו שמועה כיו שריפה

  . ובשל כ! נזכר בסו�, מכוו� כנגד ארוע שהיה בסיו כל תהליכי החורב�

  

כדאי לנסות ולהבי� את המשמעות , ובכל זאת. זכר לכ! שהתחיל המצור, פסקה כרבי עקיבאההלכה נ

  ".אלו ואלו דברי אלקי חיי"שהרי ידוע ש. הפנימית המקופלת בשתי התפיסות

בעצ נגזרה , מהרגע בו החל המצור . לפי שיטת רבי עקיבא צו העשירי מבטא את תחילת החורב�

  .ל החורב� כלוהגזירה ומכא� התחיל להשתלש

  .לפי שיטת רבי שמעו� צו העשירי מציי� את סיו החורב� והשלמתו

. של חודש טבת נסגר כל מעגל החורב�" צו העשירי"כשמשלבי את שתי השיטות נית� לראות שב

  .וצמו ביו זה על מעגל החורב� כלו, בטבת' ג לשיטתו של רבי שמעו� דחו את הצו לי, בסופו של דבר

  
ובהקשר של . 'החלק הנסתר בש הוי. ה� יוצא ש י. 'ונגמר בה' מעגל החורב� מתחיל הי, תבפנימיו

  .א! בפנימיותו הנסתרת יש אור חדש, החורב� מעיד הדבר כי החורב� בחיצוניותו הנגלית הוא רע

  

 כנגד –' הי. על עצ המצור במציאות, התענית בכל מקו היא על האירוע הנגלה לעי�, לפי רבי עקיבא

לפי רבי שמעו� התענית היא על , לעומת זאת. הכח של קליטת המציאות ללא עירוב אישי, החכמה

, כח השמיעה.ולא אל המאורע בעצמו, התייחסות לתגובה האישית אל המאורע. השמועה שהגיעה לגולה

זהו כוחה של הבינה . שמיעת המשמעות והמשתמע מ� המאורע, הוא כוח של הבאת הדברי פנימה

  .מ� האובייקטיבי לסובייקטיביבמעבר 

  



ואילו רבי שמעו� מכוו� אל הסתכלות אישית , הסתכלותו של רבי עקיבא מכוונת אל זמ� נקודתי בעבר

כל דור שאינו "קליטת המאורע וההקשר שלו אלי היא הנותנת את ההבנה ש. ומילא תמידית, פנימית

  .ש להתעורר בתשובהומכא� י". נבנה בימיו בית המקדש מעלי� עליו כאילו החריבו

  מהות התיקון
כדאי להרחיב את המבט אל תעניות , כדי להבי� את עומק העניי� שאותו אנו מזומני לתק� ביו זה

  :ספר התודעהלהל� דברי . נוספות המתקיימות בטבת

  

  :על שלש פורעניות שבאו על ישראל בימי, בֹחדש טבת שלש תעניות זו אחר זו
טבת נקראי תעניות צדיקי ואי� מתעני ' וט' התעניות של ח. תשיעי ועשירי בטבת, שמיני

  : תענית לכל הציבור�ואילו התענית של עשרה בטבת , בה אלא יחידי בלבד
והיה אותו , שבו תורגמה התורה ליָונית על פי גזרת תלמי מל! יו�. תענית צדיקי, בשמונה בו

   :ה התורה יכולה להתרג כל צרכהלפי שלא הית, היו קשה לישראל כיו שנעשה בו העגל
שבו מתו עזרא הסופר ונחמיה ב� חכליה שהעלו את ישראל מבבל . תענית צדיקי, בתשעה בו

ואבדו מה הרבה , חשכו עיניה של ישראל שבאותו הדור, ובמות. ופרנסו אות בכל צרכיה
  :ה זוולא היתה תמורה לאבד, דברי שהיו ראויי לקבל משני פרנסי טובי אלה

שבו סמ! נבוכדנצר מל! בבל על ירושלי ו1 עליה מצור שלש שני , תענית ציבור, בעשרה בו
  :עד שהובקעה העיר בתשעה לֹחדש תמוז מ� השנה השלישית לתחילת המצור

  
  

ובכל זאת שזירת� יחדיו בחודש , אמנ האירועי המוזכרי התקיימו בתקופות שונות בהיסטוריה

מעגל החורב� שמצויי� . עשירי מעידה על כ! שקיי קשר פנימי ונסתר ביניההעשירי לקראת צו ה

  .בימי אלו מעיד על גודל השבר והקליפה מחד וגודל התיקו� האפשרי מאיד!

