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 תעודת
זהות

הצומות – חורבן ובניין, שנאה ואהבה
יחידה 

6
תאריך

י' בטבת; י"ז בתמוז; ט' באב  

משמעות הימים

בימים אלו מתאבלים על חורבנם של ירושלים ושל שני 
בתי המקדש. 

ֶבל הטיל  על פי המתואר בתנ״ך, ְנבוַּכְדֶנאַצר מלך ּבָ
מצור על ירושלים ביום י׳ בטבת לפני כ־2600 שנה. 

לאחר שנתיים וחצי של מצור, בחודש תמוז, הוא פרץ 
את חומות העיר ובחודש אב שרף את בית המקדש. 

כעבור כמעט שבעים שנה נבנה בית מקדש חדש, בית 
המקדש השני. מאות שנים לאחר מכן צר המצביא הרומי 
ִטיטוּס על ירושלים. ביום י״ז בתמוז הוא פרץ את חומות 

המקדש, וביום ט' באב העלה את בית המקדש באש והוביל את תושבי הארץ לגלות. 

לזכר המאורעות האלה נקבעו צומות ובהם זוכרים את חורבן ירושלים ובית המקדש, 
ומתאבלים על האובדן, על ההרס ועל הגלות. 

מה עושים בימים האלה?

על פי המסורת, בימים אלו צמים – לא אוכלים ולא שותים. 
בתשעה )ט׳( באב מקיימים מנהגי ַאְבלוּת נוספים, למשל, לא 

מתרחצים ולא נועלים נעלי עור, ובקהילות רבות נוהגים לשבת 
על הקרקע עד לשעות הצוהריים. בתשעה באב גם אומרים ׳קינֹות׳ 

בבתי הכנסת וכן קוראים מן התנ״ך את מגילת ֵאיָכה, המתארת 
את אסון המצור והחורבן ואת האבל על בית המקדש שחרב. 

לדעת, להרגיש ולעשות

ציינו עובדה חשובה אחת שלמדתם על הצומות.. 1

תארו רגש שמעוררים בכם הצומות ונסו להציע לו אימוג'י מתאים, או . 2

כמה אימוג'ים שמתחברים יחד.

הציעו מעשה מיוחד )לא אחד ממנהגי הצום הקיימים( שתוכלו לעשות . 3

כדי לבטא את אחד הערכים או הרעיונות של הצומות.

משימה

קינות
שירי אבל פיוטיים על חורבן, 
על צרה או על אדם שנפטר.
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עופר מספר

יעל כתבה לכולנו שלקראת צום עשרה ְּבֵטבת ניסע לירושלים. ממש התפלאתי, 
יום כיפור היה כבר, מה, היא ממציאה עוד צום? שאלתי את אבא למה היא 

עכשיו נעשיתי סקרן! נחכה לטיול, מבטיח לעדכן...״אני לא מכיר את הנושא מספיק אבל בטיול יעל ודאי תסביר על כך״.מתכוונת, ואבא הסביר לי שיש כמה צומות שקשורים לחורבן ירושלים, והוסיף: 

ירושלים והמקדש – לב האומה

ציר זמן: חורבן בית המקדש הראשון

 0 >  |  |                                           |  | 

י׳ בטבת, 588 לפנה״ס
התחלת המצור הבבלי 

על ירושלים

ט׳ בתמוז, 586 לפנה״ס
הבקעת חומות העיר

ז׳-י׳ באב, 586 לפנה״ס
שריפת בית המקדש 

הראשון

כפי שלמדנו, בתקופות קדומות, לפני אלפיים שנה ויותר, היו ירושלים ובית המקדש 
מרכז העם היהודי. בית המקדש כונה ׳בית אלוהים׳, ובעקבות הציווי בתורה על העלייה 

לרגל, הגיעו אליו אנשים מכל העם. בעיקר עלו לשם בשלושה חגים בשנה, המכונים 
שלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות. 

