מאת מרדכי פרסוף
בטל התמיד – חלק ב'
בפעם הקודמת למדנו על הדרך שבה הצליחו הנצורים בתוך העיר להשיג כבשים לקרבן התמיד .זאת עד
שהועלה חזיר ,ובטל התמיד בי"ז בתמוז.
בעיון שלנו היום נראה שיתכן שאף לאחר ביטול התמיד ,המשיכו להקריב קרבנות.

שחָ ַּרב ַּביִּת ִּראשוֹ ן ,אוֹ תוֹ
" ַּתא ְׁש ַּמעַּ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ מֵ רְׁ ,מג ְַּׁלגְׁ ִּלין זְׁכות ְׁליוֹ ם ז ַַּּכאי וְׁ חוֹ בָ ה ְׁליוֹ ם חַּ יָבָ .א ְׁמרו ְׁכ ֶׁ
של יְׁהוֹ י ִָּריב הָ י ְָׁתה .וְׁ הָ יו
יעית הָ י ְָׁתה .ו ִּמ ְׁש ַּמ ְׁרתוֹ ֶׁ
הַּ יוֹ ם ִּת ְׁש ָעה ְׁב ָאב הָ יָה ,ומוֹ צָ ֵאי ַּש ָבת הָ יָה ,ומוֹ צָ ֵאי ְׁש ִּב ִּ
ָשב עֲ לֵ יהֶׁ ם ֶׁאת
[כֹהֲנִּ ים ו] ְׁלוִּ יִּם עוֹ ְׁמ ִּדים ַּעד דוכָ נָם וְׁ אוֹ ְׁמ ִּרים ִּש ָירה ו ַּמה ִּש ָירה הָ יו אוֹ ְׁמ ִּרים? (תהלים צד) " ַּוי ֶׁ
ש ָבאו אוֹ י ְִּׁבים ו ְׁכבָ שום וְׁ כֵ ן ַּב ְׁשנִּ יָה.
יתם ה' אֱ לֹהֵ ינו ַּעד ֶׁ
יתם" וְׁ לֹא ִּה ְׁס ִּפיקו לוֹ ַּמר י ְַּׁצ ִּמ ֶׁ
אוֹ נָם ו ְׁב ָר ָע ָתם י ְַּׁצ ִּמ ֵ
ימא ְׁדעוֹ לַּ ת חוֹ בָ ה ִּמי ֲהוָאיְׁ ,ב ִּש ְׁב ָעה ָע ָשר ְׁב ַּתמוז ְׁב ָטל הַּ ָת ִּמידֶׁ .א ָלא
הַּ אי ִּש ָירה ַּמאי ַּע ִּב ְׁיד ֵתיה? ִּאילֵ ָ
לָ או ְׁדעוֹ לַּ ת נְׁ ָדבָ ה .וְׁ ִּת ְׁס ְׁב ָרא מַּ אי ְׁש ַּמע ְׁדעוֹ לַּ ת חוֹ בָ ה ְׁדלָ א ֲהוַּאי ו ַּמאי ְׁשנָא ְׁדעוֹ לַּ ת נְׁ ָדבָ ה ְׁדהַּ וָאי? לָ א
ימא ַּרב ַּא ִּשי וְׁ ִּת ְׁס ְׁב ָרא ִּש ָירה
ית ָר ִּמי ְׁלהוָ .א ַּמר ָרבָ א וְׁ ִּאי ֵת ָ
ַּק ְׁשיָא בֶׁ ן ָב ָקר ַּא ְׁק ָראי ְׁב ַּע ְׁל ָמא הוא ְׁד ִּא ְׁ
ָשב עֲ לֵ יהֶׁ ם ֶׁאת אוֹ נָם" ְׁב ִּש ָירה ְׁד ַּא ְׁר ָב ָעה ְׁב ַּש ָבת הואֶׁ ,א ָלא
ְׁדיוֹ מֵ יה( ,שם כד) "לַּ ה' הָ ָא ֶׁרץ ו ְׁמלוֹ ָאה ַּוי ֶׁ
יליָא ְׁב ַּע ְׁל ָמא הוא ִּדנְׁ פָ ל ְׁלהו ְׁבפו ַּמיְׁיהו"
ִּא ְׁ

