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הקדמה
כיום ,אין לנו מקו ם כינוס לתפילה ולדרישת התורה ,אלא בבתי הכנסת ובבתי המדרש .מקומות אלו החליפו את
המקום המרכזי בו היו כל ישראל מתקבצים לתפילה ,המקדש ,כפי שהדבר מתבטא בתפילת שלמה:
וְּ שָ מַ עְּ תָ אֶ ל תְּ ִּחנַת עַ בְּ ְּדָך וְּ עַ מְּ ָך י ְִּּׂשרָ אֵ ל אֲשֶ ר יִּתְּ פַלְּ לּו אֶ ל הַ מָ קוֹּם הַ ֶזה וְּ אַ תָ ה
תִּ ְּשמַ ע אֶ ל ְּמקוֹּם ִּשבְּ תְּ ָך אֶ ל הַ שָ מַ יִּם וְּ שָ מַ עְּ תָ וְּ סָ ל ְָּחתָ .
מלכים א ,ח ,ל
כמו כן שימש המקדש גם כמרכז לפסיקת ההלכה לכל ישראל ,כפי שמתואר בתורה:
כִּ י ִּי ָפלֵא ִּממְּ ָך דָ בָ ר לַמִּ ְּשפָט בֵ ין דָ ם לְּ דָ ם בֵ ין ִּדין לְּ ִּדין ּובֵ ין ֶנגַע ָל ֶנגַע ִּדבְּ רֵ י ִּריבֹּת
בִּ ְּשעָ רֶ יָך וְּ קַ ְּמתָ וְּ עָ לִּ יתָ אֶ ל הַ מָ קוֹּם אֲשֶ ר יִּבְּ חַ ר ה' אֹ-להֶ יָך בוֹּּ :ובָ אתָ אֶ ל הַ ֹּכ ֲהנִּים
הַ לְּ וִּ יִּ ם וְּ אֶ ל הַ שֹּפֵ ט אֲשֶ ר יִּהְּ יֶה בַ י ִָּמים הָ הֵ ם וְּ דָ רַ ְּשתָ וְּ הִּ גִּ ידּו לְּ ָך אֵ ת ְּדבַ ר הַ מִּ ְּשפָט:
וְּ עָ ִּׂש יתָ עַ ל פִּ י הַ דָ בָ ר אֲשֶ ר יַגִּ ידּו לְּ ָך ִּמן הַ מָ קוֹּם הַ הּוא אֲשֶ ר יִּבְּ חַ ר ה' וְּ שָ מַ ְּרתָ
ֹּאמרּו לְּ ָך
ַלעֲׂשוֹּת כְּ ֹּכל אֲשֶ ר יוֹּרּוָך :עַ ל פִּ י הַ תוֹּרָ ה אֲשֶ ר יוֹּרּוָך וְּ עַ ל הַ מִּ ְּש ָפט אֲשֶ ר י ְּ
ּוׂשמֹּאל:
תַ עֲׂשֶ ה ֹלא תָ סּור ִּמן הַ דָ בָ ר אֲשֶ ר יַגִּ ידּו לְּ ָך י ִָּמין ְּ
דברים יז ,ח-יא
אלא שנשאלת השאלה ,מנין לחכמים לקבוע את בתי המדרש והכנסיות כתחליפים (אפילו יהיו זמניים) למקום
המקדש? במאמר זה אציע כי יחזקאל הנביא הוא אשר ייסד את כל המפעל הגדול של חכמים ליצור תחליפים
למקום המקדש ולארץ ישראל ,עד אשר ה' ברחמיו הגדולים יחזירנו לארצנו ,ונבנה את מקום מקדשנו .עוד אענה
על השאלה :כיצד יתקיים המקדש השלישי לעולם?

סיור יחזקאל בירושלים  -פשעי ישראל
בפרקים ח' עד י" א בספר יחזקאל מובאות נבואותיו של יחזקאל ,בעוד זקני יהודה ,הגולים כבר שש שנים בארץ
כשדים ,יושבים לפניו .בנבואתו ,מובא יחזקאל במראות א-לוהים אל ירושלים ,ועובר סיור חזותי המציג את
פשעיהם של יושבי ירושלים:
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ִּימית הַ פ ֹּונֶה צָ פ ֹּונָה [ִּ ]...מצָ פוֹּן לְּ שַ עַ ר הַ ִּמזְּ בֵ חַ " (ח' ,ג') ,שם הוא
בתחילה הוא מובא "אֶ ל פֶ תַ ח שַ עַ ר הַ פְּ נ ִּ
רואה "סֵ מֶ ל הַ ִּקנְָּאה הַ ֶזה בַ בִּ ָאה" (שם ,ה') ,ופירשו יהודה אייזנברג במאמרו 'פרק ח :סמל הקנאה
המקנה' ,שהניחו את פסל מנשה או פסל ירבעם.
לאחר מכן ,מובא יחזקאל "אֶ ל פֶ תַ ח הֶ חָ צֵ ר" (שם ,ז') ,שם בקיר הוא רואה "כָל תַ בְּ נִּית ֶרמֶ ׂש ּובְּ הֵ מָ ה שֶ קֶ ץ
וְּ כָל גִּ לּולֵי בֵ ית י ְִּּׂש ָראֵ ל ְּמ חֻ קֶ ה עַ ל הַ ִּקיר סָ בִּ יב סָ בִּ יב :וְּ ִּשבְּ עִּ ים אִּ יש ִּמזִּ ְּקנֵי בֵ ית י ְִּּׂש ָראֵ ל וְּ ַי ֲא ַז ְּניָהּו בֶ ן שָ פָ ן
עֹּ מֵ ד בְּ ת ֹּוכָם עֹּ ְּמ ִּדים לִּ פְּ נֵיהֶ ם וְּ ִּאיש ִּמ ְּקטַ ְּרת ֹּו בְּ יָד ֹּו ַועֲתַ ר ֲענַן הַ ְּקט ֶֹּרת עֹּ לֶה" (שם ,י"א).
לאחר מכן (שם ,י"ד) ,מתאר יחזקאל שהוא מובא "אֶ ל פֶ תַ ח שַ עַ ר בֵ ית ה' אֲשֶ ר אֶ ל הַ צָ פ ֹּונָה" ,שם הוא
רואה "וְּ הִּ נֵה שָ ם הַ נ ִָּשים י ְֹּּשבוֹּת ְּמבַ כוֹּת אֶ ת הַ תַ מּוז".
ִּימית וְּ הִּ נֵה פֶ תַ ח הֵ יכַל ה' בֵ ין הָ אּולָם ּובֵ ין
אחר כך (שם ,ט"ז) מובא יחזקאל " אֶ ל חֲצַ ר בֵ ית ה' הַ פְּ נ ִּ
הַ ִּמזְּ בֵ חַ " ,שם הוא רואה " כְּ עֶ ְּׂש ִּרים ַוח ֲִּמשָ ה אִּ יש אֲחֹּ ֵריהֶ ם אֶ ל הֵ יכַל ה' ּופְּ נֵיהֶ ם קֵ ְּדמָ ה וְּ הֵ מָ ה ִּמ ְּשתַ חֲוִּ יתֶ ם
קֵ ְּדמָ ה לַשָ מֶ ש".
