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 1ירושלים על ישראל עם בעלות לבטל יוכל לא בעולם כוח שום

 ט"תשכ בתמוז' כ

 כמו, האנושות של חרפתה וגילו העולם אומות ראשי יחדיו נועצו לא מעולם

, ך"התנ בנבואות בעטו גאווהברגל . ירושלים על לדון אלה בימים התוועדותם

 אומרים והם, לאדם ביותר המקודשים בעקרונות כולה האנושות את שהנחה

 .עליהם מקודש שהוא

 יגייסו אם גם, לבטל יכול לא בעולם כוח שום, נביאים מפי חיים אלקים דבר את

 .מחשבתם תופר הפר – עוצמתם כל

 העם בנה ואותה' ה נתנה שלו, ישראל עם קדושת משום קדושה ירושלים

 בדרכים ולקבל לשאוב האומות ניסו זה מכוח. הדורות כל ובדמו ברוחו וקידשה

; קדושתה פוקעת, מישראל ירושלים פוקעת אם. ונחלה חלק שונות מדרכים

 .נצחית היא ירושלים על ישראל עם של בעלותו כך, נצחית שקדושתה וכשם

 חמס בשל אלא, הנביאים בחזון באו לא העמים במערכות ההסתבכויות

 תבוא לא, בחוש צדקתה רואים אנו אשר, אמונתנו ולפי, ישראל את שחומסים

 בה שוקדים ישראל ובני ודור לדור תשב כשירושלים אלא האנושות של גאולתה

 .העבודה ועל התורה על

 ואתה: "ירמיהו וכמאמר, נביאנו של החזון בקדושת מגיננו לראות אלא לנו אין

 ואת מרחוק מושיעך הנני כי, ישראל תחת ואל', ה נאם יעקב עבדי תירא אל

 במרום ורננו ובאו(, "י,ל" )מחריד ואין ושאנן ושקט יעקב ושב, שבים מארץ זרעך

 (.יא, לא שם" )רוה כגן נפשם והיתה'... ה טוב אל ונהרו ציון

 

 )בהדפסה( : בקומה זקופה ב חלק לדור ולדורות,                                                                                

                                                           
 את לבטל ישראל מדינת עללפיה , ם"האו של טחוןיהב מועצת החלטת נגד כתב הרב נסים הלןאת המנשר ל 1

 .בי"ט בסיון תשכ"ז ,הימים ששת מלחמת לאחר שנעשה דבר, ירושלים של איחודה



 מקדש בזמן הזהבנין בית ה

את "האגודה להקמת בית להקים אנשים  7בי"ז בשבט תשל"ב פנה היועץ המשפטי לממשלה, מאיר שמגר, לרב נסים, בבקשה שיתייחס לבקשת 

 שלח הרב נסים את תשובתו: בה' באדר תשל"בשלים". המקדש בירו

  מר מאיר שמגרלכבוד 

 ירושלים  ,היועץ המשפטי לממשלה

 שלום וישע רב,

ביקשתני במכתבך מי"ז שבט לחוות דעתי בענין "האגודה להקמת בית המקדש בירושלים". בסעיף הראשון של המטרות 

נאמר: "הקמת בית המקדש בירושלים על פי תורת ישראל". ענין זה הוא העיקר שהכל תלוי בו. אצמצם, איפוא, לפיכך 

 תשובתי עליו בלבד. 

וכל זמן הוא זמנה. נסתפק בהבאת דברי שנים מגדולי ישראל לפני כמאתיים  מצוות בנין בית המקדש כוללת כל הזמנים

שנה. ר' חיים אבן עטר בספרו "אור החיים" כתב: "ועשו לי מקדש, היא מצות עשה כוללת כל הזמנים... וצריכין היו ישראל 

, ח(. אחריו כתב ר' דוד לעשות כן אפילו בגלויות, אלא שמצינו שאסר ה' כל המקומות מעת שנבנה ביהמ"ק" )שמות כה

פארדו בפירוש לספרי, וזה לשונו: "דציווי ועשו לי מקדש הוא ציווי לאותה שעה ולדורות. והמכוון בו דמאותה שעה חייבים 

לעשות מקום מקדש בכל זמן, באופן שלא יהיו מאז והלאה בלא מקדש" )ספרי דבי רב, פרשת ראה, שאלוניקי תקנ"ט, דף 

 רב ע"ג( 

 בית והוחזר לשלטון ישראל, הוסרו על ידי כך כמה מכשולים. אף על פי כן אין בידינו לבנותו.עתה שנגאל ה

מתנאי הבנין שיהיה בנוי כמתואר בנבואת יחזקאל. והדברים שם  יש שיטות שונות בפוסקים בענין בנין הבית בזמן הזה.

