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 הקדמה

פסיקתא וה בראשית רבה מדרשיך לשכבה המוקדמת של המדרשים כמו מדרש איכה רבה שי

למניינם(. המדרש הוא מדרש פרשני, כלומר הוא דורש  1-למאה ה 5-)בין המאה ה דרב כהנא

בראשית רבה. המדרש דורש מילים ומשפטים,  את פסוקי מגילת איכה לפי הסדר, כמו מדרש

 מדייק במילותיהם, מסביר, מבאר, ומרחיב ברעיונות הגנוזים בהם. 

תשעה רוב הפירושים המדרשיים נוצרו בודאי בלימודה של מגילת איכה. אפשר אפילו שנוצרו ב

עצמו, בו אסור ללמוד תורה משמחת, אבל מותר לעסוק במגילת איכה, והעיון בה הוא  באב

הדרך להתעמק בתוכן התענית ותכליתה. לאלה נספחו גם דרשות שהובאו לכאן ממקומות 

 אחרים וקשרן אל הפסוק באיכה עקיף או שולי. 

 

 יחודו של מדרש איכה:

ינה, קינה היא ביטוי של אבל. היא מזכירה את הצער, האבדן, הייסורים, היא מגילת איכה היא ק

מעוררת להזדהות ולבכי. מגילת איכה כוללת גם הכרת בחטא, קבלת אחריות, תפילה, ותקווה, 

מן הכתוב עולות גם עובדות היסטוריות, אבל כל אלה אינם עיקר המגילה אלא טפל לו. מעצם 

טורי, או דיון רעיוני, המסר העיקרי שלה הוא הקינה עצמה. משום טיבה מטרתה אינה תיעוד היס

כך נדמה שכל הקינות דומות, הן חוזרות באופן מונוטוני על אותם דברים ואין טעם להיכנס 

 לפרטים. הכאב הולך ופג עם הזמן והקינה הולכת ומאבדת מערכה ומשמעותה במהלך הדורות.

ו ספר שלם של דרשות על פסוקי המגילה, בחנו חכמים ראו את הקינה באור אחר. הם הקדיש

פסוק פסוק, ונכנסו לפרטי פרטיו, בכך הפכו את המגילה מקינה סתמית לנבואה בעלת מסרים 

 (. א ד")מגילה י "נבואה שהוצרכה לדורות נכתבהמוגדרים בכל תחומי החיים, "

קודת המבט שלו המדרש הוא ארצישראלי, הוא לא מסתפק במסר כללי, מופשט וסטריאוטופי, נ

על החורבן קרובה בזמן ובמקום, הוא מבטא מסורת חיה על האירועים )קרובה לזו של 

 הירושלמי(, נוקב בשמות אישים וצובע את העובדות בפרטים חיים ורוטטים.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%A8%D7%91%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90_%D7%93%D7%A8%D7%91_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90_%D7%93%D7%A8%D7%91_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90_%D7%93%D7%A8%D7%91_%D7%9B%D7%94%D7%A0%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%91
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 סיפורים. .א

 ירושליםמדרש איכה מתייחד בסיפורים הרבים המצויים בו. הסיפורים עוסקים בגדולתה של 

בימי הבית שני, תפארתה וחכמת תושביה. ולהבדיל, סיפורים על החורבן וסבלם של ישראל 

. חלק מן הסיפורים הם סיפורים גדולים מרד בר כוכבאוב הבית השני, בית הראשוןבימי ה

שמהווים חטיבה עצמאית, כשהם משובצים בתוך המדרש הם נעשים לב הדברים, ודרשות 

 הכתובים המלווים אותם נשענים עליהם. 

ורים מעלים תמונות חיות של אישים פרטיים, מפרשים בשמותיהם של אנשים, מצביעים הסיפ

על עובדות קונקרטיות. לקח דומה נלמד ביחס להנצחת השואה. אסון גדול מאד האדם לא 

מסוגל להכיל. מותם של ששה מליון איננו נתפס, ועל כן באופן פרדוכסאלי אינו אומר לנו דבר. 

ממשית היא לפרוט אותה לעובדות קטנות, לספר את סיפורם של הדרך להפוך את השואה ל

יחידים. אף הסיפור במדרש איכה הופך את האמירה הכללית של הקינה, למשהו ממשי, שניתן 

 להתחבר אליו, להתרגש ממנו, ולהפיק מסקנות והדרכות ממשיות.  

 

 ב. המגילה אקטואלית.

מיהו על חורבן הבית הראשון. אבל כאשר מגילת איכה, לפי מסורת חכמים, היא קינתו של יר

היא נתפסת 'כנבואה שהוצרכה לדורות', טווח התייחסותה מתרחב ופסוקיה ותיאוריה הופכים 

למסר אקטואלי, ההולם את חורבן הבית הראשון, ואת קשיי הגלות של כל הדורות, בזמנם של 

וס, אדריינוס, או על התנאים והאמוראים. הם נדרשים לא רק על נבוכדנצר, אלא גם על טיט

התקדמות הפרתים בתקופה הביזנטית )למשל: פתיחה י"ב: בית מדרשו של רבן יוחנן בן זכאי. 

 וא' ל"א על אספסיינוס(.

 

 ג. תפארת ירושלים. 

עניינו של המדרש הוא החיים ולא המוות, על כן אינו מסתפק בתיאור החורבן ועומק הגלות, 

של ירושלים ותפארתה בסוף ימי הבית השני, על חוכמת  אלא מביא שפע של תיאורים על חייה

בניה, וריבוי בתי הכנסיות ובתי הספר בתוכה. בין הנוסעים לפולין היום יש הנוסעים למחנות 

המוות ועוסקים בחורבן בלבד, ויש המחפשים את שורשיה היהודיים, את מחוזות החסידות, את 

רי הקרפאטים, סימנים לבתי המדרשות זכר הבעל שם טוב המהלך בערבות פודוליה או בה

והכנסיות שהיו בה וקברות הצדיקים )ראה: פתיחה י"ב ארבע מאות ושמונים בתי כנסיות ובכל 

 אחד בית ספר ובית תלמוד(.

     

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%95%D7%9B%D7%91%D7%90
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 ד. גאולה. 

המגילה עוסקת בצער על החורבן והגלות, אבל המדרש נושא את עיניו אל הגאולה העתידה 

ה של זו. יתר על כן, המדרש רואה את הגאולה נעוצה כבר בתוך ומוצא במגילה את יסודותי

החורבן, ובכך תופס את החורבן לא כאסון ועונש על העבר בלבד, אלא כמבוא לגאולה. הצרה 

 עצמה יש בה מיסוד התקווה )ראה למשל בפסוקים המסיימים את המגילה(.

  

 ה. לקח מוסרי. 

יזה חטאים גרמו לו, מי האישים והגורמים המדרש דן לא רק בחורבן אלא גם בסיבותיו, א

עיר  –ג ביטול תורה. ה -שהביאו במעשיהם לחורבן ועל מי האחריות מוטלת )ראה פתיחות א

 יג בוגדנות. יד טפשות מרושעת(. -הדמים.  יב 

 

 ו. אירוע קוסמי

ם הגלות היא בעיה לאומית ישראלית, העם נדד מארצו, הוא משועבד וסובל ייסורים קשים. אול

המדרש רואה בחורבן המקדש וירושלים אירוע כלל עולמי. הברכה האלוהית והשראת השכינה 

הסתלקו מן העולם, החיים הפכו לרדודים, חסרים ופגומים, אין טעם לאוכל, דלל מעיין היצירה, 

האופק הרוחני התנמך. החורבן נעשה בעיה קוסמית ושמימית, לא רק העם גלה ממקומו אלא גם 

ה למשל פתיחה כ"ד, המספד השמיימי. פתיחה כ"ה עשר מסעות נסעה שכינה. א' השכינה )רא

 נ"א הפרה הגועה(.

 

 ז. תפיסה רוחנית

הבנת אסון החורבן והגלות עוברת תהליך של עידון והעמקה פנימית. מהדגשת החורבן החומרי 

כינה. עוברים אל הקלקול הרוחני. מי שהחריב את המקדש אינו הבבלים או הרומאים אלא הש

 מי שאשם בו אינו טיטוס אלא עם ישראל )פרשה א' מ"א, ממרום שלח אש בעצמותי(.

מה שחרב אינו ארמונות ירושלים ובתי האבן שלה בלבד, אלא בתי כנסיות ובתי מדרשות 

 (.ב"יפתיחתא )

מי שגלה מביתו ומקומו אינו עם ישראל לבדו אלא השכינה. החורבן שעקר את ישראל מארצו, 

עצמאותו ושעבדו לעמים, עובר שינוי תפיסה, הוא לא בא מבחוץ אלא תוצרת בית, ביטל את 

הוא מותנה ותלוי במצבו הרוחני של העם, על כן גם פתרונו לא יבוא מבחוץ והתעוררות עצמית 

 וביקורת נוקבת, יכולה לחולל מהפך פנימי, שיביא את הגאולה. 
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ים מפורשים ומוגשים בלשון ברורה מדרש איכה מופיע כאן מנוקד ומתורגם, ודברי חכמ

ועכשווית, השוה לכל נפש. מאחר והסיפורים תופסים את המקום המרכזי במדרש, טבעי הוא 

שהעיונים שלנו יתרכזו בהם וירחיבו בעניינם. אולם אין זה אוסף של מדרשים נבחרים, אלא 

ת בובר, אבל עיון שיטתי ורציף במדרש. צויינו הבדלי גירסאות בולטים בהשוואה למהדור

מטרתנו אינה עיונית מדעית, אלא חינוכית ורעיונית. נבקש לעמוד כאן על מסריו הרוחניים של 

 המדרש, ולעשותם כלי חינוכי בידי הלומדים, המורים והרבנים. 

הבאתי משהו מפירושיהם של גדולי הדורות עד אחרוני ההוגים, והדברים נלקטו מפי ספרים 

בשמם ורבים נשכחו מאתנו, אולם כך וכך הדברים עובדו ונוצקו וסופרים רבים, חלק נזכרו 

למסכת חדשה, ותפיסה חדשה. ניסיתי לפענח את כוונת המדרש מתוכו, קרוב לפשט המאמרים, 

בשיטת ה'פירוש' )ראה את דברי הרב קוק במבוא 'גבולות המדרש'(, אולם יש כאן גם מן 

דים או בנושאים מיוחדים, הרחבת ה'ביאור' וההרחבה. הבחירה להתמקד במאמרים מיוח

הדברים והעשרתם ממקורות אחרים, היא בחירה אישית, שלי, הרושם שנתנו בי המאמרים 

 בשעת העיון במדרש. 

קוראים המעוניינים ללקט צימוקים מסיפורי המדרש, ימצאו אותם על פי רשימת הסיפורים 

ני מקווה שימצאו גם קוראים והסימון הגראפי שניתן בהם, או על פי התוכן והמפתח. אבל א

נאמנים, שיהיו מוכנים להפליג במסע הזה אל תוך המדרש, לטעום בו טעם חדש. זו הזדמנות 

ללמוד מדרש קדום וקטן זה מתחילתו ועד סופו, ובאמצעותו ללמוד לימוד גדול על דרכי 

 המדרש בכלל.  

 

 רשימת הסיפורים: 

 פתיחה ט' העמונים והמואבים והכרובים. 

ה כג, מעשה דם זכריה התוסס. כולל שלושה חלקים: רצח זכריה )פתיחתא ה'(, נקמתו על פתיח

ידי נבוזראדן )פתיחתא כ"ג(. והתגיירותו )פרשה ב' אות ד' בלע ה' ושוב בפרשה ד' ט"ז מחאת 

 נביאיה. ראה הרחבת הדברים בפתיחתא כ"ג ובפרשה ב' ד'(. 

 פתיחה כ"ד, המספד השמיימי. 

 ונבוזראדן פתיחה לד ירמיהו

 א' ב' שיירת הפלפלין שנמכרה בירושלים ביום אחד. 

 י"ג: רבתי בגויים: אחד עשר סיפורים על חכמתם של בני ירושלים.  –א' ד' 

 י"ח: סדרת סיפורים על החלומות ופשרם.  –א' י"ד 

 א' י"ט: מסע ר' יהושע בן חנניה.

 כאי ואספסיאנוס.א' ל"א היו צריה לראש: סדרת הסיפורים על רבן יוחנן בן ז



8 

 

 

סדרת סיפורים: קידוש השם של המתבקשים לקלון בזמן  ,בוכיה אני אלה על ה"מא' 

, הנותרים אוכלים בשר האב, פולמוס רמון בית בקעתהטבח של אדרייאנוס ב ,אספסיאנוס

 טריינוס בעקבות לידת בנו בט' באב ומותו בחנוכה.

  .שנשבו הכהן צדוק בני בשני עשהמ :ו"מסדרת הסיפורים נמשכת גם באותיות הבאות א' 

  .בייתוס בת במרים מעשה :ז"מא' 

  .נקדימון של בתו במרים מעשה "ח:מא' 

  ואבדו בגדיה בים. בעכו ופדאוה שנשבית נחתום בייתוס בת במרים מעשה :ט"מא' 

  .בניה ושבעה היא שנשבית נחתום בת במרים מעשה ':נא' 

 ולבסוף אכלתו. לאמו קטן בן והניח שמת יוסף בן בדואג מעשה א"נא' 

ה פרתו, לידת געתכי רחק ממני מרחם משיב נפשי: מעשה ביהודי שהיה חורש ו ,א"נועוד בא' 

 המשיח.

 ב' י"ד שבועת צדקיה לנבוכנצר.

 ב' ט"ז אישה שולחת את בעלה עם צמיד לשוק.

 ב' כ"ג בן לדואג שמדדתו אמו בטפחים ולבסוף אכלתהו.

 עולות בדרך נס למקדש.ג' ג' בנות לוד וציפורי 

 ג' ג' מי שהלך אחר פרתו שיצאה מן הארץ, ולא הצליח למצוא את הדרך חזרה.

 ג' ו' בנו של ר' חנינא בן תרדיון שהתחבר לליסטים ונהרג.

 ג' ו' לימוד חמש מאות סוגי לחם ומאה סוגי ביצה.

 ים סוגי תבשיל. ג' ו' ר' יהודה בן בתירה אכל לאחר שהפסיק בסעודה ליום כיפור, עוד שמונ

 ג' ח' אדרייאנוס מתווכח עם ר' יהושע על המלאכים.

 ג' ר' אדרייאנוס הורג יהודים בלי סיבה. 

 ד' ג' קמצא ובר קמצא.

 ד' ד' ר' יהושע בן חנניא פודה תינוק מבית האסורים.

 ד' ה' מעשה בנער שלא מצא מים וקפץ והתאבד בעקבות הכלי שנשבר. 

 ה' ח' האצת הגולים לבבל

 ' י"ח ר' עקיבא וחכמיםה
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 מדרש האגדה

 מבוא

 א. אמיתה של תורה

הלומד תורה צריך "לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא" )סנהדרין ק"ו ב(, מטרת הלימוד היא 

להגיע אל ההלכה. ריבוי פלפולים ופירושים לא יקלע למטרה, אלא היכולת לברור את הפירוש 

לכה, ראוי להתפלל שיזכהו יתברך לאסוקי כשרוצה לעיין בדבר ההנכון והקולע. על כן "

'(. משמעות הדבר שלכל ז ')נפש החיים דה" שמעתא אליבא דהלכתא, לכוין לאמיתה של תור

כתוב קיים פירוש אחד, שהוא "אמיתה של תורה", הוא ואין בלתו. אם רוצים להגיע אל הפירוש 

או הריאליה שלו, זהו  הזה צריך לחתור אל 'פשט' הכתוב, כפי שהוא עולה מלשונו, הקשרו

תוכנו של הכתוב ועיקר כוונתו. כל המאמץ הלימודי שלנו מכוון למציאת הפירוש האחד הנכון. 

לא הוה ידע מאי קאמרי רבנן ולמשקל ( על יהודה: "א ב")בבא קמא צועל כן התפלל משה 

מצריו ועזר ' ,לא הוה סליק ליה שמעתתא אליבא דהלכתא '.ידיו רב לו' ,ומיטרח בהדי רבנן

 '". תהיה

תכלית כל לימוד להגיע אל האמת. הדברים נכונים לא רק בהלכה, אולם בלימוד התורה זו לא 

רק התכלית אלא מהות התורה ועצם לימודה: ה' אמת, חותמו אמת, משה אמת ותורתו אמת 

  (.ב י")סנהדרין ק

תורה ' יה למימרה לאשר נתן לנו תורת אמת. לכאורה הלשון אינו מדויק דהו ,בנוסה הברכה"

אל התורה שמלמדת לנו  י ישראל. ונראה דתורת הוא פועל יוצא. שעיקר חביבות בנ'תיאמית

דרך האמת. כי עולם הזה היא עלמא דשיקרא. רק הקב"ה נתן לנו התורה שע"י נזכה אל האמת. 

ונמצא עיקר האמת  ,אין אמת אלא תורה. כי התורה הוא חיות הכל ,תתן אמת ליעקב תיב:כדכ

 (.תרמ"חת, סוכו, שפת אמת דברים" )כל דבר הוא התורה. והיא ציור האמיתי של כל הדבריםב

אולם בפועל ה'פשט' היה רק אחת הדרכים בהן פירשו חכמי ישראל את התורה. מדרש ההלכה, 

כמו שהוא מופיע במכילתא, בספרא, בספרי ובתלמוד, איננו תמיד הפירוש העולה באופן ישיר 

העיסוק בפשט עצמו התפתח והתרחב על ידי פרשני המקרא בימי הביניים,  מן הלשון וההקשר.

אז יצא ממסגרת הפירוש המילולי של הכתוב אל ההקשר הכללי, והדרך להבנת משמעות 

 הפרשה. 

אמר רב איקא בר אבין מפרשנות הפשט של חכמי המשנה והתלמוד נותרו לנו רק התרגומים: "

ים ְמֹפָרש ְוׂשֹום ' נחמיה חמאי דכתיב ) :אמר רב חננאל אמר רב ת ָהֱאֹלה  ֵסֶפר ְבתֹורַּ ְקְראּו בַּ י  ח( וַּ
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ְקָרא מ  ינּו בַּ ָיב   -ושום שכל  ,זה תרגום -מפורש  ,זה מקרא -ויקראו בספר תורת האלהים  ?ֶׂשֶכל וַּ

 (. א' מגילה ג" )ואמרי לה אלו המסורת ,אלו פיסקי טעמים -ויבינו במקרא  ,אלו הפסוקין

כמים פתוחה הייתה לא רק דרך אחת ללימוד התורה, אלא ארבע: פשט, רמז, דרש לפני הח

כי דרכי התורה הם ד', א' פשט  ...ראו ד' נביאים את התורה כל אחד בפנים שונים וכו'וסוד. "

הוא הפשוט.  ,אם תשמעו בקולי :ט ה(")שמות י יתרו רשתבפ ה שאמרוז .וכו', וסימנים פרד"ס

הדברים האלה כרתי אתך ברית  ל פיכי ע ,הדרש, תורה שבע"פ, שנאמר הוא ,ושמרתם את בריתי

הוא סוד  ,ואתם תהיו לי ממלכת כהנים .במעשה בראשית ,והייתם לי סגולה ,ד כז(")שמות ל

 א, על פי דברי האר"י(. א"כ, מהרש"א עירובין) מרכבה

שהם מארבעה  התורה יש בה ד' דרכים כלליים והן ענין פרד"ס, ויש לך לדעתוכן אמרו: "

הפשט אורו מאיר  .יהיעש ,יצירה ,בריאה ,הדרגות אורות עליונים, המתכנים בשם אצילות

וכבר הקדמנו  .רמז בעולם היצירה, דרש בעולם הבריאה, סוד בעולם האצילות ,היבעולם העשי

פעמים רבות שאין לך מדרגה בקדושה שאין גובהה עשרה, והרי לפניך ארבעים, ולזה היה שם 

אור החיים ) "תה תורה חסרה אותה בחינהים יום שלימים, ואם היה חסר יום אחד היארבעי

 (.שפת אמת שמות וארא תרל"זו .אופן רב ,מגלה עמוקות ואתחנן. וראה ב ו"שמות ל

המפתיע הוא שמכל הדרכים חיבבו חכמים את הדרשה. כאשר נבחן את היקף דבריהם נמצא כי 

וכך היא מופיעה במדרשי האגדה שבתלמודים ובקובצי עיקר עיסוקם בכתוב היה באמצעותה, 

 המדרש. נראה שבחרו דווקא בה למסלול העיקרי אל הכתוב, ולא בפשט. 

מול התפיסה של 'פירוש אחד לכתוב', מציג הדרש גישה הפוכה, הוא יודע שאינו הפשט, אך כל 

ציאת מצרים", המרבה בפירושים הרי זה משובח. כך אומרים אנו בהגדה "כל המרבה לספר בי

והכוונה אינה לספר מה שהיה שם, שהרי לא היינו שם, אלא פירושו, המרבה לדרוש את 

 הכתובים כפי שמדגימה ההגדה, הרי זה משובח.

ְרָבה ָלֶהם ת" יָכְך ה  ְׂשָרֵאל, ְלפ  כֹות ֶאת י  ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְלזַּ ְשָיא אֹוֵמר, ָרָצה הַּ י ֲחנְַּנָיא ֶבן ֲעקַּ ב  ָרה וֹ רַּ

ר )ישעיה מ ְצֹות, ֶשֶנֱאמַּ יל תֹוָרה ְויְַּאד   ה' :ב כב("ּומ  ְדקֹו יְַּגד  ן צ  עַּ ריבוי  ב(. גכ")מכות יר" ָחֵפץ ְלמַּ

יל תֹוָרה המצוות מרבה זכויות בעולם, אולם  הוא ערך לעצמו. ריבוי הדרשות והמשמעויות יְַּגד 

כמים מרבים שלום בעולם" )ברכות העולות מן הפסוקים מגדיל את האור בעולם. "תלמידי ח

 ס"ד א(, על ידי מחלוקותיהם וריבוי הדעות, גם אלה שנדחו, מתרווחת השמועה ומתבררת. 

 

 ב. הדרשה והפשט

הפשט והדרש אינן רק שיטות לימוד שונות, אלא גם תפיסות שונות. הפשט קשור למציאות 

כול לחיות בפני עצמו. אינו ולהקשר הריאלי. בעולם המדרש הכתוב הוא עולם רוחני שלם שי

מחוייב למציאות, במרכז עומד הספר, המילה הכתובה, הדרשה תופסת אותה באופן דווקני, 
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ובדקויותיה, גם אם היא עוקרת בכך את כוונתו הראשונית של הכתוב. אולם כאשר התורה 

 ניסחה את דבריה באופן שמחזיק את ההבנה הזאת, העניקה לדרשה זו לגיטימיות. 

ת הדברים מסירה את המתח בין הפשט לדרש. הדרש מעולם לא ביקש להחליף את הפשט הפנמ

ולרשת אותו, הוא לא התיימר להיות הפירוש היחיד האפשרי. אין אפוא צורך לבחון את הדרש 

בכלי הפשט, והויכוח הגורלי: מהי האמת, מי מכוון לאמיתה של תורה ומי לא, הופך למיותר. 

בן הנכון של הכתוב, אלא המובן הישיר העולה מלשון הכתוב הגדרת הפשט איננה, המו

והקשרו. קיומו של הפשט איננו מבטל את אפשרות קיומן של משמעויות נוספות, עומק לפנים 

מעומק. וכן דרשות חכמים, גם כאשר הן נראות לנו מנוגדות לפשט הכתוב, באו הוסיף תובנות 

 חיוניות המשלימות אותו. 

, ואילו חכמים ואמרו "נעשה ונשמע"ישראל קבלו את התורה ברצון למשל: הכתוב אמר ש

מלמד שכפה  :אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא" ",ויתיצבו בתחתית ההראת הכתוב "ו דרש

אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו  :הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ואמר להם

ומדרשו שנתלש ההר  ,י פשוטו ברגלי ההרלפ" -רש"י ופירש  .א ח"שבת פ" )שם תהא קבורתכם

אלה שתי תפיסות קוטביות ביחס לאופייה של קבלת התורה,  גית"(.מקומו ונכפה עליהם כגי

הכתוב העלה על נס את קבלתה ברצון ובהתלהבות, ואילו חכמים תארו את קבלתה ככפויה 

בסיסי וחשוב כי מתן תורה הוא כה הכרח גמור ציירו ציור של חכמים מסתבר ש ומאוימת.

אין זו סתירה לפשט  ברגע מסוים. תלוי ברצונו הטוב של מישהושלא ייתכן שיהיה  לעולם,

שהרי הכתוב עצמו ציין שני פנים אלו של מתן התורה: העם רצה לקבל את התורה, אבל מתן 

 תורה היה כרוך בהופעה אלוהית מפחידה ומאיימת, באש, ובקול שופר. 

עיד "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום", הכל ההכתוב  דוגמה נוספת בביזת מצרים.

וישאלום. אמר רבי אמי: מלמד "שהיה זה בעל כורחם:  וחכמים דרשאילו נעשה מרצון, ו

שהשאילום בעל כרחם. איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים, ואיכא דאמרי בעל כרחם דישראל. 

שלל, מאן דאמר בעל כרחם דישראל, מאן דאמר בעל כרחם דמצרים, דכתיב ונות בית תחלק 

"ונות נאמר: בתהילים אך לסתירה זו יש יסוד בכתוב עצמו, שהרי  .(ברכות ט' ב) "משום משוי

. הופעת הצדק שלל, בכוח ואדנותהממון מן המצרים הייתה לקיחת לת קבבית תחלק שלל", 

היו מצרים ה .בדין ומגיע להאלוהי בעולם היא הכרח גמור, וראוי לעם שיטול את שכרו ה

אולם כיצד התרחש הדבר? הוא התבצע בדרך מפוארת  ,ישראלל טובהכל  ולא עשאנוסים לתת ו

  .וברצון

לומדי התורה מצווים למצות מן הכתוב את כל הגנוז בו עד תום. אם הכתוב מרים לפנינו פרגוד, 

יסי, גם וקורא לדרשה להפוך את האירועים לפנטסטיים, תלביש הדרשה את הדברים במעטה נ

במקום שהדבר אינו הכרחי במציאות. ואנו נכנס מבעד לפרגוד על כנפי הנס, ולא נרדד את 

 דרשות הכתוב ונצמצם חלילה את מוטת כנפיו.
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וה' פקד ( "ב")פסיקתא רבתי מכך דרשו חכמים מעשי ניסים במקום שאינו הכרחי כלל. למשל: 

כל עקרות שהיו  :ר' שמואל בר' יצחקאמר רבי יהודה בר' סימון בשם ר' חנין בשם  .את שרה

צחוק עשה  :היא ששרה אומרת .ילדו כולם עמה ,וכשילדה ,בעולם נפקדו עם שרה ועיברו עמה

ראובן שמח ושמעון עסוק בקרדומו בשדה  .כ"א ו( בראשיתלי האלהים כל השומע יצחק לי )

 .פקד את שרה וה' :היא שכתב .אלא שכל עקרות שהיו בעולם נפקדו עמה ?ומה שמחה יש לו

וכל אלם  ,וכל פסח ]נעשה[ שוה ,כל סומא שהיה בעולם נפתח ,ולא זו בלבד אלא כשילדה שרה

". אם הכתוב פותח את הפתח, אין למדרש קושי למלא את כל העולם וכל שוטה נתרפא ,נפקח

 בניסים.

ֹיאֶמר דוגמה נוספת:  ְבָשן ּוְזָרקֹו מֶשה ֶאל מֶשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְקחּו ָלֶכם ְמֹלא ָחְפֵניכֶ ה' וַּ יחַּ כ  ם פ 

ְרֹעה ְיָמה ְלֵעיֵני פַּ ָשמַּ ין ֹפֵרחַּ  .הַּ ְשח  ְבֵהָמה ל  ל הַּ ל ָהָאָדם ְועַּ ם ְוָהָיה עַּ ְצָרי  ל ָכל ֶאֶרץ מ  ְוָהָיה ְלָאָבק עַּ

ם  ְצָרי  ֹעת ְבָכל ֶאֶרץ מ  ְעבֻּ חר ט(. משה זרק את האפר שבידיו ובידי אהרון חופן א-ח 'שמות ט)ֲאבַּ

הרי נסים הרבה. אחד שהחזיק קומצו של '(: "א ה"ירבה שמות  חופן, אך רש"י פירש )על פי

אין צורך בנס, אבל  ".משה מלא חפנים שלו ושל אהרן. ואחד שהלך האבק על כל ארץ מצרים

 המדרש תופס את לשון הדברים באופן דווקני, חפינה בשניים, זריקה באחד ובבת אחת.  

 

 ג. רוחניות התורה

הלימוד הפשטני נוטה מעצם טבעו אל המציאותי ומצמצם את עצמו אל הקונקרטי והמעשי. 

הדרש משוחרר מכבלי החומר, מתרומם אל הרוחני הנשגב, ולוקח את הכתוב אל עולם החזון. 

דרשות חכמים, התורה שבעל פה, חושפות ממד אחר של התורה, לפיכך העולם הדתי שמניבה 

 ם יותר מוסרי ומעודן. תפיסה רוחנית זו השליטו חכמים בכל התורה. הדרשה הוא יותר רוחני, ג

 דוגמאות לדבר: 

א. בהלכה: "עין תחת עין" )שמות כ"א כד(, על פי פשוטו של מקרא צריך להוציא את עינו של 

עין  :ר' דוסתאי בן יהודה אומרהמכה, באה דרשת חכמים ועקרה את הכתוב מפשוטו ואמרה: "

אמרת הרי שהיתה עינו של זה גדולה  ?אומר ממון או אינו אלא עין ממש אתה .תחת עין ממון

(. במקרה זה טרחו ב ג")בבא קמא פ?" היאך אני קורא ביה עין תחת עין ,ועינו של זה קטנה

חכמים להוכיח, שהפשט כמו שהוא, אינו אפשרי כלל, והדרשה היא בעצם פשוטו של מקרא, 

אם התורה רצתה לומר ממון, מדוע לא אמרה זאת  והיא קיימת וגנוזה בגוף הכתוב. אולם

 בפירוש, ומדוע נתנה לנו מקום לטעות שהכוונה היא עין ממש? 

ברור שיש פה כוונה כפולה, התורה רוצה לומר אמירה מוסרית ברורה וחד משמעית: קיימת על 

ריך החובל אחריות מחולטת, מי שמוציא את עין חברו ראוי היה שיוציאו את עינו האדם, וצ

לחוש שעינו שלו בסכנה. אולם מימוש הדברים במציאות לא מעשי, הוא עלול לגרור עוול גדול 
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יותר, ולכן אין ליטול ממנו אלא ממון. איננו מתנערים אפוא מן הפשט, אלא מגלים משמעויות 

 נוספות עליו, וכולם, הפשט והדרש יחד, נותנים לנו את תמונה מלאה לכוונות הכתוב.

מה מופיעים בכתוב כאנשי מעשה וגיבורי מלחמה, בדרשת חכמים צוירה דמותם ב. אבות האו

באופן רוחני, כמעט 'גלותי'. אברהם אבינו יוצא כגיבור לקרב נגד ארבעת המלכים ומכניע אותם 

)שם בן נח( אמר שם רבא (: "ב ח")סנהדרין קבחרב, באגדת חכמים הוא לא ממש שופך דמים 

אייתי הקדוש ברוך  :אמר ליה ?כי מזרח ומערב אתון היכי עבידיתוכי אתו עלייכו מל :לאליעזר

)ישעיה  ... וכתיבגילי והוי גירי ,והוו חרבי ,והוה שדינן עפרא ,ואותביה מימיניה ,הוא לאברהם

ֵתן ג-ב א"מ ים יְַּרְד י  ם ּוְמָלכ  ֵתן ְלָפָניו גֹוי  ְגלֹו י  ְקָרֵאהּו ְלרַּ ְזָרח ֶצֶדק י  מ  יר מ  י ֵהע  ש ( מ  ְרבֹו ְכקַּ ֶכָעָפר חַּ

ְשתוֹ  ָדף קַּ ְגָליו ֹלא ָיבֹוא. נ  ח ְברַּ ְרְדֵפם יֲַּעבֹור ָשלֹום ֹארַּ  ". י 

יש  אברהם ונעריו הינם תלמידי חכמים היושבים בבית המדרש, וכל מלחמתם הייתה בדרך נס.

ניה דחושב ,אליעזר הואשאמרו שכלל לא היה לו גדוד חיילים, אלא עבדו האחד בלבד: "

)שלוש מאות ושמונה עשר(". אדרבה, כאשר הפך אברהם את  הכי הוי)הגימטרייה של שמו( 

מפני מה נענש  :אמר רבי אלעזר ,אמר רבי אבהו(: "א ב")נדרים לנעריו לגדוד לוחמים, חטא 

מפני שעשה אנגרייא בתלמידי  ?ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר שנים ,אברהם אבינו

 ". רק את חניכיו ילידי ביתווי :שנאמר .חכמים

ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך אשר לקחתי (: "'א ג"קכ )בבא בתראכך אמרו גם על יעקב 

כי לא בקשתי אבטח  :והלא כבר נאמר ?וכי בחרבו ובקשתו לקח ',מיד האמורי בחרבי ובקשתי

 ". קשתי זו בקשה ,אלא חרבי זו תפלה ?וחרבי לא תושיעני

וירכב אתו במרכבת המשנה אשר לו על יוסף: "דרש ורבי יוסי, רבי יהודה  הרבי יהודנחלקו בזה 

אמר לו רבי יוסי  .זה יוסף שהוא אב בחכמה ורך בשנים(: א ג"ויקראו לפניו אברך" )בראשית מ

מעיד אני עלי שמים וארץ  ?יהודה ברבי, למה אתה מעוית עלינו את הכתובים: בן דורמסקית

תלמיד המצרי  טייוסף השלבי יהודה לא נרתע מלעשות את ". רשאין אברך אלא לברכיים

 .את הפשט ההמפקיעה נגד דרש, ורבי יוסי יצא חכמים צעיר

אב בית דין " ,א ח("א כ-אביר הרועים אשר לשאול )שמואלגיבור מלחמה כמו דואג האדומי, 

 . '()מדרש תהלים ג" היה

תורה, רב שעיסוקו תלמוד  דוד שהרבה להילחם באויביו, מתואר כמי שלוחם מלחמתה של

לא חסיד  ,רבונו של עולם :אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא' א(: "כות דבר)התורה והוראתה 

שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר  ,אני

 ?"ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה
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  ד. שבעים פנים לתורה

ים 'דאמר קרא  ,אמר אביי"מונה ב"תורה מן השמים". בבסיס המדרש עומדת הא ֶבר ֱאֹלה  ת ד  ַאחַּ

ים י ֹעז ֵלאֹלה  י כ  ם זּו ָשָמְעת  י  מקרא אחד יוצא לכמה טעמים ואין טעם  (,יב ב"תהילים ס) 'ְשתַּ

ם  :דבי רבי ישמעאל תנא .אחד יוצא מכמה מקראות י ָכֵאש ְנאֻּ יש יְ  ה'ֲהלֹוא ֹכה ְדָבר  ט  ֹפֵצץ ּוְכפַּ

ע " מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים כט(,ג "ירמיה כ) 'ָסלַּ

(. אדם הכותב טקסט מתכוון להביע בו דבר מוגדר, אם דבריו הובנו בכמה א ד"סנהדרין ל)

אופנים הרי זו תקלה, הוכחה שהכותב לא מסוגל להבהיר את כוונתו. גישה זו שלטה זמן רב 

פרות והמקרא, היום מבינים שהטקסט עומד בפני עצמו, ויכולות להיות בו תובנות במחקר הס

שגם כותבו לא היה מודע להן. לכן יש ללמוד את הכתוב כמו שהוא, להתמקד בגילוי יופיו 

 ועושר גווניו ורמזיו. 

כל תורה אלוהית, דיבור אלוהי, כמו מקורו, נצחי ואין סופי. יש בו מלכתחילה עושר משמעויות. 

הוגה וכל דור יכול לגלות בו פנים חדשות ורבדים שונים, וכל הפרשנויות גנוזות מלכתחילה 

מה  .מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני לואפיבדיבור הראשוני. "

" כבר היה לעולמים :משיבו חבירו ואומר לו ,יש דבר שיאמר אדם ראה זה חדש הוא וגו' ?טעם

 '(.ח ו"שמות רבה כ '. וכעין זה על הנבואהב א"ויקרא רבה כוכן ב ,דפ"ב ה"מי פאה ירושל)

ניתוח ופרוק כל שיטתיות יציבה בטקסט, יש בכך לכאורה משהו פוסט מודרניסטי מאיים. 

גישה  בקיומה של אמת אחת.מעורר ספקנות , וחתירה תחת כל מבנה של משמעות בקרבו

 ,יכולת האדם להגיע בשכלו להכרת אמת אובייקטיביתם עצעל  רתערעחתרנית והרסנית זו מ

 .פילוסופיה, במוסר ובדת, באמנות ובפוליטיקהבשפה, ב

המדרש. הוא מפרק באופן שיטתי את הכתוב לגורמיו, אך בכך לא מאבד המשפט לא כן 

האמת האלוהית האחת היא כה גדולה, שהאדם משמעות אלא להפך, צובר משמעויות חדשות. 

מצומו רואה אותה חלקים חלקים. מהות התורה ואמיתה הוא ריבוי הפנים שלה, כל בקטנותו וצ

הפירושים יחד נותנים את עומק הדבר וגדולתו. אמת נשגבה זו יכולה להכיל גם תוכן מורכב, 

 ". לו ואלו דברי אלהים חיים הן(: "אב' גיטין ווב  ג")עירובין יבבחינת 

ר תורה, איננו אם היא מכוונת לפשט הדברים, אלא לפיכך מה שקובע אם דרשת חכמים היא דב

הכתוב מדבר אל כל דרשן ואל כל זמן  מידת אחיזתה של הדרשה בתורה וצמיחתה מן הכתוב.

באופן אחר, מן השמים זוכה הדרשן לנקודת מבט ייחודית ומגלה בכתוב פן מיוחד שהיה גנוז 

בו של הדורש תהא קשורה בו באופן מהותי. טבעי הוא שדרשה הנוצרת במעמקי מוחו ול

לאישיותו, למצב הדור, או לנקודות הדורשות תיקון, ובלבד שהדברים נוגעים בכתוב ונאחזים 

 בו אחיזה של אמת.

חכמים לא זו בלבד שלא חששו מן הריבוי הזה, אלא שהורו שלכל עניין בתורה יש שבעים 

 ,לפי שדרך היין לשתות במזרקו .( ושתו ביין מסכתי'התורה המשולה ביין שנא' )משלי טפנים: "
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 ?למה ,לכך הביא מזרק שבעים שקל בשקל הקדש ,( השותים במזרקי יין'כמה דתימא )עמוס ו

(. שבעים הוא ו"ט "גי רבהמדבר )ב "כך יש שבעים פנים בתורה ,כשם שיין חשבונו שבעים

ין סכמה שלמה, עשר פעמים שבע, כמו שהמספר היסודי של ישראל הוא שבעים נפש. ומני

דרשו בברכות את לוחות ( מצא לזה רמז: "ד יב"שמות כ)רבינו בחיי אומות העולם שבעים. 

להורתם הלמ"ד והמ"ם  .זה תלמוד , להורותםהאבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם

". שבעים הוא מספר סמלי ולא גבול תורה וזהו שבעים פנים לתורה)אותיות( שבעים ובאמצע 

ד ֵאין ֵקץָכל ָפנ  העניין, ו" ים עַּ ְבבֹות ֵפרּוש  ים ְור  ים ָכלּול ֵמֲאָלפ  " )לקוטי הלכות, הלכות בכור ים ּוָפנ 

 בהמה טהורה ג'(.

"שבעים פנים לתורה" אינה תיאוריה בלבד אלא הדרכה מעשית, דברי תורה הם כמעיין המתגבר 

ים. הוא יכול ובפני הדרשן נפתחת הדלת לפרש את הכתוב באופן אחר מזה שפירשוהו הקדמונ

לפרש לא רק בדרך שונה משל אחרים, אלא אפילו כמה וכמה פירושים חדשים ושונים באותו 

 כתוב משל עצמו. 

 " )עבודה זרה ל"ה ב(.א"ר חנין הלואי נדרוש הדין קריא תלת אפין וניפוק ידוילמשל: "

בשלושה  בּוָךֲעָלמֹות ֲאהֵ ' ג( )שיר השירים אאת הביטוי  דרש רב נחמן בריה דרב חסדאכך 

מגולה ריחה  ,לצלוחית של פלייטין ?למה ת"ח דומה ,מאי דכתיב לריח שמניך טוביםאופנים: "

עלמות  ,שנאמר .ולא עוד אלא דברים שמכוסין ממנו מתגלין לו .מכוסה אין ריחה נודף ,נודף

ה קרי בי ,עלמות אהבוך ,שנאמר ,ולא עוד אלא שמלאך המות אוהבו .קרי ביה עלומות ,אהבוך

 ,עלמות ,שנאמר ,אחד העולם הזה ואחד העולם הבא ,ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות .על מות

 " )בראשית רבה נ"ב י"א(.קרי ביה עולמות

דוגמה בולטת לפרשן כזה בדורות המאוחרים הוא פירוש "אור החיים", שהזכיר מאמר זה 

נים, וכל גדולתו שהוא מוצא פעמים רבות, והוא יסוד גדול לפירושו, שמעיקרו הוא שופע ורב פ

דע כי רשות לנו : "בראשית שונות לאותו כתוב. ראה דבריו בתחילת פירושים רבים ומשמעויות

נתונה לפרש משמעות הכתובים בנתיבות העיון ויישוב הדעת הגם שקדמונו ראשונים ויישבו 

ונים אלא באופן אחר, כי שבעים פנים לתורה, ואין אנו מוזהרים שלא לנטות מדברי הראש

בפירושים שישתנה הדין לפיהן, ולזה תמצא שהאמוראים אין כח בהם לחלוק על התנאים 

במשפטי ה', אבל ביישוב הכתובים ובמשמעות מצינו להם בכמה מקומות שיפרשו באופן 

 ". אחר

לא זו בלבד שהחידוש אפשרי ומותר, אלא שהוא מהותה הראשונית, הבסיסית, של התורה: 

דם, לחוש על ידה את היצירה, לא כדבר שכבר נגמר ונעשה, אלא כדבר "ההופעה שבאה לא

שהוא תמיד מתהוה, מתעלה, מתפתח ומתרומם, זו היא שמעלה אותו מתחת השמש למעלה מן 

השמש, ממקום שאין כל חדש, למקום שאין כל ישן, שהכל מתחדש, ששמחת שמים וארץ הוה 

  בו, כיום שנבראו בו" )אורות הקודש ח"ב תקיז(.
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הרב לא ראה בנבואה ובנובלותיה, תופעה מופלאה של עבר, שהתגבשה ונוצקה בתוך פסוקי 

המקרא, אלא תופעה חיה, הקיימת בכל הדורות. הנבואה נעלמה מאתנו, ואין אתנו יודע עד מה, 

אבל רוח הקודש לא פסקה מעולם מישראל, והיא מתגלה בתוכנו, גם היום, ברמות שונות. 

, "הופעה", מרחיב את המושג רוח הקודש מן ההתגלות המובהקת אל מטבע הלשון המיוחד

 הארות משניות, שבאות אל תוך ליבו של האדם.

תורה שבכתב באה מלמעלה, הנבואה ניזונת במישרין מפי הגבורה בכל עת. תורה שבעל פה, 

  באה על ידי ישראל מלמטה, והם משוחחים עם הבורא באמצעות הדרשה.

. לכתוב להחזיקו ביד נתון שאפשרספר על תוצאותיו. תורה שבכתב היא אופן הלימוד משפיע 

מכאן צומח . הדרגתי סדרבכתוב ברצף ווהוא  ,בעל חוקיות פנימית משלו ם עצמאי,קיויש 

 ,ל יחידות קרובותשהרצף הטקסטואלי ידי ושג לבסוף על ההבנה תכי שלמות ניח מה ,ה"פשט"

 . תפיוגיאוגר ת, היסטורייתדקדוקתוך השוואה 

, הרשום על גבי קלף או נייר ,כתובאולם תורת חכמים נלמדת בעל פה. לפני הלומד אין ספר 

חדות לא אאמאמר, מחיצה בין תודעת הקורא ובין תוכן הן אי. דיבר מוחזק בתודעה בלבדה

קושר ומחבר  גורם האסוציאטיבי, והפרקהדף והאיננה של ההוגה תודעתית. יחידת ההתייחסות 

יוצא מתוך עולמו לתור מאמר. הוא הדרשן עצמו מהווה את הקשרו של ה. חקותיחידות מרו

ים שונים קורא, על כן קיימת אפשרות שמתוך קונטקסט עכשויאת פירושו פש ומח כתובב

 .ריבוי משמעויותו ירה חופשיתהם, תןך יצאת הדפים על פי הגיון משלכו" כר"י

בה גנוזה חכמת הבורא, כביכול הוא עצמו כאשר פסקה הנבואה מישראל נשארה בידינו התורה, 

על כן נמצא . "נוטריקון: אנא נפשי כתיבת יהבית -אנכי   .רבי יוחנן דידיה אמר(: "ה א"שבת ק)

לקלוט את עקבותיו של הקדוש ברוך הוא מבעד להסתר בכתוב הד הקול האלוהי, ומי שיודע 

 שומע אותו מדבר בתוך החידוש שבדרשת התורה. , םפניה

ברוך הוא מתגלה בעולם לא רק באמצעות הנביא אלא גם על ידי החכם, ומבחינות  הקדוש

נביא וזקן למה הן דומין למלך ששולח " (.ב א"בבא בתרא י) "עדיף מנביאאף חכם מסויימות: "

אם אינו מראה לכם חותם שלי וסמנטירין  :על אחד מהן כתב .שלו למדינה)טבעות( טרין נמסב' 

אע"פ שאינו מראה לכם חותם שלי האמינוהו בלא  ב:על אחד מהן כתו .שלי אל תאמינו לו

על פי התורה אשר יורוך"  :ברם הכא ,ונתן אליך אות או מופת ב:כך בנביא כת .וסמנטירין םחות

 ירושלמי ברכות פרק א' ד'(.  יא ז")שם י

דה אמר אמר רב יהו" (:ט ב"מנחות כאגדת חכמים נתנה במובן הזה יתרון לר' עקיבא על משה )

רב: בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: 

רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן 

יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: רבש"ע, הראהו 

ך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא היה יודע מה הן אומרים, תשש יחזור לאחורלי, אמר לו: 
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כחו; כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין לך? אמר להן: הלכה למשה מסיני, 

 ."נתיישבה דעתו

 

 ה. גבולות הדרשה

ל לדרשה? ? האין גבודבראך מה שיעור הפורה וצומחת, ו כל קריאה בו הכול נמצא בכתוב,

ו? עד יתקבלהאם די בכך שהיא נובעת מדיוק בלשון הכתוב באחת מדרכי המדרש, כדי שדבריה 

לגיטימית, ומתי הדרשה הופכת להיות תורת האדם, שמסמיך את רעיונותיו דרשה תורה, מתי זו 

  על הכתוב?