לבסוף (פרק י"א) מובא יחזקאל "אֶ ל שַ עַ ר בֵ ית ה' הַ קַ ְּדמ ֹּונִּי הַ פ ֹּונֶה קָ ִּדימָ ה" ,ושם הוא רואה "וְּ הִּ נֵה
בְּ פֶ תַ ח הַ שַ עַ ר עֶ ְּׂש ִּרים ַוח ֲִּמשָ ה אִּ יש וָאֶ ְּראֶ ה בְּ ת ֹּוכָם אֶ ת ַי ֲא ַז ְּניָה בֶ ן עַ זֻר וְּ אֶ ת פְּ ל ְַּטיָהּו בֶ ן בְּ ָניָהּו ׂשָ ֵרי הָ עָ ם"
(שם ,א') .את חטאם מסביר ה' במפורש " :אֵ לֶה הָ ֲאנ ִָּשים הַ חֹּ ְּשבִּ ים ָא ֶון וְּ הַ ֹּיעֲצִּ ים עֲצַ ת ָרע בָ עִּ יר הַ זֹּאת"
(שם ,ב') .נביא בהמשך את ההסבר במה מאשים אותם הנביא.

משמעות הסיור של יחזקאל בירושלים נראית כמכוונת להסביר לו מדוע עתיד ה' להוציא על יושבי ירושלים גזר
דין כה קשה .בלשונה של התורה" ,מה חרי האף הגדול הזה?" (דברים כט ,כג) .אם כן ,התשובה ברורה :כל
שדרות העם אשר בירושלים עושים תועבות לפני ה'; בנסתר ובגלוי ,זקני העם ,השרים ושאר העם ,כולל הנשים
 כולם שותפים לטומאת העיר.אמנם האם זו הסיבה היחידה? נראה שלא ,שאם כן לא היה צריך ה' לקחת את יחזקאל במראות א-לוהים על מנת
שיראה בעצמו את כל המעשים בכל מקומות המקדש ,אלא היה לו להסתפק בתיאור החטאים של החוטאים
שבעבורם צריכים הם להיענש.
לעניות דעתי ,מטרת הסיור בבית המקדש היא להסביר ליחזקאל מדוע הוא ראה את השכינה על גבי מרכבה
בנהר כבר אשר בבבל ,כפי שמתואר בפרק א':
ֹלשים שָ נָה בָ ְּרבִּ יעִּ י בַ ח ֲִּמשָ ה לַחֹּ דֶ ש ַו ֲאנִּי בְּ תוְֹּך-הַ ג ֹּולָה עַ ל-נְּהַ ר-כְּ בָ ר
ַויְּהִּ י בִּ ְּש ִּ
נִּפְּ תְּ חּו הַ שָ מַ יִּם וָאֶ ְּראֶ ה מַ ְּראוֹּת אֹ-להִּ ים [ ]...וָאֵ רֶ א וְּ הִּ נֵה רּוחַ סְּ עָ רָ ה בָ ָאה ִּמן-
ּומת ֹּוכָּה כְּ עֵ ין הַ חַ ְּשמַ ל ִּמתוְֹּך
הַ צָ פוֹּן עָ נָן גָדוֹּל וְּ אֵ ש ִּמתְּ לַקַ חַ ת וְּ נֹּ גַּה ל ֹּו סָ בִּ יב ִּ
ַארבַ ע חַ יוֹּת [ ]...וְּ הַ חַ יוֹּת רָ צוֹּא וָשוֹּב כְּ מַ ְּראֵ ה הַ בָ זָק :וָאֵ רֶ א
הָ אֵ שִּ :מת ֹּוכָּה ְּדמּות ְּ
ַארבַ עַ ת ָפנָיו [ּ ]...ובְּ ֶלכֶת הַ חַ יוֹּת
הַ חַ יוֹּת וְּ הִּ נֵה אוֹּפַ ן אֶ חָ ד בָ ָארֶ ץ אֵ צֶ ל הַ חַ יוֹּת לְּ ְּ
יֵלְּ כּו הָ אוֹּפַ נִּים אֶ צְּ לָם ּובְּ הִּ נָׂשֵ א הַ חַ יוֹּת מֵ עַ ל הָ ָארֶ ץ ִּי ָנ ְּׂשאּו הָ אוֹּפַ נִּים [ְּּ ]...ודמּות
עַ ל-רָ אשֵ י הַ חַ יָה רָ ִּקיעַ כְּ עֵ ין הַ קֶ רַ ח הַ נוֹּרָ א נָטּוי עַ ל-רָ אשֵ יהֶ ם ִּמלְּ מָ עְּ לָה []...
ּוממַ עַ ל לָרָ ִּקיעַ אֲשֶ ר עַ ל-רֹּאשָ ם כְּ מַ ְּראֵ ה אֶ בֶ ן-סַ פִּ יר ְּדמּות כִּ סֵ א וְּ עַ ל ְּדמּות הַ כִּ סֵ א
ִּ
ְּדמּות כְּ מַ ְּראֵ ה ָאדָ ם עָ לָיו ִּמלְּ מָ עְּ לָה [ ]...הּוא מַ ְּראֵ ה ְּדמּות כְּ בוֹּד-ה' וָאֶ ְּראֶ ה וָאֶ פֹּ ל
עַ לָ -פנַי וָאֶ ְּשמַ ע קוֹּל ְּמדַ בֵ ר.
יחזקאל א ,א-כח
תיאור המרכבה בא להמחיש ליחזקאל שהשכינה כבר אינה בירושלים ,אינה עוד במקום קבע ,אלא נודדת היא
על גבי מרכבה הנישאת על ידי חיות.

חטאי ירושלים ומסעי מרכבת ה'
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בפרק י' ,לאחר שיחזקאל כבר נוכח לראות את חטאי ישראל המובילים לעונש ,ואת שליח ה' שלוח לזרוק גחלים
על ירושלים (סמל החורבן) ,מוסיף יחזקאל לתאר את עליית כבוד ה' על הכרובים (החיות) שנועדו לשאת את
מרכבתו מחוץ ירושלים:
ִּימית":
ימין לַבַ יִּת בְּ בֹּא ֹּו הָ אִּ יש וְּ הֶ עָ נָן מָ לֵא אֶ ת הֶ חָ צֵ ר הַ פְּ נ ִּ
וְּ הַ כְּ רֻ בִּ ים עֹּ ְּמ ִּדים ִּמ ִּ
וַ י ָ רָ ם ְּכ ב וֹּ ד ה ' ֵמ ַע ל ַה ְּכ ר ּו ב ַע ל מִּ ְּפ ַת ן ַה ָב יִּ ת וַיִּ מָ לֵא הַ בַ יִּת אֶ ת
הֶ עָ נָן וְּ הֶ חָ צֵ ר מָ לְּ ָאה אֶ ת נֹּ גַּה כְּ בוֹּד ה' :וְּ קוֹּל ַכנְּפֵ י הַ כְּ רּובִּ ים נ ְִּּשמַ ע עַ ד הֶ חָ צֵ ר
הַ ִּחי ֹּצנָה כְּ קוֹּל אֵ -ל שַ -דַ י בְּ דַ בְּ רוֹּ ]...[ :וַ י ֵ ֵצ א ְּכ ב וֹּ ד ה ' ֵמ ַע ל מִּ ְּפ ַת ן
ַה ָב יִּ ת וַ י ַ ע ֲ מֹּ ד ַע ל ַה ְּכ ר ּו ִּב י ם :וַיִּ ְּׂשאּו הַ כְּ רּובִּ ים אֶ ת ַכנְּפֵ יהֶ ם ַויֵרוֹּמּו ִּמן
ש ַע ר ֵב י ת ה '
הָ ָארֶ ץ לְּ עֵ ינַי בְּ צֵ אתָ ם וְּ הָ אוֹּפַ נִּים לְּ עֻמָ תָ ם וַ י ַ ע ֲ מֹּ ד פֶ ַת ח ַ
ַה ַק דְּ מ וֹּ נִּ י ּוכְּ בוֹּד אֹ-להֵ י י ְִּּׂשרָ אֵ ל ֲעלֵיהֶ ם ִּמלְּ מָ עְּ לָה ]...[ :וַיִּ ְּׂשאּו הַ כְּ רּובִּ ים אֶ ת
ַכנְּפֵ יהֶ ם וְּ הָ אוֹּפַ נִּים לְּ עֻמָ תָ ם ּוכְּ בוֹּד אֹ-להֵ י י ְִּּׂשרָ אֵ ל ֲעלֵיהֶ ם ִּמלְּ מָ עְּ לָה :וַ י ַ ַע ל
ש ר מִּ ֶק דֶ ם
ְּכ ב וֹּ ד ה ' ֵמ ַע ל ת וֹּ ְך ָה ִּע י ר וַ י ַ ע ֲ מֹּ ד ַע ל ָה ָה ר אֲ ֶ
לָ ִּע י ר:
יחזקאל י ,ג-כג
תיאור יציאת כבוד ה' מהבית ומירושלים ,ועמידתו על הר הזיתים ,ממחיש קודם כל את העובדה שבית המקדש,
אף שעדיין עומד על כנו ,הינו ללא שכינה ,ובעוד תקופה קצרה עתיד הוא להיחרב; אך בנוסף ,הוא גם עונה על
השאלה מדוע השכינה נודדת מבית המקדש וירושלים .הטעם פשוט :כאשר משווים את תיאור הטומאות שעשו
בבית המקדש (אשר ראינו לעיל) לתיאור עזיבת השכינה מהמקדש ,רואים שהאירועים תלויים זה בזה ומשפיעים
זה על זה :עזיבת המקדש תלויה בטומאות בני ישראל.
