
אור לגני  שנה שביעית! | פרשת ‘ראה’, ל’ אב תשע”ט 31.8.19 |  כניסת השבת  18:46 | יציאת השבת  19:44

- עלון אלול תשע”ט -

יוצא לאור ע”י הרב יצחק בן יוסף שליט”א - ראש בית מדרש ‘תורה או”ר’ ורב ברבנות רמת גן

הקוסם עמד על הבמה, לבוש על פי הכללים: צילינדר משי לראשו, עניבת פרפר שחורה לחולצתו הצחורה ומעיל כנפות 
מתבדר. הוריד את הצילינדר מראשו, ניפנף מעליו במטפחתו הצבעונית, והוציא מתוכו ארנבת צחורה. ועוד אחת, ועוד אחת. 

רעם מחיאות כפיים. “בלע” סכיני גילוח, “והקיאם” בשרשרת אין סופית. רעם מחיאות כפיים. 
עכשיו פנה אל הקהל: “מי מכם מוכן להשאיל לי את שעונו. אני מעדיף שעון זהב”.

כמה ידיים הורמו, הוא בחר באחד. “התואיל, אדוני”.
האיש עלה לבמה, והושיט את שעונו. הקוסם הראהו לכולם. השעון נצנץ בברק הזהב.

הקוסם עטף אותו בזהירות במפה צחורה. הניח את המפה על השולחן. נטל פטיש: “התרשיני, אדוני, לחבוט בשעונך?”
הרשות ניתנה. הפטיש חבט. ושוב, ושוב. בכל הכח.

הקוסם נטל את המפית בזהירות, בשתי ידיו. הניח את “השברים” בידיו של בעל השעון. פתח את המפית.
היא הייתה ריקה כצפוי. או שהשעון היה בה, שלם. כצפוי.

בכל זה אין חידוש. סביר להניח שכל אחד ראה מופע כזה, ונהנה ממנו. אך שאלה לי: מדוע הצביע בעל השעון. מדוע מסר את שעונו היקר, 
ומדוע הסכים שיחבטו בו. הרי ככלות הכל, זה שעון זהב! התשובה ידועה, הוא סמך על הקוסם. ראה את מיומנותו, ולא חשש.

לסיפור זה יש קשר לפרשתנו, קשר הדוק!
ֲאֶֹשר  ֲאֵחִרים  ֱאֹלוִקים  ַאֲחֵרי  ֵנְלָכה  ֵאֶליָך ֵלאֹמר  ֲאֶׁשר־ִּדֶּבר  ְוַהּמֹוֵפת  ּוָבא ָהאֹות  ֵאֶליָך אֹות אֹו מֹוֵפת.  ְוָנַתן  ֹחֵלם ֲחלֹום  ָנִביא אֹו  ְּבִקְרְּבָך  “ִּכי־ָיקּום 
ָעְבֵדם. ֹלא ִתְׁשַמע ֶאל־ִּדְבֵרי ַהָּנִביא ַההּוא אֹו ֶאל־חֹוֵלם ַהֲחלֹום ַההּוא ִּכי ְמַנֶּסה ה’ ֱאֹלוֶקיֶכם ֶאְתֶכם ָלַדַעת ֲהִיְׁשֶכם ֹאֲהִבים ֶאת־ה’  ְונָֽ ֹלא־ְיַדְעָּתם 

ֱאֹלוקיֶכם ְּבָכל־ְלַבְבֶכם ּוְבָכל־ַנְפְׁשֶכם”
קם נביא שקר ומבקש למשוך את העם לעבודה זרה. ועושה להטוט, אות או מופת. נצטווינו שלא לשמוע לו, זה ברור. אבל לשם כך, אמר 

הסבא מקלם, לא היינו זקוקים לציווי. וכי היינו מעלים על דעתנו לעבוד עבודה זרה חלילה?
“ְּבָכל־ נמשך אחרי העושה קסמים, מהו:  אותנו האם  ה’ מנסה  כפי שנאמר:  בניסיון,  היכולת לעמוד  על  על החוסן האישי,  הוא  כאן  הדגש 

