
”ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת“ (לח כא)
שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני   – משכן‘  ”‘המשכן 

בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל“ (רש“י).
בדרך צחות הסביר רבי שמואל פייביש כהנא כי בדברים 
ו)  נא  (שמו“ר  חכמים  שדרשו  את  ליישב  רש“י  ביקש  אלו 
ישראל  בני  בפני  ופירט  עמד  רבנו  משה  כי  זה,  מפסוק 
מהם  שקיבל  התרומות  בכספי  השתמש  מה  בעבור 

למלאכת המשכן.
מצווה  חשבונות  לחשב  שמותר  אף  רש“י:  התקשה 
זאת  להתיר  ניתן  כיצד  א),  קנא  או“ח  (שו“ע  הכנסת  בבית 
במשכן שקדושתו חמורה ביותר? לפיכך פירש כי נרמז 
בפסוק זה שהמקדש עתיד להיחרב, ונמצא שדינו כ‘בתי 
כנסיות שבבבל‘ שכיוון שעתידים הם להיעקר ממקומם 
להקל  מקום  יש  הגאולה,  בבוא  ישראל  בארץ  ולהיקבע 

בקדושתם בעת הצורך (מגילה כח ב, ובתוס‘ ד“ה בתי כנסיות).
’דרוש שמואל‘ [ונציה תנ“ד]

הקדוש ברוך הוא מצפה לישראל
”ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת“ (לח כא)

שנתמשכן  למקדש  רמז  פעמים,  שני   – משכן‘  ”‘המשכן 
בשני חורבנין על עונותיהן של ישראל“ (רש“י).

יושב  הוא  ברוך  ”הקדוש  לא):  רבא  (תנד“א  חכמים  אמרו 
לבנו  האב  שמצפה  ממה  יותר  לישראל  להן  ומצפה 
והאשה לבעלה שיעשו תשובה, כדי שיגאל אותם ויבנה 

להם בית המקדש שלא יחרב לעולם“.
דברים מעוררי לב כותב על כך רבי חיים פלאג‘י:

עיני  עיני  הלזה,  הנכבד  המאמר  קורא  שאני  פעם  ”כל 
יורדה מים. דאיך יתכן דמלך הכבוד אלקי עולם ה‘, הוא 
טובה  לעשות  כדי  בתשובה  דנחזור  אותנו  ומצפה  יושב 
בשרירות  הולך  אחד  וכל   – שבעולם  טובות  כל   – עמנו 
ליבו ואין איש שם על לב לאמור: נלכה ונשובה אל ה‘...“
’מועד לכל חי‘ טוב ג

עבודת המשכן מתוך שמחה
ָוִוים  ָעָׂשה  ְוִׁשְבִעים  ה  ַוֲחִמּׁשָ ַהֵּמאֹות  ּוְׁשַבע  ָהֶאֶלף  ”ְוֶאת 

ק אָֹתם“ (לח כח) ָלַעּמּוִדים ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחּׁשַ
”משנגמרה מלאכת המשכן, אמר להם [משה] בואו ואני 
שכח  ומחשב  יושב  שהוא  עד  חשבון...  לפניכם  עושה 
שעשה  מה  שקל  ושבעים  וחמשה  מאות  ושבע  באלף 
וראה  עיניו  הוא  ברוך  הקדוש  האיר  לעמודים...  ווים 
כל  נתפייסו  שעה  אותה  לעמודים.  ווים  עשויים  אותם 

ישראל על מלאכת המשכן“ (שמו“ר נא ו).
מדוע לא כתב משה את חשבון ההוצאות תוך כדי בניית 

המשכן? 
ניתן להסביר זאת על פי המסופר על הנצי“ב מוולז‘ין 
כי פעם באו אליו תושבי עיירה פלונית וביקשו את 

