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   "אפתש אבמנחם                    בס"ד  

      דברים שבת חזוןנגיעות מפרשת השבוע 

  פר דברים המכונה "משנה תורה " על שום חזרתו על עניינים רביםקרא בסננחזור ו השבת בע"ה 
את זוויות הראיה על אותם  שמשנים  אחריםצדדים נקרא על   לעיתיםאולם  שכבר קראנו עליהם 

על  לאומי אבל  סגרת במנציין את תשעה באב  ,תצאת השבעד במידה ולא יהיה נס . האירועים
 . לה מאלפיים שנהאותו אנו מציינים למע חורבן בתי המקדש 

ל"  ה אֶּ ר ֹמשֶּ ר ִדבֶּ ָבִרים, ֲאשֶּ ה ַהדְּ ָרֵאל-ָכל-ֵאלֶּ 'ב  רבי לוי יצחק מברדיצבשם מנחם בקר מביא  "  ִישְּ
ל  את דברי המוסר והתוכחות אמר משה בשעה שהשמיע את דבריו "ש ָרֵאל-ָכל-אֶּ " אבל כאשר  ִישְּ

גדעון בן  על   נאמר זוהר הקדושב .ה' לא הזכיר את עוונותיהם אלא הרבה לספר בשבחםדיבר אל 
 בירך אותו ה' " לך בכוחך זה והושעת את ישראל "  ישראל דיבר טובות על  שרק בזכות שיואש 

  החלו להקיםהם כבר כששעלו מבבל.  שבי ציון הראשוניםדבר על תקופת קו ממר הרשתהרב אי
?האם יש לצום ? האם   מה עליהם לעשות ,תשעה באבאת  התלבטו לקרהם   את המקדש השני

  ושאלול הנביא זכריה, הם פנו א והשיבה לא"י אינה מבטלת את הצום ? הארץ בניית בית המקדש
ש ַהֲחִמִשי“  אותו ה, ַבֹחדֶּ כֶּ בְּ ה ָשִנים ַהאֶּ ה ַכמֶּ ר ָעִשיִתי זֶּ בנין  בניית האם   ) זכריה ז, ג " ) ִהָנֵזר, ַכֲאשֶּ

השאלה שהם שאלו את הנביא, הייתה     ? למעשה, את צום תשעה באב ומבטל דוחה המקדש
  כיוון שהיה להם ברור כעשרה בטבת וצום גדליה ולא על שאר הצומות  דווקא על תשעה באב

כיוון   במיוחד  חשבו שאין לבטלהפרשנים אומרים ש . ו פג תוקפן, כיוון ששבנו לציוןשצומות אל 
                                                   . חמישה דברים  בו שהיה חסר –לא היה כמקדש הראשון  קדש השנימהש

שנתיים לאחר   –הם קבלו רק בד’ בכסליו, של השנה הרביעית לדרייוש   את תשובת הנביא
על   רץשלא עלו לא לענות לבני בבל וזאת משום שלא רצה הקב”ה לבנות את המקדש  שהמשיכו

ולא בסמיכות לאחד   התשובה נתנה באמצע השנה לשבי ציון. ,אך כן ניתנה תשובה השאלה הזו
  '. גאולי ה הגאולה ושהם, את  את מצבם האמתי כדי לרמוז להם, שאין הם רואים נכוןב הצומות

עד לחורבנו   גם בכל משך ימי הבית השני  יש שאף הגדילו לעשות, והמשיכו לצום בתשעה באב
עשו זאת למרות שהם לא ראו, את כבוד הבית   ל ימי בית שניאלו שצמו בכ .ביום תשעה באב

ולמרות זאת הם נהגו, מנהג אבותיהם    ואף לא זכרו, מה היה בתחילת ימי הבית השני  הראשון
                                                                                                            .להתאבל על חורבן ירושלים. כשהם יושבים ובוכים, במקדש החדש שנבנה  –בידיהם 

ִני, ָאִני‘  –אלא רק שואל אותם רטורית  אם לצום או לאעונה לשואלים  זכריה לא   תֻּ "   ֲהצֹום ַצמְּ
צמים בשבילו ויש חשיבות   אינםהם , העיקר שאין הצום לעם בשם הקב”ה ובכך הוא מבקש לומר

התשובה למשלחת היא סדרת   .מצוות הצדקה, ותיקון החטאים הקודמים, שבגינם גלינו מארצנול
נבואות ארוכה הכוללת דברי מוסר על חשיבות תיקון המעשים הרעים העולה בהרבה על חשיבות  

 .הצום

  עם ישראל רואה  כאשר ו בדיוקנגעה בנקודה ז  על עם ישראל  בספר דברים תוכחתו של משה רבינו,
חשבו עם    כשחזרו המרגליםלדוגמא .ואף מתלונן עליהם  אך אין הוא מבינם כראוי את ניסי ה’ 

ַאת " חלילה להרע להם שכוונת הקב”ה הייתה לישרא ִשנְּ ָרִים ָלֵתת  ה’   בְּ ץ ִמצְּ רֶּ ֹאָתנּו הֹוִציָאנּו ֵמאֶּ
ִמיֵדנּו ַהשְּ ַיד ָהֱאֹמִרי לְּ אלא שהם    ולא זו בלבד  את הטובה שבדבר לא השכילו לראותהם  "  ֹאָתנּו בְּ

ולכן גם   השכילו לראות את טובת הארץ יהושע וכלב .בליל תשעה באב  –בכי של חינם  ישבו לבכות
                                                                                         .נכנסים לארץ מידהיו  כולם הרי ש השכילו זאת ולו חכמו    ,לירש אותה זכו

  .היא נס גלויוהישרדותה  מדינה ה מתהק  .ה אל הארץזכינו לשיבואנו את תפילות הדורות   ' קיבל ה
המכוון כנגד    אותנו, שישנו מקדש למעלה מלמדים חז"ל שמזכירה את   לים בשיא תפארתהירוש

שהוא לא יבוא בירושלים של מעלה, לפני שיבוא   והבטיח הקב”ה למטה המקדש בירושלם
 . בירושלים של מטה

ש ַהֲחִמִשי –צריכים לשאול את אותה השאלה אנו  ה, ַבֹחדֶּ כֶּ בְּ ה ָשִנים  ַהאֶּ ה ַכמֶּ ר ָעִשיִתי זֶּ ?  ִהָנֵזר, ַכֲאשֶּ
ָנּה  ,ןבשביל לקוות ולהאמיא  ביטול הצום אללא בשביל  ָישְּ ִזיר ֲעָטָרה לְּ ַהחְּ     קשר הדוק וישיר עם  לְּ

                                                                                                                              .מרכז החייםב קב"הל
שזכינו  על עלינו לשמוח ם אך יש להמשיך לצווהגאולה השלימה  שעד שלא יחנך הבית אהיכה  ההל
                                                                .יחד עם תחושת האובדן על מה שהיה לנו הטוב שיש לנוועל 

ָבאֹותֹכה ָאַמר ה' "בע"ה נקווה שיתקיים   צֹום ָהֲעִשיִרי   צְּ ִביִעי וְּ צֹום ַהשְּ צֹום ַהֲחִמיִשי וְּ ִביִעי וְּ צֹום ָהרְּ
ֹמֲעִדים טֹוִבים   ָחה ּולְּ ִשמְּ ָששֹון ּולְּ הּוָדה לְּ ֵבית יְּ יֶּה לְּ ַהָשלֹום ֱאָהבּו ִיהְּ ת וְּ ָהֱאמֶּ   "וְּ

  


