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אירעו את חמשה  דברים 
אב אבותינו בתשעה ב

: מה קרה בתשעה באב? המשנה אומרת
נסו  יכ נו שלא  י ת על אבו נגזר  עה באב  תש ב
כדה  נל ניה ו נה ובש ת בראשו י לארץ וחרב הב

יר. ע נחרשה ה יתר ו תשעה באב נהיה היום  ב
המיועד לחורבן בית המקדש מכיוון 
שבתשעה באב נגזרה גזירה על אבותינו 

יכול להיות שלא יכנסו לארץ. נראה לפרש  ש
שלא  אחר בין הגזירה על אבותינו פנימי קשר

לחורבן הבית. שאם לא הייתה יכנסו לארץ 
גזירה זו אז משה רבינו היה עובר את הירדן 
ואז בית המקדש לעולם לא היה נחרב. 
הסיבה למה הקב"ה סירב לתפילת משה היה 
מחמת חטא המרגלים. הקב"ה אפילו מנע את 

תוסף דבר אלי משה מלהמשיך להתפלל.  אל 
משה רבינו לא היה יכול להיכנס  זה.בדבר ה

לארץ ישראל. אם משה רבינו היה נכנס 
לארץ ישראל אז לא היה חורבן בית המקדש. 
המשנה לא מדברת על הגזירה  שמשה לא 
ייכנס לארץ ישראל. המשנה מדברת על 
הגזירה על אבותינו שלא ייכנסו לארץ 
ישראל. למה משה לא היה יכול להיכנס 

זה מחלוקת בין לארץ ישראל? יש ב
המפרשים. יש אומרים שזה מחמת מי 
מריבה. יש אומרים שזה לא מחמת מי 
מריבה. האור החיים אומר שזה לא מחמת מי 
מריבה. אלא זה היה מחמת גזירת המרגלים. 
היוצא מן הכלל של גזירת המרגלים היה רק 
יהושע וכלב בן יפונה. משה לא הוזכר כיוצא 

וכשמשה אמר  מן הכלל של גזירת המרגלים.
אעברה  נא ואראה את הארץ הטובה הזאת 
והלבנון, הקב"ה אמר אל תוסף דבר אלי. 
ומשה אמר ויתעבר ה' בי למענכם. למה זה 
למענכם? אם זה מפני שמשה רבינו הכה את 
הצור במי מריבה אז למה זה למענכם? ומשה 

מה זה אמר גם בגללכם. למה זה בגללכם? ל

כנע שהעונש בגללם? אז האור החיים משו
 אז מפני שאם תלמיד עושה טעותלמשה היה 

זה. ומשה היה רבן של  עלות יש אחרי לרב
א משה היה אחראי לטעות של ישראל. ממיל

ישראל. תלמיד שגלה מגלין רבו עמו. רק 
יהושע וכלב הוצאו מהכלל של הגזירה. אבל 

ומשה רבינו הרי התשובה היא בוודאי יעילה. 
לה הסוד של התג היה  אדון הנביאים ולו

מקדם. הקב"ה  לענוודעת תשובה. כמו שה
אז גילה למשה את י"ג מדות של רחמים. 
אמנם משה עשה טעות. אבל הרי תשובה היא 
יעילה לתקן את הטעות. התירוץ הוא שאם 
הקב"ה היה מקבל את התפלה של משה אז 
כל ההיסטוריה היהודית הייתה משתנית. 
ולמה שהיסטוריה היהודית לא תשתנה? זו 

רצון הבלתי קושיה טובה. אנו לא יודעים. זה 
 נחדר של ה'. 

אנו מדגישים שהחורבן היה מונח בתוך 
הגזירה של אבותינו שלא ייכנסו לארץ. 
שלולי גזירה זו בכלל לא היה חורבן. אם 
הסיפור של המרגלים לא היה קורה אז בכלל 

גזירה היה חורבן. החורבן כבר היה מונח בלא 
 על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. 

