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פרשת  לטובה  עלינו  הבא  קודש  שבת 
שם  על  חזון",  "שבת  נקרא  "דברים" 
על  שהתנבא  הנביא  בדברי  בו  שמפטירים 
"חזון  א(:  א  )ישעיה  המקדש  בית  חורבן 
ועל  יהודה  על  חזה  אשר  אמוץ  בן  ישעיהו 
ירושלים". פרשה זו והפטרה זו, אנו קוראים 
שלפני  בשבת  הכלל,  מן  יוצא  ללא  תמיד 
תשעה  בה  שחל  בשבת  או  באב,  תשעה 

באב, שאז נדחה הצום ליום ראשון.

קריאת  סדר  כי  ומפורסם  ידוע  והנה 
במקרה,  איננו  השנה  בשבתות  הפרשיות 
אלא הכל מסודר בסדר יפה בכוונה תחילה 
במעגל השנה לפי תקנת עזרא הסופר, כמו 

ששנינו בגמרא )מגילה לא:(:

עזרא  אומר,  אלעזר  בן  שמעון  רבי  "תניא 
קללות  קורין  שיהו  לישראל,  להן  תיקן 
קודם  בחוקותי[  ]בפרשת  כהנים  שבתורת 
עצרת ]לפני חג השבועות[, ושבמשנה תורה 
מאי  השנה,  ראש  קודם  תבא[  כי  ]בפרשת 
ואיתימא ריש לקיש, כדי  טעמא, אמר אביי 

שתכלה השנה וקללותיה".

עזרא  ראה  מה  להתבונן  ראוי  זה  לפי 
הסופר על ככה, לתקן שיהיו קוראים פרשת 
והנה  באב.  תשעה  שלפני  בשבת  דברים 
)או"ח  ה"לבוש"  בדברי  כך  על  ביאור  מצינו 
שכתבו  מה  שהביא  ד(,  סעיף  תכח  סימן 
באב  "תשעה  )שם(:  ערוך  והשלחן  הטור 
הטעם  והוסיף  ואתחנן".  ]פרשת[  קודם 
פרשת  שיקראו  "כדי  ד(:  סעיף  )שם  כך  על 
דברים שמתחלת תוכחותיו של משה קודם 
ט' באב, כדי להפטיר בה בחזון שהיא תוכחת 

על חורבן".

ביאור דבריו כי מאחר שאנו רוצים להפטיר 
בשבת שלפני תשעה באב בתוכחת ישעיה 
הנביא על החורבן: "חזון ישעיהו בן אמוץ", 
לכן סידרו לקרוא אז פרשת דברים שנזכרה 
בה התוכחה של משה רבינו )דברים א יב(: 
את  בכך  להסמיך  כדי  לבדי",  אשא  "איכה 
שתי התוכחות - תוכחת משה לישראל לפני 
פטירתו, ותוכחת ישעיה הנביא לישראל על 

חורבן בית המקדש.

 "איכה אשא לבדי" 
תיקון ל"איכה ישבה בדד"

של  בדרכו  ללכת  יאיר  דברינו  פתח 
ה"לבוש", לבאר ביתר שאת הקשר הפנימי 
דברים  בפרשת  רבינו  משה  תוכחת  בין 
פי  על  החורבן,  על  הנביא  ישעיה  לתוכחת 
מאמר המדרש )איכה רבה הקדמה אות יא(: 
איכה  בתורה  קוראים  הייתם  זכיתם  "אילו 
אתם  הרי  זכיתם  שלא  ועכשיו  לבדי,  אשא 

קוראים )איכה א א( איכה ישבה בדד".

שבשתי  אמת  הן  א(  ביאור:  וצריך 
התוכחות נזכרה תיבת "איכה", אולם מדוע 
אשא  "איכה  בתורה:  קוראים  היינו  אם 
לבדי", לא היינו קוראים: "איכה ישבה בדד". 
ב( הלא גם כיום אנו קוראים בתורה: "איכה 
הרבים  בעוונותינו  זאת  ובכל  לבדי",  אשא 
וקוראים  החורבן  על  מתאבלים  עדיין  אנו 
העיר  בדד  ישבה  "איכה  באב:  תשעה  בליל 

רבתי עם היתה כאלמנה".