נין העתיד להבנות אע"פ שהוא כתוב ביחזקאל סתומים ואין בידינו לפרשם ולבארם, כמו שכתב הרמב"ם וזה לשונו: "וכן ב

מפני זה ומטעמים אחרים כתבו כמה פוסקים שבנינו צריך להיות על פי  אינו מפורש ומבואר" )הלכות בית הבחירה א,ד(

 נביא. וכמו שמסיק כן בשו"ת חת"ם סופר )חלק יו"ד סי' רלו וחלק או"ח סי' רח( 

נביא. ועיין שו"ת בנין ציון להר"י עטלינגר )ח"א סימן א'( ועוד, וגם דבר זה יש יש סוברים שגם המזבח צריך להיבנות על פי 

אומרים שמעכב את בנין הבית, שהרי כל מצוות בניינו היא בעיקרה לשם הקרבת קורבנות. כדברי הרמב"ם: "מצוה עשה 

יתירה  מנחת חינוך, מצווה צה. לבנות בית לה' מוכן להיות מקריבים בו כל הקורבנות" )שם א, א(. ועיין בענין זה בספר

מזאת, מצוות בנין המקדש אי אפשר לעשותה אלא כשרוב ישראל יימצאו בארצם. וזה לשון בעל ס' החינוך: "ונוהגת מצוה 

 זו בזמן שרוב ישראל על אדמתן. וזו מן המצוות שאינן מוטלות על יחיד כי אם על הציבור כולו )מצוה צה(.

 בדברי הפוסקים והמפרשים למניעת בניינו של המקדש בזמן הזה.יש עוד כמה טעמים ונימוקים 

מחמת שהתנאים הנצרכים לבניינו של הבית, ואפילו כמה מהם ולא כל שכן כולם, אינם באפשר בימינו, נראה שמשום כך 

 תלה הרמב"ם בניינו במלך המשיח.

ה ולממשלה הראשונה ובונה המקדש ואלה הם דברי הרמב"ם: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנ

ומקבץ נדחי ישראל" )הלכות מלכים פרק יא, הלכה א( ולהלן אמר: "ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות 

כדוד אביו... ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח וניצח 

ביביו ובנה המקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בודאי. ואם לא הצליח עד כה או נהרג בידוע כל האומות שס

שאין זה שהבטיחה עליו התורה והרי הוא ככל מלכי בית דוד השלמים והכשרים שמתו" )שם, הלכה ד, והנוסח הוא על פי 

 כתבי יד ודפוסים קדומים שלא שלטה בהם הצנזורה(.

האחרונים יש שרצו לומר שלדעתו אפשר לבנות המקדש גם שלא ע"י מלך המשיח ולא ע"י נביא, שהרי אם מדברי הרמב"ם 

נהרג אתה שומע אינו מלך המשיח. ויש שכתבו שאם אפשר יהיה לגלות את מקום המזבח ע"י מדידות, מותר לבנותו ויהיה 

 ראוי להקריב עליו קורבנות הקרבים בטומאה.

התקבץ רוב ישראל בארצו ורוב זה הוא שיסכים בדעתו לבנותו, ואין ענין הבניה נתון לרצונו של מכל האמור יש להסיק כי ב

 יחיד או יחידים. לכשנזכה לכך יתוועדו רבני ישראל והם שידונו ויחליטו בדבר.

