
 

 

 

 

 

  

                                                 

ָבה ָבָדד"לא מזמן היינו ב ְׁ אשי וחז"ל אומרים לנו שזה ר 1"ֵאיָכה ָיש 
". והשל"ה הקדוש אומר שבליל ט"ו באב הופכת ֵאיָבה"תיבות 

יָאה"ל "ֵאיָבה"ה ךְׁ  ; "ב ִּ לֶּ זאת אומרת שבלילה  2.ֲחָדָריוֱהִביַאִני ַהמ ֶּ
יָאההזה אנחנו אומרים )בסדר הפוך(  ָבה ֵאיָכה  ָבָדד — ב ִּ ְׁ ירָיש  . ָהעִּ

ת, תראו איך היא נראית כמו עיר גדולה, מלאת ערו   מה פתאום?
מלאת התעוררות. זאת אומרת שמשהו בערב הזה הופך מאיבה 

 זה קסם, פלא גדול שמתרחש באחת. לביאה. 

לכל כך והיום הזה והשאלה הגדולה היא, מה הופך את הערב הזה 
 ? מסוגל

)בר שנאת חינם החריבה בית. מביישים מישהו  :וחז"ל אומרים לנו
ביום ט"ו ו 3ר.כולם רואים ולא עושים דבו בצורה נוראהקמצא( 

היא התעלמות מצערו של  "איבה" .מתקנים את האיבה ,באב
מישהו אחר. היום הזה מוקדש באהבה לרווקים ולרווקות שחווים 

ם. ,כזה צער ַעל ָ ָך לֹא ִתתְׁ רְׁ ש ָ ִמב ְׁ לֹא ָהיו   ולכן המלים המהממות הן,  ו 
ָאב  ר ב ְׁ ה ָעש ָ ָ ֲחִמש   ָרֵאל כ ַ ִיש ְׁ ִריםָיִמים טֹוִבים לְׁ ו  פ  יֹום ַהכ ִ כְׁ  לאזה  5. ו 

ָרֵאל; "יום טוב לרווקים או יום טוב לרווקות ש ְׁ יִּ ים לְׁ ים טֹובִּ ה ז  -" ָימִּ
 ,יום טוב לעם ישראל שמתגייס עבור מצוקתו של מישהו אחר

 עבור בושתו של מישהו אחר. 

 
 איכה א', א.  1
 שיר השירים א', ד.  2
מדרש איכה גם: ו נו, ע"א. ]תרגום שטיינזלץ[- ע"בנה, גיטין תלמוד בבלי,  3

ומפרש: על קמצא ובר " – ""על ַקְמָצא ּוַבר ַקְמָצא ָחְרָבה יְרּוָשַליִם: 'רבה ד, ב

היה נקרא קמצא,  אדם אחד שאוהבו קמצא נחרבה ירושלים, וכך היה מעשה:

  לך"ושונאו היה נקרא בר קמצא. עשה סעודה, משתה גדול, אמר לו לשמשו: 

בא  בטעות את בר קמצא )שונאו(. הבא לי את קמצא אוהבו. הלך והביא לו

לבר  ,בעל הבית מצא אותו, את בר קמצא, שהוא יושב בסעודה. אמר לו

הרי אדם זה, כלומר, אתה, שונא של אותו אדם, שלי הוא, מה אתה "קמצא: 

 לך הואיל וכבר באתי, הנח לי ואתן"בר קמצא:  אמר לו !"צא" "רוצה כאן?

דמי כל מה שאני אוכל ושותה, ואל תביישני בזה שאתה מגרש אותי מן 

אתן לך דמי חצי ". אמר לו בר קמצא: "לא"אמר לו בעל הבית: ה". הסעוד

אתן לך דמי כל ". אמר לו: "לא"אמר לו:  "סעודתך ובלבד שלא תוציאני!

אמר  החוצה., ולבסוף אחזו בידו והעמידו והוציאו "לא": ואמר  ל "סעודתך!

