
 

 ש"פת אבם מנח                             בס"ד  

                                  ואתחנן נגיעות מפרשת השבוע 

אלפיים שלאורך המילה  " ֵאיָכה "כשמשה קורא  תשעה באבלרמז קראנו בפרשת דברים  בוע שעברשב

  .מגילת איכהלוכמובן תזכורת לחטא האדם הראשון  , קינותועם ה עה באבמזוהה עם תששנים 

ה'  -ָוֶאְתַחַנן, ֶאל" ב ולקינות של תשעה בא  לחורבןשבר לים ברורים רמזבנבואת משה שוב  ראנקהשבת 

ַתֲאִריֻכן ָיִמים ָעֶליָה,  -לֹא ָאֹבד תֹאֵבדּון ַמֵהר, ֵמַעל ָהָאֶרץ... -ָהָאֶרץ, ִכי-ַהָשַמִים ְוֶאת-ַהִעיֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ֶאת. ..

                   " ... ֶאְתֶכם, ָבַעִמים; ְוִנְשַאְרֶתם, ְמֵתי ִמְסָפר, ַבּגֹוִים 'ה ְוֵהִפיץ .ִכי ִהָשֵמד ִתָשֵמדּון

ּוִבַקְשֶתם "  כאשר הבחירה בידינו היא ממשיכה בנימה אופטימיתנבואה קשה וקודרת שהתגשמה אבל 

ּוְמָצאּוָך, ֹכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה;  ַנְפֶשָך  ַבַצר ְלָך-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ִכי ִתְדְרֶשנּו, ְבָכל יָך, ּוָמָצאָת:קה' ֱאֹל -ִמָשם ֶאת

יָך, לֹא ַיְרְפָך ְולֹא ַיְשִחיֶתָך ְולֹא קיָך, ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹו ִכי ֵאל ַרחּום ה' ֱאֹלקֱאֹל  ַשְבָת ַעד ה'ְבַאֲחִרית, ַהָּיִמים, וְ 

  תרימסהתמסדה עם ש נצחית בריתה' בחר בנו וכרת עימנו  ְבִרית ֲאֹבֶתיָך, ֲאֶשר ִנְשַבע ָלֶהם " -ִיְשַכח ֶאת

    ".ְלַמַען ִתְחיּון, ְוטֹוב ָלֶכם, ְוַהֲאַרְכֶתם ָיִמים, ָבָאֶרץ ֲאֶשר ִתיָרשּוןתורה הקדושה " ה

 

ה חומת  שבו נפרצצום שבעה עשר בתמוז שהחלו ב צרים ימי בין המ-את שלושת השבועות אנו מסיימים 

תקופה שמוגדרת קשה  .יום חורבן שני בתי המקדש תשעה באבצום והסתיימו ב בימי בית שני ירושלים

ָּגְלָתה ְיהּוָדה ֵמֹעִני ּוֵמֹרב ֲעֹבָדה, ִהיא ָיְשָבה ַבּגֹוִים, לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח; ָכל "ע במגילת איכה כפי שמופי ללישרא

    "ֹרְדֶפיָה ִהִשיגּוָה ֵבין ַהְמָצִרים 

 

החל  ההלכהוהמסורת לפי  .שינוי מקצה לקצה .מלא תקווהעידן טוב יותר לעכשיו נכנסים בע"ה אנו 

 ההפטרב נקראהשבת  .יוצרת מציאותמחשבה  –נקרא למשך שבע שבתות נבואות נחמה ותקווה מהשבת 

והפוכה לקריאה פתיחה אופטימית  ".ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִמי יֹאַמר ֱאֹלֵהיֶכם" ביא ישעיהונבואת הנחמה של הנ  את

  ." ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה, ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה "שבוע שעבר מה

עוני שמח וחגיגי של מפגשי  אירוע צב את ט"ו באב,נציין חורבן הבית, ו  אחר תשעה באבלשישה ימים 

אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים  "  נאמר במשנה תענית:וכפי שרווקים לשידוך בין רווקות 

טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, שלא 

עיניך   ומה היו אומרות? בחור, שא נא .ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ...לבייש את מי שאין לו

שקר החן והבל היופי, אשה יראת יי היא   .בנוי, תן עיניך במשפחה אל תתן עיניך .וראה, מה אתה בורר לך

נות ציון וראינה ב צאינה רוכן הוא אומ .ואומר: תנו לה מפרי ידיה, ויהללוה בשערים מעשיה. תתהלל

וביום   .ביום חתונתו, זו מתן תורה .במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו

 ".שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש, שייבנה במהרה בימינו, אמן

יחד עם זאת ממשיכים לחיות  בחיי האומה אבל ובלתי נשכח עותי מהו אירוע משז .החורבןזוכרים את אנו 

תוך  הלאה אל חגי תשרי העומדים בפתחנמשיך ובמחול ובבגדי לבן בריקוד  ועל פי המשנה אף החיים  את

                            .ה במקוםעמידביהדות אין בתהליך של הליכה , המשכיות  מן הֵאבל אל השמחהיציאה 

שקר החן והבל היופי,   .בנוי, תן עיניך במשפחה אל תתן עיניך" זוג היא לפי הקריטריונים הבת בחירת  

על רקע  ) מתקשרים לאהבה ואחדות ישראלימים ה אלו שאומרים  ז"לח " אשה יראת יי היא תתהלל

תשעה באב   ובכך מהווה ט"ו באב תיקון של השבוע ( בהפגנותבין הצדדים השונים והפילוג העימותים 

   .םשנאת חינ  בית המקדש בגלל  בו נחרבש

 ." ֱאֹלֶהיָך ה' ֵאת ְוָאַהְבתָ " ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד ומיד נאמרהאמונה היהודית: ְשַמע ִיְשָרֵאל  יסודמופיע  הבפרש

באותו הפרק בויקרא  ם  פעמיי. שלוש פעמים  "ְוָאַהְבתָ  " המילה הל התורה כולה מופיעכאומרים שב חז"ל

"  ר ַהָּגר ִאְתֶכם, ְוָאַהְבָת לֹו ָכמֹוָךְכֶאְזָרח ִמֶכם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהּגֵ  "ך מיד בהמשו"  ָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָךוְ  " 

לפני אהבת הבריות והתורה ציותה על האהבת הזולת  ." יָךקֱאֹלה'  ְוָאַהְבָת, ֵאת"  פרשתנובישית שלהו

הנחייה לכל אדם שלא ניתן לעבוד את ה' ולהגיע לאהבת ה' ללא שזו הציווי על אהבת ה' ויש הלומדים 

 . צריך לאהוב את הבריות אשר יצרמי שמאמין בה'  .ת אדם ובמיוחד אהבת ישראלאהב

"  ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך " "י ז"ל לימד כי קודם התפילה יקבל עליו כל אדם מישראל מצוות עשה של האר

    א סייג.לל אהוב ולכבדלדע ובע"ה שנ  ויכוון לאהוב כל אחד כנפשו ורק אז יפנה לתפילה
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