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 ד'התשע אדר א'                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                    מהמשכן לבית המקדש השלישי 
   צוהתפרשת ל

 
  )יחזקאל מ"ג(הפטרת פרשת תצוה . 1

ל ֶאת ַהבַ  אֵּ רָּ ית ִישְׂ ד ֶאת בֵּ ם ַהגֵּ דָּ ה ֶבן אָּ מּו ַאתָּ לְׂ ִיכָּ ִית וְׂ

ֲעו שּו צּוַרת מֵּ מּו ִמֹכל ֲאֶשר עָּ לְׂ ִאם ִנכְׂ ִנית. וְׂ כְׂ דּו ֶאת תָּ דְׂ יֶהם ּומָּ ֹנֹותֵּ
ל  כָּ יו וְׂ ל ֻחֹקתָּ ת כָּ אֵּ ו וְׂ ל צּוֹרתָּ כָּ יו וְׂ אָּ יו ּומֹובָּ אָּ תֹו ּומֹוצָּ כּונָּ ַהַבִית ּותְׂ

יִ  יֶהם וְׂ ינֵּ עֵּ ֹתב לְׂ ם ּוכְׂ יו הֹוַדע אֹותָּ ל תֹוֹרתָּ כָּ יו וְׂ ל צּוֹרתָּ רּו ֶאת כָּ מְׂ שְׂ
ִית ַעל  ם.      זֹאת תֹוַרת ַהבָּ שּו אֹותָּ עָּ יו וְׂ ל ֻחֹקתָּ ֶאת כָּ תֹו וְׂ צּורָּ
ה זֹאת תֹוַרת  ִשים ִהנֵּ דָּ ִביב ֹקֶדש קָּ ִביב סָּ ֻבלֹו סָּ ל גְׂ ר כָּ הָּ רֹאש הָּ

ִית  ַהבָּ
בֵּ   ֶלה ֻחקֹות ַהִמזְׂ ַמרִ ה' אלוקים אֵּ ם ֹכה אָּ דָּ ַלי ֶבן אָּ ַח ַויֹאֶמר אֵּ

ה ֶאל  ַתתָּ נָּ ם. וְׂ יו דָּ לָּ ֹרק עָּ ִלזְׂ ה וְׂ יו עֹולָּ לָּ ַהֲעלֹות עָּ שֹותֹו לְׂ עָּ יֹום הֵּ בְׂ
ֻאם ה'  ַלי נְׂ ֹרִבים אֵּ דֹוק ַהקְׂ ם ִמֶזַרע צָּ ִוִים ֲאֶשר הֵּ ַהֹכֲהִנים ַהלְׂ
ה ַעל  ַתתָּ נָּ מֹו וְׂ תָּ ִמדָּ ַקחְׂ לָּ את. וְׂ ַחטָּ ר לְׂ קָּ ִני ַפר ֶבן בָּ תֵּ רְׂ שָּ אלוקים לְׂ

ַבע אתָּ  ַארְׂ ִחטֵּ ִביב וְׂ בּול סָּ ֶאל ַהגְׂ ה וְׂ רָּ ֲעזָּ ַבע ִפנֹות הָּ ֶאל ַארְׂ יו וְׂ ֹנתָּ ַקרְׂ
ַקד ַהַבִית  ִמפְׂ פֹו בְׂ רָּ את ּושְׂ ר ַהַחטָּ ת ַהפָּ תָּ אֵּ ַקחְׂ לָּ הּו. וְׂ תָּ ִכַפרְׂ אֹותֹו וְׂ
את  ַחטָּ ִמים לְׂ ִעיר ִעִזים תָּ ִריב שְׂ ִני ַתקְׂ ש. ּוַביֹום ַהשֵּ דָּ ִמחּוץ ַלִמקְׂ