ְלַבְבֶכם”? שהלב לא יזוע כמלוא הנימה, לא יתפעל ממש בכהוא זה! ממש כפי שבעל שעון הזהב עומד ומחייך.
הוא לא מבין את הפעלול, לא מכיר את הטריק, אבל דבר אחד יודע הוא לבטח: שאין כאן אלא אחיזת עיניים! אין בסביבתנו  עבודה זרה כפי 
שהייתה נפוצה מימי קדם. אבל כל תקופה ונביאי השקר שלה, וחולמי החלומות שלה. לפני שני דורות ויותר ניפתו המונים אחר הסוציאליזם 
והקומוניזם. המונים אשר עזבו את היהדות והיו מראשי המהפכה ההיא, למרות שהייתה ידועה כמהפכה נוראית לרצח המוני, ולפגיעה בכל 

החיים היהודיים במדינות ההם. אופנות בנות חלוף מזכירות את המעשים של הקוסם המלהטט, אך ברור שאין בהם ממש.

250

שבת שלום!
הרב יצחק בן יוסף

הניסיון

1. התחדשות בכל חודש
מסופר על מהר”י אבוהב שעבר פעם ברומא ותפסוהו ואסרוהו, בא האפיפיור ואמר לו: אם ברצונך להינצל ממאסר, או שתתנצר או שתלמד 

אותי את הלכות קידוש החודש. 
אמר לו מהר”י אבוהב הרי כתוב “לכם – ולא לעכו”ם”. רצה האפיפיור להורגו, אמר מהר”י אבוהב פיקוח נפש דוחה הכל, והתחיל ללמדו הלכות 
אלו. ולאחר שלימדו אמר לו האפיפיור: כעת תלמדני גם את חשבון החמה. אך מהר”י החסיר לו מספר פרטים בלימוד. וכך האפיפיור הוסיף 
ימים והחסיר ימים, ועד היום כל כמה שנים יש להם טעויות במניין החודשים. ואומרים ששמו של האפיפיור היה גרגורי, ועל כן  הלוח הלועזי 
נקרא על שמו התאריך הגרגוריאני . מבריאת העולם קיים החישוב של מולד הלבנה ללא טלסקופים וללא שום מכשירים. ומזמן משה רבנו 
עד היום לא טעינו כלל, וזהו סוד העיבור, כי נמסר לנו ממשה רבנו שהקב”ה לימדו “כזה ראה וקדש”. ומכאן מוסר לאדם שצריך להתחדש 
בכל חודש, ואם סיים מסכת ילמד עוד מסכת. ואם קיים מצוה, יקיים עוד אחת. ואם קיים את כל המצוות, אזי יקיימם עתה בשמחה ובטוב לבב 
ובהתלהבות יתר. ואם למד תורה הרבה, אזי כעת ילמד ביתר עמקות. וכתוב שאליהו הנביא בכל מוצאי שבת בא לקב”ה ואומר לו: פלוני חידש 

כך, ואלמוני לימד כך, והקב”ה שמח בחידושי דאורייתא. 
2. טעה ולא אמר ‘יעלה ויבוא’ בליל ראש חודש

אם לא אמר ‘יעלה ויבא’ אינו חייב לחזור, מפני שאין מקדשים את החודש בלילה  ביום- טעה ואל אמר יעלה ויבוא - חייב לחזור.
3. שליח ציבור שלא אמר יעלה ויבוא – בשם הרב מרדכי אליהו זצ”ל

