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 ד"בס
  עת לרנאסנס לאומי–שלושת השבועות 
 שלוםתיצחק ע' שיעורו של ר
 נבון. מ' ר

 

  ו משנה ד פרק תענית מסכת משנה
 בתמוז עשר בשבעה .באב בתשעה וחמשה בתמוז עשר בשבעה אבותינו את אירעו דברים חמשה
 יכלבה צלם והעמיד התורה את אפוסטמוס ושרף העיר והובקעה התמיד ובטל הלוחות נשתברו
 ביתר ונלכדה ובשניה בראשונה הבית וחרב לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר באב בתשעה
 : בשמחה ממעטין אב משנכנס .העיר ונחרשה

 

  ~ברית סיני: בשבעה עשר בתמוז~ 
 נשתברו הלוחות) 1(
 

  ב עמוד כו דף תענית מסכת בבלי תלמוד
 ֲחֻתָּנתֹו ְּביֹום ִאּמֹו ּלֹו ֶׁשִעְּטָרה ָּבֲעָטָרה ְׁשלֹמֹה ַּבֶּמֶלְך ּיֹוןִצ ְּבנֹות ּוְרֶאיָנה ְצֶאיָנה" )יא:ג( השירים שיר

 שיבנה, המקדש בית בנין זה - לבו שמחת וביום, תורה מתן זה - חתנתו ביום, ."ִלּבֹו ִׂשְמַחת ּוְביֹום
 . בימינו במהרה

  פה הערה ג פרק השירים שיר הערות תמימה תורה
 : ...,התורה נתינת י"ע ישראל עם כביכול ה"הקב שנתקשר להקשר ציור

 

  לד פרק שמות יפות פנים
  ...שזנתה כפנויה שדונם "ששברת כחך יישר"] א פז שבת [ל"אחז] א:לבשמות  ["שברת אשר"
 
 ובטל התמיד  )2(
 

  ו פסוק כח פרק במדבר
 : ָוקַליקֹ ִאֶּׁשה ִניחַֹח ְלֵריַח ִסיַני ְּבַהר ָהֲעֻׂשָיה ָּתִמיד עַֹלת

 

  ו פסוק כח פרק במדבר י"רש
 הקיש, סיני בהר העשויה אחר דבר. המלואים בימי שנעשו כאותן - סיני בהר העשיה) ו(

 : ...תורה מתן לפני שנתקרבה אותה סיני הר לעולת תמיד עולת
 

  כד פרק שמות
 ַוִּיַּקח) ו( :ָּפִרים ַליקָֹוק ְׁשָלִמים ְזָבִחים ַוִּיְזְּבחּו עֹלֹת ַוַּיֲעלּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִּיְׁשַלח) ה(

 ְּבָאְזֵני ַוִּיְקָרא ַהְּבִרית ֵסֶפר ַוִּיַּקח) ז( :ַהִּמְזֵּבַח ַעל ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי ָּבַאָּגנֹת ַוָּיֶׂשם ַהָּדם ֲחִצי מֶֹׁשה
 ָהָעם ַעל ַוִּיְזרֹק ַהָּדם ֶאת מֶֹׁשה ַוִּיַּקח )ח( :ְוִנְׁשָמע ַנֲעֶׂשה ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ּכֹל ַוּיֹאְמרּו ָהָעם

 :ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ַעל ִעָּמֶכם ְיקָֹוק ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ַדם ִהֵּנה ַוּיֹאֶמר
  

 והובקעה העיר ) 3(
 

  ב פתיחתא) בובר (רבה איכה
 אבדה מה על ויגדה אליו' ה פי דבר ואשר זאת את ויבן החכם האיש מי. פתח כהנא בר אבא רבי

 נתלשות עיירות ראית אם יוחאי בן שמעון' ר תני). יא ט' ירמי (עובר מבלי כמדבר נצתה הארץ
 הארץ אבדה מה על שנאמר, משנים ובשכר סופרים בשכר החזיקו שלא דע, ישראל בארץ ממקומן

 רבי). יב/ 'ט ירמיהו /שם שם (תורתי את עזבם על, ]בתריה כתיב מה[, /)א"י, ט /שם' ירמי(' וגו
 עלין והוון, דישראל דארעא קרייתא] ויבדקון) [ויתקנון (דיפקו אמי' ולר אסי' לר משלח הוה

