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  תשע"ח תשעה באבקינה ל

מקונן הקליר "על חורבן בית המקדש כי הורס וכי הודש אספוד בכל שנה ושנה מספד 
  ).קינה כ"ה( חדש על הקודש ועל המקדש".

היו בתשעה באב, השלב  ושניהם - פירוש הדברים שחורבן בית המקדש נעשה בשני שלבים 
הראשון זה 'הורס', שהחריבו את הבית, והשלב השני הוא 'הודש', והוא מה שאמרו במשנה 

ד) בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, וחרב הבית בראשונה ובשניה, "בתענית (פ
חרש ה) שהמכוון בחרישת 'העיר' זה מה ש"ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. ואמרו בירושלמי (ה

" תיחרש שדה ציון" לקייםם בהלכות תענית זה "כ הרמב"וכמשטורנוסרופוס הרשע את ההיכל, 
, ועל שני החלקים הללו לימד אותנו שיש לנו לחדש הספד בכל שנה על )יב ג מיכה יח כו ירמיהו(

  'הקודש' ועל 'המקדש'.

ש שנים רבות והרבה חידושים יש לנו ללמוד מפתיחה זו, הראשון הוא שחרישת מקום המקד
השני הוא שצריך 'לחדש' בכל שנה 'מספד חדש', ואין לנו  .לאחר החורבן זה 'חורבן בית המקדש'

די לשוב ולקונן על החורבן. השלישי הוא שהקינה צריכה להיות תמיד על שני חלקים על 'הקודש' 
שבים טוב על . (ובפשוטו הקודש היינו 'כלי המקדש', אבל ההריסה והדישה יותר מתייועל 'המקדש'

  הרביעי הוא שחרישת העיר היא לא רק חורבן 'הקודש' אלא גם חורבן 'המקדש'. 'קדושת' הבית).

בורנשטין לפרש שהמהלך של חרישת מקום המקדש אינו סתם  י"ובחלק הראשון היה רגיל הגרש
לבזות את המקום, אלא הוא מעשה הבא 'להחריב את החורבן', שלא יהיה ניכר מקום הבית כלל, 
ולא יהיה נראה אלא שדה בעלמא, שכל עוד הבית קיים בחורבנו הוא 'בית חרב' אבל כאשר הוא 

ומק החורבן שחזר והתחדש לתשעה באב של שנה נחרש שדה אפילו 'שית שנחרב' כבר אין, וזה ע
אחרת, שטורנוסרופוס בא והעמיק את מימד החורבן בכך שהוא עקר כביכול את כל מקום 

  החורבן.

גם על חלק ההורס  ,אך מהו המכוון של המספד החדש המקונן גם על הקודש וגם על המקדש
  וגם על חלק ההודש.

וכמו שיצאה בת  ,נחרב בית המקדש שלמעלהל לא נחרב בית המקדש שלמטה עד ש"אמרו חז
נ וטיטוס לא עשו "כי נ )ד"א פ"כ נפש החיים (ש"וכמש קול ואמרה לטיטוס 'קמחא טחינא טחנת'.
להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהו יכולים  היה במעשיהם שום קלקול כלל למעלה כי לא

גבורה של מעלה. את מקדש ה' לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כח 
של מטה המכוון נגד נ וטיטוס להחריב המקדש "כ היה כח לנ"טמאו כביכול המקדש העליון. ועי

  .המקדש של מעלה

כאשר ו ,כך מעשיהם בהווה בונים את המקדש ,יהם של ישראל החריבו את המקדששוכשם שמע
והוא  .)ו"ש יראת חיים להגריאש בפירו"(ועי ,ה שם"עולה מדברי נפש החיים בהמשך דבריו בהגה

אל 'מחזיר'  ,בלשון עתיד ,שאין אומרים 'יחזיר שכינתו' ,מונח מה שאנו מתפללים 'המחזיר שכינתו'
שנוטל את מעשיהם של ישראל בכל עתובונה עמהם את הבית. [וגם הבקשה 'ותחזנה  ,בלשון הוה

שנראה כבר עתה כיצד מעשיהם של ישראל  שאנומבקשים ,היא מתייחסת 'גם' לזה ,עינינו בשובך'
  בונים את הבית].

