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ניסן תשע"ח

המלצה
"שאלו שלום ירושלים ,ישליו אוהבייך" [תהילים קכב ,ו]

בדור הזה זכינו בחסד ה' לעמוד בשערי ירושלים ואף להיכנס בתוכם ,זכינו לחזור לנחלת אבותינו,
אבל עדיין לא זכינו לבנין הבית ,עדיין לא זכינו להשראת שכינה במלואה ולרפואה שלמה ממכותינו.
שמחתי מאוד לראות גליונות הספר "הר הבית כהלכה" של הרב אלישע וולפסון הי"ו שעמל
להביא את דברי רבותינו דורשי ציון במשך הדורות וסידר את הדברים כיד ה' הטובה עליו וראיתי
שהלך בדרך המלך ,מאן מלכי רבנן .ובודאי שדורשי ציון ימצאו בו את מבוקשם לדעת את הדעות
השונות על מקום עוזנו ותפארתינו.
עט"ר מו"ר אבי הרב מרדכי אליהו זצוק"ל היה מזכיר תמיד את דברי חז''ל כי כל הצער שהיה בימי
דוד המלך לא נגרם אלא בגלל חוסר הדרישה לבית מקדש .ומימילא כל הברכה תבוא בזכות הדרישה
לבית ה' .דבר זה רמוז בגמרא במסכת סוכה [מא ].שאומרת" :מנא לן דעבדינן זכר למקדש? א"ר יוחנן
דאמר קרא " :כי אעלה ארוכה לך וממכותיך ארפאך נאם ה' כי נדחה קראו לך ציון היא דורש אין לה"
[ירמיהו ל ,יז] דורש אין לה ,מכלל דבעיא דרישה!"
ועל כן היה הרב זצ''ל שמח כמוצא שלל רב על כל מי שהיה רואהו דורש לבית ה' .אך מחמת החשש
שמא יכנסו למקומות אסורים ומסיבות אחרות ,הציע וביקש לכונן בית כנסת בהר במקום המותר
בדרך נכונה ודבריו הובאו כאן בספר יקר זה.
יה"ר שחפץ המחבר בידו יצלח ויזכה לברך על המוגמר ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה יפוצו מעינותיו
חוצה ויזכה לראות נחת מכל יוצאי חלציו ותלמידיו .ומתוך דרישת ציון נזכה כולנו במהרה לגאולה
שלמה בבנין הבית יראו עיננו וישמח ליבנו אכי"ר.

בברכת תזכו למצוות,

שמואל אליהו
רב העיר צפת

רח' הפלמ"ח  86ת.ד 1169 .צפת טלפון 40-8962066 ,8961866 :פקס'40-8921611 :
דואר אלקטרוניEmail: md8282@gmail.com :

כד אייר תשע"ה

הרב אליעזר מלמד שליט"א
רב היישוב וראש ישיבת הר ברכה
למדתי את הקונטרס שכתב הרב אלישע וולפסון שליט"א ,מפאר גידולי ישיבת ההסדר
צפת בראשות קרובנו הרב איל יעקובוביץ שליט"א ,על מצוות העלייה להר הבית ,ומצאתי
כי זכה ללבן ולסכם בשפה ברורה וסברה ישרה את הסוגיה על צדדיה השונים .מתוך
כבוד רב למחמירים האוסרים ,בירר את סברותיהם והגיע למסקנה שמצד חמש מצוות,
מצווה לעלות כיום למקומות המותרים בהר הבית אחר טבילה .גם אני מסכים למסקנתו.
בעבודתו זו ,שנובעת מתוך אחריות לבירור דברי התורה לאמיתתם על מנת ללמדם
לרבים ,כדי לשמור ולעשות ,ולהרים קרן ישראל ולעורר הכיסופים לגאולת העם
והארץ ,ממשיך הרב אלישע ללכת בדרכי משפחתו החשובה .אביו הרב אברהם וולפסון
שליט"א ,מכהן שנים רבות כר"מ בישיבת ברכת משה במעלה אדומים .אמו הרבנית נעמי
וולפסון מרבה ללמד בשיעורים ובספרים שכתבה את מצוות שמחת הנישואין .והיא
בת הרב משה בוצ'קו זצ"ל ,שהמשיך בדרכי אביו הרב ירחמיאל אליהו בוצ'קו זצ"ל,
וכיהן במשך עשרות שנים כראש ישיבת 'עץ חיים' במונטרי שבשוויץ ,והעמיד תלמידים
הרבה ,ואף זכה להעלות את ישיבתו לארץ ישראל ,לקוראה על שם אביו 'היכל אליהו',
ולנוטעה בישוב כוכב יעקב ,ולראות את בנו ממשיכו הרב שאול דוד בוצ'קו שליט"א
עומד בראשה ומרחיב את גבולה בתלמידים ,להגדיל תורת ארץ ישראל ולהאדירה.
לפי טיב החיבור הזה ,ניתן להעריך שהרב אלישע שליט"א עוד יזכה להמשיך ללמוד
וללמד ולחבר חיבורים חשובים.
בברכה
אליעזר מלמד
ז' ניסן תשע"ח
ועתה שמחתי לראות כי הרחיב את הדברים המבוארים בספר שלם.
אליעזר מלמד

