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: אין אומרים תחנון בתשעה באב ואין נופלים על פניהם משום אורח חיים סימן תקנט סעיף ד)שולחן ערוך (נפסק להלכה    
: "קרא עלי מועד". לכאורה דבר זה תמוה ביותר, מועדים (א, טא)ע"כ. כמו שכתוב בספר איכה  ,מועד שנקרא

ם כן, איזה מין מועד הוא תשעה באב? יום הם זמני שמחה וששון, כמו שאומרים בתפילה "מועדים לשמחה". א
הכי מר בשנה, שבו נחרב ונשרף בית מקדשנו. יום של אבל ובכי, יום של גלות ישראל וגלות השכינה! וכי ליום 

ירמיהו הנביא כתב את ספר איכה , ח"ה עמ' רנא) 'בלבבי משכן אבנה'(עיין כזה קוראים מועד!? ועוד, הקשו בספרים 
הספר היתה עת צרה ליעקב, זמן חורבן בית מקדשנו. וכל כולו צער יגון ואנחה. לכאורה,  . שעת כתיבתבנבואה

אין הנבואה  (פסחים קיז., שבת ל:)בתנאים אלו ירמיהו הנביא היה אמור להיות שרוי בצער ועצבות. ואמרו חז"ל 
כדי כתיבת ספר איכה, והשכינה שורה אלא מתוך שמחה, ולא מתוך עצבות. אם כן, איך ירמיהו זכה לנבואה עד 

  בהיותו שרוי בצער ועצבות?
ישנם מועדים של קירוב, שהם השלש הרגלים. וישנו מועד של ריחוק, מרן המשגיח ר' ירוחם ממיר אמר:   

. יש להבין את עומק דבריו, איך ניתן לקבוע מועד על ריחוק מהבורא? ח"ב עמ' תיא) ',עלי שורהובא ב'( באב וזהו ט'
לבורא, ומצב של ריחוק מהבורא. אך יש עוד , ישנו מצב של קירוב ('עלי שור' שם)מבאר הרב שלמה וולבה זצ"ל 

על אנשים אשר "מקרב לבם אבד חשבון על  (שערי תשובה שער ב, אות ט)מצב שלישי, והוא מה שכתב רבינו יונה 
לא קרוב  –נפשם, כי גוי אובד עצות המה, וכמה הם במדריגה התחתונה". "מקרב לבם אבד חשבון על נפשם" 

יש מצב שאדם חושב שהוא אדם שלם וצדיק, ובאמת הוא רשע; חושב שהוא . אלא פורח באויר –ולא רחוק 
"עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפנחס". זוהי המדריגה התחתונה והגרועה  –עושה מצוות ובאמת הן עבירות 

  ביותר. 
זה העולם  - ), כ(תהלים קד "תשת חושך ויהי לילה": (בבא מציעא פג)ז"ל חשאמרו על מה  ג)(פרק כתב המסילת ישרים   

או יכסה את מבאר המסילת ישרים: חושך הלילה יכול לגרום לשתי טעויות לעין האדם.  .הזה, שדומה ללילה
כן  .יראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמודואו שיטעה אותו העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, 

האחת, אינו מניח לו שיראה רם לו שתי טעויות: חושך הלילה לעין השכל, וגו מהמריות וגשמיות העולם הזה, החו
רשעים כאפלה  דרך": ), יט(משלי דהמכשולים שבדרכו, ונמצא האדם עובר עבירות בלי לדעת ולפחד כלל, כדכתיב 

לו יהרע כאשמטעה ראייתם עד שרואים  ,היאו ,קשה מן הראשונהוהטעות השניה ". לא ידעו במה יכשלו
כי אין די שחסרה  מעשיהם הרעים.את  ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים ,א רעהוא ממש טוב, והטוב כאילו הו

לסברותיהם  ותמוכיחהראיות גדולות  מביאיםשר נגד פניהם, אלא הרעה אש את מהם ראיית האמת לראות
היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. וכל זה מפני היותם  ווז .הרעות ולדעותיהם הכוזבות

   , ע"ש.בושים תחת ממשלת יצרםחושך וכתחת ה
אמר הקב"ה לירושלים, על מה מצבם של כלל ישראל לפני חורבן הבית. רבי שמעון בן חלפתא אומר:  זה היה 

" הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי"הבאתי עליך כל המשפטים הללו? בשביל שאמרת לא חטאתי, שנאמר 



איך תאמרי לא ירמיהו הנביא, שתבע את דורו, לפני חורבן הבית: ". כן רואים מדברי (ילקוט שמעוני ירמיהו, רסח')
גם בכנפיך נמצאו דם . "(ב, כג)" דעי מה עשית! ראי דרכך בגיא, –לא הלכתי  (עבודה זרה) נטמאתי, אחרי הבעלים

-(ב, לד" הנני נשפט אותך על אמרך לא חטאתי! אך שב אפו ממני., יותאמרי כי נקית... נפשות אביונים נקיים
  עבודה זרה ושפיכות דמים מצאו תירוצים. כפם, וגם ל. הרי נתווכחו עם ירמיהו, והאמינו באמת כי אין עוול בלה)

מועד של " אך בבוא החורבן, נפקחו עיניהם והכירו את עצמת ריחוקם מה', ועל הכרת הריחוק הזה קבעו  
אמנם רחוק אני, אבל יחס הוא מבחין: "". ועומק הענין: כאשר אדם עומד על עצמת ריחוקו ממנו יתברך, ריחוק

