
קּוֵדי ת ְפּ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

”ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת“ (לח כא)
ֶׁשִּנְתַמְׁשֵּכן  ַלִּמְקָּדׁש  ֶרֶמז  ְּפָעִמים,  ְׁשֵני   – ִמְׁשָּכן‘  ”‘ַהִּמְׁשָּכן 

ִּבְׁשֵני ֻחְרָּבִנין ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל“ (ַרִׁש“י).
ְּבֶדֶר ַצחּות ִהְסִּביר ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַפייִּבישׁ ַּכֲהָנא ִּכי ִּבְדָבִרים 
ו)  נא  (שמו“ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָּדְרׁשּו  ֶאת  ב  ְלַיּׁשֵ ַרִׁש“י  ִּבֵּקׁש  ֵאּלּו 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִּבְפֵני  ּוֵפֵרט  ָעַמד  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּכי  ֶזה,  ִמָּפסּוק 
ֵמֶהם  ֶׁשִּקֵּבל  ַהְּתרּומֹות  ְּבַכְסֵּפי  ִהְׁשַּתֵּמׁש  ָמה  ַּבֲעבּור 

ִלְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן.
ְּבֵבית  ִמְצָוה  ֶחְׁשּבֹונֹות  ב  ֶׁשֻּמָתּר ְלַחּׁשֵ ה ַרִׁש“י: ַאף  ִהְתַקּׁשָ
ַּבִּמְׁשָּכן  זֹאת  ְלַהִּתיר  ִנָּתן  ֵּכיַצד  א),  קנא  או“ח  (שו“ע  ַהְּכֶנֶסת 
ְּבָפסּוק  ִנְרָמז  ִּכי  ֵּפֵרׁש   ְלִפיָכ ְּביֹוֵתר?  ֲחמּוָרה  תוֹ  ֶׁשְּקֻדּׁשָ
ֶזה ֶׁשַהִּמְקָּדׁש ָעִתיד ְלֵהָחֵרב, ְוִנְמָצא ֶׁשִּדינֹו ְּכ‘ָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות 
ֶׁשְּבָבֶבל‘ ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֲעִתיִדים ֵהם ְלֵהָעֵקר ִמְּמקֹוָמם ּוְלִהָּקַבע 
ָתם  ִּבְקֻדּׁשָ ְלָהֵקל  ָמקֹום  ֵיׁש  ַהְּגֻאָּלה,  ְּבבֹוא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 

ְּבֵעת ַהּצֶֹרְך (ְמִגָּלה כח ב, ובתוס‘ ד“ה ָּבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות).
’ְּדרּוׁש ְׁשמּוֵאל‘ [ֶוֶנְצָיה תנ“ד]

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמַצֶּפה ְלִיְׂשָרֵאל
”ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת“ (לח כא)

ֶׁשִּנְתַמְׁשֵּכן  ַלִּמְקָּדׁש  ֶרֶמז  ְּפָעִמים,  ְׁשֵני   – ִמְׁשָּכן‘  ”‘ַהִּמְׁשָּכן 
ִּבְׁשֵני ֻחְרָּבִנין ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל“ (ַרִׁש“י).

יֹוֵׁשב  הּוא   ָּברּו ”ַהָּקדֹוׁש  לא):  ַרָּבא  (תנד“א  ֲחָכִמים  ָאְמרּו 
ִלְבנֹו  ָהָאב  ֶׁשְּמַצֶּפה  ִמָּמה  יֹוֵתר  ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהן  ּוְמַצֶּפה 
ה ְלַבֲעָלּה ֶׁשַּיֲעׂשּו ְּתׁשּוָבה, ְּכֵדי ֶׁשִּיְגַאל אֹוָתם ְוִיְבֶנה  ְוָהִאּׁשָ

ָלֶהם ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶׁשֹּלא ֵיָחֵרב ְלעֹוָלם“.
ְּדָבִרים ְמעֹוְרֵרי ֵלב ּכֹוֵתב ַעל ָּכ ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג‘י:

ֵעיִני  ֵעיִני  ַהָּלֶזה,  ַהִּנְכָּבד  ַהַּמֲאָמר  קֹוֵרא  ֶׁשֲאִני  ַּפַעם  ”ָּכל 
יְֹרָדה ַּמִים. ְּדֵאיךְ ִיָּתֵכן ְּדֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֱאֵקי עֹוָלם ה‘, הּוא 
טֹוָבה  ַלֲעׂשֹות  ְּכֵדי  ִּבְתׁשּוָבה  ְּדַנֲחזֹר  אֹוָתנּו  ּוְמַצֶּפה  יֹוֵׁשב 
ִּבְׁשִרירּות   הֹוֵל ֶאָחד  ְוָכל   – ֶׁשָּבעֹוָלם  טֹובֹות  ָּכל   – ִעָּמנּו 

ִלּבֹו ְוֵאין ִאיׁש ָׂשם ַעל ֵלב ֵלאמֹר: ֵנְלָכה ְוָנׁשּוָבה ֶאל ה‘...“
’מֹוֵעד ְלָכל ָחי‘ טו ג

ֲעבֹוַדת ַהִּמְׁשָּכן ִמּתֹו ִׂשְמָחה
ָוִוים  ָעָׂשה  ְוִׁשְבִעים  ה  ַוֲחִמּׁשָ ַהֵּמאֹות  ּוְׁשַבע  ָהֶאֶלף  ”ְוֶאת 

ק אָֹתם“ (לח כח) ָלַעּמּוִדים ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ְוִחּׁשַ
ִּנְגְמָרה ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן, ָאַמר ָלֶהם [מֶֹׁשה] ּבֹאּו ַוֲאִני  ”ִמּׁשֶ
ָׁשַכח  ב  ּוְמַחּׁשֵ יֹוֵׁשב  ֶׁשהּוא  ַעד  ֶחְׁשּבֹון...  ִלְפֵניֶכם  עֹוֶׂשה 
ֶׁשָעָׂשה  ָמה  ֶׁשֶקל  ְוִׁשְבִעים  ה  ַוֲחִמּׁשָ ֵמאֹות  ּוְׁשַבע  ְּבֶאֶלף 
ְוָרָאה  ֵעיָניו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֵהִאיר  ָלַעּמּוִדים...  ָוִוים 
ָּכל  ִנְתַּפְּיסוּ  ָׁשָעה  אֹוָתּה  ָלַעּמּוִדים.  ָוִוים  ֲעׂשּוִיים  אֹוָתם 

ִיְׂשָרֵאל ַעל ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן“ (שמו“ר נא ו).
ַמּדּוַע א ָּכַתב מֶֹׁשה ֶאת ֶחְׁשּבֹון ַההֹוָצאֹות ּתֹו ְּכֵדי ְּבִנַּית 

ַהִּמְׁשָּכן? 

