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ם לַ  ֶּ ִנים ַאת  ָּ ם ה'ב    ֱאלֵֹהיכֶּ

הקב"ה  השבת אנו מברכים את חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות, ימים שבהם
קרוב לעם ישראל ולכן הם ימים טובים לבקשת מחילה וסליחה. הקב"ה הוא אבינו 

לנו לכאורה רע, הרי שהוא בא לעורר שבשמיים, והוא משפיע עלינו רק טוב, גם מה שנראה 
   ולתקן אותנו.. אותנו

 

יהודי ויהודי צריך לראות את עצמו כבנו של הקב"ה, ולפנות ישירות לקב"ה ולבקש לכן כל 
. אבל, עלינו להבין שאי אפשר לבקש מאבא מתנות כאשר על כל דבר וענייןסיוע ועזרה ממנו 

 לא מקיימים את רצונו של אבא...   
 

ְביֹון -בפסוק ד  )דברים טו(בפרשה כתוב  ךָּ אֶּ י לֹא ִיְהיֶּה ב ְ ס כ ִ פֶּ  -, ואילו בפסוק יא נאמר וגו' אֶּ

ץ רֶּ אָּ ב הָּ רֶּ ְביֹון ִמק ֶּ ל אֶּ ְחד ַ י לֹא יֶּ   ך מתיישבים הדברים ?ואיוגו',  כ ִ

ְביוֹ  -כאשר אנו עושים רצונו יתברך, אזי  ,בארמ )רבי שלמה יצחקי( – רש"י ךָּ אֶּ , ןלֹא ִיְהיֶּה ב ְ

ְביֹון -אולם כשאין עושים רצונו של מקום אזי  ל אֶּ ְחד ַ י לֹא יֶּ  את רש"יבהמשך מבאר  .כ ִ
 מדברי :אביון שהוא תאב לכל דברדל מעני, ולשון  אביון. -משמעות המילה אביון ואומר 

 מובן שמצבו של האביון גרוע יותר מן העני, משום שהוא תמיד ירצה עוד...  רש"י
 

 אם נתבונן על דורנו, על התקשורת ואמצעי הפרסום, כיצד הם ממלאים                              
 לקנות ולקנות, ולהחליף לדגם אותנו כל פעם מחדש בתאווה לחומריות,                              
 המרדף אחר חדש גם כשהקודם עדיין עושה את העבודה, ובלי שנרגיש,                              
 החומריות מטפס לדרגות שמביאות אותנו להיות משועבדים לחומר,                              
 והיכן השקעת הזמן ברוחניות ?  !!!אביונים להיות לעבוד ללא הפסקה =                              

 

      ד הלכה א פרקבפרקי אבות  בן זומאעל זה אמר התנא                                     

יר                                                  קו  ? ֵאיֶזהּו ָעש ִׁ ֶחלְּ ֵמַח ּבְּ ָ  ַהש ּ
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 תפילין והנסה
 סיפור לשבת –חב"ד 

 

 על העלייה לקראת, בירושלים הזיתים בהר התכנסה המורחבת' מנדלביץ משפחת. בתמוז ז"בט קרה זה
 בן, רחמים-יצחק-אברהם – השנתית מההתכנסות נעדר אחד נכד. המשפחה אבי', מנדלביץ משה של קברו

. בשריון לוחם משמש', ל-א כרמי' ההסדר ישיבת תלמיד, יצחק-אברהם '.מנדלביץ סףיו של בנו, 23-ה
 ברצועת למערכה אותו שלח' איתן צוק' מבצע אולם, לישיבה ולחזור להשתחרר אמור היה כבר למעשה

 .שלו הטנק צוות עם, עזה
 

 הביט יוסף. פהקטי נרתיק לו והושיט' מנדלביץ יוסף אל המשתתפים אחד ניגש מתכנסת המשפחה בעוד
 אותו נשאו מחשבותיו !פתאום אליו ששבו האבודות התפילין אלה! ייאמן לא. בו אחזה וצמרמורת בנרתיק

 מסך מאחורי אל מיוחד שליח אז שיגר מליובאוויטש הרבי. מ"תש לשנת, לאחור שנים וארבע כשלושים
 הרב עם בחשאיות השליח נפגש ביקורו בתום. להם ולסייע בצרה הנתונים היהודים את לפגוש כדי, הברזל
 אמר", לרבי התרשמותי את אמסור. "הנעֶשה על דיווח ממנו וקיבל, במוסקווה ד"חב מפעילי, קוגן יצחק
 ".ברכה עבורך ואבקש, "לקוגן השליח

 

 עשר כבר הסובייטי בכלא שנמק, ציון אסיר', מנדלביץ יוסף את יברך שהרבי מבקש אני: "השיב קוגן
 כבר רעב שובת הוא. "ישראל לארץ לברוח כדי מטוס לחטוף כשניסה חבריו עם נתפס' מנדלביץ". שנים

 מצבו. ממנו שהחרימו והסידור החומש את לו שישיבו בתביעה, "קוגן הוסיף", ימים וחמישה חמישים
 ".שחרורו למען יתפלל שהרבי. הידרדר הבריאותי

 

 המטוס עשה בדרך. לישראל למטוס עלהוהו מכלאו' מנדלביץ שוחרר, פלא באורח, חודשים כמה כעבור
 .השגריר שאלו  ?", תבקש מה. "ישראל לשגרירות רב בכבוד הובא המשוחרר והאסיר, בווינה ביניים חניית
 להניח היום אספיק עוד אולי. "השיב", תפילין. "לשקוע נטתה השמש. לחלון מבעד הביט' מנדלביץ יוסף

 קדימה צעד לפתע? המשוחרר ציון לאסיר לתת תפילין יהיו למי. במבוכה באנשיו הביט השגריר ".תפילין
 אמור הייתי, "קרא!", מעניין. "נרגש היה הוא. העולמי היהודי הקונגרס ל"מנכ שהיה, זינגר ישראל הרב
 הרבי. לך להביא מה אותו ושאלתי מליובאוויטש לרבי טלפנתי לדרכי שיצאתי ולפני, פניך את לקבל לטוס
 בקשת פי-על התפילין לך הנה'. "למנדלביץ והגישן תפילין זוג מתיקו הוציא זינגר הרב !".תפילין: השיב
 .וראשו זרועו על הרצועות את לכרוך מיהר הוא. דמעו יוסף של עיניו!". הרבי

 

 בחלוף. בארון הונחו הרבי במצוות אליו שנשלחו והתפילין, מהודרות תפילין השיג ארצה עלייתו לאחר
 מרוב נפשו את ידע לא' מנדלביץ יוסף. אבדו שעקבותיהן עד – לבנו העבירן וזה, לגיסו אותן העניק הזמן
 .הצלחה ללא אך, לאתרן בניסיון רבים מאמצים השקיע הוא. לו יקרות היו האלו התפילין. צער
 סגולה לתפילין הלוא. בראשו מחשבה ִהכתה הראשוני השמחה פרץ לאחר !לידיו התפילין שבו פתאום והנה

