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 להעמקת מורא המקדש והזהירות מעלות בהר

 מתוך הספר טוב ירושלים עמ' קפח

 

 הבית להר בטומאה כניסה איסור א. חומרת

להלכה  .לעתיד לבוא, מצאנו מחלוקת סוגיות בגמרא גם קדשהשל הר הבית בשאלה האם קדושה ראשונה 

קדשה לעתיד לבוא, כלומר ושקדושה ראשונה קדשה לשעתה  )הלכות בית הבחירה ו, יד( רמב"םהפסק 

ולכן טמא מת הנכנס , קדושת מחנה שכינה ומחנה לויה בעינה עומדת גם כשנפלו המחיצות ונחרב המקדש

ניסה ל הרמב"ם וסבר שאין חיוב כרת על כלמחנה שכינה, גם בזמן הזה, חייב כרת. הראב"ד חלק ע

מחנה שכינה, אולם ממשמעות לשונו משמע שאיסור קיים אך אין חיוב כרת. אמנם אפשר בטומאה ל

. מכל מקום, 1שלשיטתו האיסור אינו מדאורייתא אלא רק מדרבנן, אולם גם לשיטתו לא קיים היתר גמור

פשוט הדבר שרוב הפוסקים פסקו להלכה כרמב"ם ולא כראב"ד, ולכן הנכנס למקום המקדש בטומאה 

 גם בזמן הזה. חייב כרת

שמבחינת ההלכה יש הבחנה בין מחנה שכינה למחנה לויה. טמא מת מותר בכניסה גם ברור הדבר 

למחנה לויה, דהיינו לשטח הר הבית שאינו קדוש בקדושת עזרת ישראל, בתנאי שהוא נטהר מטומאה 

מת ה, אסור לטמא אפשרית גם בימינו. אולם, מהחיל ולפנים, דהיינו למחנה שכינשהיוצאת מגופו, טהרה 

 להכנס והוא איסור שיש בו כרת.

  דין מורא מקדשב. 

אולם, אחד העקרונות החשובים והעיקריים ביותר בבואנו לעיין בענין קדושת הר הבית הוא הציווי על 

 ומקדשי שנאמר המקדש מן ליראה עשה "מצות: ז, א( הבחירה בית )הלכותם "מורא מקדש, כפסק הרמב

 "אף על פי: הוא אומר )שם, ז(בהמשך דבריו . יראתו" על שצוה ממי אלא ירא אתה דשהמק מן ולא, תיראו

 שמותר למקום אלא יכנס לא, בבניינו בו נוהג שהיה כמו במוראו אדם חייב בעונותינו חרב היום שהמקדש

 ומקדשי תשמורו שבתותי את שנאמר המזרח שער כנגד ראשו יקל ולא בעזרה ישב ולא לשם להכנס

נראים הדברים  .עומד" בקדושתו שחרב פ"שאע לעולם מקדש מורא אף לעולם שבת שמירת מה, תיראו

שגם הראב"ד הסובר שאין חיוב כרת לאחר שבטלו מחיצות, אינו חולק על חיוב מורא מקדש מדאורייתא 

                                                           
 .2עיין לקמן הערה  1



על  בא לחלוקואם כן , "הנכנס עתה שם אין בו כרת" :)שם ז, יד( מדויק מלשונואף הדבר  .גם בזמן החורבן

 .2חיוב הכרת בלבד, וכן נראה ממה שלא השיג על הרמב"ם בדין מורא מקדש בזמן הזה

 אנו שבו הרגיל הערכים בסולםכלל  נערך אינו המקדש מקום 3'!מקדש מורא' להיות צריך לכל היסוד

. לגמרי אחרת מדרגה זו ;המכפלה מערתכ אפילו או י"רשב מקומות בעלי ערך מיוחד כקבר אל מתיחסים

' ד לעבודת להתרומם אנו צריכים, להר להכנס לזכות כדי .העליונה' ד עבודת מקום הוא המקדש בית

 -ת המקדש לעבוד הבאים אנשים או, מלאכים רק יםבא בשעריו של מקום זה .העליונה, האידיאלית

 אפילו כי לי ברור בית המקדש אינו מקום תפילה; .ממלאכים גדוליםשהם  כהנים, לויים וישראלים,

 עבודת צורךלאך ורק  אלא לשם להיכנס מעז היה לא שלו הגדולה ת התפילהעבוד כל עם הקדוש י"האר

