

לא מזמן היינו ב" ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדד" 1וחז"ל אומרים לנו שזה ראשי
תיבות " ֵאיבָ ה" .והשל"ה הקדוש אומר שבליל ט"ו באב הופכת
יאנִ י ַה ֶּמלֶּ ְׁך ֲח ָד ָריו 2.זאת אומרת שבלילה
ה" ֵאיבָ ה" ל" ִּב ָיאה"; ֱה ִב ַ
הזה אנחנו אומרים (בסדר הפוך) ִּב ָיאה — ָב ָדד יָ ְׁשבָ ה ֵאיכָ ה ָה ִּעיר.
מה פתאום? תראו איך היא נראית כמו עיר גדולה ,מלאת ערות,
מלאת התעוררות .זאת אומרת שמשהו בערב הזה הופך מאיבה
לביאה .זה קסם ,פלא גדול שמתרחש באחת.
והשאלה הגדולה היא ,מה הופך את הערב הזה והיום הזה לכל כך
מסוגל?
וחז"ל אומרים לנו :שנאת חינם החריבה בית .מביישים מישהו (בר
קמצא) בצורה נוראה וכולם רואים ולא עושים דבר 3.וביום ט"ו
באב ,מתקנים את האיבה" .איבה" היא התעלמות מצערו של
מישהו אחר .היום הזה מוקדש באהבה לרווקים ולרווקות שחווים
כזה צער ,ו ִמ ְׁב ָש ְׁר ָך ל ֹא ִת ְׁת ַע ָלם .ולכן המלים המהממות הן ,ל ֹא ָהיו
יָ ִמים טוֹ ִבים לְׁ יִ ְׁש ָר ֵאל ַכ ֲח ִמ ָשה ָע ָשר ְׁב ָאב וכְׁ יוֹ ם ַה ִכפו ִרים 5.זה לא
יום טוב לרווקות או יום טוב לרווקים; "יָ ִּמים טוֹ בִּ ים לְׁ יִּ ְׁש ָר ֵאל"  -זה
יום טוב לעם ישראל שמתגייס עבור מצוקתו של מישהו אחר,
עבור בושתו של מישהו אחר.

 1איכה א' ,א.
 2שיר השירים א' ,ד.
 3תלמוד בבלי ,גיטין נה ,ע"ב -נו ,ע"א[ .תרגום שטיינזלץ] וגם :מדרש איכה
ש ַלי ִם" – "ומפרש :על קמצא ובר
רבה ד ,ב'" :על ַק ְמצָא ּובַר ַקמְ צָא ח ְָרבָה י ְרּו ָ
קמצא נחרבה ירושלים ,וכך היה מעשה :אדם אחד שאוהבו היה נקרא קמצא,
ושונאו היה נקרא בר קמצא .עשה סעודה ,משתה גדול ,אמר לו לשמשו" :לך
הבא לי את קמצא אוהבו .הלך והביא לו בטעות את בר קמצא (שונאו) .בא
בעל הבית מצא אותו ,את בר קמצא ,שהוא יושב בסעודה .אמר לו ,לבר
קמצא" :הרי אדם זה ,כלומר ,אתה ,שונא של אותו אדם ,שלי הוא ,מה אתה
רוצה כאן?" "צא!" אמר לו בר קמצא" :הואיל וכבר באתי ,הנח לי ואתן לך
דמי כל מה שאני אוכל ושותה ,ואל תביישני בזה שאתה מגרש אותי מן
הסעודה" .אמר לו בעל הבית" :לא" .אמר לו בר קמצא" :אתן לך דמי חצי
סעודתך ובלבד שלא תוציאני!" אמר לו" :לא" .אמר לו" :אתן לך דמי כל
סעודתך!" אמר לו" :לא" ,ולבסוף אחזו בידו והעמידו והוציאו החוצה .אמר
בר קמצא " :הואיל והיו יושבים שם חכמים ולא מחו בו אף על פי שראו כיצד
הוא מביישני ,למד אתה מכאן שנוח להם בדבר כזה .אלך ,ואלשין עליהם
בבית המלך" .הלך למלכות אמר לו לקיסר" :מרדו בך היהודים!" "...