המקדש היווה מקום מפגש לעם ואיחד את הלבבות. וכך מתאר זאת ִפילֹון, יהודי שחי 
ַסְנְדִריָיה שבמצרים לפני כאלפיים שנה: בָאֶלּכְ

הגּות

יִעים  רֹום, ַמּגִ פֹון ּוִמּדָ ֲעָרב, ִמּצָ ְזָרח ּוִמּמַ ם, ִמּמִ ֶרְך ַהּיָ ה ּדֶ ה ְוֵאּלֶ ׁשָ ּבָ ֶרְך ַהּיַ ה ּדֶ ים ֵמַאְלֵפי ָעִרים, ֵאּלֶ ַאְלֵפי ֲאָנׁשִ
ים  ׁשִ ים ]...[ ְוֵהם ְמַבּקְ ֵני ַסֲערֹות ַהַחּיִ ף, ֶאל ָנֵמל מּוָגן ִמּפְ ּתָ ֶאל ִמְקָלט ְמׁשֻ ׁש ּכְ ְקּדָ ית ַהּמִ ָכל ַחג ֶאל ּבֵ ּבְ

ֵלב ְמֵלא  ֶחְדָוה ּוְבִגיל. ּבְ ם ּבְ ָאגֹות ]...[ ָלנּוַח ְמַעט ּוְלַבּלֹות ֶאת ְזַמּנָ ֵטר ִמן ַהּדְ ֶקט, ְלִהּפָ ֶ ִלְמֹצא ּבֹו ֶאת ַהּשׁ
ֵרי  ִרים ִקׁשְ ם קֹוׁשְ בֹוד ָלֵאל: ֵהם ּגַ ן ּכָ ה ּוְבַמּתָ ָ ְקֻדּשׁ ה ַהִחּיּוִנית ַהּזֹאת ּבִ ים ֶאת ַהֻחְפׁשָ ְקוֹות טֹובֹות ֵהם עֹוׂשִ ּתִ

ירּום ַעד ּכֹה. ּלֹא ִהּכִ ים ׁשֶ ְיִדידּות ִעם ֲאָנׁשִ

מתוך: פילון האלכסנדרוני, על החוקים לפרטיהם 
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הביאו שני ציטוטים מהקטע )או יותר( המתארים את התפקידים שמילא בית 	 
המקדש בחיי היהודים על פי פילון, והסבירו אותם במילים שלכם. 

משימה

חורבן בית המקדש הראשון

ירושלים ובית המקדש היו מרכזיים מאוד בחיי העם. כאשר באו עמים אחרים לכבוש 
את הארץ, הם השקיעו מאמצים רבים בהחרבת ירושלים והמקדש כיוון שידעו שחורבנם 

של אלה יהיה המכה הקשה ביותר על עם ישראל.

עופר מספר

טיילתי עם המשפחה בעיר עתיקה בצרפת שגם עתיקות יש חומה? גם בעכו, למשל, יש חומה, ופעם ירושלים. פתאום צצה במוחי ְתִהיָיה: למה סביב ערים בדרך מהחניון עברנו ליד חומות העיר העתיקה של 
שהוא מוביל למערה ממש מתחת לעיר העתיקה!בהמשך הדרך הגענו לשער ברזל קטן. מתברר ולכן אין לחומה חשיבות רבה כל כך.מפני כיבוש של צבאות זרים. היום יש טילים ומטוסים, חומה הייתה אחת הדרכים העיקריות להגן על עיר מזל שיעל כאן! שאלתי אותה והיא הסבירה לי שפעם סביבה הייתה חומה. 

נפתח נראתה דמות מלכותית. אז החל הספר לזהור. בעמוד שבו הוא נכנסנו למערה, התיישבנו במרכזה ובדיוק 

נעים 
להכיר

ִפילֹון הָאלֶּכְַסנְְדרֹונִי

 פילוסוף יהודי שחי לפני כאלפיים שנה בעיר אלכסנדרייה במצרים )ומכאן שמו(. 
הוא חי בתקופתם של הלל ושמאי, של רבי עקיבא ועוד, והיה מקורב לקיסר הרומי. 

