
 

 

 

 

 

  

                                                 

מקובלים אמיתיים היו באמת נושמים לרווחה כשמסתיימים 
היום  1.ָקָרא ָעַלי מֹוֵעדתשעת הימים הקשים האלה והגיע המועד. 

הזה שיתחיל הערב ומחר, זה יום שהוא קל בהרבה משמונת 
בגבורה. אלו היו ימים של פחד, של ו –הימים שנשים עברו 

 ". מֹוֵעדהפגנות, של שנאה ופתאום הוא מגיע, היום הזה שנקרא "

" בלשון הקודש זו מֹוֵעדאני רוצה להסביר את המילה הזו. "
לפורענות  עדמו  . וכשם שהוא היה עד ל  הזדמנות. היום הזה מו  

לגאולה יותר מכל יום  עדמו  , הוא היהודית כל ההיסטוריהלאורך 
עם  ,לעמוד ביחד –אחר. ולכן, משום שזו כזו הזדמנות, זו הזמנה 

כל הקיטובים שיש בעם הזה וכל המחלוקות שיש בעם הזה, 
 כי זו הזדמנות.  .ליום אחד םלהתגבר עליהו

-לבר ,הזמנה שניתנה לאדם הלא נכוןבית המקדש חרב על 
"אתם על הקצה.  והקב"ה אומר לחכמי ירושלים: 2קמצא.

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!"

 
 .טו ',איכה א 1
ָאַמר   . וגם:ב, ע"הגיטין נתלמוד בבלי,  מדרש איכה רבה, פרשה ד, ב. וגם: 2

ָרָעה"  ה ִלּבֹו יִּפֹול ּבְׁ שֶׁ ַפֵחד ָתִמיד ּוַמקְׁ ֵרי ָאָדם מְׁ נֱֶׁאַמר: "ַאשְׁ ַר' יֹוָחנָן: ַמהּו שֶׁ

ָצא   –)משלי כח, יד(  ָצא ּוַבר ַקמְׁ נְׁגֹלֶׁת  ַעל ַקמְׁ נְׁגֹול וְַׁתרְׁ ָבה יְׁרּוָשַליִם, ַעל ַתרְׁ ָחרְׁ

ָבה  ָצא ָחרְׁ ָצא ּוַבר ַקמְׁ ָבה ֵּביָתר. "על ַקמְׁ ָכָבה ָחרְׁ רְׁ ל מֶׁ לְֶׁך, ַעל יֵָתד שֶׁ ָחַרב ַהר ַהמֶׁ

ָצא וְׁשֹונְׁאֹו  ָהיָה אֹוֲהבֹו ַקמְׁ ה ּבְָׁאָדם שֶׁ ָצא. ָעָשה  –יְׁרּוָשַליִם". ַמֲעשֶׁ ַּבר ַקמְׁ

ֻעָדה. ָצא. ָּבא  סְׁ ת ַּבר ַקמְׁ ָצא". ָהַלְך וְֵׁהִביא לֹו אֶׁ ַשָמשֹו: "ֵלְך וְָׁהֵבא ִלי ַקמְׁ ָאַמר לְׁ

ָצאֹו יֹוֵשב. ָאַמר לֹו: "ֲהֵרי שֹונֵא ַאָתה ִלי, ּוָמה לְָׁך ָכאן? ֲעמֹד ָוֵצא!" ָאַמר לֹו:  ּומְׁ

ֵמי ָכל ָמה שֶׁ  –"הֹוִאיל ּוָבאִתי  ֵתן לְָׁך דְׁ ה". ָאַמר לֹו: "ֹלא. ַהנִיֵחנִי, וְׁאֶׁ תֶׁ שְׁ אַֹכל וְׁאֶׁ

ָך..."  – ֻעָדתְׁ ֵמי ֲחִצי סְׁ ֵתן לְָׁך דְׁ ָך".   –"לא!"  –אֶׁ ֻעָדתְׁ ֵמי ָכל סְׁ ֵתן לְָׁך דְׁ   –"אֶׁ

