בין ט' לט"ו באב (א)
(בעקבות ספר האגדה לח"נ ביאליק וי"ח רבניצקי)
פרופ' אביגדור שנאן  /האוניברסיטה העברית ובית אבי חי בירושלים

איכה רבה ,ב :רבי היה דורש "בילע ה' ולא חמל" עשרין וארבע אפין ,ור'
יוחנן הוה דריש אשיתין אפין ,לאו ר' יוחנן רבא מן דרבי ,אלא רבי על שהיה
סמוך לחרבן בית המקדש היה נזכר והיה דורש ובוכה ומתנחם וחוזר ובוכה
ומתנחם ופוסק ,ור' יוחנן על ידי שלא היה סמוך לחרבן בית המקדש היה
דורש והולך ולא פוסק.
ספר האגדה – תוכן העניינים
חֻ ְרבַּ ן בַּ יִת ִראׁשון
א .חֻ ְרבַּ ן הַּ בַּ יִת
ִת ְׁשעָ ה בְ ָאב
ב.
ְרּוׁש ַּליִם
עַּ ל חָ ְרבות י ָ
ג.
ִסּלּוק ְׁשכִ ינָה
ד.
ה .הַּ ָקדוׁש בָ רּוְך הּוא בוכֶה
אבֶ ל ָאבות
ו.
ָדמו ֶׁשל זְ כ ְַּריָה
ז.
ִיּסּורי הַּ ּגולִ ים
ח.
ט .עַּ ל נַּהֲ רות בָ בֶ ל
ַּּג ְעּגּו ִעים
י.
יאֶ .נחָ מָ ה
בין בַּ ִית לְ בַּ ִית
דניאל ,יחזקאל ,חנניה מישאל ועזריה,
עזרא ,אנשי הכנסת הגדולה ,מגילת אסתר
בַּ ִית ׁשנִ י בְ בִ נְ ָינו ּובַּ עֲ בו ָדתו
בנין המקדש ,אלכסנדר מוקדון ,אם הבנים ,חשמונאים ,הורדוס ,עבודת המקדש
(ביכורים ,יום הכיפורים ,פסח ,שמחת בית השאובה ועוד) ,עלייה לרגל ,חכמתם
של בני ירושלים
חֻ ְרבַּ ן בַּ יִת ׁשנִ י וְ הָ ָא ֶרץ
א .קדֶ ם הַּ חֻ ְרבָ ן
ב .עַּ ל מֶ ה חָ ְרבָ ה הָ ָא ֶרץ?
ַאד ְריָנוס
ִר ְׁשעַּ ת ְ
ג.
ד .בְ ני ִצּיון הַּ ְּי ָק ִרים
ה .הַּ ָקדוׁש בָ רּוְך הּוא ִמ ְתאַּ בל
ְמנַּחם
ו.
אֲ בלי ִצּיון
ז.
ִמּיום ֶׁשחָ רב בית הַּ ִמ ְק ָדׁש
ח.
ַּתנְ חּו ִמים
ט.
[ ]1בבלי ברכות ג ע"א:
אמר ר' יֹוסֵ י :פעם אחת הייתי מה ֵלְך בדרְך ונכנסתי לחרבה אחת מֵ חרבֹות ירּושלים
להתפלֵל .בא ֵאליהּו ,זכּור לּטֹוב ,ושמר לי על הפתח עד שסימתי תפלתי .לאחר
שסימתי תפלתי .אמר לי :שלֹום עליָך ,רבי! אמרתי לֹו :שלֹום עליָך ,רבי ּומֹורי!