נמצא ,אם כן ,שעזיבת ה' את משכן הקבע שלו בירושלים ועלייתו על מרכבה נודדת בגולה נובעות באופן ישיר
מטומאות בני ישראל אשר עשו במקדש.
הבנה זו אומר יחזקאל במפורש .בסוף תיאור עזיבת כבוד ה' את המקדש ,ועלייתו על גבי המרכבה ויציאתו
מחוץ לירושלים ,מסביר יחזקאל שהתיאור של המרכבה שעליה יוצא מחוץ לירושלים תואם למרכבה שראה על
נהר כבר ,וכך כתב" :הִּ יא הַ חַ יָה אֲשֶ ר ָראִּ יתִּ י תַ חַ ת אֹ-להֵ י י ְִּּׂש ָראֵ ל בִּ נְּהַ ר כְּ בָ ר וָאֵ ַדע כִּ י כְּ רּובִּ ים הֵ מָ ה" (י' ,כ').
מסתבר שהנביא יחזקאל אינו מבין מדוע הוא רואה מראות א-לוהים בחו"ל ,הלא כבוד ה' בירושלים בבית
המקדש .על כך עונה לו ה' באמצעות תיאור מסע השכינה מירושלים  -אין כבוד ה' עוד בירושלים בעקבות
טומאות בנ"י אלא נמצא הוא בבבל בנהר כבר ,על כן הוא חזה את המרכבה שם.

פליטת ישראל  -תפיסתם של יושבי ירושלים
אך לא רק המקדש עתיד להיחרב בעקבות עזיבת כבוד ה' .לעזיבתו של כבוד ה' (השכינה) את ירושלים יש
משמעות גם לגורלם של שארית ישראל .הבה נעיין בפרק י"א  -התחנה האחרונה במסע השכינה מירושלים -
בכדי להבין משמעות זו.
אולם לפני כן ,הקדמה קטנה .בספר ירמיהו מתואר ויכוח מר בין ירמיהו ובין נביא שקר בשם שמעיה הנחלמי:
וְּ אֵ לֶה ִּדבְּ רֵ י הַ סֵ פֶ ר אֲשֶ ר שָ לַח י ְִּּר ְּמיָה הַ נָבִּ יא ִּמירּושָ ִּ ָלם אֶ ל־יֶתֶ ר זִּ ְּקנֵי הַ ג ֹּו ָלה וְּ אֶ ל־
הַ ֹּכ ֲהנִּים וְּ אֶ ל־הַ נְּבִּ יאִּ ים וְּ אֶ ל־כָל־הָ עָ ם אֲשֶ ר הֶ גְּ ָלה נְּבֽ ּוכ ְַּדנֶאצַ ר ִּמירּושָ ִּ ַלם בָ ֽ ֶבלָה:
ֹּכה ָאמַ ר ה' צְּ -בָ אוֹּת אֹ-להֵ י י ְִּּׂשרָ אֵ ל לְּ כָל הַ ג ֹּולָה אֲשֶ ר הִּ גְּ לֵיתִּ י ִּמירּושָ ִּ ַלם בָ בֶ לָה:
בְּ נּו בָ תִּ ים וְּ שֵ בּו וְּ נ ְִּּטעּו גַנוֹּת וְּ אִּ כְּ לּו אֶ ת פִּ ְּריָןְּ :קחּו נ ִָּשים וְּ הוֹּלִּ ידּו בָ נִּים ּובָ נוֹּת
ּוקחּו לִּ בְּ נֵיכֶם נ ִָּשים וְּ אֶ ת בְּ נוֹּתֵ יכֶם תְּ נּו ַל ֲאנ ִָּשים וְּ תֵ ל ְַּדנָה בָ נִּים ּובָ נ ֹּות ְּּורבּו שָ ם וְּ ַאל
ְּ
תִּ ְּמעָ טּו :וְּ ִּד ְּרשּו אֶ ת ְּשלוֹּם הָ עִּ יר אֲשֶ ר הִּ גְּ לֵיתִּ י אֶ תְּ כֶם שָ מָ ה וְּ הִּ תְּ פַלְּ לּו בַ עֲדָ ּה אֶ ל
ה' כִּ י בִּ ְּשלוֹּמָ ּה יִּהְּ יֶה ָלכֶם שָ לוֹּם:

שלמה פליטר
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וְּ אֶ לְּ -שמַ עְּ יָהּו הַ נֶחל ִָּמי ,תֹּ אמַ ר לֵאמֹּר .כֹּהָ-אמַ ר ה' צְּ -בָ אוֹּת ,אֹ-להֵ י י ְִּּׂשרָ אֵ ל--
לֵאמֹּר :יַעַ ן אֲשֶ ר אַ תָ ה שָ ל ְַּחתָ בְּ ִּש ְּמכָה סְּ פָ ִּרים ,אֶ ל-כָל-הָ עָ ם אֲשֶ ר בִּ ירּושָ ִּ ַלם,
וְּ אֶ ל-צְּ פַ ְּניָה בֶ ן-מַ עֲׂשֵ יָה הַ כֹּהֵ ן ,וְּ אֶ ל כָל-הַ ֹּכ ֲהנִּים לֵא ֹּמר []...
