

מקובלים אמיתיים היו באמת נושמים לרווחה כשמסתיימים
תשעת הימים הקשים האלה והגיע המועדָ .ק ָרא ָעלַ י מוֹ ֵעד 1.היום
הזה שיתחיל הערב ומחר ,זה יום שהוא קל בהרבה משמונת
הימים שנשים עברו – ובגבורה .אלו היו ימים של פחד ,של
הפגנות ,של שנאה ופתאום הוא מגיע ,היום הזה שנקרא "מוֹ ֵעד".
אני רוצה להסביר את המילה הזו" .מוֹ ֵעד" בלשון הקודש זו
הזדמנות .היום הזה מועד ל .וכשם שהוא היה מועד לפורענות
לאורך כל ההיסטוריה היהודית ,הוא מועד לגאולה יותר מכל יום
אחר .ולכן ,משום שזו כזו הזדמנות ,זו הזמנה – לעמוד ביחד ,עם
כל הקיטובים שיש בעם הזה וכל המחלוקות שיש בעם הזה,
ולהתגבר עליהם ליום אחד .כי זו הזדמנות.
בית המקדש חרב על הזמנה שניתנה לאדם הלא נכון ,לבר-
קמצא 2.והקב"ה אומר לחכמי ירושלים" :אתם על הקצה.
ירושלים ,חס ושלום ,עלולה להיחרב .עכשיו יש הזדמנות
להתוועד ,להזדמן ,להזמין למקום הזה גם את מי שהוא לא מוזמן,
גם מישהו שלא בא לכם עליו .בבקשה ,אל תפספסו את
ההזדמנות הזאת!"

 1איכה א' ,טו.
 2מדרש איכה רבה ,פרשה ד ,ב .וגם :תלמוד בבלי ,גיטין נה ,ע"ב .וגםָ :אמַר
שנֶׁ ֱאמַרַ " :אש ְֵׁרי ָאדָם מְׁ ַפחֵד ָתמִיד ּו ַמ ְׁקשֶׁה לִּבֹו י ִּפֹול ּב ְָׁרעָה"
ַר' יֹו ָחנָן :מַהּו ֶׁ
ש ַלי ִם ,עַל ת ְַׁרנְׁגֹול ְׁות ְַׁרנְׁגֹלֶׁת
(משלי כח ,יד) – עַל ַק ְׁמצָא ּובַר ַקמְׁ צָא ח ְָׁרבָה י ְׁרּו ָ
ח ַָרב הַר ַה ֶׁמלְֶׁך ,עַל יָתֵד שֶׁל מ ְֶׁׁר ָכבָה ח ְָׁרבָה ּבֵיתָר" .על ַק ְׁמצָא ּובַר קַ ְׁמצָא ח ְָׁרבָה
ש ָהיָה אֹוהֲבֹו ַק ְׁמצָא וְׁשֹונְׁאֹו – ּבַר ַקמְׁ צָאָ .עשָה
ש ַלי ִם"ַ .מ ֲעשֶׁה ּבְָׁאדָם ֶׁ
י ְׁרּו ָ
שמָשֹו" :לְֵך ְׁו ָהבֵא לִי קַ ְׁמצָא"ָ .הלְַך ְׁו ֵהבִיא לֹו ֶׁאת ּבַר ַקמְׁ צָאּ .בָא
ְׁס ֻעדָהָ .אמַר ְׁל ַ
ּו ְׁמצָאֹו יֹושֵבָ .אמַר לֹו" :ה ֲֵרי שֹונֵא ַאתָה לִיּ ,ומָה לְָׁך כָאן? עֲמ ֹד ָוצֵא!" ָאמַר לֹו:
שתֶׁה"ָ .אמַר לֹוֹ" :לא.
שאֹכַל ְׁו ֶׁא ְׁ
"הֹואִיל ּובָאתִי – ַהנִי ֵחנִיְׁ ,ו ֶׁאתֵן לְָׁך ְׁד ֵמי כָל מָה ֶׁ
– ֶׁאתֵן לְָׁך ְׁדמֵי ֲחצִי ְׁס ֻע ָד ְׁתָך" – "...לא!" – " ֶׁאתֵן לְָׁך ְׁדמֵי כָל ְׁס ֻע ָד ְׁתָך"– .
"לא!" ְׁתפָסֹו ְּׁבי ָדֹוֶׁ ,ה ֱעמִידֹו וְׁהֹוצִיאֹוָ .אמַר ּבַר ַקמְׁ צָא" :הֹואִ יל ְׁויָשְׁבּו ֲח ָכמִים
וְֹׁלא מִחּו ּבֹו – ִמ ְׁכ ָלל שֶׁנֹו ַח ָלהֶׁם – ֵאלְֵך וְַׁא ְׁלשִין ֲעלֵיהֶׁם ִל ְׁפנֵי ַה ֶׁמלְֶׁך"ּ .בָא וְָׁאמַר
שלַח ָלהֶׁם
לֹו ַלקֵיסָר" :מ ְָׁרדּו ּבְָׁך ַהי ְׁהּו ִדים"ָ .א ַמר לֹו" – :מִי י ֹאמַר?" ָאמַר לֹוְׁ " :
ש ָלשַּ .ב ֲהלִיכָתֹו ֵהטִיל ּבֹו
ק ְָׁרּבָן ְׁות ְִׁראֶׁה אִם י ַ ְׁק ִריבּוהּו"ָ .הלְַך וְׁשָ לַח ְּׁבי ָדֹו ֵעגֶׁל ְׁמ ֻ
שלָנּו ה ֲֵרי
ש ְּׁב ַעי ִן ,מָקֹום ֶׁ
ש ָפ ַתי ִםְׁ ,וי ֵש אֹומְׁ ִרים – ְּׁב ֻדקִין ֶׁ
ּבַר ַק ְׁמצָא מּום ְּׁבנִיב ְׁ
הּוא מּום ְׁו ָלהֶׁם ֵאינֹו מּוםָ .אמְׁרּו ֲח ָכ ִמים " ְׁל ַהק ְִׁריבֹוִ ,מּׁשּום שְׁלֹום ַמלְׁכּות"; ָאמַר
ָלהֶׁם ַר' זְׁכ ְַׁרי ָה ּבֶׁן ַאבְׁקּולַס :י ֹא ְׁמרּוַּ " ,ב ֲעלֵי מּו ִמים ק ְֵׁרבִים ַל ִמזְׁ ֵּבחַָ ".אמְׁרּו ַלהֲר ֹג
ֶׁאת ּבַר ַק ְׁמצָא ,שֶֹּׁלא יֵלֵך וִי ַסּפֵר ַל ֶׁמלְֶׁךָ .אמַר ָלהֶׁם ַר' זְׁכ ְַׁרי ָה :י ֹאמְׁרּוֵ " :מטִיל
מּום ְּׁב ָק ָדשִים – יֵה ֵָרג"ָ( .אמַר ַר' יֹו ָחנָןַ :ענְׁ ְׁותָנּותֹו שֶׁל ַר' זְׁכ ְַׁרי ָה ּבֶׁן ַאבְׁקּולַס
ֵַארצֵנּו).
ֶׁהח ֱִריבָה ֶׁאת ּבֵיתֵנּו ְׁוש ְָׁרפָה ֶׁאת הֵי ָכלֵנּו ְׁו ֶׁהגְׁ ַלתְׁנּו מ ְׁ