בּו ֲחָכִמים  ָצא: "הֹוִאיל וְׁיָשְׁ ֱעִמידֹו וְׁהֹוִציאֹו. ָאַמר ַּבר ַקמְׁ יָדֹו, הֶׁ ָפסֹו ּבְׁ "לא!" תְׁ

לָ  –וְֹׁלא ִמחּו ּבֹו  נֹוַח ָלהֶׁם ִמכְׁ לְֶׁך". ָּבא וְָׁאַמר  –ל שֶׁ נֵי ַהמֶׁ ִשין ֲעֵליהֶׁם ִלפְׁ ֵאֵלְך וְַׁאלְׁ

ָך ַהיְׁהּוִדים". ָאַמר לֹו:  דּו ּבְׁ ַלח ָלהֶׁם  –לֹו ַלֵקיָסר: "ָמרְׁ "ִמי יֹאַמר?" ָאַמר לֹו: "שְׁ

ֻשלָ  יָדֹו ֵעגֶׁל מְׁ ִריבּוהּו". ָהַלְך וְָׁשַלח ּבְׁ ה ִאם יַקְׁ אֶׁ ָּבן וְִׁתרְׁ ש. ַּבֲהִליָכתֹו ֵהִטיל ּבֹו ָקרְׁ

ִרים  ָפַתיִם, וְׁיֵש אֹומְׁ נִיב שְׁ ָצא מּום ּבְׁ ָלנּו ֲהֵרי  –ַּבר ַקמְׁ ַעיִן, ָמקֹום שֶׁ ּבְׁ ֻדִקין שֶׁ ּבְׁ

לֹום ַמלְׁכּות"; ָאַמר  ִריבֹו, ִמּׁשּום שְׁ ַהקְׁ רּו ֲחָכִמים "לְׁ הּוא מּום וְָׁלהֶׁם ֵאינֹו מּום. ָאמְׁ

יָה ּבֶׁן רּו ַלֲהרֹג  ָלהֶׁם ַר' זְַׁכרְׁ ֵרִבים ַלִמזְֵּׁבַח." ָאמְׁ רּו, "ַּבֲעֵלי מּוִמים קְׁ ַאבְׁקּוַלס: יֹאמְׁ

רּו: "ֵמִטיל  יָה: יֹאמְׁ לְֶׁך. ָאַמר ָלהֶׁם ַר' זְַׁכרְׁ ֹּלא יֵֵלך ִויַסֵּפר ַלמֶׁ ָצא, שֶׁ ת ַּבר ַקמְׁ אֶׁ

ָקָדִשים  ל ַר' זְׁ  –מּום ּבְׁ ן ַאבְׁקּוַלס יֵָהֵרג". )ָאַמר ַר' יֹוָחנָן: ַענְׁוְָׁתנּותֹו שֶׁ יָה ּבֶׁ ַכרְׁ

ֵצנּו(. נּו ֵמַארְׁ גְַׁלתְׁ ת ֵהיָכֵלנּו וְׁהֶׁ ָפה אֶׁ ת ֵּביֵתנּו וְָׁשרְׁ ֱחִריָבה אֶׁ  הֶׁ

וז של הזדמנות, זה הדבר שהקב"ה מתעב וזו המילה הכי בזב
"חינם". ו"חינם"  נוראה. זה שמו של המלאך הכי נורא בהיסטוריה:

ְנֶאיךָ זו מילה שהקב"ה לא סובל;  ָנאה'  ְמש ַ שנאה היא לא  3. ֶאש ְ
 תמיד היתה ותהיה. אבל שלא יהיה חינם! –רגש מיותר. גם בכייה 

בהקשר של תשעה באב ומה הכוונה המושג "חינם" חוזר המון 
אף אחד לא רוצה לעבוד בחינם. גם ה' לא רוצה האמת,  שלו?