 אמרין והוון, וסנטרא מטרתא ריש להון מייתי והוון, קרתא נטורי לן אייתו להון ואמרין לקרייתא
 אלו" ל"א "?רתאק נטורי אינון ומאן" להון אמרו !"קרתא חרובי אלין ?קרתא נטורי אלין" להון

 בו והגית' שנאמר שם על, ובלילה ביום התורה את ומשמרין ומשנים הוגים שהם ומשנים סופרים
 ישמר לא' ה אם, בו בוניו עמלו שוא בית יבנה לא' ה אם אומר הוא וכן, )ח א יהושע ('ולילה יומם
 ). א קכז תהלים (שומר שקד שוא עיר

 
 אפוסטמוס את התורה ושרף ) 4(
 

 :ְמאֹד ָהָהר ָּכל ַוֶּיֱחַרד ַהִּכְבָׁשן ְּכֶעֶׁשן ֲעָׁשנֹו ַוַּיַעל ָּבֵאׁש 'ה ָעָליו ָיַרד ֲאֶׁשר ִמְּפֵני ֻּכּלֹו ָעַׁשן ִסיַני ְוַהר יח:יט שמות
 

 :ָרֶפלַוֲע ָעָנן חֶֹׁשְך ַהָּׁשַמִים ֵלב ַעד ָּבֵאׁש ּבֵֹער ְוָהָהר ָהָהר ַּתַחת ַוַּתַעְמדּון ַוִּתְקְרבּון יא:ד דברים
 
 והעמיד צלם בהיכל  )5(
 

  לב פרק שמות
 ֱאלֶֹהיָך ֵאֶּלה ַוּיֹאְמרּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ַמֵּסָכה ֵעֶגל ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶׁשר ַהֶּדֶרְך ִמן ַמֵהר ָסרּו) ח(

 :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ֶהֱעלּוָך ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל
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  ~ןברית ציו: בתשעה באב~ 
 נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ ) 1(
 

  .לה סוטה
] ערב [היום אותו: יוחנן רבי אמר רבה אמר - ויבכו קולם את ויתנו העדה כל ותשא+ יד במדבר+

 . לדורות בכיה להם אקבע ואני, חנם של בכיה בכו הן: ה"הקב אמר, היה באב תשעה
 

  קו פרק הליםת
  :ְיקָֹוק ְּבקֹול ָׁשְמעּו לֹא ְבָאֳהֵליֶהם ַוֵּיָרְגנּו) כה( :ִלְדָברֹו ֶהֱאִמינּו לֹא ָּדהֶחְמ ְּבֶאֶרץ ַוִּיְמֲאסּו) כד(
 
 וחרב הבית בראשונה ובשניה ) 2-3(
 

  ...ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי - )ו(שמות פרק יט 
 

R. Eliezer Berkovitz, God, Man and History, p.140 
This kingdom of priests is not a society in which a priestly caste rules over an unpriestly populace in 
the name of some god.  A holy nation is a realm in which all are priests.  But where all are priests, all 
are servants – and God alone rules.  A “kingdom of priests and a holy nation” is thus not a theocracy, 
but a God-centered republic. 

  ב פרק ישעיהו
 ַהר ִיְהֶיה ָנכֹון ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית ְוָהָיה) ב( :ִוירּוָׁשָלִם ְיהּוָדה ַעל ָאמֹוץ ֶּבן ְיַׁשְעָיהּו ָחָזה ֲאֶׁשר ַהָּדָבר) א(

 ְלכּו ְוָאְמרּו ִּביםַר ַעִּמים ְוָהְלכּו) ג( :ַהּגֹוִים ָּכל ֵאָליו ְוָנֲהרּו ִמְּגָבעֹות ְוִנָּׂשא ֶהָהִרים ְּברֹאׁש ְיקָֹוק ֵּבית
 ּוְדַבר תֹוָרה ֵּתֵצא ִמִּצּיֹון ִּכי ְּבאְֹרחָֹתיו ְוֵנְלָכה ִמְּדָרָכיו ְויֵֹרנּו ַיֲעקֹב ֱאלֵֹהי ֵּבית ֶאל ְיקָֹוק ַהר ֶאל ְוַנֲעֶלה
 ַוֲחִניתֹוֵתיֶהם ְלִאִּתים בֹוָתםַחְר ְוִכְּתתּו ַרִּבים ְלַעִּמים ְוהֹוִכיַח ַהּגֹוִים ֵּבין ְוָׁשַפט) ד( :ִמירּוָׁשָלִם ְיקָֹוק

