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עיון באיסורי צום תשעה באב חושף שלושה 

אלמנטים מרכזיים בו, היוצרים גשר מן העבר 
העצוב אל העתיד השמח 

תשעה באב הינו ללא ספק היום הקשה ביותר 
לעם היהודי במהלך השנה. ביום זה, בו חרבו שני 
בתי מקדש, ועוד צרות שונות לאורך ההיסטוריה 

תכפו את עם ישראל, עם ישראל כולו נכנס למצב 
צבירה רוחני של צער ואבדן, בוכה על העבר 

ומקונן על מצבו. 
כדי לשוות ליום זה את האופי המבוקש תקנו 

חכמים תקנות והלכות שונות שיבטאו את הצער 
והאבדן. האיסורים ידועים: אסור לאכול ולשתות, 

אסור לרחוץ ולסוך, אסור ללמוד תורה ולנעול 
נעלי עור, אין אומרים שלום, קוראים מגילת 

איכה וקינות ועוד. אלא שמבין כל האיסורים של 
היום הזה קשה להבין מבחינה הלכתית מה הוא 
בדיוק – האם זו תענית ציבור, או יום אבל, או גם 

גם. במלים אחרות, לאיזה קטגוריה הלכתית ניתן 
להכניס יום זה?

רכיבי התענית
כמדומה, שבתשעה באב ניתן להבחין בשלושה אלמנטים 

מרכזיים המרכיבים את התענית ביום הזה: 

א. ראשית, תשעה באב הוא תענית ציבור. קרי, יש בו 
איסור של אכילה ושתייה ובו נאספים כל הציבור יחדיו 

לתפילה ולקריאה בתורה. עניין מפורש בדברי הנביא 
זכריה שמנה את תשעה באב עם שאר תעניות הציבור 

שבמהלך השנה – "כה אמר ה' צ-באות צום הרביעי וצום 
החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית ישראל 

לששון ולשמחה" )ח, יט(; ואף הרמב"ם מזכיר אותו 
כחלק מכלל תעניות הציבור שמטרתן "לעורר הלבבות 
ולפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים 

ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו 
אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב" )הלכות 

תעניות ה, א(.

ב. מצד שני, ניתן לראות במובהק את קיומם של מנהגי 
אבלות ביום זה. הגמרא במסכת יבמות )מג ע"ב( 

מאפיינת את הלכות היום הזה כ'אבלות ישנה', וכן 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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הגמרא במסכת תענית )יג ע"א( תולה בכך את איסור הרחיצה: 
"אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא כל שהוא משום אבל כגון 

תשעה באב ואבל אסור בין בחמין בין בצונן, כל שהוא משום 
תענוג כגון תענית צבור בחמין אסור בצונן מותר. גם איסור לימוד 

תורה ושאילת שלום הם לקוחים באופן מובהק מדיני אבלות.

ג. אלמנט נוסף מעניין המאפיין את תשעה באב הוא ההקבלה 
ליום הכיפורים. אותם חמשת עינויים שמצויים ביום הכיפורים 

מצויים גם בתשעה באב, וכן אלו הם שני הצומות היחידים 
המתחילים מן הערב. לא בכדי הזכיר אותם הרמב"ם בסמיכות: 

"תשעה באב לילו כיומו לכל דבר, ואין אוכלין אלא מבעוד יום, ובין 
השמשות שלו אסור כיום הכפורים" )תעניות ה, ז(, ואף הגמרא 
בפסחים השוותה ביניהם )נד ע"ב(: "עוברות ומיניקות מתענות 
ומשלימות בו )בתשעה באב( כדרך שמתענות ומשלימות ביום 

הכיפורים".  

מן העבר להווה
מה מלמדים אותנו שלושת אלמנטים אלו? מה הפשר של צירוף 

שלושת המאפיינים ליום אחד? 
ייתכן ושלושת המאפיינים הללו מסמלים את המורכבות העשירה 

של יום שנע בין עבר, הווה ועתיד. ראשון לכל, יום תשעה באב 
הוא יום של אבל. כמו אבל שמקונן על קרוב שנפטר לו ושלא 
ישוב עוד, כך אנו מזדהים ביום זה עם האבדן הגדול של בית 
המקדש וריבונות ישראל בארצו ובוכים על כך שאלה נלקחו 

מאתנו. ביטויי האבל משיבים אותנו אפוא אל העבר.
תענית ציבור, לעומת זאת, מבטאת את תיקון ההווה. בהלכות 

תעניות מלמד הרמב"ם כי התענית באותם ימים בהם קרו צרות 
לעם ישראל – כי"ז בתמוז, ג' בתשרי, עשרה בטבת, וגם תשעה 
באב – אין מטרתה לבכות על העבר לכשעצמו אלא יש לקחת 

מהם לקח להווה. וכלשונו של הרמב"ם )ה, א(:
יהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו 

עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלו נשוב 
להיטיב.

כלומר, התעניות הן פתח להתבוננות על המצב הנוכחי החסר, כך 
שמתוך זכרון הצרות שקרו בעבר נתבונן על המציאות כיום ובין 

כי עלינו לשוב בתשובה ולתקן דרכינו כדי לזכות לגאולה. מבחינה 
זו, מטרת צום תשעה באב, הוא כלל תענית ציבור לשוב בתשובה 

מדרכינו הרעים.