הבה  וחידותם  חכמים  דברי  לבאר  כדי 
משה  של  הנ"ל  התוכחה  בדברי  נתעמק 
טרחכם  לבדי  אשא  "איכה  בפרשתנו:  רבינו 
חכמים  אנשים  לכם  הבו  וריבכם,  ומשאכם 
ואשימם  לשבטיכם  וידועים  ונבונים 
חסר  "ואשמם,  רש"י:  ופירש  בראשיכם". 
יו"ד לומר שאשמותיהם של ישראל תלויות 
ולכוון  למחות  להם  שהיה  דייניהם,  בראשי 
מה  ביאור  וצריך  הישרה".  לדרך  אותם 
כאן:  להזכיר  ככה  על  רבינו  משה  ראה 
בראשי  תלויות  ישראל  של  "שאשמותיהם 

דייניהם". 

ט:(:  )יומא  בגמרא  ששנינו  מה  נקדים 
"מקדש ראשון מפני מה חרב, מפני שלשה 
עריות  וגלוי  זרה  עבודה  בו  שהיו  דברים 
שהיו  שני  מקדש  אבל  דמים...  ושפיכות 
עוסקין בתורה ומצוות וגמילות חסדים מפני 
מה חרב, מפני שהיתה בו שנאת חנם, ללמדך 
עבירות  שלש  כנגד  חנם  שנאת  ששקולה 

עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים".

ומקשה בגמרא: "ובמקדש ראשון לא הוה 
ביה שנאת חנם, והכתיב )יחזקאל א כז( מגורי 

אל חרב היו את עמי לכן ספק אל ירך, ואמר 
רבי אלעזר אלו בני אדם שאוכלין ושותין זה 
עם זה, ודוקרין זה את זה בחרבות שבלשונם, 
ההיא בנשיאי ישראל הואי". מבואר מזה כי 
גם במקדש הראשון כבר היתה שנאת חנם 

בין נשיאי ישראל.

 שנאת חנם בין נשיאי ישראל 
גרמה לשנאת חנם אצל כל ישראל

ומה נוראים הם דברי ה"כלי יקר" בפרשתנו 
חנם  השנאת  כי  שמבאר  א(,  א  )דברים 
שהיתה אצל נשיאי ישראל במקדש ראשון, 
גרמה לשנאת חנם אצל כל ישראל במקדש 

שני, והנה הדברים בלשון קדשו:

ביום  בו  "ובט' באב היה מעשה המרגלים, 
נולדה מדת שנאת חנם בישראל, כמו שכתוב 
אותנו  ה'  בשנאת  ותאמרו  כז(  א  )דברים 
אוהב  היה  ]והוא  רש"י  פירש  וגו',  הוציאנו 
אתכם אבל אתם שונאים אותו, משל הדיוט 
דבלביה  מה  רחמך  על  דבלבך  מה  אומר[ 
מהם  אחד  שכל  מאחר  סברו  המה  כי  עליך. 
אותם  שונא  מסתמא  כך  חבירו,  את  שונא 
רעה  מדה  ותלד  זו  צרה  ותהר  הקב"ה...  גם 
בבית  כי  ושני,  ראשון  בית  החריבה  אשר  זו 
ישראל,  נשיאי  בין  חנם  שנאת  היה  ראשון 
ישראל  כל  בין  הנגע  פשתה  שני  ובבית 

כדאיתא ביומא".

ויש להוסיף עוד כי הן אמת שבית מקדש 
ג' עבירות  על  נחרב משום שעברו  הראשון 
מתעוררת  הלא  כך  על  אולם  החמורות, 
מדוע  ישראל,  נשיאי  היו  איפה  השאלה: 
עבירות  ג'  על  לעבור  ישראל  מנעו מכל  לא 
החמורות. והתשובה על כך היא, כי מאחר 
ישראל  נשיאי  בין  אחדות  היתה  שלא 
לכן  שבלשונם,  בחרבות  זה  את  זה  שדקרו 
לא היו יכולים להתאחד בכוחות משותפים 
להשפיע על בני דורם למנוע מהם מלעבור 

על ג' עבירות החמורות.

הנ"ל:  בגמרא  מבואר  הרי  ועוד,  זאת 
שלש  כנגד  חנם  שנאת  ששקולה  "ללמדך 
ושפיכות  עריות  גלוי  זרה  עבודה  עבירות 
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בין  ששררה  חנם  השנאת  כי  נמצא  דמים", 
נשיאי ישראל היתה שקולה כנגד ג' עבירות 
החמורות, ומאחר שהם עצמם לא היו נקיים 
לא  לכן  העבירות,  ג'  כנגד  ששקולה  מפגם 
היה בכוחם להשפיע על ישראל להימנע מג' 

עבירות אלו בפועל.

