בית המקדש
בית המקדש הינו בית להשראת השכינה בעם ישראל ,אותו מחויבים ישראל לבנות בהר הבית
שבירושלים .בית המקדש היה מרכז העם היהודי ,מרכז תורני ומרכז הנהגתי לאומה כולה.
אחד מהדברים המרכזים שיתווספו בגאולה לאחר שעם ישראל כולו ישב על אדמתו ,הוא בנין בית
המקדש ,ועבודת הקרבנות.
אחד מהציווים למשה רבינו היה "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" .לבנות בית כדי שהקב"ה יכול לשכון
שם.
בנוגע לעיקר בנין הבית כתב הרמב"ם" :מצות עשה לעשות בית לה' ,מוכן להיות מקריבים בו
הקרבנות ,וחוגגין אליו שלוש פעמים בשנה שנאמר ועשו לי מקדש" .כלומר עיקר מטרת הבית היא
כדי שבני ישראל יוכלו להקריב את הקרבנות ,לכן גם לדעת הרמב"ם החפץ העיקרי בבית המקדש
הוא המזבח עליו היו מקריבם את הקרבנות.
בתחילה מקום המקדש לא היה קבוע ,והיה נקרא ' -משכן' ,המשכן הראשון הוקם על ידי משה רבינו
במדבר ,לאחר מכן כשנכנסו לארץ ישראל עבר המשכן גלגולים רבים ,בתחילה כארבע עשרה שנה
בגלגל לאחר מכן כחמישים ושתיים שנה בנב וגבעון ,ולאחר מכן בשילה שלוש מאות ששים ותשע
שנה .המשכן היה בנוי מיריעות וקרשים ,ב'משכן שילה' קירותיו היו מאבנים ,ובמקדש כולו היו עשוי
מאבנים.
מאז שנבנה הבית בירושלים נאסר להקריב קרבנות במקום אחר .
בית המקדש הראשון נבנה על ידי שלמה המלך ,כשאת ההכנות לבנין הבית עשה דוד המלך .בית
המקדש הראשון עמד על תילו כארבע מאות ועשר ש נים לאחר מכן בגלל חטאי בני ישראל נחרב
הבית ,על ידי מלכות בבל  -נבוכדנצר מלך בבל.
לאחר גלות בבל במשך שבעים שנה ,ביקש עם ישראל מכורש מלך בבל ,רשות לבנות מחדש את בית
המקדש ,הרשות ניתנה ובני ישראל בנו את המקדש.
בית המקדש השני לא הגיע בדרגתו לבית המקדש הראשון ,הן בדרגת האלוקות והן מבחינת פרטים
נוספים ,חמשה דברים חסרו בבית שני לעומת בית ראשון ,המרכזי שבהם הוא ארון הברית שבמקומו
עמדה אבן השתייה.
בית המקדש נחרב לאחר ארבע מאות עשרים שנה ,על ידי מלכות רומי.

שאלות:
 .1איך נקרא המקדש הלא קבוע של ישראל? כמה זמן הוא היה קיים?
 .2מהם תפקידיו של בית המקדש?
 .3כמה בתי מקדש היו ולמה נחרבו ?
 .4חשוב! מה התנאים לכך שבית המקדש עומד על תילו ולא נחרב?

