
  

  

המקדשחסרון 

אנו נמצאים בעיצומם של 'ימי בין המיצרים'. ימים בהם אנו 

מדגישים ומבטאים את הצער על חיסרון בית המקדש. 

בסימן הראשון בשו"ע או"ח (סע' ג') מופיעה ההלכה 

שעוסקת בעניין צער על החורבן, השייך לכל השנה: "ראוי 

לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן בית המקדש". 

המיצרים', ראוי שנתבונן בתוכן של ההלכה הזאת ב'ימי בין 

ובמשמעות של הימים האלה. 'ימי בין המיצרים' מתחילים 

מי"ז בתמוז וממשיכים עד לשיא הביטוי של הצער על 

בצום ובאבלות של ט באב. ימים אלה עלולים  -החורבן

לגרום לנו לתחושה קצת לא נוחה, מכבידה, לתקוה 

עדיף לעבוד את ה'  שהימים הללו יעברו מהר. הרי

בשמחה, בצורה רגילה, כמו שאנחנו עושים זאת בכל 

השנה. ועכשיו, אנחנו נתונים בתוך מסגרת זמנית, עם 

ביטויים הלכתיים מעשיים, שקצת כופים עלינו להרגיש את 

הצער. אבל, ההלכה היא האידאל של ההווה, המלמדת 

שיש לנו צורך להרגיש את הצער, יש לנו צורך להרגיש 

חיסרון הזה. 'ימי בין המצרים' אלו ימים של הזדמנות ה

לבוא ולהעמיק ולהבין את מקומו המרכזי של בית המקדש. 

זהו נושא משמעותי מאוד שחשוב ונכון לעסוק בו בכל 

השנה, אך בפרט בימים האלה, עלינו להבין את המקום 

המרכזי והגדול של בית המקדש בעם ישראל. בכל ימות 

ים על בנין המקדש, כל תפילת שמונה אנו מתפלל, השנה

עשרה אנו מבקשים: "לירושלים עירך..", "את צמח דוד..", 

"רצה..". אנחנו מזכירים זאת מידי יום בתפילות ובברכת 

  המזון, שאנו חייבים להתבונן ולהבין מדוע זה כל כך חשוב. 

  

כשיבוא  יש מבט, הייתי קורא לו 'ראשוני' או "שטחי", לפיו

המשיח כל הבעיות יפתרו. כביכול, יש לנו רשימת בעיות 

אז הגענו למנוחה , כשתבוא הגאולה, כשהמשיח יגיע

ולנחלה ופתרנו את הבעיות. אבל חשוב לומר שמדובר 

במבט שטחי מאוד. המשיח, הגאולה אינם באים רק לפתור 

בעיות. ודאי שגם זה יקרה, אך זו אינה המטרה השלמה. זו 

יחסית מוגבלת מאוד, שהיא טובה תמיד, חשוב מטרה 

שאנשים יהיו בריאים ותהיה להם פרנסה, אנחנו מתפללים 

על כך וזו מצווה גדולה לעזור לאנשים שיהיו בראים 

ושלמים. אך זו אינה פסגת החזון שלנו. הרב במוסר אביך 

(מעין הקדמה, ג) מזכיר את החשיבות של הלימוד בעניינו 

זמן שלא ילמד לעצמו שתתברר לו  של בית המקדש: "כל

מעלת נשמת האדם ומעלת ישראל ומעלת הארץ הקדושה 

וההשתוקקות הראויה לכל איש ישראל לבנין המקדש 

אפשר -וגדולת ישראל והתרוממותם בעולם, כמעט שאי

לטעום טעם עבודה". בית המקדש תופס מקום כל כך 

ים מרכזי בתפילות שלנו, ובעבודה שלנו, ולכן אנחנו חיב

להבין את עניינו, אחרת העבודה שלנו חסרה. הבקשה 

והצפיה לבניין ירושלים ולחזרת עבודת המקדש לוקה 

בחסר, אם אנחנו לא כל כך מבינים מה זה אומר. לכן ישנה 

חשיבות להתבונן כל השנה ובפרט בזמן שלנו, בחשיבות 

  ובמשמעות של המקדש. 

