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 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

 מכון המקדש
 אין להעתיק או להפיץ ללא רשות בכתב  – כל הזכויות שמורות© 

 

רש"י שיטת  –מקדש בידי אדם    

 :ראשוןחלק 
 

  :שאלות –בחן את ידיעותיך 

 . וכן תעשו'..'ועשו לי מקדשמה פירש רש"י על הפסוק א. 

 וסרי לגפן עיראואת יעקב ו של רש"י על נבומה ניתן ללמוד מפירושב. 

 הבא שש דוגמאות בנביאים שם מוכח ששיטת רש"י שבנין דווקא בידי אדם.  ג. 

 יאים? בהאמונה בדברי הנעד כמה חשובה ד. 

 

 
קביעתו של רבן יוחנן בן זכאי, ש'מהרה יבנה  שיטת רש"י: -מקדש בידי אדם 

 היא גם שיטת רש"י. -בידי אדם  -המקדש'* 
 

מסקירת פירוש רש"י למקרא ולתלמוד מתברר, כי שיטת רש"י עקבית, היינו: מקדש ייבנה בידי 
אדם. כך כתב בעשרות מקומות בפירושו. אמנם יש תלמידי חכמים הטוענים, כי 'שיטת רש"י' 
היא, שהמקדש יבנה בידי שמים, אך אמירה זו אינה עולה בקנה אחד עם שיטתו הכללית 

ידרה ארוכה של מקורות ברש"י, שם כתב, שבית שלישי ייבנה בידי אדם. [. להלן ס1בפירושיו]
 [.2זאת, למעט סוגיא אחת בתלמוד, שם חרג רש"י משיטתו, וכתב, שמקדש 'יגלה משמים']

 

להלן מקורות מתוך פירושו של רש"י לתורה ולנביאים, רש"י בפירושו לתורה ולנביאים: 
 אדם:שם קבע כי בית המקדש לעתיד ייבנה בידי 

בעניין מצות בניין המקדש  מצות המקדש וכליו תיעשה לדורות כפי שראה משה בהר: א.
"לדורות! אם יאבד אחד  -[. וכתב רש"י, שכך היא המצוה 3נאמר: "ועשו לי מקדש... וכן תעשו"]

 -מן הכלים, או כשתעשו לי כלי בית עולמים... כתבנית אלו תעשו אותם". "תעשו" פירושו 
למד את שיטתו מגמרא מפורשת, האומרת, שהמילים "וכן תעשו" באו ללמד  בידים. רש"י

"את תבנית כל כליו... כאשר אתה מראה בהר", וזאת, לדורות  -הלכה: כך בדיוק תעשו 
 [.4עולם]

רש"י מפרש את ברכת יעקב ב. נבואת יעקב: בימות המשיח יבנו ישראל את המקדש: 
זו ירושלים.  -אונקלוס תרגם במלך המשיח... 'עירה' "אוסרי לגפן עירו" כדלהלן: " -ליהודה 
 [, כלומר, דעת רש"י כדעת התרגום האומר: "יסחר ישראל לקרתיה 5אלו ישראל"] -'שורקה' 
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עמא יבנון היכליה", היינו: 'יקיפו ישראל את עירו, העם יבנו את היכלו', ונתנבא יעקב, שישראל 

 [.6יבנו בעתיד את ירושלים ואת ההיכל]

נבואת ישעיה מבוארת על ידי  ואת ישעיה: בנין המקדש בידי ישראל בסיוע נוכרים:נב ג.
רש"י, שישראל יבנו מקדש בעתיד בידי אדם, ואף ישתפו את הנוכרים בבניין ירושלים בעתיד, 

[. עוד פירש רש"י, שהנכרים יביאו עצים מיער הלבנון לבניין 7ככתוב: "ובנו בני נכר חומותיך"]
ברי ישעיה: "כבוד הלבנון אליך יבוא; ברוש תדהר... לפאר מקום מקדשי ומקום הבית בעתיד וכד

 [.8רגלי אכבד"]

נבואת ירמיה אף היא מפורשת על ידי רש"י, שבנין ירושלים והמקדש יהיה  ד. נבואת ירמיהו:
בידי אדם: "כי הנה ימים באים... ושבתי את שבות עמי ישראל... ומשכנותיו ]החרבות[ ארחם, 

 [.9עיר על תילה וארמון ]המקדש[ על משפטו ישב"] ונבנתה

הנביא יחזקאל אף הוא מצוה את ישראל לבנות מקדש בתכנית מפורטת, נבואת יחזקאל:  ה.
באומרו: "הגד את בית ישראל את הבית... ומדדו את תכנית... צורת הבית ותכונתו ומוצאיו 

ב רש"י: "'ומדדו את... חשבון הבנין... [. וכת10ומובאיו... וישמרו את כל צורתו... ועשו אותם"]
וגבול הבנין... מלפניו ועד אחריו... תאיו ולשכותיו... ילמדו ענייני המדות מפיך, שידעו לעשותם 

 יבנה בידי אדם. –המקדש השלישי  –[. ברור מדבריו, שמקדש יחזקאל 11לעת קץ"]

[. מפרש 12שו את ה''']הנביא הושע מתנבא: "אחר ישובו בני ישראל וביק נבואת הושע: ו.
ימי הגולה, 'ישובו בני ישראל'... ובקשו את ה'... זה בית המקדש... 'ופחדו אל  –רש"י: "'אחר' 
[. כך גם פירש רש"י פסוק זה בתלמוד: "'אחר ישובו 13זה ]בניין[ בית המקדש"] -ה' ואל טובו' 
 [.14לבית המקדש"] -בני ישראל' 