גם את סמיכת נבוכדנצאר על . את השבר שבאובדן עזרה ונחמיה וההשלכות הנובעות מכך אנו יכולים להבין

מה היה השבר . גם זאת אנו מבינים, מקדשנו והוצאתנו לגלות ולסכנותיהשליטת טומאת הגויים ב, ירושלים

  :ספר התודעהעל כך מתוך ? בתרגום השבעים

        ::::תרגו� השבעי�תרגו� השבעי�תרגו� השבעי�תרגו� השבעי�

שבימי כורש מל! פרס , תחת יד הפרסי היתה, תחילת שעבוד של ישראל בימי הבית השני
ו� את מקומה וישראל ירשה מלכות י, משנפלה מלכות פרס. ותחת שלטונו נשל בני� הבית השני

  :נשתעבדו ליוני
בקש לו תואנה ורצה להתעלל בתורת , ותלמי שמו, אחד ממלכי יו� שאחר אלכסנדר מוקדו�

  :ויצו על החכמי שיתרגמו לו את התורה ליונית, ישראל ובחכמיה
ומועיד לה מקו וזמ� אחד , היה ִמתחילה מגלה לחכמי את רצונו, אלמלא בקש לו תואנה

עד שמַכְ,ני כול לדעת , בו בחבורה ויהו נושאי ונותני יחד בכל דבר של ספק תרגוכדי שיש
  :�? מה עשה. תלמי לא עשה כ� אלא בקש תואנות והיה מתכֵ,� להכשיל. אחת

והכניס בשבעי , מעשה בתלמי המל! שכנס שבעי ושני זקני': חכמינו הקדמוני מספרי
כתבו לי תורת ': ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר לה. מה כנסולא ִגלה לה על , ושני בתי
  :'והסכימו כול לדעה אחת, נת� הקדוש ברו! הוא בלב כל אחד ואחד עצה! 'משה רבכ

אפילו באות המקומות שנתכְ,נו . בי� תרגומו של זה לתרגומו של זה, לא מצא תלמי שינוי כלל
וכש שיצא השינוי , ל לדעה אחת נתכְ,נוכו, הזקני לשנות בתרגו מ� המשמעות הידועה

והיה בדבר זה . כ! יצא מתחת ידו של זה וכ! מכל שבעי ושני הזקני, מתחת ידו של זה
  :קידוש הש הגדול וקידוש ש ישראל וחכמיו

התורה הזו שכל . דבר שאי� בכח אנוש לעשותו הטיל תלמי על שבעי ושני הזקני שיעשו
 בלשו� הLֹדש נתנה �וכפטיש יפוצK סלע , ט פני טמא" טהור ומט פני"דבריה נדרשי מ

פסוקיה ואותיותיה בכל הפני ובכל המשמעויות שה , וה יודעי לדרוש כל תבותיה, לישראל
לא ימצא בעול שו לשו� שדומה , ואילו כל מי שבא לתרג התורה בלשו� אחרת. מראי



מניח את כל ? מה הוא עושה, בנטיותיה� השונותללשו� הLֹדש בהוראות המרובות של התבות ו
. ותופס רק את הפשט שבה ואותו הוא מתרג, אוצרות הדרוש והרמז והסוד הגנוזי בתבה זו

ריקה , הרי הוא כאילו מציג אותה ככלי ריק, נמצא שהמתרג את התורה ללשו� אחרת
כמה קשה היא . דואי� לו אלא פשט בלב, מדרשותיה רמזיה וסודותיה שה עיקרי בתורה

