
 חלק מהחורבן ולהנציח את החורבן זה

 בסוף מסכת מכות מספרת:  ראהגמ

וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך 

ורבי  ושמעו קול המונה של רומי מפלטה ]ברחוק[ מאה ועשרים מיל, והתחילו בוכים

עקיבא משחק. אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: ואתם מפני מה אתם בוכים? 

אמרו לו: גוים הללו שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבים בטח והשקט, 

ואנו בית הדום רגלי אלהינו שרוף באש ולא נבכה?! אמר להן: לכך אני משחק, ומה 

 ל אחת כמה וכמה!לעוברי רצונו כך לעושי רצונו ע

שוב פעם אחת היו עולים לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו 

להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכים ורבי עקיבא משחק. 

אמרו לו: מפני מה אתה משחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום 

רב יומת" ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני שכתוב בו "והזר הק

משחק, דכתיב "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו". וכי מה 

ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני! אלא תלה הכתוב 

לכן בגללכם ציון שדה תחרש", נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה כתיב "

בזכריה כתיב "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם", עד שלא נתקיימה נבואתו של 

אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של 

אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת בלשון הזה אמרו לו: עקיבא ניחמתנו! עקיבא 

 מתנו!ניח

 )מכות כד, א( 

פעמיים מתנהג רבי עקיבא בצורה שאינה מתיישבת כביכול למראה המציאות הקודרת בשטח. 

. אמנם, הגמרא שמחהוא רואה את השפלות הנוראה בה נמצא מקום הקודש, ובכל זאת 

מנמקת את פשר הנהגתו בכך שהתבונן על הצד החיובי של העניין, בהסתכלות ארוכת טווח, 

 כלפי העתיד. 

חק. ומצליח לשלב בראייתו את צער ההווה עם שמחת העתיד, והאחרון גובר והוא ש רבי עקיבא

התם של חבריו אבל שומה עלינו להבין כיצד ניתן להגיע לידי ראייה שכזו, במיוחד לנוכח תמי

על ההווה הראוי להתעצב עליו, בהסתכלות ראשונית ופשוטה על המצב, בו נשקפת לעין תמונה 

 לנגד עיניו? האם רבי עקיבא לכאורה התעלם מהמציאות הקשה המתגלה של חורבן נורא.

איך בונים יחס נפשי כל כך עמוק המסוגל להכיל ניגודים שכאלו, כאב גדול של ההווה וודאות 

 ויתירה מכך, האם דרכו של רבי עקיבא מתאימה לכל אדם או שכל אחד ה של העתיד?מוצק

 ל לנהוג כך?ויכהיה צריך לדעת את מקומו ולנהוג בהתאם, ורק רבי עקיבא לרום מעלתו 

בתחילה ולא בסוף, ובכל זאת  ועוד תמוה, הַתָנאים, שהיו עם רבי עקיבא, לא נהגו כמוהו, לא 

יתכן שאותו מחזה יגרום להם לבכי ולרבי עקיבא לצחוק? מה סברו יד וכיצ מצאו נחמה בדבריו.

 הוא ומה היתה שיטתו שלו?

 כאילו נחרב בימיו

הנה ידוע ומפורסם מאמר חז"ל: "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו" 

 )ירושלמי, יומא פרק א הלכה א(.



ו בית המקדש, כנראה קיים אותו פגם ההבנה הפשוטה לאמירה זו היא כי בדור שלא נבנה ב

שהיה בדור שנחרב בו. כביכול, אם בית המקדש היה קיים בדור שכזה, ודאי היה נחרב. טמונה 

 העיוות עדיין רובץ על אנשי הדור! -כאן תביעה כלפי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו 

רות אשר היו בהם שהרי ידוע הוא שהיו הרבה דו ,ומאמר זה לכאורה קשה להבנה כפשוטו

צדיקי עליון קדושים וטהורים אשר אין לנו באמת את ההבנה בגדלותם. וכיצד אפשר לומר 

 עליהם "כאילו נחרב בימיו"?

