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בענין הר הבית
וקדושתו

הרב מנחם צבי שלמון

פוטו
סטודיו

יהיו ימי אלו לנו לתזכורת .להתעורר ולשוב מדרכנו הרעה בכוחות עצמנו .שח"ו לא
ניזקק למעוררי שכאלו .והיה זה שכרנו.

כאשר ראו את שיא החורב ,שועל יוצא מבית קודש הקודשי ,בכו .אבל רבי עקיבא
ראה בזה את נקודת המפנה .הוא החל שוחק .הוא הבי שמעתה התייצב ע ישראל על
דר הישר ונבואת הגאולה תתקיי.

דווקא עכשיו כאשר הוצתה האש בהיכל ,כאילו הושגה המטרה .אפשר כבר לקו
מהקרקע .אפשר כבר לשבת על הספסל ולהתחיל ללמוד.

הידיעה וההכרה הזאת היא כבר הגאולה .מפני שברגע שהפנמנו שאנחנו על שפת תהו
שממנה אי חזרה .המלאכה כבר נעשתה .כבר שינינו כיוו .עכשיו אנחנו כבר
מתייצבי על הדר העולה אל בית ד'.

ברגע בו איבדנו את בית המקדש ,ברגע בו הלכנו לגלות .הרגשנו והבננו את גודל הסכנה
בה אנחנו נמצאי .התעוררנו בבת אחת ממקס השווא של אכול ושתו .פתאו ידענו
שיש בורא לעול ושיש לנו חובה לקיי רצונו.

ע ישראל היה שקוע כל כולו בהתדרדרות הרוחנית .היה צור בפעולה שתזעזע את
הלבבות שתוציא את הע משלותו .כדי לעשות את הזעזוע הזה היה הקב"ה צרי
להביא חורב.

יש מצבי שדווקא 'שבירת היא תקנת' .יש זמני שרק צעד דרסטי של שבירה
והרס ,יכול ליצור את הזעזוע שבכוחו לעצור את סכנת האסו המתקרב והמתרחש.
בתקופת שלפני חורב בית ראשו וחורב בית שני ,היה ע ישראל במצב של ירידה
רוחנית .קריאת של הנביאי והחכמי לתשובה לא נקלטה .בוודאי שהיו ניסיונות
להביא את הע להתעוררות .לעזיבת דר רשע ,א דבר לא עזר .ע ישראל היה בסכנת
כליה רח"ל .א אחד מה לא הרגיש שהע כולו צועד אל שפת תהו נוראה.

הייתה זו יוזמה חכמה ,אמנ כואבת .כ הציור והבד המתוח עליו הושחתו .הציור ניזוק
נזק בלתי הפי ,א הצייר נשאר חי .הוא יוכל עכשיו להמשי ולצייר עוד ציורי רבי.
אילו לא היה נשחת הציור ,הצייר היה מקפד את חייו ולא היה יותר צייר אשר יצייר.
אמנ ציור אחד הל לטמיו ,א הצייר נשאר חי ,נוש ,בריא ובעל כושר לציור של
ציורי חדשי.

עוד צעד ושניי והוא מתרסק .אחד הצופי שראה כי אי כל דר להעביר לידיעת
הצייר את מסר האזהרה ,החליט לנקוט בצעד חרי .הוא תפס אב וזרק אותה בכל כוחו
לעבר יריעת הבד ,הציור הנפלא ,שנבח עתה בעיניו של הצייר' .מי עשה זאת' הרי
הצייר את קולו בזעקה ,תו שהוא מסובב לאחוריו .מראה התהו הפעורה והאיש
שלצידה אמרו לו הכול .הוא הבי כי חייו נתנו לו במתנה.

הצופי במחזה המבעית עומדי אחוזי בהלה .כמה מה החלו לזעוק אל הצייר
ולהזהירו מהסכנה ,א ג זעקת לא נכנסה לאוזנו של הצייר אשר היה עתה כבר קרוב
מאוד לשפת הצוק המסוכ.

כשניסה אחד הצופי להעיר לו ולהזהירו על הסכנה לא ש הצייר לב .כל חושיו
נתוני ליצירתו.

להבנת העניי נקדי במשל לצייר העומד על פסגת הר ומצייר את תמונת הנו המרהיב
הנשק מפסגת ההר .הצייר התפעל מעבודתו ,אשר אכ הייתה מקסימה ,צעד מידי
פע לאחוריו להביט על יצירתו ממרחק מה לראות שוב את הדמיו שבי הנו לבי
יצירתו ההולכת ונרקמת .כולו משולהב .אחוז בחדות יצירה ,הוא צועד לאחוריו ומתבונ,
הוא אינו ש לב כי במרחק קצר ממנו נמצאת שפת הצוק שמאחריה תהו פעורה .הוא
לא ש לב כיצד הוא מתקרב אל שפת הצוק .ג

והדבר טעו ביאור ,הא זהו הרגע המתאי לכ .דווקא עכשיו ,כאשר האבלות מגיעה
לשיאה ,בשעה זו בה הוצתה האש בבית המקדש .עכשיו אנו מניחי לאבלותנו ?

בערב תשעה באב מתגברת האבלות .יושבי לאר ואוכלי סעודה מפסקת ,למחרת
מהבוקר עד חצות היו יושבי לאר ואומרי קינות וקוראי איכה .והנה ,בעיצומו
של יו זה ,יו תשעה באב ,חל מפנה לגמרי לא צפוי .כאשר מגיע זמ חצות היו ,הזמ
בו הוצתה האש בהיכל .דווקא אז אנחנו קמי מהקרקע ,מניחי תפילי .האבלות
כאילו נחלשת .בקהילות שונות הנהיגו בשעה זו מנהגי המבטאי נחמה ואמונה
בגאולה.

