
 "שפתיים דולקות"                                                      עבודת השם                                         - " באתי לגני"

  מוסר בעיון, מחשבה בהתעוררות                                               הרב אליעזר הכהן בן פורת                              
 

 

  טתשע" תשעה באבקינה ל

 בכל אספוד הודש וכי הורס כי המקדש בית חורבן על" הקליר מקונן
  ).ה"כ קינה". (המקדש ועל הקודש על חדש מספד ושנה שנה

 השלב, באב בתשעה היו ושניהם -  שלבים בשני נעשה המקדש בית שחורבן הדברים פירוש
 במשנה שאמרו מה והוא', הודש' הוא השני והשלב, הבית את שהחריבו', הורס' זה הראשון
, ובשניה בראשונה הבית וחרב, לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר באב בתשעה) ד"פ( בתענית
 שחרש מה זה' העיר' בחרישת שהמכוון) ה"ה( בירושלמי ואמרו. העיר ונחרשה, ביתר ונלכדה

" תיחרש שדה ציון" לקיים זה תענית בהלכות ם"הרמב כ"וכמש, ההיכל את הרשע טורנוסרופוס
 על שנה בכל הספד לחדש לנו שיש אותנו לימד הללו החלקים שני ועל), יב ג מיכה יח כו ירמיהו(
  '.המקדש' ועל' הקודש'

מהו המכוון של המספד החדש המקונן גם על הקודש וגם על המקדש, גם על חלק ההורס וגם 
  הרבה פירושים אמרו בזה, נראה את הדברים במבט נוסף. על חלק ההודש.

 ומקהיל בתורה ועוסק יושב שהיה תרדיון בן חנינא לרבי מצאוהו" )ע"ז י"חאמרו בגמרא (
 והציתו זמורות בחבילי והקיפוהו ת"בס וכרכוהו הביאוהו ,בחיקו לו מונח ת"וס ברבים קהלות

 נשמתו תצא שלא כדי לבו על והניחום במים ושראום צמר של ספוגין והביאו האור את בהן
 לי קשה הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמלי לה אמר ,בכך אראך אבא בתו לו אמרה .מהרה
ז גם במדרש "דוע ".עלבוני יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש מי עמי ת"וס נשרף שאני עכשיו

  עשרה הרוגי מלכות.

, ואם זו היא טענתה פלא מה תשובה השיבה על "תורה של שכרה היא זו" י כלומר"והנה פירש
 היה לבדי נשרפתי אני אילמלי"כך, ותשובתו צריכה ביאור בשני חלקיה. א. במה שפתח ואמר 

ה דעביד דינא בלא דינא. ב. והחלק השני יותר חתום, מה תשובה ", וכי חשיד קוב"לי קשה הדבר
וכי מעתה כבר מובן היכן שכרה של עלבוני",  יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש שמי"יש בכך 

  תורה. והוא נשגב.

עלהבין בזה נביא  ט ממעשה מיתתו של רבי ישמעאל. ָרׁשָ יעַ  ֵעת ַהּפֹוׁשֵ ין ִלְמקֹום ִהּגִ ִפּלִ  ִמְצַות ּתְ
ָרה מכל ִהְתּפֹוָרָרה, וכל אחד תמה וכי מקום תפילין יותר כואב  ְוֶאֶרץ עֹוָלם ְוִנְזַדְעְזָעה ְצָעָקה ָצַעק ּבָ

הגוף עד שרק שם הוא צעק. וביותר נתמה הרי קבלת הראשונים היא שמית על קידוש השם 
  בטהרה אינה מכאיבה, ומה צעק.

וכיון שהגיע הפושט "דאמרו שם מדרש עשרה הרוגי מלכות אמנם התשובה כבר מפורשת ב
רו לו מפני , אמךלמקום תפילין, התחיל רבי ישמעאל לצעוק צעקה גדולה ומרה וישא את קולו ויב

ועתה אתה מתחיל לבכות, אמר להם רבי ישמעאל על נשמתי איני  - מה לא בכית עד עכשיו 
ל עליון על התפילין, אמרו לו וכי עדיין אתה בוטח בשם - בוכה אלא על מקוש שבו נתון שם א

השם, אם גדול הוא יבא ויצילך עכשיו, ומן אותה צעקה שצעק רבי ישמעאל נזדעזע כל העולם 
, ירד ה להפוך את העולם לתוהו ובהו"ועוד זעק שניה ונזדעדע כיסא הכבוד, וביקש הקב וכו',

