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יֹומ ָה ַע ְצ ָמאּות

בית של קבע
נדודימ
אלפיימ שנות נדודימ היו מנת חלקו של העמ היהודי .מקל הנדודימ היה למל
'היהודי הנודד' אשר חיפש בכל ארצות הגויימ מנוח לכפ רגלו ,ששמ יוכל להתפתח
לפרוח ולהתב .משאלת לב זו לא התגשמה מעולמ ,כי אינ חכמה ואינ עצה ואינ
תבונה לנגד ה'.
גזירת ה' הקדומה חקוקה מפורשות בתורה ואינה משתמעת לשני פנימ:
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אלפי קהילות ,אנשימ נשימ וטפ ,נבזזו עּונּו וגורשו ממדינה למדינה ברעב ובחור
כל.
הרשימה ארוכה .מעות הצלב האיומימ פתחו נחשול פרעות דמימ בגרמניה
)שנת  ,(1100גירוש כל יהודי אנגליה ) .(1,200-1300חרבנ הקהילות היהודיות
בצרפת וגירושמ ) .(1300-1400משפטי האינקוויזיציה האיומימ בפרד שהשתוללו
עד גירושמ המוחלט של כל יהודי פרד ) .(1400-1500היהודימ ברחו לפורטוגל
וגמ משמ גורשו ברדיפות קשות ) .(1500בערי גרמניה מתפתחות גזירות קשות
הגורמות להגירה המונית לפולינ ) .(1500-1600הקוזקימ בהנהגת הצורר חמלניצקי
מחריבימ מאות רבות של קהילות יהודיות בליטא ופולינ ומאות אלפימ נטבחימ
ונשרפימ ) .(1700-1800נחשולי ההתה האנטישמית מתפשטימ עוד ועוד עד
לשואה האיומה שפקדה את יהודי אירופה על ידי הצוררימ הנאצימ ).(1940-1945
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עמ ישראל יודע יותר מכל העמימ מהי ערכה של מנוחה ונחלה.
הנחמה היחידה שהחזיק את העמ היהודי היתה שבכל מקומ שגלו שכינת ה'
עמהמ ,כדברי הגמרא:
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ולא עוד ,אלא שה' שותפ אתנו בהרגשת הצער והכאב:
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קביעות מקומ
יעקב אבינו היה הראשונ מאבותינו הקדושימ שהשתוקק לבנות בית קבוע לעבודת
ה' עוד לפני שנדד לארמ נהרימ.
בבוקרו של יומ ,אחר התגלות ה' אליו בחלומ ,עמד והכריז בנֶ ֶדר:
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בזכות משאלת לב זו זכה ובית המקדש נקרא על שמו ,כדברי ישעיהו הנביא:
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חז"ל הבחינו בפוק הזה שבית המקדש מכונה בתואר  
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ההבחנה הזו הובילה אל המאמר הבא:
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לעומת הר ושדה ,בית הוא מקומ קבוע לתפילה ולעבודת ה' .כאשר נדד יעקב
אבינו בשדות הגולה ברעותו את צאנ לבנ ,נדדה גמ שנתו מעיניו .לא רק מפאת
השמירה על צאנ לבנ ,אלא שכל אותה העת היה מדמיינ לעצמו את צורתו ומיקומו
הקבוע של הבית לעבודת ה' שהוא עתיד לבנות בבית אל בארצ ישראל.
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חוויה כזאת בדיוק חווה דוד המלכ ,שחלומו הגדול היה לבנות את בית המקדש.
הוא חיבר מזמור מיוחד בתהילימ ,בו הוא מביע את כמיהתו והשתוקקותו העמוקה
המשחזרת את מאווייו של יעקב אבינו:
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" "čāģĞú ĕÿ Ĥĕčü Čפירושו 'מגנ יעקב' )'אביר' מלשונ אברה וכנפ הוככת ומגינה(.
הביטוי ú
והכוונה לה' הוככ ומגוננ על יעקב .דוד המלכ משתמש בביטוי הזה כביטוי
הזדהות עמ יעקב אבינו ,ומגלה לנתנ הנביא את משאלת לבו בקיצור וברמז:
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כלומר ,חור התאמה בינ קביעות מקומו של האדמ לבינ ארעיות מקומו של ארונ
הברית.
עוד באותו הלילה מתגלה ה' לנתנ הנביא ומצווה עליו להורות לדוד המלכ להימנע
מבניינ בית קבוע לה' .את התפקיד הזה הוא מייעד לשלמה בנו.
ה' מויפ ומבטיח לדוד :אתה דוד משתוקק להקימ לי בית .אני איני צריכ בית ,אכ
בשכר שאיפתכ הנאצלת תזכה לשתי הבטחות:
 .1לעמי ישראל יהיה בית .הוא יהיה נטוע בארצ ישראל ומושרש בה וכל אויביו
יפלו לפניו:
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. 2לדוד המלכ יובטח בית מלכות קבוע ,שלא ימוש מזרעו אחריו:
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אנו רואימ כאנ חיבור משולש בינ שלושה גורמימ:
א .בית מקדש קבוע לתפילה לה'.
ב .ארצ ישראל ,מקומ קבוע למשכנ ישראל.
ג .מלכות בית דוד קבועה להנהגת עמ ישראל.
הקשר החזק הזה מוביל אל דבריו של רבי יוחננ:
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לכאורה המאמר הזה תמוה מאד.
כיצד רבי יוחננ מצטט פוק שלכאורה נוגע לעמ ישראל ולארצו ,כיוע לדבריו
הנוגעימ לאדמ פרטי הקובע לו מקומ לתפילתו?
זאת ועוד.
האמ כל אדמ הקובע לו מקומ לתפילה מייחל שאויביו יפלו תחתיו?
פיענוח הקושי נעוצ בדברימ שנאמרו לעיל .כוונתו של רבי יוחננ היא לרמוז שכל
עוד עמ ישראל אינו נטוע בארצו ,לא יוכל להתגבר על אויביו .את הקשר יצר
הקב"ה בדבריו אל דוד המלכ .קביעת מקומ פרטי בבית הכנת לתפילה ,תוביל
אל השתוקקות וכיופימ למקומ קבוע לתפילת עמ ישראל לה' שתהיה בבית
המקדש ,וזה יוביל את זירוז שיבת עמ ישראל לארצו.
היומ כאנ במדינת ישראל ,לא כל פורע מצוי יכול לפגוע בכל יהודי מכנ עובר
אורח ,לבזותו ולהשפילו בריש גלי וללא מורא ,כפי שהיה נהוג אלפי שנימ בכל
מקומות פיזורנו בגויימ.
מצד שני רומז רבי יוחננ ,שבתי הכנת ובתי המדרש שבחוצ לארצ מקרינימ משהו
מעינ קדושת ארצ ישראל.
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דברימ מפורשימ בעניינ הזה נאמרו במכת מגילה:




 ęĐþ ĘĀ ĕĐü Čù đĀ   /
!    
 ' 
  
    /
 *,
  $ + /    / Ĕ
  Ğÿ Ěø ĥĈ ďĀă ģø Ěü Ęø
)יחזקאל יא ,טז(
!$
   +
!  !$ $   8%  '   97 $+




)מגילה כט(.

ומעינ קדושת
מעינ בית מקדש ֵ
בית כנת בחוצ לארצ הוא 'מקדש מעט' ,כלומר ֵ
ארצ ישראל.
כל זה הוא זמני ,עד שיגיע הזמנ בו יורשו בני ישראל לעלות ולבנות את ארצמ
ומדינתמ ,כפי שקובע רבי אלעזר הקפר:
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אחי הגאונ רבי חיימ ביאר ,כי הרעיונ המקשר הזה הוא היוד ליפור הבא המובא
במכת ברכות:
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כלומר ,רבי יוחננ מבינ מנ הפוק בקריאת שמע ,שלאריכות ימימ זוכימ רק בארצ
! .אכ כאשר
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שמע על הכבוד שרוחשימ זקני בבל לבתי הכנת ,שבאימ אליהמ השכמ בבוקר
להתפלל ,ומאחרימ בערב לצאת מהמ ,מיד קישר זאת לקשר שיש בינ בתי הכנת
בבבל לבינ ארצ ישראל ,כפי שנאמר לעיל .עד כאנ דברי אחי הרב חיימ.
על פי זה ,ממשיכ ריש לקיש את רעיונו של רבי יוחננ גמ בכיוונ ההפוכ.
איכ יוגדרו אנשימ הנמנעימ מלבוא לבית הכנת ומדירימ משמ את רגליהמ?
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ראייתו?
ומנינ מביא ריש לקיש את ָ
התשובה היא ,גמ כנ מארצ ישראל  -על פי המשוואה האומרת שבית הכנת הוא
מקדש מעט:
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השכנימ הרעימ אלו האומות הגובלות בארצ ישראל ואיננ מכירות בעמ ישראל
ובחזקתו על ארצו .כלומר ,אי כיבוד בית הכנת כמוהו כפגיעה בקדושת ארצ
ישראל.
בחדי ה' ,מאז שבנו לארצ ישראל והחילונו לבנות אותה מהריותיה ,עמ ישראל
עולה מחיל אל חיל בכל מכל כל .בבנימ ובנות ,בעולמ התורה ובעולמ המדע,
בכלכלה ובמערכות הצבאיות ,בחקלאות ובתעשיה ,בתשתיות הכבישימ ובערימ
החדישות .בכל מקומ מלווה אותנו נבואת ישעיהו הנביא:
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ועתיד עמ ישראל להתעלות יותר ויותר ולגלות את אוצרותיו הגנוזימ לשמ
ולתהילה לעיני כל העולמ ,כמקרא שכתוב:

    
$
!:         %
!     

  +
  

)דברימ כח ,י(

ומהרה ייבנה בית מקדש לה' שיהיה מקור לתפילה ולנבואה ,לאור השכינה
ולעבודת ה' בשירה ובזמרה ,שממנו יפוצו תורה ודבר ה' לנו ולעולמ כולו:
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