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תשעה באב תשפ''א

תוכן הבכיה על החורבן
זמן זה הוא זמן 'בכיה' ,וכמו שמזכירים בתפילה ובקי ות כגון:
בְּ לֵיל זֶה ִי ְבכָּיוּן וְ יֵילִילוּ בָּ ַי .בְּ ֵליל זֶה חָ ַרב בֵּ ית ָק ְד ִשׁי וְ ְִשׂ ְרפוּ ַא ְרמוֹ ַי .וְ כָל בֵּ ית יִ ְשׂ ָר ֵאל
י ְֶהגּוּ ִביגוֹ ַי .וְ יִ בְ כּוּ ֶאת הַ ְשּׂ ֵרפָה אֲ שֶׁ ר ָשׂ ַרף ה') .קי ה(
ירוּשׁלַ יִ ם ִתּ ֵתּן קולָהּ .לִ בִּ י לִ בִּ י עַ ל ַח ְללֵיהֶ ם .מֵ עַ י מֵ עַ י עַ ל
ָ
עַ ל כֵּן צִ יּון ְבּמַ ר ִתּבְ כֶּ ה .וִ
ֵיהם) .תפילת חם(
חַ לְ ל ֶ
ויסודו כבר מפורש הרבה במקרא ,כגון:
בָּ כוֹ ִתבְ כֶּה בַּ לַּ יְ לָה וְ ִד ְמעָ ָתהּ עַ ל לֶחֱ יָהּ )איכה(
ידי ַכנַּחַ ל ִדּ ְמעָ ה יוֹמָ ם וָ ַל ְילָה ַאל ִתּ ְתּ ִי פוּגַת לָ ַאל ִתּדֹּם בַּ ת עֵ י ֵ
הוֹר ִ
חוֹמַ ת בַּ ת צִ יּוֹן ִ
)איכה(
וּתמַ ֵה ְר ָה וְ ִתשֶּׂ ָה עָ לֵי וּ ִֶהי
וּתבוֹ ֶאי ָה וְ ֶאל הַ חֲ כָמוֹת ִשׁלְחוּ וְ ָתבוֹא ָה ְ
וְ ִק ְראוּ ל ְַמקוֹ ְ וֹת ְ
וְ ֵת ַר ְד ָה עֵ י ֵי וּ ִדּ ְמעָ ה וְ עַ פְ עַ פֵּי וּ ִיזְּ לוּ ָמיִ ם )ירמיה ט(
ֹאשׁי מַ יִם וְ עֵ י ִי ְמקוֹר ִדּ ְמעָ ה וְ ֶא ְבכֶּה יוֹמָ ם ָולַ יְ לָ ה ֵאת חַ ְללֵי בַ ת עַ ִמּי )ירמיה ח'(.
ִמי י ִֵתּן ר ִ
עַ ל ַהֲ רוֹת בָּ בֶ ל שָׁ ם יָשַׁ בְ וּ גַּם בָּ כִ י וּ בְּ זָכְ ֵר וּ ֶאת ִציּוֹן )תהילים קל''ז(.
ויותר מכך דרשו חז''ל שאפילו הקב''ה בוכה ,והוא מה שאמר הכתוב:
עוּה ְבּ ִמ ְס ָתּ ִרים ִתּבְ ֶ ֽכּהַ -פְ ִשׁי ִמפְּ ֵי ֵגוָה וְ דָ מֹעַ ִתּ ְדמַ ע וְ ֵת ַרד עֵ י ִי ִדּ ְמעָ ה כִּ י
וְ ִאם ל ֹא ִת ְשׁמָ ָ
ִ ְשׁבָּ ה עֵ דֶ ר ה' )ירמיה י''ג(.