הואיל והיו יושבים שם חכמים ולא מחו בו אף על פי שראו כיצד "בר קמצא: 

הוא מביישני, למד אתה מכאן שנוח להם בדבר כזה. אלך, ואלשין עליהם 

 "... "מרדו בך היהודים!". הלך למלכות אמר לו לקיסר: "בבית המלך
 ישעיהו נ"ח, ז.  4
 משנה, תענית ד', ח.   5

ו באב המשנה בעצם מתצפתת את המחול הנהדר הזה של "בט
ה  כל כי נים לשם, פְׁ הבנים שנִּ את ו הבנות בכרמים ָ ֵאין לֹו ִאש   ֶּ ִמי ש 

ם ָ ש  ה לְׁ נֶּ ואנחנו מהצד עומדים באהדה ובתפילה ענקית:  6,ִנפְׁ
  "שיצליח להם! שיצליח להם!"

ָבה ָבָדדזה תיקון האיבה. זה תיקון ה" ְׁ ". כשעם ישראל ֵאיָכה ָיש 
לֹא צערם של מבודדים ושל בודדים, קוראים לזה "למען מתגייס 

ָרֵאל כאלה ָהיו  ָיִמים טֹוִבים ִיש ְׁ  ום כיפורכך, י שראל טובים!יכי ". לְׁ
-תיקון הביןגם הוא, "ו באב, וטלחברו. -אדם-הבין תיקוןהוא 
 לחברו. -אדם

ים קתגיד, האלו: "מאוד חכמה את רבי יוסי-שה מאודישואלת א
והוא אמר  "שלך, מה הוא עושה מהיום שהוא ברא את העולם?

אכן כך הוא  ילוא !הוא לא, אבל הוא לארגע,  7. "מזווג זיווגים" :לה
יום שברא את עולמו, אז למה כל כך הרבה מבקשים עושה מה

 !?את זיווגם ומבקשות עדיין

( שה חכמה מאודישהיא לגמרי לא מטומטמת, היא א)  והמטרונה
יכול, ועדיין הוא -אם זה מה שה' עושה, ואם ה' הוא כל"אומרת: 

מעכב את הזיווגים, זה מפני שהוא רצה שנהפוך לחברה טובה 
 . "יותר. שנתאכפת גם אנחנו ונעשה משהו עבורם

חתונה : ומה היא עושה? היא לגמרי לא טיפשה. היא לוקחת יוזמה
את כל השפחות ו היא לוקחת את כל העבדים �� .ממבט ראשון

לפני שהיא משדכת אותם. ומשדכת אותם. והיא חושבת  שלה
פשה. היא רואה שזה מתאים פחות או יותר לזו, אבל יהיא לא ט

ִביָרא -הם מגיעים  ,למחרת בבוקר ֵליה  ת ְׁ ין ַרגְׁ ִמיָטא, ד ֵ ְׁ ין ֵעינֹו ש  ,  ד ֵ
ֵלית  " :ואז היא אומרת לרבי יוסי 8עינה טרוטה. וזה רגלו שמוטה וז 

ֱאָלֲהכֹון-ֱאלוֹ   ".אלוקים שלך הכי גדול. באמת ה ַ כ ֶּ

 

 

 

 
 תענית לא, ע"א וגם: מדרש איכה רבה, פתיחתא ל"ג.  תלמוד בבלי,  6
 מדרש בראשית רבה ס"ח, ד.   7
 שם. 8
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בלי שהחברה מוה' אומר " ,אם צריך התערבות אנושית. אז רגע
, אז למה היא תתגייס לעזרת הרווקים והרווקות אני לא משדך"

  הרי זה בדיוק מה שהיא עשתה. מה רוצים מחייה? לא הצליחה?

