בס"ד
שלושת השבועות – עת לרנאסנס לאומי
שיעורו של ר' יצחק עתשלום
ר' מ .נבון
משנה מסכת תענית פרק ד משנה ו
חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב .בשבעה עשר בתמוז
נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל
בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ וחרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר
ונחרשה העיר .משנכנס אב ממעטין בשמחה:
~ בשבעה עשר בתמוז :ברית סיני ~
) (1נשתברו הלוחות
תלמוד בבלי מסכת תענית דף כו עמוד ב
ֲט ָרה ֶשׁ ִע ְטּ ָרה לּוֹ ִאמּוֹ ְבּיוֹם ֲח ֻתנָּתוֹ
וּר ֶאינָה ְבּנוֹת ִציּוֹן ַבּ ֶמּ ֶל ְך ְשׁלֹמֹה ָבּע ָ
שיר השירים )ג:יא( " ְצ ֶאינָה ְ
וּביוֹם ִשׂ ְמ ַחת ִלבּוֹ ,".ביום חתנתו  -זה מתן תורה ,וביום שמחת לבו  -זה בנין בית המקדש ,שיבנה
ְ
במהרה בימינו.
תורה תמימה הערות שיר השירים פרק ג הערה פה
ציור להקשר שנתקשר הקב"ה כביכול עם ישראל ע"י נתינת התורה:...,
פנים יפות שמות פרק לד
"אשר שברת" ]שמות לב:א[ אחז"ל ]שבת פז א[ "יישר כחך ששברת" שדונם כפנויה שזנתה...
) (2ובטל התמיד
במדבר פרק כח פסוק ו
יח נִ יח ַֹח ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
ֲשׂיָה ְבּ ַהר ִסינַי ְל ֵר ַ
ע ַֹלת ָתּ ִמיד ָהע ֻ
רש"י במדבר פרק כח פסוק ו
)ו( העשיה בהר סיני  -כאותן שנעשו בימי המלואים .דבר אחר העשויה בהר סיני ,הקיש
עולת תמיד לעולת הר סיני אותה שנתקרבה לפני מתן תורה :...
שמות פרק כד
ֲרי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַו ַיּעֲלוּ עֹלֹת וַיִּ ְז ְבּחוּ ְז ָב ִחים ְשׁ ָל ִמים ַליקֹוָק ָפּ ִרים) :ו( וַיִּ ַקּח
)ה( וַיִּ ְשׁ ַלח ֶאת ַנע ֵ
אָזנֵי
ָרק ַעל ַה ִמּ ְז ֵבּ ַח) :ז( וַיִּ ַקּח ֵס ֶפר ַה ְבּ ִרית וַיִּ ְק ָרא ְבּ ְ
ַח ִצי ַה ָדּם ז ַ
ָשׂם ָבּאַ ָגּנֹת ו ֲ
מ ֶֹשׁה ֲח ִצי ַה ָדּם ַויּ ֶ
ֲשׂה וְנִ ְשׁ ָמע) :ח( וַיִּ ַקּח מ ֶֹשׁה ֶאת ַה ָדּם וַיִּ ְזרֹק ַעל ָה ָעם
ֹאמרוּ כֹּל ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ְיקֹוָק ַנע ֶ
ָה ָעם ַויּ ְ
ֹאמר ִהנֵּה ַדם ַה ְבּ ִרית ֲא ֶשׁר ָכּ ַרת יְ קֹוָק ִע ָמּ ֶכם ַעל ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה:
ַויּ ֶ
) (3והובקעה העיר
איכה רבה )בובר( פתיחתא ב
רבי אבא בר כהנא פתח .מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר פי ה' אליו ויגדה על מה אבדה
הארץ נצתה כמדבר מבלי עובר )ירמי' ט יא( .תני ר' שמעון בן יוחאי אם ראית עיירות נתלשות
ממקומן בארץ ישראל ,דע שלא החזיקו בשכר סופרים ובשכר משנים ,שנאמר על מה אבדה הארץ
וגו' )ירמי' שם /ט ,י"א] ,(/מה כתיב בתריה[ ,על עזבם את תורתי )שם שם /ירמיהו ט' /יב( .רבי
הוה משלח לר' אסי ולר' אמי דיפקו )ויתקנון( ]ויבדקון[ קרייתא דארעא דישראל ,והוון עלין
לקרייתא ואמרין להון אייתו לן נטורי קרתא ,והוון מייתי להון ריש מטרתא וסנטרא ,והוון אמרין
להון "אלין נטורי קרתא? אלין חרובי קרתא!" אמרו להון "ומאן אינון נטורי קרתא?" א"ל "אלו
סופרים ומשנים שהם הוגים ומשנים ומשמרין את התורה ביום ובלילה ,על שם שנאמר 'והגית בו
יומם ולילה' )יהושע א ח( ,וכן הוא אומר אם ה' לא יבנה בית שוא עמלו בוניו בו ,אם ה' לא ישמר
עיר שוא שקד שומר )תהלים קכז א(.