בזבוז של הזדמנות ,זה הדבר שהקב"ה מתעב וזו המילה הכי
נוראה .זה שמו של המלאך הכי נורא בהיסטוריה" :חינם" .ו"חינם"
זו מילה שהקב"ה לא סובל; ְמ ַשנְ ֶא ָ
יך ה' ֶא ְשנָ א 3.שנאה היא לא
רגש מיותר .גם בכייה – תמיד היתה ותהיה .אבל שלא יהיה חינם!
המושג "חינם" חוזר המון בהקשר של תשעה באב ומה הכוונה
שלו? האמת ,אף אחד לא רוצה לעבוד בחינם .גם ה' לא רוצה
לעבוד בחינם .לְ ַמ ַען לא נִ יגַ ע לָ ִריק וְ לא נֵ לֵ ד לַ ֶב ָהלָ ה 4,אנחנו
מבקשים .מי רוצה להיות פה בחינם? אף אחת .אנחנו אפילו לא
רוצים לקבל קצבה מביבי חינם .זה מבזה אותנו .אנחנו רוצים
להרוויח אותה ביושר ,רוצים עבודה" .חינם" זה מושג מבזה,
מאפס ,מקטין.
ֵ
שנאת חינם ,בכייה של חינם ,את זה הקב"ה לא סובל .והוא אומר
לנו :עם יקר שלי ,כשאתם רואים שנאה מגיעה לקצה ,אל תבזבזו.
תדעו שזה מוֹ עד ,שזה מועד לגאולה ענקית .כי תשעה באב רוצה
להפוך את ה"חינם" ל"נִ חם" – ִכי נִ ַחם ה' ִציוֹ ן 5.יש לכם הזדמנות.
נכון שהשנאה הרקיעה שחקים בזמן האחרון ,בפרט בתשעת
הימים האלה? נכון .אז שזה לא יהיה חינם ,שלא יהיה חינם!
שתתוועדו ,שתזדמנו יחד מבתיכם ,הלילה בשעת חצות ,ותבקשו
להזמין גם את הלא מוזמנים .העיקר ,לנצל את השנאה שלא
תהיה לחינם .בואו נהפוך אותה מן הקצה אל הקצה.
כשכולן בוכות הלילה הזה בחצות הלילה ,כשאנחנו מבכות את כל
האובדנים שלנו ,את כל החורבנות שלנו ,שזה לא יהיה חינם .תבכו
כדי לבנות ,כדי לאהוב ,כדי להתאחד .רק לא לבזבז דמעות .יש
מוֹ עד אחד בשנה ,תשעה באב .הוא המועד הכי נמוך בשנה אבל
איך כתוב בקריאת התורה שנקרא מחר בבתי הכנסת – ו ִב ַק ְש ֶתם
ִמ ָשם ֶאת ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך" .שם" זה המקום הכי הכי נמוך .זה לא "פה",
זה שם" .שם" – לשון "שממה" .המקומות הכי נוראיים שהגענו
אליהם בשנאה ,באינטרנט ,בפריצות .וַ ֲע ַב ְד ֶתם ָשם ֱאל ִֹהים ַמ ֲע ֵשה

 3תהלים קל"ט ,כא.
 4מתוך תפילת "ובא לציון".
 5ישעיהו נ"א ,ג.