 4ישעיהו נ"ח ,ז.
 5משנה ,תענית ד' ,ח.

בט"ו באב המשנה בעצם מתצפתת את המחול הנהדר הזה של
הבנות בכרמים ואת הבנים שנִּ ְׁפנים לשם ,כי כל ִמי ֶּש ֵאין לוֹ ִא ָשה
נִ ְׁפנֶּ ה לְׁ ָשם 6,ואנחנו מהצד עומדים באהדה ובתפילה ענקית:
"שיצליח להם! שיצליח להם!"
זה תיקון האיבה .זה תיקון ה" ֵאיכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדד" .כשעם ישראל
מתגייס למען צערם של מבודדים ושל בודדים ,קוראים לזה "לֹא
ָהיו יָ ִמים טוֹ ִבים כאלה לְׁ יִ ְׁש ָר ֵאל" .כי ישראל טובים! כך ,יום כיפור
הוא תיקון הבין-אדם-לחברו .וט"ו באב ,גם הוא ,תיקון הבין-
אדם-לחברו.
שואלת אישה מאוד-מאוד חכמה את רבי יוסי" :תגיד ,האלוקים
שלך ,מה הוא עושה מהיום שהוא ברא את העולם?" והוא אמר
לה" :מזווג זיווגים" 7.רגע ,אבל הוא לא ,הוא לא! אילו אכן כך הוא
עושה מה יום שברא את עולמו ,אז למה כל כך הרבה מבקשים
ומבקשות עדיין את זיווגם?!
והמטרונה (שהיא לגמרי לא מטומטמת ,היא אישה חכמה מאוד)
אומרת" :אם זה מה שה' עושה ,ואם ה' הוא כל-יכול ,ועדיין הוא
מעכב את הזיווגים ,זה מפני שהוא רצה שנהפוך לחברה טובה
יותר .שנתאכפת גם אנחנו ונעשה משהו עבורם".
ומה היא עושה? היא לגמרי לא טיפשה .היא לוקחת יוזמה :חתונה
ממבט ראשון 😊 .היא לוקחת את כל העבדים ואת כל השפחות
שלה ומשדכת אותם .והיא חושבת לפני שהיא משדכת אותם.
היא לא טיפשה .היא רואה שזה מתאים פחות או יותר לזו ,אבל
יטאֵ ,דין ַרגְׁ לֵ יה ְׁת ִב ָירא,
למחרת בבוקר ,הם מגיעים ֵ -דין ֵעינוֹ ְׁש ִמ ָ
זה רגלו שמוטה וזו עינה טרוטה 8.ואז היא אומרת לרבי יוסי" :לֵ ית
ֱאלוֹ ַ -ה ֶּכ ֱאלָ ֲהכוֹ ן .באמת אלוקים שלך הכי גדול".

 6תלמוד בבלי ,תענית לא ,ע"א וגם :מדרש איכה רבה ,פתיחתא ל"ג.
 7מדרש בראשית רבה ס"ח ,ד.
 8שם.

אז רגע .אם צריך התערבות אנושית ,וה' אומר "מבלי שהחברה
תתגייס לעזרת הרווקים והרווקות אני לא משדך" ,אז למה היא
לא הצליחה? הרי זה בדיוק מה שהיא עשתה .מה רוצים מחייה?
והתשובה :כשאתם מגיעים לגעת בקודש הזה ,בכאב הגדול
והענק הזה ,שמתפרש על פני כל החברות ,אתם לא המטרונה.
והם  -לא העבדים והשפחות שלכם .את זה ְׁתשרשו .חסכו
מהרווקים את ההמלצות שלכם ,תפסיקו להעיר ,תפסיקו לרצות
לתקן את "הרווקה העקשנית" ואת "הרווק הבררן" .כך זה לא ילך.
הזוגות האלה מגיעים בבוקר ואומרים" :אבל לא שאלת ,מטרונה!