 .הקרבנות

לולא ו ,כקדושת ספר תורה ,כמשל לכך נקח את מצות תפילין. קדושת תפילין היא קדושה נוראה

 אולם לאחרבמצוותיו וזיכנו להניח תפילין, לא היינו מעיזים להניח תפילין.  דוש ברוך הואשקדשנו הק

נצטוינו, ששים ושמחים אנו על ההכרח האלוקי להתעטר בתפארת האלוקית שבתפילין. רוב זכינו וש

שהם מכבדים את  מפנישהם מזלזלים בתפילין, אלא דווקא  מפניישראל לא מניחים תפילין כל היום לא 
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להשמיענו היתר גמור לא הי' סותם את דבריו לומר אין בו  בטומאה למקום המקדש, ואפילו איסור דרבנן, ואם הי' מתכוין

 כרת, דמשמע דאיסורא איכא, ואפילו איסור דאורייתא ג"כ משמע...". 

ועיין עוד שם, עמ' קצג: "ואפי' להמקילין נשאר עכ"פ רושם לאיסור טומאה כמו איסור לאו ועשה של תורה או לכה"פ  

שיהי' היתר גמור בדבר לדעת שום אדם, כשם שאין היתר גמור לאיסור קלות  איסור דרבנן, וכמשית"ל בע"ה, אבל חלילה

 ראש אפי' בבתי כנסיות בחורבנם, וק"ו במרום מראשון מקום מקדשנו.

וכן ביסוד הטעמתו של הרמב"ם שם, שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, ודאי אין כונתו על  

חלף לפי הזמנים, ובבית שני לא שרתה שכינה, כדאמרי' יומא כ"א ע"ב, אלא כונתו השראת השכינה בגלוי, שזה מת

פשוטה, משום כבוד השכינה, שכיון שפעם אחת חל כבוד ד' על מקום המקדש, שייחד אותו שיהי' שמו הגדול נקרא על 

ת הגדול והקדוש הבית הזה לעולם, א"א שיתבטל ויצא שום פעם מקדושתו, כי כבוד זה לשם שמים, שנקרא על הבי

לעולמי עולמים, אי אפשר להיות בטל, ושמו הגדול לעולם נקרא על הבית הגדול הזה גם בחורבנו, 'כסא כבוד מרום 

 מראשון מקום מקדשנו'".
עיין שם, עמ' רג: "ראו חז"ל לקיים קדושת המקדש, כדי שתתמיד בנו היראה העליונה של מורא מקדש, ולא מן המקדש  3

ממי שהזהיר על המקדש, כיבמות ו' א. וכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, וכשם שהתורה הרחיקה את אתה מתירא אלא 

האדם ברוב הפעמים מן המקדש, ודוקא ע"י הרחוק יכנס הגודל והמורא בלב, וכמ"ש הרמב"ם במו"נ באריכות דבריו 

ודש'. ומצינו יחש הקדושה והכבוד ע"י בפמ"ז משלישי, וכן החנוך במצוה קפ"ד בענין ל"ת 'ואל יבא בכל עת אל הק

הרחקה ושלילת קירוב, כהא דתמורה ד' ד' ע"א, שרצה לומר אזהרה למוציא שם שמים לבטלה מ'את ד' אלהיך תירא', או 

מ'ליראה את השם הנכבד והנורא' לגי' רש"י שם, ועכ"פ אין אנו אומרים שתהי' היראה ע"י התקרבות הזכירה, להזכיר את 

אלא ע"י הזהירות מלהזכירו לבטלה. וכ"כ גדול הוא כח הזכרון של הכבוד והמורא של הקדושה, שבא דוקא ד' בתדירות, 

ע"י שלילת הקירוב וע"י ההרחקה, שמתוך יראת הרוממות והכבוד, עד שאת השם הקדוש בעצמו, שם העצם, הרי אסור 

תני' דסנהדרין צ' ע"א אף ההוגה את השם לנו להזכיר כלל חוץ למקדש, וזה שמי לעלם כתיב כפסחים ד' נ' ע"א, ובמ

באותיותיו, וכדאמרינן התם בגמ' ד' ק"א ע"ב: ובגבולין וכמ"ש רש"י שם ד"ה תנא, ולדעה הראשונה דתוס' סוכה ד' ה' 

ע"א ד"ה יוד, הוי האיסור להגות את שם העצם באותיותיו בגבולין. וא"כ כל יסוד המורא משתרש בלבבנו דוקא ע"י 