שלרשותנו  תוך  גדול  כנסת  בית  בבניין  עצתו: ”התחלנו 
עמד סכום כסף מסוים; תוך כדי הנחת היסודות ערכנו 
יספיק  לא  ברשותנו  הכסף  כי  שהעלה  נוסף  חישוב 
אשר  את  לסתור  אנו  מבקשים  גדול.  כה  מבנה  לבניית 
בנינו כדי להקטין את מידות הבניין – האם הדבר מותר“?
הניחו  תשמעו,  לעצתי  ”אם  הנצי“ב:  להם  השיב 
הבנייה  במלאכת  בתמימות  המשיכו  לחשבונותיכם; 
במידות  להשלימה  בידכם  יסייעו  בוודאי  ומשמיים 
כי  הנצי“ב  ופירש  הוסיף  צחות  בדרך  המתוכננות“. 
הכנסת  ”בית  ב):  כח  (מגילה  באומרם  חכמים  כיוונו  לכך 
שמחשבין בו חשבונות... לסוף שילינו בו מת...“ – סופם 
הכנסת,  בית  בניין  בשעת  חשבונות  המחשבים  של 
שומם  המקום  וייוותר  כך,  בגין  תופסק  שמלאכתם 

ומתאים להלנת מתים.
הבניין  במלאכת  בעוסקו  משה,  אף  כי  לומר  יש  זה  לפי 
לפיכך  לב.  ורחבות  שמחה  מתוך  תיעשה  שהיא  ביקש 
נמנע מעיסוק בחישובים וברישומים המביאים לידי לחץ 

ודחק.
’גיא חזיון‘ [לרב‘‘צ הנדלר]

קיום המצוות בשלימות גם לאחר בניית המשכן
”ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘“ (לט לב)
פירש רבי שלמה קלוגר:

שנבנה  לאחר  שגם  ישראל,  עם  את  משבח  הכתוב 
המשכן שתפקידו לכפר על עוונותיהם – כנאמר בהגדה 
כל  על  לכפר  הבחירה  בית  את  לנו  ”ובנה  פסח:  של 
עונותינו“ – לא התרשלו הם משום כך בקיום מצוות ה‘, 

אלא: ”ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצּוָה ה‘“.
’אמרי שפר‘

שליח ציבור שלא טעה – סימן טוב לשולחיו
”ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ 

ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה“ (לט מג)
פירש ה‘חתם סופר‘:

במסכת ברכות (לד ב) קבעו חכמים כי שליח ציבור שטעה 
בתפילתו, הרי זה סימן רע לשולחיו, מפני ש‘שלוחו של 
ציבור  שליח  כי  לומר  יש  מידה  באותה  כמותו‘.  אדם 
לשולחיו.  טוב  סימן  זה  הרי  בפיו  שגורה  שתפילתו 
 – המשכן  בוני  של  מלאכתם  בהצלחת  משה  משראה 
”ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה 
ה‘“, הסיק מכך שאף שולחיהם – בני ישראל – הביאו את 

נדבתם לשם שמיים, ולפיכך: ”ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה“. 
’תורת משה‘

”וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם“
”ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ 

ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה“ (לט מג)
ידיכם  במעשה  שכינה  שתשרה  רצון  יהי  להם:  ”אמר 
עלינו...‘  אלקינו  ה‘  נועם  ’ויהי  שהקמתם],  [במשכן 

(תהילים צ יז)“ (רש“י).

כבר  והלוא  זו,  לברכה  זקוקים  ישראל  היו  מה  מפני 
ה‘  ישכון  לה‘,  משכן  שכשיבנו  ח)  כה  (לעיל  להם  הובטח 

בתוכו – ”ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם“?
פירש רבנו אברהם בן הרמב“ם:

ענייניהם  על  אם  כי  המשכן,  כלפי  כֻּוְּנה  לא  זו  ברכה 
השכינה,  תשרה  מעשיהם  שבכל  ישראל,  של  הפרטיים 
וכנוסח שאנו אומרים בברכת ’מי שברך‘ לעולה לתורה: 

”וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו“.
הוסיף וביאר רבי לוי בן גרשום – הרלב“ג כי לכך בירכם 
משה בברכה זו דווקא עתה, לפי ”שראוי למנהיג לברך 
המונהגים ממנו כאשר ישמעו אל דבריו, כדי שיהיו יותר 

זריזים לעשות רצונו“.
’פירוש ר“א בן הרמב“ם‘; ’פירוש רלב“ג על התורה‘

רמז לחובת נטילת הידים לתפי לה
”ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוְבָקְרָבָתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ִיְרָחצּו ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה‘ ֶאת מֶֹׁשה“ (מ לב)
ולאכילה  לתפילה  הידיים  נטילת  חובת  על  נפלא  רמז 

