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קשר והזדהות
בכייתו של דור המרגלימ בלילה ההוא פתחה שרשרת של פורעניות שהתרגשו
ובאו על עמ ישראל לדורותיו ,באותמ ימימ בלוח השנה.
יומ תשעה באב הפכ בתודעה היהודית ל מל של כאב ויגונ המקיפ את כל חלקי
האומה הישראלית על כל גווניה.
וכאב את כאבו בכל
אולמ ,ה' אלוקי ישראל לא נטש את עמו ולא עזב את נחלתוָ ,
תפוצות גלויותיו.
הביטוי הראשוני לעומק הקשר בינ בורא עולמ לבינ עמו ישראל ,הופיע בחזיונ
ה נה למשה רבנו:
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ידיעת הכאב פירושה ,הרגשתו לעומק.
ממשיכ ישעיהו הנביא ומעצימ גילוי זה:
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צרתמ של ישראל היא צרתו של הקב"ה הבוכה במ תרימ על ֶענּות עמו.
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חתמ ו יכמ וד זה רבי שמעונ בנ יוחאי:
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את ִּפשרו של וד זה חשפ שמואל הנביא:
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פ וק זה מלמדנו ,שכל עוד יהודי אחד ובל בקצה תבל ,הקב"ה לא נח ולא שקט
עד שיגאלנו .זה מביא אותנו לפיענוח אחד מקטעי התלמוד ,התמוה מאד בהיבט
פשטני ומופלא בעומקו בהיבט העיוני:
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רבי יצחק ידע שהוא עומד לומר חידוש מפתיע מאד שיתמיה מאוד את רב נחמנ
ולכנ חשש לשלומו.
ממשיכה הגמרא ומ פרת:
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תמיהתו של רב נחמנ היא מוצקה .פ וקימ מפורשימ מתארימ את טק קבורתו
של יעקב אבינו ,שהייתה מלווה ְּב ַחיִ ל כבד שעלה ממצרימ ובה פדימ כבדימ.
מעל לכל ,החניטה שביצעו הרופאימ בגופו של יעקב אבינו ,שהיא פעולה הכרוכה
בהוצאת האיברימ הפנימיימ ומילוי תוכנ הגופ במיני מרקחת חריפימ .איכ אחרי
כלל זה מכריז רבי יוחננ!?" # :
מה משיב לו רבי יצחק ?&  & :וכי דרשת הפ וק יכולה לשנות מציאות?
רש"י מ כמ את אשר אירע במשפט אחד:
 ".%
פירושו של רש"י אינו מובנ.
זה מביא אותנו לתובנה שונה.
רבי יוחננ איננו מתכוונ להתווכח עמ המציאות ,אלא הוא מבקש לדרוש פ וק.
כלומר ,ברור שבמציאות  -יעקב אבינו מת ,אולמ מול רבי יוחננ עמד פ וק שהוא
ראה צורכ לדורשו.
יעקב אבינו פחד לרדת למצרימ מתוקפ מודעותו לגזירת ברית בינ הבתרימ
לאברהמ:
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ולא זו בלבד ,אלא גלות מצרימ היא שורש כל הגלויות כולמ על כל מוראותיהנ
ותהומות פורענויותיהנ עד עצמ היומ הזה.
ה' מרגיע אותו ומבטיח לו:
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כלומר ,אני אתכ לאורכ כל הדרכ ,לא אטוש אותכ ולא אעזבכ.
מנ המקומ הזה בא ירמיהו הנביא ומפליג בחזונו:
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רבי יוחננ מעמיק בפ וק הזה ורואה בו את המשכ התחייבותו של הקב"ה ליעקב
אבינו עד ופ כל הגלויות .הקב"ה מבטיח ליעקב :כל עוד אחד מזרעכ נמצא בשבי
הגלות ,אני עומד בהתחייבותי להושיע אותו ,גמ אמ זה יתרחש בעוד אלפי שנימ
)"מֹוש ַעָכ ֵמ ָרחֹוק"(.
ִ
ובתקופה רחוקה מאוד

" &
הביטוי  " #משמעותו  -ההתחייבות האלוקית ליעקב  
לא פגה ולא דהתה אלא חיה וקיימת לעולמימ ,כאילו יעקב אבינו עומד ותובע
מאת ה' את מילויָ ּה.
כאנ אנו מגיעימ לפיענוח המשכ הגמרא שהוא מוזר ביותר:

&&)5&5&&  +$זו שהייתה בימי יהושע בנ נונ( &
)רואה קרי מחמת התאווה(.
&& *) "!    +הנה אני אמרתי ולא הושפעתי
במאומ(.
&)&  #   +כוונתי למי שיודע אותה ומכיר אותה(".
כוונת רבי יצחק באמירה משונה זו היא לומר ,בוא וראה מה בינ העולמ הרוחני
העמוק של יעקב אבינו ובינ העולמ הגשמי הזול של רחב שהייתה ידועה אצל
הכנענימ.
העולמ הרוחני קיימ לנצח נצחימ ,בעוד עינוגי העולמ הגשמי חולפימ במהירות
רבה כל ככ ,רק תקופה אחת אחרי מי שיודעה ומכירה )את רחב( ,שאז הכל נגוז
ונעלמ.