   !:מלאכה זו על אוהבי תורה ויודעי גדולתה
וא ?  באיזה יבחר�וזה אומר כ! וזה אומר כ! , ג הפשט מראה פני לכא� ולכא�, ולפעמי

קשה הדבר , רבי המתרגמי ואינ יושבי מכונסי יחדיו אלא כל אחד ואחד יושב לעצמו
כיצד יכול אד לירד לסו� ; חר בדר! אחרת יב�וחברי , הרי שבחרתי אני בדר! זו; שבעתי

  :?דעת של שבעי ושני אנשי בדברי הרבה מאד של שיקול דעת והכרעה
ימצאו בה הגויי עילה לסל� כָ,נה , ועוד יש הרבה דברי בתורה שא באת לפרש כפשוט

י על וצרי! על כ� להוסי� באור או לשנות מ� התרגו הפשוט ולהעמיד דבר, ולבעט בתורה
  :?היא! יכולי שבעי ושנִי חכמי ע דעות שונות לכֵ,� תמיד לדעה אחת. כָ,נת בלבד

לא בתורה ולא בחכמי ,  לדיד� אי� זה פג�אלמלי נחלקו Iֵרושי הזקני לדרכי הרבה 
)  א ב�שמואל (' לפי שֵאל ֵ:עֹות ה? למה' אלו ואלו דברי אלקי חיי': שאנו אומרי. המפרשי

ואול לגבי . והכל שלו, וג ברא את השני ונטע בו דעה אחרת, הוא ברא את זה ונטע בו דעה זוו
שה .  פג הוא אצל בתורה ובחכמי החולקי� כל דבר של מחלוקת בֵפרושי התורה ,הגויי

וכש , לפי שה מדמי את הצורה ליוצרה? למה',  אי� אמת�כל מקו שיש מחלוקת ': אומרי
  :� ; כ! לדעת אי אפשר דבר זה ג בבורא, שלא יתכ� דבר והיפוכו באד אחד

מוכיחי שרצה להכשיל ועלילה הוא , נהגיו אתכל שכ� במעשה זה של תלמי שמעשיו ומ
  :מבקש למצוא מחלוקת בדבריה ולנגח אות אחר כ! במחלוקת זו

עד שכְ,נו , ונתנה בכול עצה אחת, משו כ! סְ=עו מ� השמי לשבעי זקני אלה סיוע גדול
 מקרא כדי לקֵ=? כל כ! למה. נוסח ואפילו סגנו�, כול לדעה אחת בכל דבר של ספק פרוש

  :4ִֵ>י ְר4ִָעי 8ַ4ְִר6ָ): תהלי ג(שכתוב 
והיה , בטבת היה' יו ח, אותו יו שגמרו כל שבעי ושני הזקני לתרג את התורה ליונית

את כל , כי נורא הוא' וא כי הכל ראו באותו היו ג את מעשה ה. קשה יו זה לישראל מאד
והיה הדבר הזה לפלא בעיני ,  את כל צעדיה מלכדחכמיו ששומר אשר הוא עושה ע עמו וע

וכ! היא . א� על פי כ� היה אותו היו קשה לישראל כיו שנעשה בו העגל, הגויי וחכמיה
  :על אותו המאורע' מגילת תענית'לשו� החכמי ב

  :'והחש! בא לעול שלשה ימי,  נכתבה התורה יונית בימי תלמי המל!�שמונה בטבת '
קוד שנכלא היו הכל יראי מפניו . לארי שניצוד וכלאוהו בסוגר? ר דומהלמה הדב, משל

  :?היכ� גבורתו של זה: עכ4ָו הכל באי ומציצי בו ואומרי, ובורחי
הכל , לשו� הLֹדש, כל זמ� שהיא נתונה ביד ישראל ומתפרשת על ידי חכמיו בלשונה, כ! התורה

