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או כפי  �" בלק"פרשת  � בו אנו עסוקי� בפרשת השבוע, בלע� הרשעה� ל" זכה"הרבה זכויות 
 את ישראל לקללשכל מה שהיה בליבו בלע� זכה . "פרשת בלע�: "ל"שהיא קרויה בלשו� חז

שע� המשפט שלו נכנס כל  �  זכה בזכות נוספת שא� יהודי לא זכה להבלע� . ברכהונהיה לנתהפ� 
  : בכל בוקר לבית הכנסתיהודי 

לטֹּ֥ -ַמה }ה{ ָרֵאֽ ֹנתֶ֖יָך ִיׂשְ ּכְ ב ִמׁשְ יָך ַיֲעקֹ֑   1:בּו ֹאָהֶל֖

  .את תקופת הגאולהבמשמעותו ובהבנתנו , שנעיי� היו� בפסוק הזההייתי רוצה 

  

בברכה . פעמי� מתהפכות הקללות לברכותהשלוש וב, את ישראל שלוש פעמי� מנסה בלע� לקלל
  :של ע� ישראלועל האחרית בלע� מדבר על הראשית , הראשונה

֖לֹו ַוּיֹאַמ֑ר ִמן }ז{ א ְמׁשָ ָ֥ ׂשּ ֶלךְ - ַוּיִ ק ֶמֽ ִני ָבָל֤ ָרם ַיְנֵח֨ ַהְרֵרי-ֲא֠ ָרה-מֹוָא֙ב ֵמֽ ֶדם ְלָכ֙ה ָאֽ -ֶק֔
ב ּולְ  י ַיֲעֹק֔ ֣ לּלִ ָרֵאֽ ם  }ח{: ָכ֖ה זֲֹעָמ֥ה ִיׂשְ א ָזַע֖ ם לֹ֥ ה ֶאְזעֹ֔ ה ֵא֑ל ּוָמ֣ א ַקּבֹ֖ ב לֹ֥ ה ֶאּקֹ֔ ָמ֣

י }ט{: 'ה ֽ ּנּו ֶהן-ּכִ ָב֖עֹות ֲאׁשּוֶר֑ ּנּו ּוִמּגְ אׁש ֻצִרי֙ם ֶאְרֶא֔ ם -ֵמֹר֤ ֖ ן ּוַבּגֹויִ ּכֹ֔ ד ִיׁשְ ָע֙ם ְלָבָד֣
ב ָֽ א ִיְתַחׁשּ ר ֶאת }י{: לֹ֥ ֖ ב ּוִמְסּפָ ר ַיֲעֹק֔ י ָמָנ֙ה ֲעַפ֣ ֙י ֣מֹות -ִמ֤ ת ַנְפׁשִ ֹמ֤ ָרֵא֑ל ּתָ ַבע ִיׂשְ ֹר֣

הוּ  ֹמֽ ים ּוְתִה֥י ַאֲחִריתִ֖י ּכָ ִר֔   2:ְיׁשָ

 �ובמציאות של ע� ישראל בעול� הזה , ")גבעות("באמהות , ")צורי�("ל הבינו שמדובר באבות "חז
  . מראשית ועד אחרית, א� מצד האמת מדובר במציאות של נצח, מציאות שנראית רגילה וטבעית

בבחינת , הברכה מקו�בלע� את בברכה השניה משנה ו, לדברי� הללו בלק מגיב כפי שמגיב
  :כ� וש� נאמר, "משנה מקו� משנה מזל"

ר }יח{ ֥נֹו ִצּפֹֽ י ּבְ יָנה ָעַד֖ ע ַהֲאִז֥ ָמ֔ ׁשֲ ָל֙ק ּוֽ ֖לֹו ַוּיֹאַמ֑ר ֤קּום ּבָ א ְמׁשָ ָ֥ ׂשּ א ִא֥יׁש   }יט{: ַוּיִ לֹ֣
ב ּוֶבן יַכּזֵ֔ ה-ֵאל֙ ִוֽ ּנָ א ְיִקיֶמֽ ֖ר ְולֹ֥ ה ְוִדּבֶ א ַיֲעׂשֶ֔ ם ַה֤הּוא ָאַמ֙ר ְולֹ֣ ם ְוִיְתֶנָח֑ : ָאָד֖

ה }כ{ ּנָ יֶבֽ א ֲאׁשִ ְך ְולֹ֥ י ּוֵבֵר֖ ְחּתִ ְך ָלָק֑ ֥ה ָבֵר֖ א  }כא{: ִהּנֵ ב ְולֹא-לֹֽ ַיֲעֹק֔ ֶו֙ן ּבְ ֥יט ָא֙ -ִהּבִ

                                                           

 

1
  . 'ה, ד"במדבר כ 
2
  .י�ז, ג"כ במדבר 

 

  יעקב אוהליךמה טובו 

  לפרשת בלק

  ב"תמוז התשע' י, הרב מרדכי אלון

  matan.ozana@gmail.com: הערות/להארות



- 2 - 

 

 

 

ָרֵא֑ל ה ִיׂשְ וֹ ' ָרָא֥ה ָעָמ֖ל ּבְ ֶלְך ּבֽ ת ֶמ֖ ֹו ּוְתרּוַע֥ ם ֵא֖  }כב{: ֱאלָֹהי֙ו ִעּמ֔ ל מֹוִציָא֣
ת ְרֵא֖ם ֽלוֹ  תֹוֲעֹפ֥ ִים ּכְ ְצָר֑ י לֹא }כג{: ִמּמִ ֤ ב ְולֹא-ּכִ ַיֲעֹק֔ ַחׁש֙ ּבְ ת -ַנ֙ ֵע֗ ָרֵא֑ל ּכָ ִיׂשְ ֶסם ּבְ ֶק֖