ִּכי  ִמּוֹוזִ‘ין  ַהָּנִצי“ב  ַעל  ַהְּמֻסָּפר  ִּפי  ַעל  זֹאת  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן 
ֲעָצתֹו:  ֶאת  ּוִבְּקׁשּו  ְּפלֹוִנית  ֲעָיָרה  ּתֹוָׁשֵבי  ֵאָליו  ָּבאּו  ַּפַעם 
ָעַמד  ֶׁשִּלְרׁשּוֵתנּו   ּתֹו ָּגדֹול  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבִבְנַין  ”ִהְתַחְלנּו 
ְסכּום ֶּכֶסף ְמֻסָּים; ּתֹו ְּכֵדי ֲהָנַחת ַהְּיסֹודֹות ָעַרְכנּו ִחּשּׁוב 
נֹוָסף ֶׁשֶהֱעָלה ִּכי ַהֶּכֶסף ִּבְרׁשּוֵתנּו א ַיְסִּפיק ִלְבִנַּית ִמְבֶנה 
ּכֹה ָּגדֹול. ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִלְסּתֹר ֶאת ֲאֶׁשר ָּבִנינּו ְּכֵדי ְלַהְקִטין 

ֶאת ִמּדֹות ַהִּבְנָין – ַהִאם ַהָּדָבר ֻמָּתר“?
ָהִניחּו  ִּתְׁשְמעּו,  ַלֲעָצִתי  ”ִאם  ַהָּנִצי“ב:  ָלֶהם  ֵהִׁשיב 
ַהְּבִנָּיה  ִּבְמֶלאֶכת  ִּבְתִמימּות  ַהְמִׁשיכּו  ְלֶחְׁשּבֹונֹוֵתיֶכם; 
ַּבִּמּדֹות  ְלַהְׁשִליָמּה  ְּבֶיְדֶכם  ְיַסְּיעּו  ְּבַוַּדאי  ַמִים  ּוִמּׁשָ
 ְלָכ ִּכי  ַהָּנִצי“ב  ּוֵפֵרׁש  הֹוִסיף  ַצחּות   ְּבֶדֶר ַהְּמֻתְכָננֹות“. 
ִבין  ִכּּוְנּו ֲחָכִמים ְּבאֹוְמָרם (ְמִגָּלה כח ב): ”ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשְּמַחּׁשְ
ֶׁשל  סֹוָפם   – ֵמת...“  ּבֹו  ֶׁשָּיִלינּו  ַלּסֹוף  ֶחְׁשּבֹונֹות...  ּבֹו 
ִבים ֶחְׁשּבֹונֹות ִּבְׁשַעת ִּבְנַין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֶׁשְּמַלאְכָּתם  ַהְּמַחּׁשְ
ַלֲהָלַנת  ּוַמְתִאים  ׁשֹוֵמם  ַהָּמקֹום  ְוִיּוֵָתר   ,ָּכ ְּבִגין  ֻּתְפַסק 

ֵמִתים.
ַהִּבְנָין  ִּבְמֶלאֶכת  ְּבעֹוְסקוֹ  מֶֹׁשה,  ַאף  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי 
 ְלִפיָכ ֵלב.  ְוַרֲחבּות  ִׂשְמָחה   ִמּתֹו ֵּתָעֶׂשה  ֶׁשִהיא  ִּבֵּקׁש 
ַלַחץ  ִליֵדי  ַהְּמִביִאים  ּוְבִרׁשּּוִמים  ְּבִחּשּׁוִבים  ֵמִעּסּוק  ִנְמַנע 

ּוְדָחק.
’ֵּגיא ִחָּזיֹון‘ [לרב‘‘צ ֶּפְנְדֶּלר]

ִקּיּום ַהִּמְצוֹות ִּבְׁשֵלמּות ַּגם ְלַאַחר ְּבִנַּית ַהִּמְׁשָּכן
”ַוֵּתֶכל ָּכל ֲעבַֹדת ִמְׁשַּכן אֶֹהל מֹוֵעד ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל 

ֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘“ (לט לב)
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ֶׁשִּנְבָנה  ְלַאַחר  ֶׁשַּגם  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶאת  ְמַׁשֵּבַח  ַהָּכתּוב 
ַהִּמְׁשָּכן ֶׁשַּתְפִקידֹו ְלַכֵּפר ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם – ַּכֶּנֱאָמר ַּבַהָּגָדה 
ָּכל  ַעל  ְלַכֵּפר  ַהְּבִחיָרה  ֵּבית  ֶאת  ָלנּו  ”ּוָבָנה  ֶּפַסח:  ֶׁשל 
לּו ֵהם ִמּשּׁום ָּכ ְּבִקּיּום ִמְצוֹות ה‘,  ֲעֹונֹוֵתינּו“ – א ִהְתַרּׁשְ

ֶאָּלא: ”ַוַּיֲעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצּוָה ה‘“.
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘

ְׁשִליַח ִצּבּור ֶׁשֹּלא ָטָעה – ִסיָמן טֹוב ְלׁשֹוְלָחיו
”ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ 

ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה“ (לט מג)
ֵּפֵרׁש ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (לד ב) ָקְבעּו ֲחָכִמים ִּכי ְׁשִליַח ִצּבּור ֶׁשָּטָעה 
לּוחוֹ  ֶׁש‘ּׁשְ ִמְּפֵני  ְלׁשֹוְלָחיו,  ַרע  ִסיָמן  ֶזה  ֲהֵרי  ִּבְתִפָּלתֹו, 
ִצּבּור  ְׁשִליַח  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ִמָּדה  ְּבאֹוָתּה  ְּכמֹותֹו‘.  ָאָדם  ֶׁשל 
ְלׁשֹוְלָחיו.  טֹוב  ִסיָמן  ֶזה  ֲהֵרי  ְּבִפיו  ְׁשגּוָרה  ֶׁשְּתִפָּלתֹו 
 – ַהִּמְׁשָּכן  ּבֹוֵני  ֶׁשל  ְמַלאְכָּתם  ְּבַהְצָלַחת  מֶֹׁשה  ָרָאה  ִמּׁשֶ
”ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצּוָה 
ה‘“, ִהִּסיק ִמָּכ ֶׁשַאף ׁשֹוְלֵחיֶהם – ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל – ֵהִביאּו ֶאת 

ִנְדָבָתם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ּוְלִפיָכ: ”ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה“. 
’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘

”ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶהם“
”ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ַהְּמָלאָכה ְוִהֵּנה ָעׂשּו אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה‘ 

ֵּכן ָעׂשּו ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה“ (לט מג)
ְיֵדיֶכם  ְּבַמֲעֵׂשה  ְׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ָרצֹון  ְיִהי  ָלֶהם:  ”ָאַמר 
[ַּבִּמְׁשָּכן ֶׁשֲהַקְמֶּתם], ’ִויִהי נַֹעם ה‘ ֱאֵקינוּ ָעֵלינּו...‘ (ְּתִהִּלים 

צ יז)“ (ַרִׁש“י).