 האם כדאי לראות פני משיח?

 הגמרא במסכת סנהדרין מביאה מחלוקת:

ייתי "אמר עולא: ייתי ולא איחמיניה. וכן אמר רבה, ייתי ולא איחמיניה. רב יוסף אמר: 

 ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה".

 )סנהדרין צח, ב(

ולעומת  עולא מבקש אמנם שיבוא המשיח אך מוסיף "ולא אראנו". כלומר, שלא יבוא בזמני.

זאת, רב יוסף אמר: יבוא, ורצוני לראותו. אפילו אם אזכה רק לשבת בצל הרעי )גללים( של 

 חמורו!!

ראים כיצד יש לצפות ולהתייחס לתקופת בואו של מלך הרי לנו מחלוקת קיצונית בין האמו

 המשיח, אשר כל יהודי מחכה ומצפה לשמוע את בשורת הגאולה וכולם כמהים לבוא המשיח. 

ולכאורה קשה עד מאוד, הלא כולנו מצפים לגאולה, ובפרט חכמי ישראל, ואיך היו מוכנים עולא 

החשש מייסוריה? נכון הדבר כי חבלי  ורבה לוותר על הזכייה לראות את הגאולה, ולּו בגלל

משיח משולים לחבלי לידה, אבל הִאם טבעי הדבר שֵאם לא תרצה לראות את וולדה מפחד 

 חבלי הלידה?

א ואזכה לישב בצל וכמו כן יש להבין את התבטאותו של רב יוסף. מה פשר כוונת דבריו שיב

 גללי חמורו?

 וביאר בזה המהר"ל:

פירוש דעת רב יוסף שאמר 'ייתי ואחמיניה ואשב בצל יציאת ייתי ולא אחמיניה וכו'. 

החמור שלו', כי העולם הזה גשמי ביותר ועולם המשיח הוא יהיה נבדל ביותר. ואמר 

שאם לא אפשר לי להיות עם המשיח ולהיות עמו במעלה הגדולה שאז בודאי יקנה האדם 

חוק עד שלא אשתתף מעלה אלוקית, אלא אף אם לא אזכה לזה, רק שאהיה בתכלית הרי

עם המעלה האלוקית שלו, רק אשתתף ואשב במדרגה הפחותה ונקרא זה 'יציאת חמור' 

שלו, כלומר, הנדחה מן החמור והוא המדרגה השפלה ביותר, אם אשתתף בזה די לי! 

שגם בזה יקנה האדם מעלה גדולה במה שהוא בדור עם המשיח ויקנה מעלה האלוקית. 

לה שלו אינו שווה למעלה הפחותה שהוא בתכלית הפחיתות כי העולם הזה המעלה הגדו

 של עולם המשיח. ולפיכך אמר 'אזכה ואשב בכופיתא דחמרא'.

 )מהר"ל חידושי אגדות שם( 

רבה ועולא הרגישו בדורם את ירידת הדורות הגדולה שהיתה באופן יחסי לדורות שקדמו להם, 

ממש בכי רע וחשו בעקבות כך בושה  ועל כך היו מֵצירים מאוד עד כדי שהבינו שמצבם הוא

גדולה, כיון שהפער בין מה שצריך היה להיות חלקו של יהודי בעבודת ה' עם כל המשתמע, 



למצב הנוכחי המציאותי לפי דורם, הוא גדול מאוד, ועל כך אמרו כדאי שיבוא מלך המשיח אך 

שיראה אותנו כפי מבקשים אנו שלא נזכה לראותו על מנת שלא נתבייש וניכלם בפניו ברגע 

 שאנחנו, רחוקים כרחוק מזרח ממערב מהדורות הקודמים.

אולם רב יוסף טען: אדרבה ואדרבה, אין הקב"ה רוצה מאיתנו את עבודת ה' של דורות קודמים 

 אלא את העבודה שלפי מצבנו אנו בדור הזה! 