מסעי  לפרשת  במאמר  הארכנו  וכבר 
ד"ה  תרנ"ט  )שנת  אמת"  ה"שפת  בדברי 
שאהרן  הקב"ה  סיבב  זה  מטעם  כי  כתיב(, 
בתחילת  אב,  חודש  בראש  נפטר  הכהן 
על  בהם  מתאבלים  שאנו  ימים  התשעה 
בית המקדש שנחרב בגלל שנאת חנם, כדי 
שאהרן ישפיע לנו מן השמים ללכת בדרכו 
ששנינו  כמו  מישראל,  אחד  כל  את  לאהוב 
הוי  )אבות פ"א מי"ב(: "הלל אומר,  במשנה 
ורודף  שלום  אוהב  אהרן,  של  מתלמידיו 

שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

 משה רבינו הגואל העתיד
השתוקק לקרב את הגאולה

עמוקות"  ה"מגלה  שכתב  מה  עוד  נקדים 
)אופן כ(, כי משה רבינו רצה להיכנס לארץ 
ישראל כדי לבנות את בית המקדש, והשיב 
לו הקב"ה שאינו יכול, כי אם היה בונה את 
בית המקדש לא היו האויבים יכולים לשלוט 
ט.(  )סוטה  בגמרא  כמבואר  ולהחריבו,  בו 
שלא שלטו השונאים במשכן משום שהיה 
ממה  ראיה  ומביא  משה,  של  ידיו  מעשה 
נגנז  ראשון  מקדש  "משנבנה  ששנינו: 
ועמודיו  ובריחיו  קרסיו  קרשיו  מועד  אהל 

ואדניו".

כי  יד(  ד  )איכ"ר  במדרש  מבואר  והנה 
בחורבן בית המקדש שפך הקב"ה חמתו על 
וזהו  ישראל.  על  ולא  האבנים  ועל  העצים 
המדרגה  לך",  "רב  למשה:  הקב"ה  שהשיב 
שלך היא גבוהה מאד, ואי אפשר לשונאים 
לעבור  תוכל  לא  לכן  ידיך,  במעשה  לשלוט 
כדי  המקדש,  בית  לבנות  הזה  הירדן  את 
על  ח"ו  חמתו  לשפוך  הקב"ה  יצטרך  שלא 

ישראל עכדה"ק.

ויש להוסיף כי גם משה ידע שלא ישלטו 
שהתפלל  ומה  ידיו,  במעשה  השונאים 
בית  לבנות  כדי  ישראל  לארץ  להיכנס 
המקדש, היינו כמו שכתב ה"מגלה עמוקות" 
רבינו  משה  כי  רנב(  )אופן  ואתחנן  על 
השתוקק להיכנס לארץ ישראל כדי להביא 
בזוהר  כמבואר  השלימה,  הגאולה  את 
עתיד  עצמו  שהוא  כה:(  )בראשית  הקדוש 
להיות מלך המשיח, ונרמז בפסוק )בראשית 
מט י(: "לא יסור שבט מיהודה, דא משיח בן 
דוד, ומחוקק מבין רגליו, דא משיח בן יוסף, 
עד כי יבא שיל"ה דא מש"ה". פירוש שיל"ה 

בגימטריא מש"ה.

משה  שהתפלל  מה  היטב  מבואר  מעתה 
המקדש  בית  לבנות  כדי  לארץ  שיכנס 
העתידה  בגאולה  שהרי  לעולם,  שיתקיים 
הרע  היצר  את  הקב"ה  ישחט  נב.(  )סוכה 
יהיה צורך  ואז שוב לא  ויתבטל מן העולם, 
ועל  העצים  על  חמתו  הקב"ה  שישפוך 
האבנים, אולם הקב"ה השיב לו שעדיין לא 
לגאולה  ראויים  ישראל  שיהיו  הזמן  הגיע 

העתידה.
זוהר  בתיקוני  שמבואר  מה  עוד  נקדים 
)תיקון סט קיב.(: "ואתפשטותיה דמשה בכל 
דרא ודרא ובכל צדיק וצדיק", פירוש נשמתו 
של משה רבינו מתפשטת בכל דור ודור בכל 
ואתחנן  וצדיק. ב"מגלה עמוקות" על  צדיק 
)אופן סה( מרמז ענין זה במה שאמר משה 
בי  ה'  "ויתעבר  כו(:  ג  )דברים  לישראל 
עיבור,  מלשון  הוא  "ויתעבר"   – למענכם" 
בכל  ודור  דור  בכל  להתעבר  צריך  שהוא 
צדיק וצדיק ולא היה יכול להביא בעצמו את 

הגאולה, "למענכם". 