יְ ֵדי ָא ָדם ֵעץ וָ ֶא ֶבן 6.אמאל'ה ,שממה איומה ,מקום בלי ֵשם מרוב
שהוא מגעיל .ואז מה כתוב בקריאה של מחר – ו ִב ַק ְש ֶתם ִמ ָשם
אתִ ,כי ִת ְד ְר ֶשנו ְבכָ ל לְ ָב ְב ָך ו ְבכָ ל נַ ְפ ֶש ָך7.
ֶאת ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יך ו ָמ ָצ ָ
מחר יש כזה היפוך מדהים .קראתי בספר הנפלא של הרב בן ציון
מוצפי שיחיה" ,מנחם ציון" ,שבנערותו ,שנה אחת הוא ישב על
הרצפה ביום תשעה באב וקרא קינות ואבא שלו בא ואמר לו:
"קום .הרגע .השעה  ,12:40חצות היום .אסור! עכשיו לא יושבים
יותר על הרצפה ,עכשיו הכל מתהפך!" 8למה – כי זה הרגע
ההיסטורי שבו התחיל בית המקדש להישרף ,תשעה באב בשעה
 .12:40באותו רגע של שריפה ,כשהגענו לקצה ,כאן נשפכים
רחמים גדולים לעולם .והרגע הזה ,כשם שהוא מועד לכזו
פורענות ,הוא מועד לכזו נחמה ענקית9.

אל תפספסו את תשעה באב תש"פ .דברים הגיעו לקיצוניות שהם
לא היו בה מעולם .קחו את ההזדמנות הזו ,את המוֹ עד המועד
לישועה הזה .הפכו את כל החינם ,בזבוז האנרגיות הזה ,לִ -כי נִ ַחם
יה .יהי רצון ,בעזרת השם ,שנזכה לראות
ה' ִציוֹ ן ,נִ ַחם ָכל ָח ְרב ֶֹת ָ
באמת את הגאולה הערב הזה מגיעה .שלא יעבור עוד תשעה
באב לחינם ,חלילה.

כי בשעה הכי גרועה ,דין מסוגל להפוך לרחמים .השעה הזו יכולה
לעבור ל"חינם" או שהיא יכולה לעבור ל"ניחם" .היא מועדת,
לכאן או לכאן" .מועדת" פירושו שאין לה מרחב בטוח לעמוד
עליו ,אז היא תמעד  -או לצד הזה ,או לצד הזה .ואנחנו יכולים
להטות את המעידה .זה ממש רגע גורלי.
זה היה כזה רגע גורלי ,באותו משתה היסטורי של בר קמצא,
כשהתגלתה הטעות בהזמנה .איזו הזדמנות ,איזו הזדמנות! הרי
לא הייתם מזדמנים יחד בסתם משתה ,נכון? כי יש ביניכם שנאה
כל כך עתיקה ,איש כבר לא זוכר על מה ופתאום ,בטעות ,היתה
הזדמנות .אז הזדמנות כזו מתרחשת עכשיו .היא יכולה להפוך
לפיצוץ של שנאה ולחורבן והיא יכולה להמתיק שנאה רבת שנים.
זו הזדמנות לאהבה .לא "אהבת חינם" ,כאילו צריך לאהוב בלי
תמורה .גם זה לא נכון .אין באמת אהבה בחינם .אהבה היא
הזדמנות לעוד אהבה ולעוד אחת ולעוד אחת.
אנחנו מזדמנים עכשיו במפגש רע ,מפגש טעון .אנחנו יכולים
להפוך אותו לבכייה איומה ואנחנו יכולים להפוך אותו לנחמה
גדולה .וזה מוטל עלינו .כי שבת – היא מה' .ומועד ֲ -א ֶשר ִת ְק ְראו
א ָֹתם ְבמוֹ ֲע ָדם 10.המילה "אותם" כתובה בלי האות א' ,כי אתם
תקבעו לאן יסע המועד הזה ,מה יקרה עם ההזדמנות הזאת.
תשעה באב הוא שעת כושר .לכן צריך לנשום לרווחה שהיום הזה
הגיע ,כי תשעת הימים הם כמו תשעה ירחי לידה ואת לא יודעת
מה יצא .אבל בתשעה באב הוא כבר נולד ועכשיו זה בידייך.
תנשימי אותו ,את התינוק הזה .תגרמי לו לבכות .הוא יבכה – הוא
יחיה .הוא יקבל פליק – הוא ינשום .זו הזדמנות ,כזאת הזדמנות.
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