שם של מועד
האלמנט השלישי, זה שמבחינתו דומה תשעה באב ליום 

הכיפורים, משקף את החזון לעתיד. לעומת האבל, בו אנו בוכים 
על אבדנו של בית המקדש, הדמיון ליום כיפור משיב אותנו אליו 
ומבסס את הציפייה לשובו. בתשעה באב אנו נוהגים כמנהגי יום 
הכיפורים כי לחוש במעט את השיא של אותו יום קדוש שמביא 

אותנו אל קודש הקודשים ואל הימים בהם כפרה היתה באה לכל 
ישראל בזכות עבודת כהן גדול. רק בדרך זו ניתן למנוע את מה 

שקורה בכל אבלות – בה "המת משתכח מן הלב" )מסכת סופרים 
פרק כא(.  

מה מונע מבית המקדש המת להשתכח מליבות עם ישראל? בניגוד 
לכל אבל, בו יש השלמה על אבדנו של המת, בבית המקדש האבל 

רצוף בציפייה לשובו. המציאות של החורבן היא זמנית בלבד ועל 
כן האבל אינו יכול להשתרש באופן קבוע בלבותינו. גם בשיא האבל 

של תשעה באב, אנו מקיימי הלכות המזכירות את יום הכיפורים, יום 
עבודת כהן גדול בבית המקדש, ואף את מגילת איכה אנו מסיימים 

בקריאה "חדש ימינו כקדם".
מזה הטעם מוצאים אנו בתשעה באב את ההלכה המפתיעה: "אין 
אומרים תחנון בתשעה באב, ואין נופלים על פניהם משום דמקרי 

מועד" )שו"ע או"ח תקנט, ד(. השאיפה לבניינו של בית המקדש 
המלווה את האבל הופכת במובן מסוים את תשעה באב למועד, 

ולכן אין אומרים בו לא תחנון וגם לא סליחות, כשאר תעניות הציבור. 
לשון הפסוק שעליו נסמכת הלכה זו "קרא עלי מועד" מלמדת כי 
כיוון הקב"ה את ימי החורבן לזמן זה )מועד(, וכי יום זה מוכן הוא 

מראש לכך. ואם הקב"ה ייחד וייעד זמן זה, הרי שליום זה יש חשיבות 
מיוחדת. אלא שבעוד שבעבר הוא יוחד לחורבן, בעתיד הוא ייוחד 

לגאולה, ואכן ביום זה – כך אומרת המסורת – נולד המשיח )ב"י או"ח 
תקנד(.

במהרה בימינו אמן. 
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אמונה ותקווה או ייאוש?
סיכוייו של אדם הנמצא בצרה או במצוקה 

כלשהי לשפר את מצבו תלויים כמובן בראש 
ובראשונה בעובדות אובייקטיביות הנוגעות 
למצבו. ברם, לא הנתונים היבשים קובעים 
את הסיכוי לשינוי, אלא גם נתונים נפשיים. 

כוחות הנפש הנקראים אמונה ותקווה חשובים 
לעיתים לא פחות ולפעמים אף יותר. חולה 

המאושפז לדוגמה בבית חולים, וסבור שכלו 
סיכוייו להחלים, מצמצם באי-אמונתו את 

סיכוייו. לעומתו, חולה השרוי באותו מצב, אך 

תקווה ואמונה!
משה מתאר בפרשה כיצד ברגעי הקושי והמשבר הוא הכריז: 

"ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם". אולם הוא לא 
התייאש אלא פנה לעם בקריאה: "ָהבּו ָלֶכם ֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים 
ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם", ולאחר שמינה את האנשים 

המתאימים, ציווה אותם משה, כיצד עליהם לבצע את תפקידם 
ואמר: "ָׁשֹמַע ֵּבין־ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין־ִאיׁש ּוֵבין־ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרֹו. 
ֹלא־ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט ַּכָּקֹטן ַּכָּגֹדל ִּתְׁשָמעּון ֹלא ָתגּורּו ִמְּפֵני־ִאיׁש 

ִּכי ַהִּמְׁשָּפט ֵלאֹלִהים הּוא ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי 
ּוְׁשַמְעִּתיו". משה יצר אפוא מערכת של ערכאות שיפוטיות שיכלו 
לטפל באופן זמין וסדיר בבעיותיהם של כול בני ישראל, וכך יכול 

היה להוביל במדבר עם מלא תקווה ואמונה.

מצבים משבריים
ברם, בהמשך, בעקבות חטא המרגלים, חלחל בקרב העם ייאוש 
כבד, ואבדו האמונה בעתיד והתקווה לטוב. משה מתאר במילים 

קשות את המשבר שפשה בעם: "ַוֵּתָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶכם ַוֹּתאְמרּו 
ְּבִׂשְנַאת ה' ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ָלֵתת ֹאָתנּו ְּבַיד ָהֱאֹמִרי 
ְלַהְׁשִמיֵדנּו. ָאָנה ֲאַנְחנּו ֹעִלים ַאֵחינּו ֵהַמּסּו ֶאת־ְלָבֵבנּו ֵלאֹמר ַעם 

ָּגדֹול ָוָרם ִמֶּמּנּו ָעִרים ְּגֹדֹלת ּוְבצּוֹרת ַּבָּׁשָמִים ְוַגם־ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו 
ָׁשם". בני ישראל חשבו עד אותו רגע שהם צועדים אל ארץ של 

נמושות, שיקדמו את פניהם בתשואות, וכשהתברר להם שלא כך 
הדבר הם נפלו לתהומות הייאוש. במצב משברי כזה, בלי אמונה 

ביכולת להיכנס לארץ, ובלי תקווה שיצליחו לממש את החזון 
שהחיה את רוחם, באמת לא היה כל סיכוי לאותו דור להגיע אל 

הארץ המובטחת. הגזרה שנגזרה באותו ליל תשעה באב במדבר 
)1398 לפנה"ס( היתה תוצאה הכרחית מהמצב, שכן  דור שאיננו 

מאמין ביכולתו להיכנס לארץ, אין לו מוצא אלא למות במדבר.