מבוא
בחסד ה' עלינו וברחמיו המרובים ,לאחר תפילות ודמעות רבות במשך אלפיים שנות
גלות קשות ומרות – השיב אותנו אבינו שבשמים לארץ קודשינו ,ולפני כחמישים
שנה במלחמת 'ששת הימים' הוסיף ה' ידו עלינו לטובה ובניסים ונפלאות הרחיב ה'
את גבולנו ,וזכינו לשוב למקום המקדש ,ולב כל ישראל נרגש ורתת בשעה שנשמעה
הקריאה – 'הר הבית בידינו' .חזרנו אל מקום בית הבחירה ,הר המוריה מקום השכינה.
כאשר שבנו להר הבית ,שאלות גדולות ניצבו מולנו ,האם ישנה משמעות לכך ששבנו
להר הבית? האם נדרשת מאתנו פעולה מעשית בשל כך ,או שמא מן הראוי להתרחק
ממקום הקודש עד ביאת משיח צדקנו? האם מותר היום לעלות להר הבית? האם כיום
כאשר בית המקדש חרב ישנן מצוות שמקיימים בעלייה להר הבית?
ידוע כי רבים מן הפוסקים אסרו את העלייה להר הבית ,עם זאת יש פוסקים אשר
מתירים לעלות להר הבית כהלכה וקוראים לעשות זאת.
הקב"ה באהבתו הגדולה פתח את לבי לעסוק בסוגיה זו ,ומצאתי כי יש התייחסות
רחבה לשאלה זו בדברי הפוסקים .ב"ה רבים תלמידי החכמים הבקיאים היטב בהלכות
כשרות ,שבת ,טהרת המשפחה וכיוצא בזה ,אך סוגיה זו פחות מצויה ושכיחה .על
כן אמרתי כי בוודאי מצווה רבה ללקט את דברי הפוסקים אשר עסקו בסוגיה זו,
ולהביאם לפני תלמידי חכמים ,שיעסקו בסוגיה זו כדרכה של תורה.
והנה מלבד השאלה המעשית שאנו עסוקים בה בחיבור זה ,הרי שעצם העיסוק בהלכות
ביאת המקדש מצווה רבה יש בו ,שהרי בוודאי בא תבוא השעה בה נזכה כולנו כאיש
אחד לשוב לחצרות בית ה' ,וממילא נהיה מחויבים להיות בקיאים בהלכות אלו.
יותר מכך ,הלימוד בסוגיות הנוגעות לגאולת ישראל ולבניין המקדש מעיד על ציפייה
אמיתית לישועת ישראל ,כפי שכתב מרן ר' ישראל מאיר זצ"ל ,בעל ה'משנה ברורה'
וה'חפץ חיים' (תורה אור פי"ב):