ִמְּפֵני ָמה ָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְזקּוִקים ִלְבָרָכה זֹו, ַוֲהא ְּכָבר ֻהְבַטח 
 – ְּבתֹוכֹו  ה‘  ִיְׁשּכֹן  ַלה‘,  ִמְׁשָּכן  ֶׁשְּכֶׁשִּיְבנּו  ח)  כה  (ְלֵעיל  ָלֶהם 

”ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם“?
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ַאְבָרָהם ֶּבן ָהַרְמָּב“ם:

ִעְנְיֵניֶהם  ַעל  ִאם  ִּכי  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּכַלֵּפי  ֻּכּוְָנה  א  זֹו  ְּבָרָכה 
ִכיָנה,  ַהּׁשְ ִּתְׁשֶרה  ַמֲעֵׂשיֶהם  ֶׁשְּבָכל  ִיְׂשָרֵאל,  ֶׁשל  ַהְּפָרִטִּיים 
ַלּתֹוָרה:  ָלעֹוֶלה   ‘ֶׁשֵּבַר ’ִמי  ְּבִבְרַּכת  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ּוַכֻּנָּסח 

”ְוִיְׁשַלח ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיָדיו“.
ֵּבְרָכם   ְלָכ ִּכי  ָהַרְלבַּ“ג   – ֵּגְרׁשֹום  ֶּבן  ֵלִוי  ַרִּבי  ּוֵבֵאר  הֹוִסיף 
 ְלָבֵר ַלַּמְנִהיג  ”ֶׁשָראּוי  ְלִפי  ַעָּתה,  ַּדְוָקא  זֹו  ִּבְבָרָכה  מֶֹׁשה 
ַהֻּמְנָהִגים ִמֶּמּנּו ַּכֲאֶׁשר ִיְׁשְמעּו ֶאל ְּדָבָריו, ְּכֵדי ֶׁשִּיְהיּו יֹוֵתר 

ְזִריִזים ַלֲעׂשֹות ְרצֹונֹו“.
’ֵּפרּוׁש ר“א ֶּבן ָהַרְמָּב“ם‘; ’ֵּפרּוׁש ַרְלבַּ“ג ַעל ַהּתֹוָרה‘

ֶרֶמז ְלחֹוַבת ְנִטיַלת ַהָּיַדִים ִלְתִפָּלה
”ְּבבֹוָאם  ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוְבָקְרָבָתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח ִיְרָחצּו ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ה‘ ֶאת מֶֹׁשה“ (מ לב)
ֶרֶמז ִנְפָלא ַעל חֹוַבת ְנִטיַלת ַהָּיַדִים ִלְתִפָּלה ְוַלֲאִכיָלה ָּדַרׁש 

ַה‘ֶּפֶלא יֹוֵעץ‘ ֵמַהָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו:
”ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד“ – ְּבבֹוא ָאָדם ִלְתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, 
”ּוְבָקְרָבָתם ֶאל ַהִּמְזֵּבַח“ – ְּבבֹואֹו ִלְסעֹד ַעל ֻׁשְלָחנֹו ַהּדֹוֶמה 
 – מֶֹׁשה“  ֶאת  ה‘  ִצּוָה  ַּכֲאֶׁשר  ”ִיְרָחצּו  א),  נה  (ְּבָרכֹות  ְלִמְזֵּבַח 

ָעָליו ִלּטֹל ֶאת ָיָדיו ַּכִּדין ְוַכֲהָלָכה. 
’ֶאֶלף ַהָּמֵגן‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
כא) ת“ (לח

מׁש

ני ּפְ ם

’ָאֵמן‘ ַמִּציָלה ִמְּקָללֹות
”ַוְיַרְּקעּו ֶאת ַּפֵחי ַהָּזָהב“ (לט ג)

”‘ַּפֵחי‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’צח‘, ֵאּלּו צ“ח ְקָללֹות ְּבָפָרַׁשת ִּכי 
ֵלם‘ עמ‘ רלה). ָתבֹוא“ (’ּתֹוְספֹות ַהּׁשָ

 – ַהָּזָהב“  ַּפֵחי  ֶאת  ”ַוְיַרְּקעּו  ַהָּפסּוק:  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“ב, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘ [ִעם ַהּכֹוֵלל], 

ְלַלֶּמְד ֶׁשִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ִנּצֹוִלים ִמּצ“ח ְקָללֹות.
’ִנְפָלאֹות ִמּתֹוַרת ה‘‘ עמ‘ לא

קּוֵדי ת ְפּ ָרׁשַ 269ּפָ תשע"ט

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן
ָרָשׁה ּפָ ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ּכן

ֹוֵׁשב 
ִלְבנֹו 
נה

ָ ּוְד

ָרז
מּציָלה ִמְּקָללֹות

מְמ ררמִ מממֵמֵ
רר פּפָ בבבַּבַ ים

ַּתָּקָנה ְּגדֹוָלה ְל‘ָאֵמן‘ ְּבַכָּוָנה
בשב“ק ב‘ ַּבֲאָדר ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהְּמֻקָּבל ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵמִאיר ַהּכֵֹהן ַּפאִּפיְרׁש ִזיָע“א ִמּגּוֵרי 
ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש ּוַבַעל ’אֹור ַצִּדיִקים‘. ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים עֹוֵרר ַרּבֹות ַעל אֹודֹות ִחּיּוב ַהַּכָּוָנה ַּבֲעִנַּית 

’ָאֵמן‘, ְוַאף ָּכַתב ִּכי ֲאִפּלוּ ַעל ֶחְסרֹון ָאֵמן ַאַחת ְּבַכָּוָנה ֵיׁש ַלֲעׂשֹות ’ְּתׁשּוָבה ְּגדֹוָלה‘.
ְּבִסְפרֹו ’אֹור ַצִּדיִקים‘ (ֲאֶׁשר ָיַצר ב) ַאף ִהִּציַע ַּתָּקָנה ְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלהֹוִעיל ַלָּדָבר, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

”ָּכל ָאָדם ִיְהֶיה לֹו ֶזה ַהְּכָתב ְּבתֹו ִסּדּור ֶׁשּלֹו אֹו ַעל ַהּכֶֹתל ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, 
ְוָכ יֹאַמר ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל:

 ’ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפֶני ֶׁשֲאִני ָּבָׂשר ָוָדם, ְוֵאין ִּבי ּכַֹח ְלַכֵּון 
ַּכָּוַנת ָאֵמן ָּכָראּוי. ְּבֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשְּתֵהא עֹוָלה ַּכָּוַנת ָאֵמן ֶׁשִּלי ִעם 

ַּכָּוַנת ָאֵמן ֵמאֹוָתם ַהְּׂשִריִדים ַהּיֹוְדִעים ְלַכֵּון ֲעִנַּית ָאֵמן ָּכָראּוי‘“.
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ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק ַרִּבי ָאֳהִליָאב ַחּיּון ְׁשִליָט“א, ַרָּבּה 
ָאִביב,  ֵּתל  ָהִעיר  ֶׁשִּבְדרֹום  ’ַׁשִּפיָרא‘  ְׁשכּוַנת  ֶׁשל 
ַוֲהָלָכה  ּתֹוָרה  ְּכִאיׁש  ִנים  ַּבּׁשָ ֲעָׂשרֹות  ֶזה  ָידּוַע 
ֻמְבָהק, ְוִכְדמּות מֹוֵפת ֶׁשַרִּבים ְנאֹוִתים ְלאֹוָרּה. 
ְּבַתְפִקידֹו,  ִּכֵהן  ֶׁשָּבֶהן  ָהַרּבֹות  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל
ַמְלכּות  ְלעֹל  ִלְקחֹו  ִמּשֹׁוְמֵעי  ַרִּבים  ְלָקֵרב  ָזָכה 
תֹּוָרתֹו  ּוְבִדְבֵרי  ַהָּנאֹות  ַּבֲהִליכֹוָתיו  ָׁשַמִים, 

ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהֵּלב ְוחֹוְדִרים ֶאל ַמֲעַמֵּקי ַהֵּלב. 
ַהִּפְלִאי  ְׁשמֹו  ֶׁשל  ְמקֹורֹו  ַעל  יֹוְדִעים  ַרִּבים  א 
ְּבֵני  ִעם  ֶׁשָעַרְכנּו  יָחה  ִמּׂשִ  ַא ’ָאֳהִליָאב‘,   –
ִמְׁשַּפְחּתֹו ְׁשִליָט“א עֹוֶלה ִּכי ֵמֲאחֹוֵרי ֵׁשם ִיחּוִדי 
ֶזה עֹוֵמד ִסּפּור ֻמְפָלא, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ִלְׁשּפֹ אֹור 

ַעל ַהַּתֲעלּוָמה.
ֵמַחְכֵמי  ָזָצ“ל,  ַעֶדס  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון 
ְיִׁשיַבת ’ּפֹ ָרת יֹוֵסף‘ ִׁשֵּד ֶאת ִאּמֹו ֶׁשל ָהַרב ַחּיּון, 
ָאז  ֶׁשָהְיָתה  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ָרֵחל  ָמַרת  ַהַּצֶּדֶקת 
ָחָכם  ַּתְלִמיד  ַאְלָמן,  ִליהּוִדי  ְלַמַּדי,  ְמֻבָּגר  ְּבִגיל 
ֲאֶׁשר  ָזָצ“ל,  ַחּיּון  ַחִּיים  ַרִּבי  ְּבֵׁשם   ֶּדֶר ִויַׁשר 
ְּבאֹוָתּה ֵעת ָהָיה ְּכָבר ְּבִגיל ְמֻבָּגר ַעד ְמאֹד. ַהּזּוג 
ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים,  ָהַעִּתיָקה  ָּבִעיר  ִמְׁשָּכנֹו  ֶאת  ָקַבע 

ָנה נֹוְלָדה ָלֶהם ִּבָּתם ֶׁשְּתִחי‘. ְוִלְתקּוַפת ַהּׁשָ
ַההֹוִרים ַהְּמֻבָּגִרים ֲאֶׁשר ָחְפצּו ַעד ְמאֹד ִלְזּכֹות 
אּוָלם  ְמאֹוָדם,  ְּבָכל   ָּכ ַעל  ִהְתַּפְּללּו  ָזָכר,  ְּבֵבן 
ַהְּבכֹוָרה  ִּבָּתם  ִמֵּלַדת  ָׁשִנים  ְּכֵׁשׁש  ָחְלפּו  ִמּׁשֶ
ָהֵאם  ֶהֱחִליָטה  ִהְתַמְּלָאה,  ֶטֶרם  ּוִמְׁשַאְלָּתם 

ה. ַהַּצֶּדֶקת ַלֲעׂשֹות ַמֲעֹשֶ
ֶּבן  ָאֳהִליָאב  ָהָיה  ַהִּמְׁשָּכן  ִמּבֹוֵני  ֶאָחד  ַּכָּידּוַע, 
ֶׁשל  ָידֹו  ַעל  ֶׁשָעַמד  ִמי  ָּדן,  ְלַמֵּטה  ֲאִחיָסָמְך 
ֶׁשִּנְמְסָרה  ַהְּמִׂשיָמה  ְּבִבּצּוַע  אּוִרי  ֶּבן  ְּבַצְלֵאל 
ִמְׁשָּכן  ִלְבנֹות  לֹום,  ַהּׁשָ ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּביֵדי 

ִכיָנה ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. ַלּׁשְ
ָאֳהִליָאב  ֶׁשל  ִקְברֹו  ָמצּוי  ְקדּוָמה  ָמסֶֹרת  ְלִפי 
ֶּבן ֲאִחיָסָמְך – ַהְּמֻכֶּנה ְּבִפי ַהְּמקֹוִמִּיים ’סּוג‘ּוד‘– 
ְּבֶמְרַחק  ְלָבנֹון,  ֶׁשִּבְדרֹום  ֵריָחן  ַג‘ֶּבל  ַהר  ְּברֹאׁש 
ָעה ֵמָהִעיר ִצידֹון. ְּבאֹוָתן ָׁשִנים  ֶׁשל ְּכַמֲחִצית ַהּׁשָ
ְונֹוְכִרים  ְיהּוִדים  ְּבֶקֶרב  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּצּיּון  נֹוָדע 
ּוְדרֹום  ַהָּגִליל  יֹוְׁשֵבי  ְּבֶקֶרב  ּוִבְפָרט  ְּכֶאָחד, 
ְלָבנֹון, ְּכָמקֹום ֶׁשּבֹו ִנָּתן ִלְפעֹל ְיׁשּועֹות ְּגדֹולֹות 
ִלְמצֹא  ִנָּתן  ְקדּוִמים  ַמָּסעֹות  ְּבִסְפֵרי  ְוִנְׂשָּגבֹות. 
ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  אֹודֹות  ַעל  ְמַרְּתִקים  ֵּתאּוִרים 
ֶׁשַּנֲעׂשּו ְּבֶקֶבר ַהַּצִּדיק. ָּתִעיד ַעל ָּכ ָהֻעְבָּדה ִּכי 
ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ִלְמצֹא  ָהָיה  ִנָּתן  ַהָּגִליל  ְיהּוֵדי  ֵּבין 
א ְמַעט ֲאָנִׁשים ֶׁשִּנְקְראּו ’ָאֳהִליָאב‘ ִּכְׁשמֹו ֶׁשל 

ַהַּצִּדיק ְּבִעְקבֹות ֵנס ֶׁשַּנֲעָׂשה ִעָּמם ִּבְזכּותֹו.
ְימֹות  ְּבָכל  ַהֶּקֶבר  ֶאת  ִלְפקֹד  ִהְרּבּו  ִצידֹון  ְיהּוֵדי 
ָנה, אּוָלם ְיהּוֵדי ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּפָקדּוהוּ ְּבִעָּקר  ַהּׁשָ
 ָֹהָאר ֵמַהַּמָּסע  ְּכֵחֶלק  ָהעֶֹמר,  ְסִפיַרת  ִּביֵמי 
ַהָּללּו עֹוִׂשים ְּבַדְרָּכם ִמירֹוָנה, ְלִהְׁשַּתֵּטַח  ֶׁשָהיּו 
ִּביֵמי  יֹוַחאי.  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשל  ִקְברֹו  ַעל 
ַאר  ִמּׁשְ ְּבׁשֹוֶנה  ְמצּויֹות,  ָּירֹות  ַהּׁשַ ָהיּו  ַהְּסִפיָרה 
ָנה, ֶׁשָּבֶהם ַהֶּדֶר ְלִקְברֹו ֶׁשל ָאֳהִליָאב  ְימֹות ַהּׁשָ