ר ל ַמה ֵיָאֵמ֤ ָרֵא֔ ל-ְלַיֲעקֹ֙ב ּוְלִיׂשְ ַעל ֵאֽ ֖ א -ֶהן }כד{: ּפָ ָ֑ י ִיְתַנׂשּ יא ָי֔קּום ְוַכֲאִר֖ ָלִב֣ ָע֙ם ּכְ
֙ב ַעד ּכַ א ִיׁשְ אַכל טֶ֔ -לֹ֤ ּתֶֽה-ֶרף ְוַדםֹי֣ ים ִיׁשְ   3:ֲחָלִל֖

  .ולא נעמיק בברכה זו, ג� הפע� בלע� מדבר על יחוד� של ישראל

  :קודמי� הפסוקי� הבאי� נעסוק היו�שבה ברכה השלישית ל

ָל֙ק ֶאל }כז{ אֶמר ּבָ ם ְלָכה-ַוּיֹ֤ ְלָע֔ ֲחָך֔ ֶאל-ּבִ ֣ ֙א ֶאּקָ י -ּנָ ֵעיֵנ֣ ֙ר ּבְ י ִייׁשַ ר אּוַל֤ ָמ֖קֹום ַאֵח֑
י  תֹו ִל֖ ים ְוַקּבֹ֥ םָהֱאלִֹה֔ ָֽ ק ֶאת }כח{ :ִמׁשּ ָל֖ ח ּבָ ֥ ּקַ ף -ַוּיִ ָק֖ ׁשְ ֔עֹור ַהּנִ אׁש ַהּפְ ם רֹ֣ ְלָע֑ ּבִ

ן-ַעל יֹמֽ י ַהְיׁשִ ֵנ֥   4:ּפְ

זהו המקו� שבו יחטאו ישראל בסו� . אידיאולוגיה מסוימתבעל  ראש הפעור הוא מיקו� מיוחד
אנו מרגישי� שבלע� רצה לשאוב משהו מאותו מקו� וליצוק אותו , כלומר. הפרשה ע� בנות מדי�

  . אל תו� הברכה

י ה }א{ ֵעיֵנ֤ י ֞טֹוב ּבְ ֣ ם ּכִ ְלָע֗ ְרא ּבִ ֣ ְך ֶאת' ַוּיַ ל ְולֹא-ְלָבֵר֣ ָרֵא֔ ַעם-ִיׂשְ ַפֽ ְך ּכְ ַעם -ָהַל֥ ַפ֖ ּבְ
ת ֶאל ׁשֶ ֥ ֑ים ַוּיָ את ְנָחׁשִ יו-ִלְקַר֣ ָנֽ ֖ר ּפָ ְדּבָ   :ַהּמִ

וכעת הוא פונה אל ) 5"לא נחש בישראל"(לא שולט בישראל  )המקריות" (נחש"בלע� השתכנע שה
   ).חטא העגל: י"רשעל פי  (של ישראל הוא מחפש את נקודת התורפה ש� , המדבר

ם ֶאת }ב{ א ִבְלָע֜ ָ֨ ׂשּ ְרא֙ -ַוּיִ יו ַוּיַ יו ֥רּוַח -ֶאת ֵעיָנ֗ ִה֥י ָעָל֖ יו ַוּתְ ָבָט֑ ל ׁשֵֹכ֖ן ִלׁשְ ָרֵא֔ ִיׂשְ
ים   :ֱאלִֹהֽ

� רוח א"ואז חלה עליו . כלומר שוכני� לאהליה� ולשבטיה�, בלע� רואה את ישראל שוכ� לשבטיו
  :והוא מבר�, )6"שומע אמרי אל ויודע דעת עליו�("כוחו הרוחני בשיאו , "לוהי�

ִין }ג{ תֻ֥ם ָהָעֽ ֶבר ׁשְ ֖ ר ּוְנֻא֥ם ַהּגֶ ֣נֹו ְבֹע֔ ְלָע֙ם ּבְ ם ּבִ ֖לֹו ַוּיֹאַמ֑ר ְנֻא֤ א ְמׁשָ ָ֥ ׂשּ ם   }ד{: ַוּיִ ְנֻא֕
ִים-ׁשֵֹמַ֖ע ִאְמֵרי ל ּוְג֥לּוי ֵעיָנֽ ה ֹנֵפ֖ ֱחֶז֔ ֽ ֙י יֶ ּדַ ה ׁשַ ר ַמֲחֵז֤ יָך -ַמה }ה{: ֵא֑ל ֲאׁשֶ֨ בּו ֹאָהֶל֖ ּטֹ֥

ל ָרֵאֽ ֹנתֶ֖יָך ִיׂשְ ּכְ ב ִמׁשְ ים ִנטָּ֔  }ו{: ַיֲעֹק֑ ְנָחִל֣ ע הּכִ ֲאָהִלי֙ם ָנַט֣ י ָנָה֑ר ּכַ ת ֲעֵל֣ ַגּנֹ֖ ' יּו ּכְ
ים ֲעֵלי ֲאָרִז֖ ִים-ּכַ ל }ז{ :ָמֽ ּזַ ֽ ֹו -יִ ֲאַג֙ג ַמְלּכ֔ ם ֵמֽ ֑ים ְוָיֹר֤ ִים ַרּבִ ַמ֣ ו ְוַזְר֖עֹו ּבְ ְלָי֔ ֣ ִי֙ם ִמּדָ ַמ֙