הצרה של ביתר?  נלכדה ביתר. מה היה
שהרבה יהודים נהרגו. הרומאים אז כבשו 
הרבה ערים. הם כבשו את כל הגליל וכל 
יהודה. אז למה המשנה מציינת דווקא ביתר? 
שביתר חרב בתשעה באב. רש"י אומר עיר 
גדולה והיו ישראל דרים בה. אבל אנו בכל 
זאת לא מבינים. רק ביתר חרב אז? התירוץ 

רד נכשל. במרד בר הוא כשביתר נפל אז המ
כוכבא היו כבר מכינים את עצמם לבניין בית 

 לשלוש המקדש. בר כוכבא היה מלך רק 
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הם היו כבר עסוקים בבניין בית  שנים. אבל
המקדש. וכשנלכדה ביתר אז היהודים 

 הפסידו את המלחמה. 

הרמב"ם אומר מה שרש"י אומר, אלא 
שהרמב"ם הוסיף על זה. הרמב"ם בפרק ה' 

ָעה ְבָאב : יות הלכה ג' אומרהלכות תענ ִתְש ְו
ִיְשָרֵאל  ַעל  ִנְגַזר  עּו בֹו.  ם ֵאְר י ֲ ִמָשה ְדָבִר

ִית  [ ַהַב ְוָחַרב ]ב  . ץ ּו ָלָארֶׁ ְנס ָכ ִי ֹּלא  ְדָבר שֶׁ ַבִמ
ָתר  י דֹוָלה ּוֵב יר ְג ִע ָדה  ְכ ִנְל ָיה. ְו ִנ ּוַבְש ָנה  ָבִראשֹו

ם ּוְר  י ִפ ָל ּה א  יּו ָב ל ְשָמּה ְוָה ִיְשָרֵא ת ִמ זה   -ָבבֹו
מה שרש"י אומר. עד פה הרמב"ם הוא כמו 

ִיְשָרֵאל  -רש"י.  ִדמּו ָכל  דֹול ְו ְך ָג לֶׁ ם מֶׁ ָיה ָלהֶׁ ְוָה
ַפל  יַח. ְוָנ ְך ַהָמִש לֶׁ הּוא ַהמֶׁ ם שֶׁ י ָכִמ י ַהח  דֹוֵל ּוְג
דֹוָלה  ָתה ָצָרה ְג ְי ָלם ְוָה ְרגּו כֻּ הֶׁ נֶׁ ם ְו י ִי ד ָהרֹוִמ ַי ְב

ָדש.ְכ  ת ַהִמְק י ן ֵב ְרַב כנראה שגם הרמב"ם  מֹו חֻּ
היה מוטרד בשאלה למה מציינים דווקא 

רי הרבה ערים נחרבו. בביתר חורבן ביתר? ה
גדולה. הרמב"ם אומר שהיו  ההיית אוכלוסיי

 הבה אלפים ורבבות מישראל. וכל האוכלוסיי
של ביתר הושמדה על ידי הרומאים. אבל יש 

ְך וכבא נהרג. בזה עוד דבר. בר כ לֶׁ ם מֶׁ ָיה ָלהֶׁ ָה
ם  י ָכִמ י ַהח  דֹוֵל ל ּוְג ִיְשָרֵא ִדמּו ָכל  דֹול ְו א ָג הּו שֶׁ

יַח.  ְך ַהָמִש לֶׁ דבר זה עצמו הוא סיבה טובה ַהמֶׁ
לתענית. שרבי עקיבא לא עשה טעות לגבי 

רבי עקיבא אמר על בר כוכבא שבר כוכבא. כ
דרך כוכב  מיעקב רבי עקיבא לא עשה טעות. 
בפוטנציה בר כוכבא היה יכול להיות מלך 
המשיח. אבל בר כוכבא לא מימש את זה. 
כוחות הנפש שלו היו טובים להיות מלך 
המשיח. כוחות הנפש שלו עשו אותו להיות 
ראוי להיות מלך המשיח. הוא היה יכול 
להתפתח כמלך המשיח. היו לו כל הדרישות 
למלך המשיח. דרישות לנבואה ולחכמה 

