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פתיחה

אנו עומדים ימים ספורים לפני יום תשעה באב, יום בו חרב בית המקדש. אחד המקורות בהם מסופר 
על מלחמת עם ישראל ברומאים במשך שלוש השנים, מ-67 למספרם עד שנת 70 – השנה בה נחרב 
בית המקדש, הוא ספר "מלחמות היהודים" בו מובאת ההיסטוריה של החורבן. הספר נכתב בידי יוסף 
בן מתתיהו, יוספוס פלביוס, יהודי שנפל בשבי הרומאים. חוקרים רבים סבורים שאין להאמין לסיפוריו 
ולתיאוריו, משום שעבד בשירות הרומאים, ובוודאי שינה מן האמת כדי להאיר את הרומאים באור טוב. 
היראים  ורוב  אותו  משמיצים  החפשים  המבקרים  "רוב  כי  שפורסם  יד  בכתב  הרבי  כתב  לעומתם, 
שלהם  בשבי  שהיה  מפני   – וכו'  הרומאים  בשבח  שכתב[  ]מה  מש"כ  ומתרצים  אותו...  משבחים 

וחשוב בעיניהם ורצה לבטל גזרות על היהודים, וכיו"ב". 

יוסף בן מתתיהו מספר בספרו על מהלך המלחמה בירושלים. ביום תשעה באב כינס טיטוס את "מועצת 
המלחמה" כדי לדון האם להחריב את בית המקדש או להשאירו על מכונו )הוא מספר שבין היועצים 
נכח יהודי ממצרים שאביו תרם את הזהב שציפה את שערי בית המקדש, והבן היה מאלה שהחריבו את 

ירושלים(. 

חלק מהאלופים טענו שהיהודים לא ייכנעו כל עוד בית המקדש עומד על תילו, ולכן יש לנקוט ב"נוהל 
מלחמה", כלומר, להחריב את הכול ולהשאיר אדמה חרוכה. לעומתם, היו שסברו שלא כדאי להחריב את 
בית המקדש. אם יחריבו את בית המקדש – טענו – הרומאים יצאו ה"רעים", אך אם ישאירוהו על מכונו, 
ייראו בעיני כולם כאנשים הגונים שהמניע שלהם היה דיכוי המרד ולא החרבת בית המקדש. הם הוסיפו, 
שאם היהודים ישתמשו בבית המקדש כמבצר כדי ללחום ברומאים – אזי יצטרכו להחריבו בלית ברירה. 

במקרה כזה, האשמה תיפול על היהודים שאילצו את הרומאים לעשות זאת. 

טיטוס עצמו סיכם את האסיפה ואמר שאינו מעונין "להעניש" את הבניין היפה רק בגלל שבני אדם עשו 
עוול ומרדו בו. אפילו אם היהודים יילחמו מתוכו – סבר – הוא בשום אופן לא יחריב את בית המקדש. 
הוא טען שחורבן בית המקדש יגרום לרומאים הפסד, ואילו אם הבית יעמוד על תילו – הוא יפאר את 

שלטונו. 

בסופו של דבר, החיילים הרומאים שלחמו בירושלים הותקפו בידי חיילים יהודים. בכעסו, השליך חייל 
רומאי גץ על בית המקדש והדליק את האש. חבריו התלהבו ובחמת זעם החריבו את בית המקדש )בחז"ל 

אין התייחסות מפורשת לנושא זה(.
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מקור 1  יוסיפון פרק צ"ג
יוסיפון – גנרל יהודי שערק למחנה טיטוס – מתאר את קורות החורבן ביום הנמהר תשעה באב.

ָבִרים  דְּ כַּ ֵאָליו  ְוָאְמרּו  ְלִטיטּוס,  ר  ֲאשֶׁ ַהּיוֲֹעִצים  ּוְגדוֵֹלי  ים  ָהרוִֹמיִּ ֵרי  שָׂ ַויֲַּענּו 
י  ִית ַהזֶּה, לֹא ּתּוַכל ִלְכּבֹׁש ֶאת ָהָעם ַהזֶּה – כִּ רֹף ַהבַּ ה ֵלאמֹר: "ִאם לֹא ִישְׂ ָהֵאלֶּ

ְלַמֲענוֹ ָימּותּו!".