כאלה אכן מוצא אני דברים " :ח("מאמר שלישי ס)הכוזרי שאלה זו שם ר' יהודה הלוי בפי 

ימים של ובחלקים מס"( נינו היום נאיםיחידותיהם ומשליהם ודברים שאינם נראים בע)"

כך הם מפרשים אחדים מפסוקי התורה  .מאמריהם וזה סותר מה שאתה מספר על כללי דבריהם

נת הפסוקים ההם וקש ההגיוני מרחיקם ונפשנו מעידה ולבנו אומר לנו כי אין כויבדרכים שהה

מרחיק  ,פעם בדינים ופעם בדרשות וכן הגדות ומעשיות שהם מספרים ,מיםלמה שהזכירו החכ

 . "אותן השכל

מרן הרב קוק ניסח זאת כספק על עצם יכולתו של הלומד והמפרש לחשוף את האמת: "נדמה 

, אם מסבירים את הכתובים מסופקתשכל יסוד עבודת הפרוש או הביאור בכללה, היא עבודה 

עקבה אם יבוא הדרוש למטרתו, אם יכוון את האמת הנאמרת . הספק כרוך בבצורה נכונה

במאמר או בפסוק שהוא דורשו. אם נסתכל בערך כזה על כל עבודת העובדים על שדה התורה, 

יתחמץ לבבנו מאד, איך יתכן לעבודה קדושה כזאת הלוקחת חלק בראש בהתעודדות רוח 

בספק אם יכוון הדורש את כוונת הקדושה, בייחוד לנו עם תורת ד' אתנו, שתהיה דבר המוטל 

 המאמר טוב, ואם לאו, לשווא יגע חלילה?" )הקדמה לעין אי"ה(.

ואכן יש דרשות שהתרחקו כל כך מן הכתוב עד שחכמים עצמם הגדירום כ"אסמכתא". כלומר, 

אין זו דרשה גמורה, אלא הוסמכה לפסוקי התורה לסימן, כדי שייקל לזכור אותם )רמב"ם 

משנה, ומורה נבוכים ח"ג מ"ג(. יש שהובא פסוק כמקור להלכה, אבל אין הקדמה לפירוש ה

הכוונה שנכתב באמת לצורך זה, אלא ההלכה נמסרה בקבלה והכתוב הינו אסמכתא ולא המקור 

 להלכה. על כן תקרא 'דברי סופרים', אף על פי שהדין עצמו הוא מן התורה ולא מדרבנן. 

ין נ"ו ב( נלמדו מן הפסוק )בראשית ב' טז( "ויצו ה' דוגמה לדבר, ז' מצוות בני נח )סנהדר

אין זאת כי אם  ,ינים האלה ובין הפסוק הזהימה רב המרחק בין הענאלוקים על האדם לאמר". ו"

ן שבע מצוות אלו וסמכוה על הפסוק הזה דרך סימן למען הקל בזה על יקבלה היה בידם עני

לחבר באמצעות האסמכתא את התורה שבעל חכמים התאמצו  .ג("עח"ג כוזרי " )זכירת המצוות
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פה אל לשון התורה ולעגן אותה ממש בתוך הכתוב, כדי לבטא שהתורה אלוהית וכוללת בתוכה 

 את הכול.

ואם לא כל הדרשות בהלכה מקורן בכתוב, בודאי גם לא כל מה שאמרו חכמים באגדה מקורו 

מא. לכך מכוונים בודאי שם, יש דרשות שמלכתחילה לא בקשו חכמים לומר אלא כרמז בעל

דרשנים בדורות האחרונים, שאף שנאחזו בכתוב, הקשר לפעמים כה קלוש ומפולפל, שגם הם 

 בודאי לא ראו בו אלא אסמכתא ורמז בלבד. 

אולם יש מן הראשונים )ריטב"א ראש השנה ט"ז א( שראו באסמכתא עוגן אמיתי ורמז של 

ך סימן שנתנו חכמים ולא שכוונת התורה ממש: "ולא כדברי המפרשים האסמכתות שהוא כדר

 ,התורה מן לדבריהם אסמכתא או זכר או ראיה מקום בכל נותנין החכמים תמצא לפיכךלכך... 

 תמימה שהיא שבכתב בתורה רמוזה ל פהשבע תורה וכל ,מלבם דבר מחדשים שאינם ,כלומר

  ".כלום חסירה שהיא ו"וח

ורבים טועים שסבורים לומר כי אין לאותה " (הבאר הראשון ה,)באר הגולוכן כתב המהר"ל 

מצוה כלל שום עניין אל התורה באמת, רק שהם עשו למצוה דבר דרש מן התורה כאלו היה זה 

מליצה בלבד. והאומרים כך טעו לא הבינו דבריהם, כי ח"ו שיהיה דבר אחד מדבריהם נאמר 

נין דבר זה והביאו ראיה מן להרחבת הלשון ויפוי המליצה, רק כל דבריהם אמת. וכאשר אמרו מ

וכל מקום שהוציאו חכמים האסמכתא מן ... המקרא, יש באמת ראיה מן המקרא לדבריהם

 .  "המקרא, שכאשר תעיין בזה תדע כי יוצאים ומסתעפים מן התורה

 

בצוק העיתים ירדה הרוח והידלדלו הדורות, לב האחרונים לא מגיע לגודלם של הראשונים, תש 

אז נעשו דברי חכמים בעצמם תורה שלמה, חלק ממורשת ישראל, הכתוב, כוחם לדרוש את 

מעתה ביססו ההוגים את דרשותיהם על מדרשי חכמים על  שיש בה מנצחיות התורה וקדושתה.

ארגז הכלים שיצר המדרש לגילוי הכתוב, והמדרש נעשה למקור, שאותו יש להבין ולדרוש. 

ם ביחס ללימוד המדרש עצמו, "להגדיל תורה ריבוי פניה של התורה שבכתב, ישמש עכשיו ג

יש גישות שונות של פירוש למדרש, גם אותו אפשר להבין בשבעים פנים. פשט ולהאדיר". 

ודרש למדרש, כיוון מוסרי, פשטני, פילוסופי ומיסטי. פירוש ישיר הנובע מן הכתוב ופירוש 

 פלפלני הקושר חוט בחוט כדי להגיע אל כוונתו. 

שות חכמים על הפסוק, בודאי יש לבחון מה תוקף פרשנותם ודרשנותם של אם יש גבול לדר

האחרונים על דברי חכמים. האם נותר בדרשות אלה משהו מן המקור, האם אפשר למצוא בהם 

 את גחלת התורה הלוחשת, שלהבתיה? 

'( ביקר בחריפות את דרשותיהם הרחוקות של דרשני נתיב התוכחה ג )נתיבות עולםהמהר"ל 

והבדיל ביניהם לבין דרשות חכמים. בעיני המהר"ל ההבדל הקובע דרשת אמת, הוא אם  דורו,
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ההוגה מאמין בכל לבו שהדברים גנוזים בכתוב והוא מכוון לרדת אל אמיתת הדברים, או שהוא 

 משתעשע בכתובים ועושה בהם שימוש תועלתי: 

ודאי פירוש שלהם נרמז מפרשים הכתוב בפירוש שאין דעתם מסכמת כי ב)חכמים( ח"ו שיהיו "

הוא קרוב למביני דעת וחכמה, וכבר פרשנו  ,שאף שנראה הדברים רחוקים מאוד .בכתוב

עד מתי אתה מעוות עלינו הכתובים, שתראה  :ובכמה מקומות השיבו הם .והארכנו במקום אחר

  ".שהם מרחקים פירוש זר בפסוק

שמעון העמסוני ואמרי לה " :א א()ב"ק מ"חכמים היו מופת של זהירות באמת ונאמנות לכתוב 

אמרו לו  .כיון שהגיע לאת ה' אלהיך תירא פירש .נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה

כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך  :אמר להם ?כל אתי"ן שדרשת מה תהא עליהן :תלמידיו

ל שכר על והרי לפי דבריו לא היה לו לדרוש אתי"ן ולמה יקב .אקבל שכר על הפרישה ע"כ

אבל מפני שהיה דעתו מסכמת לדרוש האתי"ן שבתורה לכך מקבל שכר על הדרישה.  ?הדרישה

ומזה תלמוד כי כאשר יפרש אחד מן החכמים בתלמוד פירוש על הכתוב ונדחה אותו פירוש, 

  ".ח"ו שיהיה עמלו של ראשון בתורה לבטלה, דבר זה אינו בודאי

הם יודעים שדבריהם אינם עולים בקנה אחד עם כוונת  דרשני הדור לא מכוונים כלל אל האמת,

צריך שלא יהיה בדבריו דבר הכתוב, ואף על פי כן ממשיכים לדרוש דרשות סרק לצרכיהם: "

שהם דברים אשר אין להם יסוד  ,אשר ידוע לרבים לשומעים הדברים ,שהוא נוטה מן האמת

 ,ואף דברי חכמים ,שים הכתוביםהדורשים לרבים מפר .ושורש, כמו שעושים עתה במדינות אלו

 .בכוונה שלא כוונו להם ולא עלה על לבם ועל דעתם, ויאמרו שהם מפרשים כוונות למאמרים

והם כוונתם להזיק, כי אילו היו מניחים דברי חכמים כמו שהם בודאי פשט מאמריהם הם דברי 

 . "חכמה גדולה מאוד, והם מהפכים מתוק למר וא"כ כוונתם להזיק

רוש דברים שהם עצמם יודעים כי לא כן ידברו, בודאי דבר זה יש להרחיק הרחקה אבל לד"

גמורה ולגעור באותם האנשים, ולא די בלבד שלא יקבלו שכר על זה והלואי שלא יהיה עליהם 

דורשים ברבים דברים שהם יודעים כי פיהם לא כן ... שאשמה יתירה לתעתע ולהבל בדברי תורה

 . "רשו ברבים דברים שאינם דברי תורה כלל ממה שידרשו דברים כאלווטוב היה להם שיד .ידבר

 דברי חכמים הם תורה עמוקה מני ים, ואפילו דרשות שאיננו מבינים בודאי קולעות אל האמת:

שיחת חולין שלהם צריך  לובודאי בפשט מאמריהם של חכמים חכמה עמוקה שהרי אפי"

ק"ו דבריהם בעצמם שכל דבריהם ...כלי תלמוד, כי שיחת חולין שלהם הם קרובים אל הש

חכמה עמוקה אשר יש לאדם לתת לב בדבריהם ולהעמיק בהם עד שעומד על דבריהם. וכל עוד 

שיראה יותר דבריהם רחוק מן השכל, יש לך לדעת כי היא חכמה עמוקה נסתרה בדבריהם ויש 

ירה ודרישה לאדם לחפש אחר דבריהם אם רוצה לעמוד על דבריהם כי דבריהם צריכים חק

 ".מאוד
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דבריהם כה מופלאים, שברור לנו שאם איננו מוצאים בהם את העושר המצופה, החיסרון אינו 

ביחס לעומק ירושלמי בהם אלא בקוצר דעתנו, או בקיצור השקעתנו בפענוחו. וכמו שדרש ה

ואם  ,כי לא דבר רק הוא מכם :אמר רבי מנאפ"א ה"א( "פאה משמעותו של כל פסוק בתורה )

כשאתם  ?אימתי הוא חייכם ,כי הוא חייכם .עין בתורהישאין אתם יג ?למה ,מכם הוא ,קיוא רה

". עלינו לנהוג בענווה כלפי דרשות חכמים עליהם מרחפת רוח הקודש, ותוכנם עמוק בו םיגעי

 מכל עמוק גם אם נדרש באופן רחוק.

הלא מצאנו בדברי  ואם יאמרואולם אין להוציא את מאמרי חכמים עצמם מפשוטם לגמרי: "

חכמים שדרשו הכתובים בדרש רחוק מאוד, ואפילו אם נודה שכך עשו לא עשו זה אלא בתורה 

ובדברי נביאים שנכתבו ברוח הקודש ובכמה פנים נדרשים, אבל בדברי חכמים דבר זה לא 

 . "נמצא

 

 ו. הפירוש והביאור

ופיות, לבין דברי חכמים ס-המהר"ל מבדיל אפוא בין הפסוק ודרשות חכמים עליו, שהם אין

עצמם. שיש בהם עומק רב, אבל אין להוציאם מפשוטם. הרב קוק הרחיק לכת יותר והבדיל בין 

שני סוגי עיון, פירוש וביאור, פשט ודרש, אבל כך פתח את השער לרווחה, לשפע ההגיונות 

כוונת והרעיונות התורניים, גם שלא על דרך הפשט. הפירוש מחויב לפשט, הוא מסביר את 

המאמר לפי דיוק בפרטיו, ממצה ומרחיב את כל הגנוז בתוכו. לעומתו הביאור אינו מתיימר 

לפרש, הוא תולדת פגישת הלומד עם הכתוב, חיבור הגורם להתעוררות בתוך עולמו הרוחני של 

הלומד, ולנביעת שפע של רעיונות כלליים של תורה וברכה: "א. הפירוש תפקידו להבין אל נכון 

זאת היא תכונת הפרוש,  -אותו המאמר מצד עצמו, את המונח בו בכללו ובפרטיותו יסוד 

ְׂשחֹותיא( ה ")ישעיה כמפורש מלשון פרש  ֹשֶחה ל  . הרחבה של עצם הדברים שכבר ְיָפֵרׂש הַּ

ישנם בתוכנו של המאמר, אלא שהם בו מקופלים, על כן עלינו להרחיב הקמטים כדי לעמוד על 

ר. ב. הביאור: כמה יש בכח כל אותן הרעיונות הכלולים במאמר לפעול כל הרחבתו של המאמ

על רעיונות שיש להם יחש עמהם עפ"י חוקי הקשור ההגיוני וכל המובן שיש בכל מאמר זה וכל 

הפרטים שבהרחבתו להפעיל על טבע השכל לחולל ולהוליד דברים חדשים, גם זה הוא מכלל 

, כ"א מצד הגבורה האלהית שהכינה את העולם המאמר, לא מצד עצם תכונת המאמר הפרטי

השכלי ערוך בכל צרכיו ומוכן להרחבה אין קץ. מזה הצד יוקחו הדברים באופן רחב מאד. ע"ז 

'( "נעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק". זהו הצד העליון שבדרכי אבות ו' אנאמר )

הדרישה. וביאור, הוא השם הנאה לו מלשון באר, באר מים חיים. עפ"י המידה הזאת ייזלו מים 

רשה מדורות הראשונים מאבותינו חדשים לבקרים מכל הגה ורעיון של חכמת אמת שנפל לנו מו

עהקדושים ע"ה, בין דברי תורה עצמם שהם ודאי  יש ְיֹפֵצץ ָסלַּ ט   בין דברי חכמים ז"ל". ,ְכפַּ

http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%95
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A7_%D7%95
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"על שני אלה היסודות, הפרוש והביאור, נבנו כלל עבודת הקודש של דרישת תורתנו הקדושה, 

ו לפעמים אל כוונת המאמר ובזה הננו בטוחים שהננו עמלים ומקבלים שכר. אם לא כוונה דעתנ

מצד פרטיותו. אבל כ"ז שאנו הולכים בדרך ישרה והמאמר ההוא פעל על רעיונותינו לעורר 

אותנו להשכיל ולהרחיב דברי שכל, הננו אם לא מפרשים אותו, עכ"פ מבארים אותו, והננו 

מעיני שואבים בששון מים עמוקים ממעיני הישועה וכתרגומו דהאי קרא ושאבתם מים בששון מ

 הישועה, ותקבלן אולפן חדתן מבחירי צדיקיא" )הקדמה לעין אי"ה(.

פרשנות הדרשנים על הכתוב ועל דרשות חכמים מתחלקת לשני קווים אלה: יש שנצמדו למאמר 

וניסו לפרש אותו, ויש שהמאמר פתח להם שער למחוזות אחרים לגמרי. לא רק התורה היא 

ההוגה וחושפת בו מעיין חדש ובאר מים חיים. בכך הבאר אלא גם האדם, התורה מעוררת את 

מוסרות כל הגבולות ויכולת החידוש נעשית אין סופית, כל עוד הם נובעים ממעיין התורה 

 שבלב ההוגה, ואינם רק בדרך מליצה וחידוד. 

הדרשה החסידית האמינה בכוחם של חידושי תורה, היא ראתה בהם סוג של התגלות המחיה את 

למיד ותיק יש לו דבר חידוש השייך לחלקו שלא יוכל אדם אחר ליגע בו, והוא כל ת" העולם:

מה שמחדש בכל יום  ,החדש שלמעלה מהשמש שעל ידי זה גורם גם כן החידושין תחת השמש

ובאורייתא ברא עלמא ותחילת הבריאה היה בתורה שבכתב, והחידוש  .תמיד מעשה בראשית

בחידושין דאורייתא המתחדשים בכל יום תמיד על  ,הבכל יום תמיד הוא על ידי תורה שבעל פ

ואין לך יום שלא יתחדש בו איזה חידוש בתורה על ידי איזה תלמיד ותיק  .ידי חכמי ישראל

מחשבות ) "צריך שישאר קבוע וקיים בפועל בעולם הזה ,שהוא חיי עולם ,שבדור, ואותו חידוש

  (.חרוץ טו

כמים, ולא חששה להוציאם לגמרי מפשטם הדרשה החסידית נהגה בחופשיות במאמרי ח

אבות ) ומכוונתם והם נעשו אמצעי להאיר עולמות אחרים. לדוגמה: רבי חנינא בן חכינאי אמר

ֵיב ְבנְַּפשוֹ ה'(:  'ג ְתחַּ ָטָלה, ֲהֵרי ֶזה מ  בֹו ְלבַּ ֶנה ל  ְמפַּ י ְוהַּ יד  ֶדֶרְך ְיח  ֵלְך בַּ ְמהַּ ָלה ְוהַּ י  לַּ ֵנעֹור בַּ , פרשני הַּ

נה פירשו שהצביע על הסדר הטבעי הנורמאלי כמערכת בריאה לגוף ולנפש, שכל היוצא המש

( הפך את ב)נ" ליקוטי מוהר"ןממנה מסתכן, אלא אם כן יאחז בתורה )מאירי, מהר"ל(. ואילו ב

משמעות הדברים לגמרי וראה דווקא ביציאה מן הסדר, בהתבודדות, בלילה, בדרך ולבד, את 

עצמי, דווקא היציאה מן הסדר הופכת את נפשו של האדם למחויבת הסיכוי להגיע לביטול 

המציאות. דבריו פותחים שער חדש, אבל אינם 'פירוש' כלל ועיקר אלא בגדר 'ביאור', באר 

 התורה הנובעת בליבו התעוררה לסכנה הרוחנית ולניוון הכרוך בקידוש הסדר והשגרה.

( ב ח")סנהדרין לוה את ישראל, ומתאימה דברי הרב בנויים על אמונה בהשגחה האלוהית המלו

דור וחכמיו, דרך הדרשה בכל דור מתאימה למצב האומה ובשלותה:  דור דור ודורשיו דור

"מימות משה ועד עזרא ...היה מתגבר בתורה דרך הבאור... "הואיל משה באר את התורה". 

ם לימי הגלות "עלי באר ענו לה". אמנם עזרא שכבר ראה ראשית לו להכין הגנה לתורה ג
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הארוכה הבאה, הוא ראה כי מעוט הלבבות ודלדול האומה יביא לידי הפרת התורה. ע"כ הנהיג 

ביותר את דרך הפרוש, "מפורש ושום שכל" לדון בכל דבר עפ"י פרטיו ולדון את הפרטים אלו 

מאלו. אמנם על האגדות שהם דברים המסורים ללבו של אדם, בהם הכללים בטבע מתגלים 

 על הפרטים, נשאר עדיין גם בידינו כח הבאור המצטרף לכח הפרוש להתהלך ברחבה". ביותר 

נדמה שהרב עצמו ברוחב מחשבתו וגדולת פרשנותו הצביע על דרך מאחדת ומשלבת, גם 

הביאור המקורי ורחב כנפיים, המרחיב את היקף הדברים, נשאר נטוע עמוק בתוך הפירוש 

 והפשט: 

ת רבות בישראל בדבר הדעות וההגיונות האמוניות. יש אשר נטו "בדורות שעברו היו מחלוקו

לדרך הפילוסופיה ויגדילו על פיה כמה עניינים בתורה, המוסר והאגדה לפי רוב מקצעותיה. ויש 

אשר התאמצו להרחיק כל רעיון לקוח מחכמה אשר מוצא לא מעיקר התורה ויסודה, והרבו 

הקבלה ושיטותיה הרבות, המלאות הגיוני להרחיב את חכמת האגדה והמוסר על פי חכמת 

קודש וחכמת אלהים. ויש אשר חשבו שיש לחוש ממפגע גם בשני הדרכים הגדולים, וטוב 

לאחוז בתם דרך ובהרחבת דברי מוסר על פי תכונת תמימות האמונה ויראת ה', על פי יסודות 

ברי תורה וכתבי לקוחים מדברי חז"ל המפורשים, והדברים המבוארים בטבע הנפש התמימה מד

הקודש. ובאמת כל אחת מהמפלגות שעסקו להם כל אחת במקצוע המיוחד והחביב להם הרבו 

 לנו רוב טוב, ואנחנו בדור אחרון נאסוף ברינה את אשר זרעו הם בדמעה" )הקדמה לעין אי"ה(. 

 

יָטה ז.  בִּ ל ֵעינַּי וְאַּ  גַּ

ם מתחדשת ללא גבול. אפשר לבסס קיים מנגנון רוחני פנימי באמצעותו תורה שנתנה מן השמי

 את המנגנון הזה בדרכים שונות: 

תֹוָרֶתָך א.  ְפָלאֹות מ  יָטה נ  ב  ל ֵעינַּי ְואַּ (. כלומר, החידוש איננו בתורה, בה ט יח"תהילים קי)גַּ

הדברים היו קיימים מלכתחילה, תהליך החידוש מתהווה כולו באדם. ביסוד העניין עומדת 

איננו רק תהליך שכלי, אלא הרבה למעלה מזה, סוג של התגלות. התפיסה, שלימוד תורה 

חסרונות גופניים ומוסריים אוטמים את לב האדם ומסמאים את עיניו, מצמצמים את יכולת 

עיה יש)השגתו ומקטינים את מחשבותיו, הם גורמים לו לא לראות את התכנים הגנוזים בכתוב 

ְבד   ט"נ ם ֲעֹוֹנֵתיֶכם ָהיּו מַּ י א  ים ֵביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֹלֵהיֶכםב( כ  . אם יתקן את מעשיו, יוסר המסך ל 

המסתיר מעל עיניו ולפתע יגלה את הפירוש המופלא, שעמד שם כל הזמן. בתפילה ותשובה 

יגדל האדם את אישיותו וירוממה, והאדם החדש יראה מן הזווית החדשה בה הוא נמצא, דברים 

 שלא ראה מן המקום בו היה קודם.

מנו ארבעים ושמונה דברים בהם התורה נקנית, חלק גדול מן הדברים הללו אינם נוגעים  חכמים

עּוט כלל אל הלימוד, אל המישור השכלי:  ֲענּוג, ְבמ  עּוט תַּ עּוט ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ְבמ  עּוט ְסחֹוָרה, ְבמ  ְבמ 
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ם, ְבלֵ  י  פַּ עּוט ְׂשחֹוק, ְבֶאֶרְך אַּ יָחה, ְבמ  עּוט ׂש  ין, ֵשָנה, ְבמ  סֹור  י  ת הַּ ָבלַּ ים, ְבקַּ ב טֹוב, ֶבֱאמּונַּת ֲחָכמ 

ְצמֹו, ָאהּוב, א יק טֹוָבה ְלעַּ ֲחז  ְדָבָריו, ְוֵאינֹו מַּ ָשֵמחַּ ְבֶחְלקֹו, ְוָהעֹוֶׂשה ְסָיג ל  יר ֶאת ְמקֹומֹו, ְוהַּ כ  מַּ ֹוֵהב הַּ

ְצָדקֹות, אוֹ  יֹות, אֹוֵהב ֶאת הַּ ְבר  ָמקֹום, אֹוֵהב ֶאת הַּ תֹוָכחֹות, ֶאת הַּ ים, אֹוֵהב ֶאת הַּ ֵמיָשר  ֵהב ֶאת הַּ

ָכבֹוד ן הַּ ֵחק מ  ְתרַּ  .ּומ 

התנאים הצריכים להתלוות לתלמוד הנה הם, היראה בתלמוד עצמו, ותיקון המעשה כלומר: "

בכל עת. וזה, כי הנה כל כחה של התורה אינו אלא במה שקשר ותלה ית"ש את השפעתו היקרה 

ה וההשכלה תמשך ההשפעה הגדולה ההיא. אך זולת זה לא היה בה, עד שעל ידי הדיבור ב

הדיבור בה אלא כדיבור בשאר העסקים או ספרי החכמות, וההשכלה ככל שאר מושכלות 

המציאות הטבעי למיניהם, שאין בם אלא ידיעת הענין ההוא, ואין מגיע ממנו התעצמות יקר 

 ',ב 'חלק ד ,דרך ה') "הבריאה ומעלה כלל בנפש הקורא המדבר והמשכיל, ולא תיקון לכלל

  (.בתלמוד תורה

לימוד התורה עצמו הוא מפתח ללימוד התורה. כך מנו בין קנייני התורה את הלימוד עצמו: 

ֵלב  ינַּת הַּ ם, ְבב  ת ְׂשָפָתי  יכַּ ֲער  ת ָהֹאֶזן, בַּ יעַּ ְשמ  ְלמּוד, ב  ים, ...ְבתַּ ְקדּוק ֲחֵבר  ים, ְבד  מּוש ֲחָכמ  ְבש 

לְ  ְשָנהְבפ  ְקָרא, ְבמ  שּוב, ְבמ  ים, ְבי  יד  ְלמ  תַּ העיסוק בתורה עצמו מחולל באדם  )אבות ו' ו'(. פּול הַּ

שינוי, שיאפשר לו להתגבר על כל המפריעים החיצוניים ויסלול את הדרך אליה. ההתחככות 

בכתוב, ההתמדה וההעמקה, רצונו העז של הלומד, כל אלה מכשירים את לבו להיפתח אל 

 הכתוב ולהבין. 

 

ְתנּו ֵמֹרֶעה ֶאָחדב.  פֹות נ  ֲעֵלי ֲאסֻּ ים בַּ ְׂשְמרֹות ְנטּוע  ָדְרֹבנֹות ּוְכמַּ ים כַּ ְבֵרי ֲחָכמ   (.יא ב"קהלת י) ד 

אפשר לדמות את פעולת התורה לצמיחה. התורה היא תורת חיים ולא מסמך יבש ומת, היא כמו 

רע כלולים וקיימים בכוח כל תכונות הצמח, זרע הנטוע בלב הלומד, והוא הולך ומתפתח. בז

ואלה מתפתחות ומתגלות במלואן במשך הזמן. כך גם נגנזו בתורה בשעת נתינתה שלל אורות 

וחידושים, היא הולכת וצומחת, וגילויים אפשרי רק תוך תהליך של גדילה והתרחבות, שמוציא 

 אל הפועל את כל הגוונים הכמוסים.

ְסֵמר ֶזה " ה מַּ ה ָחֵסר -מַּ ים. מַּ ר, ְנטּוע  ְלמּוד לֹומַּ ים? תַּ ים, ְוֹלא ְיֵתר  ְבֵרי תֹוָרה ֲחֵסר  , ְוָלא ָיֵתר, ַאף ד 

יָעה זֹו  ְבֵרי תֹוָרה  -ְנט  ים  -ָפָרה ְוָרָבה, ַאף ד  ֵדי ֲחָכמ  ְלמ  ֲעֵלי ֲאסּופֹות", ֵאלֹו תַּ ים. "בַּ ב  ים ְורַּ ָפר 

ת ין בַּ ין ֲאסּופֹות ְועֹוְסק  ָללּו ֶשיֹוְשב  ָללּו  -ֹוָרה. הַּ ים, ְוהַּ ְמא  ָללּו  -ְמטַּ ים. הַּ ֲהר  ָללּו  -ְמטַּ ין, ְוהַּ  -אֹוְסר 

ָללּו  ין. הַּ יר  ת  ָללּו  -מַּ ין, ְוהַּ ר ָאָדם, )הואיל והללו מטמאין, והללו  -פֹוְסל  א ֹיאמַּ ין. ֶשמַּ יר  ְכש  מַּ

י ָלֵמד תֹוָרה  מטהרין, הללו אוסרין, והללו מתירין, הללו פוסלין, והללו מכשירין(, ֵהיָאְך ֲאנ 

י ָאדֹון ָכל  פ  ָרן מ  ְרָנס ֶאָחד ָאמַּ ְתנּו ֵמרֹוֶעה ֶאָחד", ֵאל ֶאָחד ְנָתָנן, ּופַּ ר, "כּוָלם נ  ְלמּוד לֹומַּ ָתה? תַּ ֵמעַּ

ר, )שמות  ים ָברּוְך הּוא, ֶשֶנֱאמַּ ֲעׂש  מַּ ים כ'  הַּ ְדָבר  ים ֶאת ָכל הַּ ֵבר ֱאֹלה  ְידַּ )תוספתא  ָהֵאֶלה ֵלאֹמר"( "וַּ

 . סוטה הובאה חגיגה ג' ב(
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אין סתירה בין הפשט לדרש, כי הפשט הוא השורש הנטוע, וענפי הדרש לא באים לבטלו אלא 

מדרש חכמים הם הדברים היוצאים מן עומק צומחים ממנו ומסתעפים ומעמיקים אותו: "

מקרא יוצא מידי פשוטו, הרי )יבמות כ"ד א( אין  הכתוב. אבל פשוטו קיים עומד שכן אמרו

שהם גילו לנו שאין לעקור הפשט כלל, אבל הוא נשאר והדרש שדרשו בו הוא עומק הכתוב. 

למה הדבר דומה לאילן אשר שרשו עומד בארץ, מוציא ענפים ומוציא עוד פירות ועלין והכל 

 יוצא משורש אחד. וכן הפשט הוא שורש הכתוב ומתפשט אח"כ לכמה דברים, שמסתעפים

ל"ד א( מקרא אחד מתחלק לכמה סנהדרין ומשתרגים ממנו כמה ענפים לכל צד. וכך אמרו )

ולפיכך אין קשיא כאשר תמצא כתוב אחד דרשו אותו לכמה פנים, כי אף הדברים  .טעמים

ם דבר אחד מתפשט ממנו כמה דברים כמו שאמרנו כי מן העיקר האחד מתפשטים יהטבעי

 " )מהר"ל באר הגולה הבאר השלישי(.ים חייםהבדברי אל ל שכןומתחלקים דברים הרבה. ומכ

 

על כל רבדיה ניתנה בסיני,  תורהג. בעומק העניין החידוש לא גנוז רק בתורה אלא גם בלומד. ה

כל מה שכלול בה נקבע בשורש נשמות ישראל, והלומד המחדש מגלה מתוך נשמתו את מה 

סוג של היא  הבתורכל היצירה תן בו, ווחושף מה שכבר ני חוזרשהיה מונח בה מאז. התלמיד 

נר דלוק לו על ראשו וצופה ( אמרו זאת על כל תינוק בבטן אמו: "ב' )נדה לחכמים היזכרות. 

וכיון שבא לאויר העולם בא  ...ומלמדין אותו כל התורה כולה .ומביט מסוף העולם ועד סופו

ממנו, מדוע מלמדים אותו ". אם דואגים לשכח מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה

מלכתחילה? לומר לך, שהאדם אינו ממציא בלימודו דבר חדש, בעצם הוא כבר יודע הכל, אלא 

 שעליו להיזכר ולשחזר את מה שכבר היה חלקו מלמעלה.

במתן תורה נאמרו כל פרטי התורה העתידים להתחדש בעולם אפילו כל מה שתלמיד ותיק "

והוא כי כל הנשמות העתידות לבא בכל דור ודור שם היו, וכל . '(ח ד"שמות רבה כ)עתיד לחדש 

" אחת קבלה חלק הראוי לה לפי בחינתה בתורה להתחדש בעולם, כל אחת בדור שתבא בו

 (.ד יב"משך חכמה שמות כוראה  .טז-טו 'ורת משה שמות כ)ת

תקשרן ג' דרגין אינון מישראל והתורה מתאימים זה לזה וקשורים זה בזה כשלהבת בגחלת: "

 ,סוף קדושין תח עיניים,פ ,חיד"אוראה  .א ג"ג ע"זוהר ח" )אורייתא וישראל ,קב"ה ,דא בדא

 (. פנחס ,שנה ראשונה ,בן איש חיב הובא .בשם האר"י

 היש לומר שכך היהצמדת התורה לנשמת ישראל מולידה התפתחות בהשתלשלות הזאת: "

היו שרשים ואח"כ י"ב שבטים עם  הסדר של השתלשלות התורה לזה העולם, בראשונה האבות

והוא מספר י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן מקביל לי"ג מדות של רחמים,  ...היו י"ג  ב אבינויעק

ואח"כ כשנעשו שבעים נפש הם מספר שבעים פנים לתורה, והם כנגד שבעים מלאכים הסובבים 

ם רבוא אותיות את הכסא שמהם נשתלשלו שבעים שרי אומות, ואח"כ ששים רבוא כנגד ששי
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שם ) "שבתורה, שאז ניתנה התורה בפועל נכתבת על קלף גשמי והקדושה שורה על הגשם

 (.משמואל ויחי תרע"ג

 

: "משל למה הדבר דומה? לאהובה, (בתרגום מארמית, "סבא דמשפטים" ח"ב צ"ט בהזוהר )ד. 

לא יודעים עליו, יפת תואר ויפת מראה, והיא נסתרת בסתר בהיכלה, ולה אהוב יחיד, שבני אדם 

אלא נסתר הוא. מתוך אהבה שהוא אוהבה, עובר אותו אוהב תמיד על יד שער ביתה ונושא עיניו 

לכל עבר. היא יודעת שאהובה הוא הסובב תמיד על יד שער ביתה. מה עשתה? פותחת היא פתח 

עם  קטן באותו היכל נסתר שהיא שם ומגלה פניה לאהובה, ומיד חוזרת ומתכסה. כל אלה שהיו

האהוב לא ראו ולא הסתכלו, אוהבה לבדו ראה, וקרביו, לבו ונפשו יצאו אחריה. הוא ידע 

 שמתוך האהבה שהיא אוהבת אותו נתגלתה אליו לרגע לעוררו".

: בראשונה כשהיא מתחילה להתגלות כך הוא תורהכה של הנסתרת היא התורה: "דראישה ה

הבין, היא שולחת אליו מסר וקוראת לו פתי,  לאדם, היא רומזת לו ברמז. אם הבין, טוב. אם לא

נה". ניגש אליה, מתחילה היא ה רוטז(: "מי פתי יס 'שייגש הנה ואשיח עימו ככתוב )משלי ט

לדבר עימו, מבעד למסך שפרשה ביניהם, דברים לפי דרכו, וזהו הדרש. אחר כך היא משיחה 

רגיל אצלה היא נגלית לו פנים  עימו מבעד לצעיף דק דברי חידות, זו היא ההגדה. לאחר שהוא

בפנים ומדברת עימו על כל סודותיה הנעלמים. . . שהיו צפונים בלבה מימים קדמונים )הסוד(. 

 ואז הוא. בעל תורה ודאי".

ההולכים ומתגלים זה לזה לפי התפתחות  ,אוהביםהבין הלומדים אל התורה, הוא כיחס שיחס 

 ההראשונ הבשיחכבר רמוז זה סוד ו ,ה אינטימיתהוא ידיעתורה הסוד שבקשר האהבה ביניהם. 

מיד  ...שבין האוהבים: "אמרה לו: ראית דבר הרמז שרמזתי לך בראשונה, כך וכך סודות היו בה

 הוא רואה שאין להוסיף על אותם הדברים ואין לגרוע ממנו אפילו אות אחת". 

 

 ח. דרכי המדרש

ל דור יונק מאלה שלפניו, על כן אפשר המדרש מקיף תקופה ארוכה של דרשות חכמים, אולם כ

לראות את אוצר דברי החכמים כבית מדרש אחד, שלו אוצר דימויים אחד, ואפשר להשוות 

 דימוי לדימוי ומאמר אחד למשנהו.

' ז תוספתא סנהדרין)חכמים מנו והגדירו את המידות שבהם התורה נדרשת. התחיל בזה הלל 

 רבי. )המידות של המדרשי"ג מידות עאל את כללי רבי עקיבא ורבי ישמ( ואחריו גבשו א"י

. והמלבי"ם הקדיש חיבור מיוחד 'אילת השחר', ובו תרי"ג תורת כוהניםנמנו בפתיחה ל ישמעאל

הגלילי )תנא בדור  רבי אליעזר בנו של רבי יוסיכללים לפיהם ביאר את דרשות חכמים(. 

וילנא  מודפסות בדפוס)והן  דהשלושים ושתיים מידות ללימוד האגבברייתא החמישי( ריכז 
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(. בעקבות הברייתא הזאת ביסס המהרז"ו, ר' זאב וולף איינהורן מהורדנא, אחרי מסכת ברכות

 את פירושו הגדול למדרש, על בחינת המידה בה משתמשת כל דרשה. 

הכלל בין יחס רוב המידות הללו עוסקות בכללי הדקדוק והתחביר של הפסוק והפשט המקומי, ה

כיצד ניתן  ,עניינים ת שניאשווהדופן. חלקן עוסקות בהיוצא לפרט הכלל תוב, או בין בכ פרטל

. רק בסופה של בניין אבו גזרה שווה, קל וחומר, באמצעות האחד על פי השני שלים אתהל

 יארימטיג(, תקבולת) מנגד ,לשון נופל על לשון, משל הרשימה באו כמה מידות מרחיבות:

להגיע אל דרשות האגדה המרחיבות את הדברים שלא על דרך  באמצעותן אפשר נוטריקוןו

הפשט. ולאלה יש לצרף את המידות ההשוואתיות, קל וחומר וגזירה השווה, אבל יש לפרשן 

במשמעות רחבה, כמכוונות לא רק לדמיון המילולי, אלא להשוואת תוכנן של פרשיות רחוקות, 

 על פי סגנונן ומשמעויותיהן.  

 

 . א. חשיבות המילה

הדרשה מתמקדת בפרטים, בפסוק, במילה. רואה בכל מילה עולם שלם שיש לו חיים משלו, ועל 

כן יכולה הדרשה להוציא את המילה מהקשרה. לכל מילה או לחלק מן המשפט יש חיים 

 עצמאיים, מסר מיוחד אליו הם רומזים מחוץ למסגרת הפרשה. 

ש בה שני פנים, לא רק "מה רבו )וגדלו( ההתבוננות בכתוב כמוה כמו ההתבוננות על העולם, י

מעשיך ה'", אלא גם "מה קטנו מעשיך ה'". ואולי דווקא בקטנות אפשר למצוא את הגדולות: 

החכמה נראית בקטני היצירות וגדוליהן, כי כח החכמה הנראית ביצירת הפיל, לפי גודל גופו, "

תה. אך כל אשר תקטן היצירה, איננו יותר נפלא מכח החכמה הנראית ביצירת הנמלה, לפי קטנו

ואמר ...הבורא יותר נפלא ונראה ממנה  יהיה כח החכמה והיכולת נראה בה יותר, ותיקון

הפילוסוף: אין במה שברא האלהים יותר נפלא ממה שברא, ורצה לומר, כי החכמה בקטן 

ולם ובגדול מחלקי העולם מתדמה ושוה, כמו שאמר דוד, עליו השלום, בספרו מיני עניני הע

ד כד(: מה רבו מעשיך ה' כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך, "ותכונת יישובו )תהלים ק

שער היחוד  ,חובות הלבבותתיך" )ב ו(: מה גדלו מעשיך ה' מאד עמקו מחשבו"ואמר )תהלים צ

 '(. ז

המתבונן מה גדלו בעיני המעמיקים מתגמד מה שנחשב לגדול בעולם אל מול דקדוקי תורה: "

מדקדוקי  חדשבריבוי העולמות וכל צבאם ואיך כולם בטלים במציאות לגבי דקדוק אמעשי ה' 

אשר בדקדוק קל עולים כל העולמות ומקבלים  ,תורה שהוא עומק מחשבה עליונה וחכמתו ית'

 (.קונטרס אחרון ,ר התניא)ספ "חיותם ושפעם או להיפך ח"ו

ית דמשמשין לאלין נקודין, ואינון מלאכין אחכמים הוסיפו ונתנו משמעות גם לאות ולניקוד: "

כגון על פי ה' יחנו,  .אתוון, דאינון כסוסוון לנקודי, וטעמי מנהיגי לון, ואינון תנועות לגבייהו

ועל פי ה' יסעו, ואינון נקודין לגבי טעמי, כעאנא בתר רעיין דאנהיגין לון לכל סטרא, לסלקא 
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וטעמי אינון . שמאלא לקמא ולאחוראולנחתא עילא ותתא, ולאנהגא לון לכל סטרא לימינא ו

נשמתין טעמי אינון נשמתין ונקודין רוחין, ואתוון נפשין, אלין מתנהגין בתר אלין, ואלין בתר 

" תרגום: יש אתוון מתנהגי בתר נקודי, ונקודי בתר טעמי, כי גבוה מעל גבוה שומר .אלין

ת, והטעמים מנהיגים אותן מלאכים שמשמשים לאלה נקודות, והן אותיות, שהן כסוסים לנקודו

והם התנועות שלהם, כמו 'על פי ה' יחנו ועל פי ה' יסעו'. והנקודות כלפי הטעמים הן כצאן 

אחר הרועה, שמנהיג אותן לכל צד, לעלות ולרדת למעלה ולמטה, ולהנהיגם לכל צד לימין 

לה מונהגות ולשמאל קדימה ואחורה. הטעמים הן נשמות, והנקודות רוחות, והאותיות נפשות, א

על ידי אלה, ואלה אחרי אלה. האותיות מתנהלות אחרי הנקודות והנקודות אחרי הטעמים כי 

: וראה עץ חיים, שער טנת"א, טעמים, נקודות, תיבות, א' תיקוני זהר חגבוה מעל גבוה שומר )

 אותיות(. 

לאותיות  דע כי מפני שהנקוד הוא צורה ונשמה :מצאתי לאחד מן הראשונים ולא ידעתי שמו"

נקוד לפי שהוא כולל כל הפנים וכל הדרכים העמוקים וכולם  פר תורהלפיכך לא נעשה הס

ואין לך גבול ידוע  ,נדרשים בכל אות ואות פנים לפנים מפנים ותעלומות לפנים מתעלומות

היה לו גבול ושיעור כדמיון  פר תורהואם ננקד הס .לא בי היא :ואמרו תהום אומר .אצלנו

ולא היה אפשר לו להיות נדרש כי אם לפי הניקוד המסוים  .עה לו צורה ידועההחומר שהגי

לל בכל מיני שלימות ובכל מלה ומלה נתלים בה כלול ומוכ פר תורהאבל מפני שס ,באותה תיבה

 ,אל תקרי כך :ולפיכך אמרו .תלי תלים לא נעשה מנוקדים כדי שיהיה נדרש בכל מיני שלימות

 " )רדב"ז ג' תרמ"ג(לא נוכל לומר כךואלו היה מסוים  .אלא כך

מלמד שיש  :אמר רב חסדא אמר מר עוקבא ,קווצותיו תלתליםאפילו לתגים יש משמעות: "

 (. ב א"עירובין כת" )לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכו

התורה היא תורה אלוהית ועל כן כל אות וכל תג הם עולם מלא, כל חלק מן הכתוב, כל מילה 

י בו, יש להם משמעות משל עצמם. ולא עוד, אלא שמשהו מכל הגודל והשגב הכללי וביטו

נמצא ומתגלה בפרטים. התורה היא מהות אחת והעוסק בפרטיה מתחבר באותה שעה לכללותה, 

לּו כמי שתופס בידית הכלי ואוחז את כולו באמצעותה. וכך נאמר בנוסח "לשם ייחוד": " ְכא 

יָה ְבָכל פְ  ְמת  יַּ ם ָבּהק  ְתלּוי  ְצֹות הַּ ְריַּ"ג מ  ָּונֹוֶתיָה. ְותַּ ְקדּוֶקיָה ְוכַּ   ."ָרֶטיָה ְוד 

 

 ב. משל ואלגוריה. 

מנגד תופס המדרש את הכתוב באופן הרחב ביותר, בכך שהוא עושה אותו למשל. גם הכתוב 

ְבֵרי ֲחָכמ  ' משלי אדיבר בלשון חידות, כאמור ) יָצה ד  ין ָמָשל ּוְמל  יֹדָתםו( ְלָהב  , וגם החכמים ים ְוח 

שפירשו אותו עטפו את דבריהם במשלים וחידות, והביעו מסרים עמוקים בסוגיות דתיות 

 ומוסריות בדרך של משל ואלגוריה הפותחים שער אל עולם הדמיון והרגש. 
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חכמים נהגו להצפין גם עניינים פשוטים של יום יום, ולא רק רעיונות עליונים, על כן צריך 

היות חכם ולהתאמץ הרבה כדי להבין את סגנונם וכוונתם. דוגמה לדבר במעשה שהיה: האדם ל

 אמרו. "רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גריםשלח את בנו להתברך מפי י ארבי שמעון בן יוח"

, בנה מלונךוי ביתך יחרב, וציא ולא תכניסת, וציאת לאכניס ות, י רצון שתזרע ולא תקצוריה: ול

זו בלבד שלא  לא: ול אמר, אשר חזר אל אביוכ. ראה שנה חדשהת ולא, ולחנךש בלבלית

. ימותו ולא בנים תוליד - קצורת ולא תזרע; כל אלה ברכות הן: ול אמר -. ברכוני, אלא שקללוני

 ולא תובנ תוליד - וציא ולא תכניסת. שיצאו ךיבנ ימותוכניס כלות ולא ת – כניס ולא תוציאת

ם הזה מלון והעולם הבא הוא לוהע – מלונך נהויב ביתך יחרב. ו אליךבעליהן שיחזר ימותו

 - שולחנך בלבלית. (ט"מ תהלים)קברם  אלא קרבם תקרי אל לעולם בתימו קרבםככתוב , הבית

)תרגום  "אחרת שא אישהת ולא תךשא תמות לאש - שהחד נהשראה ת ולא, תונבוב םבבני

משמעות דברי חכמים בהבנה שטחית, העושה  אין אפוא לעמוד על (.ב 'ט קטן מועדמארמית 

כך חוטא לאמת, מעקר את הדברים מעומקם, ומזלזל בהם ובלומדיהם שבכל הדורות. הרוצה 

לעיין בדברים מצווה להיכנס לעומקם ולהבין את רמזיהם, לפתור את המשל ולהעמיק את 

עויות, כך גם האלגוריה שבהם. כשם שבתוך דברי התורה שבכתב מונחים מלכתחילה כמה משמ

 בדברי חכמים יש ריבוי רבדים ומשמעויות שהונחו בדברים מלכתחילה.

