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 קדושת ירושלים

'קדושה ראשונה  –נעסוק בביאור מחלוקת הרמב"ם והראב"ד ביחס לקדושת ירושלים והמקדש : תקציר

האם קידשה לשעתה או קידשה לעתיד לבוא'. נעסוק בביאור ר' חיים מבריסק ובביאור הרב קוק 

 למחלוקת זו. 

  אמבוא.        

קדושת ארץ להרמב"ם מבחין בין קדושת המקדש 

ולתנאי  ,הקדושה למהות מתייחסתישראל. ההבחנה 

 דיונו של הרמב"ם בנושא מופיע במסגרת פקיעתה.

האפשרות להרחיב את השטח המקודש בהר  בחינת

הבית ובירושלים. לאחר שהרמב"ם מפרט כיצד בית 

)הלכות בית הבחירה ו,  דין יכול להרחיב הוא מוסיף

: טז(-יד  

ר  ַכֵסדֶׁ ל ֵאּלּו וְּ כָּ ה בְּ ֹּלא ַנֲעשָּ קֹום שֶׁ ל מָּ כָּ

ה  ה  -ַהזֶׁ שָּ עָּ ה שֶׁ זֶׁ מּור. וְּ ַקֵדש ִקדּוש גָּ ֹלא ִנתְּ

ֵתי תֹודֹות  א שְּ רָּ זְּ ֹלא  -עֶׁ ה, וְּ שָּ עָּ ר הּוא שֶׁ ֵזכֶׁ

ם  יָּה שָּ ֹּלא הָּ קֹום, שֶׁ ַקֵדש ַהמָּ יו ִנתְּ ַמֲעשָּ בְּ

ה  ֹלא ֻתִמים. ּוַבמֶׁ ֹלא אּוִרים וְּ ְך וְּ לֶׁ מֶׁ

ּה  שָּ ִקדְּ ה ִראשֹונָּה שֶׁ ֻדשָּ ה? ִבקְּ שָּ ַקדְּ ִנתְּ

ַלִים  ה ִוירּושָּ רָּ ֲעזָּ ה הָּ שָּ ִהיא ִקדְּ ֹלֹמה, שֶׁ שְּ

בֹוא. ִתיד לָּ עָּ ן לֶׁ ה אֹותָּ שָּ ִקדְּ ּה, וְּ תָּ עָּ  ִלשְּ

ן ַאף ַעל ִפי  נֹות ֻכּלָּ בָּ רְּ ִריִבין ַהקָּ ְך ַמקְּ ִפיכָּ לְּ

ֵשי  דְּ ִלים קָּ אֹוכְּ נּוי, וְּ ם ַבִית בָּ ֵאין שָּ שֶׁ

ִהיא  ה ַאף ַעל ִפי שֶׁ רָּ ֲעזָּ ל הָּ כָּ ִשים בְּ דָּ קָּ

ִלין  אֹוכְּ ה, וְּ ִחצָּ ת ִבמְּ פֶׁ ֵאינָּּה ֻמקֶׁ ה וְּ ֲחֵרבָּ

ַלִים  רּושָּ ל יְּ כָּ ִשים ַקִּלים ּוַמֲעֵשר ֵשִני בְּ דָּ קָּ

ה  ֻדשָּ קְּ ה, שֶׁ ם חֹומָּ ֵאין שָּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ

ִתיד ִר  עָּ ה לֶׁ שָּ ִקדְּ ּה וְּ תָּ עָּ ה ִלשְּ שָּ אשֹונָּה ִקדְּ

בֹוא.  לָּ

ַלִים  ש ִוירּושָּ דָּ ה ֲאִני אֹוֵמר ַבִמקְּ לָּמָּ וְּ

בֹוא,  ִתיד לָּ עָּ ן לֶׁ ַשתָּ ה ִראשֹונָּה ִקדְּ ֻדשָּ קְּ שֶׁ

ִביִעית  ַין שְּ ִענְּ ֵאל לְּ רָּ ץ ִישְּ רֶׁ ָאר אֶׁ ֻדַשת שְּ ּוִבקְּ

הֶׁ  ַכּיֹוֵצא בָּ רֹות וְּ ִתיד ּוַמַעשְּ עָּ ה לֶׁ שָּ ן ֹלא ִקדְּ

ַלִים  ש ִוירּושָּ דָּ ֻדַשת ַהִמקְּ קְּ ִפי שֶׁ בֹוא? לְּ לָּ

ֵטלָּה; ַוֲהֵרי  ִכינָּה ֵאינָּּה בְּ ִכינָּה, ּושְּ ֵני ַהשְּ ִמפְּ

ם"  ֵשיכֶׁ דְּ ת ִמקְּ הּוא אֹוֵמר: "ַוֲהִשמֹוִתי אֶׁ

ִמים: ַאף ַעל ִפי  רּו ֲחכָּ ָאמְּ )ויקרא כו,לא(, וְּ

ִמין  שֹומְּ ִדין. -שֶׁ ן ֵהם עֹומְּ תָּ ֻדשָּ ִבקְּ  

רֹות  ִביִעית ּוַבַמַעשְּ ץ ַבשְּ ָארֶׁ ל ִחּיּוב הָּ ֲאבָּ

ן  ֵכיוָּ הּוא ִכבּוש ַרִבים; וְּ ֵני שֶׁ ּלָּא ִמפְּ ֵאינֹו אֶׁ

ם  ץ ִמיֵדיהֶׁ ָארֶׁ ה הָּ חָּ קְּ ִנלְּ ַטל ַהִכבּוש,  -שֶׁ בָּ

רֹות ּוִמן  ה ִמן ַהַמַעשְּ ה ִמן ַהתֹורָּ רָּ טְּ ִנפְּ וְּ

בִ  ן ַהשְּ ֵכיוָּ ֵאל. וְּ רָּ ץ ִישְּ רֶׁ ֲהֵרי ֵאינָּּה אֶׁ יִעית, שֶׁ

ִכבּוש  ּה בְּ שָּ ּה, ֹלא ִקדְּ שָּ ִקדְּ א וְּ רָּ זְּ לָּה עֶׁ עָּ שֶׁ

ל  ְך כָּ ִפיכָּ ּה, ּולְּ ֱחִזיקּו בָּ הֶׁ ה שֶׁ קָּ ּלָּא ַבֲחזָּ אֶׁ

ַקֵדש  ִנתְּ ל וְּ בֶׁ ֱחִזיקּו בֹו עֹוֵלי בָּ הֶׁ קֹום שֶׁ מָּ

ִנּיָּה הֲ  א ַהשְּ רָּ זְּ ֻדַשת עֶׁ ש ִבקְּ ֻקדָּ ֵרי הּוא מְּ

נּו,  ץ ִממֶׁ ָארֶׁ ה הָּ חָּ קְּ ִנלְּ ַאף ַעל ִפי שֶׁ ַהּיֹום, וְּ

ְך  רֶׁ רֹות, ַעל ַהדֶׁ ִביִעית ּוַבַמַעשְּ ַחּיָּב ַבשְּ וְּ

ה. רּומָּ כֹות תְּ ִהלְּ נּו בְּ ֵבַארְּ  שֶׁ

קדושת המקדש נובעת מהשראת השכינה במקום ולכן 

ת היא אינה בטלה לעולם. הדבר אינו תלוי בקיום בי

מסביר  ,המקדש ולא ביציאת עם ישראל לגלות. לכן

יה צורך בקידוש מחדש בימי בית שני לא ההרמב"ם, 

סמלית  והיה ניתן להסתפק בפעולהשל הר הבית 

כמקור לדבריו, המבחינים בין קדושת הבית  בלבד.

הרמב"ם מביא את דרשת חז"ל השני לקדושת הארץ, 

 ה לעד. ומרחיב אותה לגבי משמעות הקדושה ועמידת

 הראב"ד חולק על דברי הרמב"ם בהלכה יד:

א"א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי מאין 

לו ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש 

ירקב ובגמ' אמרו דנפול מחיצות אלמא 

למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד 

לבא לא חלק בין מקדש לירושלים לשאר 

. ולא עוד אלא שאני אומר רץ ישראלא

רבי יוסי דאמר קדושה שנייה שאפילו ל

קדשה לעתיד לבא לא אמר אלא לשאר 

אבל לירושלים ולמקדש לא  רץ ישראלא

לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש  ,אמר

וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש 

כך  ,לעולם ה'קידוש אחר עולמי בכבוד 
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לפיכך הנכנס  ,נגלה לי מסוד ה' ליראיו

 עתה שם אין בו כרת.