א ַמְלֻכֽתוֹ  ֵ֖ ׂשּ ל מֹוִצי֣אֹו מִ  }ח{: ְוִתּנַ יו ֵא֚ ם ָצָר֗ ֣ ל ּגֹויִ ת ְרֵא֖ם ֑לֹו ֹיאַכ֞ תֹוֲעֹפ֥ ִים ּכְ ְצַר֔ ּמִ
ץ יו ִיְמָחֽ ֥ ם ְוִחּצָ ם ְיָגֵר֖ ֲארִ֛  }ט{: ְוַעְצֹמֵתיֶה֛ ב ּכַ ַכ֧ ע ׁשָ ַר֨ יָך ּכָ ּנּו ְמָבֲרֶכ֣ י ְיִקיֶמ֑ י ּוְכָלִב֖יא ִמ֣

יָך ָאֽרּור   :ָב֔רּוְך ְוֹאְרֶר֖

  

  

                                                           

 

3
  .כד�יח, ג"כ במדבר 
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6
 .ז"ט, ג"במדבר כ 
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   ".נותי� ישראלכי� יעקב משאוהלמה טובו "ארצה להתמקד בפסוק , כאמור

  :מופיע בשתי גרסאות" יעקב י�י�י�י�אוהלאוהלאוהלאוהלמה טובו "על המילי� אונקלוס תרגו� 

מה טובה  �כלומר . אר&: ארע� בארמית פירושו". יעקב ארע�ארע�ארע�ארע�מה טבא : "בגרסה האחת נאמר
  .  יעקב, ארצ�

, לפי הנוסח הזה". בית מישר� ישראל, יעקב משכנ�משכנ�משכנ�משכנ�מה טבא ": נאמר אונקלוסבגרסה השניה של 
  . 7מקו� של חניה קבועה � " בית משר�"לעומת , אוהל הוא משכ� ששוכני� בו באופ� זמני

ולהבי� מה הוביל את אונקלוס לתרג� את מה  �להבי� את הדברי� על פי פשט הפסוקיננסה  הבה
נראה בפשטות כי בשונה משתי הברכות , על פי המשתמע מקריאת הברכה עצמה. שתרג�

תחילה . ברכה זו עוסקת באר& ישראל, הקודמות בה� אר& ישראל לא הוזכרה כלל ולו ברמז
לאחר מכ� , "'וכו' הכאהלי� נטע , כגנות עלי נהר, כנחלי� נטיו: "בשבח האר&מוזכרי� דברי� 

 ."...ותנשא מלכותו, ויר� מאגג מלכו: "בי� היתר מיד עמלק, תיאור הע� הנוחל את ארצומופיע 
ונלח�  � ואגג בראשו  � בא עמלק , האר& פורחת, בלע� א� כ� מדבר כא� על ע� שנכנס לארצו

וכדרכו של  .של מל� ישראל בהמש� ע� משיח ב� דוד" ותנשא מלכותו"ובסופו של תהלי� , בשאול
כ� ג� כא� בלע� מתאר , 8בתיאור עתידי ולאחר מכ� חוזר אל העבר עוסקמקרא שפעמי� שהוא 

כרע שכב כארי ": העתידתיאור ומיד חוזר אל , "אל מוציא� ממצרי�" � לנו את היציאה ממצרי�
ואת תיאור של הנביא ישעיה במה שמזכיר לנו את נבואות אחרית הימי�  � "וכלביא מי יקימנו

 �  .�"משנה תורה לרמבספר ימות המשיח המופיע בסו

מה טובו "שמתרג� את , בגרסה הראשונהברורי� לנו דבריו של אונקלוס , על פי המהל� הזה
היא לא  "י�אוהל"הלא , עצ� התרגו� אלא שעדיי� קשה לנו". מה טבא ארע� יעקב �  אוהלי� יעקב

   !"ארצ�"

אלא  ,בפירושו" מה טבא ארע�"לא מזכיר את , גדול הפשטני� ,י"רש .עד כא� העיסוק באונקלוס
  :כ� מרוא

  .על שראה פתחיהם שאינן מכונין זה מול זה .יךאוהלמה טבו 

וירא את שכ� : "בו נאמר' ב שנאמר אחרי פסוק, 'ה פסוקשבו נאמר י מסתכל על ההקשר "רש
של , העברהעברהעברהעברא תיאור של י כא� התיאור של בלע� הו"לפי רש". לוהי��לשבטיו ותהי עליו רוח א

מדבר על אינו י "אליבא דרשהפסוק  .ע� ישראלבשכבר בה היתה קיימת הצניעות  תקופת המדבר
  . נוגד את הפשט כפי שראינו קוד� לכ�לכאורה במה שנראה , אר& ישראל ועל משיח ב� דוד

  :פירוש נוס� על דבריו אלה י מוסי�"רש

שילה ובית עולמים בישובן  אוהלמה טבו  - יךאוהלמה טבו  :דבר אחר
  .שמקריבין בהן קרבנות לכפר עליהם

                                                           

 