שליח ציבור שטעה בחזרת הש”צ ולא אמר ‘יעלה ויבוא’ – חייב לחזור כמו ביחיד. ורק אם שכח לומר ‘יעלה ויבוא’ בשחרית, וכבר סיים את 
התפילה – לא מתפלל שוב שחרית, אלא מוסף, “שהרי תפילת המוספין לפניו שהוא מזכיר בה ר”ח”, וכל זה מדין טורח ציבור.  מסופר על אמו 
של הרב הגאון ר’ יהודה צדקה זצ”ל ראש ישיבת ‘פורת יוסף’, שהייתה בקיאה בכל ההלכות של הבן איש חי, וכל מה שדרש בשבתות )שהייתה 
בת אחותו והוא גידל אותה(, והייתה לומדת הלכות השייכות לנשים בשולחן ערוך בצורה מעמיקה ומדוקדקת, עד כדי כך שאפילו הרב בעל כף 
החיים כשהיה לו ספק בהלכה היה הולך לשאול אותה. פעם אחת הקשיתי לה קושיה גדולה, ואמרה לי שאני טועה בדבר. והבאתי לה הוכחות 
מספרים שונים, וכן בנה ע”ה הקשה לה. ואמרה לנו אל תקשו קושיות כך ראיתי שעושה הבן איש חי. לאחר כמה שנים היא באה והראתה 
לנו שכך כתוב בספר פלוני כדבריה, והייתה לנו הפתעה גדולה. פעם היא התפללה תפילת שחרית ביום ראש חודש, והשליח ציבור לא אמר 
‘יעלה ויבוא’. ולאחר שסיימו תפילת מוסף היא יצאה לביתה. וכשהיא הייתה מתפללת תפילת שחרית היו עוברים כבר שני מנייני תפילה, מרוב 
שהייתה מכוונת ומתפללת מילה במילה. והנה בצאתה פוגש אותה אחד המתפללים ולעג לה שהיא מתפללת באורך כמניין שתי תפילות 
במניין ראשון ובמניין שני. וגם השליח ציבור בא ואמר לה כן. ענתה לו: אתה בכלל לא אמרת ‘יעלה ויבוא’, כי אתה מתפלל מהר ולא מכוון. מיד 
נזכר שכן הוא האמת שלא אמר יעלה ויבוא, ועל כן אמר השליח ציבור אם כן בואו נחזור ונתפלל. אמרה להם: מכיוון שסיימת את התפילה ועוד 
התפללת מוסף, אינך חייב לחזור ולהתפלל. ואחר כך באו הרבנים ודנו בשאלה זו וראו שאכן ההלכה שציינה נכונה. הבקיאות שלה בהלכות 
הייתה באופן יסודי. ותמיד כל פעם שאמרה הלכה הזכירה ‘זה שמעתי מהבן איש חי’, ‘זה שמעתי מבעל כף החיים’ )שהיו מחותנים( ביום שבת 
אחד היו המשקפיים שלה מלוכלכות, ואמרה לי תלך לחכם יעקב סופר זיע”א בעל ‘כף החיים’ ותשאל אותו האם מותר לנקותם בשבת. וזאת 
מכיוון שחששה לתיקון כלי, שהרי כעת אינה יכולה לראות היטב, ואם תנקה אותם תראה היטב, ואם כן זה תיקון הכלי. הלכתי ושאלתי את הרב 
‘כף החיים’, וענה לי: כולם נוהגים כך. אך כשאמרתי לה את דברי כף החיים לא נתיישבה דעתה, ועל כן אמרתי לה טעם היותר מתקבל והוא, 

שלכלוך על גבי המשקפיים הוא כעין קליפה על פרי שמותר להוציאה בשבת, ורק אז נחה דעתא.