מחולקים לשני חלקים. בתחילה, הוא הראב"ד דברי 

, תמה על ההפרדה בין קדושת המקדש וארץ ישראל

אך בהמשך דבריו, הוא מקבל את החלוקה, אלא 

מתחילת דבריו  שסבור שהיא בכיוון ההפוך. נבהיר:

טתו קדושת המקדש זהה לקדושת היה נראה שלשי

אך בסוף דבריו הוא מעלה שקדושת המקדש  ,הארץ

המקדש בית המקדש, ולכן בבית  תלויה בקיומו של

המסקנה העולה מסוף שלישי תחול הקדושה מחדש. ה

בית המקדש כאשר , זמן הזהב -דבריו חד משמעית 

נכנס לשטחים ה עלכרת  אין עונש ,אינו בנוי

לחילוקיו המקודשים. לא ברור מה הסברה והמקור 

. עמימות זו גדלה בשל רמיזתו כי המקור של הראב"ד

 ב'סוד ה' ליראיו'.  ניגלו לובדברים ש הוא 

)שבועות  גישה זו אנו מוצאים בדברי המאיריהד ל

 על שיטת הרמב"ם: , במסגרת מחלוקתוטז,א(

ויראה לי שהדברים מתחלקין לפי 

הענינים ואין בזה חלוק בין ירושלם 

ומקדש לשאר הארץ... וכל שאתה מוצא 

מכח הסוגיות שלא קדשה לעתיד אף 

הארץ... הא קדושה ירושלם בכלל כל 

שניה שבימי עזרא נתקדשה בכל אלו 

באחת מאלו שהרי בימי עזרא לא סמך 

קדשה שלא  ף על פי כןעל קדוש ראשון וא

 כל מקוםבאורים ותומים ושלא במלך ומ

 ,צריכה להתקדש בכל מה שאפשר

יש בית  לא אם כןומעתה אין מקריבין א

כתבו  םלם. וגדולי המפרשיווכן בכ

בקדושה שניה לא  בהגהותיהם שאף

נאמרה אלא לשאר ארץ ישראל אבל 

ירושלם ומקדש יודע היה עזרא שעתידין 

להשתנות ולהתקדש בכבוד עולמי 

והנכנס עכשיו לשם אין בו כרת. והמנהג 

 פשוט ליכנס שם לפי מה ששמענו... 

 רמתלדבריו,  .דברי המאירי הם בעלי משמעות רבה

כן אין  , ועלבימינו פחותה והקדושה של הר הבית

. לפי הבנה זו לא רק שאין עונש היכנס אליל מניעה

 כרת למי שנכנס אלא כנראה אין כלל איסור. 

הרב ליכטנשטיין )בשיחה ליום ירושלים( הביא בשם ר' 

חיים סולובייצ'יק ובנו ר' משה ביאור שונה לדברי 

הרמב"ם לאור עקרונות שהזכרנו בשיעורים קודמים. 

שני פנים. פן אחד הוא לדבריהם יש לקדושת הארץ 

מצוות ה ה במסגרתהקדושה בקרקע, החיונית לחיוב

התלויות בארץ, ופן שני הוא קדושת המקום: היותה 

מקום השראת השכינה. הפן הראשון בטל עם הגלות, 

וקיומו אינו נחוץ לקדושתם של ירושלים והמקדש, 

אולם הפן השני המשיך להתקיים כל הזמן, שהרי 

קדושת ירושלים והמקדש שכינה אינה בטלה. 

מבוססת על קיומו של הפן השני, והיות שפן זה לא 

 בטל מעולם, גם קדושת ירושלים נשארה בתוקפה. 

 מסכים גם הרמב"םבעקבות חלוקה זו, ניתן לומר כי 

שקדושת ירושלים אחוזה בקדושת הארץ, ותלויה 

, אלא בהגדרת הארץ כולה כמקום השראת השכינה

ניין השראת השכינה לא שכפי שקדושת הארץ לע

. הדבר דומה למה בטלה, כך גם לעניין ירושלים

שהבאנו בשם ר' חיים בשיעורים קודמים שקיים מושג 

של שם ארץ ישראל שהוא אינו בטל. בדומה לכך יש 

 מושג של שם ירושלים שקדושתה שונה ואינה בטלה.

לאור כך ממשיך הרב ליכטנשטיין בהסבר דברי 

קום לחלק בין הקדושות הראב"ד שכותב, שיש מ

באופן הפוך: קדושת הארץ קיימת בזמן הזה, ואילו 

קדושת ירושלים והמקדש בטלה, כך שמי שנכנס 

למקום המקדש כיום אינו חייב כרת. הראב"ד מנמק 

זאת בכך, שירושלים והמקדש עתידים להתקדש שוב 

בעתיד ע"י כבוד ה' שיתגלה בהם, ולכן הקפיד עזרא 

זמנית בלבד. לטענתו כך נגלה לו  להחיל עליהם קדושה

 "מסוד ה' ליראיו". 

