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  ד"בס

    ירושלים-ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  א"עתשויחי לפרשת 

  התורה חשובה מן המלכות
  

  תלמיד חכם קודם למלך
ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל רֹאׁש ": התורה מספרת
 ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ,ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ְׂשמֹאלֹו ַעל רֹאׁש ,ֶאְפַרִים ְוהּוא ַהָּצִעיר

 ִּכי ֶזה , לֹא ֵכן ָאִבי:ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו... ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור
ָיַדְעִּתי ְבִני : ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר.  ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל רֹאׁשֹו,ַהְּבכֹר
ּוָלם ָאִחיו ַהָּקטֹן ְוא, ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוַגם הּוא ִיְגָּדל, ָיַדְעִּתי

מה  .)יט-יד, בראשית מח( " ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים,ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו
שעתיד יהושע לצאת " -? "ָאִחיו ַהָּקטֹן ִיְגַּדל ִמֶּמּנּו"פירוש 

. )י שם"רש(" ויַלמד תורה לישראל, שינחיל את הארץ, ממנו
 ויהושע ,יהושעלמשה קבל תורה מסיני ומסרה "שהרי [

 זה שמוסר תורה לישראל אחרי הואש, )א"א ה"אבות פ( "לזקנים
הוא ו, אדם גדולעתיד לצאת  ממנשהגם אמנם ]. משה רבינו

ושיע את הו הוא היה שופטשגם  ,)טו, שופטים ו' עי( גדעון
, יהושעבאותה מדרגה כמו היה זה לא שופט אבל , ישראל

, מֹוְׁש  ּועֹוְמ שכל העולם יתמלא בצאת ָׁש ", שיצא מאפרים
 .)י בראשית שם"רש( "ְוָיֵרַח ְּבֵעֶמק ַאָּילֹון, כשיעמיד חמה בגבעון

  .את אפרים לפני מנשהמקדים לכן יעקב 
מדוע באמת זכה אפרים להוציא פירות מעולים יותר מאשר 

היה רגיל לפני יעקב בתלמוד שאפרים  אולי מפני -? מנשה
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַעל "א מנשה הו ,לעומת זאת. )א, מחבראשית י "רש(

ר סוף "פס(ונזקק עם אביו לעסקיו , )יט, בראשית מג(" ֵּבית יֹוֵסף

 לכן .הוא צריך לנהל את כל ענייני המלכות של יוסף. )'פרשה ג
  .אין לו זמן כל כך ללמוד תורה מיעקב כמו אפרים

 תלמיד חכם, ובחשהוא שכמה שמלך , מכאן יש ללמוד
, תורהשעוסק בבד את אפרים  יעקב יותר מכ.עדיף על מלך

הדין הוא  אמנם בפרהסיא .מאשר את מנשה שעוסק במלכות
וגם תלמיד חכם צריך להשמע , שמלך עדיף על תלמיד חכם

ב שמלך יקום לפני טו -אבל בצנעא , לקום לפני המלךו למלך
היה כש,  מלך יהודהמו שהיה עושה יהושפטכ, התלמיד חכם

 ואומרומחבקו ומנשקו   היה עומד מכסאו,רואה תלמיד חכם
תלמיד  ,האמת כי מצד .)ב, כתובות קג( "ירִ י מָ רִ מָ , רבי רבי: "לו

 התורה היא עיקר קיומו של עם  שהרי, ממלךוב יותר חשחכם
מצד ההנהגה החיצונית ורק , עיקר קיומו של העולםו ישראל

' ם הלכ"רמב' עי( כפיפות למלךגם לתלמיד חכם צריך שתהיה 

  .)ה"ב ה"מלכים פ
, ו"שאם מלך ותלמיד חכם נפלו בשבי ח, הגמרא אומרת

ם כָ חָ "י ּכִ ? למה. חכם קודם להצלה למלך ישראלהתלמיד 
 כל ישראל ראויים -מלך שמת .  אין לנו כיוצא בו-ת ּמֵ ֶׁש 

 את חסרונו של המלך אפשר ,כלומר. )א, הוריות יג( "למלכות
בל את חסרונו של א, נה אדם אחר למלךי שנמַ "להשלים ע

נמנה אדם אחר לתלמיד שי " אי אפשר להשלים עלמיד חכםת
 והגם! אדם להיות תלמיד חכם" למנות"פשר  אי א.חכם תחתיו

 תלמיד אבל, בעם ישראלתלמידי חכמים רבים ' שישנם ברוך ה
אין : "וכלשון הגמרא[!  אין- כמו זה שנשבה בדיוקחכם 