 "איכה אשא לבדי"
אחרי פטירתו של אהרן אחי

מעתה יפתח לנו פתח להבין מעט מזעיר, 
לבו  מר  את  כמים  רבינו  משה  ששפך  מה 
לישראל בתוכחת מגולה: "איכה אשא לבדי 
זמן  כל  כלומר  וריבכם",  ומשאכם  טרחכם 
שלום"  ורודף  שלום  "אוהב  אחי:  שאהרן 
את  לבטל  בידי  מסייע  הוא  היה  קיים,  היה 
בין  שלום  משכין  שהיה  ידי  על  המריבות 

אדם לחבירו.

ההר  בהר  אהרן  שנפטר  כעת  אולם 
ונותרתי אני לבדי: "איכה אשא לבדי טרחכם 
ומשאכם וריבכם", כי אין בכוחי לבדי לבטל 
השנאת חנם והמריבות שביניכם. אולם עם 
אלא:  לנפשכם  אתכם  אעזוב  לא  זאת  כל 
וידועים  ונבונים  חכמים  אנשים  לכם  "הבו 
לשבטיכם", הלא הם צדיקים ומנהיגי ישראל 
על  בראשיכם",  "ואשימם  ודור,  דור  שבכל 

ידי שאתפשט ואתלבש בהם, ועל ידם אלמד 
אתכם דרכי ה' איך להתגבר על המדה הרעה 

של שנאת חנם.

והנה ראה משה רבינו ברוח הקודש סיבת 
במקדש  כי  מקדשות,  בתי  בשני  החורבן 
הראשון תשרור שנאת חנם בין נשיאי ישראל 
שבלשונם,  בחרבות  זה  את  זה  שידקרו 
בין  חנם  שנאת  שתשרור  יגרמו  זה  ידי  ועל 
במר  צרח  כן  על  שני,  במקדש  ישראל  כל 
רש"י:  ומפרש  בראשיכם",  "ואשימם  נפשו: 
"ואשמם, חסר יו"ד לומר שאשמותיהם של 
דייניהם, שהיה להם  ישראל תלויות בראשי 

למחות ולכוון אותם לדרך הישרה".

מאמר  להבין  עינינו  יאירו  כן  כי  הנה 
המדרש: "אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה 
איכה אשא לבדי", שבפסוק זה הוכיח משה 
חנם:  והשנאת  המריבות  על  ישראל  את 
"איכה אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם", 
אלא  לריב  שלא  מתעוררים  היינו  ואם 
בית  היה  לא  מישראל  אחד  כל  את  לאהוב 
המקדש נחרב, "ועכשיו שלא זכיתם", כי לא 
"הרי  חנם,  שנאת  על  בתשובה  נתעוררתם 
חורבן  על  בדד",  ישבה  איכה  קוראים  אתם 

בית המקדש בעון שנאת חנם.

מה  להבין,  לנו  ירווח  כך  לידי  שבאנו  כיון 
באב  תשעה  שלפני  שבת  לקרוא  שתיקנו 
של  תוכחותיו  בה  שנזכרו  דברים,  פרשת 
לבדי  אשא  "איכה  לישראל:  רבינו  משה 
את  ללמדנו  כדי  וריבכם",  משאכם  טרחכם 
את  מקבלים  היינו  שאם  המדרש  דברי 
לא  לבדי",  אשא  "איכה  משה:  של  תוכחתו 
"איכה  באב:  בתשעה  לקרוא  צריך  היינו 
להתעורר  להבין  נשכיל  ומזה  בדד",  ישבה 
בתשובה שלימה על עון שנאת חנם, ובזכות 
עוד  נצטרך  ולא  השלימה  לגאולה  נזכה  זה 

לומר: "איכה ישבה בדד".

 מדוע תיקן עזרא הסופר לסיים בכל שנה בימי בין המצרים

ספר במדבר ולהתחיל בהם ספר דברים

 משה רבינו אמר: "איכה אשא לבדי", בלי אהרן אחי אוהב שלום, 

"טרחכם משאכם וריבכם", שנאת חנם

 גמרא: גם במקדש ראשון שררה שנאת חנם

בין נשיאי ישראל שדקרו זה את זה בחרבות שבלשונם

 כלי יקר: שנאת חנם בין נשיאי ישראל במקדש ראשון

הולידה שנאת חנם בין כל ישראל במקדש שני

פרשת דברים - שבת חזון תשע"א | ב



שבת   - לטובה  עלינו  הבא  קודש  בשבת 
קוראים  אנו  באב,  תשעה  של  הצום  שלפני 
במאמר  ]ראה  דברים,  פרשת  בתורה  תמיד 
נראה  נתבונן  כאשר  והנה  כך[.  על  הביאור 
אנו  הכלל,  מן  יוצא  ללא  ושנה  שנה  שבכל 
מחברים בשלשה שבועות של בין המצרים 
ספר  הרביעי  הספר  את  בתורה,  בקריאתנו 

במדבר עם הספר החמישי ספר דברים.