בינו לבין  אין יחס כללכאשר אבד לו חשבון על נפשו, במצב השלישי, ". מה שאין כן יש כבר ביני לבין בוראי
. בעמדו על וממילא מתנתק מה' לחלוטין . חותמו של ה' אמת, ובאיבוד החשבון האדם חי לגמרי בשקרה' יתברך

זאת כבר ונקודת אמת , הוא עומד על האמת. אך למרות עוצם ריחוקו מה', , האדם מצטער על הריחוקהריחוק
משמעות זהו בעצם "! מועד של ריחוק, אף שהריחוק הוא נורא, לקבוע עליה "ה זודי בהכר .מקרבתו אליו יתברך

. ובעבור הכרת חיבור וקשר, שעניינו (שמות כט, מג) "שמה לבני ישראל ונועדתיהוא מלשון ", ש"מועד"המילה 
בור ביננו לבין בהיותו התחלת הקשר והחיריחוקנו מה' כתוצאה מחורבן הבית, תשעה באב הוא בעצם "מועד", 

  .אבינו שבשמים
ישמח לב מבקשי אמר על הפסוק " שיסחאבנקודה זו מונחת שמחתו ואושרו של יהודי בחייו. רבי שמחה בונים מפ  

אולם . האבידה הוא שמחת ורק כשמוצא א .הוא בצער, טבעו של אדם כשהוא מחפש אבידה :(תהלים קה, ג)" ה'
תכלית חייו של יהודי היא להתקרב ולהדבק בה'. והדבקות  .ע"כ, וגם כשמבקשים אות ,מבקשי ה' תמיד בשמחה

בו יתברך היא הטוב האמיתי, וכל זולת זה שיחשבוהו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושווא נטעה, כדברי המסילת 
 . אם כן, כמה רע ומר לאדם אם כל ימיו הוא מתרחק מתכלית חייו, מהטוב האמיתי, מהקב"ה בעצמו!(פרק א)ישרים 

וכל שכן אם אינו אפילו מודע לכך! האם ניתן לתאר את הצער והמרירות שירגיש האדם, אשר במו ידיו קלקל 
את חייו על הבל וריק, במקום לקנות קרבת ה' אמיתית, להתענג על ה' ולהנות  "שרף"והפסיד את חייו? פשוט בזבז ו

לא  –שזה עיקר הצער שיהיה לאדם בעולם הבא  כתב , בגמול)'מאמר החכמה'(מזיו שכינתו לעולמי עולמים! הרמח"ל 
נו צער זה אי. , ע"שאת השגת הטוב האמיתי ומה, אלא ההרגשה המרה שאיבד במו ידיועונשי גיהנום וכד

שבעים  עלול לצאת מדעתו. לבזבז ולאבד ,באמתלבו ם זאת באדם שמשי ים!חצחולף, אלא האדם ירגישו לנצח נ
לכן, כשאדם מתעורר ומכיר את עוצם ריחוקו מה', אף שזה כואב מאוד, באמת אין שמחה גדולה מזה. עכשיו הוא       בגיהנום. "חשבון גדול"קות, וידיים רי, ולהשאר בשנה על שטויות

התחלת החיבור והקשר  -זוכה להתייצב על הדרך הנכונה, ויש תקווה ותכלית לחייו. זה "מועד" ושמחה אמיתית 
זה נראה לבאר בס"ד איך זכה ירמיהו להשראת השכינה ולנבואה לכתוב את האמיתי בינו לבין אביו שבשמים. וב

, היא הולידה לירמיהו שמחהספר איכה. אף שחורבן הבית היה דבר רע ומר שאין כדוגמתו, בכל זאת, עמוק בלב, 
כי סוף סוף עם ישראל יתרפאו מעוורונם, ויצאו מהחושך להתייצב על דרך עד שקרא לתשעה באב "מועד". 

  ירה להשגת קשר אמיתי עם אביהם שבשמים. המא
מודעים לשפל מצבנו ולעוצם ריחוקנו מהבורא אם אנחנו בתשעה באב הזה, עלינו להתעורר לאמת, להבחין בעצמינו   

האם משמעות ברכת "בונה ירושלים"? מכוונים ב אנו יתברך? האם כואב לנו שאין לנו את בית מקדשנו? האם
ביום יום שלנו? לפחות בתשעה באב, נשאל את עצמינו את השאלות החודרות בלבנו  מקום ופסיםהדברים ת

נו. עלינו לדעת שזהו בעצם חלק גדול ועיקרי מהתיקון, ודבר עצום בעיני תרדמתוהצובתות הללו, ונזכה להתעורר מ
שרויה אבינו שבשמים! אולי אז נזעק לה' באמת, מעומק לבבנו על מצבנו המר, וגם על מצבה המר של השכינה ה

נזכה לגאולה שלימה, ויתהפך תשעה באב ממועד של "ריחוק" למועד של ת זה, בזכו בגלות בין טומאת העמים!
  מאמר החכם  "קירוב", אמן כן יהי רצון!

להוציא את  –להוציא את ישראל מן הגלות. והשניה  –ות: האחת לואלעתיד לבוא תהיינה שתי ג  
   הגלות מישראל. והאחרונה קשה מהראשונה.

  רבי מרדכי מגור  
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