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 שלר איתן

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

  תשע"ח אב                         בס"ד 

                                  דברים שבת חזוןנגיעות מפרשת השבוע 

 נחמהתוכחה , הפרידהרי ובהם דבדברים  תאת פרש קראישן ונ /ספר חדש  -דף חדש תחיל נבע"ה השבת 
  .לפני מותו הקרב של משה תזכורות וזיכרונות 

אנו ננהג בה ככל השבתות , מאחר ושבת דוחה אבלות תשעה באב ביא שבת חזון שחלה השנה הבת שה
הגאולה אמורה  ., כולל אכילת סעודה מפסקת מכובדת שניתן להרבות בה בבשר וייןש באכילה ובלבו

  .יחל במוצאי השבת  תשעה באב שנדחה ,  צוםלהגיע בכל דקה אולם אם בכל זאת היא לא תגיע הרי ש

ֵאיָכה ֶאָּׂשא, ְלַבִּדי, "  השבועבפרשת  –"  ֵאיָכהשלוש פעמים בקריאה " ניתקל  בשבת וביום ראשון
" ובקריאת מגילת איכה   ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה, ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה"  בישעיהו  בהפטרה"  ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם, ְוִריְבֶכם

לביטוי של אבל  " ֵאיָכה" .  עם השנים הפכה המילה "  ָהְיָתה, ְּכַאְלָמָנה ָבה ָבָדד, ָהִעיר ַרָּבִתי ָעםֵאיָכה ָיׁשְ " 
  צער וכאב ובמיוחד בתשעה באב כאשר הביטוי מופיע בקינות רבות . 

בין שלוש התקופות ש עם ישראל לאורך טוען שיש קשר של התפתחות שלילית בהתנהגותהרב שטיינזלץ 
                                                                                                                            .לאורך הדורותהקריאות הללו 

הוא אומר זאת דווקא בנאום  בחטא העגל ואפילו לא בחטא המרגליםֵאיָכה בביטוי שתמש אינו ממשה 
יש " ֵאיָכה ֶאָּׂשא, ְלַבִּדי,  יש כאן אמירה שנשמעת אישית אבל היא מכוונת לכולם .משה אומר "הפרידה , 

הוא מרגיש  .בעמו בודדלבד,  משה מרגיששל משה .  כאן מתבטא הקושי"  ְלַבִּדי " –לשים לב לקריאתו 
 , םיוכהן גדול ,לו - ,יש לו עוזרים רבים ן לו עוזריםלא במובן שאיכל העם ,  שלו ללבדו נושא בעושהוא 

אצל הציבור הגדול רואה משה  אדיש ולא אכפתי .העם שרושם ממשפט זה  אבל עושהופטים ושוטרים ש
ואולי אפילו גדולות של התנהלות העם , בעלי התפקידים מבצעים את תפקידם הבשאלות  חוסר עניין 

ראה דאגה הלמחליפו כי הוא נבחר יהושע  .אין רוח של מעורבות בחיי העם והקהילהבצורה טובה אבל 
מזון ומים הם  ,דברים ייעשו בשבילםש הצפומ ומגדר יוצא ואינ. רוב הציבור לעתיד עם ישראלואכפתיות 

לאחר מות אחר כך , רבות שנים למרות אזהרות משה ,  .אין כל מוטיבציהומקבלים בצורה ניסית משמים 
 .בדבקות (כאילו שהיא עזרה אי פעם ) עבודה זרהלעבוד  היתה כה גדולה עד שעברואי האכפתיות  יהושע
הרי שמהשתתפות  ,התקרבות לטקסי העבודה הזרהאת הבצורה חד משמעית  הלא דחוהציבור מאחר 

להאשמה הקשה של זהו הקשר   .לפולחן מלא של רוב העם לעבודות אלילים רובבטקסים שוליים ע
נמשכת וכובשת כל חלקה טובה דרדרות הה " ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה, ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה"  דורות רבים אחרי ישעיהו

הוא דואג והעם לבדו מול היה קשה משה ל" .  ְוַעָּתה ְמַרְּצִחים ֶצֶדק ָיִלין ָּבּהכפי שהוא אומר בהמשך " ו
אכפת הוא יעצור ביוזמתו  ציבורלכאשר לעומת זאת . צליחו לעצור את הסחףילא שאחריו שמנהיגים ל

בפרקי אבות  .הפשע יתגבר ויתעודדלעבריינים וסלחנות  סבלנותכאשר הציבור מגיב ב .סדרחוק ו מפרי
" .זו מדה בינונית. ויש אומרים, זו מדת סדום ,האומר שלי שלי ושלך שלך " –קובעים מהי תכונת סדום 

מידת עד כדי חז"ל רואים בכך עבירה חמורה כאשר כל אחד תחום בפינה שלו ואינו מביע עניין בקהילה 
ָבה ֵאיָכה ָיׁשְ " ומכאן לתוצאה של" ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה" ל מתפתח ומסתעף "  ֵאיָכה ֶאָּׂשא, ְלַבִּדי ". סדום 

ניכור ללהתדרדרות חברתית מובילים  הענייןההתנדבות וחוסר בות ההתערחוסר המעורבות "  .ָבָדד
ישתף , לאחר מכן הוא לא שונא את הרע ,בדידות . בהתחלה האדם לא אהב את הטוב או לא נלחם למענוו

 רויישאלאחר מכן יעשה עבירה ועוד עבירה יסכים עם הרע , גם לאט לאט הוא  "בקטנה " העמו פעול
 -התעלות  –במקום התדרדרות שכולם יהיו מעורבים . התפלל משה . בודדים זאבים בסביבה של 

ולהיטות צברו כוח עוצמה יפעלו מתוך רצון ואפתיות יסחפו אחריהם בודדים נוספים ביחד ישהבודדים 
קריאות האיכה אומרות לנו לצאת מהבדידות יה . ת הרבים אל הדרך הרצוא לסחוףשיכולה לשנות 

    ונגיע גאולה התהליכי זירוז  - " ֲאִחיֶׁשָּנה" -לבע"ה יגרום עם ישראל בצורה הזו  .למעורבות סולהיכנ
 "  ָמָנהִקְרָיה, ֶנאֱ  ֵכן, ִיָּקֵרא ָל ִעיר ַהֶּצֶדק-ְוָאִׁשיָבה ֹׁשְפַטִי ְּכָבִראֹׁשָנה, ְוֹיֲעַצִי ְּכַבְּתִחָּלה; ַאֲחֵרי"   -ל


