עד לאחר תפילת מנחה בתשעה באב

תשובה בעני צו

שאלה ממחנות רמה בישראל :הא
להמשי ולצו

כל היו

בימינו לאור עובדת קו

המדינה ,עלינו

בתשעה באב או שמא מותר להמעיט בסימני האבלות

ולהתיר אכילה לאחר תפילת המנחה?
תשובה :כדי להשיב על שאלה זאת צריכי

לעיי בשלשה היבטי

של תשעה

באב :א .בצד ההיסטורי ב .בצד ההלכתי ג .ובצד הרעיוני.
א .מבחינה הסטורית עלינו לברר א
כ

נהגו בזמ הבית כשהע

שמא מכא יש פני

צמו בתשעה באב בתקופת בית שני .א

ישב בארצו ,יתכ שעלינו לצו

להתיר .ואמנ

ג

לא,

כ .א

השאילה שלנו גופה כבר נשאלה מאת

הנביא זכריה בשנת ארבע לדריוש המל

= שנת  518לפני הספירה .משלחת

הגיעה ,כנראה מבבל" ,לאמר אל הכהני

אשר לבית ה' צבאות ואל הנביאי

לאמר :האבכה בחודש החמשי הנזר כאשר עשיתי זה כמה שני ?" )זכריה
ז':ג'( מתברר מההמש ששאלו לא רק על ט' באב )"הצו

החמישי"( כי א

על

כל ד' הצומות .הנביא לא עונה על השאלה בצורה ישירה וחד משמעית.
כדוגמת דברי ירמיהו ליהויקי
נגד אלה החושבי

שהצו

)כ"ב:י"ג י"ז( וישעיהו השני )נ"ח( הוא מתריס

מכפר בלי לשוב לדרכי צדק ,אמת ,ורחמי  .בסו

נבואתו הוא אומר) :ח':י"ח י"ט(" :ויהי דבר ה' צבאות אלי לאמר :כה אמר
ה' צבאות צו

הרביעי וצו

החמישי וצו

יהודה לששו ולשמחה ולמועדי
על סמ

פסוק זה מור ואלו )כר

הצומות .בר
אול
לה

טובי

נראי

השביעי וצו

והאמת והשלו

העשירי יהיה לבית
אהבו".

א' עמ'  (166טענו שהנביא ביטל את ד'

יותר דברי יחזקאל קויפמ )עמ' :(267 268

טעות היא לחשוב שזכריה משיב לשולחי
פסק הלכה .אי בדבריו שו

על שאלת

פסק הלכה ,לא ב ז':ה' ו' ,וג

ח':י"ט .שאלת המשלחת והדיו בה שימשו רק רקע וגר

ופוסק
לא ב

לנבואה...

זכריה ,בהגיבו על שאלת הצומות ,פותח בהערכה האמיתית של השאלה
הזאת ומסביר את טיב השאלה הגורלית באמת :את החטא ,העונש ,את
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דרישת התשובה...זכריה אינו משיב על שאלת המשלחת הבבלית כלל.
]פסוקי [ י"ח י"ט אינ
אסכטולוגית ,שא

הוראה הלכית לבטל את הצומות אלא הבטחה

ישראל יחזרו בתשובה הצומות יתבטלו ויהפכו

לחגי ".
)להסבר דומה ראה שאוס ורוזנטל עמ' .(449 450
ומה עלה בגורל

של ד' הצומות הללו במרוצת תקופת בית שני? הא

יש עדות

ממשית על כ ? אי עדות לגבי ג' הצומות אבל יש עדות ברורה שצמו בתשעה
כא

באב בימי הבית השני) .לא נדו

בעדות של יוספוס כי היא שנויה

במחלוקת ראה רוזנטל עמ'  451 453לסיכו ( .מהרי" אפשטיי מנה שלש
הוכחות לכ מהספרות התלמודית:
 .1משנה ר"ה א':ג':
על ששה חדשי