לזה כל יות הדורות ועינינו צופ מכל מקום עניין זה שהוא הגדול ביותר ליהדות והיא התכלית של חיינו ושלכך התפללנו כל

יום וכל שעה, שמעשה אדיר ונורא זה שאין דומה לו, לא יעלה על הדעת שיעשה בידי אנשים אחדים, אלא שכל האומה 

  כולה מקצה עד קצה תתעורר למענו ויעשה על פיה. אין זילזול גדול מכך לענין שלשמו בעלי האגודה הנ"ל מבקשים לפעול.

 וב רב וכל שכתבתי אינו אלא לעניין המיוחד שנשאלתי עליו.הלכה זו גדולה ורחבה וצריכה עיון וייש

 לדור ולדורות, ב )בהדפסה( ותפארתנו. יהי רצון שנכין עצמנו לקראת כך ונהייה ראויים לשעה הגדולה של בניין בית קודשנו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 הגדול הדין בית לבניין הארכיאולוגים פלישת נגד שיפעל לההממש לראש פנייה

 ח"תשכ אדר חודש דראש' א

  לוי אשכול מרלכבוד 

 ראש ממשלת ישראל ירושלים.

 כב' ראש הממשלה,

במעמד מיוחד, ערב יום בעיר העתיקה נוכח הכותל הדרומי.  ,חרור ירושליםיהדין הגדול קבע משכנו סמוך אחר שבית־

את מקום מושבו והדבר בישר ליהדות העולם ניצני הגאולה, החזרת העטרה ליושנה, עם  חנך בית־הדיןהחורבן, 

 העברת בית־ הדין סמוך למקום שבו ישב הסנהדרין בלשכת הגזית. 

 מעשה זה בישר את שובנו לעיר קודשנו וסימל את עצמאות ישראל, במקום שלא היתה לו מאז החורבן דריסת רגל.

כי בית־הדין הגדול שכן בבנין מפואר ובתנאים נוחים וטובים. עברנו למקום שלא נמצאו בו לא לשם נוחיות עשינו זאת, 

 כל תנאים מתאימים, כי ראינו בכך חזון גדול וחשיבות מבחינות רוחניות ומדיניות כאחד. הדבר שימח לב כל יהודי.

רים היינו שבקרוב ישווה המקום התכניות להתאמת הבנין לייעודו נמשכו זמן רב וכבר נשלמו והוגשו לביצוע. כסבו

"ישיבת הכותל" של בני עקיבא יפונו מיד, ולא  שהחדרים שנתפסו בידי לצרכיו  של בית־הדין. לפיכך, עמדנו בתוקף

הסכמנו להשאירם שם עד תחילת התיקונים בבנין, ומשום כך, משפנה אלי פרופ' מזר להתיר לו להשתמש בשני 

יות שבדעתו לעשות במקום, סירבתי מטעם זה, שכל החדרים לא יספיקו למלא חדרים, לצורך החפירות הארכיאולוג

 דרישות בית הדין, ואנו מביאים שינויים רבים בבנין.

והנה, אתמול מצא מזכיר בית־הדין שכמה מן החדרים נלקחו בידי מבצעי החפירות, לא זו בלבד נגד הסכמתנו, אלא 

פ' מזר שבימים הקרובים ייעשו התיקונים ואין כל אפשרות ואין כל רשות שפרצו לבנין והתנחלו בו. המזכיר הסביר לפרו

 ולא הועיל דבר. –לעשות מה שעשו 

יש בכך שורה של מעשים שהם חמורים ביותר, שאינם יאים אפילו ליושבי קרנות; פגיעה קשה במעמד בית־הדין 

 ובמקום הקדוש והיקר לכל יהודי.

שתחבל קשות במאמצים הנעשים להחדיר את תודעת ירושלים בעיני העם חששתי שמכאן עשוייה לצמוח בערה חדשה 

מבחינה רוחנית, ובעיני האומות מבחינה מדינית. לפיכך שיגרתי שוב את המזכיר אל פרופ' מזר להזהירו תחילה, לפני 

 והוא סירב להישמע לפנייתנו. –שהדבר יגיע לרשות הרבים 

יתכנס וידון על כך עם כל חבריו. ואכן נשמעו מפי כולם דברים קשים לא הייתה בפנינו דרך אלא שבית־הדין הגדול 

וחמורים על הדרך הנלוזה שבה נקטו האחראים לביצוע החפירות, דבר שהעלה פי כמה את פקפוקנו ביחסם של אלה 

 אל קדשי האומה כיאות להם ולא כאל אתר היסטורי רגיל, או כאל דבר שבמקצוע בלבד.