 הוא בריה בפני למיד חכםכל תכי ]. )שם(" כיוצא בולנו 
לא יכול , החידושים שתלמיד חכם זה יכול לחדשואת , עצמה

שקופ לא יכול לכתוב את ש "הגר.  לחדש אחרתלמיד חכם
 הלוי לא יכול לכתוב את חידושי ח"הגרו, הלויח "הגרחידושי 

ומה שכתב , ם"א לא כתב הרמב"מה שכתב הגר. ש שקופ"הגר
 למיד חכםלכן צריך לפדות את הת. א"לא כתב הגר ם"הרמב

  .פני המלךל
הוא כי אפרים ,  למנשהלכן יעקב אבינו מקדים את אפרים

 ,הבריתא אומרת.  ומנשה יותר איש מלכות,יותר איש תורה
תורה צריכה ארבעים  ו, שלושים מעלותכה צרישמלכות

 המעלות של המלך קלאת  .)ה"מו "אבות פ( ושמונה מעלות
  ביחס למספר המעלות שדרושותשהן מועטות [יחסית לרכוש

בוד  צריך לע- ואילו המעלות של תלמיד חכם ,] התורהןלקני
 יותר גדול  חכםדהתלמי, ממילא .קשה בשביל לרכוש אותן

  .מהמלך

   גם מאפרים-מלכות 
כשמשה עומד . יוצא מלך לישראלגם מאפרים , ובכל זאת

שהיה משבט אפרים [, הוא אומר ליהושע, להפרד מעם ישראל
ִּכי ַאָּתה ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ֶאל , ץֲחַזק ֶוֱאמָ : "])ח, במדבר יג(

ִּכי ַאָּתה  ".)ז, דברים לא(" ַלֲאבָֹתם ָלֵתת ָלֶהם' ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה
א , ח' י סנה"רש( 1 גם אתה כאחד מהם, משמע-" ָּתבֹוא ֶאת ָהָעם

אלא אתה , אל תשתרר עליהם לבדך, כלומר. )ה כי אתה תבוא"ד
 הכל לפי דעתן ועצתן .)שם' גמ(יגו את העם וזקני הדור יחד תנה

  .)י דברים שם"רש(
ִּכי , ֲחַזק ֶוֱאָמץ": ליהושע' מיד אחר כך אומר ה, לעומת זאת

דברים (" ַאָּתה ָּתִביא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ָלֶהם

' י סנה"רש(עליהן ה ְנהֹוג רָ רָ  ְׂש , משמע-" ִּכי ַאָּתה ָּתִביא. ")כג, לא

טול מקל ְוַהְך על : ה"אמר לו הקב". )ה כי אתה תביא"א ד, ח
. )שם' גמ(" ין ְׁשֵני ַדָּבִרין ַלּדֹוראֵ וְ , ַּדָּבר אחד ַלּדֹור! קדקדם
 צריך לשאול אתאינך ו, אתה המלך, אתה המנהיג, כלומר
  .)ז, י דברים שם"רש(" הכל תלוי בך" .הזקנים

 יהושענו טעה במה שאמר ליבמשה רש ,לומדיםבפשטות 
ה "והקב, 2אלא יחד עם הזקנים, שלא להנהיג את הדור לבד

אולם נראה יותר  ו. עליו לנהוגבאמתאת יהושע כיצד הדריך 
דברו על ה ומשה "הקב אלא ,ו"נו לא טעה חי שמשה רב,לומר

תפקיד להנחיל  יש , מצד אחד,יהושעל .יהושעשתי בחינות של 
י הוא גם  מצד שנ,הסנהדריןהוא ראש ,  לישראלתורה
 . ישראליולחלקה לבנ  שצריך לכבוש את ארץ ישראל,המלך
אתה " -ההנהגה צריכה להיות , בתור ראש הסנהדרין, ממילא
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 אם תהיה .אין לך כח יותר משאר החכמים. "והזקנים עמך
 , כמוךסברו אם רוב הסנהדרין י- מחלוקת בינך ובין אלעזר

 הלכה ,כאלעזריסברו נהדרין אם רוב הסו, כמוךתהיה הלכה 
 אתה המפקד - במה שנוגע לכיבוש הארץ אבל. אלעזרכתהיה 

לא  אז .ךאין מי שיכול לחלוק עליו, אתה הפוסק, העליון
בר על בחינה יאלא כל אחד ד, ה תיקן"הקבמשה טעה וש