)הקדמה לפרק חלק( תיאר שלוש גישות אל דברי חכמים. וסבר שכשם שהם דרשו את רמב"ם ה

 :המקרא באופן אלגורי, כך צריך לפרש את דבריהם הם באופן זה

ירוש נסתר בשום פנים, והנמנעות מאמינים אותם על פשטם, ואין סוברין בהם פ ,הראשונה"

הם מכבדין ומנשאין החכמים כפי דעתם והם משפילים  .כולם הם אצלם מחוייבות המציאות

והכת הזאת מספרים משפטי דברי החכמים ז"ל  .והם אינם מבינין זה ,אותם בתכלית השפלות

 ".רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה"מה שכששומעין אותו שאר האומות אומרים 

וחשבו שלא כיוונו חכמים בו זולתי מה שמורה עליו  ,כת השניה הבינו אותם כפי פשוטםוה

 .פשט הדבר, והם באים לסכל אותם ולגנותם

והכת השלישית נתברר אצלם גדולת החכמים ז"ל וטוב שכלם ממה שנמצא בכלל דבריהם 

תאמת להם מורים על עניינים אמיתיים למאד, מורים על שלמותם וכי הם השיגו האמת, ונ

שדבריהם יש לו נגלה ונסתר, וכי הם בכל מה שאומרים מן הדברים הנמנעים דברו בהם בדרך 

חידה ומשל כי הוא זה דרך החכמים הגדולים, ולפיכך פתח ספרו גדול החכמים ואמרו להבין 

איך נאשימם על שמחברים החכמה על דרך משל ומדמים ומשל ומליצה דברי חכמים וחידותם, 

ים הפחותים ההמוניים, ואנו רואים החכם מכל האדם עשה זה ברוח הקודש ר"ל אותם בדבר

שלמה במשלי ושיר השירים ובמקצת קהלת, ואיך יקשה עלינו לסבור פירוש על דבריהם 

ולהוציאם מפשטם כדי שיאות לשכל ויסכים עם האמת ועם היותם כתבי הקודש, והם בעצמם 

 ". וטם ומשימין אותם משל והוא האמתסוברים בפסוקי המקרא ומוציאים אותם מפש
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 דוגמה: 

המדרש לדורותיו מעניק משמעות רוחנית מוגדרת למלות מפתח שונות, ובאמצעותן ניתן לפענח 

 את רעיונות האגדה. 

ָמָטר  :ב ב(")דברים ל"מים" ו"ים" מופיעים במקרא במפורש כביטוי לתורה וחכמה  יֲַּעֹרף כַּ

ְמָר  ל א  טַּ ל כַּ זַּ י ת  ְקח  ים ֲעֵלי ֵעֶׂשב ל  יב  ְרב  ם ֲעֵלי ֶדֶשא ְוכ  יר  ְׂשע  י כ  ים ' )עמוס חוכד'. או ת  ֵנה ָימ  יא( ה 

ם ֲאֹדָני  ים ְנאֻּ ְבֵרי  ה'ָבא  ְשֹמעַּ ֵאת ד  ם ל  י א  ם כ  י  מַּ ֶלֶחם ְוֹלא ָצָמא לַּ י ָרָעב ָבָאֶרץ ֹלא ָרָעב לַּ ְחת  ְשלַּ ְוה 

קבוע לתורה. גם שמן, אור ומנורה, הם משל לחכמה, ה'. על כן הם הפכו בדברי חכמים משל 

 אלא שהמים באים לאדם מן השמים, והשמן מצביע על המאמץ והסבל הכרוכים בזכיה בתורה. 

הלחם, מזונו הבסיסי של האדם, נעשה כינוי למזונו הרוחני, התורה. האיום האמיתי לאדם נשקף 

  הרע. על כן הם מכונים בתארי האויב: לא מאויביו שבחוץ, אלא מזה שבתוך לבו: השטן והיצר

ְרצֹות  :רבי יהושע בן לוי אמר" תוֹ  ה'ב  ם א  ם אֹוְיָביו יְַּשל  יש גַּ ְרֵכי א   .זה יצר הרע ,ז( ז")משלי ט דַּ

וזה גדל עם אדם  ,בנוהג שבעולם אדם גדל עם חבירו שתים ג' שנים בכרך והוא קושר לו אהבה

הוא שדוד  .ך שבעים הוא מפילו בתוך שמונים הוא מפילואם מצא בתו ,מנערותו ועד זקנותו

 .מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו ,כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך :ה("אומר )תהלים ל

אם רעב שונאך האכילהו לחם  :ה("ואמר שלמה )משלי כ ?וכי יש גזלן גדול מזה :אמר רבי אחא

 ,לכו לחמו בלחמי :('ט לישממה דאת אמר )היך  ,מלחמה של תורה ,ואם צמא השקהו מים

 '(.ד א"נרבה בראשית ) "הוי כל צמא לכו למים :היך מה דאת אמר )ישעיה נה( ,ומימה של תורה
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 איכה רבה )וילנא( פתיחתות 

יֵמי  כִּ יָחָתא ְדחַּ  ְפתִּ

 

כ  המדרש מתחיל בשלושים ושש פתיחות, שהן יותר מרבע הספר כולו.  יָחָתא ְדחַּ יֵמי" היא "ְפת 

ן הכתובים או מן פסוק מהמקדימה לדיון בפסוק המקומי, , ה בעלת מבנה משוכללדרש

 .הנביאים, אותו היא דורשת. ותוך שהיא קושרת עניין לעניין, היא מגיעה אל הפרשה המקומית

כיון שבא הפורענות קונן עליהם " כל הפתיחתות לאיכה פותחות ב"פתח" ומסתיימות באמרה:

 . "איכה

שות הפסוקים שבמדרש איכה, הן מקומיות, פרשניות ונקודתיות, ואילו ה'פתיחתא', נותנת דר

אירועים רעיון רחב, מפותח ומובנה. הבאת פסוק ממקום אחר יוצרת זווית ראייה חדשה על ה

נקודת המבט  .והתכנים, מרחיבה את מצע הדברים, ומעשירה את הדיון להגדיל תורה ולהאדיר

קרון כללי ורחב, הקיים בהופעות השונות, ויש לו משמעות גם לגבי מגילת השוואתית, מעלה עי

איכה. לפיכך הפתיחתא אינה רק מבוא למדרש אלא על שם תפקידה לפתוח בקינה, שהיא פרשה 

סגורה לעצמה, פתחים וחלונות למקומות אחרים, ולחברם זה לזה. מסתבר שהפתיחתות שהן 

פני הציבור הרחב בבית הכנסת, ואילו הדרשות דרשות מפותחות ובעלות עניין נאמרו ב

הפרשניות, נוצרו ונאמרו בחוג הלומדים בבית המדרש, שהם תלמידי חכמים מפולפלים, 

 המתעניינים בדקויות. 

דרשי רות ואסתר, אך מדרש איכה מתייחד ביניהם מל הפתיחתות מקדימות כאלה קיימות בפתיח

דרשים מאוחרים כמו ויקרא רבה ופסיקתא, קיימים גם קבצי מ ת.ותיחהרבה של הפ בכמות

המכילים פתיחות בלבד, הן מתייחסות לנושא או לפסוק הפותח את הפרשה ולא לשאר תכניה. 

יש פתיחות מורכבות אף יותר כמו במדרש "ילמדנו" ומדרש תנחומא. הן פותחות בשאלה 

 ל הפרשה. הלכתית, והתשובה חורזת תכנים אגדתיים, ונקשרת בסופו של מהלך הדרשה א

ל"ד פתיחות מונה נוסח הדפוס שלפנינו )האחרונה בלי הכינוי המפורש 'פתח'(. בובר שיער 

שהיו שלושים ושש פתיחות, כמניין "איכה", כלומר, צריך לצרף שתיים שנבלעו באחרות, או 

לצרף שתי פתיחות נוספות שהובאו בגוף המדרש, בתחילת פרשה ג' וה' )בפתיחת פרשה ב' יש 

 נוספת שלא נקראה בשם הזה(. פתיחה 

ריבוי הפתיחות עשוי ללמד על עומק העניינים הכרוכים בחורבן ובגאולה, בהם עוסק מדרש 

ות הלאומיות היסודיות, בנושאים שאלאיכה. הפתיחות מזמנות אפשרות לדון באופן יסודי ב
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ועיצבו את  ששינו לחלוטין את פני העם מכריעים כמו סיבות החורבן והגלות, ודרכי הגאולה,

  .מהותי, לעומתם נראים אסתר ורות כאירועים נקודתיים בלבדכה חייו באופן 

לפעמים נראה הקשר בין דרשת הפתיחה למגילת איכה רופף ומלאכותי. אולי במקרים אלה 

נאמרה הפתיחה במקורה כדרשה על מקום אחר, והדרשן שעסק בעניינים אלה באותה שעה, 

קשר אותם יחד כדי לפתוח את גבולות המגילה ולהרחיב את  ראה בהם נקודת חיבור, והוא

 דיוניה. 

הפתיחות נאמרו על ידי אמוראי ארץ ישראל ובבל, והן מופיעות בדרך כלל בסדר יורד, מן 

 המרבים לדרוש אל הממעטים:

 ג ועוד אחת בתחילת פרשה רביעית(.-ר' אבא בר כהנא ארבע פתיחות )א

 י"ז(.   ז, וט"ז-רבי אבהו שש פתיחות )ד

 (.זכור ה' מה היה לנו, ר' יצחק פתח' א' פרשה היא, ופתיחה נוספת ב-ר' יצחק חמש פתיחות )ח

 טו(.-רבי חנינא בר פפא ארבע פתיחות )יב

   כא(.-רבי אלכסנדרי שתים )כ

 כג(.-רבי יהושע דסכנין שתים )כב

  כה(.-רבי יוחנן )כד

 (.כו) אחתרב נחמן 

 ר' פנחס אחת )כז(.

 ר חנינא שתים )כח, בתחילת פרשה ג'(.רבי חמא ב

 ל(.-זבדי בן לוי שתים )כט

 רבי שמעון בן יוחאי אחת )לא(.

רבי חנינא שתיים )לב, ובתחילת פרשה ב' דרשה מאיוב ל', ההפך עלי בלהות, אלא שהמדרש 

 לא קרא לה בפירוש 'פתח'(.

 רבי זעירא )לג(.

 רבי אחא )לד(.

 

 ביטול תורה .א

א ַבר ַכה   ַתח )ישעיה יא ר' ַאבָּ א פָּ הּו : ל( 'נָּ ִלי קֹוֵלְך ַבת ַגִלים. ָאַמר ְיַשְעיָּ ַצה 

ֵאל ם אֹוְמִרים ִשיִרים ּוִמְזמֹוִרים  :ְלִיְשרָּ ַאתֶׁ ִבים ַצהִלי לִ ַעד  שֶׁ בֹוַדת כֹוכָּ ְפֵני ע 

ֵתי  ְכֵנִסּיֹות. ַבת ַגִלים.  ִלי קֹוֵלְך ְבבָּ ה, ַצה  לּו קֹוֵלְך ְבִדְבֵרי תֹורָּ ַמה ַגִלים ַהלָּ

ר ַאֵחר, ַבת ַגִלים. ַבת גֹוִלים,  בָּ ם. דָּ עֹולָּ ִמין בָּ ם ְמֻסּיָּ בֹוֵתיהֶׁ ְך א  ם, כָּ ִמין ַבּיָּ ְמֻסּיָּ

תּוב בֹו )בראשית י כָּ ם, אֹותֹו שֶׁ הָּ ל ַאְברָּ ֵאי. ִבתֹו שֶׁ ֵתיהֹון ְדַגְלוָּ ב י( ַוְיִהי "ְברָּ

ם ד ַאְברָּ ץ ַוֵּירֶׁ ָארֶׁ ב בָּ עָּ תּוב בֹו )שם כ רָּ כָּ ק, שֶׁ ל ִיְצחָּ ה. ִבתֹו שֶׁ ְך "ִמְצַרְימָּ ו א( ַוֵּילֶׁ
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תּוב בֹו )שם כ כָּ ֹקב, שֶׁ ל  ַיע  ה. ִבתֹו שֶׁ רָּ ְך ְפִלְשִתים ְגרָּ לֶׁ ְך מֶׁ לֶׁ ִבימֶׁ ל א  ק אֶׁ ח "ִיְצחָּ

ם.  רָּ ה א  נָּ ְך ַפדֶׁ  ה( ַוֵּילֶׁ

ה, ַהְקִשיִבי  ל( ַהְקִשיִבי. ַהְקִשיִבי ְלִמְצֹוַתי, ')ישעיה י ַהְקִשיִבי ְלִדְבֵרי תֹורָּ

א לִ ְלִדְבֵרי ְנבּוָאה, ַהְקִשיִבי  ה, הָּ או ַלְישָּ ה. ְוִאם לָּ ִשים טֹוִבים. ַלְישָּ קֹות ּוַמע  ְצדָּ

ע ִדְכִתיב ֵביּה )ירמיה דלִ ַאְרֵיה סָּ  שָּ רָּ ַצר הָּ ה ְנבּוַכְדנֶׁ ַלְך,  זֶׁ ה ַאְרֵיה  'יק ע  לָּ ז( עָּ

נִ  ה ִמִמְצֹות ִמֻסְבכֹו. ע  ִנּיָּ ה ִמִדְבֵרי  ְנבּוָאה, ע  ִנּיָּ ה ִמן ַהַצִדיִקים, ע  ִנּיָּ ה. ע  ּיָּ

ֵליְך,  א ָאֵתי ּוִמְתַנֵבא ע  א ַעְנתֹותָּ תֹות, הָּ נָּ או ע  תֹות. ְוִאם לָּ נָּ ִשים טֹוִבים. ע  ּוַמע 

ן  'ִדְכִתיב  )שם א הּו וגו'. ֵכיוָּ ן ִחְלִקּיָּ הּו בֶׁ נּות קֹוֵנן א( ִדְבֵרי ִיְרְמיָּ א ַהֻפְרעָּ בָּ שֶׁ

ה.  ם ֵאיכָּ ֵליהֶׁ  ע 

 . תורה וגלות1

רבי אבא בר כהנא הציב בראש סולם הערכים את קיום התורה ופתח כאן שלוש פתיחות שכולן 

סובבות סביב העיקרון שקיום התורה או ביטולה קובעים את מצבו של עם ישראל, מבחינה 

 מדינית, בטחונית וכלכלית.  

בדברי ישעיהו על מסע סנחריב אל ירושלים, דרך העיירות הנא פתח )ישעיה י' ל( רבי אבא בר כ

ָיה ֲעָנתֹותגלים, ליש, ענתות:  ְיָשה ֲענ  י לַּ יב  ְקש  ים הַּ ל  ת גַּ י קֹוֵלְך בַּ ֲהל  . בעקבות מסע הצבא צַּ

האשורי אל ירושלים של חזקיה ניבא ישעיהו נבואה לדורו, אבל לנבואתו יש משמעות גם 

רות. ועל כן הזכרת ענתות במסלול, יוצרת קשר בין המסע הצבאי הקדום של סנחריב לבין לדו

מסעו של נבוכדנצר הבבלי אל ירושלים, שתואר בידי ירמיהו בן ענתות בנבואתו וקינותיו. על כן 

דורש רבי אבא את הפסוק כולו בהקשר זה, ובדבריו רמז לכמה יסודות עקרוניים, היפים לכל 

 הדורות: 

ְשָרֵאלָא ְעָיהּו ְלי  ר ְישַּ ים  :מַּ ְזמֹור  ים ּומ  יר  ים ש  ֶתם אֹוְמר  ד ֶשאַּ י קֹוֵלְך ל  עַּ הל  ים צַּ ת כֹוָכב  ְפֵני ֲעבֹודַּ

יֹות.  י קֹוֵלְך ְבָבֵתי ְכֵנס  ֲהל  ְבֵרי תֹוָרה, צַּ  ְבד 

אומר הבריות מתרשמים מן המהלכים הצבאיים והמדיניים הגדולים של סנחריב, ואילו הנביא 

שהעיקר הוא דווקא מסעם הפנימי והרוחני של ישראל וחזקיה. המעשים המדיניים והכוחות 

הצבאיים לבדם אינם מעצבים את פני ההיסטוריה, אלא משקלו המוסרי של האדם והעם הוא 

שקובע את כיוון המאורעות. על כן על עם ישראל לברוח מחיקה של העבודה הזרה אל בתי 

 את קולו בתורה.   הכנסיות, ולהצהיל שם

ין ָבעֹוָלם.  ָימ  ָים, ָכְך ֲאבֹוֵתיֶהם ְמסֻּ ין בַּ ָימ  ָללּו ְמסֻּ ים הַּ ל  ה גַּ ים. מַּ ל  ת גַּ  בַּ

ים.  ל  ת גַּ יםלא נזכרה כאן ככינוי לבני העיר בַּ ל  לבדם, אלא כרמז לכנסת ישראל כולה, שהיא  גַּ

מיוחדים וגבוהים, כמו גלי הים  בתם של אבות האומה, שבתוקף אישיותם היו מסומנים,

 המתרוממים מעל סביבתם. 
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אומר לך כלל תבין אותו בכל (: "ב ו"י )רמב"ן בראשית מעשי האבות סימנו את הדרך לבנים

והוא ענין גדול, הזכירוהו רבותינו בדרך קצרה,  .הפרשיות הבאות בענין אברהם יצחק ויעקב

". בניגוד לאויב שחלף ונעלם, ולמסעו לבנים כל מה שאירע לאבות סימן :('ואמרו )תנחומא ט

אין משמעות לדורות, למסע האבות יש משמעות היסטורית לדורות, הם הטביעו במסעיהם 

 חותם על בניהם, וסללו את הדרך לכיבושה של הארץ. 

תֹו ֶשל ַאְבָרָהם ְלָוֵאי. ב  ים, ְבָרֵתיהֹון ְדגַּ ת גֹול  ים. בַּ ל  ת גַּ ב ", אֹותֹו ֶשָכתּוב בֹו )בראשית יָדָבר ַאֵחר, בַּ

ְצָחק, ֶשָכתּוב בֹו )שם כ תֹו ֶשל י  ְיָמה. ב  ְצרַּ ֵיֶרד ַאְבָרם מ  י ָרָעב ָבָאֶרץ וַּ ְיה  ְצָחק ֶאל "י( וַּ ֵיֶלְך י  ו א( וַּ

תֹו ֶשל  יֲַּעֹקב, ֶשָכתּוב בֹו )שם כ ים ְגָרָרה. ב  יֶמֶלְך ֶמֶלְך ְפֹלְשת  ֶדָנה ֲאָרם.  ח ה("ֲאב  ֵיֶלְך פַּ  וַּ

המדרש מצביע על מאפיין נוסף של שלושת האבות, כולם גלו. אברהם, יצחק ויעקב, אולצו 

בשלב מסוים של חייהם לעזוב את הארץ. הם היו אפוא הגולים הראשונים, ואף זה סימן לבנים, 

את צפורניה  כשם שמסע האבות בארץ סלל את הדרך לכיבושה ויישובה, כך גם גלותם נועצת

בשורש אחיזתם בארץ, ואומרת שאחיזת עם ישראל בארץ אינה מובטחת, היא מותנית במעשיו, 

 ו"כ ויקראבמצבו הרוחני, ועל כן מלכתחילה הגלות מרחפת באופק ומאיימת עליו. כאמור )

ם :לג( גֹוי   .ְוֶאְתֶכם ֱאָזֶרה בַּ

גלות היא חווייה מרכזית בחיי גלות האבות מלמדת משהו על תוכנה של גלות ישראל בכלל. ה

האומה, עם ישראל עשה את רוב זמנו בגלות. הגלות היא חוויה ממארת, אך האבות הצליחו 

לגלות בה גם משמעות חיובית. הם לא יצאו מן הארץ כעונש, אלא כדי לצרף אותם ולהכינם 

שראל לייעוד הגדול, לתקן את העולם. האבות סללו במעשיהם דרך חיים, שמאפשרת לעם י

לשרוד בגלות ולשמור על זהותו. הזרות שבדלה אותו מן העמים, גבשה אותו מבית, והיא 

דוחפת אותו לשמור על צלמו ולהיות להם דוגמה ומופת מוסרי. שנות הגלות לא היו לשווא. 

במחשכיה התחשל העם והמשיך לעצב את דמותו. גם אם את עיקרי יצירתו הרוחנית יצר בארץ, 

ת לפתחה והגיע לפסגות נשגבות של לימוד התורה, ההלכה, האגדה, המוסר הוא המשיך בגלו

 והסוד.

י  ')ישעיה י יב  ְקש  ְבֵרי ְנבּוָאה, הַּ י ְלד  יב  ְקש  ְבֵרי תֹוָרה, הַּ י ְלד  יב  ְקש  י, הַּ ְצֹותַּ י ְלמ  יב  ְקש  י. הַּ יב  ְקש  ל( הַּ

ְישָ ל   ם ָלאו לַּ ְיָשה. ְוא  ים. לַּ ים טֹוב  ֲעש  יב ל  ה, ָהא ַאְרֵיה סָ ְצָדקֹות ּומַּ ְכת  ר ָהָרָשע ד  ְדֶנצַּ ְך, ֶזה ְנבּוכַּ יק ֲעלַּ

ְבכֹו.  'ֵביּה )ירמיה ד סֻּ  ז( ָעָלה ַאְרֵיה מ 

המדרש דרש בכתוב משחק מילים: ליש הוא שמה של עיר )המדרש מכוון לעיר סמוכה 

כך או הקשיבי או לירושלים בדרך מסעו של האויב, ולא לדן שבצפון(, וגם שמו של האריה. לפי

ליש. כלומר, הגורל איננו חתום, בחירתו של  העם: אם לומר שירים ומזמורים לפני עבודת 

כוכבים, או להצהיל קול בבתי המדרש, יכולה להטותו לכאן או לכאן. אם לא תקשיבי יבוא 

 עליך האריה העולה מסובכו. 
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יש האלהים שניבא לירבעם האריה במקרא פוגע באופן מיידי במי שביטל את דברי הנביא. א

א י"ג(. -בעת חנוכת מזבח בית אל, נפגע על ידי הארי בשעה שעבר על נבואת עצמו )מלכים

הארי היכה את בן הנביאים שמיאן להכות את חבירו בדבר ה' )שם כ'(. השומרונים נאכלו על ידי 

ְבָתם ָשם ֹלא ָיְר כו( -כה ז"ב י-מלכיםהאריות ) ת ש  לַּ ְתח  י ב  ְיה  ח  ה'אּו ֶאת וַּ לַּ ְישַּ ָבֶהם ֶאת ָהֲאָריֹות  ה'וַּ

ים ָבֶהם ְהיּו ֹהְרג  י  תֹוֶשב ְבָעֵרי ֹשְמרֹון ֹלא ָיְדעּו ֶאת . וַּ יָת וַּ ְגל  ם ֲאֶשר ה  גֹוי  שּור ֵלאֹמר הַּ ֹיאְמרּו ְלֶמֶלְך אַּ וַּ

ָנם ְמ  ח ָבם ֶאת ָהֲאָריֹות ְוה  לַּ ְישַּ ט ֱאֹלֵהי ָהָאֶרץ וַּ ְשפַּ ט מ  ְשפַּ ים ֶאת מ  ֲאֶשר ֵאיָנם ֹיְדע  ים אֹוָתם כַּ ית  מ 

 . גם כאן האריות יחזרו ויפגעו בישראל אם לא ישמרו את התורה. ֱאֹלֵהי ָהָאֶרץ

אורייתא', מי שפוגע בתורה נפגע על ידיה בעצמה  –ואולי פועל כאן גם הקשר הלשוני 'אריה 

 שכנו נחש'. עבודה זרה כ"ז ב(.)לעומת העובר על דברי חכמים למשל: 'פורץ גדר, י

ם ים. ֲעָנתֹות. ְוא  ים טֹוב  ֲעש  ְצֹות ּומַּ מ  ָיה מ  ְבֵרי ְנבּוָאה, ֲענ  ד  ָיה מ  ים, ֲענ  יק  ד  צַּ ן הַּ ָיה מ  ָיה. ֲענ  ָלאו  ֲענ 

יב  )שם א ְכת  ְתנֵַּבא ֲעֵליְך, ד  ְנתֹוָתא ָאֵתי ּומ  ְרְמָיהּו בֶ  'ֲעָנתֹות, ָהא עַּ ְבֵרי י  ָיהּו וגו'. א( ד  ְלק   ן ח 

או עני או ענתות, או שהאדם יתקן את דרכיו או שתתגשם החזות הקשה של ירמיהו. בחלק זה 

של המדרש שתי האפשרויות המובאות זהות, שתיהן בשלילה, אולם הכוונה הפוכה: או שלא 

 תהי ענייה במעשים, או שתתגשם נבואת החורבן. 

ְרָענּות קוֹ  פֻּ  זו החתימה הקבועה של כל הפתיחות לאיכה רבתי.ֵנן ֲעֵליֶהם ֵאיָכה. ֵכיָון ֶשָבא הַּ

 

ְרָתא. 2 ְרָתא ,ְנטּוֵרי קַּ  ֲחרֹוֵבי קַּ

 

ַתח )שם ט א פָּ נָּ א ַבר ַכה  ת ֹזאת וגו'. : יא( 'ב ר' ַאבָּ ֵבן אֶׁ ם ְויָּ כָּ חָּ ִאיש הֶׁ ִמי הָּ

אי ֵני ר' ִשְמעֹון ַבר יֹוחָּ רֹות ִנְתלָּ  :תָּ יָּ ִאיתָּ ע  ֵאל ִאם  רָּ ץ ִיְשרָּ רֶׁ ן ְבאֶׁ שֹות ִמְמקֹומָּ

ֱאַמר )שם יא נֶׁ ֱחִזיקּו ִבְשַכר סֹוְפִרים ּוִבְשַכר ַמְשִנים, שֶׁ ֹּלא הֶׁ ה -ַדע שֶׁ יב( ַעל מָּ

ה ְמַשַלח ְלר' ַאִסי ּוְלר'  וָּ ִתי. ַרִבי ה  ת תֹורָּ ם אֶׁ ְזבָּ ר ה' ַעל עָּ ץ ַוֹּיאמֶׁ ָארֶׁ ה הָּ ָאְבדָּ

ֹון עָּ ַאִמי  ְדִיְפקּו ֵאל. ַוה  א ְדִיְשרָּ א ְדַאְרעָּ תָּ א ְוָאְמִרין לִ ן ִויַתְקנּון ִקְריָּ תָּ ין ְלִקְריָּ

ֹון  א. ַוה  א ְוַסְנֵטרָּ ֹון ַמְיתּו ְלהֹון ֵריש ַמַטְרתָּ א. ַוה  ן ְנטּוֵרי ַקְרתָּ ְלהֹון ַאְיתּו לָּ

א רֹוֵבי ַקְרתָּ ? ָאְמִרין ְלהֹון ִאֵלין ְנטּוֵרי ַקְרתָּ ַמרּו ְלהֹוןִאֵלין ח  ּוַמאן ִאנּון  :א. א 

א ַמרּו ְלהֹון ?ְנטּוֵרי ַקְרתָּ ֵהם הֹוִגים ּוַמְשִנים : א  ֵאלּו סֹוְפִרים ּוַמְשִנים שֶׁ

ֱאַמר נֶׁ ה, ַעל ֵשם שֶׁ ה  ַבּיֹום ּוַבַלְילָּ ת ַהתֹורָּ ִגיתָּ בֹו  ')יהושע א ּוְמַשְמִרין אֶׁ ח( ְוהָּ

ה, ְוֵכן הּוא ַלְילָּ ם וָּ ה ַבִית וגו'. ר' "אֹוֵמר )תהלים קכ יֹומָּ ז א( ִאם ה' ֹלא ִיְבנֶׁ

ק ָאַמר ה ְבֵשם ר' ְשמּוֵאל ְבר' ִיְצחָּ א ְור' ִיְרְמיָּ רּוְך  :הּונָּ דֹוש בָּ ִּוֵתר ַהקָּ ִצינּו שֶׁ מָּ

ִמים ְוֹלא ִוֵתר ַעל יֹות ְוַעל ְשִפיכּות דָּ רָּ ִבים ְוַעל ִגלּוי ע  בֹוַדת כֹוכָּ  הּוא ַעל  ע 
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ֱאַמר )ירמיה ט נֶׁ ה, שֶׁ ל תֹורָּ ּה שֶׁ סָּ א  בֹוַדת  'מָּ ץ, ַעל ע  ָארֶׁ ה הָּ ה ָאְבדָּ יא( ַעל  מָּ

א )שם יב(  לָּ אן, אֶׁ ִמים ֵאין ְכִתיב כָּ יֹות ְוַעל ְשִפיכּות דָּ רָּ ִבים ְוַעל ִגלּוי ע  כֹוכָּ

ִתי.  ת תֹורָּ ם אֶׁ ְזבָּ  ַעל  עָּ

 

ח )שם ט ֲהָנא ָפתַּ ר כַּ ָבא בַּ יש ֶהָחָכם ְוָיֵבן ֶאת ֹזאת (יא 'ב ר' אַּ י ָהא  י  ,מ  ֶבר פ  ֲאֶשר ד  ָדּה ה'וַּ  ,ֵאָליו ְויַּג 

ל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ ר יֹוָחאי ?עַּ ְמעֹון בַּ ְשָרֵאל  :ָתֵני ר' ש  ְמקֹוָמן ְבֶאֶרץ י  ְתָלשֹות מ  יָת ֲעָירֹות נ  ם  ָרא  א 

ים  ר סֹוְפר  ְשכַּ יקּו ב  ע ֶשֹּלא ֶהֱחז  יםדַּ ְשנ  ר מַּ ְשכַּ במקרה זה "הפסוק הרחוק", שבו פותחת כל  .ּוב 

לפי ו, שניבא עליולקוח מספר ירמיהו עוסק ישירות בחורבן ופתיחתא, אינו כה רחוק, הוא 

הכתוב מעמיד את השאלה  את מגילת איכה.גם ו א( כתב ")בבא בתרא טחכמים מסורת 

 המרכזית: מהי סיבת החורבן והגלות? 

ֹיאֶמר  י :ה'וַּ ל ָעְזָבם ֶאת תֹוָרת  ְפֵניֶהם עַּ י ל  ת  י ,ֲאֶשר ָנתַּ  –ותשובתו ְוֹלא ָהְלכּו ָבּה.  ,ְוֹלא ָשְמעּו ְבקֹול 

עזיבת התורה. נקבע כאן סולם ערכים, התורה עומדת בראש. הקיום היהודי תלוי באופן מוחלט 

 בה ובאחיזה במצוותיה, וביטולה הוא הסיבה האמיתית לחורבן. 

ר )שם יאמונה את סיבות החורבן בשלושה חלקים.  הנביא י :יב(-ֶשֶנֱאמַּ ל ָעְזָבם ֶאת תֹוָרת  ֲאֶשר  עַּ

ְפֵניֶהם י ל  ת  י ,ָנתַּ . ר' שמעון בר יוחאי לא רואה כאן תקבולת ְוֹלא ָהְלכּו ָבּה ,ְוֹלא ָשְמעּו ְבקֹול 

יָעזְ ספרותית, אלא כל אחד מחלקי הפסוק אומר אמירה מיוחדת. לפיכך  , אינו ָבם ֶאת תֹוָרת 

עזיבת מצוות התורה ואי הליכה בדרכה, אלא משהו אחר. עזיבתה כאן היא ביטול לימוד 

התורה. הזנחת המלמדים והפקרת לימוד התורה נובעת מקוצר ראות, מחסכון בהוצאות החינוך, 

זה כבדות נדמה שקיצוץ זה אינו פוגע בשום דבר באופן מיידי. אולם תוצאות המחדל החינוכי ה

ביותר, תוצאות החינוך הרע ייראו לאחר זמן רב, ואז יהיה קשה לתקן או אפילו בלתי אפשרי. 

 בעטיו של החיסכון הזה לא תהיה תורה כלל בישראל.   

 

ְשָרֵאל. וַּ  ְרָיָתא ְדַאְרָעא ְדי  ְקנּון ק  יתַּ ְפקּון ו  י ְדי  מ  י ּוְלר' אַּ ס  ח ְלר' אַּ לַּ י ֲהָוה ְמשַּ ב  ְרָיָתא ל  ֲהֹון עָ רַּ ין ְלק 

ין ְלהוֹ  ֲהֹון ָאְמר  ְנֵטָרא. וַּ ְרָתא ְוסַּ טַּ ְיתּו ְלהֹון ֵריש מַּ ֲהֹון מַּ ְרָתא. וַּ ין ְלהֹון ַאְיתּו ָלן ְנטּוֵרי קַּ ֵלין ְוָאְמר  ן א 

ְרָתא רּו ְלהֹון? ְנטּוֵרי קַּ ְרָתא. ֲאמַּ ֵלין ֲחרֹוֵבי קַּ ְרָתא :א  נּון ְנטּוֵרי קַּ אן א  רּו ְלהֹון ?ּומַּ ים : ֲאמַּ ֵאלּו סֹוְפר 

ים.  ְשנ   ּומַּ

תרגום: רבי שלח את ר' אסי ור' אמי שיצאו ויבדקו תקנתן של ערי ארץ ישראל. נכנסו לעיר 

ובקשו מהם: הביאו לנו את שומרי העיר. הביאו להם את ראש השומרים והשוטר. היו אומרים 

ם שומרי העיר? אמרו להם: אלו מלמדי להם: אלו שומרי העיר, אלו מחריביה. אמרו להם: ומיה

 המקרא והמשנה, שלומדים ושונים לאחרים. 

הסיפור חושף את הפער המחשבתי בין אנשי העיר לרבי אמי ורבי אסי. בדיקת מצבו הבטחוני 

של המקום, נעשית מול השוטר, אך רבי אמי ורבי אסי התכוונו לתלמידי החכמים. אנשי העיר 
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ת. בעיניהם השוטר והסנטר הם קובעי העובדות והמציאות, משועבדים למציאות הריאלי

ותלמידי החכמים הם אנשים רוחניים שעומדים מחוצה לה, והשפעתם על המציאות החומרית 

קלושה. אולם ר' אמי ור' אסי ראו בתפיסה מציאותית מקובלת זו טעות גמורה. השוטר והסנטר 

אות, גורלה של העיר מותנה קודם כל עוסקים במלאכה חשובה, אולם הם לא מעצבים את המצי

בחוסנה המוסרי, הרוחני, הפנימי, בחוזק שורשיה, בעומק תורתה, בקיומם של תלמידי החכמים 

 בתוכה. 

ר' אמי ור' אסי לא חלקו על העיקרון שאסור לסמוך על הנס ועל האדם לעשות את השתדלותו 

 הר"ןלו מן השמים. וכדרך שאמר לפרנסתו ובטחונו, אבל האדם צריך לדעת שכוחות אלה ניתנו 

הזהיר את ישראל על שני דברים, האחד שלא יתלו הצלחתם בכחם ועוצם ידם. (: "דרוש עשירי)

והשני שלא יתלו כבוש הארצות בזכותם. כי למעלה מזה אמר: פן תאכל ושבעת ובתים טובים 

את החיל הזה,  י ועצם ידי עשה ליחתבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וגו', ואמרת בלבבך כ

וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. רצה בזה, כי עם היות שאמת הוא שיש 

באישים סגולות מיוחדות לדבר מהדברים, כמו שיש אנשים מוכנים לקבל החכמה, ואחרים 

מוכנים לשית עצות בנפשם לאסוף ולכנוס, ולפי זה יהיה אמת בצד מה, שיוכל העשיר לומר כחי 

צם ידי עשה לי את החיל הזה. עם כל זה, עם היות שהכח ההוא נטוע בך, זכור תזכור שהכח וע

ההוא מי נתנו אליך ומאין בא. והיא אומרו: וזכרת את ה' אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות 

חיל. לא אמר "וזכרת כי ה' אלהיך נותן לה החיל, שאם כן היה מרחיק שהכח הנטוע באדם לא 

עית באסיפת ההון, ואין הדבר כן, ולפיכך אמר, כי עם היות שכחך עושה את יהיה סבה אמצ

 ".החיל הזה, תזכור נותן הכח ההוא ית'

ְרָתארבי אמי ורבי אסי אף הקצינו את הדברים כאשר קראו לשוטר " ". זו בוודאי מליצה ֲחרֹוֵבי קַּ

יטחון הפיזיים שלה והגזמה, אולם יש בכך גם כפשוטו. אם העיר מתחילה להאמין בסידורי הב

אלין חריבי קרתא, שהם משתקעים וסומכת על שוטריה בלבד ודוחה את מלמדי התורה, "

 משמר העיר לקרב את חורבנה.  " )ראה מתנות כהונה(, אז עלולינויבהבלי עולם ובנ

ְיָלה,  לַּ יֹום ּובַּ תֹוָרה בַּ ין ֶאת הַּ ְמר  ים ּוְמשַּ ְשנ  ים ּומַּ  ֶשֵהם הֹוג 

צויינו לא רק בשל תפקידם  משנההמשנים מלמדי והמקרא, הופרים מלמדי ף שהסהמדרש מוסי

 החינוכי, שהם מנחילים את התורה לרבים, אלא משום שהם עצמם הוגים בתורה יומם ולילה,

ר ל ֵשם ֶשֶנֱאמַּ ְיָלה,  ')יהושע א עַּ יָת בֹו יֹוָמם ָולַּ הסופרים ראויים לתפקידם כאשר הם ח( ְוָהג 

ם, ודמותם מופת לחשיבות ערך לימוד התורה, עוד קודם שנמדדת יכולתם לומדים בעצמ

 הדידקטית והשפעתם הלימודית החינוכית המעשית.

ת וגו'. "ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )תהלים קכ י  ְבֶנה בַּ ם ה' ֹלא י  האדם משתף את הקדוש ברוך הוא ז א( א 

שמיא. אולם לא די בכך. צריך בבניין ביתו, באמונתו שתכניותיו ופעולותיו מתגשמים בסייעתא ד
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)ברכות  "בוניך"חכמים ה וכך נקראלשתף אותו גם בתוכנו ותפקודו היום יומי של הבית. משום 

 . ריהעיסוד בניינה של ס"ד א(, שהם 

בחסידות היו שלא הסתפקו בהעמדת השתדלות האדם במקומה הנכון, אלא ביקשו להעמיק את 

ְרָתאים, וראיית השוטר והסנטר כהאמונה, עד כדי הסתייגות מממשות הדבר ממש.  ֲחרֹוֵבי קַּ

אמנם האדם משתדל ועובד, אבל עליו להכיר שאין קשר ישיר בין העבודה לתוצאה, הפרנסה 

אינה תולדת עבודתו, אלא ניתנת לו מן השמים. צריך להעמיד שוטר, אבל שמירת העיר תבוא 

 מן השמים, בלי קשר לשמירתו. 

טז(, שהוא לחם מן השמים, המוציא לך מים מצור דברים ח' מן כו' )המאכילך ': "אור תורה ל

החלמיש כו' )טו(, שהוא מים שמעל השמים כו', הרי נתברר להם שעקר הנהגתם הוא למעלה מן 

הטבע, על ידי זכות התורה שבידם, ואין לישראל לומר שעל ידי טורחם ועוסקם בהבלי עולם 

ת הטבע ממש, ככל עובדי עבודה זרה אשר הכחישו הזה, מזה יתרבה חילם, שהוא ענין הנהג

השגחתו יתברך, וסוברים שהכל בא על ידי משטרי השמים, ועל ידי הטבע, והוא באמת עובד 

 . "למעשה ידיו

צריך האדם לעשות כל המלאכות והמשא ומתן '(: הלכות שבת הלכה ג -ליקוטי הלכות )ר' נתן, 

אינו עושה כלל. רק הכל בכח ה'. כמו שהזהיר  בששת ימי המעשה. לידע ולהאמין באמת שהוא

אותנו ה' יתברך על זה כמו שכתוב פן תאכל ושבעת וכו'. ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי 

את החיל הזה וכו'. כי צריכין לזכר זאת מאד מאד לבלי לטעות ולשכח חס ושלום. לאמר בלבו 

חינת כחי ועצם ידי עשה וכו'. רק שהוא בעצמו עושה איזה עשיה ועבדא חס ושלום. כי זה ב

צריכין לזכר את ה'. כמו שכתוב וזכרת את ה' אלקיך. כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל. כי הכל 

 בכח ה' לבד. והמלאכה נעשית מאליה. 