“ָנתֹון ִּתֵּתן לֹו, ְוֹלא־ ֵיַרע ְלָבְבָך ְּבִתְּתָך לֹו”
הנשף הגדול הפך לשיחת היום אצל עשירי המדינה שהוזמנו אליו, וההכנות היו בשיאן. אחת המוזמנות החליטה שהיא צריכה לקנות עגילים 

לאירוע. היא הסתובבה בכל החנויות כדי למצוא את זוג העגילים היפה ביותר. כשמצאה זוג שכזה, לא היה קץ לשמחתה.
מכונית הלימוזינה הארוכה נעצרה מול פתח גורד השחקים. היא יצאה מהמכונית אחרי בעלה, עדויה בעגיליה החדשים, ונשאבה לזרם הזוגות 
הלבושים בחגיגיות שנהרו אל האולם שבו התקיים האירוע. נקישה קלה על כפתור המעלית הזניקה אותם לקומה ה- 78, שבה התרחשה 

המסיבה, שם התמזגה בקהל העשיר שפטפט וליהג ובידו כוסות זכוכית.
שיצאו  ברגע  אוזנה.  תנוך  אל  טוב  מוצמד  לא  שהעגיל  לב  לשים  בלי  המרפסת,  אל  מעט  לצאת  לו  והציעה  לבעלה,  פנתה  מה  זמן  לאחר 

למרפסת – הרוח החזקה העיפה את העגיל למטה, אל הרחוב ההומה.
האינסטינקט הראשוני של האישה היה לצעוק, אך שנייה לאחר מכן עצרה בעצמה, וזרקה את העגיל השני.

“מה את עושה?” שאל בעלה הנדהם.
“אין לי מה לעשות פה עם עגיל אחד”, אמר האישה. “אז לפחות שלמוצאת יהיה זוג”....

הלכות ראש חודש )חלק א’(

לתת את הכל ובלב שלם

1. הקדמה
מלאכת עשיית אוהל היא מלאכה מלט’ מלאכות האסורות בשבת ויש לה השלכה של פרטי הלכות שימושיות כפתיחת מטריה בשבת, גגון 

לעגלות תינוק ועוד.
2. איסור עשיית אוהל קבע ואוהל  ארעי

העושה אוהל קבוע הרי זה תודת איסור בונה, והאיסור גם שעושה דפנות בגובה ובגג של    עשרה ס”מ בלבד. בין אם האוהל יכול להחזיק זמן 
רב שזהו אוהל קבע, ובין לזמן קצר לזמן קצר.

3. דוגמא לאיסור אוהל עראי
אסור לפרוס מפה או סדין על גבי לול של תינוקות כדי להגן על הילד  מפני החמה או הגשמים. )ילקו”י  שטו,ט(

4. אוהל עראי
תוספת אוהל עראי מותרת בשבת. ולכן פריסת מחצלת, שמיכה וכדומה על עמודים, אסורה מדין עשיית אוהל, ואם היה מחצלת הפרוסה 

לפחות ברוחב טפח )8 ס”מ( מותר להאריך את הכיסוי מפני שהרחבת אוהל עראי מותרת בשבת.
5. גגון של עגלת ילדים

גגון המחובר בצירים והוא הדין בשמשיה, מותר לפותחו ולסוגרו בשבת, ואין בו משום עשיית אוהל או סתירת אוהל. ונכון להחמיר שהגגון יהיה 
פתוח טפח מלפני שבת.

6. עשיית שולחן עם רגליים 
מותר לפתוח שולחן מתקפל וכן להעמיד רגליים ומעליו פלטה של שולחן בשבת, כיוון שאינו משתמש בחלל מתחת לשולחן ואם היה מציאות 

שמשתמשים בחלל מתחת לשולחן, צריך להעמיד את הפלטה באוויר ומתחתיה להכניס את הדפנות.
7. פתיחה ונשיאת מטריה/שמשיה בשבת

דיון זה היה בו להט חריג בדעות הפוסקים שדנו בכך, הדעה המקובלת היא שחל איסור לפתוח מטריה בשבת מדין עשיית אוהל, וגם אם 
המטריה פתוחה מליל שבת, גם יש איסור לטלטלה משום מראית עין. וכך לשון השמירת שבת כהלכתה: “גדר גדרו גדולי הדורות שאין לפתוח 