פילון כתב פרשנות לתורה והיה מטיף ודורש דרשות. הוא סייר בארץ ישראל ותיאר 
את רשמיו, ובין השאר כתב על ירושלים ועל בית המקדש.
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שאלות

מן התנ"ך

וכך מסופר בתנ"ך על המצור שהטיל ְנבוַּכְדֶנאַצר מלך בבל על ירושלים בתקופת בית המקדש 
הראשון, לפני כ־2600 שנה:

ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש,  יִרי ּבֶ חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ יִעית ְלָמְלכֹו ]של צדקיהו[, ּבַ ׁשִ ַנת ַהּתְ ַוְיִהי ִבׁשְ
ְבנּו ָעֶליָה  ַחן ָעֶליָה ַוּיִ ַלִם ַוּיִ ֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו ַעל ְירּוׁשָ ר ֶמֶלְך ּבָ א ְנֻבַכְדֶנאּצַ ּבָ

הּו.  ֶלְך ִצְדִקּיָ ָנה ַלּמֶ ֵרה ׁשָ י ֶעׂשְ ּתֵ צֹור ַעד ַעׁשְ ּמָ בֹא ָהִעיר ּבַ ֵיק ָסִביב. ַוּתָ ּדָ
ַקע ָהִעיר. ּבָ ִעיר, ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ. ַוּתִ ֱחַזק ָהָרָעב ּבָ ָעה ַלחֶֹדׁש ַוּיֶ ִתׁשְ ּבְ

מלכים ב פרק כה, פסוקים א-ד

פירושי מילים

יִרי – בחודש טבת  חֶֹדׁש ָהֲעשִׂ ּבַ
ַחן ָעֶליָה – החנה שם את צבאו ַויִּ

ֵיק – מערכת של מבנים מעץ או מאבן סביב חומה,   ּדָ
המאפשרים ירי אל תוך העיר המבוצרת.  

ֵרה – אחת עשרה  י ֶעשְׂ ּתֵ ַעׁשְ
ַקע ָהִעיר – נפרצו חומותיה ּבָ ַוּתִ

בפסוקים כתוב "ותבוא העיר במצור". מהו מצור? נסו לשער על פי הקטע.  . 1

כמה שנים, לפי הפסוקים, הייתה ירושלים נתונה במצור של נבוכדנאצר? . 2

התיאור בעצמכם בספר מלכים.לי, איני מסוגל לספר עוד, זה היה אסון גדול. עדיף שתקראו את לנצח את הבבלים, אבל אז הבבלים אספו צבא גדול ו... ִסלחו מיסים, אז הכרזנו על מרד. רבים, כמוני, היו בטוחים שנוכל אמרנו די! רצינו להיות עצמאיים ולא רצינו לשלם לבבלים דברים נוראיים... אחרי תקופה מסוימת תחת שלטון נבוכדנאצר מלך בבל. עוד לא שמעתם את שמו? התמזל מזלכם! הוא עשה בארץ ישראל אני מוניתי לשליט. מי שמינה אותי היה ְנבּוַכְדֶנאַצר הסדר בכל רחבי ממלכתם, הם מינו שליט מקומי לכל אזור. כאן בראשה שלטו על ארצות רבות והתקשו לשמור על החוק ועל ממלכת בבל שלטה שנים ארוכות בארצנו, אך כיוון שהעומדים שמי – מערת צדקיהו. אני מלכתי בירושלים לפני שנים רבות. שלום לכם! אני ִצְדִקָיהּו מלך יהודה, והמערה הזאת קרויה על 
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מן התנ״ך

 מגילת ֵאיָכה היא ספר קינות בתנ"ך המתאר את אסון חורבנם של ירושלים
ושל בית המקדש הראשון ואת הכאב הנלווה לו:

ִתי ָעם,  ָבה ָבָדד ָהִעיר ַרּבָ ֵאיָכה ָיׁשְ
ִתי ַבּגֹוִים  ַאְלָמָנה ַרּבָ ָהְיָתה ּכְ

ִדינֹות ָהְיָתה ָלַמס.   ּמְ ָרִתי ּבַ ׂשָ
ְיָלה ְוִדְמָעָתּה ַעל ֶלֱחָיּה,  ּלַ ה ּבַ כֹו ִתְבּכֶ ּבָ

