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יו אב פרנ קל
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לזכר אמי ,סוז פרנקל ,אוהבת השלו והאד
ראשי פרקי
א .גדרי הנביא וסמכויותיו
ב .קביעת מקומו של המקדש על פי מקו המזבח
 .1למזבח מקו קבוע
 .2מקו המקדש לא נקבע ע"פ מקו המזבח
 .3מקו המזבח ומידותיו ניתני לשינוי
ג .קביעת מקומו של המקדש על פי מקו הארו
 .1מקומה של אב השתיה

 .2העמדת הארו על אב השתיה
ד .שינויי במבנה המקדש
 .1נעשו שינויי
 .2אסור לשנות מהוראת הנביא
 .3שינויי בבית העתידי
ה .סמכות החכמי בצד סמכותו של הנביא
ו .סיכו


ישנה מוסכמה ,או שמא תודעה ציבורית ,שמקומו של בית המקדש על הר המוריה
קבוע ומוחלט ואי אפשרות לשנותו .מוסכמה זו ,המבוססת על מקורות שוני,
התעצמה בזמננו בשל פסיקות לגבי ענייני שוני הקשורי לבית המקדש ,בעיקר בדבר
אפשרות חידוש ההקרבה ואפשרות הכניסה להר הבית בזמ הזה .פסיקות אלו מחייבות
אפוא למצוא את מקומו המקורי של המקדש ,כתנאי לבניינו.
ואנחנו תוהי ,שמא מקומו של המקדש על הר המוריה יכול להשתנות במקרי
מסויימי; וא כ ,%הא חובה עלינו לגלות את מקומו המקורי ,א על ידי עדויות
ארכיאולוגיות ,א על ידי נביא שיעיד על מקומו ההיסטורי & ואז לבנותו א %ורק ש,
או שמא אפשר לבנותו במקו אחר על הר המוריה?
לנביא יש תפקיד מיוחד בבניי המקדש ,וזאת בשונה מענייני הלכה אחרי ,והאישור
הסופי לבניית המקדש צרי %להינת ,לדעת שו"ת בני&ציו )סי' א( ,ע"י נביא ,ובלעדיו
אי לבנות מזבח ואי להקריב קרבנות .הא יתכ שיעמוד לישראל נביא שיצווה בש
ה' על בני המקדש במקו אחר על הר המוריה? וא יאמר זאת )לאחר שהואמ כנביא
אמת ,למשל על פי הכללי בהל' יסודי התורה פ"י( ,הא יש לשמוע לו?
1