 

 . הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו3

א ַאְמֵרי א ַבר ַאבָּ ה ְבֵשם ר' ִחּיָּ א ְור' ִיְרְמיָּ ז יא( ְוֹאִתי "רמיה טְכִתיב )י :ר' הּונָּ

יּו  הָּ ְמרּו, ִמתֹוְך שֶׁ ִתי שָּ ְזבּו ְותֹורָּ רּו, ַהְלַואי אֹוִתי עָּ מָּ ִתי ֹלא שָּ ת תֹורָּ בּו ְואֶׁ זָּ עָּ

א ָאַמר ב. ר' הּונָּ ן ַלמּוטָּ ִזירָּ ה ַמח  יָּ ּה הָּ בָּ אֹור שֶׁ ּה ַהמָּ ה ַאף : ִמְתַעְסִקין בָּ ְלֹמד תֹורָּ

ֹּלא  מִ לִ ַעל ִפי שֶׁ ּה שֶׁ ֹּלא ְשמָּ א לִ תֹוְך שֶׁ ּה בָּ ן ֵלִוילִ ְשמָּ ּה. ָאַמר ר'  ְיהֹוֻשַע בֶׁ  :ְשמָּ

ּה  ְלבֹונָּ ם ַלְבִרּיֹות ֵמעֶׁ הֶׁ ת אֹוי לָּ רֶׁ יֹום ַבת קֹול יֹוֵצאת ֵמַהר חֹוֵרב ְואֹומֶׁ ל יֹום וָּ ְבכָּ

ִני ַלּה ְבֵשם ר' ְשמּוֵאל ַבר ַאִמי ה. ְשמּוֵאל תָּ ל תֹורָּ ַתי הַ  :שֶׁ ת ֵאימָּ רֶׁ ַמְלכּות גֹוזֶׁ

א  דָּ ץ, הָּ ָארֶׁ ה לָּ ֵאל ַמְשִליִכין ִדְבֵרי תֹורָּ ִּיְשרָּ ה שֶׁ עָּ ּה ַמְצַלַחת, ְבשָּ תָּ ה ּוְגֵזרָּ ְגֵזרָּ

א  'הּוא ִדְכִתיב )דניאל ח לָּ א אֶׁ בָּ ַשע. ֵאין צָּ ִמיד ְבפָּ ֵתן ַעל ַהתָּ א ִתנָּ בָּ יב( ְוצָּ

ֱאַמר )ישעיה כ נֶׁ רֹום וגו'. ד כא( ִיְפקֹ "ַמְלכּות, שֶׁ רֹום ַבמָּ א ַהמָּ ד ה' ַעל ְצבָּ
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ֵאל ִדְכִתיב )יהושע א ִמיד, ֵאלּו ִיְשרָּ ַשע,  'ַהתָּ ה. ְבפָּ ַלְילָּ ם וָּ ִגיתָּ בֹו יֹומָּ ח( ְוהָּ

ֵאל ַמשְ  ִּיְשרָּ ן שֶׁ ל ְזמָּ ה. כָּ ל תֹורָּ ּה שֶׁ ץ ַהַמְלכּות לִ ְבִפְשעָּ ָארֶׁ ה לָּ יִכין ִדְבֵרי תֹורָּ

ת רֶׁ ֱאַמר )דניאל ח ִהיא גֹוזֶׁ נֶׁ ה וגו', ְוֵאין  'ּוַמְצַלַחת, שֶׁ ת ַאְרצָּ יב( ְוַתְשֵלְך ֱאמֶׁ

ֱאַמר  )משלי כ נֶׁ ה שֶׁ א תֹורָּ לָּ ת אֶׁ ת ְקֵנה ְוַאל ִתְמֹכר. ִאם ִהְשַלְכתָּ "ֱאמֶׁ ג כג( ֱאמֶׁ

א הּוא ִדְכִתיב  )דניאל דָּ ה ַהַמְלכּות, הָּ ד ִהְצִליחָּ ץ ִמּיָּ ָארֶׁ ה לָּ יב(  'ח ִדְבֵרי תֹורָּ

ה ְוִהצְ  ְשתָּ ִזי )הושע חלִ ְועָּ ן פָּ ה בֶׁ ה. ָאַמר ר' ְיהּודָּ ֵאל טֹוב וגו',  :ב( 'יחָּ ַנח ִיְשרָּ זָּ

ֱאַמר )משלי ד נֶׁ ה  שֶׁ א תֹורָּ לָּ ם וגו'.  'ְוֵאין טֹוב אֶׁ כֶׁ ַתִתי לָּ ַקח טֹוב נָּ  ב( ִכי לֶׁ

א נָּ א ַבר ַכה  ְמדּו ִפילֹוסֹוִפין ְלאֻ  :ָאַמר ר' ַאבָּ ן ְבעֹור ֹלא עָּ ם בֶׁ ם ְכִבְלעָּ עֹולָּ מֹות הָּ

ם ְיכוֹ  הֶׁ ה זוֹ לִ ּוְכַאְבִנימֹוס ַהַגְרִדי. ָאְמרּו לָּ ם ?ין ָאנּו ְלִהְזַדֵּוג ְלֻאמָּ הֶׁ ְלכּו   :ָאְמרּו לָּ

ם  ן ִאי ַאתֶׁ ם, ִאם ַהִתינֹוקֹות ְמַצְפְצִפין ְבקֹולָּ הֶׁ לָּ ֵתי ְכֵנִסּיֹות שֶׁ ְוַחְזרּו ַעל בָּ

ם  ְיכוֹ  יןלִ ְיכוֹ  או ַאתֶׁ ם, ְוִאם לָּ הֶׁ ם לִ לָּ הֶׁ ם ְוָאַמר לָּ ִביהֶׁ ם א  ֵכן ִהְבִטיחָּ ם, שֶׁ הֶׁ ין לָּ

ל ")בראשית כ קֹולֹו שֶׁ ן  שֶׁ ל ְזמָּ ו, כָּ ַדִים ְיֵדי ֵעשָּ ֹקב ְוַהּיָּ ז כב( ַהקֹול קֹול ַיע 

ַדִים ְיֵדי ֵעשָּ  שֹות ֵאין ַהּיָּ ֵתי ִמְדרָּ ֵתי ְכֵנִסּיֹות ּובָּ ֹקב ְבבָּ ֵאין קֹולֹו ַיע  ן שֶׁ ל ְזמָּ ו, ְוכָּ

ו. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ישעיה  ַדִים ְיֵדי ֵעשָּ שֹות ַהּיָּ ֵתי ִמְדרָּ ֵתי  ְכֵנִסּיֹות ּובָּ ְמַצְפֵצף ְבבָּ

ל  כד( 'ה ּה שֶׁ ֹלא ַדְרכָּ ֱאֹכל ַקש ְלשֹון ֵאש וגו'. ְוִכי ֵיש ַקש אֹוֵכל ֵאש ַוה  ֵכן כֶׁ לָּ

ת ַקש וְ  לֶׁ ֱאֹכל ַקש ְלשֹון ֵאשֵאש אֹוכֶׁ ֵכן כֶׁ ל  ?ַאְת אֹוֵמר לָּ ה ֵביתֹו שֶׁ א ַקש זֶׁ לָּ אֶׁ

ֱאַמר )עובדיה א נֶׁ ו שֶׁ ה ּוֵבית  'ֵעשָּ בָּ הָּ ֹקב ֵאש ּוֵבית יֹוֵסף לֶׁ ה ֵבית ַיע  יָּ יח( ְוהָּ

ֹקב, )ישעיה ה ל ַיע  ה ֵביתֹו שֶׁ ו ְלַקש, ְלשֹון ֵאש זֶׁ ה ִיְר  'ֵעשָּ בָּ הָּ ַשש לֶׁ ה, כד( ַוח  פֶׁ

ל  ם שֶׁ ְרֵשיהֶׁ ֵהם שָּ ָאבֹות שֶׁ ה. ֵאלּו הָּ ק ִיְהיֶׁ ם ַכמָּ ְרשָּ ל יֹוֵסף. שָּ ה ֵביתֹו שֶׁ זֶׁ

ֵאל. ִמְפֵני  ל ִיְשרָּ ם שֶׁ ֵהם ִפְרֵחיהֶׁ ִטים שֶׁ ה. ֵאלּו ַהְשבָּ לֶׁ ק ַיע  ָאבָּ ם כָּ ֵאל. ּוִפְרחָּ ִיְשרָּ

אֹות וגו'.  סּו ֵאת תֹוַרת ה' ְצבָּ א  ה, ִכי  מָּ ןמָּ סּו ֵאת תֹוַרת ה'  :ָאַמר ר' יּודָּ א  ִכי מָּ

ְבַעל  ה שֶׁ ֵאל ִנֵאצּו זֹו תֹורָּ ת  ִאְמרֹות ְקדֹוש ִיְשרָּ ב, ְואֶׁ ִבְכתָּ ה שֶׁ אֹות זֹו תֹורָּ ְצבָּ

ִהשְ  ן שֶׁ ה. ְוֵכיוָּ ה. לִ פֶׁ ם ֵאיכָּ ֵליהֶׁ ה ְמקֹוֵנן ע  ץ, ִהְתִחיל ִיְרְמיָּ ָארֶׁ ה לָּ  יכּו ִדְבֵרי תֹורָּ

ן ור'  טז( ')ירמיה ט נָּ אֹות ִהְתבֹוְננּו ְוִקְראּו ַלְמקֹוְננֹות. ר' יֹוחָּ ֹכה ָאַמר ה' ְצבָּ

ן ָאַמר נָּ ן. ר' יֹוחָּ נָּ ִקיש ְוַרבָּ ן לָּ ַעס ַעל  :ִשְמעֹון בֶׁ ִנים. כָּ יּו לֹו ְשֵני בָּ הָּ ְך שֶׁ לֶׁ ְלמֶׁ

הּו. ָאַמר טֹו ְוִהְגלָּ בָּ ת ַהַמֵקל ַוח  ַטל אֶׁ ִראשֹון, נָּ זֶׁ  :הָּ ה. אֹוי לָּ ה ִנְגלָּ ה ֵמֵאיזֹו ַשְלוָּ

הּו. ָאַמר טֹו ְוִהְגלָּ בָּ ת ַהַמֵקל ַוח  ַטל אֶׁ א הּוא ְדַתְרבּוִתי  :ַכַעס ַעל ַהֵשִני ְונָּ נָּ א 

ת  ם אֶׁ הֶׁ רּוְך הּוא אֹוֵמר לָּ דֹוש בָּ ִטים ְוִהְתִחיל ַהקָּ ת ַהְשבָּ רֶׁ שֶׁ לּו ע  ְך גָּ א. כָּ ִבישָּ

סּוק ַהזֶׁה )הושע ז ה  יג( 'ַהפָּ לּו ְיהּודָּ גָּ ן שֶׁ ִני. ְוֵכיוָּ ְדדּו ִממֶׁ ם  ִכי נָּ הֶׁ אֹוי לָּ

רּוְך הּוא )ירמיה י דֹוש בָּ כֹול ָאַמר ַהקָּ ִמן, ִכְביָּ  י ַעל ִשְבִרי.  לִ יט( אֹוי  'ּוִבְניָּ

ִקיש ָאַמר ן לָּ ִראשֹון ְונָּ  :ר' ִשְמעֹון בֶׁ ַעס ַעל הָּ ִנים. כָּ ה לֹו ְשֵני בָּ יָּ הָּ ְך שֶׁ לֶׁ ַטל ְלמֶׁ

ת  ַטל אֶׁ ַעס ַעל ַהֵשִני ְונָּ יו. כָּ לָּ ֵמת. ִהְתִחיל ְמקֹוֵנן עָּ טֹו ּוִפְרֵפר  וָּ בָּ ת ַהַמֵקל ַוח  אֶׁ
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א ִקְראּו  לָּ ם, אֶׁ ֵליהֶׁ ה ֵאין ִבי ֹכַח ְלקֹוֵנן ע  ֵמת. ָאַמר ֵמַעתָּ טֹו ּוִפְרֵפר וָּ בָּ ַהַמֵקל ַוח 

ל ְך גָּ ם. כָּ ֵליהֶׁ ם ַלְמקֹוְננֹות ִויקֹוְננּו ע  ֵליהֶׁ ִטים, ְוִהְתִחיל ְמקֹוֵנן ע  ת ַהְשבָּ רֶׁ שֶׁ ּו ע 

ה ֵבית  ')עמוס ה ם ִקינָּ ֵליכֶׁ ר ָאֹנִכי נֹוֵשא ע  שֶׁ ה א  ר ַהזֶׁ בָּ ת ַהדָּ א( ִשְמעּו אֶׁ

ה  רּוְך הּוא ֵמַעתָּ דֹוש בָּ כֹול ָאַמר ַהקָּ ִמין, ִכְביָּ ה ּוִבְניָּ לּו ְיהּודָּ גָּ ן שֶׁ ֵאל. ְוֵכיוָּ ִיְשרָּ

א הּוא ִדְכִתיב )ירמיה טֵאין בִ  דָּ ם, הָּ ֵליהֶׁ יז( ִקְראּו  -טז 'י ֹכַח ְלקֹוֵנן ע 

א  לָּ אן, אֶׁ ם ֵאין ְכִתיב כָּ ֵליהֶׁ ִהי, ע  ֵלינּו נֶׁ ה עָּ אנָּ ה ְוִתשֶׁ ַלְמקֹוְננֹות וגו' ּוְתַמֵהְרנָּ

אן, אֶׁ  ה ֵאין ְכִתיב כָּ ם ִדְמעָּ ה ֵעיֵניהֶׁ ֵלינּו ִדיִדי ְוִדיְדהֹון, ְוֵתַרְדנָּ א ֵעיֵנינּו ִדיִדי עָּ לָּ

א ְוַעְפַעֵפינּו ִדיִדי ְוִדיְדהֹון.  לָּ אן, אֶׁ ם ִיְזלּו ַמִים ֵאין ְכִתיב כָּ  ְוִדיְדהֹון, ְוַעְפַעֵפיהֶׁ

ן ָאְמִרין נָּ ִנים, ּוֵמתּו ְשַנִים, ִהְתִחיל ִמְתַנֵחם  :ַרבָּ ר בָּ שָּ יּו לֹו ְשֵנים עָּ הָּ ְך שֶׁ לֶׁ ְלמֶׁ

ה. ֵמתּו  רָּ שָּ ה. ֵמתּו ְשַנִים, ִהְתִחיל ַבע  עֹוד ְשַנִים, ְוִהְתִחיל ִמְתַנֵחם ִבְשמֹונָּ

ה. ֵמתּו ְשַנִים, ִהְתִחיל  עָּ ה. ֵמתּו ְשַנִים, ִהְתִחיל ִמְתַנֵחם ְבַאְרבָּ ִמְתַנֵחם ְבִששָּ

ם. ֵאיכָּ  ֵליהֶׁ ם, ִהְתִחיל ְמקֹוֵנן ע  ֵמתּו ֻכלָּ ן שֶׁ ד. ִמְתַנֵחם ִבְשַנִים. ְוֵכיוָּ דָּ ה בָּ ְשבָּ  ה יָּ

ר ְצָחק ָאמַּ ְרְמָיה ְבֵשם ר' ְשמּוֵאל ְבר' י  ת  :ר' הּוָנא ְור' י  ל ֲעבֹודַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא עַּ ֵתר הַּ ינּו ֶשּו  ָמצ 

ר ל ָמֲאָסּה ֶשל תֹוָרה, ֶשֶנֱאמַּ ֵתר עַּ ים ְוֹלא ו  יכּות ָדמ  ל ְשפ  לּוי ֲעָריֹות ְועַּ ל ג  ים ְועַּ יא(  ')ירמיה ט כֹוָכב 

יב ָכאן, ֶאָלא ים ֵאין ְכת  יכּות ָדמ  ל ְשפ  לּוי ֲעָריֹות ְועַּ ל ג  ים ְועַּ ת כֹוָכב  ל ֲעבֹודַּ ל  ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ, עַּ  עַּ

י ל  ָעְזָבם ֶאת תֹוָרת  י ְוֹלא ָהְלכּו ָבּה )שם יב( עַּ ְפֵניֶהם ְוֹלא ָשְמעּו ְבקֹול  י ל  ת    .ֲאֶשר ָנתַּ

עבודה זרה וגלוי  ,מפני שלשה דברים שהיו בו ?מקדש ראשון מפני מה חרברו: חכמים אמ

י ָשְמרּו(. האם ר' הונא חולק על הדברים? ומהו "ב' יומא ט) עריות ושפיכות דמים "? מי תֹוָרת 

שעבר על שלושת אלה, רחוק מתורה ומשמירה בסיסית של אורחותיה, ולא נשאר לו ממנה דבר 

ים? האם קיום ריטואל דתי חיצוני ופולקלור יהודי, בלא להזהר במצוות שאותו הוא מקבל ומקי

 לא תעשה העיקריות, יש לו משמעות? 

אם הכוונה היא שגדול כוחו של העשה לדחות לא תעשה, הרי הפגימה של עבירת הלאו עמוקה 

מצות לא תעשה הם שלא יצא האדם '(: "תפארת ישראל ד) ובסיסית יותר. כפי שכתב המהר"ל

החלק השני יציאה מן היושר המציאות הפסד ואבוד אליו. שה ,מה שהוא ראוי אל מציאותו מן

 ".בכח בלבד וצריך שיקנה השלימות בפעל על ידי המצות האלהיות דםהאמצוות עשה. כי 

נראה שגם כאן מדובר על לימוד התורה ולא על קיומה. חכמים הגדילו את חומרת מאיסת 

ה, על פני העבירה הממשית של פרטיה המעשיים החמורים. התורה בכללותה ועזיבת לימוד

החסד האלוהי כה גדול, שלפעמים נדחה אפילו עונשן של שלושת העבירות החמורות, אבל 

עזיבת עיקר התורה ולימודה עונשו לא יכופר, כי הוא משאיר אחריו אדמה חרוכה, ללא תקווה 

 ועתיד.
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יָ  ְרְמָיה ְבֵשם ר' ח  ָבא ַאְמֵריר' הּוָנא ְור' י  ר אַּ יב )ירמיה ט :א בַּ י ֹלא "ְכת  י ָעָזבּו ְוֶאת תֹוָרת  ז יא( ְוֹאת 

אי ְלוַּ יָרן  ָשָמרּו, הַּ ֲחז  ָמאֹור ֶשָבּה ָהָיה מַּ ין ָבּה הַּ ְסק  ְתעַּ תֹוְך ֶשָהיּו מ  י ָשְמרּו, מ  י ָעְזבּו ְותֹוָרת  אֹות 

מּוָטב.   לַּ

שמיעה בקולה, ולאי הליכה בה. מכאן מסיק המדרש הכתוב מבחין בין עזיבת התורה, לאי 

י ָשְמרּואמירה חריפה: ' י ָעְזבּו ְותֹוָרת  אי אֹות  ְלוַּ '. הניסוח החיובי, הוא אמירה חריפה ומחודדת. הַּ

מדובר באדם שאין לו דבקות אלוהית, אמונתו חסרת לחלוחית ואינה תופסת מקום משמעותי 

ְלֹמד הריהו לומד שלא לשמה, ועליו בא ר' הונא ואמר: "בחייו, ועל כן גם אם הוא לומד תורה 

י ֶשֹּלא  ל פ  תֹוְך ֶשֹּלא ל  תֹוָרה ַאף עַּ אף על (: "ב"אור תורה כ". כלומר, )ְשָמּהל  ְשָמּה ָבא ל  ְשָמּה ֶשמ 

פי שאין לומדים לשם שמים, לא יפרוש מעסק התורה, כי מתוך שלא לשמה בא לשמה )פסחים 

לרבי אברהם אחי  ,מעלות התורה" )מאור שבה מחזירם למוטב, ומביאו ללמוד לשמהה"ו .ב( 'נ

 (.הגר"א

כוחה של התורה כה גדול, שכל עוד נאחזים בה ולומדים אותה, היא תחזיר את ישראל למוטב 

רז גדול גלו לנו החכמים ז"ל, שאלו לא היו הרשעים עוזבים את ותשמר את היהדות לנצח. "

מסילת ישרים . וראה ב בתלמוד תורה"ד פ"דרך ה' ח) "שהיו חוזרים למוטבוד התורה, סוף למת

ירושלמי ) "נוח לו אילו נהפכה שילייתו על פניו ולא יצא לעולם ,הלמד שלא לעשות'(. אמנם "ה

אבל מי שלא מכוון לכך אלא שאינו מתאמץ ועושה, עדיין בכוחו של הלימוד . ב'( 'ברכות א

 להעלותו ולהביאו לידי מעשה.

על ידי אור התורה יוכל להיות מטפס ועולה גם מבטן שאול ואבדון. שהיא מאירה בכל מקום "

  '(.פרי צדיק מאמר קדושת שבת ז) "וכדרך שאמרו הלואי כו', המאור שבה מחזירם למוטב

ר' שמואל ור' חייא העלו מאד את ערך לימוד התורה, זה הדגיש את השלילה, את עונש עזיבת 

וצמתה החיובית, את יכולת לימודה להשפיע על האדם ולתקנו, דבריהם התורה, וזה את ע

 משלימים זה את זה ורב הונא קיבל את שני הדברים והביאם בשמם.

בבבלי הפכו חכמים את הדברים. פגם ה'שלא לשמה' שבראשית הלימוד, עלול לטמא את אורו 

עד שפירשו  ,ולא פירשוהודבר זה נשאל לחכמים ולנביאים (: "א א")נדרים פ ולקלקל את כולו

היינו לא שמעו בקולי היינו  .ויאמר ה' על עזבם את תורתי וגו' :דכתיב .הקדוש ברוך הוא בעצמו

". אדם לא עובר בבת אחת שאין מברכין בתורה תחלה :אמר רב יהודה אמר רב ?לא הלכו בה

ח, והסיבה על כל העבירות החמורות שבתורה ונעשה רשע גמור, בדרך כלל זה תהליך שהתפת

היא שבבסיס הלימוד נעדרה כוונה לשמה. לא לברך בתורה הוא לכאורה עניין קל, אף על פי כן 

עליו חרבה הארץ, כי עניינו כאן סמלי, לברך בתורה פירושו להאמין בקדושתה וללמוד לשמה. 

"שלא היתה התורה חשובה בעיניהם כל כך מי שאינו מברך אינו מאמין בקדושתה )רש"י(: 

ראוי לברך עליה; שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלין בברכתה. והיינו  שיהא

 . (א א"ר"ן נדרים פ)רבינו יונה,  "לא הלכו בה", כלומר: בכוונתה ולשמה"
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י עַּ ֶבן ֵלו  ר ר' ְיהֹושֻּ ר חֹוֵרב ְואֹוֶמֶרת :ָאמַּ ת קֹול יֹוֵצאת ֵמהַּ בְ  :ְבָכל יֹום ָויֹום בַּ יֹות אֹוי ָלֶהם לַּ ר 

 ֵמֶעְלבֹוָנּה ֶשל תֹוָרה.

י ולא פסק. כי עדיין זה הקול בא לבנ -' קול גדול ולא יסף'שנאמר  ,זה הקול הוא עצם הדיברות

 י ישראלשהוא דבר ההוה תמיד. ולאשר זה הקול מיוחד לבנ ',נותן התורהו שאמר '. כמישראל

 . (פת אמת במדבר תרל"הש) לכן אם אין מכינים עצמם לקבל זה הקול נקרא עלבון תורה

אבל נקרא הר חורב כי  ?נו של עולםישהתורה בני ,ןיהר סיני היה לו לקרותו בשם הר בני

כשם  (.שבת פרק ר' עקיבא) וסמא דמותא למשמאילים בה םהתורה היא סם חיים למימיני"

ל הנגיד קרב אליו ועושה רצונו הנגיד מגביהו ומרומם אותו, והפך זה לפי גדולתו שתשהנגיד המ

אם עובר אדם רצונו הנגיד משפילו ומורידו, כך הם דברי תורה לפי מעלתן ומדריגתן אם אינו 

 . '(ג' ו אבות)דרך חיים " נוהג עמהם כאשר ראוי יש עליו עונש ושפלות

שנקרא  ,העלבון אינו אלא למי שאינו עוסק". העלבון הוא לא לתורה, אלא למי שלא למד אותה

וד התורה במקומו עומד, אלא העולב עולב לעצמו, כי מעיד על עצמו שלא נזוף ומנודה, כי כב

כמרגליות לחמור, כי אין  ברי תורהולא קנה שם הדעת, לכן היו לו ד ,עמדו אבותיו על הר סיני

 . שם( רוח חייםוכן ב)יעב"ץ על אבות  לו מבוא לחפוץ בהם

 . פשעה של תורה4

ּה ְבֵשם ר' ְשמּו י לַּ יְשמּוֵאל ָתנ  מ  ר אַּ ת, ְבָשָעה  :ֵאל בַּ חַּ ְצלַּ ְלכּות גֹוֶזֶרת ְגֵזָרה ּוְגֵזָרָתּה מַּ מַּ י הַּ ֵאיָמתַּ

ְש  ְשָרֵאל מַּ ְבֵרי תֹוָרה ָלָאֶרץל  ֶשי  ין ד    .יכ 

המלכויות מפעילות את כל כוחן נגד עם ישראל, הן פוגעות בו ומכאיבות לו בגזרות וייסורים, 

ד את כל אויביו. ברור אפוא שלמלכות אין כוח אמיתי משל אך למרות הכל, עם ישראל שר

עצמה, יד ההשגחה מגוננת על ישראל, ומסובבת שכל הגזירות יתמתקו לבסוף ויתבטלו. מדוע 

אפוא לעיתים גזירת המלכות ניחתת בכוח גדול ומצליחה לפגוע, מניין לה הכוח הזה? תשובת 

מתגלה בישראל מסלקת את ההשגחה, ר' שמואל היא, עם ישראל עצמו. נקודת התורפה ש

  ומעניקה לאויביהם כוח להכותם.

את  רךברא הוא יתבזו תפיסת עולם הנותנת בידי האדם עוצמה גדולה, ומשרטטת מבנה עמוק: "

האדם והשליטו על רבי רבוון כחות ועולמות אין מספר. ומסרם בידו שיהא הוא המדבר והמנהיג 

דבוריו ומחשבותיו. וכל סדרי הנהגותיו. הן לטוב. או אותם עפ"י כל פרטי תנועות מעשיו ו

הוא מקיים ונותן כח בכמה כחות ועולמות  םלהיפך ח"ו. כי במעשיו ודבוריו ומחשבותיו הטובי

עליונים הקדושים. ומוסיף בהם קדושה ואור. כמ"ש )ישעיה נ"א( ואשים דברי בפיך גו' לנטוע 

אלא בוניך. כי המה המסדרים עולמות  שמים וליסוד ארץ. וכמאמרם ז"ל אל תקרי בניך

העליונים כבונה המסדר בנינו. ונותנים בהם רב כח. ובהיפוך ח"ו ע"י מעשיו או דבוריו 
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ומחשבותיו אשר לא טובים. הוא מהרס ר"ל כמה כחות ועולמות עליונים הקדושים לאין ערך 

 . .והלאה(' ג 'שער א)נפש החיים  ושיעור. כמ"ש )שם מ"ט( מהרסיך ומחריביך וגו'

בזמן  :אומר ר' סימוןבהודה י' ר' עזריה בשם ר" :וילכו בלא כח גו'( להלן א' ל"ג,ואמרו )

ים נעשה חיל. ובזמן הכד"א באל ,שישראל עושין רצונו של מקום מוסיפין כח בגבורה של מעלה

שאין ישראל עושין רצונו של מקים כביכול מתישין כח גדול של מעלה דכתיב צור ילדך תשי 

  "ו'ג

יב )דניאל ח ְכת  ר  'ָהָדא הּוא ד  ְלכּות, ֶשֶנֱאמַּ ע. ֵאין ָצָבא ֶאָלא מַּ יד ְבָפשַּ ָתמ  ל הַּ ָנֵתן עַּ יב( ְוָצָבא ת 

יב )יהושע א")ישעיה כ ְכת  ְשָרֵאל ד  יד, ֵאלּו י  ָתמ  ָמרֹום וגו'. הַּ ָמרֹום בַּ ל ְצָבא הַּ ְפֹקד ה' עַּ ח(  'ד כא( י 

יָת בֹו יוֹ  ְיָלה. ְוָהג   ָמם ָולַּ

שנזכר בסוף הפסוק הוא  פשעהמדרש עוסק במצוות תלמוד תורה הנוהגת יומם ולילה. גם ה

יָחה)לימודה(:  פשעה של תורה ְצל  ְשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה ְוָעְׂשָתה ְוה  ע ְותַּ יד ְבָפשַּ ָתמ  ל הַּ ָנֵתן עַּ . ְוָצָבא ת 

ְש ָכל זְ האמת, התורה, מושלכת ארצה. ומכאן המסקנה:  ְשָרֵאל מַּ ְבֵרי תֹוָרה ָלָאֶרץ ל  ָמן ֶשי  ין ד  יכ 

ר )דניאל ח ת, ֶשֶנֱאמַּ חַּ ְצלַּ יא גֹוֶזֶרת ּומַּ ְלכּות ה  מַּ ְשֵלְך ֱאֶמת ַאְרָצה וגו', ְוֵאין ֱאֶמת ֶאָלא  'הַּ יב( ְותַּ

ר  )משלי כ ְכתָ "תֹוָרה ֶשֶנֱאמַּ ְשלַּ ם ה  ְמֹכר. א  צְ  ג כג( ֱאֶמת ְקֵנה ְוַאל ת  ָיד ה  ְבֵרי תֹוָרה ָלָאֶרץ מ  יָחה ל  ד 

יב  )דניאל ח ְכת  ְלכּות, ָהָדא הּוא ד  מַּ צְ  'הַּ י )הושע חל  יב( ְוָעְשָתה ְוה  ר ר' ְיהּוָדה ֶבן ָפז   :ב( 'יָחה. ָאמַּ

ר )משלי ד ְשָרֵאל טֹוב וגו', ְוֵאין טֹוב ֶאָלא תֹוָרה ֶשֶנֱאמַּ ח טֹוב 'ָזנַּח י  י ֶלקַּ י ָלֶכם וגו'.  ב( כ  ת  )וכן ָנתַּ

 פ"ג ה"ח(. ירושלמי ראש השנה הוא ב

 מה שישראל עושים לתורה, האומות עושות להם. – שמואל תלה את הדברים מידה כנגד מידה

: על ישראלגזרות , האומות גוזרין הדומיל את םימשליכין את דברי התורה ומבטלל אשר ישראכ

יֹות" ְבר  נמשך להם מעלבונה של תורה, שהם משפילין ויועצין עצות איך , זה האוי, "אֹוי ָלֶהם לַּ

לפי שמשליכין דברי תורה לארץ, ר"ל . ולעלוב הלומדים, לכך גם עליהם נתייעצו האומות

שמשליכין לארץ הלומדים שמדברים בתורה, לכך עשתה והצליחה שגוזרין האומות וכו' 

  (.ז"ולדות יעקב יוסף נשא ית)

 

 . ביטול תורה5

ר ֲהָנא ָאמַּ ר כַּ ָבא בַּ י.  :ר' אַּ ְרד  גַּ ימֹוס הַּ ְלָעם ֶבן ְבעֹור ּוְכַאְבנ  מֹות ָהעֹוָלם ְכב  ין ְלאֻּ ילֹוסֹופ   ֹלא ָעְמדּו פ 

מן העיר גדרה )בחילוף סדר האותיות( שבצפון הגלעד,  – הגרדי ,אוינמאוסהוא אבנימוס 

ואחד החכמים היוונים  ,ר' מאירבן דורו של  ,לספירה 1-בן המאה ה הצופה על חמת גדר. הוא

ו רבותינו וקיימו אתו ויכוחים בענייני דת ואמונה. הפילוסופים הקלאסיים לא ריהזכשהיחידים 

נזכרו בדברי חכמים אלא הפילוסוף המקומי מן הפריפריה, שבימיהם ובמקומם נחשב גדול. כה 

  גדול, עד שהשווהו לבלעם, נביא אומות העולם, שחי כאלף שנים קודם.
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לשני חכמי אומות העולם הללו, בלעם ואבנימוס, היה משא ומתן עם ישראל והם נחשבו 

מומחים לעניין. למרות פער הדורות בין השניים, חכמים מציירים תמונה בה כביכול שניהם 

יכולין אנו להזדווג : אמרו להם עומדים יחד, כי אותה שאלה חזרה בפי האומות בכל הדורות.

מים הצליחו לעמוד על סודם של ישראל והבינו את ייחודם: גורל ישראל שני החכ ?לאומה זו

 מותנה בלימוד התורה. 

ָמה זוֹ ל  ָאְמרּו ָלֶהם ְיכוֹ  ֵּוג ְלאֻּ ְזדַּ ם  :ָאְמרּו ָלֶהם ?ין ָאנּו ְלה  יֹות ֶשָלֶהם, א  ל ָבֵתי ְכֵנס  ְזרּו עַּ ְלכּו ְוחַּ

י אַּ  ין ְבקֹוָלן א  ְפְצפ  ינֹוקֹות ְמצַּ ת  ֶתם  ְיכוֹ ל  ֶתם ְיכוֹ הַּ ם ָלאו אַּ יֶהם ל  ין ָלֶהם, ְוא  יָחם ֲאב  ְבט  ין ָלֶהם, ֶשֵכן ה 

ר ָלֶהם )בראשית כ ם ְיֵדי ֵעָשו, ָכל ְזָמן ֶשקֹולֹו ֶשל יֲַּעֹקב ְבָבֵתי "ְוָאמַּ י  ָידַּ קֹול קֹול יֲַּעֹקב ְוהַּ ז כב( הַּ

י   ָידַּ ְדָרשֹות ֵאין הַּ יֹות ּוָבֵתי מ  יֹות ּוָבֵתי ְכֵנס  ְפֵצף ְבָבֵתי ְכֵנס  ם ְיֵדי ֵעָשו, ְוָכל ְזָמן ֶשֵאין קֹולֹו ְמצַּ

ם ְיֵדי ֵעָשו.  י  ָידַּ ְדָרשֹות הַּ  מ 

ם ְיֵדי כב(:  ז")בראשית כהמדרש שם בפיהם של בלעם ואבנימוס פסוק  י  ָידַּ ֹקל קֹול יֲַּעֹקב ְוהַּ הַּ

דים היו של יעקב, והמדרש דורש את שני חלקי . אלא שבברכת יצחק גם הקול וגם היֵעָׂשו

המשפט מחוץ להקשר המקומי שלהם, אלא כהגדרה של מהות האחים, העמים. שתי המהויות 

לא עומדות זו בצד זו, אלא זו מול זו, הן קובעות אחת את השניה, מותנות זו בזו. ובהיפוך 

נסיות, אז ישלטו בו ידיו של הכתוב, כאשר יעקב לא יעשה את הראוי לו וקולו לא ישמע בבתי כ

 עשיו. 

ֹקל קֹול יֲַּעֹקבהוסיף: " ו לתורהפירושב הרא"ש הקל קול יעקב  מר,כלו ,הקל חסר וא"ו ,הַּ

 . "שישלוט בשונאיהם של ישראל ,אז והידים ידי עשו ,מהתפלל ומתלמוד תורה

אלא שגדול על פי הדרשה כוחו של יעקב תלוי בקולו, בתורתו, ואילו כוחו של עשיו בידיו, 

כוחה של התורה הרוחנית מידיו הממשיות של עשיו, היא מגוננת על ישראל ואיש לא יוכל להם, 

 אבל כאשר ישראל עוזב אותה ומפסיק לעסוק בה, מאליו גוברים עליו ידיו של עשו.

 

ש ָלֵכן ֶכֱאכֹ  כד( 'ְוֵכן הּוא אֹוֵמר )ישעיה העתה דורש המדרש רעיון דומה, אבל בכיוון ההפוך:  ל קַּ

ְרֶפה ש ֶלָהָבה י  ֲחשַּ ֲעֶלה ,ְלשֹון ֵאש וַּ ְרָחם ָכָאָבק יַּ ְהֶיה ּופ  ָמק י  ת  ,ָשְרָשם כַּ י ָמֲאסּו ֵאת תֹורַּ ְצָבאֹות  ה'כ 

ֵאצּו ְׂשָרֵאל נ  ת ְקדֹוש י  ְמרַּ עונשם של ישראל על עזיבת התורה הוא, שיהיו למאכולת אש  .ְוֵאת א 

 קדים במליצתו את הנפעל לפועל. כשריפת קש, אך הכתוב ה

ש ְלשֹון ֵאש ְת אֹוֵמר ָלֵכן ֶכֱאֹכל קַּ ש ְואַּ ְרָכּה ֶשל ֵאש אֹוֶכֶלת קַּ ֲהֹלא דַּ ש אֹוֵכל ֵאש וַּ י ֵיש קַּ   ?ְוכ 

על כן הופך המדרש את הדברים ודורש את המילים בסדר כתיבתם, באופן זה מתואר פה פלא, 

 ובנמשל: הקש שהוא עשיו יאכל את יעקב שהוא אש להבה.  הקש אוכל את האש  ולא להפך,

בדרשה הראשונה יוחסו הכוח ועוצמת הידים הפיזית לעשו, בדרשה השניה הכוח הוא של 

ישראל, הכוח עובר זיקוק חומרי ונעשה מן היד לאש להבה, ועשו הוא הקש. אבל חטא ישראל 

 אש ויאכל אותה.ועזיבת התורה יגרמו להפיכת סדרי הטבע, הקש ינצח את ה
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מפני מה נתנה תורה  :תנא משמיה דרבי מאיר(: "ב ה"ביצה ככיוצא בזה אמרו חכמים )

 :אמר הקדוש ברוך הוא .מימינו אש דת למו :תנא דבי רבי ישמעאל .מפני שהן עזין ?לישראל

שאלמלא נתנה תורה  ,דתיהם של אלו אש :איכא דאמרי .ראויין הללו שתנתן להם דת אש

שלשה  :והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש .כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם לישראל אין

ויש  ,ויש אומרים אף עז בבהמה דקה .תרנגול בעופות ,כלב בחיות ,ישראל באומות .עזין הן

 ".אומרים אף צלף באילנות

ר' יואל טייטלבוים, האדמו"ר מסאטמר, תלה במאמר זה את הצלחת הציונות: בדרך הטבע 

ם של ישראל גדול ואין מי שיעמוד כנגדם. התורה לבדה מתשת את כוחם, אבל כאשר אינם כוח

שומרים את התורה, הם מנצחים באופן טבעי. אולם המדרש לא אמר כך, אלא אף על פי שהם 

  אש, אפילו קש אוכלם כי אינם שומרים את התורה. 

כמו שהם עזים '(: ה 'דרך חיים בברור שהדברים יותר מורכבים, ויש בישראל מזה ומזה )מהר"ל 

בעצמם כך ראויים להתחבר עמהם התורה שהיא אש, כי כל ענין שכלי כמו התורה מיוחס אליו 

וזה שאמר . הכח והעזות כמו האש שהוא עז, ולפיכך התורה היא ראויה לישראל שגם הם עזים

בל התורה, כי כי הביישן שהוא הפך העז, אי אפשר לו לק ,פירוש". ולא הביישן למד"כאן 

התורה נתנה לישראל בשביל שהם עזים ומפני שהוא ביישן אין מקבל התורה כי צריך שיהיה 

אם  ,, כי האדם הוא בעל גוף"אין הקפדן מלמד"מתיחס המקבל אל מה שהוא מקבל. וכן 

נתוסף אש זה על אש של תורה, ודי לאדם בעל גוף שיהיה מקבל  ,המלמד קפדן והקפדן הוא אש

 ".אם נוסף אש על אש אין שייך קבלה כלל דבר שהיא כולה אשדת אש, ו

יח( ְוָהָיה ֵבית יֲַּעֹקב ֵאש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ' )אהמדרש מקביל את הדברים לפסוק בעובדיה 

י יד ְלֵבית ֵעָׂשו כ  ְהֶיה ָׂשר  ֲאָכלּום ְוֹלא י  ש ְוָדְלקּו ָבֶהם וַּ ֵבר ה' ֵעָׂשו ְלקַּ ש ֶזה ֵביתֹו  ֶשל ֵעָשו ֶאָלא קַּ . ד 

ר )עובדיה א ש, ְלשֹון ֵאש ֶזה ֵביתֹו   'ֶשֶנֱאמַּ יח( ְוָהָיה ֵבית יֲַּעֹקב ֵאש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה ּוֵבית ֵעָשו ְלקַּ

הְ  'ֶשל יֲַּעֹקב, )ישעיה ה ָמק י  ְרֶפה, ֶזה ֵביתֹו ֶשל יֹוֵסף. ָשְרָשם כַּ ש ֶלָהָבה י  ֲחשַּ ֶיה. ֵאלּו ָהָאבֹות כד( וַּ

ְשָרֵאל. מ   ְרֵחיֶהם ֶשל י  ים ֶשֵהם פ  ְשָבט  ְרָחם ָכָאָבק יֲַּעֶלה. ֵאלּו הַּ ְשָרֵאל. ּופ  ְפֵני ֶשֵהם  ָשְרֵשיֶהם ֶשל י 

ר ר' יּוָדן ת ה' ְצָבאֹות וגו'. ָאמַּ י  ָמֲאסּו ֵאת תֹורַּ ת ה' ְצָבאֹות :ָמה, כ  י ָמֲאסּו ֵאת תֹורַּ זֹו תֹוָרה  כ 

ל ֶפה.  ֵאצּו זֹו תֹוָרה ֶשְבעַּ ְשָרֵאל נ  ְמרֹות ְקדֹוש י  ְכָתב, ְוֶאת א   ֶשב 

ְכָתב, שהיא תֹוָרה ההבחנה בין  ְמרֹות לבין התֹוָרה ֶשב  ל ֶפהשהן א  , ברורה, אין זו רק תֹוָרה ֶשְבעַּ

שלכת התורה על ידי ישראל היא תקבולת ליפוי הלשון אלא דיוק מכוון. לפיכך יש בה מסר: ה

מאיסה כפולה. ישראל דחו גם את התורה שבכתב, שקבלו מן השמים והיה בה ממד של כפיה, 

וגם את התורה שבעל פה, שיש להם יד ביצירתה על ידי לימודם בה, "וחיי עולם נטע בתוכנו", 

 ואף על פי כן נמאסה עליהם.  

ְש  ְבֵרי תֹוָרהל  ְוֵכיָון ֶשה  ְרְמָיה ְמקֹוֵנן ֲעֵליֶהם ֵאיָכה.  יכּו ד  יל י  ְתח   ָלָאֶרץ, ה 

 



45 

 

 

 . הקינה על הקב"ה6

ְמקֹוְננֹות.  טז( 'ירמיה ט) ְראּו לַּ ְתבֹוְננּו ְוק  ר ה' ְצָבאֹות ה  ר' שמעון בן לקיש ורבנן,  ,ר' יוחנןֹכה ָאמַּ

דם, תורה, פותחים בפסוק חדש, הפסוק בירמיהו איננו קשור לדיון הקודם, גם לא לנושא הקו

אלא עוסק באבלות על החורבן ומתאים מאד למגילת איכה. אפשר שזו פתיחה חדשה, וסיוע 

ְש לכך הוא סיום הדברים הקודמים במשפט: " ְרְמָיה ל  ְוֵכיָון ֶשה  יל י  ְתח  ְבֵרי תֹוָרה ָלָאֶרץ, ה  יכּו ד 

לא צויין בפירוש, ופתיחות  ", שהיא מתכונת סיום כל הפתיחות. אלא שהדברְמקֹוֵנן ֲעֵליֶהם ֵאיָכה

 נוספות של ר' יוחנן וריש לקיש מופיעות להלן  כ"ד כ"ה. 

ר  יז.-טז' ירמיה ט ְלחּו  ה'ֹכה ָאמַּ ֲחָכמֹות ש  ְמקֹוְננֹות ּוְתבֹוֶאיָנה ְוֶאל הַּ ְראּו לַּ ְתבֹוְננּו ְוק  ְצָבאֹות ה 

י ְוֵתרַּ . ְוָתבֹואָנה ֶשָנה ָעֵלינּו ֶנה  ֵהְרָנה ְות  םּוְתמַּ ְזלּו ָמי  ֵפינּו י  ְפעַּ ְמָעה ְועַּ . הדרשנים עמדו ְדָנה ֵעיֵנינּו ד 

על המיוחד בכתוב, בדרך כלל החיים נושאים קינה על המת, כאן הקב"ה קורא למקוננות 

ֶשָנה ָעֵלינּושתשאנה " ". המדרש אינו פוטר זאת כהתבטאות סתמית, אלא דורש זאת באופן ְות 

ות שתבאונה, לא רק משום שהם מומחיות בהרמת קול קינה על המת דווקני: האבל קורא למקוננ

', על החיים שנשארו, על האבל עצמו. וכאן הקינה היא ָעֵלינּושאיננו, אלא כדי שתשאנה קולן '

 לא רק על ישראל, אלא כביכול גם על הקב"ה. 

 שלושת החכמים פרשו את הכתוב במשל דומה, אבל דבריהם שונים לחלוטין זה מזה: 

ר א. ים.  :ר' יֹוָחָנן ָאמַּ ר' יוחנן מתאר את התנהגותו של המלך כנוקשה ְלֶמֶלְך ֶשָהיּו לֹו ְשֵני ָבנ 

ְגָלה. ובוטה מאד, הוא חבט בבן הראשון, הגלהו ואמר:  ְלָוה נ  גם עם הבן השני אֹוי ָלֶזה ֵמֵאיזֹו שַּ

ֲאָנא הּוא טעותו ואמר:  נהג באותו אופן, אבל כאשר הגיע לאותה תוצאה עם שניהם, הבין את

יָשא. י ב  ְרבּות  י. ל  אֹוי הבעייה החינוכית קשורה בי,  ְדתַּ ְבר  ל ש  זו ביקורת קשה על התנהגות י עַּ

 המלך.

רב.  יש ָאמַּ ְמעֹון ֶבן ָלק  ים.  :ר' ש  ר' שמעון בן לקיש מחדד את הדברים ְלֶמֶלְך ֶשָהָיה לֹו ְשֵני ָבנ 

ְרֵפר ָוֵמת. ך ומעצים את השאלות. המל ֲחָבטֹו ּופ  ֵקל וַּ מַּ ל ֶאת הַּ אשֹון ְוָנטַּ ל ָהר  ס עַּ הוא חבט ָכעַּ

ְרֵפר ָוֵמתבראשון ולא הגלה אותו אלא הרגו. שוב חזר אצל הבן השני על אותו מעשה, ואף זה  . פ 

ְביָ אחר מעשה המלך מצטער וקורא למקוננות:  ין, כ  ְנָימ  ָקדֹוש ְוֵכיָון ֶשָגלּו ְיהּוָדה ּוב  ר הַּ כֹול ָאמַּ

יב )ירמיה ט ְכת  י ֹכחַּ ְלקֹוֵנן ֲעֵליֶהם, ָהָדא הּוא ד  ָתה ֵאין ב  ְמקֹוְננֹות וגו' -טז 'ָברּוְך הּוא ֵמעַּ ְראּו  לַּ יז( ק 

יב ָכאן, ֶאָלא ָעֵלינּו י, ֲעֵליֶהם ֵאין ְכת  ֶשאָנה ָעֵלינּו ֶנה  ֵהְרָנה ְות  יְדהֹון ,ּוְתמַּ י ְוד  יד  , שלי ושלהם() ד 

ם ֵאין י  ְזלּו מַּ ֵפיֶהם י  ְפעַּ יְדהֹון, ְועַּ י ְוד  יד  יב ָכאן, ֶאָלא ֵעיֵנינּו ד  ְמָעה ֵאין ְכת  ְדָנה  ֵעיֵניֶהם ד  יב  ְוֵתרַּ ְכת 

יְדהֹון.  י ְוד  יד  ֵפינּו ד  ְפעַּ  ָכאן, ֶאָלא  ְועַּ

 הרי לנו סתירות קוטביות בין מעשי המלך: 

נים עד מוות, אבל הצטער מאד על מותם וקונן עליהם. אם אהב אותם כל א. הוא חבט בשני הב

 כך מדוע הרג אותם? 

 ב. ואם כבר ראה את התוצאה אצל הראשון איך חזר על כך בבן השני?
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י ֹכחַּ ְלקֹוֵנן ֲעֵליֶהםג. אם הוא כה מצטער מדוע " ָתה ֵאין ב  "? אם משום שזה כבר הבן השני, ֵמעַּ

 שבעתיים.   הרי זו סיבה לקונן 

יד. מסקנת המלך היא " ֶשאָנה ָעֵלינּו ֶנה  ֵהְרָנה ְות  ְמקֹוְננֹות וגו' ּוְתמַּ ְראּו  לַּ ", עלי ועליהם, ואז ק 

ְדָנה ֵעיֵנינּו" יְדהֹון ,ֵתרַּ י ְוד  יד  " המקוננות יעוררו את רגשות המלך ויבכה גם הוא. והאם בכך ד 

 נפתרה הבעיה? 

ו ואחר קונן עליו. המלך ניסה להיות שני הדברים, גם האב בפעם הראשונה המלך הרג את בנ

האוהב וכואב, וגם השופט התליין, הוא לא הרגיש שיש משהו מוזר בפיצול האישיות. רק בפעם 

השנייה הבין שהדבר בלתי אפשרי, הוא סיבת האבל והוא הקורבן הסובל ממנו, איך יוכל 

ות, לגורם חיצוני, שרואה את הדברים מן להתאבל על מעשה עצמו? צריך על כן לקרוא למקוננ

החוץ, הן יכולות לעורר על המת, לפאר אותו ולבכות עליו ועל החלל שנפער. הבכי מחזיר את 

המלך למקומו הראוי, הוא עובר מעמדת השופט לעמדת האב האוהב והאבל. הקינה מדגישה 

 אבדן. את האבדן, ואחרי התפרצות הרגשות, מתמודד האבל עם ההעדר ומסתגל ל

ג. רבנן לא האשימו את המלך במות הבנים, אלא תיארו זאת כמוות טבעי סתמי. אף על פי 

ים, ּוֵמתּו  שהנמשל הוא הקדוש ברוך הוא, שאין גורם הפועל בלתו. ְלֶמֶלְך ֶשָהיּו לֹו ְשֵנים ָעָשר ָבנ 

ם, ְוה   ֲעָשָרה. ֵמתּו עֹוד ְשנַּי  ְתנֵַּחם בַּ יל מ  ְתח  ם, ה  יל ְשנַּי  ְתח  ם, ה  ְשמֹוָנה. ֵמתּו ְשנַּי  ְתנֵַּחם ב  יל מ  ְתח 

ם. ְוכֵ  ְשנַּי  ְתנֵַּחם ב  יל מ  ְתח  ם, ה  ְתנֵַּחם ְבַאְרָבָעה. ֵמתּו ְשנַּי  יל מ  ְתח  ם, ה  ָשה. ֵמתּו ְשנַּי  ְתנֵַּחם ְבש  יָון מ 

יל ְמקֹוֵנן ֲעֵליֶהם. ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד. ְתח    ֶשֵמתּו כָֻּלם, ה 

הבעייה של המלך היא שהשלים עם המציאות הקשה, והסתפק בתנחומיו מן הנשארים. רק 

כאשר מתו כולם גילה שנשאר לבד. אם היה מתעורר בזמן, ומבין שכל אחד מן הבנים אין לו 

תחליף, היה מנסה לעצור את המשך ההדרדרות, לשנות את פני הדברים ולהציל את האחרים. 

 ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד. ובעצם על עצמו:  עתה התחיל לקונן עליהם,

אדם אינו יכול לדון עם קונו, עם מי שתקיף ממנו, אבל המדרש יכול לשאול שאלות אמונה 

קשות ונוקבות באמצעות המשל. כאן באות השאלות הללו מפי הבורא, כביקורת עצמית של 

א סובל במשך הדורות הקדוש ברוך הוא. עם ישראל הוא העם הנבחר, הוא בנו של המקום, והו

באופן קשה ביותר. בתחילה האשים המלך את הבן וחשב שהקינה היא על המת, ולבסוף הבין 

 שפגע בעצמו, בשכינה, והוא שזקוק לתנחומים. 

אין תשובה לשאלות הללו, המדרש לא מנסה לתרץ שאלות קיומיות כאלה באופן דחוק, אבל אף 

ה לעם שהבורא יוצא נגדו, והנה מתברר שהוא שאין תשובה, יש מרפא לתחושה המרחק, נדמ

נמצא עמו באותו צד של המתרס ובוכה עמו. ספר איוב לא מסתיים בתשובה ניצחת לשאלותיו, 

 אלא בהתגלות ה' מן הסערה )ל"ח א(, המחזירה לאיוב את הארת הפנים וקרבת אלהים. 