  

מקדש', ספר האוגד בתוכו מקורות שונים מדברי ב'אורות ה

  :)א, א( הרב על המקדש, כותב הרב

הכח המחיה את נשמת ישראל היא העריגה הנפלאה לבנין 

בית המקדש, ולהחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית 

המקוה, שרק צפיה זו מרוממת את רוח כל הדורות כולם, 

 לדעת שיש תכלית נשגבה לחייהם והמשכם ההיסתורי.

ובנקודה עליונה זו גנוז כל עז החיים של קישור האומה לארץ 

  ישראל....

במקור נוסף (שמונה קבצים ב, כ) כותב הרב דברים 

דומים: "...הצפיה לבנין המקדש ולעבודת הקורבנות היא 

השאיפה היותר אצילית ויותר עליונה , מכל מה שכל רוח 

צייר. עילוי החיים עדין וכל נשמה שירית עליונה יכולה ל

בפועל, עילויי העולמים, התקשרות כל החיים באור חי 

ד  ז 'כדבס"   זהתשע" תמו

  מסעי-מטותפרשת 
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העולמים...". הציפייה לבית המקדש זה האידיאל הכי הכי 

גדול שאפשר לתאר. כל האידיאלים האנושיים, שמישהו 

יחשוב ויהגה מליבו של תיקון העולם, של שיפור החיים 

ה לבנין בכל הצדדים השונים, לא יהיה נשגב יותר מציפיי

בית המקדש. המקדש הוא מקום השראת השכינה, מקור 

  החיים השלם ביותר. 

  

הרב בעולת ראי"ה (ח"א עמ' קכז) בביאורו את תפילת "יהי 

  רצון...שתבנה בית המקדש במהרה בימינו" אומר כך: 

ההכרה באה, שכל הקלקולים הפרטיים באים רק מחסרונה 

רבן בית המקדש, שנטל כבוד של הארת החיים הכלליים. ח

מבית חיינו, הוא הוא הגורם שעולמנו נחשך, והנשמות 

סובלות מצרים ומחשכים, ועל כן באים הגרעונות הנוראים, 

  המסבבים כל חטא, כלעון וכל פשע.

