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 ב"ה

  חורבן כחלק מהבניןה – תשעה באב

 פתיחה

 –אחרי ראש חודש אב, ומתקרבים ליום הקשה ביותר בלוח השנה היהודי כבר אנו נמצאים בימי בין המצרים, 

תשעה באב. בתשעה באב אירעו מספר מאורעות, כשהמפורסמים שבהם הוא חטא מהמרגלים, חורבן הבית 

 ע יום זה כיום אבל ותענית.הראשון וחורבן הבית שני,  שלכן נקב

תורת החסידות המגלה לנו את פנימיות התורה, חושפת לנו כדרכה את המבט הפנימי לכל הנושא של החורבן 

 את התחלת הבנין של הבית השלישי. עצמו והגלות, ומלמדת אותנו לראות בחורבן 

רבי עקיבא  - מית על החייםבשיעור היום נתמקד באחד מגדולי ישראל המלמד אותנו איך לאמץ ראיה אופטי

שנה אחרי חורבן הבית השני, והגמרא מספרת  70-שמוביל באופן עקבי גישה אופטימית לחיים. רבי עקיבא חי כ

 סיפורים מהם לומדים על ההתייחסות שלו לחורבן הבית. 2בסוף מסכת מכות 

 ?הצחיק את רבי עקיבאמה 

די לבטל גזירות שגזרו על עם ישראל בארץ, הסיפור הראשון הוא על הליכה של רבי עקיבא וחבריו לרומי כ

 :והסיפור השני על הליכה שלהם ביחד לירושלים

י ֲעִקיבָּא ַע ְוַרב ִ ֻׁ ן ֲעַזְריָּה ְוַר' ְיהֹוש  ֶ זָּר ב  ן ג ְַמִליֵאל ְוַר' ֶאְלעָּ ָּ ַלְטיָּא  ַרב  ְ ל רֹוִמי ִמפ  ֶ ְמעו  קֹול ֲהמֹונָּה  ש  ָּ ֶרְך ְוש  ד ֶ ַ ִכים ב  יו  ְמַהל ְ הָּ
ִרחו ק  ִרים ִמילב ְ ה ְוֶעש ְ ֵחק .ֵמאָּ א ְמש ַ י ֲעִקיבָּ ֹוִכים ְוַרב ִ  .ִהְתִחילו  ֵהם ב 

ֵחק ה ְמש ַ ָּ ה ַאת  נֵי מָּ ְ ְמרו  לֹו: ִמפ  ֹוִכים ?אָּ ם ב  ֶ ה ַאת  נֵי מָּ ְ ם ִמפ  ֶ ֶהם: ְוַאת  ַמר לָּ ֲחִוים  ?אָּ ַ ת  ְ ש  ִ מ  ֶ לו  ש  ָּ ְמרו  לֹו: ַהג ֹוִיים ַהל  אָּ
ִרים ֶלֱאִלי ְ ים ו ְמַקט  ֵקטַלֲעַצב ִ ְ ַטח ְוַהש  ֶ ִבים ב  ְ נו   , ִלים יֹוש  ֶה –ְואָּ , ְולֹא ִנְבכ  ֵאש  רו ף ב ְ ית ֲהדֹום ַרְגֵלי ֱאלֵֹהינו  ש ָּ ֶ ַמר  ?ב  אָּ
ֵחק  ְך ֲאִני ְמש ַ ֶהם: ְלכָּ ה –לָּ ָּ ה ְוַכמ  ָּ מ  ַ י ְרצֹונֹו ַעל ַאַחת כ  ְך, ְלעֹוש ֵ ָּ ה ְלעֹוְבֵרי ְרצֹונֹו כ   .ו מָּ

יו  עוֹ  ַעם ַאַחת הָּ ַ ו ב פ  ַלִיםש  ָּ ְגֵדיֶהם ,ִלים ִלירו ש  ְרעו  ב ִ ֹוִפים קָּ יעו  ְלַהר ַהצ  ִהג ִ ֶ ן ש  וָּ ֵ ל  .כ  ו עָּ או  ש  ִית רָּ ַ יעו  ְלַהר ַהב  ִהג ִ ֶ ן ש  וָּ ֵ כ 
ֵחק א ְמש ַ י ֲעִקיבָּ ֹוִכים ְוַרב ִ ים, ִהְתִחילו  ֵהם ב  ִ ש  דָּ ֳּ ית קֶֹדש  ַהק  ֵ א ִמב  ָּצָּ י  ֶ ה ְמש ַ  .ש  ָּ ה ַאת  נֵי מָּ ְ ְמרו  לֹו: ִמפ  ֶהם:  ?ֵחקאָּ ַמר לָּ אָּ

