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 סותר על מנת לבנות 
 איכה בטעמים של אסתר

זיע"א אומרים שגם בגאולה שלמה,  בשם האדמו"ר מקאצק

שתבוא עלינו מהרה, אנו נמשיך לקרוא בתשעה באב מגילת 

איכה, היא לא תיבטל, אלא שאז נקרא אותה בטעמים של 

מגילת אסתר ונברך על קריאתה 'שהחיינו' ונתחיל להבין את 

תוכיותו מתהפך -מה שעשה הקב"ה ואיך כל החורבן הזה בתוך

 לגאולה. 

נחנו עתידים לקרוא בתוך כשתיים עשרה בשבת הקרובה א

שעות לערך חמש פעמים את המילה 'איכה'; הפעם הראשונה 

 -היא בפרשת השבוע, דברים 

ם יְבֶכַֽ ַֽ ֲאֶכָּׂ֖ם ְור  ַַֽ ש ּ י ָטְרֲחֶכָ֥ם ּוַמַֽ ִּ֑ א ְלַבּד  ָָּׂ֖  )דברים א', י"ב( .ֵאיָכָ֥ה ֶאש ּ

שרי המאות, שרי  -משה מתאר כאן את תהליך מינוי השופטים 

וכו', שנוצר כיון שהוא לא יכול היה לשאת את טחרכם האלפים 

ומשאכם ורבכם לבדו. כידוע, מנהגם של חלק גדול 

מהאשכנזים הוא לקרוא את הפסוק הזה בניגון של מגילת 

 איכה. 

הפעם השניה שנקרא 'איכה' תהיה בהפטרה, שעל שמה 

"חזון ישעיהו בן אמוץ". ר' לוי  -נקראת השבת 'שבת חזון' 

יטשוב זיע"א היה אומר שהשבת לא נקראת 'חזון' יצחק מברד

אלא מפני שאם נעצום את העיניים  1סתם על שם המילה הזו

שלנו חזק, יש בשבת הזו סגולה מיוחדת ולפיה נוכל לראות אז, 

בחזון עינינו, את בית המקדש עומד על תילו ואת המנורה 

ניצבת ומאירה וכו'. אפשר ממש לראות, לחזות בזה ולהאמין 

ה. זו שבת עם כח לראות את החזון. גם בהפטרה אם כן, בז

  -נקרא את המילה 'איכה' 

ָּּׂ֖ה  ין ּבָ ָ֥ ֶדק ָיל  ט ֶצֶ֛ ּפָָּ֗ ש ְ ה ְמֵלֲאת ָ֣י מ  ה ֶנֱאָמָנִּ֑ ָּׂ֖ ְריָ ה ק  ֵאיָכ֙ה ָהְיתָָ֣ה ְלזֹוָנָ֔

ים ַֽ ח  ָ֥ה ְמַרּצְ  )ישעיהו, א', כ"א( .ְוַעּתָ

שם תמה ישעיהו, כמאה שנים לפני ירמיהו, על ההתנהגות 

של ישראל שעלולה להביא לחורבן. הפעם השלישית, 

                                                           
כי לכאורה אין המילה הזו מאפיינת את השבת, בניגוד למשל ל'שבת שירה'  1

שנקראת כך כי זה האיפיון שלה, ושבת 'נחמו' נקראת כך גם ע"ש המילה 
   הפותחת את ההפטרה שלה אבל גם כי היא שבת של נחמה אחרי ט' באב..

הרביעית והחמישית תהיה בקריאת המגילה במוצאי השבת, 

  -שכאמור, נקרא אותה אי"ה מתוך גאולה שלמה 

ַאְלָמָנִּ֑ה ָּׂ֖ה ּכְ ם ָהְיתָ י ָעָ֔ ת  ָ֣ י֙ר ַרּבָ ד ָהע  ה ָבָדָּ֗ ָבָ֣ ה ָיש ְ )איכה א',  ...ֵאיָכָ֣

 א'(

ֹו אֲ  ַאּפּ֤ יב ּבְ ת ֹדָנ֙י ֶאת-ֵאיָכ֩ה ָיע ִ֨ ֹון ּבַ ּיָ֔  )שם ב', א'( ...צ 

ֹוב ֶתם ַהּטִּ֑ ָ֣ א ַהּכֶ ֶנָּׂ֖ ש ְ ב י  ם ָזָהָ֔  )שם ד', א'( ...ֵאיָכ֙ה יּוַעָ֣

הפתיחה הזו שלי לשיעור איננה סתם 'דרשה' לקראת הימים 

, אלא חז"ל עצמם מביאים כך כפתיחה שבהם אנו מצוים

  -למגילת איכה 

)איכה  ...ישעיה וירמיה ,משה -שלשה נתנבאו בלשון איכה 

 רבה א'(

אבל האמת היא שאם חושבים על זה טיפה לעומק, הפסוק 

שאומר משה לעיל, לכאורה, לא נראה כל כך קשור לחורבן 

. אדרבה, משה רבנו יחדש לנו בפסוקים שלאחר מכן ולאבילות

שההצעה למינוי דיינים לא הייתה הצעתו של יתרו אלא שלו 

שאף  -, ועוד מעט גם נגלה חידוש אף יותר גדול )של משה(עצמו 

לא הוא הציע את זה אלא הקב"ה הכריח אותו לכך, ואם כן איך 

לי או זה קשור לאיכה של החורבן? האם זה סתם 'ווארט' חז"

 שיש כאן עומק גדול?

נשים גם לב לכך שלעולם נפתח את הקריאה השנתית שלנו 

בספר דברים בתשעת הימים, והיא הקריאה של ערב תשעה 

באב וכך גם הפטרתה היא ההפטרה הקבועה של ערב תשעה 

באב, ועל כן נראה שחייב להיות פה משהו פנימי שמחייב את 

קא עם הימים האלה, הקשר של ספר דברים ופרשת דברים דוו

נו שחיברו במדרש את שלש האיכות יואולי לזה נתכוונו רבות

הללו. אולי דרך זה גם נוכל להגיע להבנת המגמה של משה 

רבנו בספר דברים, דרך הפרשיה הזו ודרך הלימוד של החורבן 

 בערב תשעה באב.
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 בין מינוי השופטים לפרשת המרגלים

בפסוקי הפרשה שלנו. ספר נגיע לכל זה מיד אבל נפתח דווקא 

דברים פותח במנייתו הרמוזה של משה רבנו, כך על פי רש"י 

במקום, את המקומות בהם הכעיסו בני ישראל לפני המקום. 