בפוטנציה הוא  .כם גדול כשלמהשיהיה ח
היה יכול להתפתח כמלך המשיח. אבל השטן 

השטן נכנס, ובר כוכבא לא היה יכול רקד. 
ש את הייעוד שלו. הרמב"ם קורא לבר לממ

י כוכבא מלך גדול.  ֹוֵל ד ִיְשָרֵאל ּוְג ִדמּו ָכל  ְו
ם  י ָכִמ יַח.ַהח  ְך ַהָמִש לֶׁ הּוא ַהמֶׁ זה לא היה  שֶׁ

ל אח"כ זה לא התממש. טעות מצדם. אב
ָתה ָצָרה  ְי ם ְוָה ָל ְרגּו כֻּ הֶׁ נֶׁ ם ְו י ִי ד ָהרֹוִמ ַי ַפל ְב ָנ ְו

ָדש. ת ַהִמְק י ן ֵב ְרַב דֹוָלה ְכמֹו חֻּ מפני שהוא   ְג
נהיה מעורב עם גאווה. הוא ר"ל אמר שה' רק 
לא יתערב. זה  מה שמנע אותו מלהיות מלך 
המשיח. אחרת הוא היה מתפתח כמלך 

הרמב"ם בהלכות מלכים אומר  המשיח.
ונהרג בעוונות. הרמב"ם אפילו לא אומר 
ונהרג בעוונותיו. הרמב"ם בפרק י"א הלכות 

ְתָך : מלכים הלכה ג' אומר ְע ַעל ַד ה  לֶׁ ע  ַי ְוַאל 
תֹות  ת אֹו שֹו ע  יְך ַל יַח ָצִר ְך ַהָמִש לֶׁ ַהמֶׁ שֶׁ

יֶׁ  ם אֹו ְמַח עֹוָל ם ָב י ֵדש ְדָבִר ם ּוְמַח י ִת ְפ ה ּומֹו
ָדָבר ָכְך.  ין ַה ם ֵאלּו ֵא י ְדָבִר יֹוֵצא ִב ַכ ם ְו י ִת ֵמ
ָנה  י ִמְש ְכֵמ דֹול ֵמַח ם ָג ָכ יָבא ָח ִק ע  י  י ַרִב ֵר ה  שֶׁ

א  יָב ן כֹוִז ל בֶׁ יו שֶׁ נֹוֵשא ֵכָל ָיה  ָיה. ְוהּוא ָה ָה
ְך  לֶׁ הּוא ַהמֶׁ יו שֶׁ ָעָל ָיה אֹוֵמר  ְך. ְוהּוא ָה לֶׁ ַהמֶׁ

ִדָמה הּו יַח. ְו הּוא ַהָמִש י דֹורֹו שֶׁ ְכֵמ ָכל ַח א ְו
יָון  ת. ֵכ נֹו וֹ ע  ֱהַרג ַב נֶׁ ד שֶׁ ַע יַח.  ְך ַהָמִש לֶׁ ַהמֶׁ
נּו  לּו ִממֶׁ נֹו. ְוֹלא ָשא  י ֵא ם שֶׁ ע ָלהֶׁ נֹוַד ֱהַרג  נֶׁ שֶׁ

ָכה  ם ָכ י ְדָבִר ִעַקר ַה ת. ְו ֵפ ת ְוֹלא מֹו ם ֹלא אֹו י ָכִמ ח 
יָה ּוִמְש  קֶׁ ת חֻּ תֹוָרה ַהזֹא ַה ן. שֶׁ עֹוָלם ֵה יָה ְל טֶׁ ָפ

ן ְוֹלא  יהֶׁ ֵל ע  ין  ִפ י ין מֹוִס ם. ְוֵא י עֹוָלִמ י  עֹוְלֵמ ּוְל
: ן  ין ֵמהֶׁ ִע ַרִבי  : שהריהרמב"ם אומר גֹוְר

א  ָיה. ְוהּו ָנה ָה י ִמְש ְכֵמ דֹול ֵמַח ם ָג ָכ יָבא ָח ִק ע 
ָיה  א ָה ְך. ְוהּו לֶׁ יָבא ַהמֶׁ ֹוִז ן כ ל בֶׁ יו שֶׁ נֹוֵשא ֵכָל ָיה  ָה

יו  ָעָל ִדָמה הּוא אֹוֵמר  יַח. ְו ְך ַהָמִש לֶׁ הּוא ַהמֶׁ שֶׁ
יַח.  ְך ַהָמִש לֶׁ הּוא ַהמֶׁ י דֹורֹו שֶׁ ְכֵמ ָכל ַח מה ְו

מב"ם מדגיש פה? שבר כוכבא היה ראוי הר
בא היה כאם בר כולהיות מלך המשיח. 

