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 | הרב אליעזר קשתיאל הביתחורבן  -באב  ט'

 בית ומקדש שאינם יכולים להתחבר יחד –חורבן בית המקדש 

לא  .אבל וצער אינם נעימים ובני אדם אינם אוהבים להיות בעמדה כזו, אלא רוצים לשמוח ולחיות1

לעבור ליד ימי הצרה האלה, בין  לנסות  להשתקע בצרות, ולא לעצור את מרוצת החיים. לכן אפשר

באים לעבוד את ה' ואיננו עוברים ליד אלא עוברים בתוך ימי  ,המצרים, לעבור ליד תשעה באב. אך אנחנו

 הצרה, בתוך האבל ובתוך הצער.

האבל אינו רק במנהגי האבלות החיצוניים אלה גם בתחושות הפנימיות של הכאב ושל הקושי. יש כאן 

כיפורים. עבודת ה' עצומה, בדיוק כפי שיש עבודת ה' לשמוח בפורים וכפי שיש עבודת ה' להתוודות ביום ה

יש כאן עבודת ה' של בכי, של צער ושל כאב. עבודת ה' שאין עניינה להכאיב סתם ולא ליצור הכבדה של 

החיים, אלא כדרכה של כל עבודה, מטרת העבודה היא להצמיח. יש כאן הצמחה שנעשית ע"י אבל וע"י 

 כאב. צמיחה ולבלוב שלא יכולים להתרחש ללא ייסורי הנפש הקשים.

 ש הוא חורבן ההתעלות הבלתי פוסקת.חורבן המקד

 מקדש הוא מקום שכולו סתירה פנימית.בית ה

בית זה מקום שמבטא בדר"כ יציבות. מקום מתוחם על פני הקרקע, בו אדם נרגע, מרפה ונח ממרוצת 

החיים. קודש הוא בדיוק הפוך. קודש הוא מעל החיים, מה שקורא לחיים לנוע אליו, דבר נבדל ורחוק 

 זעזע, שלא מאפשר לוותר ולנוח ולהרפות. כשיש קודש, יש אימה וחרדה ויראה ודאגה.שמטלטל ומ

מה נורא המקום הזה.  –בית מקדש זו סתירה פנימית. זו אמירה בלתי נתפסת שיעקב קורא לה "נורא" 

המתח הרוחני הבלתי  הםהבית שלנו , שלוות החיים שלנו, אמירה בלתי נתפסת שמנוחת החיים שלנו

ום המבטח שלנו זה ההתעלות שאין לה קץ. קשה להכיל זאת. התעלות איננה מנוחה. תביעה פוסק. מק

 לגדילה ולקודש איננה שלוות בית.

חורבן המקדש הוא חורבן ההשתוקקות הבלתי פוסקת כמהות חיינו. חורבן הצימאון האינסופי כדבר שהכי 

השתוקקות, סותרים ו ות, צימאוןכאילו התעל , בהמניח את הדעת ומיישב את הלב. קללה באה לעולם

ביטחון. כאילו מי שמלא חרדת קודש הוא פחות נינוח ופחות מוצא עצמו בשלווה ו נחת, שלווה, רגיעה

 ובנעימות. כאילו סותרים העניינים.

בל נוראי על הפירוד הזה שנוצר לנו בראש, בדמיון, בנפש, בחיים, בין הבית למקדש. זאת השפלה נוראית א  

ין זלזול יותר גדול שנוצר כלפי האדם, מאשר חורבן המקדש. זלזול אדיר, בושה, כאילו האדם של האדם. א

כזה יצור עלוב, שאם אומרים לו להתקדם ולשאוף, זה מפריע למנוחתו ולשלוותו ולתחושת השלום 

מיום שחרב בית המקדש  'מיום שחרב בית המקדש כל יום מקולל מחברו.'והסבלנות. זו קללה נוראית. 

אנושות מזלזלת בעצמה זלזול נוראי. פחיתות עצמית. כאילו אנו כל כך נחותים. מעדיפים מנוחה דמיונית ה

וחוששים ממתח רוחני של יראה ואהבה, כאילו זה מפריע. כאילו זה מוציא אותנו מיישוב דעת, מרוגע 

 ומסבלנות.

 

  

                                                           
1
 ף["לא מוגהה ]ז' מנחם אב, תשפנימי  
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חורבן המקדש זו אותה תדמית שנוצרה ועדיין קיימת לנגד עינינו, שאם 

רמים לך לגדול ללא ותה בעל עקרונות רוחניים תובעניים, אדירים, שגא

הפסק, אתה בעצם חסר סבלנות, חסר סובלנות, לא איש של שלום, לא 

איש של שלווה ונחת, מקצין את החיים. התנועה לקודש גורמת יראה, 

חרדה, אכפתיות, יש הרבה ערכים קדושים ומטלטלים, וזה לא מסתדר 

כים הכלה, נעימות, שלווה, לתת מקום לכולם. לכאורה עם בית. בבית צרי

 או בית, או מקדש.

