
המצרי� בי� 

החורב� על  בכיות  סוגי שני

כאלמנה , היתה  עם  רבתי העיר בדד  ישבה  איכה 

תבכה בכו למס, היתה במדינות שרתי בגוים  רבתי

וגו'. הבכיה.בלילה  לשון  כפל מה לבאר  יש

חכמים ומבאר  התלמידי על  מקונן שהנביא  רבינו ,

קודם ומתחיל  עם, ההמון הת"ח,ועל  על לקונן

דביקות  באותו עמהם ואינו הש"י מהם שנסתלק 

חשובים  הם והת"ח קיים , שביהמ"ק בזמן כמקדם,

הוא  שלהם  שהחשיבות ההמון משא"כ עצמם, מצד 

בדד  ישבה  איכה - שמתחיל וזהו  האומות, כלפי

עםהעיר שבעם,רבתי והחשובים הגדולים  ר "ל, -

כ  - כאלמנה כי היתה  ממש , אלמנה ולא אלמנה

בגלות. גם בה' דביקות קצת  להם יש  עדיין

עם,ואז ההמון על שרתי וקוראםמקונן בגוים רבתי

כלפי במדינות אלא  עצמם, מצד  חשובים  שאינם -

היתה  איך  חשובים, הם  והמדינות כי למס הגוים ,

הת"ח  אצל  משא"כ המס , עול  עליהם הוטל בגלות

שהם המס , אל מקונן ממס ,אינו  כמבואר פטורים

ק"ח. בב"מ

לכל ולכן עצמו בפני  בכיה שיחד  בכיות, שני כפל

עם כת, ההמון והמס,בכיית העבדות ובכיית על

השכינה הת"ח  גלות  .א על

בגלות  עצמינו נקבע שלא  � צרות 

השיגוה רודפיה  כל  מנוח מצאה  לא בגוים ישבה היא 

המצרים  ג ')בין א ', .(איכה 

דרך ומבאר  על  שני משל,רבינו, לו שהיה למלך 

חטאו  ושניהם חכם, שאינו ואחד  חכם אחד  בנים ,

והנה נכריה, לארץ  והגלם  לחזור למלך , דעתו ,החכם 

הוא  כי וידע קבע, ישיבת שם כלל  לו ביקש ולא

אביו  מלפני לבקש שלוחים ושלח נכריה , בארץ  גר

השני הבן  אבל לחזור, חזק שרצונו  שלא המלך 

אביו  בית שכח  חכם , בשלוה היה לישב וביקש 

ניכרת  מחשבתו בראותו המלך והנה ובקביעות,

מעשיו, אויבים מתוך עליו ממקום גירה לדחותו 

לבו  על ישים  למען ולצערו, מלפני למקום  ולבקש

אצלו. להשיבו אביו

נכריה,כן  לארץ  בגלותינו די שלא  אצלינו, הדבר

גם  הצרות אלא  זאתרבו וכל ר"ל , למען וגזירות

מקומינו  זה  אין כי נשכח קבע,לא  ישיבת לישב

לפניו. להשיבנו אבינו אל נתחנן ולמען 

אינו וזהו  בגלות , המנוחה שחסרון הכתוב , שאמר

לנוח  כלל  רוצה שאינו החכם , כבן שהיינו משום

אלא בגויםבגלות, ישבה  הכתוב היא ע "ד ר "ל, -

בשלוה, לישב  יעקב ביקש - ופירש"י יעקב, וישב

ישראל בני בשלוהכן בגלות לישב  ובקביעות,ביקשה

מנוח אבל  מצאה  ובקשה לא החיפוש אחר  אף  -

כל  ולכן המצרים,לנוח, בין השיגוה  מחמת רודפיה

בגלות. עצמם לקבוע  שרצו

לתשובה לעורר  בהשגחה � צרות 
רוב  על הוגה  ה' כי שלו אויביה  לראש  צריה  היו

ה')פשעיה א', בדוקא (איכה נקט למה  לדייק  יש .