ההזכרה, שזה מורה לנו שאין אנו מוכשרים למעלה עליונה זו של הזכרת השם הקדוש, וה"נ ע"י מה שאנו -ההתרחקות ואי

נזהרים מלהתקרב בהיותנו טמאים אל המקום הקדוש הרינו מקיימים מצות מורא מקדש, והוא יותר יקר מאותה היראה 

רה, שלא נזכיר כלל את השם הנכבד, שם הבאה בדרך קירוב בעת שאין אנו מוכשרים לו. ואם הוא דבר הגון ע"פ התו

העצם ב"ה, כל ימי גלותנו, מפני חסרון המקדש, ודוקא ע"י זה אנו קונים את יראת השמים והיא חלה עלינו, כשאין אנו 

זכאים למקדש בעוננו כדי שנוכל להזכיר את השם ככתבו, כמו שהיו עושים במקדש כדאיתא בסוטה ל"ח ע"א, ה"נ אין 

נהג עם המקום הקדוש בדרך גסות וכניסה של טומאה, שהי' בלא ספק מתנהג כך אם לא הי' איסור פלא אם תחת להת

להכנס בו בטומאה כבזה"ז, הרחיקו אותנו חז"ל מלהתקרב אליו, אפי' לשם רנה ותפלה, שאין הריוח הזה כלום לגבי 

ד ד' שישוב ירחמנו ויאר לנו באור ההפסד של גסות הלב במקום המקודש הזה, והננו עומדים ביראה מרחוק ומצפים לחס

 גאולה שלמה, שנזכה על ידה לטהרה גמורה, באופן שנוכל להתקרב לבית תפארתנו בכל מדת הקדושה הראויה לו".



 כאותם מורא שלנו לגבי הדברים שבקודש,ירים מלפגוע בקדושתם. כך צריך להיות ההתפילין וזה

סיפורים על גדולים שהיו מתעלפים כשהיו מתחילים ללמוד, אלא שההרגל פועל עלינו שלא נרתע כי 

 במקום הקודש צריכה זהירות נוראה.לולא ההרגל לא היינו יכולים ללמוד. על אחת כמה וכמה שכל נגיעה 

לב לרוממות נוראת קדושת המקום, מתמלאים בחרדת קודש כבר כשמתקרבים לשריד בית  כששמים

נוראה,  קודש חרדת לאתממ היהו, מיוחדים בזמנים לכותל מגיע היה ל"זצ רבנולכותל המערבי.  מקדשנו,

 ולפנים לפני, בקודש למעלהעם מה ש פגשיםנ אנו בעמידה ליד הכותל עד שהיה ניתן לראות שהוא רועד.

עם , אנו מייחליםו ,)שיר השירים ב, ט( "החרכים ןמ מציץ נותהחֹל מן משגיח, כתלנו אחר עומד זה הנה" -

 .של הגאולה המאושרה לעת ,העתיד בצפיית וממתינה עומדתה הישראלית האומה חיי קומת כל

 בבית אלקים נהלך ברגשג. 

 מחנההן  –כולו  המתחם כלנקודת המוצא היסודית של מורא המקדש משליכה על כל היחס למקום. 

 וכל קיים מקדשה כשבית גם, לכן. העליונה' ד לעבודת שמיוחד מקום הוא - לויהה מחנההן ו שכינהה

ושומרים על כל  שכינה ומחנה לויה מחנה יפה נמצאיםא בדיוק מכיריםגם כאשר , קיימים הטהרה סדרי

 אלא מקום עבודת ד'! ,וטף עגלות עם ,ונשים אנשיםל לוטימקום ל נםאי וחצרותיו 'דבית , סדרי הטהרה

 הטהרה סדרי וכל קיים היה המקדש כשבית גם'! ד בית חצרות רמיסתהשפלה,  היא כזו ותנהגתה

קרבת  שירגהלאף כדי  וא בנוי ביתה איך להסתכל, לטיילרק כדי  לשם להיכנס אדם העז לא, התקיימו

 להפוך אין. יםאנושי התפעלות ירגש של ייםילדות יםמושגב המקדש מקוםאי אפשר להתיחס ל .אלקים

 .רגשית להתרפקות ביטוי הנותן, פופולרי, המוני למקום המקדש מקום את

 מילה ברית רך לבנוע אדם אחד: התרחש שאכן להאמין יכול איניכמעט ש דברלא מכבר  ישמעת

ז לעשות מי מע. שנה אלפיים שעשה זאת מזה הראשוןוהתגאה בכך שהיה , של הר הבית הדרומי בחלק