 

 התדמית הזו היא היא החורבן. הקיבעון הזה שכך הדברים נתפסים, הוא חורבן בית המקדש.

הכאב והצער הם קודם כל על עלבונה של הנפש האנושית. על קטנות האדם שאינו יכול לחבר וחייב לבחור 

עלבונה וכשלונה של הנפש האנושית. זהו ו צרות זו לאדם, שנמצא בין מצרים. או בבית או במקדש. איז

 .שיסדקו את הביתמחשש קדושות  דרישותשמראש לא תדרוש  בכך כשלונה החמור

אינו יכול להיות קדוש ואסור שיהיה קדוש, כי אז יפסיק להיות  ובית אישי, משפחתי, לאומי, במהותכאילו 

אמירה חריפה קיומית, שאי אפשר לחבר את המושג בית עם כדי דים, עד מתחדמקצינים ובית. הדברים 

המושג קדושה. כי אם מדברים על קדושה בתוך הבית, הבית נהרס. בית זה המקום בו אני נח ויכול להירגע 

 ולהיות מה שאני רוצה. דברים קדושים בבית מטלטלים אותו.

אסור לחבר בין בית למקדש. הבית מצב בו ויוצרת  חורבן בית המקדש ננעץ כחרב שמפרידה בחדות,

המשפחתי אסור שיהיה קדוש באף צורה. כדי להרגיש בבית צריך להוציא דברים קדושים. שלא יהיו חרדת 

 קודש, תעצומות קודש, יראת קודש.

 מי יודע איך בונים בית מקדש, איך עושים דברים כאלה?אם כך אז 

 המקדש הוא מנוחה? קודש ומנוחה מסתדרים?בית האם . 'פה מנוחתי עדי עד'אומר הקב"ה 

לכן אומרים  בית שהוא מקדש. ש,. אנו איננו יודעים לבנות בית מקד'ךייהי שלום בחילך שלווה בארמנות'

 . אתה תבנה.'תבנה בית המקדש במהרה בימינו'. 'ותבנהו מהרה'

 איננו מסוגלים. ,או שייבנה. אנו אתה איננו יודעים איך בונים מקום כזה. או שתבנה אנו

 אם כך מה תפקידנו?

בל, בבעיה. שיש כאן הפרדה נוראית בין בית למקדש. לפחות להבין שאנו בצרה. לפחות להבין שאנו בא  

איך יכול להיות שבית ומקדש לא הולכים ביחד. שלפחות זה כואב ומטריף , שלפחות להבין שאנו במצוקה

בית המקדש. זה כל כך כואב לנו כי כשזה לא מתחבר, אז שאנו נורא זקוקים שתבנה את להבין את דעתנו. 

שובר ויוצר כשש אינו מקדש. קודש שלא יודע להיות בבית, איזה מין קודש זה, המקדגם הבית אינו בית, ו

מתחים, והמציאות אינה מסוגלת להכיל את התעלותו? ואיזה מין בית זה שבשביל השלום והשלווה אסור 

 ק.שיהיה בו קודש? זה בית רי

משאירים אמה על אמה בבית, שוברים כוס בבניין בית, וגם אנו  הבית אינו בית והקודש אינו קודש.

 בל, כי אינו יודע להיכנס הביתה.הקודש בא  

אנו צריכים לפחות להבין שיש בעיה. הבעיה היא כפולה, הבית והקודש שניהם לא במקומם ואינם יודעים 
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 ר את זה. לנו אין מושג.להתחבר. רק ריבונו של עולם יכול לחב

 לפחות עלינו לכאוב, לבכות, להצטער, אולי כך נתפלל, נעורר רחמי שמים, אולי כך תחול עלינו נחמה.

חורבן בית המקדש נוטל כבוד מבית חיינו, הוא הוא הגורם שחיינו נחשכו. בניין בית המקדש אינו שאיפה ב

לא חיסרון של קישוטים, אלא  רבן המקדש הואשל דבר יפה, הדובדבן שבקצפת, הידור של המציאות. חו

. אין לנו בית ואין לנו קודש. איננו יודעים כלל איך מיישבים ביניהם. פעם , אין לנו קרקע כלללנו רצפה אין

אחר פעם מציבים בפנינו או בית או קודש. אין יום מאז נחרב המקדש שלא עולה שאלה זו בצורה כזו או 

 כל יום קללתו מרובה משל חברו, כי השאלה רק מחריפה ומתחדדת. אחרת, של או בית או קודש.

עבודת המקדש אינה דבר שבידינו להבין. כל מי שמתחיל לקרוא את הסוגיות או אף את פשטי הפסוקים, 

קודשים  .נבוך. אנו נאלמים דום מול הפרטים האינסופיים של זריקת דם, הקטרת איברים, ניתוחים, טהרה

מעלה מכל השכלה ומכל רגש. לכן גם רוב עם ישראל אינו עובד במקדש. אם היינו למעלה ל שהם וטהרות

יכולים להיות שותפים היו קוראים לנו לעבוד, אך באמת איננו יכולים לעשות את זה. רק כוהנים. מדוע 

ים סוד. הכהן בעצמו אינו יודע מדוע הוא, כי יש לוי ויש ישראל גדולים ממנו, תלמידי חכמ ודווקא הם, זה

. המקדש הוא סוד כמוס. זהו סוד איך מחברים בית ומקדש. איך עושים את החיבור שלא מגיעים לתפקידו

 הזה של עבודת בית המקדש.