גברות ועמידה ויותר מכך, בדור בו אנו נמצאים אין ספק שההתמודדות גדולה אך ודאי שכל הת

סיון חשובה היא לפני הקב"ה בדיוק כמו המדרגות הגבוהות ביותר שהשתבחו בהם דורות יבנ

קודמים. הם הביאו מנחה לקב"ה תוך כדי עליה מתמדת בעבודת ה', ואילו אנו מביאים לפני 

סיונות גדולים וקשים בזמננו, ואם נצליח יהקב"ה קרבן של התגברות והתמודדות עם נ

  הם הרי שהגענו לפסגת העבודה העולה לפניו כריח ניחוח ִאֶשה לה'.להתמודד ב

 וזה עומק כוונת התבטאותו. 

החמור הוא הסמל והדוגמא לחומריות, דבר שאף נרמז בשמו מלשון 'חומר', וממילא יש לומר 

שגללי החמור הם שיא השיאים של החומריות. הדרגה הכי תחתונה של החמור שאפילו ביחס 

הרי היא עניין של פסולת "כופיתא דחמרי" לאחר מכן קיימת דרגה נחותה מכך  לדרגת החמור

"טולא דכופיתא דחמרי" הצל של הפסולת שהצל הוא הרי רק תוצאה ומסובב מהפסולת. אומר 

רב יוסף: הלואי ואזכה לישב בצל גללי החמור של המשיח, דהיינו באותו מקום בו באה 

ות ולהיות 'רב יוסף', שהרי אין לך קרבן ריח ניחוח החומריות לשיאה, ומשם לצמוח, להתעל

 לה' גדול מזה, ואם במצב הזה יראני מלך המשיח והיה זה שכרי העצום!!!

 ומפני מה בחר להמשיל זאת דווקא לגללי החמור?

'חמורו של משיח' מבטא את התגלמות החומר בצורה החומרית והמגושמת ביותר ששייך. 

אדם הראשון ועד היום ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, העולם מתגשם והולך מאז חטא 

כל יום שעובר העולם "מתקדם" וגודל מהמצאה להמצאה ומפיתוח לפיתוח במימדים עצומים, 

של הפרזה בכמות ואיכות של הגשמיות ושכלול החומריות של העולם הזה וכפי שאנו רואים 

 לצערנו היום.

יש הרבה חומר יש גם הרבה פסולת. זה יהיה המצב בעקבתא וביותר, 'גללים', באופן טבעי כש

רב יוסף בוחר לו לשבת  דמשיחא, כמויות רבות של טומאה וזוהמה, על כל המשתמע מכך.

 בצל הגללים!! -בצד החשוך 

ידע רב יוסף שהגאולה תתנהל בדרך חומרנית, ושתיווצרנה תופעות רוחניות ומוסריות 

ופנה ריח רע לכל עבר. אך, למרות זאת, הוא לא נבהל אלא מסריחות ומקולקלות ביותר, שתנד

מביע את נכונותו לעמוד בצילן של כל התופעות הללו ולהתמודד איתן ובלבד שיזכה לראות את 

רב יוסף מבטא בתיאור הקשה הזה את מצבנו בדור  המשיח, כלומר, לחיות בדור של גאולה.

את ה', ושם עדיין לומד תורה בטהרה ועדיין חומרי וחשוך זה. כשיהודי יושב שם ועדיין עובד 

מתנהג כראוי לבר ישראל, זועק מעומק ליבו ומאמין שעל אף ולמרות הכל מתוך החושך, 

ההסתר הגדול, בוקע האור, זה מה שמביא את הגאולה ומקרב את ביאת המשיח יותר מכל 

 דור אחר.

 זו נקודת מחלוקתם של עולא ורבה עם רב יוסף. 



ורבה היה מן היכולת שלהם להתמודד עם החומריות ולהישאר ראוי לגאולה  החשש של עולא

מבחינה רוחנית, ולכן העדיפו ואמרו "אל תביאנו לידי ניסיון". לעומתם, רב יוסף מוכן 

 להתמודדות זו, להתייצב בפני יצר הרע ולעמוד בנסיון עם הכנעת החומריות.

 רב יוסף היטיב להמחיש את התקווה לגאולה.