אמר לי :בני ,מפ ֵני מה נכנסת לחרבה זֹו? אמרתי לֹו :להתפלֵל .אמר לי :היה לָך
להתפלֵל בדרְך .אמרתי לֹו :מתי ֵרא הייתי שמא יפסיקּוני עֹוב ֵרי דרכים --- .אמר לי:
בני ,מה קֹול שמעת בחרבה זֹו? אמרתי לֹו :שמעתי בת קֹול שמנהמת כיֹונה
ואֹומרת:
אֹוי ,שהחרבתי את בֵ יתי,
ושרפתי את הֵ יכלי,
יתי אֶ ת בָ ַּני –
וְ ִה ְגל ִ
לבֵ ין האמֹות!
אׁשָך! ֹלא ָׁשעָ ה זו בִ לְ בַּ ד אומֶ ֶרת ָכְך .אֶ ָּלא בְ ָכל יום וָ יום
ָאמַּ ר לִ י :בְ נִי ,חַּ ֶּייָך וְ חי ר ְ
ָׁשלוש פְ עָ ִמים אומֶ ֶרת ָכְך; וְ ֹלא עוד ,אֶ ָּלא בְ ָכל ָׁשעָ ה ֶׁש ִּי ְש ָראל נִ כְ ָנ ִסים לְ בָ תי
כְ נ ִסּיות ּולְ בָ תי ִמ ְד ָרׁשות וְ עונִ ים "ָאמן ְיהא ְׁשמּה ַּרבָ א ְמב ָרְך" ,הַּ ָקדוׁש בָ רּוְך
הּוא ,כִ בְ ָיכולְ ,מ ַּנ ְענעַּ ראׁשו וְ אומר:
אש ֵרי המלְך שמקלסין אֹותֹו בבֵ יתֹו כְך!
מה לֹו לאב שהגלה את בניו!
ואֹוי להם לבנים שגלּו מֵ על שלחן אביהם!
[1א] נוסח הדפוס של הבבלי >...< :מתירא הייתי שמא יפסיקו בי עוברי
דרכים .ואמר לי :היה לך להתפלל תפלה קצרה .באותה שעה למדתי ממנו
שלשה דברים :למדתי שאין נכנסין לחורבה ,ולמדתי שמתפללין בדרך,
ולמדתי שהמתפלל בדרך  -מתפלל תפלה קצרה .ואמר לי :בני ,מה קול שמעת
בחורבה זו? ואמרתי לו :שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת :אוי לבנים
שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין האומות.
< >...אלא בשעה שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין יהא
שמיה הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר :אשרי המלך
שמקלסין אותו בביתו כך ,מה לו לאב שהגלה את בניו ,ואוי להם לבנים שגלו
מעל שולחן אביהם.
אֹויָׁ ,שהֶ ח ַּרבְ ִתי את בֵ יתי ,אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי
ושרפתי את היכלי
ושרפתי את הֵ יכלי,
והגליתים
והג ֵליתי את בני –
לבין האומות
לבֵ ין האמֹות!
"אמֵ ן יהֵ א שמֵ ּה רבא מברְך" ,הקדֹוש ברּוְך הּוא ,כִ בְ ָיכול ,מנע ֵנע ראשֹו ואֹומֵ ר
מנענע ראשו ואומר
הקדוש ברוך הוא
יהא שמיה הגדול מבורך
[ ]2דברי הימים ב פרק כד:
(יז) ואח ֵרי מֹות יהֹוידע באּו ש ֵרי יהּודה וישתחוּו למלְך אז שמע המלְך
בֹותיהם ויעבדּו את האשֵ רים ואת
א ֵליהם( :יח) ויעזבּו את בֵ ית ה’ אֹלהֵ י א ֵ
העצבים ויהי קצף על יהּודה וירּושלם באשמתם זאת( :יט) וישלח בהם
נבאים להשיבם אל ה’ ויעידּו בם ולא האזינּו( :כ) ורּוח אֹלהים לבשה את
זְ כ ְַּריָה בן יְהוי ָָדע הַּ כהן ויעמד מֵ על לעם ויאמר להם כה אמר האֹלהים למה
אתם עברים את מצֹות ה’ ולא תצליחּו כי עזבתם את ה’ ויעזב אתכם( :כא)
ויקשרּו עליו וירגמהּו אבן במצות המלְך בחצר בֵ ית ה’( :כב) ולא זכר יֹואש
המלְך החסד אשר עשה יהֹוידע אביו עמֹו ויהרג את בנֹו ּוכמֹותֹו אמר יֵרא ה’
וידרש:
[2א] בבלי גיטין נז ע"ב  /סנהדרין צו ע"ב:
אמר ר' יהֹושע בן קרחה :סח לי ז ֵקן אחד מֵ אנשֵ י ירּושלים :בבקעה זֹו הרג
נבּוזראדן רב טבחים מאתים ואחת עש ֵרה רבֹוא ּובירּושלים הרג תשעים