דרש ה‘פלא יועץ‘ מהכתוב שלפנינו:
בבית  לתפילה  אדם  בבוא   – מֹוֵעד“  אֶֹהל  ֶאל  ”ְּבבָֹאם 
על  לסעוד  בבואו   – ַהִּמְזֵּבַח“  ֶאל  ”ּוְבָקְרָבָתם  הכנסת, 
שולחנו הדומה למזבח (ברכות נה א), ”ִיְרָחצּו ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה ה‘ 

ֶאת מֶֹׁשה“ – עליו ליטול את ידיו כדין וכהלכה. 
’אלף המגן‘

פרשת פקודי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
כא) (לח ת“

מש

פני ם

’אמן‘ מצילה מקללות
”ַוְיַרְּקעּו ֶאת ַּפֵחי ַהָּזָהב“ (לט ג)

”‘פחי‘ בגימטריה ’צח‘, אלו צ“ח קללות בפרשת כי 
תבא“ (’תוספות השלם‘ עמ‘ רלה).

ַהָּזָהב“  ַּפֵחי  ֶאת  ”ַוְיַרְּקעּו  הפסוק:  תיבות  ראשי 
[עם  ’אמן‘  של  כגימטרייה  צ“ב,  בגימטרייה   –
ניצולים  אמן  עניית  שבזכות  ללמדך  הכולל], 

מצ“ח קללות.
’נפלאות מתורת ה‘‘ עמ‘ לא

269פרשת פקודי תשע"ט

מרמזי אמן 
בפרשה רזי אמונים

כן

ושב 
לבנו 

ודחק

רזי
מקללו

מממרררמממ
בבבפפררר ים

תקנה גדולה ל‘אמן‘ בכוונה
בשב“ק ב‘ באדר יחול יומא דהילולא של המקובל הקדוש רבי מאיר הכהן פאפירש זיע“א מגורי 
האר“י הקדוש ובעל ’אור צדיקים‘. בספריו הקדושים עורר רבות על אודות חיוב הכוונה בעניית 

’אמן‘, ואף כתב כי אפילו על חסרון אמן אחת בכוונה יש לעשות ’תשובה גדולה‘.
בספרו ’אור צדיקים‘ (אשר יצר ב) אף הציע תקנה גדולה שיש בה כדי להועיל לדבר, וזה לשונו:

”כל אדם יהיה לו זה הכתב בתוך סידור שלו או על הכותל בשעת התפילה,
 וכך יאמר בשעה שמתחיל להתפלל:

 ’רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שאני בשר ודם, ואין בי כח לכוון 
כוונת אמן כראוי. בכן יהי רצון מלפניך שתהא עולה כוונת אמן שלי 
עם כוונת אמן מאותם השרידים היודעים לכוון עניית אמן כראוי‘“.
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הגאון הצדיק רבי אהליאב חיון שליט“א, רבה 
של שכונת ’שפירא‘ שבדרום העיר תל אביב, 
והלכה  תורה  כאיש  בשנים  עשרות  זה  ידוע 
מובהק, וכדמות מופת שרבים נאותים לאורה. 
בתפקידו,  כיהן  שבהן  הרבות  השנים  במהלך 
זכה לקרב רבים משומעי לקחו לעול מלכות 
תורתו  ובדברי  הנאות  בהליכותיו  שמיים, 

היוצאים מן הלב וחודרים אל מעמקי הלב. 
הפלאי  שמו  של  מקורו  על  יודעים  רבים  לא 
בני  עם  שערכנו  משיחה  אך  ’אהליאב‘,   –
שם  מאחורי  כי  עולה  שליט“א  משפחתו 
כדי  בו  שיש  מופלא,  סיפור  עומד  זה  ייחודי 

לשפוך אור על התעלומה.
מחכמי  זצ“ל,  עדס  יעקב  רבי  הנודע  הגאון 
הרב  של  אימו  את  שידך  יוסף‘  ’פורת  ישיבת 
חיון, הצדקת מרת רחל ע“ה, שהייתה אז בגיל 
מבוגר למדי, ליהודי אלמן, תלמיד חכם וישר 
באותה  אשר  זצ“ל,  חיון  חיים  רבי  בשם  דרך 
הזוג  מאוד.  עד  מבוגר  בגיל  כבר  היה  עת 
שבירושלים,  העתיקה  בעיר  משכנו  את  קבע 