לָמָ ה ֹלא גָעַ ְּרתָ  ,בְּ י ְִּּר ְּמיָהּו ,הָ עַ נְּתֹּ תִּ י--הַ מִּ תְּ נַבֵ אָ ,לכֶם .כח כִּ י עַ ל-כֵן שָ לַח אֵ לֵינּו,
בָ בֶ ל לֵאמֹּר--אֲרֻ כָה הִּ יא; בְּ נּו בָ תִּ ים ,וְּ שֵ בּו ,וְּ נ ְִּּטעּו גַנוֹּת ,וְּ אִּ כְּ לּו אֶ ת-פְּ ִּריהֶ ן []...
ַויְּהִּ י ְּדבַ ר ה' אֶ ל י ְִּּר ְּמיָהּו לֵאמֹּרְּ :שלַח עַ ל כָל הַ ג ֹּולָה לֵאמֹּר ֹּכה ָאמַ ר ה' אֶ ל
ְּשמַ עְּ יָה הַ נֶח ל ִָּמי יַעַ ן אֲשֶ ר נִּבָ א ָלכֶם ְּשמַ עְּ יָה ַו ֲאנִּי ֹלא ְּשל ְַּחתִּ יו ַויַבְּ טַ ח אֶ תְּ כֶם עַ ל
שָ קֶ ר.":
ירמיהו כט ,א-לא
נושא המחלוקת בין ירמיהו לשמעיה היה בשאלה מה צריכים לעשות בני הגולה שגלו על ידי נבוכדנאצר .האם
צריכים הם להשתקע בגלות עד שירחמם ה' ,או שמא אין להם להשתקע שם ,אלא בעוד זמן קצר עתידים הם
לחזור לירושלים .ירמיהו הנביא טען שצריכים הם להשתקע ,ואילו שמעיה טען כנגדו שלא.
נראה שתפיסתו זו של שמעיה היוותה את הבסיס לתפיסתם של יושבי ירושלים בתקופת יחזקאל .לאחר ששולח
ה' את המשחיתים ,להחריב את ירושלים ,נאמר:
וַתִּ שָ א אֹּתִּ י רּוחַ  ,וַתָ בֵ א אֹּתִּ י אֶ ל שַ עַ ר בֵ ית ה' הַ קַ ְּדמ ֹּונִּי הַ פ ֹּונֶה קָ ִּדימָ ה .וְּ הִּ נֵה
בְּ פֶ תַ ח הַ שַ עַ ר עֶ ְּׂש ִּרים ַוח ֲִּמשָ ה אִּ יש .וָאֶ ְּראֶ ה בְּ ת ֹּוכָם אֶ ת ַי ֲא ַז ְּניָה בֶ ן עַ זֻר ,וְּ אֶ ת
פְּ ל ְַּטיָהּו בֶ ן בְּ ָניָהּוׂ-שָ ֵרי הָ עָ םַ :ויֹּאמֶ ר אֵ לָי" :בֶ ן ָאדָ ם אֵ לֶה הָ ֲאנ ִָּשים הַ חֹּ ְּשבִּ ים ָאוֶן,
וְּ הַ ֹּיעֲצִּ ים עֲצַ ת רָ ע בָ עִּ יר הַ זֹּאת :הָ א ְֹּּמ ִּריםֹ" :לא בְּ קָ רוֹּב בְּ נוֹּת בָ תִּ ים ,הִּ יא הַ סִּ יר
ַו ֲאנ ְַּחנּו הַ בָ ׂשָ ר":
יחזקאל יא ,א-ג
שרי העם היושבים בשער העיר ובתוכם פלטיה ויאזניה אומרים כדברים שאמר שמעיה בוויכוחו עם ירמיהו .הם
טוענים כי אין לאנשי הגולה לבנות בתים; לא יהיה חורבן בירושלים ,ועתיד העם לחזור במהרה .הם רואים
עצמם כבשר בתוך סיר בישול ,שעל ידי הבישול הבשר מחזיק לאורך זמן ולא מתקלקל; כך ירושלים תהיה לסיר
לשמור על העם מפני חורבן.
ט ענה זו ביסודה מושתתת על התפיסה שירושלים הינה עיר ה' ,ועל כן ה' ישמור על הנמצאים בתוכה .אולם
במקום לראות את ישועת יושבי ירושלים ,נאמרַ " :ויְּהִּ י כְּ ִּהנָבְּ אִּ יּ ,ופְּ ל ְַּטיָהּו בֶ ן בְּ ָניָה מֵ ת" (י"א,י"ג) .אחד משרי
העם החשובים ,מתנבא יחזקאל ,עתיד למות .יחזקאל רואה זאת כסמל לחיתום דינם של יושבי ירושלים ,והוא
מגיב כך" :וָאֶ פֹּ ל עַ ל פָ נַי .וָאֶ זְּ עַ ק קוֹּל גָדוֹּל .וָאֹּ מַ ר" :אֲהָ ּה ה' א-להים! ָכלָה אַ תָ ה עֹּ ׂשֶ ה אֵ ת
ְּשאֵ ִּרית י ְִּּׂש ָראֵ ל" (שם,שם) .יחזקאל זועק כלפי ה' שעל ידי כליון שרי ירושלים ,מביא הוא כליה על עם ישראל
כולו ,שהרי יושבי ירושלים הינם שארית ישראל.
ַויְּהִּ י ְּדבַ ר ה' אֵ לַי לֵאמֹּר " :בֶ ן ָאדָ ם ַאחֶ יָךַ ,אחֶ יָך ַאנְּשֵ י גְּ ֻאלָתֶ ָך ,וְּ כָל בֵ ית י ְִּּׂשרָ אֵ ל
ָאמרּו לָהֶ ם י ְֹּּשבֵ י יְּרּושָ ִּ ַלם" :רַ חֲקּו מֵ עַ ל ה'! לָנּו הִּ יא נִּתְּ נָה הָ ָארֶ ץ-
כֹֻּלה ,אֲשֶ ר ְּ
לְּ מוֹּרָ שָ ה"ָ :לכֵן ,אמֹּר" :כֹּה ָאמַ ר ה' א-להים ,כִּ י הִּ ְּרחַ ְּקתִּ ים בַ ג ֹּויִּם ,וְּ כִּ י
שר
הֲפִּ יצוֹּתִּ ים בָ אֲרָ צוֹּת ,וָ א ִּה י לָ ֶה ם ְּל מִּ קְּ דָ ש מְּ ַע ט ָב אֲ רָ צ וֹּ ת אֲ ֶ
ש ם ":
ָב א ּו ָ
יחזקאל שם ,יד-טז
ה' מתקן את יחזקאל .הוא מאשים אותו בכך שאינו מעריך את האנשים הקרובים לו' ,אחיו' יושבי הגלות .יתרה
מכך ,תפיסתו של יחזקאל מזדהה עם תפיסתם השגויה של יושבי ירושלים שהאמינו שהגולים אבודים ,וכי רק
יושבי ירושלים הינם בחירת ישראל ושארית הפליטה.