א .גדרי הנביא וסמכויותיו
בענייני הלכה מוגבלת סמכותו של הנביא ,וג א הואמ כנביא אמת ,אי הוא
רשאי לחדש דבר )תמורה טז,א(" ,להוסי) מצוה או לגרוע מצוה או לפרש במצוה מ
המצות פירוש שלא שמענו ממשה" )רמב" ,הל' יסודי התורה ט,א( .הכרעה בענייני
הלכה מסורה רק לחכמי ,על פי שיקול דעת האנושית ,ו"לא בשמי היא" 2.וכ %פסק
הרמב" )הל' יסוה"ת ט,ב( באופ נחר* ,שהנביא "לא לעשות דת הוא בא ,אלא לצוות
 .1עיבוד מתו %מאמר נרחב יותר באותו נושא.
 .2דברי ל,יב; ומכא להכרעת של חכמי במחלוקת על תנורו של עכנאי )ב"מ נט,ב( .על מקרי שבה
ניתנה הכרעה מלמעלה & עי' הקדמתו של הר"ר מרגליות לשו"ת מ השמי ודברי פרופ' א"א אורב,%
מעולמ של חכמי ,עמ' .21
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על דברי התורה ולהזהיר הע שלא יעברו עליה" ,ולכל היותר רשאי הוא לצוותנו בדברי
הרשות.
לעומת זאת ,בענייני המקדש יכול נביא לפסוק ולחדש הלכה א לדעת הרמב".
כשנוגע הדבר לביהמ"ק מוצאי אנו ברמב" )למשל ,הל' בית הבחירה ב,ד( שהנבואה
משמשת מקור לפסיקת הלכה .וכ %נפסק ג בשו"ת בני&ציו סי' א ובשו"ת צי*&אליעזר
ח"י סי' ב .וכבר הסתפק הר"ד מקארלי )בקונטרס דרישת ציו וירושלי( ,הא בנוגע
לבנית המקדש נסמכי על כללי הפסיקה הרגילי )אחרי רבי להטות ,הלכה כסת
משנה וכד'( או שהכל תלוי ב"גזירת נביא".
וכבר תמה על כ %החת&סופר )שו"ת או"ח סי' רח ויו"ד סי' רלו( ,הכיצד נבנו שני
בתי המקדש ע"פ הוראות של נביאי & הראשו" :הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל"
)דבהי"א כח,יט( על פי דוד ושמואל הרואה בניות ברמה; והשני על ידי חגי זכריה
ומלאכי & וג על בניינו של השלישי יש הוראות מהנביא יחזקאל ,והרי "אי הנביא
רשאי לחדש ,והיה לה לעשות כמדת חצר המשכ במדבר?"
תירוצו הוא ,שדרשת חז"ל )שבועות טו,א( מהפסוק "ככל אשר אני מראה אות %את
תבנית המשכ ואת תבנית כל כליו וכ תעשו" )שמות כה,ט( ,שהכוונה "לדורות" &
קאי ג א"ככל אשר אני מראה אות %כ תעשו לדורות" & שלעול אני מראה
אתכ תבנית הבניי ההוא .וכיו שהקב"ה התנה בתחילה שיבנה כאשר אני
מראה ,א כ אי כא חידוש שחידש הנביא .ואולי ג בזה מיושב הא דעל פי
נביא נבנה ,כי בניי בית המקדש צרי %להיות על פי נביא & "ככל אשר אני
מראה".
כלומר ,בניגוד לענייני הלכה אחרי ,פעילותו המחדשת של הנביא בענייני בית
המקדש ,מוגדרת בתו %ציווי התורה .חיזוק לדבריו יש מדברי הרשב" )שמות כה,ט(
ש"ככל שאני מראה אות "%רומז לא רק למה שראה משה ,אלא ג למה שראה יחזקאל.
לכ איפוא ,הנבואה היא שקבעה את מקומו של הבית הראשו )כדרשת הספרי בדברי
פיסקה סב( ,הנביא מנבא על צורתו של הבית ,השונה ממה שהיה במשכ או בבתי
הראשוני ,וג כלי המקדש נבני על פיו במידות שונות מהקודמי )ע"פ רד"ק מל"א
ח,ו( .סמכות זו שניתנה לנביא בעניי בית המקדש ,איפשרה לו ג להציב תנאי הלכתיי
שוני לבניינו ,שהרי "רוב יושביה עליה" הוא תנאי לבניי המקדש )ספר החינו %מצ' צה(,
ואעפ"כ עולי בבל בנו אותו א) שרוב ישראל היו בגולה 3.על סמ %דברי אלו של החת"ס
קבע הרא"י וולדנברג )צי*&אליעזר ח"י סי' ה( שחובה להיווע* בנביא לפני בניית המקדש.
ועדיי סמכותו של הנביא מוגבלת ג בענייני המקדש ,שכ בפרטי אחרי בבית
המקדש )למשל ,דיני המזבח( אי לשמוע לנביא ,כעולה מתשובת בעל שרידי&אש ח"א סי'
קע .וכ %כתב הראי"ה קוק )משפט&כה סי' צב( על מגבלותיו של הנביא בענייני הלכה:
כל אלה הדברי )=מגבלות הנביא בענייני הלכה כלליי( אינ נוגעי
להסידורי השייכי לבניי בית המקדש ...הרי שחידשה כא תורה ,שענייני
המזבח מסורי ה לנבואה ...שזהו כפי מה שאמרנו חידוש גדול ,שבכל ענייני
תורה...לשאול מ השמי הוא ודאי דבר נמנע ...אבל בענייני מזבח ,ונראה
שהוא הדי כל ענייני תכנית המקדש ובניינו ,הוא מסור לנביא ג לדרוש ממנו
שיודיע מ השמי בנבואה ,ואי זה נכנס כלל להכלל של "אלה המצוות" &
"אי נביא רשאי לחדש דבר מעתה" ,ולא בכלל של "לא בשמי היא".
 .3מכא הסיק הר"ד מקארלי בקונטרס דרישת ציו וירושלי ,שבניי הבית השני היה על פי נביא.
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דיוננו כא הוא רק באשר להוראת הנביא באשר למקומו הקבוע של המקדש .אשר
להוראת שעה ,כבר ראינו אצל אליהו בהר הכרמל ,שנביא רשאי להורות על בניית מזבח
והקרבת קרב שלא במקו המקדש )עי' רמב" ,הל' יסודי התורה ט,ג( .נבהיר עוד
שהמקורות העומדי כנגד אפשרות העתקת המקדש למקו אחר על הר המוריה נוגעי
רק למזבח העולה ולארו הברית ,כיוו שרק מיקומ מוגדר ביחס להר המוריה ,בניגוד
לשאר הכלי וחלקי המקדש ,שמקומ נקבע ביחס למקדש.