מטריה או שמשיה בשבת, אבל שמשיית גינה שתקועה בקרקע מבעוד יום, או סככה )מרקיזה( שמעל המרפסת מותר לפותחן ולקפלם”.
זו דעת רוב הפוסקים בדין זה, למרות שלדעת החת”ס נראה שאין בכך איסור תורה ולא איסור דרבנן וכך כתב: “וקרוב לומר שמדרבנן אין 
איסור, מותר לפותחם על ידי אינו יהודי, ואין להרעיש העולם בשביל זה”. והסיבות לדעתו להיתר מפני: א. בניין זמני, ב. לא מצאנו אוהל כזה 
במקדש שעובר ממקום למקום על ידי האדם שנושאו בעצמו. ג. ועוד, שאין אוהל הנאסר מהתורה כאשר המחיצות מגיעות עד לארץ כמו 

שהיה במשכן. אבל כפי שציינתי דעת רוב הפוסקים לאסור שימוש מטריה בשבת.
8. עשיית מחיצה בשבת

אסור לעשות מחיצה בשבת  אם המחיצה נועדה להוסיף דופן לסוכה כדי להתירה בשימוש, או על מנת להפוך מקום לרשות היחיד כדי להתיר 
טלטול. מחיצה כזו האסורה מידותיה צריכים להיות לפחות 80 ס”מ ורוחבה יהיה לפחות 32 ס”מ.

 ומחיצה כזו נקראת בלשון חז”ל מחיצה ַהָמֶתֶרת. אך מחיצה הנועדה לצניעות להפריד בלבד מותר, ולכן מותר לחבר את הפרוכת לפני ארון 
הקודש, ובלבד שלא יעשה גג טפח. או העמדת וילון להפריד בין גברים לנשים לצורך תפילה בצורה עראית.

דיני אוהל בשבת 

נערך ע”י הרב עזרא גבאי שליט”א

הרב מרדכי אליהו - מדברי הרב מרדכי 
אליהו זצ”ל

ְלִשְׁכנֹו ִתְדְרׁשּו – ּוָבאָת ָשָׁמּה - ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה’ ֱאֹלֵקיֶכם

פחות  לא  “ראה”  בפרשת  מוזכר  המקדש  בית  שם,  בלי  פעמים  ח” 
בשם  אלא  המקדש,  בית  בשמו,  מוזכר  לא  הוא  אבל  פעמים.  מ-18 
ָׁשם”  ְׁשמֹו  ֶאת  ָלׂשּום  ִׁשְבֵטיֶכם  ִמָּכל  ֱאֹלֵקיֶכם  ה’  ִיְבַחר  ֲאֶׁשר  “ַהָּמקֹום 
ָׁשָּמה”. ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו  “ְלִׁשְכנֹו  מצווה  התורה  עליו  ה(,  יב   )דברים 

מדוע הוא לא מוזכר בשמו? חייבים להזכיר כי גם כשהקב”ה אומר 
לאברהם ללכת לארץ ישראל,  הוא לא מגלה לו מה שמה של הארץ, 
ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ֹאַמר  ַאְרֶאָּך”. וכן בעקידה, “ַאַחד  “ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר  אלא רק 

ֵאֶליָך”.

ְרֵאה ְּבָרָכה
יש אומרים שהטעם הוא בגלל שארץ ישראל היא ארץ הברכה. המילה 
ברכה מופיעה בכל התורה 167 פעמים. 89 מהן בספר בראשית, 7 בספר 

שמות, 3 בספר ויקרא, 17 בספר במדבר 
)בעיקר בפרשות בלק ובלעם(, ו-51 בספר 

 דברים. מתוכן 16 הן בפרשת “ראה”. אין ספק שיש פה ברכה גדולה. 
הסמוי  בדבר  אלא  שרויה  הברכה  שאין  הוא,  בברכה  הכלל 
שנאמר  כמו  הברכה,  ארץ  היא  ישראל  שארץ  וכיוון  העין.  מן 
“ַוֲאָבֲרָכה  בו  יתקיים  שם  כי  ישראל  לארץ  שילך  לאברהם 
נסתרת,. היא  ישראל  ארץ   – ְבָּרָכה”  “ֶוְהֵיה  ְבָך”;  “ְוִנְבְרכּו   ְמָבְרֶכיָך”; 

