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 בחורבן טמון סוד הגאולה
 הלוי-דיר דחוחמאת א

ראשון. אין להבין אגדה -שמספרת על חורבן בית א( הובאה אגדהע" טבגמרא תענית )כ
לדורות, זו כפשוטה, מפני שבאגדה זו שיקעו חז"ל רעיונות עמוקים ומסרים של נחמה 

 וזה לשון האגדה:

תנו רבנן: משחרב הבית בראשונה נתקבצו כיתות כיתות של פרחי כהונה, ומפתחות "
בונו של עולם! הואיל ולא זכינו להיות גזברין יר'ההיכל בידן, ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: 

לתן ויצתה כעין פיסת יד וקיב ,, וזרקום כלפי מעלה'מפתחות מסורות לךהיהיו  ,נאמנים
א [ב–א, כב]ישעיה קונן ישעיה הנביא  םר. ועליהמהם, והם קפצו ונפלו לתוך האּו : 'ַמשָּׂ

יֹון ַמה יא ִחזָּׂ פֹוא ִכי גֵּ ְך אֵּ יָּׂה ַעִליזָּׂה לָּׂ ה ִקרְּ ה ִעיר הֹוִמיָּׂ אָּׂ לֵּ אֹות מְּ שֻּ ְך ַלַגגֹות: תְּ ִלית כֻּלָּׂ ַלִיְך  ,עָּׂ ֲחלָּׂ
י לֵּ ה'. אף בהקדוש-לֹא ַחלְּ מָּׂ חָּׂ י ִמלְּ תֵּ לֹא מֵּ ַקר ִקר [שם כב,ה]הוא נאמר -ברוך-ֶחֶרב וְּ ַקרְּ : 'מְּ
שֹוַע ֶאל ר'-וְּ הָּׂ  ."הָּׂ

 ?את מפתחות המקדש לשמים הניםוהכ מה האגדה הזו באה ללמדנו? כלום באמת זרקו
ב ובוער באש? המקדש כבר חרֵּ -כשבית ,טעם בהשלכת המפתחות לשמיםהמה בכלל, ו

 נועד ללמדנו? אתמה כל זה פיסת יד וקיבלה את המפתחות מהם? יצא באמת וכלום

 החורבן והגלות

ישראל הפר את -על כך שעם ,מאת ה' עונשבאו כראשון ושני -חורבן ביתש ,עלינו לדעת
הנים וגוי ומלהיות ממלכת כ חדלנוו ,חטאנו עוינו ופשענו הברית אותה כרת עם אלוהיו.

הזהירו את הנביאים  .והרתעה תיקון עונשי האינם עונשי נקמה, אל הקדוש. עונשים אל
-ה' יענישם בחומרה בחורבן בית ,לא ישוב בתשובה ישראל-עםשאם שוב ושוב,  העם

משלא , אך עונשליהם העבא  לא היה – מרשעם אילו היו שבים המקדש וביציאה לגלות.
לעונש הייתה תכלית , מדההשנקמה או  מתוך מטרת העונש לא היהברם, נענשו.  –שבו 

 ערפו ואטם את לבו מלשוב בתשובה טרם החורבן,שהקשה את  ,העםנשגבה, להביא את 
 םלשוב בתשובה לפחות עתה כתוצאה מייסורי החורבן והגלות. ובתום תהליך הייסורי

 המקדש.-הקודש, ויבנה את בית-ישראל לארצו ולירושלים עיר-והכפרה, ישוב עם

ֲהִנים  ְוגֹוי ָקדֹוׁש ַמְמֶלֶכת כֹּ

 בריתה ישראל נקבעו לדורות בברית בין הבתרים. מטרת-י התנהגותו של עםתפקידו וכללֵּ 
דֹוש"ישראל, זרעו של אברהם, ולהקדישם להיות -לרומם את עם גֹוי קָּׂ ֶלֶכת ֹכֲהִנים וְּ " ַממְּ

 ,הערכיותובהליכותיו המוסריות ו רחות חייוובא ומובחר עם נבחרלהיות  .)שמות יט, ו(
חלילה נפר  אםעולם, ו-ם בוראברית זו היא ברית נצח עִ . כולה על האנושותנו מאורן שיקרי

 נשוב וניגאל כדי לממשואז בתשובה, ניענש, אך נוכל לשוב  –את הברית שכרתנו עמו 
 .המיוחד ייעודנו את

 שלימה כדי לאותת לנו לשוב בתשובה ,ר אותנוסֵּ יַ ה' יְּ ברם, כל עוד לא נשוב בתשובה 
, שכל העונשים נמצא בהליכותיו, במוסריותו ובחכמתו.היות עם ייחודי למלא את ייעודנו ול

עונשי כל אלה אינם חורבן המקדש והגלות, עונשי שה' מעניש אותנו בכל הדורות, ואפילו 
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 את נתקןנערוך חשבון נפש אמתי, , כדי שוהכוונה , אלא עונשי איתותהשמדהנקמה ו
 מעשינו וניגאל.

