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 האם בית המקדש השלישי ירד בנוי או שיבנוהו
  "פעולת צדיק"צ בבית הוראה 

, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה 

וביותר לנוסח הספרדים שאומרים ' ובנה ירושלים עיר הקודש
בעולם הזה ; ה"אמר הקב: ל"וז) ג"י, כי תשא

ם איתא במדרש רבה "ומאידך כדעת הרמב
  .ל

  .כ נמצינו למדים דמחלוקת יש גבי בית המקדש העתיד אם יבנה בידי אדם או בידי שמים

מהרה 'ל "י הול"ולרש' מהרה יבנה המקדש
ד דודאי "ולכן לענ, יהיה תפילת שוא' ק במהרה בימינו
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אבל מקדש העתיד שאנו מצפין 'י דבריו מפורשים שכתב 
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ו עד היכן המה מגיעים לקלקל "לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח

כי הלא נבוכדנאצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום 
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הרי , קמחא טחינא טחינת) איכה רבתי(ל 

ה "וזהו שהתפלל דוד המלך ע, והמה החריבו רק נוה מטה
אבל באמת , ביקש שיחשב לו כאילו למעלה בשמי מרומים הרס

דאמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה ) ב
, שער התפילה(ט בספרו בית אלוקים "והקשה המבי

ל דהנה ידוע כי בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל 
וכיצד נבנה בית המקדש , ם שהנשמה של בית המקדש תרד מלמעלה לבית הגשמי

דמעה וכל מצוה ותפילה בונה חלק נוסף 
כ כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה היינו לאחר פטירתו כיון שהשלים עצמו בבכיה 

  .ר"ת לכך אכי"יזכנו השי. ואבל על ירושלים השלים ובנה חלקו בבנין ירושלים ובזה כבר יזכה ויראה בשמחתה

הא , וקשה אמאי. ק בימיו כאילו נחרב בימיו
ועל דרך משל אדם שהינו בריא אין זה , 

, דם שנפל למשכב אומרין לו הבא זכות והינצל
ה בבנין "כ לכאורה הו"וא, זאת אומרת דלהבריא אדם צריך זכות יותר גדולה מאשר להשאיר את המצב על מתכונתו

ק והלא גזירה על "ביהמ חרבןל איך שייך לתבוע מאיתנו להתאבל על 
כאילו 'דאז אלא על ה חרבןל ניחא דבאמת אין הצער והאבילות על ה

  ].ק"ובזה שייך לתבוע גם מדור אחרון להצטער ולהתאבל על חרבן ביהמ

בדרגה כזו שלא יהיה  חרבןכות ולהצטער על ה

 ]ג[

  ]ד[

האם בית המקדש השלישי ירד בנוי או שיבנוהו
צ בבית הוראה "מו –א "שליטשמריהו יונה  ג"מאת הרה

  
אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים: ל"וזנ כתב "ה א"בד) א

   .ל"עכ, "כוננו ידיך' מקדש ה

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה : ל"כתב וז) 'א' הל, א"פי
  .ל"עכ', הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וכו

ובנה ירושלים עיר הקודש'י משמע מהא שאומרים בברכת המזון 
כי תשא(וכן איתא במדרש תנחומא , ה"היינו שהבנין בידי הקב

ומאידך כדעת הרמב. ל"עכ, ק"בנה את ביהמולעתיד אני א, עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה
ל"עכ, ק הנתון בדרום"מלך המשיח שנתון בצפון יבוא ויבנה ביהמ

כ נמצינו למדים דמחלוקת יש גבי בית המקדש העתיד אם יבנה בידי אדם או בידי שמים

מהרה יבנה המקדש'מדקאמר , כן' ד דוחק הוא לפרש הגמ"לענ; סוכה שם
ק במהרה בימינו"ר שיבנה ביהמ"יה'וכן מה שמתפללים בכל יום 

המהוא בי" כוננו ידיך' מקדש ה"ומה שנאמר , ק לעתיד יבנה ממש בידי אדם

י דבריו מפורשים שכתב "אך ברש, ודרכו היא מיצוע של שני השיטות וישוב המדרשים
  .'בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים

ד"פ', שער א(ל בספרו נפש החיים "ין זצ'ח מוואלוז"כ הגר
לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח

כי הלא נבוכדנאצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום , ו הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנאצר וטיטוס
לקול כלל למעלה כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם

טמאו כביכול המקדש העליון' את מקדש ה, נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה
ל "רו רזוטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה כמו שאמ

