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גיליון  ,804כ“ב בטבת תשע“ג4.1.2013 ,

איר את המסגרת

דף הבית  /ארנון סגל

“ ’

מד הגאולה

עדכון שבועי
מהר הבית

מאז ולתמיד

המחאה בלמה את
העבודות

מסע לעבר הרחוק בעקבות דברי ראש הממשלה  0על אתרים חשובים יותר וחשובים פחות ,ועל תחנות חייו של העם היהודי מנקודות מבט שהיו עד כה לוטות
בערפל  0ההיסטוריה כפי שלא שמעתם מעולם
קשה להאמין שהשיר הזה נכתב לפני
 13שנים .צור ארליך פרסם אותו בגיליון
'מקור ראשון' שהופיע בי"ד בשבט תש"ס
) .(21.1.2000על הפרק עמד אז שוד הע־
תיקות הגדול בדרום הר הבית ,באזור המ־
כונה "אורוות שלמה" ,וגם פתיחת הליכים
פליליים נגד הארכיאולוג צחי צוויג .לרגל
הגלגל החוזר בהיסטוריה והעבודות המת־
חדשות בהר ,ולאור החלטת בג"ץ בשבוע
שעבר על המשך הטלת החיסיון על דו"ח
המבקר החמור המתייחס לאירועים ההם,
אנו מביאים כאן שוב את השיר:

צילום :צחי דבירה

הר הבור
עוֹקר ָלנוּ ַדּ ְחפּוֹר.
ֶאת ַה ֵלּב ֵ
שׁוֹפכוֹת אוֹתוֹ ַלנַּ ַחל.
ַמ ָשּ ׂ ִאיוֹת ְ
הוֹפְך ְל ַהר ַהבּוֹר
ַהר ַהמֹּר ֵ
וַ ֲאנַ ְחנוּ ִמ ְת ַמ ְת ִחים ְבּנַ ַחת.

אבן מקיר תוחלף .שיפוצי הווקף בכותל
המזרחי

צילום :פלאש 90

מוֹח ִקים ָלנוּ ָתּ ִאים ֶשׁל זִ ָכּרוֹן
ֵמ ַהמּ ַֹח ֲ
ְכּמוֹ ָהיָ ה ִדּ ְיס ֶקט אוֹ ִדּ ְיסק ָק ִשׁ ַיח.
ֶה ָע ָבר ֶשׁ ָלּנוּ מֻ ְשׁ ָלְך ָשׁם ַבּ ִקּ ְדרוֹן.
וְ ָאנוּ ְמ ַח ִכּים פֹּה ַל ָמּ ִשׁ ַיח.

לעת עתה נראה שעבודות העפר המתחד־
שות בעתיקות הר הבית נבלמו לאחר שלושה
ימי עבודה בלבד .הארכיאולוג צחי דבירה
)צוויג( דיווח על כך בבלוג שלו ,שבו גילה
שהמקום החדש שבו שפך הווקף את ערמות
העפר שנטל ממזרח ההר בניגוד להוראת
בג"ץ ,הוא אתר אשפה בלתי־חוקי הסמוך לאל־
עזריה ולמעלה־אדומים .דבירה הוסיף שפעי־
לות פינוי הממצאים ושפכי העפר ממזרח ההר
נבלמה בשבוע שעבר בזכות מחאה מהירה
שקיימו ח"כ אריה אלדד ופעילי תנועות המ־
קדש בכניסה לשער השבטים – שער הר הבית
שדרכו יוצאות משאיות העפר מההר.