השלוחי יוצאי  :על ניס מפני הפסח ,על אב מפני

התענית ,על אלול מפני ר"ה ,על תשרי מפני תקנת המועדות ,על כסליו
מפני חנוכה ,ועל אדר מפני הפורי  .וכשהיה ביהמ"ק קיי

יוצאי א

על אייר מפני פסח קט .
)וכנראה הגירסא הנכונה היא ע

המילה "א "

ראה אפשטיי ורוזנטל עמ'

.(454
כלומר ,בזמ הבית יצאו א על פסח קט אבל על תשעה באב יצאו בי מלפני
החרב ובי לאחר החרב .
 .2ירושלמי ביצה ב':ב' ,ס"א ,ע"ב = בבלי תענית י"ג ע"א ועוד בברייתא:
כל מחוייבי טבילות טובלי כדרכ בתשעה באב וביו

הכיפורי  .אמר

ר' חנניה סג הכהני  :כדיי הוא ביתו של אלהינו שיאבדו עליו הכהני
טבילה אחת .כלומר ,יש כא מחלוקת מזמ הבית א
א

לאו.

 .3תוספתא תענית ג':ו' ,מהד' ליברמ עמ'  338ומקבילות:
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לטבול בתשעה באב

אמ' ר' ,לעזר בי ר' צדוק :אני הייתי מבני סנואה ב בנימי )שקרב
העצי

שלה

הוא בעשרה באב ולכ זה יו

טוב בשביל ( וחל תשעה

באב להיות בשבת ודחינוהו לאחר שבת והיינו מתעני ולא משלימי .
כלומר ,בזמ הבית כהני
שאר הע

אלו התענו חצי יו

אבל שאר הכהני

ואולי א

התענו והשלימו בתשעה באב.

 .4אפשר להוסי

הוכחה רביעית על פי סברא .לפי מור ואלו "בכל ימי בית

שני לא נתקיימו תעניות אלו...מלאחר חורב ]בית[ שני עמדו חכמי
והנהיגו תעניות אלו)"...אלו  ,כר

וחזרו

א' עמ'  .(166רוזנטל כבר תמה על שיטה

זאת )עמ'  .(458היתכ שזכריה הנביא ביטל את ד' הצומות בשנת  518לפנה"ס
והתנאי

חידשו אות

כעבור  600שנה בשנת  70לספירה! אתמהה! למה לא

שמענו על גזירה זאת בספרות התלמודית? ועוד ,למה לתנאי
הצומות של י' בטבת וצו

לחדש את

קשר לחרב בית שני כלל וכלל!1

גדליה שאי לה

לסיכו  ,ברור שבימי בית שני כשבית המקדש עמד על תילו ואחוז ניכר של ע
ישראל היה שרוי על אדמתו המשיכו לצו

בתשעה באב וכנראה א

בשאר

הצומות שנקבעו כזכר לחרב בית ראשו .
ב.מה היה היחס של גדולי ההלכה לד' הצומות לאחר חרב בית שני?
.1בבבלי מגילה ה' ע"א ע"ב נאמר:
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא :רבי נטע נטיעה בפורי  ,ורח בקרונה
של צפורי בשבעה עשר בתמוז ,ובקש לעקור תשעה באב ולא הודו לו.
אמר לפניו רבי אבא בר זבדא ]לר' אלעזר[ :רבי ,לא כ היה מעשה! אלא
תשעה באב שחל להיות בשבת הוה ודחינוהו לאחר השבת ואמר רבי
והואיל ונדחה ידחה ולא הודו חכמי  .קרי עליה ]רבי אלעזר על רבי
אבא[" :טובי

השני

מ האחד" )קהלת ד':ט'(.