ר ֵאין  ִית ַהזֶּה, ֲאשֶׁ י לֹא ָיאוֹת ָלַקַחת ְנָקָמה ֵמַהבַּ ְעּתוֹ, כִּ ה ֶאת דַּ לָּ אּוָלם ִטיטּוס גִּ
ם ַיֲעלּו  ר, ִאם גַּ ְנָין ַהנְֶּהדָּ ֵאׁש ֶאת ַהבִּ ִחית בָּ ים, ַעל ֲחָטאוֹת ָאָדם ּוְלַהשְׁ ּבוֹ רּוַח־ַחיִּ
ֵאר  ָבר ַהזֶּה ִיְהֶיה ֶנֶזק ָהרוָֹמִאים, ְוִאם ִישָׁ י ַהדָּ ם, כִּ ֵחם ִמשָׁ הּוִדים ְלִהלָּ ֵאָליו ַהיְּ

ֶכֶתר־ַמְלכּוָתם... ֶאֶבן־ֵנֶזר בְּ ַהֵהיָכל ַעל ְמכוֹנוֹ, ִיְתנוֵֹסס כְּ

ְקחּו  ִביב, ַויִּ ים ִמסָּ ָדשִׁ קֶֹדׁש ַהקָּ ְלחּו ֵאׁש בְּ שְׁ ים ַויִּ ֲהלּו ָהרוִֹמיִּ קָּ ֳחָרת, ַויִּ ְוִיְהֶיה ִממָּ
ֶאת  ֶהם  בָּ יתּו  ַויַּצִּ ים,  ָדשִׁ ַהקָּ ְלקֶֹדׁש  ר  ֲאשֶׁ ַהזָָּהב  ֲעֵרי  שַׁ ַעל  ְוַיֲעִמידּום  קוֹרוֹת, 
קֶֹדׁש  ית  בֵּ ַתח  פָּ ַויִּ ָלָאֶרץ.  לּו  ַוִיפְּ ָלתוֹת,  ַהדְּ ֲעֵצי  ְרפּו  ִוישָׂ ַהזָָּהב,  ַויָָּחם  ָהֵאׁש. 
ּבוֹ  ר  ֲאשֶׁ ַהּיוֹם  ְוהּוא  ַלחֶֹדׁש,  ָעה  ִתשְׁ בְּ י  ַהֲחִמישִׁ חֶֹדׁש  בַּ ַהּכֹל,  ְלֵעיֵני  ים  ָדשִׁ ַהקָּ
ֶאת   – ים  ָהרוִֹמיִּ  – ָפְתָחם  בְּ ַוְיִהי  ים.  דִּ שְׂ ַהכַּ יֵמי  בִּ ים  ָדשִׁ ַהקָּ קֶֹדׁש  ית  בֵּ ח  ִנְפתַּ
ְמָחה,  דוָֹלה ְמאֹד ְלשִׂ רּוָעה גְּ דּוהּו – ַויִָּרעּו תְּ ים, ַוִיְלכְּ ָדשִׁ ר ְלקֶֹדׁש ַהקָּ ַער ֲאשֶׁ ֲהשָׁ

רוֹף ַוֲהלְֹך.  ָכל ְסִביבוָֹתיו – שָׂ ַרף בְּ ים ָהָיה ִנשְׂ ָדשִׁ ּוֵבית קֶֹדׁש ַהקָּ

י ְיכֶֹלת  ְלתִּ ים ַעד בִּ רוִֹמיִּ ים, ָהיּו ִנְלָחִמים בָּ ָדשִׁ קֶֹדׁש ַהקָּ ר ָהיּו בְּ ...ְוַהּכֲֹהִנים ֲאשֶׁ
ְיׁשּוָעה  ָלֶהם  ֵאין  י  כִּ ַהּכֲֹהִנים  ְראוֹת  ְוָהָיה כִּ ם.  ֵחם בָּ ְלִהלָּ ָיד  ְלָהִרים עוֹד  ֶהם  בָּ
ים.  ָדשִׁ קֶֹדׁש ַהקָּ ְלָחה בְּ ר שָׁ ילּו ֶאת ּגּופוֵֹתיֶהם ֶאל ָהֵאׁש ֲאשֶׁ גּו – ַויַּפִּ עוֹד, ַוְיַדלְּ
ֵאׁש  בְּ ָנְפלּו  ים,  ָהרוִֹמיִּ ֵני  ִמפְּ ִאים  ֶנְחבָּ ם  שָׁ ָהיּו  ר  ֲאשֶׁ הּוִדים  ַהיְּ ִגּבוֵֹרי  בְּ ים  ְוַרבִּ
ים!".  ית ה' ַחיִּ ֵרַפת בֵּ י ָאְמרּו: "ֵאין ַאַחר שְׂ ְרפּו. כִּ ַהּקֶֹדׁש ִעם ַהּכֲֹהִנים ַהֵהם – ְוִנשְׂ

 מקור 2  תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כ"ט עמוד א' עם ביאור אבן ישראל )שטיינזלץ( 

גם בתלמוד מובא תיאור חורבן בית המקדש, אך בהוספת פרט: בית המקדש החל להישרף בתשעה 
באב אחר הצהריים סמוך לשקיעה.