ָהָלה ְלַמַעןלעבוד בחינם.  אנחנו  4,לא ִניַגע ָלִריק ְולא ֵנֵלד ַלב ֶ
אף אחת. אנחנו אפילו לא  ?מבקשים. מי רוצה להיות פה בחינם

ם יוצאנחנו ר .רוצים לקבל קצבה מביבי חינם. זה מבזה אותנו
זה מושג מבזה,  "חינם"להרוויח אותה ביושר, רוצים עבודה. 

 ֵ   ס, מקטין.מאפ 

שנאת חינם, בכייה של חינם, את זה הקב"ה לא סובל. והוא אומר 
ם יקר שלי, כשאתם רואים שנאה מגיעה לקצה, אל תבזבזו. ע   לנו:

עד לגאולה ענקית. כי תשעה באב רוצה עד, שזה מו  תדעו שזה מוֹ 
םלהפוך את ה"חינם" ל" י ִנַחם –" ִנח  ֹוןה'  כ ִ  יש לכם הזדמנות.  5. ִצי 

נכון שהשנאה הרקיעה שחקים בזמן האחרון, בפרט בתשעת 
! יהיה חינםלא שנכון. אז שזה לא יהיה חינם,  הימים האלה?

ותבקשו  ,הלילה בשעת חצות ,תתוועדו, שתזדמנו יחד מבתיכםש
לנצל את השנאה שלא העיקר,  .להזמין גם את הלא מוזמנים

 תהיה לחינם. בואו נהפוך אותה מן הקצה אל הקצה. 

כשאנחנו מבכות את כל כשכולן בוכות הלילה הזה בחצות הלילה, 
תבכו שזה לא יהיה חינם. האובדנים שלנו, את כל החורבנות שלנו, 

דמעות. יש  לבזבז לא  רקהתאחד. כדי לבנות, כדי לאהוב, כדי ל
הוא המועד הכי נמוך בשנה אבל  .עד אחד בשנה, תשעה באבמוֹ 

ם   –איך כתוב בקריאת התורה שנקרא מחר בבתי הכנסת  ת ֶ ְ ש  ִבק ַ ו 
ם ֶאת ָ זה המקום הכי הכי נמוך. זה לא "פה",  "םש   ". יךָ ֶק ֱאלֹ ה'  ִמש  

. המקומות הכי נוראיים שהגענו "שממה"לשון  –" םש   . "םש   זה 
ה  אליהם בשנאה, באינטרנט, בפריצות.  ם ֱאלִֹהים ַמֲעש ֵ ָ ם ש  ַוֲעַבְדת ֶ
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ֵ  6.ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ם מרוב אמאל'ה, שממה איומה, מקום בלי ש 
ם   –שהוא מגעיל. ואז מה כתוב בקריאה של מחר  ָ ם ִמש   ת ֶ ְ ש  ִבק ַ ו 

ָמָצאָת  יךָ ֶק ֱאלֹ ה'  ֶאת   ךָ  , ו  ֶ ְבָכל ַנְפש  ָכל ְלָבְבָך ו  ו  ב ְ נ  ֶ י ִתְדְרש    7.כ ִ

מחר יש כזה היפוך מדהים. קראתי בספר הנפלא של הרב בן ציון 
שנה אחת הוא ישב על בנערותו, מוצפי שיחיה, "מנחם ציון", ש

 ואבא שלו בא ואמר לו:הרצפה ביום תשעה באב וקרא קינות 
, חצות היום. אסור! עכשיו לא יושבים 12:40 השעה "קום. הרגע.

