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   2013 © רי ני             רמ    ...מקדש הורדוס על אב� השתייה      
  
  
  

 . והיה זה המקדש אשר בנה הורדוס– על אב� השתייה יכול היה להיבנות רק מקדש אחד, ללא ספק
ֶאֶב� ַמֲעָמָסה  להיותנבואית מסה  ְיר%ָ$ָלִ"" ִעמאותו רגע היסטורי ואיל� צוברת אב� השתייה , למעשה

אחר מ. בימינו) = 3' זכריה יב= ( ...עְֹמֶסיָה 4ָר0ט ִי3ֵָרט% ְוֶנֶאְספ% ָעֶליָה ,ֹל 01ֵיי ָה.ֶר-*ָ,ל** ִ+י"ָהַע*ְלָכל
 שהוק מאות שני הז(לשמור על המקדש השני  ,ודרושות שני" מספר לבניי� מקדש התחייב הורדוס

 כל עוד מקדשו החלופי שבנה ברציפותעבודת אלהי" נאמנה לאפשר ו ) מצפו� לאב� השתייהקוד לכ�
  . על אב� השתייה אינו מושל" ואינו מכיל את עבודת האלהי"

  
מעמדו של הורדוס ב� אנטיפטרוס ואימו קיפרוס שהייתה נסיכה ערבייה נבטית , מבחינה הלכתית

� מתו הגשי" נבואההוא ש , הורדוס שהיה מל� בנאי רב תפארת,הוא זההנה  ו– "עבד כנעני "– נחשב
*ָ,ל*ָהַעִ+י" ְוַהַ+ֵ;ָכה ַהְ:ס%ָכה ַעל* ָ,ל*ַה09ט ַה09ט ַעל*8ְֵניֶחְר8ַת ְ,7ָָהר ַה6ֶה להיות אינטרס זר ליהדות 

ולבטל את להכפיש את נצח ישראל כדי  חרפהצי- וזה  אלמנט היסטורי רב משמעות, והלא ...ַה01ִי"
ת אב� השתייה קדושבהסתמ� על ואכ� כל זאת בימינו להשמדת" להביא  תו� שאיפהזכויות היהודי" 

  .חלופיהמקדש ה  את אב� זובנה עלהורדוס  הר הבית וח"תמרחב והשר חאל
  

ָלֵכ� ,ֹה .ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה ) = 16' ישעיה כח= ( "ֶאֶב� 7ַֹח� = "ה להיות במונח נבואי נוסדאב� השתייהמוכח כי 
חובה הייתה לייסד , ואכ� ...ַהַ+ֲאִמי� לֹא ָיִחי$** ֶב� 7ַֹח� 8ִַ:ת ִיְקַרת מ%ָסד מ%ָ;דִהְנִני ִיַ;ד 7ְִצ=�0 .ֶב� ֶא

אב� השתייה , כ�*לפי ."7ְִצ=�0"לא הייתה קיימת אב� שכזאת עד אז ולכ�  "ֶאֶב� 7ַֹח�"כזו אותה להיות 
ה בידי יוסדהנבואה בעצמת התגשמות ומאבני המקדש הראשו� שחרב  –  אב�כספת – להיותנוסדה 

 .לשמור על לוחות הברית שמא יפלו בשבי בידי זרי"ע" חורב� המקדש הראשו� " 4ְָרָיה ,ֵֹה� ָהרֹא$"
אב� השתייה הפכה  ,טיטוס חורב� מאזעיקר בבזכות מבנה המקדש המפואר שבנה הורדוס ו, הנהו

  . באי� רח"איסל"את הדות ובעיקר יהאת העד ימינו  שולל כהולימה ,אגדה דתית ,ֶאֶב� ַמֲעָמָסהלהיות 
  

  : כדלקמ�–בניי� המקדש השני ההכנות ל חורב� המקדש הראשו� ועניי� טווחי הזמ� לתתעוד  .א
  
1.  

ְוָהָיה ִכְמלֹאות  ִ$ְבִעי" ָ$ָנה**ֶמֶלְ� 7ֶָבל* ָה.ֶר- ַה6ֹאת ְלָחְר7ָה ְלַ$ָ+ה ְוָעְבד% ַה01ִי" ָהֵא9ֶה ֶאת*ְוָהְיָתה ָ,ל
"*7ֶָבל ְוַעל*ֶמֶלְ�*ְבִעי" ָ$ָנה ֶאְפקֹד ַעלִ$   )11�12' ירמיה כה( ...ָֹנ" ֲעו* ְיהָוה ֶאת*ַה01י ַהה%א ְנא?

  
2.  