ִמיִני,  שְׁ ִביִעי  ּובְּ שְׁ ְזנּות( בְּ ָאב( ִנְכְנסּו ּגוִֹים ַלֵהיָכל, ְוָאְכלּו ְוָחְטאּו ּבוֹ )בִּ ְבָעה )בְּ שִׁ בְּ
ל ַהּיוֹם ּכּולוֹ,  יתּו ּבוֹ ֶאת ָהֵאש ְוָהָיה ּדוֵֹלק ְוהוֵֹלְך כָּ ָכה ִהצִּ יִעי ָסמּוְך ַלֲחשֵׁ שִׁ תְּ

טּו ִצְלֵלי ָעֶרב" )ִיְרְמָיהּו ו, ד(. י ִינָּ י ָפָנה ַהּיוֹם כִּ ֱאַמר: "אוֹי ָלנּו כִּ נֶּ שֶׁ

לֹא  ִית(  ַהבַּ ן  ֻחְרבָּ ל  )שֶׁ ַהּדוֹר  אוֹתוֹ  בְּ ָהִייִתי  ִאְלָמֵלי  יוָֹחָנן:  י  ַרבִּ ָאַמר  שֶׁ ְוֶזהּו 
ֲהֵרי  ִנשְַׂרף. )שֶׁ ל ֵהיַכל ּבוֹ  רּוּבוֹ שֶׁ ֵני שֶׁ ֲעִשׂיִרי, ִמפְּ א בַּ יו )ֶאת ַהּצוֹם( ֶאלָּ ְקַבְעתִּ
זֹאת  ְבעּו  קָּ )שֶׁ ַוֲחָכִמים  ֶעֶרב(.  בָּ יִעי  שִׁ תְּ בַּ ַרק  ֵרָפה  ַהשְׂ ִהְתִחיָלה  ָאַמְרנּו  שֶׁ ִפי  כְּ
יִעי,  שִׁ תְּ ֵרָפה בַּ ה ַהשְׂ ֵהֵחלָּ ְרָענּות ֲעִדיָפה ִלְזּכֹר, )ְוֵכיָון שֶׁ י ַהְתָחַלת ַהפֻּ ְסבּוִרים( כִּ

ן(. רֹן ַלֻחְרבָּ ָקְבעּו אוָֹתּה ְליוֹם ֵאֶבל ְוִזכָּ

א. בית המקדש בוער
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 מקור 3  קיצור שולחן ערוך, סימן קכ"ד סעיף ט"ז

המנהג הוא שלא לשבת על כיסא עד חצות יום תשעה באב, אלא על הארץ או על שרפרף כדרכם של 
אבלים. מחצות היום והלאה מותר לשבת על כיסא רגיל.

י ִאם  ְיָלה ְולֹא ַבּיוֹם ַעד ְלַאַחר ַהָצֳהַרִים, כִּ ִבין ַעל ַסְפַסל לֹא ַבלַּ ֵאין יוֹשְׁ נוֲֹהִגין שֶׁ
ִרין.  ַעל ָהָאֶרץ, ּוְלַאַחר ַהָצֳהַרִים ֻמתָּ

מקור 4  רמ"א, אורח חיים, סימן תקנ"ז, סעיף א'
בתשעה באב, נאמרת באמצע שמונה עשרה תפילה מיוחדת, בה מבקשים מהקב"ה ל"נחם את אבלי 

ציון וירושלים". המנהג הוא לומר תפילה זו רק בתפילת המנחה.

ָאב". ָעה בְּ שְׁ ל תִּ ת ִמְנָחה שֶׁ ְתִפלַּ ֵאין אוְֹמִרים ַנֵחם ַרק בִּ ׁשּוט שֶׁ ְנָהג פָּ "ְוַהמִּ

מקור 5  סידור התפילה
נוסח תפילת נחם:

ָהֲאֵבָלה  ָהִעיר  ְוֶאת  ַלִים,  ְירּושָׁ ֲאֵבֵלי  ְוֵאת  ִצּיוֹן,  ֲאֵבֵלי  ֶאת  ֱאלֵֹקינּו,  ה'  ַנֵחם 
עוֹנוֶֹתיָה,  ִממְּ ְוַהֲחֵרָבה  ָבֶניָה,  ִלי  ִמבְּ ָהֲאֵבָלה  וֵֹמָמה.  ְוַהשּׁ זּוָיה  ְוַהבְּ ְוַהֲחֵרָבה, 
ה  ִאשָּׁ ָחפּוי, כְּ ּה  ְורֹאשָׁ ֶבת  יוֹשֶׁ ְוִהיא  ב.  יוֹשֵׁ ֵמֵאין  וֵֹמָמה  ְוַהשּׁ בוָֹדּה,  ִמכְּ זּוָיה  ְוַהבְּ
ָך  ִטילּו ֶאת ַעמְּ ִסיִלים, ַויָּ יָרׁשּוָה עוְֹבֵדי פְּ עּוָה ִלְגיוֹנוֹת, ַויִּ א ָיָלָדה, ַוְיַבלְּ לֹּ ֲעָקָרה שֶׁ
ַלִים  ה, ִוירּושָׁ ְבכֶּ ַמר תִּ ן ִצּיוֹן בְּ ָזדוֹן ֲחִסיֵדי ֶעְליוֹן. ַעל כֵּ ַהְרגּו בְּ ִישָֹרֵאל ֶלָחֶרב, ַויַּ
ֵאׁש  ה ה' בָּ י ַאתָּ ַחְלֵליֶהם. כִּ ֵמַעי, ַעל  ֵמַעי  ַחְלֵליֶהם.  י, ַעל  ִלבִּ י  ִלבִּ ן קוָֹלּה,  תֵּ תִּ
ּה ְנֻאם ה' חוַֹמת ֵאׁש  ָאמּור: ַוֲאִני ֶאְהֶיה לָּ ה ָעִתיד ִלְבנוָֹתּה. כָּ ּה, ּוָבֵאׁש ַאתָּ תָּ ִהצַּ

ָלִים. ה ה', ְמַנֵחם ִצּיוֹן ּובוֵֹנה ְירּושָׁ רּוְך ַאתָּ תוָֹכה, בָּ ָסִביב, ּוְלָכבוֹד ֶאְהֶיה בְּ
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מקור 6 שער הכוונות לאריז"ל – ענין בין המצרים
ספסל  על  לשבת  באבלות,  להקל  נוהגים  באב  תשעה  יום  חצות  לאחר  מדוע  האריז"ל:  מקשה 
גבוה ולומר תפילת נחמה מיוחדת במנחה? הרי אז נשרף בית המקדש! לכאורה באותה שעה היו 

צריכים דווקא להחמיר באבלות?

ל  סּוִקים שֶׁ פְּ לוַֹמר  ִמְנָחה,  בְּ ָאב  בְּ ָעה  שְׁ תִּ יוֹם  בְּ נֲָּהגּו  ָמה שֶׁ ָאב,  בְּ ָעה  שְׁ תִּ ִעְנַין 
ְלמּוד  א ִנְרֶאה ִמן ַהתַּ ַרבָּ ְפָסִלים ְלַמְעָלה, ְוַאדְּ ֶבת ַעל ַהסַּ ֶנָחמוֹת, ְוַגם ָלקּום ְוָלשֶׁ
ְנָחה,  ֵעת ַהמִּ ַרף בְּ ָאב, ְוִנשְׂ ָעה בְּ שְׁ יוֹם תִּ ֵהיָכל בְּ יתּו ֵאׁש בַּ י ְלֵעת ֶעֶרב ִהצִּ ְבִלי כִּ בַּ

ַחר! שַׁ ִמְנָחה יוֵֹתר ִמבְּ ּוְכִפי ֶזה ָהָיה ָראּוי ְלַהֲחִמיר בְּ

<< הרבי 

שמחה בתשעה באב?

בנוגע למנהג דאמירת "נחם" בתשעה באב – אינו מובן: מדוע נקבעה זמן דאמירת 
"נחם" ליום תשעה באב בתפלת המנחה, ולא בהתחלת היום או בליל תשעה באב? 
ערב,  לעת  באב  בתשעה  התחיל  המקדש  בית  חורבן  עיקר  אדרבה:   – ולכאורה 
כדאיתא בגמרא1 "תשיעי סמוך לחשיכה הציתו בו את האּור" ולכן יש קא סלקא 
דעתך, בגמרא שהיו צריכים לקבוע את הצום "בעשירי", מפני שרובו של היכל בו 

נשרף, ואם כן, היתכן שדווקא בזמן המנחה )"סמוך לחשיכה"( אומרים "נחם"?!

ש"בראותם  נפלא,  דבר   – זה  עם  וביחד  פלא,  דבר  הכוונות2  בשער  בזה   ומבואר 
שהציתו אש בהיכל לעת ערב . . אז אמרו מזמור, ושמחו שמחה גדולה"!