7
ַכָמה 4ַָמה ָיאָוו� ִהינ,� ָ/6ֵי ֶמְדָר0ֵיכֹו� ְ/ַמ4ְ0ְָנא ִדי 0ֵַמ0 ְ/הֹו� ַיֲעקב ֲאב,כֹו� וְ ": בדומה לתרגו� יונת� ב� עוזיאל על אתר 

  ".ָיֵאי ה,א ַמ4ַ0ְ� ִזְמָנא ִדְמַייַצע ֵ/יֵניכֹו� ,ַמ4ְ0ְֵניכֹו� ַדֲחזֹור ֲחזֹור ֵלי7 ֵ/ית ִיְשָרֵאל
  
8

ימלא שחוק פינו  אזאזאזאז, את שיבת ציו� היינו כחולמי�' שיר המעלות בשוב ה: "ו בתהילי�"כמו למשל במזמור קכ 
, בעבר/ואילו החצי השני בהווה. בשאיפה, במגמה �מזמור עוסק בעתיד כאשר החצי הראשו� של ה �" ...ולשוננו רינה

  ".הלו� יל� ובכה נשא מש� הזרע... את שביתנו כאפיקי� בנגב' שובה ה: "בדר� להגיע לאותה שאיפה עתידית
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 אר& ישראלבבבבמבני� כלומר מדובר על , המשכ� והמקדש :פירושו" י�אוהל"י אומר ש"כא� רש
, לא מסיי� כא�י "רש .אבל עיקר העיסוק עדיי� איננו באר& ישראל דווקא', שבה� עובדי� את ה

  :ממשי�אלא 

וחרבנן כפרה על , י שהן משכון עליכםלפ, אף כשהן חרבין. משכנתיך
  ".ויצת אש בציון", ובמה כלה, "את חמתו' כלה ה" :שנאמר, הנפשות

מסמל קביעות משכ� ואילו , מסמל ארעיותאוהל  :קוד� לכ� שהבנוממה י אומר הפו� "כא� רש
יהיו ) 'בתי ה(י� אוהלא� חלילה ה :בתמציתביאור דבריו . )מקובע, מעוג�, מלשו� ממושכ�משכ� (

  ". וחרבנ� כפרה, שה� משכו� עליה�"מפני  –" מה טובו"נאמר ג� אז , בחרבנ�

באו גוי� בנחלת� ! לוהי�� א: מזמור לאס�: "על הפסוק בתהילי�ל במדרש איכה רבה "דרשו חז
  :9"...טימאו את היכל קדש�

לא ( למימר צריך קרא הוה לא -" בנחלתך גוים באו אלהים לאסף מזמור"
! "לאסף קינה"! "לאסף נהי"! "לאסף בכי" :אלא )היה צריך הכתוב לומר

  ? לאסף מזמור אומר ומה

 בנו ויצא, וציירה וכיידה וסיידה, לבנו חופה בית שעשה למלך משל, אלא
. הקנים את ושיבר הוילאות את וקרע, לחופה המלך עלה מיד. רעה לתרבות

 חופתו הפך המלך: לו אמרו. מזמר והיה קנים של איבוב שלו פדגוג ונטל
, בנו של חופתו שהפך אני מזמר: להם אמר! ?ומזמר יושב )ה(ואת, בנו של
  . בנו על חמתו שפך ולא

! ?ומזמר יושב ואתה ומקדש היכל החריב הוא ברוך הקדוש: לאסף אמרו כך
 ולא, האבנים ועל העצים על חמתו ה"הקב ששפך אני מזמר: להם אמר
 ותאכל בציון אש ויצת" דכתיב הוא הדא. ישראל על חמתו שפך

  10."יסודותיה

על פי מה ? את הברכה בבני� או שמא בחורב�בלע� רואה מה שקשה לנו בתחילה להבי� הוא הא� 
אי� סתירה בי� אוהל שילה ובתי המקדש . הברכה נמצאת בשניה�, י"שראינו בפירושו השני של רש

שכ� כל סיבת קיומ� של אות� בתי כנסיות , "מה טובו"שניה� בגדר  �החרבי� לבי� בתי כנסיות 
  . ושבשניה� נית� לראות ברכה של ממש, ")מקדש מעט"וכל� ה� קרויי� (היא מפני שחרב המקדש 

בכ�  �י בוחר לפתוח את ביאורו לפסוק בפירוש שנראה לגמרי לא קשור "רש, אל מול דברי� אלו
  . י� זה כנגד זהשראה בלע� שפתחי אהליה� של ישראל אינ� מכוונ

י ולא בפירושו השני את מה שאנו רגילי� כיו� "לא מצאנו בפירוש הראשו� ברש, בי� כה ובי� כה
נרצה . בהקשר של בתי כנסיות ובתי מדרשות" י� יעקב משכנותי� ישראלאוהלמה טובו " –לומר 

  .לראות היא� הדברי� מתקשרי� למרות זאת

�  
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פשט הברכה על פי האי� שו� ספק ש. הקשור לגאולתנו נדמה לי שבלע� מדבר פה על יסוד אדיר
  . "וכלביא מי יקימנו כרע שכב כארי" � בקשייה ובגאולתה השלמה ,מדברת על אר& ישראל ביופיה

כא� בלע� פוגש אותנו . ממשאת ישראל ברכה של דווקא בכניסה לאר& ישראל עומד בלע� ומבר� 
ראשית צמיחת : "כאשר האפשרות האחת היא, נקודת התפצלותבהוא פוגש אותנו . דרכי� בצומת

  ."גלותינוגלותינוגלותינוגלותינוראשית צמיחת ": והאפשרות האחרת היא, "גאולתנוגאולתנוגאולתנוגאולתנו