יש צל, סימן שיש גללים, ואם יש גללים סימן שיש חמור, ואם יש חמור סימן שיש משיח  כי אם

הרוכב על החמור. אם יש צל, סימן שיש אור. זהו אורו של משיח ההולך ומבקיע, הולך ומופיע, 

 הולך ומפציע.

 ונראה לפי זה לבאר כמין חומר את דברי הגמרא במסכת מכות )הובאה לעיל(. 

הצטער בתחילה כשראה את מקום המקדש חרב, ועל כך קרע עמהם קריעה,  באודאי שרבי עקי

להראות את צערו על החורבן. אלא שכאשר התקרב למקום המקדש מקרוב וראה שועל יוצא 

מבית קודש הקדשים החל לצחוק, כיון שהבין את עומק השפלות שבדבר, וממילא יש מקום 

וצה הקב"ה הוא שנעבוד אותו בשלמות לשמוח מחמת ההבנה וההתבוננות שכעת כל מה שר

דוקא מתוך המצב הגרוע והקשה הזה, וזה עצמו יהיה לפניו כהקרבת קרבנות!!! עבודה 

 שנחסרה מאיתנו עם החורבן.

לא יוצא כלום, בכי מנציח את המצב כמות שהוא, אם רוצים  -אמר רבי עקיבא  -מבכי סתם 

להבין שאם הקב"ה שם אותנו במקום לצאת מהמצב החמּור צריך להתעודד ושמוח, עלינו 

מכאן הוא רוצה שנעבוד אותו בלבב שלם, ולכן עבודתנו היא לגייס את  אובמצב הזה אזי דווק

כל הכוחות הגדולים הטמונים בנו, לעשות את המוטל עלינו, ובכך אדרבה נקדם את תהליך 

 ביאת גואל צדק.

אחר כך בכו. ואילו רבי עקיבא  ומעתה יש לנו לתמוה, מפני מה בתחילה קרעו החכמים ורק

 תכן?יבתחילה קרע ואחר כך צחק. לעשות את ההיפך הגמור, הי

ן המפואר יכאשר נחרב בניין חשוב אך שאריותיו נראות לעין כל, על אף הקושי וההעדר שבבני

מכל מקום בהתבוננות על החורבה יש עדיין זיכרון למה שהיה, שהרי כשרואים הריסות מבינים 

. אך נתאר לעצמנו מקום חשוב ומפואר שהפך להיות שטח הפקר למדרך כף רגל שהיה בנין

ומקום מגורים לבעלי חיים מהסוג השפל ביותר. כאן ההעדר כפול, שהרי לא רק שלא קיים 

 הבית המפואר אלא אין לו אף שום זכר!!! אין חורבה המנציחה ומזכירה את מה שהיה!!

יה קודש הקדשים פרצו בבכי, כיון שהבינו שכעת לא כשראו חכמים שועל יוצא מאותו מקום שה

נותר אפילו שריד ופליט למה שהיה, המקום הפך להיות כגן חיות, שממון מוחלט, והפקר לכל 

מאן דבעי. ולעומתם, רבי עקיבא צוחק, הוא מבין שהמקום השפל הזה הוא בדיוק כמו אותם 

עובד ה' אמיתי הרי הוא מקדם גללי חמורו של משיח, אשר מי שיזכה מאותו מקום להיות 

ומקרב את הגאולה, וכמו שמביא קרבן מנחה להקב"ה, שהרי אין הקב"ה רוצה יותר מזה 

 שיעבוד אותו לפי אותם כלים וכוחות שקיימים בו לפי מצב דורו כמבואר. -בעבודת האדם 

חרש". רבי עקיבא ואמר: "עד שלא נתקיימה נבואת אוריה וכו', "ציון שדה ת וזה אשר המשיך

ההגדרה של 'ציון שדה תחרש' אינו רק ביטוי לחורבן אלא הבעה להעדר הסימן שהיה כאן 

אבל באופן מפתיע זו הסיבה להתעודד  שדהבכלל פעם מקדש, שהרי המקדש הפך להיות 

ולהבין שמכאן, מאותו מקום, על אף השפלות הנוראה, הצער והכאב, צריך להיות עבד לה', 

, ובאותו מצב שיהיה באותו קדשהמת ין בייה העוסקת בבנינבואה השניוזה גופא יביא לקיום ה

 זמן ש"עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים".