ָבֵרְך  “ִּכי  לאברהם  נשבע  ה’  שם  המוריה,  הר  הוא  נסתר  יותר  עוד 
ֲאֶׁשר  ְוַכחֹול  ַהָּׁשַמִים  ְּככֹוְכֵבי  ַזְרֲעָך  ֶאת  ַאְרֶּבה  ְוַהְרָּבה  ֲאָבֶרְכָך 
ֹּכל  ְבַזְרֲעָך  ְוִהְתָּבֲרכּו  ֹאְיָביו:  ַׁשַער  ֵאת  ַזְרֲעָך  ְוִיַרׁש  ַהָּים  ְׂשַפת  ַעל 
שבנסתר. נסתר  הוא  לכן  ְּבֹקִלי”.  ָׁשַמְעָּת  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ָהָאֶרץ   ּגֹוֵיי 

הוכחה לכך יש משתי פרשיות נוספות בתורה שבהן מופיעה המילה 
“ברכה”  שהמילה  “תולדות”,  פרשת  היא  אחת  רבות.  פעמים  ברכה 

מוזכרת בה 31 פעמים, שם יש סמיות עיניים 

העלון לע”נ אמנו מורתנו הגב’ כרמלה יוסף ז”ל

 15 בה  מופיעה  ברכה  שהמילה  “ויחי”,  ופרשת  יצחק.  של 
ישראל. של  עיניהם  בה  נסתמו  כי  סתומה  פרשה  והיא   פעמים 

ואפילו בהסתרה נמצא ה’ יתברך
מתחת  ונזרע  שנשתל  צמח  כמו  בתחילתה.  רק  נסתרת  ברכה  כל 
לאדמה במקום נסתר,  אבל אחר כך הוא עולה ופורח מעל פני האדמה, 
כך גם כאן. בתחילה נסתר המקום, ואחר כך הוא מקום מפואר ביותר. 
רק הְפּנים שלו נשאר בהסתר. לכן הועילה ההסתרה לפני בניין הבית 
הראשון, אבל היא לא הועילה לקראת בניין הבית השני שקטרגו עליו 
 האויבים ועיכבו קצת את בניינו, אבל לא הצליחו למנוע את הקמתו.

הרמב”ם  שהעלה  החששות  את  רואים  אנו  השלישי  הבית  בבניין 
הוא  כי  ביודעם  בהר  שנאחזים  הגויים  גם  לאחד.  אחד  מתממשים 
מקור הברכה, גם בהשמדת הגויים כל זכר לשייכות עם ישראל להר 
בית ה’, וגם בכך שהיהודים חלוקים בדעותיהם סביב השייכות שלנו 
להר המוריה. גם כאן לא עוצרים החששות את ההתקרבות של עם ה’ 
 לבית ששם ה’ נקרא עליו. והוא יבנה בניין עולמים במהרה בימינו, אמן.

אתערותא דלתתא בהר בית ה’ לעלות ולדרוש את מקום השכינה
חכמינו,  אמרו  ָשָׁמּה”  ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו  “ְלִשְׁכנֹו  הפסוק  על 
השכינה.  מקום  את  לדרוש  שצריך  אותנו  מלמד  הוא  כי 
במשכן  הייתה  היא  בירושלים  הייתה  שהשכינה  לפני  ובאמת 
הזה.  המקום  על  הייתה  הדרישה  ומצוות  שנים,   369  שילה 