וארבע רבֹוא על אבן אחת .עד שהלְך דמם ונגע בדמֹו של זכריה .מצא את דמֹו
רֹותח ועֹולה .אמר להם :מה זה? אמרּו לֹו :דם זבחים
ֵ
של זכריה שהּוא
שנשפְך .אמר להם :הביאּו דם זבחים ואבדק ,הֵ ביאּו ולא נמצאּו דֹומים זה
לזה .אמר להם נבּוזראדן :אם תאמרּו לי – מּוטב ,ואם לא – אסרק את
בשרכם במסרקֹות של ברזל .אמרּו לֹו :מה נאמר לָך? כהֵ ן ונביא היה בֵ ינֵינּו
והיה מֹוכיחֵ נּו על עֲ ברות ֶׁשבְ יָדינּו ,עמדנּו עליו והרגנּוהּו ,וזה כמה שנים ש ֵאין
דמֹו נח! אמר להם :אנֵי אפיסנּו .הֵ ביא סנהד ֵרי גדֹולה וסנהד ֵרי קטנה והרגם
על הדם – ולא נח; פרחֵ י כהנה – ולא נח; בחּורים ּובתּולֹות – ולא נח;
תינֹוקֹות של בֵ ית רבם – ולא נח .עד שהרג עליו תשעים וארבע רבֹוא .קרב
נבּוזראדן אצלֹו ואמר :זכריה ,זכריה! טֹובים שבהם אבדתי ,וכי נֹוח לָך
שאאבֵ ד את כלם? מיד נח .באֹותּה שעה הרהֵ ר נבּוזראדן תשּובה בלבֹו .אמר:
ּומה אם הֵ ם שלא אבדּו אלא נפש אחת כְך – אני שהרגתי כל הנפשֹות הללּו על
אחת כמה וכמה .ברח ושלח שטר צּואה לבֵ יתֹו וְ נ ְִתּגַּּיר.
[2ב] המקור בתלמוד בארמית.
ספר האגדה :כהֵ ן ונביא היה בֵ ינֵינּו והיה מֹוכיחֵ נּו על עבֵ רֹות שבידֵ ינּו ,עמדנּו עליו
והרגנּוהּו ,וזה כמה שנים ש ֵאין דמֹו נח!
מסכת גיטין :אמרי ליה :מאי נימא לך ,נבייא הוה בן דהוה קא מוכח לן במילי
דשמיא ,קמינן עילויה וקטלינן ליה ,והא כמה שנין דלא קא נייח דמיה.
מסכת סנהדרין :האי כהן ונביא הוא דאינבי להו לישראל בחורבנא דירושלם,
וקטלוהו.
[ ]3בבלי יומא לח ע"ב:
מעשה בדֹו ֵאג בן יֹוסֵ ף ,שהניחֹו אביו בֵ ן קטן לאמֹו .בכל יֹום היתה אמֹו
מֹודדתֹו בִ ְטפָ ִחים ונֹותנת משקלֹו זהב לבֵ ית המקדשּ ,וכשגבר אֹויֵב ְטבָ חַּ תּו
וַּ אֲ ָכלַּתּו .ועליה קֹונֵן ירמיה" :אם תאכַּלְ נָה נ ִָׁשים פרים עלְ לי ִטפ ִֻחים" (איכה ב,
כ) ,משיבה רּוח הקדש ואֹומרת" :אם יֵה ֵרג במקדש אדני כהֵ ן ונביא" (שם).
[3א] איכה פרק ב
(כ) ר ֵאה ה' והביטה למי עולַּלְ ָת כה
אם תאכלנה נשים פרים עלֲלי טפחים
אם יֵה ֵרג במקדש אדני כהֵ ן ונביא:
[3ב]
דֹואג בן יֹוסֵ ף ,שהניחֹו אביו בֵ ן קטן לאמֹו.
מעשה ב ֵ
בכל יֹום היתה אמֹו מֹודדתֹו בטפחים ּ ...וכשגבר אֹויֵב טבחתּו ואכלתּו.
ועליה קֹונֵן ירמיה" :אם תאכלנה נשים פרים עללֵי טפחים" (איכה ב ,כ)
ונֹותנת משקלֹו זהב לבֵ ית הַּ ִמ ְק ָדׁש,
משיבה רּוח הקדש ואֹומרת" :אם יֵה ֵרג בְ ִמ ְק ַּדׁש אדני כהֵ ן ונביא" (שם).

[ ]4בבלי יומא ט ע"א:
מקדש ראשֹון ,שעמד ארבע מֵ אֹות ועשר שנים ולא שמשּו בֹו אלא שמֹונה עשר
כהנים גדֹולים  ...מקדש שֵ ני ,שעמד ארבע מֵ אֹות ועשרים שנה ושמשּו בֹו יֹו ֵתר
משֹלש מֵ אֹות כהנים .צֵ א מֵ הם ארבעים שנה ששמֵ ש ִׁש ְמעון הַּ צַּ ִדיק ּושמֹונים
שנה ששמֵ ש יוחָ נָן כהן ּגָדול ועשר ששמֵ ש ִי ְׁשמָ עאל בן פְ ָיאבי; ויֵש אֹומרים:
אחת עש ֵרה ששמֵ ש ר' אלעזר בן חרסֹום – מכאן ו ֵאילְך צֵ א וחשב ,כל אחד לא
הֹוציא שנתֹו .אמר ר' יֹוחנן בן תֹורתא :וכל כְך למה? – לפי שהיּו לֹוקחים

אֹותּה בדמים ,שאמר ר' אסא :תרקב של דֵ ינרים הכניסה לֹו מרתא בת בַּ ְיתוס
לינאי המלְך עד שהעמיד ליהֹושע בן גמלא כהֵ ן גדֹול.
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[ ]5איכה רבה פרשה א:
מעשה במרתא בת בייתוס שקדשה יהושע בן גמלא ומינהו המלך להיות כהן
גדול ,וכינסה .פעם אחת אמרה אלך ואראה אותו היאך הוא קורא בתורה
ביום הכיפורים ,מה עשו לה הוציאו לה טפיטות מפתח ביתה עד פתח בית
המקדש ,כדי שלא יתייחפו רגליה ,ואף על פי כן נתייחפו רגליה  ...א"ר אלעזר
בר צדוק אראה בנחמה אם לא ראיתי שקשרו שערותיה אחרי זנבות הסוסים
והיו מריצין בה וקראתי עליה הפסוק הזה" ,הרכה בך והענוגה אשר לא נסתה
כף רגלה הצג על הארץ מהתענג ומרוך" (דברים כח ,ט).