מסיימים  אנו  הראשונים  שבועות  בשני 
פנחס  פרשת  הראשון  ]שבוע  במדבר,  ספר 
כשהן  מסעי  מטות  פרשיות  השני  ושבוע 
זו,  בשנה  כמו  נפרדות  כשהן  או  מחוברות, 
השני  ושבוע  מטות  פרשת  הראשון  שבוע 
פרשת מסעי[, ואילו בשבוע השלישי בשבת 
תמיד  מתחילים  אנו  באב,  תשעה  שלפני 
ספר דברים בקריאתנו פרשת דברים, וצריך 
את  שסידר  הסופר  עזרא  ראה  מה  ביאור 
לחבר  השנה,  שבתות  לכל  הקריאה  סדר 
ספר במדבר עם ספר דברים דוקא בשלשה 

שבועות של בין המצרים.

"דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות"
חשבתי דרכי לבאר הענין בזה על פי מה 
"מיום שחרב  יח:(:  )עירובין  בגמרא  ששנינו 
בשתי  שישתמש  לעולם  דיו  המקדש  בית 
הנשמה  כל  ו(  קנ  )תהלים  שנאמר  אותיות, 
בין  הקשר  מהו  ביאור  וצריך  י"ה".  תהלל 
ב'  שנחסרו  מה  ובין  המקדש,  בית  חורבן 
מה  פי  על  לומר  ויש  מהשם.  ו"ה  אותיות 
"ויאמר כי יד על כס  יז טז(:  שכתוב )שמות 
ופירש  דור".  מדור  בעמלק  לה'  מלחמה  י"ה 
ואין  שלם  שמו  שאין  הקב"ה  "נשבע  רש"י: 
כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק", כי 
ו"ה  כל זמן שעמלק קיים נחסרו ב' אותיות 

מן השם ונשארו רק אותיות י"ה.

ומצינו ביאור נפלא על כך ב"ישמח משה" 
בתיקוני  המבואר  פי  על  בשלח(,  )פרשת 
זוהר )הקדמה ט:( כי שם הוי"ה נרמז בראשי 
ה'שמים  י'שמחו  יא(:  צו  )תהלים  תיבות 
תמיד  נראה  בשמים  והנה  ה'ארץ.  ו'תגל 
גדולת הקב"ה אפילו בזמן של גלות והסתר 
ה'שמים  י'שמחו  בגלות  אפילו  לכן  פנים, 
בארץ  למטה  אבל  מלכותו,  כבוד  בהתגלות 
ו'תגל ה'ארץ  מתגלה כבוד מלכותו בבחינת 
והסתר  בגלות  אבל  גאולה,  של  בזמן  דוקא 

זמן  כל  כן  על  בארץ,  השמחה  חסרה  פנים 
שעמלק קיים שגורם הסתר פנים אין השם 
ראשי  שהם  ו"ה  אותיות  נחסרו  כי  שלם, 

תיבות ו'תגל ה'ארץ.

להמשיך  היא  המקדש  בית  תכלית  והנה 
השראת השכינה בארץ, כמו שכתוב )שמות 
בתוכם",  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  ח(:  כה 
בית המקדש מתמלא  בנין  ידי  על  כי  נמצא 
בהתגלות  כי  ו"ה,  אותיות  בשתי  גם  השם 
פנים  ההסתר  מתבטל  למטה  השכינה 
זהו  כי  לומר  ויש  ה'ארץ.  ו'תגל  זה  ידי  ועל 
שרמז רש"י בלשון קדשו: "ועשו לי מקדש, 
ועשו לשמי בית קדושה" - "לשמי" דייקא, 
הראשי  שהוא  השם  אותיות  ד'  להשלים 
תיבות של י'שמחו ה'שמים ו'תגל ה'ארץ, על 

ידי שיעשו מקדש "ושכנתי בתוכם".