ב .קביעת מקומו של המקדש על פי מקו המזבח
 .1למזבח מקו קבוע

מקו בית המקדש לא פורש בתורה ,אלא נאמר "המקו אשר יבחר ה' אלוקיכ
מכל שבטיכ לשו את שמו ש" )דברי יב,ה( .לימי נקבע מקו המקדש בהר
המוריה ,וכדברי דוד ,ג בעוד המשכ בגבעו" :זה הוא בית ה' האלהי וזה מזבח לעלה
לישראל" )דהי"א כב,א( ,וש בנה שלמה את בית המקדש & "בהר המוריה אשר נראה
לדויד אביהו אשר הכי במקו דויד בגור ארנ היבוסי" )דהי"ב ג,א(.
חז"ל פירשו שזהו אותו מקו שעליו אמר הקב"ה לאברה" :ל %ל %אל אר*
המוריה ,והעלהו ש לעולה על אחד ההרי אשר אומר אלי ".%לפי המדרש )פרקי דרבי
אליעזר ,מהדו' היגר פרק ל( ,המזבח שהקריב בו אברה "היה המזבח שהקריבו קי
והבל ,והוא המזבח שהקריבו נח ובניו ".ולפי מדרש אחר )בראשית רבה יד,ח( ,זהו
המקו ממנו נברא אד הראשו ,אשר "ממקו כפרתו נברא".
נמצא שמקומו של המזבח מוגדר ,ואי לכאורה דר %לבנותו שלא באותו מקו שבו
נבנה בבית ראשו ובבית שני ,וכאמור :ג קוד לכ .יתר על כ :אפילו פינתו של המזבח
קבועה ,שהרי לפי הגמרא בזבחי נג,ב&נד,א עמד המזבח ברובו על נחלת בנימי ,ב"חלקו
של טור)" ,ורק פינתו המזרחית&דרומית "לא היתה בחלקו של טור)" ,אלא בחלקו של
שבט יהודה & "רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה ונכנסה בחלקו של בנימי".
מקומו המדוייק של המזבח נתגלה בנבואה ,ובעקבות כל הנ"ל פסק הרמב" )הל' בית
הבחירה ב,א&ד(" :המזבח מקומו מכוו ביותר ,ואי משני אותו ממקומו לעול ...מדות
המזבח מכוונות הרבה ...ואי להוסי) על מדתו ולא לגרוע ממנה ".לכאורה ,מקומו של
המזבח ביחס למקדש כולו א) הוא מוגדר ואינו נית לשינוי ,ונמצא ששוב אי דר ,%א) לא
לנביא ,להורות על מיקו שונה של המקדש ,מזה שהיה בשני המקדשי הראשוני.
 .2מקו המקדש לא נקבע ע"פ מקו המזבח

אול בסוגיות שונות אנו מוצאי שלא המזבח הוא המכתיב את מקומו של המקדש,
אלא להיפ :%מקו המזבח נבחר לאחר בחירת מקו המקדש.
סוגיית הגמרא בזבחי נד,ב מספרת כיצד מצאו דוד ושמואל ביושב בניות ברמה
)שמו"א יט,יח&יט( היכ הוא מקומו של המקדש:
דרש רבא :מאי דכתיב "ויל %דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה" & וכי מה עניי
נויות אצל רמה? אלא שהיו יושבי ברמה ועוסקי בנויו של עול .אמרי :כתיב
"וקמת ועלית אל המקו" )דברי יז,ח( & מלמד שבית המקדש גבוה מכל אר*
ישראל ,ואר* ישראל גבוהה מכל ארצות .לא הוו ידעי דוכתיה היכא ,אייתו
ספר יהושע & בכולהו כתיב "וירד ועלה הגבול ותאר הגבול" ,בשבט בנימי
"ועלה" כתיב )יהושע יח,יב( 'וירד' לא כתיב .אמרי :שמע מינה הכא הוא
מקומו .סבור למבנייה בעי עיט דמדלי ,אמרי :ניתתי ביה קליל ,כדכתיב
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"ובי כתפיו שכ" )דברי לג,יב( .ואיבעית אימא :גמירי ,דסנהדרי בחלקו
דיהודה ,ושכינה בחלקו דבנימי; ואי מדלינ ליה ,מתפליג טובא & מוטב
דניתתי ביה פורתא ,כדכתיב" :ובי כתפיו שכ".
הכיצד לא נידונו כלל באותה ישיבה בניות ברמה המסורות בדבר מקו עקידתו של
יצחק ,מקו מזבחותיה של קי והבל ומקו צבירת עפרו של אד הראשו? אי זה
4
אלא משו שמקומו של המזבח אינו מכתיב מהו מקומו של המקדש כולו.
מסתבר ,שאילו נקודת המוצא למקומו של המקדש היה מקומו של המזבח ,לא היתה
המשנה בכלי א,ט פוסחת על קביעת הקדושה של מקו המזבח ביחס למקומות
אחרי במקדש .והנה ,במנותה את דרגת הקדושות בהר הבית מהקל לחמור ,מנו את
עזרת ישראל ,עזרת כהני )אשר בה המזבח(" ,בי האול ולמזבח" ,ההיכל וקודש
הקדשי .הכיצד לא נקבעה קדושה מיוחדת למקו המזבח ,ואפילו "בי האול
למזבח" קדוש יותר ממקו המזבח? על כורח ,%שלמקו המזבח ,על א) היותו קבוע
מששת ימי בראשית ,אי השלכה לגבי מקו המקדש כולו ,ואי המסורות הקשורות בו
מקבלות ביטוי הלכתי )שו"ת משפט&כה סי' צו(.
 .3מקו המזבח ומידותיו ניתני לשינוי