ישראל, עולה מדרגה,  הרעיון של "עמו אנכי בצרה", לפיו הקדוש ברוך הוא משתף עצמו בצרת

כאן הוא אינו שותף אלא הנפגע עצמו. פגיעתו בישראל חוזרת כבומרנג ופוגעת בו באופן ישיר. 
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 :נתייעץ הב"ה בתורה ששמה תושיה לבראות עולם, השיבה ואמרה לוכי "אין מלך בלא עם": "

ם לקלס אם אין ע ?רבון כל העולם אם אין צבא למלך ואם אין מחנה למלך על מה הוא מולך

 ', ועוד בהרבה מקומות(.פרקי דרבי אליעזר ג) ?"למלך אי זה הוא כבודו של מלך

הדברים דומים לתפיסתו של יחזקאל הנביא, שהצביע על נקודת המבט השמימית ביחס לגלות 

' יחזקאל כוהגאולה: הגלות פוגעת בכבוד השכינה, והגאולה באה לקדש שם שמים בעולם )

י מד(:  ְעֶתם כ  ידַּ י ו  י ה'ֲאנ  ן ְשמ  עַּ ְתֶכם ְלמַּ י א  ֲעׂשֹות  ְשָחתֹות  ,בַּ נ  ילֹוֵתיֶכם הַּ ֲעל  ים ְוכַּ ְרֵכיֶכם ָהָרע  ֹלא ְכדַּ

ם ֲאֹדָני  ְׂשָרֵאל ְנאֻּ  ה'.ֵבית י 

 

 

 . הבדידות7

ַתח  א פָּ נָּ א ַבר ַכה  ְעֹלז. "שם ט)ג ר' ַאבָּ אֶׁ ִקים וָּ ַשְבִתי ְבסֹוד ְמַשח  ו יז( ֹלא יָּ

ה כְ  ֵאל ָאְמרָּ ת ִיְשרָּ סֶׁ רּוְך הּואלִ נֶׁ דֹוש  בָּ ַמי ֹלא  :ְפֵני ַהקָּ ִמים ִמּיָּ עֹולָּ ִרבֹון הָּ

ם.  הֶׁ ַחְקִתי  ִעמָּ ם ְושָּ עֹולָּ ל ֻאמֹות הָּ אֹות שֶׁ סָּ ֵתי ִקְרקָּ אֹות ּובָּ ֵתי ֵתיַאְטרָּ ִנְכַנְסִתי ְבבָּ

ה ִבי יָּ  ְגעָּ ַשְבִתי, נָּ ד יָּ דָּ ְדָך בָּ ְעֹלז. ִמְפֵני יָּ אֶׁ ד, וָּ דָּ ַשְבִתי בָּ ל ַפְרֹעה ְוֹלא יָּ דֹו שֶׁ

ד  דָּ ְדָך, בָּ ה ִבי יָּ ְגעָּ נָּ ן שֶׁ ד, ְוֵכיוָּ דָּ ַשְבִתי בָּ ל  ַסְנֵחִריב ְוֹלא יָּ דֹו שֶׁ ה ִבי יָּ ְגעָּ נָּ

ד.  דָּ ה בָּ ְשבָּ ה יָּ ַשְבִתי. ֵאיכָּ  יָּ

ח  ֲהָנא ָפתַּ ר כַּ ָבא בַּ י ְבסֹוד ְמשַּ "שם ט)ג ר' אַּ ְבת  י ו יז( ֹלא ָישַּ י כ  ְבת  ְפֵני ָיְדָך ָבָדד ָישַּ ים ָוֶאְעֹלז מ  ֲחק 

ְשָרֵאל  י. ָאְמָרה ְכֶנֶסת י  ֵלאָתנ  ם מ  עַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּואל  זַּ י ְבָבֵתי  :ְפֵני הַּ ְכנְַּסת  י ֹלא נ  ָימַּ ים מ  בֹון ָהעֹוָלמ  ר 

מֹות ָהעֹוָלם  ְרָקָסאֹות ֶשל אֻּ ָמֶהם. ָוֶאְעֹלז. ֵתיַאְטָראֹות ּוָבֵתי ק  י ע  ְקת   ְוָשחַּ

 הנביא על בדידותו והדרשן השווה את מצבו הפרטי, ירמיהר' אבא פתח בפסוק בו התלונן 

למצבה של כנסת ישראל כולה. כל מנהיג מוצא את עצמו לבדו בצמרת, נושא באחריות וסובל 

ין הסדן. הוא גם הביא בדידות. אולם מצבו של הנביא גרוע שבעתיים, הוא נקלע בין הפטיש לב

את דבר השכינה אל העם, וגם ייצג את העם בפני השכינה, הוא עצמו לא שייך לא לכאן ולא 

 .איכה אשא לבדי :תלונןהמשה לכאן. גם 

 שהוציאם אדם ?ישראל את לדון יכול משה היה שלא איפשר, אתכם שאת לבדי אוכל לא"

 נסים להם ועשה ,השליו את להם הגיזו ,המן את להם והוריד ,הים את להם וקרע ,ממצרים

 "דייניכם גבי על אתכם הרבה אלהיכם' ה :להם אמר כך אלא ?לדונם יכול היה ולא ,וגבורות

 (.נטל את העונש מכם ונתנו על הדיינים: רש"י'. ובט פיסקא דברים ספרי)

שת מבקו ,עצם משתבחת בזהה, בילדי על תעלולי נתתלונאם המ .צריך להיזהר בתלונותאולם 

"טורחכם  ., אוי לה אם לא ימשיכו לשחקגלות את מרצם ויכולתםהשתובב ולשימשיכו ל

חיים אנושיים טבעיים, קיום עדות לפגמים וקשיים ניכרים, אבל הם הם  ,ומשאכם וריבכם"



48 

 

 

אלא הצטרפו אליו לבדו במשא העם,  תשאהמשיך לשלא  התוססים. איסטניסיותו של משה גרמ

יונהג על ידי שרי המאות מעתה ו הגדול מאד, העם ירד מדרגהיה על כך תשלום הזקנים, וה

 .והעשרות

בדידותו של ירמיהו חמורה אף מזו של משה, משה היה מנהיג מוכר של העם, הוא הוציאו 

ממצרים וזכה באהבתו ויראתו כמי שפתח לפניו את שערי הגאולה, בעוד ירמיהו צווה לעמוד 

רבן חזות קשה ששמה קץ לתפארתו ותקוותיו. כנציג מול העם וכנגדו, להגיד לו בשעת החו

השכינה הוא רחק מן העם, נחשב בעיניו לבוגד, סבל גידופים ואיומים, ובעיקר סבל מאי הבנה, 

 הוא דיבר אך לא הבינוהו, הוא לא הצליח להגיע אל לב העם ולשכנעו. 

ה יש תפקיד של גם ל .כנסת ישראלאותה בדידות אישית של מנהיגים גדולים עוברת גם אל 

היא פורשת מתרבותם ושעשושיהם הנהגה ביחס לאומות העולם. היא מקדימה את כולן ועל כן 

ג ט( הן עם לבדד "רשע )במדבר כה עליה בלעםכמו שאמר  .יושבת בדד במהותהו של האומות

 ישכון. 

 (:יב ב"ל) משה שאמר כבדד לאדרגו את רמת הבדידות: " (ו"שנ פיסקא דברים ספריחכמים ) 

 אותו שאמר כבדד אלא .ישבתי בדד ידך מפני (:יז ו"ט) ירמיה שאמר כבדד ולא .ינחנו בדד' ה

משה וירמיהו לא בחרו בבדידות, השליחות  ."ישכון לבדד עם הן (:ט ג"כ במדבר) רשע

האלוהית הביאה אותה עליהם, שלא לרצונם. גם בדידותו של עם ישראל בין העמים, יש בה 

מלמעלה, אולם זו גם החלטה עצמית שלו, בדידותו לא נובעת מהחרמה משהו שנכפה עליהם 

ונידוי שנידוהו העמים, אלא פרי התבודדותו שלו. כנסת ישראל מבודדת מן העמים אבל אינה 

וישכן ישראל בטח בדד עין " :וכמאמר הכתוב )דברים ל"ג כח( אלא עם ריבונו של עולם. ,לבדה

 . "ערפו טליעקב אל ארץ דגן ותירוש אף שמיו י

ְנחֵ  י ָידֹו ֶשל  סַּ י ָבָדד, ָנְגָעה ב  ְבת  ְרֹעה ְוֹלא ָישַּ י ָידֹו ֶשל פַּ י, ָנְגָעה ב  ְבת  ְפֵני ָיְדָך ָבָדד ָישַּ יב ְוֹלא מ  ר 

י. ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד.  ְבת  י ָיְדָך, ָבָדד ָישַּ י ָבָדד, ְוֵכיָון ֶשָנְגָעה ב  ְבת  קתא דרב כהנא פסי)ראה גם ָישַּ

 .(טו

לא השתתף בשמחה הנכרית הספוגה  ,לבתי תיאטראותעם ישראל בחר להתבודד, הוא לא הלך 

, אלא דבק ברבונו של עולם וקיבל עליו את התורה, התבודדותו היא לא עבודה זרה וגילוי עריות

א לא חיסרון אלא תולדת אופיו ומהותו. לכן ידם של פרעה וסנחריב לא יכולה לפגוע בו, הו

 בודד באמת אלא מחובר לרבונו של עולם. 

פגעו בו, ידע עם ישראל שפגיעתם היא פגיעה פיזית, חיצונית, בלבד,  פרעה סנחריבגם כאשר 

יהם שלוחיו של מקום, " ְעמ  ֶטה הּוא ְבָיָדם זַּ יכול מבחוץ,  מכותאדם החשוף ל ' ה(.ישעיה י" )ּומַּ

  .רלימים טובים יות תקוולסתגר בתוך ביתו ולה

זר אלא ידו של ה' השולחת חץ ישר אל אויב נה מידו של הצרה הנוכחית, חורבן בית המקדש, אי

ריחוק הפנימי, היא ביטוי להריסת הבית  לבו של המקונן ופוגעת בנקודת הקודש הפנימית.
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פגיעת  נפער בין מי ששכן שמו בבית הזה, לאלו שבאים לפגשו שם.שמרחק ללות השכינה, לג

עתה נמצא העם במצב חדש, הוא הפסיד לא רק את . ש ברוך היא פנימית שבפנימיתידו של הקדו

עכשיו מן הכל, אותו וניתק אותו החורבן קרע . קב"המחיבורו אל הגם  , אלאעמיםקשר עם הה

 . הוא חש בדידות של ממש

בן כי  ,תפרקוהבית חרב אשר הכ. מסערות העולםאליו האדם בורח מקום הפרטי בית הוא הה

מרחף הוא מוצא את עצמו מוצא. , אין פלטקום ממאין לאדם לום, ם ששן יאאו  ,נפטר זוגה

דוש ברוך הוא מתוארים כנסת ישראל והקיחסי  בחלל, נטול מקום להניח בו את ראשו הדואב.

 . , משאירה אותה חסרת ביתהניתוק ביניהםן מ חשהשהרעיה הבדידות יות, וזוגבמקרא כיחסי 

ישות חיצונית, אלא גם ישות השוכנת בתוך האדם עצמו, "מבשרי אחזה הקב"ה הוא לא רק אבל 

יא שלב עמוק יותר של בדידות. ה, זה הקב"ה הוא נתק בין האדם לבין עצמון אלוה". ניתוק מ

ין עוד בית רק שא אל, מופר מבפנים, שלום הבית, השלום בין אדם לבין עצמו ת את הביתדקוס

דיבור  אדםהעדין ביותר נפגע. זהו אבדן 'מקום' פנימי, אין להמקום הפנימי ו, אלא להתכנס אליו

ין אש ,ניכור עצמי ושבר אישי נפשו,קרע עמוק בתוך הוא חש  .עם עצמו ואין שלום בעצמותיו

 (.NRG 04.5.15)ראה חיותא דויטש, בעקבות המפתח האבוד, בדידות קשה ממנו 

י ֹלא נ   בהקשר זה אפשר להבין את דברי המדרש: ָימַּ ְרָקָסאֹות ֶשל מ  י ְבָבֵתי ֵתיַאְטָראֹות ּוָבֵתי ק  ְכנְַּסת 

מֹות ָהעֹוָלם תחליפים לדבר האמיתי. לא השליתי את עצמי שאמצא לי  תילא חיפש, כאמירה שאֻּ

מנוח, עם חורבן ביתי, במקומות זרים ונוכריים שמציעים סערת חושים רגעית, מדומה, אלא 

בְ  ְפֵני ָיְדָך ָבָדד ָישַּ י". השלמתי עם מצבי, התכנסתי לתוך עצמי, וביכיתי את חורבני. לא "מ  ת 

לבחון את  ,ברחתי ממנו, אלא התפללתי לתיקונו. הישיבה בדד היא גם בחירה להתכנס פנימה

 שורש הבדידות. ולהבין שמפתח הגאולה נמצא שם, בפנים, ולא במקומות זרים.

את הבדידות החיצונית, את ריחוקה של  ואכן אף על פי שהמקונן באיכה )א'( האריך לתאר

ֵחְטא ָחְטָאה ירושלים מן העמים ונידותה בעיניהם, עיקרו של הנידוי הוא, שבא מן השמים: 

יָדה ָהָיָתה ל ֵכן ְלנ  ם עַּ י  .)ח( ְירּוָשלַּ ְכֹאב  ְכאֹוב ְכמַּ ם ֵיש מַּ יטּו ּוְראּו א  ב  לֹוא ֲאֵליֶכם ָכל ֹעְבֵרי ֶדֶרְך הַּ

י ֲאֶשר הֹוָגה ֲאֶשר עֹולַּ  פוֹ  ה'ל ל  יֹון ְבָיֶדיָה ֵאין ְמנֵַּחם ָלּה .)יב( ְביֹום ֲחרֹון אַּ ָּוה  ,ֵפְרָׂשה צ  ְליֲַּעֹקב  ה'צ 

ָדה ֵביֵניֶהם ם ְלנ  יָביו ָצָריו ָהְיָתה ְירּוָשלַּ  י ָשְמעּו . )יז( ְסב  י ָכל ֹאְיבַּ י ֵאין ְמנֵַּחם ל  י ֶנֱאָנָחה ָאנ  ָשְמעּו כ 

יתָ ָרעָ  ָתה ָעׂש  י אַּ י ָׂשׂשּו כ  הדחייה השמיימית עושה את הקרע לכואב ביותר, ותוצאתה    .)כא( ...ת 

 חמורה ביותר, אין תקוה לשינוי יחס העמים ואין תנחומים. 
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 החטא והבושה .ב

 

 . חטא אדם הראשון וחטא ישראל1

ַתח )הושע ו הּו פָּ ְברּו בְ  ז( 'ד ר' ַאבָּ ם עָּ ה ְכָאדָּ ִראשֹון. ָאַמר ְוֵהמָּ ם הָּ ִרית. זֶׁה ָאדָּ

רּוְך הּוא דֹוש בָּ ַבר ַעל  :ַהקָּ ן ְוִצִּויִתיו ְועָּ ִראשֹון ִהְכַנְסִתי אֹותֹו ְלַגן ֵעדֶׁ ם הָּ ָאדָּ

ה. ִהְכַנְסִתי אֹותֹו ְלַגן  יו ֵאיכָּ לָּ ִצּוּוִיי ְוַדְנִתי אֹותֹו ְבֵגרּוִשין ּוְבִשלּוִחין ְוקֹוַנְנִתי עָּ

ן, שֶׁ  ֱאַמר )בראשית בֵעדֶׁ ן.  'נֶׁ ם ַוַּיִניֵחהּו ְבַגן ֵעדֶׁ ָאדָּ ת הָּ טו( ַוִּיַקח ה' ֱאֹלִהים אֶׁ

ַבר ַעל  ם ֵלאֹמר וגו'. ְועָּ ָאדָּ ֱאַמר )שם טז( ַוְיַצו ה' ֱאֹלִהים ַעל הָּ נֶׁ ְוִצִּויִתיו, שֶׁ

ֱאַמר )שם ג נֶׁ ר ִצִּויִתיָך וגו'. ְוַדְנתִ  'ִצּוּוִיי, שֶׁ שֶׁ ֵעץ א  ִמן הָּ י אֹותֹו ְבֵגרּוִשין, יא( ה 

ֱאַמר )שם כג(  נֶׁ ם. ְוַדְנִתי אֹותֹו ְבִשלּוִחין, שֶׁ ָאדָּ ת הָּ ש אֶׁ רֶׁ ֱאַמר )שם כד( ַוְיגָּ נֶׁ שֶׁ

ֱאַמר  נֶׁ ה, שֶׁ יו ֵאיכָּ לָּ ן. ְוקֹוַנְנִתי עָּ ה, )ַוְיַשְלֵחהּו ה' ִמַגן ֵעדֶׁ כָּ ר לֹו ַאּיֶׁ שם ט( ַוֹּיאמֶׁ

י נָּ ה ְכִתיב. ַאף בָּ ֱאַמר )ירמיה בֵאיכָּ נֶׁ ֵאל, שֶׁ ץ ִיְשרָּ רֶׁ ם ְלאֶׁ  ז( 'ו ִהְכַנְסִתי אֹותָּ

ֱאַמר )ויקרא כ נֶׁ ל. ְוִצִּויִתים, שֶׁ ץ ַהַכְרמֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ם אֶׁ ְתכֶׁ ָאִביא אֶׁ ת  ְבֵני "וָּ ד ב( ַצו אֶׁ

ֱאַמר )דניאל ט נֶׁ ְברּו ַעל ִצּוּוִיי, שֶׁ ֵאל. ְועָּ ת 'ִיְשרָּ ְברּו אֶׁ ֵאל עָּ ל ִיְשרָּ  יא( ְוכָּ

ֱאַמר )הושע ט נֶׁ ם ְבֵגרּוִשין,  שֶׁ ָך. ְוַדְנִתי אֹותָּ תֶׁ ְרֵשם. ְוַדְנִתי  טו( 'תֹורָּ גָּ ִמֵביִתי א 

ֱאַמר  נֶׁ ם ְבִשלּוִחין, שֶׁ ַני ְוֵיֵצאּו. ְוקֹוַנְנִתי  "ירמיה ט)אֹותָּ ו א( ַשַלח ֵמַעל פָּ

ד.  דָּ ה בָּ ְשבָּ ה יָּ ם, ֵאיכָּ ֵליהֶׁ  ע 

ח  ָבהּו ָפתַּ ית.  ז( ')הושע וד ר' אַּ ז, -שש פתיחות נאמרו פה בשם ר' אבהו דְוֵהָמה ְכָאָדם ָעְברּו ְבר 

 י"ז. ברובן עסק ר' אבהו בחטא, סיבת החורבן.-ט"ז

הוא מתחיל בחטא הראשון והגדול בעולם, חטא אדם הראשון, ומשווה את חטא ישראל אליו 

ותה לשון, שם זו דרשה רגילה וכאן בגזרה שווה )הדברים מופיעים גם בבראשית רבה י"ט ט' בא

 זו פתיחה, ואין לדעת איזו נאמרה קודם(: 

ר עַּ  יו ְוָעבַּ ית  ּו  ן ֵעֶדן ְוצ  י אֹותֹו ְלגַּ ְכנְַּסת  אשֹון ה  ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָאָדם  ָהר  ר הַּ אשֹון. ָאמַּ ל ֶזה ָאָדם ָהר 

ין לּוח  ין ּוְבש  י אֹותֹו ְבֵגרּוש  ְנת  י ְודַּ ּוּוי  ר  צ  ן ֵעֶדן, ֶשֶנֱאמַּ י אֹותֹו ְלגַּ ְכנְַּסת  י ָעָליו ֵאיָכה. ה  ְוקֹונְַּנת 

ו ה'  ')בראשית ב ְיצַּ ר )שם טז( וַּ יו, ֶשֶנֱאמַּ ית  ּו  ן ֵעֶדן. ְוצ  יֵחהּו ְבגַּ נ  יַּ ים ֶאת ָהָאָדם וַּ ח ה' ֱאֹלה  קַּ י  טו( וַּ

י, שֶ  ּוּוי  ל צ  ר עַּ ל ָהָאָדם ֵלאֹמר וגו'. ְוָעבַּ ים עַּ ר )שם גֱאֹלה  יָך וגו'.  'ֶנֱאמַּ ית  ּו  ן ָהֵעץ ֲאֶשר  צ  יא( ֲהמ 

ר )ש ין, ֶשֶנֱאמַּ לּוח  י אֹותֹו ְבש  ְנת  ְיָגֶרש ֶאת ָהָאָדם. ְודַּ ר )שם כד( וַּ ין, ֶשֶנֱאמַּ י אֹותֹו ְבֵגרּוש  ְנת  ם כג( ְודַּ

י ָעָליו ֵאיָכה, ֶשנֶ  ן ֵעֶדן. ְוקֹונְַּנת  גַּ ְלֵחהּו ה' מ  ְישַּ ר וַּ יב. )ֱאמַּ ֶיָכה, ֵאיָכה ְכת  ֹיאֶמר לֹו אַּ  שם ט( וַּ

ֶיָכהלאיכה' בגזרה שווה, ' –ר' אבהו משווה 'איכה  ' של קינת ֵאיָכה' שנשאל אדם הראשון עם 'אַּ

החורבן. אמנם הביטויים אינם שווים, אדם הראשון נשאל שאלת מיקום ובמגילת איכה זו מילת 
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ה?', עושה זאת לשאלה כללית על מצבו של האדם, ומחזיר זאת קינה, אולם ניסוח השאלה 'איכ

 לכלל קינה.

 

טיפוס משוכלל המייצג את דמות -אדם הראשון היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא אב

אות אזהרה לדורות. וגלותו חולל מפנה בחיי האנושות ו עדןהמגן  וגירושהאדם באופן כללי. 

 יו במהלך ההיסטוריה מכוונים להחזיר אותו לשם. וכל גלגול ,האדם גורש מגן העדן

ר )ירמיה ב ְשָרֵאל, ֶשֶנֱאמַּ י אֹוָתם ְלֶאֶרץ י  ְכנְַּסת  ְרֶמל.  ז( 'ַאף ָבָניו ה  כַּ יא ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ הַּ ר' ָוָאב 

אבהו הקביל את עם ישראל לאדם הראשון, כי בעיני חכמים בואו של עם ישראל ומתן תורה הם 

שבא נחש על חוה (: "בשעה א ו"קמ שבתה חדשה לעולם, כמו בימי בראשית )נקודת פתיח

עובדי כוכבים שלא עמדו על הר  ,ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן ,הטיל בה זוהמא

תן". עם ישראל נבחר מכל העמים למלא את תפקידו של אדם הראשון סיני לא פסקה זוהמ

 ביניהם. 

. גןהאדם בהיא חזרה אל המצב הבראשיתי המופלא של  ,לישיבתו של עם ישראל בארץ ישרא

)רמב"ן,  , ארץ זבת חלב ודבשמקומו של גן העדן הקדום הוא לדעת חכמים בארץ ישראל

בראשית ג' כב(: "ודע והאמן כי גן עדן בארץ, ובו עץ החיים ועץ הדעת ומשם יצא הנהר ויפרד 

ופישון הוא נילוס מצרים, כדברי  לארבעה ראשים הנראים לנו, כי פרת בארצנו ובגבולנו,

הראשונים. אבל כאשר הם בארץ כן יש בשמים דברים יקראו כן". "וישכן ישראל בטח בדד עין 

מופלא זה של ברכת . תיאור (ל"ג כח)דברים שמיו יערפו טל" -ארץ דגן ותירוש אף-יעקב אל

 .דה ולשומרה"ד "לעוביומשאיר לאדם רק תפק ,תולה את הברכה באופן מוחלט בשמיםהארץ 

משהו ממנו קיים בארץ ישראל כבר בהווה. עתיד בלבד, אלא של עבר או גן העדן איננו עניין 

המקדש נבנה והשכינה שכנה  ,בתקופת שלמה הגיע העם אל שלמותו החומרית והרוחנית

 שלמההרי זה מעין העולם הבא. בישראל, העם ישב תחת גפנו ותחת תאנתו והזהב היה כאבנים. 

מז לגן הקדום: "עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני רהגן, ואת שיר השירים פעמים רבות בתיאר 

. "דודי ירד לגנו לערוגות (ד' טזשיר השירים )יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו" 

גנת אגוז ירדתי לראות באבי -. "אל(ו' בשיר השירים ) הבשם לרעות בגנים וללקט שושנים"

מה גם את הרעיה י. שיר השירים ד(ו' יאשיר השירים )רחה הגפן הנצו הרמנים" הנחל לראות הפ

. הגן החתום והמעיין (שיר השירים ד' יב)גן: "גן נעול אחותי כלה גן נעול מעין חתום" עצמה ל

  מזכירים את גן העדן הנעול ואת הנהר היוצא מעדן.

במקרא בהקשר ארבע פעמים חוזר ועולה  ,"עץ החיים", פרשת גן העדןמתוך מושג פנימי 

, "פרי (ג' יחמשלי )במשלי שלמה: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר" עכשווי, וכולם 

 .(י"א ל. וכן י"ג יב וט"ו דמשלי )צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם" 
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הקב"ה התהלך בגן העדן לרוח היום, והכתוב מתאר את השראת השכינה בבית המקדש באותה 

. הגישה אל עץ החיים נאסרה על האדם (רמב"ן בראשית ג' ח)כתי בתוככם" לשון "והתהל

ונחסמה על ידי הכרובים ולהט החרב המתהפכת. ואילו במקדש הכרובים חדלו לשאת אופי 

מאיים, אדרבה, פניהם איש אל אחיו בביטוי של אהבה. תורת החיים הנתונה בארון תחת שני 

 ות  את הדרך לפני האדם להגיע פנימה בדרך הראויה. הכרובים היא עץ החיים, ומצוותיה סולל

ר )ויקרא כ ים, ֶשֶנֱאמַּ ית  ּו  ר )דניאל ט"ְוצ  י, ֶשֶנֱאמַּ ּוּוי  ל צ  ְשָרֵאל. ְוָעְברּו עַּ ו ֶאת  ְבֵני י  יא( ְוָכל  'ד ב( צַּ

ר  ין,  ֶשֶנֱאמַּ י אֹוָתם ְבֵגרּוש  ְנת  ְשָרֵאל ָעְברּו ֶאת תֹוָרֶתָך. ְודַּ י  טו( ')הושע טי  ְנת  י ֲאָגְרֵשם. ְודַּ ֵבית  מ 

ר  ין, ֶשֶנֱאמַּ לּוח  י  ֲעֵליֶהם, ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד. "ירמיה ט)אֹוָתם ְבש  ל ָפנַּי ְוֵיֵצאּו. ְוקֹונְַּנת  ח ֵמעַּ לַּ  ו א( שַּ

ית ְוֵהָמה ְכָאָדם עָ  :ז(' הושע ואולם ישראל חטאו וגרמו רעה לעולם כמו אדם הראשון ) ְברּו ְבר 

י והיציאה לגלות בעקבות  . אין זה אירוע לאומי פנימי בלבד אלא אירוע קוסמי.ָשם ָבְגדּו ב 

  גירוש האדם מן הגן.ל הדומהחטא 

חטא ישראל מקלקל כמו החטא הקדמון ומביא את הגלות, גם הגאולה מקבלת עומק ואם 

שיבה היא גאולת ישראל מים. ומשמעות. גאולת ישראל היא לא לעצמם בלבד אלא גאולת עול

ה' ששון -חרבתיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן-נחם ה' ציון נחם כל-אל גן העדן: "כי

גם יחזקאל דימה   .(ישעיהו נ"א ג, וכן שם נ"ח יא, וס"א יא) ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה"

ם החרבות עדן והערי-את הגאולה העתידה לגן עדן: "ואמרו הארץ הלזו הנשמה היתה כגן

והוא חזר לכך בתיאור הנהר המופלא  .(יחזקאל ל"ו לה) והנשמות והנהרסות בצורות ישבו"

שיצא בעתיד לא מעדן אלא מן המקדש. "ועל הנחל יעלה על שפתו מזה ומזה כל עץ מאכל לא 

יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל 

 .(יחזקאל מ"ז יב) ופה"ועלהו לתר

 . עיר הדמים2

 

ַתח )יחזקאל כ א פָּ ִנינָּ הּו ְבֵשם ר' יֹוֵסי ַבר ח  ֵכן ֹכה ָאַמר ה'  :ד ו("ה ר' ַאבָּ לָּ

ּה  ְלָאתָּ ר חֶׁ שֶׁ ִמים ְבַגַּוּה. ִסיר א  ְפכּו דָּ א ְדשָּ ִמים. אֹוי ִמן ַקֵמי  ְדַקְרתָּ אֹוי ִעיר ַהדָּ

ּה. ְדַחְפשֹוִשיַתּה א ְנַפַקת ִמן  בָּ ה. ְוַחְפשֹוִשיַתּה לָּ נָּ ְצָאה ִממֶׁ ּה ֹלא יָּ ְלָאתָּ ְבַגַּוּה. ְוחֶׁ

יהָּ לִ ַגַּוּה.  חֶׁ ּה. ַמטְ לִ ְנתָּ יהָּ הֹוִציאָּ חֶׁ יּו גוֹ לִ ּיֹות ַמטְ לִ ְנתָּ  ים. לִ ּיֹות הָּ

לּו ר אֹוֵמר? ֵכיַצד גָּ זָּ ְלעָּ ה.  :ר' אֶׁ לּו ְתִחלָּ ד גָּ ט גָּ ט ְראּוֵבן ְוֵשבֶׁ ר' ְשמּוֵאל ַבר ֵשבֶׁ

ן אֹוֵמר ט ַנְפתָּ  :ַנְחמָּ ט ְזבּוֻלן ְוֵשבֶׁ א הּוא ִדְכִתיב )ישעיה לִ ֵשבֶׁ דָּ ה, הָּ לּו ְתִחלָּ י גָּ

ה ַנְפתָּ  'ח ה ְזֻבלּון ְוַאְרצָּ ִראשֹון ֵהַקל ַאְרצָּ ֵעת הָּ ר לִ כג( כָּ זָּ ְלעָּ י. ּוַמה ְמַקֵּים ר' אֶׁ

ן ה ְדר' ְשמּוֵאל ַבר ַנְחמָּ לָּ  ?ַקְריָּ ט אֶׁ לּו ֵשבֶׁ ְך גָּ ד, כָּ ט ְראּוֵבן ְוגָּ לּו ֵשבֶׁ גָּ ֵעת שֶׁ א כָּ

ט ַנְפתָּ  א ָאַמר)שי. לִ ְזֻבלּון ְוֵשבֶׁ נָּ א ַבר ַכה  רֹון ִהְכִביד. ר' ַאבָּ ַאח  ם  :ם( ְוהָּ מָּ מָּ ה 
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א הּוא ִדְכִתיב )שם י דָּ ֵטא ַהְשֵמד. "ִכְבַמְכִביד, הָּ ד כג( ְוֵטאֵטאִתיהָּ  ְבַמְטא 

א ָאַמר"כ )יחזקאל ן ְבֵשם ר' ַאחָּ ל. ר' ַנְחמָּ יהָּ גֹורָּ לֶׁ ַפל עָּ ַמהּו ֹלא  :ד ו( ֹלא נָּ

ל יהָּ גֹורָּ לֶׁ ַפל עָּ רּוְך הּוא ?נָּ דֹוש בָּ ִסים ַעל ֻאמֹות  :ָאַמר ַהקָּ ִהַפְלִתי ַקלָּ ה שֶׁ עָּ ְבשָּ

ה גְ  מָּ ם לָּ לּו, ְוַאתֶׁ ם ֹלא גָּ ם ְלַהְגלֹותָּ עֹולָּ ם, )שם ז( ִכי דָּ לִ הָּ ה. יתֶׁ יָּ ּה הָּ ּה ְבתֹוכָּ מָּ

ה מָּ ְך לָּ ל כָּ ה. ? כָּ לֹות ֵחמָּ  )שם ח( ְלַהע 

א, ָאַמר לוֹ  ַאל ְלר' ַאחָּ ן שָּ ה :ר' יּודָּ ת ְזַכְריָּ ֵאל אֶׁ ְרגּו ִיְשרָּ ן הָּ ְזַרת  ,ֵהיכָּ ְבעֶׁ

שִ  ְזַרת נָּ ֵאל ְוֹלא ְבעֶׁ ְזַרת ִיְשרָּ ִשים. ָאַמר לֹו ֹלא ְבעֶׁ ְזַרת נָּ ֵאל אֹו ְבעֶׁ א ִיְשרָּ לָּ ים אֶׁ

ְבַדם ְצִבי  מֹו ֹלא ְכַדם ַאִיל ְוֹלא ְכַדם ְצִבי, שֶׁ גּו ְבדָּ ה  ִנים. ְוֹלא נָּ ְזַרת ַהֹכה  ְבעֶׁ

א ְכִתיב "ּוְבַדם ַאִיל ְכִתיב )ויקרא י כָּ ר, ְבַרם הָּ פָּ עָּ הּו בֶׁ מֹו ְוִכסָּ ת דָּ ַפְך אֶׁ ז יג( ְושָּ

לַ  ה ַעל ְצִחיַח סֶׁ יָּ ּה הָּ ּה ְבתֹוכָּ מָּ ץ ְלַכסֹות ִכי דָּ ָארֶׁ ַכְתהּו ַעל הָּ ְתהּו ֹלא ְשפָּ מָּ ע שָּ

א  ִמים. אֹוי ִמן ַקֵמי ְדַקְרתָּ ֵכן ֹכה ָאַמר ה' אֹוי ִעיר ַהדָּ ר ַאֵחר, לָּ בָּ ר. דָּ פָּ יו עָּ לָּ עָּ

ה -ד ט"ְדַשְפֵכי  ְדַמא ְלַגַּוּה. )יחזקאל כ ה. ַאְרבֶׁ ִני ַאְגִדיל ַהְמדּורָּ יא( ַגם א 

נּות. ֵתם  ְבֻפְרעָּ ִכים. הָּ ֵאש. ֵאלּו ַהְמלָּ ֵעִצים. ֵאלּו ַהִלְגיֹונֹות. ַהְדֵלק הָּ ַהְרֵבה הָּ

א   ה ְבֵשם ר' ַאחָּ ְמיָּ ה. ר' ְיהֹוֻשַע ְור' ְנחֶׁ חָּ ְרקָּ ה ַהִצבּור. ְוַהְרַקח ַהמֶׁ ר. זֶׁ שָּ ַהבָּ

ֵאל אֹוְמִרים :ַאְמֵרי ל ִיְשרָּ יּו כָּ הָּ נַ  :ְלִפי שֶׁ ַצר כָּ ם ְנבּוַכְדנֶׁ ל עֹולָּ מֹונֹו שֶׁ ל מָּ ס כָּ

ִריְך נּו הּוא צָּ לָּ מֹון שֶׁ רּוְך הּוא ?ּוְלמָּ דֹוש בָּ ם  :ָאַמר ַהקָּ מֹוְנכֶׁ ה מָּ ִני עֹושֶׁ א  ם שֶׁ ַחֵּייכֶׁ

ֵהן עוֹ  לּו שֶׁ ִמים ַהלָּ יו ְכמֹו ְבשָּ לָּ ִביב עָּ רּו. ַאְת לִ חָּ מֹות ֵיחָּ צָּ ע  ה. )שם( ְוהָּ ין ִבְסֻעדָּ

ה שֶׁ  עָּ הָּ ַעל מֹוֵצא ְבשָּ ִמידֶׁ א. ְוַהע  ְרַקְחתָּ א מֶׁ דָּ ן תֹוֵסס ְכהָּ פֶׁ ה גֶׁ יָּ ֵאל הָּ לּו ִיְשרָּ גָּ

ר זָּ ְלעָּ ה. ָאַמר ר' אֶׁ יהָּ ֵרקָּ לֶׁ חָּ ם,  :גֶׁ ה ְלעֹולָּ נָּ ּה ַתקָּ ה לָּ יָּ ה ֹלא הָּ ֱאַמר ְשבּורָּ ִאלּו נֶׁ

ל כְ  ה כָּ הּוא אֹוֵמר ֵריקָּ ן סֹופֹו ְלִהְתַמְלאוֹ לִ ּוְכשֶׁ הּוא  ֵריקָּ ה, י שֶׁ מָּ ְך לָּ ל כָּ ת. כָּ

לּו,  גָּ ן שֶׁ לּו. ְוֵכיוָּ ְטאּו גָּ חָּ ן שֶׁ ּה וגו'. ֵכיוָּ ה ְבתֹוכָּ ּה ְוִנְתכָּ ה ְנֻחְשתָּ רָּ ְלַמַען ֵתַחם ְוחָּ

ד.  דָּ ה בָּ ְשבָּ ה יָּ ם ֵאיכָּ ֵליהֶׁ ה ְמקֹוֵנן ע   ִהְתִחיל ִיְרְמיָּ

 

ח  יָנא ָפתַּ ר ֲחנ  ָבהּו ְבֵשם ר' יֹוֵסי בַּ זקאל, המתאר את החורבן ואת החטא שהביא בפסוקי יחה ר' אַּ

ר ֲאֹדָני  :ד ו(")יחזקאל כאליו  יר ֲאֶשר ֶחְלָאָתה ָבּה ְוֶחְלָאָתּה ֹלא  ה'ָלֵכן ֹכה ָאמַּ ים ס  ָדמ  יר הַּ אֹוי ע 

ל ָעֶליָה גֹוָרל יָאּה ֹלא ָנפַּ ְנָתֶחיָה הֹוצ  ְנָתֶחיָה ל  ֶמָנה ל  י ָדָמּה ְבתֹוָכּה ָהיָ . ָיְצָאה מ  ע כ  יחַּ ֶסלַּ ל ְצח  ה עַּ

סֹות ָעָליו ָעָפר ל ָהָאֶרץ ְלכַּ ְתהּו עַּ יר . ָׂשָמְתהּו ֹלא ְשָפכַּ ּה. ס  ּוַּ ים ְבגַּ ְרָתא ְדָשְפכּו ָדמ  ֵמי ְדקַּ ן קַּ אֹוי מ 

ְפשֹוש   ֶמָנה.  ְוחַּ ּה. ְוֶחְלָאָתּה ֹלא ָיְצָאה מ  ּוַּ ּה ְבגַּ יתַּ ְפשֹוש  ּה. ֲאֶשר ֶחְלָאָתּה ָבּה. ְדחַּ ּוַּ ן גַּ ת מ  קַּ ּה ָלא ְנפַּ  יתַּ

ים" )כ"ב ב, כ"ד ה, ט( ושלוש פעמים  ָדמ  יר הַּ חזר על שלוש פעמים קרא יחזקאל לירושלים "ע 

הרצחנות הובלטה כסיבת החורבן. הפרק מונה גם חטאים הניב "למען שפוך דם" )ו, ט, יב(, 

נרמסו הדברות  תעשרל כ שוחד,ו , זימה, עושקעיר גילוליםאחרים, רשימה קשה וחמורה: 

שים את ירושלים הא אלהנביא  ים.נקי םהוא שפיכת דשהכריע את הכף ן ואולם העו בירושלים



54 

 

 

ובכך  ,, אלימות, רכילות ושוחדותעם עבירות נוספאלא כלל אותה ברצחנות ישירה ומכוונת, 

קלים שבין אדם לזולת, תוליד מעשי זוועה ותגרום  יםהתייחסות קלת ראש לחטאשראה ה

 לבסוף לשפך דם.

פוגע בשורשי הקיום היהודי, בברית סיני ובקדושת ישראל.  ריבוי החטאים ומהותם הקשה

 ךכהרצחנות לא התחילה בימי יחזקאל, כבר ישעיהו העיד עליה: 'צדק ילין בה ועתה מרצחים', ו

 טז(. "אכ ב-)מלכים "וגם דם נקי שפך מנשה" ,שזכר כל תועבותיו ימנשה אחרעל  בהכתואמר 

 החטא הזה הביא את החורבן על ירושלים וחייבה חובת גלות, בדומה לקין הרוצח הראשון.

ְט ל  ְנָתֶחיָה ל   יָאּה. מַּ ְט ל  ְנָתֶחיָה הֹוצ  ד ָגלּול  יֹות ָהיּו גוֹ ל  יֹות מַּ ֵשֶבט ְראּוֵבן  :ר' ֶאְלָעָזר אֹוֵמר? ים. ֵכיצַּ

ָלה. ר' ְשמּוֵאל בַּ  ָלה, ָהָדא הּוא ל  ֵשֶבט ְזבּולֻּן ְוֵשֶבט נְַּפתָ  :ר נְַּחָמן אֹוֵמרְוֵשֶבט ָגד ָגלּו ְתח  י ָגלּו ְתח 

יב )ישעיה ח ְכת  ָים  'ד  יד ֶדֶרְך הַּ ְכב  י ְוָהַאֲחרֹון ה  לּון ְוַאְרָצה נְַּפָתל  ל ַאְרָצה ְזבֻּ אשֹון ֵהקַּ כג( ָכֵעת ָהר 

ם גֹוי  יל הַּ ְרֵדן ְגל  יַּ יֵ . ֵעֶבר הַּ ה ְמקַּ ר נְַּחָמןּומַּ ְרָיה ְדר' ְשמּוֵאל בַּ ֶאָלא ָכֵעת ֶשָגלּו ֵשֶבט  ?ם ר' ֶאְלָעָזר קַּ

לּון ְוֵשֶבט נְַּפתָ    .יל  ְראּוֵבן ְוָגד, ָכְך ָגלּו ֵשֶבט ְזבֻּ

הכתוב מתאר את קריעת הבשר לנתחים, כך גם נקרע הגוף הלאומי האחד לגזרים וגלה חלקים 

ובן וגד, זבולון ונפתלי, שבטי ישראל ושבטי יהודה ובנימין. ובגלל חלקים: שבטי עבר הירדן רא

שּור ' א ה-דברי הימיםמול הכתוב הזה עומד הפסוק ) ְׂשָרֵאל ֶאת רּוחַּ פּול ֶמֶלְך אַּ ר ֱאֹלֵהי י  ָיעַּ כו( וַּ

חֲ  י ְולַּ ָגד  י ְולַּ ְגֵלם ָלראּוֵבנ  יַּ שּור וַּ ְלֶנֶסר ֶמֶלְך אַּ ת פ  ְלגַּ ח ְוָחבֹור ְוֶאת רּוחַּ ת  ְחלַּ יֵאם לַּ ְיב  י ֵשֶבט ְמנֶַּשה וַּ צ 

ֶזה יֹום הַּ ד הַּ ר גֹוָזן עַּ . כאן גלו ראובן וגד, וישראל לא נזכרו כלל. עד שבא הפסוק ְוָהָרא ּוְנהַּ

ח ֶאת השלישי וכלל אותם יחד: קַּ י  שּור וַּ ְלֶאֶסר ֶמֶלְך אַּ ת פ  ְגלַּ ְׂשָרֵאל ָבא ת  ח ֶמֶלְך י  יֵמי ֶפקַּ יֹון ְוֶאת  ב  ע 

ְגלֵ  יַּ י וַּ יָלה ֹכל ֶאֶרץ נְַּפָתל  ָגל  ְלָעד ְוֶאת הַּ ג  ֲעָכה ְוֶאת ָינֹוחַּ ְוֶאת ֶקֶדש ְוֶאת ָחצֹור ְוֶאת הַּ ם ָאֵבל ֵבית מַּ

שּוָרה ה יתלות השבטים שבעבר הירדן היואפשר ששני הדברים אמת. כי ג .ט(כב ט"ו -לכים)מ אַּ

צת מהם הגלה פול בעת שבא בימי מנחם בן ת פלסר, ואולי מקל ידי פול וגם על ידי תגלעגם 

 )מלבי"ם דברי הימים(. הגלה את זבולון ונפתליכאשר תגלת בימי פקח שאר גלו על ידי גדי, וה

ר ֲהָנא ָאמַּ ר כַּ ָבא בַּ יד. ר' אַּ ְכב  יב )שם י :ְוָהַאֲחרֹון ה  ְכת  יד, ָהָדא הּוא ד  ְכב  ְבמַּ ד כג( "ֲהָמָמם כ 

ְשֵמד. ְוֵטאטֵ  ְטֲאֵטא הַּ יָה  ְבמַּ  המכבד הוא מטאטא שמנקה ולא משאיר אחריו דבר. את 

ר")יחזקאל כ ל ָעֶליָה גֹוָרל. ר' נְַּחָמן ְבֵשם ר' ַאָחא ָאמַּ ל ָעֶליָה גֹוָרל :ד ו( ֹלא ָנפַּ הּו ֹלא ָנפַּ ר  ?מַּ ָאמַּ

ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ים  :הַּ ָלס  י קַּ ְלת  פַּ ביוונית גורלות, ואולי יש לגרוס קלווסים או  )שהםְבָשָעה ֶשה 

ֶתם ָלָמה גְ לקס(  –בהיפוך האותיות  ְגלֹוָתם ֹלא ָגלּו, ְואַּ מֹות ָהעֹוָלם ְלהַּ ל אֻּ ? אולי מכוון יֶתםל  עַּ

המדרש לאמור להלן )פתיחתא כ"ג( שנבוכדנאצר הטיל גורלות לאן ללכת למלחמה, והכתוב 

 אזור דווקא על ירושלים.תמה מדוע נפל הגורל מכל העמים ב

 

ר לוֹ  ְרָיה :ר' יּוָדן ָשַאל ְלר' ַאָחא, ָאמַּ ְשָרֵאל ֶאת ְזכַּ ים.  ,ֵהיָכן ָהְרגּו י  ת ָנש  ְשָרֵאל אֹו ְבֶעְזרַּ ת י  ְבֶעְזרַּ

ר לוֹ  ים.  :ָאמַּ ֹכֲהנ  ת הַּ ים ֶאָלא ְבֶעְזרַּ ת ָנש  ְשָרֵאל ְוֹלא ְבֶעְזרַּ ת י   ֹלא ְבֶעְזרַּ



55 

 

 

יא שגורלה של ירושלים נחרץ בגלל דם הנקיים שנשפך בה, כמו דמו של זכריה. התשובה ה

המוטיב של דם זכריה מופיע כמה פעמים במדרש איכה. סיפור המעשה כולל שלושה חלקים, 

רצח זכריה )כאן פתיחתא ה'(, נקמתו על ידי נבוזראדן )פתיחתא כ"ג(, והתגיירותו )פרשה ב' 

ט"ז מחאת נביאיה(, ראה הרחבת הדברים להלן בפתיחתא כ"ג  אות ד' בלע ה' ושוב בפרשה ד'

 ובפרשה ב' ד'. 

כאן בפתיחה ה' מופיע רק סיפור הרצח, והוא בא אגב הכינוי 'עיר הדמים'. רצח נביא בחצר 

המקדש מביא את הרצחנות אל שיאה. זכריה לא נרצח מתוך קטטה, שנאה או אינטרסים, אלא 

ז( רמז ד "כזכיר את הסיפור, אבל המדרש רואה בדבריו )על שהוכיח את העם. יחזקאל לא ה

סֹות לדם זכריה המפעפע:  ל ָהָאֶרץ ְלכַּ ְתהּו עַּ ע ָׂשָמְתהּו ֹלא ְשָפכַּ יחַּ ֶסלַּ ל ְצח  י ָדָמּה ְבתֹוָכּה ָהָיה עַּ כ 

ְלת  . ָעָליו ָעָפר ע ְלב  יחַּ ָסלַּ ל ְצח  י ֶאת ָדָמּה עַּ ת  ְנֹקם ָנָקם ָנתַּ ֲעלֹות ֵחָמה ל  ָכסֹותְלהַּ  . י ה 

 לגלות את חסרונותיהם ולעזור להם לשפר את מעשיהם. ם,עהתפקיד הנביא הוא להוכיח את 

(: "כל הנביאים הוכיחו לישראל עד שחזרו 'הלכה ב' וכלשון הרמב"ם )הלכות תשובה פרק ד

מעמיק את החטא ומחמיר אותו ומביא  הנביאים תתוכחאת סירובו של העם לקבל  בתשובה".