 תפילין אלו"  ל"חז ופירשו", ממך ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו" ככתוב, יביםאו להרתיע
 .בחזית המצוי, יצחק-אברהם בנו אל יגיעו הרבי במצוות אליו שנשלחו שהתפילין הראוי מן". שבראש

 

. ממנו נלקח שלו הנייד הטלפון מכשיר. נותק יצחק-אברהם עם הקשר. קל היה לא המשימה ביצוע אולם
 לתאם דרך הייתה לא. הוריו אל להתקשר הצליח, הכינוס בשטחי להתרעננות כשיצא, רחוקות לעיתים רק
 ל"חז במאמר התנחם אך, בנו לידי התפילין את מלהעביר נואש' מנדלביץ יוסף .התפילין העברת את עמו
 ".למעשה מצרפּה ה"הקב טובה מחשבה"
 

 מבצעית בפעילות עסק', מנדלביץ יצחק-אברהם נמנה צוותו םשע, ב3 טנק. אב-מנחם חודש-בראש היה זה
 החלל נתמלא מכן לאחר. יצחק-אברהם של עיניו את וסימא לטנק פרץ חזק אור. עז פיצוץ נשמע ולפתע
 .הסמוכים מהטנקים הלוחמים דיווחו", נפגע ב3 טנק. "קולות התמלאה הקשר רשת. עשן

 

 ומה, נפצע ואם מצבו מה ידע לא בעצמו. הפיצוץ וצמתמע רגעים לכמה שמיעתו את איבד יצחק-אברהם
 אנחת?". בחיים כולם: "קורא המפקד את שמע ואז התעשת יצחק-אברהם, שניות חלפו. חבריו שלום
 ההתקפה מקור את זיהה הטנק וצוות, חלף רגע עוד. בחיוב השיבו הצוות אנשי כשכל נשמעה גדולה רווחה

. הנס גודל התברר הדקות שחלפו ככל .אותו וחיסלו לעברו ירו יםהחייל. הטנק לעבר טיל ששיגר מחבל –
 מה לחשוב רצה לא יצחק-אברהם. מאחוריו התפוצץ והטיל, בלבד אחד במטר הטנק את החטיא המחבל
 .ישירה פגיעה בטנק פוגע הטיל היה לּו לקרות עלול היה

 

 הנס על לנוכחים סיפר יצחק-אברהם. הודיה סעודת בירושלים הוריו בבית התקיימה ימים כמה כעבור
 מליובאוויטש הרבי אליו ששלח התפילין סיפור את הנוכחים עם וחלק סיפורו את השלים ואביו, לו שקרה
 לבנו אותן להעניק להחליט שיוכל כדי, המלחמה בזמן בדיוק לידיו ושחזרו, שנה משלושים יותר לפני

 .יצחק-אברהם
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 בחירת מקום בית המקדש 
 

ַתן  }א{ ראה( –ים יב )דבר ר נָּ ֶּ ץ ֲאש  רֶּ אָּ ן ַלֲעׂשֹות ב ָּ ְמרו  ְ ש  ר ת ִ ֶּ ִטים ֲאש  ָּ פ  ְ ש  ים ְוַהמ ִ ה ַהֻחק ִ ֶּ  ה'ֵאל 

ה: ֱאלֵֹהי ֲאבֹ  מָּ ֲאדָּ ים ַעל הָּ ם ַחי ִ ֶּ ר ַאת  ֶּ ִמים ֲאש  ל ַהי ָּ ה  כ ָּ ָּ ת  ְ יךָּ ְלךָּ ְלִרש  ת  }ב{תֶּ ן אֶּ דו  ַאב ְ ד ת ְ ֵ ַאב 

קֹמ ל ַהמ ְ ִרים כ ָּ הָּ ם ַעל הֶּ ת ֱאלֵֹהיהֶּ ם אֶּ ים אֹתָּ ִ ם יְֹרש  ֶּ ר ַאת  ֶּ ֹוִים ֲאש  ם ַהג  ָּ ְבדו  ש  ר עָּ ֶּ ֹות ֲאש 

ן:  ל ֵעץ ַרֲענָּ עֹות ְוַתַחת כ ָּ בָּ ִמים ְוַעל ַהג ְ רָּ ם  }ג{הָּ בֹתָּ ת ַמצ ֵ ם אֶּ ֶּ ְרת  ַ ב  ִ ם ְוש  חֹתָּ ת ִמְזב  ם אֶּ ֶּ ְצת  ַ ְוִנת 

קֹום ַההו א:  ָּ ם ִמן ַהמ  מָּ ְ ת ש  ם אֶּ ֶּ ְדת  ַ ן ְוִאב  עו  ַגד ֵ ם ת ְ ְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיהֶּ ֵאש  ו  ן ב ָּ ְרפו  ׂשְ ם ת ִ ֵריהֶּ ֵ ַוֲאש 

ן לַ  }ד{ ֵ ן כ  ם:  ה'לֹא ַתֲעׂשו   ֱאלֵֹהיכֶּ
 

מצווה את עם ישראל להשמיד ולעקור את כל העבודה הזרה בארץ ישראל, ומלמד הקב"ה 
את העבודה שלהם במקומות  אותנו הפסוק כי דרכם של עובדי העבודה זרה, היא להציג

ִמים ְוַעל גבוהים ובולטים כדי שכל אחד יראה את העבודה זרה, שנאמר   רָּ ִרים הָּ הָּ ַעל הֶּ

עֹות בָּ , וכן נוהגים הם לייפות את מקומות העבודה זרה שלהם, שימצאו חן בעיני האדם, ַהג ְ

ןשנאמר  ל ֵעץ ַרֲענָּ  .ְוַתַחת כ ָּ
 

 הלכה א: –מדע, הלכות עבודת כוכבים, פרק שביעי ספר ה – (משה בן מיימון)רבי רמב"ם ה
  ()דברים יב,ב מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר

קֹמֹות  ל ַהמ ְ ת כ ָּ ן אֶּ דו  ַאב ְ ד ת ְ ֵ ם  ואתחנן( –)דברים ז,ה  ונאמרַאב  הֶּ ֹה ַתֲעׂשו  לָּ י ִאם כ  כ ִ

ם בֹתָּ ֹצו  ו ַמצ ֵ ת  ם ת ִ חֵֹתיהֶּ ֵאש   ִמְזב ְ ְרפו ן ב ָּ ׂשְ ם ת ִ ְפִסיֵליהֶּ ן ו  עו  ַגד ֵ ם ת ְ יֵרהֶּ ֵ רו  ַוֲאש  ֵ ב  ַ ש  . ובארץ ת ְ
ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו. אבל בחוץ לארץ אין אנו מצווין 

)דברים יב,ג  לרדוף אחריה אלא כל מקום שנכבוש אותו נאבד כל עבודת כוכבים שבו. שנאמר

ְד  ראה( – ַ קֹום ַההו אְוִאב  ָּ ם ִמן ַהמ  מָּ ְ ת ש  ם אֶּ ֶּ בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהן ואי  ת 
 אתה מצווה לרדוף אחריהן בחוץ לארץ: 

 

ן לַ כאשר מתבוננים בפסוקים עולה השאלה, מה כוונת הפסוק  ֵ ן כ  ם ה'לֹא ַתֲעׂשו      ? ֱאלֵֹהיכֶּ
 וכי חס ושלום זהה עבודת הקודש לעבודת אלילים ? 