לכאורה דברי הרמב" הנזכרי לעיל ,ש"מדות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה
איש מאיש ,ומזבח שבנו בני הגולה כעי מזבח שעתיד להבנות עשוהו ,ואי להוסי) על
מדתו ולא לגרוע ממנה" ,עומדי בניגוד לקביעתנו זו ,שאי השלכה ממקומו של מזבח
למקדש כולו .אבל כבר עמדו אחרוני על כ %שבהמשכו של אותו פרק ,בהל' יז פסק
הרמב" ,שרק "ארבע קרנות של מזבח ויסודו ורבועו מעכבי ...אבל מדת ארכו ומדת
רחבו ומדת קומתו אינ מעכבי ,והוא שלא יפחות מאמה על אמה ברו שלש אמות
כשיעור מקו המערכה של מזבח מדבר 5".כבר הצביע בעל שו"ת שרידי&אש )ח"א סי'
קע( על כ %ששלמה המל %שינה ממידות המזבח שבמשכ והגדילו בעשרי אמות ,ועולי
בבל שינו ממידותיו של המזבח שנבנה ע"י שלמה .ולפי הגמ' )זבחי סב,א ועיי"ש בתוס'
ד"ה א)( אפשר להרחיב את צלע המזבח עד לששי אמה )כשבימי הבית השני היה גודלו
רק  32אמות( ,וא) להקטי את מידתו אפשר ,כעולה מהסוגיה בזבחי נח,א .אי לנו
אפוא אלא מה שסיכ הרא"י וולדנברג )צי*&אליעזר חי"ב סי' מז(" :פשוט להגמרא
בתכלית הפשטות שאפשר לגרוע ממדת המזבח ,ורק ריבועו מעכב; וזהו שפסק באמת
הרמב" בעצמו בהלכה יז ש".
לפי סוגיית הגמרא ,יש להקפיד על מקומו של המזבח ביחס לפתח ההיכל ,אול
האפשרות לשנות את מידותיו מאפשרת למקמו במקומות שוני בתו %השטח הקבוע לו.
וכיצד ייקבע מקומו באותו שטח? דבר זה ייקבע לאחר מיקומו של המקדש ,ולפי זה
מקו המזבח אינו מהווה נקודת ייחוס לקביעת מקומו של הבית ,אלא להיפ :%לאחר
שנקבע מקומו של המקדש )על פי נביא ,למשל( ,אזי ייקבע מקומו המדוייק של המזבח
ומידותיו בתו %השטח הנתו לו.
ועדיי יקשה עלינו מאותה סוגיה הקובעת שיש להעמיד את המזבח ב"חלקו של
טור)"; וא כ ,אפילו זויתו של המזבח יש לה מקו מוגדר שאינו נית לשינוי כלל.
 .4עיינו רש"י ש וספר כפתור&ופרח פרק ו.
 .5עי' מנחת&חינו %מצ' צה סו) אות א .הרא"ז מלצר ביאר באב&האזל ,שבהל' ג מדובר על מדות המזבח
לכתחילה ,ובהל' יז על פסולו בדיעבד.
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אבל סוגיה זו מתנהלת לפי אותו תנא הסובר שירושלי נתחלקה לשבטי .מולו עומד
התנא )ביומא יב,א( שסובר שירושלי לא נחלקה לשבטי .לדעה זו ,חובת "חלקו של
טור)" אינה קיימת 6.כיו שלהלכה נפסק שירושלי לא נתחלקה לשבטי )רמב" הל'
בית הבחירה ז,ד; טומאת צרעת יד,יא; ע"ז ד,ד( ,הרי שלהלכה אי כל צור %למלא את
7
התנאי של "חלקו של טור)".
אות פוסקי שדנו במציאת מיקומו המקורי של המזבח על מנת לקבוע על פי זה
הא נית לבנותו ,עשו זאת לכאורה רק במצב של העדר נביא ,שאז לא נותר לנו אלא
להסתמ %על מקומו המקורי .אבל עקרונית ,אילו היה בא נביא ,נית היה לשמוע
להוראתו ולשנות את מקומו וג את מידותיו של המזבח.