ן, של דברי משה אלו, ירש"י גם מדגיש לנו כי עיקרו של העני

הם דברי תוכחות לעם ישראל. הספר הזה כמובן גם חוזר על 

גם הרבה תוכחה. האם יש קשר בין  עניינים רבים אבל יש בו

החזרות שעושה משה רבנו לבין התוכחה? ואגב, מה הרעיון 

בחזרות הללו? האם משה מנסה 'לבחון את תלמידיו' בזיכרון 

ההיסטוריה? בעצם, ספר דברים הוא מעין 'התורה שבעל פה' 

על ארבעת החומשים הראשונים, 'התורה שבכתב'. את 

לומר לעם ישראל ואילו את  ארבעת הראשונים אמר הקב"ה

ספר דברים אומר משה רבנו כששכינה אמנם מדברת מתוך 

גרונו. הוא מתאר את הכל מנקודת הראות שלו. וכך נאמר 

  -בפתיחת הספר 

ר ֶאת ... ֵאֶ֛ ה ּבֵ יל ֹמש ֶָ֔ ָ֣ ר הֹוא  ה ַהזָֹּּׂ֖את ֵלאֹמַֽ  )דברים , א', ה'( .ַהּתֹוָרָ֥

  -רש"י במקום אומר 

 לשון פירשה להם. באר את התורה. בשבעים

א היו זקוקים לכל כאורה לעם ישראל שהיה שם באותו הדור ל

הם דברו עברית, אולי הזקנים עוד זכרו קצת מצרית, ובכל  זה.

האם  -זאת משה מתרגם לשבעים לשון. נשאל שאלה צדדית 

הוא לא היה יכול לתת את עבודת התרגום למתורגמנים? 

  -נמשיך בדברי משה 

ּו ּוְסעָ֣  נָ֣ י֘ ְוֶאלּפְ ֱאֹמר  אּו ַהָ֥ר ָהַֽ ם ּוֹבִ֨ ל ּו ָלֶכָּ֗ ר  ּכָ ֲעָרָבָ֥ה ָבָהֶ֛ ַֽ ֵכָני֒ו ּבָ ש ְ

ֹון ַעד ָבנָ֔ ֙י ְוַהּלְ ֲענ  ַנַֽ ּכְ ֶרץ ַהַֽ ם ֶאּ֤ ִּ֑ ֹוף ַהּיָ ֶגב ּוְבחָ֣ ָּׂ֖ ה ּוַבּנֶ ֵפָלָ֥ ְ ָהָ֥ר  ּוַבש ּ ַהּנָ

ל ְנַהר ֹדָּׂ֖ ת ַהּגָ ָרַֽ ְפֵניֶכָּׂ֖ם ֶאת. ּפְ י ל  ָּ֥ת  ה ָנתַ אוּ ּוְרש ָ֣  ְרֵאֶ֛  וּ ֶאתָהָאִֶּ֑רץ ּבֹֹּ֚

ע  ָ֣ ּבַ ש ְ ָ֣ר נ  ֶרץ ֲאש ֶ ֲעקֹ֙ב  ה'ָהָאָ֔ ַֽ ְליַ ק ּוַֽ ְצָחּ֤ ם ְלי  ם ְלַאְבָרָהִ֨ ֵתיֶכֶ֜ ֲאבִֹ֨ ַלַֽ

ם ֲחֵריֶהַֽ ם ַאַֽ ם ּוְלַזְרָעָּׂ֖  ח'(-)שם ז' .ָלתֵָ֣ת ָלֶהָ֔

 -ורש"י מבאר שם באופן לא יאמן 

ואינכם צריכים למלחמה. אילו  באו ורשו. אין מערער בדבר

 צריכין לכלי זיין.לא שלחו מרגלים, לא היו 

זה נאמר לישראל עוד לפני חטא המרגלים ולכן לא היה צריך 

כלי זיין אילו לא היו חוטאים במרגלים. זו הייתה התוכנית 

המקורית. עכשיו אתה מצפה שמשה יתחיל לתאר את 

חטאיהם, את בקשת המרגלים. בפועל, זה יופיע אמנם 

  -בהמשך, אבל כעת משה עובר לסיפור הבא 

אֹ  אָוַֽ ר ֹלַֽ ָּׂ֖וא ֵלאֹמִּ֑ ת ַהה  ֵעָ֥ ם ּבָ ר ֲאֵלֶכָ֔ ֵאָ֥ת ֶאְתֶכַֽ  ַמָ֣ י ש ְ ָּׂ֖  ם.אּוַכָ֥ל ְלַבּד 

ב ה' ם ָלֹרַֽ י  ַמָּׂ֖ ָ ֹוְכֵבָ֥י ַהש ּ כַֽ ֹום ּכְ ם ַהּיָ֔ ֶכָ֣ ּנְ ה ֶאְתֶכִּ֑ם ְוה  ָ֣ ְרּבָ ֵהיֶכָּׂ֖ם ה  . ֱאֹלַֽ

ְך ֶאְתֶכָ֔  ה' יָבֵרָ֣ ַֽ ִּ֑ים ו  ָעמ  ֶלף ּפְ ֶכָּׂ֖ם ֶאָ֣ ם ּכָ ף ֲעֵליֶכֶ֛ ם ֹיֵסֵ֧ ֹוֵתֶכָּ֗ י ֲאבַֽ ם ֱאֹלֵהָ֣

ם ָ֥ר ָלֶכַֽ ּבֶ ָּׂ֖ר ּד  ֲאש ֶ ַֽ  י"א(-)שם ט' .ּכַ

                                                           
 ואמנם רש"י טוען שיתכן וזה היה אחרי כן, ואכמ"ל. 2
"... אלא כך אמר להם, ה' אלהיכם הרבה אתכם, הגדיל  -וכך הוא עונה  3

והרים אתכם על דייניכם, נטל את העונש מכם ונתנו על הדיינין. וכן 

אפשר  א ג, ט(-)מלכים אמר שלמה, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה

אומר מי יוכל לשפוט, אלא  )שם ה, יא( מי שכתוב בו ויחכם מכל האדם

כלומר הוא אומר שהוא לא יכול שאת את ישראל לבדו בגלל 

"יוסף עליכם ככם  -שב"ה הם רבים והוא ממשיך לברך אותם 

אלף פעמים", אבל מיד בפסוק שלאחר מכן הוא לכאורה חוזר 

  -על עצמו 

י ָטְרֲחֶכָ֥ם ִּ֑ א ְלַבּד  ָָּׂ֖ ם ֵאיָכָ֥ה ֶאש ּ יְבֶכַֽ ַֽ ֲאֶכָּׂ֖ם ְור  ַַֽ ש ּ  )דברים א', י"ב( .ּוַמַֽ

בשביל מה? הוא כבר אמר את זה! והוא ממשיך לפרט את עניין 

  -מינוי השופטים 

יֵמָּׂ֖ם  ֲאש   ְבֵטיֶכִּ֑ם ַוַֽ ים ְלש   ָּׂ֖ יֻדע  ַֽ ים ו  ֶ֛ ים ּוְנֹבנ  ֵ֧ ים ֲחָכמ  ֶכם ֲאָנש  ִ֨ ּו ָלָ֠ ָהבָ֣

ם יֶכַֽ אש ֵ ָרַֽ  )י"ג( .ּבְ

למה הוא עובר כאן לשרי האלפים ושרי המאות? הרי הוא פתח 

בכך שאלמלא חטא המרגלים היינו יכולים להיכנס לארץ באופן 

מסוים עם משה רבנו וכו', אז למה הוא עובר למינוי השופטים? 