ל אֲֹהֶביָה, ֵאין ָלּה ְמַנֵחם ִמּכָ
ְגדּו ָבּה ָהיּו ָלּה ְלאְֹיִבים. ל ֵרֶעיָה ּבָ ּכָ

איכה פרק א, פסוקים א-ב

נּו ַעל ֶזה ָהָיה ָדֶוה ִלּבֵ
כּו ֵעיֵנינּו.   ה ָחׁשְ ַעל ֵאּלֶ

כּו בֹו.   ֵמם, ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ּשׁ ַעל ַהר ִצּיֹון ׁשֶ
איכה פרק ה, פסוקים יז-יח

ואומנם האסון היה כבד והאבל היה עמוק. המצור על ירושלים ארך שנתיים וחצי שבהן 
תושביה גוועו ברעב, ולאחר פריצת חומות העיר ושריפת המקדש מתו רבים נוספים 

ואחרים נלקחו לגלות, לבבל.

כן. זה היה בית המקדש 
ששלמה המלך בנה והוא עמד על 
תילו כ־400 שנה עד שהבבלים 

שרפו אותו!

הפסוקים מדברים על חורבן 
בית המקדש הראשון, נכון?

פירושי מילים

נוּ – ליבנו כואב ועצוב ָדֶוה ִלּבֵ
ַהר ִציֹּון – מקום המקדש

ֵמם – שהפך להיות שומם ָ ּשׁ ׁשֶ

בקטע הראשון ישנה הֲַאנָשה של העיר ירושלים. לְמה העיר ְמדּוָמה? איזו . 1

פעולה אנושית היא עושה? אילו פעולות אנושיות נעשו כלפיה? 

בקטע השני מתוארות תחושות גופניות של ֵאבל. ִמצאו שתי תחושות כאלה.. 2
שאלות

פירושי מילים

ִתי ָעם – שיש בה תושבים רבים ַרּבָ
ִדינֹות – העיר  ּמְ ָרִתי ּבַ ִתי ַבּגֹוִים שָׂ ַרּבָ

שהייתה חשובה לכל העמים והמדינות

ָהְיָתה ָלַמס – הפכה להיות עיר כבושה 
שמשלמת מס לשליטיה 

ֵרֶעיָה – חבריה
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בחברותא

מתוך המתואר בקטעים ממגילת איכה, מה גרם לאנשי ירושלים להיות אבלים?. 1

ביחידה ׳געגועים לארץ׳ )עמ׳ 8( קראנו קטע מתוך ספר תהילים שנאמר מפי . 2

 האנשים שראו את חורבן בית המקדש )הראשון( וירושלים. 

מצאו את הקטע וצטטו ממנו את הביטויים המביעים צער וֵאבל. 

 באותו קטע מתואר שהאנשים שגורשו מהארץ ומירושלים התגעגעו אליה. . 3

על פי הנלמד בתחילת יחידה זו, מה בירושלים עורר געגועים דווקא אליה? 

פילוג ושנאה בעם בתקופת בית שני

ציר זמן: חורבן בית המקדש השני

 |  |  |  |  >

כ״ג בניסן, 70 לספירה
תחילת המצור הרומי על 

ירושלים )על פי בן מתתיהו(

י״ז בתמוז, 70 לספירה
 פריצת חומות העיר 

)ה׳ בתמוז לפי בן מתתיהו(
ט׳ באב, 70 לספירה

שריפת בית המקדש השני

שבעים שנה לאחר חורבן בית המקדש הראשון נבנה בית המקדש השני. הוא עמד על תילו 
במשך כ־580 שנה.