ישנו דבר נוס הטעו ביאור .אנחנו נמצאי בימי אלו בעיצומ של ימי האבל על חורב
בית המקדש .אנחנו כא קרובי לחלל עומדי ורואי את הר ציו שמ .יש לנו שו"ע
של הנהגות אבלות .הוא מתחיל בצו שבעה עשר בתמוז .אז מתחילי שלשת שבועות
של הנהגת אבלות .אי עורכי בה נישואי אסורי בנגינה ועוד .בראש חודש מנח
אב ובשבוע שחל בו תשעה באב מתגברי מנהגי האבלות .עכשיו כבר אסורי ברחיצה,
באכילת בשר ושתיית יי.

והדברי דורשי ביאור ,מה ראה וחשב רבי עקיבא כאשר ראה את שיא החורב.
שועלי מהלכי בהר הבית ,שהביאו לידי שחוק של שמחה .ומה ראו וחשבו חבריו
שאותו מראה בדיוק הביא לידי בכי.

עונה לה רבע עקיבא ואומר 'לכ אני מצחק' מאותה סיבה שאת בוכי אני שוחק.
מפני שא נבואת החורב התקיימה אז בוודאי ג נבואת הגאולה תתקיי .כמו שכתוב
בפסוק' :ואעידה לי עדי נאמני'' .תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה'
באוריה כתיב' :לכ בגללכ ציו בשדה תחרש וגו' .בזכריה כתיב' :עוד ישבו זקני
וזקנות ברחובות ירושלי' .לכ אני כבר עכשיו שוחק .ענו ואמרו לו' :עקיבא ,נחמתנו.
עקיבא ,נחמתנו'.

הגמ' בסו מסכת מכות מביאה על רבי גמליאל ורבי אלעזר ב עזריה ורבי יהושע ורבי
עקיבא שהיו עולי לירושלי' .כיו שהגיעו להר הצופי קרעו בגדיה .כיו שעלו
להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדש הקדשי ,התחילו ה בוכי ורבי עקיבא מצחק.
אמרו לו :מפני מה אתה מצחק .אמר לה :מפני מה את בוכי? אמרו לו :מקו
שכתוב בו 'והזר הקרב יומת' ועכשיו שועלי הלכו בו ולא נבכה?!

'הר הבית'

הרה"ג ירחמיאל קראם

כל מה שרצית תמיד ,לדבר,

הידברות

איתא ברמב" פ"ב מבית הבחירה ,אי עושי
כל הכלי מתחלת אלא לש הקודש ,אבל א
נעשו מתחילת להדיוט אי משתמשי בה
לקדש ,אבני וקורות שחצב מתחלה לבית
הכנסת ,אי בוני אות בהר הבית עכ"ל.
ובספרא דמר חותני הגאו שי' פלפלו בזה בהא
דלעני כלי לא הזכיר בהכנ"ס כי א להדיוט,
ולעני הר הבית הזכיר בהכנ"ס ,ומ"ש זה מזה.
וג למה לעני הר הבית תלוי בחציבת האבני,
ולעני כלי תלוי בעשית הכלי ולא מקוד
לכ יעוי"ש.
ובאור הגנוז בתוספתא פ"ב דבמגילה כ היתה
הגירסא שחצב מתחלה לבהכ"נ ,וודאי דכ
היתה גירסת הרמב".
ובביאור הדבר נראה ,דלעני כלי לא שיי כלל
דיני של חציבה ,דהרי די כלי מקדש יסודו
הוא משו ועשו לי מקדש ,דמקדש וכליו בכלל,
וא"כ יסוד ותחלת די כלי מתחיל מעשית
הכלי ,וא"כ ליכא שו דיני בכלי כי א
מעשית ואיל ,דמש הוא דמתחיל די עשיה
דועשו לי מקדש ,אבל לפני עשית הכלי לא שיי
דיני דעשית כלי כלל ,ובהכרח ג בחצב
האבני להדיוט לא איכפת ל לעני כלי ,ורק
משעת עשית הכלי הוא דחל דינא דועשו לי
מקדש ,ובזה נאמר דינא שתהא תחלת עשיתו
לקדש ,אבל כשנעשה תחלתו להדיוט אי
משתמשי בה לקדש ,אבל לעני הר הבית
תחלת עשיתו הוא משעת חציבת האבני ,דכל
חד וחד תחלתו חשוב לפי ענינו ,ותחילת מעשה
דהר הבית הוא משעת חציבה ,אבל כלי לא
מתחיל תחלת עשית כי א משעת עשית הכלי
עצמו ,אבל בחציבת אבני לא שייכא עוד
לעשית כלי כלל ,וע"כ כל אחד לפי ענינו הוא
תחלת עשיתו.
ומה דכא הזכיר בהכנ"ס וכא לא ,נראה דאי
הטע משו דחלוקי ה בדי  ,דודאי דג
בכלי א תחלת עשית לבהכנ"ס אינו חשיב
עשית לקדש ,אמנ בכלי ל"ש כלל עשיה
לבהכנ"ס ,דהא ליכא בבהכנ"ס די כלי כלל
דנימא דעושה אות לבהכנ"ס ,וכל די כלי
בהכנ"ס הוא דא משתמש בה תשמיש
בהכנ"ס נעשו אז תשמישי קדושה ,ומדי
תשמישי קדושה הוא דנאסרו ,וא"כ ליכא כלל
מציאות וחפצא כזה של כלי לבהכנ"ס דנימא
דיש כא עשיה דכלי לבהכנ"ס ,ודינ כדי עשי'
להדיוט ,דאי משתמשי בה לקדש ,אבל
בחציבת אבני הא יש די דאבני בהכנ"ס
קדושי מדי קדושת בהכנ"ס ,ושיי לומר
דחצב לבהכנ"ס ,מ"מ אי עושי אות להר
הבית.