 פ: ִמְלָחָמה עֹוד ִיְלְמדּו ְולֹא ֶחֶרב ּגֹוי ֶאל גֹוי ִיָּׂשא לֹא ְלַמְזֵמרֹות
 
  ונלכדה ביתר) 4(
 

  א עמוד נז דף גיטין מסכת בבלי תלמוד
] אלף [שמונים אלו: יוחנן ר"א אבהו ר"א זירא ר"א - ישראל קרן כל אף בחרי גדע+ 'ב איכה+
 ונפל דמן שהלך עד, וטף ונשים אנשים בה והרגו, שלכדוה בשעה ביתר לכרך שנכנסו מלחמה ניקר
 שני: אומר הגדול אליעזר רבי, תניא. מיל היתה רחוקה, היתה קרובה תאמר שמא; הגדול לים

 מים חלקים שני: חכמים ושיערו, אילך מושך ואחד אילך מושך אחד, ידים בבקעת יש נחלים
 . זבל בלא ישראל של מדמן כרמיהן את כוכבים עובדי בצרו שנים שבע: תנא יתאבמתנ. דם ואחד

 

  ג הלכה יא פרק מלכים הלכות ם"רמב
 מחיה או בעולם דברים ומחדש ומופתים אותות לעשות צריך המשיח שהמלך דעתך על יעלה ואל

 והוא, היה משנה מחכמי גדול חכם עקיבא רבי שהרי, כך הדבר אין, אלו בדברים וכיוצא מתים
 וכל הוא ודימה, המשיח המלך שהוא עליו אומר היה והוא, המלך כוזיבא בן של כליו נושא היה

 ממנו שאלו ולא, שאינו להם נודע שנהרג כיון, בעונות שנהרג עד, המשיח המלך שהוא דורו חכמי
 לעולם ומשפטיה חוקיה הזאת שהתורה, הן ככה הדברים ועיקר, מופת ולא אות לא חכמים

 בתורה פנים שגלה או גורע או המוסיף וכל, מהן גורעין ולא עליהן מוסיפין ואין, עולמים לעולמיו
 יעלה אל/ ד"הראב השגת. +/ואפיקורוס רשע בודאי זה הרי מפשוטן מצוות של הדברים והוציא

 אי לבדקו חכמים ושלחו משיחא מלכא הוא אנא אומר היה כוזיבא בן והלא א"א', וכו דעתך על
 .+ קטלוהו הכי עביד דלא וכיון לא או ודאין מורח

 
 ונחרשה העיר )5(
 

  ג פרק מיכה
) י( :ְיַעֵּקׁשּו ַהְיָׁשָרה ָּכל ְוֵאת ִמְׁשָּפט ַהֲמַתֲעִבים ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ּוְקִציֵני ַיֲעקֹב ֵּבית ָראֵׁשי זֹאת ָנא ִׁשְמעּו) ט(

 ְּבֶכֶסף ּוְנִביֶאיָה יֹורּו ִּבְמִחיר ְוכֲֹהֶניָה ִיְׁשּפֹטּו ְּבׁשַֹחד ָראֶׁשיָה) יא( :ְּבַעְוָלה ִוירּוָׁשַלִם ְּבָדִמים ִצּיֹון ּבֶֹנה
 ָׂשֶדה ִצּיֹון ִּבְגַלְלֶכם ָלֵכן) יב( :ָרָעה ָעֵלינּו ָתבֹוא לֹא ְּבִקְרֵּבנּו ְיקָֹוק ֲהלֹוא ֵלאמֹר ִיָּׁשֵענּו ְיקָֹוק ְוַעל ִיְקסֹמּו
 פ: ָיַער ְלָבמֹות ַהַּבִית ְוַהר ִּתְהֶיה יןִעִּי ִוירּוָׁשַלִם ֵתָחֵרׁש

 

 ~סיום  ~
 

R. Eliezer Berkovitz, Essential Essays, p.166 
The most sympathetic understanding of the Zionist movement cannot deceive us into overlooking the 
fact that, as yet, we have been completely unsuccessful in regenerating historic Judaism.  And it is from 
this perspective that the Jewish national renaissance should be examined… this Jewish renaissance is 
just assimilation on a national scale. 