אמרו חז"ל (שבת לא) ,בשעה שמכניסין אדם לדין שואלין אותו ,נשאת
ונתת באמונה? קבעת עיתים לתורה? ציפית לישועה?
הורונו חז"ל בזה שמוטל על האדם לצפות תמיד לישועת ה' והיא מהדברים
ששואלין אותו בתחילת דינו ,וכן סדרו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת
שמונה עשרה ,לישועתך קיווינו כל היום ,וכן אנו מסיימין תפלתנו ,על כן
נקווה לך וכו' לראות מהרה וכו' ,וכן אנו אומרים באני מאמין ואני מחכה
לו בכל יום שיבוא.
אבל צריך להתבונן אם אין דברינו רק מהשפה ולחוץ חס ושלום? כי אם
באמת מצפין אנו לישועה במהרה ומחכין בכל יום שיבוא ,הלוא היינו
מכינין עצמינו בלימוד הלכות האלה ,שבבא זמן הישועה יידרש לנו הלכה
למעשה ,וההלכות גדולות ומרובות הן אשר אי אפשר ללמוד ולדעת אותן
בשעה קלה .ואם אין אנו נותנין לב ללמוד ולדעת הלכות קדשים ,אות
הוא כי אין ציפייתנו לישועה במהרה אמיתית .שאלו כן ,בוודאי היינו
משתדלים ומזדרזים בכל עוז ללמוד הלכות האלו הנצרכות לנו תיכף
בהגלות ישועתו יתברך...
שאילו בא מבשר נאמן לישראל שבזמן קרוב תהיה הגאולה ,בוודאי היו
מזדרזין אלפי רבבות מישראל ללמוד ההלכות השייכות לקרבן ולמקדש,
בעבור שאז כל הדינים נוהגים למעשה .לא מיבעי לכהנים ,אלא אף
לישראלים כגון אכילת קדשים וביאת המקדש ששייך לכולם ,ובפרט לעניין
קרבן פסח שחייבה התורה בעונש כרת אם ימנע מלעשותו .עכ"ל הקדוש.
עתה נשיב אל לבנו ,אם אמר זאת ה'חפץ חיים' בדורו ,שהיו אז רחוקים מאוד ממציאות
הגאולה וחידוש עבודת בית המקדש ,ואף על פי כן קרא בקול גדול ללמוד הלכות
מקדש וקדשיו .על אחת כמה וכמה אלף פעמים בדורנו ,שזכינו בניסים ונפלאות לשוב
למקום המקדש ממש במלחמת ששת הימים ,והר הבית בידינו ,הרי שחובה גדולה
ורבה מוטלת עלינו ללון בעומקה של הלכה ,ללמוד את הלכות העלייה להר הבית,
ואת הלכות הטהרה ,חידוש עבודת הקרבנות ובניית המקדש.

שמחה מיוחדת יש בעיסוק בנושא זה ,שכבר בעצם העיסוק בו ,אנו זוכים ומקיימים
את המצווה "ציון היא דורש אין לה" ' -מכלל דבעיא דרישה'.
נברר את הסוגיה על פי דברי רבותינו ראשונים ואחרונים ,מתוך רצון לברר את דבר
ה'  -זו הלכה ,וה' יעזרנו ויזכנו לכוון לאמיתה של תורה.
ליקטנו את דברי רבותינו ,והוספנו מעט את הנראה לעניות דעתינו כדרכה של תורה.
את הדברים מלווים איורים ,תמונות ומפות הנחוצים להבנת העניין .עזרים אלו
משולבים בין דפי הספר במקום הדיון בהם ,ומכונסים שוב בסופו ,בהגדלה ובצבע.
בכל שאלה והוראה הנוגעת למעשה ,יש להיוועץ במורה הוראה.