 
מבאר את הדברים בשני דברים ]א[ בעבודה זרה הגויים עושים  בי שלמה יצחקי()ר – ש"יר

ן  - אותה ל ֵעץ ַרֲענָּ כלומר איפה שבא להם, ואילו עבודת הקודש תתבצע רק , ְוַתַחת כ ָּ
במקום אחד בבית המקדש.   ]ב[  עם ישראל מצווה להרוס לנתוץ ולשרוף את העבודה הזרה  

הֶּ  ֹה ַתֲעׂשו  לָּ י ִאם כ  ם כ ִ ְפִסיֵליהֶּ ן ו  עו  ַגד ֵ ם ת ְ יֵרהֶּ ֵ רו  ַוֲאש  ֵ ב  ַ ש  ם ת ְ בֹתָּ ֹצו  ו ַמצ ֵ ת  ם ת ִ חֵֹתיהֶּ ם ִמְזב ְ

ֵאש   ן ב ָּ ְרפו  ׂשְ , וכאן ניתנה אזהרה שאסור למחוק את שמו של הקב"ה, ואסור לנתוץ אבן מן ת ִ
 המזבח או מן העזרה. 

 

בוחרים להטעות את האנשים מבאר שאומות העולם  )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכ
ִמים ְוַעל  -בכך שהם בונים את מקומות הפולחן שלהם במקומות בולטים  רָּ ִרים הָּ הָּ ַעל הֶּ

עֹות בָּ , והם משקיעים ביופי של המקום כך שאין האלוקות שלהם מכבדת את המקום , ַהג ְ
ה אלא בגלל יופי המקום "מתכבדים" האלילים שלהם, והמקום הופך להיות הסיבה לעבוד
 זרה. ואילו אתם לא תעשו כן, שלא אתם תקבעו את מקום המקדש ואת תוכנית הבניה,

 שגם מקום המקדש וגם תוכנית הבניה נקבעו על ידי הקב"ה מראש.
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 סוגיית קביעת מקום המקדש
 

 )דברים יב(בפסוקי הפרשה נאמר 
ר ִיְבַחר  }ה{ ֶּ קֹום ֲאש  ָּ ל ַהמ  י ִאם אֶּ ְכנֹו  ה'כ ִ ִ ם ְלש  ָּ מֹו ש  ְ ת ש  ׂשו ם אֶּ ם לָּ ְבֵטיכֶּ ִ ל ש  ם ִמכ ָּ ֱאלֵֹהיכֶּ

ה: ָּ מ  ָּ אתָּ ש  ו  ו בָּ  ִתְדְרש 

ר ִיְבַחר  }יא{ ֶּ קֹום ֲאש  ָּ ה ַהמ  יָּ ר  ה'ְוהָּ ֶּ ל ֲאש  ִביאו  ֵאת כ ָּ ה תָּ ָּ מ  ָּ ם ש  ָּ מֹו ש  ְ ן ש  ֵ כ  ַ ֹו ְלש  ם ב  ֱאלֵֹהיכֶּ

ם ְוִזבְ  ם עֹולֵֹתיכֶּ ְתכֶּ ה אֶּ נִֹכי ְמַצו ֶּ ר אָּ ֶּ ם ֲאש  ם ְוכֹל ִמְבַחר ִנְדֵריכֶּ ְדכֶּ ם ו ְתֻרַמת יֶּ רֵֹתיכֶּ ם ַמְעׂשְ ֵחיכֶּ

רו  לַ  ד ְ  : ה'ת ִ

קֹום אֲ  }יד{ ָּ מ  ַ י ִאם ב  ר ִיְבַחר כ ִ ֶּ ֹל  ה'ש  ה כ  ֲעׂשֶּ ַ ם ת  ָּ יךָּ ְוש  ה עֹלֹתֶּ ֲעלֶּ ַ ם ת  ָּ יךָּ ש  טֶּ בָּ ְ ַאַחד ש  ב ְ

: ָּ ך  נִֹכי ְמַצו ֶּ ר אָּ ֶּ  ֲאש 
 

 מפסוקים אלו עולות השאלות הבאות:
 

 , אלא סותם לבני ישראל את מיקומו של בית המקדש מגלהמדוע הקב"ה לא  – 1שאלה 
ל הַ "הדבר,                    י ִאם אֶּ קֹוםכ ִ ָּ קֹום",  "מ  ָּ ה ַהמ  יָּ קֹום, ""ְוהָּ מ ָּ ַ י ִאם ב   "  ? כ ִ

 
ה" מדברי הפסוק – 2שאלה  ָּ מ  ָּ אתָּ ש  ו  ו בָּ ְכנֹו ִתְדְרש  ִ  יש התניה,  קודם כל אתם צריכים  "ְלש 

ו  " את המקום  לחפש                   ְכנֹו ִתְדְרש  ִ    המקדשמקום גלה תמכן יורק לאחר ", ְלש 

אתָּ "                ה ו בָּ ָּ מ  ָּ  מותנה הדבר ? מה הוא עצם הרעיון בחיפוש מקום המקדש ?        מדוע", ש 
 

 היה להם על ידוע בוודאי הלא האם בני ישראל לא ידעו את מקום המקדש ?  – 3שאלה 
 כל   – מאברהם ויצחק אבינושנאמר,  -קדושתו של הר המוריה, מסיפורי האבות                  

אוירא(  –)בראשית כב,יד  מעשה העקידה,                  ְקרָּ קֹום ַההו א  ַוי ִ ָּ ם ַהמ  ֵ ם ש  הָּ   ה'ַאְברָּ

ַהר               ֵמר ַהי ֹום ב ְ ר ֵיאָּ ֶּ ה ֲאש  ה: ה'ִיְראֶּ אֶּ  בעת בריחתו מעשיו,  – מיעקב אבינו  ֵירָּ

א }יז{ ויצא( –)בראשית כח                   ֹורָּ א ַוי ֹאַמר ַמה נ  ירָּ ית  ַוי ִ ֵ י ִאם ב  ה כ ִ ה ֵאין זֶּ קֹום ַהז ֶּ ָּ  ַהמ 