ולתקופת השנה נולדה להם בתם שתחי‘.
מאוד  עד  חפצו  אשר  המבוגרים  ההורים 
לזכות בבן זכר, התפללו על כך בכל מאודם, 
בתם  מלידת  שנים  כשש  משחלפו  אולם 
החליטה  התמלאה,  טרם  ומשאלתם  הבכורה 

האם הצדקת לעשות מעשה.
בן  אהליאב  היה  המשכן  מבוני  אחד  כידוע, 
של  ידו  על  שעמד  מי  דן,  למטה  אחיסמך 
שנמסרה  המשימה  בביצוע  אורי  בן  בצלאל 
משכן  לבנות  השלום,  עליו  רבנו  משה  בידי 

לשכינה בתוך בני ישראל.
אהליאב  של  קברו  מצוי  קדומה  מסורת  לפי 
בן אחיסמך – המכונה בפי המקומיים ’סוג‘וד‘ 
– בראש הר ג‘בל ריחן שבדרום לבנון, במרחק 
באותן  צידון.  מהעיר  השעה  כמחצית  של 
יהודים  בקרב  הקדוש  הציון  נודע  שנים 
הגליל  יושבי  בקרב  ובפרט  כאחד,  ונוכרים 
ודרום לבנון, כמקום שבו ניתן לפעול ישועות 
קדומים  מסעות  בספרי  ונשגבות.  גדולות 
אודות  על  מרתקים  תיאורים  למצוא  ניתן 
תעיד  הצדיק.  בקבר  שנעשו  ונפלאות  ניסים 
היה  ניתן  הגליל  יהודי  בין  כי  העובדה  כך  על 
למצוא באותם ימים לא מעט אנשים שנקראו 
נס  בעקבות  הצדיק  של  כשמו  ’אהליאב‘ 

שנעשה עימם בזכותו.
יהודי צידון הרבו לפקוד את הקבר בכל ימות 
פקדוהו  ישראל  ארץ  יהודי  אולם  השנה, 
מהמסע  כחלק  העומר,  ספירת  בימי  בעיקר 
מירונה,  בדרכם  עושים  הללו  שהיו  הארוך 
להשתטח על קברו של רבי שמעון בר יוחאי. 
בשונה  מצויות,  השיירות  היו  הספירה  בימי 
של  לקברו  הדרך  שבהם  השנה,  ימות  משאר 

אהליאב הייתה קשה ומפרכת עד למאוד.
אולם כל קושי לא מנע מהאם הצדקנית אשר 
שתוכל  זכר  בבן  לזכות  למאוד  עד  חפצה 
הדרך  את  לעשות  התורה,  ללימוד  להקדישו 
של  קברו  למקום  עד  והמפרכת,  הארוכה 
ציונו  על  להתפלל  כדי  אחיסמך,  בן  אהליאב 

לזכות בבן זכר.
עם סיומה של הדרך הארוכה והמפרכת, סוף 
סוף נגלה הציון הקדוש למול עיניה של האם. 
תוך  הקבר,  גבי  על  להשתטח  מיהרה  היא 
דמעות  ורוויית  רותחת  תפילה  נושאת  שהיא 
הנרגשת  תפילתה  בתוך  זכר.  בבן  ה‘  שיזכהָ 
תזכה  אם  כי  והבטיחה  האם  הוסיפה  אף 
לכך, תקרא את הילד על שם הצדיק, ובנוסף 

התחייבה להביאו לקבר לכשיגדל קמעא.