  -דרך אגב, הוא בכלל התחיל בתיאור של המציאות בהר חורב 

חֹ  ה' ינּו ּבְ ָ֥ר ֵאֵלָּׂ֖ ּבֶ ינּו ּד  ר ַרבֱאֹלֵהֶ֛ ב ֵלאֹמִּ֑ ה ֵרָ֣ ַֽ ָהָ֥ר ַהזֶּ ֶָּׂ֖בת ּבָ  .ָלֶכָ֥ם ש ֶ
 )שם ו'(

ואילו על פי סדר הפסוקים במקרא מינוי השופטים היה לפני 

אז למה בכלל לציין את זה פה? ואל המרגלים  2מעמד הר סיני,

  -חוזר משה רק בקריאת 'שלישי' של הפרשה 

ם ֶכ֒ ּלְ ּון ֵאַלי֘ ּכֻ ְקְרבָ֣ רוּ  ַוּת  ינּו ְוַיְחּפְ י֙ם ְלָפֵנָ֔ ה ֲאָנש   ְלָחּ֤ ש ְ ּו נ  אְמרָּ֗  ַוּתַֹֽ

נּו ֶאת  )שם כ"ב( ... ָהָאִֶּ֑רץ ָלָּׂ֖

 רעיון של הקב"ה

אני מבקש ללמוד לרגע את פסוקי 'לא אוכל לבדי' ואת 'איכה 

אשא לבדי' כי הם מהותיים להבנת הפרשה ומהם להבין את 

. כפי שאמרנו, לכאורה, החידוש כאן בפשטות הוא שלא הענין

יתרו הציע את מינוי השופטים אלא משה, כפי שמתגלה גם 

לנו כאן שלא הקב"ה הציע לשלוח את המרגלים אלא העם 

)'ותקרבון אלי כלכם'(. והנה בא רש"י ואומר שלנו שטעות היא 

  -בידינו 

 מהו לאמר? אמר להם ואומר אליכם בעת ההוא לאמר.

לא אוכל  משה, לא מעצמי אני אומר לכם אלא מפי הקב"ה.

אדם  יכול לדון את ישראל אפשר שלא היה משהלבדי וגו'. 

שהוציאם ממצרים, וקרע להם את הים, והוריד את המן, 

 שם ט'( ,דבריםרש"י, ) ?!והגיז את השליו, לא היה יכול לדונם

כלומר הקב"ה בעצמו הכריח את משה למנות את הדיינים! 

האם משה לא היה יכול להתמודד עם כל  -רש"י שואל על כך 

זה בעצמו עד שנזקק לשופטים לצידו, והוא באמת יענה על 

אבל לפני כן, נשים לב שהוא משתמש  3השאלה הזו מיד,

 -באותן מילים גם בפירושו על פסוק י"ב 

ני אומה זו כדייני שאר האומות עובדי אלילים, כך אמר שלמה, אין דיי

שאם דן והורג ומכה וחונק ומטה את דינו וגוזל אין בכך כלום, אני אם 

חייבתי ממון שלא כדין, נפשות אני נתבע, שנאמר וקבע את קובעיהם 

 )רש"י שם(" נפש.
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ו היא שאמרתי לכם, לא מעצמי אני איכה אשא לבדי. ...ז

 .אומר לכם אלא מפי הקב"ה

 -. זו מהפכת עולם ', אומר משההרעיון הזה איננו משלי'

הקב"ה הכריח את משה למנות את שרי העשרות, החמישים, 

  4.זה לא יתרו ולא מעצמי'המאות והאלפים. '

מה הכוונה ברש"י 'אפשר שלא היה  -המהר"ל שואל שם מיד 

משה יכול לדון את ישראל, אדם שהוציאם ממצרים'? הרי יתרו 

ראה את זה שהוא, משה, עתיד לנבול אם הוא ייקח את זה על 

עצמו. האם משה מספר פה סיפור חדש? ואני רוצה להדגיש 

שאנחנו לא עוסקים פה רק במינוי אותם שופטים אלא בכל 

ם, כפי שעוד מעט הדברים יתבררו. אומר הסיפור של ספר דברי

  -כאן המהר"ל דבר מדהים; מה שיתרו אמר היה 

ם ל ּגַ ּבָֹ֔ ל ּת  ם ָנֹבָ֣ ה ּגַ ִּ֑ךְ  ַאּתָָּ֕ ּמָ ָ֣ר ע  ה ֲאש ֶ ָּׂ֖ ם ַהזֶּ  )שמות י"ח, י"ח( ...ָהָעָ֥

'אתה, משה, מצדך וודאי שתוכל לדונם, על ידי  -הכוונה היא 

והגזת להם שליו  נס. כפי שעל ידי ניסים קרעת להם את הים,

והורדת להם מן, אז יכול גם להתרחש נס שתשב אתה, משה, 

מבוקר ועד ערב ותדון אותם, אבל ישראל לא צריכים את זה וזה 

  -גם לא נכון להם'. הנה לשון המהר"ל 

בודאי מצד משה, שעשה נסים לישראל, אפשר לעשות 

בדרך נס, אבל ישראל לא יוכלו לעמוד, שהם עומדים גם 

, ואם כן נבול תבול גם )שם שם יג(ן הבוקר ועד ערב כן מ

אתה, שכיון שאין אתה יכול לדון ישראל בענין זה, לא 

כי כל הנסים היו יעשה לך הקדוש ברוך הוא נס כלל, 

; שהוציא אותם ממצרים, וקרע להם לעשות דבר לישראל

את הים, והוריד המן. וכיון שאי אפשר לישראל לעמוד בזה, 

לא יעשה הקדוש ברוך הוא נס בחנם. לכך לא קשה מה 

שאמר יתרו. אבל משה אמר "לא אוכל לבדי", דתלה הדבר 

במשה, לכך קשה, וכי אדם כמו משה יאמר "לא אוכל 

 )גור אריה, שם( '".וכו

הזה לא יעמוד בכך כי הוא צריך את השופטים בגלל שהעם 

הללו, אז הקב"ה לא יעשה לך את הנס, כי את הניסים עושה 

הקב"ה רצה את  -הקב"ה לישראל, לא למשה. זה פלא פלאות 

כל השרים והשופטים הללו. אנחנו עדיין לא רגועים מכך שזה 

משה ולא יתרו ופתאום בא רש"י ואומר לנו שזה בכלל הקב"ה 

על מינוי השופטים. וזו הבנה פשוטה ברש"י שאין  שציווה

אפשרות אחרת להבין את זה. מעכשיו צריך להבין מדוע בכלל 

נכתב כל הפסוק "איכה אשא לבדי טרחכם", שהרי הוא נראה 

מיותר, כי כבר לפני כן כתוב "לא אוכל לבדי שאת אתכם". מה 

משאכם וריבכם' ואת  שהפסוק מוסיף הוא המילים 'טרחכם

  -מסביר רש"י שעליהן  לה 'איכה',המי

טרחכם. מלמד שהיו ישראל טרחנין... ומשאכם. מלמד שהיו 

 )רש"י שם י"ב( אפיקורסין... וריבכם. מלמד שהיו רוגנים.