גזרת החורבן שיצאה לפועל בתשעה באב של שנת 586 לפה"ס 
באה על רקע מצב דומה. אנשי המעמדות הגבוהים שגן אמנם 

באשליות, ושללו כל אפשרות של חורבן. הם הכריזו: "מי יחת 
עלינו ומי יבוא במעונותינו" )ירמיהו כא, יג(, וסברו שלא ייתכן 

ש-ה' יחריב את היכלו )שם, ז, ד(. לעומתם, רוב העם טבע בייאוש 
ואבדן תקווה, כיוון לנוכח השלטון המסואב, ומערכת המשפט 

שהפכה למשפח. ישעיהו עומד על כך שבני המעמדות הנמוכים 
נעשקים, ונואשים מלראות צדק. בהפטרת שאנו קוראים ערב 

תשעה באב הוא מתאר: "ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאִתי 
ִמְׁשָּפט ֶצֶדק ָיִלין ָּבּה ְוַעָּתה ְמַרְּצִחים: ָׂשַרִיְך סֹוְרִרים ְוַחְבֵרי ַּגָּנִבים 
ֻּכּלֹו ֹאֵהב ֹׁשַחד ְוֹרֵדף ַׁשְלֹמִנים ָיתֹום ֹלא ִיְׁשֹּפטּו ְוִריב ַאְלָמָנה ֹלא־

ָיבֹוא ֲאֵליֶהם )ישעיהו א, כא-כג(. 

מלא אמונה ובתקווה להחלים יש לו סיכוי גדול יותר. האמונה 
והתקווה הם קודם כל בבורא עולם, מעבר לכך צריך האדם 

להאמין בעצמו, ועל כל אלה יש להוסיף את האמון במערכת 
ובגורמים המטפלים שבלי ההשתדלות שלהם בוודאי לא יגיע 

להחלמה. 

פרשתנו הנקראת מדי שנה בסמיכות לתשעה באב מדגימה 
כיצד תקווה או ייאוש יוצרים את ההבדל בין תקומה לחורבן. 

משה רבנו משחזר בפני העם כיצד אחרי היציאה ממצרים 
הוא מצא עצמו בפני עם גדול וטרחן המרבה במריבות. באותה 

עת הוא היה הסמכות האחת והיחידה, ואליו פנו בני ישראל 
עם כל בעיותיהם. משה הבין שאין לו אפשרות לעמוד בעומס, 
וכי הוא עלול להגיע לקריסה טוטאלית. לא רק הוא ניצב בפני 

סכנת שבירה, גם עם ישראל כולו היה עלול להגיע אל סף 
ייאוש. אם כל שאלה הלכתית, וכל דין תורה מחייבים עמידה 

בתורים אין-סופיים כדי להגיע אל השופט היחיד, משה, יחושו 
כולם שאין להם כתובת ממשית לבירור ענייניהם וספקותיהם, 

ואווירת נכאים עד מהרה תחלחל. משה נבול ייבול, ואתו כל 
העם יקמול. בעקבות עצת יתרו, מצא משה את הדרך לשנות 
את המצב בעזרת מינוי גורמים נוספים שייטלו על עצמם את 

האחריות. הוא ביזר סמכויות, ויצר מערכת שנתנה תקווה וסיכוי 
לכל אחד למצוא את הפתרונות לבעיותיו. 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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עולם שלא זנח אותנו, ותקווה שכשם שדברים השתבשו ואף 
נהרסו, כך הם יכולים להשתפר ולהתקן. עם ישראל לא היה זוכה 

לשוב לארצו אחרי אלפיים שנות גלות בלי אותה אמונה. אין זה 
מקרה שההמנון הלאומי של מדינת ישראל נקרא "התקווה". זו 

היתה מילת המפתח להישרדות היהודית לכל אורך ההיסטוריה. 

עלינו לחזק את האמונה והתקווה בקרבנו בכל מצב, הן ברמה 
האישית והן ברמה הציבורית והלאומית, גם כאשר נופלות עלינו 

בעיות אישיות, או שבזירה הבין-לאומית ישנן התפתחויות לא 
טובות. כל עוד בלבב פנימה יש תקווה, וכל אדם משתדל לחזק 
את מי שנמצא במועקה ובמצוקה, יש סיכוי להתקדם לגאולה 

שלימה.

חז"ל מתארים במדרש את הייאוש שאחז בעם, כאשר היתום 
והאלמנה אף אינם מנסים לפנות לערכאות השיפוט, בראותם 
שאף אנשים בעלי מעמד איתן מהם לא זכו בה למענה הולם: 

"בראשונה היה אדם עולה לדין בירושלם. והיה הדיין משהה את 
דינו, והיה יוצא משם בפחי נפש, והיתה אלמנה פוגעת בו בדרך, 
ואומרת לו מה עשית בדינך, והוא אומר לא הועלתי כלום, היתה 

אומרת: מה אם זה האיש לא הועיל כלום, אני על אחת כמה וכמה 
והייתה חוזרת, לקיים מה שנאמר: יתום לא ישפוטו וריב אלמנה 
לא יבא אליהם" )מדרש אגדה )בובר(, דברים א, א(. על מצב זה 
אפשר לקרוא את דבריו של ישעיהו שנאמרו במקורם למלכות 

ישראל ערב חורבנה: "אם תאמינו כי לא תיאמנו" )ז, ט(. אין קיום 
לעם ישראל כשבניו מאבדים אמונה ותקווה.