נותר לנו רק להרגיש מאוד שפלים. מאוד עצובים מהנחיתות והזלזול העצמי, מחוסר האונים, שאיננו 

ם לחבר בית וקודש, וזה נהיה הדבר הכי יודעים לעשות את הדבר הכי פשוט והכי בסיסי. לא מצליחי

ותמיד נוצר חיכוך וצד מסוים נפגע. אנו צריכים בעיקר  ,מסובך. בכל נושא בו אנו מנסים איננו מצליחים

 להרכין ראש, להרגיש שאנו חדלים וחסרי אונים. כמו אבלים שיושבים על מתם שנפטר ואין מה לעשות.

. לאדם כזה אין מה לעשות, כי 'כמי שמתו מוטל לפניו'הוא  המפשט שחוזר בראשונים בהלכות תשעה באב,

אף אחד לא יודע איך מחזירים נשמות לפגרים מתים. כך זה מתחיל בארוחה שלפני הצום, סעודת אבלים, 

פת חרבה ומים, כמי שמתו מוטל  לא יותר מתבשיל אחד, כל אחד אוכל במקום אחר, אבל וחפוי ראש,כש

אם אפילו שעה באב, איזה שלום יש אם איננו יודעים לחבר בין בית למקדש. לפניו. לא אומרים שלום בת

עם הארץ שואל שלום, עונים לו בשפה רפה. הוא חושב בטעות שיש שלום, אבל רק ריבונו של עולם הוא 

זה שעושה שלום. אף אחד אחר פה איננו יודע. כל מי שמנסה לעשות שלום מוצא עצמו מהר מאוד בסוג 

 של מלחמה.

אין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו. אנו מנסים ללקט שברים, שמה שיש לפחות 

 יישמר ולא ילך לאיבוד, מנסים לקוות ולייחל, ובעיקר ליצור כמיהה אינסופית.

נשארו לנו התשוקה והחלום הנורא, וזה מצמיח. תשוקה מייסרת וחלום נורא מצמיחים. זה מצמיח ישועה, 

 מיח אותנו קצת יותר להיות כלים שיוכלו בע"ה לקבל שלום. אולי בע"ה בהם יוכל להתגלות בית מקדש.מצ

מאז שנחרב המקדש הכל רק כאילו. נשלמה פרים שפתינו כאילו הקרבנו תמיד וכאילו הקרבנו מוסף שבת. 

 יום כיפורים הוא כאילו. הכל רק כאילו.

 ילו יש לנו מקף שמחבר ביניהם.כאילו יש לנו בית וכאילו יש לנו מקדש וכא

לא טוב להתיימר, לא טוב להתייהר, לא טוב לדמיין שבידו של מישהו נמצאת נוסחה. עדיף להרכין פנים 

בבושה. עדיף להבין שכולנו באותה סירה, כולנו נמצאים בסוג כזה או אחר של חלקיות. איזה חלק יכול 

מייחלים לריבונו של עולם, שרק הוא יעשה שלום, ורק  להתנשא על חלק אחר, כי הרי כולנו חלקיים. כולנו

למד אותנו לחבר את החלקים. טוב שנדע שאנו חלקים, טוב שנבכה שאנו חלקים, טוב שלא נדמיין הוא י  

צפה במודעות ובהכרה שאנו חלקים. דווקא זה מה שיביא ישועה. שאנו משהו אחר שאינו חלקים, וטוב שנ  

קדש מידי לילה מביא ישועה. הוא יודע שהוא חלק, ולא מדמיין שהוא מצא. דווקא מי שבוכה על חורבן המ
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מנסה לעשות את אלא  לפחות אינו באשליית בית מקדש, מוטרד.ו מתחנןו מתפללו דווקא מי שהכי כואב

מלא תפילה לריבונו של  רקאינו מתיימר על חלקים אחרים ומתנשא עליהם,  . הואהחלק שלו כפי שאפשר

 וא יודע שהוא רק כאילו.עולם. לפחות ה

שככל שנעבוד אותה יותר, בשברון  ,, לכאוב ולבכות, לעבוד עבודה זולכאב העמוק האמיתישנזכה  הלוואי

הצער הזה והכאב העמוק בע"ה יעוררו עלינו רחמי שמים, את עינו הטובה של אז החורבן,  על בצערו הלב

ל אותנו, ישרה שכינתו, ורק הוא יבנה את בית הקב"ה, ויראה שאין אף אחד שחושב שהוא יודע, והוא יגא

 המקדש. לא נבנה, אלא יבנה הוא או שייבנה. ושם נעבודך ביראה, כימי עולם וכשנים קדמוניות.

 