בדין אבנים שחצבן
לביהכ " נ אין בונין אותן
בהר הבית

רבי משה שמואל שפירא –
ראש ישיבת באר יעקב
]תרע"ז  תשס"ו[ מכתב ידו

עורך הרב הלל מן

רבי יצחק בן ר' אליהו
ואסתר זר

לעילוי נשמת

03-754-40-40

הצטרף לתומכים

מדברי יהדות  -כל הזמ

הידברות–,

ליצהלו עיפשהל ,ענכשל
,ריהבהל ,ריבסהל

ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡ ˙Â·¯˜ ÔÈ·È¯˜Ó„ ·˙Î (Â"Ë‰ ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· 'Ï‰Ó Â"Ù) Ì"·Ó¯‰
ÛÈÒÂ‰Â .‡·Ï „È˙ÚÏ ‰˘„˜Â ‰˙Ú˘Ï ‰˘„˜ ‰Â˘‡¯ ‰˘Â„˜„ ÔÂÈÎ ,ÈÂ· ˙È·‰
˘‡Ï ·"ÂÈÎÂ ˙Â¯˘ÚÓÂ ˙ÈÚÈ·˘ È·‚Ï Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙˘Â„˜„ Û‡„ Ì"·Ó¯‰ Ì
˜Ï"ÊÂ ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰˘„È˜ ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ˘„˜Ó‰ ˙˘Â„˜ Ó"Ó ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰˘„È
˘È¯‰Â ,‰ÏÈË· ‰È‡ ‰ÈÎ˘Â ‰ÈÎ˘‰ ÈÙÓ ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ˘„˜Ó‰ ˙˘Â„˜˘ ÈÙÏ ,Ì
Ô˙˘Â„˜· ÔÈÓÂÓ˘˘ Ù"Ú‡ ÌÈÓÎÁ Â¯Ó‡Â ÌÎÈ˘„˜Ó ˙‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â ¯ÓÂ‡ ‡Â‰
˘Â·ÈÎ ‡Â‰˘ ÈÙÓ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ˙ÈÚÈ·˘·Â ˙Â¯˘ÚÓ· ı¯‡‰ ·ÂÈÁ Ï·‡ ,ÔÈ„ÓÂÚ Ì‰
¯·.Ï"ÎÚ ,'ÂÎÂ ÌÈ
ÒÎÈ ‡Ï ,˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ‡È‰ ÂÊÈ‡Â ‡˙È‡ (·"Ú 'Â Û„) ˙ÂÓ·È 'ÒÓ· ‰‰Â
‡„Â˘ÚÈ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ È·‚ ÏÚ˘ ˜·‡·Â Â˙„ÂÙ· ÂÏÚÓ·Â ÂÏ˜Ó· ˙È·‰ ¯‰· Ì
˜ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· ÌÈÈ˜ ˘„˜Ó‰ ˙È·˘ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ,'ÂÎÂ ‡È¯„Ù
˙·˘· ‰¯ÂÓ‡‰ ‰¯ÈÓ˘ ‰Ó ,Â‡¯È˙ È˘„˜ÓÂ Â¯ÂÓ˘˙ È˙Â˙·˘ ˙‡ Ï"˙ ,ÔÈÓ
Á"Î Û„ ‰ÏÈ‚Ó) Ô·‡ È¯ÂË· '˜‰Â .ÌÏÂÚÏ ˘„˜Ó· ‰¯ÂÓ‡‰ ‡¯ÂÓ Û‡ ÌÏÂÚÏ
‚‰Â ‡¯ÂÓ„ ÔÈÚÂÓ˘‡Ï ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘Ï ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ„ ‡˘˜È‰ ÔÈÚ· È‡Ó‡ (‡"Ú
Ù"Ú‡„ ÔÈ˘¯„ ÌÎÈ˘„˜Ó ˙‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â„ ‡¯˜Ó È¯‰ ,‰·¯ÂÁ· Û‡ ÌÏÂÚÏ
˘˘ÈÓ ‚‰Â ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È·˘ ÔÓÊ· ‚‰Â‰ ÏÎÂ ÔÈ„ÓÂÚ Ô‰ Ô˙˘Â„˜· ÔÈÓÂÓ
.˙Â¯Â„Ï
‰Â˘‡¯ ‰˘Â„˜„ ‡‰Ï ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ˙ÂˆÓ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ‰‡¯ ‰È‰ 'Â‡ÎÏÂ