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הם חשבו כך משום שראו את גלות יהויכין כעונש שאין לו תיקון ,וכי האנשים ששרדו בירושלים ולא גלו ,אותם
ה' לא יגלה; לא מפני שהם צדיקים במעשיהם ,אלא משום שהם ראו את ירושלים כבית ה' אשר השכינה שוכנת
בו לעולם ,אפילו כשהם חוטאים .תפיסה זו מוכרת זה מכבר מדברי העם לירמיה שאמרו שאין חשש לחורבן
אפילו אם יחטאו ,הודות לבית המקדש שמוגן מפני חורבן .על כך משיב להם ירמיה הנביא "כֹּ הָ-אמַ ר ה' צְּ -
יטיבּו ַד ְּרכֵיכֶםּ ,ומַ עַ לְּ לֵיכֶם; ַואֲשַ כְּ נָה אֶ תְּ כֶם ,בַ מָ קוֹּם הַ זֶהַ :אל-תִּ בְּ ְּטחּו ָלכֶם ,אֶ לִּ -דבְּ ֵרי
בָ אוֹּת ,אֹ -להֵ י י ְִּּׂש ָראֵ ל ,הֵ ִּ
הַ שֶ קֶ ר לֵאמֹּ ר :הֵ יכַל ה' הֵ יכַל ה' ,הֵ יכַל ה' הֵ מָ ה"( .ז' ,ג'-ד')
לא זאת התפיסה הנכונה ,אומר ה' ליחזקאל .אין ליושבי ירושלים לסמוך על המקדש שיצילם ,שהרי כפי שראינו
כבר ,השכינה אינה שורה ,וממילא אין המקדש בית ה' ,וממילא אין להם לסמוך עליו שעל ידו יינצלו גם אם
ירשיעו.
התפיסה הנכונה היא כי דווקא יושבי הגולה ,אלה שגלו ,הם הם שעתידים לשוב לארץ ,משום שהם נכלמו
ממעשיהם ועתידים לחזור בתשובה שלימה ולחזור לארץ ישראל .לעת עתה ,כל זמן שהם בגולה ישרה ה'
שכינתו עליהם ,באמצעות 'מקדש מעט' ,וישגיח עליהם לבל יכלו בגולה.
נמצא שיושבי ירושלים אינם 'שארית ישראל' כלל ,אלא יושבי הגלות הם השארית ,וכלפיהם צריך להיות עיקר
המאמץ והדאגה.

חורבן ירושלים ושובם של הגולים
ממשיך יחזקאל ומתאר את עתידם של יושבי ירושלים:
וַתִּ פֹּ ל עָ לַי רּוחַ ה'ַ ,ויֹּאמֶ ר אֵ לַי :אמֹּר :כֹּה ָאמַ ר ה' :כֵן אֲמַ ְּרתֶ ם בֵ ית י ְִּּׂשרָ אֵ ל,
ּומלֵאתֶ ם חּוצֹּתֶ יהָ
ּומַ עֲלוֹּת רּו ֲחכֶם ֲאנִּי יְּדַ עְּ תִּ יהָ  :הִּ ְּרבֵ יתֶ ם חַ לְּ לֵיכֶם בָ עִּ יר הַ זֹּאתִּ ,
חָ לָלָ :לכֵן ,כֹּה ָאמַ ר ה' א-להים :חַ לְּ לֵיכֶם אֲשֶ ר ׂשַ ְּמתֶ ם בְּ ת ֹּוכָּה ,הֵ מָ ה הַ בָ ׂשָ ר וְּ הִּ יא
הַ סִּ יר ,וְּ אֶ תְּ כֶם הוֹּצִּ יא ִּמת ֹּוכָּה :חֶ רֶ ב יְּרֵ אתֶ ם ,וְּ חֶ רֶ ב ָאבִּ יא ֲעלֵיכֶםְּ .נאֻם ה' א-להים:
וְּ הוֹּצֵ אתִּ י אֶ תְּ כֶם ִּמת ֹּוכָּה ,וְּ נָתַ תִּ י אֶ תְּ כֶם בְּ יַד ז ִָּרים ,וְּ עָ ִּׂשיתִּ י בָ כֶם ְּשפָ ִּטים :בַ חֶ רֶ ב
תִּ פֹּ לּו .עַ ל גְּ בּול י ְִּּׂשרָ אֵ ל אֶ ְּשפוֹּט אֶ תְּ כֶם ,וִּ ידַ עְּ תֶ ם כִּ י ֲאנִּי ה'ִּ :ה י א ֹל א ִּת ְּה י ֶ ה
ׂש ר ,אֶ ל גְּ בּול י ְִּּׂשרָ אֵ ל אֶ ְּשפֹּ ט
לָ כ ֶ ם ְּל ִּס י ר ְּ ,ו ַא ֶת ם ִּת ְּה י ּו ְּב ת וֹּ כ ָ ּה ְּל ָב ָ
ּומ ְּשפָטַ י ֹלא ע ֲִּׂשיתֶ ם,
אֶ תְּ כֶם :וִּ ידַ עְּ תֶ ם כִּ י ֲאנִּי ה' אֲשֶ ר בְּ חֻקַ י ֹלא ֲהלַכְּ תֶ םִּ ,
ּוכְּ ִּמ ְּשפְּ טֵ י הַ ג ֹּויִּם אֲשֶ ר סְּ בִּ יבוֹּתֵ יכֶם ע ֲִּׂשיתֶ ם:
יחזקאל יא ,ה-יב
יחזקאל מנבא שנבואתם השקרית של יושבי ירושלים  -שהם יהיו הבשר וירושלים תהיה לסיר  -לא תחול
עליהם ,אלא על האנשים הרבים שהם רצחו בעיר .אותם הנרצחים יהיו הבשר (המת) ,ויושבי ירושלים יגלו מן
העיר וימותו בחו"ל ,לא הם ,מכריז ה' ,יהיו שארית ישראל (ע"פ פירוש המצודות).
לעומת זאת ,בתוך נבואת החורבן ,מתנבא יחזקאל על עתידם של יושבי הגלות:
ָלכֵן ,אמֹּר" :כֹּה ָאמַ ר ה' א-להים" :וְּ ִּקבַ צְּ תִּ י אֶ תְּ כֶם ִּמן הָ עַ ִּמים ,וְּ ָאסַ פְּ תִּ י אֶ תְּ כֶם ִּמן
ַאדמַ ת י ְִּּׂשרָ אֵ לּ :ובָ אּו שָ מָ ה וְּ הֵ סִּ ירּו
הָ אֲרָ צוֹּת אֲשֶ ר נְּפֹּ צוֹּתֶ ם בָ הֶ ם ,וְּ נָתַ תִּ י ָלכֶם אֶ ת ְּ
אֶ ת כָל ִּשקּוצֶ יהָ  ,וְּ אֶ ת כָל ת ֹּועֲבוֹּתֶ יהָ ִּממֶ נָה :וְּ נָתַ תִּ י לָהֶ ם לֵב אֶ חָ ד ,וְּ רּוחַ חֲדָ שָ ה
אֶ תֵ ן בְּ ִּק ְּרבְּ כֶםַ ,והֲסִּ רֹּתִּ י לֵב הָ אֶ בֶ ן ִּמבְּ ׂשָ רָ ם ,וְּ נָתַ תִּ י לָהֶ ם לֵב בָ ׂשָ ר :לְּ מַ עַ ן בְּ חֻקֹּ תַ י
ֵילֵכּו ,וְּ אֶ ת ִּמ ְּשפָטַ י י ְִּּש ְּמרּו .וְּ עָ ׂשּו אֹּתָ ם ,וְּ הָ יּו לִּ י לְּ עָ םַ ,ו ֲאנִּי אֶ הְּ יֶה לָהֶ ם ֵל-אֹלהִּ ים:
שם ,יז-כ
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יחזקאל מנבא שיושבי הגלות עתידים להיגאל בשנית ,לשוב לארץ ישראל ,להסיר את כל התועבות שנעשו שם
(רצח ,עבודה זרה ,חילול שבת וכדומה) ולקיים את כל חוקי התורה .הגאולה תצמח מיושבי הגלות ,וה' עתיד
להחזיר את יושבי הגלות להיות עמו בארץ ישראל.