 ומתי אירע הדבר – לא בשנה שלאחרי זה, אלא בה בשעה שראו ש"הציתו בו את 
הימים שמראש  לא בתשעת   – בתכלית  החורבן  תוקף  היה  היינו, שכאשר  האור", 
חודש אב ואילך, ולא בכל שלושת השבועות, ולא בעשירי בטבת שאז "ותבוא העיר 
אלא  באב(,  בתשעה  המקדש  בית  ושריפת  חורבן  היה  מזה  )שכתוצאה  במצור"3 

"בראותם שהציתו אש בהיכל" – דוקא "אז אמרו מזמור ושמחו שמחה גדולה"!

ב. קושיית האריז"ל

1 תענית כט, ב.
2 במקומו )ענין תשעה באב(.

3 מ"ב כה, ב.ירמיה נב, ה. וראה רמב"ם הל' תעניות ה, ב.
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 החורבן גילה את החיבה

...מבואר הדבר בשער הכוונות וזה לשונו: "אבל הענין יובן במה שדרשו בגמרא4 על 
פסוק5 מזמור לאסף אלקים באו גוים כו', והקשו: מזמור? קינה מבעי ליה!! ותירצו 
כי בתחילה התחילו האויבים להרוג את בני ישראל, ואז חשבו ישראל שלא תהיה 
ובראותם שהציתו אש בהיכל  ויכלו חס ושלום בחרב האויבים.  תקומה למפלתם. 
וקיבלו נחמה,  גדולה  זמן המנחה, אז אמרו מזמור ושמחו שמחה  לעת ערב שהוא 
כי אם חס ושלום לא היה משליך הקב"ה חמתו על העצים ועל האבנים, לא היתה 
ה את חמתו ויצת  לָּ תקומה לשונאי ישראל, וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כִּ

אש בציון כו'".

 כלומר: ב"שריפת בית אלקינו" נתגלה גודל חיבתן של ישראל אצל הקב"ה, שאפילו 
כאשר נמצאים בתכלית הירידה למטה מטה ביותר, עד למצב ש"מפני חטאינו" אין 
ברירה, כביכול, אלא לשרוף את בית המקדש, רחמנא ליצלן – הנה גם אז לא פוגע 
הדבר במציאותם של בני ישראל, מפני גודל חיבתן של ישראל אצל הקב"ה, ולכן, 
גם כאשר בית-דין של מעלה פוסק שצריך להיות ענין של חימה כו' – מתבטא הדבר 
ואילו בנוגע  ועל האבנים",  ה חמתו על העצים  לָּ "כִּ ואבנים" בלבד,  בנוגע ל"עצים 
לים"6, היינו, שמציאותם של בני ישראל  לים והם אינם כִּ לבני ישראל עצמם – '"ַחצי כִּ

היא בקיום נצחי, לעד ולעולמי עולמים.

בית  "שריפת  המקדש,  בבית  האּור  את  שהציתו  בעת  נתגלה  זה  ענין   –  וכאמור 
אלקינו", שכן, עד אז לא היתה הירידה למטה מטה בתכלית, ובמילא לא היו יכולים 
כאשר  אמנם,  יותר:  גדולה  ירידה  ושלום  חס  תהיה  באם  המצב  יהיה  כיצד  לדעת 
המקדש  בית  את  ולשרוף  לכלות  צורך  שהיה  בתכלית,  מטה  למטה  הירידה  היתה 
רחמנא ליצלן – או אז נתגלה האהבה העצמית דהקב"ה לכנסת ישראל, שגם כאשר 
נמצאים בתכלית הירידה, מכל מקום, מציאותם קיימת לעד ולעולמי עולמים, מפני 

גודל חיבתן אצל הקב"ה.

 4 איכ"ר פ"ד, יד. מדרש תהלים עה"פ. יל"ש תהלים רמז תתכד. וראה 
פרש"י ד"ה איסתייעא – קידושין לא, ב.

 5 חהלים עט, א.

 6 סוטה ט, א. תנחומא נצבים א. הובא בפרש"י עה"ת האזינו לב, כג.
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מקור 7 איכה רבה, פרק ד' סעיף י"ד
המדרש מביא משל מרתק לרעיון של "כילה חמתו על העצים ועל האבנים".

ִצּיוֹן,  ת ֵאׁש בְּ צֶּ ַפְך ֲחרוֹן ַאּפוֹ. ַויַּ ה ה' ֶאת ֲחָמתוֹ שָׁ לָּ כִּ

ַנֲחָלֶתָך, ָלא ֲהָוה ְקָרא  אּו ּגוִֹים בְּ ִתיב )תהלים עט, א(: ִמְזמוֹר ְלָאָסף ֱאלִֹהים בָּ כְּ
ִמְזמוֹר  אוֵֹמר  ּוָמה  ְלָאָסף,  ִקיָנה  ְלָאָסף,  ְנִהי  ְלָאָסף,  ִכי  בְּ א  ֶאלָּ ְלֵמיַמר  ָצִריְך 

ְלָאָסף?