ֹוִכים ם ב  ֶ ה ַאת  נֵי מָּ ְ ֹו  ?ִמפ  כו  ב  ִלים ִהל ְ ו עָּ ו ש  ָּ ת" )במדבר א, נא(, ַעְכש  ֵרב יו מָּ ָּ ֹו: "ְוַהז ָּר ַהק  תו ב ב  ָּ כ  ֶ קֹום ש  ְמרו  לֹו: מָּ  –אָּ
ֶה ֵחק ?ְולֹא ִנְבכ  ְך ֲאִני ְמש ַ ֶהם: ְלכָּ ַמר לָּ ה ִלי ֵעִדים נֶאֱ  ,אָּ ִעידָּ ֱֶאַמר: "ְואָּ נ  ֶ ן ש  ֶ ֵֹהן ְוֶאת ְזַכְריָּהו  ב  ָּה ַהכ  ִנים ֶאת או ִרי  מָּ
ִני, ְיֶבֶרְכיָּהו " ֵ ש  ש  ִמְקד ָּ ֹון ו ְזַכְריָּה ב ְ ש  ִראש  ִמְקד ָּ ָּה ב ְ ָּה ֵאֶצל ְזַכְריָּה, ַוֲהלֹא או ִרי  ה ִעְניַן או ִרי  תו ב  ?ְוִכי מָּ ָּ ה ַהכ  לָּ ָּ א ת  ָּ ֶאל 

ל  ֶ תֹו ש  ְנבו אָּ ל ְזַכְריָּה ב ִ ֶ תֹו ש  ָּהְנבו אָּ ְהיֶה ְוַהר  ,או ִרי  ין ת ִ ם ִעי ִ ִלַ ָּ ֵרש  ִוירו ש  ֶדה ֵתחָּ ְגַלְלֶכם ִצי ֹון ש ָּ ֵכן ב ִ ָּה נֱֶאַמר: "לָּ או ִרי  ב ְ
מֹות יַָּער" ִית ְלבָּ ַ ם", ַהב  ִלָּ ָּ ְרחֹבֹות ְירו ש  בו  ְזֵקִנים ו ְזֵקנֹות ב ִ ְ ְזַכְריָּה נֱֶאַמר: "עֹד יֵש  ת, ב ִ ה ְנבו אָּ ֹא ִנְתַקי ְמָּ ל  ֶ ָּה ַעד ש  ל או ִרי  ֶ ֹו ש 

ל ְזַכְריָּה ֶ תֹו ש  ְתַקי ֵם ְנבו אָּ ֹא ת ִ ל  ֶ ִייִתי ִמְתיֵָּרא ש  ל ְזַכְריָּה  ;הָּ ֶ תֹו ש  בו אָּ נ ְ ֶ יָּדו ַע ש  ָּה, ב ְ ל או ִרי  ֶ תֹו ש  ה ְנבו אָּ ְתַקי ְמָּ נ ִ ֶ ו ש  ָּ ַעְכש 
 .ִמְתַקי ֶֶמת

נו ! ֲעִקיבָּ  ָּ א, ִנַחְמת  ְמרו  לֹו: ֲעִקיבָּ ֹון ַהז ֶה אָּ ש  ָּ נו !ו ַבל  ָּ   א, ִנַחְמת 

 )תלמוד בבלי מסכת מכות דף כ"ד(

בשני הסיפורים רואים את ההבדל עקרוני בין שיטת רבי עקיבא ובין חבריו שהם בוכים והוא צוחק. והדברים 

 מתאימים לגישה הכללית של רבי עקיבא לחיים, וכפי שהגמרא מביאה משמו, ואף מספרת על כך סיפור:
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]=כל מה שה' עושה, לטובה  לטב עביד —יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא  תנא משמיה דר' עקיבא לעולם
ֶרְך.. הוא עושה[ ד ֶ ַ ְך ב  ֵ א ְמַהל  יָּה ַר' ֲעִקיבָּ ַעם ַאַחת הָּ ַ ד, פ  קֹום ֶאחָּ יַע ְלמָּ ש  ַאְכַסְניָּא ְולֹא נְָּתנו  לֹו. ִהג ִ ֵ ק  ה  ב ִ ל מָּ ָּ ַמר: "כ  אָּ

 ֹ רו ְך הו א ַהכ  ָּ דֹוש  ב  ָּ ה ַהק  עֹוש ֶ ֶ ה".ש   ל ְלטֹובָּ

ֶדה, ָּ ש   ַ ן ב  ַלְך ְולָּ ֹו ֲחמֹור ְוַתְרְנגֹל ְונֵר. הָּ יו  ִעמ  ַכל ֶאת ַהֲחמֹור; ְוהָּ א ַאְריֵה ְואָּ ָּ ְרְנגֹל; ב  ַ ַכל ֶאת ַהת  תו ל ְואָּ א חָּ ָּ ה  ב  ָּ א רו ַח ְוִכב  ָּ ב 
ה". ֶאת הנֵר, ֹל ְלטֹובָּ רו ְך הו א ַהכ  ָּ דֹוש  ב  ָּ ה ַהק  עֹוש ֶ ֶ ה ש  ָּל מָּ ַמר: "כ  ִעיר.ב   אָּ נֵי הָּ בו  ֶאת ב ְ ָּ יָּסֹות ְוש  או  ג ְ ָּ ה ב  ְילָּ ַ ל  ַ ַמר ַר'  ֹו ב  אָּ

ה"?! ֹל ְלטֹובָּ רו ְך הו א ַהכ  ָּ דֹוש  ב  ָּ ה ַהק  עֹוש ֶ ֶ ה ש  ָּל מָּ ֶכם: "כ  י לָּ ַמְרת ִ א: ְולֹא אָּ   ֲעִקיבָּ

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ס'(תרגום מ)

 הקשיים בסיפורים

 מובנים: אבל יש בסיפורים האלה כמה דברים לא

על מה מתפלא רבי עקיבא ושואל מדוע הם בוכים? האם לא פשוט שכשרואים את הרומיים במנוחה  .א

בפרט  !כשרואים שועל יוצא מבית קודשי הקדשים, זה גורם לבכיה? ובודאיכאשר בית המקדש חרב, 

פתאום ה שבסיפור הראשון מסופר שכשהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם, וגם רבי עקיבא בכללם, אז למ

 הוא מתפלא על כך שהם בוכים?