דירתם  את  ההורים  העתיקו  תקופה  באותה 
הנס  התרחש  מכן  לאחר  וכשנה  לטבריה, 
המופלא; על אף גילם המבוגר זכו ונולד להם 
כמובטח.  ’אהליאב‘  בישראל  שמו  וייקרא  בן, 
מאביו  הילד  התייתם  כבר  רך  בגיל  בהיותו 
אותו  נטלה  מכן  לאחר  מה  וזמן  הישיש, 
הדרך  את  שוב  עימו  ועשתה  האלמנה  אימו 
נדרה  את  לשלם  כדי  לצידון,  עד  המפרכת 

אשר נדרה ולהביאו לצדיק.
מוסיפים בני המשפחה ומספרים:

הוציא  טרם  שנים  ארבע  כבן  הילד  כשהיה 
מילה מפיו. הדבר הטריד עד מאוד את אימו, 
בתורה.  גדל  אותו  ראתה  רוחה  בעיני  אשר 
בצר לה הלכה האם לשאול בעצתו של אחד 
מגדולי רבני טבריה, אשר ייעץ לה לעלות עם 
אשר  הצדיק  שמעון  התנא  של  לקברו  הילד 

נודע בסגולתו. 
שלטה  שבה  המאורעות  בתקופת  זה  היה 
חרבם של ערביי הגליל ברחובות. הדרכים היו 
פעמיים.  חשבה  לא  האם  אך  סכנה,  בחזקת 
ירושלימה,  לנסוע  ופנתה  בנה  את  נטלה  היא 
למקום  משהגיעה  הצדיק.  שמעון  מערת  אל 
כשמעיניה  הצדיק  ציון  על  להשתטח  פנתה 
זולגות דמעות שליש בתפילה על בנה שיחון 
אותו ה‘ בכוח הדיבור כדי שיוכל להגות בתורה 

כל ימיו, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.
בסביבות  לטייל  הקטן  הילד  פנה  בינתיים 
ומכר  ערבי  עמד  למערה  מחוץ  המערה. 
לנשמת  נר  להדליק  המבקשים  לטובת  נרות 
והילד  ’מיל‘,  היה  נר  כל  של  מחירו  הצדיק. 
התבונן בסקרנות ילדותית בערבי המכריז: ”נר 

במיל, נר במיל...“.
הילד  של  התלהבותו  גאתה  לפתע  והנה, 
והתעורר בו רצון להדליק נר לנשמת הצדיק; 
אימו  עמדה  שם  למערה,  לרדת  מיהר  הוא 
בבגדה  משך  הוא  בתפילתה.  שקועה  כשהיא 
והופתעה  לעברו  ראשה  את  הפנתה  והיא 
נר  במיל,  ”נר  מלא:  בפה  אומר  לשומעו 
לכיוון  באצבעו  מחווה  שהוא  תוך  במיל...“, 

דוכנו של הערבי מוכר הנרות.
’נר‘  המילה  תפילתה.  התקבלה  זו  בפעם  גם 
מפיו  הילד  שהוציא  הראשונה  המילה  הייתה 
מיד,  עלה  הנרגשת  האם  של  במוחה  בחייו. 
”נר  כג):  ו  (משלי  הפסוק  מילתא‘,  כ‘סימנא 
כי  הבינה  היא  ובליבה  אור“,  ותורה  מצוה 
עתיד  כי  לבשרה  כדי  זאת,  הייתה  ה‘  מאת 
בנה לגדול כתלמיד חכם מופלג אשר התורה 

תהיה נר לרגליו.
לגור  האלמנה  האם  שבה  בנה  חינוך  למען 
את  קבעה  שם  בירושלים.  העתיקה  בעיר 
יוסף‘,  ’פורת  לישיבת  ונראה  סמוך  משכנה 
את  הקדישה  ימיה  אחרית  ועד  היום  ומאותו 
תוך  וליראה,  לתורה  יחידה  בנה  לגידול  חייה 
שהיא מעודדת אותו בדיבור ובמעשה לשמש 
וללמוד  והמקובלים  החכמים  תלמידי  את 

מאורחותיהם.
תקוותיה ותפילותיה לא נכזבו. ובטרם נפטרה 
ע“ה  רחל  מרת  הצדקת  זכתה  עולמה,  לבית 
תלמודו  על  שוקד  הבחור  בנה  את  לראות 
בהתמדה בין חכמי ישיבת ’פורת יוסף‘ ורבניה, 
הישיבה  ראש  של  מידם  משה  אינה  כשידו 
המקובל  ושל  זצ“ל  עטיה  עזרא  רבי  הנודע 
ובהמשך  זצ“ל.  אלפייה  יצחק  רבי  הנודע 
איש‘  ה‘חזון  למרן  מקורב  להיות  זכה  אף 
הוקירוהו  אשר  נוספים  ישראל  ולגדולי  זצ“ל 

