
 .וחודש טוב שבת שלום

 

 שלר איתן

 

 "ללעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז

 טתשע" אבמנחם                                  בס"ד 

 סעי מרשת השבוע מפנגיעות 

 

  .ה בספרחרונהאת מסעי פרשאת השבת בע"ה  נקרא וכניסת חודש מנחם אב סיום ספר במדבר לקראת

תיאור  ,לארץ ישראל החניות שעשו בדרךו מאז יציאת מצרים ישראל מסעות בניסיכום נקרא את 

ארץ  בוישו מצוות כיבוש , גיאוגרפי של גבולות הארץ וחלוקת הנחלות בארץ ומעבר לירדן המזרחי

 בנות צלפחדעל שוב נקרא  , וקידוש החייםקדושת הארץ  ,ערי הלוויים , המקלטערי  נושא , ישראל

 .(חזק ונתחזק  )חזק  .ועוד נחלותל בהתייחסות

 

ל חשהאליה הארוך החל מתיאור המסע  .ובמישריןפין בעקי למעשה בארץ ישראלעוסקת הפרשה 

  .גבולותיה וההתנחלות בהבמצרים וממשיך בתיאור 

לזכר חורבן פרשה נקראת תמיד בתקופת שלושת השבועות כלל שהה המפרשים אומרים שאין זה מקר

 .והיציאה לגלות מארץ ישראלהבית חורבן ה , ההתנחלות בהארץ ו

 

 .אחר הקמתולבפרשנותו על הפרשה מזכיר שזרעי חורבן הבית הראשון נטמנו שנים לא רבות הרב זקס 

ים הכבדים סיעול המבשל בקרב העם רבה שלמה היתה תסיסה ך המלף ימי לקראת סוכבר  ,למעשה

חבעם בנו יעצו לרו הבכירים יועצי ,פטירת שלמהלאחר  .בניין בית המקדשמימון בניית לשהוטלו על העם 

ת ולמעשה להחיל כלכל ת נטל המסולהוריד אומצבו תלונות העם יות קשוב ללהך הנכנס והמל יורש העצר

וידבר "  .ללא צורך בבחירותים וישורירש את התפקיד ללא צורך בהצגת כמרות שלוזאת  בחירות

ְוָהיּו  ה ַוֲעַבְדָתם, ַוֲעִניָתם, ְוִדַבְרָת ֲאֵליֶהם ְדָבִרים טֹוִביםֶעֶבד ָלָעם ַהזֶ -ַהּיֹום ִתְהֶיה-)ַוְיַדְברּו( ֵאָליו ֵלאֹמר, ִאם

אופוזיציה רחבעם שלא חשש מ .תשרת את העם העם ישרת אותך" כלומר אם .ַהָּיִמים-ְלָך ֲעָבִדים, ָכל

לשתי ממלכות  המלכותו נקרעהביא לקרע ובכיה לדורות כאשר וקדמות הליכה לבחירות ממאפשרות לו

" בית שהתפלג נגד עצמו לא  אמר  אברהם לינקולן. שנפילתן היתה רק שאלה של זמןוקטנות  חלשות

 כאשר יש פלגנות וסכסוך פנימינה דואגת לציבור ומנותקת ממנו אי מנהיגותהיעמוד לאורך ימים " כאשר 

 .בלתי נמנעוהחורבן הוא הרס וההעם  תעל מאבקי כח פנימיים המחלישים אהאנרגיה מתבזבזת 

אנו עם קטן ונרדף  .הכרח הישרדותי , ת לעם ישראל אלא כורחיננה מותרואראויה ואחראית מנהיגות 

צמיחה כמו לקריסה למוכח להצלחה ופוטנציאל יש . לעם ישראל ובקיעים וסדקים פוגעים בנו קשות

 .ילוגבעת פ והתרסקות

 

 נבואות הפורענות , ודברי משה  אנו קוראים את פרשות השבועשלושת השבועות של ימי בין המצרים ב

 תווניסיונהתנכלויות  רדעם ישראל ש .דדועסר ממדווקא יש ולמרות הכל של הנביאים ישעיהו וירמיהו 