' וה, משה דיבר על יהושע כראש הסנהדרין .יהושעאחרת של 
  .3דיבר על יהושע כמלך

י וושהִצ , גם מכך היה מעין דין מלך רואים שעיהוזה של
 .יהושענאמר בהתחלה ל )יב, דברים לא( "ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם"של 

ה ריך לקיים את המצוצהראשון שהוא ולכן  ,מפני שהוא המלך
 אבל הוא, אחרים קיימו מצוה זו לכיםמגם  ר כך אח.להֵ ְק של הַ 

 -זמני כי באופן , ה של הקהלהראשון שצריך לקיים את המצו
ּוִביֵמי ָׁשאּול ָעׂשּו ִמְלָחָמה " :הרי אומרפסוק ה. הוא היה המלך

 זה -ִּביֵמי ָׁשאּול " :ל" חזמרואו, )י, א ה"דהי(" ִעם ַהַהְגִרִאים
שהיתה המלכות שאולה , ָׁשאּול ולמה הוא קורא אותו ;יהושע

אבל , הוא לא הוריש את המלכות למשפחתו .)טו, ר צח"ב(" בידו
 הרי שגם .4מלךההיה  הוא ,כל עוד הוא חי, ניבאופן זמ

  .מאפרים יצא מלך

  ירבעם מחשיב את המלכות יותר מן התורה
באים  - שהתורה עדיפה מן המלכות -הללו הדברים 

 כמו שיוסף חושב שצריך להקדים .נסיוןלפעמים גם למצב של 
עד  ,לכותמפני שיוסף הבין מאד את הצורך במ ,את מנשה

יוסף אז ו, כל זאת התורה עדיפה מהמלכותיעקב אומר לו שבש
 ,םאפרישבט כ בא מלך שיצא מ" אבל אח- קבל את הדבריםמ

  . מעשיבאה הטעות הזו לידי ביטויואצלו 
חושש לגורל  )כו, א יא"מל( האפרתיבן נבט ירבעם 

ִאם ַיֲעֶלה ָהָעם ַהֶּזה ַלֲעׂשֹות ְזָבִחים ְּבֵבית  ":ואומר, המלכות שלו
 ְוָׁשב ֵלב ָהָעם ַהֶּזה ֶאל ֲאדֵֹניֶהם ֶאל ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ,םִּבירּוָׁשַלִ' ה

 .)כז, א יב"מל( " ְוָׁשבּו ֶאל ְרַחְבָעם ֶמֶלְך ְיהּוָדה, ַוֲהָרֻגִני,ְיהּוָדה
ל -אֵ   אחד בבית- בגלל החשש הזה הוא מעמיד שני עגלי זהב

 !ַרב ָלֶכם ֵמֲעלֹות ְירּוָׁשַלִם" : לישראלואומר -ואחד ביהודה 
 הוא .)כח, שם( " ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים,ִהֵּנה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל

, תענית כח( לירושלים לרגלמונע מישראל את האפשרות לעלות 

חג את אפילו ו, מתחרים לירושליםרוחניים מרכזים מַיסד , )א
-לב, א יב"מל(הסוכות הוא עושה בזמן אחר ממה שכתוב בתורה 

מפני שלא ,  לעבירות חמורות מאדעם ישראל גורר את .)לג
. ומחשש למלכות , של ירושליםלקבל את המרכזיותהסכים 

,  והיו ממשיכים לעלות לירושלים,חוטאירבעם אילו לא היה 
ה הרי הבטיח " הקב.ה היה דואג שלא יהרגו את ירבעם"הקב

 . מזהאז ודאי לא היה יוצא מכשול, )לח-כט, שם יא( לכות מול
 ובדרך הטבע הוא רואה סכנה למלכותכי  , מודאגאבל ירבעם

בשביל לשמור על המלכות הוא , ולכן ,אם יעלו לירושלים
להיות  "זוכה"ו,  חוטא ומחטיא את ישראל:ורהמוותר על הת

 הכל .)א, צ' משנה סנה( אחד מאלה שאין להם חלק לעולם הבא
גם ממנשה יצאו . מלכות על התורהמפני העדיפות שהוא נותן לַ 

מאפרים יצאו שני  אבל, )ח, י בראשית מח"רש' עי( כים רשעיםמל
 - )שםי "רש' עי( אחאב ירבעם ו- רשעים במיוחד מלכים