ההמשך  מהו וגם  שלו, ואויביה לראש , נעשו דצריה 

פשעיה '. רוב על הוגה  ה' 'כי לדבר טעם שנותן

ד ומפרש ישראל צריהרבינו, לבני  שמצירים המה  הם

אבל לראשים, נעשו  והמה אינם אויביהבפועל,

רבינו,א. מבאר זה ה'וכעין בלע  אפו, ביום  רגליו  הדם זכר  ולא  ישראל  תפארת ארץ משמים  השליך ציון בת את ה' באפו יעיב איכה

ושריה  ממלכה חלל  לארץ  הגיע  יהודה  מבצרי בעברתו  הרס יעקב  נאות  כל  את  חמל ב')ולא  - א' ב', דבפסוק(איכה מה לדייק דיש  ,

לשון  נקט  לשון ישראלא' נקט  ב ' ובפסוק ישראל], יעקב].יעקב[תפארת [נאות 

והנה העם. בפשוטי מדבר 'יעקב' ושם חכמים , ותלמידי מדרגה בעלי העם , בגדולי מדבר 'ישראל ' ששם  שידוע רבינו , אצלומפרש 

הקרבנות, והקריבו  השכינה  שרתה ששם  המקדש הבית היה  תפארתם כל  חכמים ש התלמידי מדבר א ' בפסוק משמים ולכן  השליך

'ישראל ' תפארת  ש ארץ  שהמשיך  וזהו  המקדש , הבית דהיינו רגליו- הדם  זכר  בפסוקלא  אבל המקדש], הבית דזהו  פירש "י  [עי'

ש  מדבר 'יעקב 'ב' נאות  כל את  חמל יעקב,לא  במדרגת שהם אותם  שאצל לעבדים - והיו  ושריה ממלכה שאבדו  על יגונם עיקר  הוי

מבצריהם, ש ונחרבו  שהמשיך ושריה'וזה ממלכה חלל  וגו' יהודה מבצרי בעברתו  .'הרס 
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ובמחשבה, בלב  אויבים אלא בפועל , כלום עושים

אלא לראשים, נעשו לא  שיושבים שלו הם היינו  -

גרידא. בשלוה

הדבר ,ולזה טעם לבאר הכתוב ישימו באה  למען

במקרה , הצרות באו לא  כי לבם , על  ישראל בני

פשעינו, גודל מפני לנו , צרים  הם הקב"ה ברצון אלא

להתחרט  אותנו  לעורר הצרות, הקב"ה  שהביא שנדע

שעשינו. העבירות על

הפסוקוזהו הוי"השאמר  כדי 'כי הרחמים [מדת

לתשובה] יגון]הוגה לעורר [לשון הדאיבה  לשון

פשעיה ' רוב על על לא ונדאג, ונתחרט שנבין -

והעוונות. החטאים על  אלא הצרות,

מצטער  הקב"ה כעס  בשעת  אפי'
בצרתינו

לי  עולל  אשר  כמכאובי מכאוב  יש  אם  וראו הביטו

אפו  חרון ביום ה ' הוגה  י "ב)אשר  אשר (א', ופירש"י: .

ה' דא"כאותי הוגה  לדייק ויש  אפו. חרון ביום

שינה לעיל למה  שאמר  ה')ממה הוגה',(פסוק ה' 'כי

לומר  שינה וכאן  אותי, הוגה שה' הוא הכונה ושם

השם '. הוגה  לפי "ז 'אשר  להבין  יש הלשון גם ,כפל

במה לי'להביט עולל במה'אשר הוגהוגם 'אשר

ה'.

הפסוקומפרש פירש השם'רבינו, הוגה  'אשר

המבואר  עפ"י אחר איכה )במדרשים באופן  מדרש  ,(עי'

המקדש בית חורבן על  נתעצב  הקב "ה שכביכול

החורבן  בשעת  הגזר מאוד בשעת לזה  קודם ואף ,

עבדו  שמכה דבשעה ודם, בשר  מדרך  והנה  דין .

