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 ירושלים תשע"ז שחרור בע"ה, יום

 

 הרב יעקב פישר / בונים בחול ואחר כך מקדשים      

 

 

תות כיתות של פרחי ימשחרב הבית בראשונה נתקבצו כ "תנו רבנן,

כהונה ומפתחות ההיכל בידם ועלו לגג ההיכל ואמרו לפניו: ריבונו של עולם, 

הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים יהיו מפתחות מסורות לך, וזרקום כלפי 

 א(. ע"מעלה ויצתה כעין פיסת יד וקבלתן מהם" )תענית כט 

 .גם עצמאות ישראלים נסתלקה מהארץ יחד עם מפתחות ההיכל שפרחו לשמ

וישראל שתגיע השעה ישראל גלה מארצו ורעיון הגאולה נגנז במרומים עד 

כך היה במקדש ראשון למשך שבעים שנה וכך נשנה הדבר  .יחדש ימיו כקדם

 בחורבנו של הבית השני לגלות ממושכת של מאות שנים.

ועדיין  החל העם היהודי לשוב לארצו, . אזלפני קרוב למאה שנהעד  ,היה כך

כבר אז הרב ו .יך תסתיים הגלות ואיך תחל הגאולהמתחבט בשאלה א הוא

היו רבים שטעו "ש ,כותב )שעל שמו קרוי קבוץ שדה אליהו ( אליהו גוטמאכר

לחשוב שהיהודים בגלות יישבו בחברת השעשועים בביתם כל אחד כפי דרכו, 

נסים ונפלאות "ופתאום יפתחו שערי רחמים ויעשו מופתים בשמים ובארץ", וב

הרב קלישר בספרו  גם תתגלה "גאולת ישראל". וכנגד המחשבה הזו כתב

ה, אל יחשוב החושב )מאמר א(: "גאולת ישראל אשר אנו חוכים ל 'דרישת ציון'

' יתברך שמו משמים ארץ לאמור לעמו: צאו! או ישלח משיחו דכי פתאום ירד 

שלימה ויעשה ויקבצם ירוכרגע מן השמים לתקוע בשופר גדול על נידחי ישראל 

ל ממרומים ירד כאשר הבטיח על ידי עבדיו הנביאים. -להם חומת אש ומקדש א

לא כן הקורא המשכיל, ודאי יעודי הנביאים יתקיימו באחרית הימים ולא ייפול 

יום אחד, אלא מעט  ןבחיפזוח"ו מדבריהם דבר ארצה, אך לא במנוסה נלך ולא 

 חבוויכו מאז הכריעה שההשגחה העליונהישראל". דומה מעט תבוא גאולת 

 אלא בהדרגה, ןבחיפזוהזה וניהלה את גאולתם של ישראל בדרך הטבע, לא 

אלא  ,מן האיכות אל הכמותו ללא מן הקודש אל החו  - ויותר מכך קמעא קמעא,

 מן החול אל הקודש, ומן הכמות אל האיכות. - ההיפך

  

" "בונים בחול ואחר כך מקדשיםמר: היה רגיל לו קוק הכהן הרב צבי יהודה

ין בית המקדש מתעסקים פועלים פשוטים, הנכנסים יבבנ - )מעילה יד ע"א(

למקום קודש הקודשים בבגדי עבודה, וללא כל הכנות מיוחדות. רק אחרי הבניה 

להיכנס אליו מלבד הכהן הגדול פעם אחת  לאיש מקדשים את המקום, ואז אסור

ביום  ניתן ליצוק לתוכו את התוכן הראוי.  -בשנה. רק לאחר שהכלי מוכן 

העצמאות בנינו את הקומה החומרית של מדינת ישראל, עסקנו בבניית הארץ 
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ובביסוס הצד הלאומי של המדינה, וביום ירושלים התחלנו לבנות את קומת 

הקודש של האומה, את הנשמה. שבוע לפני חג השבועות אנו מתחילים את 

ר, 'חסד שבמלכות', ובחג השבועות נגיע ספירת המלכות שבספירת העומ

ל'מלכות שבמלכות'. בחג השבועות אנחנו מקבלים על עצמנו עול מלכות שמים 

 שלמה.