ירושלים של מטה תלויה אפוא בירושלים של מעלה, 

ואין הקדושה יכולה לשרות בה עד שיתגלה כבוד ה' 

בעולם. בזמן שבית המקדש עמד על מכונו נקבעו 

עובדות בשטח והשכינה שרתה במקדש, אולם מאז 

בירושלים  שנחרב הבית אין הקדושה יכולה להישאר

ובמקדש, עד בוא הגאולה. בדברי הראב"ד ישנה שניות 

מסויימת בעניין ירושלים: מחד הוא רואה אותה 

כחלק אינטגרלי מארץ ישראל, וסבור שהיא יונקת את 

קדושתה מן הארץ כולה, ומאידך הוא מבליט את 
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: גם כאשר ארץ ישראל ה לבין הארץהשוני בינ

 ור חזון וחלום. התקדשה, נשארה קדושת ירושלים בת

היא יונקת  רבות.אם כן לקדושת ירושלים יש פנים 

את מעמדה מארץ ישראל, אך נחשבת קדושה נשגבת 

בפני עצמה. היא נוגעת להגשמה מצד אחד ולחזון מצד 

שני, וקשורה הן להווה והן לעתיד. היחס בין קדושת 

הארץ וקדושת ירושלים נמצאת במחלוקת בסיסית בין 

 אב"ד. הרמב"ם ובין הר

 תשובת הרב קוקב.            

הרב קוק עסק בהרחבה במחלוקת זו של הרמב"ם 

והראב"ד ובכלל בנושא של קדושת המקדש )שו"ת 

משפט כהן סימן צו(. בתחילת דבריו הוא מקדים 

 ואומר:

אמנם באמת אין לנו כלל ענין הכרעה בין 

ההרים הגדולים, בין התנאים 

הראשונים, והאמוראים, ובין רבותינו 

ביחוד בין הרמב"ם והראב"ד, בדין זה 

של קדושה ראשונה ושניה של המקדש, 

 תיד לבואאם קדשה לשעתה וקדשה לע

דרך  ל פי, כי עתיד לבואאו לא קדשה לע

ההוראה הכבושה בישראל נחשב כל דבר, 

שנשאר בלא הכרעה אצל הדורות 

הקדמונים, ביחוד בדבר, שלהאוסרים 

דאי, ובפרט הוא איסור דאורייתא ו

איסור חמור של חיוב כרת, לספק גמור, 

ששום אדם אינו רשאי להקל בו, אפילו 

חומר האיסור ידוע ומתפשט  האם לא הי

, שכמה ידון דידןבישראל. ובפרט בנ

וכמה דורות עברו, שנמסרה לנו הקבלה 

הקבועה, שמחזיקים בדעת האוסרים, 

ויראים וחרדים הם כל עדת ישראל 

מקדש מפני הטומאה, להכנס אל מקום ה

בודאי אין זה מן המדה כלל, לקום עכשיו 

בזמן הזה ולאמר, שנמצאה ההכרעה 

עולה על הדעת,  הלהקל בזה ולא הי

, יעשה המי שיהי השאיזה בן תורה, יהי

מה שלא פללנו,  הכזאת, אבל מאחר שנהי

שיש מתפארים להכריע כדעת הראב"ד, 

וכתנאים הסוברים שקדושה ראשונה של 

, ולפי תיד לבואלא קדשה לע המקדש

, ם כןדעה זו, שהיא בלתי נכונה בזה ג

, אם יוכרע זרת ה' יתברךכמו שיתבאר בע

כן שוב הותר הדבר להכנס למקום 

המקדש כל ערל וכל טמא בלא שום 

מעצור, מצד דין תורתנו הקדושה, 

מוכרחים אנחנו לברר בפרטיות את 

הצדדים השונים של כל מציאות אפשרות 

 ההכרעה בהלכה חמורה זו1.