לא , ראשית צמיחת גלותינונהיה מודעי� לא� בראשית צמיחת גאולתנו לא  –אומר לנו כ� בלע� 
  . מה שיכול להפיל אותנוצמיחת גאולתנו הוא  העיסוק בראשית. נגיע לשו� מקו�

 "שתי אצבעות מצידו�"ע� ישראל נמצא . בלע� מדבר איתנו ערב הכניסה לאר&. נבאר את דברינו
מל� חלש שחולשתו מתגלה עוד בתחילת אמנ� הוא  .וקורא את המצב בלק תופס עני�. ממש

הוא א� דווקא מפני שהוא מודע לחולשתו , )11"ויגר מואב מפני הע� מאוד כי רב הוא(" הפרשה
  . סיכויכל אי� לו  � שבמאבק גשמי מפני , את ישראל הוא צרי� לפנות אל הרוחבי� שכדי לנצח מ

מופיעה לאר& ישראל הקרבה ובאה ע� הכניסה יחד ? מה מיוחד כל כ� בערב הכניסה לאר&
ע� ישראל חיכה . הזה מצלצל לנו מוכר" וישב"ה. 12"ישראל בשיטי� וישבוישבוישבוישב": "שלוה"השאיפה ל

וישב ישראל באר& "ומאז , 13"באר& מגורי אביו וישב יעקב"מאז עוד , הרבה שני�" וישב"אותו ל
קוד� ביקשו לשבת בשלוה בכל אות� נסיונות  .14"ויפרו וירבו מאוד מצרי� באר& גוש� ויאחזו בה

זוהי שאיפה קדומה של הע� שלנו , כלומר. כזה או אחר "רוגז"עליה� קפ& וכתוצאה מכ� , הזמ�
שתי " וישב"מופיע לו הביטוי וכעת שוב . י� בהיסטוריהשעוד עתידה לחזור על עצמה כמה פעמ

הבטחו� , אותה באוויר נית� להריחהשלוה הזו של הגאולה ש. בשיטי� � והפע� , מוקד� מדידקות 
של  הלח� והחמאה כל אלה ה� �  הגענו, הידיעה הברורה שזהו, "שנית גמלא לא תיפול"הזה ש
  . ג� נקודת הכניסה של עמלקוזוהי , בלע�

ש� הוא מגלה לו שע� ישראל . בלע� מייע& לבלק עצה אחת אחרונה, א מסיי� את תפקידוכשהו
כשישראל נמצאי�  ,אומר בלע� לבלק ,זה הזמ� .ושזו ההדמנות להפיל�, נמצא על צומת דרכי�

  .להכות בה� וכמה שיותר, מעבר הזהזמ� הב

  .הבנת הנקודה הזו תעזור לנו בהמש� דברינו

  

�  

  

כיו� הבקעת  ונקבע הוא היו� שבו הובקעה העיר בבית שני, ז בתמוז"יבשבוע הבא יחול יו� 
צר דרבעשרה בטבת בשנה התשיעית למל� צדקיהו צר נבוכ, הבית הראשו� חורב�ב. העיר עד היו�

, בית ראשו� חורב�הנקודה הראשונה שרציתי שנשי� לב אליה היא שב. ירושלי�על מל� בבל 
 הובקעה לחודש בתשעה הרביעי בחדש: "כפי שאמר הנביא ירמיה, בתמוז ''''טטטטבהעיר הובקעה 
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שחי בימי שיבת ציו� ופעל למע� הקמת הבית השני התנבא את הדברי� , הנביא זכריה. 15"העיר
  :16הבאי�

ר ה־ָאַמ֞ ה ּכֹֽ י ֣צֹום ְצָב֗אֹות ְיהָו֣ י֩  ְו֣צֹום ָהְרִביִע֡ י ְו֨צֹום ַהֲחִמיׁשִ ִביִע֜ ְ י ְו֣צֹום ַהׁשּ יִר֗  ָהֲעׂשִ
ה ֤ ֹון ְלֵבית־ְיהּוָדה֙  ִיְהיֶ ׂש֣ ה ְלׂשָ ְמָח֔ ים ּוְלׂשִ ְלֹמֲעִד֖ ֖לֹום ְוָהֱאֶמ֥ת טֹוִב֑ים ּוֽ ָ בּו׃ ְוַהׁשּ   ֱאָהֽ

צו� ", צו� גדליה – "צו� השביעי", החל בחודש החמישי תשעה באבזהו צו�  – "צו� החמישי"
שכ� זכריה מתנבא קוד� בני� , בתמוזבתמוזבתמוזבתמוז' ' ' ' טטטטזהו צו�  – "צו� הרביעי", עשרה בטבתצו�  – "העשירי
  . בית שני

בודאי שעל פי בית ראשו� לבני� בית שני על ידי עזרא  חורב�שבי� בשבעי� שנות הגלות , כלומר
ז בתמוז "ל את יו� י"קבעו חזבכל זאת מדוע . ז בו"ולא בי בתמוז' טצ� בתארי� הפשט ע� ישראל 

  :17אומר לנו השולח� ערו�? בתמוז' כיו� אבל על הבקעת החומות ולא את ט

' בט הובקעה שבראשונה פי על שאף מפני, ז"בי אלא בו' בט מתענין אין
 דחורבן משום בו ז"בי להתענות תיקנו, בו ז"בי הובקעה שבשניה כיון, בו