יוֹד ִעים ְל ִה ְת ַח ֵמּקִ .ל ְמחֹק.
ָאנוּ ַרק ְ
ַרק ִל ְשׁקֹטִ .ל ְשׁתֹּקִ .ל ְשׁחֹקִ .ל ְשׁכּ ַֹח.
גַּ ם ָבּגָ "ץ ִה ְס ִכּים ֶשׁ ֶאת ִשׁ ְלטוֹן ַהחֹק
יֵ שׁ ִל ְדחֹק ִבּ ְפנֵ י ִשׁ ְלטוֹן ַהכּ ַֹח.
פּוֹרץ ָל ָהר?
ָל ָמּה ַאף ֶא ָחד ֵאינוֹ ֵ
בּוּלדּוֹזֶ ר?
שׁוֹכב ִמ ַתּ ַחת ַל ְ
ָל ָמּה ֵאין ֵ
יוֹשׁב מוּל ַהנְּ יָ ר?
ָל ָמּה גַּ ם ֲאנִ י ֵ
צוּעים ָבּאֹזֶ ן?
ַהאֻ ְמנָ ם כֻּ ָלּנוּ ְר ִ
אוּלי ָפּשׁוּט ַה ֵלּב ְכּ ָבר נֶ ֱע ַקר
אוֹ ַ
גּוֹלל ַבּנַּ ַחל
וְ ַהמּ ַֹח ִמ ְת ֵ
וְ ָל ֵכן כֻּ ָלּנוְּ ,בּ ִר ְפיוֹן ָע ָקר,
ִמ ְת ַמ ְת ִחים מוּל ַה ַתּנּוּר ְבּנַ ַחת.

לצער הלב הצליחו אמנם
נבוכדנצר ואחריו גם טיטוס
להחריב כל מיני מבנים
מסביב ,אבל לשמחתנו
כי רבה הרשעים לא פגעו
בעיקר העיקרים ,בכותל
המערבי וברחבה שלצדו

■
דּוּע ַרק ִל ְבכּוֹת?
ָל ָמּה ְליַ ֵלּל? ַמ ַ
אוֹכף ֶאת חֹק ָה ֲע ִתיקוֹת.
יֵ שׁ ִמי ֶשׁ ֵ
אדי,
פּוֹרי ַהמֻּ ְפ ִתּי וְ ַה ָקּ ִ
ֹלא ַעל ַדּ ְח ֵ
אדי.
ֹלא ָבּ ָהר ַע ְצמוֹ – ַאְך ְל ָפחוֹת ַבּוָּ ִ
ַדּי ְכּ ָבר ִעם ָהאוֹיַ ,תּ ְפ ִסיקוּ ִעם ַהוָּ י –
קוֹר ִאים לוֹ ַצ ִחי ְצוַ יְ ג.
ָה ָא ֵשׁם נִ ְת ַפּסְ .
שׁוֹדד וְ יֵ שׁ ִל ְתלוֹת אוֹתוֹ ַעל ֶח ֶבל:
הוּא ֵ
הוּא גּוֹנֵ ב ְשׂ ִר ִידים ֵמ ֲע ֵרמוֹת ֶשׁל זֶ ֶבל.
יַ ד כֹּחוֹת ַה ֶצּ ֶדק ַמגִּ ָיעה ָרחוֹק.
ְתּ ִחי ַה ִמּ ְשׁ ָט ָרה .יְ ִחי ִשׁ ְלטוֹן ַהחֹק.