מדוע רבי עקיבא הסתפק האם נבואתו של זכריה תתקיים? הרי נבואה )בפרט לטובה( חייבת להתקיים  .ב

 בין כה וכה.

, ולא בסיפור רק בסיפור השני חבריו מודים לדבריו ואומרים לו: "עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו"מדוע  .ג

 ?הראשון

 הסבר הדו שיח

 ן את כל זה, עלינו להתבונן בעומק הדו שיח שבין רבי עקיבא וחבריו:כדי להבי

 ? מה התחדש אצלכםדווקא עכשיוהשאלה של רבי עקיבא מדוע הם בוכים משמעותה, מה גורם לכם לבכות 

הסיבה שבגללה הם נאלצו לצאת מארץ ישראל כל ? הרי ידעתם גם קודם שרומי היא אומה שלטת, ואדרבה כעת

בסיפור השני, הרי הם ידעו גם  אותו דבר גםיוק בגלל זה, כי היה צורך לבטל גזרות של הרומיים. לרומי היתה בד

שלכן קרעו בגדיהם. ולכן מתפלא רבי עקיבא: "מדוע אתם בוכים דווקא לפני זה קודם על החורבן, ואף ראו אותו 

 עכשיו?!"

 .אופן החורבןעל התשובה שלהם לרבי עקיבא היא שהם לא בוכים על החורבן עצמו, אלא 

חילול שם  באופן שללגלות, אבל למה זה נעשה  ילךשבית המקדש צריך להחרב ועם ישראל משמים אמנם נגזר 

 שמים וחילול שם ישראל כל כך גדול?

ישנו כלל הלכתי שאומר שכאשר אדם מבייש אדם אחר, ככל שהמבייש פחות חשוב, כך העלבון יותר גדול. 

על ידי מדינה חזקה, אין כאן כל כך בושה, לעומת מדינה שמנוצחת על ידי ארגון טרור לדוגמא, אם מדינה מנוצחת 

כדי שהעלבון של בני ישראל לא יהיה גדול כל כך, עשה הקב"ה כך שחורבן הבית יתבצע דווקא על ידי קטן. ולכן, 

צב כזה גם אחרי הטענה שלהם היא למה הם נשארו במאבל אומה חשובה, כמו שכתוב: "והלבנון באדיר יפול". 

 החורבן, ולמה בכלל שיהיו במצב של 'בטח והשקט'? הם ראו בכל חילול שם שמים וחילול שם ישראל גדול.

כך גם בסיפור השני, כאשר הם רואים שועל שיוצא מבית קודשי הקדשים, הם רואים בכך חילול שם שמים, 

היכנס לשם, ואפילו הכהן הגדול יכול להיכנס שבמקום שעליו נאמר "והזר הקרב יומת" שאסור לכל יהודי אפילו ל

לשם רק פעם בשנה, ועכשיו שועלים מהלכים בו... לטענתם הנבואה של "ציון שדה תחרש" יכולה להתקיים במקום 

 אחר בבית המקדש ולא דווקא בקודש הקדשים.

 לראות את העתיד בהווה
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ד, ולכן רואה בכל דבר את הטוב שהוא מביא. בהווה את העתיכבר יכול לראות הוא שהוא רבי עקיבא המיוחד אצל 

זו התשובה של רבי עקיבא, שאדרבה: "ומה לעוברי רצונו כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה". גם לרבי עקיבא לא 

היה ספק שנבואת הגאולה של זכריה הנביא תתגשם, אבל הוא לא היה בטוח באיזה אופן היא תתגשם. כאשר 

הוא הסיק שאם החורבן התבצע בצורה כל כך קשה, עד ששועל יוצא מבית קודשי  הוא ראה שהחורבן כל כך קשה

הקדשים, הרי מכאן דווקא ההוכחה שגם נבואת הגאולה תתבצע באופן הנעלה ביותר, והשכר שיגיע על ידי כך 

 יהיה באופן הטוב ביותר.

לים' אותה, אבל זהו שלב לכן הוא מביא דווקא את הנבואה של "ציון שדה תחרש". כאשר חורשים שדה 'מקלק

הכרחי כדי להשיג את המטרה של הצמיחה בשדה, וככל שחורשים יותר טוב את השדה, כך גם הצמיחה שאחר 

כך יותר טובה. רבי עקיבא רואה בחורבן תהליך של חרישה, שדווקא על ידה תתקיים הצמיחה של הגאולה. ולכן, 

בין מכך שגם הגאולה תהיה באופן הנעלה ביותר. וכפי כאשר רבי עקיבא ראה שהחורבן הגיע עד לקצה, הוא ה

, שיש צמיחה רגילה, יש צמיחה פי מאה כפי שהיה אצל יצחק אבינו, יש מצב של 'חטים כפשוטהשזה בצמיחה 

 ככליות', ויש מצב כפי שיהיה לעתיד לבוא ש"ונגש חורש בקציר".