ש ממשלת ישראל ולבקשו לפעול לסילוק הפולשים מן הבנין. המשלחת הארכיאולוגית אומרת הוחלט לפנות אל כב' כרא

שהיא פועלת בחסות הממשלה. אם כן, איפוא, יתבע כב' ממנה לחזור בה מן המעשה שיש בו כדי חילול ה' וחילול עם 

ישראל בשעה זאת. ומחשיבותו ישראל וקודשיו. אנו רוצים למנוע פרסומים ותגובות, שבודאי לא יביאו תועלת לצורכי 

 של דבר ומערכו הרב אמרנו להביאו בפני כב', ומחכים אנו לתשובתו שעה אחת קודם.

                                                                                                              

 בפרישת שלום נאמנה וברוב כבוד,                                                                                                             

 יצחק נסים                                                                                                                            

 ראשון לציון  הרב הראשי לישראל                                                                                                              
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 א נחנך בטקס חגיגי הרב נסים העביר את בית הדין הרבני הגדול לבניין ריק ליד הכותל הדרומי, הו  1

 תשכ"ז. בח' באב
 )בהדפסה( : בקומה זקופהבחלק לדור ולדורות,                                                                                                   



 ?ארכיאולוגי אתר או תפילה מקום - והדרומי המערבי הכותל

 ולחשוף ארכיאולוגיות בחפירות להתחיל הכוונה: נסים הרב של התערבותו את שחייבה, נוספת שאלה עלתה בבד בד... 

 שייחסה החילונית בגישה המחזיקים בין נוקב ציבורי ויכוח עוררה, הכותל המערבי סביב האדמה שבמעבה הספונות את

 ולאומי דתי אופי בעל והתייחדות תפילה מקום בעיקר בו שראו הדתית התפיסה בעלי לבין, בלבד לאומית משמעות לכותל

 .כאחד

 בתקופה כבר. שלמה מימי הקדומים האבן נדבכי חשיפת תוך, מטרים 10-בכ הכותל שטח בהעמקת צידד נסים הרב

 בנושא אונטרמן הרב ועמיתו נסים הרב אל מזר בנימין' פרופ פנה, ח"תשכ הנוראים הימים לפני, השחרור לאחר הראשונה

 מרחב של משמעותי לצמצום תביא במקום חפירה כל: שמדרום הבניינים בהריסת הסכמתם את התנו הרבנים זה,

 הרב אמר -" הנוראים הימים לקראת לייעודו יוכשר שהמקום איפוא רצוננו. "חמורות תקלות להיגרם עלולות לפיכך התפילה,

 .נסים

 שער ליד, אחר במקום לחפור רצונו על נסים לרב והודיע מזר' פרופ חזר אז, החפירה תכניות הוקפאו שנה חצי במשך

 היה לארכיאולוגים שנוח נראה פרטים, נמסרו לא הפעם. המערבי לכותל הדומי הכותל שבין הזווית קרן היה היעד. ברקליס

 .בעניין מעורבת תהיה לא הראשית הרבנות כי

 במקום התפילה את לאפשר מגמה מתוך, רבות שנים להימשך היו שאמורות לחפירות התנגדותו על הודיע נסים הרב

 צורתו את לו לשוות ומסכימים השטח להעמקת מסכימים אנו. "גרידא היסטורי לאתר הכותל של הפיכתו את ולמנוע

 ובהשגחת בזהירות להתבצע צריכות החפירות, המקום של חשיבותו שמחמת מבינים אנו" - נסים הרב אמר -" המקורית

 וסקרנותם מחקרם עבודת אלא אין המקצוע בעלי כשבפני, ארכיאולוגי לאתר המקום להפיכת ועד מכאן אך. מומחים

 שיהיו והם התכניות את שיתוו הם הארכיאולוגים בו, אבסורדי מצב להיווצר איפוא היה הדרך". עלול רחוקה, ההיסטורית