שחרב  "מיום  המאמר:  יתבאר  מעתה 
בשתי  שישתמש  לעולם  דיו  המקדש  בית 
כי  יה",  תהלל  הנשמה  כל  שנאמר  אותיות, 
הארץ,  מן  השכינה  נסתלקה  הבית  בחורבן 
אותיות  בב'  רק  להשתמש  לעולם  דיו  לכן 
י"ה שהן י'שמחו ה'שמים, אבל שתי אותיות 
ו"ה שהן ו'תגל ה'ארץ חסרות כי אין שמחה 
בארץ, עד הגאולה העתידה שישרה הקב"ה 
ידי זה יחזירו  שכינתו בארץ בהתגלות, ועל 
ויש  למקומן.  ו'תגל ה'ארץ   - ו"ה  ב' אותיות 
שהיא  גאול"ה  בתיבת  הרמז  זהו  כי  לומר 
אותיות גאל ו"ה, שיגאל הקב"ה אותיות ו"ה 

שנסתלקו בגלות.

"שמעתי בת קול שמנהמת כיונה"
יפתח  האמור  פי  על  כי  וראה  בא  ועתה 
אחד  שכל  הגמרא,  מאמר  להבין  פתח  לנו 
ובפרט בימים  יום  מישראל צריך לשנן בכל 

אלו של בין המצרים )ברכות ג.(:

הייתי  אחת  פעם  יוסי,  רבי  אמר  "תניא 
מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות 
לטוב  זכור  אליהו  בא  להתפלל,  ירושלים 
תפלתי...  שסיימתי  עד  הפתח  על  לי  ושמר 
זו,  בחורבה  שמעת  קול  מה  בני  לי  ואמר 
ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה 
החרבתי  שבעונותיהם  לבנים  אוי  ואומרת, 
את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין 

האומות.

ואמר לי חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד 
אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלש פעמים 
אומרת כך, ולא זו בלבד אלא בשעה שישראל 
ועונין  ולבתי מדרשות,  כנסיות  לבתי  נכנסין 
בלשון  רבא  שמיה  ]יהא  הגדול  שמיה  יהא 
מבורך, הקב"ה מנענע ראשו ואומר,  קודש[ 
מה  כך,  בביתו  אותו  שמקלסין  המלך  אשרי 
לבנים  להם  ואוי  בניו,  את  שהגלה  לאב  לו 

שגלו מעל שולחן אביהם".

על  הקב"ה  מצטער  מדוע  ביאור  וצריך 
אומרים:  שאנו  בשעה  דוקא  ישראל  גלות 
"יהא שמיה רבא מבורך". ונראה לבאר הענין 
בזה על פי מה שכתבו התוספות )ברכות ג. 
ד"ה ועונין( בשם מחזור ויטרי לרבינו שמחה 
"יהא  הקדיש:  נוסח  לפרש  רש"י,  מתלמידי 
מתפללין  שאנו  תפלה  שזו   - רבא  שמיה 
יד  כי  טז(  יז  )שמות  כדכתיב  שמו,  שימלא 
על כס יה, שלא יהא שמו שלם וכסאו שלם 
עד שימחה זרעו של עמלק, ופירושו כך יהא 
שמי"ה ]אותיות[ שם י"ה רבא, כלומר שאנו 

מתפללין שיהא שמו גדול ושלם".

והנה הגם שהתוספות שם דחו פירוש זה, 
אולם ב"אבודרהם" )הקדיש ופירושו( האריך 
לברר וללבן פירוש זה, וגם ב"שער הכונות" 
לרבינו האריז"ל )ענין הקדיש דרוש א דף טו 
טור ג ד"ה עוד ירצה( מבואר בפירוש שצריך 

לכוון כן, ובלשון קדשו:

כי  פירוש  רבה,  שמיה  ויתקדש  "יתגדל 
רצונו  שמי"ה,  במלת  הרמוז  י"ה  של  השם 
על  וזה  רבא,  י"ה  שם  יהיו  י"ה...  שם  לומר 
אחרונות  אותיות  שני  עם  שנתחברו  ידי 
כי  ושלם,  גדול  השם  יהיה  כן  ידי  ועל  ו"ה, 
בעוד שהאותיות אלו נפרדות זו מזו ח"ו אין 
י"ה  של  שמו  יתגדל  ולכן  וגדול,  שלם  השם 
ויעשה רבא. ולכן יש י"א אותיות בב' תיבות 
ראשונות יתגד"ל ויתקד"ש, להורות על שני 
עד  שיעלו  י"א,  גימטריא  שהם  ו"ה  אותיות 
שני אותיות י"ה ויתחברו ויהיו שם אחד גדול 

ושלם".