 השלמה מת המלכות' נזכה במהרה לכונן את קודבעזרת ומכאן תפילתנו, ש 

 ' בהר הקודש בירושלים.דבישראל ולבנות את בית 

 .ב יב(ב"אורות התשובה" )י קקו ם הראי"העל המהלך הזה של הגאולה כתב ג

וסיבת  ;רתההוא מתאר את רעיון הגאולה שבהתגשמותה ירדה מגדולתה וטה

"מפני שבהתגשמותה בחיים טיפלו בה אנשים שאינם הגונים  :הירידה היא

מוסיף שם: "הירידה הזאת איננה ירידת עולם,  הוא והחשיכו את יפעתה". אבל

לרע, כי אם ירידת שעה". והירידה  ייהפךכי אי אפשר שהטוב הרוחני המחשבי 

הזמנית היא גם כן לצורך עליה, כי רעיון הגאולה במובנו העליון בימים ההם רק 

מעטים היו יכולים להתחבר אליו, ועכשיו שהורידוהו לקרקע הוא מקבץ סביבו 

אנשים רבים שגם אם הם קטנים באיכות, הרי הגודל הכמותי כשהוא מצטרף 

אותה. אבל לעת עתה התהליך של גאולת ישראל מושלך  לאיכות הוא מעטר

אבל לעתיד לבא,  ;את קדושתהארצה, פריצים מבני עמנו בהגשמתם מחללים 

יתעוררו עדיני לב והם יפיחו רוח  - ב זצ"למבשר לנו הר -שלב מאוחר יותר ב

 חיים בתנועת התחיה היהודית להשיבה אל פסגתה המקורית.

 'קו התפר'אנו מצויים כיום ב .רת דרך ארוכהמאז עברה התחיה היהודית כב

חזון 'את נבואת  שבין התחיה הגשמית לתחיה הרוחנית, מצב המזכיר לנו

ז( המתאר את העם היהודי כאוסף של הנביא יחזקאל )פרק ל 'היבשות העצמות

"וראיתי והנה עליהם גידים ובשר עלה,  של עצמות יבשות המתקבץ לגוף אחד:

מעלה, ורוח אין בהם". אף אנו אודים עשנים, שארית ם עליהם עור מלויקר  

 לארץ הפליטה שנתקבצה מארבע כנפות הארץ, ובחלקים רבים של המתקבצים

בימינו נתקיים הכתוב: "ורוח אין בהם". אבל אנו מאמינים שגם אצלנו כמו אצל 

י ָבֶכם  העצמות היבשות שבנבואת יחזקאל יתקיים לבסוף הכתוב: י רּוחִּ תִּ "ְוָנת 

לְחיִּ וִּ  י ֶאְתֶכם ע  נ ְחתִּ ְד  יֶתם ְוהִּ יא  ְעֶתם כִּ יד  ְתֶכם וִּ י  מ  י וְ ' דֲאנִּ ְרתִּ ב  י ְנֻאםדִּ יתִּ '". כי ד ָעשִּ

תחילה גאולת הגוף ורק אח"כ תבוא גאולת  כאמור, כך היא גאולתם של ישראל,

 הרוח. 

א(: ע"וגם בגאולת ירושלים הקדים החומר לרוח, כמו שאמרו בגמרא )תענית ה 

"אמר הקב"ה: לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה". 

ר וירושלים של מטה היא זו שתיאר לנו  ' ְצָבאֹות דהנביא זכריה )ח ד,ה(: כה ָאמ 

ים:  ְנתֹו ְבָידֹו ֵמרֹוב ָימִּ ְשע  יש מִּ ְרחֹובֹות ְירּוָשָלם ְואִּ ים ּוְזֵקנֹות בִּ עֹוד ֵיְשבּו ְזֵקנִּ

ְרחֹובֹוֶתיָה:". וברּוְרחֹו ים בִּ ֲחקִּ יָלדֹות ְמש  ים וִּ ָמְלאּו ְיָלדִּ יר יִּ שחלק  ,וך השםבֹות ָהעִּ

ועל כך אנו  ניראה ממש מול עינינו ברגעים אלה,ו ונהיה זה של הנבואה קם

 שמחים ביום ירושלים.
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בראש סדר היום של הציבור  ,לצערנו ,הר הבית ובית המקדש אינם עומדים

ר לא רק בציבור הכללי אלא גם אצל חובשי בית המדרש, הרחב, והדבר אמו

אני ישנה מבית  -ונתקיים בנו האמור במדרש )שיהש"ר ה(: "אני ישנה ולבי ער 

המקדש ולבי ער בבתי כנסיות ובבתי מדרשות". וכל זאת למרות שעל אף 

החורבן, קדושת המקדש לא בטלה מעולם, כמו שכתב הרמב"ם )הל' בית 

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד ו(: "הבחירה ו ט

ושכינה אינה בטילה, והרי  ,לבא? לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה

הוא אומר: 'והשימותי את מקדשכם' ואמרו חכמים: אע"פ ששוממין בקדושתן הן 

ט עומדים". לכן חובת יראת מקדש נוהגת אף היום, כמו שדרשו בספרא )ויקרא י

מה שבת, לא מן השבת אתה  -ל(: "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו 

אלא ממי שפקד על השבת, אף מקדש, לא מן המקדש אתה ירא אלא  מתיירא

ממי שפקד על המקדש. אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין 

מה  -המקדש קיים מנין? תלמוד לומר: 'את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו' 

שמירת שבת לעולם אף מורא מקדש לעולם". וכך כתב בספר החינוך )מצוה 

חייב כל אדם במוראו, ולא יכנס  ,ע"פ שהמקדש חרב היום בעוונותרנד(: "שא

 נו".יאלא במקום שהוא מותר להיכנס בו בבני

 

  "אני ישנה ולבי ער"... הגיע הזמן להתעורר לגמרי!

על ההתעוררות הזו שצריכה להתחיל מצדנו כתב גם ריה"ל בסוף ספרו 

ל לה תכלית הכוסף עד : "כי ירושלים אמנם תבנה כשייכספו בני ישרא'הכוזרי'

לפעמים ההסתר הקשה  –"ואנכי הסתר אסתיר..."  שיחננו אבניה ועפרה".

ואולי מפני החיסרון הזה ביותר הוא חסרון תחושת החיסרון והעדר הגעגועים! 

אמרו בירושלמי )יומא א א(: "כל דור שאינו נבנה בית המקדש בימיו מעלין עליו 

ולכן גם לאלו הסוברים  .נויתעוררות לבניכאילו הוא החריבו", מפני חסרון הה

שאין בידינו היום האפשרות לבנות את המקדש, אין זה פוטר אותנו מלהגביר 

א(: ע"את החינוך והעיסוק בעניין המקדש, כמו שאמרו במסכת מנחות )קי 

 .כאילו נבנה בית המקדש בימיהם" - "תלמידי חכמים העוסקים בהלכות עבודה

המקדש אמרו במדרש תנחומא )ויקרא ו(: "מזמור שיר ועל השאיפה לבנות את 

וכי דוד בנהו? אלא לפי שנתן דוד נפשו עליו לבנותו נקרא  -חנוכת הבית לדוד 

על שמו". אמנם השאיפה בלבד אינה מספיקה, אלא עלינו לשלב את השאיפה 

, כמו שראליתצב הרוחני־מוסרי של החברה הין המקדש גם בשיפור המילבני

אי אפשר לצייר תכונה )ח"ג עמ' ר(: " 'שאורות הקוד'ב  קוק שכתב הראי"ה

מה של עושר הדמיון כשהבערות שולטת והרשעה המעשית מתגברת. רק של

ן בית יבהתרוממות רוחנית ומעשית חשובה וקבועה אפשר להשיב את בני

 המקדש למקומו". 

נחלה, לארץ ישראל  ו: "אמר הקב"ה: יבואו ישראל שנקראנאמר במדרשו  

שנקראת נחלה, ויבנו בית המקדש שנקרא נחלה, בזכות התורה שנקראת 

  .נחלה". )מכילתא שירה, פרשה י(
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 ... )נידה לא ע"א( סו"י"אין בעל הנס מכיר בנ

על מנת שנדע להעריך, ולו במעט יותר, את זכותנו הגדולה ואת אושרנו בעצם 

אין צורך  רושלים של ממש,העובדה שעומדות רגלינו בשעה זו ממש בי

 עלינו רק להציץ אל זמנים אחרים.להתאמץ, 

 - 1268)מתוך מכתב הרמב"ן לבנו , נראה, למשל את שכותב הרמב"ן לבנו  

 :שנה לפני שחרור ירושלים!( 700בדיוק 

 יברכך ד' בני נחמן וראה בטוב ירושלים..." 

ין הארץ, כי יאגיד לכם בענבירושלים עיר הקודש אני כותב אליך ספרי זה... ומה 

, וכללו של דבר, כל המקודש מחברו חרב יותר ןהשיממורבה העזובה וגדול 

ל... ועם כל חורבנה היא טובה מאד, ורו, ירושלים יותר חרבה מן...הכמחב

ויושביה קרוב לאלפים, ואין ישראל בתוכה... רק שני אחים צבעים קונים 

 ן מתפללים בביתם בשבתות.הצביעה מן המושל ואליהם יאספו עד מני

והנה זרזנו אותם ומצאנו בית חרב בנוי בעמודי שיש וכיפה יפה ולקחנו אותו  

לבית הכנסת. כי העיר הפקר וכל הרוצה לזכות בחרבות זוכה, והתנדבנו לתיקון 

 הבית... 