*8ַָרס ַוַ=ֲעֶבר* ר%ַח ,ֶֹר$ ֶמֶלְ�*ֵהִעיר ְיהָוה ֶאת  ְיהָוה ִמ8ִי ִיְרְמָיה*%ִבְ$ַנת Aַחת ְלכ0ֶר$ ֶמֶלְ� 8ַָרס ִלְכל0ת ְ@ַבר
,ֹל ַמְמְלכ0ת ָה.ֶר- ָנַת� ִלי ְיהָוה ֱאלֵֹהי ** ,ֹה .ַמר ,ֶֹר$ ֶמֶלְ� 8ַָרס 7ְִמְכBָב ֵלאמֹר*ַמְלכ%ת0 ְוַג"*ָכלק0ל 7ְ

  )1�2' עזרא א( ...ל0 ַבִית 7ִיר%ָ$ַלִ" ֲאֶ$ר 7ִיה%ָדה*ָפַקד ָעַלי ִלְבנ0ת* ַהDָָמִי" ְוה%א
  
3.  

** ְוסְֹכִרי" ֲעֵליֶה" י0ֲעִצי" ְלָהֵפר ֲעָצָת" ְיה%ָדה %ְמַבֲהִלי" א0ָת" ִלְבנ0ת*י" ְיֵדי ַע"ְמַר8ִ** ָה.ֶר-* ַוְיִהי ַע"
  )4�5' עזרא ד( ...8ָָרס* ַמְלכ%ת ָ@ְרָיֶו$ ֶמֶלְ�*ְוַעד, ְיֵמי ,0ֶר$ ֶמֶלְ� 8ַָרס* ָ,ל

  
4.  

$ְ7ִַנת Aַחת ְלָמְלכ0 ֲאִני  ֲאֶ$ר ָהְמַלְ� ַעל ַמְלכ%ת ַ,4ְִ@י" ָדיִמ6ֶַרע ָמ**ֲאַחְ$ֵור$0*$ְ7ִַנת Aַחת ְלָדְרָיֶו$ �7ֶ
ִיְרְמָיה ַהָ:ִביא ְלַמ9ֹאות ְלָחְרב0ת ְיר%ָ$ַלִ" * ְיהָוה ֶאל*  ִמְס8ַר ַהDִָני" ֲאֶ$ר ָהָיה ְדַבר ָ@ִנֵ=אל 7ִינִֹתי 7ְַ;ָפִרי"

  )1�2' דניאל ט( ...ִ$ְבִעי" ָ$ָנה
  

  :"ִיָ,ֵרת ָמִ$יַח" = "ָהֶאֶב� ָהרֹאָ$ה" = "ב� השתייהא"  .ב

  
ְיהָוה * ַוַ=ַע� ַו=ֹאֶמר ֵאַלי ֵלאמֹר ֶזה ְ@ַבר) = 6�7' זכריה ד= ( ָהֶאֶב� ָהרֹאָ$הכישלו� הוצאת לוחות הברית מכספת 

ַה1ָד0ל ִלְפֵני ְזר?7ֶָבל *BָAה ַהר*ְצָבא0ת ִמי7ְר%ִחי .ַמר ְיהָוה *ִ,י ִא"**לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח ְזר?7ֶָבל ֵלאמֹר*ֶאל
א0ת ֵח� ֵח� ָלE**ָהֶאֶב� ָהרֹאָ$ה*ְלִמי$ֹר ְוה0ִציא ֶאת ?$Bְ... לנבואת , כלומר Fְזר?7ֶָבל  המשיח ,חזו�הבחופ

� ַעל) = 24�27' דניאל ט= ( נכרת ְ$AְלBִיֵאל*�7ְֶBְַו*ָ$ב?ִעי" ִ$ְבִעי" ֶנְח �ִעיר ָקְדֶ$ָ� ְלַכ9ֵא ַה$ַ8ֶע %ְלָהֵת" *ַעלַעְ+ָ
מָֹצא * ְוֵתַדע ְוַת4ְֵ,ל ִמ� ֹ� %ְלָהִביא ֶצֶדק עָֹלִמי" ְוַלְחBֹ" ָחז�0 ְוָנִביא ְוִלְמ$ַֹח קֶֹד$ ָקָדִ$י" ַחGָאת %ְלַכ8ֵר ָעו

" ִ$ְבָעה ְוָ$ב?ִעי" ִ$Dִי" %ְ$ַנִי" Bָ$%ב ְוִנְבְנָתה ְרח0ב ָ$ב?ִעי** ָמִ$יַח ָנִגיד*ָדָבר ְלָהִ$יב ְוִלְבנ0ת ְיר%ָ$ַלִ" ַעד
ְוAֲחֵרי ַהDָב?ִעי" ִ$Dִי" %ְ$ַנִי" ִיָ,ֵרת ָמִ$יַח ְוֵאי� ל0 ְוָהִעיר ְוַהHֶֹד$ ַיְ$ִחית ַע" ָנִגיד  ְוָחר%- %ְבצ0ק ָהִעBִי"