ָהְיָתה ָקָׁשה ּוְמָפֶרֶכת ַעד ִלְמאֹד.
אּוָלם ָּכל קִֹׁשי א ָמַנע ֵמָהֵאם ַהִּצְדָקִנית ֲאֶׁשר 
ֶׁשּתּוַכל  ָזָכר  ְּבֵבן  ִלְזּכֹות  ִלְמאֹד  ַעד  ָחְפָצה 
 ַהֶּדֶר ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהּתֹוָרה,  ְלִלּמּוד  ְלַהְקִּדיׁשֹו 
ֶׁשל  ִקְברֹו  ִלְמקֹום  ַעד  ְוַהְּמָפֶרֶכת,  ָהֲאֻרָּכה 
ִצּיּונוֹ  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ֲאִחיָסָמְך,  ֶּבן  ָאֳהִליָאב 

ִלְזּכֹות ְּבֵבן ָזָכר.
סֹוף  ְוַהְּמָפֶרֶכת,  ָהֲאֻרָּכה   ַהֶּדֶר ֶׁשל  ִסּיּוָמּה  ִעם 
סֹוף ִנְגָלה ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ְלמּול ֵעיֶניָה ֶׁשל ָהֵאם. 
ִהיא ִמֲהָרה ְלִהְׁשַּתֵּטַח ַעל ַּגֵּבי ַהֶּקֶבר, ּתֹו ֶׁשִהיא 
נֹוֵׂשאת ְּתִפָּלה רֹוַתַחת ּוְרוּוַית ְּדָמעֹות ֶׁשְּיַזֶּכָה ה‘ 
הֹוִסיָפה  ַאף  ַהִּנְרֶּגֶׁשת  ְּתִפָּלָתּה   ְּבתֹו ָזָכר.  ְּבֵבן 
ֶאת  ִּתְקָרא   ,ְלָכ ִּתְזֶּכה  ִאם  ִּכי  ְוִהְבִטיָחה  ָהֵאם 
ַהֶּיֶלד ַעל ֵׁשם ַהַּצִּדיק, ּוְבנֹוָסף ִהְתַחְּיָבה ְלָהִביאֹו 

ַלֶּקֶבר ִלְכֶׁשִּיְגַּדל ִקְמָעא.

ִּדיָרָתם  ֶאת  ַההֹוִרים  ֶהֱעִתיקּו  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה 
ַהֵּנס  ִהְתַרֵחׁש  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוְכָׁשָנה  ִלְטֶבְרָיה, 
ָלֶהם  ְונֹוַלד  ָזכּו  ַהְּמֻבָּגר  ִּגיָלם  ַאף  ַעל  ַהֻּמְפָלא; 
ַּכֻּמְבָטח.  ’ָאֳהִליָאב‘  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְׁשמֹו  ְוִיָּקֵרא  ֵּבן, 
ֵמָאִביו  ַהֶּיֶלד  ִהְתַיֵּתם  ְּכָבר   ַר ְּבִגיל  ִּבְהיֹותֹו 
ִאּמֹו  אֹותֹו  ָנְטָלה  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמה  ּוְזַמן  ַהָּיִׁשיׁש, 
ָהַאְלָמָנה ְוָעְׂשָתה ִעּמֹו ׁשּוב ֶאת ַהֶּדֶר ַהְּמָפֶרֶכת 
ָנְדָרה  ֲאֶׁשר  ִנְדָרּה  ֶאת  ְלַׁשֵּלם  ְּכֵדי  ְלִצידֹון,  ַעד 

ּוְלָהִביאֹו ַלַּצִּדיק.
מֹוִסיִפים ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ּוְמַסְּפִרים:

הֹוִציא  ֶטֶרם  ָׁשִנים  ַאְרַּבע  ְּכֵבן  ַהֶּיֶלד  ְּכֶׁשָהָיה 
ִאּמֹו,  ֶאת  ְמאֹד  ַעד  ִהְטִריד  ַהָּדָבר  ִמִּפיו.  ִמָּלה 
ֲאֶׁשר ְּבֵעיֵני רּוָחּה ָרֲאָתה אֹותֹו ָּגֵדל ַּבּתֹוָרה. ַּבַּצר 
ָלּה ָהְלָכה ָהֵאם ִלְׁשאֹל ַּבֲעָצתֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמְּגדֹוֵלי 
ַהֶּיֶלד  ִעם  ַלֲעלֹות  ָלּה  ִיֵעץ  ֲאֶׁשר  ְטֶבְרָיה,  ַרָּבֵני 
נֹוָדע  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיק  ִׁשְמעֹון  ַהַּתָּנא  ֶׁשל  ְלִקְברֹו 

ִּבְסֻגָּלתוֹ. 
ָׁשְלָטה  ֶׁשָּבּה  ַהְּמאָֹרעֹות  ִּבְתקּוַפת  ֶזה  ָהָיה 
ַחְרָּבם ֶׁשל ַעְרִבֵּיי ַהָּגִליל ָּבְרחֹובֹות. ַהְּדָרִכים ָהיּו 
ְּבֶחְזַקת ַסָּכָנה, ַא ָהֵאם א ָחְׁשָבה ַּפֲעַמִים. ִהיא 
ֶאל  ְירּוָׁשַלְיָמה,  ִלְנסֹעַ  ּוָפְנָתה  ְּבָנּה  ֶאת  ָנְטָלה 
ִהִּגיָעה ַלָּמקֹום ָּפְנָתה  ְמָעַרת ִׁשְמעֹון ַהַּצִּדיק. ִמּׁשֶ
זֹוְלגֹות  ְּכֶׁשֵמֵּעיֶניָה  ַהַּצִּדיק  ִצּיּון  ַעל  ְלִהְׁשַּתֵּטַח 
ה‘  אֹותֹו  ֶׁשָּיחֹן  ְּבָנּה  ַעל  ִּבְתִפָּלה  ָׁשִליׁש  ְּדָמעֹות 
ְּבכֹחַ ַהִּדּבּור ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲהגֹות ַּבּתֹוָרה ָּכל ָיָמיו, 

ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות.
ִּבְסִביבֹות  ְלַטֵּיל  ַהָּקָטן  ַהֶּיֶלד  ָּפָנה  ֵּביְנַתִים 
ַהְּמָעָרה. ִמחּוץ ַלְּמָעָרה ָעַמד ֲעָרִבי ּוָמַכר ֵנרֹות 
ְלטֹוַבת ַהְּמַבְּקִׁשים ְלַהְדִליק ֵנר ְלִנְׁשַמת ַהַּצִּדיק. 
ִהְתּבֹוֵנן  ְוַהֶּיֶלד  ’ִמיל‘,  ָהָיה  ֵנר  ָּכל  ֶׁשל  ְמִחירֹו 
ְּבִמיל,  ”ֵנר  ַהַּמְכִריז:  ָּבֲעָרִבי  ַיְלדּוִתית  ְּבַסְקָרנּות 