א� הוא לא היה לו ,  ב� נכר שחשקה נפשו בתורהאפילו. חרדי מפניה ומתיראי להטיל בה דופי
כיו� . מגע ע התורה עד שנכנס תחילה תחת כנפי השכינה ומדבר בלשו� הLֹדש ומבי� טעמי תורה

וכל ; בא ומציK בה, וכל הרוצה,  כאילו ִנטלה יראתה ממנה� שכלאו את התורה בתרגו יוני 
  :בא ופוג, הרוצה לפגו

שכש שהעגל לא היה בו , ליו שנעשה בו העגל,  התורה ליוניתולפיכ! ִ:מו החכמי תרגו
כל הגויי , א� על פי כ�, כ! אי� בתרגו מממשה של תורה, ממש ועובדיו חשבוהו לממש

  :שרואי אותו מדמי בנפש שכבר יודעי את התורה ואומרי על התרגו
  :והרי כבר ידענוה, זאת התורה

שע חשכת היו ,  אפשר שרמזו בכ!� ' ול שלשה ימיוהחוש! בא לע': וזה שאמרו חכמי
, שמיני: וה, כבר נתמלאו שלשה ימי של חשכה שבאי רצופי בֹחדש זה, בטבת' יו ח, הזה

  :תשיעי ועשירי בטבת
  :השינויי שבתרגו השבעי

וכיונו כול לאותו , ואלה ה מקצת מ� הדברי שהזקני 4ִנו בתרגומ מ� הכתוב בספר
  :יהשינו

  : בורא הוא� ' בראשית'ו " שלא יאמר ח�8ְֵרא4ִית 8ָָרא ֱאBִקי : במקו, אלקי ברא בראשית
  :שתי רשויות ה�,  שלא יאמר�) בראשית א(ַנֲע1ֶה )ָד : במקו, אעשה אד

   : שלא יהיו מדמי את הצורה ליוצרה� ) ש(8ְַצְלֵמנו ִ*ְדמ,ֵתנ, : במקו, בצל ובדמות
  
  



   החוזרת בכל המאורעותהנקודה
שהיה תלמידו , רבי נת� מברסלב. אד יקר מאד וגדול בעולמה של החסידות מפרש ומאיר את עיננו בדבר

רבי . ה"תר' הסתלק בעשרה בטבת ה, וכתב את רוב חכמתו של רבי נחמ�, המובהק של רבי נחמ� מברסלב

  .חדלא היה נשאר מדבריו אפילו עלה א, נחמ� העיד עליו שאלמלא הוא

הסתלק , עוד באור יו, ומייד לאחר הדלקת הנרות, מסופר שאותה שנה היה עשרה בטבת בערב שבת

  .רבי נת�

  ":העשירי"להל� דברי רבי נת� ביחס לצומות  

  
    הלכות קריאת שמע הלכה ד�ספר ליקוטי הלכות 

ֶחְפצֹו ,ְבתֹוָרתֹו ֶיְהCֶה יֹוָמ ' ִ*י ִא 8ְתֹוַרת ה. 'ְוֶזה 8ְִחיַנת ַא4ְֵרי ָהִאי4 ֲא4ֶר Bא ָהַלE 8ֲַעַצת ְר4ִָעי ְוכ,
4ִֶ?3ָ ִנְמ4ִָכי� , ַהְינ,. ָוָלְיָלה Eַמְעָלה ְלֵהֶפGְ4ֶ ְמַצְ=ִרי� ָהאֹור ַא4ְֵרי ָהִאי4 ֲא4ֶר Bא ָהַלE 8ֲַעַצת ְר4ִָעי 4ֵֶה