ִים:              מָּ ָּ ַער ַהש   ַ ה ש  ר }כב{ ֱאלִֹהים ְוזֶּ ֶּ ן ַהז ֹאת ֲאש  בֶּ אֶּ ית  ְוהָּ ֵ ה ִיְהיֶּה ב  בָּ י ַמצ ֵ ְמת ִ  ׂשַ

ְך:              ו  לָּ נ  רֶּ ְ ר ֲאַעׂש  ֵ ן ִלי ַעׂש  ֶּ ת  ר ת ִ ֶּ  ֱאלִֹהים ְוכֹל ֲאש 
 

  –ספר עבודה, הלכות בית הבחירה, פרק שני  – (משה בן מיימון)רבי רמב"ם ה                 
  ,שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה ,מסורת ביד הכלו הלכה ב:                 
 הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו יצחק. והוא המקום שבנה בו נח               
 כשיצא מן התיבה. והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל. ובו הקריב אדם הראשון               
  קרבן כשנברא ומשם נברא. אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא:              

 
ר ִיְבַחר " נאמר }ה{בפסוק  – 4שאלה  ֶּ ם ה'ֲאש  ְבֵטיכֶּ ִ ל ש  ם ִמכ ָּ  נאמר  }יד{"  ובפסוק ֱאלֵֹהיכֶּ

ר ִיְבַחר "                  ֶּ יךָּ  ה'ֲאש  טֶּ בָּ ְ ַאַחד ש   אז במה מדובר בכלל השבטים או בשבט ",  ב ְ
 האם לכל השבטים יש חלק בבית המקדש, או רק לשבט בודד ?  בודד ?                 
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 את התשובה לשלושת השאלות הראשונות,
 ? י ישראל את מיקומו של בית המקדשלבנ מגלהמדוע הקב"ה לא 

 מה הוא עצם הרעיון בחיפוש מקום המקדש ?
 האם בני ישראל לא ידעו את מקום המקדש ?

 

ר ִיְבַחר   )רבי בחיי בן אשר אבן חלואה(רבינו בחיי נמצא בדברי  ֶּ קֹום ֲאש  ָּ ל ַהמ  י ִאם אֶּ  ה'כ ִ

ם ְבֵטיכֶּ ִ ל ש  ם ִמכ ָּ והיה נודע ומופרסם באומות, כי ידעו  המקום הזה, הר המוריה הוא ֱאלֵֹהיכֶּ
מעלתו בקבלה, ואין צריך לומר ישראל שהיו יודעין בזמן האבות, בהיות שם עקידת יצחק. 

ומה שסתם הכתוב המקום הזה ולא אמר בפירוש שהוא הר המוריה הנודע והמפורסם לכל, 
 כי העלמת המקום לשלושה עניינים: כתב הרמב"ם ז"ל בספר המורה )נבוכים(

 

 אילו ידעו האומות כי שם התפילה מקובלת והקרבנות שם לרצון, ירצו כל אומה  –האחד 
 להחזיק בו, ותרבה המריבה וההריגה בין האומות.       ואומה            

 

 כי הכנענים יושבי הארץ, אילו היו יודעין כי ישראל עתידין לירש את ארצם ולעבוד  –והשני 
 יב קרבנותיהם באותו המקום, היו משחיתים אותו בכל מה השם יתברך ולהקר           
 שהם יכולין.           

 

 כי היו השבטים מריבים זה עם זה, כל אחד מבקש שיהיה המקום ההוא  –והשלישי 
 בנחלתו, ותיפול המריבה והמחלוקת ביניהם כמו שנפלה בבקשת הכהונה.               
 תוב המקום הזה ולא פרסמו ואין צריך לומר האומות, כי ולכך העלים וסתם הכ               
 אפילו ישראל לא ידעוהו, כי אע"פ שידעו הכל מעלתו של הר המוריה, לא היו                
 יודעין כי הוא המקום אשר יבחר ה'.               

 
 

 דוד המלך מגלה את המקום המיועד לבית המקדש בהר המוריה
  
 

ש שהקדיש את חייו למציאת מקום המקדש, כפי שמעיד הכתוב דוד המלך היה האי
ֲעלֹות ְזכֹור  א{} )תהילים, קלב( ַ יר ַהמ  ִ ל עֻ  ה'ש  ִוד ֵאת כ ָּ ֹותֹו: ְלדָּ ע לַ  }ב{נ  ַ ב  ְ ר ִנש  ֶּ ַדר  ה'ֲאש  נָּ

י:  }ג{ַלֲאִביר ַיֲעקֹב:  ׂש ְיצו עָּ רֶּ ה ַעל עֶּ ֱעלֶּ יִתי ִאם אֶּ ֵ ל ב  אֹהֶּ בֹא ב ְ ַנת  }ד{ִאם אָּ ְ ן ש  ֵ ת  ִאם אֶּ

ה:  נו מָּ י ת ְ ַ י ְלַעְפַעפ  קֹום לַ  ַעד }ה{ְלֵעינָּ א מָּ ְמצָּ נֹות ַלֲאִביר ַיֲעקֹב:ִמ  ה'אֶּ כ ָּ ְ ַמֲענו הָּ  }ו{  ש  ְ ה ש  ִהנ ֵ

ַער: ֵדי יָּ ׂשְ אנו הָּ ב ִ ה ְמצָּ תָּ ְפרָּ   ְבאֶּ
 

  מבאר המצודת דוד ד כמה דוד המלך רצה לבנות את בית המקדש,אנו רואים עבפרק זה 
דוד המלך מעיד שעוד בהיותו ילד באפרת השייכת לבית לחם, שמע על בית המקדש העתיד ש

ה -להיבנות  תָּ ְפרָּ ַמֲענו הָּ ְבאֶּ ְ ה ש   - , ולבסוף מצא דוד המלך את מיקום בית המקדשִהנ ֵ

ַער ֵדי יָּ ׂשְ אנו הָּ ב ִ , שדי יער הוא גורן ארוונה היבוסי שהיו שם עצי יער, וכן רמז למקום ְמצָּ
  עקידתו של יצחק, שהאיל נאחז בסבך בעצי היער בקרניו.  