˜„˘˙Â·¯˜ ˙·¯˜‰ ÔÂ‚Î ÌÂ˜Ó‰ ˙˘Â„˜· ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈÈ„ ˜¯„ ,‡·Ï „È˙ÚÏ ‰
˙È·‰ Ô·¯ÂÁ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡ ‰ÓÂ˜Ó· ˙„ÓÂÚ ÌÂ˜Ó‰ ˙˘Â„˜„ ÔÂÈÎ ,˙Â¯Â„Ï ÔÈ‚‰Â
ÂÈ‡ ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ˙ÂˆÓ ÌÓ‡ .ÌÎÈ˘„˜Ó ˙‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â„ ‡¯˜Ó ÔÏ ‡˜Ù ‰ÊÂ
˘˙¯ÈÓ˘ ÔÈ„ ÔÂ‚ÎÂ] ,ÔÈ·‰ ˙˘Â„˜· ‡Ï‡ ÈÂÏ˙ Ê"È‡Â ÌÂ˜Ó‰ ˙˘Â„˜Ï ÍÈÈ
ÌÈ·ÈÂ‡Ó „ÁÙ Ì˘ ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡„ (‡"‰ Á"Ù Ì˘) Ì"·Ó¯‰ ·˙Î˘ ˘„˜Ó‰
‰ÓÂ„ ÂÈ‡„ ÂÏ „Â·Î ‡Ï‡ Â˙¯ÈÓ˘ ÔÈ‡˘ ,‡È‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ Ó"Ó ÌÈËÒÈÏÓÂ
˙¯ÈÓ˘ ÔÈ„„ ËÂ˘ÙÂ ,ÔÈ¯ÓÂ˘ ÂÈÏÚ ÔÈ‡˘ ÔÈ¯ËÏÙÏ ÔÈ¯ÓÂ˘ ÂÈÏÚ ˘È˘ ÔÈ¯ËÏÙ
‡Â‰Â ,ÔÈ¯ËÏÙ‰ ˙¯ÈÓ˘ ÔÈ„Ó ˜"Ó‰È· ÔÈ· ˘È˘ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ‚‰Â ÂÈ‡ ˘„˜Ó‰
Ê"ÚÂ ,[ÌÈÈ˜ ˜"Ó‰È· ÔÈ·˘ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ÂÈ‡ ÈÓ ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ÔÈ„„ ‡"„Ò ÔÈ„‰
˜˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ‚‰Â ÔÈÈ„Ú ÔÈ·‰ Ô·¯ÂÁ· Û‡„ ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘„ ‡˘˜È‰ Ï"Ó
.ÌÏÂÚÏ ˙ÓÈÈ˜ ÔÈ·‰ ˙˘Â„˜Â
‡¯Ó‡ ,(‡"Ú Á"Î Û„) ‰ÏÈ‚Ó 'ÒÓ· ‡˙È‡ ‡‰„ ÔÎ ˜ÏÁÏ ‡"‡ ˙Ó‡·„ ‡Ï
¯·ÌÈÏ·Á ÂÎÂ˙· ÔÈÏÈ˘ÙÓ ÔÈ‡Â ÂÎÂ˙· ÔÈ„ÈÙÒÓ ÔÈ‡ ·¯Á˘ ˙ÒÎ‰ ˙È· ‰„Â‰È È
Û‡ Ô˙˘Â„˜ ÌÎÈ˘„˜Ó ˙‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â ¯Ó‡˘ ‡È¯„Ù˜ Â˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â 'ÂÎÂ
˘ÔÈ‡„ ‡È„Ï Û‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â„ ‡¯˜Ó ÔÈÙÏÈ "Î‰È· È·‚Ï„ ¯‡Â·ÓÂ .ÔÈÓÓÂ˘ Ô‰
‚‰Â„ ‰Ê ‡¯˜Ó ÔÈÙÏÈ Ó"ÓÂ ,ÔÈ·‰ ˙˘Â„˜· ÈÂÏ˙ ‡Â‰˘ ‡È¯„Ù˜ Â˙Â‡ ÔÈ˘ÂÚ
‡‡Â‰„ Û‡„ ,È˙ÂÓÈ˘‰Â„ ‡¯˜Ó ÛÏÈ ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ È·‚Ï Ì‚ Î"‡Â ,·¯Á ‡Â‰˘ Û
˙‡¯„‰ Î"‡Â .·¯Á ˜"Ó‰È·˘ 'ÈÙ‡Â ˙Â¯Â„Ï ‚‰Â ‡Â‰ Ó"Ó ÔÈ·‰ ˙˘Â„˜· ÈÂÏ
˜·¯Á ˜"Ó‰È·˘Î ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ÔÈ„ ÛÏÈÓÏ ÔÈÚ· È‡Ó‡ ‡˙ÎÂ„Ï ‡"ÂË‰ ˙È˘Â
Ì‰˘Î Ì‚„ È˙ÂÓÈ˘‰Â„ ‡¯˜Ó ‰Ï ÔÈÙÏÈ ‡Ï È‡Ó‡Â ,˙·˘ ˙¯ÈÓ˘„ ‡˘˜È‰Ó
˘.Ô˙˘Â„˜· ÔÈ„ÓÂÚ Ì‰ Ó"Ó ÔÈÓÂÓ
'˜‰ ,'ÂÎÂ ÂÏ˜Ó· ˙È·‰ ¯‰· ÒÎÈÏ ¯ÂÒ‡„ Ì˘ ˙ÂÓ·È· 'Ó‚‰ È¯·„ ¯˜ÈÚ· ‰‰Â
ÂÈÈ‰Â ,·ÈÈÁ ‰‡ÓÂË· Ì˘Ï ÒÎ Ì‡˘ ÌÂ˜Ó ‡Ï‡ ˘„˜Ó ÈÂ¯˜ ÔÈ‡ ‡Ï‰„ È¯È‡Ó‰
·˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ˙ÂˆÓÏ ‡˙È‡ È‡Ó‡ Î"‡„ È¯È‡Ó‰ '˜‰Â ,‰ÈÎ˘ ‰ÁÓ ‡Â‰˘ ‰¯ÊÚ