לכאורה למרות הודאתו של ר' אלעזר לדברי ר' אבא יש להעדי את המסורת
המקורית של ר' חנינא שהיה תלמידו המובהק של רבי .א

כ  ,רבי באמת

ניסה "לעקור תשעה באב" .בר  ,מסורת זאת איננה בטוחה די הצור כי שנינו
בקטע המקביל בירוש' מגילה א':א' ,ד
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ע' ע"ב..." :דרבי היה מפרס

עצמו

שני ימי

בשנה :רוח

לט' באב .אול

א

א

בשבעה עשר בתמוז ונוטע נטיעות בפורי " ואי זכר
יש להדגיש שני

נקבל את דברי ר' חנינא כפשוט

דברי  .ראשית כל ,רבי ביקש לשנות את ההלכה אבל החכמי
החכמי

"לא הודו לו".

סברו כנראה שלא הגיע הזמ לבטל תשעה באב .שנית ,אורב )והשוה

אלו ב' ,עמ'  (117כבר הדגיש שבימי רבי שררה אוירה משיחית בחצר הנשיא.
על רבי קראו את הפסוק "רוח אפינו משיח ה'" )ירוש' שבת פרק ט"ז ,ט"ו
ע"ג( .כסימ לקידוש החודש בחר רבי בסיסמא "דוד מל

ישראל חי וקי "

)ר"ה כ"ה ע"א( .ורבי שאל את תלמידו ר' חייא "כגו אני מהו בשעיר?"
)הוריות י"א ע"ב( כלומר ,הא

דיני כדי מל ? כתוצאה מהל רוחות זה רבי

ניסה לעקור ט' באב אבל חכמי דורו "לא הודו לו" כי ה

לא האמינו שעיד

הזהב יימש וכמוב במבט אחורה הצדק היה אית ) .להסבר אחר לגמרי של
נסיו זה של רבי ראה ווייס(.
 .2ובאמת מצינו כמה תנאי

שהפליגו בחשיבותו של תשעה באב .שנינו

בתענית ל' ע"ב" :תניא איד

רשב"ג אומר :כל האוכל ושותה בתשעה באב

כאילו אוכל ושותה ביו
בי תשעה באב ליו

הכיפורי " ובפסחי

הכפורי

נ"ד ע"ב למדנו בברייתא" :אי

אלא שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר") .עיי

בגמרא לפירוש של "ספיקו"(.
 .3מצד שני ,בא"י בראשית תקופת האמוראי
לגבי שבעה עשר בתמוז .אנו גורסי

היה לפחות חכ

אחד שהקל

בירושלמי תעניות ד':ח' ,ס"ח ע"ד:

"...מפני מה לא קבעו אותו ]=י"ז בתמוז ,וכ

הגירסא בכ"י לייד ובשרידי

ירושלמי עמ'  [183תענית? חיננא אבוי דבר ינטה בש

רבי בנייה :שלא קיבלו

רוב ציבור עליה ".
 .4שתי הנטיות הנ"ל באו לידי ביטוי בבבל בראשית תקופת האמוראי  .ש
החמירו מאד בהלכות תשעה באב והקלו כנראה בשאר הצומות .כ
מדברי שמואל )לפי תענית י"ב ע"ב ופסחי

משתמע

נ"ד ע"ב( או ר' ירמיה בר אבא )לפי

תענית י"א ע"ב(" :אי תענית צבור בבבל אלא תשעה באב בלבד" .ובפסחי
ש

גרסינ " :דרש רבא :עוברות ומיניקות מתענות ומשלימות בו ]=בתשעה

באב[ כדר שמתענות ומשלימות ביו

הכפורי  ,ובי השמשות שלו אסור."...
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א

את ממצאינו עד עכשיו נוכל לקבוע שרבי ורבי בנייה הקלו בקשר

נסכ

לי"ז בתמוז ורבי א ביקש כנראה לעקור את תשעה באב .אבל שאר התנאי
והאמוראי
 .5בר

הנ"ל החמירו בדיני תשעה באב.