גם בימי הבית השני, כל עוד פיעמה תקווה בלבות היהודים, והם 
האמינו בסיכויים לשרוד מול הרומאים, החורבן לא בא. הוא הגיע 

כאשר אפסה התקווה, והיתה תחושה כללית של אוזלת יד וייאוש. 
לאחר חורבן הבית השני רבו בישראל יהודים שאחזה בהם רוח 
של ייאוש מוחלט. בהמשך, בעקבות החרפת גזירות הרומאים 

לאחר כישלון מרד בר-כוכבא. היו אף שטענו כי "דין הוא שנגזור 
על עצמנו שלא לישא אישה ולהוליד בנים ונמצא זרעו של אברהם 

אבינו כלה מאליו" )בבא בתרא ס, ב(. 

הסיכוי לגאולה
אולם חכמי ישראל היטיבו להבין שהדרך הנכונה היא לקיים מנהגי 

אבלות, אך במידה כזו המאפשרת את המשך החיים הנורמליים. 
רבי יהושע בן חנניה, גדול הדור באותה עת, קבע: "שלא להתאבל 

כל עיקר אי אפשר שכבר נגזרה גזרה ולהתאבל יותר מדאי אי 
אפשר שאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב צבור יכולין לעמוד 

בה" )שם(. וכך יצרה ההלכה דפוסי אבלות המשמרים את זכר 
החורבן בחיי היום-יום, כמו גם ימים מיוחדים בהם מתמקדים 

ביתר אינטנסיביות בחורבן, אולם בה בעת הם דאגו להפיח 
בעם ישראל אמונה ותקווה לגאולה, והדבר מתבטא בתפילותינו 

הנאמרות מדי יום. 

יתר על כן, אף בתשעה באב, בו אנו מתרכזים בחורבן בכל 
ישותינו, מתקיימים כמה סממנים של תקוות גאולה, ואביא לכך 

מספר דוגמאות: מגילת 'איכה' מסתיימת בפסוק: "השיבנו ה' 
אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם", כמה קינות מסתיימות בתקווה 
לגאולה, אנו זוכרים את דברי חז"ל שבתשעה באב נולד המשיח, 
יום תשעה באב עצמו נקרא "מועד", ולכן לא אומרים בו 'תחנון', 

מחצות היום מותר לשבת על כיסא, יש קהילות בהן מבצעים אחר 
הצהרים פעולות המציינות הכנה לעתיד טוב ושמח, כגון שטיפת 
הבית או חפיפת הראש של נשים, ובמוצאי תשעה באב מברכים 

את ברכת הלבנה, "שעתידין בני ישראל להתחדש כמותה".

 כמו בחיים האישיים, כך גם בחיים הציבוריים והמדיניים, יכולת 
ההצלחה תלויה במידה רבה באמונה ובתקווה, אמונה בבורא 



WWW.ALONSHABBAT.COM ניתן למצוא אותנו באתר 5

ה
טר

הפ
ה

ן 
מ

פרשת דברים נקראת בשבת חזון, שבת 
שלפני ט' באב. בימים אלו של חשבון נפש 

אישי וחברתי ה' דורש מאיתנו בהפטרת 
הפרשה מתוך ספר ישעיה סדרה של 

פעלים לתיקון: רחצו, היזכו, הסירו, למדו, 
דרשו משפט, שפטו יתום, ריבו אלמנה. 

שבעה פעלים. המספר שבע הוא מספר 
נוסחאי, טיפולוגי, הנושא עמו משמעות 

מיוחדת. ידוע לנו, למשל, ש"כל השביעין 
חביבין" )ויקרא רבה( ואנו מכירים את 

המספר שבע ממקומות שונים – שבעת 
ימי השבוע, שנת השמיטה. שנת יובל, 

שבעה דורות, רקיע שביעי ועוד. גם לשבעת 
הפעלים בהפטרה משמעות רוחנית. ננסה 

בתת מודע, כעס על אותה קבוצה המקבלת מאיתנו יחס לא 
שוויוני מסיבות שונות – פוליטיות, דתיות, חברתיות ועוד(, 

עלינו להתחיל לשפר את היחס לקבוצה אחת בלבד מתוך 
המכלול. או לחלק מהקבוצה. או לאדם אחד מהקבוצה, או 

לילד אחד מהקבוצה. אנשים רבים שחשו כי אינם יכולים 
לסבול, לשאת, להיות בקרבת קבוצה שהם מרגישים דחייה 
כלפיה, הרגישו שהם כן יכולים להכיל אדם אחד יוצא דופן 

בקבוצה, ילד או ילדה מתוך הקבוצה הדחויה. אותו אדם 
או אותו ילד היו נעימים יותר, פתוחים יותר, נחמדים יותר 
בעיניהם וכך אט אט התקרבו לשאר חברי הקבוצה ממנה 

הסתייגו מלכתחילה.

היזכו
ההזדככות של כל אחד מאיתנו יכולה להתבטא בדרכים 

שונות. יש אדם המרגיש הזדככות לאחר קריאת ספר טוב 
או צפייה בסרט טוב, המעוררים מחשבות, הגורמים לנו 

להזיל דמעה, המאפשרים לנו להזדהות עם גיבור הסיפור 
או הסרט. יש אחרים המרגישים הזדככות לאחר תפילה או 

קריאת פרקי תהילים או ביקור בקברי צדיקים. גם טיול בטבע 
השקט והדומם המרהיב ביפי בריאתו יכול להביא להרגשת 

הזדככות. נשים רבות חשות הזדככות לאחר טבילה במקווה, 
למשל. לא משנה מה הדרך בה אנו בוחרים להגיע לתחושת 

ההזדככות, החשוב הוא להגיע אליה. ואם נזכור שזו אינה 
המלצה אלא דרישה של ה' מאיתנו, נמשיך להתמיד בחיפוש 

הדרך האישית שלנו להזדככות שתוביל אותנו לראות את 
האחר באור שונה.