ה מקיים את "הקבוהרי  ?ה להחריב את בית המקדש"איך היה 'מותר' לקב :אפשר לענות על שאלה מעניינתבזה 

 כל המצוות שהוא מצווה אותנו, וישנו איסור מפורש להרוס אפילו חלק מבית המקדש.

שכל חורבן בית המקדש מטרתו היות שאם מטרת ההרס היא כדי לבנות בנין חדש ויפה יותר, הרי זה מותר. אלא 

 היא לבנות במקומו את הבית השלישי, שיהיה גדול יותר מהבית השני, לכן החורבן עצמו הוא חלק מבנין הבית.

 לקבל בשמחה

קיבא, נוכל לראות רמות שונות של הסתכלות על מצבים בעומק יותר, אם נתבונן בשלושת הסיפורים על רבי ע

 קשים, מצוקות, צרות וסבל שהאדם לא עלינו עובר בחיים.

הגמרא אומרת: "חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה". שואלת על כך הגמרא, והלא על בשורות 

 עונה הגמרא', ולא אותה ברכה? האמת ברוך דיין'ואילו על בשורות רעות מברכים  ',הטוב והמטיב'טובות מברכים 

"לקבולינהו בשמחה". כלומר, האדם חייב לקבל את הדברים השליליים באותו רגש של שמחה כפי  שהכוונה היא

 שהוא מקבל דברים משמחים.

ולכאורה איך זה ייתכן? האם יעלה על הדעת שאדם שהיה עשיר מופלג כל ימיו וביום אחד הפסיד את כל רכושו, 

 יות בשמחה בדיוק כמו אדם שהיה עני מרוד וזכה בפייס בסכום עתק?!יכול לה

בקרקוב ובורשא. הוא היה איש  -ר' בעריש מייזליש, שהיה רב בשתי הקהילות הגדולות בפולין במעשה 

גוני ורב פעלים, אבל כל ימיו הוא היה סוחר גדול כי הוא לא רצה להתפרנס מהתורה. הוא היה איש -רב

ו היה בהשטת עצים ברפסודות עד לעיר הנמל. ההבדל במחיר בין מקום היער לעיר עשיר מאוד ומסחר

הנמל היה עצום, ומשלוח גדול של עצים היה הון גדול. אולם היה קורה שהיו סערות בנהר והרפסודות היו 

 .מתנפצות באמצע הדרך וכל זה היה הולך לטמיון

רים, במשלוח ענק והיתה סערה ובאמצע פעם אחת הוא השקיע את הכסף שלו, וודאי גם כסף של אח

 .הדרך הכל טבע, התפרק ונבזז, והאיש הזה שהיה גביר גדול הפך להיות יהודי שצריך לחפש פרנסה

שמעו האנשים על האסון הזה, וניסו למצוא דרכים להכין אותו לאט לאט לענין. ניגש אליו אחד התלמידים 

נה לו ר' בעריש: 'טוב, שאל בני'. שאל התלמיד: 'הגמרא עם גמרא ברכות ואמר לו: 'רבי, יש לי שאלה', ע

: "מאי חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה? ...אמר רבא: לא נצרכינהו אלא לקבולינהו אומרת

איך אפשר לקבל רעות בשמחה?' הסביר לו הרב שאין הרע יורד מלמעלה, וכל מה שהקב"ה  -בשמחה" 

 .תלמיד שומע אך זה עדיין לא נראה לו, ושוב הסביר לו הרב בטוב טעם את כל העניןעושה הכל לטובה. ה

כך אמר התלמיד: 'נניח, רבי, שהיו אומרים לך שכל הרכוש שלך אבד, היית רוקד משמחה'? ענה לו -אחר

 הרב: 'בוודאי'. אמר התלמיד: 'רבי, אתה יכול להתחיל לרקוד'! הוא שמע את זה והתעלף. כשקם מעלפונו

 הוא אמר: 'טוב, עכשיו גם אני לא מבין את הגמרא'.
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 גישות שונות: גישת רבי נחום איש גם זו וגישת רבי עקיבא. 2כדי לקבל יסורים בשמחה, יש 

 גישת רבי עקיבא

בסיפור שסיפרנו על רבי עקיבא שהיה אומר כל מה שה' עושה הכל לטובה, היה לו צער ונזק: הוא לן בשדה, איבד 

הנזק הכלכלי והצער הצילו את  – תרנגולו ונאלץ להיות בחושך, אך כל זה היה לשם מטרה טובה את חמורו ואת

. בשעת מעשה הוא לא היה יכול לדעת מה הטובה שתצמח מזה, וגם אם לכתחילה לא היה מתרחש כל חייו

תר. אבל עדיין, אבל בדיעבד, כתוצאה מהסבל שעבר, נחסך ממנו סבל גדול הרבה יו הסיפור, היה לו אפילו עדיף.

 הסבל הוא סבל...

לכן ההלכה אומרת שאדם שקורה לו מאורע שלילי, למרות שכתוצאה מזה תגיע לו אחר כך טובה, הוא מברך ברוך 

 נגרם לו נזק. כרגעדיין האמת, כי 

 גישת רבי נחום איש גם זו

 מספרת עליו סיפור מפורסם:הגמרא  לעומת זאת אצל רבי נחום איש גם זו הסיפור הוא שונה.