המקור העיקרי לענייננו שעיצב את ההלכה עד היו

הזה הוא בבלי

ר"ה י"ח ע"ב בגמרא לאותה משנה שהבאנו לעיל )בסימ א' ,סעי
הפוסקי

אנו חייבי

שעסקו בענייננו פסקו על פי מקור זה וא

 .(1כל

לפסוק על

פיו:
וליפקו נמי אתמוז וטבת? ]=למה השליחי
וטבת כדי שיוכלו לצו
אמר רב שמעו
צבאות צו

בגולה בימי

הנכוני ?[ דאמר רב חנא בר ביזנא

הרביעי...יהיה לבית יהודה לששו ולשמחה"

ולשמחה" ,אי שלו

ושמחה"

בד' הצומות ולכ חייב
בכל כי"י[

שיש שלו

בזמ

לשלוח שליחי

א

קרי להו

יהיו "לששו

"צו "? ]=כלומר ,בזמ הזה אי שלו

רב פפא :הכי קאמר בזמ שיש שלו
]כ

א

חסידא :מאי דכתיב )זכריה ח':י"ט( "כה אמר ה'

"צו " וקרי להו "ששו
לצו

אינ

יוצאי

על תמוז

ולכ חובה

לתמוז וטבת?[ אמר

"יהיו לששו ולשמחה" ,יש שמד

"צו " ,אי שמד ואי שלו

רצו מתעני רצו אי

מתעני  .אי הכי תשעה באב נמי ]רצו מתעני רצו אי מתעני ?[ אמר רב
פפא :שאני ט' באב הואיל והוכפלו בו צרות דאמר מר ]במשנה תענית
ד':ו'[ :בתשעה באב חרב הבית בראשונה ובשניה ונלכדה ביתר ונחרשה
העיר.
סוגיא זאת קובעת שמבחינה הלכתית ,יש רק שלש אפשרויות :א
בעיד של "שלו " אנו חייבי
זמ של "שמד" אנו חייבי

לשמוח בארבעת הצומות הללו .מאיד  ,א
לצו

בארבעת הצומות הללו .לבסו א

של "אי שמד ואי שלו " אנו חייבי

לצו

סוכמו כבר ע"י א.ש .רוזנטל .כל הפוסקי

ואי שלו " .כתוצאה מכ

זהו

זהו זמ

בתשעה באב ובאשר לג' הצומות

"רצו מתעני רצו אי מתעני " .בקרב הפוסקי
וה

אנו חיי

יש כמה גישות לדברי רב פפא
סברו שבימיה

"אי שמד

הסכימו שתשעה באב הוא חובה וחלקו רק לגבי

שאר הצומות .חכמי ספרד פסקו כמו הרמב" בתורת האד
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)מהד' שעוועל

עמ' רמ"ג(" :ועכשיו כבר רצו ונהגו להתענות וקבלו עליה  ,לפיכ אסור ליחיד
ופסקו נתקבל

לפרו גדר " .הוא פסק כ בעקבות ר' יהודה הברצלוני ואחרי
להלכה בטור ובשו"ע.
שיטת הגאוני

מאיד

משתקפת בתשובה הזאת )אוצר הגאוני

לר"ה,

התשובות ,עמ' :(32
בזמ הזה בדורות הללו שאי שמד ולא שלו
מתעני  ...הילכ

רצו מתעני  ,לא רצו אי

שלשה צומות מי שאינו רוצה לצו

אי בכ

כלו

ואינו מחוייב בה אבל ט' באב הואיל והוכפלו בו ]הצרות[ חייב לצו
הכפורי

ולהתענות בו ולנהוג בו מנהג יו

שכ

אמרו חכמי' )פסחי

נ"ד ע"ב(' :דרש רבא עברות ומניקות מתענות בו ומשלימות בו כדר
יו

הכפורי

ובי השמשות שלו אסור'.