לקראת סוף ימי בית המקדש השני הרומאים שלטו בארץ. היהודים שחיו בארץ היו חלוקים 
בדעתם: 'המורדים' רצו לצאת נגד השלטון ולקבל עצמאות, ואחרים התנגדו להתקוממות 

וחששו מנקמת השלטון. הם חשבו שעדיף להמשיך לחיות במצב הנוכחי, ולא להסתכן במותם 
של רבים. גם החכמים היו ֲחלוּקים בדעתם, היו שתמכו במרד והיו שהתנגדו לו. המתנגדים טענו 

ְריֹונים'.  שהמורדים ְמַלּבים את הרוחות וכינו אותם 'ּבִ

ְסָינֹוס, קיסר רומא, לא נותר  בסופו של דבר, למרות חילוקי הדעות, פרץ 'המרד הגדול'. ֶאְסּפַ
אדיש למרד ושלח את בנו, המצביא ִטיטוּס, בראש הצבא לירושלים כדי לצור על העיר ולהכניע 

את המורדים.
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מן 
האגדה

מן 
האגדה

וכך מסופר:  

ר ְלַהְכִניס ָלִעיר  ִנים, ְולֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ לֹוש ׁשָ ַלִים ׁשָ ה ָמצֹור ַעל ְירוּׁשָ א ְוָעשָׂ ְסָינֹוס ֵקיָסר, ּבָ ָעָלה ֲעֵליֶהם ֶאְסּפַ
ִתיָּה ְולֹא ֵעִצים ַוֲחָפִצים ֲאֵחִרים. ְמאוּם: לֹא ָמזֹון וּׁשְ

ָסת.  בוַּע וֶּבן ִציִצית ַהּכְ א שָׂ ְלּבָ ן ּגֹוְריֹון וֶּבן ּכַ ימֹון ּבֶ יִרים: ַנְקּדֵ לֹוָשה ֲעׁשִ ִעיר ׁשְ ָהיוּ ּבָ

ַיִין וְּבֶמַלח  עֹוִרים", ְוֶאָחד ָאַמר: "ֲאִני ֲאַפְרֵנס אֹוָתם ּבְ ים וּשְׂ ִחּטִ ֶאָחד ָאַמר: "ֲאִני ֲאַפְרֵנס ֶאת ָהָעם ּבְ
וּל וְּלִחּמוּם". ֵעִצים ְלִבּשׁ ֶמן", ְוֶאָחד ָאַמר: "ֲאִני ֲאַפְרֵנס ְבּ  וְּבׁשֶ

לֹום. ל ׁשָ ְתרֹון ׁשֶ יעוּ ִפּ ָהרֹוָמִאים ִיְתָיֲאׁשוּ אֹו ַיּצִ צֹור ַעד ׁשֶ ּמָ ָהָעם יוַּכל ַלֲעמֹד ּבַ ְך ׁשֶ ָכּ

ָנה. ִרים ְוַאַחת ׁשָ ְך ֶעשְׂ ֶמׁשֶ יָקה ְלַפְרָנַסת ָהָעם ּבְ ְסּפִ ּמַ ּמוּת ׁשֶ ָיָדם ּכַ יִרים ֶאת ַמְחְסנֵיֶהם ְוִנְמָצָאה ּבְ ְתחוּ ָהֲעׁשִ ּפָ

כֹוָנה. ָאְמרוּ ֲחָכִמים  ִחיָדה ְוַהּנְ ֶרְך ַהיְּ רֹוִמים ִהיא ַהּדֶ ְלָחָמה ּבָ ּמִ ֲענוּ ׁשֶ ּטָ ים ׁשֶ ים ִקיצֹוִניִּ ְריֹוִנים, ֲאָנׁשִ ם ּבִ ָהיוּ ׁשָ
לֹום ִעם ָהרֹוִמִיים". ה ׁשָ ְריֹוִנים: "ֵנֵצא ְוַנֲעשֶׂ ַלּבִ

ה ִמְלָחָמה ִעָמֵהם". לֹום ְוָאְמרוּ ַלֲחָכִמים: "ֵנֵצא ְוַנֲעשֶׂ ַדְרֵכי ׁשָ ר ִעם ָהרֹוִמים ּבְ ְריֹוִנים ְלַדּבֵ לֹא ָנְתנוּ ָלֶהם ַהּבִ