היה מתפתח כמלך מתנהג אחרת אז הוא 
ֱהַר המשיח.  נֶׁ ן שֶׁ יָו ת. ֵכ נֹו וֹ ע  ֱהַרג ַב נֶׁ ד שֶׁ נֹוַדע ַע ג 

נֹו. י ֵא ם שֶׁ לא רק רבי עקיבא חשב שבר  ָלהֶׁ
כוכבא ראוי להיות מלך המשיח. אלא רוב 
חכמי דורו סברו שבר כוכבא היה ראוי להיות 
מלך המשיח. גדולי התנאים סברו ככה. חכמי 
המשנה. הוא היה יכול להתפתח כמלך 
המשיח אם הוא לא היה חוטא בגאווה. חז"ל 
אומרים דבר דומה לגבי חזקיהו. רצה הקב"ה 

חריב גוג ומגוג וחזקיהו מלך לעשות סנ
ְתִהי המשיח.  נּו ַו ן ָל ַת ִנ ן  נּו ֵב ד ָל ַל יֻּ ד  לֶׁ יֶׁ י  ִכ

ל  ֵעץ ֵא יֹו א  לֶׁ פֶׁ ֹו  ִיְקָרא ְשמ ְכמֹו ַו ַעל ִש ַהִמְשָרה 
ם ד ַשר ָשלֹו ַע י  ִב אלא שהוא לא אמר  .ִגבֹור א 

 שירה. לחזקיהו היו כל התכונות להתפתח
האימוציות ונות כמלך המשיח. היו לו כל התכ

והאינטלקטואליות הדרושות למלך המשיח. 
יש הרבה אנשים הנולדים עם פוטנציה גדולה 

יָון והפוטנציה שלהם הולכת לאיבוד.  ֵכ
נֹו. ֵאי ם שֶׁ ע ָלהֶׁ נֹוַד ֱהַרג  נֶׁ   שֶׁ

יר. ע נחרשה ה למה ונחרשה העיר היא כזו  ו
ופה? הפירוש של ונחרשה העיר הוא קטסטר

. אז מה היא החרבאחרי שהעיר כבר נ
 הקטסטרופה הגדולה של ונחרשה העיר? 
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הרמב"ם בפרק הלכות תעניות הלכה ג' 
ת ָחַרש : אומר נּו ָע ְר פֻּ ן ְל ם ַהמּוָכ יֹו ּובֹו ַב

ו  י יָב ת ְסִב ְואֶׁ יָכל  ת ַהֵה ע אֶׁ פּוס ָהָרָש נּוְסרּו טּוְר
ֱאַמר נֶׁ ם ַמה שֶׁ ֵי מיה כוְלַק יר (-) יכה ג יח  יב(-)מ

: ֵתָחֵרש' ה  דֶׁ יֹון ָש ון הגדול שיש מהו האס 'ִצ
את העיר? מפני  בזה? למה באמת חרשו

שרצו למחוק את הזהות של העיר. וכנראה 
שעשו אותו דבר להר הבית. הם רצו שבית 
המקדש יישכח לגמרי ושיהיה אי אפשר 
לזהות אותו. נחרשה העיר פירושו שירושלים 

 . נחרש

על : הגמרא ממשיכה נגזר  עה באב  תש ב
יב  ת נלן דכ נסו לארץ מ יכ נו שלא  י ת אבו

ת מ נה  יז{-}שמו י בחדש הראשון בש ויה
ם המש ת באחד לחדש הוק י נ כן ואמר מר הש

יה  נ כן ש ת המש עשה משה א נה  נה ראשו ש
יב  ת ים וכ ת המשכן ושלח מרגל ם משה א י הק