ג .עתה נותר לנו לבחו את הצד הרעיוני של תשעה באב .לאור כל האמור לעיל,
מתברר שאי אפשרות לצו
"שלו " אנו חייבי

חצי יו

בתשעה באב .א

לבטל את ד' הצומות בשלמות

"ששו ושמחה" .עלינו לשאול איפוא :הא
הראשוני

באמת הגענו לעיד של
ולהפו

הגענו לימי "שלו "? כמעט כל

סברו שימי "שלו " = זמ שבית המקדש קיי  .וא

שמבחינה הסטורית כ

צמו בתשעה באב בזמ

מבחינה הלכתית אי אנו חיי

אות

לימי

א

הוכחנו

בית המקדש )ראה לעיל(,

בזמ "שלו " ואסור לנו לבטל ט' באב עד

שיבנה בית המקדש .בר  ,רש"י והמאירי בר"ה פירשו "שלו " בצורה אחרת
דהיינו בזמ "שאי יד עכו"

תקיפה על ישראל" ועל פי זה אפשר לטעו

ש"שלו " = תקופת העצמאות של מדינת ישראל .אול
לקבל פירוש כזה וזאת משו
 .1רש"י והמאירי ה
מפרשי

וגרשוני לסיכו

כמה סיבות:

מיעוט שבמיעוט .רוב רוב

"שלו " = בזמ

שבית המקדש קיי

הא

אי

של הפוסקי

והפרשני

)ראה רוזנטל ,קרלינסקי,

השיטות(.

 .2אפילו לשיטת רש"י והמאירי הא
לח

לדעתי אי אפשר

יד העכו"

מתמיד מצד רוב הערבי
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בעול

איננה תקיפה על ישראל?
וא

רוב העמי

בעול

להשמיד להרוג ולאבד אותנו? והא
מה לגבי אחינו בני ישראל הנתוני
איננה תקיפה על רביעית מהע
ג

 .3חייבי

בצרה ובשביה? היש לטעו שיד העכו"

היהודי הכלוא בברית המועצות? חס וחלילה.

להסתכל על דברי הנביא ודברי רב פפא כפשוט

הפרשנות שנאמרה עליה  .הא
מדינה ,אבל הא
במש  37שנה
חודש נהרגי

מדובר על "שלו " רק לתושבי האר ?

יש "שלו " בדורינו באר

זכינו לרגע אחד של שלו
הא

יהודי

אי פע
חפי

בלי כל

ישראל? יש לנו

מאז קומה? לחמנו שש מלחמות

היינו במצב רחוק יותר מ"שלו "? כמעט בכל
הא

מפשע ע"י מחבלי

זהו ה"שלו " שאותו

הבטיח הנביא?
 .4יש כאלה שטועני
מעונייני

שעלינו למעט בחשיבותו של ט' באב כי ממילא אי אנו

בבני ביהמ"ק וחידוש הפלח  .אול  ,זהו רק צד אחד של תשעה

באב .בתשעה באב לא רק מקונני
בהתא

על החרב אלא מתפללי

למדרש )ירושלמי ברכות ב':ד' ,ד

ה' ע"א = איכה רבה פרשה א',

מהד' בובר עמ'  (89 90שהמשיח נולד ביו
לתחילת הגאולה ולכ
הושלמה ולכ עלינו לצו
לסיכו  ,אסור לצו

אנו חוגגי

בעד הגאולה

את יו

שחרב ביהמ"ק .זכינו בדורנו
העצמאות ,אבל הגאולה טר

בתשעה באב.

חצי יו

בתשעה באב מכמה סיבות:

א .הוכחנו שצמו בתשעה באב בימי הבית השני .א

עשו כ

בזמ שבית

המקדש היה קיי  ,ולכאורה לא היתה סיבה לצו  ,על אחת כמה וכמה עלינו
לצו

היו .