 

                                                           
אני אומר לכם את מה  -רש"י לומד את זה מהמילה 'לאמר' שבפסוק ט'  4

 שה' אמר לי לאמר.

 דמי כיס מהאפוטרופוס

רבותי, לעניות דעתי, עיון במילה הזו 'איכה' יפתח לנו פתח 

בכל עניין תשעת הימים ובהבנה של הגאולה שצריכה לצמוח 

לנו ממנו מהרה, וגם ללימוד ספר דברים וכמובן ללימוד 

הפרשה הזו ספציפית. בואו נתחיל את הכל בברכות. בין שני 

, מופיעים '('איכה אשא לבדי-שאת', ו)לא אוכל הפסוקים שהזכרנו 

  -שני פסוקים 

ב ה' ם ָלֹרַֽ י  ַמָּׂ֖ ָ ֹוְכֵבָ֥י ַהש ּ כַֽ ֹום ּכְ ם ַהּיָ֔ ֶכָ֣ ּנְ ה ֶאְתֶכִּ֑ם ְוה  ָ֣ ְרּבָ ֵהיֶכָּׂ֖ם ה  . ֱאֹלַֽ

ם  ה' ְך ֶאְתֶכָ֔ יָבֵרָ֣ ַֽ ִּ֑ים ו  ָעמ  ֶלף ּפְ ֶכָּׂ֖ם ֶאָ֣ ם ּכָ ף ֲעֵליֶכֶ֛ ם ֹיֵסֵ֧ ֹוֵתֶכָּ֗ י ֲאבַֽ ֱאֹלֵהָ֣

ם ָ֥ר ָלֶכַֽ ּבֶ ָּׂ֖ר ּד  ֲאש ֶ ַֽ  י"א(-)שם י' .ּכַ

  -שואל שם רש"י  5ם של ברכות.אלו פסוקי

מהו שוב ויברך אתכם כאשר . יוסף עליכם ככם אלף פעמים

, ]כבר אמרת 'אלף פעמים', אז למה יש צורך לחזור שוב?[?! דבר לכם

, משה, אתה ]בני ישראל למשה, כאשר ברך אותם[ אלא אמרו לו

נותן קצבה לברכתנו, כבר הבטיח הקב"ה את אברהם אשר 

. אמר להם זו משלי )בראשית יג, טז.(' למנות וגואם יוכל איש 

 .אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם, אהי

לכן אולי ראוי שהדרשנים לא יסיימו לדרוש באמצע הפסוק 

'כאשר דבר  -במילים 'ככם אלף פעמים' אלא דווקא בסופו 

לכם'. אבל האמת היא שהדברים תמוהים. לכאורה היו צריכים 

'למה אנחנו צריכים  -על תשובתו  בני ישראל לומר למשה

לברכה שלך, שהיא פחות טובה מזו של הקב"ה? שחרר! 

המילים שלך הם כמו 'דמי כיס' מול מה שהקב"ה מבטיח לנו 

אינסוף'. את השאלה הזו מביאים חז"ל במדרש, שכנראה  -

  -הוא מקורו של רש"י, ותשובתה בצידה 

הקב"ה  נו משה, אי איפשי לנו שתברכנו.אמרו לו: רב

והרבתי את  בראשית כו הבטיח את אברהם אבינו, אמר

ושמתי את זרעך כעפר  (בראשית יג) זרעך ככוכבי השמים

הארץ, ואתה נותן קצבה לברכותינו? משל למלך שהיו לו 

נכסים הרבה, והיה לו בן קטן, והיה צריך לצאת למדינת 

הוא עומד ומבזבז  -ניח את נכסי ביד בני הים. אמר אם אני מ

אותם! אלא הריני ממנה אפוטרופא עד שיגדל. משהגדיל 

הבן ההוא, אמר לו לאפוטרופא: תן לי הכסף וזהב שהניח 

לי אבא בידך! עמד ונתן לו משלו, כדי פרנסתו. אמר לו: 

לא נתתי לך אלא משלי. אבל מה  -כל מה שנתתי לך 

שמור לך! כך אמר להם משה הרי הוא  -שהניח לך אביך 

זו  - "ה' אלהיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים"לישראל: 

כחול  - "ויברך אתכם כאשר דבר לכם"משלי יש לכם. 

)ספרי, . ימים וכצמחי אדמה, וכדגי הים וככוכבי השמים לרוב

 דברים, א', י"א(

יש לך תכנית חיסכון והכל מופקד עבורך, ומה שאתה מקבל 

אין זה על חשבון הסכום הגדול שממשיך להיות צבור  -משלי 

 על שמך. 

בהם  אוהבים להשתמששהרבה פעמים גם רבנים אשכנזים פסוקים  5

 ציבור מזרחי... אותם בהטעמת ע' כשהם נפגשים עם ולצטט

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%9B%D7%95
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%92
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 להדבק בקב"ה גם במקומות הכי קשים

ומה עם הסכום הגדול? מתי נשתמש בו? אחד מגדולי פרשני 

, 6רש"י בכל הדורות היה ה'משכיל לדוד', רבי דוד פארדו זיע"א

שהיה מחותן של האור החיים הק', שעלה לארץ וחי בירושלים, 

  -ומר פה דבר עצום והוא א

לפי שצפה הקב"ה שישראל עתידים ד ]במשל[והמכוון בו 

כך סילק כל מפני עוונם, ל ...לחטוא ולהיות גולים מארצם

הטובות והברכות עד לעתיד לבוא, כדי שלא יהיה  אותם

 ]היו[שאילו היה נותן בעולם הזה הרי , ]לברכות[להם הפסק 

מלך 'אם אני פוסקים משחטאו וזהו שאמר במשל שאמר ה

מאבד  -נותן נכסי ביד בני, הוא עומד ומבזבזם', פירוש 

הכל. לכך העמיד את האפורטופא, זה משה, שברך להם 

 מצירין ,ישראל ואז הבן, אלו ]הקב"ה נותן למשה כח ייחודי[משלו 

אמר להם  7היכן כל הברכות שהבטיחנו הקב"ה?לו ואומרים 

 ]ברכתו['זו משלי, כדי שתשתמשו בו בעולם הזה. אך  משה

)משכיל ... של הקב"ה הרי היא שמורה לכם לעתיד לבוא.