ְוִהְג7ִיר 7ְִרית ָלַר7ִי" ָ$ב%ַע ֶאָחד ַוֲחִצי ַהDָב%ַע ַי7ִ$ְית  ָמה ֶנֱחֶרֶצת $ֵֹממ0תַה7ָא ְוִק0I ַבDֶֶטF ְוַעד ֵק- ִמְלָח
� ַעל* ֶזַבח %ִמְנָחה ְוַעל ְ,ַנH$ִ F%ִצי" ְמ$ֵֹמ" ְוַעדְBַBִ ַע �7ִֶוְזר?7ֶָבל ואכ� , אמנ"ו ...$ֵֹמ"*ָ,ָלה ְוֶנֱחָרָצה * ְיה$0?

  ... לא הצליחו להוציא את לוחות הברית מכספת האב� שנותרה עד ימינו שוממהֵה� ַה1ָד0לְיה0ָצָדק ַה,ֹ



  

  

2

  : שנכשל* מצפו� לאב� השתייה לאחר הניסיו� להוציא את לוחות הבריתהשני מקדש הבניי�   .ג
  

ְזר?7ֶָבל * ַח1ַי ַהָ:ִביא ֶאל*ְיהָוה 7ְַיד*ָיה ְדַברָה** $ְ7ִַנת ְ$Bִַי" ְלָדְרָיֶו$ ַהֶ+ֶלְ� 7ַחֶֹד$ ַהDִDִי 7ְי0" ֶאָחד ַלחֶֹד$
ַע A$ְ*�7ְֶלBִיֵאל 8ַַחת ְיה%ָדה ְוֶאל*�7ֶ ָהָע"  ,ֹה .ַמר ְיהָוה ְצָבא0ת ֵלאמֹר ְיה0ָצָדק ַה,ֵֹה� ַה1ָד0ל ֵלאמֹר*ְיה$0?

  )1�2' אחגי ( ...7ֵית ְיהָוה ְלִה7ָנ0ת*7ֹא ֶעת*ַה6ֶה .ְמר% לֹא ֶעת

  
ֱאָלָהא ִ@י 7ִיר%ְ$ֶל" ַוֲהָות 7ְָטָלא ַעד * 7ֵאַדִי� 7ְֵטַלת ֲעִביַדת 7ֵית ) =24' עזרא ד= ($ְ7ִַנת ְ$Bִַי" ְלָדְרָיֶו$ , כלומר

�Bִיֵאל 8ַַחת ְ$Aְל*ְזר?7ֶָבל �7ֶ ידי השני במקדשה חל להיבנותה ...8ָָרס* ְ$ַנת BְַרBֵי� ְלַמְלכ%ת ָ@ְרָיֶו$ ֶמֶלְ
ַע �7ִֶוְיה%ָדה  וללא ספק  ...ָהֶאֶב� ָהרֹאָ$ה  מצפו� לאב� השתייה היא הכספת– ְיה0ָצָדק ַה,ֵֹה� ַה1ָד0ל*ְיה$0?

א" היה ,  והלא.באות" ימי" לא היה כל תיעוד נבואי אשר חייב לבנות את המקדש על אב� השתייה
ַע ִוְזר?7ֶָבלתיעוד כזה וודאי   ולא היה עולה בידיו של המקדש על אב� השתייה היו בוני" את ְיה$0?

  .להרוס קוד" לכ� את המקדש הבנוי עליהלפני כל  מבלי זוהורדוס לבנות מקדש חלופי על אב� 
  
  
  

  :ויקיפדיהתו�  להל� ציטוטי" מ– הורדוס בנה מקדש חלופי על אב� השתייה.   ד
  

  ..."הורדוס הגדול"הוא מכונה גם  .בית הורדוס שושלת ומייסד ס"לפנה 4 עד ס"לפנה 37 בין השנים יהודה מלך  היה,בקירוב ס"לפנה 4 - ס"לפנה 74הֹוְרדֹוס

 ,נבטית הייתה נסיכה ערביה, קיפרוס, אמו של הורדוס . השניהורקנוס הפך ליועצו הראשי והעיקרי של אנטיפטרוס ,ואילו אביו ,אלכסנדר ינאי היה מושל אדום מטעם, אנטיפס, סבו. הורדוס נולד לאחת מן המשפחות המכובדות באדום

  .אשקלון יש אומרים שנולד בעיר .שלומית - ובת ,פרוראיוסף ו, הורדוס ,פצאל - שילדה לאנטיפטרוס ארבעה בנים