ג .קביעת מקומו של המקדש על פי מקו הארו
 .1מקומה של אב השתיה

ארו הברית עמד בקודש הקדשי על אב השתיה ,וכדברי התוספתא )יומא ב,יד(:
"אב היתה ש מימות נביאי הראשוני ושתיה נקרית ...שמתחלה היה עליה ארו
נתו ".לכאורה ,מסורת זו מכתיבה מקו קבוע לארו ,שממנו אי לזוז .לא כל סלע
ברחבי הר הבית יכול להיחשב כ"אב השתיה" ,כיו שמדובר באב מסויימת & א זו
שממנה נברא העול )כדעת חכמי בבבלי יומא נד,ב ובירושלמי יומא פ"ה ה"ג( ,א זו
שעליה הניח יעקב אבינו את ראשו )כמובא בפרקי דרבי אליעזר פרק לה ,במדרש שכל&
טוב בראשית פרק ל ובפירוש הרמב" לבראשית כח,יז( .מכא ג היסוד לקביעה
במדרש )תנחומא פר' קדושי סי' י( שאב השתיה והארו שעליה נמצאי באמצעיתו
של העול .והג שאי אנו יכולי לקבוע היכ הוא האמצע בכדור האר* ,מכל מקו
מצביע מדרש זה על היותה של אב השתיה נמצאת במקו מסויי שאיננו נית לשינוי.
אול דעה זו ,שאב השתיה קיימת ש מששת ימי בראשית ,או לפחות מימות יעקב
אבינו ,לכאורה אינה דעת הכל ,שכ לשו המשנה )יומא ה,ב( היא" :משניטל הארו ,אב
היתה ש מימות נביאי ראשוני ושתיה היתה נקראת" & לא מימות עול ,ולא מימי
האבות ,אלא קצת לפני תחילת זמנו של בית ראשו.
על פי דעה זו מבואר מדוע לא הסיקו דוד ושמואל בניות ברמה ממקומה של אב
השתיה לגבי מקומו של המקדש )כפי ששאלנו לעיל ,בפרק ב ,לגבי מקומו של המזבח(.
"נביאי ראשוני" ה דוד ושמואל ,כדברי רב הונא בסוטה מח,ב" :מא נביאי
הראשוני? & זה דוד ושמואל ושלמה ".מעת שה מצאו וקבעו מהו מקומו של המקדש,
רק מאז נוצרה המסורת היכ היא אב השתיה .אפשר שה באותו מעמד קבעו מהי אב
השתיה; ואפשר שאז ה גילו את מקומה של האב שממנה הושתת העול או שאותה
הניח יעקב ,והכריעו שבמקו זה ייבנה המקדש .אבל לולא קביעת זו ,לא היתה אב זו
8
מקבלת משנה חשיבות.
 .6עיינו אנציקלופדיה&תלמודית כר %ג ,בער %בית המקדש עמ' רכו טור .2
 .7ולכ התוס' )יומא יב,א( נאלצו להסביר מדוע לא היה למזבח יסוד בקר מזרחית&דרומית לפי השיטה )שנפסקה
להלכה( שירושלי לא נתחלקה לשבטי .עיינו ג בדעתו המנוגדת של שו"ת מגיד&מראשית בחלק דר&%הקדש.
 .8עי' שו"ת חת&סופר יו"ד סי' רלה ,שמקו המקדש לא נתקדש מעת שנברא ממנו העול או מעת שנעקד
ש יצחק ,וכ %כתב" :מה שכתב הדרת גאונו שכבר נתקדש המקו על ידי אד הראשו ונח & לא נמצא כ,
אלא שבנו מזבח והקריבו ש; אבל שקדשו המקו לא שמענו רק באברה אבינו ע"ה שאמר 'אשר יאמר
לדורות הבאי בהר ה' יראה' ,וקרא המקו 'יראה'".
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א מקומה של אב השתיה ,וביחס לכ %ג מקומו של המקדש נבחרו ונקבעו על ידי
נביאי הראשוני ,ומכח נבואת קיבלה האב את משמעותה ,הרי שהפה שאסר הוא
הפה שיכול ג להתיר ,ונביאי ה שיכולי לקבוע מקו שונה לקודש הקדשי.
 .2העמדת הארו על אב השתיה

כאמור ,הארו היה נתו על אב השתיה .אול כדי לקיי זאת יש שתי אפשרויות:
א .חובה להניח את הארו על האב )האב היא מושא הציווי(.
ב .יש להעמיד את הארו במקו האב )המקו הוא מושא הציווי ,והאב
רק מציינת את המקו(.
לפי א ,א נית להזיז את האב ממקומה ,עדיי אפשר לקיי את הציווי להעמיד את
הארו על אב זו ג במקו אחר על ההר 9.לפי ב ,ייתכ שכל הר הבית ראוי להעמדת
הא של ההר ,והסלע הבולט על ראש ההר הוא רק בליטה
הארו .אב השתיה היא סלע ֵ
חיצונית של האב הזו ,המשתרעת מתחת להר כולו 10.תפקידו של הנביא & כשמואל וכדוד
בשעת & להכריע מהו המקו המדוייק על הר הבית שעליו יש להניח את הארו.
אמנ לא כ %עולה מתפארת&ישראל למשנה ביומא ,שפירש" :אב היתה ש מימות
נביאי ראשוני ...רוצה לומר בימיה נתגלה האב ,ולא שהנביאי הניחוהו ...משו
שמש נברא העול ,ודוחק לומר דרוצה לומר שממקומו נברא העול ".משמע שהאב
עצמה ולא מקומה היא מושא הציווי .אבל מדברי בעל צי*&אליעזר )ח"י סי' ב( נית
להבי שמקו האב היא מהות העניי.
יתכ שתפקיד הנביא הוא להורות מה טיב החובה להעמיד את הארו על אב
השתיה ,והא נית לקבוע את הארו במקו שונה ממה שהיה בבתי המקדש
הראשוני .אי זו ההכרעה היחידה שהוטלה על הנביא ,שהרי נביאי ה שקבעו שנית
להקי את הבית השני ,למרות שלא היה ש כבר ארו )כעולה מהמשנה ביומא ד)
נג,ב( ,ושהכה הגדול יכול למלא את תפקידו ביו הכיפורי ג כשאי ש ארו ,כפי
שאומרת המשנה )ש( לגבי הנחת המחתה "בי בדי הארו" .נראה שהכרעה זו של
הנביאי דאז גורלית פי כמה מא יכריעו לגבי מקו שונה לארו בבית השלישי ,שכ
כל עיקרו של המשכ הוא "מקו מנוחת השכינה שהוא הארו" )רמב" שמות כה,ב(,
וכיצד יתכ אפוא מקדש ללא ארו?! אמנ החת&סופר )שו"ת יו"ד סי' רלו( ביאר
ש"כשאי נביא כמשה רבינו ע"ה הראוי להוועד עמו מבי שני הכרובי ,אי הארו
מעכב"; א %ג זוהי הכרעה ,שא לה היה סמכות לנביא ,קל וחומר שיהיה בכוחו
להורות שמצות הארו מתקיימת ג א לא יעמוד במקומו המקורי.