 

בספר שמואל מסופר שלאחר שהבריחה מיכל בת שאול את דוד המלך דרך החלון, ברח דוד 
ד לֹו  }יח{  יט( –)שמואל א לשמואל הנביא.  ג ֶּ ה ַוי ַ תָּ מָּ רָּ מו ֵאל הָּ ְ ל ש  בֹא אֶּ ֵלט ַוי ָּ ָּ מ  ַרח ַוי ִ ָּ ִוד ב  ְודָּ

 ְ ש  מו ֵאל ַוי ֵ ְ ְך הו א ו ש  לֶּ או ל ַוי ֵ ָּ ה לֹו ש  ׂשָּ ר עָּ ֶּ ל ֲאש  יֹות: ֵאת כ ָּ נָּ ה  }יט{בו  ב ְ או ל ֵלאמֹר ִהנ ֵ ָּ ד ְלש  ַוי ֻג ַ

ה: מָּ רָּ יֹות ב ָּ נָּ ִוד ב ְ  דָּ
 

ְך הו א  יט,יח( –)שמואל א   רבא מאי דכתיב דרש - מסכת זבחים נד/אאומרת הגמרא  לֶּ ַוי ֵ

יֹות נָּ בו  ב ְ ְ מו ֵאל ַוי ֵש  ְ ה  )בפסוק שאחריו נאמר( ,ו ש  מָּ רָּ אלא שהיו ? וכי מה ענין נויות אצל רמה  .ב ָּ
באותו הלילה אומרים חז"ל  )עסקו בעניין בית המקדש( יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם

 א את עניין בית המקדש והיכן מקומו. למד דוד מפי שמואל הנבי
 

מדוגמא זו ניתן להבין עד כמה דוד המלך השקיע את כל כולו בעניין בית המקדש, אפילו 
 בשעה שנרדף אחרי שאול המלך !!!
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בסוף ספר שמואל ב' מסופר שדוד המלך חטא ומנה את ישראל ויהודה, ולבסוף התחרט על 
ל  }י{  )שמואל ב' ,כד(כך, שנאמר  ִוד אֶּ ר ד ָּ ם ַוי ֹאמֶּ עָּ ת הָּ ַפר אֶּ ִוד אֹתֹו ַאֲחֵרי ֵכן סָּ ְך ֵלב ד ָּ ה' ַוי ַ

יִתי ְועַ  ׂשִ ר עָּ ֶּ אִתי ְמאֹד ֲאש  טָּ ה חָּ ָּ י ְמאֹד:  ה'ת  ְלת ִ י ִנְסכ ַ ךָּ כ ִ ת ֲעֹון ַעְבד ְ א אֶּ ר נָּ  ַהֲעבֶּ
 :הקב"ה שולח את גד הנביא אל המלך דוד ומציג בפניו שלוש אופציות כעונש

 ]א[ שבע שנות רעב בארץ.  ]ב[ שלושה חודשים לנוס מפני האויב.  ]ג[ שלושה ימי דבר.
 

המזבח לקב"ה, הוא בגורן ארוונה  בהמשך מגלה גד הנביא לדוד המלך, שמקום בניית
ֵקם לַ  }יח{היבוסי.  ר לֹו ֲעֵלה הָּ י ֹום ַההו א ַוי ֹאמֶּ ַ ִוד ב  ל ד ָּ ד אֶּ בֹא גָּ ה  ה'ַוי ָּ ן ֲאַרְונָּ גֹרֶּ ַח ב ְ ֵ ִמְזב 

 ַהְיֻבִסי:
 

 דוד המלך לא מתמהמה ובפסוקים הבאים מתואר כיצד רכש דוד המלך את מקום המקדש.
ה  יט{}  ר ִצו ָּ ֶּ ֲאש  ד כ ַ ְדַבר ג ָּ ִוד כ ִ ַעל ד ָּ דָּ  }כ{: ה'ַוי ַ ת ֲעבָּ ְך ְואֶּ לֶּ ֶּ ת ַהמ  ְרא אֶּ ה ַוי ַ ֵקף ֲאַרְונָּ ְ ש  יו ַוי ַ

ה:  ְרצָּ יו אָּ ָּ ְך ַאפ  לֶּ ֶּ חו  ַלמ  ַ ת  ְ ש  ה ַוי ִ ֵצא ֲאַרְונָּ יו ַוי ֵ לָּ ַע  }כא{עְֹבִרים עָּ ו  ה ַמד  ר ֲאַרְונָּ א ֲאדִֹני ַוי ֹאמֶּ ב ָּ

ַח לַ  ֵ ן ִלְבנֹות ִמְזב  ֹרֶּ ת ַהג  ךָּ אֶּ ִוד ִלְקנֹות ֵמִעמ ְ ר ד ָּ ֹו ַוי ֹאמֶּ ל ַעְבד  ְך אֶּ לֶּ ֶּ ה ֵמַעל  ה'ַהמ  פָּ ג ֵ ַ ַצר ַהמ  ְוֵתעָּ

ם: עָּ ה  }כב{ הָּ עֹלָּ ר לָּ קָּ יו ְרֵאה ַהב ָּ ֵעינָּ ֹוב ב ְ ְך ַהט  לֶּ ֶּ ח ְוַיַעל ֲאדִֹני ַהמ  ִוד ִיק ַ ל ד ָּ ה אֶּ ר ֲאַרְונָּ ַוי ֹאמֶּ

ֵעִצים:  ר לָּ קָּ ים ו ְכֵלי ַהב ָּ ִֹרג ִ ְך  }כג{ְוַהמ  לֶּ ֶּ ל ַהמ  ה אֶּ ר ֲאַרְונָּ ְך ַוי ֹאמֶּ לֶּ ֶּ ְך ַלמ  לֶּ ֶּ ה ַהמ  ַתן ֲאַרְונָּ ֹל נָּ ַהכ 

:  ה' ךָּ יךָּ ִיְרצֶּ ְמִחיר ְולֹא  }כד{ֱאלֹהֶּ ה ֵמאֹוְתךָּ ב ִ ְקנֶּ נֹו אֶּ י קָּ ה לֹא כ ִ ל ֲאַרְונָּ ְך אֶּ לֶּ ֶּ ר ַהמ  ַוי ֹאמֶּ

ה לַ  ים:ה' ַאֲעלֶּ ִ ִלים ֲחִמש   קָּ ְ ף ש  סֶּ כֶּ ר ב ְ קָּ ת ַהב ָּ ן ְואֶּ ֹרֶּ ת ַהג  ִוד אֶּ ן ד ָּ קֶּ ם ַוי ִ  }כה{ ֱאלַֹהי עֹלֹות ִחנ ָּ

ַח לַ  ֵ ִוד ִמְזב  ם ד ָּ ָּ ן ש  בֶּ ֵתר  ה'ַוי ִ עָּ ִמים ַוי ֵ לָּ ְ ַעל עֹלֹות ו ש  ה מֵ  ה'ַוי ַ פָּ ג ֵ ַ ַצר ַהמ  עָּ ֵ ץ ַות  רֶּ אָּ ֵאל:לָּ רָּ  ַעל ִיׂשְ

ְך  }כד{  דברי הימים א, כא()בספר דברי הימים מתואר סיפור רכישת הר המוריה  לֶּ ֶּ ר ַהמ  ַוי ֹאמֶּ

וִ  ר ְלךָּ לַ ד ָּ ֶּ א ֲאש  ָּ ׂש  י לֹא אֶּ ֵלא כ ִ ף מָּ סֶּ כֶּ ה ב ְ ְקנֶּ נֹה אֶּ י קָּ ן לֹא כ ִ ְרנָּ ם:  ה'יד ְלאָּ ה ִחנ ָּ ְוַהֲעלֹות עֹולָּ