יבוּ ָלֶהם, וְּכֵדי  ְריֹוִנים לֹא ִהְקׁשִ ם", ַאְך ַהּבִ ְלָחָמה ֶנְגּדָ ּמִ ַח ּבַ לוּם, לֹא ְנַנּצֵ ָיֵדנוּ ּכְ ָאְמרוּ ֲחָכִמים: "לֹא ַיֲעֶלה ּבְ
י  ַאְנׁשֵ ֵדי ׁשֶ עֹוִרים, ּכְ ים ְוַהּשְׂ ְרפוּ ֶאת ַמְחְסנֵי ַהִחּטִ ְריֹוִנים ְושָׂ ֵרָרה, ָעְמדוּ ַהּבִ י ָהָעם ּבְ ְהֶיה ְלַאְנׁשֵ ּלֹא ּתִ ׁשֶ

הֹוִביל ֶאת  ִעיר, ְוהוּא ׁשֶ ַבר ּבָ ֵחם. ְוָאֵכן ָהָרָעב ּגָ ים ְוִיְהיוּ ַחיִָּבים ָלֵצאת ְלִהּלָ ַלִים ִיְהיוּ ְרֵעִבים ְונֹוָאׁשִ ְירוּׁשָ
רֹוִמים. ְלָחָמה ּבָ ּמִ ף ּבַ ּתֵ ּתַ ָהָעם ְלִהׁשְ

על פי התלמוד הבבלי, מסכת גיטין דף נו, עמוד א 

אגדות רבות מספרות על האירועים שקדמו לחורבן בית המקדש השני ושהובילו אליו. בין 
ְררה בעם, שנאה שלא היה לה בסיס עמוק ואמיתי  השאר תיארו חכמים שנאת חינם ֶששָׂ

אלא צרות עין וחוסר אכפתיות איש מזולתו. בשנאת חינם זו תלו חז"ל את חורבנו של בית 
המקדש, והאגדות שהם סיפרו המחישו זאת. הסיפור על הבריונים הוא אחד הסיפורים 

המוכרים. סיפור מפורסם נוסף הוא הסיפור על קמצא ובר קמצא:

אדם עשיר ביקש להזמין אליו לסעודה את חברו קמצא, אך בטעות הוזמן בר 
קמצא – שונאו. כשגילה בעל הבית את בר קמצא בקרב אורחיו, התעקש 

 לגרשו מהסעודה והתעלם מבקשותיו הרבות להימנע מלביישו ברבים. 
איש מהנוכחים בסעודה לא קם והתקומם נגד המעמד המשפיל, ובר קמצא 

גורש בבושת פנים. כנקמה על כך הוא הלך ודיבר בגנותם של היהודים באוזני 
הקיסר הרומי, והקיסר עלה על ירושלים והחריבה.

על פי התלמוד הבבלי מסכת גיטין דף נה, עמוד ב 

שאלות

האגדה מתארת מחלוקת בין שני צדדים. 

מי הם שני הצדדים? במה האמין כל צד?. 1

 טבעי שלפעמים יש חילוקי דעות בין בני אדם על מדיניות או על דרך. . 2

חז״ל האמינו שיש מקום למחלוקת, אבל בסיפור זה הם מדגימים מצב שבו 

המחלוקת עברה את הגבול והפכה לפסולה. באיזה שלב בסיפור זה קרה?

אפשר למצוא מחלוקות לאומיות גם בחברה שלנו. בוודאי למדתם על רצח רבין . 3

ועל המחלוקת בעם שקדמה לרצח. אילו פרטים דומים בשני המקרים?
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משנאה לאהבה

הגּות

שאלות

דיון במליאה

תרבות המחלוקת

גם בחיינו יש מחלוקות, וגם אצלנו, כמו בתקופת בית המקדש השני, יש מקום 
למחלוקת ולדעות שונות, אך יש ללמוד להגיב בדרך ראויה, ולא כפי שנהגו הבריונים 

או הצדדים השונים בסיפור קמצא ובר קמצא.

תארו מקרה של מחלוקת שאירע בסביבתכם – בכיתה, בבית, בשכונה או 	 
ביישוב. מומלץ להימנע מציון שמות.

אם המחלוקת הידרדרה לכדי התנהגות לא ראויה ואלימות, תארו כיצד ניתן 	 
היה להימנע מכך.