הגמרא שלפנינו מתארת את השתלשלות המאורעות שארעו בט' באב .וכיוון שהוא 'יום חייב'
קרה הדבר גם ב'ראשונה'  -בבית ראשון ,וכן 'בשניה'  -בבית שני .הגמרא מתארת שחורבן הבית
אירע ביום ראשון (או מוצאי שבת) ,בשנה שלאחר שנת השמיטה (השנה השמינית) ובעת
שמשמר יהויריב היה מופקד על עבודת המקדש( .בשם המשמר רמוזה העובדה שה' יריב את ריב
עמו .אך לא בכך נתעסק).
בהמשך מובא תיאור שהחורבן חל בדיוק בזמן שהלויים עמדו על הדוכן ושוררו .האם זה יתכן?
ש ְל ֵמיכֶם' ,והרי
והרי השירה באה בזמן הקרבת קרבן עולה ,כפי שנאמר 'עַל עֹֹלתֵ יכֶם ְועַל זִ ְבחֵי ַ
עבודת הקרבנות בטלה שלושה שבועות קודם לכך ,בי"ז בתמוז?
הסבר אחד מביאה הגמרא ,שאמנם כבשים לא היו ,אך עדיין מצאו 'בן בקר' שראוי לקרבן ,אך
לא לעולת התמיד .לפי הסבר זה הקריבו קרבנות בבית המקדש עד הרגע האחרון ממש! כל עוד
היתה תקווה ויכולת לא הפסיקו אף לא לרגע .לא את עבודת הקרבנות ולא את השירה על גבי
הדוכן.
הסבר נוסף ,מבאר שאכן עבודת התמיד בטלה ומתוך כך גם השירה הבאה יחד עם הקרבנות .אך
'איליא בעלמא נפל להוא בפומייה' .קינה סתמית בקעה מתוך פיהם .הלויים לא שוררו את 'שיר
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של יום' (שהיה אמור להיות לה' הארץ ומלואה  -המזמור של יום ראשון) ,אלא שוררו קינה,
בתוך המקדש .שהרי הם שרו את המזמור של יום רביעי המתאר שה' אל נקמות .דבר המתאים
גם לשמו של המשמר שעבד במקדש  -יהו-יריב.
מעבר לכך ,הלויים הכינו אותנו לימים שבהם אין מקדש .למעשה הם לימדו אותנו שיש לעשות
'זכר למקדש' .אמנם אי אפשר לשיר את השיר כמו שצריך על הקרבן ,אך עדיין יש לשיר את
'השיר שהלויים היו שרים על הדוכן/בבית המקדש' .שלא נשכח.
שתי הדעות אינן רק מחלוקת הלכתית .הן מבטאות את היחס לימי החורבן שאיימו על המקדש.
בניגוד להסבר הראשון ,בו ראינו שהכהנים והלויים המשיכו בעבודתם ,כפי יכולתם עד לרגע
האחרון .לפי ההסבר השני ,בתוך המקדש שרר אבל כבד ,והכרה שהכל אבוד.
מחלוקת זו והסיפור שמאחוריה מזכירים לנו את מזמור התהילים המפורסם.