י מדבר  ת בחדש  יא{-}ב י נה השנ י בש ויה
על משכן  נן מ ע עלה ה ם בחדש נ עשרי י ב נ הש

יב  ת ת וכ עדו מדבר יה עו מהר ה'  לג{-}ב יס ו
י חמא בר ח ם אמר רב י ימ ת  נא דרך שלש י נ

יב  ת י ה' וכ ם סרו מאחר יו תו ה יאאו מדבר  -}ב
ה  ד{ תאו תאוו  בו ה פסוף אשר בקר והאס

יב  ת ישראל וגו' וכ י  נ ם ב יבכו ג ישובו ו ו
יא מדבר  ו  כ{-}ב ם וגו' דהוו לה י ימ עד חדש 

יב  ת יון וכ ין בס ין ותרת יבעשר מדבר   טו{-}ב
ין  עשר ם דהוו להו  י ימ ת  ע ם שב י תסגר מר ו

יב  ת יון וכ עה בס תש מדבר יג}ו שלח לך  ב{-ב
יון שלח  עה בס תש ם ו י עשר יא ב נ ת ם ו י נש א

יב  ם וכת י מדבר יגמשה מרגל ישובו  כה{-}ב ו
ע י ארב נ ם ה יו ם  י ע תור הארץ מקץ ארב ים מ

תא  יא ש תמוז דהה י  י נכי חד הוו אמר אב ם  יו
יב  ת דכ יוה  י מל י יכה אמלו עלי  טו{-}א קרא 

יב  ת י וכ עד לשבור בחור ידמו מדבר   א{-}ב
עם  יבכו ה ם ו ת קול נו א ת י עדה ו תשא כל ה ו

ילה ההוא בעשרים לחדש אייר הם עברו  – בל
מהר סיני. ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים. 

עשרה ימים.  אז כמה ימים נשארו באייר?
כשתטול י''ט ימים מחדש אייר : רש"י אומר

שהחדשים  –קודם עליית הענן פשו להו י' 
שרש"י עכשיו פועל אתם הם חדשים לא של 

שלושים יום אלא של עשרים ותשעה ימים. 
והנהו י' היו בין דרך שלשת ימים וז'  -

דהסגרת מרים וחדש של כ''ט ימים שאכלו 
דמשה שלח  בשר הוה ל''ט והשתא אשתכח

ומכ"ט בסיוון עד  מרגלים בכ''ט דסיון:
אלא יש שלושים ותשעה ימים.  תשעה באב

שהגמרא אומרת שתמוז באותה שנה היה 
מלא ונמצא שהיה עד תשעה באב ארבעים 
יום. אנו צריכים לומר שתמוז היה מלא. 
אחרת לא היו ארבעים יום. ועל זה נאמר קרא 

מוז עלי מועד. מהגמרא נראה שראש חדש ת
היה המועד. קרא עלי מועד נוסף. זה תומך 
בשיטה של הרד"ק שיש שני ימים של ראש 
חדש גם כשהיו מקדשים על פי ראייה. שהיו 
שני ימים של ראש חדש אפילו בימי התנ"ך. 

ש על זה מחלוקת בין הראשונים. הפשטות י
הפסוק קרא עלי  שפירוש היא פה של הגמרא

ש חדש יום נוסף של רא השנהי הוא מועד
וככה  תמוז. ראש חדש הוא נחשב מועד.

אומר רש"י בערכין. הגמרא בערכין דף י': 
אומרת שראש חדש איקרי מועד. ורש"י שם 

יכה : מפרש יב )א ת דכ עד.  י מו יקר ראש חדש א
ת )דף  י נ ע ת ת  דמסכ פ''ד  עד וב י מו על ( קרא  א
יב  ת יוה דכ יי מל תא מלו תמוז דההוא ש  ) כט.