אני לא רוצה בו .אני לא רוצה בה".
ענווה ,אנשים .נכון ,ה' לא ישדך בלעדיכם .ה' חפץ בחברה
מתאכפתת ,ולכן כל המשמח חתן וכלה ,זוכה לקולות שנשמעו
בהר סיני 9.זקוקים לכם ,מתווכים! זקוקים לאכפתיות שלכם .זה
תיקון האיבה .אתם תביאו אותו אליה ואותה אליו .אתם תהפכו
"איבה" ל"ביאה" .אבל אתם תבואו כמו עבדים ושפחות .אתם
תבואו כמה שפחות מאמינים בעצמכם ובחוכמתכם .אתם לא
תאפסו ותשימו אותם בכאב על כאבֵ " .איכָ ה יָ ְׁש ָבה ָב ָדד" ,אומר
הרבי ממעזריטש ,זה " ָב ָד-ד"  -ב-ד' אמות בתוך ד' אמות .זו
בדידות בתוך בידוד .ד' -בתוך ד'ֵ " ,איכָ ה יָ ְׁשבָ ה ָבָ -דד" ,כמה
אפשר?!
והיות שהצטערתם בכפליים ,רווקים ורווקות אהובים שלנו ,אתם
תשמחו בכפליים! ואנחנו מבטיחים לכם לבוא אליכם בענווה ,כמו
רבי יוסי שמתמודד עם המטרונה .הוא זה שנכנס לתוך חורבה
ושמע ַבת קוֹ ל ֶּש ְׁמנַ ֶּה ֶּמת ְׁכיוֹ נָ ה 10.הוא נכנס לתוך המקום הזה,
החרב הזה ,הפגוע הזה ,הכאוב הזה ,ועומד בתפילה גדולה כי
אכפת לנו מכן ומכם .כי אנחנו רוצים בשמחתכם .כי אנחנו מבינים
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 9תלמוד בבלי ,ברכות ו ,ע"ב" :וְָאמַר ַרבִי ֶחלְבֹוָ ,אמַר ַרב הּונָא ' :ׇּכל ַהנֶ ֱהנֶה
שנֶ ֱאמַר :״קֹול שָׂ שֹון וְקֹול
שמְחֹו עֹובֵר ַבחֲמִ שָה קֹולֹותֶ ,
ִמסְעּו ַדת ָח ָתן ְואֵינֹו ְמ ַ
שמְחֹו
שִׂ ְמחָׂה קֹול חָׂתָׂ ן וְקֹול ַּכלָׂה קֹול אֹו ְמ ִׂרים הֹודּו אֶ ת ה׳ ְצבָׂאֹות״'ְ .ואִם ְמ ַ
שנִ ְּתנָה ַב ֲח ִמשָה קֹולֹות,
ַּתֹורה ֶ
ש ַע בֶן ֵל ִוי' :זֹוכֶה ל ָ
שכָרֹו? ָאמַר ַרבִי יְהֹו ֻׁ
מַה ְ
שנֶ ֱאמַר :״ ַּויְהִׂי בַּּיֹום הַּשְ לִׂישִׂ י ִׂבהְיֹות הַּבֹּקֶר ַּויְהִׂי קֹֹּלת ּוב ְָׂרקִׂים ְו ָׂענָׂן ָׂכבֵד עַּל
ֶ
ָׂההָׂר וְק ֹּל שֹופָׂר וְגֹו׳ַּ .ויְהִׂי קֹול הַּשֹּפָׂר וְגֹו׳ ְוהָׂאֱ ֹל ִׂקים יַּ ֲענֶּנּו בְקֹול״ '.אִינִי?
ּתֹורה
ְוהָא ְכתִיב ״וְכׇל ָׂהעָׂם רֹואִׂ ים אֶ ת הַּּקֹולֹות״! אֹותָן קֹולֹות ,דְקֹודֶם ַמּתַן ָ
הֲוֹו".
