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  השלישי המקדש בית
  

  )ח, כה שמות( 'וגו מקדש לי ועשו
 ם"רמבב מפורש הוא וכן. המקדש לענין רק נאמר ולא לדורות נוהגת זו מצוה הנה

 שנהיה, הבחירה בית בנין מצות): צה מצוה( החינוך ובספר) הבחירה בית הלכות(
, שנה בכל ישראל כל וקיבוץ לרגל העליה תהיה ושם, אליו קרבנותינו שם מקריבים

, העבודה אל בבית הצריכים הכלים עמה כוללת המצוה וזאת. מקדש לי ועשו שנאמר
  .ל"עכ. כולם ליםהכ שאר וכל והמזבח והשלחן המנורה כגון

 בנוי ירד לו מצפים שאנו השלישי שמקדש כתב.) מא ובסוכה. ל ה"בר( י"רש כי, ודע
 שאמרה) שם( הגמרא מדברי בזאת ונסתייע. 'ידך כוננו אדני מקדש' שנאמר משמים

 ותירץ ט"יו דוחה מקדש אין והלא, וכיצד', וכו בניסן ו"ט בליל יבנה אם שהמקדש
  .שמים בידי שיבנה כאמור

 המקדש מידות ליחזקאל לו מסר ה"הקב הרי, גדולה שאלה בכאן ישנה, אכן
 ליחזקאל נאמרו מה ולשם. משמים בנוי ירד הכל י"רש דברי לפי והלא. העתיד

' אחישנה בעתה' ה אני' נאמר המשיח ביאת לענין שכמו ליישב יתכן אבל. המידות
 תיכף כלומר( אחישנה זכו -" אחישנה"ו" בעתה: "כאן יש דברים שני כי רבותינו ואמרו

 ומשוכלל בנוי משמים ירד נזכה אם, כן כמו). מאוחר יותר( בעיתה אז זכו לא, )ומוקדם
  .בעצמנו לבנותה נצטרך אזי לא ואם גבוהה רוחניות גם ובו

, שם להגיע אפשר אי שכהיום רואות עינינו הלא כי, ד"בס חדש דבר לומר יתכן עוד
, ישמעאל נשיאי העולם אומות כל עלינו ירעישו כי קטן "ביתן" אפילו לבנות אפשר ואי

 ואין בנביא שהובטח כמו לעתיד יבנה ובוודאי. לבנות כלל יתכן כיצד כ"וא. אדום ושרי
  !כלל ופקפוק ספק שום כאן

 מקום זה( מרע סור, פלאות פלאי שמים בידי נעשה יהיה שהכל, כרחך לעו
 על( שם וינחת משמים וכשירד. והלבנון הזה הטוב ההר זהו, טוב עשה כ"ואח) הטומאה
 רב הערב יבואו אכן". מקדש"ה זהו כי ישראל כל ידעו ומיד) שנתנקה המקום

 ואז". לכם ומנין מקדשכם אינו זהו" לומר ויפריעו, הרחוקים העולם ואומות, הקרובים
 המידות תואמים בדיוק איך ויראום, נביאים ספרי להם יפתחו הויכוח כדי תוך

 הטומאה חרבה קודם כיצד יבינו ואז משמים שירד הלז הבית למידות שם הכתובות
 בהדיא המורים מדרשים ויש. 'ה מקדש עליו וירד, השטח כל ונוקה שם שקדמה
 וכמו י"רש על חולק, הבנין כיצד שכתב ם"שהרמב לומר אין ומעתה. י"רש כפירוש
 כאן אין כי, ואינו). לא סימן( לייטר ח"צל ת"ובשו) יוד סימן( אפרים בית ת"בשו שהבין

  ).בבועז, מידות מסכת ריש( ישראל בתפארת ע"וע. מחלוקת

 בית" שתבנה" רצון יהי ל"שצ) קכג סימן( יוסף בברכי א"החיד כתב דלכן, ודע
  .יבנהו יתברך הוא השלישי מקדש הרי כי', שיבנה' אומרים ולא, המקדש

 .אמן. בתיקונו נווישמח המקדש בנין עינינו במו לראות יזכנו יתברך' וה

  !וחודש טוב בת שלום ומבורךש

 

  

  פלא יועץ
  

הנכבד השם את ליראה וצריך         
בקריאת אם כי להזכירו שלא והנורא
בברכות וגם, וברכות ותפלות התורה

או, לבטלה מברכות זהירות צריך
מזכיר שחשוב, צריכות שאינן ברכות

לא' על ועובר לבטלה שמים שם
  . 'תשא

יאמר שלא, זהירותה ובכלל         
, וקטופות חטופות, ותפלות הברכות

ונמצא, חובה ידי יוצא אינו דשמא
מלבד לבטלה השם שם שהזכיר
. ברכה בלא ונהנה תפלה בלי שנשאר
כל, שמים שם בהזכירו ילבש וחרדה