ש  ֵמאֹות:  }כה{ ֵ ל ש  קָּ ְ ב ִמש  הָּ ְקֵלי זָּ ִ קֹום ש  ָּ מ  ַ ן ב  ְרנָּ ִויד ְלאָּ ן ד ָּ ֵ ת   ַוי ִ
 

שקלי זהב,  50-ועולה השאלה, בכמה נקנה גורן ארונה ? הלא לפי ספר שמואל הוא נקנה ב
 שקלי זהב.   600-ולפי ספר דברי הימים הוא נקנה ב

םאלנו,  התשובה לשאלה זו היא גם התשובה לשאלה השלישית שש ְבֵטיכֶּ ִ ל ש  ַאַחד או  ִמכ ָּ ב ְ

יךָּ  טֶּ בָּ ְ  ם לכל השבטים יש חלק בבית המקדש, או רק לשבט בודד ?הא?  ש 
 

שאמנם נראים שני ועונה  )רבי בחיי בן אשר אבן חלואה(רבינו בחיי את השאלה הזו שואל, 
בית הכתובים כאילו הם סותרים זה את זה, אולם אין כאן סתירה, המחיר המלא של הר ה

שקלי זהב כמופיע בספר דברי הימים שהוא סיכום הדברים. בספר שמואל מוזכר  600הוא 
 יהודה !! –שקלי זהב משום שדוד שילם רק את החלק של שבטו  50שדוד שילם לארוונה רק 

שקלי זהב, כדי שיהיה לו חלק שווה  50בחשבון פשוט נראה שכל שבט שילם מחיר זהה 
 שקלי זהב.  600השבטים סכום כולל של  12-רוונה מבבית המקדש, וסה"כ קיבל א

 

 הובאה מחלוקת תנאים, האם ירושלים התחלקה לשני שבטים ?  מסכת יומא יב/אבגמרא 
 

 )הכניסה המזרחית, והרחבה הפנויה שם(, הר הבית?  מה היה בחלקו של יהודה :תניא
עזרת  –ושת העזרות )של והעזרות מקום הנקרא חיל(, –)הפנימיות שבתוך החומה  הלשכות

)בניין בית המקדש עצמו,  ? ומה היה בחלקו של בנימין עזרת ישראל, עזרת כהנים(. נשים,

ובית קדשי  )מקום המנורה, השולחן ומזבח הזהב(, והיכל ,אולםשהמבוא אליו הוא ה..(
ורצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה  )שם ארון העדות ושני לוחות הברית(. הקדשים

 )שראה זאת ברוח הקודש(בנימין הצדיק . וובה היה מזבח בנוי ,חלקו של בנימיןונכנסת ל
)לשון  חֵֹפף )דברים לג,יב( :שנאמר ,בכל יום )לצרפה לחלקו( היה מצטער עליה לבלעה

ל ַהי ֹום מצטער( יו כ ָּ לָּ לגבורה  )בעל אכסניא( לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה אושפיזכן ,עָּ

ֵתיפָּ : שנאמר ֵכן:ו ֵבין כ ְ ָּ )דהיינו שזכה בנימין שמקום השראת השכינה שהוא קודש הקודשים,  יו ש 

זכה דוד שבית המקדש יקרא על שמו   )גמרא דומה מובאת בזבחים נג/ב( נבנה בחלקו הבלעדי(
ִוד)תהילים ל,א( בזכות מסירות הנפש שלו, שנאמר,  ִית ְלדָּ ַ ת ַהב  יר ֲחֻנכ ַ ִ מסירות  .ִמְזמֹור ש 

 לך בעניין מקומו של בית המקדש, רק מעצימה את השאלה הבאה..הנפש של דוד המ
6 
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 בזכות מה זכה בנימין שדווקא בנחלתו יבנה בית המקדש ?
 

מבאר שאמר   וזאת הברכה( –)דברים לג,יב  שמעוניילקוט  בנימין לא השתתף במכירת יוסף:
 עליה ברחמים,  הקב"ה שבית המקדש הוא מקום תפילה לבני ישראל כדי שהקב"ה יענה לנו

לכן בית המקדש לא יוכל להיבנות בשטחי האחים שלא היו רחמנים על אחיהם יוסף שמכרו 
 אותו, אלא רק בחלקו של בנימין יבנה המקדש שבנימין שלא היה שותף במכירת יוסף.

 דבר נוסף בנימין היה היחיד מבין האחים שנולד בארץ ישראל.
 

ִמים ֲאַנְחנו   מקץ( –כא )בראשית מב,גם האחים עצמם הודו בכך  ֵ ל ֲאש  ִחיו ֲאבָּ ל אָּ ַוי ֹאְמרו  ִאיש  אֶּ

ה  רָּ ה ֵאֵלינו  ַהצ ָּ אָּ ן ב ָּ ֵ ְענו  ַעל כ  מָּ ָּ ִהְתַחְננֹו ֵאֵלינו  ְולֹא ש  ֹו ב ְ ַרת ַנְפש  ִאינו  צָּ ר רָּ ֶּ ִחינו  ֲאש  ַעל אָּ

ינה ויש לתהות על השבטים, לכאורה, הרי שדנתם את אחיכם בצדק ואפילו השכ ַהז ֹאת:
אשמים אנחנו שלא פעלנו על  -נשתתפה עמכם כגוף עשירי, אז על מה אשמים אתם ? אלא 

  מידת הרחמים.פי מידתו של הקב"ה = 
 

רמז לכך יש כאשר נשלח ליוסף לחפש את אחיו, שאל יוסף את המלאך היכן אחיו, ענה לו 
ְסעו  ִמז ֶּה  וישב( –)בראשית לז,יז המלאך  ִאיש  נָּ ר הָּ , כלומר פרשו 12=  ז ֶּהירוש ראשון: , פַוי ֹאמֶּ

ְסעו  ִמז ֶּהשבטים.  פירוש שני:  12ממצב של   ממידת הרחמים.  -, נסעו ממידותיו של המקום נָּ
 

ה ֵאִלי ְוַאְנֵוהו   בשלח( –)שמות טו,א שנאמר , ִמז ֶּה  (ששכר הכהן)רבי י מתנות כהונהאומר  , זֶּ
ין פסוקים אחרים שבהם מופיעה וכי א למה דווקא הובא הפסוק הזה ?נשאלת השאלה 

ֵדין ֱאָלַהי ְוֶאְבֵני ֵלּה  שתרגם במקום ,בתרגום אונקלוס התשובה מופיעה  ? זֶּההמילה 

 מהזכות שבחלקם יבנה בית המקדש. , ִמז ֶּהמכאן תלמד שפרשו השבטים  – ַמְקְדָשא
ים אין בית המקדש שהוא מקור הרחמים, יכול להיבנות בחלק השבט –לכן אמר הקב"ה 

 שמנעו עצמם ממידת הרחמים, מה שאין כן בבנימין.
 