הסירו
כאשר הנביא ישעיה דורש בשם ה' "הסירו!" הוא מתכוון 
מן הסתם לא-לוהי נכר מעץ ואבן. לא נראה לי שא-לוהי 

הנכר של היום הם א-לוהי הנכר של אז. היום יש לנו א-לוהי 
נכר אחרים וברשותכם, אתייחס למלה "נכר" אטימולוגית. 
המלה "נכר" מזכירה לנו את המלים "ניכור" ו"התנכרות". 

ואם נחליף את האות נו"ן במלה "התנכרות" באות מ"ם 
נקבל "התמכרות". אז מהם הדברים שאנו מכורים אליהם 

היום היוצרים חיץ בינינו לבין האחרים? הגורמים לניכור 
בינינו לבין הסובבים אותנו? ראשית מקום העבודה. מקום 
עבודה שהנורמה המקובלת בו היא ש"אומנם יום העבודה 
מסתיים בשעה 16.30, אבל אף אחד אינו מעז לקחת את 

תיקו ולצאת אלא מחכה עד שעה 18.00 – 19.00, כי לא נעים, 
כולם נשארים", זהו מקום עבודה שהוא א-לוהי נכר החדשים 
שלנו. ההורים מגיעים הביתה בשעה 20.00 אחרי שצלחו את 
הפקקים של שעות הערב בכבישים )עוד א-לוהי נכר – הרכב 

לתת להם משמעות רלוונטית לימינו מבחינה חינוכית-ערכית, 
משמעות שתוביל להעצמה אישית והעיקר – קירבה לזולת.

רחצו
אפשר לרוץ למקלחת בשלב ראשון, המקלחת תתן לנו 

תחושת רעננות ונקיות. אך לא במים זורמים מדובר הפעם 
אלא בהתייחס לפסוק מתוך ספר תהילים – "ארחץ בניקיון 

כפי" )תהילים כו ו(. ה' דורש מאיתנו יושר, טוהר מוסרי ויחס 
של שוויון מצידנו לכל ברואיו. המלים יפות ונעימות וכל 

אחד מאיתנו ודאי מחשיב עצמו כישר, מוסרי ושוויוני. אולם 
בפועל, קשה עד קשה מאד לקיים שלוש מידות אלו המצויות 
בקטגוריית ה"רחצו". אחד הדברים החשובים שלמדתי מאבי 
ז"ל הוא, שכאשר ניצבת לפנינו משימה קשה כל כך ולעיתים 
בלתי אפשרית לקיום במאת האחוזים, עלינו להתחיל בקטן. 
לחלק את הקושי למשימות קטנות וברות ביצוע. למשל, אם 

קשה לנו לתת יחס שוויוני לקבוצות מיעוט שונות או לקבוצות 
חלשות אחרות מכל מיני סיבות )דעות קדומות, חינוך מפלה 
שקיבלנו בבית ונטמע בנו ביודעין או שלא ביודעין, במודע או 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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שלנו, שאנו לא יכולים בלעדיו. לא ניסע, חלילה, ברכבת או 
באוטובוס ונשאיר רכב בחניון, אלא ניסע ברכב פרטי בנוחות 
המרבית, כאשר בכל רכב נמצא רק אדם אחד בלבד, ומכאן 
הפקקים הגדולים בשעות הבוקר והערב(, הילדים כבר אחרי 

מקלחת וארוחת ערב ועיניהם כבר נעצמות מעייפות. הקרבנו 
את השעות שהיינו אמורים להיות עם ילדינו על מזבח א-לוהי 

נכר של העבודה. ולא בנו האשם. האשם הוא במעסיקים 
שלנו. באלה שאינם מעודדים לצאת הביתה בזמן אלא ההיפך, 

מעודדים להישאר כמה שיותר. וחוץ מא-לוהי נכר "העבודה" 
אלו עוד א-לוהי נכר יש לנו? הטלפון הנייד שלנו. הוא א-ל הנכר 

הגדול ביותר. שמתם לב מה קורה כאשר שני בני משפחה או 
שני חברים נפגשים? האם הם משוחחים ביניהם? יוצרים קשר 
עין? כל אחד מרכין )שימו לב שוב לאטימולוגיה – נכר – מרכין( 

ראשו לעבר הטלפון הנייד שלו. האפליקציות, הסרטונים, 
התמונות, ההודעות, הרבה יותר חשובים מהאדם העומד מולו. 
הטלפון הנייד שלנו הוא א-לוהי הנכר הגדולים ביותר שיש לנו 

בעת האחרונה. אז להסיר אותו לגמרי לא ניתן. הטלפון משמש 
אותנו גם ליצירת קשר, להעברת הודעות חשובות ולעיתים אף 

מציל חיים, אבל אפשר לסנן מעט, להוריד מעט את התלות בו. 
אפשר מידי פעם גם לצאת מהבית בלעדיו לזמן קצר. ואפשר 

בהחלט להיכנס גם לשירותים ולמקלחת בלעדיו )הצחקתי 
אתכם? בדקו את עצמכם שוב...(

למדו
מה ללמוד? מה שרוצים. תורה, ספרות, היסטוריה, מדעים, 

שפה חדשה, אמנות. הלימודים יפתחו בפנינו פתח חדש למה 
שה' דורש מאיתנו – להתקרב לאנשים.

דרשו משפט
אז אנחנו לא שופטים ולא דיינים. אבל כאשר אנו יוצאים 

ומתבוננים סביבנו יש אינספור הזדמנויות לדרוש משפט. 
כמעט על כל צעד ושעל אנו נתקלים בעוול שנעשה לאחרים. 