פעם  כל  מדוע  היטב  מבואר  מעתה 
שישראל אומרים: "יהא שמיה רבא", שהיא 
תפלה ובקשה על הגאולה השלימה אשר אז 
יתמלא שמו יתברך, הקב"ה מנענע את ראשו 
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 אריז"ל: בעת כתיבת ספר תורה צריך לכוון 

כי חמשה חומשי תורה הם כנגד קוצו של י' וד' אותיות הוי"ה 

 בג' שבועות של בין המצרים אנו מחברים ספר במדבר עם ספר דברים

שהם כנגד ב' אותיות ו"ה החסרות בגלות

 כלי יקר: "אחד עשר יום מחורב", י"א ימים מתאבלים על החורבן,

י' בטבת, י"ז בתמוז, ט' ימים מר"ח עד ט' באב

 בימי בין המצרים צריך לכוון במיוחד: "יהא שמיה רבא",

שיהא שם י"ה רבא על ידי שיחזרו אותיות ו"ה

ואומר: "אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו 
ש'מיה  י'הא  א'מן  נוטריקון  אשר"י   - כך" 
שיתמלא  שמתפללים  בשעה  ולכן  ר'בא, 
השם מצטער הקב"ה על הגלות ששמו אינו 
בניו,  לו לאב שהגלה את  "מה  ואומר:  שלם 
ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם", 
בניו:  של  תפלתם  למלא  משתוקק  הוא  כי 
את  לקרב  "רבא"   י"ה  שם   - שמיה"  "יהא 

הגאולה כדי שיהיה השם שלם.

 ה' ספרים כנגד ד' אותיות הוי"ה 
עם הקוצו של י'

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שסידר 
ספר  עם  במדבר  ספר  לחבר  הסופר  עזרא 
דברים בימי בין המצרים, על פי מה שמצינו 
)פרשת  האריז"ל  לרבינו  המצות"  ב"טעמי 
כי בעת  האזינו( במצות כתיבת ספר תורה, 
הם  תורה  חומשי  שחמשה  יכוון  הכתיבה 
בראשית  ספר  כיצד,  הא  הוי"ה,  השם  כנגד 
הוא כנגד קוצו של י', ספר שמות הוא כנגד 
ה'  כנגד  הוא  ויקרא  ספר  עצמה,  י'  אות 
ראשונה, ספר במדבר הוא כנגד אות ו', ספר 

דברים הוא כנגד ה' אחרונה.

נמצא לפי זה כי ספר במדבר הוא כנגד אות 
ה' אחרונה, שהם  כנגד  וספר דברים הוא  ו' 
ב' אותיות החסרות מהשם כל זמן שעמלק 
בד  "כתונת  ד(:  טז  )ויקרא  וסימנך  קיים, 
קודש ילבש" - ב"ד נוטריקון ב'מדבר ד'ברים. 
יב  ידוע מה שכתב הרמב"ן )בראשית  והנה 
פועל דמיון  נס צריך לעשות  כל  לפני  כי  ו(, 

למטה כדי לעורר את הנס מלמעלה:

תצא  כאשר  עירין  גזירת  כל  כי  "ודע 
הגזירה  תהיה  דמיון,  פועל  אל  הגזירה  מכח 
הנביאים  יעשו  ולכן  פנים,  כל  על  מתקיימת 
מעשה בנבואות". וכן כתב הספורנו )במדבר 
ידי  על  יתברך  הא"ל  יעשהו  "הניסים  ח(:  כ 
מסודרת  תנועה  איזו  הקדמת  עם  עבדיו 
מאתו, כענין השליכהו ארצה, הרם את מטך, 

והכית בצור".

עזרא  שסידר  מה  היטב  מבואר  מעתה 
ספר  ולהתחיל  במדבר  ספר  לסיים  הסופר, 
בין  של  שבועות  בשלשה  דוקא  דברים 
חורבן  על  מתאבלים  אנו  שבהם  המצרים, 
בית המקדש, אשר מאז שנחרב בית המקדש 
להשתמש  לעולם  דיו  השכינה,  ונסתלקה 
בב' אותיות י"ה, כדי לעשות בכך פועל דמיון 
שהם  דברים  ספר  עם  במדבר  ספר  לקשר 
כנגד ו"ה שבשם, שנזכה להחזיר ב' אותיות 

ו"ה החסרות בגלות בגאולה העתידה.

 אחד עשר יום מתאבלים 
על החורבן כנגד ו"ה

יומתק לפרש בזה מה שאמר משה רבינו 
בפסוק השני של ספר דברים: "אחד עשר יום 

מחורב דרך הר שעיר עד קדש ברנע". וכבר 
לרמז  משה  ביקש  מה  הראשונים  נתייגעו 
לישראל באמרו: "אחד עשר יום מחורב דרך 
הר שעיר עד קדש ברנע", ]וידוע מה שפירש 

רש"י בזה[.