) (4ושרף אפוסטמוס את התורה
ֶח ַרד ָכּל ָה ָהר ְמאֹד:
ֲשׁנוֹ ְכּ ֶע ֶשׁן ַה ִכּ ְב ָשׁן ַויּ ֱ
ַעל ע ָ
ָרד ָע ָליו ה' ָבּ ֵאשׁ ַויּ ַ
שמות יט:יח וְ ַהר ִסינַי ָע ַשׁן כֻּלּוֹ ִמ ְפּנֵי ֲא ֶשׁר י ַ
ַתּ ַע ְמדוּן ַתּ ַחת ָה ָהר וְ ָה ָהר בּ ֵֹער ָבּ ֵאשׁ ַעד ֵלב ַה ָשּׁ ַמיִ ם ח ֶֹשׁ ְך ָענָן ַו ֲע ָר ֶפל:
ַתּ ְק ְרבוּן ו ַ
דברים ד:יא ו ִ
) (5והעמיד צלם בהיכל
שמות פרק לב
יך
ֹאמרוּ ֵא ֶלּה ֱאל ֶֹה ָ
יתם ָעשׂוּ ָל ֶהם ֵעגֶל ַמ ֵסּ ָכה וַיִּ ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ וַיִּ ְז ְבּחוּ לוֹ ַויּ ְ
)ח( ָסרוּ ַמ ֵהר ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ֱלוּך ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם:
יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ֶהע ָ
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~ בתשעה באב :ברית ציון ~
) (1נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ
סוטה לה.
+במדבר יד +ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו  -אמר רבה אמר רבי יוחנן :אותו היום ]ערב[
תשעה באב היה ,אמר הקב"ה :הן בכו בכיה של חנם ,ואני אקבע להם בכיה לדורות.
תהלים פרק קו
יהם לֹא ָשׁ ְמעוּ ְבּקוֹל יְ קֹוָק:
אָה ֵל ֶ
ֵר ְגנוּ ְב ֳ
)כד( וַיִּ ְמ ֲאסוּ ְבּ ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדּה לֹא ֶה ֱא ִמינוּ ִל ְד ָברוֹ) :כה( ַויּ ָ
) (2-3וחרב הבית בראשונה ובשניה
ֹהנִ ים וְגוֹי ָקדוֹשׁ ...
אַתּם ִתּ ְהיוּ ִלי ַמ ְמ ֶל ֶכת כּ ֲ
שמות פרק יט )ו(  -וְ ֶ
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.