 
  יט פסוק ח פרק זכריה

 ְיהּוָדה ְלֵבית ִיְהֶיה ָהֲעִׂשיִרי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום יָהְרִביִע צֹום ְצָבאֹות ְיקָֹוק ָאַמר ּכֹה
  פ: ֱאָהבּו ְוַהָּׁשלֹום ְוָהֱאֶמת טֹוִבים ּוְלמֲֹעִדים ּוְלִׂשְמָחה ְלָׂשׂשֹון
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Extra 
  א ק"ס תקמט סימן ברורה משנה

 וצום הרביעי צום) ח זכריה (בקרא כדכתיב הנביאים מדברי והוא -' וכו להתענות חייבים) א(
 רביעי בחדש שהוא בתמוז ז"י זה הרביעי צום ל"ואחז' וגו העשירי וצום השביעי וצום החמישי

 שהוא' גדלי צום זה השביעי וצום החמישי בחודש שהוא באב' ט זה החמישי וצום החדשים למנין
 ישראל כל הימים אלו וכל. העשירי בחודש שהוא בטבת עשרה זה העשירי וצום השביעי בחודש
 זה ויהיה התשובה דרכי על לפקח הלבבות לעורר כדי] א [בהם שאירעו הצרות מפני בהם מתענים

 הצרות אותן ולנו להם שגרם עד עתה כמעשינו שהיה אבותינו ומעשה הרעים למעשינו זכרון
 חייב ולכן] ב[' וגו אבותם עון ואת עונם את והתודו שנאמר כמו להטיב נשוב אלו הדברים שבזכרון

 כ"כמש התענית העיקר אין כי בהן ולשוב במעשיו ולפשפש הימים באותן לבו אל לשום איש כל
 מעשיהם את אלא נאמר לא תעניתם ואת שקם את ל"חז ואמרו מעשיהם את' ד וירא נינוה באנשי
 ובדברים בטיול הולכים מתענים שכשהם האנשים אותם לכן] ג [לתשובה הכנה אלא התענית ואין

 ע"מ הם אלו ימים כי בלבד בתשובה עצמו את לפטור אין מ"ומ העיקר והניחו הטפל תפשו בטלים
 :למעלה שכתבנו וכמו בהם להתענות הנביאים מדברי

 
EXAMPLE of “contrast” lists 

  ה פרק אבות מסכת משנה
 

 יט משנה
 אחרים בריםד ושלשה אבינו אברהם של מתלמידיו הללו דברים שלשה בידו שיש מי כל] יז[

 רעה עין אבינו אברהם של מתלמידיו שפלה ונפש נמוכה ורוח טובה עין הרשע בלעם של מתלמידיו
 של לתלמידיו אבינו אברהם של תלמידיו בין מה הרשע בלעם של מתלמידיו רחבה ונפש גבוה ורוח
) 'ח לימש (שנאמר הבא בעולם ונוחלין הזה בעולם אוכלין אבינו אברהם של תלמידיו הרשע בלעם

 לבאר ויורדין גיהנם יורשין הרשע בלעם של תלמידיו אבל אמלא ואוצרותיהם יש אוהבי להנחיל
 ימיהם יחצו לא ומרמה דמים אנשי שחת לבאר תורידם אלהים ואתה) ה"נ תהלים (שנאמר שחת
 : בך אבטח ואני

 
EXAMPLE of “supportive” lists 

  ה פרק אבות מסכת משנה
 

 ד משנה
 על הוא ברוך הקדוש הביא מכות עשר הים על ועשרה במצרים לאבותינו עשונ נסים עשרה

 שנאמר במדבר הוא ברוך המקום את אבותינו נסו נסיונות עשר הים על ועשרה במצרים המצריים
 : בקולי שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסו) ד"י במדבר(
 

For #4 in 17th list 
  יג פסוק יא פרק דברים
 ּוְלָעְבדֹו ֱאלֵֹהיֶכם ְיקָֹוק ֶאת ְלַאֲהָבה ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוַתי ֶאל ִּתְׁשְמעּו מַֹעָׁש ִאם ְוָהָיה
 : ַנְפְׁשֶכם ּוְבָכל ְלַבְבֶכם ְּבָכל

  יג פסוק יא פרק דברים י"רש
 :ביום בו שמעתם כאלו, חדשים עליכם שיהיו - היום אתכם מצוה

 
 