נוֹ  בְּ ְוָיָצא  ָרּה,  ְוִציְּ ָרּה  ְוִכיְּ ָדּה  ְוִסיְּ ִלְבנוֹ  ה  ֻחפָּ ית  בֵּ ָעשָׂה  שֶׁ ְלֶמֶלְך  ל  ָמשָׁ א  ֶאלָּ
ִנים,  ר ֶאת ַהקָּ בֵּ יָלאוֹת ְושִׁ ה ְוָקַרע ֶאת ַהוִּ ֶלְך ַלֻחפָּ ד ָעָלה ַהמֶּ ְלַתְרּבּות ָרָעה, ִמיָּ
ל  תוֹ שֶׁ ֶלְך ָהַפְך ֻחפָּ ר. ָאְמרּו לוֹ, ַהמֶּ ל ָקִנים ְוָהָיה ְמַזמֵּ ּלוֹ ִאיּבּוב שֶׁ ְדּגוֹג שֶׁ ְוָנַטל פַּ
ַפְך  ְולֹא שָׁ נוֹ  בְּ ל  תוֹ שֶׁ ֻחפָּ ָהַפְך  ֲאִני שֶׁ ר  ְמַזמֵּ ָלֶהם  ָאַמר  ר,  ּוְמַזמֵּ ב  יוֹשֵׁ ְוַאתְּ  נוֹ  בְּ

נוֹ.  ֲחָמתוֹ ַעל בְּ

ר?  ב ּוְמַזמֵּ ה יוֹשֵׁ ׁש ְוַאתָּ רּוְך הּוא ֶהֱחִריב ֵהיָכל ּוִמְקדָּ דוֹׁש בָּ ְך ָאְמרּו ְלָאָסף ַהקָּ כָּ
רּוְך הּוא ֲחָמתוֹ ַעל ָהֵעִצים ְוַעל ָהֲאָבִנים  דוֹׁש בָּ ַפְך ַהקָּ שָּׁ ר ֲאִני שֶׁ ָאַמר ָלֶהם: ְמַזמֵּ

אַכל ְיסֹדֶֹתיָה. ִצּיוֹן ַותֹּ ת ֵאׁש בְּ צֶּ ַפְך ֲחָמתוֹ ַעל ִישְָׂרֵאל, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: ַויַּ ְולֹא שָׁ

מקור 8 תלמוד בבלי, מסכת קידושין, דף ל"א, עמוד ב' על פי ביאור אבן ישראל )שטיינזלץ(
הגמרא מספרת סיפור מדהים, על האמורא שלימד את הביאור הנ״ל.

ה  ִרים(: ֲחִמשָׁ ָראּוי. ּוְמַספְּ ּבּוד )כָּ ִני, ִקיֵּם ִמְצַות כִּ גוֹן ֲאִביִמי בְּ י ַאָבהּו: כְּ ָאַמר ַרבִּ
י ָאָבהּו, ְוהּוא ַעְצמוֹ ָהָיה  ַחיֵּי ָאִביו )ַרבִּ ִנים ְסמּוִכים ְלהוָֹרָאה ָהיּו לוֹ ַלֲאִביִמי בְּ בָּ
י ָאָבהּו ָאִביו, ְוקוֵֹרא  א ַרבִּ ר ָהָיה בָּ ר ְוָאָדם ָסמּוְך(, ְוַכֲאשֶׁ ָבר ָאָדם ְמֻבגָּ ֵאפוֹא כְּ
ְוָהָיה אוֵֹמר  ּופוֵֹתַח לוֹ,  ְוהוֵֹלְך  ָרץ  ַעְצמוֹ(  ֲאִביִמי  ָהָיה  ֵנס,  ְלִהכָּ רוֶֹצה  ַתח )שֶׁ פֶּ בַּ
ְלֶרַגע  ַאף  ָאִביו  ַיֲחׁשֹב  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ַתח,  )ַלפֶּ ם,  ְלשָׂ יַע  ַאגִּ שֶׁ ַעד  ן,  כֵּ ן,  כֵּ יְנַתִים:  בֵּ

