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 ערך מתוך אנציקלופדיית המקדש

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

 

 –מקדש בידי שמים    
 הלכה או אגדה?  

 חלק שני
 

  :שאלות –בחן את ידיעותיך 

 קדש ירד מן השמים?מהי הסתירה בפרשנות רש"י על מא. 

 השמים? ירד מןשמקדש  –בעיוות דברי רש"י  חמורכך כל  מה. ב

 . חומת אש"?..מה פירש הפסוק: "ואני אהיה לה. ג

 ל בפירושו?ח"התכוון הרמ. לאיזו תקופה ד

 

 
 

לעומת האמור, יש כמה מן הראשונים שהסתמכו על דברי האגדה במדרש  שלשה פרשנים:
ות הפוכה "לבנימין אמר". נמצא, שמאמרו של רבי יוחנן בן זכאי קיבל בתקופת הגלות משמע -

[. ניתן לציין שלשה פרשנים שהסתמכו על מאמר חז"ל זה. הפרשן 27ממה שהתכוון כנ"ל]
הראשון הוא רש"י. פירושו מובא בתלמוד, אגב דיון בשאלה בדבר האפשרות שיבנו ישראל 
מקדש במהירות סמוך לפסח בלילה. כן יתכן שיבנו את בית המקדש אף ביום טוב עצמו, 

[, זאת, כדי 29[: האם ניתן לבנות מקדש בלילה וביום טוב]28ו]כשהשאלה בגמרא, לדעת
שיוכלו לקיים ביום ראשון של חול המועד את הבאת העומר? ותשובת רש"י, שתיתכן מציאות 

בנין הבנוי בידי אדם,  -של בניין המקדש בלילה וביום טוב, ובלשונו: "במה דברים אמורים? 
הוא יגלה ויבא משמים, שנאמר: 'מקדש ה'  -וכלל' 'בנוי ומש –אבל מקדש העתיד שאנו מצפין 

[. למעשה כתבו ראשונים ואחרונים העוסקים בסוגיא זו, שכאשר נאמר בגמרא 30כוננו ידיך'"]
דברים ככתבם, שניתן לבנות מקדש בלילה, שכן לא מצינו מצות עשה בתורה  -"דאיבני בליליא" 

בלילה. מה שמצינו בדברי חז"ל הוא,  לבנות מקדש ביום דווקא, וממילא אין איסור לבנותו
שחנוכת המקדש, וההקמה הסופית של המקדש לחלקיו, היא שצריכה להיות ביום, וכלשון חז"ל 

[. כך גם פסקו הראשונים 31בתלמוד: "'וביום הקים את המשכן': ביום מקימו, בלילה אין מקימו"]
[. לאור האמור, הדעה 32לא בלילה"] -ביום מקימין  -להלכה: "'וביום הקים את המשכן' 

 המובאת בדברי רש"י, שאין בונים דבר במקדש בלילה, עומדת בסתירה לדברי חז"ל בגמרא, 
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האומרת כדבר פשוט שבונים מקדש גם בלילה. ממילא גם המסקנה שהסיק רש"י, שירד מקדש 

 משמים בלילה, אין לה הוכחה מדברי חז"ל.

 

כאמור, מדובר בסוגיא אחת  על פי 'מעשה מרכבה': –פירוש חריג של רש"י 

[, בה חרג רש"י משיטתו הכללית, האומרת, שהמקדש ייבנה בידי אדם. להבנת 33בתלמוד]
דבריו בסוגיא זו, יש לשים לב לסתירה בדבריו: מחד גיסא כתב, שהמקדש ייבנה במלאכת 

 [" ברור מדבריו אלה, שהמושג 'גמר מלאכה'34בשר ודם, ובלשונו: "אימתי תגמר המלאכה?]
משמעותו, גמר מלאכת הבניין בידי אדם, וכך כתב בסוגיות רבות בתלמוד, שבניין המקדש 

אידך כתב בהמשך פירושו בסוגיא זו, שהמקדש "יגלה ויבוא [. מ35יהיה בידי אדם]
[, לכאורה סותר רש"י את דבריו מניה וביה? אכן, יש מן הראשונים שכתב, כי סוגיא 36משמים"]

שמא  -"אי אפשר להעמידה! והרי הם דברי יחיד... וגדולי הרבנים ]רש"י[ פירשוה מתוך כך  –זו 
ש לרדת לכוונת רש"י כפשוטה, שכן, בפירושו מבחין רש"י [. אולם למעשה י37ייבנה על ידי נס"]