ֵנר ְּבִמיל...“.
ַהֶּיֶלד  ֶׁשל  ִהְתַלֲהבּותֹו  ָּגֲאָתה  ְלֶפַתע  ְוִהֵּנה, 
ְוִהְתעֹוֵרר ּבֹו ָרצֹון ְלַהְדִליק ֵנר ְלִנְׁשַמת ַהַּצִּדיק; 
ִאּמֹו  ָעְמָדה  ָׁשם  ַלְּמָעָרה,  ָלֶרֶדת  ִמֵהר  הּוא 
ְּבִבְגָּדּה   ָמַׁש הּוא  ִּבְתִפָּלָתּה.  ְׁשקּוָעה  ְּכֶׁשִהיא 
ְוֻהְפְּתָעה  ְלֶעְברֹו  רֹאָׁשּה  ֶאת  ִהְפְנָתה  ְוִהיא 
ֵנר  ְּבִמיל,  ”ֵנר  ָמֵלא:  ְּבֶפה  אֹוֵמר  ְלׁשֹוְמעֹו 
ְּבִמיל...“, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַחּוֶה ְּבֶאְצָּבעֹו ְלִכּוּון ּדּוָכנֹו 

ֶׁשל ָהֲעָרִבי מֹוֵכר ַהֵּנרֹות.
ַּגם ְּבַפַעם זֹו ִהְתַקְּבָלה ְּתִפָּלָתּה. ַהִּמָּלה ’ֵנר‘ ָהְיָתה 
ְּבַחָּייו.  ִמִּפיו  ַהֶּיֶלד  ֶׁשהֹוִציא  ָהִראׁשֹוָנה  ַהִּמָּלה 
ְּכ‘ִסיָמָנא  ִמָּיד,  ָעָלה  ַהִּנְרֶּגֶׁשת  ָהֵאם  ֶׁשל  ְּבמָֹחּה 
ִמְּלָתא‘, ַהָּפסּוק (ִמְׁשֵלי ו כג): ”ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה 
אֹור“, ּוְבִלָּבּה ִהיא ֵהִביָנה ִּכי ֵמֵאת ה‘ ָהְיָתה זֹאת, 
ָרּה ִּכי ָעִתיד ְּבָנּה ִלְגּדֹל ְּכַתְלִמיד ָחָכם  ְּכֵדי ְלַבּׂשְ

ֻמְפָלג ֲאֶׁשר ַהּתֹוָרה ִּתְהֶיה ֵנר ְלַרְגָליו.
ְלַמַען ִחּנּו ְּבָנּה ָׁשָבה ָהֵאם ָהַאְלָמָנה ָלגּור ָּבִעיר 
ִמְׁשָּכָנּה  ֶאת  ָקְבָעה  ָׁשם  ִּבירּוָׁשַלִים.  ָהַעִּתיָקה 
ָסמּו ְוִנְרֶאה ִליִׁשיַבת ’ּפֹ ָרת יֹוֵסף‘, ּוֵמאֹותֹו ַהּיֹום 
ְוַעד ַאֲחִרית ָיֶמיָה ִהְקִּדיָׁשה ֶאת ַחֶּייָה ְלִגּדּול ְּבָנּה 
ְמעֹוֶדֶדת  ֶׁשִהיא   ּתֹו ּוְלִיְרָאה,  ְלתֹוָרה  ְיִחיָדּה 
ַּתְלִמיֵדי  ֶאת  ְלַׁשֵּמׁש  ּוְבַמֲעֶׂשה  ְּבִדּבּור  אֹותֹו 

ַהֲחָכִמים ְוַהְּמֻקָּבִלים ְוִלְלמֹד ֵמָאְרחֹוֵתיֶהם.
ִּתְקוֹוֶתיָה ּוְתִפּלֹוֶתיהָ א ִנְכְזבּו. ּוְבֶטֶרם ִנְפְטָרה 
ע“ה  ָרֵחל  ָמַרת  ַהַּצֶּדֶקת  ָזְכָתה  עֹוָלָמּה,  ְלֵבית 
ַּתְלמּודֹו  ַעל  ׁשֹוֵקד  ַהָּבחּור  ְּבָנּה  ֶאת  ִלְראֹות 
ְּבַהְתָמָדה ֵּבין ַחְכֵמי ְיִׁשיַבת ’ּפֹ ָרת יֹוֵסף‘ ְוַרָּבֶניָה, 
ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶׁשל  ִמָּיָדם  ָמָׁשה  ֵאיָנּה  ְּכֶׁשָּידֹו 
ַהְּמֻקָּבל  ְוֶׁשל  ָזָצ“ל  ֲעִטָּיה  ֶעְזָרא  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע 
 ּוַבֶהְמֵׁש ָזָצ“ל.  ַאְלִפיָיה  ִיְצָחק  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע 
ִאיׁש‘  ַה‘ֲחזֹון  ְלָמָרן  ְמקָֹרב  ִלְהיֹות  ָזָכה  ַאף 
הֹוִקירּוהּו  ֲאֶׁשר  נֹוָסִפים  ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְגדֹוֵלי  ָזָצ“ל 

ְוִחְּבבּוהּו ַעד ִלְמאֹד.
ִמִּפי ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְׁשִליָט“א

ִּבְרָכָתם ֶׁשל ָּדִוד ּוְׁשמֹה

ִליִׁשית ְּבֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהָּמזֹון  ַהְּבָרָכה ַהּׁשְ
ְּבָרָכה  ְירּוָׁשַלִים‘.  ’ּבֹוֵנה  ִּבְרַּכת  ִהיא 
ּוְׁשמֹה   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִּביֵדי  ֻּתְקָנה  זֹו 
”ָּדִוד  ב):  מח  (ְּבָרכֹות  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי  ְּבנֹו, 
ָּדִוד   – ְירּוָׁשַלִים‘  ’ּבֹוֵנה  ִּתְּקנּו  ּוְׁשמֹה 
ְירּוָׁשַלִים  ְוַעל   ַעֶּמ ִיְׂשָרֵאל  ’ַעל  ִּתֵּקן 
ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ’ַעל  ִּתֵּקן  ּוְׁשמֹה   ,‘ִעיֶר

ְוַהָּקדֹוׁש‘“.
א  ַּבּתֹוָרה  ָהַאּבּוִדְרַהם:  ּוֵפֵרׁש  ִהְרִחיב 
ֶׁשִּיְבַחר  ַהָּמקֹום  הּוא  ֵהיָכן  ִהְתָּפֵרׁש 
ָּדִוד  ֶׁשל  ְּבָיָמיו   ַא ְׁשמֹו,  ֶאת  ְלַׁשֵּכן  ה‘ 
ִמָּכל  ְירּוָׁשַלִים  ְּכֶׁשִּנְבֲחָרה   ,ַהֶּמֶל
ֵּבית  ִיָּבֶנה  ֶׁשּבֹו  ַּכָּמקֹום  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
ַּבָּקַׁשת:  ֶאת  ְוִתֵּקן  הּוא  ָעַמד  ַהִּמְקָּדׁש, 
 .“ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ”
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִנְבָנה  ֶטֶרם  ְּבָיָמיו  ָאְמָנם 
ְּבפַֹעל, ְלִפיָכ ַרק ְּבָיָמיו ֶׁשל ְׁשמֹה ְּבנֹו, 
ִּנְבַחר ְמקֹום ַהִּמְקָּדׁש ִמָּכל ְירּוָׁשַלִים  ִמּׁשֶ
ְוָעָליו ִנְבָנה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ָעַמד ְׁשמֹה 
ַהָּגדֹול  ַהַּבִית  ”ַעל  ַּבָּקַׁשת:  ֶאת  ְוהֹוִסיף 

ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמ ָעָליו“.

ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש – ְמקֹור ַהַּפְרָנָסה

ַלַּבָּקָׁשה  ַהָּמזֹון  ִּבְרַּכת  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ַּבְּגָמָרא   :ָּכ ֵּבֲארּו  ְירּוָׁשַלִים  ִּבְנַין  ַעל 
(ְּבָרכֹות מח ב) ָּדְרׁשּו ֶאת ַהְזָּכַרת ְירּוָׁשַלִים 
(ְּדָבִרים  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ַהָּמזֹון  ְּבִבְרַּכת 
ה‘  ֶאת  ּוֵבַרְכָּת  ְוָׂשָבְעָּת  ”ְוָאַכְלָּת  י):  ח 
 “ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָל קֶיֱא
ְוֵכן  ְירּוָׁשַלִים‘,  ’ּבֹוֵנה  זֹו   – ”‘ַהּטֹ ָבה‘   –
ַהֶּזה  ַהּטֹוב  ’ָהָהר  כה):  ג  (ָׁשם  אֹוֵמר  הּוא 
ֲהא  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ְוַהְּלָבנֹן‘“. 
ְוֶׁשְּלַאֲחָריו  ֶׁשְּלָפָניו  ַּבְּכתּוִבים  ֵמִעּיּון 
ַעל  ְמַדֵּבר  ֶׁשַהָּכתּוב  ִּבְפִׁשיטּות  ִנְרֶאה 
ֶאֶרץ  ַרֲחֵבי  ְּבָכל  ַהִּנְמָצא  ַּגְׁשִמי  ֶׁשַפע 
ִיְׂשָרֵאל, ּוַמִהי ַהִּסָּבה ְלדֹוְרׁשֹו ַּדְוָקא ַעל 

ְירּוָׁשַלִים?
ַהִּמְׁשָנה  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ְלָהִבין  ִנָּתן 
(סֹוָטה מט א): ”ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש 
– ֵאין יֹום ֶׁשֵאין ּבֹו ְקָלָלה, ְוא ָיַרד ַהַּטל 
ֲהֵרי  ַהֵּפרֹות...“.  ַטַעם  ְוִנַּטל  ִלְבָרָכה, 
ַקָּים  ֶׁשָהָיה  ַהַּכְלָּכִלי  ַפע  ַהּׁשֶ ֶׁשְּמקֹור 
ּוִמֵּבית  ִמירּוָׁשַלִים  ָנַבע  ִיְׂשָרֵאל,  ְּבֶאֶרץ 
ַהִּמְקָּדׁש, ּוְבָכ יּוַבן ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ִּבְרַּכת 
’ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים‘ ְלַבָּקׁשֹוֵתינּו ַעל ַּפְרָנָסה 
ְּבֶרַוח, ִּכי ְמקֹור ַהַּפְרָנָסה הּוא ִּבירּוָׁשַלִים 
(’ְנִתיבֹות עֹוָלם‘ [ַלַּמֲהָר“ל] ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה יח; ’ִיְצְּפֵנִני 

ְּבֻסּכֹה‘ [לרי“פ ּגֹוְלְדַווֶסר] עמ‘ נב).

ַפת ֱאֶמת‘  ַרְעיֹון ֶזה ַאף ֻמְזָּכר ְּבִדְבֵרי ַה‘ּׂשְ
ַהְּתׁשּוָקה  ֶׁשְּכגֶֹדל  ְוָכַתב  הֹוִסיף  ֶׁשַאף 
ֵּבית  ֻחְרַּבן  ַעל  ָלָאָדם  ֶׁשֵּיׁש  ְוַהְּדָאָגה 
ַהִּמְקָּדׁש ּוִבְנָינֹו, ָּכ ִיְזֶּכה הּוא ַּגם ַּבָּגלּות 
ִּבְזַמן  ֶׁשָהָיה  ֶׁשַפע  ֵמאֹותֹו  ְמַעט  ָלחּוׁש 
ֶׁשְּבִגיָנּה  ַהִּסָּבה  ְוזֹוִהי  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית 
ִּתְּקנּו ְלַבֵּקׁש ַעל ִּבְנַין ְירּוָׁשַלִים ְּבִבְרַּכת 

ַהָּמזֹון (’ְׂשַפת ֱאֶמת‘ ֵעֶקב תרמ“ח). 

ָהרּוָחִנּיּות ְּתלּוָיה ְּבִיּשּׁוב ַהַּדַעת

ִמּוִיזְ‘ִניץ  ִיְׂשָרֵאל‘  ’ַאֲהַבת  ַּבַעל  ָהַרִּבי 
ִּבְתִחָּלָתּה  זֹו;  ְּבָרָכה  ֵסֶדר  ַעל  ָּתַמּה 
רּוָחִנִּיים  ְּדָבִרים  ַעל  ַלה‘  ִמְתַחְּנִנים  ָאנּו 
ַעם  ַעל  ֶׁשְּיַרֵחם   – ְּביֹוֵתר  ִנְׂשָּגִבים 
ִיְׂשָרֵאל, ַעל ִצּיֹון ְוַעל ְירּוָׁשַלִים, ְוֶׁשִּיְבֶנה 
ָאנּו   – ַּבֶהְמֵׁש ְוִאּלּו  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  ֶאת 

עֹוְבִרים ְלַבֵּקׁש ַעל ַּפְרָנָסה ְוַעל ַּכְלָּכָלה 
 ֶּדֶר ַלֲחלּוִטין;  ַּגְׁשִמִּיים  ְּדָבִרים  ֶׁשֵהם 
ָקָטן  ָּדָבר  ַעל  ְּתִחָּלה  ְלַבֵּקׁש  ָהעֹוָלם 

?ּוְלַאֲחָריו ַעל ַהָּגדֹול, ְוָכאן – ְלֵהֶפ
ֵּפֵרׁש זֹאת ָהַרִּבי ְּבָמָׁשל ְלחֹוֶלה ַׁשֶחֶפת 
ָהרֹוֵפא  ִּבְראֹות  ָהרֹוֵפא.  ֶאל  ֶׁשהּוָבא 
ְלָמקֹום  ִלְנסֹעַ  ִצּוָהוּ  ַהָּקֶׁשה  ַמָּצבֹו  ֶאת 
ַמְטַעִּמים  יֹאַכל  ָׁשם  ְוָנִקי,  ַצח  ֶׁשֲאִוירֹו 
ֻמְחֶלֶטת.  ְמנּוָחה  ַעל  ְוַיְקִּפיד  ּוַמֲעַדִּנים 
ִסּכּוָייו  ֶאת  ֶׁשַּיְגִּדיל  ֲהֵרי  ֵּכן,  ַיֲעֶׂשה  ִאם 