ד .שינויי במבנה המקדש
 .1נעשו שינויי

מהפסוק "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל כל מלאכות התבנית" )דהי"א כח,יט( למדו
חז"ל שתכנית המקדש )הנקראת במדרש אגדת בראשית לח,א "מגילת בניי בית
 .9האפשרות שהאב לא צריכה להיות קבועה במקומה מצדדת אולי בדעה שאב השתיה נקבעה במקו זה ע"י
יעקב .הדעה האחרת ,שממנה הושתת העול ,תומכת אולי באפשרות השניה ,שהאב נמצאת ש מששת ימי
בראשית ,ואי דר %להזיזה מש.
 .10לפי זה נית להבי את פירוש הרמב" למשנה יומא ה,ב ,על סמ %המשנה באבות א,ב ,שאב השתיה נקראת כ%
ע"ש עבודת הקרבנות שהיא יסוד העול .והרי הקרבנות לא הוקרבו על אב השתיה? אבל א אב השתיה היא
הסלע שבמעמקי ההר כולו ,והארו הונח על בליטה אחת ממנו ,הרי שהקרבנות הוקרבו א) ה על אב השתיה.
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המקדש"( אוסרת על כל שינוי במבנה המקדש .ואפילו בזיקת מלח על כבש המזבח כדי
שלא יחליקו הכהני בעלות בו עשויה היתה להיות אסורה בשל כ) %עירובי קד,א( .ג
פתיחת פתח קט בחומת העזרה כדי לאפשר את טהרתו של המצורע נאסרה בשל כ%
)זבחי לג,א( .האיסור לשנות מתכנית המקדש נידונה ג באשר למצות כיסוי הד
במקדש )חולי פג,ב( ובסוגיית אמה טרקסי )בבא בתרא ג,ב( .לכאורה ,מטע אותו
פסוק ייאסר כל שינוי במקדש ,ג א יבוא מפיו של נביא.
אול בכמה סוגיות נמצא שלמרות פסוק זה נעשו שינויי במבנה המקדש ,למשל:
א .הקמת הגזוזטרא בעזרת נשי לשמחת בית השואבה )סוכה נא,א( הותרה רק משו
הצור %בתיקו גדול שנועד לענייני צניעות & הפרדת נשי וגברי ,דבר שנדרש
מפסוק אחר.
ב .הגדלת המזבח בידי עולי בבל מפני שהמזבח המקורי היה קט מלהכיל את כמות
הקרבנות שהוקרבה עליו )זבחי סא,ב( .א) זאת בגלל שאנשי כנסת הגדולה דרשו
זאת מפסוק 11.באותה סוגיה נתבאר שחוררו אז נקבי )"שיתי"( במזבח לצור%
ניסו %היי ,וא) זאת בשל דרשה מפסוק.
ג .הגבהת המקדש בבית שני )ב"ב ג,א( נעשתה לפי דברי התוס' ישני )יומא נא,ב( על
12
פי נביא.
במה נשתנה די בזיקת המלח על המזבח ,האסור מחמת "הכל בכתב" מדי הגזוזטרא,
מידות המזבח ומידות הבית? אפשר שהוראת הנביא היא המאפשרת שינוי מהתוכנית
המקורית ,ואפשר שלימוד מפסוקי עשוי לשנות אותה ,וכמו שמובא בירושלמי מגילה
פ"א ה"א" :מגילה שמסר שמואל לדוד ניתנה להידרש .מאי טעמא? 'הכל בכתב' & זו
המסורת' ,מיד ה'' & זו רוח הקודש' ,עלי השכיל' & מיכ שניתנה להידרש".
 .2אסור לשנות מהוראת הנביא

לכאורה ,באשר לשינוי מיקומו של המקדש על הר הבית קבועה ועומדת היא
ההוראה שבמגילת בית המקדש ,אלא א כ יקו נביא שיאמר בש ה' שיש לשנות את
המיקו מהמיקו המקורי.
נראה שאיסור "הכל בכתב" אינו נוגע לשינוי מהמבנה המקורי בימי שלמה ,א הוא
נעשה בעקבות הוראותיו של נביא .מבנה הבית הראשו נמסר לדוד ולשלמה בנו בנבואה,
ומעת שניתנה תכנית זו ,חל עליה איסור "הכל בכתב" .משנתנו הנביאי האחרוני
תכנית חדשה שעל פיה נבנה הבית השני & כל שינוי מתוכנית זו חל עליו איסור .ההוראה
הנלמדת מהפסוק היא ,שאסור לשנות מהמבנה הנית בנבואה ,וכל בית ונביאיו! כאשר
הוראתו של הנביא אינה ברורה דיה ,נית לפרשה ע"פ הנדרש מפסוקי.
נית לדייק דבר זה ממה שכתבו בעלי התוספות )זבחי סב,א ד"ה אחד( .שאלת
היא :מדוע הוצר %נביא שיעיד על מידות המזבח ,והלא ישנו פסוק מפורש בספר יחזקאל
המורה על מידות אלו בדיוק? ותשובת" :אי לאו עדות היינו מפרשי ע מקו קרנות,
שלא לשנות ממזבח שלמה ".כלומר ,בהעדר נביא ,פסוק שאפשר לדרשו בשתי צורות,
יידרש בצורה המצמצמת ביותר ,כדי שלא לעבור על איסור "הכל בכתב".
 .11רש"י בזבחי פירש שמגילת המקדש מאפשרת בנית מזבח של ששי אמה ,א) ששלמה המל" %לא הבי
לדרשו" כ %בזמנו.
 .12אבל המבי"ט בקרית&ספר הל' בית הבחירה פ"ד ביאר שהציווי "וכ תעשו & לדורות" נוגע למידות האור%
והרוחב של הבית ,ולא לגובהו.
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בכ %מבואר מדוע פירט הרמב" את מידותיו של הבית השני ,וא) כתב ש"מדות
המזבח מכוונות הרבה" & למרות שהוא עצמו פסק )הל' בית הבחירה א,ד( ,שבני העתיד
להבנות כתוב ביחזקאל ושונה במבנהו מבית שני? נראה שתיאורי הבית השני ברמב"
נועדו למקרה שהבית השלישי לא ייבנה ע"פ נביא ,שאז יש לשמר את צורת הבית
הקוד ,מכוח איסור "הכל בכתב" ,כיו שלא ניתנה שו הוראה על שינוי מצורה זו.
דבר זה מבאר ג את דיוניה של הפוסקי בדורות האחרוני באשר למקומו
המדוייק של המזבח ושל המקדש ,למרות שבוודאי כל אחד מה ידע שא יבוא נביא
ויחדש דבר בבניי הבית ,שוב יחול על הוראתו האיסור "הכל בכתב" ,ואסור יהיה
13
לשנותו מהוראתו כמלוא הנימה.
 .3שינויי בבית העתידי