  .)חמור לנו( לן חמיר שני בית

  

עתיד  ה"הקבנביא אומר שה. נקודה שניה שצרי� לשי� לב אליה בהקשר זה הוא נושא ההפיכה
 �הפתיאות� ימי� בורבותינו מסבירי� ש, ששו� ולשמחהימי להללו הלאומי האבל ימי הפו� את ל

של ז בתמוז "א� בי, על פי עקרו� זה. בכל יו� יתהפ� מה שארע בו במקורו � ממש מה שארע פע�
נו וא. החומות מחדש שיבנו – )לכאורה(יהיה  ההיפו�, נפרצו החומות, הובקעה העירימי בית שני 

 פרזות: "כפי שאמר הנביא זכריה, כלל השאיפה היא שלא תהיינה חומות ,חס וחלילה –אומרי� 
שבמקו� ? באמת יתבטא ההיפו�מה ב, אלא! 18"בתוכה ובהמה אד� בומר ירושלי� תשב

  .19מבפני� החוצהמבפני� החוצהמבפני� החוצהמבפני� החוצהה� תפרצנה , מבחו& פנימהמבחו& פנימהמבחו& פנימהמבחו& פנימהתפרצנה שהחומות 

  .פריצת החומות בבית שניהבה ונראה מה בי� פריצת החומות שבבית ראשו� לבי� 

התגלתה לעיני הפורצי� , בימי בית שני ז בתמוז"ביכשנפרצו החומות . נתחיל דווקא ע� בית שני
. שנאת חינ�שנאת חינ�שנאת חינ�שנאת חינ� יהשל כל המוסדות האלו הוהדבק המלט כאשר , ע� מוסדות לתפארתמפוארת עיר 

חומות נפרצו הבבית שני , כלומר. שנאת חינ�עטפי� בו –מצות בהבתי� מלאי� בתורה ו
המתבקש ההיפו�  ,לכ�. � איש לרעהוביהפנימיות שהיו ומות א� נותרו הח, החיצוניות של ירושלי�

החומות תשברנה לאחר מכ� רק ו, תחילה החומות הפנימיות בינינושלעתיד לבוא תשברנה  הוא
ונברכו : "וזהו הסדר התקי� המתבקש מע� שחורט על דגלו השפעה על אומות העול�. החיצוניות

  . 20"כל משפחות האדמה ב�

, בית ראשו� נחרב על שעברו על שפיכות דמי�? ראשו�בימי בית בתמוז ' בטמה גילו הגוי� שפרצו 
מקריב את בנו בבוקר �בבוקראב שהפורצי� חדרו לעיר ומצאו בתוכה . גילוי עריות ועבודה זרה

. בבית המקדש תהול� להקריב קרב� חטאבאחר הצהריי� של אותו יו� ו, בגיא ב� הנו� למול�
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עד ": אל נביאי הבעל והע�בקריאתו של אליהו  עסק "מטות"הרבי מליובאיטש בשיחה לפרשת 
הוא מסביר שעיקר הבעיה בגישה הזו היא  תוובשיח, 21"מתי את� פוסחי� על שתי הסעיפי�

! ישיר –ביטוח : מה שנקרא ,ביחס לעשית העבירות" פוליסת ביטוח"הפיכת קיו� המצוות למעי� 
ללא עבירות ולבצע שאר מיני  עריותלגלות , מול�אפשר להקריב להמחשבה המעוותת שי זוה

  . יש כיסוי, יש דר� לכפרמפני ש, חשש

את שור� בתגובה הע� , ומנסי� להפריע למהל� הזהמציקי� שנביאי� מגיעי� כאשר , אגב
על  'את דבר ה תנבאשבעודו במעצר מ, ארע לירמיהו כ� למשל. שלה� המגילות ואת הכתבי�

שיל� ויאמר ברו� ב� נריה מצווה על וכותב את הדברי� על מגילת ספר , הבית הצפוי חורב�אודות 
לעיני הע� ' ת ירמיה בבית הומקריא את נבוא, ברו� ב� נריה עושה כדבריו. 'את נבואתו בבית ה
ל� יהויקי� המבית בשהקול נשמע עד , ומוכ� לשת� פעולה כל הציבור איתו .וקורא לעשות צו�

כול� צופי� בכתבי הקודש . למל� אשר בבית החור� ושורפ� באח –לוקח את כל קינות ירמיהו ש
לשוב מצוה את ירמיהו ' הלאחר מכ� . לא קורעי� בגדיה� ולא פוחדי�, נשרפי� למול עיניה�

ולקחת לו מגילה אחרת ולכתוב עליה את כל הדברי� הראשוני� אשר היו על המגילה הראשונה 
מגילת איכה היא מגילת . איכה ועוד דברי� רבי� כהנהמגילת את ואז כותב ירמיהו . שרפהשנ

את אותה , המגילה הזוהמל� יהויקי� שר� את . ממששל  "�ילוחות שני"אלו ה� , התעוררות
  .של אות� הימי� מפני שירמיהו הפריע לקונספציה!" ?כהיאי: "לו מגילה שקוראת

  

 ,עולמי�הל שילה ובית ושל א �מה טובו חרבנ –י "רשלנו אומר  – "משכנותי� ישראל... מה טובו"
מדוע זעמו מושל� ו. נמנע מלכלות את זעמו בישראל ומפנה אותו לעצי� ולאבני�' כי בכ� ה