והמה החריבו רק נוה מטה, כי עונותינו החריבו נוה מעלה עולמות עליונים הקדושים
ביקש שיחשב לו כאילו למעלה בשמי מרומים הרס, "יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות

  . ל"עכ, ל"

ב"ע', דף ל(תענית ' כ לפי דברי הערוך לנר ונפש החיים יבואר עוד ענין והוא בגמ
והקשה המבי, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה

ל דהנה ידוע כי בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל "ל נ"פ הנ"וע. מתאבלים ולא זכו ולא ראו
ם שהנשמה של בית המקדש תרד מלמעלה לבית הגשמי"או לדעת הרמב

דמעה וכל מצוה ותפילה בונה חלק נוסף י שכל דמעה ו"י דמעות ותפילות ומצוות של בנ"כתוב בספרים דזה יבנה ע
כ כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה היינו לאחר פטירתו כיון שהשלים עצמו בבכיה 

ואבל על ירושלים השלים ובנה חלקו בבנין ירושלים ובזה כבר יזכה ויראה בשמחתה

ק בימיו כאילו נחרב בימיו"כל דור שלא נבנה ביהמ) ו"פ(איתא בירושלמי יומא 
בכל דבר לזכות להקים דבר צריך זכות יותר גדולה מאשר שישאר הדבר על מכונו

דם שנפל למשכב אומרין לו הבא זכות והינצלאך א, ה יש חשבונות משלו מדוע הוא משאירו"אומר שאין הוא חוטא כי לקב
זאת אומרת דלהבריא אדם צריך זכות יותר גדולה מאשר להשאיר את המצב על מתכונתו

ל איך שייך לתבוע מאיתנו להתאבל על "ין זצ'ח מוואלוז"ואפשר ליישב דהנה הקשה הגר
ל ניחא דבאמת אין הצער והאבילות על ה"ולפי הנ. ש עצים ואבנים

ובזה שייך לתבוע גם מדור אחרון להצטער ולהתאבל על חרבן ביהמ[ז מוסיפים ומצטערים 

כות ולהצטער על ההיינו שיש לך לב' כאילו נחרב בימיו'ז יוצא חידוש דמאי דנאמר 
  .ע"וע. כאבילות ישנה אלא כאילו נחרב בימיו

 ]ג[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאת הרה

א"ע, א"דף מ(י בסוכה "רש
מקדש ה) "ו"שמות ט(שנאמר 

  
פי(מלכים ' ם בהל"והרמב

הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וכו
  

י משמע מהא שאומרים בברכת המזון "והנה כדעת רש
היינו שהבנין בידי הקב', ותבנה ירושלים עירך'

עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה
מלך המשיח שנתון בצפון יבוא ויבנה ביהמ: ל"וז) 'ו', ט, ויקרא(

  
כ נמצינו למדים דמחלוקת יש גבי בית המקדש העתיד אם יבנה בידי אדם או בידי שמים"א
  

סוכה שם' וכתב הערוך לנר בגמ
וכן מה שמתפללים בכל יום ', יגלה המקדש

ק לעתיד יבנה ממש בידי אדם"ביהמ
  .ד"עכ. כנשמה בתוך הגוף

  
ודרכו היא מיצוע של שני השיטות וישוב המדרשים

בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים
  

כ הגר"ובעצם שיטתו היא כמש
לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח. זאת לאמיתו

ו הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנאצר וטיטוס"ולהרוס בחטא קל ח
לקול כלל למעלה כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהםפגם וק

נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה
וטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה כמו שאמ

כי עונותינו החריבו נוה מעלה עולמות עליונים הקדושים
יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות) "'ה, ד"תהילים ע(

"שם מעשיו כלל כנלא נגעו 
  

כ לפי דברי הערוך לנר ונפש החיים יבואר עוד ענין והוא בגמ"וא
ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה, ורואה בשמחתה

מתאבלים ולא זכו ולא ראו והלא כמה וכמה) ז"פי
או לדעת הרמב, י"מלמעלה לדעת רש

כתוב בספרים דזה יבנה ע, העליון
כ כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה היינו לאחר פטירתו כיון שהשלים עצמו בבכיה "וא, ק העליון"בביהמ

ואבל על ירושלים השלים ובנה חלקו בבנין ירושלים ובזה כבר יזכה ויראה בשמחתה
  

איתא בירושלמי יומא ז יתבאר עוד ענין ד"ולפ
בכל דבר לזכות להקים דבר צריך זכות יותר גדולה מאשר שישאר הדבר על מכונו

אומר שאין הוא חוטא כי לקב
זאת אומרת דלהבריא אדם צריך זכות יותר גדולה מאשר להשאיר את המצב על מתכונתו