: עד עלי מו ם שמפרשים יש ראשוניאבל  קרא 
קרא עלי מועד שהפירוש הוא תשעה באב. 
שתשעה באב נקרא מועד. קרא עלי מועד 
לשבור בחורי. מהגמרא נראה אחרת. 
מהגמרא נראה שהפשט הוא שהקב"ה הוסיף 
עוד יום של חדש תמוז כדי לשבור בחורי. 
אבל לפי זה העיקר חסר מן הספר. באותה 
שנה תמוז היה מלא כדי לקבוע את היום של 
תשעה באב כיום של צרה ואסון. אבל יש 
ראשונים שמפרשים פסוק זה אחרת. קרא 
עלי מועד פירושו שה' ציין את תשעה באב 
כלילה לשבור בחורי. ולכן תמוז באותה שנה 
היה מלא. אז המילה מועד מכוונת לתשעה 
באב. ככהה שולחן ערוך מפרש את הפסוק. 

השולחן ערוך בסימן תקנ"ט  קרא עלי מועד.
ם : עיף ד' אומרס י ין אֹוְמִר (ֵא נּון  )ו ְוֹלא ַתח 

ת  יחֹו ין ְסִל ָעה ְבָאב, ְוֵא ִתְש ( ְב י ֵשִר ת א  )ַהָגהֹו
ד. ֵע י מֹו ם ְדִמְקֵר ם ִמשּו יהֶׁ ֵנ ַעל ְפ ם  י ְפִל ה' ציין  נֹו

את תשעה באב כלילה של קטסטרופה. 
לשבור בחורי. לכן תמוז באותה שנה היה 
מלא. אבל המילה מועד מכוונת לתשעה 
באב. ה' ציין את הלילה של תשעה באב 
כלילה של קטסטרופה. קרא עלי מועד 
לשבור בחורי. אז ראש חדש לא נקרא מועד. 
אלא תשעה באב נקרא מועד. קרא עלי מועד. 

באב הוא היום של חורבן. זה היה יכול תשעה 
 להיות בח' באב. אבל ה' ציין את תשעה באב 
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להיות היום של חורבן. קרא עלי מועד. 
תשעה באב הוא הלילה של חורבן. יום 
תשעה. לשבור בחורי. אז אנו צריכים לומר 
שהמרגלים חזרו בליל תשעה באב. שזה 
הלילה של קטסטרופה. ואם תמוז באותה 

דש חסר אז לילה זו של שנה היה ח
לילה של שובם של המרגלים  –קטסטרופה 

לא היה בתשעה באב. לכן אנו מוכרחים  –
לומר שתמוז באותה שנה היה מלא. קרא עלי 
מועד פירושו הקטסטרופה של חורבן. חורבן 
הוא אך ורק בתשעה באב. תשעה באב הוא 
בבחינה של מגלגלים חובה על ידי חייב. 

הלילה של אסון תשעה באב הוא ר"ל 
וקטסטרופה. הלילה של חורבן. לא שום 
לילה אחר. רק תשעה באב. אנו ממילא 
צריכים לומר שהמרגלים הגיעו בלילה של 
תשעה באב. שהלילה של שובם של 
המרגלים היה קטסטרופה גדולה. לכן אנו 
צריכים לומר שתמוז של אותה שנה היה 
מלא. לפי פירוש זה מועד הוא תשעה באב. 

הרבה ראשונים מפרשים קרא עלי מועד אבל 
הוא יום נוסף של ראש חדש תמוז כדי לשבור 

 בחורי בתשעה באב. 

אז יש מחלוקת ראשונים איך לפרש את 
הפסוק קרא עלי מועד. המנהג הוא שלא 
אומרים תחנון בתשעה באב. וכן אין אומרים 
בתשעה באב למנצח יענך ה' ביום צרה. זה 

יו"ט מכיוון מפני שתשעה באב הוא כמו 
שבפסוק זה תשעה באב נקרא מועד. המקור 
לזה הוא הגמרא פה. אלא שהשאלה היא אם 
מועד מכוון לראש חדש או מועד מכוון 

 לתשעה באב.