  וכו'. "י אם תצעק שלישית יהפך העולם לתוהו ובוהו"גבריאל ואמר לו לר

, שהמקום "כתוב בדברי המדרש שכל הזעקה גם הראשונה וגם השניה באה על 'חילול השם
שנקרא עליו שמו, שזה המקום שראו כל עמי  המקודש באדם בקדושת שמו הוא מקום תפילין

הארץ כי שם השם נקרא עליך, ורובו של שם בתפילין של ראש, וכאשר שולטת שם יד הצוררים 
כרצונם זה השיא של חילול השם שבמיתתו, ועל זה הוא שצעק צעקה ראשונה, ושוב חיללו את 

ילול השם היא התביעה היותר השם בדיבורם 'איה אלוקיך' ושב וצעק שניה, ובאמת התביעה על ח
, ועל כן עוד צעקה "ן בפרשת האזינו על הפסוק 'אמרתי אפאיהם"כ הרמב"גדולה בבריאה וכמש
  אחת וארץ התפוררה.
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וכאשר אנו רואים את הנושא במעשה דרבי ישמעאל אנו מבינים שגם זה המשא ומתן במעשה 
ול השם הקיים במיתתו מצד הבחינה חנינא בן תרדיון בינו ובין ביתו, דהיא טענה על החילדרבי 

כ "של 'זו תורה וזו שכרה' שאין לך חילול השם גדול מזה שגדולי עושי רצונו מתים בצורה כ
  נוראה.

 ת"וס נשרף שאני עכשיו לי קשה הדבר היה לבדי נשרפתי אני אילמלי"ועל זה באה תשובתו 
ת אין בחינת "מבין שכלפי סעלבוני", שבזה כל אחד  יבקש הוא ת"ס של עלבונה שמבקש מי עמי

ה, אלא הן הן גבורותיו שרואה נכרים מקרקרין בהיכלו ושותק, וממילא כאשר "עזיבה מצד הקב
ואין זה  ת כך ישנה הבלגה כלפי"ת עמי כל אחד מקיש דכשם שישנה הבלגה כלפי ס"אני נשרף וס

  ת."למיעוט גדולת תורתו דרחב

ומכאן נבא לחורבן בית אלוקינו ונבין שגם שם חוץ מעצם החורבן יש את הבחינה של החילול 
 תבכה במסתרים תשמעוה לא "ואםשאמרו  )ה(חגיגה השם, ואף יש למצוא לזה טעם בגמרא 

 שמו, מאי ומסתרים ה"להקב לו יש מקום דרב משמיה איניא בר שמואל רב אמר גוה מפני נפשי
 כוכבים, לעובדי ונתנה מהם שניטלה ישראל של גאוותן מפני יצחק בר שמואל רב אמר גוה מפני

 והאמר ה"הקב קמיה בכיה איכא ומי שמים, מלכות של גאוותה מפני אמר נחמני בר שמואל' ר
 בבתי הא קשיא לא במקומו וחדוה עוז לפניו והדר הוד שנאמר ה"הקב לפני עציבות אין פפא רב

 ולמספד לבכי ההוא ביום צבאות' ה אדני ויקרא כתיב והא לא בראי ובבתי בראי בבתי הא גואי
 צעקו אראלם הן שנאמר בכו שלום מלאכי דאפילו המקדש בית חרבן שאני שק, ולחגור ולקרחה
  יבכיון. מר שלום מלאכי חוצה

ה, שזה "פתחה הגמרא שבכיה של מעלה היא על ההשפלה של כבודן של ישראל וכבודו של הקב
ז הוסיפו שחורבן בית המקדש הוא יותר גדוש עד שבו הבכיה היא גם בבתי "ועחילול השם, 

בראי, אבל גם כאן אפשר לראות המשך לאותה בכיה שהיא על חילול השם, רק שכאן החילול 
  השם הוא הרבה יותר גדול עד שהוא מוליד בכיה גם בבתי בראי.

דש בכל שנה ושנה על הקודש ומעתה נחזור לעיקר קינת הקליר, ונבין מהו המספד חדש המתח
קודש עדיין ועל המקדש, שהרי ככל העובר הזמן וככל שמתרחק הזמן והמקדש עדיין לא נבנה וה

לא חזר החילול השם נעשה יותר גדול ויותר גדול, וממילא מתחדש המספד על הקודש והמקדש 
  וגודלת הבכיה על החילול השם שגדל.

  ים ברחמים רבים ויתגדל ויתקדש שמיה רבה.ונזכה מהרה שיתגדל כבודו בשובו לירושל