ובתיקון חצות תקבצו פסוקים רבים יחד על הבכיה:
ֶיה מֵ אֲ ָה לְ ִהנָּחֵ ם
רוּרים ָרחֵ ל ְמבַ כָּה עַ ל בָּ ָ
ֹכּה ָאמַ ר יְהוָֹה קוֹל בְּ ָרמָ ה ִ ְשׁמָ ע ְִהי בְּ כִ י ַת ְמ ִ
וּמ ְמּעוֹן ָק ְדשׁוֹ יִ ֵתּן קוֹלוֹ שָׁ אֹג י ְִשׁ ַאג עַ ל ָוֵהוּ :וַ יִּ ְק ָרא
יִשׁ ָאג ִ
עַ ל בָּ ֶיהָ כִּ י ֵאי ֶנּוּ :יְהוָֹה ִממָּ רוֹם ְ
וּלְק ְרחָ ה וְ לַחֲ גֹר ָֹשק :עַ ל ֵאלֶּה אֲ ִי בּוֹכִ יָּה
וּלְמ ְספֵּ ד ָ
אֲ ֹד ָי י ֱהוִֹ ה צְ בָ אוֹת בַּ יּוֹם הַ הוּא לִבְ כִ י ִ
עֵ י ִי עֵ י ִי י ְֹרדָ ה מַּ יִם כִּ י ָרחַ ק ִממֶּ נִּי ְמ ַחֵ ם מֵ ִשׁיב ַפְ ִשׁי ָהיוּ בָ ַי שׁוֹמֵ ִמים כִּ י גָבַ ר אוֹיֵב :הֵ ן
יִבכָּיוּן:
ֶא ְר ֶא ָלּם צָ עֲקוּ חֻ צָ ה מַ ְלאֲ כֵי שָׁ לוֹם מַ ר ְ
ואמרו בגמרא )חגיגה ה' ע''ב( ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה פשי מפ י גוה אמר
רב שמואל בר אי יא משמיה דרב מקום יש לו להקב''ה ומסתרים שמו מאי מפ י גוה
אמר רב שמואל בר יצחק מפ י גאוותן של ישראל ש יטלה מהם ו ת ה לעובדי כוכבים
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ר' שמואל בר חמ י אמר מפ י גאוותה של מלכות שמים ומי איכא בכיה קמיה הקב''ה
והאמר רב פפא אין עציבות לפ י הקב''ה ש אמר הוד והדר לפ יו עוז וחדוה במקומו לא
קשיא הא בבתי גואי הא בבתי בראי ובבתי בראי לא והא כתיב ויקרא אד י ה' צבאות
ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגור שק שא י חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי
שלום בכו ש אמר הן אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון.
ודמוע תדמע ותרד עי י דמעה כי שבה עדר ה' אמר ר' אלעזר שלש דמעות הללו למה
אחת על מקדש ראשון ואחת על מקדש ש י ואחת על ישראל שגלו ממקומן ואיכא
דאמרי אחת על ביטול תורה בשלמא למאן דאמר על ישראל שגלו היי ו דכתיב כי שבה
עדר ה' אלא למאן דאמר על ביטול תורה מאי כי שבה עדר ה' כיון שגלו ישראל
ממקומן אין לך ביטול תורה גדול מזה.
מפורשת כאן חובת הבכיה ,לא רק של דרי מטה אלא אפילו דרי מעלה ,ואפילו
הקב''ה עצמו.
והדברים יותר מפורשים במדרש ,והוא מה שאמרו בילקוט שמעו י איכה רמז
תתקצו ,ובדומה בפתיחה לאיכה רבה:
בשעה שבקש הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש ,אמר כל זמן שא י בתוכה
אין האויבים וגעים בה ,אלא אכבוש עי י ממ ה ואשבע עליה שלא אזקק לה עד עת קץ
ויבאו אויבים ויחריבו אותה ,מיד השיב הקדוש ברוך הוא ימי ו והחזירה לאחוריו
ש אמר השיב אחור ימי ו מפ י אויב.
באותה שעה כ סו אויבים להיכל ושרפוהו באש ,כיון ששרפוהו אמר הקדוש ברוך
הוא שוב אין לי מושב בארץ כל הארץ לא שלי הוא אלא אסלק שכי תי ממ ה ,באותה
שעה בא מטטרון ו פל על פ יו ,בכה הקדוש ברוך הוא ואמר מה עשיתי שהשריתי
שכי תי למטה בשביל ישראל ועכשו שחטאו חזרתי למקום הראשון ח"ו שהייתי שחוק
לאומים ולעג לבריות.