) הֹו4ֵַע יד(ִ*י ֶזה, 8ְִחיַנת Bא ָזָכה ַנֲע1ֵית לֹו ַס ָמֶות 8ְִחיַנת . 'ַהַחNִָאי ְוכ,ֵעצֹות ָרעֹות 4ֶל ְר4ִָעי ְוַהֶ:ֶרE 4ֶל 
,ְצִריִכי� ִל4ְֹמר ִמFֶה ְמֹאד ִלְבִלי ֵליֵלE 8ְֶדֶרE ֲעָצָת . ְוַצִ:יִקי ֵיְלכ, ָב ,פֹו4ְִעי ִיָ*4ְל, ָב' ְי4ִָרי ַ:ְרֵכי ה

 ְיֵדי ֶזה ִנְתַהEIֵ ָלֶה אֹור � ְיֵדי ְ*ֵליֶה ָהָרִעי ְוַהIְג,ִמי 4ֶַעל �,פֹוְגִמי� 8ְאֹור ַה6ֹוָרה ַעל . י� ָהֱאֶמת4ְֶ?ַהIְִכ
. 'ְבתֹוָרתֹו ְוכ,ֶחְפצֹו ,' ְוֶזה, ִ*י ִא 8ְתֹוַרת ה. ל"ַ*ַ>' ִ*י Bא ָזָכה ְוכ,. ַה6ֹוָרה ְלֵעצֹות ָרעֹות 8ְִחיַנת ֲעַצת ְר4ִָעי

4ִֶ=ְצַטֵ=ר ָהאֹור ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה ְ*ִפי ָהֱאֶמת ', Oָ4ִֶריE ָה)ָד 4ִֶ=ְהֶיה ָ*ל ֶחְפצֹו ,ְמַגַ?ת ַנְפ4ֹו ִלְז*ֹות ְלתֹוַרת ה
 8ְַעְצמֹו עֹוֵסק 68ַֹוָרה ,ְמַצֵ=ר ָהאֹור ְלטֹוָבה ַמה 3ֶַה3ֵ ִיְת8ַָרFֶ4ֶ 'Eה, 8ְִחיַנת 6ֹוַרת ה. ִ*ְרצֹונֹו ִיְת8ַָרE 8ֱֶאֶמת

ְו;ַחר ָ*E ַנֲע1ֵית 6ֹוָרתֹו ְ*מֹו 4ֶ)ְמר, ַר8ֹוֵתינ, ִזְכרֹוָנ ' 6ְ8ִַחGָה ִהיא 6ֹוַרת ה, ְוֶזה, ,ְבתֹוָרתֹו ֶיְהCֶה. ְוִלְבָרָכה
ְ:ַהְינ, ְ*4ֶה,א , ְ:ַהְינ, 4ֲֶאִפG, ְ*4ֶַ>ֲע1ֵית 6ֹוָרתֹו. 'ה ַנֲע1ֶה 6ֹוָרתֹו ִמ6ֹוַרת הְ:ַהְינ, 4ִֶ=ְהֶי). ִק:,4ִי� לב(ִלְבָרָכה 

4ֶה,א ' 4ִֶ=ְהֶיה ַהOִ=,ר 4ֶל 6ֹוָרתֹו ְ*מֹו ַהOִ=,ר 4ֶל 6ֹוַרת ה. 'ִיְהֶיה 6ֹוָרתֹו ַנֲע1ֵית ִמ6ֹוַרת ה, ְמַצֵ=ר ָהאֹור ְלַמNָה
4ֶה,א ִיְת8ַָרE 8ְַעְצמֹו ְמַצֵ=ר ָהאֹור 8ְַוַ:אי ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה . 8ְִחיַנת ֵעֶסק ַה6ֹוָרה 4ֶל ַהLָדֹו4 8ָר,E ה,א 8ְַעְצמֹו

  . ל"ַ*ַ>
   

ב 4ָ 8ְַהPְִליחֹות 4ֵֶ?ת ֶעְזָרא ַהPֹוֵפר 8ְִחיַנת ַה4B3ָ ָצרֹות 4ֵֶאְרע, 8ְֵטֵבת 4ֶחֹו4ֵ. ְוֶזה, 8ְִחיַנת ֲע1ָָרה 8ְֵטֵבת) ב
ְר�8ַ 8ֵית ַהִ?ְקָ:4 Hְוִהְתִחיל ח E8ְִחיָנה ;ַחת. ְוִנְכ6ְָבה ַה6ֹוָרה ְיָוִנית 8ִיֵמי 6ְַלַמי ַהֶ?ֶל  ֵהGָH* י*ִ , 8ְִחיַנת Iְָג