 .התאושש והתחזקאך פגע קשות נהוא מכולם  .הארוכה ההיסטוריההשמדה קשים לאורך 

מעבדות לארץ ישראל אשר הוביל את עם ישראל משה הללו ,  ישראלבכירי  תשר בין שלוהרב זקס מקש

 .שבת חזון וירמיהו שחזה את החורבן-בת הבאה בש" שנקרא  ישעיהוחזון בעל ה " ישעיהו , לחרות 

תקופות על תקווה . הם בשרו גם  וחיפ, שלושתם חזו חורבן אולם שלושתם הם היו ביקורתיים שלושת

 ַהְדָבִרים-ָיֹבאּו ָעֶליָך ָכל-ְוָהָיה ִכי"  מרוא משה .תקווה לעתידעם יחד אולם נזפו קשות בעם הם קשות 

יָך קֶ ֱאֹלה'  ַהּגֹוִים, ֲאֶשר ִהִדיֲחָך-לְלָבֶבָך, ְבכָ -ַהְבָרָכה ְוַהְקָלָלה, ֲאֶשר ָנַתִתי, ְלָפֶניָך; ַוֲהֵשֹבָת, ֶאל ָהֵאֶלה

ָהַעִמים, -ב, ְוִקֶבְצָך ִמָכלְשבּוְתָך, ְוִרֲחֶמָך; ְושָ -ֱאֹלֶהיָך ֶאתה'  ְוָשב ...יָך, ְוָשַמְעָת ְבֹקלֹוקֶ ֱאֹלה'  ְוַשְבָת ַעד ָשָמה

 ֱאֹלֶהיָך, ּוִמָשם, ִיָקֶחָךה '  ִמָשם, ְיַקֶבְצָך ִיְהֶיה ִנַדֲחָך, ִבְקֵצה ַהָשָמִים-ִאם .ֱאֹלֶהיָך, ָשָמהה'  ֲאֶשר ֱהִפיְצָך

 ".ּה; ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבָך, ֵמֲאֹבֶתיָךִויִרְשתָ  ָיְרשּו ֲאֹבֶתיָך-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ֱאֹלֶהיָך, ֶאלה'  ֶוֱהִביֲאָך

 ִקְרָיה, ֶנֱאָמָנה ֵכן, ִיָקֵרא ָלְך ִעיר ַהֶצֶדק-ְוָאִשיָבה ֹשְפַטִיְך ְכָבִראֹשָנה, ְוֹיֲעַצִיְך ְכַבְתִחָלה; ַאֲחֵריישעיהו אומר " 

עֹוד ֶאְבֵנְך  .ָמָצא ֵחן ַבִמְדָבר, ַעם ְשִריֵדי ָחֶרב; ָהלֹוְך ְלַהְרִּגיעֹו, ִיְשָרֵאלה'  ָאַמר ֹכה"  אומר  "  וירמיהו

עֹוד ִתְטִעי ְכָרִמים, ְבָהֵרי ֹשְמרֹון; ָנְטעּו  .עֹוד ַתְעִדי ֻתַפִיְך, ְוָיָצאת ִבְמחֹול ְמַשֲחִקים  ְוִנְבֵנית, ְבתּוַלת ִיְשָרֵאל:

ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶבִכי, ה'  ֹכה ָאַמר ....ָאֶרץ-ִהְנִני ֵמִביא אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ָצפֹון, ְוִקַבְצִתים ִמַּיְרְכֵתי...  ִחֵללּוֹנְטִעים, וְ 

ְוָשבּו ָבִנים, ה'  ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך, ְנֻאם-ְוֵיש ְוָשבּו ֵמֶאֶרץ אֹוֵיבה' -ָלֵתְך ְנֻאםִכי ֵיש ָשָכר ִלְפעֻ   ְוֵעיַנִיְך, ִמִדְמָעה:

 קשותהנבואות . בה לעםההאדאגה ומתוך אך האמת הקשה ה באמירת תת הנביאים היגדול"  ִלְגבּוָלם

 הברכותכל יתגשמו גם וש נזכה למנהיגים ראוייםש תקווה גדולהאנו לצערנו שהתגשמו לכן  והוכח

     המיועדות לנו .האמורות ו

                     