באותה שעה בא מטטרון ו פל על פ יו ואמר לפ יו רבש"ע א י אבכה ואתה לא תבכה,
אמר לו למה אין אתה מ יח אותי לבכות אכ ס למקום שאין לך רשות ליכ ס ואבכה
ש אמר ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה פשי מפ י גוה ,אמר להם הקדוש ברוך הוא
למלאכי השרת בואו א י ואתם ו לך לביתי ו ראה מה עשו לו האויבים ,מיד הלך
הקדוש ברוך הוא ומלאכי השרת וירמיה לפ יו ,כיון שראו בית המקדש אמר בודאי זה
היה ביתי וזה היה מ וחתי שבאו האויבים שם ועשו כרצו ם ,באותה שעה היה הקדוש
ברוך הוא בוכה וצועק ואומר ב י היכן הם ,כה י ולויי היכן הם ,אדירי היכן הם ,ומה
אעשה כמה פעמים התריתי בכם שתחזרו בתשובה ולא אביתם.
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אמר לו הקדוש ברוך הוא לירמיה מה אתה רואה היום ,א י דומה לאחד שהיה לו בן
ועשה לו חופה ומת בתוך חופתו ואין לך כאב לא עלי ולא על ב י לך וקרא לאברהם
יצחק ויעקב ומשה מקבריהם כי הם יודעים לבכות ,אמר לפ יו רבש"ע אי י יודע היכן
משה קבור ,אמר לו לך ועמוד על שפת הירדן וקרא בן עמרם בן עמרם עמוד וראה צא ך
שקרעוהו אויבים.
מיד הלך ירמיה למערת המכפלה לאבות העולם ואמר להם עמדו שהגיע זמן שאתם
מתבקשים לפ י הקדוש ברוך הוא ,אמרו לו מה היום מימים שא ו מתבקשים לפ י
הקדוש ברוך הוא ,אמר אי י יודע מפ י שהיה ירא לומר להם חורבן בית המקדש אמר
עכשיו יאמרו לי בימיך הייתה זאת לב י ו ,ה יחם ירמיה והלך ועמד על שפת הירדן
וקרא בן עמרם בן עמרם עמוד שהגיע זמן שאתה מתבקש לפ י הקדוש ברוך הוא ,אמר
לו מה היום מימים שא י מתבקש לפ י הקדוש ברוך הוא ,אמר לו אי י יודע ,שהיה ירא
לומר חורבן בית המקדש ,ה יח את ירמיה והלך אצל מלאכי השרת שהיה מכיר אותם
משעת מתן תורה ,אמר להם משרתים עליו ים אתם יודעים מפ י מה א י מתבקש לפ י
הקדוש ברוך הוא ,אמרו לו בן עמרם אי ך יודע שבית המקדש היה קיים ועכשיו הרי
הוא חרב בימי ירמיה ,וישראל גלו ואתה מתבקש לספוד ולבכות.
מיד קרע בגדי כבוד שהלבישו הקדוש ברוך הוא וה יח ידו על ראשו והיה צועק ובוכה
והלך אצל אבות העולם ,אמר לו אביו עמרם מה זאת לך ב י ,אמרו לו אבות העולם
משה רועה ישראל מה היום מימים ,אמר להם אבות אבותי אין אתם יודעים שבית
המקדש חרב וישראל גלו לבין אומות העולם ,מיד ה יחו ידיהם על ראשם וקרעו
בגדיהם והיו צועקים ובוכים והולכים עד שערי בית המקדש ,כיון שראה אותם הקדוש
ברוך הוא חגר שק ותלש בשערו ואלמלא מקרא כתיב אי אפשר לאמרו ,הדא הוא
דכתיב ולקרחה ולחגור שק ,והיו בוכים והולכים משער לשער כאדם שמתו מוטל לפ יו,
והקב"ה מספיד ואומר אוי לו למלך שבקט ותו הצליח ובזק ותו הצליח ,אוי להם
לזק ים שבזק ותם חרב ביתם וכו'.
בכל הדברים האמורים א ו מוצאים בכי רב ,ואף רואים עת מעלת הבכיה וחובתה
במערכת אבלות החורבן .אך המתבו ן ימצא כי אין זה בכי רב אלא בכיות רבות ,שכמה
וכמה מי י בכי ש ו כאן ,יש בכי של מעלה ויש בכי של מטה ,יש בכי על העבר ויש בכי על
העתיד ,יש בכי של צער וצרה ,ויש בכי של געגועים וכמיה.