שמצינו  גדול  חידוש  ראו  נא  ראו  אולם 
בקיצור  שהביא  כאן  יקר"  ה"כלי  בדברי 
בפרשתנו,  גבורים"  "עיר  בספרו  שכתב  מה 
אחד  על  בכך  לרמז  רצה  רבינו  משה  כי 
חורבן  על  בהם  מתאבלים  שאנו  יום  עשר 
של  בצום  אחד  יום  והם  המקדש,  בית 
שבעה  של  בצום  אחד  יום  בטבת,  עשרה 
חודש  מראש  ימים  ותשעה  בתמוז,  עשר 
ימים  י"א  הם  וביחד  באב,  תשעה  עד  אב 

שמתאבלים על החורבן.

באמרו:  הגלות  על  משה  שרמז  וזהו 
"מחורב"  מתאבלים,  אנו  יום"  עשר  "אחד 
מאז שנחרב בית המקדש, "דרך הר שעיר", 
גלות  היא  שבהן  שהקשה  הגלויות  בכל 
קדש  "עד  בשעיר,  היושב  עשו  הוא  אדום 
ברנע", עד הגאולה העתידה כשיבוא משיח 
)ישעיה  שנקרא קדוש לגאלם, כמו שכתוב 
ישראל"  קדוש  גואלך  ה'  אמר  "כה  יז(:  מח 

עכדה"ק.

ימים  י"א  כי  להוסיף,  יש  האמור  לפי  אך 
הם  החורבן,  על  בהם  מתאבלים  שאנו 
שעולים  מהשם  החסרות  ו"ה  אותיות  כנגד 
בגימטריא י"א, ומטעם זה הזכיר משה רבינו 
דברים,  ספר  בתחילת  כאן  דוקא  זה  דבר 
יחד  משה  נתכוון  דברים  שבספר  מאחר  כי 
ו"ה  אותיות  ב'  להשלים  במדבר,  ספר  עם 
"אחד  לומר:  הקדים  לכן  מהשם,  החסרות 
על  מתאבלים  שאנו  מחורב",  יום  עשר 
ו"ה  ב' אותיות  כנגד  יום  החורבן אחד עשר 
שנחסרו מהשם, לכן הוסיף ספר דברים כדי 

להשלים ב' אותיות ו"ה אלו.

בתוכחתו  משה  שאמר  זהו  כי  לומר  ויש 
ספר  התחלת  שהיא  זו  בפרשה  לישראל 
"איכה אשא לבדי"  דברים כנגד ה' אחרונה: 
אוכל  איך  כלומר  לבדי",  אשא  ה'  "איך   -
"טרחכם  לבדי,  אחרונה  ה'  להשלים  לשאת 
את  רואה  אני  כאשר  וריבכם",  ומשאכם 
ריבכם והשנאת חנם שגרמו לחורבן שני בתי 

מקדשות.

שבחר  מה  לבאר  נאה  בפרפרת  נסיים 
בפסוק  תהלים  ספר  את  לסיים  המלך  דוד 
הללויה",  יה  תהלל  הנשמה  "כל  האחרון: 
שהוא רמז על חורבן בית המקדש כמאמר 
בית  שחרב  "מיום  לעיל:  שהבאנו  הגמרא 
בשתי  שישתמש  לעולם  דיו  המקדש 

אותיות, שנאמר כל הנשמה תהלל י"ה".

שמצינו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ויש 
במדרש תהלים )מזמור א(: "את מוצא שכל 
מה שעשה משה עשה דוד, משה הוציא את 
ישראל  את  הוציא  ודוד  ממצרים,  ישראל 
חמשה  להם  נתן  משה  מלכיות...  משעבוד 
ספר  דוד  להם  נתן  וכנגדם  תורה,  חומשי 

תהלים שיש בו חמשה ספרים".

נמצא לפי זה כי חמשה ספרים שבתהלים 
כנגד  מכוונים  תורה,  חומשי  חמשה  כמו 
קוצו של י' וד' אותיות של השם הוי"ה, הנה 
המלך  דוד  השלים  כאשר  זה  מטעם  כן  כי 
כנגד  שהם  שבתהלים  ספרים  חמשה  כל 
לשמים  עיניו  את  הרים  השם,  אותיות  כל 
בתפלה להקב"ה באמרו: "כל הנשמה תהלל 
בית המקדש  יה הללויה", הלא מאז שחרב 
לכן  י"ה,  אותיות  בב'  להשתמש  לעולם  דיו 
כדי  שבתהלים,  ספרים  חמשה  חיברתי 
אותיות  ד'  בכל  להשתמש  יוכל  שהעולם 

השם במהרה בימינו אמן.
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