בקודש הזה, בכאב הגדול  געתכשאתם מגיעים ל :והתשובה
 .נהעל פני כל החברות, אתם לא המטרו והענק הזה, שמתפרש  

חסכו רשו. ש  את זה ת ְׁ לא העבדים והשפחות שלכם.  -והם 
לרצות  תפסיקולהעיר,  מהרווקים את ההמלצות שלכם, תפסיקו

. כך זה לא ילך. "הרווק הבררן"ואת  "הרווקה העקשנית"לתקן את 
"אבל לא שאלת, מטרונה!  :הזוגות האלה מגיעים בבוקר ואומרים

 . "אני לא רוצה בו. אני לא רוצה בה

ה' לא ישדך בלעדיכם. ה' חפץ בחברה נכון, ענווה, אנשים. 
זוכה לקולות שנשמעו  ,מתאכפתת, ולכן כל המשמח חתן וכלה

זקוקים לכם, מתווכים! זקוקים לאכפתיות שלכם. זה  9בהר סיני.
תה אליו. אתם תהפכו תיקון האיבה. אתם תביאו אותו אליה ואו

ם את. אבל אתם תבואו כמו עבדים ושפחות. "ביאה"ל "איבה"
אתם לא  .כמתכםובחו מאמינים בעצמכם חותתבואו כמה שפ   

ָבה ָבָדדתאפסו ותשימו אותם בכאב על כאב. " ְׁ ", אומר ֵאיָכה ָיש 
זו ד' אמות בתוך ד' אמות. -ב - "ד-ָבָד "הרבי ממעזריטש, זה 
ָבה בָ בתוך ד', " -ד' בדידות בתוך בידוד.  ְׁ כמה ", ָדד-ֵאיָכה ָיש 

 ! אפשר?

והיות שהצטערתם בכפליים, רווקים ורווקות אהובים שלנו, אתם 
לבוא אליכם בענווה, כמו  ואנחנו מבטיחים לכם תשמחו בכפליים!

רבי יוסי שמתמודד עם המטרונה. הוא זה שנכנס לתוך חורבה 
יֹוָנהושמע  ת כ ְׁ מֶּ ַנהֶּ מ ְׁ ֶּ ת קֹול ש  הוא נכנס לתוך המקום הזה,  10.ב ַ

החרב הזה, הפגוע הזה, הכאוב הזה, ועומד בתפילה גדולה כי 
ים בשמחתכם. כי אנחנו מבינים אכפת לנו מכן ומכם. כי אנחנו רוצ 

 
ל'ְוָאַמר ַרִבי ֶחְלבֹו, ָאַמר ַרב הּונָא: תלמוד בבלי, ברכות ו, ע"ב: " 9 ַהנֱֶהנֶה  כׇּ

שֹון ְוקֹול ִמְסעּוַדת ָחָתן ְוֵאינֹו ְמַשְמחֹו עֹוֵבר ַבֲחִמָשה קֹולֹות, ֶשנֱֶאַמר: ״ קֹול שָׂ

אֹות ים הֹודּו ֶאת ה׳ ְצבָׂ ה קֹול אֹוְמרִׂ ן ְוקֹול כַּלָׂ תָׂ ה קֹול חָׂ ְמחָׂ . ְוִאם ְמַשְמחֹו '״שִׂ

ַע ֶבן ֵלוִ  זֹוֶכה ַלּתֹוָרה ֶשנְִּתנָה ַבֲחִמָשה קֹולֹות, 'י: ַמה ְשָכרֹו? ָאַמר ַרִבי יְהֹושֻׁ

ל ֶשנֱֶאַמר: ״ ֵבד עַּ נָׂן כָׂ ים ְועָׂ קִׂ ֹֹּלת ּוְברָׂ י ק יְהִׂ ֶֹּקר וַּ ב ְהיֹות הַּ י בִׂ ישִׂ ְשלִׂ ּיֹום הַּ י בַּ יְהִׂ וַּ

ר ֹּל שֹופָׂ ר ְוק הָׂ ֱאֹלְוגֹו הָׂ ר ְוגֹו׳ ְוהָׂ ֹּפָׂ ש י קֹול הַּ יְהִׂ ִאינִי?  '״.ים יֲַּענֶּנּו ְבקֹולקִׂ ׳. וַּ