לא נעמוד מנגד. בנימוס נבקש צדק עבור אחרים. נתריע. 
נשאל. נתעניין גם בזרים לנו אם נרגיש במצוקה שלהם. לא 

נעיק עליהם אבל נשאל – "הכל בסדר? אפשר לעזור?". יוצא 
לי לעשות זאת המון פעמים לאנשים זרים המגיעים לספסל 
הציבורי בגינה הציבורית הסמוכה לביתי. אפשר לכתוב ספר 
מכל המקרים שנתקלתי בהם על ספסל זה וניגשתי להציע 

להם עזרה. לפני זמן מה נסעתי ברכבת ושמעתי קול בכי 
מהקרון הסמוך. יש אנשים שלא נעים להם להתערב, הם 

מרגישים אי נוחות לשאול. אני אומרת לעצמי תמיד – מקסימום 
יגידו לי "זה לא עניינך". ניגשתי וראיתי חיילת בוכה. "מה 

קורה?" שאלתי אותה, "הכל בסדר?" היא המשיכה לבכות. 
"להביא לך מים?" היא הניעה ראשה ל"לא". "את צריכה כסף?" 

)קול פנימי שלי: תפסיקי לחפור, קול מנגד: אל תעזבי אותה(, 
היא שוב הניעה ראשה ל"לא". "אוזן קשבת?" חייכתי אליה. 

היא שוב הניעה ראשה ל"לא". "טוב, אם תרצי משהו אני בקרון 

הסמוך" הנחתי לה. כל אותה עת עמד פקח הנסיעה לידינו 
והקשיב לשיחה. הוא נותר לידה ואני שבתי למקומי. לאחר כמה 

דקות הוא הגיע אלי: "הכל בסדר איתה" הוא אמר לי. "פשוט 
חבר שלה עזב אותה במסרון קצר". לב שבור הוא באמת מקור 

לבכי. אבל נרגעתי מעט וידעתי שהיא תצא מזה. היא לא 
זקוקה לי, אלא למישהו קרוב שיתמוך ויחבק ויגיד לה שהיא 

עוד תמצא את אהבת חייה האמיתית. אני כותבת את הדברים 
לא כדי שמי שיקרא יגיד לי "כל הכבוד", אלא כדי לתת דוגמה 
לאלה המהססים. רואים משהו לא בסדר במסעדה, בתחבורה 
ציבורית, בספסל בגינה, וחוששים להתערב. חוששים לשאול. 

אז לא לחשוש. אפשר להציל המון לבבות משברון לב רק 
בשאלה פשוטה קטנה – "הכל בסדר? צריך עזרה?"

שפטו יתום וריבו אלמנה
בדרך כלל במקרא היתום, הגר והאלמנה כתובים יחדיו. זו 

החוליה החלשה בחברה ולה צריך לדאוג. משום מה, כאן הגר 
נעלם. אבל אנחנו נחזיר אותו. כי ליתום ולאלמנה מדינת ישראל 
דואגת. יש ביטוח לאומי ויש תגמולים לנפגעי פעולות איבה ויש 

קרנות מיוחדות התומכות באלמנות וביתומים בעיקר אם הם 
משפחות שכולות שיקיריהן נהרגו בצבא. אז נכון שבתקופת 

המקרא דווקא האלמנה והיתום היו החלשים. בימינו מצבו 
של הגר גרוע הרבה יותר והוא החוליה החלשה. הגרים בתוכנו 
נטולי זכויות, סכנת גירוש מרחפת עליהם תדיר, אם הם רוצים 
להצטרף לחיק היהדות מערימים עליהם קשיים רבים. כבר לא 

מדובר בציפורה שנישאה בשיא הטבעיות למשה והצטרפה 
לעם. כבר לא מדובר ברות המואביה, שרק אמרה לנעמי "עמך 
עמי וא-לוהייך א-לוהיי" והצטרפה לעם היהודי. כבר לא מדובר 
ברבי עקיבא שהיה בן גרים. היהדות של היום היא הרבה פחות 
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א.ביטויים השאולים ממגילת 
איכה 

ְמִגַלּת ֵאיָכה היא קובץ של חמש קינות, 
שנתחברו לאחר חורבן בית המקדש הראשון. 

חז"ל מייחסים את חיבור המגילה לירמיהו 
הנביא, וְמכנים את הספר "מגילת קינות", וכך 
 -   Lamentationes שמו ִבְשפות אירופה

קינות בלטינית. המגילה פותחת ב - "ֵאיָכה ָיְשָׁבה 
ָבָדד". 'איכה' – צורה מואורכת של מילת השאלה 

'איך', והיא משמשת ַבמקרא ִלְפתיחת שאלה 
רטורית, שהיא אמירה יותר ִמּשאלה: "ֵאיָכה 

ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבכם" – מלין 

ג. הפועל 'לטפח' במשמעות לגדל ולטפל חוזר 
פעמיים במגילה: "ִאם תֹּאַכְלָנה ָנִשׁים ִפְּרָים ֹעֲלֵלי ִטֻפִּחים" )ב' כ'(; 

ומכאן שאל ביאליק כשכתב: "ואני יתום נידח, עוֵלל טיפוחיכם". 
המלים לטפל ולטפח – השרש המשותף להן הוא ט"פ המזכיר את 

התינוקות – הטף המטפלים בהם והמטפחים אותם, וקרוב להן 
המלה הערבית 'ִטְפל' שפירושה 'תינוק'.  

ד. כיום מקובלת האמרה "לא עליכם" , 
בהוראה 'שלא תדעו צרה זו' – ביטוי זה שאול מהקינה, אלא שהוא 

מופיע בא' ולא בע': "לֹוא ֲאֵליֶכם ָכּל ֹעְבֵרי ֶדֶרְך" )א' י"ב(.