ִח  ִריב וְׂ א ַתקְׂ ַחטֵּ ָך מֵּ ַכלֹותְׂ ר. בְׂ אּו ַבפָּ ַח ַכֲאֶשר ִחטְׂ בֵּ אּו ֶאת ַהִמזְׂ טְׂ
ה  הוָּ י יְׂ נֵּ ם ִלפְׂ תָּ ַרבְׂ ִהקְׂ ִמים. וְׂ ַאִיל ִמן ַהצֹאן תָּ ִמים וְׂ ר תָּ קָּ ַפר ֶבן בָּ
ַעת  ה'. ִשבְׂ ה ַלָּ ם ֹעלָּ ֶהֱעלּו אֹותָּ יֶהם ֶמַלח וְׂ ִליכּו ַהֹכֲהִנים ֲעלֵּ ִהשְׂ וְׂ

ַאִיל ִמן ַהצֹאן  יִָּמים ר וְׂ קָּ את ַליֹום ּוַפר ֶבן בָּ ִעיר ַחטָּ ַתֲעֶשה שְׂ
ִטֲהרּו ֹאתֹו  ַח וְׂ בֵּ רּו ֶאת ַהִמזְׂ ַכפְׂ ַעת יִָּמים יְׂ ִמיִמים ַיֲעשּו. ִשבְׂ תְׂ
ה ַיֲעשּו  אָּ לְׂ הָּ ִמיִני וָּ יָּה ַביֹום ַהשְׂ הָּ יו. ִויַכלּו ֶאת ַהיִָּמים וְׂ אּו יָּדָּ ּוִמלְׂ

ִצאִתי ַהֹכֲהִנים  רָּ יֶכם וְׂ מֵּ ֶאת ַשלְׂ יֶכם וְׂ ַח ֶאת עֹולֹותֵּ בֵּ ַעל ַהִמזְׂ
ֻאםִ ה' אלוקים . ֶכם נְׂ  ֶאתְׂ

 :שמות כ"ט לז. 2
 "שבעת ימים תכפר על המזבח וקדשת אתו" 

 :יחזקאל מ"ג כו. 3
 ."שבעת ימים יכפרו את המזבח וטהרו אתו" 

 הרב שביב: . 4
ומד על במקום שאתה עומד על השווה, בו במקום אתה ע"ו

מה  וטהרו אותו. -בהפטרה ,  וקדשת אותו -בפרשה  השונה.
חולין  קדושה היא היפוכה של חולין. בין קדושת לטהרה? 

קדושה היא  שלילה. מצב ניטרלי, שאין עמו לא חיוב ולא ואה
                                                                                         . י התעלות מעל החולין למצב חיוב

טומאה הרי היא הטומאה. ה ךטהרה לעומת זאת היא היפו
מצב, וחזרה למצב  מצב שלילי והטהרה היא הימלטות מאותו

 מצב של חולין., הניטרלי
 

 :)פרה פ"ג מ"ב(  הרמב"ם בפירוש המשניות. 5
"הנה אין הבדל בין איש שלא נטמא מעולם במת ובין איש 

טבל והוזה עליו שלישי ושביעי,  יו ואח"כאשר נטמא כל ימ
אלא שזה אשר הוזה עליו הוא יותר גדול המדרגה בטהרה, 

   שפט עליו שהוא טהור".  לפי שהפסוק כבר
     הרב שביב :                                                                                                                   . 6

והרי זה על דרך אומרם: "במקום שבעלי תשובה עומדים 
והרי בזה יתרים  עומדים )ברכות לד:(. צדיקים גמורים אינם

         בניין ומזבח של עתיד מאלו של עבר, "ורציתי אתכם נאם ה'"
                                                                                                                          יא':                                                                   -י' יחזקאל מ"ג. 7

"אתה בן אדם הגד את בית ישראל את הבית ויכלמו 
מעונותיהם ומדדו את תכנית. ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת 

 ם וכתב לעיניהם".   הבית ותכונתו ... וכל תורותיו הודע אות
                                                                          :                                                                                                                            ד"ק במקוםהר. 8

  לאו"?  -"ואם לאו 
  :מצודות דודה. 9

"למען תהיה להם כלימה על העוונות שעשו כי בעת תספר 
להם בנין העתיד, יזכרו בבנין הראשון שנחרב בעוונם ויכלמו 

  בזה".
                                 : המלבי"ם. 11

"צוה לו שיגד להם שראה את הבית משוכלל ועומד נכון לפני 
למו מעונותיהם' וימהרו ה', רק שעונותיהם מעכבים, לכן 'ויכ