שינויי מרחיקי לכת בבניינו של הבית העתידי כבר נמנו בנבואותיו של יחזקאל ,כגו:
שטח הר הבית יוגדל פי ) 36יחזקאל מב,טז&כ(; החצר החיצונית במקדש תקי) את החצר
הפנימית ואת הבית מכל הצדדי ,בעוד שבבית השני העזרה החיצונית )עזרת הנשי(
היתה רק מהצד המזרחי של העזרה הפנימית )עזרת הכהני(; צורת כלי המקדש תשתנה
)יחזקאל מא,כב( ועוד 14.כל זאת בצד שינויי שייעשו בטופוגרפיה של הר הבית ,ומ
הסת לא בידי אד ,כגו :מעי שיצא מתחת למפת הבית )יחזקאל מז,א&יב(; והוספה
מרובה על שטחו )כדברי ריש לקיש ור' יהושע דסכני ,ב"ב עה,ב( .א) עולי בבל ,בבוא
לבנות את הבית השני ,כבר ידעו "שהמקדש וירושלי עתידי להשתנות ולהתקדש קידוש
אחר עולמי בכבוד ה' לעול" )לשו הראב"ד בהשגותיו על הל' בית הבחירה ו,יד(.
מסתבר שעל שינויי אלו לא יחול איסור "הכל בכתב" ,כיו ששורש בדברי הנביא.
ודבר זה פותח פתח לומר ,שעתידי להיות שינויי & על פי נביא ,כמוב & לא רק באשר
לצורת המקדש ,אלא א) באשר למיקומו על גבי הר הבית.
סמכותו הנרחבת של הנביא בבני הבית יחד ע השינויי הגדולי הצפויי בו,
מתרצי קושיה חמורה על הרש"ש בחידושיו לבבא בתרא קכב .בספר יחזקאל )מח,א&
כט( מתוארת חלוקת האר* ,א %תיאור זה יוצר בעיה פרשנית בעניי מיקו ירושלי
ביחס למקדש :לפי פשט הפסוקי המרחק בי גבול המקדש לבי העיר הוא כחמישה
עשר אל) קני )כ&  40ק"מ!(; והרי המקדש ייבנה על הר המוריה ,וירושלי תבנה
מסביבו! 15על כ %כתב הרש"ש" ,דלפי המבואר ש ]ביחזקאל[ יהיה המקדש רחוק
מהעיר מ"ה מיל לצד צפו ...ואולי לזה כיוונו ישעיה ומיכה באמר' :באחרית הימי
נכו יהיה הר בית ה' בראש ההרי וגו'' & דרוצה לומר שיהיה אז על הר אחר אשר הוא
ראש ההרי בגובה ,דלא כפירוש המפרשי ".העתקת המקדש למקו אחר לחלוטי
מאשר הר המוריה אינה נראית מופרכת לרש"ש.
ה"ר עובדיה יוס) )יביע&אומר ח"ה יו"ד סי' כו,ד( תמה על הרש"ש ,מדברי הראשוני
שקדושת ירושלי והמקדש לא זזה ממקומה 16.אול דברי הרש"ש ה ה הדברי
הנ"ל :קדושת הר המוריה באה משו שבהעדר נביא ש ייבנה המקדש על מקומ של
שני הבתי הקודמי; ומכל מקו נביא עשוי להורות על הקמתו במקו שונה.
.13
.14
.15
.16

שו"ת שרידי&אש ח"א סי' קע.
על שינויי אלו ואחרי במקדש יחזקאל ,ראה מאמרה של עטרה גור ,תחומי ט עמ'  486ואיל.%
]אבל עי' מאמרו של פרופ' א"י גרינפלד ,תחומי יא עמ'  & .457 & 452הערת מערכת[
א כי בשו"ת ישכיל&עבדי )ח"ב קונ"א סי' יא( סמ %על דבריו של הרש"ש.