ב .מבחינה הלכתית אי אפשרות כזאת .צריכי
או בתשעה באב בלבד ,או לבטל את כול

ולהפכ

לצו

או בארבעת הצומות,

לששו ולשמחה .אכ  ,יש

נטיה להסתכל על שעת המנחה בתשעה באב כשעת נחמה .תפיסה זאת
השפיעה על מנהגי התפילה ,התפילי  ,והטלית )ראה החומר בתשובתו של הרב
פרידמ על נושא זה ,סעי ו'( .בר  ,אי א פוסק המתיר אכילה 2לאחר מנחה
כי אפילו עוברות ומיניקות מצוות להשלי
תקנ"ד:ה'; תק"נ:א' בהגה(.
46

)פסחי

נ"ד ע"ב הנ"ל ושו"ע או"ח

ג .מבחינה רעיונית ,אי אפשר לקבוע שהגענו לעיד "השלו " כי אי ביהמ"ק,
יד העכו"

עדיי תקיפה על ישראל ,ומעל הכל אי שלו

כיצד עלינו לנהוג? עלינו לחזור למנהג הגאוני
בתשעה באב ולפסוק ששאר הצומות ה
להתעל

שבוטל לפני כאל שנה

לצו

בגדר רשות בלבד .כלומר ,אי צור

מהצומות הללו או להתבייש באי שמירת

חובה להתענות בימי

אמיתי בא"י.

כי מבחינה הלכתית אי

אלה .זהו הצעד המתבקש מהמקורות ההלכתיי

ומהמציאות ההסטורית של קו

וחבל שאי א

המדינה ואיחוד ירושלי

פוסק בימינו שהעז לצעוד את הצעד הזה) .ראה את ההתלבטויות של הרב
א.ש .רוזנטל ז"ל והשוה מ.ד .הר ב EJכר  ,6טור .(1195
ויהי רצו שכש

שזכינו לתחילת הגאולה כ נזכה לגאולה שלימה ותקויי

הנבואה "כה אמר ה' צבאות :צו

הרביעי וצו

החמישי וצו

העשירי יהיה לבית יהודה לששו ולשמחה ולמועדי
אהבו!"
דוד גולינקי
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טובי

בנו

השביעי וצו

והאמת והשלו

הערות
 .1ראוי לציי שיש רמז לשיטת אפשטיי א
אלגרו פירס

במגילות י

שיר מקומרא על חרב ירושלי

המלח .ב 1968

שהוא כינה "איכה"(John M .

) .Allegro Discoveries in the Judean Desert, Vol V, 1968, no. 179, pp 75-77גסטר (TH. Gaster, The
טוע שזאת קינה קדומה כי יש בה

).Dead Sea Scriptures, Third Ed., N.Y. 1976, pp130-131

פזמו חוזר "אוי לנו" כמו בקינות לתשעה באב מימי הביניי

והיא שואבת

הרבה ממגילת איכה .ומכיו שהמימצא הארכיאולוגי מוכיח שקומרא ננטש
בשנת  68לספירה זאת אומרת שלפנינו קינה מתקופת בית שני על חרב בית
ראשו  .ואני אומר שעל סמ

הדמיו לקינות מאוחרות לתשעה באב אפשר

לשער שמדובר בקינה שהושרה ע"י חברי הכת בתשעה באב וא
הוכחה נוספת על קיו

כ זאת

תשעה באב בתקופת בית שני.

 .2היחידי המזכיר מנהג כזה הוא ר' מנח

המאירי בבית הבחירה לתענית עמ'

והרבני

לחו ראש מ המנחה ולמעלה ולא

" :109נהגו הנשי
מיחו ביד

בימי הגאוני

חכמי ; ולא עוד אלא שסועדי

אות מפני שהיא שעת נחמה...

ואי הדבר נאה ".כלומר ,היה מנהג כזה בקרב נשי פרובאנס במאה הי"ג אבל
המאירי התנגד .יתירה מזאת ,יעקב גרטנר הוכיח )"תפילת נח  ,שעת נחמה
והקראי " ,סיני פ"ט ,תשמ"א ,עמ' קנ"ז קס"ד( שמנהג נדיר זה והרבה
מהמנהגי
הקראי

שהתייחסו למנחה כ"שעת נחמה" נבעו דוקא מהשפעת אבלי ציו
בירושלי

ואי לה

בסיס תלמודי או הלכתי.
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