 יהדותו של הורדוס

 מבחינה הלכתית בתקופה מאוחרת הרבה יותר גרסו חכמי התלמוד כי, עם זאת. באופן התואם את הידוע לנו על גיורם של האדומים, ממצאים ארכאולוגיים מתקופת הורדוס מעידים כי הורדוס נתפש בעיני עצמו ובעיני בני תקופתו כיהודי

, כממשיך דרכם הרעיונית של מלכי בית חשמונאי, ראוי לזכור כי הורדוס. הוא חייב רק במצוות שחייבת בהן אישה יהודייה ל"חז ולדעת, אך גם אינו גוי, זהו מעין מעמד ביניים שבו נמצא אדם שאינו יהודי .עבד כנעני היה הורדוס במעמד

כתבו את האמירות הקשות עליו בתלמוד מאות שנים לאחר , שהיו ממשיכי דרכם של הפרושים, חכמי התלמוד ,אמוראיםה. ואילו כלפי הפרושים גילה עוינות מובהקת ולא היה אהוד עליהם, אהד באופן מופגן את הצדוקים, לפי ראייתו

  .המאורעות עצמם

מעמד זה העניק לו . וכעושה דברה, מטעמה של רומאוסאל שבה נשלטה יהודה בידי רומא באופן עקיף על ידי הורדוס כמלך ,רומאיםלבין שלטון הנציבים ה בית חשמונאי יניים בין שלטון מלכישלטונו של הורדוס ביהודה היה מעין תקופת ב

הוא בנה . הורדוס ידוע במיוחד במפעלי הבנייה המפוארים שיזם. של האימפריה הרומית, גם אם אוטונומי, בימיו הפכה יהודה לחלק אינטגרלי. ל גם מחויבות למלא אחר הוראות השלטון הרומאיאב, אוטונומיה רבה, יהודה, ולממלכתו

  ,העיר שומרון הוא בנה מחדש את .מבנה מפוארוהפך אותו ל ,בית המקדש מחדש את

שעליה קיימו את המצוות  אבן השתייה נותרה רק ארון הברית תחת. אבל היו בו המנורה וכלי פולחן נוספים, ומטה אהרן האורים והתומים, צנצנת המן לחם שמים שניתן לישראל במדבר, בבית המקדש השני היו חסרים ארון הברית

 .יום כיפורב קודש הקודשיםהקשורות ב

  
  
  אכ� רק ו"אלהיאמת של עבודת חייו הקצרי" של מקדש הורדוס מהווי" הוכחה כי לא הוכתב לו יעד   .ה

   מאפשרת לשבטי" צאצאי אדו" הערבי" והנבטי" המאמיני" זה מאות   על מהות אב� השתייההאגדה      
   ללא ספק התפתחות  .על זכויות פלסטיניות בהר הבית ובאר- ישראלבימינו שני" בדת האיסל" לטעו�       

  כהתפתחות " ִמי� לֹא ָיִחי$ַהַ+ֲא" � שלבעי     היסטורית זו אינה יכולה להיות מקרית אלא יש לראותה  
  ביו"  – "ֶאֶב� 7ַֹח�" = "אב� השתייה "–להיות " ְוַעד ֵק- ִמְלָחָמה ֶנֱחֶרֶצת" מכוונת ותואמת נבואת אחרית      
  ...המשפט האלוהי      
  

  ...ְיר%ָ$ָלִ"7ִ      והלא אי� שואל ואי� שאלות הא" היה מל� ושמו הורדוס 
  
  
  
  

  ָהַעִ+י" 7ָָהר ַה6ֶה *הָוה ְצָבא0ת ְלָכלְוָע4ָה ְי      
ָחִי" ְ$ָמִרי" ְמז?Hִָקי" ִמְ$Bֵה ְ$ָמִני" ִמְ$Bֵה ְ$ָמִרי"          ְ$ָמִני" ְממ?
  ָהַעִ+י" *ָ,ל*ַה09ט ַה09ט ַעל*%ִב9ַע 7ָָהר ַה6ֶה 8ְֵני      
  9ַ7ִע ַהָ+ֶות ָלֶנַצח  "ַה01ִי*ָ,ל* ְוַהַ+ֵ;ָכה ַהְ:ס%ָכה ַעל      
  8ִָני" *%ָמָחה ֲאדָֹני ְיהִוה ִ@ְמָעה ֵמַעל ָ,ל      
  ִ,י **ָה.ֶר-*ְוֶחְר8ַת ַע+0 ָיִסיר ֵמַעל ָ,ל      
 )6�8' ישעיה כה( ...ְיהָוה ִ@7ֵר      

    