בשלהי חג חנוכה האחרון ביקר ראש הממשלה
בנימין נתניהו בכותל ,הדליק נר והצהיר" :בימים
האחרונים הפלשתינים אומרים שהכותל המער־
בי הוא שטח כבוש .אני רוצה לומר להם במקום
הסמוך ביותר לנס פך השמן :הכותל שלנו כבר
 3,000שנה ,והוא ומדינת ישראל יישארו שלנו
לעד" .רב הכותל המערבי ,שמואל רבינוביץ',
כינה באותה הזדמנות את האתר "מרכזו הרוחני
של העם היהודי" ,והוסיף ש"המקום הזה מבטא
יותר מכל מקום אחר את חיבורנו לעבר היהודי
ולמורשת ישראל".
הדברים נכונים ונהירים ,וכידוע ,דברים
נכונים אינם צריכים חיזוק .לא היינו נדרשים
לעניין הזה אלמלא התחושה שבקרב אחדים
מאיתנו חל רפיון מה בביטחון בצדקת הדרך,
ורבים אחרים אינם בקיאים די הצורך ,לצער
הלב ,בנבכי ההיסטוריה .לכן ,למען הדור אשר
לא ידע ,רצוי להרחיב ולבאר את דבריהם של
ראש הממשלה והרב שלצדו.
***
ובכן ,כך זה החל :למעשה מדובר לא
ב־ 3,000שנה אלא ביותר מ־ 4,000שנות
מורשת; הכותל שייך לעם היהודי כבר מאז
עקד אברהם אבינו את יצחק בנו ברחבת
הכותל .שלושה ימים הם הלכו ברגל מבאר־
שבע ,וביום השלישי ראה אברהם את המקום
מרחוק .קיר האבן העצום התנשא לגבהים
אדירים ונראה ממרחקים ,ואברהם אבינו
הבין מיד שזה המקום שבורא עולם איווה
לשבתו .לא נלאה את הקוראים בפרטים
הידועים ,אבל אחרי שנגמר כל הסיפור

בטוב הבטיח בורא עולם משמיים שבמקום
הזה ,מתחת לקשת רובינסון ,הוא יוסיף
להיראות אל צאצאי אברהם עד עולם.
השנים חלפו ומאורעות התרחשו .בני
ישראל גלו למצרים ושבו לכאן כעם.
בתורת משה שהביאו עמם נכתב במפורש
"ועשו לי כותל מערבי ושכנתי בתוכם".
בירושלים ,למרבה הצער ,ישבו אז היבוסים,
ורחבת הכותל המערבי ,אבוי ,הפכה לגורן
של גוי בשם ארוונה .במקום בימות לקריאה
בתורה נערמו כאן אז חיטים ושעורים ,אבל
בדיוק ברגע ההיסטורי הזה הגיע למקום דוד
המלך והציל את המצב .בעיצומה של מגפת
דבר הוא הצליח לשכנע את ארוונה למכור
לו את הרחבה כולה ,על עזרת הנשים שבה
ועל המנהרה ,ומכאן ואילך ההיסטוריה הש־
תנתה כליל.
השכינה לא נטשה עוד את המקום הזה ,ולא
זזה מכאן אפילו לשנייה .מכל קצווי ארץ נהרו
לכאן ,לחבוש כיפת קרטון בכניסה ,להטמין
פתק בין האבנים ולחוש כיצד הגאולה כבר
באה .אי אפשר לשכוח כיצד התחנן המלך
שלמה ,מפאר הכותל ,לשמיעת התפילה הנא־
מרת ברחבה בשמי מרומים .בלתי־נשכחים גם
הפסוקים שבהם פנה שלמה לבורא עולם ואמר
לו" :הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך,
אף כי הכותל הזה אשר בניתי".
לצער הלב הצליחו אמנם נבוכדנצר ואחריו
גם טיטוס להחריב כל מיני מבנים מסביב ,אבל
לשמחתנו כי רבה הרשעים לא פגעו )ולא היו
יכולים לפגוע( בעיקר העיקרים  -בכותל המ־