  . ק"ביהמ
  

ואפשר ליישב דהנה הקשה הגר
ש עצים ואבנים"וכ, ישתכח מהלבהמת ש

ז מוסיפים ומצטערים "ע' נחרב בימיו
  

ז יוצא חידוש דמאי דנאמר "ולפ
כאבילות ישנה אלא כאילו נחרב בימיו

  



  

  

 עיקרי הלכות פרוזבול
  ה"פרק כ" שנת השבע"מתוך ספר 

ועוברים על מה שכתוב , כשראה הלל הזקן שנמנעו מלמלוות לעניים
התקין פרוזבול שהוא ' בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו

ותקנה לעשירים שלא , שימצאו מי שילוה להם, תקנה לטובת העניים

ם בדיני דהיינו שלושה הבקיאי, אין הפרוזבול נכתב אלא בבית דין חשוב
דהיינו שמינו (והמחום , ממונות ובעניין פרוזבול ויודעים עניין שמיטה

  :רבים עליהם באותה העיר
ולכתחילה עדיף שלא יהיו גם קרובים , לא יהיו הדיינים קרובים זה לזה

בזמנינו כאן נוהגים כדעת המקילים שאין המלוה צריך לטרוח לבוא לפני 
אלא יכול לומר דברים אלו בפני שני עדים שייעידו שמוסר 

וגם אם הם , י שהדיינים עצמם אינם יודעים מזה"אעפ
  :ל"ובתנאי שהם בית דין חשוב כנז

ומותר . לכתחילה עדיף שלא יהיו העדים קרובים למלוה או ללווה
  :לעשות פרוזבול בלילה

. ור על הפרוזבול שלא ייאבד או יקרע לפני סוף שנת השמיטה
  :מותר לגבות חובו על סמך הפרוזבול שהיה, אך גם אם נקרע או אבד

אלא פרוזבול , אין צריך לעשות פרוזבול נפרד לכל הלואה ולכל לווה
  :וכן המנהג, ואין צריך לפרט הסכומים ושמות הלווים. 

שפלוני , וצריך לכתוב בשטר. שליח שיעשה עבורו פרוזבול

יקבע זמן הפירעון לאחר , אם אחרי עשיית הפרוזבול רוצה להלוות עוד
  :וכן המפקיד בבנק. או יעשה פרוזבול נוסף אחרי ההלואה

צריך להקדים לעשות פרוזבול לפני , י"ל ובעלי חובו בא"
כיון שאצל בעלי חובו כבר נשמט החוב , י"ה בא"שקיעת החמה של ערב ר

כגון , דהיינו אם כתבו זמן מאוחר יותר. פסול, פרוזבול המאוחר
  :אבל המוקדם כשר. וכתבו שהוא בחודש תמוז, שעשאוהו בחודש ניסן

שאין כ יש לה ממון "אלא א, אינה צריכה לעשות פרוזבול

כיון , אינו צריך לעשות פרוזבול, ח השייכת לציבור"אחראי על קופת גמ
אבל . כי החוב נחשב כאילו נמסר לבית דין, שאין הלואה מקופה זו משמטת

  :צריך לעשות פרוזבול, מי שייחד כסף שלו להלואות
לו ממש גם אם אינה ש, אלא אם יש ללווה קרקע, אין פרוזבול מועיל

ואפילו אם אין לו אלא , ודי בקרקע כל שהוא. אלא מושכרת או מושאלת
אלא שיש לערב או שיש למי שהוא , ואפילו אין ללווה כלום

ולמלוה יש קרקע , ואם גם לאלו אין להם כלל. גם כן מועיל
, בפניואפילו על ידי אחר ואפילו שלא , יכול לזכותה ללווה

א"שנשאל מרן שליט
 ùãç ãâá øéæçäì íéøöîä ïéáá øúåî

íéøöîä ïéáá ùãå÷ éøôñ úåð÷ì øúåî íàä? 

 íéìòð åà äôéë úåð÷ì íéøöîä ïéáá øúåî íàä
åðééçäù åéìò íéëøáî àìù øáã ìëå? 

 

 ìéèäì íéøöîä ïéáá øúåî íàä úåùãç úåéöéö

ò íéøöîä ïéáá ãâá úåð÷ì øúåî íàä" åùáìì î

øåáéö úéðòúá íééðéù çöçöì øúåî íàä? 

ãàî åì äù÷ù íãàå , ãéøåîù ïôåàá øùôà
åðåøâá íéî ñðëé àìå åùàø úà. 