 10תלמוד בבלי ,ברכות ג' ,אַּ " :תנְי ָאָ ,אמַר ַרבִי יֹוסֵיַ " :פעַם ַאחַת ָהי ִיתִי ְמ ַהלְֵך
ש ַלי ִם ְל ִה ְת ַפלֵל .בָא ֵא ִלי ָהּו זָכּור
ֵחּורבֹות י ְרּו ָ
ְחּורבָה ַאחַת מ ְ
ַבד ֶֶרְך ְונִ ְכנַ ְסּתִי ל ְ
שסִיי ַ ְמּתִי
שסִיי ַ ְמּתִי ְּת ִפ ָלתִי .לְַאחַר ֶ
שמַר לִי עַל ַה ֶפ ַתחְ ( ,ו ִה ְמּתִין לִי) עַד ֶ
לַּטֹוב ְו ָ
ּומֹורי״.
ִ
ְּת ִפ ָלתִי ָאמַר לִי :״שָלֹום ָעלֶיָךַ ,רבִי״ .וְָאמ ְַרּתִי לֹו :״שָלֹום ָעלֶיָךַ ,ר ִבי
ְחּורבָה זֹו? ָאמ ְַרּתִי לֹוְ :ל ִה ְת ַפלֵל .וְָאמַר לִי:
וְָאמַר לִיְ :בנִיִ ,מ ְפנֵי מָה נִ ְכנַ ְס ָּת ל ְ
שמָא י ַ ְפסִיקּו בִי עֹוב ְֵרי
ָהי ָה לְָך ְל ִה ְת ַפלֵל ַבד ֶֶרְך .וְָאמ ְַרּתִי לֹוִ :מ ְתי ֵָרא ָהי ִיתִי ֶ
שעָה ָל ַמ ְדּתִי מִ מֶנּו
ד ְָרכִים ,וְָאמַר לִי ָהיָה לְָך ְל ִה ְת ַפלֵל ְּת ִפלָה ְקצ ָָרה .בְאֹותָּה ָ
ש ִמ ְת ַפ ְללִין ַבד ֶֶרְך,
ְחּורבָהְ ,ו ָל ַמ ְדּתִי ֶ
שאֵין נִ ְכנָסִין ל ְ
שְֹלשָה ְדב ִָריםָ :ל ַמ ְדּתִי ֶ
ש ַמ ְע ָּת
ש ַה ִמ ְת ַפלֵל ְבד ֶֶרְך ִמ ְת ַפלֵל ְּת ִפלָה ְקצ ָָרה .וְָאמַר לִיְ :בנִי ,מָ ה קֹול ָ
ְו ָל ַמ ְדּתִי ֶ
ש ְמנַ ֶה ֶמת כְיֹונָה וְאֹומֶ ֶרת :״אֹוי ְל ָבנִים
ש ַמ ְעּתִי בַת קֹול ֶ
ְחּורבָה זֹו? וְָאמ ְַרּתִי לֹוָ :
ב ְ
ש ַבעֲֹונֹותֵיהֶם ֶהח ֱַר ְבּתִי ֶאת בֵיתִי ְוש ַָר ְפּתִי ֶאת הֵי ָכלִי ְו ִהגְלִיתִים ְלבֵין הָאּומֹות״.
ֶ
שעָה זֹו ִב ְלבַד אֹומ ֶֶרת כְָךֶ ,אלָא ְבכָל יֹום וָיֹום,
שָךֹ ,לא ָ
וְָאמַר לִיַ :חי ֶיָך ְו ַחי ֵי ר ֹא ְ
שיִש ְָראֵל נִ ְכנָסִין ְל ָבּתֵי
שעָה ֶ
שָֹלש ְפ ָעמִים אֹומ ֶֶרת כְָך .וְֹלא זֹו ִב ְלבַד ֶאלָאְ ,ב ָ
ְכנֵסִיֹות ּו ְל ָבּתֵי ִמד ְָרשֹות וְעֹונִין ״יְהֵא שְ מֵיּה ַהגָדֹול ְמב ָֹורְך״ַ ,הקָדֹוש בָרּוְך הּוא
ש ְמ ַק ְלסִין אֹותֹו ְבבֵיתֹו כְָך ,מַה לֹו לָָאב
ְמנַ ְענֵ ַע ר ֹאשֹו ,וְאֹומֵרַ " :אש ְֵרי ַה ֶמלְֶך ֶ
שגָלּו ֵמעַל שּו ְלחַן ֲאבִיהֶם"".