ְראו  לֹו "ַנחו ם ִאיש  ג ַם זוֹ  ה קָּ נֵי מָּ ְ ה ?"ִמפ  יָּה אֹוֵמר: "ג ַם זֹו ְלטֹובָּ יַע לֹו הָּ ִהג ִ ֶ ר ש  בָּ ל ד ָּ ָּ ַעל כ  ֶ נֵי ש  ְ  ."ִמפ 

ר ֹורֹון ְלֵקיסָּ ג ֵר ד  ַ ֵאל ְלש  רָּ ו  ִיש ְ ש  ק ְ ַעם ַאַחת ב ִ ַ ְמרו : ִמי יֵֵלךְ  .פ  ים הו איֵֵלְך ַנחו ם ִאי ?אָּ ִנס ִ ד ב ְ ָּ מ  לֻׁ ְ מ  ֶ יָּדֹו  .ש  ג ַם זֹו, ש  רו  ב ְ ג ְ ִ ש 
ִלי ֹות ִנים טֹובֹות ו ַמְרג ָּ ז ֲאבָּ ק .ְמלֹוא ַאְרג ַ ְנד ָּ פֻׁ ן ב ְ ַלְך ְולָּ ה  .הָּ ל מָּ ָּ ַאְרג ָּז ְונְָּטלו  כ  ְתחו  ֶאת הָּ ק ו פָּ ְנד ָּ ֻׁ ֲעֵלי ַהפ  ַ ְמדו  ב  ה עָּ ְילָּ ַ ל  ַ ב 

ר פָּ או הו  עָּ תֹוכֹו ו ִמל ְ ב ְ ֶ  .ש 

ר פָּ ֵלא עָּ הו א מָּ ֶ או  ש  ְתחו  ַאְרג ָּזֹו ְורָּ ָּ ר, פ  יַע ְלֵקיסָּ ִהג ִ ֶ ש  ְרגוֹ  .כ ְ ש  ְלהָּ ֵ ק  ַלי ַהי ְהו ִדים. ב ִ ֶלְך: ְמַלְגְלִגים עָּ ֶ ַמר ַהמ  ַמר: ג ַם זֹו  .אָּ אָּ
ה   !ְלטֹובָּ

ֶהם ָּ ל  ֶ ד ִמש   ֶאחָּ ר כ ְ ה לֹו ְלֵקיסָּ ָּהו  ְוִנְדמָּ א ֵאִלי  ָּ ר  ,ב  פָּ א עָּ ָּ מ  ֶ ַמר: ש  ם ֲאִביֶהם הו אאָּ הָּ ם זֹוֵרק  ;ֶזה ֵמֲעַפר ַאְברָּ הָּ יָּה ַאְברָּ הָּ ֶ ש  כ ְ ֶ ש 
ין  ִ בֹות, ַקש   ר ַנֲעש ו  ֲחרָּ פָּ ים –עָּ ְ  ,ַנֲעש ו  ִחצ ִ ף ַקש  ַקש  ִנד ָּ ֹו כ ְ ר ַחְרב  פָּ עָּ ֶ ן כ  ֵ ֱֶאַמר: "ִית  נ  ֶ ֹו"ש   .ת 

ה   ָּ ְבש  ֶלְך ְלכָּ ֶ יָּה יָּכֹול ַהמ  ֹא הָּ ל  ֶ ה ְמִדינָּה ַאַחת ש  ְיתָּ ו הָּ  ,הָּ ש  ר ו ְכבָּ פָּ ה  ֶאת ֶהעָּ ָּ ְדקו  ב  ָּ או  ַאְרג ָּזֹו . ב  ֶלְך ו ִמל ְ ֶ ִהְכִניסו הו  ְלִגְנֵזי ַהמ 
בֹוד ג ָּדֹול כָּ רו הו  ב ְ ג ְ ִ ִלי ֹות ְוש  ִנים טֹובֹות ו ַמְרג ָּ  .ֲאבָּ

ק ְנד ָּ ֻׁ אֹותֹו פ  ן ב ְ תֹו לָּ ֲחִזירָּ ַ ָּ  .ב  ש ו  ְלךָּ כ  עָּ ֶ ךָּ ש  ְ ה ֵהֵבאתָּ ִעמ  ְמרו  לֹו: מָּ ךְ אָּ ָּ ל כ  ָּ ָּאן  ?בֹוד ג ָּדֹול כ  י ִמכ  ַָּטְלת ִ נ  ֶ ה ש  ֶהם: מָּ ַמר לָּ אָּ
ם ָּ ֶלךְ  .ֵהֵבאִתי ְלש  ֶ רֹו ַלמ  ם ְוֵהִביאו  ֲעפָּ יתָּ ֵ ְתרו  ב  ַָּתן ְלךָּ  .סָּ נ  ֶ ר ש  פָּ ְמרו  לֹו: אֹותֹו ֶהעָּ יָּה –אָּ נו  הָּ ָּ ל  ֶ ְך,  .ִמש   ָּ ְצאו  כ  קו הו  ְולֹא מָּ דָּ ב ְ

גו ם.  ַוֲהרָּ

 מסכת תענית דף כ"א( )תרגום מתלמוד בבלי

היה מביא למלך את האבנים הטובות, מי הוא אצל רבי נחום איש גם זו לא היה מלכתחילה שום צער. אדרבה, אם 

