
 תשפ"אתשעה באב ותשעת הימים מראי מקומות לשיעור 

 הרב שבתי סלבטיצקי

 איך לצחוק כל החיים ? איך הרי הציל את אלי ויזל ?

   ”משנכנס אב ממעטים בשמחה“תענית כו, ב: 

ערב תשעה באב במנחה נהגו שלא לומר תחינה משום :  שו"ע או"ח סי' תקנב סע' יב

 .הלכות תעניות, ריש מנהגי תשעה באבהות מיימוניות, הג .דאיקרי מועד

מפני שקרוי מועד, שנאמר קרא עלי  ולעולם בט' באב לא נפלו בתחנונים  שו"ע שם סע' ד 

חּוָרי "מועד ּבֹר ּבַ  "ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלש ְׁ

 מהלכיןהיו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא היו מכות כד : וכבר 

בדרך... פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו לצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר 

הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ור' עקיבא מצחק. אמרו לו 

ַהזָּר  מפני מה אתה מצחק? אמר להם מפני מה אתם בוכים? אמרו לו מקום שכתוב בו "וְׁ

ֵרב יּוָמת"  ָאִעיָדה ַהּקָ ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה?! אמר להן לכך אני מצחק. דכתיב "וְׁ

ָיהּו" )ישעיהו ח, ב( וכי מה ענין אוריה  ֶבֶרכְׁ ן יְׁ ָיהּו ּבֶ ַכרְׁ ֶאת זְׁ ה ַהּכֵֹהן וְׁ י ֵעִדים ֶנֱאָמִנים ֵאת אּוִרּיָ ּלִ

ֶדה אוריה כתיב "ָלֵכן בִּ  אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני ֶכם ִצּיֹון ש ָ ַללְׁ גְׁ

" )מיכה ג, יב ם" [ֵתָחֵרש  ָלִ ָ רּוש  חֹבֹות יְׁ רְׁ ֵקנֹות ּבִ ֵקִנים ּוזְׁ בּו זְׁ ורחבות   )(, בזכריה כתיב "עֹד ֵיש ְׁ

)זכריה ח, ד(, עד שלא נתקיימה נבואתו של   )   יההעיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחבת

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 ניחמתנו.

טל לימות המשיח. ולא עוד אלא כל הצומות האלו עתידים ליב:  ף הלכות תעניותרמב"ם סו

שהם עתידים להיות ימים טובים וימי ששון ושמחה, שנאמר: כה אמר ה' צבאות צום הרביעי 

וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים 

 והאמת והשלום אהבו

 כל מאן בעביד רחמנא לטב עבידברכות ס : 

 לבך חלוק על המקום יהיה שלא לבבך בכל לבבך" )ספרי(  ד"א בכלרש"י דברים ו  

תָּ :   ישעיה יב א פְׁ ִּ֥י ָאַנַ֖ ה ּכִ הָו֔ ָךּ֣ יְׁ ֹום ַה֔הּוא אֹודְׁ ּיּ֣ ָּ֙ ּבַ ּתָ ַמרְׁ ָאָֽ ִני׃וְׁ ַנֲחֵמָֽ תְׁ ָךַ֖ ּוָֽ ב ַאּפְׁ ִֹּ֥ ִּ֑י ָיש     ּבִ

ָיא, ֶלָעִתיד :   ויקרא רבה פרשה ט אות ז ַגלְׁ ַנֵחם ּדְׁ י מְׁ ם ַרּבִ ֵ ש  י יֹוָחָנן ּבְׁ ַרּבִ י ֵלִוי וְׁ ַרּבִ ָחס וְׁ נְׁ י ּפִ ַרּבִ

ֵטל ן ּתֹוָדה ֵאינֹו ּבָ ּבַ ָקרְׁ ֵטִלין וְׁ נֹות ּבְׁ ּבָ רְׁ ל ַהּקָ  .ָלבֹוא ּכָ

ָנה ַואדִֹני זָ בראשית יחי ב :  י ֶעדְׁ ָתה ּלִ לִֹתי ָהיְׁ ּה ֵלאמֹר ַאֲחֵרי בְׁ ּבָ ִקרְׁ ָרה ּבְׁ ַחק ש ָ צְׁ  ַוּתִ
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