סימן א  -דיני המחנות במדבר ובהר הבית

סימן א

דיני המחנות במדבר ובהר הבית
מקורם של גדרי המותר והאסור בכניסה למקום המקדש והר הבית נלמדים מדיני
המחנות השונים בזמן שעם ישראל הלך במדבר .חניית בני ישראל סביב המשכן
התחלקה לשלושה מחנות :מחנה שכינה ,מחנה לוויה ומחנה ישראל ,כאשר לכל אחד
מן המחנות היו גדרים שונים בהיתר הכניסה.
התורה ְמ ַצווה בספר במדבר (ה' ,א-ד):
רּוע
יׁש ְּלחּו ִמן ַה ַּמ ֲחנֶ ה ָּכל ָצ ַ
וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֵּלאמֹרַ :צו ֶאת ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וִ ַ
וְ ָכל זָ ב וְ כֹל ָט ֵמא ָלנָ ֶפׁשִ :מּזָ ָכר ַעד נְ ֵק ָבה ְּת ַׁש ֵּלחּו ֶאל ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה ְּת ַׁש ְּלחּום
תֹוכם :וַ ּיַ ֲעׂשּו ֵכן ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל וַ יְ ַׁש ְּלחּו
יהם ֲא ֶׁשר ֲאנִ י ׁש ֵֹכן ְּב ָ
וְ ֹלא יְ ַט ְּמאּו ֶאת ַמ ֲחנֵ ֶ
אֹותם ֶאל ִמחּוץ ַל ַּמ ֲחנֶ ה ַּכ ֲא ֶׁשר ִּד ֶּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ֵּכן ָעׂשּו ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל.
ָ
רש"י מבאר (שם ד"ה "וישלחו מן המחנה"):
שלש מחנות היו שם בשעת חנייתן ,תוך הקלעים היא מחנה שכינה ,חניית
הלוים סביב כמו שמפורש בפרשת במדבר סיני היא מחנה לויה ,ומשם
ועד סוף מחנה הדגלים לכל ארבע הרוחות היא מחנה ישראל .הצרוע
נשתלח חוץ לכולן ,הזב מותר במחנה ישראל ומשולח מן השתים ,וטמא
לנפש מותר אף בשל לויה ואינו משולח אלא משל שכינה ,וכל זה דרשו
רבותינו מן המקראות במסכת פסחים (סז).
כפי שרש"י מביא ,בגמרא (פסחים סז ע"א) למדים מן הפסוקים שיש שלושה מחנות
שצריך לשלח מתוכם את הטמאים :מחנה שכינה ,מחנה לוויה ומחנה ישראל – ממחנה
ישראל משלחים מצורעים בלבד .ממחנה לוויה משלחים אף את הטמאים בטומאה
היוצאת מגופם ,כזב וזבה ,בעל קרי ונדה .וממחנה שכינה משלחים גם את הטמאים
בטומאת מת.
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בהמשך הספר ,בפרשת פרה ,אנו פוגשים שוב את האיסור (יט ,יא-יג):
יׁשי
ַהּנֹגֵ ַע ְּב ֵמת ְל ָכל נֶ ֶפׁש ָא ָדם וְ ָט ֵמא ִׁש ְב ַעת יָ ִמים :הּוא יִ ְת ַח ָּטא בֹו ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
יעי ֹלא יִ ְט ָהר:
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
יׁשי ַ
יעי יִ ְט ָהר וְ ִאם ֹלא יִ ְת ַח ָּטא ַּבּיֹום ַה ְּׁש ִל ִ
ּובּיֹום ַה ְּׁש ִב ִ
ַ
ָּכל ַהּנֹגֵ ַע ְּב ֵמת ְּבנֶ ֶפׁש ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר יָ מּות וְ ֹלא יִ ְת ַח ָּטא ֶאת ִמ ְׁש ַּכן ה' ִט ֵּמא וְ נִ ְכ ְר ָתה
ַהּנֶ ֶפׁש ַה ִהוא ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל ִּכי ֵמי נִ ָּדה ֹלא ז ַֹרק ָע ָליו ָט ֵמא יִ ְהיֶ ה עֹוד טֻ ְמ ָאתֹו בֹו.
גם כאן נעזר בפירוש רש"י (שם ד"ה "את משכן ה' טמא") המגדיר את גבולות האיסור
של כניסת טמא מת למקום הקודש" :אם נכנס לעזרה אפילו בטבילה בלא הזאת
שלישי ושביעי".
כלומר שאיסור טמא מת קיים מהתורה אך ורק בכניסה לעזרה ,ואיסור זה הוא איסור
חמור שעונשו במזיד כרת .לעומת זאת ,בנוגע לכניסה למחנה לוויה ,מבואר בתחילת
הסוגיה (שם) שכניסת טמא מת מותרת לכתחילה (ואפילו הכנסת המת עצמו!):
מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו – בארבעים [מלקות – א"ו] .זבין וזבות
שנכנסו לפנים ממחיצתן  -בארבעים .וטמא מת מותר ליכנס למחנה לויה.
ולא טמא מת בלבד אמרו ,אלא אפילו מת עצמו .שנאמר ויקח משה את
עצמות יוסף עמו ,עמו – במחיצתו [רש"י :ומשה לוי היה].
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עד כאן ראינו את המקורות העוסקים בהגדרת המחנות והלכותיהם סביב המשכן.
כאשר באו ישראל לבית הבחירה נתקדש המקום כפי שהתקדשו המחנות במדבר,
כמבואר בגמרא (זבחים קטז ע"ב):
תניא :כשם שמחנה במדבר כך מחנה בירושלים ,מירושלים להר הבית
מחנה ישראל ,מהר הבית לשער נקנור מחנה לויה ,מכאן ואילך מחנה
שכינה ,והן הן קלעים שבמדבר.
הרמב"ם (ביאת המקדש פ"ג ,הל' א-ד ,י ,יב) סיכם את הדינים השונים ופסקם להלכה:
מצות עשה לשלח כל הטמאים מן המקדש שנאמר וישלחו מן המחנה כל
צרוע וכל זב וכל טמא לנפש.
זה המחנה האמור כאן הוא מחנה שכינה שהוא מפתח עזרת ישראל ולפנים.
שומע אני שהמצורע והזב וטמא מת שלשתן במקום אחד ,ת"ל במצורע
בדד ישב מחוץ למחנה מושבו ,זה מחנה ישראל שהוא מפתח ירושלים
ולפנים .מה מצורע שטומאתו חמורה חמור שילוחו משילוח חבירו ,אף
כל שטומאתו חמורה חמור שילוחו משילוח חבירו ,לפיכך משלחין את
המצורע חוץ לג' מחנות שהוא חוץ לירושלים ,מפני שהוא מטמא בביאה,
מה שאין הזב מטמא.
ומשלחין זבין וזבות נדות ויולדות חוץ לשתי מחנות שהוא חוץ להר הבית ,מפני
שהן מטמאין המשכב והמושב אפילו מתחת האבן מה שאין המת מטמא.
טמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס להר הבית שנאמר ויקח משה את
עצמות יוסף עמו ,עמו במחנה הלויה.
וכשם ששילוח טמאים מן המקדש בעשה כך אם נכנסו עוברים בלא תעשה
שנאמר ולא יטמאו את מחניהם זה מחנה שכינה.
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טמא שנכנס למקדש במזיד ענוש כרת שנאמר ואם לא יכבס ובשרו לא
ירחץ ונשא עונו ,בשוגג מביא קרבן עולה ויורד שנאמר או נפש אשר תגע
בכל דבר טמא ,ואין חייבין כרת או קרבן אלא מעזרת ישראל ולפנים או
על תוספת העזרה שנתקדשה קדושה גמורה כמו שביארנו.
אם כן נמצאנו למדים כי דינו של הר הבית כדין מחנה לוויה האסור בכניסה לטמאים
בטומאה היוצאת מהגוף 1,ואדם שעבר ונכנס בטומאה ,עובר באיסור לאו ולוקה ארבעים.
לעומת זאת ,טמא מת מותר להיכנס להר הבית למעט מקום העזרה – אשר דינו כדין
מחנה שכינה ,ואם עבר ונכנס ,במזיד – ענוש כרת ,ובשוגג – חייב קרבן עולה ויורד.
עזרת נשים והחיל
מלבד התחומים המקודשים והאיסורים הנלמדים מהמחנות במדבר ,בבית המקדש
הוסיפו במדרגות הקדושה ובהגבלות הכניסה ,כפי שמובא במשנה (כלים פ"א מ"ח):
עשר קדושות הן ...הר הבית מקודש ממנו ,שאין זבים וזבות נדות ויולדות
נכנסים לשם .החיל מקודש ממנו ,שאין עובדי כוכבים וטמא מת נכנסים
לשם .עזרת נשים מקודשת ממנו ,שאין טבול יום נכנס לשם ואין חייבין
עליה חטאת.
עזרת הנשים והחיל הם חלק מהר הבית ולא מן העזרה ,וממילא היינו מצפים שטמא
מת יותר להיכנס אליהם ,כדין מחנה לוויה ובכל זאת המשנה אוסרת .בתוספתא (כלים
פ"א ה"ח) מופיע שורשם של הדברים:
טמא מת נכנס להר הבית ,ולא טמא מת בלבד אמרו אלא אפילו מת עצמו,
שנ' ויקח משה את עצמות יוסף עמו עמו במחנה לויה .ר' שמעון אומר
החיל ועזרת נשים מעלה יתרה בבית העולמים והטמאין שנכנסו לשם פטורין.