 טמונים באגדההרעיונות ש

בגג ההיכל, וזרקו את המפתחות  והניםהכ צעיריתקבצו הבאגדה נאמר, שבעת החורבן 
-הנים, כשראו את מוראות החורבן ושריפת ביתולשמים. חז"ל מלמדים אותנו שהכ

שמעלו בתפקידם, וכביטוי לחרטתם ולהכרתם שאינם ראויים עוד  והתוודו המקדש, הודו
-עולם את המפתחות של בית-לשמש בתפקידי קדושה, הם כביכול משיבים לבורא

ישראל, -הנים מסמלת גם את תחילת החרטה של כלל עםוהמקדש. החרטה של הכ
לשוב  נושחטאו ופשעו בפשעים נוראיים שהביאו עליהם ועלינו את החורבן, ואת רצונ

 הנים וגוי קדוש.ובתשובה ולחדש את ימינו כקדם, להיות ממלכת כ

חשובה מאוד. אמנם המקדש עולה באש, אבל  נוספת יש באגדה זו תובנהברם, 
לאחר  ,לא עולים באש, הם מוחזרים לה' כדי שיהיה להם שימוש בעתיד המפתחות

עוררו לשוב ישראל בעבור פשעיהם, ולאחר שית-שתסתיים סאת העונש שנקבעה לעם
, המפתחות יוחזרו נחדש ימינו כקדםבתשובה שלימה לפניו. כלומר, עתיד לבוא זמן שבו 

הנים, ונזכה לשוב לצור מחצבתנו הרוחני, ולהגשים את ייעודנו הערכי העולמי. ולידי הכ
הי מוצדק, ואת והנים שהשליכו את עצמם לאש, מסמלים את ההבנה שהעונש האלוהכ

 הרוחני הארוך בגלות.תחילת תהליך התיקון 

תארת בסופה את קינת ה' כביכול על החורבן. ללמדנו, שאב או מחנך דגולים אגדה זו מ
שמענישים, מצטערים על כך שנאלצו להעניש, שהרי הם היו מעדיפים שבניהם או 

-חטאו שישובו מיד, כדי שלא ייענשו. עם כבר פחות אםכל התלמידיהם לא יחטאו, ול
משהעונש  ,ברם .מוגמרתהכרחית והפך להיות עובדה ישראל לא שב בתשובה והעונש 

מקבל בתשובה, ה'  שובשעליו להחל להפנים  העםוכבר החל לתת את אותותיו החיוביים, 
כדי שישובו  חורבן וגלותנאלץ להעניש את בניו בעל כך ש בכהמאת תשובתם, וכביכול 

וזאת נועד ללמדנו שעונש ה' יתעלה  .עמובין לנו ברית הנצח שביכדי שישובו לבתשובה, 
 לעם ישראל אינו עונש נקמה, אלא עונש הכרחי שנועד למטרה נעלה.

 שיבה לדרך האמת – תכלית הצומות

 בניינהבא די בשיבתנו לארצנו ולתכלית הצומות על החורבן היא שנצרוב בתודעתנו, ש
כאשר  ועדנו להיות.נקדוש כפי ש עםזכה להיות כדי שנעלינו לשוב לדרך האמת, , הגשמי

המקדש, ואז יהפכו ימי -נזכה לשוב לדרך האמת, אז נזכה לראות במנהיג צדק ובבניין בית
הצלחנו באמצעותם הם מילאו את תפקידם, וכבר הצומות לימי שמחה ומועד, מפני ש

נו לשוב לדרך האמת. וכמו אות הייתה לעורר ,להבין, שתכלית החורבן, הגלות והצומות
 שפוסק רבנו הרמב"ם בסוף הלכות תענית:

כל הצומות האלו עתידים לבטל לימות המשיח. ולא עוד אלא שהם עתידים להיות ימים "
ה ָאַמר ' :שמחה, שנאמרוטובים וימי ששון  צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום  :ְצָבאֹות ה'כֹּ

ֲעִדים טֹוִביםִיְהֶיה ְלֵבית  ,ַהְשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִשיִרי ְוָהֱאֶמת  ,ְיהּוָדה ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה ּוְלמֹּ
 ]זכריה ח, יט[". 'ְוַהָשלֹום ֱאָהבּו
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