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המקדש  בית  בחורבן  השכינה  המקדש  סילוק  בית  בחורבן  השכינה   סילוק 

נמצאים אנו לפני תשעה באב בו אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, מעיון במגילת איכה, במדרשים 
שחסר  העובדה  בעצם  רק  מסתכמת  אינה  המקדש  בית  שבחורבן  הטרגדיה  גודל  כי  למדים  אנו  ובקינות 
לנו את בית המקדש ועבודת הקרבנות שבו, אלא שבחורבן בית במקדש נשתנו כל חייהם של עם ישראל 

מן הקצה אל הקצה.

המקדש  בית  חורבן  של  המלאה  המשמעות  את  וחשים  מבינים  אנו  אין  ההרגל  לגודל  כי  נראה  לעיתים 
ואת השפעתו עלינו. שכן, נתאר לעצמנו לו יקרה כעת את אשר אנו מצפים ומתפללים לו השכם והערב; 
לבלתי  חיינו  ישתנו  האם  נרגיש?  אז  מה  המקדש,  ובית  ירושלים  ותיבנה  ירושלים  בשערי  יכנס  המשיח 

הכר? ואם כן, במה?

ישראל  עם  בתוככי  שורה  המקדש  בית  בו  המצב  של  שתוכנו  בכך  נעוץ  הזה  הרגש  של  העדרו  כי  ייתכן 
אינו ברור לנו דיו ומשכך גם ההעדר הגדול בחורבנו לא מורגש כראוי. 

סילוק השכינה
'סילוק השכינה'.  ההגדרה הבולטת ביותר המופיעה בחז"ל בהקשר לחורבן בית המקדש היא 

ב(.  רבה,  )שמות  נסתלקה שכינה לשמים  בית המקדש  נחמני: משחרב  בר  רבי שמואל  אמר 

ידוע שהקב"ה נקרא בכמה שמות וכינויים, כשכל שם מסמל הנהגה שונה ואופן גילוי אחר. מהי המשמעות 
של כינוי זה שנקרא 'שכינה' אשר בו מסמלים חז"ל את ההעדר הגדול בחורבן בית המקדש? 

ושכנתי בתוך בני ישראל
מהתבוננות בפירושה של המילה 'שכינה' כפי שהיא מופיעה במקרא )בעיקר בהקשר למשכן( אנו מבינים כי 

להימצאות שכינת ה' בתוך בני ישראל, וכפי שמבואר בפסוק  שם זה מתייחס 

כה( )שמות  ְּבתֹוָכם:  ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  ְוָעׂשּו 

נאמר  לא  'בתוכו  שהרי;  מישראל,  ואחד  אחד  בכל  נוכחת  השכינה  השראת  כי  הקדמונים  הסיקו  שממנו 
אלא בתוכם'.

אך עדיין הדברים צריכים ביאור – מהו טיב אותו גילוי שנמצא בתוכנו ובמה הוא מתבטא? 

 השכינה - גילוי ה' בחיים
נדמיין לרגע מצב בו יהודי נקלע למקום מרוחק שאין בו ספר תורה, לולב ושופר, ונשכח מזכרונו גם נוסח 
גמרא  ולא  אליו,  ללכת  הכנסת  בית  לו  אין  אך  ה',  את  לעבוד  הוא  רוצה  וכעת  הימים.  וחשבון  התפילות 

ללמוד בה. האם לאדם זה אין דרך לעבוד את ה'?

ה'.  את  לפגוש  יכול  הוא  עצמה  ההוויה  מתוך  ה'.  לעבודת  סלולה  דרך  ישנה  זה  לאדם  שגם  וברור  פשוט 
כשהוא מכניס מאכל לפיו, כשהוא הולך, כשהוא ישן, כשהוא שותה, כשהוא מביט בבריאה שלנגד עיניו 
ומתבונן בפלאיה, בכל פעולה שלו הוא יכול לחוות את טוב ה', לבטוח בו, לאהוב אותו ולירא מפניו ובאופן 

כללי לחוש שחייו שלובים יחד עם ה'.

'וחי בהם' - התכלית של האדם היא לחיות את החיים בעולם הגשמי כשהוא בקשר עם ה'. המטרה איננה 
הנבוכים,  מורה  בחתימת  הרמב"ם  שכתב  כפי  ה',  עם  יחד  העולם  בתוך  לחיות  אלא  מהעולם  להתנתק 

'בכל דרכיך דעהו'. שהאכילה והשינה וכל תהלוכות החיים יהיו מתוך חיבור לה'. התכלית היא 

ושכנתי בתוכם – בלב האדם
האדם  בחיי  המצויה  ה'  של  הנוכחות   - 'שכינה'  השם  שמבטא  הרעיון  של  הבסיסי  הרובד  זהו  כי  נראה 
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עצמו. גילוי זה אינו עומד כמשפיע מעל האדם, אלא שורה הוא במציאות חייו עצמה. זהו השם שמבטא 
ולא הנהגה של  ועונש,  כאן התגלות של מתן שכר  אין  ואחד מאיתנו.  כל אחד  ה' בחיים של  נוכחות  את 

ניסים. אלא קיום נתון שנמצא במציאות כמות שהיא.