אבל אפילו אם נאמר שהמועד הוא תשעה 
באב למה מחמת זה לא נאמר תחנון בתשעה  

ר לתחנון? אנו קוראים באב? מה זה קשו
מהר. קרא עלי יום המר והנלתשעה באב 

יום המר והנמהר. מועד. מועד זה הוא 
הקטסטרופה שאירעה הייתה צריכה לקרות 
בתשעה באב. מגלגלים חובה על ידי חייב. 

 אז איך זה קשור לתחנון?

הפשט הוא ככה. מכיוון שהוא יום המיועד 
לפורעניות לכן הוא יום שבו סתם תפילתי. 
אין תפילה בתשעה באב. תפילה לא 

שעה באב. תשעה באב הוא יום מתקבלת בת
של סתם תפילתי. מכיוון שתשעה באב הוא 
מועד לרעה לכן אין תפילה בתשעה באב. מה 
זה תחנון? תחנון הוא תפילה. זה לא מפני 
שתעה באב הוא יו"ט. חס ושלום! יש אומרים 

מפני שהרמב"ם אומר שלימות  מועד שזה
המשיח תשעה באב יהיה יו"ט. זה פשט אחד. 

ועד. מפני שתשעה  באב יהיה מ רא עליק
יו"ט לששון ולשמחה. ככה אומר הרמב"ם. 
מועד הוא או ר"ל לפורעניות או לשמחה. 
קרא עלי צועד פירושו של אירוע של 
קטסטרופה צריך לקרות בתשעה  באב. 
קארא עלי מועד לשבור בחורי. תשעה באב 
הוא יום שמיועד לשבור בחורי. ומכיוון שהוא 

וקטסטרופה לכן סתם יום כזה של צרה 
תפילתי. לכן אין תפילת נעילה בתשעה 
באב. זה לא רק מנהג לגבי תחנון. התוספות 
בפסחים שואלים למה אין תפילת נעילה 
בתשעה באב? הרי תשעה באב הוא תענית 
ציבור. ויש עוד שאלה. למה לא אומרים 
סליחות בתשעה באב? בתענית תמיד 

וא אומרים סליחות שהעיקר של סליחות ה
י"ג מדות של רחמים. אבל בתשעה באב 

עה שאומרים קינות ולא סליחות. זה מפני שת
באב הוא לא יום של תפילה. סתם תפילתי. 
ולכן אין תפילת נעילה בתשעה באב. תשעה 
באב הוא לא יום של תפלה. הוא יום של 
אבלות. ולכן איו נעילה בתשעה באב. יש 
נעילה בתענית רק כשהוא תענית של 

. בתשעה באב התענית הוא תענית תפילה
 של אבלות ולא של תפלה. 

אמנם הרמב"ן מסתפק אם יש תפילת נעילה 
בתשעה באב. יש ברמב"ן צד לומר שיש 
תפילת נעילה בתשעה באב. אבל מנהג כל 
ישראל הוא שאין תפילת נעילה בתשעה 
באב. מעולם לא שמענו על אף אחד 
שמתפללים נעילה בתשעה באב. והרמב"ן 

ו אמר פוק חזי מאי עמא דבר. הרמב"ן עצמ
היה מוטרד בשאלה זו. אבל זה לא רק 

זה גמרא מפורשת בפסחים אבל הרמב"ן. 
אלא שאין תפילת נעילה בתשעה באב. 

שהרמב"ן מסתפק בזה מפני שהוא מביא 
גמרא במגילה שממנה נראה שיש תפילת 
נעילה בתשעה באב. והרמב"ן בתורת האדם 

מרא במגילה על זה. דן בזה אם יש ראיה מהג
והמסקנה של הרמב"ן היא פוק חזי מאי עמא 

 נעילה בתשעה  דבר, והיינו שאין תפילת
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למה אין תפילת נעילה בתשעה באב? באב. ו
בתענית. קיום  התירוץ הוא שיש שני קיומים

אחד של תענית הוא קיום של סליחה. ככה 
זה בכל התעניות. קיום של סליחה, תפילה 
ותחנונים. על הצר הצורר אתכם והרעותם 
בחצוצרות. ותשעה באב הוא קיום של 
אבלות. בתענית רגילה אין אבלות. ושבעה 
עשר בתמוז הוא תענית כמו כל תענית 
 אחרת. אבל תשעה באב הוא תענית של
אבלות. זו היא הגזה"כ של סתם תפילתי.  זו 
 היא הגזה"כ של תשעה באכ. סתם תפילתי. 