הרב, הופך במובן מסוים את הציור הרגיל שאנחנו רגילים 

אליו, כשאנו לומדים מוסר. בלימוד מוסר, אני מסתכל 

רואה איפה אני לא בסדר ומה עלי לתקן, מחשבות, מידות ו

או מעשים. כל מיני תחומים שאני צריך להשתפר 

ולהתקדם, כל לימוד מוסר מלמד ומזכיר לי, איזה תוכן 

מסוים שצריך עכשיו לתקן, לזקק, להתכוון אליו יותר 

ולממש אותו יותר. הרב אומר כאן "שכל הקלקולים 

של הארת החיים הכלליים"  הפרטיים באים רק מחסרונה

כלומר, העובדה שאנחנו נמצאים במצב הרוחני שאנחנו 

נמצאים בו, נובעת מכיוון שאין בית מקדש בעולם. אם היה 

בית מקדש בעולם, הטהרה והקדושה שכל אחד ואחד 

מאתנו היה זוכה לה, לא יסולא בפז. הרב בעולת ראיה, 

ים מעמיק לתאר את הטהרה העצומה שהקורבנות מביא

לנפש, את עלוי של הרצון המחשבה וכל נטיות החיים 

(עולת הראיה א' קכא'). ההבנה יכולה להיות באופן 

משובש, כמו להבדיל אצל תפיסות נוצריות, שיש איזה 

משהו טכני, איזה טקס מסוים שצריך לעשות, ואז ממילא 

האדם יפלוט את הקלקול שבתוכו. הבנה משובשת זו 

רר את האדם מהצורך מביאה לטעות שניתן לשח

להתאמץ, לשפר ולתקן, אך אין זו ההבנה שהרב מתכוון 

אליה. הרב אינו בא לומר שבית מקדש יעשה בשבילנו את 

כל העבודה, כמו שהיו שטעו לחשוב בזמן בית ראשון, 

שהאדם ימשיך לחטוא והקורבנות יכפרו. הרב מסביר 

שבזמן שבית המקדש קיים, יש עוצמת חיים, יש קשר כל 

ך עמוק עם רבש"ע שהמילים שלנו, הן מוגבלות מדי כ

בשביל לתאר אותו, משום שאנחנו לא חיים בהוויית חיים 

כזאת. בבית המקדש מתקיים הפסוק: "וְָעׂשּו לִי ִמקְָּדׁש 

וְָׁשכַנְִּתי ְּבתֹוכָם" (שמות כה, ח), הקב"ה שוכן בתוך עם 

 ישראל, ולכן עוצמת החיבור והקישור של ישראל לאביהם

שבשמיים הינה עצומה ומרוממת מאוד עד כדי שהיא עושה 

פעולה ממשית. באמת אנחנו שואפים להיות טובים יותר, 

טהורים יותר, אבל לעיתים אנו חלשים מדי. בית המקדש 

מחייב מאמץ רוחני ומוסרי, אבל הוא מזין את האומה ואת 

היחיד בכוחות גדולים, כוחות של חיים בריאים , של קרבת 

ית המקדש זו מציאות חיים אחרת ממה שאנחנו ה'. ב

   מכירים, מציאות נעלה ומרוממת.

  

הרב בעולת ראי"ה, משתמש ביחס לחורבן בית המקדש 

במושג של 'חושך': "חרבן בית המקדש, ... הוא הוא הגורם 

שעולמנו נחשך". למראית עין נדמה לנו שאנו חיים בעולם 

בעולם שבחוץ. השמש  מואר. גם בבית מדרש שלנו וגם

זורחת, שמש של ארץ ישראל, שמש מלאת אור, העולם 

מואר. אבל באמת שזה אור מסוים, אור חיצוני, יש אור יותר 

משמעותי, הרבה יותר עמוק, אור רוחני ובמובן הזה אנחנו 

חיים בעולם חשוך. עולם חשוך מקרבת ה', מקרבת ה' 

יוניות האמיתית שממלאה את כל הלב. קרבת ה' שכל הח

של החיים, שכל כוחות החיים פורצים ונובעים ממנה, 

והקרבה הזאת תלויה בבניין בית המקדש. בוודאי שלבנין 

בית מקדש צריך שאנחנו, כל אחד באופן אישי, יתקדם 

וישתפר ויתקן את עצמו בכל כוחו, אך יש כאן גם משהו 

שקשור לסדר הכללי. בניין בית המקדש תלוי בחזרתו של 

ל לארץ ישראל, תלוי בגאולת הארץ, תלוי בחיבור עם ישרא

ובאחדות של עם ישראל . חורבן בית המקדש מביא לנו 

חושך, זהו חיסרון של האהבה העמוקה להקב"ה. החסרון 

של המקדש פוגע בכל שדרות העם. הרב בעולת ראי"ה 

(ח"א עמ' קסא) מבאר את משמעות המשפט: "ואין לנו 

   ו, ולא ישראל במעמדו":כהן בעבודתו, ולא לוי בדוכנ

כשהיה בית המקדש קים, וקדושת האומה בכללה עומדת 

בכל תקף גילויה, אז הופעת האורה של העבודה וסגולתה 

הופיעה על כללות הכהונה, כהנים בעבודתם, קדושת הרגש 

והשירה על כללות הלויים, לויים בדוכנם, קדושת קבלת 

האומה ע"י השפעה רוחנית עליונה זו הופעה על כללות 

שלוחיה, ישראל במעמדם. אבל בעונותינו, בחורבן הבית, 

ואורות הקדש נסתמה דרכם, אזי אין די שאין הקדושה 

הכללית בהמון מתגלה, אלא אפילו אלה יחידי הסגולה שיש 

בהם דעה, שהם כאילו נבנה בית המקדש בימיהם (ברכות 

ל"ג), אינם יכולים כלל להוציא אל הפעל את הכח הקדוש 

  הגנוז בהם.

חיסרון בית המקדש בעם ישראל פוגע בכולם, גם 

הצדיקים הגדולים, כוח החיים שלהם מעוכב מלצאת אל 
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הפועל. אמנם, גדולי התורה הצדיקים, באמת דבוקים יותר 

בקב"ה, אבל גם הם נחלשו מאוד במציאות זו, של חרבן 

  בית במקדש בעם ישראל.