מקדש מעט  -במשנת חז"ל:
ראינו עד כה שנבואת יחזקאל באה לגלות שקיימת מציאות (אף על פי שאיננה אידיאלית ,כמובן) בה יהיו ישראל
בגלות ,וה' יהיה עמהם ב'מקדש מעט' .אמנם ,מה משמעותו של מקדש מעט?
האמוראים מתייחסים למושג 'מקדש מעט' ככולל מעין 'מקדשים רבים' ,המשמשים תחליף למקדש הקבע שהיה
בירושלים .כך נראה בגמרא:
"ואהי להם למקדש מעט"  -אמר רבי יצחק :אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות
שבבבל .ורבי אלעזר אמר :זה בית רבינו שבבבל.
בבלי מגילה כט ,ע"א
האמוראים ראו את 'מקדש מעט' המופיע ביחזקאל כמתייחס למוקדים שבהם התאספו קהילות קהילות בגולה,
ולמדו תורה והתפללו .הקשר בין 'מקדש' לתורה ולתפילה נובע כנראה מהלימוד שעבודה היא תפילה ,כמו
שמצאנו במקור אחר:
ומנא לן דבתפלה דתניא {דברים יא-יג} "לאהבה את ה' א-להיכם ולעבדו
בכל לבבכם" ,איזו היא עבודה שהיא בלב? הוי אומר זו תפלה.
בבלי תענית ב ,ע"א
ובית המדרש כמקום שפוסקים בו ,לפי שלמדו" :משנחרב המקדש אין לו לקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של
הלכה בלבד" (ברכות ח , ).כפי שעסקו בסנהדרין הגדולה בזמן שעמד המקדש על כנו .כך גם "בית רבינו שבבל"
הוא מקדש מעט ,כפי שהיה המקדש למקום בו נפסקות ההלכות לעם.
יתרה מזאת דורש רבא (שם)" :מאי דכתיב {תהילים צ-א} "ה' מעון אתה היית לנו"? אלו בתי כנסיות ובתי
מדרשות"  .במילה 'מעון' טמונה משמעות עמוקה :רבא סובר כי ה' שוכן עם ישראל כאשר הם מתכנסים לתפילה
ולדרישת התורה דווק א ,כנראה משום שראה רבא שה' שוכן בציבור העוסק ברצון ה' על ידי התורה כפי שעסקו
הסנהדרין בסמוך לבית המקדש ,וכאשר הוא דורש את רצון ה' ופוסק הלכות בבית המדרש משכין הוא את
ישראל בתוך הקהל.
דעת רבי אלעזר היא שמקדש מעט הינו ביטוי למקום בו גר הרב הגדול של הגולה .רבי אלעזר סובר שכפי שבית
המקדש היה המקום החשוב ביותר לעם ,ולכן היו עולים אליו ומכבדים אותו ,כך גם ביתם של הרבנים החשובים
בימי הגמרא הבבלית ,שהיה המקום החשוב ביותר שנמצא בגולה .נמצאנו למדים שחז"ל ראו את ה'מקדש מעט'
כבתי הוועד של ישראל לתורה ולתפילה ,המקומות שהוקדשו לעיסוק של רבים בדרכים לדבוק בה' ,אלו
שנשארו לאחר חורבן הבית.
בהמשך הגמרא מובאת דעת רבי שמעון בר יוחאי ,הלומד מן הפסוקים שהשכינה שורה בישראל בכל מקום
שגלו אליו .וכך נאמר שם:
תניא רבי שמעון בן יוחי אומר בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב''ה
שבכל מקום שגלו -שכינה עמהן.
גלו למצרים שכינה עמהן שנאמר{ :שמואל א ב-כז} "הנגלה נגליתי לבית
וגו'.
במצרים"
בהיותם
אביך
גלו לבבל שכינה עמהן שנאמר {ישעיה מג-יד} "למענכם שלחתי בבלה".
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ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן .שנאמר {דברים ל-ג} "ושב ה' א-להיך
את שבותך" ' ,והשיב' לא נאמר ,אלא 'ושב' .מלמד שהקב''ה שב עמהן מבין
הגליות בבבל.
בבלי מגילה כט ,ע"א
רשב" י מעצים את התפיסה שראינו ביחזקאל ,ומדגיש כי ה' אינו שורה דווקא במקום שנאספים בו ללמוד תורה
או להתפלל כפי שהציגו זאת האמוראים ,אלא בכל בית ישראל ,שחביבים ישראל על ה' והוא משגיח עליהם
בכל מקום שהם .תפיסה זו מרחיבה את המושג מקדש מעט לבתי בית ישראל ,כולם בניו.

מקדש קבע בעת הגאולה
נבואת יחזקאל על מקדש הקבע העתידית מופיעה בתוך נבואות הנחמה על ישראל:
וְּ דַ בֵ ר ֲאלֵיהֶ ם כֹּה ָאמַ ר ֲא ֹּדנָי יְּהוִּ ה הִּ נֵה ֲאנִּי ֹלקֵ חַ אֶ ת בְּ נֵי י ְִּּׂשרָ אֵ ל ִּמבֵ ין הַ ג ֹּויִּם אֲשֶ ר
ַאדמָ תָ ם ]...[ :וְּ ֹלא יִּטַ מְּ אּו עוֹּד
הָ לְּ כּו שָ ם וְּ ִּקבַ צְּ תִּ י אֹּתָ ם ִּמסָ בִּ יב וְּ הֵ בֵ אתִּ י אוֹּתָ ם אֶ ל ְּ
בְּ גִּ לּולֵיהֶ ם ּובְּ ִּשקּוצֵ יהֶ ם ּובְּ ֹּכל פִּ ְּשעֵ יהֶ ם וְּ הוֹּשַ עְּ תִּ י אֹּתָ ם ִּמכֹּל מו ְֹּּשבֹּתֵ יהֶ ם אֲשֶ ר
חָ ְּטאּו בָ הֶ ם וְּ ִּטהַ ְּרתִּ י אוֹּתָ ם וְּ הָ יּו לִּ י לְּ עָ ם ַו ֲאנִּי אֶ הְּ יֶה לָהֶ ם לֵאֹ-להִּ ים ]...[ :וְּ כָרַ תִּ י
לָהֶ ם בְּ ִּרית שָ לוֹּם בְּ ִּרית ע ֹּולָם יִּהְּ יֶה אוֹּתָ ם ּונְּתַ תִּ ים וְּ הִּ ְּרבֵ יתִּ י אוֹּתָ ם ְּו נ ָ ַת ִּת י ֶא ת
מִּ קְּ דָ שִּ י ְּב ת וֹּ כ ָ ם ְּל ע וֹּ לָ ם  :וְּ הָ יָה ִּמ ְּש ָכנִּי ֲעלֵיהֶ ם וְּ הָ יִּיתִּ י לָהֶ ם לֵאֹ-להִּ ים
וְּ הֵ מָ ה יִּהְּ יּו לִּ י לְּ עָ ם :וְּ י ְָּדעּו הַ ג ֹּויִּם כִּ י ֲאנִּי ה' ְּמקַ דֵ ש אֶ ת י ְִּּׂשרָ אֵ ל בִּ הְּ יוֹּת ִּמ ְּקדָ ִּשי
בְּ ת ֹּוכָם לְּ ע ֹּולָם:
יחזקאל פרק לז ,כא-כח
לעומת תקופת הגלות ,שבה יהיה לישראל מקדש מעט עם כל ההשלכות של הדבר (מקדשים רבים ,פסיקת
הלכות על ידי אנשים פרטיים ,תפילות פרטיות וכד') ,בעת הגאולה יהיה המקדש בעל מאפיינים בולטים של קבע
 מקדש גדול יותר ,מקדש בו יידעו כל הגויים שה' מקדש את ישראל בגלוי.דומים הדברים לדברי ה' לשלמה המלך בטרם בנה את המקדש הראשון:
ַויְּהִּ י ְּדבַ ר ה' אֶ ל ְּשֹלמֹּה לֵאמֹּר :הַ בַ יִּת הַ זֶה אֲשֶ ר אַ תָ ה ֹּבנֶה אִּ ם תֵ לְֵך בְּ חֻקֹּ תַ י וְּ אֶ ת
ִּמ ְּשפָטַ י תַ עֲׂשֶ ה וְּ שָ מַ ְּרתָ אֶ ת כָל ִּמצְּ וֹּתַ י ָל ֶלכֶת בָ הֶ ם ַוה ֲִּקמֹּתִּ י אֶ ת ְּדבָ ִּרי אִּ תָ ְך אֲשֶ ר
ִּדבַ ְּרתִּ י אֶ ל דָ וִּ ד ָאבִּ יָך :וְּ שָ ַכנְּתִּ י בְּ תוְֹּך בְּ נֵי י ְִּּׂשרָ אֵ ל וְּ ֹלא אֶ עזֹּב אֶ ת עַ מִּ י י ְִּּׂשרָ אֵ ל.