 .1להלן (סימן טו) נבאר מה דינו של בעל קרי.
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הדברים מפורשים גם בדברי הרמב"ם (בית הבחירה פ"ז ,הל' יא):
שלש מחנות היו במדבר ,מחנה ישראל והוא ארבע מחנות ,ומחנה לויה
שנאמר בה וסביב למשכן יחנו ,ומחנה שכינה והוא מפתח חצר אהל מועד
ולפנים ,וכנגדן לדורות ,מפתח ירושלים עד הר הבית כמחנה ישראל ,ומפתח
הר הבית עד פתח העזרה שהוא שער ניקנור כמחנה לויה ,ומפתח העזרה
ולפנים מחנה שכינה ,והחיל ועזרת הנשים מעלה יתירה בבית עולמים.
בהלכות ביאת המקדש (פ"ג ,הל' ד-ו) הוא סיכם את הדברים הלכה למעשה:
טמא מת אפילו המת עצמו מותר להכנס להר הבית ,שנאמר :ויקח משה
את עצמות יוסף עמו ,עמו במחנה הלויה.
החיל משלחין ממנו עכו"ם וטמאי מת ובועלי נדות ,אבל טבול יום נכנס
לשם שכבר טבל.
עזרת הנשים משלחין ממנו טבול יום אבל לא מחוסר כיפורים ,שמחוסר
כיפורים העריב שמשו ,ואסור טבול יום במחנה לויה מד"ס.
אם כן ,אף על פי שמהתורה טמא מת מותר במחנה לוויה ,אסרו חכמים את כניסתו
2
של טמא מת לעזרת הנשים ולחיל.
היוצא מדברים אלו ,כי לעת עתה ,כל עוד אין לנו אפר פרה אדומה ואיננו טהורים
מטומאת מת ,אסורים אנו להיכנס למקום המקדש ממש – מקום העזרה ,מהתורה.
לעומת זאת ,להר הבית מותר לטמא מת לעלות ובלבד שיטהר מטומאה הפורשת מגופו
באמצעות טבילה במקווה כהלכה .כמובן שבעלייתו הוא מוזהר ללכת רק במקומות

 .2להלן (סימן יא) נבאר את איסור הכניסה לחיל.
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בהם מותר ללכת לטמאי מתים ,כלומר ,שלא ייכנס למקום העזרות והחיל .הלכה זו,
5
כאמור ,מפורשת בש"ס 3וברמב"ם 4ואין חולק עליה.

[איור  ]2המחנות במקדש

 .3כלים פ"א משניות ו-ח; פסחים סז ע"ב; וראה מסכת מדות פ"ב.
 .4ביאת המקדש פ"ג ,הל' ג-י; בית הבחירה פ"ז ,הל' טו.
 .5מלבד שיטת הראשונים ,שלא נפסקה הלכה כמותם ,המתירים להיכנס בזמן הזה אף למקום המקדש
ממש ללא טהרה ,כפי שנבאר בהמשך.