כן,  אם  נמצא  בעולם,  ה'  נוכחות  את  שמרגיש  האדם  מצד  החוויה  את  מבטא  שכינה  שהמושג  ומאחר 
שככל שהאדם חי את השם ויודע אותו בתוך מהלך החיים השוטף, כך שורה השכינה בקרבו, ואילו כאשר 

האדם מתעלם מנוכחות ה' בעולם, זהו בעצם סילוק השכינה.

כך מפורש בחז"ל שאמרו:

ב( מג,  )ברכות  רגלי שכינה.  דוחק  כאילו  אפילו ארבע אמות  זקופה  בקומה  המהלך 
א( לא,  )קידושין  רגלי שכינה.  דוחק  כאילו  עבירה בסתר  העובר  כל 

עוד  חי בהכרה שאין  באופן הנהגת האדם. כשהוא  נמדדים  סילוקה,  ולחילופין  כלומר, השראת השכינה, 
בתוכם'  ושכנתי  מקדש  לי  'ועשו  נאמר  ועליו  בקרבו,  שורה  השכינה  אזי  כבודו,  הארץ  כל  ומלא  מלבדו 
ע''י  חי בהנהגה שמתעלמת מנוכחות השם בעולמו, אם  ולמצער, כשהוא חלילה  ואחד.  כל אחד  - בתוך 

הילוך בקומה זקופה או שעובר עבירה בסתר, אזי זהו גופא סילוק השכינה מתוך מהלך החיים עצמו.

ואכן, הכינוי 'שכינה' בלשון נקבה מורה שאין כאן מצב של 'משפיע' - כביכול אין השפעה זו של השראת 
השכינה נפעלת מצד הקב''ה, אלא עם ישראל הם הפועלים ומביאים למצב זה שתהא שכינה בתוכם.

'נשיתי טובה' - זו מטה נאה וכלים נאים
)כה:(  'סילוק השכינה' שאירעה בחורבן בית המקדש. הגמ' במסכת שבת  כעת ננסה להבין את משמעות 
מביאה את דבריהם של האמוראים על הפסוק באיכה 'ַוִּתְזַנח ִמָּׁשלֹום ַנְפִׁשי ָנִׁשיִתי טֹוָבה' העוסק בחורבן:

זו  ירמיה  רבי  אמר  טובה,  נשיתי  בשבת.  נר  הדלקת  זו  אבהו  ר'  אמר  נפשי,  משלום  ותזנח  מאי 
נאה  מטה  זו  אמר,  נפחא  יצחק  ר'  בחמין.  ורגלים  ידים  רחיצת  זו  יוחנן  רבי  אמר  המרחץ.  בית 

לתלמידי חכמים.  ואשה מקושטת  מוצעת  זו מטה  ר' אבא אמר,  נאים שעליה.  וכלים 

דברים  אותם  לבין  ישראל  וגלות  הבית  חורבן  בין  השייכות  מה  להבנה.  קשים  כפשוטם  הגמרא  דברי 
המוזכרים בגמרא שאפילו אינם חיי נפש אלא הנאות גשמיות? כיצד זה משתלבים המושגים הללו בתוך 

הקינה והנהי על השבר, הצרות והרעות שפקדו את עם ישראל באותה תקופה?

מלמדים  חז''ל  מאיתנו,  שנחסרו  העוה''ז  הנאות  אותן  על  היא  שהקינה  לומר  הגמרא  כוונת  שאין  נראה 
אותנו שהפסוק מדבר על הירידה הגדולה שעם ישראל ירד בעקבות חורבן הבית מכל ההשגות הגבוהות 
בעבודת השם שהיו בזמן הבית, כשאותן ההנאות והצרכים הגשמיים הנזכרים בגמרא מלמדים על המימד 
של עבודת השם שהיה בתוך חיי עולם הזה עצמם, את זה חסרנו ועל זה הבכי הגדול. בזמן שבית המקדש 
היה קיים היתה השראת השכינה, עד כדי שחיי המעשה, אפילו ההנאות הגשמיות ביותר, היוו חלק בלתי 
נפרד מהעבודה שכל יהודי עבד את בוראו. בית המקדש בהוויתו כמקום שכינת ה' בעולם ביטא והמחיש 
ה' מצוי בקרבנו, מלא כל הארץ כבודו, ומשכך כל התפיסה של חיי הגשם קיבלה  לעם ישראל את היות 
יומי בחיים עצמם, בצרכים הגשמיים השוטפים,  וחיבור עם השם. העסק היום  מימד של אמצעי לקשר 
היווה חלק נכבד מעבודת השם בהכרה התמידית שהכל ממנו ובלקיחת הצרכים הללו לשם ה' ולעבודתו, 

בכך היו החיים בעולם הזה מרקם מושלם ואידיאלי לעבודת השם כצורתה. 