זה, על  מצטער אינו  אפו חרון  בשעת  אז בנו , או

מעשהו, על מתנחם הוא חמתו כשך  כך אחר  ורק

מצטער  הוא  אפו חרון בשעת גם הקב "ה אצל אבל

הגדולה אהבתו על מורה  וזה ישראל, בני צרות על 

ישראל  בני בצרות שמשתתף ישראל , וכמו לבני ,

ט ')דכתיב  ס "ג , צר.(ישעי' לו  צרתם ובכל

הפסוקוזהו של חרון הכונה ביום  ה' הוגה 'אשר

שהקב"ה אפו' כביכול , ה' את הוגה אשר  דהיינו -

זאת  שהיה ואע"ג נתעצב , כביכול  חרון בעצמו 'ביום

לישראל.אפו', אהבתו  מגודל  ונובע 

ואמר,וזהו הנביא  מכאוב שכפל  יש אם וראו 'הביטו

שני כמכאובי', אומר זה על  שלי? המכאוב  ומהו

- אחד  לי',דברים, עולל  של 'אשר מצרתן דהיינו 

המכאוב  היתה לא אם אפילו - ושנית ישראל,

מכאובי גדול  מ"מ לאחר , אלא  לי , 'אשר נעשית

ה ' כביכול.הוגה  הקב "ה של מצערו דהיינו ,

השכינה צער  � הצער  עיקר 

שני  שאין ובאופן דהגם הלשון , כפל  רבינו מפרש 

- לי' עולל  'אשר  מ"מ הפרטית, כמכאובי מכאוב

הכאב היינו 'אשר שעיקר ממה הוא לי  שנעשה

- ה' השכינההוגה ויגון כביכול.מצער

שלישי  מדבר ובאופן זה שבפסוק רבינו מפרש

עצמו, על כמכאובי ירמיהו יש כל אם באמת  ובזה  ,

איך  בשמעם  ישתוממו הנביא  ירמיהו של רואיו

כמכאובי', מכאוב  יש אם וראו 'הביטו והלוא שאמר 

כבדוהו, השרים  וכל  מפרשנבוכדנאצר זה  ועל

משום  כמכאובי, מכאוב אין למה דבריו את ירמיהו

צער  הוא  - ה ' הוגה  'אשר  הוא לי ' ש 'עולל שמה

מכאובי,השכינה, כמו בעולם נמצא מכאוב אין  ולכן

ודם, בשר  שהם עצמם, על  מצטערים שכולם

מכאובי  משא"כ  יחשב, ואפס  ולאין  למות שעומדים

שהוא  יתברך , שמו  כבוד  על  השכינה, צער  על הוא 

הבריאה . תכלית

הגויי� בעיני  מבוזי� שאנו הטובה 

העמים  בקרב  תשימנו ומאוס  מ "ה )סחי ג ' מפרש(איכה .

הכונה בקשה ,רבינו  המבוארבדרך  בחובות בהקדם

בעיני ,הלבבות  מבוזים שאנו הוא  גדולה שטובה 

שאינם  מהם , מובדלים אנו כך ידי שעל  הגויים ,

אותנו  כופים ואינם  המלך , לעבדות אותנו לוקחים

לדתם  ולשוב בם, מבקשים להתחתן שאנו  וזהו  ,

העמים'. בקרב  תשימנו ומאוס 'סחי מהקב "ה

בהסתר  � שמעת  קולי

לשועתי  לרוחתי אזנך  תעלם אל שמעת (איכהקולי

נ "ו ) להקב"ה ג ', אומרים  שאנו הכונה, רבינו מפרש .

שמעת' מאתנו,'קולי בהסתר  שהוא אלא בודאי, -

מבקשים אנו ולכן בגלות, אנו שעדיין 'אל מחמת

אזנך ' בקולי תעלם  ששמעת  מה יהיה שלא -

שמעת.בהעלמה, כי ונכיר  נראה  אנחנו שגם  אלא

erechshai@gmail.com    732-363-6821 :להערות


