
 
 

 תפילה בהר הבית – ויצא תפרש

אם בית אלוקים  רא המקום הזה, אין זה כיו״מה נ אחרי שיעקב התעורר משנתו הוא אמר:

 כח יז(.וזה שער השמים״ )

שכל התפילות עולות , מקום תפילה לעלות תפילתם השמימה -״שער השמים״  פירש רש״י:

 מהמקום הזה.

 ומהו המקום?

המקדש, שבית המקדש שבשמים מכוון כנגד בית המקדש המקום הוא בית  פירש רש״י:

 שבהר הבית.

כל התפילות מכל העולם מגיעות לירושלים, אל  כתב רבי יעקב עמדין בסידורו סולם בית אל:

 מקום המקדש, ומשם עולות למעלה דרך שער השמים.

 וכן כתב השל״ה בהקדמה לסידורו.

 את המסלול של התפילה קבע שלמה , 

״והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתי לאבותם, העיר  בחנוכת המקדש: וכך אמר שלמה

 אשר בחרת, והבית אשר בנית לשמך״ )מלכים א ח מח(

שכל המתפללים עומדים בתפילת שמונה עשרה לכיוון  ולכן נפסק בשולחן ערוך )או״ח צד א(

 ירושלים ובית המקדש.

ספר התורה שממנו קרא  בגלל חשיבות התפילה במקדש מסופר במסכת יומא )סח:( שאת

 הכוהן הגדול ביום כיפור לקחו מבית הכנסת שהיה בהר הבית.

התחילו להתפלל על , ל יהודים לעלות ולהתפלל בהר הביתכשהגויים אסרו ע ,אחרי החורבן

 מקום שממנו אפשר לראות את הר הבית. ,הר הזיתים

 .בספר חסידים מסופר על תפילת רב האי גאון על הר הזיתים

 מספר הרמב״ן באיגרת שכתב לבנו על תפילותיו על הר הזיתים מול מקום המקדש.וכן 

ומשם עברו להתפלל ליד הכותל  ,בתקופה מאוחרת יותר עברו להתפלל ליד הכותל המזרחי

 .הרב טוקצינסקי( - )עיר הקודש והמקדש ומשם עברו להתפלל ליד הכותל המערבי ,הדרומי



 
 

הרב שלמה גורן התחיל מיד , ר הבית בידינו״במלחמת ששת הימים נשמעה הקריאה ״ה

  .מקום שער השמים לתפילות עם ישראל ,נים לתפילות מסודרות בהר הביתיבארגון מני

החלטה האוסרת על יהודים להתפלל על הר  הלמרבה הצער והכאב ממשלת ישראל קבל

 הבית.

 בהר הבית.הפעם הראשונה מאז חורבן בית המקדש שיהודים אוסרים על יהודים להתפלל 

בשנה שעברה עלו להר הבית למקומות המותרים בעלייה כשלושים  אבל אסור להתייאש,

ן המקדש ולגאולת ישראל יאלף יהודים אחרי שטבלו כהלכה, ובפיהם תפילה חרישית לבני

 השלמה.

ששם שער השמים  ,נזכה להתפלל ולהקריב בהר הבית ,שכבר בזמן הקרוב ביותר ,יהי רצון

 ראל.לתפילות עם יש