דבר זה פסק מאז החורבן. בהעדר בית המקדש העוה''ז והנאותיו נעדרים מתוכנם ומהותם, הם אינם עוד 
שלמותה של הנפש )-'ַוִּתְזַנח ִמָּׁשלֹום ַנְפִׁשי'( הם אף לא נחשבים ל'טובה' )-'ָנִׁשיִתי טֹוָבה'( חיי הגשם של העולם 
הזה הפכו להתמודדות פנים ואחור בה נדרש מן האדם למצוא את הדרך להמנע ככל יכולתו שלא יסירוהו 
מחיי הרוח. וכמו שאמרו חז''ל 'עד שאדם מתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מעיו - יתפלל על אכילה 

)תנד"א כד(, זהו תמצית הענין של סילוק השכינה. ושתיה שלא יכנסו בתוך מעיו' 

בכך נבין את מה שמתואר בגמ' )ב"ב ס( שאחר החורבן הפרושים בקשו להמנע מאכילת בשר ושתית יין, 
שוב  השכינה  השפעת  ונסתלקה  שמאחר  חשו  שהם  משום  היא  זאת  ביקשו  פרושים  שאותם  הסיבה 
אין להם את היכולת ואת הכלים לקחת מהנאות עוה''ז באופן הנכון והרצוי לעבודת השם, ומשכך עדיף 

להמנע לחלוטין מדברים אלו.

בדברי הגמ' הידועים:

מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. )ברכות ח, א(

השם עברה מהחיים עצמם  עבודת  כל  המקדש  בית  מיום שחרב  הנורא,  השבר  גודל  חז"ל את  מתארים 
עם  התמידי  והקשר  המפגש  את  איבדנו  השכינה  בסילוק  כלומר,  הלכה.  של  אמות  ד'  לתוך  והצטמצמה 
הקב''ה שהקיף את כל הווית החיים, וכל ה'עסק' שלנו עם הקב''ה מתרכז בעיקר בבית המדרש, בתורה, 

בתפילה ובקיום ההלכות, בגלל הקושי לחיות את הקב''ה בכל מעגל החיים.



3

עומקא דאגדתא
ביאורים בעומק אגדות חז"ל

תן לי יבנה וחכמיה
]מתוך הספר: 'שיעורי הרב'[

רבי  בין  המתנהל  מרתק  ומתן  משא  על  לומדים  אנו  נו(  )דף  גיטין  שבמסכת  החורבן  באגדות 
להודיע  בכדי  הנצורה  מירושלים  בסתר  יוצא  ריב"ז  כאשר  קיסר,  ואספסיינוס  זכאי  בן  יוחנן 

כניעה. על  לאספסיינוס 

בצינעא  תא  ליה:  שלח  הוה.  זכאי  בן  יוחנן  דרבן  אחתיה  בר  דירושלים,  בריוני  ריש  סקרא  "אבא 
א''ל מאי איעביד, דאי אמינא  ליה לעלמא בכפנא.  וקטליתו  א''ל עד אימת עבדיתו הכי  לגבאי. אתא, 
נפשך  נקוט  א''ל  פורתא.  הצלה  דהוי  אפשר  דאיפוק,  לדידי  תקנתא  לי  חזי  א''ל  לי.  קטלו  מידי,  להו 
בך  וליעיילו  נפשך,  דנח  ולימרו  גבך,  ואגני  סריא  מידי  ואייתי  בך,  ולישיילו  עלמא  כולי  וליתי  בקצירי, 
ממיתא,  קליל  דחייא  ידעי  דאינהו  את,  דקליל  בך  לרגשן  דלא  אחרינא  איניש  בך  ליעול  ולא  תלמידך 
למדקריה,  בעו  לפיתחא,  מטו  כי  אחר.  מצד  יהושע  ורבי  אחד  מצד  אליעזר  רבי  בו  נכנס  הכי.  עביד 

נפק..." בבא,  ליה  פתחו  דחפו.  רבן  יאמרו  להו:  אמר  למדחפיה,  בעו  דקרו.  רבן  יאמרו  להו:  אמר 