כי רבים באים לירושלים תדיר, אנשים ונשים מדמשק וצור וכל גלילות הארץ 

ו לראות ירושלים בחורבנה, הוא יזכנו נולבכות עליו, ומי שזכלראות בית המקדש 

נה ותיקונה בשוב אליה כבוד השכינה, ואתה, בני, אחיך ובית אביך ילראות בני

 כולכם תזכו בטוב ירושלם ובנחמת ציון.

 אביך הדואג ושוכח, רואה ושמח,

 "משה ב"ר נחמן זצ"ל.

ו היו עשרים על עשרים קודש הקדשים היה חדר מרובע, ומידותי ועוד משהו:

אמה. מידותיו של ארון העדות היו שתיים וחצי אמה על שתיים וחצי  אמה. 

נו והנה, כאשר הניחו את הארון במרכז קודש הקדשים, מדדו ומצאו שנשאר ממ

על נס זה אומר רבי לוי : " דבר זה מסורת   ועד לקיר עשר אמות לכל כיוון!

 )מגילה, י ע"ב(. דה"ין המבותינו: מקום ארון אינו מבידינו מא

דות גשמיות, באמצעותן מעריכים חושינו את המציאות. ימחד גיסא, לארון היו מ

 'בלתי מדיד'. -שלנו  שפהדה. בי, הוא היה למעלה מן המידך גיסאמא

? האם לא ניתן לבצע בו מדידה? האם מכשיר 'דהיאינו מן המ'מה פרוש 

של  ממשיותאף המידות ה מראה אפס עלוהמדידה מזייף בשעת המדידה 

ישנו אופן שבו יכולה לשרות ש ,הארון?  על שאלות אלו משיב ה'שפת אמת'

השכינה גם בארץ, במקום הקדוש ביותר על פני כדור הארץ, בקודש הקדשים. 

אינו כפוף לחוקי המדידה.  - פירושו 'דהיאינו מן המ'מקום זה הינו מעל הטבע. 

ם לקדושתו הוא מסולק מן עולם הזה כדברי המהר"ל: "כי בית קדש הקדשי

 הגשמי לגמרי".
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בחסידות חב"ד מספרים "שבזמן שרבי מנחם מענדל מוויטעבסק התגורר 

בירושלים, נשמע קול שופר חזק מכיוון הר הזיתים. היה זה אדם חסר דעה 

שנעמד שם ותקע בקול גדול, כששמעו את קול התקיעה היו שסברו שהנה 

גדול של משיח. כשבאו וספרו על כך לצדיק, הוא משיח בא, וזהו קול השופר 

פתח את חלון חדרו, והוציא את ראשו החוצה, ומיד סגר את החלון ואמר 

לתלמידיו כי אין הוא חש ב'אויר של משיח'. מאוחר יותר ישבו חסידים ושאלו, 

מדוע היה צריך הרבי לפתוח את החלון, וכי לא יכל לחוש בחדרו אם יש אויר 

תשובה היא, שבתוך חדרו של הרבי תמיד מורגש אויר משיח, של גאולה? וה

ולכן הוצרך להוציא את ראשו החוצה, ולבדוק אם גם ברשות הרבים מורגשת 

 הגאולה..".

וגם את קולו של השופר זכינו  ,אין צורך לפתוח את החלון באמת נראה כי בימינו

. עם ישראל ושמענו. ד' זיכנו ואנו מתחילים לראות ולחוש את הבניין השלם

מבסס את אחיזתו יותר ויותר בארצנו הקדושה. ירושלים ומקום השראת 

נמצאים בידינו ובשליטתנו.  ,על אף הנוכחות הזרה על ההר ,השכינה

בפראפרזה על אמרתו של רבי לוי, עינינו חוזות כי גם: ירושלים, מדינת ישראל, 

. כל אלו מתעלים לקראת האינסוף 'דהיאינן מן המ'עם ישראל, ותורת ישראל, 

 שאינו נכנס להגדרות של שום ממשות מוגבלת. 