ִ*י ֵמת ֶעְזָרא ַהPֹוֵפר 4ֶָהָיה *ֹוֵתב ֵסֶפר . ל"ֲחַמת ַה4B3ָ ָצרֹות ַהַ>ַהְינ, 4ֶLָ4ֶה ְלַצֵ=ר ָהאֹור ִלְבָרָכה ֵמ. ל"ַהַ>
3ָה Cְדֹוָלה ְוָהָיה ְמַצֵ=ר ָהאֹור ִלְבָרָכה 8ְַוַ:אי. 6ֹוָרה Hֶפר 6ֹוָרה 8ְִקדPֵ3ָתֹו ָהָיה *ֹוֵתב ַה Hְוַעְכ4ָיו . ְוה,א ְלֹגֶדל ְקד

ַעד 4ֶָ*ל . ֵאיE מֹוְצִאי� סֹוֵפר ָ*ֶזה 4ִֶ=ְכ6ֹב ִויַצֵ=ר ָלנ, אֹוִת=ֹות ַה6ֹוָרה ַהLְדֹו4ָה 8ְִבִחיַנת 8ְָרָכהְו. ִמי ָיק, 8ֲַעֵדנ,
 �  ְלטֹוָבה ַעל ִ*י ְ*ָבר ִנְצַטֵ=ר. ,ְבָנֵקל ְיַצְ=ר, ָהאֹור ִלְבָרָכה. ָהעֹוְסִקי 8ְֵסֶפר 6ֹוָרה ָ*ֹזאת ָיִאיר ֵעיֵניֶה 8ְַה6ֹוָרה

ְוBא ַ:י 4ִֶא8ְַדנ, סֹוֵפר ָ*ֶזה 4ֶה,א ֶעְזָרא ַהPֹוֵפר 4ֶָהָיה ְמַצֵ=ר 8ְִכִתיָבתֹו ָהאֹוִת=ֹות 4ֶל . ְיֵדי ַהPֹוֵפר ֶהָהג,�
 8ֲַעוֹונֹוֵתינ, ָהַר8ִי ִנְכ6ְָבה ַה6ֹוָרה ְיָוִנית, ַה6ֹוָרה ִלְבָרָכהCַ �; .ַמָ?4 ִמְ*ִתיַבת ֵסֶפר 6ֹוָרה 4ֶל 4ֶה,א ַה Eֵהֶפ

Eֶאל ֵהֶפ Eֹוֵפר ֵמֵהֶפPַעל . ֶעְזָרא ַה Eאֹור ַה6ֹוָרה ְלֵהֶפ Fֶ?ִ4ֶה .  ְיֵדי ְ*ִתיָבָת ְוַהְע6ָָקָת� ִ*י ֵה 8ְַוַ:אי ְמַצְ=ִרי
,ְמַהIְִכי . י ְוַהIִילֹוסֹוִפי 4ְֶ?ַהIְִכי ִ:ְבֵרי ֱאBִהי ַחִ=יִנְמE4ָ ָ*ל ָהֶאIִיקֹוְרס,ת ְוַהְ*ִפיר,ת 4ֶל ַהְמַחLְִר

 ֵ*� ֵה רֹוִצי ְלַחֵ>E ֶאת ַה8ִָני � ְוַעל . ִ:ְבֵרי ַה6ֹוָרה ַהLְדֹו4ָה ְלֶאIִיקֹוְרס,ת ,ְכִפירֹות Gָ4ֶֶה ַרֲחָמָנא ִלְצַל�
ִ*י ֵה רֹוִצי ְלַצֵ=ר ַחס . ,4 ַר8ֹוֵתינ, ִזְכרֹוָנ ִלְבָרָכה Cְ8ַ4ֶָמָרא ,ִמְדָר4ִי ְוַאCָדֹות8ְִלי Iֵר. 8ְִל?,ד ִמְקָרא ְלָבד