אגריפס  נמנו  עליה  הראשונה  הקבוצה  קבוצות.  לשתי  נחלקו  החורבן  ערב  ירושלים  תושבי 
את  ולקבל  לרומאים  להיכנע  יש  כי  סברה  והצדוקים,  גדול  כהן  יוחנן  לצד  המלוכה  חצר  עם 
ועוד  גמליאל  בן  שמעון  רבן  זכאי,  בן  יוחנן  רבי  גם  יותר  מאוחר  בשלב  הצטרפו  אליהם  עולם. 
חברי  רומי.  של  עולה  תחת  ולהשתעבד  להיכנע  הם  אף  נטו  החורבן  וקרב  שככל  ישראל  חכמי 
ולהילחם עד  נכונים להיאבק  והיו  וכל,  כזו מכל  הקבוצה השניה היו הקנאים, אשר שללו כניעה 

ירושלים.  חירות  על  בקרב  האחרונה  דמם  טיפת 

ירושלים  של  שעתה  כי  ליבו  בסתר  מבין  יוחנן.  רבי  של  אחיינו  הבריונים  מנהיג  סקרא  אבא 
יודע  אך  לכניעה,  העת  הגיעה  כי  האות  הוא  העיר,  בחוצות  מורעב  המושלך  העם  וכי  הגיעה, 
עם  פעולה  לשתף  לנכון  מצא  הוא  אפוא  כך  לפעול.  עליהם  להשפיע  יוכל  לא  כי  בבירור 
כניעה  להסכם  ולהגיע  אספסיינוס  עם  להידבר  מנת  על  לעיר  מחוץ  אל  ולהבריחו  יוחנן  רבי 

המצור. ולהפסקת 

יוחנן אכן מתייצב באוהלו של אספסיינוס מתפתח ביניהם משא ומתן הנראה כגורלי  כאשר רבי 
דורשים  שם  בגמ'  המובאת  כך  על  עקיבא  רבי  של  ודעתו  זה  ומתן  משא  ירושלים,  של  לעתידה 

זה. מאמרנו  במרכז  ויעמדו  רב  ועיון  ביאור 

חדא,  קטלא.  תרי  מיחייבת  א''ל,  מלכא.  עלך  שלמא   - מלכא  עלך  שלמא  אמר:  להתם,  מטא  "כי 
א''ל  לגבאי.  אתית  לא  אמאי  האידנא  עד  אנא,  מלכא  אי  ותו  מלכא,  לי  קרית  וקא  אנא  מלכא  דלאו 
בידך, דכתיב  ירושלים  דקאמרת לאו מלכא אנא, איברא מלכא את, דאי לאו מלכא את לא מימסרא 
ביהמ''ק  אלא  לבנון  ואין  וגו'  ממנו"  אדירו  "והיה  דכתי'  מלך  אלא  אדיר  ואין  יפול"  באדיר  "והלבנון 
האידנא,  עד  לגבאי  קאתית  לא  אמאי  אנא  מלכא  אי  ודקאמרת  והלבנון".  הזה  הטוב  "ההר  שנאמר 

שבקינן..." לא  בן  דאית  בריוני 

הן: כאן  המתבקשות  השאלות 

מדוע אכן פותח רבי יוחנן בן זכאי בקריאת שלום כזו, הוא הלא יודע כי אספסיינוס אינו מלך.

מלכותו  מדוע  לגבאי".  אתית  לא  אמאי  האידנא  עד  אנא,  מלכא  "אי  אספסיינוס  טענת  מהי 
ריב"ז  שעל  הרי  בכניעה,  צורך  יש  אם  ריב"ז.  של  יותר  מוקדם  ביקור  מחייבת  אספסיינוס  של 

מלך. הוא  אין  אם  גם  העליון  המפקד  את  לפגוש  בכדי  בהקדם  העיר  מן  לצאת 

מלך. אינו  אספסיינוס  עדיין  סוף  סוף  את"  מלכא  "איברא  ריב"ז  של  תשובתו  מהי 

שביניהם ודברים  הדין  בהמשך  גם  נעיין 

דרקון,  בשביל  החבית  את  שוברין  היו  לא  עליה,  כרוך  ודרקון  דבש  של  חבית  אילו  ליה,  ..אמר   "
ליה  איבעי  יסכל"  ודעתם  אחור  חכמים  "משיב  עקיבא:  רבי  ואיתימא  יוסף  רב  עליה  קרי  אישתיק. 