דן בנושא באופן יסודי. הרב קוק לאחר הקדמה זו, 

עולה כיצד פסוקי התנ"ך עצמם ומראה ב הוא מתחיל

ששלמה קידש את המקום בקדושת עולמים. כמו מהם 

הוא מראה שמרוב סוגיות הגמרא נראה שקדושת  ,כן

הוא דן מסברה מה  ,. לאור כך2המקדש לא בטלה

 הייחוד בקדושת המקום:

לא שבודאי ענין מיוחד יש בקדושת א

בשאר מיני  ה שאין כןמקום המקדש, מ

קדושות הגוף. והיא משום שיש כאן שתי 

קדושות מורכבות זו בזו: קדושת המקום 

וקדושת המחיצות, ולכתחילה אין להן 

ציור זו בלא זו, שהבנין בלא המקום 

ד' לא חלה עליו קדושת בית  ל פיהנבחר ע

לא  ם כןלא הבנין געולמים, וכן המקום ב

לשעתו  ל כרחךחלה עליו הקדושה. ע

צורך לשני הענינים, המקום  הודאי הי

והבנין, אלא שבזה נחלקו תנאי: אם 

 ל ידיקדושה ראשונה, שקדשה לשעתה, ע

צירוף הבנין אל המקום, שנצטרפו אז 

בשעת הבנין וזמן עמידתו שני חלקי 
                                                           

כן היא גם דעת שאר רוב רבותינו  ל כל פנים"ע :וכך הוא גם מסיים את תשובתו  1

הראשונים ז"ל בכללם, כדעת הרמב"ם ז"ל הברורה והמוחלטת, וכהכרעה 

העיקרית של רוב המשניות והסוגיות, שגם אם קדושה ראשונה של הארץ לא 

, אבל בקדושת מקום מקדשנו מן הזהקדשה לעתיד לבא, ואינה קימת כולה בז

ולעולם, וכן ההלכה רווחת  הזהמן קדשה לעתיד לבא וקימת היא כולה בז

 וקבועה בישראל ".

אמנם עיקר יסודו של " -בדרך זו הוא גם מבין את מקור הפסיקה של הרמב"ם  2

הרמב"ם לחלק בין קדושת הארץ, שבטלה, לקדושת המקדש, שלא בטלה, 

איננו בא מכח איזו סוגיא מיוחדת, שהיינו יכולים לפרשה באיזה פירוש, מרווח 

, אלא כמו שנתבאר, מתוך כללות הרבה משניות הות בו את הראיאו דחוק, לדח

אבל כיון שהחלוק הזה, שמישב .. וברייתות וסוגיות בבבלי וירושלמי ותוספתא.

את רוב הסוגיות הסותרות זו את זו, בענין קדושת הארץ וקדושת המקדש, מהן 

מורות על קדושת הארץ שבטלה ועל קדושת המקדש שלא בטלה, מסתבר הוא 

בעיקר יסודו ומתאים אל הפסוקים של דברי הנביאים, שיחשו קדושת עולם 

נקבע בשיטתו המיוסדת  רי זהלבית מקדשנו ולירושלים עיר הקודש, ה

  ".ומוסברת בעיקרי תורה



- 4 - 

 

תיד לע ם כןהקדושה ביחד, קדשה ג

שהומשכה הקדושה הזאת גם , לבוא

כשחרב הבנין ונתבטלו המחיצות, והיינו 

שזה התנאי של צורך המחיצות אל הבנין 

קדשה  ר כךרק לשעתו, אבל אח ההי

גם בלא הבנין, או שמא  תיד לבואלע

קדשה לשעתה דוקא עם הבנין ולא 

, שאין ציור קדושת תיד לבואקדשה לע

אי המקום בלא קדושת הבנין... והוא כה

, 'ומנחות עט 'גדאמרינן בפסחים י נאגוו

בשני דברים המתירים, אליבא דרבי, 

שהן מעלין זה בלא זה,  בירא ליהדס

 ל ידישהוא קדוש ואינו קדוש, והיינו שע

נשאר בו חלק של  ם כןהחלק האחד ג

אמר  ם הכיהקדושה הראשונה, ומשו

 ל ידיהראב"ד רק שחיוב הכרת נפקע ע

 החורבן, אבל לא האיסור3.

הרב קוק מבין בשיטת הראב"ד שאמנם אין איסור 

 איסור על העלייה קייםאך עדיין על העולה, כרת 

  -. בהמשך התשובה הוא מדייק בדבריועצמה

"הלא לגוף הדין לשונו של הראב"ד בהשגתו, 

שאמר הנכנס לשם אין בו כרת, ברור משמיענו 

את דעתו, דדוקא כרת הוא דליכא, אבל 

 איסורא איכא".