ישעיהו פרק ב
ָמים נָכוֹן יִ ְהיֶה ַהר
אַח ִרית ַהיּ ִ
ִירוּשׁ ָלִם) :ב( וְ ָהיָה ְבּ ֲ
הוּדה ו ָ
)א( ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ָחזָה יְ ַשׁ ְעיָהוּ ֶבּן אָמוֹץ ַעל יְ ָ
אָמרוּ ְלכוּ
ָהרוּ ֵא ָליו ָכּל ַהגּוֹיִ ם) :ג( וְ ָה ְלכוּ ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ְ
ֵבּית יְ קֹוָק ְבּרֹאשׁ ֶה ָה ִרים וְ נִ ָשּׂא ִמ ְגּ ָבעוֹת וְ נ ֲ
וּד ַבר
תוֹרה ְ
ֵל ָכה ְבּא ְֹרח ָֹתיו ִכּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
ֲלה ֶאל ַהר יְ קֹוָק ֶאל ֵבּית ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ְוי ֵֹרנוּ ִמ ְדּ ָר ָכיו ְונ ְ
וְ ַנע ֶ
יהם
יתוֹת ֶ
ַחנִ ֵ
בוֹתם ְל ִא ִתּים ו ֲ
יח ְל ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְר ָ
ְהוֹכ ַ
ירוּשׁ ָלִם) :ד( וְ ָשׁ ַפט ֵבּין ַהגּוֹיִ ם ו ִ
יְ קֹוָק ִמ ָ
ְל ַמ ְז ֵמרוֹת לֹא יִ ָשּׂא גוֹי ֶאל גּוֹי ֶח ֶרב וְ לֹא יִ ְל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה :פ
) (4ונלכדה ביתר
תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א
+איכה ב' +גדע בחרי אף כל קרן ישראל  -א"ר זירא א"ר אבהו א"ר יוחנן :אלו שמונים ]אלף[
קרני מלחמה שנכנסו לכרך ביתר בשעה שלכדוה ,והרגו בה אנשים ונשים וטף ,עד שהלך דמן ונפל
לים הגדול; שמא תאמר קרובה היתה ,רחוקה היתה מיל .תניא ,רבי אליעזר הגדול אומר :שני
נחלים יש בבקעת ידים ,אחד מושך אילך ואחד מושך אילך ,ושיערו חכמים :שני חלקים מים
ואחד דם .במתניתא תנא :שבע שנים בצרו עובדי כוכבים את כרמיהן מדמן של ישראל בלא זבל.
רמב"ם הלכות מלכים פרק יא הלכה ג
ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה
מתים וכיוצא בדברים אלו ,אין הדבר כך ,שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה ,והוא
היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך ,והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח ,ודימה הוא וכל
חכמי דורו שהוא המלך המשיח ,עד שנהרג בעונות ,כיון שנהרג נודע להם שאינו ,ולא שאלו ממנו
חכמים לא אות ולא מופת ,ועיקר הדברים ככה הן ,שהתורה הזאת חוקיה ומשפטיה לעולם
ולעולמי עולמים ,ואין מוסיפין עליהן ולא גורעין מהן ,וכל המוסיף או גורע או שגלה פנים בתורה
והוציא הדברים של מצוות מפשוטן הרי זה בודאי רשע ואפיקורוס/+ .השגת הראב"ד /אל יעלה
על דעתך וכו' ,א"א והלא בן כוזיבא היה אומר אנא הוא מלכא משיחא ושלחו חכמים לבדקו אי
מורח ודאין או לא וכיון דלא עביד הכי קטלוהו+.
) (5ונחרשה העיר
מיכה פרק ג
ֲבים ִמ ְשׁ ָפּט וְ ֵאת ָכּל ַהיְ ָשׁ ָרה יְ ַע ֵקּשׁוּ) :י(
וּק ִצינֵי ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֲמ ַתע ִ
אשׁי ֵבּית ַי ֲעקֹב ְ
)ט( ִשׁ ְמעוּ נָא זֹאת ָר ֵ
יה ְבּ ֶכ ֶסף
יא ָ
ֶיה ִבּ ְמ ִחיר יוֹרוּ וּנְ ִב ֶ
ֹהנ ָ
יה ְבּשׁ ַֹחד יִ ְשׁפֹּטוּ וְ כ ֲ
אשׁ ָ
ירוּשׁ ַלִם ְבּ ַעוְ ָלה) :יא( ָר ֶ
בֹּנֶה ִציּוֹן ְבּ ָד ִמים וִ ָ
יִ ְקסֹמוּ וְ ַעל יְ קֹוָק יִ ָשּׁ ֵענוּ ֵלאמֹר ֲהלוֹא יְ קֹוָק ְבּ ִק ְר ֵבּנוּ לֹא ָתבוֹא ָע ֵלינוּ ָר ָעה) :יב( ָל ֵכן ִבּגְ ַל ְל ֶכם ִציּוֹן ָשׂ ֶדה
ָער :פ
ְהר ַה ַבּיִ ת ְל ָבמוֹת י ַ
ירוּשׁ ַלִם ִעיִּ ין ִתּ ְהיֶה ו ַ
ֵת ָח ֵרשׁ וִ ָ
~ 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.