 לדוד, עמ' קמ"ו. דפוס ויניציאה, תק"כ(

רעי ואהובי, כמדומני שיש כאן יסוד עמוק שממש עושה 

מהפכה בהבנה, ונסביר; ספר דברים, שאין זמן טוב יותר 

ר בערב תשעה באב, עוסק להתחיל לעסוק בו יותר מאש

בחורבן. הוא עוסק ברגע שאחרי התכנית של 'בואו ורשו את 

אינכם צריכים לכלי זין', שאילו לא היו חוטאים היו  -הארץ 

נכנסים ישר לארץ. ספר דברים נאמר כאשר אנחנו עומדים 

בעבר הירדן המזרחי אחרי שהכה משה את סיחון ואת עוג מלך 

לפני העברת השרביט ליהושע. הבשן, לפני הכניסה לארץ ו

משה בא עכשיו ואומר לעם ישראל את כל מה שהם יצטרכו 

לעשות בינתיים, בגלות שהיא הפרוזדור לפני שנכנסים 

לטרקלין. על המילים 'ואלה הדברים אשר דבר משה אל בני 

שמשה מנה כאן את  )תרנ"ו(ישראל' אומר השפת אמת זיע"א 

להמשיך אליהם את אור כל המקומות שחטאו בהם ישראל כדי 

התורה, כדי שישראל יוכלו להדבק בו ית' גם כאשר הם יהיו 

בגלויות במקומות הכי קשים ונמוכים. משה רבנו נצרך לבאר 

את התורה בשבעים לשון לא מפני שהיו שם דוברי שפות זרות 

אלא כי דווקא הוא, משה, בקדושתו העצומה, צריך ללמד את 

לשבעים שרי האומות ושבעים  התורה כפי שהיא באה ויורדת

הקליפות, איך בכל מקום ובכל אומה, בכל מציאות, אפשר 

יהיה להידבק מפה במשה ולהימשות מהבוץ והלכלוך הגדול. 

בישראלית של ימינו אומרים שמשה בא ללמד אותנו 'איך 

אבל הרבה הרבה יותר עמוק  -הופכים את הלימון ללימונדה' 

ות והחטאים הקשים ביותר, מזה. כלומר, איך מבינים שהגל

הנפילות הקשות ביותר, הם חלק מתכנית שלמה שבה 

                                                           
( 1718מגדולי חכמי ישראל הספרדים, נולד בוונציה ר"ח ניסן תע"ח ) 6

ביה"ד של המהי"ט (. כיהן כדיין ב1790ונפטר בירושלים י"ב סיון תק"נ )
 אלגאזי וכאש ישיבה. חיבר ספרים רבים בכל ענפי התורה.

מדוע משה לא אמר  -בסוגריים כי הרבי מליובאוויטש זיע"א שואל כאן נעיר  7

היא בלי קשר לברכה של הקב"ה שלהם כבר מתחלה שזוהי ברכה משלו ו

הקב"ה מוביל אותנו. גם שם, בחתחתים הכי עמוקים וקשים, 

 הוא מוביל אותנו ורק מתוך זה אנחנו עולים למעלה למעלה.

הרי הקב"ה עצמו גם  -בתורת החסידות נשאלת שאלה ידועה 

הוא מקפיד ומקיים את כל התורה, ואם כן, וודאי הוא מקפיד 

על איסור 'לא תשחית', אז איך הוא שורף את בית המקדש? 

הרי אסור לשרוף דברים שבקדושה! והתשובה שניתנה 

לשאלה זו היא על פי הכלל ההלכתי 'סותר על מנת לבנות' 

אסור להרוס בית כנסת, על אחת כמה וכמה כן א. )שבת ל"א(

על  הורסאתה אם  – את בית המקדש, אבל יש לכך חריג אחד

מנת לבנות. כאשר אדם הורס בית כדי לבנות תחתיו בית אחר 

הרי ברור שמגמתו בבית החדש שהוא עתיד לבנות היא 

אתם, אומר הקב"ה לישראל,  8שהחדש יהיה גדול ויפה יותר.

עסוקים ובצדק ב'ומפני חטאינו גלינו מארצנו' וכו', אבל מה 

י אותו הוא כי אני עתיד שאני שברתי את הבית והחרבת

לבנותו. אין קצבה למה שאפשר לצמוח מהמציאות הכי 

נמוכה, מהחורבן ומהחטאים. אנחנו נצמח למקום שהכל היה 

'סותר על מנת לבנות'. ומה בדרך? בדרך אנחנו צריכים לשמוע 

תוכחות, להסתכל סביב ולבכות ולשאול 'איפה היא הברכה 

בפרסי ניחומים. הנשמה  ללא קצבה, ללא גבול?' ולא להסתפק

לא ירדה הנה לעולם, לגלות, כדי לקבל איזה פרס ניחומים 

חמוד. כל מה שאנחנו עוברים בעולם, בגלויות הפרטיות 

והכלליות שלנו, כל פרשת דברים באה רק אחרי שהתברר לנו 

שכל אחד ואחד מאיתנו עובר את ה'מסעי', את המסעות, 

ו עוברים שלב אחרי למוצאיהם. כל המסעות האלו בהם אנחנ

שלב, באים כי אבא אומר לנו, כפי שרש"י אמר בתחילת פרשת 

'תזכרו חסדיו של מקום'. לא רק המקומות שהוא לקח  -מסעי 

אתנו אליהם אלא תזכרו איך כל זה הוא 'סותר על מנת לבנות', 

איך הוא מושה אותנו ע"י 'משה אמת ותורתו אמת' מהמקומות 

 הכי נמוכים. 

 ?פקיד במקום אדמו"ר

עצמו לא רצה שרי אלפים, שרי מאות, חמישים עם ישראל מ

ועשרות. משה רבנו מעצמו גם לא רצה. תארו לעצמכם 

אדמו"ר שחסידיו דבוקים בו באהבה עצומה כזו שאי אפשר 

לתארה ואף הוא דבוק בהם כך. הם מחכים בתור כדי להיכנס 

אליו לתת לו פתקאות, לשמוע אותו וכיו"ב, ואז בא מישהו 

תעמדו בתור, אני אחלק לכם ברכות, אני 'במקום ש -שמציע 

אחלק לכם שיריים. נחלק את החלוקה הזו לכמה חבר'ה וככה 

נתייעל ולא יהיה תור'. זה לא נשמע רציני, נכון? אם מישהו 

 -יציע את זה לחסידים, להחליף את הרבי שלהם בסתם פקיד 

זו ככל הנראה תהיה פחות או יותר ההצעה האחרונה שלו... 

עם ישראל לא רוצה שרי אלפים ושרי מאות, משה  -כך גם פה 

רבנו רוצה בכך עוד פחות. הוא קיבל תורה מסיני והוא מבקש 

ורר משה אמר להם 'ככם אלף פעמים' כדי לע -שהיא בלי קצבה? והוא עונה 

 .'שהם יצעקו ויגידו 'לא רוצים אלף פעמים, אלא רק גאולה שלמהע"מ אותם 
 אין טעם להרוס, אפשר להשאיר את הקיים. אם לא כןשהרי  8
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להעביר את זה לכל יהודי ויהודי. אבל פה מגלה משה רבנו סוד 

אחרי ארבעים שנה, מעין הדלפה כזו, הדלפה מפורסמת 

'אני בכלל לא רציתי את זה, זה  -שרובנו לא שמנו לב אליה 

קב"ה ציווה והוא מונע ממני את זה כי אתם צריכים לקבל את ה

אחד מעשרה, אחד מחמישים,  -התורה בכלים שלכם, כל אחד 

אחד ממאה, אחד מאלף. כל אחד צריך לקבל במנות 

המתאימות לו. אני עתיד להיקבר בקרוב מול בית פעור, ובכל 

פעם שהפעור ירצה להציף את העולם אני אשקיע אותו, ואתם 

ו את שלכם. ממה תחיו בינתיים, אתם שואלים? הנה דמי עש

כי בתפקידי כאפוטרופוס אני גם  9כיס שאני נותן לכם משלי,

אל תחשבו  -צריך לתת לכם דמי כיס, אבל יש לי עוד תפקיד 

שלא נכנסתי לארץ סתם. תפקידי השני, החשוב והמשמעותי, 

 הוא לגלות לכם שאני שומר על האוצר לעולם הבא. האוצר

 -ששום דבר לא פוגם בו, ששום דבר לא נוגע בו'. אדרבה 

לכן משה נקרא 'רעיא ו תפקיד האפוטרופוס הוא גם לזון אותי,

הרועה שמפרנס אותי בגלות ומרומם אותי מכל  הוא מהימנא'.