ערבי וברחבה שלצדו ,שהשכינה לא זזה מהם
לעולם .בין לבין ,אגב ,היו כאן החשמונאים.
יהודה המכבי ניהל שמונה קרבות כדי לשוב
ולחדש את הדלקת החנוכייה הגדולה ,סמלו
של הכותל המערבי ,שחוללה ונרמסה בידי
היוונים .צאצאי החשמונאים וממשיכי דרכו
נשאו מאז בגאווה ,מדור לדור ובזה אחר זה,
בתואר 'רב הכותל המערבי'.
אחרי החורבן השני גלה מכאן העם
לארבע קצוות תבל ,אך מעולם לא שכח
את הקיר הזה ,את אבניו הרחבות ,את שיחי
הצלף המציצים מביניהן ,את הקבצנים וכ־
מובן את הפתקים האלמותיים .בכל תפי־
לה נוספה בקשה לשיבתנו לרחבת הכותל
המערבי ולחידוש מעמדה כקדם – "לשנה
הבאה ברחבה הבנויה"" ,ובנה ירושלים עיר
הכותל במהרה בימינו" .כל חתן שבר כוס
תחת חופתו והכריז" :אם אשכחך ,רחבת
הכותל ,תשכח ימיני".
וכך אנו מגיעים לאחרית הימים ,תקופתנו
אנו .שוב זוכה הכותל בכבוד הראוי לו .מג־
נומטרים וכיפות בכניסה ,מאבטחים ,סדרנים
וצעיפים לתוספת צניעות לזקוקים לכך ,וכ־
מובן – ים של פתקים ועטים לכל מי שרוצה
לכתוב משהו שראוי להניח בין האבנים העתי־
קות הללו ,שזוכרות הכול .כל פרט בהיסטוריה
נהיר להן .במקום הזה האמת מבהיקה ומאירה
מתמיד .כאן אי אפשר לספר סיפורים שלא
היו ולא נבראו.
וכך ,לשמחת עליונים ותחתונים ,שוב אין
אנו חסרים דבר.

בעת שעצרת המחאה התקיימה במקום
ניסתה משאית של הווקף להיכנס לתחום
ההר כבימים הקודמים ,אך בשל נוכחות
היהודים במקום היא שבה על עקבותיה ולא
נכנסה להר .מאז ועד לכתיבת שורות אלו
לא נצפו עוד עבודות פינוי באתר המקודש.
דיווח נוסף בבלוג עסק בעבודות מסוג
חדש בהר :בכותל המזרחי של הר הבית,
שהוא העתיק מבין קירות ההר .זהו הכותל
היחיד שהשתמרו בו קטעי חומה הקוד־
מים לימי הורדוס ,אך מתברר שדווקא בו
מתיר לעצמו הווקף לשפץ ולהחליף קטעי
חומה בבנייה חדשה בת זמננו .לצופה
מכיוון הר הזיתים ניכרים היטב הטלאים
החדשים בחומה .עולה התהייה אם נערכה
כאן התייעצות עם מומחים לשימור מבנים
עתיקים  -כמתבקש במקום הזה ,כמו גם
השאלה מדוע הווקף הוא שמחזיק בסמכות
לערוך שיפוצים בהר.

ועוד עבודות:
וזה לא נגמר :אחרי למעלה משנתיים של
עבודות ,שכנהוג בהר הבית התבצעו תחת
מעטה חשאיות ומאחורי מחיצות פח לבנות,
הורם בשבועות האחרונים המסך מעל מבנה
כיפת השלשלת והיא נחשפה מחדש לקהל.
מדובר במבנה לא גדול במיוחד במושגי ההר,
אך מיקומו אסטרטגי ביותר :בצמוד לכיפת
הסלע ובמקום שבו ניצב בעבר פתח אולם המ־
קדש היהודי .לווקף ניתנה יד חופשית בשיפוץ
מבני המקום גם בנקודה הזו.

איתמר ורהפטיג
בימי קדם ניצב כאן פתח המקדש.
כיפת השלשלת המשופצת

זרח לא עיוות את המקורות
תגובה לאראל סג"ל

ב'בית חלומותיי' ,פרשת מקץ ,כתב
אראל סג"ל על הפספוס הגדול שאירע
אחרי מלחמת ששת הימים ,שלדעתו הוא
שלא עסקנו בבניין המקדש מיד עם כי־
בוש הר הבית .הוא האשים את המפד"ל,
ובין היתר כתב" :זרח ורהפטיג ,למשל,
שבנאום בכנסת עיוות את המשנה במסכת