בימיו כאילו נחרב בימיו", על  קדשהמת כעת נוכל לבאר מה שאמרו חז"ל "כל מי שלא נבנה בי

רות של פי ביאורו של השפת אמת. בדבריו הוא פותח בשאלה מתבקשת: הייתכן שגם בדו

 צדיקים גדולים נאמר שהיה ראוי שיחרב בית המקדש בימיהם? וזו לשונו:

"קשה להבין, שהיו הרבה דורות צדיקי עליון שנאמר שהיה ראוי להיות נחרב בימיהם. 

ונראה לפרש כי כל ימי הדורות, מצטרפים ומתכנסים כל ההארות של עבודת בני ישראל 

לגאולה, כי היעלה על הדעת שדור הגאולה יהיה כל כך ראויים בזכותם  להיות ראויים

בלבד לגאולה?! רק שזכות כל דור ודור עוזר ומביא מעט בניין בית המקדש, והבניין 

נמשך כל ימי הגלות, כמאמר "בונה ירושלים ה'" )תהלים קמז, ב(. וזהו שכתוב שכל דור 

שאין ימיו בכלל הבניין. וכל אדם  -נה בימיו שאינו מסייע לבניינו, וזהו שכתוב שאינו נב

. וכפי מה שמקבלים על בית המקדשין יבפרט ג"כ צריך לידע שכל מעשיו הם סיוע לבנ

 עצמם עול מלכות שמים מסייעים לבניינו כמ"ש הכל מסייעים לבניינו של מלך וכו'".

 פרשת דברים, תרל"ד( –)שפת אמת  

המקדש בימיהם, אולם השפת אמת מסביר כי המקדש  דורות רבים של צדיקים לא זכו לבניין

יבנה בצירוף זכויות הדורות כולם יחדיו, בעבודת העם כולו, שכן כל דור מצרף את חלקו לכך, 

ומסייע לאומה כולה. אין הגאולה תלויה בתשובתו של דור אחד בו ישוב ישראל למצבו מקדם, 

 כי אם בצירוף תשובתם של הדורות כולם יחדיו.

כל דור, בזכויותיו, מוסיף את חלקו בבניין הגאולה, בבניין ירושלים, "בונה ירושלים ה', נדחי 

ישראל יכנס" )תהלים קמז, ב(. הדורות אשר נחרב המקדש בימיהם, הינם אלו אשר אינם 

 תורמים לבניינו.

מוסיף הוא למאמץ הדורות  -זהו יסוד התשובה. כאשר חוזר האדם בתשובה בתשעה באב 

 את לגאולה.להב

לא יתכן שיימצא דור אחד שזכויותיו כל כך מרובים, שדווקא בזמנו יבנה המקדש. לכן אומר 

השפת אמת, שבעצם הדור שבו יבנה המקדש הוא בסך הכל הדור האחרון שבו הצליח עם 

ישראל, לאחר מאמץ של דורות רבים, להגיע למדרגה הראויה למקדש. בית המקדש הוא 

ואין בכוחו של דור אחד לבנות אותו )במשמעות של מוכנות רוחנית(.  משימה גדולה וכבדה,

לכן כל דור צריך לדעת שבהתקדמותו ועלייתו הרוחנית, הוא בונה נדבך נוסף בבית המקדש, 

הבנייה  -ובכל דור יש עזרה וסיוע לבניין הכללי. זה פשר תפילתנו "בונה ירושלים" לשון הווה 

 .מתרחשת במציאות, בכל דור ודור

"כל דור שלא נבנה בימיו", כלומר, שלא היה שותף בסיוע לבניין הכללי,  -כך נבין את דברי חז"ל 

אין הדור הזה שותף בבניין, ואין לו שום מקום בהתקדמות הכללית  –הרי "כאילו נחרב בימיו" 

 של עם ישראל לקראתו. 