ה. המגילה תרמה אף לסלנג העברי: 
הפועל 'להכפיש' – לבזות ולהטיל דופי באחר; ובמגילה: "ִהְכִפּיַשִׁני 

ָבֵּאֶפר" )ג' ט"ז(. 'להכפיש באפר' – הוא סימן לאבלות, שהאֵבל 
מתפלש בעפר, ובחילופי כ/ב – כפש/כבש – כאילו אמר: כבש 

אותי בעפר, וקרוב אליו 'כבש פניו בקרקע'.

ו. "לא יסוָלא ַּבּפז", אומרים היום על דבר טוב שאפילו 
זהב לא ישווה לו. האמירה הזאת מבוססת על הפסוק "ְּבֵני ִצּיֹון 

ַהְיָקִרים ַהְמֻסָּלִאים ַּבָּפז". 'פז' הוא זהב המפורסם בֹזֹהרו ובערכו, 
והוא קרוב למילה הערבית 'ִפָּצ'ה' - כינוי לגוש כסף, ובעברית 

החדשה, בהשאלה – "ושמש פז זורחת" – קרני השמש המבריקות 
כעין הזהב. 'מסוָלא' משמעו ששוקלים אותו ומכאן בהשאלה 
שהוא יקר ומוערך, ומקוננים על בני ציון שבעבר היו נשקלים 

ונערכים ִבְזהב פז וכיום הם שווים לחרס הקל להישבר: "ֵאיָכה 
ֶנְחְׁשבּו ְלִנְבֵלי ֶחֶרׂש ַמֲעֵׂשה ְיֵדי יֹוֵצר". 

ז. "הוא משמיע את דעותיו בראש 
חוצות", אומרים היום – גם הביטוי "בראש חוצות" ממגילת 

איכה: "ָהֲעטּוִפים ְּבָרָעב ְּבֹראׁש ָּכל-חּוצֹות": המילה 'חוצות' 
משמעה מחוץ לבית, והיא כינוי ִלרחובות מרכזיים או ִלשווקים: 

על בלק ובלעם נאמר "ַוָּיֹבאּו ִקְרַית ֻחצֹות" )במ' כ"ב(. ובימינו  
"ֻחצֹות היוצר" הוא כינוי לָיריד של יוצרים בירושלים.

ח. "ָנְפָלה ֲעֶטֶרת ֹראֵׁשנּו" העטרה היא כתר המלך 
או מצנפת ִלנשוא פנים, ובהשאלה מתן הערכה וכבוד, שהם מעין 

כתר למכובד.  הפסוק הוא משל על בית המקדש שהיה מחמד 
עינינו. ובימינו "נפלה עטרת ראשנו" ֶנאמר על יקירינו שהלכו 

לעולמם. 

ט. "חדשים ַלּבקרים", הנשמע הרבה ַבגרסה "חדשות 
ַלּבקרים", שמקורו בפסוק: "ֲחָדִׁשים ַלְּבָקִרים ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך" – 

בוקר בוקר רבה האמונה בך. 

י. ונסיים בדברי נחמה: "ֲהִשׁיֵבנּו ה' ֵאֶליָך ְוָנׁשּוָבה 

משה על כובד משאו, וישעיהו קובל על הידרדרות צאן מרעיתו: 
"ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה". ָבעברית החדשה הייתה "איכה" 
למילת עגה, סלנג, ַבהגייה מלעילית:  פרצוף א^יכה, וגם 'פרצוף 

של תשעה באב'  – פנים עצובות, וכן ִמיֵמי איכה – לציון דבר 
שעבר זמנו. נעמי שמר שילבה את המילה 'איכה' ְבשירּה 'ירושלים 

של זהב': "איכה יבשו בורות המים", וביקשה לרמוז שָלעיר 
העתיקה אין חיּות בלי היהודים שבה. 

העברית החדשה התעשרה ְבמגוון מילים וביטויים אחרים 
שמקורם ַבמגילה, הנה אחדים מהם:

א. "ֹלא ָזְכָרה ַאֲחִריָתּה ַוֵתֶּרד ְפָּלִאים")א' 
ט'(  – ובימינו: הבורסה ירדה פלאים, ירידה גדולה.

ב. "ֵעיִני ִנְגָּרה ְוֹלא ִתְדֶמה ֵמֵאין ֲהֻפגֹות" 
)ג' מ"ט( – ומכאן שאלנו ביטויים כגון: הפוגה בקרבות, שקט 

זמני; הפוגה בגשמים וכד'. 
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ַחֵדּׁש ָיֵמינּו ְכֶּקֶדם" )ה' כ"ב(– השור קד"ם הוא מילה והיפוכה: 
קדום לצד קדימה; ההתחדשות ביהדות היא עפ"י נסיוננו בעבר, 

ה'קדימה' שלנו בנוי  כדוגמת ה'קדום', מה שיהיה, כבר היה; 
היו לנו נביאים ומלכים, כוהנים ובית המקדש, ואל אלה אנו 

מתגעגעים. ונוכל לנחש שפסוק זה עמד מול עיני  נעמי שמר 
כשכתבה: "השיבני ואשובה אל הארץ הטובה". 

ב. לקט מדרשים מאיכה
א. "ַרָּבִתי ַבּגֹוִים" ]=חכמתם של בני ירושלים] - והלא כבר נאמר 

"ַרָּבִתי ָעם", ומה תלמוד לומר "ַרָּבִתי ַבּגֹוִים ?" אלא רבתי בדעות. 
רבי הונא בשם רבי יוסי: בכל מקום שהיה אחד מבני ירושלים 

הולך למדינה, היו מציעים לו קתדרא )כיסא, מושב, ביוונית( לישב 
עליה בשביל לשמוע חכמתו.