לה". שבקינן  וחביתא  ליה,  וקטלינן  לדרקון  ליה  ושקלינן  צבתא,  שקלינן  ליה:  למימר 
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5 המשך בעמוד 

את  להציל  מנת  על  הקנאים  בעיית  את  לפתור  לריב"ז  מציע  הדרקון,  במשל  אספסיינוס 
שותק.  ריב"ז  אך  כולה,  העיר 

הציע  אותו  זה  מעין  פיתרון  על  דעתו  מהי  ריב"ז,  שותק  מדוע  גדולה  שאלה  ישנה  כאן 
בשתיקה. בוחר  אלא  אותה  מביע  לא  הוא  ומדוע  אספסיינוס 

רבי  בין  המחלוקת  נקודת  מהי  נשאל,  שמא  או  עקיבא,  רבי  דעת  מהי  להבין  עלינו  כן  כמו 
אם  בין  הבריונים  סוגיית  את  לפתור  ניתן  כולם  לדעת  כי  נראה  עקיבא.  ורבי  זכאי  בן  יוחנן 
שמציע  כפי  צבת  של  באופן  אם  ובין  אספסיינוס  של  כהצעתו  החבית  שבירת  של  באופן 

לקיסר. תשובה  כל  משיב  ואינו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  שותק  כן  אם  מדוע  עקיבא.  רבי 

ומתן: משא  אותו  המשך  את  ומתארת  מוסיפה  דבריה  בהמשך  הגמרא 

ולא  ליה,  אמר  לגבאי.  אתיתו  לא  אמאי  האידנא  עד  האי,  כולי  דחכמיתו  ומאחר  ליה,  ...אמר   "
אלא  משדרנא,  אחרינא  ואינש  אזילנא  מיזל  ליה,  אמר  לך.  אמרי  נמי  אנא  ליה,  אמר  לך.  אמרי 
ואסוותא  גמליאל,  דרבן  ושושילתא  וחכמיה,  יבנה  לי  תן  ליה,  אמר  לך.  דאתן  מידי  מינאי  בעי 
ודעתם  אחור  חכמים  "משיב  עקיבא:  רבי  ואיתימא  יוסף  רב  עליה  קרי  צדוק.  לרבי  ליה  דמסיין 
והצלה  עביד  לא  האי  כולי  דלמא  סבר,  והוא  זימנא.  הדא  לשבקינהו  ליה  למימר  איבעי  יסכל" 

הוי". לא  נמי  פורתא 

המלוכה,  כס  על  עלייתו  בדבר  עתה  זה  מתבשר  שאספסיינוס  לאחר  מדוע  כאן  מובן  לא 
ומתפעם מחכמתו של ריב"ז חוזרים הם שוב על אותו הדיאלוג בדיוק בו שואל אספסיינוס 
הבריונים.  בדבר  נאמרה  אשר  תשובתו  את  ומזכיר  עומד  בשלו  וריב"ז  שאלה  אותה  את 
זז  אינו  ריב"ז  אך  הדבש,  הצלת  למען  החבית  שבירת  פתרון  את  ומציע  שב  אספסיינוס 

הפעם. גם  זו  להצעה  מתייחס  ולא  מדעתו 

אך כאן ישנו שוני בגמרא בכך שכאשר מובא שרבי עקיבא מותח את אותה ביקורת בשנית 
לא  לעיל  מדוע  סבר...",  "והוא  במילים  דעתו  את  ומבארת  הגמ'  עליו  מגוננת  ריב"ז,  כלפי 

כאן. ונשנית  החוזרת  שתיקתו  את  הגמרא  ביארה 

מחלוקתם של רבן יוחנן ורבי עקיבא

אותה  קיסר  אספסיינוס  עם  וליתן  לישא  בבואו  זכאי  בן  יוחנן  רבן  של  גישתו  על  נעמוד 
בידך".  ירושלים  מימסרא  לא  את,  מלכא  לאו  "דאי  אליו  דבריו  בראשית  לראות  ניתן 
את  ריב"ז  רואה  תילן,  על  ניצבות  עדיין  העיר  וחומות  נמשך  עדיין  שהמצור  למרות 
 - מוגמרת  כעובדה   - בפועל  נפילתה  בטרם  עוד  אספסיינוס  בידי  העיר  של  מסירתה 

בידך'. ירושלים  'מימסרא 

"קמח  לטיטוס  שנאמר  כפי  יודע,  כבר  ריב"ז  חרב,  הבית  את  רוחו  בעיני  רואה  ריב"ז 
שהחריבוהו.  אלו  הן  העוונות  שכן  חרב  כבר  המקדש  בית  בעצם  כי  טחנת"  טחון 
שנאמר  וכפי  מלך  בידי  לקרות  נועד  שהוא  אלא  מוריד,  ואינו  מעלה  אינו  בפועל  הביצוע 

יפול".  באדיר  "והלבנון 

למצב  מתכוון  אינו  שבקינן"  לא  בן  דאית  "בריוני  לאספסיינוס:  העונה  ריב"ז  כי  נבין  כעת 
הערמה  מבצע  בעזרת  הצורך  בשעת  להיפתר  ניתנת  זו  מעשית  בעיה  שכן  נתון,  טקטי 
איתו  להתמודד  אלא  נותר  לא  ומעתה  הגיע,  החורבן  זמן  כי  מבין  ריב"ז  כעת.  שקרה  כפי 