יִחים ּבוֹ(. גִּ ֵאין ַמשְׁ שֶׁ

ֵהִביא לוֹ  ֵקה אוִֹתי ַמִים. ַעד שֶׁ נוֹ:( ַהשְׁ י ָאָבהּו ַלֲאִביִמי בְּ יוֹם ֶאָחד ָאַמר לוֹ )ַרבִּ
ְתעוֵֹרר  יִּ י ָאָבהּו. ָהָיה )ֲאִביִמי( ּגוֵֹחן ְועוֵֹמד ָעָליו ַעד שֶׁ ִים( ִהְתַנְמֵנם ַרבִּ )ֶאת ַהמַּ
ֶאת  ָעה(  אוָֹתּה שָׁ )בְּ ֲאִביִמי  ַרׁש  דָּ זוֹ(  ִמְצָוה  )ּוִבְזכּות  ָבר,  ַהדָּ יֵַּע לוֹ  ִהְסתַּ )ָאִביו(. 

ים עט(. ִהלִּ "ִמְזמוֹר ְלָאָסף" )תְּ

זכות המצווה הגדולה של כיבוד אב שקיים, בעמדו על יד אביו בכבוד גדול עם כוס המים בהמתנה 
שיתעורר, סייעה לו, ובאותו זמן שחיכה, עלה בדעתו חידוש זה.
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מקור 9 תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף צ"ט עמוד א' עם ביאור אבן ישראל )שטיינזלץ(
היה  ניסים  שמעשה  מספרת  הגמרא  כרובים.  שני  היו  הקודשים  בקודש  מונח  שהיה  הארון  על 
לריצוי  כסימן  השני,  בזרועות  אחד  חבוקים  הם  היו  מקום,  של  רצונו  עשו  כשישראל  בכרובים. 

ואהבה. אך כשישראל לא עשו רצונו של מקום, הכרובים היו מסבים את פניהם לצד השני. 

ֵניֶהם ִאיׁש ֶאל ָאִחיו, ְוַחד  י ֶאְלָעָזר. ַחד ָאַמר: פְּ י יוָֹחָנן ְוַרבִּ יַצד ֵהן עוְֹמִדין? ַרבִּ כֵּ
ּוְפֵניֶהם  ִתיב  כְּ ָהא  ָאִחיו,  ֶאל  ִאיׁש  ֵניֶהם  פְּ ָאַמר  דְּ ּוְלַמאן  ִית.  ַלבַּ ֵניֶהם  פְּ ָאַמר: 
ל ָמקוֹם )ּפוִֹנים ֵהם ֶזה  שְָׂרֵאל עוִֹשׂין ְרצוֹנוֹ שֶׁ יִּ ְזַמן שֶׁ אן בִּ ָיא: כָּ ִית? ָלא ַקשְׁ ַלבַּ
ל ָמקוֹם.  ֵאין ִישְָׂרֵאל עוִֹשׂין ְרצוֹנוֹ שֶׁ ְזַמן שֶׁ אן בִּ ִסיָמן ְלִרּצּוי ְוַאֲהָבה(, כָּ ָלֶזה, כְּ

ִית.( א ַלבָּ ֵניֶהם לֹא ֶזה ֶאל ֶזה, ֶאלָּ )פְּ

מקור 10 תלמוד בבלי, מסכת יומא, דף נ"ד עמוד א'-ב'
רב קטינא מספר שכאשר ישראל עלו לרגל, היו הכוהנים פותחים את פרוכת קודש הקודשים, 
את דלתות ההיכל וכן הלאה )שכולם היו מכוונות האחת מול השניה(, בצורה כזו שהיהודים יכלו 

לראות את הכרובים חבוקים אחד בשני ולהיווכח באהבת ה'.

רוֶֹכת,  ִלין ָלֶהם ֶאת ַהפָּ ָהיּו ִישְָׂרֵאל עוִֹלין ָלֶרֶגל, ְמַגלְּ ָעה שֶׁ שָׁ יָנא: בְּ ָאַמר ַרב ַקטִּ
ְתֶכם  ֶזה, ְואוְֹמִרים ָלֶהן: ָראּו ִחבַּ ָהיּו ְמעוִֹרים ֶזה בָּ רּוִבים שֶׁ ּוַמְרִאין ָלֶהם ֶאת ַהכְּ
ַמַער  ַמַער ִאיׁש ְולוֹיוֹת". ַמאי "כְּ ּוְכִתיב: "כְּ ּוְנֵקָבה...  ָזָכר  ת  ִחבַּ קוֹם כְּ ִלְפֵני ַהמָּ

ּלוֹ.  ָוָייה שֶׁ לְּ ִאיׁש ַהְמעוֶֹרה בַּ יָלא: כְּ ר ַרב שֵׁ ה בַּ ִאיׁש ְולוֹיוֹת"? ָאַמר ַרבָּ