  

טוי נוסף לחורבן, ניתן לחשוב בי ב'אורות', הרב מביא

שאמנם אין בית מקדש, אבל יש תרי"ג מצוות שמקרבות 

אותנו להקב"ה. יש מצוות שקשורות לעבודת המקדש, 

לעבודת הקרבנות, יש מצוות שקשורות לטומאה וטהרה, 

שאינן מתקימות. אבל ברוך ה' אנחנו יהודים טובים, מה 

ים שאפשר עושים: שומרים שבת, מתפללים, מתעטפ

בציצית ומניחים תפילין, נותנים צדקה ומצוות אחרות. אולי 

המצב לא כל כך נורא, כיוון שעדיין יש לנו מצוות אחרות 

שאותם אנחנו מקיימים. אך הרב אומר שגם לגביי שאר 

המצוות, יש חסרון. הכוח שיש במצוות שאנו מקיימים כיום, 

בזמן שחסרה לנו הקרבה המיוחדת להקב"ה המתגלה 

המקדש, נחלש. האור שמתגלה במצוות כיום הוא  בבית

  יחסית קטן.

  'אורות ישראל' (ז, ו): -הרב ב בוכך כות

במצות המקדש, וכל התלוי בהן, ובכל המצות התלויות בארץ 

בכלל, ניכר שינוי הצביון של תכונת האורה הרבה מאד, והן 

אינן במילואן גם לפי תכונת ההלכה כ"א כשהאומה עומדת 

ר מלא. אבל אפילו במצות המעשיות כולן, וגם במצבה היות

בהמצות שבין אדם לחבירו, וכל מעלות המדות, הנקשרות 

בכל דרכי הדת, בכולן האור המלא שורה רק במעמד המלא 

  של האומה, ולפי ירידתה כך האור מתמעט.

אור השכינה שמופיע בעם ישראל, נחסר כשעם ישראל 

גם מצוות  לא נמצא בשלמותו. כשאין לנו בית מקדש

אחרות, מצוות מעשיות, מצוות שבין אדם לחברו, וכל 

מעלות המידות, כולם מופיעים באור מועט. קיום תרי"ג 

המצוות אינו ענין כמותי. כביכול יש סך מסוים של מצוות, 

תרי"ג, שאנו צריכים לקיים ובעקבות חורבן בין המקדש 

המספר הצטמצם. אולי זה לא נורא, כי יש לנו מצוות 

חרות, שלא קשורות למקדש שאנו יכולים לקיים. הרב א

טוען, שגם המצוות שאנחנו מקיימים גם הם חסרות 

בעקבות חסרון בית המקדש. כשאין בית מקדש, אז כל 

החיוניות של החיים נעלמת, בית מקדש זה תחנת הכוח 

המרכזית שלנו. כשיש מציאות של חשכה, אז הכול נחשך, 

כשאנחנו מניחים תפילין, גם הדברים שאנו מקיימים. 

אנחנו צריכים לדעת שיש לתפילין אור הרבה יותר גדול 

כשבעז"ה כשיבנה בית המקדש נחוש ונשיג אותו, את 

קרבת ה' המיוחדת שתופיע בו. בכל מצווה ומצווה יש אור 

  גדול, לאין ערוך ממה שזה מופיע כרגע. 

בתחום  תחום נוסף, שבו ניכר חיסרון המקדש, הוא

הטומאה וטהרה, תחום שהתורה עוסקת בו בצורה רחבה 

מאוד. דרכו נראה זוית נוספת במשמעותו העצומה של בית 

המקדש, ובחיסרון כיום, בעקבות חורבנו. כיום אנחנו 

מקיימים מעט מדיני הטומאה וטהרה, מדאוריתא דינינידה 

ומדרבנן נטילת ידים, אבל באופן כללי שבשאר ההלכות 

ט משמעות לנושא של טומאה וטהרה. הכוהנים, אין כמע

בלבד, נזהרים מטומאת מת, גם היום שאין בית המקדש. 