‡˙Â˘ÚÏ ¯ÂÒÈ‡‰„ È¯È‡Ó‰ „ÓÏ ÂÊ 'Â˜ ˙ÓÁÓÂ ,‰ÈÂÏ ‰ÁÓ ‡Â‰˘ ˙È·‰ ¯‰· Û
˜ÌÈ‰Î ˙¯Â˙· 'ÈÂÚÈ ÔÎ‡ .˘"ÈÈÚ ,ÌÈ¯ÙÂÒ È¯·„Ó ˜¯ ‡Â‰ ˙È·‰ ¯‰· ‡È¯„Ù
)˜„ÚÓ˘ÓÂ ,'ÂÎÂ ÂÏ˜Ó· ˙È·‰ ¯‰Ï ÒÎÈ ‡Ï˘ ‡¯˜Ó ÔÈ˘¯„„ ('Ê ‡˙˘¯Ù ÌÈ˘Â
„‚·"ˆÂ ,„ÂÁÏ ˙È·‰ ¯‰ ‡Ï‡ ‰¯ÊÚ Â¯ÈÎÊ‰ ‡Ï„Ó ‰¯Â˙ ¯ÂÒÈ‡ ˘È ‰¯ÊÚÏ ıÂÁ Ì
˜.‰ÈÂÏ ‰ÁÓ ‡Ï‡ ÂÈ‡ ‡‰Â ˙È·‰ ¯‰· ‡¯ÂÓ ÔÈ„ ˘È È‡Ó‡ È¯È‡Ó‰ ˙È˘Â
˙ÂÈÒÎ È˙· ,·˙Î (‡"È‰ ‰ÏÙ˙ 'Ï‰Ó ‡"È ˜¯Ù) Ì"·Ó¯· ‰‰„ ,‰Ê· ‰‡¯Â
ÌÎÈ˘„˜Ó ˙‡ È˙ÂÓÈ˘‰Â ¯Ó‡˘ ˙Â„ÓÂÚ Ô‰ Ô˙˘Â„˜· Â·¯Á˘ ˙Â˘¯„Ó È˙·Â
·"ˆÂ .Ô·¯ÂÁ· „Â·Î Ô‰· ÔÈ‚‰Â ÍÎ Ô·Â˘È· „Â·Î Ô‰· ÔÈ‚‰Â˘ Ì˘ÎÂ ,'ÂÎÂ
˘˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈÚÏÂ ,„Â·Î Ô‰· ÔÈ‚‰Â„ Ë˜ ˙ÒÎ‰ ˙È· ÔÈÚÏ„ ÂÂ˘Ï ÈÂÈ
˙È·‰ ¯‰Ï Ì„‡ ÒÎÈ ‡Ï Â˙‡¯È ‡È‰ ÂÊ È‡Â (‡"‰ Ê"Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· 'Ï‰·) ·˙Î
·˙È·‰ ¯‰ ÔÈÚÏÂ „Â·Î Ë˜ "Î‰È· ÔÈÚÏ È‡Ó‡ ÔÂ˘Ï‰ ÈÂÈ˘ ·"ˆÂ .'ÂÎÂ ÂÏ˜Ó
˜.˘„˜ÓÎ ÈÂ‰ "Î‰È· ÔÈ„ ‡‰Â ,‡¯ÂÓ Ë
,‰¯ÊÚ· ‰‚‰‰‰Ó ˙È·‰ ¯‰· ‰‚‰‰‰ ˜ÂÏÁ ˙Ó‡·„ ‰Ê· ¯ÓÂÏ ‰‡¯‰Â
„·‡˙È·‰ ¯‰·„ ‡Ï‡ ,˙ÒÎ‰ ˙È·„ ‡È„ÎÂ ˘„˜Ó‰ „Â·Î ÔÈ„Ó ÔÈ·ÈÈÁ ‰¯ÊÚ· ˙Ó
‚Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ˙È·‰ ¯‰· ÂÈÈ‰ ‰¯ÊÚÏ ÒÎÈÏ ÂÓˆÚ ÔÈÎÓ˘ ÌÂ˜Ó· Ì‚„ ‡¯˜ ÔÏ ˙È„Á
·„˙‡¯È ˙‚‰‰ ÔÂÚË ˘„˜Ó‰ ˙ÒÈÎÏ ‰Î‰‰„ ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ„ ‡È„ Â‰ÊÂ ,‡¯ÂÓ ÈÈ
‡Ï‡ ˘„˜Ó ÔÈ‡ ÌÂ˜Ó ÏÎ·„ Û‡„ È¯È‡Ó‰ 'Â˜ ·ÈËÈ‰ ·˘ÈÈ˙È Ê"ÈÙÏÂ .˘„˜Ó‰
Û‡„ ‡¯˜ Ï"Ó˜„ È‡Ó ‡ÙÂ‚ Â‰Ê„ ,˙È·‰ ¯‰· Ì‚ ÈÂ‰ ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ ÔÈ„ Ó"Ó ,‰¯ÊÚ
ÔÈÎÓ˘ ÌÂ˜Ó· Ì‚„ ,Â˙Î‰ „ˆÓ ˘„˜Ó ‡¯ÂÓ„ ‡È„Ï ‡˙È‡ ‰¯ÊÚÏ Â˙ÒÈÎ Ì¯Ë
.˙È·‰ ¯‰· ‡¯ÂÓ ÔÈ„ ˘È ÈÎ‰ÏÂ ,‡¯ÂÓ· ‚Â‰Ï ÍÈ¯ˆ ‰¯ÊÚÏ ÒÎÈÏ ÂÓˆÚ
˙È·‰ ¯‰·Â ,"Î‰È·· Â‡ ‰¯ÊÚ· ˜¯ ‡ÎÈÈ˘ „Â·Î ˙‚‰‰„ ‡ˆÓ Ê"ÈÙÏÂ
˘ÌÂ˜Ó ‡Â‰˘ ‰¯ÊÚÏ ÒÎÈÏ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ÂÓˆÚ ÔÈÎÓ˘ ÔÂÈÎ ‡¯ÂÓ ˙‚‰‰ ˜¯ ‡ÎÈÈ
ÛÏÈÓÏ ˙·˘ ˙¯ÈÓ˘„ ‡˘˜È‰Ï ÔÈÚ· È‡Ó‡ ‡"ÂË‰ 'Â˜ ˘"‡ ‡˙˘‰Â .˘„˜Ó‰
„'ÈÙÏÈ„ ÂÓÎ È˙ÂÓÈ˘‰Â„ ‡¯˜Ó 'ÈÙÏÈ ‡Ï È‡Ó‡Â ,Ê"‰Ê· ˙È·‰ ¯‰· ‡¯ÂÓ ÔÈ
È˙ÂÓÈ˘‰Â„ ‡¯˜Ó„ ˘"‡ "˘ÓÏÂ .Â·¯ÂÁ· Ì‚ "Î‰È· ˙˘Â„˜ ˘È„ ‡¯˜ È‡‰Ó
‡˜Â„ ÍÈÈ˘ ‰ÊÂ ,˘„˜Ó „Â·Î„ ‡È„· ‚Â‰Ï ˘È Ô·¯ÂÁ· Û‡„ ‡Ï‡ ÂÚ„È ‡Ï
·˘„˜Ó ‡¯ÂÓ„ ‡È„Ï Ì‚ ‡˙È‡„ ‡˙ÂÙÏÈ ÈÚ· ÔÎÏÂ ,˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó ‡Â‰˘ ‰¯ÊÚ
˘‡˘È˜È‰Ó ÔÈÙÏÈ ‰Ê ÔÈ„Â ,Â·¯ÂÁ· Û‡ ˙Â¯Â„Ï ‚‰ÂÂ ,˙È·‰ ¯‰· ÂÏÈÙ‡ ‡Â‰
„˘.˙·˘ ˙¯ÈÓ
)(‰ÏÈ‚Ó - ‰ÂÈÏ ‰Ï‰˙ Ê"‰Ò