ּקֹולֹותְוָהא ְכִתיב ״ְוכ ים ֶאת הַּ ם רֹואִׂ עָׂ ל הָׂ ״! אֹוָתן קֹולֹות, ְדקֹוֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ׇ 

 ."ֲהוֹו
ַפַעם ַאַחת ָהיִיִתי ְמַהֵלְך "ַּתנְיָא, ָאַמר ַרִבי יֹוֵסי: תלמוד בבלי, ברכות ג', א: " 10

ת יְרּוָשַליִם ְלִהְתַפֵלל. ָבא ֵאִליָהּו זָכּור ַבֶדֶרְך ְונְִכנְַסִּתי ְלחּוְרָבה ַאַחת ֵמחּוְרבֹו

ַלּטֹוב ְוָשַמר ִלי ַעל ַהֶפַתח, )ְוִהְמִּתין ִלי( ַעד ֶשִסייְַמִּתי ְּתִפָלִתי. ְלַאַחר ֶשִסייְַמִּתי 

י ּומֹוִרי״. ְּתִפָלִתי ָאַמר ִלי: ״ָשלֹום ָעֶליָך, ַרִבי״. ְוָאַמְרִּתי לֹו: ״ָשלֹום ָעֶליָך, ַרבִ 

ְוָאַמר ִלי: ְבנִי, ִמְפנֵי ָמה נְִכנְַסָּת ְלחּוְרָבה זֹו? ָאַמְרִּתי לֹו: ְלִהְתַפֵלל. ְוָאַמר ִלי: 

ָהיָה ְלָך ְלִהְתַפֵלל ַבֶדֶרְך. ְוָאַמְרִּתי לֹו: ִמְתיֵָרא ָהיִיִתי ֶשָמא יְַפִסיקּו ִבי עֹוְבֵרי 

ְלָך ְלִהְתַפֵלל ְּתִפָלה ְקָצָרה. ְבאֹוָתּה ָשָעה ָלַמְדִּתי ִמֶמנּו  ְדָרִכים, ְוָאַמר ִלי ָהיָה

ְשֹלָשה ְדָבִרים: ָלַמְדִּתי ֶשֵאין נְִכנִָסין ְלחּוְרָבה, ְוָלַמְדִּתי ֶשִמְתַפְלִלין ַבֶדֶרְך,  

. ְוָאַמר ִלי: ְבנִי, ָמה קֹול ָשַמְעָּת ְוָלַמְדִּתי ֶשַהִמְתַפֵלל ְבֶדֶרְך ִמְתַפֵלל ְּתִפָלה ְקָצָרה

ְבחּוְרָבה זֹו? ְוָאַמְרִּתי לֹו: ָשַמְעִּתי ַבת קֹול ֶשְמנֶַהֶמת ְכיֹונָה ְואֹוֶמֶרת: ״אֹוי ְלָבנִים 

. ֶשַבֲעֹונֹוֵתיֶהם ֶהֱחַרְבִּתי ֶאת ֵביִתי ְוָשַרְפִּתי ֶאת ֵהיָכִלי ְוִהגְִליִתים ְלֵבין ָהאּומֹות״

ְוָאַמר ִלי: ַחיֶיָך ְוַחיֵי רֹאְשָך, ֹלא ָשָעה זֹו ִבְלַבד אֹוֶמֶרת ָכְך, ֶאָלא ְבָכל יֹום ָויֹום, 

ָשֹלש ְפָעִמים אֹוֶמֶרת ָכְך. ְוֹלא זֹו ִבְלַבד ֶאָלא, ְבָשָעה ֶשיְִשָרֵאל נְִכנִָסין ְלָבֵּתי 