 פרטי:ומשכך, השפת אמת מסיים את דבריו הנפלאים באמירה פשוטה גם לאדם ה

ין בית המקדש. וכפי מה שמקבלים י"וכל אדם בפרט צריך גם כן לידע שכל מעשיו הם סיוע לבנ

 על עצמם עול מלכות שמים, מסייעים לבניינו".

 ישנו אף מאמר חז"ל נוסף בתלמוד הירושלמי )שם(, המביע עניין זה:

אנו פעפענו "אבותינו העבירו את התקרה, "ויגל את מסך יהודה" )ישעיה כב, ח(, אבל 

 את הכתלים, "האומרים ערו ערו עד היסוד בה" )תהלים קלז, ז(.



 

 )ירושלמי שם(

הראשונים הינם אלו המחויבים בחורבן העיר, אולם על האחרונים לפעול לבניינו באמצעות 

 תשובה.

ין הבית לפי אותו מצב של אותו דור, אם אדם נמצא בדור שפל אל לו ילכל דור יש שייכות בבנ

 אאילו הייתי בדור קודם הרי שעבודת ה' שלי היתה נראית אחרת, אלא אדרבה דווקלומר 

סיונות, ודווקא זה מה שיקרב את ביאת ימהמצב הזה צריך להשתדל, להתגבר ולעמוד בנ

הגואל. ועל אדם אשר מתנער מאחריות בטענה כי מצב הדור גרוע וחמור, נאמר "כאילו נחרב 

בית המקדש כפי  ןבימיו", שהרי מאבד הוא בכך את המשמעות של השתתפותו בדורו בבניי

 שהתבאר.

 הדור חלש

חים את המצב הקיים בדור בטענה לצערנו חלק מהחורבן הגדול בו אנו נמצאים הוא שמנצי

, דבר שהוא "ירידת הדורות" "הדור חלש"נבובה וחסרת משמעות ומפטירים בשפה רפה 

בעצם אחר ההתבוננות אינו נכון! ולא רק זו אלא אף מהווה חלק מתעתועי היצר להחליש את 

 כח האדם להתמודד.

 בטאות חריפה:כחיזוק לדברינו נציין את מאמר הגמרא במסכת סוטה שם מצינו הת

"תניא, רבי אליעזר הגדול אומר: כל מי שיש לו פת בסלו ואומר 'מה אוַכל למחר'? אינו 

אלא מקטני אמנה. והיינו דאמר רבי אלעזר: מאי דכתיב "כי ִמי ַבז ְליֹום ְקַטּנֹות", מי גרם 

 לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבא? קטנות שהיה בהן, שלא האמינו בהקב"ה".

 מח, ב()סוטה 

 שהיה בהם"? קטנותמה כוונת חז"ל באמרם "

 נראה ודאי שחז"ל באו ללמד אותנו כאן יסוד גדול בעבודת ה'. 

פעמים רבות אדם יכול ליפול מאותה דרגה בה היה נמצא בעבודת ה' שלו, והסיבה לכך נובעת 

לתו ולא מסוגל, הוא תולה את נפי קטן ושפלמתוך מחשבה שהוא מרגיש בעצמו שהוא בעצם 

וכשלונותיו במקום בו הוא גר, בסביבה המקיפה אותו וכן על זה הדרך, הוא טוען להגנתו כי יש 

 !!!ל"קטנות"... ובכך מגיע הוא הדור כולו חלשלו כלים מוגבלים להתמודדות, ובעצם 

שהיה בהם  קטנות! מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנן לעתיד לבוא? קטנות"כי מי בז ליום 

 הקב"ה".שלא האמינו ב

והיאך זה לא האמינו בקב"ה, היתכן?!! אלא ודאי שהאמינו בו רק לא האמינו בכוחות שיש 

בהם, בכוחות שנטע בהם הקב"ה, שהעניק להם הבורא בכדי להתמודד עם כל מה שצריך 

 להתמודד ולכן הפסידו ובזבזו את שולחנן לעתיד לבוא!!!