אצל רבי נחום  ריצה את המלך.הוא זה שלא חסר לו מהם. דווקא העפר  הרייודע האם המלך היה מקבל זאת, 

 רק הטוב הקיים בתוכו. איש גם זו אין סבל מלכתחילה, אלא שבכל דבר מתגלה

ביניהם הוא שרבי נחום איש גם זו היה רבו של רבי עקיבא, וחי קרוב יותר לזמן הבית, כאשר האיר לגישות ההבדל 

בעולם גילוי אלוקות, ולכן הוא היה יכול להגיע לרמה יותר גבוהה של ראיית הטוב. לכן הוא אומר את הדברים 

שפת לעז. לכן רבי נחום איש גם זו יכול לראות  –ומר אותם בארמית בלשון הקודש, לעומת רבי עקיבא שכבר א

שלא רק שזה יהיה לטובה, אלא שזה עצמו טובה. אלא שיש זמן שבו העינים היו עצומות, ולכן היה נראה כצער 

 ונזק, וכשהוסר ההעלם, הוכח שהכל היה לכתחילה לטובה.

רוב לזמן הבית בהתחלת הגלות, הרי שאנחנו קרובים הרבי מזכיר בהקשר הזה שאם רבי נחום איש גם זו היה ק

לזמן הבית בסיום הגלות, ולכן על ידי התגלות תורת החסידות, אנחנו יכולים להסתכל על המציאות בגישתו של 

 רבי נחום איש גם זו.
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 - קטע רשות -

 הטוב המסותר

 איזה טוב יש בצרה וסבל?

 האדמו"ר הזקן בספר התניא מציע לכך הסבר פנימי:

האור האלוקי מתחלק באופן כללי לשני חלקים: עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא. עלמא דאתכסיא הוא האור 

האלוקי המכוסה מהנבראים, ואילו עלמא דאתגליא הוא האור האלוקי המצומצם שאותו הנבראים יכולים להשיג, 

 ולכן הוא מתגלה אליהם.

 כל הנבראים שבעולם מקבלים מאחד משתי הדרגות האלה:

הדברים שהמקור שלהם הוא האור הגלוי, היות שהאור האלוקי הזה הוא מצומצם עד שהנבראים יכולים לקלוט 

 אותו, לכן הטוב שנוצר ממנו הוא טוב גלוי בעיני האדם.

לעומת זאת הדברים שמקבלים את החיות שלהם מהעולם המוסתר, היות שאור אלוקי זה הוא נעלה ומרומם כל 

 ראים לא יכולים לקלוט אותו, ולכן הטוב שבהם אינו נראה ונגלה לעיני בשר.כך מהנבראים, לכן הנב

נמצא שהיסורים והסבל הנראים כדברים רעים לאדם, הרי לא רק שהם לטובה, אלא שהם טובים הרבה יותר 

 מהדברים הנראים לטובים, אלא שהטוב שבהם כל כך עוצמתי ולכן אינו יכול לבוא לגילוי.

תכל על נורה המאירה הוא רואה אור, אך כאשר הוא מסתכל על השמש, שמאירה באור למשל: כאשר האדם מס

חזק הרבה יותר, במקום לראות אור הוא מסתנוור ורואה חושך. מהי הסיבה לכך? היות שהאור חזק כל כך, 

 הנברא אינו יכול להשיג אותו, ולכן הוא מסתנוור ממנו.

ש"ח, הוא שמח ממנה מאוד. אבל אם האבא  50ח לו מתנה של דוגמא נוספת: ילד יום הולדת, שאבא שלו מבטי

, סביר להניח שהילד ישמח הרבה פחות. ומדוע? 20ש"ח, שתשתחרר לו בגיל  50,000יפתח לו תכנית חיסכון של 

 כי הטוב שבתכנית חסכון לא מושג לילד, ולכן הוא לא שמח ממנו.

ם בטוב הגלוי, ואדרבה, דווקא ביסורים יש טובה ולכן אומרת לנו התורה לשמוח ביסורים כשם שאנחנו שמחי

נעלית הרבה יותר, כי בהם הוא מקבל השפעה אלוקית כל כך גדולה, שהיא אינה יכולה להתגלות כל טוב גלוי. 

אלא שכמובן באופן טבעי קשה לאדם להגיע לשמחה כזו, ולשם כך נדרשת התבוננות בכך שקרבת אלוקים היא 

אשר הטוב הגשמי. וכאשר האדם מתבונן בכך בעומק מחשבתו, הוא יכול לשמוח חשובה ונעלית הרבה יותר מ

 מכך.

אלא שכמובן על האדם לבקש מהקב"ה שלא יביא עליו יסורים, וכפי שאנו מבקשים מדי יום "ולא על ידי יסורים 

ביותר,  וחלים רעים", כי אנו מבקשים שהיות שהקב"ה הוא בלי גבול, הוא יכול להשפיע לנו את הטוב הנעלה

 ולהביא אותו לאדם כטוב גלוי.