' סנהמשנה ( עד שאין להם חלק לעולם הבא, שהרשיעו כל כך

  .)שם
המלך   את שלמהוהוכיח, ה דווקא חסידבתחילה ירבעם הי

ה בגמרא מה הית' עי[על דבר מסויים שעשה שלא כראוי 
מפני מה זכה ירבעם " , הגמרא אומרת.])ב, קא' סנה (תוכחתו
מפני , ומפני מה נענש .מפני שהוכיח את שלמה, למלכות
 של וכבודלשמור על   היה צריך.)ב, קא' סנה(" רביםו בשהוכיח

הוא נלחם על   בהתחלה.לא להוכיח אותו בפרהסיאו, שלמה
הוא דואג ו, הנסיון גדול מדי -מלך משנעשה אבל , כבוד שמים

 עוד שלמה כל. מאשר לכבוד שמיםיותר  המלכות שלו לכבוד
 האומות המתוקנות הכירו שמלכות שלמה עדיפה על ,היה חי

ָׁשַמְעִּתי ְּבַאְרִצי ַעל ְּדָבֶריָך " :אמרה מלכת ְׁשָבא ש כפי,מלכותם
ְרֶאיָנה  ַעד ֲאֶׁשר ָּבאִתי ַוִּת ,ְולֹא ֶהֱאַמְנִּתי ַלְּדָבִרים, ְוַעל ָחְכָמֶתךָ 

הביאו מנחה לשלמה כמו שמבואר  כלם .)ז-ו, א י"מל(" ֵעיַני
 ,אחרי שלמה התפלגה המלכותאבל , )א,  השם( ך"בתנ

 לא , ירבעםאילו לא חטא. ה התחלת החורבןתהיזו  התפלגותו
 אבל מפני שירבעם חטא והחטיא .התחלת החורבןבזה  היתה

, השילוניה כפי שאמר לו אחי, התחיל מזה החורבן, את ישראל
  .)טז-טו, שם יד( שהסוף יהיה שילכו לגלות

  ? מתי-החיוב לכבד את המלכות 
להתפלל בשלומה של ו, ל מלכותחיוב לקבל מוראה שישנו 

יבים ימה שאנו ח ש, אבל חושבני.)ב"ג מ"אבות פ( מלכות
 גם .'ה מפני שהמלך הוא שליח וזה, בכבודה של מלכות

שהמלך ו,  שיש אלוקותהאמינו, בודה זרהעובדי ע, הגויים
אבל ,  האמינו בכל מיני עבודות זרות.וקותפועל מטעם האל

 ממילאו ,קיםאלקי כל האלהוא ' השת שהאמינו הגמרא אומר
אם , ואולם. וצריך לכבד שראו במלך נציג של מלכות שמים

 המלכות גון כ,ה" מכבדת את הקבאלכלל שמלכות ישנה 
יש  יודע אם ינני א- כלל לא האמינה במלכות שמיםש, הרוסית

  . בעולםה" נציגת הקב היא לא.5 כזומלכותדין לכבד 
הפרלמנט באנגליה בחר ש  נניח- ? למה הדבר דומהמשל
מה שהממשלה ו,  הממשלה היא ממשלת הוד מלכותו.ממשלה

 אם שר הבריאות מכהן .עלת בשם הוד מלכותו פוהיא, פועלת
נה וא ממאם הו ,הוא שר הבריאות של הוד מלכותו ,בממשלה

א הוהרי שאותו פקיד , לפעול בעיר ליוורפולפקיד מטעמו 
מה יהיה אם אותו , ואולם .שליח הוד מלכותו לעיר ליוורפול

 אבל לא ,אני מתקן תקנות" :ויאמר,  יתחיל לתקן תקנותפקיד
 , במקרה זה-? מה יהיה אז! "מטעם עצמיאלא , מטעם המלך

יות כל עוד הוא כו יש לו כל הסמ!אין שום ערך לתקנות שלו
 אין שום , כשהוא לא פועל מטעם המלך.פועל מטעם המלך

 אם מלכות פועלת .כך גם בענין המלכות. וימשקל לתקנות
ות יש  למלכ.אין משקל למה שהיא עושה, ה"לא מטעם הקבש

 חסרה היתה לירבעם .ה"כשהיא פועלת מטעם הקברק משקל 
אבל , ו"ח נכון שהוא לא כפר לגמרי בתורה .ות הזאתהכפיפ

,  בעולם' מלכות נובע מזה שהיא נציגת ה כוחה שלכל זאתב
  . אין לה כח,'ואם היא לא נציגת ה
 בודה זרה שבמלכות ירבעם לא עבדו ע,אבל צריך לזכור