 áàá , óåèùì ìåëé íàä

 àìå äèî éôìë äéäé åùàøå

 áàá äòùú ìù äçðîáù äëìäá áåúëù äî
 íåéä úåöç øçàì äðååëä íàä
 íéììôúîù ïîæá à÷åã åà

úéáøòì êåîñ àåä íà óà äçðî? 

ôá äçðîåìò , ùé íéìé÷îäå

  פרוזבול צבעוני מחולק חינם לכל דורש
"אור ההלכה

 

  

עיקרי הלכות פרוזבול
 

כשראה הלל הזקן שנמנעו מלמלוות לעניים .א
בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו

תקנה לטובת העניים
  :יפסידו את כספם

אין הפרוזבול נכתב אלא בבית דין חשוב .ב
ממונות ובעניין פרוזבול ויודעים עניין שמיטה

רבים עליהם באותה העיר) אותם
לא יהיו הדיינים קרובים זה לזה .ג

  :למלוה או ללווה
בזמנינו כאן נוהגים כדעת המקילים שאין המלוה צריך לטרוח לבוא לפני  .ד

אלא יכול לומר דברים אלו בפני שני עדים שייעידו שמוסר , דין הבית
אעפ, חובותיו לדיינים

ובתנאי שהם בית דין חשוב כנז, בעיר אחרת
לכתחילה עדיף שלא יהיו העדים קרובים למלוה או ללווה .ה

לעשות פרוזבול בלילה
ור על הפרוזבול שלא ייאבד או יקרע לפני סוף שנת השמיטהראוי לשמ. ו

אך גם אם נקרע או אבד
אין צריך לעשות פרוזבול נפרד לכל הלואה ולכל לווה. ז

. אחד מועיל לכולם
שליח שיעשה עבורו פרוזבול יכול למנות .ח

  :בא בשליחותי
אם אחרי עשיית הפרוזבול רוצה להלוות עוד .ט

או יעשה פרוזבול נוסף אחרי ההלואה, השמיטה
"אדם הנמצא בחו .י

שקיעת החמה של ערב ר
  :בשקיעת החמה

פרוזבול המאוחר .יא
שעשאוהו בחודש ניסן

אינה צריכה לעשות פרוזבול, אשה נשואה .יב
  :לבעלה רשות בו

אחראי על קופת גמ .יג
שאין הלואה מקופה זו משמטת

מי שייחד כסף שלו להלואות
אין פרוזבול מועיל. יד

אלא מושכרת או מושאלת
ואפילו אין ללווה כלום. עציץ נקוב

גם כן מועיל, חייב ללווה זה
יכול לזכותה ללווה, כל שהוא

  :ומועיל לפרוזבול

  

  

 ]ד[

שנשאל מרן שליטת "שו
äìàù : íàä ùãç ãâá øéæçäì íéøöîä ïéáá øúåî  .א

úåðçá åôéìçäìå? 

 .àì :תשובה

äìàù :íéøöîä ïéáá ùãå÷ éøôñ úåð÷ì øúåî íàä  .ב
 .øúåî :תשובה

äìàù : íéìòð åà äôéë úåð÷ì íéøöîä ïéáá øúåî íàä  .ג
åðééçäù åéìò íéëøáî àìù øáã ìëå

 .àì ,äçîù äæá ùé éë :תשובה

äìàù : ìéèäì íéøöîä ïéáá øúåî íàä  .ד
åùáììå ïùé úéìèá? 

 .øúåî :תשובה

äìàù :ò íéøöîä ïéáá ãâá úåð÷ì øúåî íàä  .ה
áàá äòùú éøçà? 

 .àì :תשובה  .ו

äìàù :øåáéö úéðòúá íééðéù çöçöì øúåî íàä  .ז
àì ,ãàî åì äù÷ù íãàå :תשובה

åðåøâá íéî ñðëé àìå åùàø úà
 äìàù :äòùúá àé÷äù íãà  .ח

åéô úà? 

èòî óåèùé , àìå äèî éôìë äéäé åùàøå :תשובה
åðäéáâé.  

äìàù : áàá äòùú ìù äçðîáù äëìäá áåúëù äî  .ט
àñëä ìò úáùì øúåî , íåéä úåöç øçàì äðååëä íàä

äìåãâ äçðî ïîæ àåäù , íéììôúîù ïîæá à÷åã åà
úéáøòì êåîñ àåä íà óà äçðî

ïéììôúîù ïîæî ôá äçðî :תשובה
åëåîñéù äî ìò íäì. 

  

פרוזבול צבעוני מחולק חינם לכל דורש
אור ההלכה"באדיבות ארגון 
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