 ת החורבן.עליו א

העם שנא את התוכחה, דחה את האמת שהוטחה בפניו, ובמקום לתקן את מעשיו הרג את 

הנביא, כאילו הסרת המוכיח תשנה את המציאות. הריגת הנביא, שליח ה', היא כפירה בשולחו. 

הריגתו בבית ה', במקום היותר מקודש, מאדירה את החוצפה, מעמיקה את הכפירה ומחדדת 

בעזרת  ,היכן הרגו ישראל את זכריהמדגיש המדרש שנרצח בעזרת כהנים: "אותה. משום כך 

 ".לא בעזרת ישראל ולא בעזרת נשים אלא בעזרת הכהנים :אמר לו ?ישראל או בעזרת נשים

ה בשתי ידיו דחהעם  כלפי הנביא מבטאת שנאה כלפי הקודש שהוא מייצג.רצחנית הנאה הש

 . ובכך כרת את הענף עליו הוא ישב בארץ מקדש ה',חילל את לתשובה,  תוהזמנתו ואת תוכח את

יב )ויקרא י ל ְכת  ם ַאי  י ּוְבדַּ ם ְצב  י, ֶשְבדַּ ם ְצב  ל ְוֹלא ְכדַּ ם ַאי  ְך ֶאת "ְוֹלא ָנֲהגּו ְבָדמֹו ֹלא ְכדַּ ז יג( ְוָשפַּ

ל צְ  י ָדָמּה ְבתֹוָכּה ָהָיה עַּ יב כ  ם ָהָכא ְכת  ָסהּו ֶבָעָפר, ְברַּ ל ָדמֹו ְוכ  ְתהּו עַּ ע ָשָמְתהּו ֹלא ְשָפכַּ יחַּ ֶסלַּ ח 

סֹות ָעָליו ָעָפר.  כיסוי הדם בעפר הוא גילוי של חוש הבושה, מגמתו להצניע את החטא ָהָאֶרץ ְלכַּ

ולהעלימו. "כיסוי דם החיה והעוף היא כמו מחאה אלהית... אמרה תורה, כסה הדם, הסתר 

מחונות והשלום י"ד(. "הכרת החרפה היא התחלת בושתך ורפיון מוסריותך" )הרב קוק, חזון הצ

רפואת המוסר, למען תזכרי ובושת, בכפרי לך )יחזקאל ט"ז כג(, כסה הדם, הסתר חרפתך" 

)טללי אורות ה'(. אך דמו של הנביא לא כוסה, החטא הציבורי נעשה בחוצפה ובהתרסה, ללא 

 בושה, בלא כל כיסוי.

ו שאמר וחטאתם כסדום הגידו לא כחדו )ישעיה ג'(. כל זה משל אל החטא עם עזות הפנים, כמ"

י את דמה על צחיח סלע לבלתי הכסות, כי כמו שהם תלהעלות חמה ולנקום נקם נת :ולזה אמר

  (.ה"שער פ -עקידת יצחק ) "חוטאים בגלוי, ראוי להפרע מהם בגלוי
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( ָלֵכן ֹכה יא-טכ"ד )הנביא יחזקאל המשיך להמשיל את העיר לסיר המונח על האש. ָדָבר ַאֵחר, 

ר ֲאֹדָני  ְמדּוָרה ה'ָאמַּ יל הַּ י ַאְגד  ם ֲאנ  ים גַּ ָדמ  יר הַּ ָבָׂשר . אֹוי ע  ְדֵלק ָהֵאש ָהֵתם הַּ ים הַּ ְרֵבה ָהֵעצ  הַּ

ֶמְרָקָחה ְוָהֲעָצמֹות ֵיָחרּו ח הַּ ְרקַּ ְשָתּה. ְוהַּ ם ְוָחָרה ְנחֻּ ן ֵתחַּ עַּ ל ֶגָחֶליָה ֵרָקה ְלמַּ יֶדָה עַּ ֲעמ  ְתָכה  ְוהַּ ְונ 

ם ֶחְלָאָתּה תֻּ ְמָאָתּה ת  ְמדּוָרה. ַאְרֶבה אוי לעיר שופכת הדמים בתוכה, . ְבתֹוָכּה טֻּ יל הַּ י ַאְגד  ם ֲאנ  גַּ

ְגיֹונֹות ל  ים. ֵאלּו הַּ ְרֵבה ָהֵעצ  ְרָענּות. הַּ ְדֵלק  ָהֵאששיקיפו את העיר במצור ְבפֻּ ים. ָהֵתם  ,. הַּ ְמָלכ  ֵאלּו הַּ

ָבָשר ֶמְרָקָחה.  ,הַּ ח הַּ ְרקַּ בּור. ְוהַּ צ   ֶזה הַּ

עַּ ְור' ְנֶחְמָיה ְבֵשם ר' ַאָחא ַאְמֵרי ים :ר' ְיהֹושֻּ ְשָרֵאל אֹוְמר  י ֶשָהיּו ָכל י  ר ָכנַּס ָכל ָממֹונֹו  :ְלפ  ְדֶנצַּ ְנבּוכַּ

יְך ר ?ֶשל עֹוָלם ּוְלָממֹון ֶשָלנּו הּוא ָצר  ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָאמַּ יב  :הַּ י עֹוֶשה ָממֹוְנֶכם ָחב  ֵייֶכם ֶשֲאנ  חַּ

ישראל מבקשים לישב בשלווה בפינתם, ואינם מבינים מדוע רודפים אותם באופן ָעָליו. 

אובססיבי, מדוע הם תופסים מקום כה מרכזי. מה צריך נבוכדנצר את ממונם, אחרי שכנס כבר 

ה רציונאלית, ההשגחה גורמת את כל ממונו של עולם? זו עצמה הוכחה שאין מדובר ברדיפ

ָללּו ֶשֵהן עוֹ שיקנאו בהם, וממונם יהיה חביב ביותר,  ים הַּ ָדהל  ְכמֹו ְבָשמ  ְסעֻּ  .ין ב 

כל וכל המיצר לישראל נעשה ראש. (: ב ד")תורת חיים סנהדרין קמשום כך אמרו חכמים 

דמה לאומות שיש נ .כל האוכל מלחמן של ישראל טועם טעם לחם .המציק לישראל אינו עיף

  .לגוזלן תמידלהם ו להציקלהם,  כדי שיתנו לב להצרבישראל משהו ייחודי שאין להם. וכל זה 

כחומר החטא כך יהיה גדול העונש. יחזקאל מתאר כיצד ישאר הסיר על )שם( ְוָהֲעָצמֹות ֵיָחרּו. 

לא רק על האש אחרי שנתחי הבשר ישרפו, כדי שתיתך נחושתו ויאבד. כלומר, העונש יבוא 

 העם שיגלה, אלא גם על המסגרת, העיר ירושלים, שתשרף עד היסוד ולא תישאר תקווה. 

ְשָרֵאל ָהָיה  ְת מֹוֵצא ְבָשָעה ֶשָגלּו י  ר ר'  גופןאַּ ל ֶגָחֶליָה ֵרָקה. ָאמַּ יֶדָה עַּ ֲעמ  ְחָתא. ְוהַּ תֹוֵסס ְכָהָדא ֶמְרקַּ

ר ְשבּוָרה ֹלא :ֶאְלָעָזר לּו ֶנֱאמַּ ָקָנה ְלעֹוָלם, ּוְכֶשהּוא אֹוֵמר ֵריָקה ָכל כְ  א  י ֶשהּוא ֵריָקן סֹופֹו ל  ָהָיה ָלּה תַּ

ְתָכה ְבתֹוָכּה וגו'. ֵכיָון ֶשָחְטאּו ָגלּו. ְשָתּה ְונ  ם ְוָחָרה ְנחֻּ ן ֵתחַּ עַּ ְלאֹות. ָכל ָכְך ָלָמה, ְלמַּ ְתמַּ ְוֵכיָון   ְלה 

ְרְמיָ  יל י  ְתח   ה ְמקֹוֵנן ֲעֵליֶהם ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד. ֶשָגלּו, ה 

אך המדרש דורש את הכתוב לטובה, בתוך העונש מעורבת מידת הרחמים, הכתוב מתאר את  

ריקנות הסיר אבל לא את שבירתו. הסיר יישאר על האש לא כדי שתיתך הנחושת אלא שתותך 

ן מן העונש עצמו יש החלאה, זוהמתה של ירושלים וטומאתה, אבל ירושלים לא תאבד. מכא

 ללמוד רמז לתיקון ולגאולה.
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 . חטא ישראל ויהודה3

ַתח )הושע הרו  א פָּ ִנינָּ הּו ְבֵשם ר' יֹוֵסי ַבר ח  ה. : ט( '' ַאבָּ ה ִתְהיֶׁ ְפַרִים ְלַשמָּ אֶׁ

ם בַ  הֶׁ ִתיד ְלִהְתַוֵכַח ִעמָּ רּוְך הּוא עָּ דֹוש בָּ ַהקָּ ה. יֹום שֶׁ ַתי, ְביֹום תֹוֵכחָּ ִדין. ֵאימָּ

ת  רֶׁ שֶׁ יּו ע  ִמין, ְוהָּ ה ּוִבְניָּ לּו ְיהּודָּ ִטים ֹלא גָּ ת ַהְשבָּ רֶׁ שֶׁ לּו ע  גָּ ה שֶׁ עָּ ה מֹוֵצא ְבשָּ ַאתָּ

ִטים אֹוְמִרים ֵהם ְבֵני   :ַהְשבָּ ה, ִמְפֵני שֶׁ נּו ְוֵהם ֹלא ִהְגלָּ ה אֹותָּ ה ִהְגלָּ ִמְפֵני מָּ

א מַ  לֹו. ִדְלמָּ ִטין שֶׁ ִנישַפלָּ לֹוםֹוא פָּ ס ְושָּ אן חָּ אן מַ  ?ם ֵיש כָּ ִנים, שֵאין כָּ ֹוא פָּ

ִטים ת ַהְשבָּ רֶׁ שֶׁ ם. ָאְמרּו ע  ה אֹותָּ ְטאּו ִהְגלָּ חָּ ן  שֶׁ ְטאּו. ְוֵכיוָּ ַדִין ֹלא חָּ א ע  לָּ א  :אֶׁ הָּ

ִפלּו  א ְקשֹוט, ַדא  א ְקשֹוט הָּ א ַתִקיף, הָּ א ַתִקיף הָּ א ֱאֹלֵהינּו, הָּ ְבֵני לִ ֱאֹלֵהינּו הָּ

ה ְמקֹוֵנן בֵ  לּו, ִהְתִחיל ִיְרְמיָּ גָּ ן שֶׁ לּו. ְוֵכיוָּ ְטאּו גָּ חָּ ן שֶׁ א ְנִסיב ַאִפין. ֵכיוָּ יֵתיּה לָּ

ה.  ם ֵאיכָּ ֵליהֶׁ  ע 

ח )הושע הרו  יָנא ָפתַּ ר ֲחנ  ָבהּו ְבֵשם ר' יֹוֵסי בַּ י, ְביֹום תֹוֵכָחה. : ט( '' אַּ ְהֶיה. ֵאיָמתַּ ָמה ת  ם ְלשַּ י  ֶאְפרַּ

ין. יֹום ֶשהַּ  ד  ָמֶהם בַּ ֵכחַּ ע  ְתוַּ יד ְלה  המדרש עושה מן התוכחה ויכוח, אין כאן ָקדֹוש ָברּוְך הּוא ָעת 

תוכחה ומשפט של הקדוש ברוך הוא כנגד ישראל, אלא דיאלוג וויכוח דו צדדי. אם אין לישראל 

 מה להשיב על חטאיהם, יש להם השגות על הצדק והשוויון בפני מידת הדין. 

ָתה  ים אַּ ים אֹוְמר  ְשָבט  ין, ְוָהיּו ֲעֶשֶרת הַּ ְנָימ  ים ֹלא ָגלּו ְיהּוָדה ּוב  ְשָבט  מֹוֵצא ְבָשָעה ֶשָגלּו ֲעֶשֶרת הַּ

ְלָמא מַּ  ין ֶשלֹו. ד  ָלט  ְפֵני ֶשֵהם ְבֵני  פַּ ְגָלה, מ  ְגָלה אֹוָתנּו ְוֵהם ֹלא ה  ְפֵני ָמה ה  ים ֵיש ָכאן ָחסשמ   ֹוא ָפנ 

ניתן פתחון פה לעשרת השבטים לטעון על הדין שנעשה עמם, וטענתם היא שההשגחה  ?ְוָשלֹום

החמירה עמם יותר מאשר עם יהודה. הם נרגעו רק כאשר חרבה ירושלים והצדק האלוהי חזר 

 ועמד על תילו.

ְגלָ שֵאין ָכאן מַּ  ן ֹלא ָחְטאּו. ְוֵכיָון  ֶשָחְטאּו ה  י  ים, ֶאָלא ֲעדַּ יםֹוא ָפנ  ְשָבט  ָהא  :ה אֹוָתם. ָאְמרּו ֲעֶשֶרת הַּ

לּו  ֲאפ  יף, ָהא ְקשֹוט  ָהא ְקשֹוט, דַּ ק  יף ָהא תַּ ק  ין. ל  ֱאֹלֵהינּו ָהא ֱאֹלֵהינּו, ָהא תַּ פ  יב אַּ ְבֵני ֵביֵתיּה ָלא ְנס 

א אלהינו תקיף ומשפטו אמת, שאפילו לבני ביתו, שבט יהודה הקרוב אל המקדש, גם לו לא נש

  פנים.

הצדק האלוהי הועמד על תילו, אבל הויכוח הזה מציג מצב הזוי. שבטי ישראל גלו כבר לחרן, 

אין להם טענה להצדיק את עצמם, אבל כאחים דחויים הם ממשיכים גם בגלות לריב ולהתלונן 

על העדפת ירושלים, והפעם על הזכות לגרור את יהודה אתם בירידתם תהומה. חטאה של 

ציאתה לגלות החזירה לעשרת השבטים, באופן מעוות, את תחושת הקרבה לשכינה. ירושלים וי

עתה במעמקי האבדון מתגלה האחווה, כל השבטים שווים לפני המקום, והם שבים לחוש את 

הקשר האלוהי באופן אישי. הקדוש ברוך הוא הוא אלוהיהם, הוא אמנם תקיף ומכאיב בדינו, 

 לם, והגלות שלמה, לכל ישראל. אבל הדין הוא דין אמת, החורבן ש

ים ְבנֹות ֵאם וקנאתם זו בזו לרעה:  יחזקאל )כ"ג( תיאר את ריב שתי הממלכות ם ָנש  י  ֶבן ָאָדם ְשתַּ

ת ָהיּו ֵדי ְבתּוֵליֶהן. ַאחַּ ֹשּו דַּ ְנעּוֵריֶהן ָזנּו ָשָמה ֹמֲעכּו ְשֵדיֶהן ְוָשם ע  ם ב  י  ְצרַּ ְזֶניָנה ְבמ  ת  ֹוָתן ּוְשמ. וַּ
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יר ים ּוָבנֹות ּוְשמֹוָתן ֹשְמרֹון ָאֳהָלה ו  ְדָנה ָבנ  ֵתלַּ י וַּ ְהֶייָנה ל  ת  יָבה ֲאחֹוָתּה וַּ ְגדֹוָלה ְוָאֳהל  ם ָאֳהָלה הַּ ּוָשלַּ 

יָבה . הן התחרו ביניהן מי תחטא יותר. המדרש ממשיך את הויכוח והתחרות גם אל תוך ָאֳהל 

שבטים, וסביר שאכן נשאלה על ידם: מדוע גלתה מעמקי הגלות, הוא שם טענה זו בפי ה

 שומרון ויהודה נצבה איתנה מול אשור ושרדה.

כאן הדברים מיוחסים להושע, זו טענת אמת של הנביא עצמו, שביקש להבין את ההבדל בין 

גורל שתי הממלכות, הרי גם מלכות יהודה לא הייתה מושלמת במעשיה, וגם היא לא הושתתה 

 והחסד. על אורחות הצדקה 

שתי תשובות בדבר, ההבדל הזה הוא זמני בלבד, יהודה ניצלה בזמנו של חזקיה בזכות צדקתו, 

ואחרי מאה שנה חרבה גם היא בחטאותיה על ידי בבל. אולם אין זו כל התמונה. למלכות יהודה 

ייתרון אמיתי, היא דבקה בשכינה והסתופפה בחצרות המקדש. זו דבקות חיצונית מעוותת, היא 

אחזה במקדש תוך השתקעות בחטא והשחתה מוסרית, נתפסה לקרבן הממשי תוך ריקון תוכן נ

הקדושה הפנימי והשראת השכינה. אף על פי כן אין לבטל את ערכה של אחיזה דלה זו בשכינה 

ולמחוק אותה מכל וכל, היא לא הצילה את ירושלים, אבל הספיקה כדי להאריך את ימיה, 

 עודף שחיזק אותה בגלות ושימר את ציפייתה לגאולה לעתיד לבוא. והשאירה בה מטען פנימי 

ְרְמָיה ְמקֹוֵנן  ֲעֵליֶהם ֵאיָכה.  יל י  ְתח   ֵכיָון ֶשָחְטאּו ָגלּו. ְוֵכיָון ֶשָגלּו, ה 

 

 

 . אבלות כפולה4

ַתח א פָּ ִנינָּ הּו ְבֵשם ר' יֹוֵסי ַבר ח  . ְוָאנּו ְוָאְבלּו : כו( ')ישעיה ג ז ר' ַאבָּ יהָּ חֶׁ ְפתָּ

ה.  תָּ ן ֵשִני. ְוִנקָּ ן ִראשֹון ְוֻחְרבָּ . ֻחְרבָּ יהָּ חֶׁ ה ִמַבחּוץ. ְפתָּ ֵבלָּ ה ִמִבְפִנים, ַוא  ִנינָּ א 

ה  ִמִמְצֹות  ה ִמַצִדיִקים, ְנִקּיָּ ה ִמִדְבֵרי ְנבּוָאה, ְנִקּיָּ ה, ְנִקּיָּ ה ִמִדְבֵרי תֹורָּ ְנִקּיָּ

ָארֶׁ  ְך לָּ ִשים טֹוִבים. ְלִפיכָּ ץ ִיְדמּו ִזְקֵני וגו' 'ץ ֵתֵשב, )איכה בּוַמע  ָארֶׁ  י( ֵיְשבּו לָּ

 

ח יָנא ָפתַּ ר ֲחנ  ָבהּו ְבֵשם ר' יֹוֵסי בַּ ֲאֵבָלה : כו( ')ישעיה ג ז ר' אַּ ים, וַּ ְפנ  ב  יָנה מ  ְוָאנּו ְוָאְבלּו ְפָתֶחיָה. ֲאנ 

חּוץ.   בַּ  מ 

שעיהו. לשון הנביא עשירה ופיוטית רבי אבהו פתח את דבריו על איכה בתיאורי האבלות של י

והוא הרבה להשתמש בכפילויות, גם בתיאור החורבן וגם בתיאור הגאולה, נחמו נחמו עמי. 

המדרש רואה בזה לא רק יפוי הלשון אלא כוונת מכוון. הנביא מבטא בכך את מורכבות 

 המציאות בה אנו חיים.  

אנינות היא הכאב והצער שבפנים, האבלות , אנינות ואבלות. הָאנּו ְוָאְבלּוהאבלות כפולה, 

 מחצינה את הצער הזה במעשים פומביים. קריעת הבגד, ישיבה לארץ, וכיוצא באלו.
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י.  ְרָבן ֵשנ  אשֹון ְוחֻּ ְרָבן ר   ְפָתֶחיָה. חֻּ

האבל כפול ומכופל משום שסיבותיו כפולות, אין מדובר באירוע בודד אלא בתופעה סדרתית, 

עם ישראל לא למד את לקחו של החורבן הראשון, הוא לא תיקן את דרכו דפוס של התנהלות. 

ולכן חרב גם הבית השני. על האחד ראויה היא האנינות על השני תבוא גם אבלות. האנינות הוא 

הצער הראשוני שבלב, היא שייכת ליום האבלות הראשון "ואחריתה כיום מר", לעומתה 

שנה, וביחס לחורבן המקדש, היא נמשכת לדורות, האבלות החיצונית נמשכת שבעה, שלושים ו

  "אבלות ישנה".

י ֲעש  ְצֹות ּומַּ מ  ָיה מ  ים, ְנק  יק  ד  צַּ ָיה מ  ְבֵרי ְנבּוָאה, ְנק  ד  ָיה מ  ְבֵרי תֹוָרה, ְנק  ד  ָיה מ  ָקָתה. ְנק  ים. ְונ  ם טֹוב 

יָכְך ָלָאֶרץ ֵתֵשב, )איכה ב ְדמ 'ְלפ  ְקֵני וגו'י( ֵיְשבּו ָלָאֶרץ י   .ּו ז 

ָקָתההמדרש דרש ' ' לא רק במובן הפיזי, התרוקנות הארץ מאנשים, אלא גם כתיאור של סיבה ְונ 

ומסובב, מהי סיבת החורבן, מדוע לארץ תשב? הארץ תתרוקן משום שהתרוקנה מתורה, ונקתה 

 מנבואה, מצדיקים, ממצוות ומעשים טובים.

והיה בפומבי עונם  הנתגלים ביחס למקדש הראשון שדברי המדרש על העדר תורה ומצוות, נכונ

לכן מתאימה לו אבלות חיצונית. לעומת זאת בבית השני היה ריבוי תורה, והוא (, ' א)יומא ט

)משך  חרב משום שנאת חינם הנסתרת בלב, לו מתאימה דווקא האנינות הפנימית הנסתרת

  .ט' ב( ,יומא, קול אליהו על אגדות על הש"ס, וראה ליקוטים, חכמה

 

 פתחים

הנביא ייחס את האנינות לארץ, לפתחים, ולא לעם האבל על חורבנו, הפתחים הפעורים 

הצביע דוד על הרי  כא(' ב א-)שמואלבחורבנם נראים כבוכים על העם שגלה. באופן דומה 

ל ְוַאל ָמָטר ֲעֵלי הגלבוע המדבריים כמבכים את מות שאול בשממתם: ְלֹבעַּ ַאל טַּ ג  ֶכם ּוְׂשֵדי ָהֵרי בַּ

ָשֶמן יחַּ בַּ י ָמש  ים ָמֵגן ָשאּול ְבל  בֹור  ל ָמֵגן ג  ְגעַּ י ָשם נ   .ְתרּוֹמת כ 

םבית המקדש עצמו הוא פתח, " ָשָמי  ר הַּ עַּ הוא מעין כולו בית המקדש " )בראשית כ"ח יז(. שַּ

לתן של "בית שער" בין שמים לארץ. שעריו מכוונים כנגד שער השמים, שפתוח לשמוע תפי

ם, זה בית המקדש שהוא שער השמים לעלות משם התפילות  ָשָמי  ר הַּ עַּ ישראל. שנאמר, ְוֶזה שַּ

בשם המדרש, וכן הוא ברמב"ן שם ובמהר"ל חידושי  ,בראשית כ"ח יז ,רבנו בחיי) והקרבנות

 .(אגדות שבת ל"א ב, וקב הישר ל"ח האריך בתיאור העניין בשם הזוהר

של יחזקאל תופסים השערים מקום מרכזי. השער מתואר לפרטיו, העתידי בתכנית הבניין 

מעלותיו, תאיו, ספו, חלוניו אולמו ותימוריו. ולא שער אחד אלא שלושה שערים לכל אחת 

מרכבת ב ,משתי החצרות. סיורו של הנביא מתחיל בשער הקדים )מ' ג, ו( ומסתיים בשער הקדים
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הנביא את צורת הבית ותכונתו, אינו יכול שלא  ג(. גם כאשר סיכם-דרכו )מ"ג א האהשכינה שב

ת ּוְתכּוָנתֹו ּומֹוָצָאיו ּומֹוָבָאיו ְוָכל צּוֹרָתו" )מ"ג יא(. ולהזכיר שוב את שערי י  בַּ ת הַּ  : "צּורַּ

מוסדות העיר  יוםהמשמש לכלום. בית, הוא לא חשיבות השער ברורה, בית ללא פתחים אינו 

ר השער היה המקום המרכזי, חוליית החיבור בין הפנים עבאולם בנמצאים בדרך כלל במרכזה, 

שערי העיר שימשו כמקום התכנסות לשיירות ולירידים וגם כמקום המשפט והשלטון,  .לחוץ

ֶתן ְלָך ְבָכל ְשָעֶריָך" )דברים ט"ז יח(. ו ים ת  ים ְוֹשְטר  י יֵשב כן "ֹשְפט  בשושן )אסתר ב' יט( ּוָמְרֳדכַּ

ֶמלֶ  ר הַּ עַּ  ְך. ְבשַּ

הוא נקודת הקשר בין השכינה הבאה מן השמים ובין האדם הבא דרכו להסתופף תחת המקדש 

זּו ָכבֹוד ה' ע  י ֶזה ֶמֶלְך הַּ ָכבֹוד. מ  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך הַּ ָנְׂשאּו פ  ים ָראֵשיֶכם ְוה  ז כנפיה. ְׂשאּו ְשָער 

ְלָחָמה. ְׂשאּו ְשעָ  בֹור מ  בֹור ה' ג  י הּוא ֶזה ְוג  ָכבֹוד. מ  ְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך הַּ ים ָראֵשיֶכם ּוְׂשאּו פ  ר 

ָכבֹוד ֶסָלה ָכבֹוד ה' ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך הַּ    .(י-תהילים פרק כ"ד ז) ֶמֶלְך הַּ

  

 כי עזבנו ארץבְשנּו ְמאֹד . 5

ַתח )ירמיה טרח  ק פָּ ְדנּו. ְוִכי ֵיש ִכי קֹול ְנִהי ִנְשַמע ִמצִ  יח( '' ִיְצחָּ ּיֹון ֵאיְך ֻשדָּ

ה אֹוֵמר ִכי קֹול ְנִהי ִנְשַמע ִמִצּיֹון ַאתָּ ִנים בֹוכֹות שֶׁ בָּ א  ?ֵעִצים בֹוִכים ְוֵיש א  לָּ אֶׁ

ן ְמַבזֹוִנים. )שם(  ת לָּ וָּ ְדנּו. ֵאיְך ה  תֹו ְבִצּיֹון. ֵאיְך ֻשדָּ ה ְשִכינָּ הּוא ַמְשרֶׁ ִמִמי שֶׁ

ֵאל, ִדְכִתיב )דברים י בְשנּו ְמֹאד ץ ִיְשרָּ רֶׁ ץ. זֹו אֶׁ ַזְבנּו ָארֶׁ ר "ִכי עָּ שֶׁ ץ א  רֶׁ א יב( אֶׁ

ּה. יָך ֹדֵרש  ֹאתָּ ֵתי לִ יח( ְוִכי ִהשְ  ')ירמיה ט ה' ֱאֹלהֶׁ יכּו ִמְשְכנֹוֵתינּו. ֵאלּו בָּ

ַזְבנ ר ַאֵחר, בְשנּו ְמֹאד ִכי  עָּ בָּ שֹות. דָּ ֵתי ִמְדרָּ ץ. ֵאלּו ִדְבֵרי ְכֵנִסּיֹות ּובָּ ּו ָארֶׁ

ה ְדַאְת ָאַמר )איוב י ה, ְכמָּ ה. ְוִכי ִהשְ "תֹורָּ ץ ִמדָּ רֶׁ ה ֵמאֶׁ ֻרכָּ יכּו לִ א ט( א 

ַזְבנּו  ר ַאֵחר, בְשנּו ְמֹאד ִכי עָּ בָּ שֹות. דָּ ֵתי ִמְדרָּ ֵתי ְכֵנִסּיֹות ּובָּ ִמְשְכנֹוֵתינּו. ֵאלּו בָּ

ש, כְ  ה ֵבית ַהִמְקדָּ ץ. זֶׁ ה ְדַאְת ָאַמר )יחזקאל מָארֶׁ ץ ְוַעד "מָּ ָארֶׁ ג יד( ּוֵמֵחיק הָּ

ה. ְוִכי ִהשְ  ה ַהַתְחתֹונָּ רָּ זָּ ע  יכּו ִמְשְכנֹוֵתינּו. ֻחְרַבן ַבִית ִראשֹון ְוֻחְרַבן ַבִית לִ הָּ

ֵליהֶׁ  ה ְמקֹוֵנן ע  לּו, ִהְתִחיל ִיְרְמיָּ גָּ ן שֶׁ לּו. ְוֵכיוָּ ְטאּו גָּ חָּ ן שֶׁ ה. ֵשִני. ֵכיוָּ  ם ֵאיכָּ

 

ח )ירמיה טרח  ְצָחק ָפתַּ ָדְדנּו.  יח( '' י  יֹון ֵאיְך שֻּ צ  ע מ  ְשמַּ י נ  י קֹול ְנה  קינת ירמיהו )ט'( כבר נדרשה כ 

למעלה בפתיחה ב', רבי יצחק ממשיך לדרוש אותה. רבי יצחק תמה איך נשמע קול הנהי מן 

ים ְוֵיש ֲאבָ הארץ השוממה.  ים בֹוכ  י ֵיש ֵעצ  יֹוןְוכ  צ  ע מ  ְשמַּ י נ  י קֹול ְנה  ָתה אֹוֵמר כ  ים בֹוכֹות ֶשאַּ  ?נ 

ים.  זֹונ  ָדְדנּו. ֵאיְך ֲהָות ָלן ְמבַּ יֹון. ֵאיְך שֻּ יָנתֹו ְבצ  ְשֶרה ְשכ  י ֶשהּוא מַּ מ   וכי יש עצים בוכים? ֶאָלא מ 
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האבל לפתחי  הכתוב השתמש ביחס לארץ בלשון האנשה. בפתיחה הקודמת ייחס ישעיהו את

ְננּו ָכל ֲעֵצי יב( ייחס לעצים את השמחה והשירה:  ו"צ)תהילים המקדש השוממים. משורר  ָאז ְירַּ

ר  . אין אפוא מניעה לראות את העצים גם בוכים.ָיעַּ

אמר ר' ברכיה בשם ר' שמעון בן '(: "ט 'א רבה)קהלת חכמים אספו ביטויי האנשה כאלה 

אדם יש לו ראש והארץ יש לה ראש  .ברא בארץ לדוגמא לו ,כל מה שברא הקב"ה באדם :לקיש

שנא' )שמות י'( וכסה  ,אדם יש לו עינים והארץ יש לה עינים .שנא' )משלי ח'( וראש עפרות תבל

אדם יש לו  .אדם יש לו אזנים והארץ יש לה אזנים שנא' )ישעיה א'( והאזיני ארץ .את עין הארץ

וכו'". נראה שהתייחסו אל  ותפתח הארץ את פיה פה והארץ יש לה פה שנא' )במדבר ט"ז(

הביטויים הללו כיותר מאשר משל, וייחסו לאדמה סוג של ישות רוחנית )ראה בספרי במעגלי 

 ואילך(. 191השביעית, שבת הארץ עמ' 

המדרש נאחז בפשט דווקני, אבל הוא אינו אפשרי, הארץ הריקה לא משמיעה נהי, וכך הוכיח 

את הדברים למישור עליון יותר, הנהי הוא של הקדוש ברוך הוא עצמו.  שכוונת הכתוב להעלות

ר )טז(:  המדרש חוזר אל הקורא למקוננות בפסוקים הקודמים ְראּו  ה'ֹכה ָאמַּ ְתבֹוְננּו ְוק  ְצָבאֹות ה 

ְלחּו ְוָתבֹואָנה ֲחָכמֹות ש  ְמקֹוְננֹות ּוְתבֹוֶאיָנה ְוֶאל הַּ וקול הנהי  . הקדוש ברוך הוא קורא למקוננותלַּ

ָדְדנּואולם סוף הפסוק,  הוא שלו. ע הוא כבר קולה של כנסת ישראל.  ,ֵאיְך שֻּ ְשמַּ י נ  י קֹול ְנה  כ 

ְשְכנֹוֵתינּו  יכּו מ  ְשל  י ה  ְבנּו ָאֶרץ כ  י ָעזַּ ָדְדנּו ֹבְשנּו ְמֹאד כ  יֹון ֵאיְך שֻּ צ   (.יח)מ 

' שמופיע פעמיים במקרא ושניהם בירמיהו )בפרק ט' ֹבְשנּורבי יצחק מתעכב בעיקר על הביטוי '

י  (:נאובפרק נ"א, אותו הוא דורש בפתיחה הבאה(. שני הפסוקים דומים מאד )נ"א  ֹבְשנּו כ 

ְקְדֵשי ֵבית  ל מ  ים עַּ י ָבאּו ָזר  ָמה ָפֵנינּו כ  ְסָתה ְכל  ְענּו ֶחְרָפה כ   ה'.ָשמַּ

ת, קיימת גם בושה, תחושת אשם וצער פנימי עמוק על מלבד האבל על ההרס והגלות הפיזי

ְבנּו ָאֶרץהדברים. ' י ָעזַּ ָדְדנּו' הוא תשובה לשאלה 'כ  ', כנסת ישראל מצביעה על הסיבה ֵאיְך שֻּ

למצב הזה. חטא ישראל גרם לעזיבת הארץ, אנחנו במעשינו גרמנו את החורבן ואנחנו האשמים, 

 ומכאן צומחת הבושה. 

 ת הדברים בשלושה ממדים:המדרש מפרש א

יב )דברים י א. ְכת  ְשָרֵאל, ד  ְבנּו ָאֶרץ. זֹו ֶאֶרץ י  י ָעזַּ א יב( ֶאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך ")שם( בְשנּו ְמֹאד כ 

ְש  ')ירמיה ט ֹדֵרש  ֹאָתּה. י ה  ְדָרשוֹ ל  יח( ְוכ  יֹות ּוָבֵתי מ  ְשְכנֹוֵתינּו. ֵאלּו ָבֵתי ְכֵנס  פשט הכתוב  ת.יכּו מ 

ְבנּו ָאֶרץהוא ' י ָעזַּ ְשָרֵאל 'כ  ְש ', זֹו ֶאֶרץ י  ְשְכנֹוֵתינּול  ה  מכוון לבתי העם, למשכנות האדם.  'יכּו מ 

רוב הופעותיו של הביטוי 'משכן' במקרא מיוחסות לשכינה, כמו במעשה המשכן אולם 

יב (: ז"ר טמדבב)והקרבנות. רק לעיתים רחוקות הכוונה היא לבית האדם, כמו  ָסב  ֵהָעלּו מ 

יָרם ֲאב  ח ָדָתן וַּ ן ֹקרַּ ְשכַּ . על כן יש לפרש כאן את הביטוי הזה כמתייחס לבתי כנסיות ובתי ְלמ 

ה ֹטבּו ֹאָהֶליָך  :ה( ד")במדבר כמדרשות. חכמים דרשו כך את הביטוי גם בהקשרים אחרים  מַּ

ְׂשָרֵאל ְשְכֹנֶתיָך י  ביקש  .מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו :אמר רבי יוחנן. "יֲַּעֹקב מ 
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לא תשרה שכינה עליהם  .מה טובו אהליך יעקב - לומר שלא יהו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות

(. הבושה מורה שבתי הכנסיות והמדרשות לא התרוקנו ב ה"סנהדרין ק" )ומשכנותיך ישראל -

 לכן.   בידי האויב, אלא על ידי ישראל שזנחו אותם עוד קודם

ר )איוב יב.  ְת ָאמַּ ְבֵרי תֹוָרה, ְכָמה ְדאַּ ְבנּו ָאֶרץ. ֵאלּו ד  י ָעזַּ ָכה "ָדָבר ַאֵחר, בְשנּו ְמֹאד כ  א ט( ֲארֻּ

שְ  י ה  ָדה. ְוכ  ְדָרשֹות. ל  ֵמֶאֶרץ מ  יֹות ּוָבֵתי מ  ְשְכנֹוֵתינּו. ֵאלּו  ָבֵתי ְכֵנס   יכּו מ 

ן את הפגיעה בתורה )כמו הפתיחות הראשונות א' וב' של ר' אבא המדרש מונה כסיבת החורב

ְשְכנֹוֵתינּובר כהנא(. כשם ש' יכּו מ  ְשל  ְבנּו ָאֶרץ ' אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות, כך גם "ה  י ָעזַּ  –כ 

ְבֵרי תֹוָרה ". ארץ היא בודאי קודם כל כמשמעה, אבל בתי מדרשות נטועים באדמת התורה. ֵאלּו ד 

השתמש צופר הנעמתי בדימוי זה בהשוותו את גודלה של חכמת הבורא לארץ, שהיא  וכבר

י ָים נ  ָדּה ּוְרָחָבה מ  ָכה ֵמֶאֶרץ מ   .ֲארֻּ

לעם ישראל יש מעט מקום חמרי עליו הוא עומד, אולם יש לו בסיס רוחני מוצק עליו הוא 

ץ עליה הוא ניצב מבחינה מתקיים. התורה היא הבסיס לחיי האדם, היא היסוד, היא המקום, האר

העם היהודי התקיים אלפיים שנה בגלות, ללא מולדת ארצית וקרקע מוצקה מתחת  רוחנית.

לרגליו, בזכות התורה, שהייתה המקום האמיתי בו הוא חי את חייו, והיא נדדה עמו בכל מקום 

 אליו הלך. 

ְבנּו ָאֶרץ. ֶזה ֵביג.  י ָעזַּ ר )יחזקאל מָדָבר ַאֵחר, בְשנּו ְמֹאד כ  ְת ָאמַּ ְקָדש, ְכָמה ְדאַּ מ  ג יד( ּוֵמֵחיק "ת הַּ

שְ  י ה  ְחתֹוָנה. ְוכ  תַּ ד ָהֲעָזָרה הַּ אשֹוןל  ָהָאֶרץ ְועַּ ת ר  י  ן בַּ ְרבַּ ְשְכנֹוֵתינּו. חֻּ י. ֵכיָון  יכּו מ  ת ֵשנ  י  ן בַּ ְרבַּ ְוחֻּ

ְרְמָיה יל י  ְתח   ְמקֹוֵנן ֲעֵליֶהם ֵאיָכה. ֶשָחְטאּו ָגלּו. ְוֵכיָון ֶשָגלּו, ה 

הדעה השלישית מפרשת אף היא 'משכן' כבית המקדש, כפי שמפורש פעמים כה רבות בתורה. 

בדרך כלל 'ארץ' היא כינוי לעולם כולו, או לארצו של עם, ולא נקודה אחת, אבל כאן ה'ארץ' 

ד ּוֵמחֵ  :יד( ג"מ)יחזקאל המקבילה למשכן בפסוק, היא בית המקדש, כפי שקורא  יק ָהָאֶרץ עַּ

מֹות ם אַּ י  ְחתֹוָנה ְשתַּ תַּ . כי בית המקדש ואבן השתיה, אינם נקודה אלא תשתית היסוד של ָהֲעָזָרה הַּ

  העולם, ומן הנקודה הזאת נוצרה הארץ כולה.

מסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו "

ק והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה והוא המזבח אברהם המזבח ועקד עליו יצח

שהקריב עליו קין והבל ובו הקריב אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא אמרו חכמים אדם 

  ' ב'(.רמב"ם בית הבחירה ב" )ממקום כפרתו נברא

 

נמצא שה'ארץ' היא גם ארץ ישראל, גם התורה וגם המקדש. גם עם ישראל הוא 'הארץ', הם 

ם  :יב(' )מלאכי גע לקיום התורה ולהשראת השכינה בעולם, כאמור המצ גֹוי  ְשרּו ֶאְתֶכם ָכל הַּ ְוא 

ר  ֶתם ֶאֶרץ ֵחֶפץ ָאמַּ ְהיּו אַּ י ת  ֵמְך כָֻּלם ' )ישעיה ס. וגם עולם הבא נקרא 'ארץ' ְצָבאֹות ה'כ  כא( ְועַּ

יְרשּו ָאֶרץ ים ְלעֹוָלם י  יק  ד   . צַּ
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וכן מסדרי הברכות  ."ל שם אדמהובפרט שם ארץ, ועל ח רץ ישראלעל א)חכמים( הנה הניחו "

, ועל פירות שאר ארצות ברכת 'על הארץ'ברכת  רץ ישראלתיקנו על שבעת המינים הגדלים בא

רק היא למעלת קדושתה מכשרת את יושביה ( וכי )משרש רצה יאמר ארץ' ...פרי האדמה'

, רץ ישראלזו א -לזה לא נמנעו רבותינו לומר ארץ ו .לעשות רצון נותן התורה בקיום כל מצותיו

להיותם  ,, כי כל אלה ביחס קדושה אחת עומדיםת המקדשזה בי -זו דברי תורה, ארץ  -ארץ 

ולזה על ישראל המצווים ביחוד לקיים רצון נותן  .אמצעיים לעשות רצונו ית' בשמירת מצותיו

כי  ,שנאמר ,ישראל נקראו ארץ :דת(אמרו )קהלת רבה ע"פ והארץ לעולם עומ ,תורתו אליהם

 (.ב א"הכתב והקבלה דברים י) "תהיו אתם ארץ חפץ )מלאכי ג'(

 

ְענּו. 6 י ָשמַּ  בְשנּו כִּ

ַתח )ירמיה נ ק פָּ ה כְ "ט ר' ִיְצחָּ ה ִכְסתָּ ְרפָּ ַמְענּו חֶׁ ֵנינּו לִ א נא( בְשנּו ִכי שָּ ה פָּ מָּ

ִרים ַעל ִמְקְדֵשי ֵבית  אּו זָּ ִנְכְנסּו שֹוְנִאים ִכי בָּ ה שֶׁ עָּ ה'. ַאְת מֹוֵצא ְבשָּ

ֱאַמר )איכה אלִ  נֶׁ ם ַעמֹוִנים ּומֹוָאִבים, שֶׁ הֶׁ ַלִים ִנְכְנסּו ִעמָּ ר  'ירּושָּ ַרש  צָּ דֹו פָּ י( יָּ

ל  הָּ ֹבאּו ַבקָּ ה ֹלא יָּ ר ִצִּויתָּ שֶׁ ּה א  שָּ אּו ִמְקדָּ ה גֹוִים בָּ תָּ א  יהָּ ִכי רָּ ַמדֶׁ ל ַמח  ַעל כָּ

ְתנּו לָּ  ן ְונָּ ְטלּו אֹותָּ ם ְשֵני ְכרּוִבים. נָּ ְצאּו שָּ ִשים ּומָּ דָּ ְדֵשי ַהקֳּ ְך. ִנְכְנסּו ְלֵבית קָּ

ן ִבכְ  ַלִים ְואֹוְמִריםלִ אֹותָּ ן ְבחּוצֹות ְירּושָּ ִזיִרין אֹותָּ יּו ַמח  ה. ְוהָּ ם  :יבָּ ֹלא ֱהִייתֶׁ

בֹוַדת כ ת ע  דֶׁ ה ַהֹזאת עֹובֶׁ ֻאמָּ ֵאין הָּ ה אֹוְמִרים שֶׁ ם ּומֶׁ הֶׁ ִצינּו לָּ ִבים, ְראּו ַמה מָּ ֹוכָּ

א הּוא ִדְכִתיב )יחזקאל כ דָּ ִוין, הָּ ל ַאִפין שָּ א כָּ יּו  עֹוְבִדים, הָּ ֹמר "הָּ ה ח( ַיַען א 

רּוְך  דֹוש בָּ ה ִנְשַבע ַהקָּ עָּ ּה שָּ ה. ְבאֹותָּ ל ַהגֹוִים ֵבית  ְיהּודָּ מֹוָאב ְוֵשִעיר ִהֵנה ְככָּ

הּוא מְ  ֱאַמר )צפניה בהּוא שֶׁ נֶׁ ם, שֶׁ עֹולָּ ן ִמן הָּ תָּ ֵקַע ֵביצָּ ֵכן ַחי ָאִני ְנֻאם  'ַקע  ט( לָּ

ן  ה. ֵכיוָּ ֹמרָּ ה ּוְבֵני ַעמֹון ַכע  ֵאל ִכי מֹוָאב ִכְסֹדם ִתְהיֶׁ אֹות ֱאֹלֵהי ִיְשרָּ ה' ְצבָּ

ם אֵ  ֵליהֶׁ ה ְמקֹוֵנן ע  לּו, ִהְתִחיל ִיְרְמיָּ גָּ ן  שֶׁ לּו. ְוֵכיוָּ ְטאּו גָּ חָּ ה. שֶׁ  יכָּ

ה כְ  ר ְבַתמּוז. ִכְסתָּ שָּ ה עָּ ה. ֵאלּו ִשְבעָּ ְרפָּ ַמְענּו חֶׁ ר ַאֵחר, בְשנּו ִכי שָּ בָּ ה לִ דָּ מָּ

ן  ן ִראשֹון ְוֻחְרבָּ ִרים ַעל ִמְקְדֵשי ֵבית ה'. ֻחְרבָּ אּו זָּ ה ְבָאב. ִכי בָּ ֵנינּו. ֵאלּו ִתְשעָּ פָּ

לּו.  ְטאּו גָּ חָּ ן שֶׁ ה. ֵשִני. ֵכיוָּ ם ֵאיכָּ ֵליהֶׁ ה ְמקֹוֵנן ע  לּו, ִהְתִחיל ִיְרְמיָּ גָּ ן שֶׁ  ְוֵכיוָּ

 

ח )ירמיה נ ְצָחק ָפתַּ ְסָתה כְ "ט ר' י  ְענּו ֶחְרָפה כ  י ָשמַּ ל ל  א נא( בְשנּו כ  ים עַּ י ָבאּו ָזר  ָמה ָפֵנינּו כ 

ְקְדֵשי ֵבית ה'.  כא(: -)תהילים ס"ט כבפסיקתא דרב כהנא י"ט א' נאמרו הדברים על הפסוק מ 

י ֶנְגְדָך ָכל צֹוְרָרי ָמת  י ּוְכל  י ּוָבְשת  ְעָת ֶחְרָפת  ָתה ָידַּ ן  .אַּ ֶּוה ָלנּוד ָוַאי  י ָוָאנּוָשה ָוֲאקַּ ב  ֶחְרָפה ָשְבָרה ל 

ים ְוֹלא ָמָצא ְמנֲַּחמ   . ְולַּ
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סון כואב, אבל בפתיחה הקודמת עסק ר' יצחק בשאלה מה עניין הבושה לחורבן, החורבן הוא א

מדוע בושה, חרפה וכלימה? והתשובה היא שהבושה נובעת מן החטא, מאחריות ישראל 

לחורבן. כאן עוסק המדרש בתוכן הפנימי של אמונת ישראל, ביחסי ישראל והשכינה, שלאומות 

 העולם אין כל הבנה בהם.