יכל ה'
ֵה ַ
בעקבות כל התובנות האלה עולה שאלה קשה .אמ כל ככ עמוק הוא הקשר בינ
ה' ובינ ישראל ,איכ זה ייתכנ שבית המקדש  -מקומ השראת השכינה נחרב ,ואיכ
נעלמו הנביאימ שהיו צינור הקשר בינ הקב"ה ובינ עמו ישראל?
התשובה לשאלה הזו מופיעה ב פר ירמיהו בנבואת תוכחה עזה:
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כלומר ,בית המקדש הפכ לתעודת ביטוח שבח ותה ניתנ לעשות תועבות קשות,
מתוכ הבנה מוטעית שלעולמ הקב"ה לא יחריב את מקדשו ,מקומ השכנת שמו.
הנביא ממשיכ בתוכחתו:
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התנהגותמ המעוותת של בני ישראל הפכה את בית המקדש לגורמ להתר קות
הרוחנית.
ומה תהיה התוצאה?
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בית המקדש יועד כ ולמ לעליה רוחנית ולא חלילה מכשיר המוביל לעוונות
וחטאימ .ההישענות על בית המקדש גורמת לאי לקיחת אחריות אישית ,וגרוע
מככ  -להמשיכ בחיי הפקרות והוללות והתרחקות מ וכנת מדרכ ה'.
חורבנות בתי המקדש יחזירו את העמ על דורותיו הבאימ להבנה שהכל תלוי בעמ
ובמעשיו .במילימ אחרות ,החורבנ הוא לטובת עתיד העמ .כאשר עמ ישראל יבינ
שעליו לקחת אחריות ,ויתקנ את מעשיו  -ישוב ה' ויבנה את מקדשו.
ככ נוכל להבינ את דברי חז"ל:
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כלומר ,אמ עדיינ לא נבנה בית המקדש ,אות הוא שעדיינ רוב העמ לא לוקח
על עצמו אחריות ,וקיימ חשש שאמ הוא ייבנה שוב ,י מכו עליו ולא יתקנו את
מעשיהמ.

תפילת הנביא
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ההוראה לא להתפלל נשמעת תמוהה .מדוע נא ר על הנביא להתפלל בעד העמ?
האמ אינ זה מתפקידו?

ּוב ה | 359
ִּת ְ +ש ָע ה ְּב ָא ב | ֵא לֶ יָכ נָ ש ָ

התשובה נעוצה בתובנות שהגענו אליהנ לעיל .לא תפילת הנביא היא הדחויה,
אלא התוצאה שהיא מייצרת ,שהיא העובדה שהעמ ומכ על תפילתו ובגלל זה
אינו חוזר בתשובה.
עבור העמ ,הנביא ממלא תפקיד דומה לבית המקדש .אמ הנביא יודיע שנא ר
עליו להתפלל ,יש יכוי שהעמ יתעורר ויקח אחריות על מעשיו.
הקב"ה ממשיכ ומבהיר את דבריו לירמיהו:
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כלומר ,בעוד אתה מתפלל  -המ ממשיכימ בתועבותיהמ כי המ
תפילתכ.

ומכימ על

תובנה זו היא גמ השורש לדברי המשנה:
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גמ כאנ ,כאשר יומ הכיפורימ משמש מכשיר הגורמ לחטא ,הוא מפ יק לפעול את
פעולתו ואיננו מכפר לטובת האדמ ,כדי שיקבל החלטה על שינוי דרכו ולא י מוכ
על יומ הכיפורימ.

לקיחת אחריות
גישה זו מיוצגת היטב במעשה המובא בגמרא:
" & ) &4אותמ בריונימ שהתגוררו בשכונתו
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של רבי זירא( &    &  " " )שהיה מקרבמ
כדי שיוכל להחזירמ בתשובה(  !& * )חכמי הדור הקפידו על ככ(  
!&) &&4כאשר נפטר רבי זירא ,אמרו לעצממ()  #+עד
כעת( & )*/החרוכ קצר השוקיימ ]כינוי לרבי זירא שנפגעו רגליו
בשריפה[(   ) & *# #שהיה מתפלל בעבורנו( " * *# #
&) 7כעת מי יתפלל עלינו?(&&   )  " #הרהרו בדעתמ
) נהדרינ לז(.
ועשו תשובה(".
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המעשה הזה מבטא בדיוק את כל המהלכ שהצבענו עליו .רק כאשר נפטר רבי
זירא ,חדרה ההכרה לבריונימ האלה שאינ להמ משענת ואינ הדבר תלוי אלא
בשינוי מעשיהמ.
כאנ ראוי להדגיש ,שאינ התוצאה הזאת מצדיקה בהכרח את שיטת החכמימ
החולקימ על רבי זירא ,מפני שעצמ העובדה שהוא קירבמ בחייו ,היא זו שיצרה
קשר ביניהמ והיא זו שיצרה את החלל אחר ה תלקותו .לולא היו מרגישימ
בקרבתו ובנוכחותו של רבי זירא בחייו ,לא היו חשימ בח רונו במותו.
נ יימ את הקטע הזה בעוד מעשה הנוגע לענייננו.
המדובר הוא באלעזר בנ דורדיא שהיה שקוע עד צואר בעבירות חמורות של חו ר
צניעות .יומ אחד התפכח וגמלה בלבו ההחלטה לשוב בתשובה:
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)עבודה זרה יז(.

אכנ ,צדק אלעזר בנ דורדיא ,שאינ הדבר תלוי אלא בנו.
דלתו של הקב"ה פתוחה וידו פשוטה לקבל את השבימ אליו באמת ,ורק בדרכ זו
יהיה תיקונ אמיתי; ואז לא נצטרכ עוד חורבנות ופורענויות ,וה' יחדש ימינו כקדמ.
כפי שמ יימת מגילת החורבנ הלוא היא – מגילת איכה:
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