סמכות הנביא בקביעת מקומו של בית המקדש
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ה .סמכות החכמי בצד סמכותו של הנביא
אול אפשר שלא רק נביא רשאי לחדש דברי באשר לבית המקדש ,ובכלל זה באשר
למקומו; ייתכ שהדבר נתו ג לכוח של חכמי .הרי כבר ראינו לעיל שכמה
מהשינויי שנעשו בבית שני )כגו הגזוזטרא ומידות המזבח( באו בעקבות דרישת של
פסוקי .הדרשה מהפסוקי היא בסמכות של חכמי ,ודבר זה ייתכ ג בבניינו של
הבית העתידי .כתב זאת בעל תוספות יו טוב בהקדמתו למסכת מידות ,וזו לשונו:
והיכא דאנ ניקו ונשכח קרא ונדרוש ,נבנהו כמו כ .והרי רש"י בפ"ו דזבחי
ד) סב ,בההיא דמזבח ,מפרש" :קרא אשכח ודרוש & ושלמה לא הבי לדרשו,
וה דרשוהו" ...וכ אנחנו ,כשנזכה לבנות בניי העתיד ,יגלה הקב"ה עינינו,
ומלאה האר* דעה את ה' ולהבי הסתו בדברי יחזקאל ונבנהו.
ג א בימינו סמכות של חכמי לדרוש פסוקי כמשה מפי הגבורה מצומצמת
ביותר ,הרי לעתיד לבוא קיימת האפשרות שהקב"ה יגלה עיניה של חכמי לחזור
ולעשות זאת.
ו .סיכו
כבר כתב הרמב" )הל' מלכי יב,ב( על כל שעתיד לקרות באחרית הימי" :וכל אלו
הדברי וכיוצא בה לא ידע אד אי %יהיו עד שיהיו ".וג כשיהיו ,יש לשער שלא נדע
מדוע יהיו כ %ולא אחרת .בכלל זה אי איש עמנו יודע למה תיתכ האפשרות שנביא
יורה על מיקו שונה למקדש .יכול אד להעלות על דעתו ,שהוראה כזו באה לפשר
ולגשר בי הדעות השונות הקיימות באשר למיקומו המקורי של המקדש & אלו ואלו
דברי אלקי חיי ,א %מה שעתיד להיות א) הוא יבוא מתו %דברי אלקי חיי
)נבואה( 17.ואולי נסיבות פוליטיות ה שתבאנה לכ .%ובאשר לכ %יורשה לי להעיר:
הסכסו %הראשו בי בני אד היה ,לפי המדרש )ב"ר כב,ז( ,על מקומו של בית
המקדש .לרציחתו של הבל בידי קי קד הויכוח" :זה אומר בתחומי בית המקדש נבנה,
וזה אומר בתחומי בית המקדש נבנה ".עימות זה מנוגד לחלוטי לחזונו של המקדש
המיועד להיות "בית תפילה לכל העמי" )ישעיה נו,ז( ומקור השראה לשלו עולמי,
כדברי הנביא )חגי ב,ט(" :ובמקו הזה את שלו".
איננו יודעי ,וג איננו מסוגלי לדעת ,כיצד ידורו בכפיפה אחת על הר הבית,
מקדש לאלוקי ישראל וג "כיפת הסלע" 18,בי לשעה ,לדור או לדורות .אחד מהישגיה
של היהדות היא הולדתה של דת האיסלא שהיא מושתת על אמונה באל אחד .אי זה
הכרח שתנאי לבנייתה של ירושלי הוא חורבנ של סמלי האיסלא 19.ואולי משו כ%
ולש כ %יורה נביא אמת על שינוי במקומו של בית המקדש; אפשר שבכ %יתקיימו דברי
הנביא ,שאל סופ רמזנו לעיל" :גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרו מ הראשו...
ובמקו הזה את שלו ,נאו ה' צבאות".
 .17ישנ ארבע שיטות מרכזיות לגבי מיקו הבית & את סיכומ ראה במאמרו של טוביה שגיב" ,המקדש נתו
בדרו" ,תחומי יד עמ' .438
 .18ונעיר ,שהאיסלא אינו נתפס כעבודה זרה ,וכפי שכתב הרמב" )שו"ת סי' תמח( ,ש"ה מייחדי לאל
יתעלה יחוד כראוי ,יחוד שאי בו דופי"; ומסגד אינו נחשב כמבנה של עבודה זרה ,וא) מותר ללמוד תורה
ולהתפלל ש & עי' שו"ת עי&יצחק ח"א סי' יא; יביע&אומר ח"ז יו"ד סי' יב,ד .ובאשר לכיפת הסלע עצמה &
עי' מאמרו של הרב יוס) אלבו ,תחומי ה עמ'  ,457 & 456שחכמי ישראל לא נמנעו א) מלכנותה מקדש.
 .19להבדיל ממה שמצוי במדרש )ילקו"ש יחזקאל רמז שסה( על התלות שבי בניי ירושלי וחורבנה של
קיסרי ,על סמ %דברי הנביא )יחזקאל כו,ב( "אמלאה החרבה" & "א מלאה זו ,חרבה זו".