 .המקום סדרי מתנהלים מקצועם חובת פי כשעל, המקומי העיצוב על אחראים

 יש  אבל, אבותינו מימי שרידים ומציאת העבר חשיפת של הרב בערך מזלזל אינו איש" - הרב אמר -" חשיבות דרגות יש"

 יעמוד לא דבר ששום, נשגבה כה היא הכותל אל הישראלית והאמונה העם של היחס. מכך ערוך לאין חשובים ערכים

 ?"בלבד היסטורי אתר היה אם, ומשחרריו ל"צה לוחמי בפני ערכו ומה, לדורות הכותל של ערכו היה מה. בפניה

 בשל בעליל נדרשו שאלו דומה אבל. בהסברים צורך ללא, נוקב קריאה לסימן היה, הרב שהעמיד השאלה שסימן דומה

 קומתו אל פלשו הם. לערעורים הגדול הדין בית בבניין להתנחל החליטה שמשלחתם, הארכיאולוגים של התנהגותם

 .הראשיים הרבנים של ומחאותיהם התראותיהם עזרו ולא, הראשונה

 היהינו, המקום בקדושת עם קבל ולפגום קודש לערכי יועד שכולו לבניין להיכנס, אחרת דת כלפי כזה דבר לעשות היעזו"

 תמנע אשר אפשרות שתיווצר אסור. לעומתה טפל והכל, עיקר היא התפילה" - הרב שאל -?" וכנסיות מסגדים סביב לחפור

 שאמרו כפי לחפור: רוחם על העולה ככל לעשות להם שמותר הוא היחס ישראל קדשי כלפי. לכותל חופשית גישה מיהודים

 '.יעשה בעיניו הישר איש. המערבי הכותל אל הדרומי הכותל מן ולהמשיך, מטר 50-כ לחפור להעמיק, ויותר שנים חמש

 מקום לשמש צריך הוא וגם המערבי מאחיו נופל שאינו, הדרומי הכותל של וקדושתו חשיבותו את גם והדגיש חזר נסים הרב

 ללכת לנו בל, להתפלל יהודים יכלו שבו השטח את וצמצמו אליו לגשת אויבינו מאתנו מנעו הדורות במשך אם. "תפילה

 לשרי הרב כתב -" והבדידות השיממון, והלכלוך העזובה מחרפת הזה הכותל את גם לגאול השעה הגיעה, בעקבותיהם

 .ירושלים עיריית ולראש והחינוך הפנים הדתות,
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, לקט של עשרות תשובות בהלכה שהשיב הרב נסים לשאלות שהופנו שו"ת יין הטוב

אליו מהארץ ומרחבי העולם, מלמד על היותו אחד מגדולי תלמידי החכמים בדורנו. שיטתו 

לעיין במקורות למן ספרות חז"ל ועד אחרוני הפוסקים, נשא בדבריהם כשהוא יורד  היתה

לעומקה של השאלה, מנתח את כל צדדיה ומסיק מסקנה אליבא דהילכתא. לא רק 

בקיאות גדולה משתקפת מתשובותיו, אלא גם הבנה מעמיקה בדברי המקורות. הרב נסים 

יו. בנושאים שהפוסקים לא דנו בהם, ניחן בשכל ישר, ואהבת הפלפול לא היתה ממידות

הוא למד דבר מתוך דבר. מהדורה ראשונה של הספר, חלק א, יצאה בירושלים בתש"ז. 

ב, יצאה בתשל"ט. במהדורה השלישית, שיצאה בתשס"ו, -המהדורה השנייה, חלקים א

 נפתחו ראשי התיבות ונוסף מפתח למקורות. את הספר ניתן לרכוש ב'יד הרב נסים'.

ים בהיותו ראשון לציון הרב ראשי לישראל, כתב מאות תשובות בהלכה. מפאת הרב נס

העומס הרב והמחויבויות שהיו לו בתפקיד זה, התשובות הן קצרות, לעיתים ללא הסבר 

כיצד נתבררה ההלכה ללא טעמים ונימוקים. לתועלת הציבור הרחב, תשובות אלו נאספו 

 . בעריכה, הנמצא כעת יין הטוב חלק ג בספר