מקדש ביום טוב,   [, האומרת שאין לבנות מקדש בלילה, ואין לבנות38בין הסוגיא בשבועות]
"הבנוי  -וכוונת חז"ל לומר, שכך היא המצוה בעת שיבואו להרחיב את העזרה בבית שלישי 

ד שאנו מצפין, בנוי ומשוכלל ]כנזכר כלשונו. מאידך כתב: "אבל מקדש העתי –בידי אדם" 
הוא יגלה ויבוא משמים". הווה אומר, אף לדעת רש"י, מצות בניין המקדש לעולם  באגדה[ 

כמובא במסכת שבועות, מקדש זה לדעת רש"י נבנה בידי אדם עם כל ההנחיות  -קיימת 
מקדש זה ההלכתיות. עם זאת, יש מקדש אחר העתיד להתגלות באחרית הימים, ולדעת רש"י 

כפי  –יבוא משמים. נמצא, שאין כאן 'שיטת רש"י' האומרת שמקדש שלישי לא ייבנה בידי אדם 
שתולים ברש"י, אלא המשך שיטת חז"ל שמקדש ייבנה ביד אדם. עם זאת הציג רש"י אפשרות 
ניסית שעתיד להגלות מקדש שמימי באחרית הימים. אכן, מצינו בדברי רש"י, שפעמים דרכו 

להסביר דבר על דרך הסוד, כחלק מדיון ב'מעשה מרכבה', ובלשונו: "יש דברים...  בפירושיו,
[, לכן סתם את דבריו ולא פירש. ובכגון זה 39שאתה מצווה לסותמן, כגון, 'מעשה מרכבה'"]

[. העולה מן האמור, שאף לשיטת רש"י בית שלישי 40אמרו חכמים: "אין לך עסק בנסתרות"]
 ל בסוגיא בשבועות.ייבנה בידי אדם כדעת חז"

 

 
 

לא מצינו מדרש חז"ל או  הגדרתו בהלכה: –המאמין בשיטה שיירד מקדש משמים 

דיבור ברש"י, האומר, שכיון שיש אפשרות שיירד אי פעם מקדש משמים במעשה ניסים, נאסר 
מעתה לבנות מקדש ככתוב בתורה. גם לא מצאנו שרש"י קבע להלכה שיטה חדשה, החולקת 

[, 41י המצוות, הקובעים כולם כי "ועשו לי מקדש" זו מצות עשה לדורות]על הראשונים מונ
וכביכול, סובר רש"י, שמאתיים המצוות המתקיימות במקדש בטלו, וחובה, לדעתו, להמתין 
שיירד מקדש משמים. ברור, שמי שאומר כן בשם רש"י לא רק שמעוות את דבריו, אלא קובע 

: עד חורבן בית שני היתה מצוה לבנות מקדש בידיים בכך שחל שינוי עצום בתורת משה, כלומר
ככתוב, ומאז החורבן התחדשה מצוה, וישראל פטורים מן המצוות הללו,  -ולהקריב קרבנות 

ומאז עבר החיוב לידי הקב"ה. כבר הובא לעיל, שהאומר שחל שינוי קל במצוות התורה יוצא 
מפיץ דעה, שישראל פטורים כנגד יסודות האמונה, על אחת כמה וכמה, שאדם מישראל ה

ממאתיים מצוות, בין אם הוא עושה זאת לתומו, ובין אם עשה זאת ביודעין, נכנס, חלילה, 
להגדרה של 'אפיקורס'. זו, על כל פנים, ההגדרה ברמב"ם, הכותב בעניין המפקפק באחד 

ם, מעיקרי אמונת ישראל: "כאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ]שלש עשרה העיקרי
הרי הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה לאהבו  -ובכלל זה, שאין שינוי בתורה[ ואמונתו בהם אמתית 

ולחמול עליו... וכאשר יפקפק אדם ביסוד ]אחד[ מאלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל וכפר 
לא בעיקר! ונקרא 'מין' ו'אפיקורוס' וקוצץ בנטיעות, וחובה לשנותו ולהשמידו. ועליו הוא אומר: 'ה

 [.42משנאיך ה' אשנא... לאויבים היו לי'"]
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כאמור רש"י נזקק למושג 'מקדש משמים' לצורך תירוץ  ראשונים אחרים בעקבות רש"י:

קושיא בסוגיית הגמרא. למרות הבעיה בפירוש זה של רש"י, הולך אחד הראשונים בעקבותיו. 
מה, והלא יום טוב הוא?" כשהוא דן בשאלה: "היאך נבנה ]המקדש[ ביום טוב סמוך לשקיעת הח

ותירץ: "אין לנו לפרש בזה אלא כמו שפירש רש"י, שבנין בית המקדש לעתיד לבוא, ירד בנוי 
[. כך גם פרשן נוסף כותב: "'מהרה יבנה בית 43מן השמים, כדכתיב 'מקדש ה' כוננו ידיך'"]

כאשר דרשו  כהרף עין! לפי שהקב"ה בעצמו יבנהו, -כלומר, לפי שעה יהיה בנוי  –המקדש' 
אמר הקב"ה: אני הצתי אש בציון, כדכתיב: 'ויצת  -חכמים: 'שלם ישלם המבעיר את הבעירה' 

[. 45[: 'ואני אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב'"]44אש בציון'... ואני עתיד לבנותה באש, דכתיב]
מהרה מדובר, אפוא, בשלשה פרשנים בלבד, שחרגו מן הפירוש של רבי יוחנן בן זכאי למושג "

ייבנה המקדש". כעין זה כתבו בתוספות: "יש לומר, דהיינו בית המקדש דלעתיד שהוא עשוי 
[. יש להעיר בעניין זה, שבתנחומא כתוב 46מאליו בידי שמים... וכן מפרש במדרש תנחומא"]

ההיפך: "'אם בחוקותי תלכו... ונתתי משכני בתוככם'... אני מניח את העליונים וארד ואשכון 
... נתאווה הקב"ה, שכשם שיש לו דירה למעלה, יהא לו דירה למטה... אמר להם ביניכם

הקב"ה: לא יצאתם ממצרים אלא על מנת שתעשו לי משכן ]דווקא ישראל יעשו[ ואשרה שכינתי 
 [.47בתוככם, שנאמר: 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'"]

 

ני אהיה לה... חומת רש"י עצמו חולק על פירוש המאמר "וא מדרשי אגדה על דרך משל:
אש", וכותב, ש"חומת אש" מובנו אינו כפשוטו. בנבואה זו אין מדובר כלל על המקדש אלא על 
הגנה על יושבי העיר ירושלים. כמו כן, ההגנה על העיר אינה בחומה של אש, אלא מדובר 

למגן!  –במשל, כלומר, הגנה של בורא עולם על ירושלים, ובלשונו: "'ואני אהיה לה לירושלים' 
כאילו 'חומת אש', סביב לה. וגם בתוכה תשכון שכינתי לכבודכם ]לכבוד ישראל שבנו את  -

"מקדש ה' כוננו ידיך",  -[. כך גם חז"ל במדרש, מסבירים את הפסוק 48המקדש בירושלים["]
שאינו אלא על דרך משל, ובדרך 'כביכול': "כשבא ]הקב"ה[ לבנות בית המקדש, כביכול בשתי 

[. המלה 'כביכול' מעידה בבירור שמדובר במשל, ולפלא 49שנאמר: 'מקדש ה' כוננו ידיך'"]ידיו, 
 שאינה נזכרת בדברי הפרשנים הנ"ל.

 

יש מי שהביא ראיה ל'מקדש משמים'  מקדש משמים בכתבי הרמח"ל ב'משכני עליון':
דרך  [. הרמח"ל מסביר, שעתיד להבנות מקדש על50מדברי הרמח"ל בספרו 'משכני עליון']

הסוד, זאת, על פי מאמר חז"ל בתלמוד, האומר, שבסוף ששת אלפים שנה של עולם הטבע, 
 יחרב העולם, ובסוף אלף שנה נוספות יחיו המתים ויתחדש עולם אחר, השונה לחלוטין 

 
[. בעולם חדש זה יהיו 'שמים חדשים' ו'ארץ חדשה', וגם האנשים יהיו אחרים, וכן 51מעולמנו]

למאמר זה כותב הרמח"ל, "שהבית העליון ]מקדש של מעלה[ יתפשט  שאר הבריות. בקשר
ויגיע למטה... כי לא ייעקר הבית העליון ]שבשמים[ ממקומו, רק יתפשט ויגיע למטה; ואז יבנה 