א שחוסר האמונה שלהם בעצמם גרם אכן נראה שהדבר כבר היה ונמצא ברשות הצדיקים אל

 להם לבזבז את מה שכבר היה להם, והוא ההתמודדות עם קושי.

 נחזור למעשה שהובא בפתח מאמרנו. 



 אוש. יקו דק מפריד בין צער לי

 יאוש פרושו חוסר תקווה. ואילו צער ואבלות זו התקווה. 

תם ונשלם, ואין סיכוי שיחזור. אבל גישה המנוגדת לכך  יאוש הוא צעד המופיע כאשר הכלי

בתכלית מבטא רבי עקיבא. "מפני מה אתה משחק?!" שאלוהו חבריו. עונה להם רבי עקיבא 

אוש יתפשט בקרב ישאסור להתייאש אפילו במצבים הכי קשים. היה לו את הכח להבין שאם הי

אזי אכן לא יהיה  -את גרעין הגאולה החכמים, אצל הצדיקים, ומשם לעם, אם לא יראו בחורבן 

 סיכוי לעם הזה. 

גם בחורבן יש יד ה', משום שמי שניבא על החורבן ניבא  -רבי עקיבא רואה בחורבן דבר פנימי 

גם על הגאולה. לכן מקפידים להצמיד תמיד נחמה לאבלות, משום שאבלות ללא נחמה היא 

 יאוש, ולא צער ותקווה.י

רבה בחורים צעירים בתחילת דרכם בעולם התורה, אשר יש תופעה דומה מתרחשת אצל ה

צדדית ומתוך ראייה צרה -יאוש, ולטענתם בצדק, כלומר, מבחינה חדימהם שנוטים ללקות ב

נראה להם שאין תקווה, וזה מצב מסוכן מאד. יש לדעת את ההבחנה שבין אדם שמסוגל 

 ואש שמרים ידיים.לבכות, להצטער ולהתאבל ויחד עם זאת להתמודד, לבין אדם מי

 זהו שעונים לו חכמים: "עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו!". הורית לנו את הדרך הנכונה!!!

 מלך זקן וכסיל

 מלך זקן וכסיל.ין במה שהגדירו חז"ל את היצר הרע כיולאחר הדברים האלה יומתק הענ

 שהוא באמת שולט לצערנו על רוב אנשי העולם. אלא שבעצם הוא – מלך

הוא לא משתמש עם סחורה מיוחדת ומובחרת כדי להפיל את האדם, הוא תמיד מנסה  – כסיל

להפיל או למכור את האדם בנזיד עדשים, והראיה הגדולה היא שאחר  -ולצערנו מצליח  -

 שהאדם נפל ברשתו הוא אומר לעצמו 'איזה סכל הייתי! איזו שטות עשיתי!' 

 -אלא שצריך לדעת שהוא גם 

ואין לו כח להתמודד ולריב. הדבר מתבטא בכך שהוא מחפש פיתויים קלים הוא חלש  – זקן

וזולים אשר לא צריך להתמקח בהם הרבה וכן לא צריך להפעיל כוחות גדולים להילחם כי פשוט 

 אין לו כח...

, ויבין שכולו שקר שהרי סוף דבר נמצאה וחלש זקןאם ינצל האדם את זה שהיצר הוא בעצם 

סיון, יכאון רב אחר שלא עמד בניאכזבה בזיון ושפלות, כפי שמעיד הוא בדמרכולתו בתוצאה של 

, כי הוא עצמו מצב הדוראזי ידע שיש לו כוחות גדולים להתמודד, ולא יאמר אינני יכול או זה 

 סיון אם כן ודאי שיש בו גם את הכוחות לעמוד בו.יחלק ממנו ואדרבה זהו דור חזק שאם זה הנ

הקמים עלינו, בגשמיות וברוחניות, לנצח את המערכה ולראות במהרה  יזכנו ה' לעמוד מול כל

 בביאת משיח צדקנו. אמן.

 