מלכים א ו ,יא-יג
אלא שבשונה מבבניין בית ראשון ,לאחר חורבן הבית קשה לקבל את ההבטחה שהמשכן יתקיים לעולם .מנין
שהמקדש לא ייחרב שנית ,חלילה ,אם יחזרו ישראל לחטוא? בכדי לענות על כך נעיין בקצרה בתיאורו של
מקדש יחזקאל.
לאחר תיאור מידות בית המקדש השלישי במראה הנבואה ,מתואר שכבוד ה' חוזר לשכון בבית המקדש:
וַיוֹּלִּ ֵכנִּי אֶ ל הַ שָ עַ ר שַ עַ ר אֲשֶ ר פֹּ נֶה דֶ רֶ ְך הַ קָ ִּדים :וְּ הִּ נֵה כְּ בוֹּד אֹ-להֵ י י ְִּּׂשרָ אֵ ל בָ א
ִּמדֶ רֶ ְך הַ קָ ִּדים וְּ קוֹּל ֹּו כְּ קוֹּל מַ יִּם רַ בִּ ים וְּ הָ ָארֶ ץ הֵ אִּ ירָ ה ִּמכְּ בֹּדוֹּּ :וכְּ מַ ְּראֵ ה הַ מַ ְּראֶ ה
אֲשֶ ר רָ אִּ יתִּ י כַמַ ְּראֶ ה אֲשֶ ר רָ אִּ יתִּ י בְּ בֹּאִּ י לְּ שַ חֵ ת אֶ ת הָ עִּ יר ּומַ ְּראוֹּת כַמַ ְּראֶ ה אֲשֶ ר
רָ אִּ יתִּ י אֶ ל נְּהַ ר כְּ בָ ר וָאֶ פֹּ ל אֶ ל ָפנָיּ :וכְּ בוֹּד ה' בָ א אֶ ל הַ בָ יִּת דֶ רֶ ְך שַ עַ ר אֲשֶ ר ָפנָיו
ִּימי וְּ הִּ נֵה מָ לֵא כְּ בוֹּד ה' הַ בָ יִּת:
דֶ רֶ ְך הַ קָ ִּדים :וַתִּ שָ אֵ נִּי רּוחַ וַתְּ בִּ יאֵ נִּי אֶ ל הֶ חָ צֵ ר הַ פְּ נ ִּ
וָאֶ ְּשמַ ע ִּמדַ בֵ ר אֵ לַי מֵ הַ בָ יִּת וְּ אִּ יש הָ יָה עֹּ מֵ ד אֶ צְּ לִּ יַ :ויֹּאמֶ ר אֵ לַי בֶ ן ָאדָ ם אֶ ת ְּמקוֹּם
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כִּ סְּ אִּ י וְּ אֶ ת ְּמקוֹּם כַפוֹּת רַ גְּ לַי אֲשֶ ר אֶ ְּשכָן שָ ם בְּ תוְֹּך בְּ נֵי י ְִּּׂשרָ אֵ ל לְּ ע ֹּולָם וְּ ֹלא
יְּטַ מְּ אּו עוֹּד בֵ ית י ְִּּׂשרָ אֵ ל שֵ ם קָ ְּד ִּשי הֵ מָ ה ּומַ לְּ כֵיהֶ ם בִּ זְּ נּותָ ם ּובְּ פִּ גְּ רֵ י מַ לְּ כֵיהֶ ם
ּומזּוזָתָ ם אֵ צֶ ל ְּמזּוזָתִּ י וְּ הַ ִּקיר בֵ ינִּי ּובֵ ינֵיהֶ ם וְּ ִּטמְּ אּו
בָ מוֹּתָ ם :בְּ תִּ תָ ם סִּ פָם אֶ ת סִּ פִּ י ְּ
אֶ ת שֵ ם קָ ְּד ִּשי בְּ ת ֹּועֲבוֹּתָ ם אֲשֶ ר עָ ׂשּו ָו ֲאכַל אֹּתָ ם בְּ אַ פִּ י :עַ תָ ה יְּרַ חֲקּו אֶ ת זְּ נּותָ ם
ּופִּ גְּ רֵ י מַ לְּ כֵיהֶ ם ִּממֶ נִּי וְּ שָ ַכנְּתִּ י בְּ ת ֹּוכָם לְּ ע ֹּולָם:
יחזקאל מג ,א-ט
פסוקים ו' -ט' מתארים כיצד יישמר המקדש מלהיחרב בעקבות טומאות ישראל .בעל המצודות עונה שעם
ישראל ירחיק מלבו את העבודה הזרה וישתדל לשמור על טהרת הבית " :י ר ח ק ו מ ל ב ם ז נ ו ת ע כ ו ' ' ם ולא
יעמידו עוד במות על קברות המלכים ואף מקום קברות המלכים ירחיקו מביתי כי ינהגו בו קדושה יתירה ולכן
אשכון בתוכם לעולם ולא תזוז שכינתי מביניהם" (מצודת דוד שם ,ט .ד"ה 'עתה ירחקו וגו'').
לעומתו ,רש" י מסביר שלא ישראל ירחיקו את הטומאות וייזהרו מלחללו ,אלא ה' ירחיק את המקדש מישראל
באמצעות היקף חומות גדול יותר ,ועל ידי כך לא יוכלו ישראל לבוא למקדש כלל ,וממילא לא יוכלו לטמאו:
"על כרחם ירחקו את זנותם שהבדלתי לי היקף גבול גדול סביב (רש"י שם ,שם .ד"ה 'עתה ירחקו וגו'')".