פתח בתחילה בחילוק ההעולה להדיא בין בכי של מעלה לבכי של מטה ,והוא במה
שאמר הקב''ה לירמיהו ''ואין לך כאב לא עלי ולא על ב י לך וקרא לאברהם יצחק
ויעקב ומשה מקבריהם כי הם יודעים לבכות'' ,וכי ירמיהו לא ידע לבכות ,והרי הוא
יוֹמם ָו ַל ְי ָלה ֵאת חַ לְלֵי
ֹאשׁי מַ יִם וְ עֵ י ִי ְמקוֹר ִדּ ְמעָ ה וְ ֶאבְ כֶּה ָ
כבר אמר ב בואתו מ''ִי י ִֵתּן ר ִ
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בַ ת עַ ִמּי'' .ויותר בדרשות חז''ל שהיה הולך כל הדרך ובוכה .אלא ודאי שבשתי בכיות
הכתוב מדבר ,יש ה בכיה של מעלה ודרי מעלה ,ויש ה בכיה של מטה ,מה הם שתי
הבכיות ,ומה החילוק בי יהם.
אוֹתהּ
בין זאת מהחילוק בין המקו ים בפטירת משה רבי ו ע''ה .דאמרו במדרש בְּ ָ
יקת ֶפּה ,וְ הָ יָה הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא בּוֹכֶה ִמי
שָׁ עָ ה ְשָׁ קוֹ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ הוּא וְ ָטַ ל ְִשׁמָ תוֹ בִּ ְ ִשׁ ַ
יָקוּם לִי עִ ם ְמ ֵרעִ ים ִמי י ְִתיַצֵּ ב ִלי עִ ם ֹפּעֲלֵי ָאוֶן ,וְ רוּחַ ַהקֹּדֶ שׁ אוֹמֵ ר וְ ל ֹא ָקם ָבִ יא עוֹד
אוֹמ ֶרת וְ יָשָׁ ר
אוֹמ ִריםָ .אבַ ד חָ ִסיד ִמן הָ ָא ֶרץֶ .א ֶרץ בּוֹכָה וְ ֶ
בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ משֶׁ ה .שָׁ מַ יִם בּוֹכִ ין וְ ְ
הוֹשׁיעָ ה ה' כִּ י גּ ַָמר חָ ִסיד כִּ י
בָּ ָאדָ ם ָאיִן .וּכְ שֶׁ בִּ ֵקּשׁ יְ הוֹשֻׁ עַ ַרבּוֹ וְ ל ֹא ְמצָ אוֹ הָ יָה בּוֹכֶה וְ אוֹמֵ ר ִ
אוֹמ ִרים
ְ
אוֹמ ִרים .צִ ְד ַקת ה' עָ שָׂ ה ,וְ י ְִשׂ ָר ֵאל ָהיוּ
ְ
פַסּוּ אֱ מוּ ִים ִמבְּ ֵי ָאדָ ם ,וּמַ ְלאֲ כֵי הַ ָשּׁ ֵרת
וּמ ְשׁפָּטָ יו עִ ם י ְִשׂ ָר ֵאל.
ִ
המתבו ן ימצא חילוק בין כל המקו ים ובין קי תו של הקב''ה ,שכולם מקו ים על
מה שהיה ,אבל קי תו של הקב''ה היא על מה שיהיה ,על מי יקום לי בעתיד עם מרעים,
כיון שעי י עולם רואות את שבפ יהם ,אבל ראיתו של הקב''ה היא ראיה הכוללת כאחד
את כל הזמ ים.
עד''ז בין גם בקי ה על המקדש ,כאשר ירמיה מקו ן על מה שהיה ,אומר לו הקב''ה
שלדידה זו אי ה קי ה ,אלא קי תו ובכייתו היא על ה סתרות לה' אלוקי ו שפרחו ו ג זו
באותה עת.
וזה גופא גלום בדקדוק דברי חז"ל שאין לפ יו בכיה בבתי בראי אלא בבתי גוואי ,שעל
התב ית החיצו ית  -סילוק על סילוק המציאות והצער שהיה ,על זה אין בכיה לפ יו ,על
מה הוא בוכה  -על סילוק העתיד שהיה מוצפן בתוך ההווה ,זה בתי גוואי ,ועל זה יש
לפ יו בכיה.