ים  ְכְנסּו שֹוְנא  ְת מֹוֵצא ְבָשָעה ֶשנ  ם נ  ל  אַּ י  ר )איכה אירּוָשלַּ ים, ֶשֶנֱאמַּ ים ּומֹוָאב  מֹונ  ָמֶהם עַּ י(  'ְכְנסּו ע 

ָקָהל ָלְך.  יָתה ֹלא ָיֹבאּו בַּ ּו  ְקָדָשּה ֲאֶשר צ  ם ָבאּו מ  י ָרֲאָתה גֹוי  ֶדיָה כ  ֲחמַּ ל ָכל מַּ ש ָצר עַּ ְכְנסּו ָידֹו ָפרַּ נ 

ים ּוָמְצאּו ָשם ְשֵני ְכרּו ֳקָדש  כְ ְלֵבית ָקְדֵשי הַּ ים. ָנְטלּו אֹוָתן ְוָנְתנּו אֹוָתן ב  ין אֹוָתן ל  ב  יר  ֲחז  יָבה. ְוָהיּו מַּ

ים ם ְואֹוְמר  י  ים, ְראּו  :ְבחּוצֹות ְירּוָשלַּ ת כֹוָכב  ֹזאת עֹוֶבֶדת ֲעבֹודַּ ָמה הַּ ים ֶשֵאין ָהאֻּ יֶתם אֹוְמר  ֹלא ֱהי 

ים, ָהא ָכל אַּ  ינּו ָלֶהם ּוֶמה ָהיּו  עֹוְבד  ה ָמצ  יןמַּ ין ָשו    .פ 

העמונים והמואבים מצאו בבית קדשי הקדשים את הכרובים, הוציאו אותם לשוק לעיני אומות 

 העולם, ולעגו לישראל שעובדים לעבודה זרה כמו כולם. 

אמר ריש ( פרשו חכמים שהבושה נבעה מקרבתם האינטימית של הכרובים: "ב ד"נ)יומא ב

ישראל  :רובים המעורין זה בזה הוציאון לשוק ואמרובשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כ :לקיש

כל מכבדיה  ,שנאמר .מיד הזילום ?הללו שברכתן ברכה וקללתן קללה יעסקו בדברים הללו

 ד"יומא נ". לישראל היה זה ביטוי של קרבת דודים שאין למעלה הימנה )הזילוה כי ראו ערותה

לין להם את הפרוכת ומראין להם את בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגל :אמר רב קטינא(: "א

". אבל ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה :ואומרים להן .הכרובים שהיו מעורים זה בזה

אומות העולם הבינו זאת באופן מעוות, ובכך פגעו בבבת עינם של ישראל, במוסריותם. העם 

לעם של מנאפים ועובדי שמסר את נפשו לשלול את העבודה הזרה וגילוי העריות, הפך בפי כול 

יןעבודה זרה, כמו כולם, " ין ָשו  פ  ". אלא שהם צבועים, מגלגלים עיניים לשמים כאילו ָהא ָכל אַּ

 היו קדושים וטהורים, ומה שאומות העולם עושות בגלוי, הם עושים בסתר. 

יני האומות טעו לחשוב שהכרובים הם גופו של האלוה, וכהרגלם ראו בקרבת הכרובים פולחן מ

כמו בעבודה הזרה הפרועה. הם לא הבינו שהכרובים הם משרתים על גבם שורה השכינה 

הנסתרת, והכרובים הם סמל, המבטא קשר רוחני נטול משמעות פיזית. המדרש אומר שהם ידעו 

היטב למה מכוונים הדברים במקדש, זו לא הייתה תמימות, אלא שנאה, שבקשה להוציא דיבת 

כוונת הוציאו את הדברים מהקשרם, כדי לטמא את ישראל ולזלזלם ישראל רעה. בעלילה מ

 בעיני כול.

זה אינו סיפור חריג, סיפורים כאלה על עם ישראל נהגו בעולם העתיק. הסופרים האנטישמיים 

( הפיצו את השמועה, שמצאו בקודש הקודשים הפילוסוף פוסיידוניוסההלניסטיים הקדמונים )

 חמור.דמות 

טהרת האמונה וההתרחקות מן היצריות של העבודה הזרה, והנה הם נתפסים מעלת ישראל היא 

דווקא על כך, ואין הם מסוגלים לבאר לאזניים הערלות של האומות את גודל ההבדל. זו תופעה 
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אופיינית. הרשעים מחפשים את קלונו של הצדיק, להראות שגם הוא חוטא כמו כולם. והצדיק 

לחם על צדקתו, ונתקל בקושי גדול להוכיח את טהרתו. משל עומד מול עולם רחוק ומנוכר להי

לדבר הוא יעקב שמידתו היא האמת, אבל כל חייו היה צריך להילחם בשקר. והדברים נמשכים 

עד היום. אויבינו קמים עלינו לכלותנו, אנחנו מתגוננים מפניהם בזהירות רבה, ואף על פי כן 

 מואשמים בעולם ברשעות ואכזריות.

והמואבים חפשו דרך לפגוע בישראל, יותר משאר האומות. מכאן ששנאתם של העמונים 

קרובים שנתרחקו קשה יותר משנאתם של זרים. מי שקשור ומכיר את ישראל מקרוב, מחפש 

 נקודה פנימית ועמוקה יותר בה יוכל לפגוע. 

' בה אאיכה רכאן המדרש תלה בעמונים ובמואבים הוצאת לעז על טהרת אמונת ישראל, להלן )

', וראה יבמות ט"ו ב(. הם נכנסו למקדש בשביל לגאול את כבוד עצמם: י' א פרשה בובר, בח"ל

את מוצא בשעה שנכנסו שונאים לבית המקדש נכנסו עמונים ומואבים עמהם והיו  .ידו פרש צר"

הכל רצין לבוז כסף וזהב ועמונים ומואבים רצין לבוז את התורה כדי לעקור )דברים כ"ג( לא 

א עמוני ומואבי בקהל ה' ר' יהודה בר' סימון בשם ר' לוי בר פרטא לדליקה שנפלה לתוך יב

פלטין של מלך והיו הכל רצין לבוז כסף וזהב ועבד רץ לבוז את אוניתו כך בשעה שנכנסו 

שונאים לבית המקדש נכנסו עמונים ומואבים עמהם והיו הכל רצין לבוז כסף וזהב ועמונים 

 ".את התורה כדי לעקור לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה'ומואבים רצין לבוז 

אלא שהא בהא תליא. לוט היה קרוב שהתרחק, הוא אחיינו של אברהם וליווה אותו בדרכו אל 

הארץ, אך פרש מאברהם ובחר בסדום, הוא הרחיק את עצמו מקדמונו של עולם, מן הצדיק 

ת עמון ומואב, יותר משזו תאונה, זו ומאלוהיו. הדרדרותו גרמה לו לבוא על בנותיו ולהוליד א

תולדת הפקרותו המוסרית. משום כך הורחקו זכרי העמונים והמואבים ונאסרו לבוא בקהל 

ישראל לעולם. עתה בקשו המואבים לנקום בישראל, בתוכן הפנימי ביותר שלהם, בתורה, 

 בקודש הקדשים.  

 

ְענּו ֶחְרָפה. ֵאל י ָשמַּ ְסָתה כְ ָדָבר ַאֵחר, בְשנּו כ  מּוז. כ  ְבָעה ָעָשר ְבתַּ ְשָעה ְבָאב. ל  ּו ש  ָמה ָפֵנינּו. ֵאלּו ת 

י. ֵכיָון ֶשָחְטאּו ָגלּו. ְוֵכיָון ֶשָגל ְרָבן ֵשנ  אשֹון ְוחֻּ ְרָבן ר  ְקְדֵשי ֵבית ה'. חֻּ ל מ  ים עַּ י ָבאּו ָזר  יל כ  ְתח  ּו, ה 

ְרְמָיה ְמקֹוֵנן ֲעֵליֶהם אֵ   יָכה. י 

דעה זו חוזרת על מה שאמר ר' יצחק לעיל בפתיחה הקודמת ומוסיפה על שני המקדשים 

 שהוזכרו, גם את הצמד, שבעה עשר בתמוז ותשעה באב. האם זו תוספת או חזרה בעלמא?

אולי הזכרת שני הצמדים יחד מורה על 'הוספת חטא על פשע'. שריפת המקדש היא מעשיו של 

ת החומות התבררה כבר חומרת המצב, אפשר היה לעצור ולהיכנע, האויב, אולם לאחר קריס

ואולי האויב שפרץ אל העיר היה נמנע מלהחריב את בית המקדש. אבל העובדות לא גרמו לעם 

 להתפקח, הוא הוסיף לחטוא, התעקש להמשיך במרד, וכך האחריות לתוצאות חלות עליו.
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מן שבין חורבן שני המקדשים. אם היו בראייה היסטורית חזר עם ישראל על הטעות הזאת בז

ישראל לומדים את הלקח מחורבן הבית הראשון לא היו מגיעים אל חורבן הבית השני. אך שוב 

הם נאחזו בעקשנות בדרך החטא, והמשיכו בו גם כאשר אפשר היה לזהות את התוצאות 

 הצפויות ועל כן ההדרדרות אל התהום נזקפת לחובתם.

לה. אנשים נכשלים וחוטאים, הבושה מתעוררת משום שניתן היה מכאן נובעת הבושה הגדו

 ללמוד לקח ולמנוע את הקריסה, והעם בטפשותו הוסיף ודהר בדרכו אל האבדון.

  

 וְֹלא ֲעָבדּוהּו. 7

ַתח )ישעיה מ ק פָּ ֵאל. : ג כב("י ר' ִיְצחָּ ַגְעתָּ ִבי ִיְשרָּ ֹקב ִכי יָּ אתָּ ַיע  רָּ ְוֹלא ֹאִתי קָּ

ן שְ  נָּ הר' יֹוחָּ ֵדין ַקְריָּ ר שָּ מַ  ב(-ז א")שם י ַמע ַלּה ֵמהָּ ק מּוסָּ שֶׁ ק ִהֵנה ַדמֶׁ שֶׁ א ַדמָּ

רֹוֵער,  ק  ּוַמְזִכיר ע  שֶׁ ֹרֵער. עֹוֵמד ְבַדמֶׁ ֵרי ע  זֻבֹות עָּ ה ע  לָּ ה ְמִעי ַמפָּ ְיתָּ ֵמִעיר ְוהָּ

א ְשלש ֵמאֹות ְושִ  לָּ א ִבְתחּום מֹוָאב. אֶׁ לָּ רֹוֵער אֶׁ ֹלא ֵאין ע  ֵתי ַוה  ה בָּ ִמשָּ ִשים ַוח 

ד,  חָּ ּה יֹום אֶׁ יּו עֹוְבִדין אֹותָּ ל ַאַחת ְוַאַחת הָּ ק ְוכָּ שֶׁ יּו ְבַדמֶׁ ִבים הָּ בֹוַדת כֹוכָּ ע 

ֵאל  שּו ִיְשרָּ ן עָּ ן עֹוְבִדין ְבאֹותֹו ַהּיֹום. ְוֻכלָּ יּו ֻכלָּ ד ְוהָּ חָּ ם יֹום אֶׁ הֶׁ ה לָּ יָּ ְוהָּ

ן, דִ  ְבדּו אֹותָּ א ְועָּ ְגמֹוְניָּ ַרע   ו( 'ְכִתיב )שופטים יהֶׁ שֹות הָּ ֵאל ַלע  ַוֹיִסיפּו ְבֵני ִיְשרָּ

ת ַהְבעָּ  ת ֱאֹלֵהי לִ ְבֵעיֵני ה' ַוַּיַעְבדּו אֶׁ ם ְואֶׁ רָּ ת ֱאֹלֵהי א  רֹות ְואֶׁ ַעְשתָּ ת הָּ ים ְואֶׁ

ת ְשִתים ַוּיַ לִ ִצידֹון ְוֵאת ֱאֹלֵהי מֹוָאב ְוֵאת  ֱאֹלֵהי ְבֵני ַעמֹון ְוֵאת ֱאֹלֵהי פְ  ַעְזבּו אֶׁ

א נָּ א ַבר  ַכה  פּות. ָאַמר ר' ַאבָּ ִפלּו ְבֻשתָּ דּוהּו, א  בָּ ת  :ה' ְוֹלא ע  נֶׁ ה ֹכהֶׁ ֹלא ִתְהיֶׁ

א ִנינָּ ִקית. ָאַמר ר' יֹוֵסי ְבר' ח  ִהיא  :ְכֻפְנדָּ ַני ַכַגְרִזיִמי ַהזֹו שֶׁ שּו אֹוִתי בָּ ַהְלַואי עָּ

ה. ָאַמר ר' יּו רֹונָּ ַאח  ָאה  בָּ ןבָּ ל  :דָּ ה ְוִהְזִמין כָּ ה ְסֻעדָּ שָּ עָּ ְך שֶׁ לֶׁ ל מֶׁ ל ְלַעְבדֹו שֶׁ שָּ מָּ

ה אֹוִתי ַעְבִדי  ְך ַהְלַואי ִהְשוָּ לֶׁ יו ְוֹלא ִהְזִמין ַרבֹו. ָאַמר ַהמֶׁ ְבֵני לִ ְבֵני ְכֵנִסּיֹותָּ

רּוְך הּוא דֹוש בָּ ְך ָאַמר ַהקָּ יו. כָּ ַני  ַכַגְרִזיִמי ַהזֹו ַהְלַואי ִהְשוּו אֹוִתי בָּ  :ְכֵנִסּיֹותָּ

א  א ְולָּ ל יֹומָּ ֵאים ְטרֹון כָּ ֹקב. קָּ אתָּ ַיע  רָּ א ְוֹלא ֹאִתי קָּ לָּ ה. אֶׁ רֹונָּ ַאח  ָאה בָּ ִהיא בָּ שֶׁ

ֵעי מֹוי ַאְת לָּ ֵעי, ּוְצלֹוֵיי קָּ ַמר ֵליּה ? לָּ ֵעי, ַוא  א לָּ א ְולָּ ל יֹומָּ ֵאים ְטרֹון כָּ קָּ

ַמר .ֱאֵתי ְוַצִלי :ַחְבֵריּה ל ַהַבַעל ַמה ְכִתיב,  :ְוהּוא א  א ְיִכיל. ֵאצֶׁ נָּ ֵלית א 

ַרִים ֵלאֹמר ַהַבַעל "י א-לכים)מ הֳּ ר ְוַעד ַהצָּ ח כו( ַוִּיְקְראּו ְבֵשם ַהַבַעל ֵמַהֹבקֶׁ

אתָּ  רָּ ה. ֱהֵוי ְוֹלא ֹאִתי קָּ שָּ ר עָּ שֶׁ ה ַוְיַפְסחּו ַעל ַהִמְזֵבַח א  ֵננּו ְוֵאין קֹול ְוֵאין עֹונֶׁ ע 

ֹקב. הַ  ֵאל. )ישעיה מַיע  ַגְעתָּ ִבי ִיְשרָּ ה, ִכי יָּ מָּ ֹקב. לָּ ג כג( "ְלַואי ֹלא ִהַכְרִתיָך ַיע 

ֱאַמר  נֶׁ ל יֹום, שֶׁ יּו ַמְקִריִבים ְבכָּ הָּ יָך. ְשֵני ְתִמיִדין שֶׁ ֹלא ֵהֵבאתָּ ִלי ֵשה ֹעֹלתֶׁ

בֶׁ ")במדבר כ ר ְוֵאת ַהכֶׁ ה ַבֹבקֶׁ שֶׁ ד ַתע  חָּ ש אֶׁ בֶׁ ת ַהכֶׁ ה ֵבין ח ד( אֶׁ שֶׁ ש ַהֵשִני ַתע 

ִים. )ישעיה מ ַעְרבָּ ִשים. ֹלא "הָּ דָּ ְדֵשי קֳּ ִני. ֵאלּו קָּ יָך ֹלא ִכַבְדתָּ חֶׁ ג כג( ּוְזבָּ
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ץ   ה ֹקמֶׁ ה. זֶׁ ה. ְוֹלא הֹוַגְעִתיָך ִבְלבֹונָּ ץ ַהִמְנחָּ ה ֹקמֶׁ ה. זֶׁ ֱעַבְדִתיָך ְבִמְנחָּ הֶׁ

ִניתָּ ִלי בַ  ה. )שם כד( ֹלא קָּ א ְבֵשם ר' יֹוֵסף ָאַמרַהְלבֹונָּ ה. ר' הּונָּ נֶׁ ף קָּ סֶׁ מֹון  :כֶׁ ִקנָּ

ִאים אֹוכְ  יּו ִעִזים ּוְצבָּ ֵאל ְוהָּ ץ ִיְשרָּ רֶׁ ֵדל ְבאֶׁ ה גָּ יָּ יָך ֹלא לִ הָּ חֶׁ ב ְזבָּ נּו. ְוֵחלֶׁ ין ִממֶׁ

יָך הֹוַגעְ  ֱעַבְדַתִני  ְבַחטאֹותֶׁ ִשים ַקִלים. ַאְך הֶׁ דָּ ִני. ֵאלּו ֵאמּוֵרי קָּ ַתִני ִהְרִויתָּ

ְרמּו  יָך. ְראּו ַמה גָּ ֹוֹנתֶׁ ם, לִ ַבע  ֹונֹוֵתיכֶׁ ת ִעיִרי לִ י ע  ֹרב אֶׁ ת ֵביִתי ְוַלח  ְשֹרף אֶׁ

ם ְוֵליֵשב  עֹולָּ ַני ֵבין ֻאמֹות הָּ ת בָּ ד. לִ ּוְלַהְגלֹות  אֶׁ דָּ ה בָּ ְשבָּ ה יָּ  י ְלַבִדי. ֵאיכָּ

 

ח )ישעיה מ ְצָחק ָפתַּ י ָקָראתָ : ג כב("י ר' י  ְשָרֵאל.  ְוֹלא ֹאת  י י  ְעָת ב  י ָיגַּ דרשת רבי יצחק על יֲַּעֹקב כ 

הפסוק הזה מופיעה בהמשך הדברים, לפני כן מקדים המדרש פתיח לפתיחה מדברי ר' יוחנן 

 '(:  ד 'ג )פתיחה זו לאיכה מופיעה גם כדרשה באסתר רבה

ְרָיה ּה ֵמָהֵדין קַּ ע לַּ ָמשֶ שָ מַּ  ב(-ז א")שם י ר' יֹוָחָנן ְשמַּ י א דַּ יר ְוָהְיָתה ְמע  ֶמֶשק מּוָסר ֵמע  ֵנה דַּ ק ה 

ְתחּום מֹוָאב ֲהֹלא ֵאין ֲערֹוֵער ֶאָלא ב  יר ֲערֹוֵער, וַּ ְזכ  ֶמֶשק ּומַּ ָפָלה ֲעזֻּבֹות ָעֵרי ֲעֹרֵער. עֹוֵמד ְבדַּ  ?מַּ

ָמֶשקשָ מַּ כותרת הנבואה היא " ילתה ", אבל המדרש תמה מי הוא נושא הנבואה, הן רק תחא דַּ

: רש"ימתייחס לדמשק, מיד עובר הנביא אל ערי ערוער, ערי ישראל שעל הארנון בארץ מואב? )

נראה שמלכות ארם היא רק הפתיח  (.לפי שערוער מארץ ישראל היתה ,מדרש אגדה מתמיה"

המזמן, והנביא נושא את פניו אל ישראל, ועיקר דבריו מתייחסים אליהם. מלכות ישראל שכרתה 

שק וחטאה כמותה, תיענש גם היא כמוה, דמשק תפול ביד אשור וזה יהיה גם גורל ברית עם דמ

 ישראל. 

 אך אם הדברים מכוונים לישראל, מדוע נזקק ישעיהו לקרוא בשם דמשק? 

 אפשר לפרש זאת בכיוון חיובי ובכיוון שלילי:

כה קשה (. החזות א א"סוטה י) אחריםאדם שמקלל את עצמו ותולה קללתו בא. דומה הנביא ל

שהנביא מתקשה לפרש בשם ישראל, והוא מעדיף לגלגל את כל העניין על שמה של האומה 

הנכרית המעורבת בדבר. זו לכאורה מחווה ריקה, מה תועיל נקיבת שם דמשק אם בסופו של 

דבר גורל זהה מיועד לישראל? נראה שאף על פי שהנביא בא בביקורת על ישראל וקובע את 

בקש להבחין בין העמים ולא להשוותם באופן שלם. הנביא נע כל הפרק עונשם החמור, הוא מ

כמטולטלת בין ביקורת גדולה על ישראל, לבין שמירה מגוננת עליהם. בתוך תוכחתו ניכרים 

 כבר סימני הישועה הצפונה בעתיד, וזאת הולכת ורוחשת גם בתוך נפילות ההווה: 

 ג( יביא לתשובה.-חורבן מבצרי אפרים )א

 ו(. -ישראל תשמר ולא יהיה חורבן כללי ומוחלט )דשארית 

יד( -יא(, אבל המון הגויים שבא לכלות את ישראל יפול על אדמת ישראל )יב-הארץ תישם )ט

 כבחזון גוג ומגוג.
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 ב. אולם המדרש רואה בהשוואת ישראל לדמשק תוכחה חריפה מאין כמותה:

ָשה בָ  ֲחמ  ים וַּ ש  ין ֶאָלא ְשלש ֵמאֹות ְוש  ת ָהיּו עֹוְבד  ת ְוַאחַּ ֶמֶשק ְוָכל ַאחַּ ים ָהיּו ְבדַּ ת כֹוָכב  ֵתי ֲעבֹודַּ

ְשָרֵאל ֶהְגמ יֹום. ְוכָֻּלן ָעשּו י  ין  ְבאֹותֹו הַּ ֹוְנָיא אֹוָתּה יֹום ֶאָחד, ְוָהָיה ָלֶהם יֹום ֶאָחד ְוָהיּו כָֻּלן עֹוְבד 

ה באזור, היו בה כל מגוון האלילים האפשרי, כמספר דמשק היא מרכז העבודה הזרְוָעְבדּו אֹוָתן, 

ימות השנה. כל אחד נעבד לעצמו ורק יום אחד היה משותף לכולם, אבל ישראל עבדו את כולם. 

  (:ו' שופטים ילכאן מתקשר קטרוגו של הפסוק על ישראל )

יב )שופטים י ְכת  ע  בְ  ו( 'ד  ֲעשֹות ָהרַּ ְשָרֵאל לַּ יפּו ְבֵני י  ֹיס  ְבעָ וַּ ְבדּו ֶאת הַּ עַּ יַּ ים ְוֶאת ל  ֵעיֵני ה' וַּ

מֹון ְוֵאת ֱאֹלֵהי  ידֹון ְוֵאת ֱאֹלֵהי מֹוָאב ְוֵאת  ֱאֹלֵהי ְבֵני עַּ ְשָתרֹות ְוֶאת ֱאֹלֵהי ֲאָרם ְוֶאת ֱאֹלֵהי צ  ָהעַּ

ָבאל  פְ  ר ר' אַּ ָתפּות. ָאמַּ לּו ְבשֻּ ְזבּו ֶאת ה' ְוֹלא ֲעָבדּוהּו, ֲאפ  עַּ יַּ ים וַּ ֲהָנא ְשת  ר  כַּ ְהֶיה ֹכֶהֶנת  :בַּ ֹלא ת 

ית.  ְנָדק  רשימת האלילים הארוכה לא באה רק לפרוט את החטא, אלא להדגיש מסר נוסף, כל ְכפֻּ

עם דבק באלוהיו, בתרבותו, הוא עובד לאליל שלו, שצמח בבית גידולו, ואילו ישראל עובדים 

ה שלא כתולדת המסורת וההרגל, אלהי עמים אחרים, ילידי תרבות זרה. דבקות בעבודה זר

חריגה ומשקפת דבקות אידיאולוגית. ישראל לא בחרו אליל אחד והתרכזו בעבודתו, אלא עבדו 

את כולם, זו התמכרות מוחלטת לעבודה הזרה באשר היא. העבודה הזרה מעיקרה סלחנית 

 ועינה אינה צרה באחרות, אפשר לעבוד לכל. 

האלוהויות חוץ מאשר את אלוהיהם שלהם, שלא עבדוהו ישראל חריגים גם בכך שעבדו את כל 

גם בשיתוף. זניחת המסורת הלאומית יש בה ביטוי של שנאה עצמית, בריחה מן הזהות והייעוד 

הלאומי ועגיבה אחרי כל זמורת זר. הפונדקית הנוכריה הפכה לגבירה, והכהנת המיוחסת לא 

 זכתה להגיע לדרגתה )על פי הפתגם ביבמות קכ"ב(.

יָנאָא ר ר' יֹוֵסי ְבר' ֲחנ  י  :מַּ ימ  ְרז  גַּ י ָבנַּי כַּ אי ָעשּו אֹות  ְלוַּ יא )מיני מתיקה לקינוח סעודה( הַּ זֹו ֶשה  הַּ

ר ר' יּוָדן יֹוָתיו ְוֹלא  :ָבָאה  ָבַאֲחרֹוָנה. ָאמַּ ין ָכל ְבֵני ְכֵנס  ְזמ  ָדה ְוה  ְבדֹו ֶשל ֶמֶלְך ֶשָעָשה ְסעֻּ ָמָשל ְלעַּ

ְזמ   י ה  ְבד  י עַּ ְשָוה אֹות  אי ה  ְלוַּ ֶמֶלְך הַּ ר הַּ בֹו.  ָאמַּ אי ל  ין רַּ ְלוַּ ָקדֹוש ָברּוְך הּוא הַּ ר הַּ יֹוָתיו. ָכְך ָאמַּ ְבֵני ְכֵנס 

יא ָבָאה ָבַאֲחרֹוָנה.  זֹו ֶשה  י הַּ ימ  ְרז  גַּ י ָבנַּי  כַּ ְשוּו אֹות  ְזבּו ֶאת ה'ברור שאם 'ה  ', ֹלא ֲעָבדּוהּו', בודאי 'עַּ

אלא הכתוב בא להדגיש שהפנו לו עורף באופן מוחלט ובוטה, והשכינה לא זכתה להיות אפילו 

 כקינוח שבסוף הסעודה, שמצטרף אליה ונכלל בה באחרונה. 

שלושת האמוראים משתמשים בשלושה משלים דומים, לבטא צדדדים שונים של ערעור יחסי 

ת טומאת הפונדקית הנוכרית על קדושת העם וקונו: קדושה: לא תהא כהנת כפונדקית, העדפ

הכהנת. אדנות: עבד שהזמין לסעודתו את חבריו העבדים ולא את המלך פוגם באדנותו של 

המלך. תלות קיומית: הלואי עשאוני כגרזימי )קינוח( הבא באחרונה, הסועדים מדלגים על 

 המזון הקיומי הבסיסי ולא נזקקים לו אפילו כקינוח.

משא דמשק  ,רבי יוחנן מייתי לה מן הדא( מובא המדרש שלפנינו, "ח"ל 'א)שיר השירים רבה ב

אבל המדרש מוסיף לחפש גם את נקודת הזכות, את "נצח  ".הנה דמשק וגו' עזובות ערי ערוער
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ישראל" שבתוך הדברים. ראייה מעמיקה וחודרת תגלה בישראל יסוד של גדלות, את שורשי 

רשעי ישראל גנוזה עדיין נקודה של קודש, גרעין של  ייחודם העמוקים והאיתנים. אפילו בלב

טהרה. על כן במקום למתוח עליהם ביקורת כה גורפת, ראוי ללמד עליהם סנגוריה, ולהפנות את 

 :אמר לו הקב"ה ,ובאותה שעה שאמר אליהו על ישראל לשון הרעחיצי הביקורת אל דמשק: "

ט( לך שוב לדרכך "א י-ד )מלכיםהה" .אליהו עד שאתה מקטרג את אלו בא וקטרג את אלו

 ".מדברה דמשק

  . האם יש קושי בעבודת ה'?8

י  :(כד-כב ג"מישעיהו )כאן מתחילה פתיחת ר' יצחק, שדרש על דברי  י ָקָראָת יֲַּעֹקב כ  ְוֹלא ֹאת 

ְׂשָרֵאל י י  ְעָת ב  י ֹלא הֶ  .ָיגַּ ְדָתנ  בַּ י ֵׂשה ֹעֹלֶתיָך ּוְזָבֶחיָך ֹלא כ  יָך ֹלא ֵהֵביאָת ל  ְעת  ְנָחה ְוֹלא הֹוגַּ יָך ְבמ  ְדת  ֱעבַּ

ְלבֹוָנה י  .ב  נ  ְעתַּ ֹטאוֶתיָך הֹוגַּ י ְבחַּ נ  ְדתַּ ְך ֶהֱעבַּ י אַּ יָתנ  ְרו  ֶכֶסף ָקֶנה ְוֵחֶלב ְזָבֶחיָך ֹלא ה  י בַּ יָת ל  ֹלא ָקנ 

ֲעֹוֹנֶתיָך ריק,  . הכתוב אומר שאף על פי שישראל מביאים קרבנות, אין זה אלא מעשה חיצוניבַּ

 ליבם אינו מכוון לשמים ואינם קוראים בשם ה' באמת, שהרי ידיהם מגואלות בחטא. 

ְעתָ רבי יצחק דורש את הכתוב ככתבו, " י ָיגַּ " אין משמעו 'אף על פי שיגעת', אלא 'משום כ 

 שיגעת', מי שעבודת ה' מייגעת אותו סימן הוא שאינו עובד ה' באמת. 

י ָקָראָת יַּ  ְת ָלֵעי, ָקֵאים ְטרֹון ָכל ֶאָלא ְוֹלא ֹאת  ֲעֹקב. ָקֵאים ְטרֹון ָכל יֹוָמא ְוָלא ָלֵעי, ּוְצלֹוֵיי ָקמֹוי אַּ

ְבֵריּה ר ֵליּה חַּ ֲאמַּ י :יֹוָמא ְוָלא ָלֵעי, וַּ ל  ר .ֱאֵתי ְוצַּ יל.  :ְוהּוא ֲאמַּ כל היום אתה עוסק ֵלית ֲאָנא ְיכ 

עייף? כל היום אתה נושא ונותן בעסקיך ואינך עייף, וכאשר אתה בא להתפלל לפני אתה 

 בענייניך ואינך עייף, אבל כאשר חברך קורא לך ואומר: בא להתפלל, אתה עונה: איני יכול. 

יב, )מ ה ְכת  ל מַּ עַּ בַּ ל "י א-לכיםֵאֶצל הַּ עַּ בַּ ם ֵלאֹמר הַּ י  ָצֳהרַּ ד הַּ ֹבֶקר ְועַּ ל ֵמהַּ עַּ בַּ ְקְראּו ְבֵשם הַּ י  ח כו( וַּ

אי ֹלא ֲעֵננּו ְוֵאין קֹול ְואֵ  ְלוַּ י ָקָראָת יֲַּעֹקב. הַּ ְזֵבחַּ ֲאֶשר ָעָשה. ֱהֵוי ְוֹלא ֹאת  מ  ל הַּ ְסחּו עַּ ְיפַּ ין עֹוֶנה וַּ

ְשָרֵאל.  י י  ְעָת ב  י ָיגַּ יָך יֲַּעֹקב. ָלָמה, כ  ְרת  כַּ  ה 

את הבעל עבדו מהבוקר ועד הצהריים ללא עייפות, אבל בבית הכנסת גם תפילה של שעה אין 

אותן היושבים בבית התפלה ומראין עצמן (: "ח"י)ספר חסידים להתפלל. וכך כתב בלהם כוח 

ְׂשָרֵאל ,יפים ואינן יכולין לעמוד, עליהן הכתוב אומריכע י י  ְעָת ב  י ָיגַּ י ָקָראָת יֲַּעֹקב כ  כל  .ְוֹלא ֹאת 

אחד ואינו צנות ילאי, כל היום עומד בשוק לפני הפקיד או לפני ל היומא לא לאי ובעידן צלותי

 ".יף, ובשעת התפלה אינו יכול לעמודיע

החטא נעוץ כבר בחיים הנורמטיביים, כאשר המצווה נעשית רק באופן חיצוני, ללא רוח ולב, 

היא נעשית נטל ומתקשים לבצעה. והראיה, אדם נושא ונותן כל היום ואינו מתייגע, אבל כאשר 

דרש מן האדם מאמץ גדול, אבל גם הוא צריך להתפלל, התפילה מעייפת אותו. הקב"ה לא 

 מטלות קלות קשות עליו משום שליבו לא לשמים.
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אחד בא מן הדרך ערב שבת עם חשיכה " )משלי יעקב, נצבים( ביאר זאת במשל: המגיד מדובנא

וימהר וישלח נער אחד אל הבעל עגלה להביא משם את  ,ויהי הוא בא אל עירו וירץ מהרה לביתו

נח יובתוך הדברים ק ת החפצים.הנה הבאתי א :אמרנכנס אל הסוחר ו ,אתו. הנער הלך והביחביל

איה אגודתי אשר  :בר בקוצר רוח מאד. ויאמר אליו הסוחריו ודיאת פניו בכנף בגדו מזיעת אפ

מי יודע של  ,מה שהבאת לא שלי הבאת :ויאמר העשיר .הנחתיו בחדר החיצון :ויאמר ?הבאת

 ,אין לי מהצורך ללכת ולראות :ודאי שלך הוא. ויאמר ,דרלך נא ראה בח :ויאמר הנער .מי הוא

אמר ". כך הלא אגודתי אגודה קטנה וקלה אין בה במה להזיע ,כי הלא עיני רואות בך זיעת אפיך

 אם יגעת בי הרי נראה שלא אותי קראת כלל.  :לישראל 'ה

ה בלתי (. המצווה היא משימשם משמואל ויקרא תרע"וחסידים הפכו את הקערה על פיה )

אפשרית. אין ביד האדם להגיע אל הרמה הרוחנית הגבוהה הראויה להגשמתן בשלמות: כי 

ויש  .דיבור ומעשה ,בכל לבו נפשו ומאודו, במחשבה' בודאי אין להכחיש שקשה להיות עובד ה

)אבות פ"ד(  חכמיםאמרו עד ש לקיים את התורה.כל אדם מניעות גדולות מבית ומחוץ, בפני 

 . גבורההכובש את יצרו, הרי שצריכין לאיזהו גבור 

אדם . אם המשלח ו שלחוכו מל שי, וה' מצוותאת לקיים  , תפקידוחישלהוא האדם לא שא

 העבצח וגבורה לוכהוא זוכה ל, ותושליחאת מקבל עליו עול מלכות שמים שלימה וזוכר היטב 

יגעת 'מאחר שאבל . 'דכי קרוב אליך הדבר מא' ותקלהדברים ייעשו בנגד כל המניעות, ואז גם 

לא אותי אם כן בשליחותי אלא כעושה מאליו, ואת התורה הרי מוכח שלא עשית  'בי ישראל

קיום המצוות הוא אפוא נס, חסד  (.מפרשיסחא ' בונםרבשם  ג"י ,פרי צדיק בשלח)וכן ב קראת

ידו אלוהי נותן לאדם את הכוח לבצע את משימתו. אך רק כאשר האדם מבטל את אישיותו לתפק

ושליחותו, הוא זוכה לקיימם ואז אין צורך במאמץ. אבל אם איננו קורא את ה' אלא מתייגע 

 בעצמו לקיים את המצווה, אין לו שום סיכוי להגשים זאת. 

 

ר )במד")ישעיה מ ים ְבָכל יֹום, ֶשֶנֱאמַּ יב  ְקר  ין ֶשָהיּו מַּ יד  י ֵשה ֹעֹלֶתיָך. ְשֵני ְתמ  בר ג כג( ֹלא ֵהֵבאָת ל 

ם. )ישעיה מ"כ ְרָבי  ֲעֶשה ֵבין ָהעַּ י תַּ ֵשנ  ֶכֶבש הַּ ֹבֶקר ְוֵאת הַּ ֲעֶשה בַּ ֶכֶבש ֶאָחד תַּ ג כג( "ח ד( ֶאת הַּ

עְ  ְנָחה. ְוֹלא הֹוגַּ מ  ְנָחה. ֶזה ֹקֶמץ הַּ יָך ְבמ  ְדת  ים. ֹלא ֶהֱעבַּ י. ֵאלּו ָקְדֵשי ֳקָדש  ְדָתנ  בַּ יָך ּוְזָבֶחיָך ֹלא  כ  ת 

ְלבֹוָנה.  ְלבֹוָנה. ֶזה ֹקֶמץ  הַּ קרבנות החובה הציבוריים הם שני כבשים בכל יום, דרישה מועטת ב 

שאר קודשי הקודשים עיקרם נאכל על ידי הכהנים, רק אמוריהם קרבים על גבי  מעם שלם.

גם מן הלבונה, מוקטר רק קומץ על  המזבח. המנחה נאכלת ורק קומץ ממנה מוקטר  על המזבח.

 ח. המזב

ְשָרֵאל  ְוָהי  ָנמֹון ָהָיה ָגֵדל ְבֶאֶרץ י  ר ק  ֶכֶסף ָקֶנה. ר' הּוָנא ְבֵשם ר' יֹוֵסף ָאמַּ י בַּ יָת ל  ּו )שם כד( ֹלא ָקנ 

ים אֹוכְ  ים ּוְצָבא  ז  ֶמנּו. ל  ע  יש שיר השירים קנה הבושם מזוהה פה עם הקנמון. גנה של הרעיה בין מ 

ְרֹכם קָ בו:  יםֵנְרְד ְוכַּ ם ָכל ָראֵשי ְבָׂשמ  ֲאָהלֹות ע  ם ָכל ֲעֵצי ְלבֹוָנה ֹמר וַּ ָנמֹון ע  , נראה כאן ד' י)ד. ֶנה ְוק 
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משמע שהקנמון גדל בר בארץ, עזים וצבאים היו אוכלים  שקנה וקנמון הם שני מינים נפרדים(.

עצי  :האמר רחבה אמר רבי יהוד( "א ג")שבת סוכן אמרו  ממנו, וניתן היה להשיגו בחינם.

ומשחרבה  .ובשעה שהיו מסיקין מהן ריחן נודף בכל ארץ ישראל .ירושלים של קינמון היו

  ".ירושלים נגנזו ולא נשתייר אלא כשעורה ומשתכח בגזאי דצימצמאי מלכתא

אך לפי הידוע מקור הקינמון בסרי לנקה ואינדונזיה והפסוק אינו מדבר בגן ריאלי. יכול להיות 

מון באופן שונה, ואולי הוא כינוי לתבלין באופן כללי )וכמו שאמרו שהמדרש מזהה את הקנ

אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים  :שנאמר ,הםראש השנה כ"ג א: עשרה מיני ארזים 

   , והכוונה כנראה לעצי בנייה(.בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדיו

י. ֵאלּו ֵאמּוֵרי ָקָד  יָתנ  ְרו  ֲעֹוֹנֶתיָך. ְוֵחֶלב ְזָבֶחיָך ֹלא ה  י בַּ נ  ְעתַּ טאֹוֶתיָך הֹוגַּ י ְבחַּ נ  ְדתַּ ְך ֶהֱעבַּ ים. אַּ ל  ים קַּ ש 

המדרש מפרש שכאשר נבחן את רשימת קרבנות החובה נמצא שהם מועטים, ואינם נטל ועול 

על העם. רוב הקרבנות שישראל מביאים הם קרבנות כפרה: חטאות ואשמות, שבאים ביזמתם 

ש ברוך הוא הוגיע את ישראל אלא להפך, הם הטילו עליו את כל ולטובתם. נמצא שלא הקדו

חסרונותיהם ופחיתותם, ועל השכינה להתייגע בבעיותיהם, לעסוק בחטאיהם ולכפר עליהם מכל 

 תועבותיהם. 

ה ָגְרמּו  ְגלֹות  ֶאת ָבנַּי בֵ ל  י ֲעֹונֹוֵתיֶכם, ל  ְראּו מַּ י ּוְלהַּ יר  ֲחֹרב ֶאת ע  י ְולַּ מֹות ָהעֹוָלם ְשֹרף ֶאת ֵבית  ין אֻּ

י. ֵאיָכה ָיְשָבה ָבָדד. ל  ְוֵליֵשב  ד   י ְלבַּ

המדרש מסיים בכך שישראל בחטאיהם גרמו לקדוש ברוך הוא לשרוף את בית המקדש.  

לכאורה בכך תיפטר הבעיה והשכינה תשתחרר מנטל ישראל. אולם אז מתברר שהקשר העמוק 

הפרדה, ולכן בית המקדש נשרף לא רק לנו, אלא גם והמורכב בין השכינה לישראל, אינו ניתן ל

ביתו שלו, לא רק עירנו הוחרבה אלא גם עירו, והוגלו בניו שלו בין האומות, ונמצא הוא יושב 

 לבדו.  

 . תחת אשר לא עבדת8

 

ַתח )דברים כ יא ק פָּ יָך  :מח(-ח מז"ר' ִיְצחָּ ת ה' ֱאֹלהֶׁ ַבְדתָּ אֶׁ ר ֹלא עָּ שֶׁ ַתַחת א 

ה  יָך וגו'. ְבִשְמחָּ ת ֹאְיבֶׁ ַבְדתָּ אֶׁ ב ֵמֹרב ֹכל ְועָּ  ּוְבטּוב ֵלבָּ

ה )שמות ט ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ֵעמֹו ְבַהר  ו יז("ִאלּו ְזִכיתֶׁ ְתִבֵאמֹו ְוִתטָּ

יָך.  נֶׁ ם ְלפָּ תָּ עָּ ל רָּ ֹבא כָּ ם קֹוְרִאים תָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא  ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ ְתָך, ְוַעְכשָּ לָּ  ַנח 

ֹּלא ִאלּו ְזכִ  ו שֶׁ זּון, ְוַעְכשָּ ְמעּו ַעִמים  ִיְרגָּ ה )שם יד( שָּ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ יתֶׁ

ה ָאִני.  חָּ ֱאנָּ ְמעּו ִכי נֶׁ ם קֹוְרִאים שָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה   ְזִכיתֶׁ
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ה )שם ג ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ר  'ִאלּו ְזִכיתֶׁ שֶׁ ִני ַעִמי א  ת עֳּ ִאיִתי אֶׁ ֹאה רָּ ז( רָּ

ם קֹוְרִאים ְרֵאה ה' ִכי ַצר ְבמִ  ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ ִים, ְוַעְכשָּ י ֵמַעי לִ ְצרָּ

רּו.  ַמְרמָּ  חֳּ

ה )ויקרא כ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ם ַהּיֹום "ִאלּו ְזִכיתֶׁ צֶׁ ם ְבעֶׁ אתֶׁ ג כא( ּוְקרָּ

א רָּ ם קֹוְרִאים קָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ ה, ְוַעְכשָּ ַבי. ַהזֶׁ  ִתי ַלְמַאה 

ה )דברים ט ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ו "ִאלּו ְזִכיתֶׁ ק ִתְרֹדף,  ְוַעְכשָּ דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ ז כ( צֶׁ

ִריִתי. ם קֹוְרִאים ַצִדיק הּוא ה' ִכי ִפיהּו מָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ  שֶׁ

ה  ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ֹתחַ ")שם ט ִאלּו ְזִכיתֶׁ ו  ו ח( פָּ ְדָך, ְוַעְכשָּ ת יָּ ִתְפַתח אֶׁ

 . יהָּ דֶׁ ה ִצּיֹון ְביָּ ם קֹוְרִאים ֵפְרשָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ  שֶׁ

ה )ויקרא כ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם  ֱהִייתֶׁ ו "ִאלּו ְזִכיתֶׁ ֵדי ה', ְוַעְכשָּ ה מֹוע  ג ב( ֵאלֶׁ

ִני   ה א  ם קֹוְרִאים ַעל ֵאלֶׁ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ה. שֶׁ  בֹוִכּיָּ

ה )במדבר כ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ו  'ִאלּו ְזִכיתֶׁ ה, ְוַעְכשָּ לֶׁ ה ַנע  יט( ַבְמִסלָּ

ל ַאִביַרי ה'.  ה כָּ ם  קֹוְרִאים ִסלָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ  שֶׁ

ה  ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ְשֹבר ֹמֹטת ֻעְלכֶׁ "ויקרא כ)ִאלּו ְזִכיתֶׁ אֶׁ ם, ו יג( וָּ

דֹו.  ַעי ְביָּ ם קֹוְרִאים ִנְשַקד ֹעל ְפשָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו  שֶׁ  ְוַעְכשָּ

ה )שם ו ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ִמיד תּוַקד ַעל ַהִמְזֵבַח,  'ִאלּו ְזִכיתֶׁ ו( ֵאש תָּ

ַלח אֵ  רֹום שָּ ם קֹוְרִאים ִממָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ  ש ְבַעְצֹמַתי. ְוַעְכשָּ

ה  ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם  ֱהִייתֶׁ ם,  'דברים א)ִאלּו ְזִכיתֶׁ ַלְכתֶׁ ר ה  שֶׁ ְך א  רֶׁ ל ַהדֶׁ לא( ְבכָּ

ְך.  רֶׁ ל ֹעְבֵרי דֶׁ ם כָּ ֵליכֶׁ ם קֹוְרִאים ֹלא א  ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ  ְוַעְכשָּ

ה )ויקרא כ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ שַבע, "ִאלּו ְזִכיתֶׁ ם לָּ ם ַלְחְמכֶׁ ַכְלתֶׁ ו ה( ַוא 

ם.  חֶׁ ִחים ְמַבְקִשים לֶׁ ֱאנָּ ּה נֶׁ ל ַעמָּ ם קֹוְרִאים כָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ  ְוַעְכשָּ

ה )שמות ל ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ת ַאְרְצָך, "ִאלּו ְזִכיתֶׁ ד כד( ֹלא ַיְחֹמד ִאיש אֶׁ

רֵ  ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ . ְוַעְכשָּ יהָּ ַמדֶׁ ל ַמח  ר ַעל כָּ ַרש צָּ דֹו פָּ ם קֹוְרִאים יָּ  י ַאתֶׁ

ה )ויקרא ט ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ה ְיַכֵפר "ִאלּו  ְזִכיתֶׁ ז ל( ִכי ַבּיֹום ַהזֶׁ

 . יהָּ ּה ְבשּולֶׁ ם  קֹוְרִאים ֻטְמָאתָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ ם וגו', ְוַעְכשָּ ֵליכֶׁ  ע 

ם ִאלּו ְזכִ  ה )שם( ִמֹכל ַחֹטאֵתיכֶׁ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ רּו, לִ יתֶׁ ְפֵני ה' ִתְטהָּ

ַלִים.  ְטָאה ְירּושָּ ם קֹוְרִאים ֵחְטא חָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ  ְוַעְכשָּ

ה )במדבר י ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ם  'ִאלּו ְזִכיתֶׁ ם, ְפֵני ה' ֱאֹלהֵ לִ ט( ְוִנְזַכְרתֶׁ יכֶׁ

ּה.  ְניָּ ַלִים ְיֵמי עָּ ה ְירּושָּ ְכרָּ ם קֹוְרִאים זָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ  ְוַעְכשָּ

ה )ויקרא כ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם  ֱהִייתֶׁ ם, "ִאלּו ְזִכיתֶׁ כֶׁ ו יב( ְוִהְתַהַלְכִתי ְבתֹוכ 

ם קֹוְרִאים ַוֵּיֵצא ִמן בַ  ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ ּה. ְוַעְכשָּ רָּ דָּ ל ה   ת  ִצּיֹון כָּ
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ה )דברים כ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ו "ִאלּו ְזִכיתֶׁ ְנָך ה' ְלֹראש, ְוַעְכשָּ ח יג( ּוְנתָּ

לּו.  יהָּ שָּ יהָּ ְלֹראש ֹאְיבֶׁ רֶׁ יּו צָּ ם קֹוְרִאים הָּ ֵרי  ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ  שֶׁ

ה )שם ט ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ו "ִאלּו ְזִכיתֶׁ ה, ְוַעְכשָּ נָּ ִמים  ַבשָּ לש ְפעָּ ז טז( שָּ

ֵבלֹות.  ם קֹוְרִאים ַדְרֵכי ִצּיֹון א  ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ  שֶׁ

ה )ויקרא  כ ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ו "ִאלּו ְזִכיתֶׁ ַטח, ְוַעְכשָּ בֶׁ ם לָּ ו ה( ִויַשְבתֶׁ

ְלתָּ  ם קֹוְרִאים גָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ה ֵמֹעִני. שֶׁ  ה ְיהּודָּ

ה )שמות י ם  קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ב מב( ֵליל ִשֻמִרים הּוא ַלה', "ִאלּו ְזִכיתֶׁ

ה.  ה  ַבַלְילָּ ֹכה ִתְבכֶׁ ם קֹוְרִאים בָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ ו שֶׁ  ְוַעְכשָּ

ה )דברים א ם קֹוְרִאים ַבתֹורָּ ם ֱהִייתֶׁ ו שָּ א אֶׁ יב( ֵאיכָּ  'ִאלּו ְזִכיתֶׁ א ְלַבִדי, ְוַעְכשָּ

ד.  דָּ ה בָּ ְשבָּ ה יָּ ם  קֹוְרִאים ֵאיכָּ ֵרי ַאתֶׁ ם ה  ֹּלא ְזִכיתֶׁ  שֶׁ

 

ח )דברים כ יא ְצָחק ָפתַּ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב  :מח(-ח מז"ר' י  ְדָת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ְבש  ת ֲאֶשר ֹלא ָעבַּ חַּ תַּ

ְדָת ֶאת ֹאְיֶביָך וגו'.   ֵמֹרב ֹכל ְוָעבַּ

וב מעמיד את הדברים זה לעומת זה: כאשר היה לישראל רוב כל והיה ביכולתם לעבוד את הכת

רעב ה' בשמחה ובטוב לבב, הם חטאו ולא עבדוהו, עונשם יהיה שיעבדו את אויביהם ב

פשרו לבני ישראל  ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" מתאר את תנאי החיים החיצוניים, שא  ומחסור. הביטוי "ְבש 

 מתוך שפע.  לעבוד את ה'

לאור זה עורך המדרש השוואה מילולית שיטתית בין לשון התורה המתארת את מצבם המפואר 

של ישראל אילו היו שומרים את התורה, ללשון מגילת איכה על סבלם בגלות אחרי החטא, 

ומוצא שאותם ביטויים שמופיעים בתורה לטובה מופיעים באיכה לרעה. המדרש עוקב אחרי 

בסדר יורד של תשר"ק, מת' ועד א'. הדמיון המילולי הזה איננו דמיון מלא,  פסוקי פרק א'

והמדרש בודאי לא כיוון ליצור באמצעות ההקבלות הללו קשר של תוכן ממשי בין הדברים, 

אלא מסתפק בכך שבעולם הלשון והסמלים יש השוואה ניגודית בין מצבו הראוי של העם 

 למצבו לאחר החטא. 