אם המחלוקת התנהלה בצורה ראויה, תארו כיצד נהגו הצדדים, והסבירו 	 
כיצד יכלו גם הצדדים בתקופת בית המקדש השני לנהוג כך.

 כמעט אלפיים שנה אחרי חורבן בית המקדש השני כתב 
הרב אברהם יצחק הכהן קוק: 

ם,  ְנַאת ִחּנָ נּו, ַעל ְיֵדי ׂשִ ְוִאם ֶנְחַרְבנּו, ְוֶנֱחַרב ָהעֹוָלם ִעּמָ
ם. ֶנה, ַעל ְיֵדי ַאֲהַבת ִחּנָ נּו ִיּבָ נֹות, ְוָהעֹוָלם ִעּמָ ָנׁשּוב ְלִהּבָ

אורות הקודש ג, שכד 

נוּ" הוא מתכוון שהשנאה הובילה לא  כאשר הרב קוק כותב "ֶנְחַרְבנוּ, ְוֶנֱחַרב ָהעֹוָלם ִעּמָ
רק לחורבן בתי העיר ירושלים ובית המקדש, אלא להרס של עם ישראל עצמו, לפגיעה 

באחדות של עם ישראל. 

לפי דברי הרב קוק, מה גרם לחורבן של עם ישראל?. 1

לפי הקטע, מה יוכל לגרום לבנייה מחודשת של עם ישראל ושל העולם כולו?. 2

משמעות הביטוי 'שנאת חינם' היא שנאה שאין לה סיבה ממשית ועקרונית . 3

 שיכולה להצדיק את השנאה. 

לפיכך, מה משמעות הביטוי שטבע הרב קוק, 'אהבת חינם'?

 השנאה מובילה לפירוד והאהבה מובילה לאחדות. . 4

פרטו כיצד אחדות וקירוב בין קבוצות בעם עשויים להוביל ל'בניית העולם' 

)יצירת עולם טוב יותר(. 

איך זה 
קשור אליי

תארו אירוע בביתכם או בכיתתכם שבו תוכלו לנהוג ב'אהבת חינם'. 	 
דמיינו לאילו תוצאות תוביל ההתנהגות שלכם, וכיצד הן יכולות לבנות 

עולם טוב יותר. 

 מידע על הרב קוק 
מופיע בעמ' 97
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הצומות – זיכרון וֵאבל לדורות

שלבים בתהליך

ְרֶטה לפני בית כנסת יהודי בשעה  פעם אחת בתשעה באב עבר ַנּפֹוֵלאֹון ּבֹוַנּפַ
שהיו היהודים יושבים שם על הקרקע ואומרים ִקינֹות ובוכים. 

"מפני מה הם בוכים, היהודים?" שאל נפולאון. 
הסבירו לו שהם בוכים על ארצם שנחרבה לפני קרוב לאלפיים שנה. דברים 
אלו עשו עליו רושם גדול, והוא אמר: "ַעם המתאבל ובוכה על אובדן ארצו 

אלפיים שנה ואינו שוכח, ַעם כזה אי אפשר שֹיאבד, עם כזה יכול להיות 
סמוך ובטוח כי ארצו תושב לו".

בשם רבי יעקב עמדין 

שלושה ימי צום נקבעו לזכר האסון שחווה העם, לדורי־דורות:

סיפור

נפולאון בונפרטה
שליט צרפת לפני 

כמאתיים שנה

שאלות

על פי מסקנת הסיפור, מהם תפקידם ופעולתם של ימי הזיכרון המסורתיים לחורבן?. 1

חשבו על ימי זיכרון אחרים: יום הזיכרון לשואה, יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, . 2

יום הזיכרון ליצחק רבין. מה תפקידם של ימי זיכרון בחברה הישראלית של ימינו? 