לת להלכה היא שהגישה המקובבנוסף, הרב קוק מבין 

  שקדושת המקום נשארה

בידינו להכריע  ה"מכל זה מתברר, שאם הי

משמעות הסוגיות, בדבר  ל פילהלכה, ע

שנחלקו בו הראשונים, ודאי צריכין אנו לומר 

גבי  ל הפחותבודאי ודאות, שההלכה היא, לכ

קדושת ירושלים והמקדש, דקדושה ראשונה 

, וכן הלכה תיד לבואלשעתה וקדשה לע קדשה

 רווחת בישראל".

רמב"ם בנוגע לאחר מכן הרב קוק מסביר את דברי ה

 :לכך שהשכינה לא בטלה

                                                           

יש לשים לב לשתי הבחינות שהרב קוק מציע ולהשוות לבחינות השונות של   3

 הקדושה שהובאו לעיל בשם ר' חיים מבריסק.

וכן ביסוד הטעמתו של הרמב"ם שם, 

 שקדושת המקדש וירושלים מפני

השכינה ושכינה אינה בטלה, ודאי אין 

כונתו על השראת השכינה בגלוי, שזה 

ובבית שני לא  מתחלף לפי הזמנים,

שרתה שכינה... אלא כונתו פשוטה, 

משום כבוד השכינה, שכיון שפעם אחת 

חל כבוד ד' על מקום המקדש, שייחד 

שמו הגדול נקרא על הבית  האותו שיהי

שיתבטל ויצא שום  י אפשרהזה לעולם, א

פעם מקדושתו, כי כבוד זה לשם שמים, 

שנקרא על הבית הגדול והקדוש לעולמי 

י אפשר להיות בטל, ושמו עולמים, א

הגדול לעולם נקרא על הבית הגדול הזה 

 גם בחורבנו...

שהקב"ה  - הרב קוק לא מסביר כפשט דברי הרמב"ם

מבאר כי הקדושה אלא שורה במקום גם בימינו, 

שהרי בעבר הוא השכין את שכינתו  ,מכבוד ה' נובעת

שם. לאחר מכן הרב קוק עובר להסביר את שיטת 

 הראב"ד ובכלל זה מהו אותו סוד שהתגלה:

סוד ד' ליראיו של הראב"ד הוא  כי נמיוה

מכוון לא לסברא בעלמא, שאינה 

מוכרעת כלל אליבא דדינא, אלא למה 

הופעה של קדושה שלמעלה  ל פישנגלה ע

שיג בה את הבדלי מהשכל האנושי, שה

המצבים של מדרגות הקדושות של בית 

ראשון ובית שני, כמו שביארו גדולי 

הראב"ד ז"ל אחד מראשי  ההקבלה, שהי

אבות העולם, שהקבלה הנסתרת של 

סודות התורה נשתלשלה על ידו, כמבואר 

 בספרים המדברים מענין זה... 

אבל הראב"ד לא החליט כלל את 

שלא להחליט ההלכה, והדין נותן לכך, 

סוד ד', שהרי אין פוסקים  ל פיההלכה, ע

, ולא בשמים וח הקודשר ל פיהלכות ע

היא אלא שלגבי סברת הרמב"ם, שלא 

מצא לה מקור והיתה בעיניו כסברא בלא 

יסוד, השתמש הוא לדחותה ולפקפק 

שלו,  ח הקודשהארת רו ל פיעליו ע

סוד ד' הבחינה של  ל פישנגלתה לו ע
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ת השני בימי עזרא קדושת המקדש בבי

וערכו לגבי הבית הראשון ולגבי אור 

הקדושה של הבית השלישי והגאולה 

 העתידה במהרה בימינו. 