כל כי, רעד יאחזמו עצמותיו
בהזכירם ורועדים רועשים העליונים

  .ונורא םואי השם שם
ע"בש מרן שפסק מה עוידו         

ה "הוי שם שבהזכירו, )ה' סי ח"או(
ובקריאת, 'ויהיה הוה היה' ןייכו

, 'הכל אדון' שהוא ןייכו אדנות
שהוא ןייכו ם"אלהי אל שם ובהזכירו

שמיא וקמי. 'לתוהיכ בעל תקיף'
מחמת כשכורים שאנחנו גליא

הצורר הצר ומחמת הזמן טרדות
, העכור מרוהח בחברת הרע יצר הוא

המתוז מאתוט חלאת ומחמת
הן, העמים ארץ מאתווט עוונותינו

שאין עד ממנו הטוב מונעים הם
כל על, דעתנו ןילכו יכולין אנחנו
הרע לבחר עלן רמיא חיובא פנים

, שיוכל ביום ןילכו ולהתחזק במעוטו
וכל, שיוכל בהזכרה, שיוכל בפעם
שכר ויקבל יעשה לעשות בכחו אשר
מסיעין לטהר והבא, בעמלו טוב

  . אותו
רבנו אליעזר פאפו (

)'שם שמים'ערך " פלא יועץ"ספר 



 

 

  שואל ומשיב
  

  . א בכתב ובעל פה"שובות שהשיב מורנו הרב שליטנערך על פי ת

 ה"ועוד חזון למועד אי, כאן הובאו המסקנות בקצרה
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  הננו שמחים להודיע כי יצא לאור עולם הסט המבוקש שרבים צפו לאורו

  משלחנם של מלכים
  אור שרגא

  ם של חכמי המערבמתורת, על פרשיות השבוע, חלקים' ה
  א"מעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי ישראל שליט

  בפיסוק ומחולק לפי כותרות ונושאים, הדפסה מפוארת ואיכותית בכתב מאיר עינים

  !הביאו ברכה אל בתיכם 

  02-586-4320: 'א בטל"או אצל המחבר שליט, 02-970-9118ניתן להשיג במוסדות מתן תורה 

  

  

  הטבלת טוסטר ומצנם

  . האם צריכים טבילה, טוסטר ומצנם העושה צנימים :שאלהשאלהשאלהשאלה
  .)ל צידד בזה"ז' פ שחכם א"אע. (ועודי וייס "פ הגר"וכ, נראה שצריך טבילה בברכה :תשובהתשובהתשובהתשובה

  

  הטבלת טרמוס

  . טרמוס האם צריך לטובלו :שאלהשאלהשאלהשאלה
צ "ודוקא טרמוס שיש בתוכו זכוכית אבל טרמוס קטן שכולו פלסטיק א, צריך לטובלו עם ברכה :תשובהתשובהתשובהתשובה
  .לטובלו

  

  צורת הטבלת טרמוס

  . האם יטבלנו מפורק או שלם, כשטובל טרמוס :שאלהשאלהשאלהשאלה
  .פ הרב פראנק והרב זוננפלד ועוד"מ גם מפורק מועיל וכ"נו שלם ומנראה שיטביל: תשובהתשובהתשובהתשובה

  

  חציצה בהטבלת כלים

  .האם מותר להחזיק הכלי ולהכניסו למקוה או יש חשש חציצה :שאלהשאלהשאלהשאלה
  .יש חשש חציצה ולכן ירטיב את ידיו תחילה ויתפוס הכלי בצורה רפויה קצת ויטביל :תשובהתשובהתשובהתשובה

  

  ,02-9709118: או בפקס, ירושלים 57124. ד.שאלות ניתן להפנות לת

        dvartora1@gmail.com: ל"או דרך מערכת הגליון בדוא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לאחר שנסתלק מן . בהזדמנויות רבות היה מתבטא על עצמו במילים קשות. רבי אלימלך מליזנסק היה ידוע בענוותנותו הרבה

לא : "צעקוהוא , הדין של מעלה שאלוהו על מעשיו בעולם הזה ניץ שכאשר הגיע רבי אלימלך לבית'העולם אמר המגיד מקוז

 !".לא, לא, לא, לא למדתי, לא התפללתי! עשיתי כלום

  ".םנעליך ללכת לגיה, כן אם: "אמרו לו

העדן  כשנכנס וראה את גן. םנהיד הוא סבור שמוליכים אותו לגבעו, העדן מסרו לו מלאכים ללוותו והללו הוליכוהו מיד לגן

 תארו לעצמכם איך נראה גן, םנהיאם כך נראה הג! חסד יש לנו רב נא איזה בורא ראו: "קרא בהתרגשות, בכל הודו ותפארתו

  )שיחת השבוע(                                                                      "...העדן
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