כי זה הרגע  –למה  8יותר על הרצפה, עכשיו הכל מתהפך!"
ה באב בשע הרף, תשעששבו התחיל בית המקדש להיההיסטורי 

נשפכים כשהגענו לקצה, כאן באותו רגע של שריפה,  .12:40
עד לכזו כשם שהוא מו  , רגע הזההו. רחמים גדולים לעולם

   9עד לכזו נחמה ענקית.פורענות, הוא מו  

השעה הזו יכולה . לרחמיםמסוגל להפוך דין שעה הכי גרועה, כי ב
עדת, . היא מו  "םניח  "או שהיא יכולה לעבור ל"חינם" לעבור ל

שאין לה מרחב בטוח לעמוד " פירושו מועדת"לכאן או לכאן. 
או לצד הזה, או לצד הזה. ואנחנו יכולים  - אז היא תמעד ,עליו

 להטות את המעידה. זה ממש רגע גורלי. 

, של בר קמצאיסטורי משתה הזה היה כזה רגע גורלי, באותו 
הרי  !איזו הזדמנות, איזו הזדמנותהתגלתה הטעות בהזמנה. כש

שנאה יש ביניכם כי  לא הייתם מזדמנים יחד בסתם משתה, נכון?
היתה  ,בטעות ,לא זוכר על מה ופתאוםכבר כל כך עתיקה, איש 

היא יכולה להפוך . עכשיוהזדמנות כזו מתרחשת אז הזדמנות. 
לפיצוץ של שנאה ולחורבן והיא יכולה להמתיק שנאה רבת שנים. 

ם", כאילו צריך לאהוב בלי  זו הזדמנות לאהבה. לא "אהבת חינ
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 

ְקְראו    -היא מה'. ומועד  –כי שבת וזה מוטל עלינו. גדולה.  ר ת ִ ֶ ֲאש 
מֹוֲעָדם  אתםא', כי האות בלי  הכתוב "אותםהמילה " 10. אָֹתם ב ְ

 מה יקרה עם ההזדמנות הזאת.  ,תקבעו לאן יסע המועד הזה

שעת כושר. לכן צריך לנשום לרווחה שהיום הזה תשעה באב הוא 
לא יודעת  כמו תשעה ירחי לידה ואת םימים הת ההגיע, כי תשע

 .תשעה באב הוא כבר נולד ועכשיו זה בידייךאבל במה יצא. 
הוא  –תנשימי אותו, את התינוק הזה. תגרמי לו לבכות. הוא יבכה 

 הוא ינשום. זו הזדמנות, כזאת הזדמנות.  –יחיה. הוא יקבל פליק 

 
 דברים ד', כח.   6
 דברים ד', כט. 7
 "מנחם ציון" לתשעה באב, הרב בן ציון מוצפי.  8
ָצִרים והם עשרים ואחת ימים  :"שער הכוונות", האר"י ז"ל 9 "עניין ֵּבין ַהמְׁ

שבין י"ז לתמוז עד תשעה באב. מנהג טוב וכשר הוא מאד לכל בעל נפש 

לשבת באבלות אחר חצי היום בכל אלו הימים ולבכות בכייה ממש על חורבן 

ות זה אחר חצות היום הוא כי אז הוא התעוררות הדינין בסוד הבית. וטעם הי

" אשר לסבה זו נשרף ההיכל אחר חצי היום.  ודבר זה כי ינטו צללי ערב"

 ."עושה תועלת גדולה בנפש האדם
אּו אָֹתם ּבְׁמֹוֲעָדם ה'ֵאלֶׁה מֹוֲעֵדי   ויקרא כ"ג, ד: 10 רְׁ ר ִתקְׁ ש ֲאשֶׁ ָרֵאי קֹדֶׁ  .ִמקְׁ

אל תפספסו את תשעה באב תש"פ. דברים הגיעו לקיצוניות שהם 
 עדמו  עד האת המוֹ  ,מעולם. קחו את ההזדמנות הזולא היו בה 

י ִנַחם -לישועה הזה. הפכו את כל החינם, בזבוז האנרגיות הזה, ל   כ ִ
ֹוןה'  ל ָחְרבֶֹתיָה , ִצי  . יהי רצון, בעזרת השם, שנזכה לראות ִנַחם כ ָ

באמת את הגאולה הערב הזה מגיעה. שלא יעבור עוד תשעה 
 באב לחינם, חלילה. 
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