אכן עצם דברי הסוד הזה של הראב"ד 

נראים ומכוונים לסוד המקובלים, כמו 

 'אילימה' פרשביאר הרמ"ק ז"ל בס

בחלק עין כל תמר ה' פכ"ב ופכ"ה, בענין 

ראשון ובית המדרגות של קדושת בית 

שני ובית השלישי, שיבנה במהרה בימינו 

 הבביאת גואל צדק, שהבית הראשון הי

 ם כןמאיר הארת הבינה, שנקרא ג

בהארת  העולם... אבל הבית השני הי

המלכות, אחר שירדו האורות ממעלתם 

בהם עצם הארת הבינה, וק"ו  הולא הי

הארת החכמה, וזו המדה נקראת בחינת 

 תיד לבואולם. ולעשעה ואינה בחינת ע

ההנהגה מאור  הבזמן הגאולה תהי

החכמה המאיר בבינה מאור הכתר, 

ותעלה בזה על הנהגת ההארה שבימי 

הקדושה הראשונה,  ל כל פניםשלמה... ע

שהיתה מצד הארת החכמה בבינה, 

קדושת עולם,  ם כןהיא להיות ג הראוי

ואם היתה הקדושה של שלמה נמשכת 

בה ממין  ההי תיד לבואגם על לע

הקדושה הנצחית, שהרי גם בינה היא 

מאירה  ל כךבחינת עולם, אלא שאינה כ

אור הכתר.  ל ידיכאור החכמה המואר ע

קדושה ראשונה  אן דאמרלמ ל כןוע

יוכל להיות גם שעל  תיד לבואקדשה לע

המקדש וירושלים נמשכה קדושה 

, ומתחברת היא תיד לבואראשונה עד לע

ינה, שהיא הקדושה של העולם, של הב

בחינה עולמית, עד עולם של הארת הכתר 

יש ספק אם  ל כןהבינה, ע ל ידיבחכמה ע

או  תיד לבואקדשה לשעתה וקדשה לע

... תיד לבואלא קדשה לע  

אלא שתוכן הסוד הוא, שאם ההלכה 

קדושה ראשונה לא  אן דאמרהיא כמ

אז ודאי קדושה  תיד לבוא,קדשה לע

 , לאתיד לבואגם אם קדשה לע השני

יכלה להיות פועלת על המקדש 

תיד לע ם כןג הוירושלים, שקדושתם תהי

ל . וזה נגלה לו מסוד ד' ליראיו, ועלבוא

הגילוי, אליבא דר' יוסי, הנכנס שם  פי זה

עתה אין בו כרת, אבל לא אמר זה בדרך 

 החלט אליבא דדינא. 

 קשר בין ירושלים והמקדשג.         

כי ניתן לראות כבר בדברי הרמב"ם שהבאנו לעיל 

הרמב"ם קושר יחדיו את קדושת ירושלים וקדושת 

. דבר זה בא לידי ביטוי בהלכות נוספות 4המקדש

 :יא(-)הלכות י בפרק ו

ַלִים אֹו  רּושָּ הֹוִסיף ַעל יְּ צּו לְּ רָּ ֵבית ִדין שֶׁ

רֹות  ֲעזָּ הֹוִסיף ַעל הָּ ן  -לְּ הֶׁ ֵיש לָּ מֹוִסיִפין, וְּ

קֹום  ה ַעד מָּ רָּ ֲעזָּ ֹשְך הָּ צּו ֵמַהר ִלמְּ ִּירְּ שֶׁ

קֹום  ַלִים ַעד מָּ רּושָּ ֹשְך חֹוַמת יְּ ִלמְּ ַהַבִית, וְּ

צּו. ִּירְּ  שֶׁ

ּלָּא  רֹות אֶׁ ֲעזָּ ִעיר אֹו ַעל הָּ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל הָּ

ֻתִמים  אּוִרים וְּ ִביא ּובְּ ַעל ִפי נָּ ְך וְּ לֶׁ ַעל ִפי מֶׁ

ֵקִנים,  ד זְּ חָּ אֶׁ ִעים וְּ ִשבְּ ּלְּ ִרין שֶׁ דְּ הֶׁ ַעל ִפי ַסנְּ וְּ

נֶׁ  ר ֲאִני )שמות כה,ט( ֱאַמרשֶׁ ֹכל ֲאשֶׁ : "כְּ

ֵכן ַתֲעשּו"   ָך... וְּ ה אֹותְּ אֶׁ דֹורֹות;  -ַמרְּ לְּ

יָּה. ְך הָּ לֶׁ ה ַרֵבנּו מֶׁ יא(-)י  ּוֹמשֶׁ  

דרך הרחבת קדושת המקדש זהה לדרך הרחבת 

קדושת ירושלים הואיל והקדושה נובעת מאותו מקור. 

 דבר זה עולה גם במזמור קכב בתהילים:

ִוד דָּ ִרים ִלי :ִשיר ַהַמֲעלֹות, לְּ ֹאמְּ ִתי, בְּ ַמחְּ  שָּ

ַרִיְך, .ֵבית ה' ֵנֵלְך עָּ ֵלינּו ִבשְּ יּו ַרגְּ דֹות, הָּ  ֹעמְּ

ם לִָּ רּושָּ ה-.יְּ רָּ ֻחבְּ ִעיר, שֶׁ נּויָּה כְּ ם ַהבְּ ַלִ רּושָּ  יְּ

ו דָּ יּו, .ּלָּּה ַיחְּ לָּ ם; ִישְּ לִָּ רּושָּ לֹום יְּ ... ַשֲאלּו, שְּ

ִיְך ה ...ֹאֲהבָּ שָּ ַמַען, ֵבית ה' אֱ -ֹלֵהינו ֲאַבקְּ  לְּ

ְך  .טֹוב לָּ

, ותוכנו בית ה'בפרק מתואר 'בפסוק הראשון והאחרון 

ירושלים. אנו מוצאים עקרון זה בהלכות עוסק ב

, לדוגמא על דברי )פיהמ"ש( נוספות בדברי הרמב"ם

 המשנה בסוכה )ג,י(:

                                                           

נאמר  בהם ,בבית שני הלכה של הכתותספרות נו מוצאים עקרון דומה גם בא 4

 .שלא ניתן ללכת לשירותים בתוך תחומי ירושלים אלא יש לצאת מתחומי העיר
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בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה 

ובמדינה יום אחד משחרב בית המקדש 

התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב 

ניטל במדינה שבעה זכר למקדש ושיהא 

 יום הנף כולו אסור. 

מדינה, היא שאר ארץ ישראל חוץ 

מירושלם, וכבר ביארנו זה במסכת מעשר 

 שני. 

קדש המשנה מחלקת בין קיום מצוות לולב במ

ובמדינה. הרמב"ם מסביר שהכוונה שמדינה היא כל 

מקום מחוץ לירושלים, כאשר המקדש כולל את 

ירושלים. אם כן לגבי מעשר שני, לולב, תקיעת שופר 

בשבת והלכות נוספות אנו מוצאים שראיית פני הבית 

 .5הכוונה לעליה לירושלים

ייתכן ויש משמעות לעלייה לרגל לירושלים ולא בנוסף, 

בדברים מובא  )פסוק כג( לבית המקדש. בפרק ידרק 

 -הציווי על העלאת מעשר שני לירושלים

ַחר  ר ִיבְּ קֹום ֲאשֶׁ יָך ַבמָּ ֵני ה' ֱאֹלהֶׁ תָּ ִלפְּ ָאַכלְּ וְּ

ם... מֹו שָּ ַשֵכן שְּ   לְּ

פרק המופיע בלשון זו מקבילה לציווי על העליה לרגל 

, עלייה לבית המקדש - ונראה שהכוונה היא אחת ,טז

חשוב הגדרת מקדש. או לירושלים, אשר נכללת ב

גדרי עליה לרגל להזכיר כאן כי מבחינה הלכתית 

ראה שניתן לקיים גדרי אכילת מעשר שני ונדומים ל

את אלה כמו את אלה בירושלים ולא רק במקדש. 

טעם הדבר הוא הואיל וקדושת ירושלים כמו קדושת 

המקדש לא בטלה, וכיום שלא מקריבים קרבנות 

שעלייה לירושלים דינה כעלייה להר הבית לגבי קיום 

 מצוות ראיה

)ראש  בהקשר זה מעניין לראות את דברי תוס' רי"ד

 לגבי חיוב נשים מצוות ראיה: השנה ו,ב(

וכיון שאינה חייבת בקרבן לא קרינא 

דלא מיקרי  'ובאת שמה והבאתם שמה'

ובאת שמה אלא בעזרה שכל ישראל 

א בירושלים מביאין קרבנותיהן שם ול

ואשתו של יונה שהיתה עולה ברגל ולא 
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 מהדורה מבוארת מסכת ברכות פרק ז משנה א )עמוד רעד(. 

מיחו בידה חכמים צריך לפרשו שהיתה 

עולה ונראה בעזרה בזכרים אבל 

בירושלים כל הנשים נתחייבו לעלות אבל 

אינן חייבות קרבן וכיון שאין חייבות 

בקרבן אין חייבות לבא בעזרה 

שהמתחייב להביא קרבן מיטפל בהבאתו 

 בעזרה...

מבין שעיקר מצוות ראיה היא עליה לעזרה תוס' רי"ד 

בדווקא. אך בדבריו משמע שלגבי נשים שלא שייכות 

העליה לרגל היא לירושלים. לפי דבריו בהחלט  ,בקרבן

יתכן שבמקרים שאין בהם עניין או שייכות של קרבן, 

 .6העליה לרגל היא לירושלים ולא לעזרה

   

  

********************************* 

**************************** 

 וכל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון תשע"

 עורך: נועם לב

***************************** 
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 torah.org-http://www.vbm האתר באנגלית:

 5שלוחה  02-9937300משרדי בית המדרש הווירטואלי: 

 office@etzion.org.il דוא"ל:
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