הנוכחית. המציאות  את  לשנות  ניתן  לא  אך  פורתא"  "הצלה  להשיג  ולנסות  כהווייתו 

אותה  אל  מכוון  עתה',  עד  לגבאי  אתית  לא  'אמאי  ריב"ז  את  השואל  אספסיינוס  גם 
דרך  הרומאים  בידי  העיר  נפילת  את  למנוע  ינסה  ריב"ז  כי  מצפה  אספסיינוס  נקודה. 
המשל  משמעות  זו  נקי.  דם  שפיכת  במחיר  גם  הבריונים,  על  כהשתלטות  מנע  פעולות 
אותם  את  מסמל  הדרקון  ירושלים,  העיר  היא  החבית  ריב"ז.  באוזני  משמיע  הוא  אותו 
יוחנן  מרבן  דורש  אספסיינוס  הצלתה.  את  ומונעים  העיר  על  בכוח  המשתלטים  בריונים 
להציל  בכדי  קלקול,  הדרוש  את  לתקן  מנת  על  לקרב  ויציאה  מנהיגותית,  עמדה  נקיטת 
הדבש  מן  חלק  כביכול  להקריב  יוחנן  מר'  דורש  אספסיינוס  חייה.  על  הנלחמת  העיר  את 
פשעו[  ולא  חטאו  לא  ולמעשה  במרד,  חלק  נוטלים  אינם  אשר  העם  חלקי  את  ]המסמל 
אתית  לא  אמאי  אנא,  מלכא  "אי  שאלתו  משמעות  גם  זו  כולה.  החבית  את  להציל  מנת  על 
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4 המשך מעמוד 

העלון אינו מופץ בביהכנ"ס באופן 
קבוע המעוניין לקבל את העלון 
המודפס בדואר עבורו או עבור 

בית הכנסת שבו הוא מתפלל
 a@tvunot.net  יפנה ל- 

053-41-6-8888 או בטלפון 

5

עומקא דאגדתא
ביאורים בעומק אגדות חז"ל

הרי  מלך,  אני  כי  נניח  אכן  אם  כלומר,  עתה"  עד  לגבאי 
להגיע  ולנסות  איתי,  ולתת  לשאת  קודם,  לבוא  לך  שהיה 
את  ולהשאיר  לסגת  יכול  המלך  הדעת.  את  מניח  להסדר 
את  מפקיד  הוא  כי  לדעת  רוצה  המלך  אך  לנפשה,  העיר 
תחוסל,  המרי  תנועת  כי  ואחראיות,  בוטחות  בידיים  ענייניו 

תנאי. וללא  קרב  ללא  לרומי  תשתעבד  אכן  ירושלים  וכי 

האדיר,  ביד  נפל  כבר  הלבנון  שכן  לתיקון,  מקום  אין  כי  ריב"ז  סבור  בדיוק  זו  בנקודה 
'אורו  כבר  אינה  היא  איננה,  ירושלים  של  ונשמתה  רוחה  עיננו.  מול  קורה  כבר  החורבן 
למחמת  לצאת  הצדקה  אין  כך  ועל  והאבנים  העצים  רק  מקומם  על  נותרו  כעת  עולם'  של 
כפי  זהיר  כירורגי  בצעד  לא  גם  העיר  בבריוני  לטפל  לנכון  רואה  אינו  ריב"ז  לכן  אחים, 
כי  הבנתו  את  המבטאת  שתיקה   - משמעות  רבת  שתיקה  שותק  והוא  עקיבא,  רבי  שמציע 

וקיים.  נוכח  כבר  שהחורבן  בשעה  לעשות  ניתן  אותו  דבר  נותר  לא 

מיעקב"  כוכב  "דרך  כוכבא  בר  על  קרא  אשר  עקיבא  רבי  אחרת,  סבר  עקיבא  רבי  לעומתו, 
וטיפול  אחריות  לקיחת  של  דרך  רומי,  עם  בהתמודדות  נוספת  דרך  גם  קיימת  כי  סבור 
את  ריב"ז  על  קורא  והוא  העיר,  של  המר  לעתידה  כביכול  נכנע  אינו  עקיבא  רבי  מעשי. 
המושכות  את  ליטול  ריב"ז  על  היה  כי  סבור  עקיבא  רבי  אחור".  חכמים  "משיב  הפסוק 
מהדבש  חלק  לשפוך  הצדקה  אין  כי  יוחנן  רבן  סבור  אם  גם  ירושלים.  בבריוני  ולטפל 
הבריונים,  עם  הקרב  במהלך  פרושים  בהריגת  להסתכן   – היינו  החבית,  את  להציל  במטרה 
רבי  עקיבא.  רבי  מציע  אותו  הצבת  פתרון  מעין  פיתרון  ולהציע  אחריות  ליטול  עליו  אך 
המתן  זה,  בדרקון  אטפל  כדבריך,  אכן  לאספסיינוס:  לומר  ריב"ז  על  היה  כי  סבור  עקיבא 
מלכבוש  כעת  והימנע  דבש.  שפיכת  בלא  מעולו  החבית  את  לשחרר  אוכל  בה  כושר  לשעת 