ְלָקִלי ְמֹאד ְמֹאד ַעל . ְו4ָלֹו אֹור ַה6ֹוָרה ְ*ִפי ְ*ֵליֶה ָהָרעֹות Hְוַהְמק  ְיֵדי ִר8,י 6ֲַאַות � ְ*ִפי ֹמֵחיֶה ַהIְג,ִמי
ְרָס ְוַכֲא4ֶר ֵה יֹוְדִעי 8ְַעְצָמ ְוַעל ִנא,� H8ָ< ְמֹאד ַ*ְמפ Lִָעי H4ְמ  ֵ*� ֵאיָנ רֹוִצי 4ֶַ=ַעְסק, 8ְֵניֶה �  4ֵֶה

ְוֶזה . ְר4ָ< ְלטֹוָבהCְ8ַָמָרא ,ִמְדָר4ִי 4ֶל ַר8ֹוֵתינ, ִזְכרֹוָנ ִלְבָרָכה 4ְֶ*ָבר ִהְתִחיל, ְלַצֵ=ר אֹור ַה6ֹוָרה ְקָצת ,ְלָפ
ְר�8ַ 8ֵית ַהִ?ְקָ:4 H8ְִחיַנת ח . ְיֵדי ֶזה ָהי, ַמְמ4ִיִכי� ָ*ל �ְוַעל . ִ*י 8ְֵבית ַהִ?ְקָ:4 ָהי, ֹ*ֲהִני עֹוְסִקי 8ֲַעבֹוָדָת

  .ִ*י ָהי, ְמַצְ=ִרי ָהאֹור ִלְבָרָכה. ַהַהIָ4ְעֹות ְוַה8ְָרכֹות
  

  

. יש לימוד תורה שמביא לברכה . יר בהלכות קריאת שמע שישנ שני אופני של לימוד תורהרבי נת� מסב

מתו! ההשראה שהתורה , ולפתוח אוז� ועי� חדשה אל המציאות', שעניינו הוא להבי� באמת את תורת ה

ינו לימוד הנובע מהתורה א! בעצ עני. שטמונה בו סכנה לא מעטה, לימוד אחר, ישנו לעומת זאת. נותנת

על פי פשט ולא יטה , לימוד כזה ילמד את התורה רק בשטחיות. ומטרתו לשרת את הכלי הירודי שבנו

מדוע שאד ילמד . אוז� אל פנימיותה של התורה ודרישת חכמינו את התורה בקריאת הקדושה והעמוקה

  ?באופ� כזה

 הגחכת התורה מול חשיבה ,צבירת ידע ככוח נגד התורה, רצו� בידע, סקרנות סת. לא חסרות סיבות

את התורה צרי! ללמוד בזהירות ולהבי� שטמוני בה סודות ומפתחות רבי . רציונליסטית חד מימדית 



לא מספיק . וכדי להצליח לפתוח אות ולעמוד עליה יש צור! בהתקדשות ובהיטהרות, בצורת קודי

  .לימוד שכלי גרידה

תו! איבוד האוז� הפנימית לשמוע , למדו את התורה כחכמהאפילו בקרב אנשי דתיי טמונה הסכנה שה י

ואל הפח הזה (גישה שבאה בגסות אל התורה . את האמירה המיוחדת שיש לתורה על האד ועל היהודי

 נופלת � ואדרבה, מאבדת את הפלאיות שבתורה ואת האלוקיות העל טבעית שלה) יכולי ליפול כל המגזרי

  .ורהלמציאות טבעית ירודה בכסות הת

  .ה אלה שבעצ ממשיכות לקיי בפועל את החורב�, הגישות המוטעות כלפי התורה בכל דור

ופתיחת שעריה כלפי מי שבא ללמוד אותה בגסות , תרגו השבעי הוא בדיוק אובד� ההגנה על התורה

