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  א פרק דברים

 ִהְרָ�ה ֱאלֵֹהיֶכ� ְיקָֹוק) י( :ֶאְתֶכ� ְ�ֵאת ְלַבִ�י א�ַכל לֹא ֵלאמֹר ַהִהוא ָ�ֵעת ֲאֵלֶכ� ָואַֹמר) ט(
 ָ#ֶכ� ֲעֵליֶכ� יֵֹס% ֲאב!ֵתֶכ� ֱאלֵֹהי קָֹוקְי) יא( :ָלרֹב ַהָ$ַמִי� ְ#כ!ְכֵבי ַה"!� ְוִהְ ֶכ� ֶאְתֶכ�

 �ַמַ*ֲאֶכ� ָטְרֲחֶכ� ְלַבִ�י ֶאָ*א ֵאיָכה) יב( :ָלֶכ� ִ�ֶ�ר ַ#ֲאֶ(ר ֶאְתֶכ� ִויָבֵרְ) ְ'ָעִמי� ֶאֶל%
 :ְוִריְבֶכ�

 

  י"רש
, לאמר מהו , לאמר ההוא בעת אליכ� ואמר) ט(

 לאא, לכ� אומר אני מעצמי לא, משה לה� אמר
 היה שלא אפשר , 'וגו לבדי אוכל לא :ה"הקב מפי

 שהוציא� אד�, ישראל את לדו3 יכול משה
 המ3 את והוריד הי� את לה� וקרע ממצרי�

 כ) אלא, לדונ� יכול היה לא השליו את והגיז

  עזרא אבן
, א' ישעי (לטורח עלי היו מגזרת , טרחכ�) יב(

 .המצות פתאי� אנשי� להבי3 , טרחכ�' ופי, )יד
 לשו� כמו, ובשר ומי� לח� שבקשו , ומשאכ�

 זה , וריבכ�). יא, יא' במד (הזה הע� כל משא את
 :זה ע�

 על ונתנו מכ� העונש את נטל דייניכ� על אתכ� והרי� הגדיל, אתכ� הרבה אלהיכ�' ה, לה� אמר
 בו שכתוב מי אפשר, הזה הכבד עמ) את לשפוט יוכל מי כי) ט, ג' א מלכי� (שלמה אמר וכ3. הדייני3

 כדייני זו אומה דייני אי3 שלמה אמר כ) אלא, לשפוט יוכל מי אומר, האד� מכל ויחכ�) יא, ה ש�(
 ממו3 חייבתי א� אני, כלו� בכ) אי3 וגוזל דינו את ומטה וחונק ומכה והורג ד3 שא�, האומות שאר
 ככוכבי היו� והנכ�) י( :נפש קובעיה� את וקבע) כג, כב משלי (שנאמר, נתבע אני נפשות כדי3 שלא

, היו� והנכ� מהו, רבוא שישי� אלא היו לא והלא, היו� באותו היו השמי� ככוכבי וכי , השמי�
 שוב מהו , פעמי� אל� ככ� עליכ� יוס�) יא( :וככוכבי� וכלבנה כחמה קיימי�, כיו� משולי� הנכ�
 את ה"הקב הבטיח ברכ, לברכתינו קצבה נות3 אתה משה לו אמרו אלא, לכ� דבר כאשר אתכ� ויבר)

 אתכ� יבר) הוא אבל, היא משלי זו לה� אמר', וגו למנות איש יוכל א� אשר) טז, יג בראשית (אברה�
 לא לכ� שאמרתי היא זו, אוכל לא שכר לקבל אומר א� , לבדי אשא איכה) יב (:לכ� דבר כאשר
 אחד היה. טרחני3 ישראל שהיו מלמד , טרחכ� :הוא ברו) הקדוש מפי אלא, לכ� אומר אני מעצמי

 עליכ� אני מוסי%, להביא ראיות לי יש, להביא עדי� לי יש אומר, בדי3 נוצח דינו בעל את רואה מה�
 שמא, לצאת עמר� ב3 ראה מה, אמרו, לצאת משה הקדי�. אפיקורסי3 שהיו מלמד , ומשאכ� :דייני3
 יושב, סבורי� את� המ, לצאת שלא עמר� ב3 ראה מה, אמרו, לצאת איחר. ביתו בתו) שפוי אינו

 :רוגני� שהיו מלמד , וריבכ� :מחשבות עליכ� וחושב רעות עצות עליכ� ויוע9
 

  א פסוק א פרק איכה
 ְ#:ְלָמָנה ָהְיָתה ָע� ַרָ�ִתי ָהִעיר ָבָדד ָיְ(ָבה ֵאיָכה
 : ָלַמס ָהְיָתה ַ�ְ>ִדינ!ת ָ�ָרִתי ַב;!ִי� ַרָ�ִתי

 י"רש
 היא קינות ספר כתב ירמיה , בדד ישבה איכה

 האש על אשר האח על יהויקי� שר% אשר המגלה
  איכה ישבה איכה ת"ביתו %"אל שלש בה והיו

 עליה� נוס% ועוד) לו ירמיה(' שנ ות"בית %"אל שלש שהוא הגבר אני עליו הוסי% שוב יוע� איכה יעיב
 ע� רבת כמו יתירה ד"יו , ע� רבתי :מיושביה גלמוד , בדד :שלש כנגד שלש כהמה רבי� דברי�
 ולא , כאלמנה היתה :כמשמעו המקרא לשו3 לפרש באתי ואני הרבה אגדה מדרשי יש רב עמה שהיתה
 :אצלה לחזור ודעתו הי� למדינת בעלה שהל) כאשה אלא ממש אלמנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