 -עד כאן  -

 שלוש רמות

 רמה גבוהה יותר בהסתכלות על מצבים שליליים בחיים. מלמד אותנוכל אחד משלושת הסיפורים על רבי עקיבא, 

בסיפור הראשון על רבי עקיבא שנאלץ לישון בשדה במקום בעיר, מלמד אותנו רבי עקיבא שכל מה שה' עושה יש 

אבל על זה שבכל רע קיים גם טוב, אין חולק. כולם מסכימים שכל מה שה' עושה הוא לטובה. ה לטובה. בו כוונ

'לא  –מוכנים לוותר על הסיטואציה כולה  יודעים מה הטובה, ובמקרים מסויימים היינואנחנו לא תמיד  עדיין,

 מדובשך ולא מעוקצך'.
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מה יותר גבוהה. שם כבר ברור מה הטוב שיבוא על רואים רריו שהלכו לרומי, אנו כבר בסיפור על רבי עקיבא וחב

 ".על אחת כמה וכמההנזק. "אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו  על מפצהידי זה, וכאן התועלת 

רמת ההסתכלות של  –הסיפור השלישי על השועל שיוצא מבית קדשי הקדשים, הוא כבר ברמה הגבוהה היותר 

רק את התוצאה שתגיע בעתיד, אלא שרואה בהווה עצמו את התחלת הטוב  , שרואה לא1רבי נחום איש גם זו

 שיגיע מכך, כמו חרישה שהיא התחלת הזריעה החדשה.

 וכך רואה רבי עקיבא גם בחורבן עצמו שהתבצע עד לרמה הקשה ביותר, את התועלת העצומה לבני ישראל. 

ותו: "הקב"ה החריב ששאלו אשר שירה. כאומר שבשעת חורבן הבית הראשון אסף הנביא המדרש מהי התועלת? 

השיב ששר על כך שהקב"ה כילה את חמתו על העצים ועל האבנים, היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר?!" הוא 

לות חלילה את בני ישראל. כלומר, זה שחמתו של הקב"ה כלתה לחלוטין, הוא כי החורבן התקיים באופן כבמקום ל

 הנורא ביותר.

נחמה רגילה היא פיצוי. האדם ני אומרים לו חבריו שהוא ניחם אותם. מהי נחמה אמיתית? ולכן דווקא בסיפור הש

כאשר הדבר השלילי עצמו ניזוק והפסיד, אבל כאשר מפצים אותו על הנזק, הוא מתנחם. נחמה אמיתית היא 

ותם והפך , אז הם אמרו לו שניחם אהלטוב הואטוב. כאשר רבי עקיבא אומר להם שהחורבן עצמו  מתגלה כדבר

סיפור ה לעומתאת בכיים לשחוק. ההפיכה של המצב השלילי עצמו למצב חיובי, התקיימה רק בסיפור השני, 

רק הסיקו שמהנזק הגדול תגיע תועלת לעם ישראל, אבל לא שהנזק עצמו יהפוך לתועלת. שבו הם הראשון 

 במקרה כזה חבריו של רבי עקיבא עדיין לא מקבלים את דעתו.

עקיבא ניחמתנו פעמיים, הם מלמדים אותנו שיש כאן נחמה כפולה: נחמה ראשונה מהתועלת  באמירה שלהם

, ונחמה שנה מכך שאותה תועלת שתהיה בעתיד, קיימת כבר עכשיו. וכפי שניתן פיצוי - שתצמח מכך בעתיד

 ביחד עדות אחת משותפת.רק , שמהווים שני עדים על החורבן והגלות לראות מכך שהקב"ה נתן

 תשעה באבחג 

יהפכו ימים אלו לששון לשמחה ולמועדים "אומר שלעתיד לבוא הנביא . הזה מסביר לנו דבר מאוד מענייןההסבר 

 רי יתוספו עוד ימי חג.השנה העבללוח , כלומר לעתיד לבוא יהפכו ימי הצומות להיות ימי חג. "טובים

ן אין כאן אלא היציאה מ"שכשיבנה בית המקדש לא יהיה יותר אבל, אבל מובן  ?השאלה, על מה החגיגהנשאלת 

 .?"כאילו לא נחרב, שלא יהיה ט' באב יום מר, ואיך יהיה יום טוב ויהיה אם כן היגון

אבא שלא תמיד מתגלית  כמשלה לעם ישראל. "ביום הזה מתגלית האהבה הגדולה ביותר של הקב דוווקאשאלא 

כועס עליו, אבל הכעס הזה סיבתו מתנהג היפך טבעו ו, האבא מתלכלך בבוץילד ה האהבה שלו לבנו, אבל כאשר

ולכן  והדאגה של האבא לבן, וככל שהאבא יותר אוהב את הבן, כך ההתנהגות של הבן נוגעת לו יותר, האכפתיות

עוד  שמסיים להעניש אותו, אז מתגלית ומתעוררת האהבה של האבא לבןואחרי לפעמים הוא גם כועס עליו יותר. 

 פי שהיתה קודם.ותר מכי

זה יובן הנמשל בתשעה באב שנחרב בית המקדש מפני עוונות בני ישראל שהיה בבחינת כעס ורוגז גדול ומכל 
ה בגילוי גדול מן וחיצוניות, ופנימיותו היא האהבה כרשפי אש שבא ששפך כאש חמתו, הרי כעס זה יש בו פנימיות

והצער וכם בעוונם ועון ביטול תורה. ההעלם מפני שבני בכורי ישראל, הבן יקיר לי אפרים, יצר לה' מאוד על לכל 
 הזה הוא מחמת פנימיות האהבה דוקא, והוא בא ברשפי אש הכעס עד להחריב ולהשחית, בלע ה' ולא חמל.