מפני שהקימו מקומות , בודה זרהע למרות שזה נקרא .ממש
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אבל הם , קימו צורות עגליםהו, ירושליםל חוץמ אחרים
 על  אומריםהם. םרים ביציאת מצרימכיוה "מכירים בקב

" ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" ,העגלים
 הם לא היו .ה"רוצים שהעגלים יסמלו את הקבו, )ד, שמות לב(

 , ממשבודה זרהעכ " מי שכן עבד אח. ממשבודה זרהעעובדי 
 ישראל ירוב מלכאבל  .עבדו לבעל שבית עמריו  בית אחאבוזה

מרכזיותה אלא מפני שמרדו ב,  ממשבודה זרהעלא היו עובדי 
  גילוי עריותבסופו של דבר גם לעבודה זרהבאו  ,ירושליםשל 

 ,ה באמת" כפירה בקבהיתה אבל ההתחלה לא .ושפיכות דמים
על , כבוד התורהפני אלא שהעדיפו לדאוג למלכות שלהם על 

ושלים ולא למקומות מה שהתורה דורשת לעלות לרגל ליר
ו צמים בעשרה  שבגללו אנ,סוף לחורבן זה הביא ּבַ .אחרים
שבעה עשר בתמוז ובעיקר בתשעה ב, בשלשה בתשרי, בטבת

 שהשפיעה במשך , הכל תוצאה מהמלכות של ירבעם.באב
  .הזמן גם על יהודה

  חומרתו המיוחדת של צום עשרה בטבת
בית בכמו , בתשעה באבהיה רבן  בבית שני החו:חשבתי

 .כמו בבית ראשוןהיה  לא "הובקעה העיר"ואולם  .ראשון
, )ד-ג, ב כה"מל(  בתמוזבתשעה בבית ראשון הובקעה העיר

משנה תענית (  בתמוזבשבעה עשרשני הובקעה העיר בבית ו

אלא רק , בתמוזבתשעה צמים  איננומדוע , אם כך. )ב-א, כו
' ח סי"י או"והובא בב, "תורת האדם"ב(ן "רמב האומר? בתמוזז "בי

, שאין מטריחין את הציבור יותר מדי ,)ב"ע שם ס" ובשוט"תקמ
שהם סמוכים זה (ולכן לא קבעו תענית לשני הימים הללו 

ז בתמוז "והטעם שצמים דוקא בי. אלא רק לאחד מהם, )לזה
  יותרלנוחמור שני החורבן השהוא מפני , ולא בתשעה בתמוז

  .)ל סמיכותו אלינווכן בגל, בגלל אורך הגלות(מן הראשון 
 לא נזכר לנו ,התחלת המצור על ירושליםלגבי , והנה

בית ראשון רק על  . התחלת המצור בבית שניהיתהבאיזה יום 
אנו ולכן , בעשרה בטבתהיתה  המצור שהתחלת, ידוע לנו

גם יום לא החליפו מדוע : ויש לשאול .צמים בעשרה בטבת
כמו שהחליפו , התענית על תחילת המצור כפי שהיה בבית שני

יך של בית ראשון לזה מהתאר הבקעת העירהתענית על את יום 
  ?של בית שני
 נבואה היתהשעל עשרה בטבת ,  היאלכך סיבההשכנראה 
ֶאת ֶעֶצם , ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום ":י יחזקאל הנביא"מיוחדת ע
יחזקאל ( "ּיֹום ַהֶּזה ָסַמְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאל ְירּוָׁשַלִם ְּבֶעֶצם הַ ,ַהּיֹום ַהֶּזה

ֶאת , ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום"אומר ' אחרי שה, ממילא .)ב, כד
יום זה להחליף  -או לא יכלו  -לא רצו , ' וכו"ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה

ל תחילת צום ענשאר עשרה בטבת כיום לכן ו, ום אחריל
  .המצור על ירושלים

 היה אפשר שאם, והוא ,אומר חידוש גדולהרי בודרהם הא
ולא , היו מתענים בו אפילו בשבת, שיחול עשרה בטבת בשבת

מפני  ,והטעם לזה. חות התענית ליום אחרהיו יכולים לד
  כמו ביום הכפורים"ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה"נאמר בתענית זו ש

ל "זצ מבריסק ח"גרהוהוסיף מרן . )סדר תפלת התעניות -אבודרהם (
מפני  ,הואלזה  שהטעם ,)ד"מ' ס סי"ח על הש"הגר' חי(ובאר 