ובזה המשיל המגיד מדובא משלו למלך שהיה לו ארמון מלא שכיות חמדה עד בלי
קץ ,וזה היה ידוע לכל .אך בתוך קירות הארמון הטמין את השכיות המיוחדות באמת,
וזה לא היה ידוע לכל העולם אלא למלך לבדו .וכאשר שרף הארמון ,כולם בכו על
השכיות הידועות ,אבל המלך ידע שלא זה הכתר ולא זה ה זר ,אלא הגלום ומוצפן
בקירות הבית הוא העיקר ,וכאשר כולם קו ו ובכו על התפארת שהם הכירו ,המלך
בכה על משהו אחר בכלל ,על הפ ימיות המוצפ ת ומוסתרת בתוך המעטפת.
וזה ה משל ,שאמר הקב''ה לירמיהו שהוא אי ו יודע לבכות ,שבכיתו היא על מה
שהוא מבין ומשיג במעלת המקדש ,אבל בכייתו של הקב''ה היא על רובד אחר ,וזה אי
אפשר לבן תמותה להבין ,ע''כ שלחו לקרא ל ש ות אבות האומה ומשה רעיא מהימ א,
שהם יכולים לתפוס זאת ,והם אלו שיבכו עמו.
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"שפתיים דולקות"

"באתי לג י"  -עבודת השם

מוסר בעיון ,מחשבה בהתעוררות

הרב אליעזר הכהן בן פורת


ובכיה של מטה עצמה היא גם חלקת לכמה מחלקות ,יש לך בכי על היסורים שהיו,
ויש לך בכיה על צער הסילוק ,ש יטל מישראל תפארת ,יש לך בכיה על החיסרון בזמן
ההווה ,ויש לך בכי וצער על הגאולה העתידה המתעכבת .ובדבר זה גופא הבוכה על
העתיד שעדין לא בא גם יש שתי מחלקות ,יש בכי הבא מהצער שהזמן לא בא ,ויש בכי
המתגעגע לזמן העתיד לבא שהוא מיסוד ' פשי יצאה בדברו'.
ובכיה זו של געגועים היא הבכיה שבכו ישראל על הרות בבל ,שאמרו 'שם ישב ו גם
בכי ו בזכרי ו את ציון' ,שהזכרון של ציון גרם להם בכי ,שזה גופא בכי הגעגועים אשר
רק מי שהת סה בזה יכול להבין.
ובזה בין מה שאמר להם ירמיהו )ילקו''ש( כאשר טלו הגלייות את עי יהם וראו את
ירמיה שפירש מהם ,געו כלם בבכיה וצווחו רבי ו ירמיה הרי אתה מ יח ו ,שם בכו
ש אמר על הרות בבל שם ישב ו גם בכי ו ,ע ה ירמיה וא"ל מעיד א י עלי שמים וארץ
שאם בכיתם בכיה אחת עד שהייתם בציון לא גליתם .ותימה הרי אין בבכיה זו תשובה,
ועל מה אם היו בוכים כן בציון לא היו גולים.
אך כאשר א ו מבי ים שבכיה זו לא היתה בכיה של צער אלא בכיה של געגועים ,של
'זכר ו את ציון' ,א ו מבי ים כי היתה זו היתה בכיה של ' פשי יצאה בדברו' ,בכיה של
השתוקקות לקרבת השם ולאהבתו ,ובכיה זו אכן היתה מועילה להם יפה אם היו
בוכים בהשתוקקות זו בציון.
לאור כל האמור א ו משכילים לק ות את חובת הבכיה ומעלת ע יי ה ,באשר היא
מגלמת בתוכה בחי ות רבות ומועילות ,פ ים שו ים מהבטים שו ים ,ויכול האדם
בבכיתו לעורר הן את הרגשת חסרון מעלה שהתגלה ,והן את החסרון של מטה הידוע.
הן את הבכי על הצער הן את הבכי על הגעגועים .את על הגעגועים לעבר שהיה והן את
הגעגועים לעתיד שיבא במהרה.
יועילו הדמעות לגאולת ישראל ,לתיקון הבי ן בשלמות תפארתו .יתן השם מציון
ישועת ישראל בשובו שבות עמו ,יגל יעקב ישמח ישראל.

5