העיר. את 

על  חוזר  ומתן  משא  אותו  בהיר.  באור  הגמרא  דברי  המשך  יאירו  אלה  דברינו  פי  על 
שהציע  ההצעה  את  שוב  מציע  הוא  כעת  שכן  למלך,  מתמנה  אספייסנוס  כאשר  שוב  עצמו 
על  אחריות  ולקחת  לפניו  להגיע  יוחנן  יוחנן  לרבן  ומציע  כמלך,  מעמדו  בתוקף  אך  קודם 
וחוזר  יוחנן על תשובתו הקודמות  רבי  חוזר  זה  גם במצב  בריוני העיר, אך  ההתמודדות עם 
מלך  כשהוא  אספסיינוס  עם  בסיכום  אף  שכן  יוחנן,  רבי  שותק  ושוב  משלו  על  אספייסנוס 
של  נשמתו  יוחנן  רבי  של  לדידו  הבריונים.  מול  במלחמה  התקווה  את  יוחנן  רבי  רואה  לא 
במלחמה  הדם  שפיכת  מוגמרת,  עובדה  הוא  המקדש  חורבן  עוד,  בו  איננה  המקדש  בית 

שותק. הוא  ולכן  המבוקשת,  המטרה  את  תשיג  לא  בעם  בתוך  פנימית 

עקיבא  רבי  זימנא"  הדא  "לשבקינהו  לבקש  עליו  היה  כי  וסבור  ריב"ז  על  חולק  עקיבא  רבי 
רבי  של  בקשתו  בגלל  רק  רב  כה  זמן  לאחר  המצור  את  יבטל  לא  שאספסיינוס  הבין 
לשלוט  המתחייבת  מנהיגות,  בהצהרת  מלווה  להיות  צריכה  כזו,  בקשה  כי  ברור  אך  יוחנן, 
זאת  לעשות  ניתן  כי  סבר  עקיבא  רבי  רומי.  מלכות  לדרישות  העיר  מצב  את  ולהתאים 
כן,  סובר  אינו  יוחנן  רבי  אך  זימנא",  הדא  "לשבקינהו  נוסח  אוטונומית  עצמאות  ולבקש 
הצעה  את  מציע  אינו  הוא  ולכן  העם  של  ונשמתו  רוחו  של  חורבנו  אל  מביט  יוחנן  רבי 
מבקש  יוחנן  רבי  הדבש,  וחבית  הנחש  במשל  אספיינוס  של  הצעתו  על  משיב  ואינו  שכזו 
של  ורוחה  נפשה  של  מחדש  בנייתה  יסודות  את  בהמשך  תהווה  אשר  פורתא  ההצלה  את 

וחכמיה... יבנה  לי  תן  מאספסיינוס:  ומבקש  החרבן  לאחר  האומה 



פרשת דברים

קירוב הגאולה - השראת השכינה בקרבנו
כידוע וכמבואר בחז''ל, חורבן הבית לא בא כעונש, אלא משום שקדם 
את  קידם  לא  הבית  בנין  קיומו.  המשך  את  איפשר  שלא  המצב  לכך 
ה'  נוכחות  את  להרגיש  הפסיקו  כאשר  לו.  שנועדה  והמהות  התוכן 
בחיים, ותחת זאת שקעו בחיים עצמם בצורה המנותקת מה' כשקיומו 

של ביהמ''ק רק מהווה אפשרות להתכפר על חטאיהם.

נפקא בת קלא ואמרה ליה: עמא קטילא קטלת, היכלא קליא 
צו(  )סנהדרין  קימחא טחינא טחינת.  קלית, 

אי  המקדש.  בית  של  קיומו  בהמשך  טעם  עוד  היה  לא  כזה  במצב 
המקדש,  בית  ידי  על  ה'שכינה'  את  מלאכותי  באופן  להביא  אפשר 
משום שכאמור אין כאן חלילה קיום נפרד של אלוקות שנמצא בארץ, 
אלא זהו הגילוי של ה' כפי שהוא נתפס על ידי הנבראים בחיבור לחיים 
עצמם. לכן אין שום משמעות לבית המקדש כ'בנין' גרידא כאשר הלב 

ריק מה' והחיים מנותקים מחיבור אליו.