[ ]6בבלי כתובות סו ע"ב  -סז ע"א:
ּומעשה בבתֹו של נ ְַּק ִדימון בֶ ן ּגו ְריון שפסקּו לּה חכמים ארבע מֵ אֹות זהּובים
נֹותיכם! וענּו אחריה
לקפה של בְ ָש ִמים לבֹו ביֹום .אמרה להם :כְך תפסקּו לב ֵ
"אמֵ ן" ...אמר ר' אלעזר בר' צדֹוק :אראה בנחמה ,אם לא ראיתי את בתֹו של
סּוסים בְ עַּ כו .קראתי
ִ
נקדימֹון בן גֹוריֹון שהיתה ְמל ֶַּקטֶ ת ְשע ִרים מבֵ ין טַּ לְ פי
עליה מקרא זה" :אם לא ֵתדעי לְך הַּ ּיָפָ ה בַּ נ ִָׁשים צאי לְך בְ ִע ְקבי הַּ צאן ּו ְרעִ י את
ּגְ ִדּי ַּתיְִך" (שיר השירים א ,ח) – אל תקרא "ּגְ ִדּי ַּתיְִך" אלא "ּגְ וִ ּיו ַּתיְִך".

[ ]7בבלי גיטין נח ע"א:
ּוׁשוִ לְ יָא ֶׁשל ַּנּגָר הָ יָה .פעם אחת נצרְך
מעשה באדם אחד שנתן עינָיו ב ֵאשת ַּרבו ְ
רבֹו ללוֹות .אמר לֹוַּׁ :שּגר אשתָך אצלי וְ ַאלְ ֶונָּהִׁ .שּגר אשתֹו אצלֹו ,שהתה עמֹו
שלֹושה ימים .קדם ּובא אצלֹו .אמר לֹו :אשתי ֶׁש ָשל ְַּח ִתי לָך ,הֵ יכן היא? אמר
לֹו :אני פטרתיה לאלתר ,ושמעתי ֶׁשהַּ ִתינוקות ִה ְתעַּ ּלְ לּו בּה בדרְך .אמר לֹו:
ּומה אעשה? אמר לֹו :אם אתה שֹומֵ ע לעצתי – גרשנּה .אמר לֹו :כְ תֻ בָ ָתּה
מרבה .אמר לֹו :אני ַאלְ וְ ָך ו ֵתן לּה כתבתּה .עמד זה ו ֵגרשּה ,הלְך הּוא ּונשאּה.
כֵון שהגיע זמנֹו ולא היה לֹו לפרע ,אמר לֹו :בֹוא ועשֵ ה עמי בחֹובָך .והיּו הֵ ם
יֹושבים ואֹוכלים ושֹותים – והּוא היה עֹומֵ ד ּומשקה להם .והיּו דמעֹות נֹושרֹות
ֹוסֹותיהם – ועל אֹותּה שעה נחתם גזר דין.
ֵ
מעינָיו ונֹופלֹות בכ
[ ]8המקור בתלמוד:
אמר רב יהודה אמר רב ,מאי דכתיב" :ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו" (מיכה ב,
ב)? מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו ,ושוליא דנגרי הוה .פעם אחת הוצרך
(רבו) ללות ,אמר לו :שגר אשתך אצלי ואלונה ,שיגר אשתו אצלו ,שהה עמה
שלשה ימים .קדם ובא אצלו ,אמר לו :אשתי ששיגרתי לך היכן היא? אמר לו :אני
פטרתיה לאלתר ,ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך .אמר לו :מה אעשה? אמר
לו :אם אתה שומע לעצתי גרשה .אמר לו :כתובתה מרובה ,אמר לו :אני אלווך ותן
לה כתובתה .עמד זה וגרשה ,הלך הוא ונשאה .כיון שהגיע זמנו ולא היה לו
לפורעו ,אמר לו :בא ועשה עמי בחובך .והיו הם יושבים ואוכלים ושותין והוא היה
עומד ומשקה עליהן ,והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן ,ועל אותה שעה
נתחתם גזר דין .ואמרי לה :על שתי פתילות בנר אחד.