ה' כוננו ידיך'". כאמור,  -]הקב"ה[ סביבותיו בניין חומרי... והנה על פי הסוד הזה כתוב: 'מקדש 
תחיית המתים. לא כן באשר לעולמנו, בו חייבים ישראל במצוות מדובר אודות עולם שלאחר 

והמקדש ייבנה בידי אדם. בעניין זה כתב: "'אין כל חדש תחת השמש!' וכל הדברים 
המתחדשים בכל יום תמיד בכל ששת האלפים שנה, כבר נגזרו מתחילה, וכן נבראו. כי רק 

!... וזה האמת!" מתוכן הדברים ככלות זה הגבול הראשון ]של ששת אלפים שנה[ יהי חידוש
נראה, שלמקדש עתידי כעין זה התכוון גם רש"י, ומקדש כזה האמור להיות בעולם אחר, ועל 

 .פי הסוד, אינו עומד בסתירה להלכה
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 מקורות:

 
 

[ ראה אגרות הרמב"ם עמ' סט; שם כתב, שפעמים, דרכם של בני אדם לקחת מימרא, שיצאה מפי חכם, והתכוון בה 27]
כדי ל"הוכיח", הפוך מדעת בעל  -לשרש דעה מוטעית הקיימת בציבור, ובאים שומעי דברו, ומסתמכים על מימרא זו עצמה 

 אמר סבור כאותה דעה שיגע ועמל כדי לשרש אותה.המימרא, ולדעתם, בעל המ
 

 [ בניגוד לפרשנים דלעיל.28]
 

[ סוכה מא, א; ד"ה 'דאיבני בחמיסר' ומפרש רש"י: "]בלילה[ סמוך לשקיעת החמה". רש"י התקשה בשאלה איך יתכן 29]
 מקדש בלילה, ועוד בחמישה עשר בניסן שהוא יום טוב? ומכאן תשובתו דלעיל.

 

 א, א.[ סוכה מ30]
 

 [ שבועות טו, ב.31]
 

 [ רמב"ם בית הבחירה א, יב.32]
 

 [ סוכה מא, א: וכן אותה סוגיא בשינויי לשון בראש השנה ל, א.33]
 

 [ סוכה מא, א: ד"ה 'דאיבני אימת'.34]
 

 שיטת רש"י. –[ עיין ערך 'מקדש בידי אדם' 35]
 

 [ שם בסוגיא.36]
 

 [ בית הבחירה למאירי ראש השנה ל, א.37]
 

 [ שבועות טו, ב.38]
 

 ומאמר סתום" שבת קד, א. -[ פירושו של רש"י ל"מאמר פתוח 39]
 

 [ חגיגה יג, א.40]
 

 [ ראה רמב"ם ספר המצוות עשה כ; רמב"ן שם שורש י; סמ"ג עשה קסג; ספר החינוך צה, ועוד.41]
 

 [ פירוש המשנה לסנהדרין פרק י.42]
 

 וספות סוכה מא, א; ד"ה 'אי נמי'.ראה ריטב"א סוכה מא, א; וכך כתבו בת [43]
 

 [ רש"י זכריה ב, ט.44]
 

 [ ראב"ן ראש השנה ל, א; המפרש את דברי אגדה בבבא קמא ס, ב; כפשוטם.45]
 

[ שבועות טו, ב. גם בתוספות סוכה מא, א; ד"ה 'דאשתקד' חלקו עליהם, וכתבו, שמקדש ייבנה בידי אדם, ותחילה יבנו 46]
 ישראל מזבח, עיין שם.

 

וכבר תמהו רבים על על דברי תוספות אלו, שלא הביאו מקור   [ תנחומא בובר ויקרא כו ג; מדרש אגדה ויקרא פרק כו ג;47]
כנ"ל. כן ראה מדרש תנחומא פקודי א; עיין שם.  –לדבריהם, היכן בתנחומא, כי לא מצאנו שם מקור ודאי, אלא שיטה הפוכה 

 תנחומא פרשת תצוה ב.
 

 ט. [ רש"י זכריה ב,48]
 

 ילקוט שמעוני שם. מדרש שכל טוב שם. שמות טו, יז.  –[ מכילתא דרבי ישמעאל 49]
 

 [ חלק א.50]
 

 [ סנהדרין צז, א.51]
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