מעתה, כשמבקשים אנו לדעת במה תקרב אלינו הגאולה, עלינו לתת 
בית  ולחורבן  השכינה  לסילוק  שגרם  החסרון  של  מהותו  את  ליבנו  אל 
בליבנו  מקום  ובראשונה  בראש  למצוא  צריכה  ה'  שכינת  המקדש. 
ובהוויתנו. כאשר אנו ניתן מקום לשכינה בתודעתנו, ונחפש את נוכחות 

ויבנה בית המקדש. ה' בכל פינה בחיינו, אזי תופיע עלינו שכינת ה' 
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העמק דבר
שאלות לעיון

הודעה חשובה

שיעורי הרב

בלילה  העם  ויבכו  קולם  את  ויתנו  העדה  כל  'ותשא 
הלילה  אותו  יוחנן:  רבי  אמר  רבה  אמר  ההוא'. 
הוא  ברוך  הקדוש  להן  אמר  היה,  באב  תשעה  ליל 
לישראל: אתם בכיתם בכיה של חנם ואני אקבע לכם 

קד(. )סנהדרין  לדורות.  בכיה 

לא נתבאר בדברי הגמ' למה נחשבת בכיה לדורות 

בני  שבכו  לחינם  בכיה  על  מידה  כנגד  כמידה 

שבכיתם  שכשם  לומר  לגמ'  והיה  במדבר,  ישראל 

או  לחינם  אחרת  בכיה  לכם  אקבע  לחינם  בכיה 

בכיה סתם ומדוע בכיה לדורות חשובה מידה כנגד 

מידה לבכיה של חינם. 

הפסוק  הגמ'  הביאה  שלא  בכך  לעיין  יש  עוד 

)במדבר  ְלִמְׁשְּפֹחָתיו'  ּבֶֹכה  ָהָעם  ֶאת  ֹמֶׁשה  'ַוִּיְׁשַמע 

)ספרי(  בחז"ל  כמבואר  יסודו,  בחטא  שהוא,  יא( 

הלחם  על  בוכים,  היו  למה  למשפחותיו.  'בוכה 

וגם  משפחותיו,  עסקי  על  אלא  בוכים,  היו  לא 

צאן  להם  היה  שכבר  בשר  לאכול  צריכים  היו  לא 

מאחרי  לפרוש  היאך  עלילה  מבקשים  היו  אלא  הרבה,  ובקר 

המקום, כדי להתיר עצמם מן העריות הנאסרות להם'. ומבאר 

יותר את העונש שנענשו ישראל על בכי זה.

מעלה  באב  בתשעה  אומרים  אנו  אותה  נחם  בתפילת  עיון 

המקדש  בית  חורבן  על  מפורש  אזכור  אין  מדוע  תמיהה, 

החרבה  העיר  על  רק  מדברת  התפילה  זה,  ביום  שאירע 

והבזויה, על אבלי ציון וירושלים ועל הריגה בזדון של חסידי 

עליון, אך אין מזכירים כלל את חורבן בית המקדש.

אכן, נראה שבית המקדש אינו בכלל 'ציון' האמור, שכן בברכת 

המזון אנו מזכירים ב'רחם' גם את ציון וגם את בית המקדש.

 בליל תשעה באב לאחר תפילת ערבית
ישמיע דברי קינה והתעוררות מורנו הרב שליט"א 

10 בהיכל בית המדרש רח' יהודה הלוי 
21:00 תפילת ערבית בשעה 

ניתן להצטרף לשיעור בשידור חי
03-978-6688 בטלפון: 

]יש להמתין לאחר ששומעים משפט פתיחה מוקלט 
85622341209# ולאחר מכן  באנגלית, להקיש קוד גישה: 

37144# ולהמתין לצירוף לשיעור[. סיסמה 

או בשידור ישיר:
Meeting ID: 856 2234 1209

Passcode: 37144

נוספים במייל או באתר: פרטים 
tvunot.net

הודעה

'בין הזמנים' הבעל"ט   בימי 
 לא יתקיימו

השיעורים הקבועים

הודעה משמחת

משתתפים בשיעורים 
יוכלו  שהחסירו שיעור, 

 לקבל את השיעור
בוידאו או באודיו. 

יש לשלוח בקשה למייל

2 המשך מעמוד 

ה בֹוִכּיָ ֲאִני  >ה  ֵאּלֶ ה "ַעל  בֹוִכּיָ ֲאִני  >ה  ֵאּלֶ  "ַעל 
ִי>ם" ּמַ ֹיְרָד>ה  ֵעיִני  ִי>ם"ֵעיִני  ּמַ ֹיְרָד>ה  ֵעיִני  ֵעיִני 

 המעוניין לקבל
 את העלון המודפס

עבורו או עבור בית 
הכנסת בו הוא מתפלל

יפנה במייל
a@tvunot.net  

או בטלפון
053-41-6-8888
)יש להשאיר הודעה(