 מי שעיניו בראשו, רואה, חש, ויודע, כי כל מסכת ההתרחשויות שעברנו ושאנו

ום ירושלים מבטא את דת הזמן. יידת המקום ואף לא ממיעוברים אינן ממ עדיין

וכדרך שיום מן. ת הזבחינמבטא את  יםפוריכהיום כדרך שבחינת המקום 

, כך ירושלים מהווה המקום הכיפורים הוא הזמן הקרוב ביותר אל הקב"ה

 הקרוב ביותר אל הקב"ה.

במפת העולם.  ונ.צ. כאורדינטותתיים אינם מאפייני ירושלים וארץ ישראל האמ

נתוניהם הפיזיים אינם יכולים להוות מגבלה לתפקודם. כאשר בני ישראל 

הארץ ממלאת אותם ללא כל מגבלה,  ,ירושלים לויושבים בארץ ישראל ובכ

הארץ נהיית ענקית. זו וגם זו נעוצים במעמקי לבנו כישות מטאפיזית בעלת 

צדדים פיזיים. גודלם כגודל המקום שנותיר בלבנו עבורם. התורה הסתירה 

יבמכוון את מקומה הפיזי של ירושלים )" ם כִּ ָמקֹום ֶאל אִּ ר ֲאֶשר ה  ְבח  -א  ' ד יִּ

ָכל ֹלֵקיֶכם ְבֵטיֶכם מִּ ְכנֹו ָשם ְשמֹו ֶאת ָלשּום שִּ ְדְרשּו ְלשִּ "( וגם של ָשָמה ּוָבאתָ  תִּ

, את ארץ ישראל י צריך לגלות אותןארץ ישראל )"אל המקום אשר אראך"(. ומ

 !אנחנו ... ?ואת ירושלים

 ח דרישתובכ הולא גילה להם המקום מיד רק שיהי 'דאשר יבחר  ב" דהנה כתי

 אמרושה וז ישראל, יבעבודת בנ יםתלוי מקדשהית ובארץ ישראל כי בני ישראל 

 )שפת אמת דברים פרשת ראה(. דרישה" נןחז"ל דבעי

 יש לדרוש בשלומה של ירושלים. –"שאלו שלום ירושלים" 

ירושלים? פשוט למדי, לשאול אותה לשלומה כדרך שאדם  שלוםוכיצד נדרוש 

   ...חברודורש בשלום 
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מה שלומך עיר יקרה שלנו? איך את נראית עדיין כה  :שלום ירושלים" שאלו"

קסומה לאחר כל מה שעברת? כיצד נוכל להקל על כאבך? האם התעודדת 

 בראותך אותנו חוזרים אליך? כיצד הזמן רק משביח את יופייך? 

 ..והיא תאמר: ילדי היקרים , כמוכם, ירושלים מעל הזמן ומעל המקום.

לאחר כל הגלויות ובעקבות כל המלחמות ושליטת  -רושלים ואם מצאנו את י

  –אם פגשנו אותה חרבה ושוממה, כדרך שפגשה גם הרמב"ן  –הזרים בה 

הרי שגם בזה ניתן למצוא נוחם ועידוד... שכך כותב הרב יחיאל מיכל 

טיקוצ'ינסקי זצ"ל: יש לנו מזל שהערבים הם אלו שישבו בירושלים , לפי שהם 

בעצמם "ושממו עליה אויביכם", וכך נשמרה ירושלים בתומתה,  הקפידו לקיים

בוניה, אפרוחיה שיתכנסו לתוכה בשמחה ובטהרה. -ממתינה לבניינה בידי בניה

מוסיף הרב טיקוצ'ינסקי ומסביר, שאילו היו יושבים בירושלים עמי אירופה 

 ובונים ומשנים את פניה לבלי הכר...  הורסים ה'נאורים', היו בוודאי

ואם עוד חשים אנחנו תחושה של חיסרון ושל חוסר שלמות בירושלים, ואם היינו 

ל ולכ –שכינה של ממש בירושלים, ואם רוצים בבניין שלם של בית מקדש ו

שכל אחינו בני ישראל יצעדו ויחגגו  , והיינו דורשים,היינו רוצים לראות –הפחות 

 מן לטובה!...הרי גם זה סי –ביום ירושלים וירצו כמונו בבניינה 

 

 לכולנו: בעצם ו ,ויפה לשוב ולסיים בדברי הרמב"ן לבנו

נה ותיקונה בשוב יו לראות ירושלים בחורבנה, הוא יזכנו לראות בנינומי שזכ " 

  –" אליה כבוד השכינה

 אמן ואמן!

 

 