בפרשת מקץ מסופר המעשה של יוסף ואחיו כאשר ירדו   בזכות המכות שקיבל בנימין:
לשבור אוכל ממצרים. לאחר שאסר יוסף את שמעון ובסופו של דבר ירדו האחים למצרים 

שישתול את הגביע  עם בנימין, ולפני שעזבו ביקש יוסף מהממונה על ביתו, מנשה בנו,
 באמתחת בנימין וכך "נתפס" בנימין כמי שגנב את הגביע. 

 

ם  }יג{ מדרש תנחומאאומר  ְמלֹתָּ ְקְרעו  ׂשִ ה:ַוי ִ ִעירָּ בו  הָּ ֻ ש  ֲעמֹס ִאיש  ַעל ֲחמֹרֹו ַוי ָּ לא הוצרך  ַוי ַ
אחד מהן לסייע לחברו, והיו עומדין ומחבטין לבנימין על כתפיו ואומרין לו: גנבא ברא 

כך ביישה אמך את  )אתה כמו אמא שלך...( בן אמך את ,ביישתנו )גנב בן גנבת( דגנבתא
)דברים  זכה שתשרה שכינה בין כתפיו, שנאמר:אבינו, ובשביל אותן המכות שהכוהו בכתפיו, 

ֵכן: וזאת הברכה( –לג,יב  ָּ יו ש  ֵתיפָּ ל ַהי ֹום ו ֵבין כ ְ יו כ ָּ לָּ   חֵֹפף עָּ

יובפסוק ולמה נאמר  ֵתיפָּ   שבין הכתפיים נמצא הצוואר והלא נאמרצא ולמד, ?  ו ֵבין כ ְ

י ְלתַ   )שיר השירים ד,ד( נו  ָּ אֵרְך ב  ִויד ַצו ָּ ל ד ָּ ִמְגד ַ י ֹותכ ְ ִ  שזהו בית המקדש לו זכה בנימין. – ְלפ 
 

אומר שבנימין יכל  (יעקב משה לסין)רבי מאור שבתורה ה בזכות ששתק כאשר הרביצו לו:
לומר לאחים שלו, מה אתם מרביצים לי ? נראה לכם שאני גנבתי את הגביע ? ואתם 

סתם בנימין את  קוראים לי גנב ? אתם רוצים שאני אגלה מה עשיתם ליוסף ?  לעומת זאת
ֵפה –פיו ולא הגיב, ועל זה קיבל שכר. לכן גם האבן של בנימין בחושן נקראת  ְ ש  , כלומר יש ְויָּ

 פה, יכל לדבר אבל שתק.
 

אומר שכאשר יוסף ובנימין  (נו תם)רבספר הישר  :בנימין גרם שיכופר חלק מחטא המכירה
ותו האם הוא יהיה מוכן להשתתף ושאל א ישבו בנפרד, גילה יוסף רק לבנימין כי הוא יוסף,

בניסיון של האחים על ידי הטמנת הגביע אצלו, כדי לבדוק האם האחים ימסרו את נפשם 
בנימין הסכים לכך, ולכן שתק כאשר הקניטו אותו האחים. במעשהו זה גרם  בעבור בנימין ?

 בנימין שהאחים מסרו את נפשם למענו ובכך כיפרו על חלק קטן ממכירת יוסף. 
ן מובא הרעיון, שזכה בנימין לבית המקדש במידה כנגד מידה. במעשהו גרם בנימין כא

שנתכפר במעט חטא מכירת יוסף, זכה שבחלקו יבנה בית המקדש שהוא מקום כפרת 
  7                                                                                                        עוונותם של עם ישראל. 
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 עקירת העבודה זרה, לפני בניית המקדש
 

 ? אחיהם בנימיןאיך יכלו האחים להאשים את  מהדברים הקודמים עולות מספר שאלות:
האם לא עלתה בדעתם המחשבה שהמצרים בכוונה  בצדקותו של בנימין ? איך לא הכירו

הרביצו  הםמה תיכם. ולהלא כבר טמנו לכם המצרים את הכסף באמתחו טמנו את הגביע ?
 השבטים לכנות את רחל אימנו במילה "גנבת" הלא רק בזכותסוגלים כיצד מו לבנימין ?
 ? מסרה סימנים לאחותה לאההרי ש ,הם בכלל קיימיםצדקותה 

 

שואלים כדי לענות על השאלות, נקדים בעניין התרפים שגנבה רחל מלבן הארמי. 
ה, כדי להרחיקו מעבודה זרה, למה חיכתה עד אם רחל גנבה את התרפים מאביהמפרשים, 

 עכשיו ?
 

התרפים שהיו בבית לבן היו תרפים שמראים בכוח הכישוף היכן האדם בורח, ולכן לקחה 
 רחל את התרפים כדי שלא ידע אביה לאן הם בורחים.

. ברגע שהאחים ראו בפרשת מקץ (אפרים בן שמעון אהרון הרשקוביץ הלוי)רבי בית אפרים העונה 
הגביע נעלם, הם לא חשבו לרגע אחד שבנימין גנב את הגביע מתוך חמדנות. אמרו האחים ש

אתם יודעים למה גנב בנימין את הגביע ? בגלל שראה שיוסף מנחש / קוסם בגביע שזה 
עבודה זרה, ואז רצה בנימין לעקור את העבודה זרה כמו שאמו רחל עקרה עבודה זרה, לכן 

,  גנבא ברא דגנבתא -ולכן אמרו לו השבטים  תרפים,ה את הלקח את הגביע כמו שאמו לקח
 ולמה ? – שבמקרה זה הגניבה הינה מעשה חיובי

 

למה גנבה אותם? כדי שלא יהו אומרים ללבן  -מדרש תנחומא, פרשת ויצא, סימן יב 
י  )זכריה י,ב(שיעקב בורח עם נשיו ובניו וצאנו. וכי התרפים מדברים הם? כן, דכתיב:  כ ִ

ןַהת ְ  וֶּ רו  אָּ ב ְ ִפים ד ִ ואתה אומר עיניים להם ולא יראו כל אותו עניין?! אלא תרפים. למה , רָּ
 נקרא תרפים? לפי שהן מעשה תורדף מעשה טומאה. 

 

ומולחים אותו במלח ובשמים, וכותבין  ,וכיצד היו עושין? מביאין אדם בכור ושוחטים אותו
תחת לשונו, ומניחין אותו בקיר  שם רוח טומאה ומניחין הציץ במכשפות ,על ציץ זהב

ִפים ומדליקין לפניו נרות ומשתחווים לו, ומדבר עמם בלחש, זה שאמר הכתוב:  רָּ י ַהת ְ כ ִ

ן וֶּ רו  אָּ ב ְ כדי לעקור עבודת כו"ם מבית אביה נתכוונה, לפיכך  ועוד,לפיכך גנבה אותן רחל.  ד ִ
  .לא ידע יעקב כי רחל גנבתם

 

אם זה התרפים,  (פירוש על מדרש תנחומא –חנוך זוגדל  )רביסף העץ יועל דברי התנחומא שואל 
שרחל הוציאה רק את הציץ, ובכך לא   העץ יוסףכותב  כיצד ישבה עליהם רחל בכר הגמל ?