בדין מורא בהר הבית

‡"ËÈÏ˘ ÈÈÂÂ˘ Â‰ÈÏ‡ È·¯ ÏÂ„‚‰ ÔÂ‡‚‰
¯‡˘ ‡ÈÙÏ„ÚÏÈÙ ˙·È˘È

עניינא דיומא
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הציפיה לבניית בית המקדש
בהר הבית

עורך הרב הלל מן

שלמה יצחק הלוי
רוזנשטיין

È˜È„ˆÓ „Á‡Î Ú„Â˘ Ï"ˆÊ ¯ÏÈÂ Ì‰¯·‡ È·¯ ˆ"‰‚‰
˜¯˙‡ „‰Ú˘˙ ·¯Ú· ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈ· Ú"·ÏÂ ,ÌÈÏ˘Â¯È
·‡·.‰·¯‰ Â˙ÓÎÁ·Â Â˙ÂÈ˘· Ú„Â ,
·‡ÏÚ ÂÏ ‰˘˜‰˘ ˙Ú„‰ ÈÏ˜Ó „Á‡· ˘‚Ù ÌÈÓÚÙ‰ „Á
˙ÂÏ·‡ ÂÏ ˙˘¯„ ‰Ó Ì˘Ï ,ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· Ï˘ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ
¯Úˆ ÈÎÂ ,·‡· ‰Ú˘˙·Â ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ·· Â‡ ÌÈ‚‰Â˘ ÂÊ
.˘„ÁÓ ÌÈÈ· ÌÈ˜‰Ï Â· ˘È Ï·‡Â
¯·„‰ ‰ÓÏ Ï˘Ó ,ÂÈÙ ÏÚ ˙ÂÁÂÁÈÂ ,Ì‰¯·‡ È·¯ ÂÏ ·È˘‰
„Â‡ˆÈ ÌÈ˙· ÈÏÚ· ‰ÓÎÂ ¯ÈÚ· ‰ÏÙ˘ ‰˜ÈÏ„Ï ,‰ÓÂ
.¯ÂÁ‡Ó ˘‡· ‰ÏÚÂ ‰ÏÎ˘ Ì˘ÂÎ¯ ÏÚ ÌÈËÈ·ÓÂ Ì‰È˙·Ó
,¯Ù‡‰ È·‚¯ ÔÈ· ˘ÙÁÓÂ ˘Á¯˙Ó‰ ÏÚ Â˙Ú„ Ô˙Â˘ ÈÓ
‡‰˜ÊÁ ,‰˜ÈÏ„ ‰˙Â‡Ó Â¯ÈÈ˙˘˘ ÌÈ¯ÈÈ˘‰ ¯‚Â‡Â ÛÒÂ
ÏÚ Â˙Ú„ Ô˙Â ÂÈ‡˘ ÈÓ Í‡ .·Â¯˜· Â˙È· ‰·È˘ ÂÈÏÚ
ÔÈ‡˘ ÚÂ„È· ,Â¯ÈÈ˙˘˘ ˙ÂÈ¯‡˘‰ ˙‡ ¯È˜ÙÓ ,‰ÙÈ¯˘‰
„.Â˙È· ÔÈ· ÏÚ Â˙Ú
‡,ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ‰·È˘ ÂÏ ÁË·ÂÓ ,˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÙÈ¯˘Â ˙È·‰ ¯‰ ÔÂÓÓ˘ ÏÚÂ ÌÈÏ˘Â¯È Ô·¯ÂÁ ÏÚ ÌÈÏ·‡˙Ó Â‡˘ ÔÓÊ ÏÎ ,Â‡ Û
˘.‰ÈÈ·· ÂÈÁÂ¯Â ÂÈ˙Ú„˘ ¯·„‰ ‰‡¯Ó ÔÎ
***
ÌÈÎ¯„·Â ,ÂÏ ‰„ÓÚ ‡Ï Â˙ÂÏ·Ò - ˘¯„Ó‰ ˙È·· ˙È¯Â˙‰ Â˙˘¯„ ˙‡ ‡˘Â ‰È‰ ·¯‰˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ·˘ ÈÏÚÓ ‡Ï„ È˘È‡Ó „Á‡ ‰È‰ ‚∆‰Â
˘.Â˙˘¯„ ˙‡ ÌÈÈÒÈÂ Ê¯„ÊÈ˘ ·¯· ıÈ‡Ó Ì„‡ Â˙Â‡ ‰È‰ ˙ÂÂ
:Â¯ÓÂ‡· ÂÈÏ‡ ‰Ù ÍÎÂ ,˙ÂÁˆ Í¯„· ÍÎ ÏÚ ÂÏ ¯ÈÚ‰Ï ËÈÏÁ‰ Ï"ˆÊ ¯ÏÈÂ Ì‰¯·‡ È·¯ Â˙Â‡ ‰‡¯˘Ó
‰¯Â¯· ‰·Â˘˙ ÍÏ ‰È‰˙ ˙Á‡ ‰Ï‡˘Ï ˙ÂÁÙÏ ,˙ÂÂ˘ ˙ÂÏ‡˘ Í˙Â‡ ÂÏ‡˘ÈÂ „Â·Î‰ ‡ÒÎÏ ‰ÏÚ˙ ˙Ú ÌÈ¯˘ÚÂ ‰‡Ó ¯Á‡Ï˘ ,‰˙‡ Ú„ÂÈ
.Â˙ÂÂÎ ˙‡ ¯È·ÒÈ˘ ÂÓÓ ˘˜È· ÌÚÂ· Â¯Ó‡˘ ÂÈ¯·„ ÚÓ˘Ï Ú˙ÙÂ‰˘ È„Â‰È‰ ...˙ÈÚÓ˘Ó „ÁÂ
ÏÎ È¯‰ ‰˙‡ ,È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ·Â ÁÈ˘Ó‰ ‡·Ï ...‰ÚÂ˘ÈÏ ˙ÈÙÈˆ Ì‡‰ ‡È‰ ÌÈÏ‡Â˘˘ ˙ÂÏ‡˘‰Ó ˙Á‡ È¯‰ :·È˘Ó Ì‰¯·‡ È·¯Â
‰ÎÊ˘ ,‰˘¯„· ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈÏÈÓ‰ ˙‡ ¯·Î ¯Ó‡ÈÂ ÌÈÈÒÈ˘ ˙˘˜· ¯·Î ‰˙‡ ,Â˙˘¯„ ˙‡ ÏÈÁ˙‰ ˜¯ ·¯‰˘ ˙ÓÈ‡ ÏÎ È¯‰˘ ,˙ÈÙÈˆ ÍÎ
·˜¯...ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· È˘ÈÏ˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ·ÏÂ ÁÈ˘Ó‰ ˙‡È·Ï ·Â
‡È„Î· ,‰¯‰Ó· ·¯‰ ˙‡Ê ¯Ó‡È˘ ‰˙‡ ıÙÁÂ ,ÂÈÓÈ· ‰¯‰Ó· ‰·È˘ ˘„˜Ó‰ ˙È· ÔÈ·Ï ÍÎ ÏÎ ‰˙‡ ‰ÙˆÓ˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ÁË·Ï ,˙‡Ê ÔÈ
˘‡.‡"·· ˘„˜Ó‰ ˙È· ˙ÈÈ·Ï ÂÏÂÎ ‰ÎÊ ¯·Î ÔÎ