נִין ״יְֵהא ְשֵמיּה ַהגָדֹול ְמבֹוָרְך״, ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא ְכנִֵסיֹות ּוְלָבֵּתי ִמְדָרשֹות ְועֹו

ַאְשֵרי ַהֶמֶלְך ֶשְמַקְלִסין אֹותֹו ְבֵביתֹו ָכְך, ַמה לֹו ָלָאב "ְמנְַענֵַע רֹאשֹו, ְואֹוֵמר: 

 "."ֶשִהגְָלה ֶאת ָבנָיו, ְואֹוי ָלֶהם ַלָבנִים ֶשָגלּו ֵמַעל שּוְלַחן ֲאִביֶהם
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ַלִים  ,שהישכל הנושא א ָ רו ש  בֹות יְׁ רְׁ ָנה ַאַחת ֵמחו  ו  ב ָ ִאיל  וכל זמן  11כ ְׁ
 משהו בנו הרוס.  ,שאתם לא בנויים

אני רוצה שנישא תפילה, כולנו ביחד, את פרק התהלים המשגע  
ִרי , הזה זְׁ ָהִרים ֵמַאִין ָיבֹא עֶּ ל הֶּ א ֵעיַני אֶּ ָ ש   שיעקב אבינו אומר  ,אֶּ

ו-כשהוא מחפש את הבמצוקתו  ֹֹּֽ ד  גְׁ נֶּ ר כ ְׁ זֶּ ִרי)  12ֵעֵ֖ זְׁ  13. (ֵמַאִין ָיבֹא עֶּ
בואו נגיד באהבה . שבעה דנחמתא, כנגד שבעה פסוקי נחמה

גדולה, בענווה הגדולה, את מזמור האכפתיות של מי שרוצה 
של מי שמבקש שכבר תבואי הביתה, שכבר תבוא  ,חברה מתוקנת

 :ביאה-הביתה. אנחנו הופכים עכשיו איבה ל

ֲעלֹות: יר ַלמ ַ ִׁ א ֵעיַני ֶאל ש  ָּׂ י.  ֶאש   בֹא ֶעְזרִׁ ן יָּׂ ים ֵמַאיִׁ רִׁ  ֶההָּׂ
ֶרץ. אָּׂ ם וָּׂ ַמיִׁ ָּׂ ה ש  ם ה' עֹש ֵ י ֵמעִׁ  ֶעְזרִׁ

. ַאל ְֹמֶרךָּׂ נו ם ש  ; ַאל יָּׂ ֹוט ַרְגֶלךָּׂ ן ַלמ  ת ֵ  יִׁ
ה לֹא  נ ֵ ָּׂ יָּׂ  הִׁ יש  ֵאל.  ן נו ם ְולֹא יִׁ רָּׂ ש ְ ֹוֵמר יִׁ  ש 

ךָּׂ  ל ְ ;  ה' צִׁ ְֹמֶרךָּׂ . ה' ש  יֶנךָּׂ  ַעל ַיד ְימִׁ
ֶמש  לֹא  ֶ ם ַהש   ה. יֹומָּׂ ְילָּׂ ל ָּׂ ֵרַח ב ַ ה;  ְויָּׂ כ ָּׂ  ַיכ ֶ

ל כ ָּׂ ְרךָּׂ מִׁ מָּׂ ְ ש  מֹר ֶאת ה' יִׁ ְ ש  ע:  יִׁ . רָּׂ ךָּׂ ֶ  ַנְפש 
ר מָּׂ ְ ש  ה ְוַעד ה' יִׁ בֹוֶאךָּׂ ֵמַעת ָּׂ ם ֵצאְתךָּׂ ו   .עֹולָּׂ

 את תבואי.  - הבאה שתצאישבפעם 

ה; אתה תביא אותה אל ביתך - כשבפעם הבאה שתצא וִאי ַכל ָ  , ב 

ה וִאי ַכל ָ  . ב 

 השלמה.  ןלשמחתכבאהבה ענקית מחכה ן. אוהבת אתכ

 

 

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