בהמשך הפרשה יבוא משה רבנו וידבר על המרגלים  נפילה.

ינו יכולים 'אני לוקח את כל האחריות שם עלי. הי -ויאמר לנו 

להיכנס לארץ כמו בכניסה לעולם הבא, באידיליה, אבל 'אל 

נורא עלילה' לקח אותנו דרך המסלול הארוך והקשה, ואל 

זה מסלול של 'סותר על מנת  -תחשבו שאנחנו מפסידים מזה 

לבנות'. כן, זה כואב, זה חורבן, אלו רגעים קשים אבל בפועל 

 .אנחנו ניבנים מזה עוד בניה ועוד בניה

ולא יותר. אלף  -להיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים" -"ה' א

פעמים זה מה שכל אחד ואחד צריך. "ויברך אתכם כאשר דיבר 

לכם", וכל מה שאנחנו עוברים 'לא יידח ממנו נידח', הכל כדי 

להביא אותנו אל המקום הגדול הזה שדווקא מתוך כל 

 המציאות הקשה הופך להיות מזוכך יותר ויותר.  

 ה השיגוה בין המצרים-ל רודפי יכ

  -מופיע בספרים הקדושים דבר נפלא על הפסוק 

ל ... ים ּכָ ַֽ ָצר  ָ֥ין ַהּמְ ּוָה ּבֵ יגָּׂ֖ ש ּ  יָה ה   )איכה א', ג'(. ֹרְדֶפָ֥

ההבנה הרגילה בזה היא שבין שני המיצרים, שני הצדדים, 

ירושלים נלכדה באמצע. אמנם ההבנה העמוקה כפי שלימדנו 

באמת, את  ה-אמת מגור זיע"א היא שלהשיג את י מרן השפת

אמיתות ה', אפשר רק בין המיצרים, מתוך הלחץ, בתוך 

. אנחנו בדרך כלל מנסים לברוח מבין Press-המכבש, בתוך ה

המיצרים, נכון? לא אוהבים להיות שם.  אני מכיר את הפטנט 

הזה... הרי למה הקב"ה הביא אותי למיצר הזה? כדי שסוף סוף 

ה. לזה אפשר להגיע -רודף י -ן שרק אליו אני יכול לפנות אבי

רק כשאני נמצא בין המיצרים. 'הלוואי והייתי יכול', אומר משה 

רבנו, 'ללכת אתכם לפסוק ח' של תחילת הפרשה שם מופיע 

'בואו ורשו את הארץ', ואין אנו צריכים לכלי זיין, והארץ נכבשת 

ני שנגיע לפרשת אבל פה מתחיל הספר, ולכן לפ -לפנינו 

המרגלים אני מבקש להתחיל אתכם בטעות שלי. אני כל כך 

                                                           
וכמו שאין דבר שמשה אומר מעצמו אלא הכל זה שכינה מדברת מגרונו,  9

 כך גם בנתינה הזו.

רציתי להעביר אליכם בעצמי את הכל ולשבת מבוקר עד ערב 

ושכל אחד יהיה משה. זוכרים במעמד סיני, שם היה סיפור 

כל כך רציתי שהקב"ה ידבר ישירות אליכם אבל  -דומה? 

כרים שראיתם הקב"ה אמר לי לא, ושאלתי אותו למה, אתם זו

 -את הקולות ומיד ברחתם רחוק וביקשתם 

ים ֶאתל ְׇוכ ִ֨ ת ְוֶאת ָהָע֩ם ֹרא  ר  ַהּקֹולֶֹ֜ ָֹפָ֔ ֹול ַהש ּ ם ְוֵאת֙ קָ֣ ָּ֗ יד  ּפ  ַהּלַ

ק ְוֶאת ָרֹחַֽ ּו ֵמַֽ ַעְמדָּׂ֖ ַֽ עּו ַוּיַ ֻנָ֔ ְרא ָהָע֙ם ַוּיָ ּ֤ ִּ֑ן ַוּיַ אְמרּו֙ ֶאל. ָהָהָּׂ֖ר ָעש ֵ  ַוּיַֹֽ

ר ּבֵ ה ּדַ נּו  ֹמש ֶָ֔ ָּׂ֖ ּמָ ָ֥ה ע  ָמִָּ֑עה ְוַאלַאּתָ ש ְ ן ְונ  ָּׂ֖ים ּפֶ נּו ֱאֹלה  ֶ֛ ּמָ ָ֥ר ע   ְיַדּבֵ

ּות  ט"ו(-)שמות כ', י"ד .ָנמַֽ

משה רבנו עוד יחזור גם על זה בהרחבה רבה בספר דברים 

והוא יזכיר את כל הדברים הללו כי יש כאן ציר אחד שעובר 

התוכחות של האפוטרופוס. איזה תיאור  -לאורך כל הספר 

טרופוס. היש אבא שאוהב את הבן מופלא למשה רבנו, אפו

יותר מהאפוטרופוס הזה?, אני אחראי לא רק לממן אותך, 

לדאוג לדמי הכיס שלך בגלות, אלא אני אחראי גם על זה ששום 

דבר לא ייגע באוצר. אתה מפה רק מתחזק ומחזק וכל סתירה 

 תהיה רק על מנת לבנות. אני המושה. זה כל ספר דברים.

 יישר כח ששיברת

מהו בפשטות 'משנה תורה'? זוהי חזרה. ראש ישיבת אגב, 

הכותל, הרב הדרי זצ"ל, היה נוהג לומר רעיון נפלא בשם 

"ּוְלֹכל ַהיָּד אדמו"רי גור. על הפסוק האחרון של ספר דברים 

ֵאל ל ִיְשרָּ ה ְלֵעיֵני כָּ ה ֹמשֶׁ שָּ ר עָּ דֹול ֲאשֶׁ א ַהגָּ ה ּוְלֹכל ַהּמֹורָּ קָּ " ַהֲחזָּ

שנשאו לבו לשבור הלוחות " -, אומר שם רש"י )ל"ד, י"ב(

לעיניהם שנאמר ואשברם לעיניכם והסכימה דעת הקב"ה 

". שאל הרב לדעתו שנאמר אשר שברת יישר כחך ששברת

האם זה אכן הסיום הראוי של כל התורה כולה? אי  -הדרי  

אפשר היה למצוא איזה עורך שינסח משהו קצת יותר חגיגי? 