 (ו"אור התורה פרשת מסעי עמוד א'שפ)

ה כביכול כועס על בני ישראל, עדיין לא ניתן לראות את פנימיות האהבה המוסתרת "כעת כאשר הקב ,ולכן

, אז תתגלה האהבה הפנימית שביום זה, ולכן הוא יהפוך ליום "כלה הדין והרוגז"כאשר יד לבוא, תלע בלא החורבן.

 חג.

                                                           
1
למרות שבאופן כללי רבי עקיבא רואה את הדברים ברמה יותר נמוכה מרבו רבי נחום איש גם זו, בכל זאת "בדבר הנוגע   

 ישראל, יש לומר דאפשר לראות בגלוי הטוב שבזה". גאולת –לכללות עם ישראל, יסודי וכללי 
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לראות לכך רמז מעניין בכך שתשעה באב תמיד יחול באותו יום בשבוע בו חל יום טוב ראשון של פסח, כדי ניתן 

 אל.בת ה' לעם ישרלרמז ששניהם שייכים לאה

 ריםבן ג

 לא סתם דווקא רבי עקיבא הוא זה שמסוגל לראות בהווה את העתיד. הסיבה לכך קשורה ביחוסו המשפחתי.

דור עשירי לעזרא הכהן, רבי יהושע  –נשיא ישראל משבט יהודה, רבי אלעזר בן עזריה הוא כהן רבן גמליאל הוא 

 מן המשוררים, ורבי עקיבא בן גרים. –היה לוי 

ראות את התועלת שבחורבן עצמו, צריך להיות מישהו ששייך למקום הזה. דווקא רבי עקיבא כדי לבטל את הרע, ול

שהוא עצמו בא ממקום שרחוק מעם ישראל, וצמח דווקא משם, רק הוא יכול להסתכל כך על המציאות. לעומת 

גמרא שדווקא זאת מבחינת החברים שלו, לא שייך מציאות כזו, היות שהם עצמם לא שייכים לכך. וכמו שאומרת ה

מהיער עצמו,  –עובדיה שהיה גר אדומי, היה יכול להתנבא על מפלת אדום, כי "מניה וביה אבא, ניזיל ביה נרגא" 

 יוצרים את הגרזן לחטוב את עצי היער.

, 40גם זה שרבי עקיבא יכול לראות את העתיד כבר בהווה קשור לסיפור חייו, כי הוא עצמו התחיל ללמוד רק בגיל 

ה אבן שנשחקת בפני המים, ונשא קל וחומר בעצמו, ומה המים שחקו את האבן, אף דברי התורה יכולים כאשר רא

, הוא לא היה מגיע לעולם למעלת רבי עקיבא. דווקא בהווהלהכנס למוחו. אם רבי עקיבא היה מתחשב במצבו 

חשית בדיוק כפי שרואים בגלל שהוא ראה בהווה את התוצאות שיהיו מהעבודה שלו בעתיד, וראה זאת בצורה מו

את המים ששוחקים את האבן, זה מה שגרם לו ללמוד תורה ולהפוך להיות רבי עקיבא, עד שבכל מחלוקת שיש 

 עם רבי עקיבא, ההלכה היא כרבי עקיבא.

 ובאופן עמוק יותר:

תב בן ישראל מתייחס לאברהם, ליצחק וליעקב. הגר לעומת זאת מתייחס למי שאמר והיה העולם, וכמו שכ

הרמב"ם בתשובתו לרבי עובדיה גר הצדק: "ואל יהא יחוסך קל בעיניך. אם אנו מתייחסים לאברהם יצחק ויעקב, 

 אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם. וכך מפורש בישעיה: "זה יאמר לה' אני, וזה יקרא בשם יעקב וגו'".

כול, והיות שאצל הקב"ה אין הבדל בין ולכן, רק לגר יש את היכולת לראות את הדברים מנקודת מבט אלוקית כבי

ההווה והעתיד, גם רבי עקיבא רואה את העתיד כבר בהווה. והיות שאצל הקב"ה אין רע יורד מלמעלה, והכל רק 

 טוב, לכן גם רבי עקיבא רואה זאת במציאות.

 ונסיים במילות הסיכום של הרבי:

אים לידי גילוי, שרואים איך שכל זה היה כדי נוסף על הנחמה בזה שהתועלת והטובה שמעצם החורבן והגלות ב 
שבחורבן ובגלות, היינו שלא  שבההוספהשיתגלו הגילויים של הגאולה העתידה, הרי מתגלה גם המעלה והעילוי 

שבזמן הגאולה, אלא שגם  לההוספה וההידורזו בלבד שיהיה נרגש שכדאי גודל הירידה והגלות ובלבד שנגיע 
 ואומרים על זה "אודך ה' כי אנפת בי". –שבההוספה שבחורבן וגלות גופא מרגישים את הטובה והמעלה 

ל"אנכי אנכי הוא  –ועל ידי מעשינו ועבודתנו במשך זמן הגלות, נזכה בגילוי ממש ל"נחמו נחמו", ויתירה מזו 
 מנחמכם", בביאת משיח צדקנו.

 )לקוטי שיחות חלק כ"ט שיחה לשבת נחמו(

 , לקוטי שיחות חלק כ"ט שיחה לשבת נחמותבא-פרשת כילקוטי שיחות חלק ב' : מקורות