אבל אנו בכל זאת מתפללים בתשעה בבאב. 
וזה מפני שהתפילות הן סידורו של יום. כמו 
שאנו אומרים לגבי לימוד תורה בתשעה 
באב. איך אנו אומרים בתשעה באב 
המשניות של איזהו מקומן של זבחים. 

ן אומר שזה מותר מפני שהוא סידורו הרמב"
של יום. איך אנו אומרים קריאת שמע 
בתשעה באב? הרי אסור בתשעה באב ללמוד 
תורה. זה מפני שתשעה באב הוא סידורו של 
יום. איך קוראים בתורה בתשעה באב? מפני 
שהוא סידורו של יום. אבל תחנון לא נחשב 
 סידורו של יום. תחנון הוא תחנון של היחיד.
שמונה עשרה הוא סידורו של יום. לכן אין 
אומרים תחנון בתשעה באב. תחנון הוא 
תפילה. תחנון הוא סליחה. אצל חסידים זה 
בוודאי ככה. החסידים אומרים י"ג מדות של 
רחמים ביחד עם התחנון. החסידים אומרים 
סליחות כל יום. אבל תחנון הוא לא סידורו 

ם יש טקסט של יום. סידורו של יום הוא רק א
שצריכים לומר. לסידורו של יום לא מספיק 
שיש קביעות לומר אלא צריכים גם שיש 

ן קביעות מה . בתחנון איקביעות מה לומר
לומר. אחד יכול לומר כל דבר בתחנון. 
הרמב"ם אומר על תחנון ומתחנן כפי לשונו. 
כל אחד יכול לומר כל תחנון שהוא רוצה. 

נה עשרה. תחנון הוא אמנם קיום של שמו
א סידורו של יום. אבל תחנון הוא בכל זאת ל

עים אם לפי הרמב"ם אלא שאנו לא יוד
אומרים תחנון בתשעה באב או לא אומרים 
תחנון בתשעה באב. אין לנו סידור שלם של 

הרמב"ם. אנו לא היינו מופתעים בשום צד. 
אבל זה הסיבה למה המנהג הוא לא לומר 

מועד.  תחנון בתשעה באב. גם זה נחשב
מועד פירושו יום של מדת הדין. למשל, למה 
לא אומרים תהלים בלילה? מפני שבלילה יש 
מדת הדין. לכן לא אומרים תחנונים בלילה. 
הלילה קודם חצות הוא תורה. ואחר חצות 
הוא שירות ותשבחות. ככה אומרת הגמרא 
על דוד המלך. עד חצות הלילה דוד היה לומד 

עד חצתורה.  עוסק רב אשי אמר  יה  ילה ה ות ל
. ת תשבחו רות ו י ילך בש מכאן וא תורה   בדברי 
)מסכת ברכות דף ג':( למה דוד חילק את 
הלילה לשנים ובחלק אחד דוד היה לומד 
תורה ובחלק השני דוד היה אומר שירות 
ותשבחות? מפני שלפי הקבלה אחר חצות זה 

ממילא אחר חצות מתחילים  מדת הרחמים.
שון של הלילה לומר תהלים. אבל חצי הרא

הוא מדת הדין. זה  דומה למה שאנו אומרים 
לגבי תשעה באב. תשעה באב הוא מדת הדין 
מתוחה. ולכן אין תחינה בתשעה באב. יש 

 תפילה בתשעה באב, אבל אין תחינה. 

שיץ ביערות דבש אומר לא רבי יונתן אייב)
האריך בפיוטים שבשחרית של יום ראשון 

יך להפוך של ראש השנה מפני ששופר צר
מדת הדין למדת הרחמים. לכן צריכים לא 

    (לאחר את תקיעת שופר.

 

 

 

 

 

 

 