כלים וייחס לכותל המערבי את הקדושה
הגבוהה ביותר .הוא שכח שהמשנה לא
מזכירה כלל את הכותל אלא מתמקדת
דווקא בהר הבית".
זוהי האשמה ישנה שהשמיעו כבר חגי
סגל ,בספרו 'אחים יקרים' ,ונדב שרגאי ,בס־
פרו 'הר המריבה' .תמהני שהכותב אינו מביא

צילום :יעקב סער ,לע"מ

תנוח דעתם ,לא טעות כאן וכל שכן לא סילוף .קדושת
הר הבית חלה גם על הכותל המערבי .לא המפד"ל אסרה
לעלות להר הבית אלא הרבנות הראשית

את תשובת אבי מורי זצ"ל לביקורת זו .וכך
נאמר בספרו 'חמישים שנה בשנה' ,עמוד :211
"תנוח דעתם ,לא טעות כאן ) (...ומכל שכן לא
סילוף ) (...במדרש רבה )שמות ב' ,ב'( נעשה
הדבר ,והוא כי 'והשם בהיכל קדשו' )חבקוק
ג'( .ומשנחרב בית המקדש ) (...לעולם אין
השכינה זזה מכותל המערבי" .קדושת הר
הבית חלה גם על הכותל המערבי .ובדברי
הכנסת העליתי את הכותל המערבי ,שהוא
בידינו ,ואילו הר הבית הוא ברשותנו ולא
בידינו .אמת ,רציתי לציין ולהדגיש  -חכ־
מים היזהרו בצעדיכם ,ואולי עוד לא הגיעה
השעה לעלות" .בהמשך הפרק )עמוד (215

מובאת עמדתו בבהירות .בתשובה לשאלת
עיתונאי הוא עונה" :אין שום ספק שלעם
ישראל יש הזכות על הר הבית כי הוא קודש
הקודשים של עם ישראל אלא שאין בכוונתו
של עם ישראל ,כפי שאני מבין זאת ,לתבוע
בדורותינו את הזכות הזאת באמצעות הריסת
המקומות ההם".
ולגופו של עניין ,לא המפד"ל אסרה לע־
לות להר הבית אלא הרבנות הראשית ברא־
שות הרב איסר יהודה אונטרמן והרב יצחק
נסים ,כפי שמתואר באריכות באותו פרק
בספר .סוף דבר ,אפשר לבקר ואף לחלוק,
אבל צריך לעשות כן באופן אמין ומכובד.

בית חלומותיי
רפי איתן – השר לענייני גמלאים ואיש המוסד לשעבר

באותה הזדמנות עם הרב גץ לא יצאו הדברים אל הפועל ,אך היום יש לחשוף את
המקום הקדוש באופן ארכיאולוגי .במוקדם או במאוחר נעשה זאת .אני מקווה
שנפתלי בנט ומפלגתו יעמדו על כך .אני בעד תפילת יהודים בהר הבית ,ובהחלט
גם בעד בניין המקדש .יבוא יום ונבנה אותו

צילום :מרים צחי

כתוצאה מכך ששירתי בתפקידים
מסוימים ,הייתה לי הזכות לסייע לרב
מאיר יהודה גץ זצ"ל לחשוף את הכותל
המערבי לכל אורכו .עם ההתקדמות
בחפירת המחילות נפגשתי עמו כמעט מדי
יום ,ולמדתי עמו את מבנה המקדש ואת
מידותיו .הסקנו לפי הלימוד את מיקומו של
המקדש ומקום קודש הקודשים.
כשהגענו למקום שבו לפי לימודינו אמור
להיות השער שממנו יצאו הכוהנים לטבול,
שיערנו שאם נפער פתח בקיר לכיוון מזרח
נוכל להתקדם במחילה ולהגיע עד קודש
הקודשים .חיכינו לשעת כושר לפתיחת
הקיר .לא סיפרנו זאת לאף אחד ,מכיוון
שידענו שאם נפער את הפתח והוא יתגלה,
הדבר עלול לגרום סערה פוליטית .העדפנו