וחיבבוהו עד למאוד.
מפי בני המשפחה שליט“א

פנינים וביאורים על ’ברכת המזון' פפננניינניתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים ססייפפמעזוןן' ם
ברכת ’בונה ירושלים‘ (הקדמה)

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

נס מופלא בקבר אהליאב בן אחיסמך
ברכתם של דוד ושלמה

הברכה השלישית בסדר ברכות המזון 
ברכה  ירושלים‘.  ’בונה  ברכת  היא 
ושלמה  המלך  דוד  בידי  תוקנה  זו 
”דוד  ב):  מח  (ברכות  הגמרא  כדברי  בנו, 
דוד   – ירושלים‘  ’בונה  תקנו  ושלמה 
ירושלים  ועל  עמך  ישראל  ’על  תקן 
הגדול  הבית  ’על  תקן  ושלמה  עירך‘, 

והקדוש‘“.
בתורה  האבודרהם:  ופירש  הרחיב 
המקום שיבחר  הוא  לא התפרש היכן 
דוד  של  בימיו  אך  שמו,  את  לשכן  ה‘ 
מכל  ירושלים  כשנבחרה  המלך, 
בית  ייבנה  שבו  כמקום  ישראל  ארץ 
בקשת:  את  ותיקן  הוא  עמד  המקדש, 
”על ישראל עמך ועל ירושלים עירך“. 
המקדש  בית  נבנה  טרם  בימיו  אמנם 
שלמה  של  בימיו  רק  לפיכך  בפועל, 
מכל  המקדש  מקום  משנבחר  בנו, 
המקדש,  בית  נבנה  ועליו  ירושלים 
”על  בקשת:  את  והוסיף  שלמה  עמד 
שמך  שנקרא  והקדוש  הגדול  הבית 

עליו“.

בית המקדש – מקור הפרנסה
לבקשה  המזון  ברכת  בין  הקשר  את 
בגמרא  כך:  ביארו  ירושלים  בניין  על 
(ברכות מח ב) דרשו את הזכרת ירושלים 
(דברים  הכתוב  מלשון  המזון  בברכת 
ה‘  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ”ְוָאַכְלָּת  י):  ח 
 “ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל ֶקיֱא
וכן  ירושלים‘,  ’בונה  זו   – ”‘הטובה‘   –
ַהֶּזה  ַהּטֹוב  ’ָהָהר  כה):  ג  (שם  אומר  הוא 
הלוא  להבין,  יש  ולכאורה  ְוַהְּלָבנֹן‘“. 
ושלאחריו  שלפניו  בכתובים  מעיון 
על  מדבר  שהכתוב  בפשיטות  נראה 
ארץ  רחבי  בכל  הנמצא  גשמי  שפע 
דווקא  לדורשו  הסיבה  ומהי  ישראל, 

על ירושלים?
המשנה  דברי  פי  על  זאת  להבין  ניתן 
(סוטה מט א): ”מיום שחרב בית המקדש 
ירד  ולא  קללה,  בו  שאין  יום  אין   –
הפירות...“.  טעם  וניטל  לברכה,  הטל 
שהיה  הכלכלי  השפע  שמקור  הרי 
מירושלים  נבע  ישראל,  בארץ  קיים 
ומבית המקדש, ובכך יובן הקשר שבין 
על  לבקשותינו  ירושלים‘  ’בונה  ברכת 
הוא  הפרנסה  מקור  כי  ברווח,  פרנסה 
נתיב  [למהר“ל]  עולם‘  (’נתיבות  בירושלים 
עמ‘  גולדווסר]  [לרי“פ  בסכה‘  ’יצפנני  יח;  העבודה 

נב).

ה‘שפת  בדברי  מוזכר  אף  זה  רעיון 
שכגודל  וכתב  הוסיף  שאף  אמת‘ 
על  לאדם  שיש  והדאגה  התשוקה 
יזכה  כך  ובניינו,  המקדש  בית  חורבן 
מאותו  מעט  לחוש  בגלות  גם  הוא 
וזוהי  המקדש,  בית  בזמן  שהיה  שפע 
הסיבה שבגינה תיקנו לבקש על בניין 
עקב  אמת‘  (’שפת  המזון  בברכת  ירושלים 

תרמ“ח). 