זכריה פרק ח פסוק יט
הוּדה
ירי יִ ְהיֶה ְל ֵבית יְ ָ
ֲשׂ ִ
יעי וְ צוֹם ָהע ִ
ישׁי וְ צוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי וְ צוֹם ַה ֲח ִמ ִ
אָמר יְ קֹוָק ְצ ָבאוֹת צוֹם ָה ְר ִב ִ
כֹּה ַ
טוֹבים וְ ָה ֱא ֶמת וְ ַה ָשּׁלוֹם ֱא ָהבוּ :פ
ֲדים ִ
וּלמֹע ִ
וּל ִשׂ ְמ ָחה ְ
ְל ָשׂשׂוֹן ְ
www.DivreiNavon.com

2

© Mois Navon

Extra
משנה ברורה סימן תקמט ס"ק א
)א( חייבים להתענות וכו'  -והוא מדברי הנביאים כדכתיב בקרא )זכריה ח( צום הרביעי וצום
החמישי וצום השביעי וצום העשירי וגו' ואחז"ל צום הרביעי זה י"ז בתמוז שהוא בחדש רביעי
למנין החדשים וצום החמישי זה ט' באב שהוא בחודש החמישי וצום השביעי זה צום גדלי' שהוא
בחודש השביעי וצום העשירי זה עשרה בטבת שהוא בחודש העשירי .וכל אלו הימים כל ישראל
מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם ]א[ כדי לעורר הלבבות לפקח על דרכי התשובה ויהיה זה
זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות
שבזכרון הדברים אלו נשוב להטיב כמו שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו' ]ב[ ולכן חייב
כל איש לשום אל לבו באותן הימים ולפשפש במעשיו ולשוב בהן כי אין העיקר התענית כמש"כ
באנשי נינוה וירא ד' את מעשיהם ואמרו חז"ל את שקם ואת תעניתם לא נאמר אלא את מעשיהם
ואין התענית אלא הכנה לתשובה ]ג[ לכן אותם האנשים שכשהם מתענים הולכים בטיול ובדברים
בטלים תפשו הטפל והניחו העיקר ומ"מ אין לפטור את עצמו בתשובה בלבד כי ימים אלו הם מ"ע
מדברי הנביאים להתענות בהם וכמו שכתבנו למעלה:
EXAMPLE of “contrast” lists
משנה מסכת אבות פרק ה
משנה יט
]יז[ כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים
מתלמידיו של בלעם הרשע עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינו עין רעה
ורוח גבוה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של
בלעם הרשע תלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר )משלי ח'(
להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא אבל תלמידיו של בלעם הרשע יורשין גיהנם ויורדין לבאר
שחת שנאמר )תהלים נ"ה( ואתה אלהים תורידם לבאר שחת אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם
ואני אבטח בך:
EXAMPLE of “supportive” lists
משנה מסכת אבות פרק ה
משנה ד
עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על
המצריים במצרים ועשרה על הים עשר נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר שנאמר
)במדבר י"ד( וינסו אותי זה עשר פעמים ולא שמעו בקולי:
For #4 in 17th list
דברים פרק יא פסוק יג
וּל ָע ְבדוֹ
יכם ְ
אַה ָבה ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
וֹתי ֲא ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ַהיּוֹם ְל ֲ
וְ ָהיָה ִאם ָשׁמ ַֹע ִתּ ְשׁ ְמעוּ ֶאל ִמ ְצ ַ
ַפ ְשׁ ֶכם:
וּב ָכל נ ְ
ְבּ ָכל ְל ַב ְב ֶכם ְ
רש"י דברים פרק יא פסוק יג
מצוה אתכם היום  -שיהיו עליכם חדשים ,כאלו שמעתם בו ביום:
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