באו"ש פ"ו ביה"ב ה"י כתב דמכא מקור גדול למה שחידש הר"מ בפ"ו
ביה"ב ש בית די שרצו להוסי על ירושלי או להוסי על העזרות מוסיפי,
ויש לה למשו העזרה עד מקו שירצו מהר הבית ,הנה חידוש גדול חדית
ל הר"מ ,דא דתנ בשבועות יד .שמוסיפי על העזרות ,עכ"ז אי לה
להוסי אלא על ההר עצמו ,ובאו"ש כתב דסמ לדברי הר"מ מקרא דכתיב
'בהר ה' יראה' ,והיינו דמלבד ההר אי להוסי.
והנה איתא בתנחומא סי' כ"ב ,וירא את המקו מרחוק ,והיא נראה מרחוק,
מלמד שמתחילה היה מקו עמוק ,כיו שאמר הקב"ה לשרות שכינתו עליו
ולעשות מקדש ,אמר ]אברה[ אי דר מל לשכו בעמק ,אלא במקו גבוה
ומעלה ומיופה ונראה לכל ,מיד רמז הקב"ה יתבר לסביבות העמק שיתקבצו
ההרי למקו אחד לעשות מקו להשכינה ,לפיכ נקרא הר המוריה,
שמיראתו של הקב"ה יתבר נעשה הר.
והנה פרש"י ה' יבחר ויראה לו את המקו הזה להשרות בו שכינתו ולהקריב
כא קרבנות ,אשר יאמר היו ,שיאמרו לימי הדורות עליו בהר זה יראה
הקב"ה לעמו ,היו ,הימי העתידי ,כמו עד היו הזה שבכל המקרא ,שכל
הדורות הבאי הקוראי את המקרא הזה אומרי עד היו הזה על היו
שעומדי בו ,עכ"ד ,והיינו דעיקר קדושת המקדש החלה מזמ העקידה ,וכפי
שיבואר כ לקמיה מדברי החת"ס.
אשר נראה דיסוד דברי הר"מ מבוארי בדברי התנחומא ,דעיקר מקו
שכינה אינו אלא על ההר ,כי אי דרכה של שכינה לשכו בעמק ,ומה"ט רק
הר הבית נתקדש ,וממילא אי להוסי על העזרות אלא על ההר עצמו ,דהנה
בחת"ס יו"ד סי' רל"ה כתב דמשעת העקידה נתקדש המקו להיותו מקו
מקודש למקדש ,עכ"ד ,וא"כ כיו שאברה היה צרי כא לדי קדושת
מקדש כדי להקריב את יצחק כקרב מקדש ,לכ היה אברה צרי שיהא זה
הר כדי שיתקדש בקדושת הר הבית ,ומאחר שאברה קידש את הר הבית
למקו מקדש לא קידש אלא ההר עצמו ,וא"כ ממילא אי להוסי על העזרה
אלא בהר הבית ,וכמש"נ.
]ובחת"ס או"ח סי' ר"ח הוסי בזה ,דהנה בתוס' ע"ז מה) .ד"ה כל( הביאו
הא דפרי בירושלמי היא בנו את בית הבחירה ,והלא אמרינ דכל מקו
שאתה מוצא הר גבוה וגבעה נשאה בידוע שיש ש ע"ז ,ומשני עפ"י נביא
נבנה ש ,ובפשוטו דעפ"י נביא ידעו שלא עבדו ש ע"ז ,אכ הגאו מוהר"נ
אדלר ביאר דהנה ע"י תפילתו של אברה נעשה הר ,ומאותה שעה הוחזק
לאברה אבינו ולא יכלו לאסרו ,יעוי"ש מש"כ בזה[.
והנה בשו"ת הרדב"ז סי' תרל"ט נשאל על המבואר בזבחי נד :דהר הבית
גבוה מכל ירושלי] ,ורק עי עיט גבוה יותר ממנו[ ,והלא עינינו רואות שהר
הבית נמו מירושלי ,והשיב שהנכרי כבשו הבית ומשנאת אותו ערו ערו
עד היסוד יעוי"ש ,ולמש"נ יש להוסי דבר נחמד ,שהרי הר הבית בתחילתו
עמק היה ,וחלק מבני הבית היה מה שנעשה הר ,לכ חלק מ החורב הוא
שהנכרי החריבו ג את היותו הר.
והר"א פרישמ האירני לדברי המדרש בפרשת חוקת ]פי"ט פט"ז[ ,וכ
איתא הת ,הענ הול לפניה משפיל את הגבוה ומגביה את השפל וכו',
שלא הניח הר במדבר שלא יהו מתיגעי ועולי ויורדי ,ועוד א על פי שהיה
הענ עושה כל המדבר מישור ,היה מניח מקו גבוה למשכ שהוא חונה ש
וכו' ,הרי מפורש שא לצור משכ היה צור שיהא מקו גבוה ,ומטע הנ"ל
שאי דר ה' לשכו בעמק אלא בהר ,והוא נפלא.
]ואגב דאיירי' בהכי ,נתעוררתי בזה לבאר הכתובי בפרשת וירא )פכ"ב פ"ב(
דכתיב ויאמר קח נא את בנ את יחיד אשר אהבת את יצחק ול ל אל אר
המוריה )פרש"י ירושלי( והעלהו ש לעולה על אחד ההרי אשר אומר
אלי ,וכבר עמדו במדרש וברש"י ש בטע מה שסת הקב"ה ולא פירש לו
איזה הר ,ולדברי המדרש הנ"ל הוא נפלא ,שהרי בתחילה לא היה הר ,ורק
אח"כ ע"י תפילתו של אברה נהפ להר ,ולכ אמר לו על אחד ההרי אשר
אומר אלי ,והוא מכוו מאד ,כי בהמש כתיב ש וירא את המקו מרחוק,
ויש להעיר למה לא כתוב וירא את ההר מרחוק ,א להנ"ל ניחא דבתחילה לא
היה זה הר אלא מקו בעלמא ,ופשוט[.
בחת סופר ]יו"ד סי' רל"ג ד"ה עיניו[ הביא בש החסיד שבכהונה מו"ה
נת אדלר ,בביאור מה שהביאו בתוס' ע"ז מה .דברי הירושלמי דבית המקדש
נבנה על פי נביא כדי שלא יהא בנוי על גבי עבודה זרה ,דהנה איתא במדרש
עה"כ וירא את המקו מרחוק ,שראהו עמק ולא הר ,ואמר אברה ,אי כבודו
של מל לשכו בעמק ,ונעשה באותו היו הר ,וזהו דכתיב אשר יאמר היו
בהר ה' יראה ,והשתא י"ל דהרי כל ההרי שהעמידו עליה ע"ז ועבדו
קוד שהחזיק אברה אבינו בא"י נאסרו לגבוה ,א הר המוריה שהיה עמק
לא העמידו עליו ע"ז ,ורק אחר שנעשה הר יש לחוש שהעמידו ש ע"ז ,אכ
אז כבר זכה בו אברה ,ומעתה אינו נאסר דאי אד אוסר דבר שאינו שלו,
ובספרי בפרשת ראה פי"ב פ"ה הארכתי מאד להקשות על דבריו.