אבל למי שאינו כוהן, אין שום איסור להיטמא. כולנו 

מסתמא כבר ניטמאנו בטומאת מת החמורה, ואין שום 

איסור למי שלא נטמא שייטמא, ולמי שנטמא שייטמא 

מעט מאד עם עניני שוב. רוב עם ישראל בימינו נפגש 

'מורה נבוכים' -טומאה וטהרה. הרמב"ם בחלק השלישי ב

עוסק בטעמי המצוות, ומסביר את שהטעם של מצוות 

הטומאה והטהרה קשור למקדש. הרמב"ם אומר שהמטרה 

של דינים אלו, היא בכדי ליצור יראת הרוממות כלפי 

המקדש. "שהכונה כולה היתה במקדש להתחדש בו 

יו ושיירא ויפחד, כאמרו את מקדשי התפעלות לבא אל

תיראו, וכל דבר נכבד כשיתמיד האדם לראותו יחסר מה 

שבנפש ממנו וימעט מה שהיה מגיע בגללו מן 

ההתפעלות.." (מו"נ ח"ג, מז). יש צורך בחיבור לקודש ויש 

מתאר , צורך בשמירה על מרחק מהקודש. הרמב"ם

ל באריכות עד כמה יש קושי לאדם להטהר כדי שיוכ

להיכנס לבית המקדש, במהלך חייו של אדם ישנם 

הזדמנויות רבות שבהם הוא עלול להיתקל בטומאה. הגעה 

למקדש בטהרה מצריכה שמירה רבה לאורך כל הדרך, 

וגם אז מן הסתם יהיו כל מני תקלות והאדם יצטרך להמתין 

ולחכות עד שהוא ירגיש שהוא ראוי ויכול להיכנס 

ד כמה טומאת המקדש וקודשיו, לביהמ"ק. אנחנו מכירים ע

תופסים מקום מאוד גדול וחמור בהלכה, כל אלו יוצרים 

אצל האדם מרחק, זהירות ויראה כלפי המקום. ניתן להבין 

את הדברים בשתי אופנים, חיצוני ופנימי. באופן חיצוני יש 

כאן מערכת של מצוות הקובעות לנו מתי אנחנו טמאים 

דועים האם אנחנו יכולים ומתי טהורים, ולפי זה אנחנו י

להיכנס לביהמ"ק. הצפיה לטהרה יוצרת דריכות, 

והשתוקקות, יחד עם רתיעה האם אני כבר ראוי להיכנס 

לבית המקדש. המשמעות של הכניסה לבית המקדש היא 

השיכות לשכינה השורה במקום הזה, השיכות לקרבת ה' 

   כפי שהייתה במקדש.

  



4  חסרון המקדש  

 

   

התחייה' (לה) מוסיף נקודה נוספת הקשורה  'אורות-הרב ב

  לטהרה: 

כל מה שמקיף את המציאות בכל הדרגותיה, בהשפעה 

רוחנית מוסרית וקדושה, צריך לטהרה יותר גדולה. המקדש 

וקדשיו כוללים את רוממות אצילות ההשכלה ואת תחתית 

טהרת הדם הבשר, הדמיון והרגש, ובשביל אלה השלבים 

כללות הכל באגוד חי, נדרשת היא התחתיים, המקושרים ל

  הטהרה המדויקת. 

הרב מסביר שהעובדה שביחס למקדש, אנחנו מחמירים 

בעניני טומאה וטהרה, מלמדת על גודל השפעתו, מבחינה 

רוחנית ומוסרית. כל מקום שיש בו קדושה מלאה יותר 

הפונה לכל כוחות החיים, שמה צריך טהרה גדולה יותר. 