 הדעת טרוף כי אם 'ד עבודת זו אין !?חתונות אולם הוא הבית הר וכי !?כמותו עשו לא פעם אףדבר ש

 של הקומה שיעור את נקטין לא לעולםאנו  .הישראלי הקודש כל של הקומה כתהנמ זו! נוראה השפלהו

 .קומתנו את ננמיך לא, שלנו האלקי ההוד

 הקדושה למדרגות העליונה הקדושהאפילו בעשיית הר הבית למקום תפילה יש הקטנה והשפלה של 

 זוכים היינואפילו אם  .המקדש למקום שייכת אינה בנו שקיימות המדרגות כפי תפילה. בנו כבר המופיעות

לעומק הכוונות הטמונות בלשון  תפילותינוב מתרוממיםהעליונים והיינו  הייחודים ממייחדי להיות

שיש בה הרבה מעבר למה שניתן  המקום קדושת לעומק להתקרב תיכול אין בנו שום עדייןהתפילה, 

 .להגיע באמצעות עבודת התפילה



  ביחס לכניסה למקום המקדשלדורותיה מנהג האומה ד. 

 נמנעו המון העם גםגדולי ישראל ו .4כל תחום הר הביתלמנהג ישראל בכל הדורות היה שלא להכנס לכן, 

מעולם לא העיזו בני האומה ולא עלה בדעתם לעלות אל  חלקו הדרומי.לאפילו  הר,כל שטח הל תעלומל

דבר זה הוא מן  להר. אפילו לסייגים שמסביבלא התקרבו לא למחצה, לשליש ולרביע, ואף הקודש, 

הדורות היו יהודים שחיו בירושלים, או  הראיה היא עצם המנהג. בכל ;המפורסמות ואינו צריך ראיה

לפחות הגיעו אליה, ובראשם תמיד היו גדולי תורה ענקי רוח, והם הטביעו מדור לדור את חותם מורא 

שאויבינו היו זמנים המקדש והזהירות הנוראה מלפגום בקדושתו אפילו במשהו. הסיבה לכך אינה מפני ש

 ,מורא מקדשמפני מהמקום  נוהתרחקאנו  ;לא רצינו להכנסאלא מפני שאנחנו לעלות, לא נתנו לנו רשות 

 .כדי שלא נפגום פגימה כלשהי בקדושת המקוםלאפס קצהו אפילו  נוכנסנלא ולכן 

שכשהגיע  5באגרת דבריואת לראיה מביאים ו יש הטוענים שהרמב"ם נכנס למקום המקדש,

)בבא בתרא פי מעשה -פוסקים הלכה עלשאין מלבד הכלל הפשוט  לירושלים התפלל בבית הגדול והקדוש.

ובעומדו  6המגיע לשערי ירושלים שכולה מקדש -הרמב"ם  -, עלינו לראות את בעל השמועה קל, ב(

 הגדול הרוחני הבניין את, את האומה, ישראל בשעריה רואה הוא מראות אלקים, רואה הוא את כנסת

באלו ד' אמות מכך ותפילתו אז היא בנוראות הבית הגדול והקדוש, וכי ניתן להסיק  מייחל, הוא שאליו

הרמב"ם הוא מלאך ד' צבאות! האם  ?!ם"של הרמב עמד?! ומלבד זאת, וכי יכולים אנו לשער את מדרגתו

 מכניסתם של מלאכים למקום המקדש אפשר להסיק שגם אנו יכולים להכנס לשם?!

 

                                                           
עיין משפט כהן שם, עמ' קפג: "ובפרט בנ"ד, שכמה וכמה דורות עברו, שנמסרה לנו הקבלה הקבועה, שמחזיקים בדעת  4

ם כל עדת ישראל להכנס אל מקום המקדש מפני הטומאה". משום כך, הראיה שמביאים האוסרים, ויראים וחרדים ה

מחידושי המאירי להיתר העליה, אין בכוחה לשנות את עיקר הדין, כיוון שנקבעה ההלכה בהסכמת כל גדולי הדורות שלא 

 לעלות ולהזהר בזהירות יתרה בכל הנוגע לקדושת מקום המקדש.
 תשובה פרק ד )פרק סה(; אגרות הרמב"ם מהדורת הרב שילת א עמ' רכה.מובאת בספר חרדים מצות ה 5
 עיין פרוש המשניות לרמב"ם ראש השנה פרק ד משנה א. 6