 "לשוב בתשובה, ואז יראו בית העתיד בכבודו ... 
 רש"י: . 11

בהראותי למו חסדי שאיני מואסם  -"'ויכלמו מעונותיהם' 
 . בעונם"

 : 'בל-יחזקאל ל"ו כג'. 12
"ולקחתי אתכם מן הגויים ... וזרקתי עליכם מים 

שעתי טהורים...ונתתי לכם לב חדש ... וישבתם בארץ ... והו
 אתכם מכל טומאותיכם" 

"וזכרתם את דרכיכם הרעים ומעלליכם אשר לא טובים 
ונקוטתם בפניכם על עונותיכם ועל תועבותיכם ... בושו 

 והכלמו מדרכיכם בית ישראל".
 :   ב"בסוכה נ הגמרא . 13

דאיתא: מאן נינהו ארבעה חרשים, אמר רב חנא בר ביזנא 
ומשיח בן יוסף ואליהו אמר רבי שמעון חסידא משיח בן דוד 

 וכהן צדק
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                                                                                                          : במקום  י"רשמפרש . 14
   חרשים אומנים, משיחים שניהם חרשים לבנין בית המקדש 

  :הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק א. 15
מוכן להיות מקריבים בו  ה'לעשות בית ל "מצות עשה

הקרבנות, וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי 
מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה 
לפי שעה שנאמר כי לא באתם עד עתה וגו'". משמע שמצווה זו 

   ."נוהגת לדורות, וגם לעתיד לבוא אנו מצווים להקים מקדש
 א(:"נחומא )פקודי ימדרש ת. 16
ארנן זה  במעשי ידיךכי שמחתני ה` בפעלך זה אהל מועד, "

                                                      מהרה בימינו"ק שיבנה ב"בנין ביהמ

       :.סוכה דף מא ב רש"י. 17
... דקיימא לן בשבועות )ט"ו:( דאין בנין בית המקדש דוחה "

בנין הבנוי בידי אדם, אבל מקדש  -הני מילי   -יום טוב? 
העתיד שאנו מצפין , בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים, 

                              ."מקדש ה' כוננו ידיך (שמות טו (שנאמר
 : ד"א דרוש כ"ספר גבול בנימין ח. 18
תביאמו ותטעמו בהר נחלתך זה מקדש ראשון  ה שכתוב "מ"..
ך זה מקדש ה` כוננו ידי , מכון לשבתך פעלת ה` זה מקדש שני,

 ..."השלישי
 :ד"בראשית רבה פרשה ס מדרש. 19

רבי יהושע בן חנניה גזרה מלכות הרשעה שיבנה בית בימי 
ו עד אנטוכיא המקדש, הושיבו פפוס ולוליאנוס טרפיזין מעכ

והיו מספקין לעולי גולה כסף וזהב וכל צרכם, וכו', ולבסוף 
 לא עלתה בידם"

              :.דף צח סנהדרין . 21
ישעיהו ) בן לוי רמי, כתיבאמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע "
בעתה.  -אחישנה, לא זכו  -בעתה, וכתיב, אחישנה,  זכו  (ס

 (דניאל ז) אמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב
ורכב  עני (זכריה ט) וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה, וכתיב

 "עני ורוכב על חמור -עם ענני שמיא, לא זכו  -זכו  -על חמור! 
 הרב לבנון:. 21
אולם האם זה באמת זכות לנו שנהיה פטורים ממצווה כל "

 כך יקרה "ועשו לי מקדש"?