ָלׁשּוב ְלֵאיָתנֹו.
ָהרֹוֵפא  ִהְבִחין  ֵמַחְדרֹו,  ֵצאתֹו  ֶטֶרם 
ֶׁשל  ַרְגלֹו  ַעל  ֻמְגָלִתי  ְּבֶפַצע  ְלֶפַתע 
ָרָאה זֹאת ִצּוָהוּ ִמָּיד ְלַעֵּכב  ַהחֹוֶלה. ִמּׁשֶ
ֶאת ְנִסיָעתֹו ּוְלַטֵּפל ַּבֶּפַצע ַעד ֶׁשֵּיָרֵפא. 
ְוִהְסִּביר  ְּדָבָריו  ֶאת  ִהְטִעים  ָהרֹוֵפא 
ֶׁשַהֶּפַצע ְּכֶׁשְּלַעְצמֹו ֵאינֹו ְמֻסָּכן, ַא הּוא 
ַהֶּפַצע  ְּבעֹוד  ַהחֹוֶלה  ִיַּסע  ֶׁשִאם  חֹוֵׁשׁש 
ַהְּמנּוָחה  ֶאת  ַהָּדָבר  ִיְטרֹד  ּגּופֹו,  ַעל 
ְלָוה ַהֻּמְחֶלֶטת ַהְּנחּוִצים ִלְרפּוָאתֹו.  ְוַהּׁשַ
ּוְלַטֵּפל  ְלַהְקִּדים  ַלחֹוֶלה  הֹוָרה  ֵּכן  ַעל 

ַּבֶּפַצע ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן ִלְנסֹעַ.
ַהַּמְרֵּפא  ִּכי  ָאנּו  יֹוְדִעים  ְלִעְנָיֵננוּ;  ַאף 
ַּכֲאֶׁשר  ַרק  ִיְתַקֵּים  ְלַנְפֵׁשנּו  ָהֲאִמִּתי 
ָאנּו  ֶׁשֲעֵליֶהם  ָהרּוָחִנִּיים  ָהִעְנָיִנים 
ַעל  ָיבֹואּו  ִנים  ַּבּׁשָ ַרּבֹות  ְמַבְּקִׁשים 
ִּתּקּוָנם. ַא ֵלב יֹוֵדַע ָמַרת ַנְפׁשֹו, ִּכי ָּכל 
ְזַמן ֶׁשַּדֲאגֹות ַהַּפְרָנָסה ַמְטִרידֹות אֹוָתנּו, 
ָקֶׁשה ָלנּו ְלַצְמֵצם ֶאת מֹוֵחנּו ִלְׁשִאיפֹות 
ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ְוִנְׂשָּגבֹות,  ְקדֹוׁשֹות 
ֲעִנּיּות‘  ’ִּדְקּדּוֵקי  ִּכי  ב)  מא  (ֵערּוִבין  ֲחָכִמים 
ֶאת  ַהַּמֲעִביִרים  ֵמַהְּדָבִרים  ֶאָחד  ֵהם 
ָהָאָדם ַעל ַּדְעּתֹו ְוַעל ַּדַעת קֹונֹו, ַעל ֵּכן 
ָהרּוָחִנּיֹות  ַּבָּקׁשֹוֵתינּו  ֶאת  ְלַׁשֵּלב  ָעֵלינּו 
ֶׁשַאף  ַּפְרָנָסֵתנּו,  ַעל  ַהַּבָּקָׁשה  ִעם  ַיַחד 
גֹות רּוָחִנּיֹות  ִהיא – ַמְטָּרָתּה ְלַהִּגיַע ְלַהּׂשָ
ְּגבֹוהֹות ִמּתֹו ַׁשְלַות ַהֶּנֶפׁש (’ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל‘ 

ח“א עמ‘ קכח).

ַּבָּקָׁשה ַעל ְירּוָׁשַלִים 
ַּגם ִמּתֹו ַהְרָחָבה 

ַהִּסָּבה  ֶאת  ַאֵחר  ְּבאֶֹפן  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש 
ַּדְוָקא  ַּפְרָנָסה  ַעל  ָאנּו  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים 

ְּבִבְרַּכת ’ּבֹוֵנה ְירּוָׁשַלִים‘:
ַחִּיים  ַהַחי  ֶלֶחם  ַוֲחַסר  ָרֵעב  ָאָדם  ִאם 
ְירּוָׁשַלִים,  ִּבְנַין  ַעל  ְמַבֵּקׁש  ַצַער  ֶׁשל 
ַעל  ְּבַבָּקָׁשתֹו  ַּכּוָָנתוֹ  ֶׁשֵאין  ִלְסּבֹר  ִנָּתן 
ְלַמַען  ַרק  ְמֻכּוֶֶנת  ִוירּוָׁשַלִים  ִצּיֹון  ִּבְנַין 
ּגֹוְרִמים  ְוָדֳחקֹו  ֶׁשָעְניֹו  ֶאָּלא  ה‘,  ְּכבֹוד 
לֹו ְלַבֵּקׁש ַעל ָּכ ְּכֵדי ֶׁשְּבֶדֶר זֹו ִיָּפֵטר 
ֶאת  ְמַׁשְּלִבים  ָאנּו   ְלִפיָכ ִמָּצרֹוָתיו. 
ַהַּבָּקָׁשה ַעל ַהָּמזֹון ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ְּכֶאָחד, 
ֵלאמֹר: ַּגם ְּכֶׁשְּיַזֵּכנּו ה‘ ְלַחִּיים ֶׁשל ֶׁשַפע, 
א  ַהַּדַעת,  ְוַהְרָחַבת  טֹוָבה  ַּפְרָנָסה 
 ֶנְחַּדל ִמְּלַבֵּקׁש: ’ּוְבֵנה ְירּוָׁשַלִים‘. ַעל ָּכ
ַאֲעֶלה  א  ”ִאם  ו):  (קלז  ִּבְתִהִּלים  ֶנֱאָמר 
ִּכי  ִׂשְמָחִתי“,  רֹאׁש  ַעל  ם  ְירּוָׁשלִַ ֶאת 
ַהַּגֲעגּוִעים ָהֲאִמִּתִּיים ִלירּוָׁשַלִים ִנְבָחִנים 
(’ִּפיַטְטָיא  ְוִׂשְמָחה  ַׁשְלָוה  ִּביֵמי  ַּדְוָקא 

ְּדאֹוָרְיָתא‘ [ְלַרִּבי ַעְזִריֵאל ָּדִוד ַפְסַטג] עמ‘ קמו).

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ֵנס ֻמְפָלא ְּבֶקֶבר ָאֳהִליָאב ֶּבן ֲאִחיָסָמ

ע פפְּפִנינּתַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעון‘
ּבקֶבר לא

ססִספפּפּור ם
ָמה) ַלִים‘ (ַהְקּדָ ת ’ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