בא אף הוא, שבניין המקדש יהיה בידי אדם, וכלשון הנביא זכריה מתנ ז. נבואת זכריה:
הנבואה: "כה אמר ה'... הנה איש צמח שמו... ובנה את היכל ה'. והוא יבנה את היכל ה'... וישב 

[, כלומר, בניין המקדש יהיה על ידי 'איש' בשר ודם, וכך מפרש רש"י: "יש 15ומשל על כסאו"]
 [.16במלך המשיח"] -בדברי חז"ל  -פותרים אותו 

הנביא מלאכי אומר בנבואתו, כי המשיח יבוא אל המקדש הבנוי בידי אדם,  ח. נבואת מלאכי:
ככתוב: "כי פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים, ומלאך הברית אשר אתם חפצים 

[, פשטות המילים "אל היכלו", כמו שמסביר הרמב"ם, שמלך המשיח יבוא אל 17הנה בא"]
 [.19[, וכך נראה מדברי רש"י]18נוי על ידי ישראל בירושלים]ההיכל והמקדש הב

בספר קהלת מעלה רש"י ט. רש"י לקהלת: הקב"ה ישלם שכר מיוחד לבוני הבית השלישי: 
על נס את מי שתורם כסף לבית המקדש השלישי שייבנה בידי אדם. אלו דבריו: "'ויתרון ארץ 

כדרך שעשה לטיטוס...  -פילו על ידי יתושין בכל דבר עושה ה' שליחותו ליפרע, וא -בכל הוא' 
הקב"ה נעשה פועל לציון ליתבע עלבונה ממחריבה ]מטיטוס[ ולשלם שכרה לבוניה ]לישראל 

אוהב מצוות לא ישבע מהן,  -הבונים את המקדש שהחריב טיטוס[. 'אוהב כסף לא ישבע כסף' 
.. במדרש". היינו: הקדוש ברוך ]וצריך שתהא לו[ מצוה מסויימת וניכרת, כגון בנין בית המקדש.

 [.20הוא ישלם שכר למי שיבנה את בית המקדש השלישי, לאחר שבית שני חרב על ידי טיטוס]

אחד מעיקרי האמונה הוא, שנצטוו ישראל להאמין בדברי והאמונה בדברי הנביאים:  -רש"י  י.
רשיות: "ודבר וכך מברכים ישראל בהפטרת הפ –[ 21הנביאים, ו"שכל דברי הנביאים אמת"]

אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם!" לדעת רש"י, אדם מישראל עתיד לתת את הדין אם היה 
פגם באמונתו זו, כדברי הגמרא: "בשעה שמכניסין אדם לדין אומרים לו:... צפית לישועה?" 
ומפרש רש"י: "צפית לדברי הנביאים?" נמצא, שדעת רש"י היא שחובה להאמין בדברי הנביאים 

 עתיד לתת את הדין. -ל שמקדש יבנה בידי אדם, ואם לא האמין דלעי
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 שכרו כפול -התורם לבניין הבית שלישי מחורבנו 

רש"י לקהלת מעלה על נס אדם מישראל התורם כסף לבניין המקדש השלישי שייבנה בידי 
כן  –מטיטוס מחריב המקדש אדם. ומוסיף, שכשם שהקב"ה תובע את עלבון חורבן המקדש 

מצווה "מסויימת וניכרת"   ישלם שכר כפול ומכופל למי שיבנה את המקדש מחדש, שכן זו
בחשיבותה ממצוות אחרות. בציור נראה אדם מישראל המביא את תרומתו לגזבר המקדש 

  בעת בניין הבית השלישי.

 

 מקורות:
 

 
וראה רש"י   קו ישר, היינו, שורה ישרה של מקורות, המוכיחים, שכך היא ה'שיטה' וכך ההלכה. -המושג 'שיטה' עניינו [ 1]

 שמות ו, ל: "וכך היא השיטה", כלומר, כך היא הדרך הישרה.
 

 ראש השנה ל, א; סוכה מא, א. ראה ערך 'מקדש בידי שמים'. -'יום הנף כולו אסור'  –[ בסוגיא 2]
 

 שמות כה, ח.[ 3]
 

[ רש"י שמות כה, ט. ראה פירוש רש"י על סוגיות הש"ס: סנהדרין טז, ב; שבועות יד, וראה להלן את המקורות בדברי חז"ל, 4]
 וכפי שנתפרשו על ידי רש"י.

 

 [ בראשית מט, יא.5]
 

 כבתרגום. -[ רש"י בראשית מט, יא; עיין שם. וראה פסיקתא זוטרתא בראשית מט, יא 6]
 

 [ ישעיהו ס, י.7]
 

 [ רש"י ישעיהו ס, יג. וראה אמונות ודעות לרס"ג מאמר ח: "שהעמים יבנו חומות בית המקדש".8]
 

 [ ירמיהו פרק ל, ג; ורש"י שם.9]
 

 [ יחזקאל מג, יא.10]
 

 [ רש"י שם.11]
 

 [ הושע ג, ה.12]
 

 [ רש"י הושע ג, ה; וראה מדרש שמואל יג.13]
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 ח, א.[ רש"י מגילה י14]
 

 [ זכריה ו, יב.15]
 

 [ רש"י זכריה שם.16]
 

 [ מלאכי ג, א.17]
 

 [ איגרת תימן.18]
 

 [ וכך פירש רס"ג באמונות ודעות מאמר שמיני.19]
 

 [ רש"י קהלת ה, ח.20]
 

 [ העיקר השישי בשלש עשרה העיקרים שקבע הרמב"ם.21]
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