: כמו שנאמר, ולא ביום, בחודשתלויים צומות האחרים הש

העיקר הוא ו, )יט, זכריה ח( 'וכו" צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי"
. ' וכובחודש השביעיו, ה בחודש החמישישהצום יהי, אפוא
, ולא רק בחודש, ַּבּיֹוםהצום תלוי , בעשרה בטבת,  כאןאבל
. 'וכו" ֶאת ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּכָתב ְלָך ֶאת ֵׁשם ַהּיֹום" : שנאמרוכפי

אפילו אם הוא , הצום ליום אחר לדחות את ממילא אי אפשר
ם פוסק שאם "הרמב, ם לא פוסק כך" הרמבמנם א.בשבתחל 

 התעניתדוחים את היינו היה צום עשרה בטבת חל בשבת 
אם עשרה ,  האבודרהםאבל לדעת ,)ה"ה ה"תעניות פ' הלכ (6למחר

היו צריכים להתענות בו בעצם יום , בטבת היה חל בשבת
, ה בטבתאת החומרה המיוחדת של עשרמזה רואים . השבת

  .7ל המצור על ירושליםיהתחשבו 
 שהיה צריך -ו הלכה למעשה "זאת חני אומר ינ וא-חשבתי 

וכן , שבערב עשרה בטבת במנחה לא יאמרו תחנון, להיות
 אם יודעאינך הרי בתשעה בטבת ש?  למה.ומותבערב שאר הצ

לי מספק היה צריך שלא לומר אוכ "וא, ט"מחר יהיה צום או יו
 ההלכה היא שכן צריך לומר .ההלכהכך  אבל לא .תחנון
 אבל בינתים ,ט"יול הצום יהפך שמקויםכי הגם שאנו  .תחנון

  .הוא בחזקת צום

  לה תנאי לגאו- "ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו"
צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום : אֹות-ְצבָ ' ּכֹה ָאַמר ה" :הנביא אומר

ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית ְיהּוָדה ְלָׂשׂשֹון 
. )יט, זכריה ח(" ְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו, ּוְלִׂשְמָחה ּוְלמֲֹעִדים טֹוִבים

 את בּואהֲ ּתֹבתנאי ש, דים טוביםהצומות יהפכו למוע, כלומר
מדוע תולה הנביא את  .)ק ומצודות שם"רד(האמת והשלום 

מה ? הגאולה ואת ביטול הצומות דוקא באהבת האמת והשלום
  ?האם אין הגאולה תלויה גם בהן? ג מצוות"עם שאר תרי

, )'בפרק כ(מסביר " מסילת ישרים"ה: אולי מותר לומר כך
בבית ראשון . חסידות בלתי שקולהי "ששני החורבנות נגרמו ע

לא ,  גדליה בן אחיקם מחמיר יותר מדי בהלכות לשון הרע-
ישמעאל מפני האנשים שבאו להזהירו  את דברי כללמקבל 

שצריך , בניגוד לדין[, )טז, ירמיהו מ(רוצה להרגו שבן נתניה 
וגורם בכך , ])א, נדה סא( לדברי לשון הרע לחושפ "עכ

, רג את גדליה ועוד כמה יהודיםשישמעאל בן נתניה הו
ם "רמב(" ְוִסֵּבב ְלָהֵתם ָּגלּוָתן, ונכבית גחלת ישראל הנשארת"

 בר קמצא מביא ַלמקדש -ובבית שני ; )ב"ה ה"תעניות פ' הלכ
רבי זכריה בן . ובדרך הטיל בו מום, קרבן ששלח בידו הקיסר

למרות (אבקולס לא מרשה להקריב את קרבנו של הקיסר 
אם ישמע הקיסר שֵּסרבו , פת לתושבי יהודההסכנה הנשק

שמא יאמרו בעלי מומין קרבין לגבי ) "להקריב את קרבנו
 -הוא גם לא מוכן שיהרגו את בר קמצא , מצד שני". מזבח

 שמא -למרות שהיה לו דין של רודף גמור על כלל ישראל 
אלא מפני שהטיל מום , יאמרו שלא בגלל רדיפתו הרגוהו

. שהמטיל מום בקדשים נהרג, זה בטעותמדו מוילְ , בקדשים
ב מזה חורבן בית ּבַ וִנס, ף הלשין באמת בר קמצא לקיסרלבסו
אבל צדקות שאיננה , הכל נעשה מתוך צדקות. )א, גיטין נו(שני 

ַעְנְוָתנּותֹו של רבי זכריה בן " :ל"וכדברי חז, שקולה עד הסוף
ושרפה את היכלנו והגליתנו , אבקולס החריבה את ביתנו