  :א"כתובות דף ה ערא בגמ. 22
דרש בר קפרא: גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים "

אף ( ישעיהו מ"ח) כתיב –וארץ, דאילו במעשה שמים וארץ 
ו במעשה ידיהם של רץ וימיני טפחה שמים, ואילידי יסדה א
מכון לשבתך פעלת ה' מקדש  (שמות ט"וכתיב ) –צדיקים 

               אדני כוננו ידיך. השיב בבלי אחד ור' חייא שמו

 !"ויבשת ידיו יצרו! ידו כתיב. והכתיב: יצרו) תהלים צ"ה)
 הרב לבנון:. 23
וזה כל תכלית בריאת האדם לעשות לשכינה דירה "

הקב"ה יעשה זאת שערך לכך  אין בתחתונים, ואם כן
בשבילנו, ולכן ברור שבית המקדש הוא מעשיהם של צדיקים, 

א, ולכן אלא הם אינם יכולים לעשות זאת בלא סייעתא דשמי
הם עושים מה שיכולים, והקב"ה משלים את מלאכתם 
ומשרה שכינתו בתוכם, והואיל ואנו מבינים שמאתנו נדרש 

הרצון אבל תוצאת המעשה תלויה בקב"ה לכן נחשב שהקב"ה 
 "עשה זאת כפי שנאמר "מקדש אדני כוננו ידיך

  : בכתובות המשך הגמרא
השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו  ( תהלים י"ט "מיתיבי

הכי קאמר: מעשה ידיהם של צדיקים מי מגיד?  ,מגיד הרקיע
 הרקיע, ומאי ניהו? מטר". 

 : במקום רש"י. 24
ם כתיב, האי ומעשה ידיו, במעשה הצדיקי -"הכי קאמר 

שקרוין מעשה שלהם מעשה ידיו של הקב"ה, וה"ק ומעשה 
ידיו, דהוא מעשה הצדיקים, מגיד הרקיע, שהרקיע מעיד 
עליהם לבריות שהם צדיקים, שמתפללין על הגשמים ומטר 

 "יורד
 גמרא בשבת  צ"ח: . 25

                                                         והבריח התיכון בתוך הקרשים, תנא בנס היה עומד. 
                           הרב לבנון : . 26
יחד עם זאת אמרו חז"ל שיעקב אבינו ראה ברוח קדשו "

שעתידים ישראל לעשות משכן לשכינה ולפני שירד למצרים 
הלך לבאר שבע לקצוץ ארזים מאשל אברהם לצורך המשכן, 

זים כמו ולכאורה למה לא סמך על העננים שיורידו אר
שהורידו את אבני השוהם? אלא מכאן שצריכה להיות 
השתדלות בידי אדם, וכמה גדולה היתה ההשתדלות 
שהשתדל יעקב אבינו וכמה ציפיה היתה לו לכך שחשב על 

 המשכן כבר בירידתו למצרים 
ובזכות זה זכו שמאותו ארז עשו את הבריח התיכון המבריח 

והיא היתה יסוד מקצה לקצה. זכות אבות זו עמדה להם 

  .החבור של המשכן
 : חגי א' ד. 27

ב". רֵּ ַהַבִית ַהֶזה חָּ פּוִנים וְׂ יֶכם סְׂ תֵּ בָּ ֶשֶבת בְׂ ֶכם ַאֶתם לָּ ת לָּ     "ַהעֵּ
 .הרב ברונר. 28

נוכל לגשת להקמת המקדש רק כשהקדושה תהיה מוטבעת 
בנו וניכרת גם במישור המוסרי והחברתי. אם מי שטמא בגופו 

כנס אל הקודש, קל וחומר שהירוד במוסריותו אינו יכול להי
רצוי שלא יתקרב לשם. די לנו בצעקות הנביאים ערב חורבן 
בית ראשון ובדברי חז"ל על המצב המוסרי בערב חורבן בית 

  שני בכדי להבין זאת.
ברור שבניית המקדש צריכה להיעשות על ידי העם בכללותו, 

"עיר שחוברה המקדש אינו שבטי אלא לאומי. ירושלים היא 
לה יחדיו" וקיימת דעה בחז"ל שלא נתחלקה לשבטים כי 
במרכזה נמצא המקדש, המאחד את כל חלקי האומה. פעולות 
של קבוצות בודדות להקמת המקדש בפועל, שלא יזכו לגיבוי 
של העם לא יצליחו; וגם אם יצליחו לא זה המקדש לא אנו 

נדב  מייחלים. יהיה זה בבחינת "אש זרה" והמשך לחטא
                                                        ואביהוא.
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