היו מרכז הבעיה בבית אות� עצי� ואבני� מפני ש ?מדוע דווקא במקדש, דווקא בעצי� ובאבני�
מקדש בית ובלבד שיש , עולה על רוח�לעשות ככל ההיכולת שיש לה שהע� חשב בזה , ראשו�

  .לכפר בעד�

  

�  
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  :שיר השירי� נאמר כ�יומה של מגילת בס

ה }ח{ ּה ַמֽ ין ָל֑ ִים ֵא֣ ַד֖ ה ְוׁשָ ר-ָא֥חֹות ָל֙נּו֙ ְקַטּנָ֔ ֻדּבַ יְּ ֹום ׁשֶ ּי֖ נּו ּבַ ֙ה ַלֲאֹחֵת֔ ֲעׂשֶ הּ -ּנַ ֽ   : ּבָ

יא -ִאם }ט{ ה ִה֔ ֶ֑סף ְוִאםחֹוָמ֣ יַרת ּכָ יָה ִט֣ יָה ֥לּוַח -ִנְבֶנ֥ה ָעֶל֖ יא ָנ֥צּור ָעֶל֖ ֶלת ִה֔ ֣ ּדֶ
ֶרז   : ָאֽ

֑לֹות  }י{ ְגּדָ ּמִ י ּכַ ַד֖ ה ְוׁשָ י חֹוָמ֔ ֽלֹוםֲאִנ֣ מֹוְצֵא֥ת ׁשָ יו ּכְ יִתי ְבֵעיָנ֖ ֥ ז ָהיִ    22 :ָא֛

  :יסייע לנו להבי� את הדברי� הסתומי� הללו י"רש

  ...ה ובית דינו מעידים''כל אלה הקב

 .שהיא מתאחה ומתחברת ומתאוה להיות עמנו ,בתחתונים. אחות לנו }ח{
והיא קטנה ומקטנת את עצמה מכל האומות כענין שנאמר לא מרובכם 

  .לשון איחוי אלו קרעים שאין מתאחין. אחות : וגומר שהם מקטינים עצמם 

 האחי�כל הזמ� מתאחה ומתחברת ומתאוה להיות ע�  )הלא היא כנסת ישראל( האחות הקטנה
מקטינה את היא , "קטנה"אותה אחות היא . ותמיד אבא אוהב אותה יותר מכול�, )אומות העול�(

  ?הזו ובמה באה לידי ביטוי ההקטנה .האומותעצמה מכל 

בהגיע עת  "שדים נכונו" :כענין שנאמר בגלות מצרים. ושדים אין לה
  .לה עדיין לא הגיע עתה לעת דודיםדים אין ש - אבל זו ,הגאולה

לשלב של הענקה , היא עוד לא הגיעה לשלב של הנקהמבחינה זו ש" קטנה"האחות עדיי� , כלומר
בגיל , היא נמצאת בגיל ביניי�. 23"ב� כל משפחות האדמהונברכו ונברכו ונברכו ונברכו "ל, "עת דודי�"ל, לאחר

  :זהו גיל מסוכ� ביותר. ההתבגרות

כשהאומות מתלחשים עליה להכחידה . שידבר בהמה נעשה לאחותינו ביום 
    ".לכו ונכחידם מגוי" :כענין שנאמר

  .התבוללותהדר� , שמטרתו הכחדה של ע� ישראל מדובר בשידו�– "ביו� שידובר בה"

אם תחזק באמונתה וביראתה להיות כנגדם כחומת . אם חומה היא }ט{
ם והם לא יבואו בה שלא תתחתן ב :רוצה לומר ,נחשת שלא יכנסו לתוכה

  .ולא תתפתה להם

תהיה שיהיה  התוצאה ,להתבולל בשו� אופ�תסכי� לא ו, אבל קשוחה � חות קטנהא� תהיה הא
  :"לבנות עליה"אפשר 

נבנה לה את עיר ו ,נהיה לה לעיר מבצר ולכתר ולנוי. עליה טירת כסףנבנה 
  .הקדש ובית הבחירה

                                                           

 

22
  .י�ח', שיר השירי� ח 
23
  .ג, ב"בראשית י 
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בגלות עודנה הלא היא ? וכיצד. לעיר מבצר ולכתר עבורה –ה ובית דינו "הקב –נהיה לה : פירוש
   !גוי�כל שעשתה היא לסרב להצעות השידוכי� ע� הו

מצד  :בית כנסת משדר שני דברי�. עבורנו להבנת העני� הזה עלינו לזכור מה מסמל בית הכנסת
כשיהודי מגיע לבית הכנסת הוא צרי� לחוש קוד� כל ; אחד הוא משדר גלות וחורב� של ממש

� שהמקדש הזה שהוא נמצא בו הוא מקדש, שתפילת מוס� היא תחלי� זמני לקרב� מוס�, חורב�
היהודי , מצד שני. 24"לישרא באר& שיקבעו שבבל מדרשות ובתי כנסיות בתי עתידי� "וש, מעטמעטמעטמעט

שכנראה שהוא עדיי� זקוק לבית הכנסת על מנת שלא , הנכנס לבית הכנסת צרי� להרגיש גאולה
  . לגאולה השלמה בדר�בדר�בדר�בדר�הוא רק , ישי� את מבטחו בעצי� ובאבני�

י "רש" מה טובו"בפירושו הראשו� ל. כשהפירוש הראשו� קשה בפשט" דבר אחר"י אומר לנו "רש
שכ�   � ובאמת יש קושי בפשט הפסוקי� לפירוש זה , מדברי� על תקופת המדבראומר שהפסוקי� 