הוא ענה שבשמחת תורה מיד אחרי לא עשו פה הגהות? ו

שמסיימים לקרא את הפסוק הזה, החותם את ספר דברים, 

המנהג הוא שמתחילים מיד שוב לקרוא את ספר בראשית. 

מופיע בחז"ל שאם היינו מקבלים את הלוחות הראשונים והם 

לא היו נשברים לא הייתה לנו שיכחה. ועל זה אמרו אדמו"רי 

ו למשה 'יישר כח ששיברת', כי רק שעל כך בדיוק נאמר ל -גור 

בזכות שהוא שבר את הלוחות אנחנו חייבים להתחיל לחזור 

)אחרת לא היינו לומדים את התורה שוב אלא וללמוד הכל מהתחלה 

. עד כאן הווארט, אבל בעומק, 'משנה מסתפקים בלימוד חד פעמי(

תורה' אומר שאני צריך לחזור כי הלוחות נשברו, וכך הדברים 

חודרים פנימה לכל אחד, בכל המקומות, לכל השבעים הללו 

בלבן, ובתופל ובדי זהב שאתם  -קליפות, בכל המציאויות 

ישראל עתידים להיות בהם לאורך ההיסטוריה בגלותם. ואיך 

זה יעבור אליכם? זה יעבור ברמות שאילו היינו זוכים, אז בכלל 

רי 'שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים וש -לא היינו שם 

עשרות'. ה' אלוקינו דיבר אלינו כך, הוא אמר לי 'לאמר לא אוכל 

 לבדי'.
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הַאי    כָּ

עכשיו נחזור למילה 'איכה' אותה כאמור נזכיר חמש פעמים 

עם ברכת שהחיינו. שאלנו בהתחלה  בשבת הקרובה, ובעז"ה

על הפסוק הזה 'איכה אשא לבדי', שהוא נראה לכאורה מיותר, 

כי כבר מופיע לפני כן 'לא אוכל לבדי שאת אתכם'. ומה פירוש 

'איך'?, ועוד  -למה לא כתוב בלשון רגילה  10המילה 'איכה' כאן?

הרי  -קשה על המגילה מה פשר התמיהה 'איכה ישבה בדד'? 

אה ולכן היא עכשיו יושבת בדד. חז"ל במדרש איכה היא חט

ה' -דורשים את המילה הזו בשתי צורות. הראשונה  כָּ . זאת 'ַאיֶׁ

היתה הפגישה הראשונה של הקב"ה עם האדם, והוא שאל 

אותו את השאלה הזאת בחטאו הראשון. איכה זו פגישה עם 

הקב"ה שלא מוותר ומחפש אותי גם כשאני מתחבא. הוא יודע 

ין איפה אני נמצא, והוא בא אלי ושואל אותי 'איכה' על מנת מצו

שאני אשאל אותו חזרה 'איכה' ועל מנת שאני אשאל את עצמי 

 'איכה'. 

)ויש אף קינות הצורה השניה בה דורשים חז"ל, גם היא במדרש 

'כה תברכו -ה? איפה הֹאי כ -, היא שתי מילים על המדרש הזה(

'כה יהיה זרעך'? כשאברהם לוקח -את בני ישראל'? איפה ה

 -את יצחק בעקדה הוא אומר לנערים 

ַער ֵנְלָכָּׂ֖ה ַעד ... י ְוַהּנַָ֔ ָ֣ ם ַוֲאנ  ּוָבה ֲאֵליֶכַֽ ֲחֶוָּׂ֖ה ְוָנש ָ֥ ּתַ ש ְ ַֽ ה ְונ   .ּכִֹּ֑
 )בראשית כ"ב, ה'(

 יהיה זרעך'. צריך לעשות כה'אני והנער נלכה עד  -אמר 

תיקונים בדרך ואני הולך לברר אי כה. הכוונה היא לא איך. 'אי' 

ה, איה פה אני לו, איֵ -פה, אי-היא פתיחת שאלה לכל דבר. אי

 בדרך אל הכה? 

 שלשה נתנבאו באיכה

עסקנו במשל הגדול של האפוטרופוס, ונסיים במשל שמביא 

 -המדרש 

ֹון  ָלש  אּו ּבְ ְתַנּבְ ה נ  לש ָ ָבה, ש ְ ְעָיה, ֵאיָכה ָיש ְ ה, ְיש ַ ֵאיָכה, מש ֶ

ה ָאַמר ְרְמָיה. מש ֶ ְעָיה  )דברים א, יב( ְוי  י וגו'. ְיש ַ א ְלַבּד  ָֹ ֵאיָכה ֶאש ּ

ְרְמָיה ָאַמר: ֵאיָכה  )ישעיה א, כא( ָאַמר ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה. י 

ה  לש ָ ָהיּו ָלּה ש ְ ל ְלַמְטרֹוָנה ש ֶ י ָמש ָ י ֵלו  ָבה ָבָדד, ָאַמר ַרּב  ָיש ְ

ְלָוָתּה, ְוֶאָחד ָרָאה אֹוָתּה ש   ש ַ ין, ֶאָחד ָרָאה אֹוָתּה ּבְ ינ  ב  ֹוש ְ

ה ָרָאה ֶאת  ְך, מש ֶ ּוּוָלּה. ּכָ נ  ַפֲחזּוָתּה, ְוֶאָחד ָרָאה אֹוָתּה ּבְ ּבְ

י ָטְרֲחֶכם.  א ְלַבּד  ָֹ ְלָוָתם ְוָאַמר: ֵאיָכה ֶאש ּ ְכבֹוָדם ְוש ַ ָרֵאל ּב  ש ְ י 

ְעָיה ָרָאה אֹוָתם בְּ  ְרְמָיה ְיש ַ ַפֲחזּוָתם, ְוָאַמר: ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה. י 

ָבה ּוּוָלם, ְוָאַמר: ֵאיָכה ָיש ְ נ   )איכה רבה א', א'( .ָרָאה אֹוָתם ּבְ

הקודם תוארנו כבן הקטן, זה שחלילה יכול לבזבז ולאבד  לבמש

רה הזאת שכדי שלא יהיה כל. תיארנו את העוצמה האדיה

הקב"ה אותן בעולם הזה כי אם היו ברכות הפסק לא נתן לנו ל

ח"ו חוטאים הרי שהן נפסקות כאן. עכשיו במשל הזה, העם 

 מתואר כרעיה. המטרונה והמלך.

                                                           
גם בהפטרה וגם במגילה המילה 'איכה' מתפרשת כקריאת קינה  -כלומר  10

'איכה ישבה לבדה', 'איכה היתה לזונה', אבל מה פשר השימוש בצורה הזו  -
 'איכה' כאן בפרשה בפיו של משה?