 יכלו התרפים לדבר, כלומר רחל עקרה את העבודה זרה מבית אביה. 
 

חל רצתה לשמוע את לבן , שררבינו חננאל בן חושיאלבשם  (משה בן נחמני)רבי רמב"ן האומר  
 אביה אומר, "אם הצליחה רחל לגנוב את האלוקים שלי, סימן שאין בהם ממש". 

 

התשובה היא שאמרו ו לבנימין ?הרביצו  הםמה לאז כאן המקום לשאול שוב את השאלה,  
השבטים לבנימין, לגנוב תרפים מבית לבן זה בסדר, כי לבן לא יהרוג את רחל היא הבת 

לא מצאת היכן לגנוב ? רק כאן במצרים ? הלא הם יהרגו אותך בלי לחשוב  אבל אתה שלו.
 פעמיים.

 

אמר הקב"ה, אתה קיבלת מכות בגלל שרצית לעקור עבודה זרה, אתה תזכה שבית המקדש 
כי השלב המקדים לבניית בית המקדש הוא עקירת עבודה זרה, כמו  ולמה ?יהיה בחלקך, 

ֹוִים  ה(רא –ב,ב )דברים ישנאמר בפרשתינו  ם ַהג  ָּ ְבדו  ש  ר עָּ ֶּ קֹמֹות ֲאש  ל ַהמ ְ ת כ ָּ ן אֶּ דו  ַאב ְ ד ת ְ ֵ ַאב 

ן:  ל ֵעץ ַרֲענָּ עֹות ְוַתַחת כ ָּ בָּ ִמים ְוַעל ַהג ְ רָּ ִרים הָּ הָּ ם ַעל הֶּ ת ֱאלֵֹהיהֶּ ם אֶּ ים אֹתָּ ִ ם יְֹרש  ֶּ ר ַאת  ֶּ  ֲאש 

ר  ראה( –ב,ה )דברים יואחר כך מגיע השלב של  ֶּ קֹום ֲאש  ָּ ל ַהמ  י ִאם אֶּ ם  ה' ִיְבַחרכ ִ ֱאלֵֹהיכֶּ

ה: ָּ מ  ָּ אתָּ ש  ו  ו בָּ ְכנֹו ִתְדְרש  ִ ם ְלש  ָּ מֹו ש  ְ ת ש  ׂשו ם אֶּ ם לָּ ְבֵטיכֶּ ִ ל ש   ִמכ ָּ
 

יהי רצון שיזכינו הקב"ה במהרה לביאת משיח צדקינו, ושנזכה לראות בבניין בית 
אתָּ  -תפארתנו, ובהשראת השכינה בתוכו, ויתקיים בנו הפסוק  ו  ו בָּ ְכנֹו ִתְדְרש  ִ ה: ְלש  ָּ מ  ָּ  ש 
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 ודם בבשר תקוותו לתולה ה''בקב תקוותו תולה בין מה
 הרב יעקב ישראל לוגאסי שליט''א

 
 את לו ומתאר אתו משוחח שהוא רגעים באותם הלא, דינו עורך או רופאו מול היושב אדם
 והצלה רווח איזהו לו שיצא בתקווה הוא רגוע - הפחות לכל - אלו מועטים ברגעים, צרתו

 טעם לו שאין ודאי ואז, לו לעזור באפשרותם שאין לשמוע שמתאכזב עד כמובן, זו משיחה
 ואז, לו לעזור ידם לאל שאין תשובתם לאחר דין עורך לאותו או רופא לאותו שוב לבוא
 לאבד לא כדי שונות ובאפשרויות שונות בתקוות עצמו את מחזק ושוב, אחרים אצל מנסה
 חיי וחי הוא מעודד לכן קודם אותה ניסה שלא חדשה רותאפש שישנה זמן וכל, תקווה
 שלאן כאשר והוא, גמור אושילי יתפסי אז, השערים כל בפניו יסגרו כאשר ורק, תקווה
 . לך ולסייע לעזור באפשרותנו אין: לו יאמרו שיפנה

 

 לעזור באפשרותי אין: ''משפט בשמיעת'' להתאכזב'' מושג שייך לא הוא ברוך הקדוש לגבי
 ארפא ואני מחצתי ואחיה אמית אני(: ''לט, לב דברים) ואומר מכריז הוא ברוך הקדוש''. לך
 !'' מציל מידי ואין

 

, אותו ניסית לא שעדיין חדש אופן בעצם הוא, אליו פונה שהנך פעם בכל, ה''הקב שלגבי כך
 וםש אין נענית לא הקודמת בפעם אם ולכך, נענית שלא אלא לך לעזור תמיד באפשרותו כי

 לעולם ניתן ולא תמידית היא בבורא שהתקווה כך, עתה תענה ואולי שוב תנסה שלא סיבה
 . ממנה להתייאש

 

 לך להביא סוף אין באפשרויות והמלאה ומאזינה השומעת המדויקת לכתובת בהחלט הגעת
 לבין בינך והשיחה בחדר ההסתגרות, הבקשה, הפניה, התפילה עצם, כן ואם. ישועתך את
 לא אם גם כי. ביותר הגדול המרגוע את להביא צריכה - תיענה לא בין תיענה ןבי - קונך
 - תמיד, כן ואם. הלאה וכן שלאחריה בתפילה ענותילה סיכויך אבד לא - זו בתפילה נענית
 רגליו על ומעמידתו האדם מן אושיהי את השוללת ותקווה ציפייה של במצב הנך ולעולם
 . וההצלה הישועה בתקוות

 

 לחומר בשייך הן, האדם בני את סיונותיהםיבנ השוטפים החיים גלי את לעבור צההע זאת
 שום ללא, והמציל המועיל, הגדול הרופא עם ולשוחח להסתגר, פשוט, לרוח בשייך והן

 מסוים מקום ללא, קהל קבלת שעות ללא, הזמנה וללא תור ללא, חינם רופא. מוגבלות
 בצורה, הפשוטה ובלשונך בשפתך אליו לפנות ךביד, מקום בכל, עת בכל אלא, קהל לקבלת
 את לו וספר, לבך מקירות לפניו נפשך את שפוך, מוקדם נוסח שום ללא ביותר חופשית
 . לפניו והשתפך מכאוביך

 

 הרגשה שתרגיש ספק אין - עיניך זלגו ודמעות כמים לבך לפניו ושפכת לך התאפשר ואם
 אליך נפשך ותשוב, לבך את יחיו והציפייה וההתקו ושוב, לבך מעל נגולה אבן כאילו נפלאה
 . יסוריךי בעמל נפשך תקצר ולא, ההתמודדות בהמשך
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