  .)שם(" ארצנומ
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 גדליה -במקרה הראשון : יש הבדל בין המקרים, ובכל זאת
 רבי זכריה -ובמקרה השני . מעדיף את השלום על פני האמת

אומר אפוא . בן אבקולס מעדיף את האמת על פני השלום
ְוָהֱאֶמת  "-? מתי יהיו הצומות לששון ולשמחה: הנביא

ת האמת ואת השלום כאשר יאהבו א, כלומר"! ְוַהָּׁשלֹום ֱאָהבּו
 כךאם . בלי להעדיף אחד על פני חברו, במידה שוה

, עד כמה להשתמש במידה זו, ממילא ֵידעו כבר לשפוט, יהיה
בלי לסטות מקו האמת , האחרתועד כמה להשתמש במידה 

 בלתיי שימוש "אז יתבטלו החורבנות שנגרמו עו, והצדק
ות הללו הצומות שנקבעו לזכר החורבנו, מאוזן במידות הללו

  .אמן, במהרה בימינו, ֵיהפכו לששון ולשמחה ולמועדים טובים
  
  
  
  
  

  
 

                                                           
  .וכאחד מהם, יחד עמם.  ָהָעםִעםמשמעו "  ָהָעםֶאתַאָּתה ָּתבֹוא "ד. 1
ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש : "רשנאמ,  להנהיג את העםמשהאת ' כיון שכך ציוה ה, והטעם שסבר שכך צריכה להיות הנהגתו של יהושע. 2

בשיתוף , וסבר שכך צריך גם יהושע להנהיג את העם, )יז-טז, במדבר יא" (ְוָנְׂשאּו ִאְּתָך ְּבַמָּׂשא ָהָעם ְולֹא ִתָּׂשא ַאָּתה ְלַבֶּדךָ ... ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל
שלא כפי שציוה את , יהושע להנהיג את העם באופן אחרלצוות את ' שם מדוע בכל זאת ראה ה' ועי. א"מהרש(ולא לבדו , עם הזקנים

  ).משה
כי אתה תבוא את העם ' ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו וגו: "ל"וז, )פרשת וילך(ל על התורה "ז זצ"וכבר נתבאר כן בחידושי מרן הגרי. 3

ה אמר "אבל הקב. הכל לפי דעתן ועצתן, ךזקנים שבדור יהיו עמ, משה אמר ליהושע. ארי את תיעול עם עמא הדין: י"פירש. 'וגו" הזה
ַּדָּבר אחד . טול מקל והך על קדקדן, הכל תלוי בך, תביא על כרחם, כי אתה תביא את בני ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, ליהושע

, וכפי הנראה! ותורה היא, ורה אמרוהרי מפי הגב! ?מדעתו אמר, וכי משה מה שאמר: וצריך ביאור .ל"עכ. ְולֹא ְׁשֵני ַדָּבִרין ַלּדֹור, ַלּדֹור
  ".טול מקל והך על קדקדן"מהו הלשון , ועוד צריך ביאור. וזה אי אפשר לומר כן, ה למה שאמר משה"הרי סותרין דברי הקב

כדאיתא , כ ראש הסנהדרין"והיה ג, )א"בית הבחירה הי' ו מהלכ"פ(ם "כדאיתא ברמב, "מלך"דהנה מצינו דמשה היה , והנראה בזה
יהושע " (יומת' כל איש אשר ימרה את פיך וגו"וכדכתיב בקרא , וכמו כן מצינו דיהושע היה מלך, )ג"סנהדרין ה' א מהלכ"פ(ם "ברמב

, והנה. ראש הסנהדריןראש הסנהדריןראש הסנהדריןראש הסנהדריןכ "והיה ג, )ג"א מהלכות מלכים ה"פ(ם "וכדאיתא ברמב, למלךלמלךלמלךלמלךשאין שייך דין זה אלא במיוחד , )יח, א
שלעצמו לבדו אין לו , שראש הסנהדרין יש לו כח לדון רק כאשר הוא יחד עם הסנהדרין. א: םמהחילוקים שבין מלך וראש סנהדרין ה

סנהדרין . ב, אבל המלך לו לבדו הכח והשררה לעשות את אשר מדין המלכות, או ענינים אחרים שעל הסנהדרין לעשותם, שום כח לדון
  .דזהו דין המלכות, י אשר יראו עיניואבל המלך דן ורודה בעם כפ, דנה הכל לפי התורה כמשפטה הכתוב בה