לפי עניות דעתי ,דברי רש" י יותר קרובים לפשט הכתוב .ה' טוען כי הסיבה שהמקדש חולל נבע מקרבתם אליו:
ּומזּוזָתָ ם אֵ צֶ ל ְּמזּוזָתִּ י וְּ הַ ִּקיר בֵ ינִּי ּובֵ ינֵיהֶ ם וְּ ִּט ְּמאּו אֶ ת שֵ ם קָ ְּד ִּשי בְּ ת ֹּו ֲעבוֹּתָ ם אֲשֶ ר עָ ׂשּו" (מ"ג,
" בְּ תִּ תָ ם סִּ פָ ם אֶ ת סִּ פִּ י ְּ
ח') .אילו היה המקדש רחוק מעם ישראל ,לא היו ישראל באים בו ומטמאים אותו ,וממילא לא היה ה' מענישם
בצורה חריפה כל כךָ " ,ו ֲאכַל אֹּ תָ ם בְּ אַ פִּ י" (שם,שם).
כאשר עם ישראל קרובים לה' ,הם עלולים להיענש אם יחטאו יותר מאשר כשהם רחוקים .דוגמא לכך מוצאים
אנו בסיפור חטא העגל .לאחר שחטאו אומר ה' למשה:
ַויְּדַ בֵ ר ה' אֶ ל-מֹּשֶ ה לְֵך ֲעלֵה ִּמזֶה אַ תָ ה וְּ הָ עָ ם אֲשֶ ר הֶ עלִּ יתָ מֵ אֶ רֶ ץ ִּמצְּ רָ יִּם אֶ ל-
הָ ָארֶ ץ אֲשֶ ר נ ְִּּשבַ עְּ תִּ י לְּ ַאבְּ רָ הָ ם לְּ יִּצְּ חָ ק ּולְּ ַיעֲקֹּ ב לֵאמֹּר לְּ ז ְַּרעֲָך אֶ תְּ ֶננָה :וְּ שָ ל ְַּחתִּ י
לְּ פָ נֶיָך מַ לְּ אָ ְך וְּ גֵרַ ְּשתִּ י אֶ ת-הַ כְּ ַנ ֲענִּי הָ אמ ִֹּּרי וְּ הַ ִּחתִּ י וְּ הַ פְּ ִּרזִּ י הַ ִּחּוִּ י וְּ הַ יְּבּוסִּ י :אֶ ל-אֶ רֶ ץ
זָבַ ת חָ לָב ְּּודבָ ש כִּ י ֹלא אֶ עלֶה בְּ ִּק ְּרבְּ ָך כִּ י עַ םְּ -קשֵ ה-עֹּ רֶ ף אַ תָ ה פֶןֲ -אכֶלְּ ָך בַ דָ רֶ ְך.
שמות לג ,א-ג
ה' מודיע למשה שישלח מלאך להביא את ישראל לארץ ישראל ,ולא יילך לפניהם בעצמו; זאת משום שעם
ישראל עשוי לחטוא ,ואם ישרה ה' בקרב ישראל העונש יהיה רב יותר .לכן עדיף לישראל שלא ה' יהיה בתוכם
להעלותם לארץ ישראל ,אלא מלאך.
החלטה זו נדחתה לבקשת משה רבנו ,אומנם בימי יחזקאל שב ה' ומעלה זאת:
ַויֹּאמֶ ר אֵ לַי בֶ ןָ-אדָ ם אֶ תְּ -מקוֹּם כִּ סְּ אִּ י וְּ אֶ תְּ -מקוֹּם כַפוֹּת רַ גְּ לַי אֲשֶ ר אֶ ְּשכָן-שָ ם
בְּ תוְֹּך בְּ נֵי-י ְִּּׂשרָ אֵ ל לְּ ע ֹּולָם וְּ ֹלא יְּטַ מְּ אּו עוֹּד בֵ ית-י ְִּּׂשרָ אֵ ל שֵ ם קָ ְּד ִּשי הֵ מָ ה ּומַ לְּ כֵיהֶ ם
ּומזּוזָתָ ם אֵ צֶ ל ְּמזּוזָתִּ י
בִּ זְּ נּותָ ם ּובְּ פִּ גְּ רֵ י מַ לְּ כֵיהֶ ם בָ מוֹּתָ ם :בְּ תִּ תָ ם סִּ פָם אֶ ת-סִּ פִּ י ְּ
וְּ הַ ִּקיר בֵ ינִּי ּובֵ ינֵיהֶ ם וְּ ִּטמְּ אּו אֶ ת-שֵ ם קָ ְּד ִּשי בְּ ת ֹּועֲבוֹּתָ ם אֲשֶ ר עָ ׂשּו ָו ֲאכַל אֹּתָ ם
בְּ אַ פִּ י :עַ תָ ה יְּרַ חֲקּו אֶ ת-זְּ נּותָ ם ּופִּ גְּ רֵ י מַ לְּ כֵיהֶ ם ִּממֶ נִּי וְּ שָ ַכנְּתִּ י בְּ ת ֹּוכָם לְּ ע ֹּולָם.
יחזקאל מג ,ז-ט
התנאי לנצחיותו של בית המקדש בירושלים ,לפי יחזקאל ,הוא ריחוק המקדש מישראל ,וכאשר יפריד ה' את
מקום המקדש מישראל ויאסור את הכניסה שהייתה מצויה עד כה ,ישרה ה' שכינתו לעולם.
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מקדש המעט בספר יחזקאל

במאמר זה ענינו על השאלה כיצד חז"ל יצרו בתי כנסיות ובתי מדרשות " -מקדש מעט"  -שהחליפו את בית
המקדש שהיה בירושלים .ראינו שטומאת יושבי ירושלים בכל שכבות העם היא אשר גרמה להסתלקות השכינה
מבית המקדש ומירושלים .עוד ראינו כי השאלה אם יהיה חורבן בירושלים היתה הבסיס למחלוקת הקשה
בשאלה אם יושבי ירושלים הם שארית ישראל או שמא אנשי הגולה דווקא .בעוד שאנשי ירושלים טענו שאנשי
הגולה אינם עם ה' ושנענשו לעולם ,הראה ה' ליחזקאל שאין הדבר כך ,אלא אדרבה יושבי הגלות הם הם שארית
ישראל.
עוד ראינו שקיום המקדש לעולם תלוי בהרחקת המקדש מישראל ,ועל ידי כך אף הטומאות יתרחקו.
סוף דבר :יהי רצון שנזכה לבנות את המקדש מתוך טהרה וקדושה ,ונקים משכן לשכינתו של ה' ,כמו שהבטיח
יחזקאל:
ַארצוֹּת ֹּאיְּבֵ יהֶ ם וְּ נ ְִּּקדַ ְּשתִּ י בָ ם לְּ עֵ ינֵי
בְּ שוֹּבְּ בִּ י אוֹּתָ ם ִּמן הָ עַ מִּ ים וְּ ִּקבַ צְּ תִּ י אֹּתָ ם מֵ ְּ
הַ ג ֹּויִּם רַ בִּ ים :וְּ י ְָּדעּו כִּ י ֲאנִּי ה' אֹ-להֵ יהֶ ם בְּ הַ גְּ לוֹּתִּ י אֹּתָ ם אֶ ל הַ ג ֹּויִּם וְּ כִּ נַסְּ תִּ ים עַ ל
ַאדמָ תָ ם וְּ ֹלא אוֹּתִּ יר עוֹּד מֵ הֶ ם שָ ם :וְּ ֹלא ַאסְּ תִּ יר עוֹּד ָפנַי מֵ הֶ ם אֲשֶ ר שָ פַ כְּ תִּ י אֶ ת
ְּ
רּוחי עַ ל בֵ ית י ְִּּׂשרָ אֵ ל ְּנאֻם ה' א-להים
ִּ
יחזקאל לט ,כז-כט
אמן כן יהי רצון.