ב. מעשה ברבי יהושע שהיה מהלך בדרך, מצאו אדם אחד 
שהיה מהלך בדרך, אמר לו: מה אתה עושה?

אמר לו: אני מהלך בדרך. אמר לו: יפה אמרת שאתה מהלך 
בדרך, שכבשוה לסטים שכמותך. הלך משם יותר, ומצא תינוק 

אחד יושב על פרשת דרכים, אמר לו: איזו דרך קרובה לעיר? 
אמר לו: זו קרובה ורחוקה, וזו רחוקה וקרובה. הלך רבי יהושע בזו 
שקרובה ורחוקה, כיוון שהגיע לעיר מצא גנות ופרדסים מוקפים 

לחומה,
וחזר אצל אותו תינוק, ואמר לו: בני, וכי זו קרובה לעיר?! אמר לו: 

אתה הוא חכם של ישראל, לא כך אמרתי לך, שזו קרובה ורחוקה, 
וזו רחוקה וקרובה?! באותה שעה אמר רבי יהושע: אשריכם 

ישראל, שכולכם חכמים מגדולכם ועד קטנכם.

ג. ומפני מה נאמר מגלת קינות אלפא ביתא? רבי יהודה אומר: 
לפי שכתוב: )דניאל ט( "ְוָכל-ִיְׂשָרֵאל ָעְברּו ֶאת-ּתֹוָרֶתָך"  וגו' שהיא 

כתובה מאל"ף ועד תי"ו, לפיכך נכתבה המגלה הזאת אלפא 
ביתא, זו כנגד זו.

ד. אמר רבי שמעון בן יוחאי: אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: 

 מפגשי חוויה ותרבות  –חברותא
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
 פיוטים, שירים וסיפורים –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
מגוון נושאים לוועדים,  

 לשבת/תרבות/חתן.
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

 נא לפנות למשה אוסי 09-8335016  098335016נא לפנות למשה אוסי   

 מסע אל יהדות ספרד 
הרצאות בליווי מצגות וסרטים 

  ספרד תחת :מבין הנושאים 
הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח 

ב"תור הזהב"; שירת החול והקודש; 
 האינקוויזיציה והגירוש; מטולדו

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו והמוסיקה 
האנדלוסית; זמרים ואומנים חוזרים 

 אל שירת ספרד, ועוד.
  09-8335016משה אוסי 

  
התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה ומרקוביץ' רקמה

אתם בכיתם בכיה של ִתְפלּות, סופכם להיות בוכים בכיה של 
ממש. והיכן בכו ישראל בכיה של תפלות? (במדבר י"א( "ַוִּיְׁשַמע 

ֹמֶׁשה ֶאת-ָהָעם ֹּבֶכה ְלִמְׁשְּפֹחָתיו" (שם י"ד( "וִּתָּׂשא ָּכל-ָהֵעָדה ַוִּיְּתנּו 
ֶאת-קֹוָלם", והיכן בכו ישראל בכיה של ממש? רבי איבו אמר: אחד 
ברמה ואחד בבל, ברמה דכתיב: )ירמיה לא( "קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע"  
וגו' בבבל, דכתיב: )תהלים קל"ז( "ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל" וגו'. רבי יהודה 
ברבי סימון אמר: חד ביהוד מדינתא, ואחד בבבל. ביהוד מדינתא 

"ָּבכֹו ִתְבֶּכה ַּבַּלְיָלה ," בבבל "ַעל ַנֲהרֹות ָּבֶבל".

ה. אמר רבי איבו: לילה מושך עמה קינה. מעשה באשה אחת 
שהיתה בשכונתו של רבן גמליאל, והיה לה בן תשחורת )נער( 

ומת, והיתה בוכה עליו בלילה, והיה רבן גמליאל שומע את קולה 
והיה נזכר חורבן בית המקדש, והיה בוכה עמה, עד שנשרו ריסי 

עיניו, וכיון שהרגישו בו תלמידיו עמדו ופינו אותה משכונתו.

ז. "ִּכי-ָרֲאָתה גֹוִים ָּבאּו ִמְקָּדָׁשּה ֲאֶׁשר ִצִּויָתה ֹלא-ָיֹבאּו ַבָּקָהל ָלְך" 
)א' י'( - אתה מוצא בשעה שנכנסו שונאים לבית המקדש, נכנסו 
עמונים ומואבים עמהם, והיו הכל רוצים לבוז כסף וזהב, ועמונים 

ומואבים רצין לבוז את התורה כדי לעקור (דברים כ"ג) "ֹלא-ָיֹבא 
ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה'" .

ח. תני רבי שמעון בן יוחאי: אם ראית סוס פרסי קשור בארץ 
ישראל, ַצפה לרגליו של משיח. מה טעם? (מיכה ה'( "ְוָהָיה ֶזה 
ָׁשלֹום ַאּׁשּור" וגו'. )ואולי המו"מ הממושך עם איראן מבשר את 

פעמי המשיח...(

ט. סיפור עתיק יודע לספר על מפגשו של נפוליאון עם העם 
היהודי דווקא בט' באב. על פי אותו סיפור, הגיע נפוליאון לבית-
כנסת מט לנפול באחת העיירות, ופגש שם יהודים יושבים על 

גבי הרצפה וממררים בבכי. "מדוע אתם בוכים?" שאל המצביא 
הגדול. "אנו בוכים על בית המקדש שחרב", השיבו המקוננים. 

"לפני כמה זמן חרב אותו בית מקדש?", הוסיף המצביא 
להקשות. התשובה הכתה אותו בתדהמה: "לפני כ-1800 שנה". 