הוא אובד� עזרה ונחמיה . וללא מסוגלות להטות אוז� לרב מימדיותה, ללא טהרה והתקדשות, ובשטחיות

אובד� הצדיקי שמעידי בהווית על הקריאה הנכונה ולימוד התורה הרצוי שבכוחו לגאול את ישראל 

  .מעפר ולאחד בבית הבחירה

, כיו� שע ישראל אוחז בתורה באופ� שבור, אובד� בית המקדש הוא כמוב� שיאו של הדבר המציאות שבורה 

  .שלא מאפשר את תיקו� העול

  

  אובדנו של חזון
שאל לנו לשכוח ,  ישראל אריאל מסביר את שלשת צומות החורב� הגדולי כאובדנ של שלשה חזונותהרב

  .ושבכוחנו להחיות מחדש

  
שבית המקדש יהיה ש . תודעת המקדש היא תודעת תיקו� העול, עד תחילת המצור, עד עשרה בטבת

ה . ופנה לתיקו� העולשוב אי� ליב מ, אול משעה שישראל נכנסי במצור. ודוגמא לכל העמי

על יציאה פגומה ומעוותת לפרס את , לכ� מתעני ג על תרגו השבעי. מתכנסי אל תו! צרותיה

Kהתורה בחו.  

ישו הצליח להשפיע באופ� מעוות על . בטבת' שלפי המסורת נולד בט, עיוות דומה אנו רואי בהופעת ישו

כנסת ישראל , ג אז. צרי! להתבטא במסכנות'  ע הוחשבו שהקשר, אנשי שלא הבינו את מהות היהדות

והתפתחה הנצרות על כל התוצאות , עוד לא היתה בשלה להשפיע על העול את האידיאה האלוקית שלה

  .ההרסניות שחוללה

של כל מי שמקטי� ומחליש את , קשור בהסרת המצור הרוחני על התורהצו� העשיריצו� העשיריצו� העשיריצו� העשירייוצא מכ! שהתיקו� של 

השפעה . והתחזקות יהודית עמוקה באופ� שיאפשר השפעה על הסביבה, ! לימודו הגסכוחה של התורה בדר

  .של הבשורה האלוקית המיוחדת של התורה

  
אבל , מתחילת המצור היו ישראל מכונסי בתו! עצמ.המשבר היה על אובד� החיי הלאומיי, ביז בתמוזביז בתמוזביז בתמוזביז בתמוז

והתחילה , לה ההתבצרות היהודיתנפ, ע נפילת החומה.עדיי� שימש המקדש את לב החיי הלאומיי

, א! לפחות יש לאו, מי שניח את עצמו על כ! שאמנ אי� השפעה אוניברסלית של היהדות .ההתבוללות

כינו� חיי לאומיי המחוברי . והוא צרי! להבי� שג ברמת הלאו יש לעשות תיקו� עומק, ג פה יש בקיע

  .לתורה

  



צרי! , ומכא�. דמ הלב של הע. לטיפוח קדושת ישראל, רכז רוחני מ, לפחות עוד היה מרכז דתי, באבבאבבאבבאב' ' ' ' בטבטבטבט

אי� , אי� אוניברסליות. לכאורה עד תשעה באב הציבור הדתי עוד יכול היה להתנח. להחיות את הלב מחדש

ההבנה היא שיש לעשות תיקו� , מרגע שג המקדש נחרב. אבל לפחות יש את ההתחזקות בקודש, לאומיות

  .בקרב האוחזי בקודשג . עמוק ג ש

  

  סיכום
  .ברמה הלאומית הכללית וא� ברמה הדתית, ברמת הקשר ע העול: התיקו� צרי! להיות בכל הרמות

  
 .ועד עצ היו הזה, שיתבונ� שהחורב� נגע ג בו: ג מי שחושב שהוא אחרו� הצדיקי

 