כך הם יכולים להחריב  ,ומעתה יש לנו לחקור האם כשם שמעשי ישראל החריבו את הבית הבנוי
אבל לבית שבאמצע  ,ד אין מעשיהם מועילים אלא להחריב בית בנוי"א ,גם את חלקי הבית הנבנה

  הבנין אין במעשיהם כדי להחריבו.

כולו תחת ידיו לבנות  ,יתושאדם בב ,בית בנוי לבית הנבנה תובן במשל הווה ןלק ביוהסברא לח
אין בו כניסה אלא 'לבנאים'  ,אמנם בית בבניה ,שכל מה שהוא עושה בשלו הוא עושה ,ולהרוס

שבשעת  ,ומכאן לנמשל ן.שאפילו הבנאי עצמו אינו נמצא בו אלא לצורך הבני ,'לצורך הבנין'
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ולכך אין מעשיהם בשעת  ,לצורך הבניה - ל ישראל עם הבנין אלא בשעת בניה הבנין אין זיקה לכ
  אלא אך ורק בנין. ,החורבן מוסיפים חורבן

כבר  ,שכשם שישראל בונים כך הם מחריבים את הבנין ,ומעתה נבין שאם כהצד הראשון בחקירה
לא נבנה שאנו תולים את הסיבה שהבית עדיין  ,פשוט המספד החדש המתחדש בכל שנה ושנה

עד שנמצאו ישראל  ,בכך שהחריבו המעשים המתחדשים את הבנין שחזר ונבנה על ידי המצות
 םועל זה אנו מעוררי ,ל"ים רחוהורס בונים והורסים בונים ,עובדים פרך כעבודת ישראל במצרים

. וגם הוא שהמקדאת המספד החדש על החורבן החדש שחזר והתחדש הן על הקודש והן על 
כלום  ולעינינשהרי לא נגלה  ,ודש' שהרי כל כולו נעשה בלי שיור רושם על הבנין שהיה'הורס' 'וה

  לא מהבנין ולא מההריסות.

  ועדיין צריך ביאור על מה המספד החדש. ,אמנם אם אין לישראל גישה להרוס את הנבנה

העשוי  ,וישנם הרבה אופני חורבן. ישנו בנין 'טרומי' ,נבין אף בזה במשל. ישנם הרבה סוגי בנין
יארך  ,ובו אם יתמוטטו לוחות הבנין ,שעליו בונים בלוחות אבן גדולים ושלמים ,מיסוד גדול

 ,יקח המן הבנין יותר זמן. ואם היו קירות הבנין לבנים ,התיקון זמן קצר. ואם ימוטו גם יסודותיו
אפשרות להשתמש בלבנים לבנין החדש. וישנו בית מלוחות  אך עדיין ישנה ,ן יותר זמןיניקח הב

שהרי צריכים לייצר  ,יתארך זמן הבנין יותר זמן ,ובו אם ירקיבו לוחות העץ ,עץ על יסוד אבן
אך גם בזו עדיין היסוד קיים. אמנם אם גם  ,שהכל נאכל בלי שיור ,מחדש את החומר לכתלים

להכין את חומר הבנין  ,זה צריכים להתחיל הכל מחדשב ,וגם היסוד נאכל ואיננו ,הקירות הרקיבו
  ולבנות הכל ממסד ועד טפחות. ,כולו

 ,דבר זה יבחן לפי התארכות זמן הבנין ,וכיצד נדע מהו עומק החורבן והקלקול שארע לבית
  שככל שיארך זמן הבנין כך נבין מהו גודל ועומק החורבן.

ולא רק שהוא  ,ה והבית עדיין לא נבנהשכאשר אנו עומדים כל שנ ,ומהמשל נבין את הנמשל
אינו מבצבץ ונראה. מתוך כך אנו חוזרים ומבינים עד מה עמוק היה הוא אלא אפילו  - לא נבנה 
  עד שכל כך זמן עבר ועדיין לא נגמר התיקון. ,כמה הוא הורס וכמה הוא הודש ,החורבן

  ו במהרה בימינו אמן.יזכה אונו הבורא להשלים את התיקון ונראה בענינו את הבית בתיקונ

  

  

  

  

  

  

 