את מה ? בגלות, י רואה במדבר"ומה רש. הפסוקי� מדברי� על תקופת הכניסה לאר& דווקא
נבנה  �א� חומה היא "זהו . בית הכנסת, המשפחה, הצניעות –שמשמר וישמר את ע� ישראל 

�ד "יש עיר מבצר של ב, יש נוי, יש כתר, יהדותו בגולה כאשר יהודי משמר את". עליה טירת כס
  .של מעלה שמסייע לו

  

  :ר� רעהדהאחות יכולה ג� ללכת ב, ומצד שני

אם  -אף היא  ,ובהיקש עליה היא נפתחת ,הסובבת על צירה. ואם דלת היא
  .להם להיות הם באים בה והיא בהם תפתח

  :תהיה התוצאה, מתבוללתו פרוצהדלת , נפתחת בקלותש )האחות(א� דלת היא 

נשים בדלתה נסרים של עץ הנרקבים והתולעת גוררתן . נצור עליה לוח ארז
  .ואוכלתן

  ?בתגובה ומה אומרת כנסת ישראל. ה ובית דינו"עד כא� דברי הקב

אלו בתי כנסיות ובתי . ושדי כמגדלות .חזקה באהבת דודי. אני חומה
  .שות המניקים את ישראל בדברי תורהמדר

, הגאולה טר� לא השולמה, בשלוהיושבת אינני עדיי� אני , נכו�! אני חומה ומגדל? השמעת� זאת
בידי יש  – "גדלותנשדי כ", אבל". תשב ירושלי� פרזות"על נה מעידה שאי "חומה"אני רק בגדר 

  :ולכ�! בתי כנסיות ובתי מדרשות

ה ככלה הנמצאת שלימ. הייתי בעיניו כמוצאת שלום .באמרי זאת. אז
  .ומוצאת שלום בבית בעלה

  .רק אז תוכל להיות שלמות, הדדי "תתורו"כשאי� ? מתי כלה מוצאת שלו� בבית בעלה

  

  

                                                           

 

24
 .מגילה כט 
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  : קורא בקול יחדיחדיחדיחדברור מדוע כל הקהל , ה ובית דינו לבי� כנסת ישראל"ולאחר השיחה הזו בי� הקב

ַעל ָה֔מֹון ָנתַ֥ן ֶאת }יא{ ַב֣ לֹֹמ֙ה ּבְ ה ִלׁשְ ֤ ֶרם ָהיָ ֣ ִפְר֖יֹו -ּכֶ יׁש ָיִב֥א ּבְ ים ִא֛ ְטִר֑ ֶ֖רם ַלּנֹ ַהּכֶ
ֶסף ֽ   :ֶאֶ֥לף ּכָ

�  

  

למה שלנו בתי הכנסת ה� התזכורת . נחמה נית� לראות חורב�דווקא ב �" מה טובו אוהלי� יעקב"
היכל ' היכל ה"להפסיק לומר ? תמוז' ומה ההיפו� שלנו בט. תמוז כנשכנסו לעיר' בטהפורצי� ראו 

אבוא אלי�  ,זכיר את שמיאבכל המקו� אשר "הגאולה הגדולה היא שלהתחיל להבי� שו, 25"המה' ה
בזמ� ובמקו� לבית , את קדושתו באד� מצמצ�ה "סוד הצמצו� הוא שהקבאמנ� . 26"וברכתי�
  ."בכל המקו�"היא ל השלמהאבל השאיפה , המקדש

  

  :ישנה גמרא ידועה בברכות

 למען" ואמר תמה. )יש זקנים בבבל( בבבל סבי איכא: יוחנן לרבי ליה אמרו
  ! לא לארץ בחוצה אבל, כתיב "האדמה על בניכם וימי ימיכם ירבו

מקדימים ( כנישתא לבי ומחשכי מקדמי): שאמרו לו( ליה דאמרי כיון
  27).זה מה שהועיל להם( להו דאהני היינו: אמר, )ומאחרים לבית הכנסת

יש , "שדי כמגדלות"יש . ג� על אדמה זרה כי� ימי�יחיי� ומאראות� זקני� אי� יוחנ� הבי� ' ר
היציאה היציאה היציאה היציאה זהו משפט שטומ� בחובו את אומרי� כשנכנסי� לבית הכנסת כי  "מה טובו". צינור הנקה

הוא  ,י"של רש "מה טובו"מי שיכול לצאת לחירות מהגאולה יכול להבי� את . לחירות מ� הגאולהלחירות מ� הגאולהלחירות מ� הגאולהלחירות מ� הגאולה
מצא ויודע שהוא בדר� לגאולה ננכנס לבית הכנסת ורואה את עצמו במציאות שהוא , משכי�

  .בשיטי�עצירת ביניי� בלי ' רת הוהפע� בעז

  

את שיבת ' ישיב השכ, אומר לנו הפסוק – 28"היינו כחולמי�את שיבת ציו� ' בשוב השיר המעלות "
בתגובה  .ולשאו� להתקדמותיפסיקו לחלו� שיעצרו וויהיו אנשי� , יהיה זה מהל� של� וארו�ציו� 
: אלא, שלא נחשוב שהגענו אל המנוחה והנחלה, אנו מתפללי� שנמשי� לחלו� עוד ועוד, לכ�

  ."היינו כחולמי�"

  

�  
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 .ד', ירמיהו ז 
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