אבל מינוי ראש הסנהדרין אין , )ג"מלכים ה' א מהלכ"פ' עי(פ נביא "דהנה מינוי המלך צריך להיות ע. ל"י הנ"ובזה יתבאר היטב פירש
דמה שאמר משה , ז נראה"ולפ). ג"סנהדרין ה' א מהלכ"פ' עי(אלא הגדול בחכמה שבכולן מושיבין אותו ראש עליהן , שום דינים בזה

ראש "היינו שאמר משה ליהושע שאתה תהיה , "הכל לפי דעתן ועצתן, זקנים שבדור יהיו עמך "-" כי אתה תבוא את העם הזה"ליהושע 
שהרי , וזה אמר משה מדעתו. כ"כמש, שבלעדיהם אין לראש הסנהדרין שום כח, ולזה הזקנים שבדור הסנהרין יהיו עמך, "הסנהדרין

והיינו , "הכל תלוי בך, על כרחם "-" אתה תביא"ה אמר ליהושע "אבל הקב. כ"כמש, פ נביא"כמו ע,  הזה שום דיניםאין צריך למינוי
הכל "וכיון שהוא מלך , והצטרך לנבואה למנויו, פ נביא"דאין מעמידים מלך אלא ע, ה"ולכן הצטרך לומר הקב, מינוי יהושע למלך

דמלך אין לו משפטים ודינים , "טול מקל והך על קדקדן"ולכם גם אמר ,  להימלך במישהוואינו צריך, דמלך לבדו דן ורודה, "תלוי בך
  .דזהו דין המלכות, אלא כפי שיראה לנכון, שעל פיהם ידון

והוא ,  היוצא ממנומלך -ְּבכֹור : "שפירש, ]שנאמר על יוסף[, )יז, דברים לג" (ְּבכֹור ׁשֹורֹו ָהָדר לֹו"י על הפסוק "גם רש' ועי. 4
' ח מהלכ"ובסוף פי, ג"מלכים ה' א מהלכ"פ(ם "ורמב) ה הוא זה מלך"ד(ב , י יומא עג"גם רש' ועי. הרי שיהושע היה מלך". יהושע

י בפרשת "וגם מרש.  מלכותכחורק ניתן לו , שיהושע לא היה מלך, כתב) ה ואל תקשה עלי"א ד"דרוש י(ן "אבל בדרשות הר). סנהדרין
ב "ד ח"יו(מ "ת אג"שו' ועי.  בישראלהראשוןדכתב שם ששאול היה המלך , הושע לא היה מלך גמורמשמע שי) ז, במדבר כד(בלק 

  ).א"ה אך בריטב"ה ד"מ' סי
ס "ת חת"שוגם ב. דלא משמע שם כן) א, קב(זבחים ' עיאך . דבמלך רשע אין מצות כבוד ומורא, שכתב) ג"ז סק"י' סי(בתומים ' עי. 5

  .ש"ע, במלך רשע' לכבד מלך הוא אפישהחיוב , מבואר) צ"ק' מ סי"חו(
  .היה נדחה הצום למחר, שאם היה חל עשרה בטבת בשבת, כתב במפורש) ה אבל זמן"א ד, מגילה ה(י "וגם רש. 6
מאמרי חדשי כסלו " (בני יששכר"כתב ה, ואפילו מתשעה באב, והטעם שתענית עשרה בטבת חמורה בענין זה משאר תעניות החורבן. 7

 של ו שרוב, הייתי באותו הדור קבעתיו בעשירייאלמל" ,באב' על צום טשאמר יוחנן ' רלבאר על פי דברי ) 'אות דד "מאמר י, טבת
כ למה באמת נקבע הצום "א, בגמראקשו ה ו.) ורובו נשרף בעשירי,רתשיעי לעת ערב הציתו בו את האּושב ("היכל בעשירי נשרף

לפי זה  ו.על ההתחלההאבלות צריכה להיות עיקר ד , היינו). א,תענית כט(עדיפא  אתחלתא דפורענותא -תירצו ו, ולא לעשיריתשיעי ל
זה היום היה אתחלתא ש פיל, שראוי לדחות את השבת יותר משאר הצומות, עשרה בטבתחומרת צום שזוהי הסיבה ל, יש לומר

  .ירושליםבו סמך מלך בבל וצר על ש ,דפורענותא

  ,פי הבנתו של העורךיחה נערכה להש

  .יש לתלות בעורך בלבד) אם ישנם( טעות או חסרון וכל