משה ראה אותה בשלוותה, ישעיה ראה אותה בפחזותה 

כמאה שנה לפני החורבן, כשהיו בה שרים ויעצים, מדינה 

'שריך שוררים חברי גנבים', וירמיה ראה אותה  –רוקדת 

 ניוולה רגע לפני החורבן.ב

מה העומק במדרש הזה? כוחו של משה הוא הגבוה מבין כל 

הנביאים. ממילא הוא את ה'איכה' אומר כשהם בשיא 
ההשלווה. כבר אז הוא מחדיר לנו את הכח לומר  ה, ֹ, איה כֵאיכָּ

ה כָּ . להגיד איכה בחורבן זו המדרגה השלישית, אבל לומר ַאיֶׁ

ה הראשונה. מעתה נבין מהו מנהג זו המדרג -איכה בשלווה 

ישראל ק' שנוהגים לקרא את הפסוק 'איכה אשא לבדי' של 

כה, שם -שם מתחיל האי -משה, בניגון של מגילת איכה 

המתחיל ה כָּ . ישעיה ראה אותם בפחזותם ושם הוא התחיל ַאיֶׁ

ב'איכה היתה לזונה'. זהו אותו ישעיהו שהחל מהשבת הבאה 

שבע הפטרות נחמה, שבע שבתות.  אנחנו ניצמד אליו במשך

אותו ישעיה שלא ישחרר אותנו מהשבת הזו, 'איכה היתה 

 -לזונה', ועד לשבת השמינית, זה מדהים, שם נסיים ונפטיר  

ָ֣יש  בַּ  ֹוש  ָאש   ְגֵדי 'ה-ש ֵ֧ ֙י ּב  ֙נ  יש ַ ְלּב  י ה  ּ֤ י ּכ  אֹלַהָ֔ ַֽ ֙י ּבֵ ל ַנְפש   ֵגּ֤ ע  ּתָ ש ַ ֶיָ֔

י נ  ה ְיָעָטִּ֑ יל ְצָדָקָּׂ֖ ָ֥ יהָ  ְמע  ה ֵכֶלַֽ ָ֥ ְעּדֶ ה ּתַ ָּׂ֖ ּלָ ר ְוַכּכַ ֵאָ֔ ן ּפְ ָחָתן֙ ְיַכֵהָ֣ ַֽ )ישעיה . ּכֶ

 ס"א, י'(

שמונה שבתות של ישעיהו. הוא ראה אותה בפחזותה, הוא 

יודע שהיא הכלה של החתן ולכן הוא צועק בתימהון 'איכה' 

ועדיין.  -מאה שנה לפני החורבן. זו לא מדרגת משה אמנם 

'מה  -את זה, בשלווה אומר לי  משה בשלווה אומר לי לשאול

אתם בשלווה? בסך הכל אלף פעמים, אז מה יש לכם להיות 

בשלווה? זו ברכה עם קצבה. תצעקו, תגידו 'אנחנו רוצים 

משהו אחר', כי רק כך נוכל להימשות וזה יהיה 'סותר על מנת 

לבנות''. כשמשה אמר את זה אף אחד לא דיבר על חורבן. היינו 

 -שיא הלוקסוס, אבל אז הוא אמר לנו בשיא תפארתנו, ב

'חבר'ה, אתם יכולים ח"ו לשכוח ששיא התפארת הזו יתכן 

והיא בלוף'. הנשמה לא ירדה לעולם כדי שננצח את עוג ואת 

סיחון, הנשמה היתה במקום הרבה יותר גבוה תחת כסא 

הכבוד. היא ירדה לעולם רק כדי שאנחנו נעלה את כל 

 ע עד למקום הגבוה ביותר'.המציאות פה מעלה מעלה ונגי

 ירמיהו ראה אותם בניוולם ואמר 'איכה ישבה בדד'. 

 ארץ חדשה

נסיים את הכל במדרש שהזכרנו בשיעור לאחרונה. דוד המלך 

 -אומר בתהילים 

יד ְלַעּמוֹ  ּג  יו ה  ם ּכַֹח ַמֲעש ָ  )תהילים קי"א ו( .ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוי 

מה הכוונה בפסוק? ברור שהקב"ה יכול לעשות הכל. וחוץ 

הוא לא נתן לנו נחלה של גויים אלא נחלה משלו, נחלה  -מזה 

וודאי הוא נתן לנו נחלת גוים. כאשר  -יפה מאד. אומר המדרש 

 -אברהם הגיע לכאן בראשונה מי שהסתובב פה היה הכנעני 

ין מה 'והכנעני אז בארץ'. זו נחלה של שבעה עממין, מע
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שמשה רבנו נותן לנו עכשיו נחלה של שבעים לשון, ואמר לנו 

אני מכניס אתכם לארץ הזו כדי שאתם תרימו את כל הקליפות 

'הגיד' זה גם במשמעות של  -האלה. 'כח מעשיו הגיד לעמו' 

לדבר וגם להמשיך ולהרים, כמו גיד, 'והגדת'. הוא נתן בנו 

  -מהכח שלו. אומר המדרש  

יכול הייתי לבראות לכם ארץ  - ה לישראל”אמר להם הקב

 (ב”ג, י”במדבר רבה פרשה כ) ...חדשה

אם הייתי מביא אתכם למקום כמו קנדה, עם וולוו מהודרת 

האם אז  -'מהניילונים', שני אופנוענים מקדימה ושפע גשמי 

הייתם נרגעים? אבל האם בשביל הוולוו הזה ירדה הנשמה 

הייתי לברוא לכם ארץ  מתחת לכסא הכבוד?, וודאי שיכול

חדשה אבל הנשמה ירדה לכאן 'ירידה לצורך עליה' כדי לקחת 

גם את החושך הכי גדול ולהפוך אותו לאור הגדול ביותר, כדי 

שלי תהיה פה דירה בתחתוניים. יכולתי לברוא לכם ארץ 

חדשה, אבל 'כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים', 

ד ועוד ולהרים את כל המהלכים 'סותר על מנת לבנות', לברר עו

האלה ולעשות מהחושך הגדול הזה אור. אור הרבה יותר גדול 

שייווצר מתוך כל החורבנות הללו, אור שרק האפוטרופוס שאני 

סומך עליו שומר לכם עליו כמות שהוא, ודרך כל המקומות 

שאנחנו עוברים בהם הוא רק מוסיף ומשתבח, כשבינתיים 

שלו כדי שנגיע מזוככים לברכה  הוא נותן לנו את האלף

 הגדולה.

יה"ר שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי 

יהפוך לנו ולכל ישראל מהרה לששון ולשמחה, ושנצליח 

להחדיר בנו שהכל זה 'סותר על מנת לבנות', להגיע לבנין שלם 

, בשמחה. )שכוללת גם אהבה לעצמנו(בגדלות, באהבת חינם 

להבין שכל מה שאנו חווים וכל מה שאנו עוברים זה רק בגלל 

'אל נורא עלילה' לוקח אותנו דרך כל זה ולא עוזב אותנו -ש

לרגע אחד, ומשאיר לנו את האפוטרוטפוס הזה מול בית פעור 

שממשיך לתת לנו דרך 'משה אמת ותותרו אמת' את האלף 

 ר לכם'.'ויברך אתכם כאשר דיב-משלו, כדי שנגיע ל
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