י׳ בטבת  

תחילת המצור על ירושלים 

י״ז בתמוז  

פריצת חומות העיר 

ט׳ באב  

שריפת בית המקדש 

איך זה 
קשור אליי

בצומות האלה מציינים תהליך של חורבן שארך שנים. בעצם היינו יכולים להזכיר רק את 
יום החורבן הסופי, אך המסורת בחרה לציין את שלושת התאריכים, כלומר, את התהליך 

כולו ולא רק את תוצאתו. מדוע? נענה על כך לאור תהליכים שאנו עוברים בחיינו, ונראה 
את המשמעות של התהליך עצמו ולא רק של התוצאה. 

ִחשבו על משהו בחייכם שהתרחש בשלבים: התקדמות בלימודים )או להפך(, חברויות 
המתהדקות או מתרחקות ועוד. 

אילו שלבים אתם יכולים לציין לאורך התהליך?	 

מה המשמעות של ציון כל אחד מהשלבים והיזכרות בו?	 
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רואים עולם

בתשעה באב נהוג לומר קינות. במגילת ֵאיָכה הנקראת ביום זה יש אוסף של 
קינות ובו מוזכרות גם הְמקֹוְננֹות – נשים שהתפקיד שלהן הוא לשיר שירי 

אבל או לבכות על המת. בתרבויות רבות בעולם העתיק, וגם בתרבויות שונות 
בימינו, ישנן נשים מקוננות. בדרך כלל זהו תפקיד נשי, אך בכמה תרבויות גם 

גברים ממלאים אותו. 

במצרים העתיקה נשתמרו דימויים של נשים המושכות בשערן או מרימות 
ידיהן לאות אבל; בכמה תרבויות מוסלמיות היו המקוננות נוהגות לשרוט 

את פניהן, להכות על גופן ולהשמיע יללות; בַטייָוואן יש כיום ילדות מקוננות 
בתשלום. הן שרות לפני הקהל ואף זוחלות על הרצפה בהבעת צער. המנהג 

החל, כפי הנראה, בתקופה שבה ילדים עזבו את בתיהם כדי לעבוד, ולא תמיד 
נשים מקוננות במצרים העתיקהיכלו לחזור בזמן ללוויית הוריהם, ואז שכרו ׳בת׳ שתתאבל במקומם.

בדרך לאוטו הרהרתי בדברים ששמענו היום. שיתפתי את עלמה ואת אבא עופר מספר
שלי במחשבותיי, הזכרתי את השאלה למה לזכור אסונות, ואת הדברים 

שאמר נפולאון בסיפור.
את הקשיים, כי זה מה שהפך את העם שלנו למה שהוא"."אולי זו גם הסיבה שקבעו ימי זיכרון", אמרה עלמה, "הבינו שצריך לזכור גם 

חיובי כמו זה של הרב קוק - אהבת חינם". "ואל תשכחו", הוסיף אבא, "שֵזֶכר החוויות הקשות עשוי להוביל גם למושג 
"אני בעד הרעיון של אהבת חינם", אמר אלעד ונתן לי חצי מהתפוז שלו. 

"קח, חינם!"

 חורבן המקדש הוא אסון לאומי, ולכן אנו מציינים את השלבים בחורבנו בכמה ימי צום.
גם בתקופתנו קובעים ימי אבל לזכר אסונות לאומיים, כמו יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

בעקבות הלימוד ביחידה, ציינו שני דברים דומים ושני דברים שונים בין הצומות ליום 	 
השואה. תוכלו להיעזר ביחידת 'המועדים הממלכתיים' בעמ' 174. 

משימה 
מסכמת

ימי בין הְמָצרים

שלושת השבועות שבין יום י״ז בתמוז ליום ט׳ באב מכונים ׳ימי בין הְמָצרים׳ על פי 
 הפסוק במגילת איכה המתאר כיצד הרודפים אחר העם השיגו אותו ׳בין המצרים׳ 

)ֶמֶצר הוא מקום צר, שאין נתיב מילוט ממנו(. על פי המסורת, בימים האלה נוהגים מנהגי 
אבלות שקשורים בעיקר בהימנעות מהנאה. למשל, יש הנוהגים שלא לשמוע מוזיקה, 

למעט ברחצה או להתרחץ במים קרים, ולא לערוך חתונות או אירועים משמחים אחרים. 

יש לי 
מושג