לשמור את הסוד בינינו ,כדי שאם חלילה
תתגלה האשמה היא לא תחול על הממשלה
וראשיה .לכן גם ראש הממשלה מנחם בגין,
שידע על החפירות לאורך הכותל ,לא היה
מודע לכוונתנו לפתוח את הקיר מזרחה.
תכננו להיכנס ולראות את המחילות,
ולהתקדם לכיוון שהערכנו שבו נמצאים
יסודות קודש הקודשים .חשבנו שכך נוכל
להתקדם בשקט ובצנעה ,לגלות את מקומות

המסתור שבהם הטמינו הכוהנים את כלי
המקדש ולהגיע עד מתחת לקודש הקודשים
 המקום שבו טמון ארון הברית.גילינו את בור מספר  30בהר ,וכשהצליבנו
בין בור  30לבור מספר  ,1ששניהם היו
למעשה מבואות לכוהנים וללוויים להיכנס
למקדש ולשרת בו ,הערכנו שהגענו למקום
שבו הכוהנים והלוויים קיבלו מדי יום את
סידור העבודה ומשמרותיה וממנו יצאו

לעבודת הקודש.
עניין המקדש העסיק אותי תמיד מפני
שנולדתי יהודי ומפני שההיסטוריה והמסורת
היהודיות מכות בי גלים לכל אורך חיי.
שאבתי זאת מהוריי ואני רוצה להעביר זאת
גם לילדיי .כידוע ,באותה הזדמנות עם הרב
גץ לא יצאו הדברים אל הפועל ,אך היום
יש לחשוף את המקום באופן ארכיאולוגי.
במוקדם או במאוחר נעשה זאת .אני מקווה

שנפתלי בנט ומפלגתו יגיעו למצב שבו
נוכל לעמוד על שלנו בעניין זה בממשלת
ישראל העתידה .אני בעד תפילת יהודים
בהר הבית ,ובהחלט גם בעד בניין המקדש.
יבוא יום ונבנה אותו.

ראוי לציין שמפלס הכיפה הנוכחי איננו
שונה בהרבה ממפלס החיים במקום בימי הבית
השני ,כך שכל פעולת שיפוץ לא זהירה עלו־
לה להביא לפגיעה בשרידי המקדש היהודי
שעדיין קיימים אולי בצמוד לפני השטח.
לעת עתה אין לדעת אם התרחשה פגיעה
ארכיאולוגית במהלך פעולות הווקף במקום
בשנתיים האחרונות.

ספירת מלאי
ב'מכון המקדש' בירושלים כבר מוכנים
כלים רבים המיועדים לשימוש במקדש:
מנורת הזהב
שולחן לחם הפנים
מזבח הקטורת
כיור נחושת
בגדי הכוהן הגדול:
ציץ ,מעיל ,אפוד
וחושן ,וכן 41
מערכות של בגדי
כוהן הדיוט.
מכלי השרת מוכנים:
מזרקים )כלים
לזריקת הדם על
המזבח( ,מחתות,
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ב

כלי ניסוך היין
והמים ,כלי מדידה,
האבוב המיועד
לקורבן העומר ,בזיכי
הלבונה ,כלי אבן
להכנת אפר הפרה
האדומה,
סכיני שחיטה.
כלי נגינה :כ־15
חצוצרות ,נבלים,
כינורות ,שופר
מצופה כסף ושופר
מצופה זהב
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ב

ב

הר הבית פתוח לכניסת יהודים בימים א'  -ה'
בין השעות 07:30־12:30 ,10:00־.13:30
ההלכה מתירה להיכנס לחלקים משטח
ההר לאחר טבילה במקווה ,וללא נעלי עור
או תיקים .להדרכה הלכתית בעלייה להר:
לגברים.0527203210 ,0504142425 :
לנשים0523752751 ,0525866384 :
לעדכונים ותגובות:
arnonsegal1@gmail.com