(עיון בסיפור ופרק זה כבר

הבאנו בעבר – חפשו אותו באתר)

שאֵלּונּו שֹובֵינּו דִ ב ְֵרי
שבְנּו גַם ָּבכִינּו ְבזָּכ ְֵרנּו ֶאת צִּיֹון :עַל ע ֲָּרבִים בְתֹוכָּּה תָּ לִינּו כִנ ֹרֹותֵ ינּו :כִי שָּם ְ
"עַל נַהֲרֹות ָּבבֶל שָּם י ָּ ַ
שכַח יְמִינִי:
ש ָּל ִם תִ ְ
ש ָּכחְֵך י ְרּו ָּ
ש ְמחָּה שִירּו לָּנּו ִמשִיר צִּיֹון :אֵיְך נָּשִיר ֶאת שִיר ה' עַל ַאדְ ַמת נֵכָּר :אִם ֶא ְ
שִיר וְתֹו ָּללֵינּו ִ
שלָּ ִם
ש ְמחָּתִ י :זְכ ֹר ה' ִל ְבנֵי אֱדֹום ֵאת יֹום י ְרּו ָּ
תִ דְ בַק לְשֹונִי ְל ִחכִי אִם ֹלא ֶאזְכ ְֵרכִי ִאם ֹלא ַא ֲעלֶה ֶאת י ְרּושָּלַ ִם עַל ר ֹאש ִ
ש ָּג ַמלְתָּ לָּנּוַ :אש ְֵרי שֶּי ֹאחֵז ְונִפֵץ ֶאת
שלֶם לְָּך ֶאת גְמּולְֵך ֶ
שי ְ ַ
הָּאֹמ ְִרים עָּרּו עָּרּו עַד ַהיְסֹוד בָּּה :בַת ָּבבֶל ַהשְדּודָּ ה ַאש ְֵרי ֶ
ה ָּסלַע" (תהילים קל"ז)
ע ֹ ָּל ַלי ְִך אֶל ַ

גם כאן מבינים גולי בבל ,ובעיקר הלויים שאי אפשר להמשיך להתנהג כאילו לא השתנה דבר.
מעבר לכך 'איך נשיר?' הלא השיר מקומו במקדש ,יחד עם הקרבנות ,ולא על אדמת ניכר .אך
בבד יש כאן גם את התקווה .אנחנו לא מפסיקים לשמוח .רק שיחד עם השמחה צריך גם לזכור.
'אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי' .במזמור גם מופיעה תפילה ובקשה הדומה לקינת
הלויים שראינו לעיל' .זכור ה' לבני אדום'  -בדומה ל'אל נקמות ה' ' ששוררו הלויים במקדש.

"א"ר ישמעאל מיום שחרב בהמ"ק דין הוא שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין אלא שאין ב"ד גוזרין על הצבור
דברים שאין יכולין לעמוד בהן.
משחרב בית [האחרון] רבו פרושין בישראל שלא היו אוכלין בשר ולא שותין יין .נטפל להם ר' יהושע אמר להם
מפני מה אין אתם אוכלים בשר אמרו לו נאכל בשר שבכל יום היה תמיד קרב לגבי מזבח ועכשיו בטל .אמר להם לא
נאכל .ומפני מה אין אתם שותים יין אמרו לו יין נשתה שבכל יום היה מתנסך ע"ג המזבח ועכשיו בטל .אמר להם
לא נשתה .אמר להם א"כ לחם לא נאכל שממנו היו מביאין שתי הלחם ולחם הפנים? מים לא נשתה שמהן היו
מנסכין מים בחג? תאנים וענבים לא נאכל שמהן מביאין בכורים בעצרת? שתקו .אמר להם בני להתאבל יותר מדאי
אי אפשר ושלא להתאבל כלל אי אפשר .אלא כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט זכר
לירושלים" (תוספתא סוטה ,פרק ט"ו)

כאן מופיע האיזון בין שני הקצוות" .להתאבל יותר מדאי  -אי אפשר .ושלא להתאבל כלל -
אי אפשר" .החכמה היא לראות את בכל מעשינו את זכרון ירושלים .אך לא להגיע מתוך כך
לחידול ,אלא לתקווה ועשייה .ימים אלו נועדו לזכור את החורבן ,אך לא רק מתוך בכי ,אלא
מתוך רצון לחזור לראות את ירושלים בבניינה.
"כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה .שנאמר שמחו
את ירושלם וגילו בה כל אוהביה"
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