ֶזה,  רּוִבים ַהְמעוִֹרין ֶזה בָּ ְכְנסּו ּגוִֹים ַלֵהיָכל ָראּו כְּ נִּ ָעה שֶׁ שָׁ ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: בְּ
ַיַעְסקּו  ְקָלָלה  ְוִקְלָלָתן  ָרָכה  בְּ ְרָכָתן  בִּ לּו, שֶׁ ַהלָּ ִישְָׂרֵאל  ְוָאְמרּו:  ּוק  ַלשּׁ הוִֹציאּון 

י ָראּו ֶעְרָוָתּה". ילּוָה כִּ ֶדיָה ִהזִּ ֱאַמר: "כל ְמַכבְּ נֶּ ילּום, שֶׁ ד ִהזִּ לּו? ִמיָּ ְדָבִרים ַהלָּ בִּ

כשנכנסו הכובשים להיכל ראו את הכרובים חבוקים אחד בשני. מיד הוציאום החוצה וזלזלו בעם 
ישראל, שלפני ולפנים עוסקים בדברים הללו.

המפרשים מתקשים להבין: מדוע היו הכרובים חבוקים איש באחיו בזמן החורבן? הרי עם ישראל 

נהג בצורה שאינה חביבה בפני המקום, והכרובים היו אמורים לפנות לצד השני! ישנם פירושים 
רבים בעניין. יש אומרים שזה נעשה כדי לבזות את עם ישראל. הרבי מתייחס לזה בכמה מקומות, 

ראה ספר המאמרים מלוקט חלק ב' עמוד רס"ה ולקוטי שיחות חלק ב' עמוד 360.

על פי הביאור בשיחה שלפנינו, הקושי מתבאר מאליו:

ג. הכרובים החבוקים
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<< הרבי 
ביטוי אמיתי של אהבה

כרובין  ראו  להיכל  נכרים  שנכנסו  ש"בשעה  הגמרא7  בדברי  גם  מודגש  זה  וענין 
איש  "כמער  הכרובים  ומצב  מעמד  היה  החורבן  שבעת  היינו,  בזה",  זה  המעורין 
ולויות8 . . כאיש המעורה בלוויה שלו", שזה מורה על הקירוב והאחדות )דהקב"ה 

וכנסת ישראל( בתכלית, עד למעמד ומצב ד"והיו לבשר אחד"9.

על פי המבואר, הדבר מובן. העובדה שהקב"ה כילה את חמתו על העצים ועל האבנים גילתה את 
חיבתן של ישראל אצל הקב"ה בצורה העוצמתית ביותר, שאף שנהגו בצורה לא רצויה, הכעס הופנה 
כלפי בית המקדש, ואילו עם ישראל ישכון לעד ולעולמי עולמים. דבר זה בא לידי ביטוי בכרובים 

אשר בקודש הקודשים, שהיו חבוקים זה בזה.

  שבת פרשת עקב, כ"ף מנחם אב, ה'תשד"מ, רשימת השומעים בלתי מוגה

 )תורת מנחם ה'תשד"מ, חלק ד', עמוד 2391(

)כדאי לציין, שבהתוועדות שהרבי ערך מספר ימים קודם – בחמישה עשר באב – הביא הרבי את 
מפחיתים  מדוע  לשאלה:  האריז"ל  מתשובת  פרט  עוד  והוסיף  לאריז"ל,  הכוונות  משער  הציטוט 

באבלות בתשעה באב אחר חצות. ]שם, עמוד 2357[

אז  כי  והוא,  אחר,  טעם  ז"ל  ממורי  ששמעתי  דעתי  לעניות  "ונראה  שם:  וממשיך 
כנזכר במדרש איכה רבתי". עד  נולד המשיח, הנקרא מנחם,  במנחת תשעה באב, 

כאן לשונו.

ולהעיר, שמטעם זה נוהגים לקרוא לילד שנולד בתשעה באב – בשם "מנחם", כמובא 

בטעמי המנהגים.(

מרצה יקר: השיחה עליה נסוב שיעורנו נאמרה בשבת, אך את תורת האריז"ל אמר הרבי גם כמה ימים 
קודם לכן, בהתוועדות חמישה עשר באב ה'תשד"מ. הרבי אומר את הדברים בלהט וחום מיוחדים. 

מומלץ לצפות לפני מסירת השיעור )סרטון ללא תרגום(. 

וידאו
https://youtu.be/vf77ok1Y5kU?t=5151

 7 יומא נד, ב.
 8 מ"א ז, לו. 

9 בראשית ב, כד. 

https://youtu.be/vf77ok1Y5kU?t=5151
https://youtu.be/vf77ok1Y5kU?t=5151