בדין בית המקדש על 'הר' הבית

הרה"ג מרדכי קרליבך

דברי ימי צומות עם ישראל לא נועדו לבכיה על
חוסר הבכיה – מבאר הרש "ר הירש  ,לא על שום
שהרבינו לצחוק והמעטנו בבכי בימי אשרינו  ,אלא
דווקא על שום שהמעטנו בצחוק והרבינו בבכי יתר
על המיד ה!!!
לא על שום שהיינו הוללים יותר מדי  ,אלא על שום
שהיינו מוגי לב יותר מדי  ,על כך שקטן מדי היה
ביטחוננ ו בגורלנו  ,על שום שקטנים מדי היינו
בעינינו לעומת ענקי -העמים שע ימם באנו במגע
היסטורי – על כן שקענו במערבולת ההיסטוריה.
ואין ימי הצומות ההיסטוריים באים כדי להכניס בנו
רוח יאוש ודיכאון  ,אלא כדי להראות נו את הדרך
ממעמקי חורבננו ,מתוך הצער על מר גו רלנו -
לקראת הכרה עצמית שמחה  ,לקראת התעוררות
של חדווה ושגשוג רענן בדרך ד '.
" צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום
העשירי יהי' לבית יהודה לששון ולשמחה
ולמועדים טובים – והאמת והשלום אהבו " )זכרי' ח
– י" ט ( כוונתו העמוקה של הפסוק היא אולי גם
ברוח הנ "ל  .ברוח ה דורשת מאיתנו דווקא שמחה
וחדווה יהודית מהולה בגאווה לאומית היסטורית
על מעמדינו הבכיר והמיוחד בין כל העמים  ,על
היבדלותינו המוחלטת מהרגשת פחד ודיכאון
ומתחושת ההצטדקות המלווה את העם אלפי
שנים.
חוסר ההכרה במעמדינו כעם הנבחר  ,ההתנהגות
ככל העמים  ,חוסר ההבנה כי מעמדינו בכיר ונעלה ,
הוא גורם החטא ובעטיו החורבן.