הרוחניות תלויה ביישוב הדעת

מויז‘ניץ  ישראל‘  ’אהבת  בעל  הרבי 
בתחילתה  זו;  ברכה  סדר  על  תמה 
רוחניים  דברים  על  לה‘  מתחננים  אנו 

עם  על  שירחם   – ביותר  נשגבים 
ישראל, על ציון ועל ירושלים, ושיבנה 
את בית המקדש, ואילו בהמשך – אנו 
עוברים לבקש על פרנסה ועל כלכלה 
דרך  לחלוטין;  גשמיים  דברים  שהם 
קטן  דבר  על  תחילה  לבקש  העולם 

ולאחריו על הגדול, וכאן – להפך?
פירש זאת הרבי במשל לחולה שחפת 
שהובא אל הרופא. בראות הרופא את 
למקום  לנסוע  ציווהו  הקשה  מצבו 
מטעמים  יאכל  שם  ונקי,  צח  שאווירו 
ומעדנים ויקפיד על מנוחה מוחלטת. 
סיכוייו  את  שיגדיל  הרי  כן,  יעשה  אם 

לשוב לאיתנו.
הרופא  הבחין  מחדרו,  צאתו  טרם 
של  רגלו  על  מוגלתי  בפצע  לפתע 
החולה. משראה זאת ציווהו מיד לעכב 
את נסיעתו ולטפל בפצע עד שיירפא. 
והסביר  דבריו  את  הטעים  הרופא 
אך  מסוכן,  אינו  כשלעצמו  שהפצע 
בעוד  החולה  ייסע  שאם  חושש  הוא 
את  הדבר  יטרוד  גופו,  על  הפצע 
המנוחה והשלווה המוחלטת הנחוצים 
לרפואתו. על כן הורה לחולה להקדים 

ולטפל בפצע ורק לאחר מכן לנסוע.
המרפא  כי  אנו  יודעים  לענייננו;  אף 
כאשר  רק  יתקיים  לנפשנו  האמיתי 
אנו  שעליהם  הרוחניים  העניינים 
על  יבואו  בשנים  רבות  מבקשים 
תיקונם. אך לב יודע מרת נפשו, כי כל 
זמן שדאגות הפרנסה מטרידות אותנו, 
קשה לנו לצמצם את מוחנו לשאיפות 
שאמרו  וכפי  ונשגבות,  קדושות 
חכמים (עירובין מא ב) כי ’דקדוקי עניות‘ 
את  המעבירים  מהדברים  אחד  הם 
האדם על דעתו ועל דעת קונו, על כן 
הרוחניות  בקשותינו  את  לשלב  עלינו 
שאף  פרנסתנו,  על  הבקשה  עם  יחד 
היא – מטרתה להגיע להשגות רוחניות 
(’קדוש  הנפש  שלוות  מתוך  גבוהות 

ישראל‘ ח“א עמ‘ קכח).

בקשה על ירושלים 
גם מתוך הרחבה 

הסיבה  את  אחר  באופן  שפירשו  יש 
דווקא  פרנסה  על  אנו  שמבקשים 

בברכת ’בונה ירושלים‘:
חיים  החי  לחם  וחסר  רעב  אדם  אם 
ירושלים,  בניין  על  מבקש  צער  של 
ניתן לסבור שאין כוונתו בבקשתו על 
למען  רק  מֻכונת  וירושלים  ציון  בניין 
גורמים  ודוחקו  שעוניו  אלא  ה‘,  כבוד 
לו לבקש על כך כדי שבדרך זו ייפטר 
את  משלבים  אנו  לפיכך  מצרותיו. 
הבקשה על המזון ועל ירושלים כאחד, 
של  לחיים  ה‘  כשיזכנו  גם  לאמור: 
הדעת,  והרחבת  טובה  פרנסה  שפע, 
ירושלים‘.  ’ובנה  מלבקש:  נחדל  לא 
על כך נאמר בתהילים (קלז ו): ”אם לא 
אעלה את ירושלים על ראש שמחתי“, 
לירושלים  האמיתיים  הגעגועים  כי 
ושמחה  שלווה  בימי  דווקא  נבחנים 
(’פיטטיא דאורייתא‘ [לרבי עזריאל דוד פסטג] עמ‘ 

קמו).