ש ִהגְלָה ֶאת ָבנָיו ,וְאֹוי ָלהֶם ַל ָבנִים ֶ
ֶ

שכל הנושא אישהְׁ ,כ ִאילו ָבנָ ה ַא ַחת ֵמחו ְׁרבוֹ ת יְׁ רו ָשלַ יִ ם 11וכל זמן
שאתם לא בנויים ,משהו בנו הרוס.
אני רוצה שנישא תפילה ,כולנו ביחד ,את פרק התהלים המשגע
הזהֶּ ,א ָשא ֵעינַ י ֶּאל ֶּה ָה ִרים ֵמ ַאיִ ן יָ בֹא ֶּעזְׁ ִרי ,שיעקב אבינו אומר
עזֶּ ר ְׁכנֶּ גְׁ ֹּֽדֹוֵ ( 12מ ַאיִ ן יָ בֹא ֶּעזְׁ ִרי)13.
במצוקתו כשהוא מחפש את הֵ֖ ֵ -
שבעה פסוקי נחמה ,כנגד שבעה דנחמתא .בואו נגיד באהבה
גדולה ,בענווה הגדולה ,את מזמור האכפתיות של מי שרוצה
חברה מתוקנת ,של מי שמבקש שכבר תבואי הביתה ,שכבר תבוא
הביתה .אנחנו הופכים עכשיו איבה ל-ביאה:
ִׁשיר לַ ַמ ֲעלוֹ תֶ :א ָּׂשא ֵעינַ י ֶאל ֶה ָּׂה ִׁרים ֵמ ַאיִׁ ן יָּׂ בֹא ֶעזְ ִׁרי.
ֶעזְ ִׁרי ֵמ ִׁעם ה' ע ֵֹשה ָּׂש ַמיִׁ ם וָּׂ ָּׂא ֶרץ.
ַאל יִׁ ֵתן לַ מוֹ ט ַרגְ לֶ ָּׂך; ַאל יָּׂ נום ש ְֹמ ֶרךָּׂ.
ישן שוֹ ֵמר יִׁ ְש ָּׂר ֵאל.
ִׁה ֵנה לֹא יָּׂ נום וְ לֹא יִׁ ָּׂ
ה' ש ְֹמ ֶר ָּׂך; ה' ִׁצ ְל ָּׂך ַעל יַ ד יְ ִׁמינֶ ךָּׂ.
יוֹ ָּׂמם ַה ֶש ֶמש לֹא יַ ֶכ ָּׂכה; וְ יָּׂ ֵר ַח ַב ָּׂליְ לָּׂ ה.
ה' יִׁ ְש ָּׂמ ְר ָּׂך ִׁמ ָּׂכל ָּׂרע :יִׁ ְשמֹר ֶאת נַ ְפ ֶש ָּׂך.
את ָּׂך ובוֹ ֶא ָּׂך ֵמ ַע ָּׂתה וְ ַעד עוֹ לָּׂ ם.
ה' יִׁ ְש ָּׂמר ֵצ ְ
שבפעם הבאה שתצאי  -את תבואי.
ואי כַ ָלה,
כשבפעם הבאה שתצא  -אתה תביא אותה אל ביתך; ב ִ
ואי כַ ָלה.
ב ִ
אוהבת אתכן .באהבה ענקית מחכה לשמחתכן השלמה.

 11תלמוד בבלי ,ברכות ו' ,ע"ב.
 12בראשית ב' ,יח.
 13תהילים קכ"א ,א.
 14רבי שלמה אלקבץ" ,לכה דודי" ,מתוך סידור התפילה ,סדר קבלת שבת.