מצביע המדרש גם על משהו מהותי: העונש בא מידה כנגד מידה, ואותן  בשיטתיות ההשוואה

נקודות שיכולות היו להביא טובה לישראל, הן עצמן ישמשו לרעה. מכאן אפשר להמשיך את 

הקו גם הלאה, להפך, שכל מה שבא על ישראל לרעה יכול להפוך על ידי תשובתם לכוח מניע 

 לטובה וברכה.

המצב ר ואיתעליו מדבר הכתוב אינו שמחה שהעדר ההרמב"ם דברי המדרש נוטים לפירוש 

השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהן, עבודה ": תיאור החטאאלא 

תחת אשר לא עבדת את "גדולה היא; וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר 
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וחדוות  שמחהנטולת עבודת ה' ומר, כלו(. ")הלכות לולב ח' ט "ה' אלוהיך בשמחה ובטוב לבב

 לעונש.  הראויה' 

יאשימנו הכתוב בעבדו ה' יתברך ולא היתה העבודה בשמחה, לפי שחייב האדם על השמחה "

בהתעסקו במצוות, והשמחה במעשה המצוה, מצוה בפני עצמו, מלבד השכר שיש לו על המצוה 

ת המצוה כשלא עשאה בשמחה, יש לו שכר על השמחה, ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבוד

, רבינו יונה ח מז")רבנו בחיי דברים כ" ולכך צריך שיעשה אדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה

 משלי כ"א טו והרבה מן האחרונים(. 

מחיה את מעשה המצווה ומוסיפה עליו, ומי שעובד את ה' שלא בשמחה שמחה ברור אפוא שה

ר עבירה חמורה, אבל אי השמחה מעיד שמצוותיו ראוי לעונש חמור וכבד, אולי עדיין לא עב

נעשות מתוך כורח, הרגל וחוסר הזדהות עם התורה ומצוותיה, מכאן מתחילה ההדרדרות 

  שתרחיק בעתיד את האדם לחלוטין מעבודת ה'.

עיקר הדבר הוא שאין ראוי לו לאדם לעשות המצות " על דברי הרמב"ם:המגיד משנה וכן כתב 

והוא מוכרח ואנוס בעשייתן. ויעשה הטוב מצד שהוא טוב ויבחר באמת מצד שהן חובה עליו 

מצד שהוא אמת ויקל בעיניו טרחן ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו וכשהוא עושה מה שנברא 

בשבילו ישמח ויגיל לפי ששמחת שאר דברים תלוים בדברים בטלים שאינן קיימים אבל 

 ". היא השמחה האמיתית... השמחה בעשיית המצות ובלמידת התורה והחכמה

( שכאשר אדם מכיר את גודל החסד האלוקי ד"ליקוטי מוהר"ן תנינא כומכאן מסקנת ר' נחמן )

 מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיקשקרב את ישראל אל התורה, הרי: "

 להעצבות והמרה שחורה בכל כוחו וכל החולאת )החוליים( הבאין על האדם כולן רק מקלקו

 . "השמחה

 

ההקבלות שעורך המדרש מצביעות על קשר לשוני סמלי, יש מן הפרשנים שניסו למצוא בחלק 

 מהן גם תוכן וקשר ממשי. למשל:

לו זכיתם הייתם קוראים בתורה )ויקרא ו'( אש תמיד תוקד על המזבח, ועכשיו שלא זכיתם א. א

 )יג(.  הרי אתם קוראים, ממרום שלח אש בעצמותי

מזבח לפני ה' לרצון, זבחי אלהים רוח נשברה, ושם תוקד אש תמיד לא כעין הוא  לבו של אדם

תכבה, ומי שאש בוערת בקרבו לא ירגיש בשום צער וכאב, ולא היו אומרים ממרום שלח אש, 

הזמן, וצעקו  ילא היתה אהבתם שלמה עם ה' וכבתה האש, היו מרגישים במקרמאחר ואבל 

 (.ג"י"א ח)יערות דבש  ממרום שלח אש

אלו זכיתם הייתם קוראים בתורה )ויקרא ט"ז( מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, ועכשיו שלא ב. 

 )ח(.  זכיתם הרי אתם קוראים, חטא חטאה ירושלים
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מתכפרים, והיו  יהםהיו כל עונותוורבן מזבח כפרה יותר מכל קרבנות, החאילו זכיתם היה 

אבל  ".תם עונך בת ציון"כי  "לפני ה' תטהרוכי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם "קוראים, 

 קוראים חטא חטאה ירושליםגם לאחר החורבן,  שנאת חנםוהמשיכו לחטוא בעכשיו שלא זכו, 

 '(.י "אח ,)יערות דבש

אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה לא יחמוד איש את ארצך  -ידו פרש צר על כל מחמדיה ג. 

 . ל מחמדיהעכשיו כו' אתם קורין ידו פרש צר על כ

א על החמודות שיש יהקנאה ה ,אלמלא זכיתם הייתם קוראים כו' ולא יחמוד איש את ארצך

 .יותר מאצלך הדוחמ יאהארץ שאצל האומות הה, כמו לחמד תם אצל החומד נחשבוגלחבירו 

אבל נחמדים מזהב, ם ה כםשרק אצלהתורה,  ,עכשיו אתם קורין ידו פרש צר על כל מחמדיה

מפני כי המה יודעים אשר אצל ישראל המה חמודות לכן ל זאת רח ועמל, ובכם לטוהאומות ל

 . (יא 'משך חכמה איכה א)יגזרו על ביטול תורה 

 

 בוגדנות .ג

ים  .1 ְגָשמִּ ימֹות הַּ ְמָלה ֲחָדָשה בִּ  שִּ

 

ַתח )משלי כ א פָּ פָּ א ַבר פָּ ִנינָּ ץ ַעל  :ה כ("יב ר' ח  ה ֹחמֶׁ רָּ ד ְביֹום קָּ גֶׁ ה בֶׁ דֶׁ ַמע 

ר  תֶׁ ן ַתְרֵויהֹון ָאְמִריןנָּ תָּ א ְור' יֹונָּ ִנינָּ ע. ר'  ח  ב רָּ ר ַבִשִרים ַעל לֶׁ יּו  :ְושָּ ה הָּ ְלמָּ

ִמין דֹוִמין ה ּוִבְניָּ ט ְיהּודָּ ִטים ְוֵשבֶׁ ת ַהְשבָּ רֶׁ שֶׁ יּו ִמְתַכִסים לִ  ?ע  הָּ ם  שֶׁ ְשֵני ְבֵני ָאדָּ

ה זֶׁ  יָּ ִמים ְוהָּ ה ִבימֹות ַהְגשָּ שָּ דָּ ה ח  אן ַעד ְבִשְמלָּ ה בֹוֵגד ִמכָּ אן ְוזֶׁ ה בֹוֵגד ִמכָּ

ִבים ְבשֹוְמרֹון  בֹוַדת כֹוכָּ ִטים עֹוְבִדים ע  ת ַהְשבָּ רֶׁ שֶׁ זּו ע  ְך ֹלא זָּ ּה. כָּ ְרעּו אֹותָּ קָּ שֶׁ

ְרמּו  גָּ ַלִים, ַעד שֶׁ ִבים ִבירּושָּ בֹוַדת  כֹוכָּ ִמין עֹוְבִדים ע  ה ּוִבְניָּ ט ְיהּודָּ ְוֵשבֶׁ

ַליִ לִ  א  ְור' ירּושָּ פָּ א ַבר פָּ ִנינָּ ה. ר' ח  רָּ ד ְביֹום קָּ גֶׁ ה בֶׁ דֶׁ ר ַאֵחר, ַמע  בָּ ֵרב. דָּ ם ֵלחָּ

א ָאַמר פָּ א ַבר פָּ ִנינָּ ם  :ִסימֹון. ר' ח  ה ֵמהֶׁ ֱעדָּ ֵאל הֶׁ ַצר ְלִיְשרָּ ִנְזַדֵּוג ְנבּוַכְדנֶׁ יֹום שֶׁ

ה ּוִבְגֵדי ַמְלכּות. ְביוֹ  ל ְשֵני ְלבּוִשין ִבְגֵדי ְכֻהנָּ ֵעגֶׁ ְראּו לָּ קָּ ה. ַעל ֵשם שֶׁ רָּ ם קָּ

ר. ָאַמר ר'  ְיהֹוֻשעַ ")שמות ל תֶׁ ץ ַעל נָּ ֵאל. ֹחמֶׁ יָך ִיְשרָּ ה ֱאֹלהֶׁ ד  :ב ד( ֵאלֶׁ חָּ ְלאֶׁ

ּה  אָּ ה ּוְמצָּ ץ, ְשִנּיָּ ּה ֹחמֶׁ אָּ ה ּוְמצָּ ִבית ִראשֹונָּ ַדק חָּ ל ַיִין, בָּ ה לֹו ַמְרֵתף שֶׁ יָּ הָּ שֶׁ

ץ, שְ  ְצָאה לִ ֹחמֶׁ ץ, ָאַמריִשית  ּומָּ ר ַבִשִרים  :ֹחמֶׁ א. ְושָּ א ִבישָּ א ְדכּולָּ ֵהא ִמְסְתיָּ

ה ְכיָּ רֶׁ ע. ָאַמר ר' בֶׁ ב רָּ ל  :ַעל לֶׁ א, כָּ ֵיל ְבֻאְדֵניּה ְדַרְקדָּ א ע  א  לָּ ל ִדְזַמר ִזְמרָּ כָּ

א ְשַמע.  א לָּ א ְדִטְפשָּ ר ְברָּ מֶׁ  ִדְזַמר זֶׁ
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ה רָּ ד ְביֹום קָּ גֶׁ ה בֶׁ דֶׁ ר ַאֵחר, ַמע  בָּ ַצר  :. ָאַמר  ר' ִסימֹוןדָּ ִנְזַדֵּוג ְנבּוַכְדנֶׁ יֹום שֶׁ

ה.  רָּ ה ּוִבְגֵדי ַמְלכּות. ְביֹום קָּ ן ְשֵני ְלבּוִשין ִבְגֵדי ְכֻהנָּ ה ֵמהֶׁ ֱעדָּ ֵאל הֶׁ ְלִיְשרָּ

א הּוא ִדְכִתיב )זכריה ז דָּ ר.  'ְכהָּ תֶׁ ץ ַעל נָּ ְמעּו. ֹחמֶׁ א ְוֹלא שָּ רָּ ר קָּ שֶׁ יג( ַוְיִהי ַכא 

הָאמַ  ְמיָּ יּו  :ר ר' ְיהֹוֻשַע ַבר ְנחֶׁ ְך הָּ ר ְוסֹוְתרֹו, כָּ תֶׁ ץ ַעל נָּ הּוא נֹוֵתן ֹחמֶׁ זֶׁה  שֶׁ כָּ

א הּוא ִדְכִתיב )ד דָּ ה, הָּ ו טז( ַוִּיְהיּו "ל ב-ברי הימיםסֹוְתִרים ִדְבֵרי תֹורָּ

א ָאַמר נָּ א ַבר ַכה  ֱאֹלִהים. ר' ַאבָּ ֵכי הָּ ה זוֹ  :ַמְלִעִבים  ְבַמְלא  רָּ ת  ְכפָּ כֶׁ ִהיא ְמַלחֶׁ שֶׁ

ק ָאַמר ע. ר'  ַחַגי ְבֵשם ר' ִיְצחָּ ב רָּ ר ַבִשִרים ַעל לֶׁ . ְושָּ ֵני  :ְבִפיהָּ יּו ֵליצָּ הָּ ְלִפי שֶׁ

ן  ְואֹוְמִרים לִ ַהדֹור ְמַמלְ  ְצְבעֹוֵתיהֶׁ ן ּומֹוִרין ְבאֶׁ ם ּוְמַרְמִזין ְבֵעיֵניהֶׁ ים ְבִפיהֶׁ

ר ה")יחזקאל י שֶׁ זֹון א  חָּ ִמים ַרִבים ּוְלִעִתים ְרחֹוקֹות הּוא ב כז( הֶׁ ה ְליָּ ּוא ֹחזֶׁ

רּוְך הּוא דֹוש  בָּ ם ַהקָּ הֶׁ א. ָאַמר לָּ ד )ד :ִנבָּ ִרי, ִמּיָּ ם ֵבית ַהמֶׁ ם ִכי ִביֵמיכֶׁ ברי ַחֵּייכֶׁ

ב וגו', "ל ב-הימים רֶׁ ם  ַבחֶׁ ֹרג ַבחּוֵריהֶׁ ְך ַכְשִדים ַוַּיה  לֶׁ ת מֶׁ ם אֶׁ ֵליהֶׁ ו יז( ַוַּיַעל ע 

ת ֵבית  ה ט("ב כ-לכיםְכִתיב )מּו ש. ְואֶׁ ה ֵבית ַהִמְקדָּ ת ֵבית ה', זֶׁ ַוִּיְשֹרף אֶׁ

ס ְבֵשם ר'  ַלִים. ר' ִפְנחָּ ֵתי ְירּושָּ ל בָּ הּו. ְוֵאת כָּ ל  ִצְדִקּיָּ ִטין שֶׁ ה ַפלָּ ְך, זֶׁ לֶׁ ַהמֶׁ

א ָאַמר ֵתי ְכֵנִסּיֹות :הֹוַשְעיָּ ַלִים חּוץ ִמֵבית  ַאְרַבע ֵמאֹות ּוְשמֹוִנים בָּ יּו ִבירּושָּ הָּ

ש, ִמַנִין, )ישעיה א ל ַאַחת ְוַאַחת  'ַהִמְקדָּ ֵוי, ְוכָּ ִכי ה  א הָּ ִתי ְבִגיַמְטִרּיָּ כא( ְמֵלא 

אנּוס  ה ַאְסַפְסיָּ לָּ ן עָּ ה, ְוֻכלָּ א ּוֵבית ַהַתְלמּוד ְלִמְשנָּ ר ְלִמְקרָּ ּה  ֵבית ֵספֶׁ ה לָּ יָּ הָּ

ן. )מ ֱחִריבָּ ן "ב כ-לכיםְוהֶׁ ל ַרבָּ שֹו שֶׁ ה ֵבית ִמְדרָּ דֹול.  זֶׁ ל ֵבית גָּ ת כָּ ה ט( ְואֶׁ

דֹוש   ל ַהקָּ ם ְמַתִנים ִשְבחֹו שֶׁ שָּ דֹול, שֶׁ א אֹותֹו ֵבית גָּ רָּ ה קָּ מָּ ן ַזַכאי. ְולָּ ן בֶׁ נָּ יֹוחָּ

ה ְמקוֹ  לּו, ִהְתִחיל ִיְרְמיָּ גָּ ן שֶׁ לּו. ְוֵכיוָּ ְטאּו גָּ חָּ ן שֶׁ רּוְך הּוא. ֵכיוָּ ם בָּ ֵליהֶׁ ֵנן ע 

ה.   ֵאיכָּ

 

ח )משלי כ ר ָפָפא ָפתַּ יָנא בַּ ל ֶלב  :ה כ("יב ר' ֲחנ  ים עַּ ר  ש  ל ָנֶתר ְוָשר בַּ ֲעֶדה ֶבֶגד ְביֹום ָקָרה ֹחֶמץ עַּ מַּ

 ָרע. 

רבי חנינא בר פפא פותח פה ארבע פתיחות למגילת איכה מפסוקים מספר משלי. שלושה 

  :(כ-יח ה")כפסוקים עוקבים 

י יש ֹעֶנה ְבֵרֵעהּו ֵעד ָשֶקרֵמפ  ְבָטח בֹוֵגד ְביֹום ָצָרה. ץ ְוֶחֶרב ְוֵחץ ָשנּון א  . ֵשן ֹרָעה ְוֶרֶגל מּוָעֶדת מ 

ל ֶלב ָרע ים עַּ ר  ש  ל ָנֶתר ְוָשר בַּ ֲעֶדה ֶבֶגד ְביֹום ָקָרה ֹחֶמץ עַּ  . מַּ

 על שלושת הפסוקים העוקבים הללו נוספו )כ"ט ט(: 

ְש  יש ָחָכם נ  יחַּ ְלָרָשע א  ת. )ט' ז(. ֹיֵסר ֵלץ ֹלֵקחַּ לֹו ָקלֹון ּומֹוכ  ק ְוֵאין ָנחַּ ז ְוָׂשחַּ יל ְוָרגַּ יש ֱאו  ָפט ֶאת א 

 מּומֹו. 

המדרש עושה מכל חמשת הפסוקים פתיחות לאיכה. פסוקים אלו עוסקים בחייו האישיים 

ה כל קשר. אפשר המוסריים של היחיד, ואין ביניהם לבין החורבן הציבורי שבמגילת איכ
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שדרשות אלה היו במקורן פירוש למשלי ולא לאיכה, אלא שר' חנינא נטל את הדרשות העוסקות 

במוסר האישי ונתן להן משמעות ציבורית כללית. שלושה מן הפסוקים, איש עונה ברעהו עד 

שקר, בוגד ביום צרה, שר בשירים על לב רע, עוסקים בבוגדנות, ובהרחבה רבה של המושג, 

 שר לצרף אליהם גם את שני הפסוקים הנוספים. אפ

אם מטרת הפתיחה בפסוק מן החוץ היא להצביע באמצעותו על הנקודה הרעיונית המרכזית של 

החורבן, אולי פתיחות בפסוק כה רחוק ובעל אופי אישי, אינן מביעות את תמצית השבר. אולם 

רק לנושאים המרכזיים אלא  בתוך המסגרת המורחבת של שלושים ושש הפתיחות, יש מקום לא

 גם לכאלה שנראים משניים. 

 

ל ֶלב ָרע.  ים עַּ ר  ש  ל ָנֶתר ְוָשר בַּ ֲעֶדה ֶבֶגד ְביֹום ָקָרה ֹחֶמץ עַּ הפסוק מתפרש באופנים שונים, אולם מַּ

נראה שהמסר המרכזי הוא, שאם משתמשים בדברים טובים במקום לא ראוי, הם מקלקלים 

ד דק ונאה ביום קרה, ניקוי כלי המצופה בנתר על ידי חומץ משחיר ופועלים לרעה. לבישת בג

  אותו, ושיר שמח לאדם עצוב, כל אלה מביאים רעה ולא טובה.

יןעתה מעביר הכתוב את הדברים למישור הלאומי.  ְרֵויהֹון ָאְמר  יָנא ְור' יֹוָנָתן תַּ ְלָמה ָהיּו  :ר'  ֲחנ 

ים ְוֵשֶבט ְיהּוָד  ְשָבט  יןֲעֶשֶרת הַּ ין דֹומ  ְנָימ  ְמָלה ֲחָדָשה ל   ?ה ּוב  ים ְבש  ס  ְתכַּ ְשֵני ְבֵני ָאָדם ֶשָהיּו מ 

ד ֶשָקְרעּו אֹוָתּה.   ָכאן עַּ ָכאן ְוֶזה בֹוֵגד מ  ים ְוָהָיה ֶזה בֹוֵגד מ  ְגָשמ  ימֹות הַּ  ב 

, זה לובש את שניים המתכסים בשמלה חדשה בימות הגשמים, וכל אחד רוצה את הבגד לעצמו

הבגד מכאן וזה בוגד מכאן, זה מושך מכאן וזה מכאן, עד שנקרע הבגד ולא נשאר ממנו לאף 

ְבָטח בֹוֵגד ְביֹום ָצָרהאחד מהם. המדרש נאחז בסופו של הפסוק הקודם  , מקיש בגד לבוגד, מ 

 ונותן ל'בגד' כפל משמע, 'בוגד' במובן של לבישת הבגד, ובמובן של בגידה. 

א ברור מה הוסיף ר' חנינא במשלו. חטאה של ירושלים היה חמור כשלעצמו, ומה לנו אלא של

 אם גם שבטי ישראל בצפון התכסו בבגד המפוקפק הזה? 

נראה שביקש לומר שחטא יהודה אינו עומד לעצמו, ישראל חטאו ונענשו, ואף על פי כן יהודה 

חטאה שבעתיים, וחייב את לא למדה לקח והמשיכה להיאחז בעבודה הזרה, משום כך גדל 

עונשה החמור. לא זו בלבד אלא שהתחרות שהתקיימה בין השבטים העצימה את החטא, 

 והגבירה את להיטותם לעבודה זרה, היא גרמה לשתי הממלכות להעמיק בחטא הזה עוד ועוד. 

ים ְבשֹוְמרוֹ  ָכְך ֹלא ָזזּו ת כֹוָכב  ים ֲעבֹודַּ ים עֹוְבד  ְשָבט  ים  ,ןֲעֶשֶרת הַּ ין עֹוְבד  ְנָימ  ְוֵשֶבט ְיהּוָדה ּוב 

ד ֶשָגְרמּו  ם, עַּ י  ירּוָשלַּ ים ב  ת כֹוָכב  ם ֵלָחֵרב. ל  ֲעבֹודַּ י   ירּוָשלַּ

המשל מאשים את עם ישראל שבשעה שחסו תחת כנפי השכינה, נאבקו יהודה ועשרת השבטים 

ו וזה לעצמו, עד שחרבה על בכורת הרשע, מי יעבוד עבודה זרה יותר מזולתו, זה משך לעצמ

 ירושלים. 
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אולם המשל עמום. הוא מתאר כיצד כל אחד מושך את הבגד לעצמו, והנמשל הוא העבודה 

הזרה, שהם נאבקו מי יזכה בה, ויהיה אדוק יותר בעבודתה. אולם כאשר בסוף נקרע הבגד, 

הלאומית  הנמשל אינו העבודה הזרה, שלוואי ותקרע לגזרים, אלא ירושלים שחרבה והמסגרת

שהתרסקה. לפיכך המשל הוא ירושלים. כל השבטים משכו את ירושלים אליהם, אבל לא 

לאיחוד לאומי ומדיני, אלא לעבודה זרה, ומשיכה זו משני הצדדים קרעה אותה לגזרים. הבגד 

הקרוע הוא לא בד של כיסוי אלא המסגרת עצמה. וכך הם פני הדברים במציאות, לאדם החוטא 

 שך רק בגד, אך לבסוף הוא מגלה שמשך את המצע עליו הוא עומד.נדמה שהוא מו

 

ר ר ָפָפא ָאמַּ יָנא בַּ ימֹון. ר' ֲחנ  ר ָפָפא  ְור' ס  יָנא בַּ ֲעֶדה ֶבֶגד ְביֹום ָקָרה. ר' ֲחנ  ֵּוג  :ָדָבר ַאֵחר, מַּ ְזדַּ יֹום ֶשנ 

ין ְשָרֵאל ֶהֱעָדה ֵמֶהם ְשֵני ְלבּוש  ר ְלי  ְדֶנצַּ ל ֵשם ֶשָקְראּו  ְנבּוכַּ ְלכּות. ְביֹום ָקָרה. עַּ ְגֵדי מַּ ָנה ּוב  ְגֵדי ְכהֻּ ב 

ְשָרֵאל. "ָלֵעֶגל )שמות ל  ב ד( ֵאֶלה ֱאֹלֶהיָך י 

ר' חנינא מפרש 'מעדה' באופן הפוך, לא לבישת הבגד אלא הסרתו, מי שהיה לבוש בגד חם 

פגע בישראל פעמיים, הסיר מהם שני בחורף ופשט אותו, כפל לעצמו את מידת הקור. נבוכדנצר 

לבושים גם כהונה וגם מלכות. ירושלים משמשת בשני תפקידים, היא גם מקדש מלך וגם עיר 

מלוכה, גם ציון וגם ירושלים, החטא הביא לחורבן כפול, לאבדן העצמאות הלאומית, המלכות 

 והשלטון, ולהחרבת המקדש, נפילה רוחנית ואבדן הקדושה.

. היום שקרר את ישראל, הוא יום החטא הלאומי הראשון הגדול של ישראל, חטא ְביֹום ָקָרה

הוא גם 'יום קרא', יום הקריאה. מי קרא? אפשר שהכוונה לישראל שקראו לעגל  יֹום ָקָרההעגל. 

ְׂשָרֵאלד( " ב")שמות ל ֹיאְמרּו ֵאֶלה ֱאֹלֶהיָך י  ". ואפשר שהכוונה כמו בדרשה הבאה לקדוש ברוך וַּ

שקרא לישראל להחזירם בתשובה ולא שמעו. המדרש נועץ את החורבן בחטאם הקדמון, הוא, 

י " לד(: ב"שמות לחטא העגל פגם בישראל פגם עמוק וממשיך לרדוף אותם לדורות ) ּוְביֹום ָפְקד 

ָטאָתם י ֲעֵלֶהם חַּ ְדת   ". ּוָפקַּ

 

ל ָנֶתר. .2  חֶֹמץ עַּ

 

עַּ  ר ר'  ְיהֹושֻּ ָיה ּוְמָצָאּה ְלֶאָחד ֶשָהָיה לֹו  :ָאמַּ אשֹוָנה ּוְמָצָאּה ֹחֶמץ, ְשנ  ית ר  ק ָחב  ן, ָבדַּ ְרֵתף ֶשל יַּי  מַּ

ר ית ּוָמְצָאה ֹחֶמץ, ָאמַּ יָשא :ֹחֶמץ, ְשֹליש  ְסְתָיא ְדכּוָלא ב    )הרי זו הוכחה שכולו רע(. ֵהא מ 

ל ָנֶתר.  בית ועוד חבית, המדרש מתאר זאת כתוספת, גם חומץ וגם נתר, חבית ועוד חֹחֶמץ עַּ

צירוף החביות יוצר מכפלה, הוא מעיד על שיטה, הכמות המצטברת של חביות שנבדקו ונמצאו 

חומץ מבטאת את איכותו הגרועה של היין שבמרתף, בעל המרתף מתייאש ופוסל אותו 
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משתייה. כך גם עם ישראל, חטאו בעגל במדבר, גם הוסיפו את שני עגלי ירבעם, עתה הצטרפו 

 וחתמו את גזר דינם.  אלה לאלה

ר ר' ֶבֶרְכָיה ל ֶלב ָרע. ָאמַּ ים עַּ ר  ש  ר ֶזֶמר  :ְוָשר בַּ ְזמַּ ְקָדא, ָכל ד  ְדֵניּה ְדרַּ ְמָרא ָלא ֲעֵיל ְבאֻּ ר ז  ְזמַּ ָכל ד 

ע.  ְפָשא ָלא ְשמַּ  ְבָרא ְדט 

צריכה הקולות חודרים אל האזניים, אולם כדי שהאדם באמת ישמע לא די באוזן הפתוחה, 

להיות הקשבה, הלב צריך להתרכז, להאזין ולהיות נכון לקבל. הזמרה ראויה בשעת שמחה, אך 

 כאשר לבו של הרקדן רע, או שהוא טיפש, הוא לא יבין ולא יקלוט את טיב הנגינה.

אין זה כי אם רוע "כמו ) לב רע יכול להיות משני פנים: האדם עצוב ולבו מלא בכאבו הפנימי

, אזי גם אם ירקוד ברגליו, הצלילים לא ישמחוהו אלא ישברו את לבו. המדרש ב( נחמי' ב' ",לב

מביא אפשרות נוספת, הבן טיפש )אולי במובן שאינו מוזיקאלי(, בן כזה הוא חירש לנגינה 

 ואפילו התזמורת הטובה ביותר לא תיגע בלבו. 

ל ֶלבוְ המדרש לא פירש את הנמשל, אולם חכמים ביארו את הכתוב במקום אחר:  ים עַּ ר  ש   ָשר בַּ

על פי  )רש"י זה המלמד תורה לתלמיד רשע אשר אין בלבו לקיימה ?ומה הוא שר בשירים, "ָרע

 (.ד"ספר חסידים אלף יהשווה ל .א ג"חולין קל

לפיכך אפשר שכוונת ר' חנינא, כמו ר' סימון אחריו, לרמוז לתוכחת הנביאים. כשם שאין ללמד 

, באופן אישי, כך אין טעם בתוכחתם הכללית של הנביאים לעם תורה לתלמיד שאינו הגון

החוטא. הם אמרו את דבריהם לעם השכם והערב, אך לא הועילו. במי האשם? האם הנביאים 

לא בצעו את תפקידם כהלכה? לא, אלא שדבריהם נפלו על אזניים ערלות, לב העם היה טיפש 

 וי לשמוע את דבר ה'.  ורע, הוא היה שקוע בחטאיו ולכן לא היה פתוח ופנ

 

ְשָרֵאל ֶהֱעָדה ֵמֶהן ר ְלי  ְדֶנצַּ ֵּוג ְנבּוכַּ ְזדַּ ימֹון יֹום ֶשנ  ר ר' ס  ֲעֶדה ֶבֶגד ְביֹום ָקָרה. ָאמַּ ְשֵני  ָדָבר ַאֵחר, מַּ

יב )זכריה ז ְכת  ְלכּות. ְביֹום ָקָרה. ְכָהָדא הּוא ד  ְגֵדי מַּ ָנה ּוב  ְגֵדי ְכהֻּ ין ב  ֲאֶשר ָקָרא ְוֹלא י 'ְלבּוש  י כַּ ְיה  ג( וַּ

ל ָנֶתר ְוסֹוְתרֹו, ָכְך ָהיּו  ר ְנֶחְמָיה ָכֶזה ֶשהּוא נֹוֵתן ֹחֶמץ עַּ עַּ בַּ ר ר' ְיהֹושֻּ ל ָנֶתר. ָאמַּ ָשְמעּו. ֹחֶמץ עַּ

יב )ד ְכת  ְבֵרי תֹוָרה, ָהָדא הּוא ד  ים ד  לְ "ל ב-ברי הימיםסֹוְתר  ים  ְבמַּ ב  ְלע  ְהיּו מַּ י  ים. ו טז( וַּ ֲאֵכי ָהֱאֹלה 

החלק הראשון של דרשת הפסוק זהה לדברי ר' חנינא, אך את המשך הכתוב מפרש ר' סימון 

ל ָנֶתר אחרת.  הוא לא תוספת בעלמא, אלא תגובה כימית. צירוף שני החומרים מחולל ֹחֶמץ עַּ

ריאקציה שהשפעתה שלילית והאחד מבטל את השני. כך ישראל היו סותרים דברי תורה. 

ח יז-טו ו"ב ל-)דברי הימיםרש מתייחס במשל זה למפורש בכתוב המד ְשלַּ י  ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם  ה'( וַּ

ל ְמעֹונוֹ  מֹו ְועַּ ל עַּ ל עַּ י ָחמַּ ְשֵכם ְוָשלֹוחַּ כ  ְלָאָכיו הַּ ים . ֲעֵליֶהם ְביַּד מַּ ְלֲאֵכי ָהֱאֹלה  ים ְבמַּ יב  ְלע  ְהיּו מַּ י  וַּ

ְעתְ  תַּ ים ְדָבָריו ּומ  ת ּובֹוז  ד ֲעלֹות ֲחמַּ ָאיו עַּ ְנב  ים ב  ְרֵפא ה'ע  ד ְלֵאין מַּ מֹו עַּ ל ֲעֵליֶהם ֶאת ֶמֶלְך . ְבעַּ עַּ יַּ וַּ

ֹכל נָ  ל ָבחּור ּוְבתּוָלה ָזֵקן ְוָיֵשש הַּ ל עַּ ְקָדָשם ְוֹלא ָחמַּ ֶחֶרב ְבֵבית מ  חּוֵריֶהם בַּ ֲהֹרג בַּ יַּ ים וַּ ְׂשד  ן ְבָידוֹ כַּ  .תַּ
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העם את תוכחת הנביאים. הנתר הוא טוב אבל החומץ משחירו, הדור המדרש מבאר כיצד דחק 

הזה שמע את הנביאים אך במקום לדון בדבריהם לגופם, השחיר את פניהם באופן אישי ועלב 

 בהם, ובכך סתר את השפעת דבריהם, 'ליצנות אחת דוחה מאה תוכחות'.  

ר ֲהָנא ָאמַּ ר כַּ ָבא בַּ יא ְמלַּ  :ר' אַּ יָה. ְכָפָרה זֹו ֶשה  אולי דרש 'מלעיבים' כאילו כתוב ֶחֶכת ְבפ 

'מלחיכים' )על פי דמיון ההגייה והכתיבה(,  וכוונתו שהפרה המזילה ריר בעת שהיא אוכלת 

 מטנפת בו את האוכל, כך ביזו ישראל את הנביאים בדבריהם, ובטלו את השפעתם.  

 

צְ  י ְבֵשם ר' י  גַּ ל ֶלב ָרע. ר' חַּ ים עַּ ר  ש  רְוָשר בַּ לְ  :ָחק ָאמַּ דֹור ְממַּ י ֶשָהיּו ֵליָצֵני הַּ יֶהם ל  ְלפ  ים ְבפ 

ים )יחזקאל י ין ְבֶאְצְבעֹוֵתיֶהן ְואֹוְמר  ין ְבֵעיֵניֶהן ּומֹור  ְמז  ים  :ב כז("ּוְמרַּ ֶהָחזֹון ֲאֶשר הּוא ֹחֶזה ְלָימ 

ָקדֹוש בָ  ר ָלֶהם הַּ ָבא. ָאמַּ ים ְרחֹוקֹות הּוא נ  ת  ים ּוְלע  ב  י :רּוְך הּוארַּ ֶמר  יֵמיֶכם ֵבית הַּ י ב  ֵייֶכם כ  . חַּ

 ג"ליחזקאל הנביא ציטט את לעג העם עליו, דיבורו המתפייט נתפס בעיניהם כשיר יפה ותו לא )

ים ֵאיָנם אֹוָתם :לב( ב נֵַּגן ְוָשְמעּו ֶאת ְדָבֶריָך ְוֹעׂש  ים ְיֵפה קֹול ּוֵמט  יר ֲעָגב  ְנָך ָלֶהם ְכש  עם אהב . הְוה 

ר ֲאָהּה ֲאֹדָני  :ה( א")כלהקשיב לדבריו הסימליים של הנביא וראה בהם משלים יפים   ה',ָוֹאמַּ

ים הּוא ֵשל ְמָשל  י ֲהֹלא ְממַּ ים ל  . אבל לא התייחסו ברצינות לתוכן דבריו ולא ראו אותם ֵהָמה ֹאְמר 

 כתוכחה ממשית שעתידה להתגשם לאלתר.

ָיד )ד יב ו יז"ל ב-ברי הימיםמ  ֶחֶרב וגו', ּוְכת  חּוֵריֶהם בַּ ֲהֹרג בַּ יַּ ים וַּ ְשד  ל ֲעֵליֶהם ֶאת ֶמֶלְך כַּ עַּ יַּ ( וַּ

ָיהּו.  ה ט("ב כ-לכים)מ ְדק  ין ֶשל צ  ָלט  ֶמֶלְך, ֶזה פַּ ְקָדש. ְוֶאת ֵבית הַּ מ  ְשֹרף ֶאת ֵבית ה', ֶזה ֵבית הַּ י  וַּ

ל  . שם מושם הדגש על הרג העם:יז( ו"לדברי הימים )ב העונש כתוב מיד בפסוק הבא ב עַּ יַּ וַּ

ל ָבחּור ּוְבתּוָלה ָזֵקן ל עַּ ְקָדָשם ְוֹלא ָחמַּ ֶחֶרב ְבֵבית מ  חּוֵריֶהם בַּ ֲהֹרג בַּ יַּ ים וַּ ְׂשד   ֲעֵליֶהם ֶאת ֶמֶלְך כַּ

ן ְבָידוֹ  ֹכל ָנתַּ ולים . בפרשה המקבילה במלכים הדגש הוא על חורבן בתי ירושלים הגדְוָיֵשש הַּ

ְׂשֹרף ֶאת ֵבית  ה")ב כוהמפוארים:  י  ם ְוֶאת ָכל ֵבית ָגדֹול  ה'ט( וַּ ֶמֶלְך ְוֵאת ָכל ָבֵתי ְירּוָשלַּ ְוֶאת ֵבית הַּ

ף ָבֵאש   .ָׂשרַּ

ר ְעָיא ָאמַּ ְנָחס ְבֵשם ר' הֹושַּ ם. ר' פ  י  ים ָבתֵ  :ְוֵאת ָכל ָבֵתי ְירּוָשלַּ ע ֵמאֹות ּוְשמֹונ  יֹות ָהיּו ַאְרבַּ י ְכֵנס 

ן, )ישעיה א נַּי  ְקָדש, מ  מ  ֵבית הַּ ם חּוץ מ  י  ירּוָשלַּ ת  'ב  ת ְוַאחַּ י ֲהֵוי, ְוָכל ַאחַּ ָיא ָהכ  ְטר  ימַּ י ְבג  כא( ְמֵלֲאת 

ְשָנה ְלמּוד ְלמ  תַּ ְקָרא ּוֵבית הַּ   .ה ט("ב כ-לכים)מ ָהָיה ָלּה  ֵבית ֵסֶפר ְלמ 

ם.  י  ֶמֶלְךטעם לפרוט את בתי המגורים הרגילים שבעיר בין  איןָבֵתי ְירּוָשלַּ , אלא ֵבית ָגדֹולל ֵבית הַּ

םמדובר בבתים מיוחדים הראויים להקרא על שם ירושלים ומהותה,  י  , והכוונה לבתי ָבֵתי ְירּוָשלַּ

 כנסיות, שבתוכם לומדים מקרא ומשנה. 

י'ְרָיה ֶנֱאָמָנה ק  '( )ישעיה אהמניין ארבע מאות ושמונים הוא כמניין  ין 'ְמֵלֲאת  ְשָפט ֶצֶדק ָיל  . מ 

במקום 'מלאת משפט' נוספה הי', על כן נדרשת המילה בגימטריה, ויחד עם בית המקדש נמנים 

 ארבע מאות שמונים ואחד בתים. 
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הפסוק מתאר את חורבן הבית הראשון, אבל המדרש ראה בו אמירה גם לגבי הבית השני, 

ְוכָֻּלן : "מלאתי משפט, ארבע מאות ושמונים בתי כנסיות היו בירושלים, וחורבנו על ידי רומי

יָבן.  ְסָיאנּוס ְוֶהֱחר   ָעָלה ַאְספַּ

 

אי. ְוָלָמה ָקָרא אֹותֹו ֵבית ָגדֹול, ֶששָ  כַּ ָבן יֹוָחָנן ֶבן זַּ ְדָרשֹו ֶשל רַּ ים ְוֶאת ָכל ֵבית ָגדֹול. ֶזה ֵבית מ  נ  ם ְמתַּ

ְבחֹו שֶ  ְרְמָיה ְמקֹוֵנן ֲעֵליֶהם ֵאיָכה.ש  יל י  ְתח  ָקדֹוש  ָברּוְך הּוא. ֵכיָון ֶשָחְטאּו ָגלּו. ְוֵכיָון ֶשָגלּו, ה   ל הַּ

? מסתבר שאין מדובר בממדי הבית, כי מה חשיבות לכך. ובודאי אין טעם לציין ֵבית ָגדֹולמהו 

ת בית ה' ואת בית המלך, איזה בית נוסף את הבית הגדול אחרי שמנו בתים גדולים ממנו בעיר, א

בירושלים השתווה לאלה בגודלו? משום כך יש לראות בתואר 'גדול' תיאור לתוכנו של הבית, 

 ,רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי ,ואת כל בית גדול שרף באש(: "א ז")מגילה כלמה שנעשה בתוכו 

". המדרש שלנו מדגיש בו תפלהמקום שמגדלין  :וחד אמר .מקום שמגדלין בו תורה :חד אמר

ָבן יֹוָחָנן ֶבן את הסמיכות, הבית נקרא גדול על שם בעליו, "בית של גדול", " ְדָרשֹו ֶשל רַּ ֶזה ֵבית מ 

אי כַּ  ", בית ששונים בו שבחו של מקום, תורה ותפילה יחד.זַּ

אחרי השבר  רבן יוחנן בן זכאי זכה להקרא 'גדול' משום שהעמיד את התורה בישראל על תילה,

הגדול של חורבן הבית. הוא הצליח לאחות את הקרעים ולהפנות את המבט אל העתיד. גדולתו 

 הוכרה עוד בזמן הבית, ועל כן נחשב המשך רציף להנהגה ולמנהג שהיו בו.  

מדרשו של רבי יוחנן בן זכאי קורא בית  .בית המדרש נקרא על שם צדיק האמת שבכל דור"

מק החשך  ולו מתוך עידה טובה שזוכה אפומדרש כלולין בו. כל נקהתי שת בוגדול, כי כל קד

המקדש -שהוא בחינת בנין המשכן ובית ,הכל מקבץ הצדיק לתוך הבנין הקדוש שעוסק בבנינו

  .ג("פ' ז ,הלכות תפלת המנחה ,)ליקוטי הלכות שבונה בכל עת

ידועים לנו בתי כנסיות  המדרש מדבר על קיומם של בתי כנסיות רבים בזמן הבית השני, ואכן

גם בירושלים היו בתי כנסיות )כמו שמעידה הכתובת היוונית , בארץ ובתפוצות. זו המתקופ

שנתגלתה בחפירות עיר דוד, כתובת תיאודוטוס: "בנה את בית הכנסת לשם קריאת התורה 

 ולימוד מצוות ואת האכסניה והחדרים ומתקני המים לשם הארחת הנצרכים"(. בראש ענייני

הציבור עמדו לימוד התורה וקריאתה, ועל כן מקום בתי הספר ובתי המדרש בבית הכנסת. בצד 

בית הכנסת בעיר גמלא נבנה חדר נוסף, וחופר העיר שמריה גוטמן ע"ה סבר שזו כיתת לימוד. 

כי מה מתאים יותר להיות צמוד לבית הכנסת בעיר גמלא מאשר בית ספר, כתקנתו של יהושע בן 

ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן  :אמר רב יהודה אמר רב(: "א א"כ אבתרבא ב)גמלא 

שבתחלה מי שיש לו אב מלמדו תורה מי שאין  .גמלא שמו שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל

עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל  ...לו אב לא היה למד תורה

 ".מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר
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כל אלה חרבו עם המקדש, אך לא אבדו מישראל, אלא נבנו מחדש ושימרו את זכרו של המקדש 

בגולה. כל קהילה התכנסה בבית רוחני של עם ישראל הרכז הפך למבית הכנסת ומשהו מייעודו. 

כל יהודי באופן זה יכול היה . העםעל כלל , והתפללה וכולבית ישראל הכנסת שלה כמייצגת 

 .בית המקדשרגל ללה ל, כאילו עבמקום מגוריו יום בכלבציבור  ווהילעבוד את אל


