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. 

ְעיָהּו ֶבן  ֲחזֹוןשבת פרשת דברים מכונה שבת חזון על שם ההפטרה הנקראת בשבת זו החלה תמיד לפני תשעה באב: "     יְשַׁ

ל יְהּוָדה ִוירּוָשָלם ִביֵמי ֻעזִיָהּו יֹו ְלֵכי יְהּוָדה" )ישעיהו א/א(.ָאמֹוץ ֲאֶשר ָחזָה עַׁ  ָתם ָאָחז יְִחזְִקיָהּו מַׁ

בדבריו מוכיח ישעיהו את העם קשות על הקלקולים הדתיים והמוסריים שפשו בקרבו, מוכיח אותם על ההתרחקות מהקב"ה 

הפרטי  ועל אטימות הלב והאכזריות שבין איש לרעהו. הוא מוכיח את שדרת המנהיגות שסרחה ועיוותה משפט ואת האדם

: ִלְמדּו ֵהיטֵ  ְלֵליֶכם ִמנֶגֶד ֵעינָי ִחְדלּו ָהֵרעַׁ עַׁ ֲחצּו ִהזַּׁכּו ָהִסירּו רֹעַׁ מַׁ ב ִדְרשּו ִמְשָפט שהרבה גם הוא להרע.  הנביא קורא להם "רַׁ

ְשרּו ָחמֹוץ ִשְפטּו יָתֹום ִריבּו ַאְלָמנָה" )פס' טז  "."טּוב ָהָאֶרץ תֹאֵכלּו –יז(. אם זאת תעשו -אַׁ

שנה לפני חורבן בית ראשון, מוכיח במילים קשות וחריפות את יהודה על הזוועות שהוא רואה בה  250-ישעיהו, המנבא כ

אך גם מקונן עליה בלשון הקינה "איכה", לשון שתהפוך בימי החורבן בפיו של ירמיהו לסמל לכל הקינות כולן: ישעיהו 

ְצִחים" וירמיהו אחריו מקונן:  "ָהיְָתה ְלזֹונָה ִקְריָה נֶא   ֵאיָכהאומר: " ָתה ְמרַׁ יְָשָבה ָבָדד  ֵאיָכהָמנָה ְמֵלֲאִתי ִמְשָפט ֶצֶדק יִָלין ָבּה ְועַׁ

ס" )איכה א/א(. ְמִדינֹות ָהיְָתה ָלמַׁ ּגֹויִם ָשָרִתי בַׁ ָבִתי בַׁ ָבִתי ָעם ָהיְָתה ְּכַאְלָמנָה רַׁ  ָהִעיר רַׁ

ֲאֶכם ְוִריְבֶכם" )דברים א/א(. ָכהֵאילשניהם קדם משה בפרשתנו באמרו: " שַׁ ִדי ָטְרֲחֶכם ּומַׁ  ֶאָשא ְלבַׁ



 

 

חז"ל במדרש איכה )פרשה א, א( הצביעו על שלוש ה'איכות' באמרם: "שלושה נתנבאו בלשון איכה". והם מסבירים למה 

ותה בפחזותה ואחד הדבר דומה: "א"ר לוי משל למטרונה שהיו לה שלשה שושבינין אחד ראה אותה בשלותה ואחד ראה א

ראה אותה בניוולה כך משה ראה את ישראל בכבודם ושלותם ואמר איכה אשא לבדי טרחכם ישעיה ראה אותם בפחזותם 

 ואמר איכה היתה לזונה ירמיה ראה אותם בניוולם ואמר איכה ישבה."

חורבן ומנסה בכל כוחו להשיב ישעיהו שרואה אותם בפחזותם מקונן "איכה היתה לזונה קריה נאמנה". ירמיהו שמנבא על ה

את העם בתשובה ולמנוע את החורבן נאלץ בסופו של דבר לקונן על ניוולם "איכה ישבה בדד...". אך משה שראה אותם 

 מדוע הוא משתמש בלשון הקינה "איכה"?  –בשלוותם 

 נתבונן ברצף הפסוקים בפרשת דברים:

ִהוא ֵלאמֹר ֹלא   ר ֲאֵלֶכם ָבֵעת הַׁ יִם ָלרֹב: )ט( ָואֹמַׁ ָשמַׁ יֹום ְּככֹוְכֵבי הַׁ ֹלֵהיֶכם ִהְרָבה ֶאְתֶכם ְוִהנְֶכם הַׁ ִדי ְשֵאת ֶאְתֶכם: )י( ד' א  אּוכַׁל ְלבַׁ

ֲאֶשר ִדֶבר ָלֶכם: )יב(  ֹלֵהי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְפָעִמים ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַׁ י טָ )יא( ד' א  ְרֲחֶכם ּוַמַשֲאֶכם ֵאיָכה ֶאָשא ְלַבדִּ

יְבֶכם: ֹ  ְורִּ ֲענּו אִֹתי וַׁת ָדָבר ֲאֶשר )יג( ָהבּו ָלֶכם ֲאנִָשים ֲחָכִמים ּונְבֹנִים ִויֻדִעים ְלִשְבֵטיֶכם וֲַׁאִשיֵמם ְבָראֵשיֶכם: )יד( וַׁתַׁ אְמרּו טֹוב הַׁ

ְרָת לֲַׁעשֹות:  ִדבַׁ

פותח בברכה על קיום הבטחת הריבוי שנתן ד' לאבות ומנמק בכך לאור העיון בפסוקים השאלה רק מתחזקת! משה דווקא 

 את אי יכולתו לשאת לבדו בנטל. מדוע מתגנבת לפסוק יב נימה אחרת? גם של קינה )איכה אשא( וגם של טורח )טרחכם(?

 דברי רש"י אולי יבהירו את העניין:

שה ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך? לא ממך חלטתם את הדבר להנאתכם. היה לכם להשיב: רבינו מ -ותענו אותי וגו' 

 שנצטערת עליה? 

אלא ידעתי מחשבותיכם שהייתם אומרים: עכשיו יתמנו עלינו דיינין הרבה, אם אין מכירנו אנו מביאין לו דורון והוא נושא 

 לנו פנים:

ה מזהה את הנימה הזאת טענה קשה בפי רש"י: ישראל שמחים על מינוי השופטים מפני שזה פותח פתח לעיוות משפט. מש

ורומז עליה בלשון הקינה "איכה".  המדרש אם כן משרטט כאן קו עמוק המוביל מימיה הראשונים של כינון מערכת המשפט 

ָמנָה ְמֵלֲאִתי ִמְשָפט  ֵאיָכהבימי משה, אל זעקתו של ישעיהו על מערכת המשפט שהצדק נעלם ממנה " ָהיְָתה ְלזֹונָה ִקְריָה נֶא 

ְצִחים". משם קצרה הדרך לקינתו של ירמיהו על העונש שנגזר עליהם גם בעקבות הפיכת המשפט ֶצֶדק יָ  ָתה ְמרַׁ ִלין ָבּה ְועַׁ

ס". ֵאיָכהלמשפח: " ְמִדינֹות ָהיְָתה ָלמַׁ ּגֹויִם ָשָרִתי בַׁ ָבִתי בַׁ ָבִתי ָעם ָהיְָתה ְּכַאְלָמנָה רַׁ  יְָשָבה ָבָדד ָהִעיר רַׁ

 עיהו בהבטחה לכונן מחדש משפט צדק כמו זה שאליו כיוון משה: את נבואתו מסיים יש

יְִך ְּכָבִראשֹנָה וְ  בֹר ִסיגָיְִך ְוָאִסיָרה ָּכל ְבִדיָליְִך: ְוָאִשיָבה שְֹפטַׁ יְִך ְוֶאְצרֹף ּכַׁ ְתִחָלה ַאֲחֵרי ֵכן יִָקֵרא ָלְך ִעיר ְוָאִשיָבה יִָדי ָעלַׁ יְִך ְּכבַׁ יֲֹעצַׁ

ֶצֶדק ִקְריָה ָמנָה: ִציֹון ְבִמְשָפט ִתָפֶדה ְוָשֶביָה ִבְצָדָקה )ישעיהו א/כה הַׁ  כז(.-נֶא 

 אמן כן יהי רצון.

 שבת שלום וצום קל ומועיל.

 