הרב מסביר כיצד הרגש והדמיון, באים לידי ביטוי בבית 

כות לב, ב) אומרת: "מיום שחרב בית המקדש. הגמרא (בר

המקדש ננעלו שערי תפלה". כלומר, התפילה השייכת 

יותר לרגש ולדמיון, לשפיכת הנפש לקב"ה, שעריה ננעלו 

בעת החורבן. בעקבות חורבן בית המקדש, נוצר מין מסך 

בין עם ישראל לבין הקב"ה. נוצר מרחק בין השראת 

רה מתעסקת השכינה ובין עם ישראל. הטהרה, שלכאו

גופני, מעשה טכני בלבד, שבו אדם  -באיזשהו סדר חיצוני

צריך להיכנס למקווה, או כל סדר מעשי אחר והמעשים 

הללו מטהרים את האדם. אבל לסדר הזה, יש בו סגולה 

רוחנית שמטהרת ומרוממת ומאפשרת לנו את הביטוי ואת 

הפיתוח גם של רגש, וגם של הדמיון. הרב מסביר שבית 

כלל את כל כוחות החיים, השכל והמעשה, עם  המקדש

  הדמיון והרגש.

  

הרב מקשר בין עולם הדמיון והרגש גם ביחס לקרבנות. 

הרב, באגרות (ח"ד תתקצד'), מסביר שקשה לנו להבין 

את המעשה של הקרבנות. אנחנו מושפעים מהתרבות 

לנו להבין  אנחנו מערביים, רציונאליים, וקשה, האירופית

כיצד מעשים גסים כשחיטה, מקרבים אותנו להקב"ה. 

הרב אומר שצריך רוח הקודש בכדי להרגיש ולחוש בעומק 

איך המעשה של עבודת הקרבנות מרומם. צריך הבנה 

והרגשה מאוד עמוקה, איך כל כוחות החיים בבריאה 

מאוחדים וקשורים זה בזה. איך הקרבת בעל חיים בבית 

מעלה את כל כוחות החיים של המקדש, מקשרת ו

הבריאה, כולל הרגש והדמיון. האדם מחובר וקשור לכל, 

ע"י הקרבן מתרחשת תנועת חיים אדירה, יותר עוצמתית 

ממה שאנחנו מכירים מהמעשים הרגילים שלנו. באמת 

'חוק' כיון שאנחנו רחוקים מההבנה -מבחינתנו מדובר ב

א לידי הרוחנית של האחדות בין כל החיים. במקדש ב

ביטוי עולם הכוונה, הכולל את הרגש והרצון, עם המעשים 

  שבעבודת המקדש. 

  

המכלול של כל הדברים האלו הוא שביחס לבית המקדש 

ניתן לומר שני דברים. ראשית, בבית המקדש היה הופעת 

שכינה מיוחדת בתוך כל עם ישראל, קרבת ה' מיוחדת. על 

נו מצפים לבניין בית המקדש כן ברמה הכללית אנח

ולחזרה לקרבת ה' המיוחדת שהייתה בעיקר בבית ראשון, 

והתקטנה בבית שני. אבל ישנה צפייה לבניין המקדש גם 

ברמה הפרטית, שתהיה השפעה להשראת השכינה 

בתוכנו בעשיית המצוות הפרטיות שלנו, גם בהנחת תפילין 

שאנחנו שלנו גם בברכת המזון שלנו, גם בכל דבר ודבר 

עושים. מצד המעשה של המצות, מצד הרגש והדמיון, כל 

כוחות החיים, יופיעו במלוא עוזם. אנחנו מצפים שכפי 

שהגמרא (ברכות לב, ב) אמרה: ש"מיום שחרב בית 

המקדש ננעלו שערי תפלה", כשם שהם ננעלו בחורבן 

הבית, אזי הם ייפתחו בבניינו. הגמרא מוסיפה (שם): "ואף 

תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו". בימים  על פי ששערי

הללו יש חשיבות לבטא את הצער, המשנה ברורה על 

דברי השו"ע שהובאו בתחילת דברינו, מביא את מנהג 

המקובלים לומר תיקון חצות. יש צורך להבין ולבכות על 

צער החורבן, כנראה על סמך הגמרא הנ"ל, ששערי דמעה 

טער מתוך הבנה, מתוך יהי רצון שנזכה להצ לא ננעלו.

השתוקקות אמתית לבניין בית המקדש, ומתוך כך ייפתחו 

שערי תפילה וייפתחו שערי גאולה ונזכה, לבניין בית 

  המקדש במהרה בימינו.

   

מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן"  19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד 

ים מהותיים תורה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונ

וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון 

מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות 

  אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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