דרוש ומצא ואחר כך יאמר לך הנביא
בתחילה  כי  שאמרו  במדרש,  חכמינו  דברי  את  מביא  הרמב”ן 
ויאמר  נביא  יבוא  כך  ואחר  ה’,  מקום  את  לדרוש  צריכים  אנחנו 
לומר  תלמוד  נביא,  לך  שיאמר  עד  תמתין  “יכול  מקומו.  את  לנו 
נביא” לך  יאמר  כך  ואחר  ומצא  דרוש  ָּמה.  ׁשָֽ ּובָ֥אָת  ִתְדְרׁ֖שּו   ְלִׁשְכ֥נֹו 
בחיבור  ארוונה,  גורן  בקניית  מאוד  שהשתדל  בדוד,  מוצא  אתה  וכן 

ככרות  אלפי  בהכנת  למקדש,  הנגינה  כלי  בהכנת  תהילים,  ספר 
זהב וכסף לבניינו ובהכנת התוכניות שלו, ובעיקר בתפילה, שנאמר: 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ָנַדר  לה’  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת  ְלָדִוד  ה’  “ְזכֹור 
ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  ִאם 
ַיֲעֹקב”.  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  לה’  ָמקֹום  ֶאְמָצא  ַעד  ְּתנּוָמה:   ְלַעְפַעַּפי 
נביא.  לו  שאמר  עד  מעשה  עשה  לא  מקומו  את  שמצא  פי  על  ואף 
לה’  ָהֵקם  ֲעֵלה  לֹו  ַוֹּיאֶמר  ַההּוא  ַּבּיֹום  ָּדִוד  ֶאל  ָגד  “ַוָּיֹבא  שנאמר: 
המקדש  את  בנה  לא  המלך  שלמה  גם  ַהְיֻבִסי”,  ֲאַרְוָנה  ְּבֹגֶרן  ִמְזֵּבַח 
שלמה  ויחל  “שנאמר:  הנביא,  על-ידי  לדוד  נאמר  שבו  במקום  אלא 
נראה לדוד אביהו”  בירושלים בהר המוריה אשר  ה’  בית   לבנות את 

נתאחר הבניין כל ימי דוד בפשיעת ישראל
על המגיפה שהייתה בימי דוד ונהרגו בה 70,000 מעם ישראל כותב 
הרמב”ן שהיא נגרמה בגלל שהתאחרו ישראל בבניין המקדש. “שהיה 
הארון הולך מאהל אל אהל כגר בארץ ואין השבטים מתעוררים לאמר 
ובאת  ולא קיימו “לשכנו תדרשו  ונבנה הבית לשמו’”.  ה’  ‘נדרוש את 
“ואלו היו ישראל חפצים בדבר והתעוררו עליו מתחילה היה  שמה”. 
נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול, או גם בימי דוד”. “ועל כן 
נתאחר הבניין כל ימי דוד בפשיעת ישראל, ועל כן היה הקצף עליהם. ועל 
 כן היה המקום אשר יבחר ה’ לשום שמו שם נודע בענשם ובמגפתם”.

ִּדְרׁשּו ה’ ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו ָּתִמיד
המתפלל  כי  יב(,  פרק  )דברים  דבר”  “העמק  כותב  כך 
המקדש  בית  לבניין  ומתפלל  לירושלים  פניו  שמכוון 
שמה”. ובאת  תדרשו  “לשכנו  הציווי  את  הוא  גם   מקיים 

ְוֻעּזֹו  ה’  “ִּדְרׁשּו  הימים.  ובדברי  בתהילים  המלך  דוד  שאומר  מה  זה 
שיש  הברית.  וארון  המקדש  בית  אלא  עוזו  אין   – ָּתִמיד”  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו 

לדרוש אותם תמיד.

אחרי מלחמת ששת הימים, עת שוחררה בע”ה ירושלים והכותל המערבי, 
החליט הרה”ג שלמה גורן זצ”ל לחפש את כלי המקדש, ובעזרתו של 
רני ג’ונס הביא מכשירים ממכשירים שונים לגלות מנהרות מתחת להר 
הבית. בין השאר הם הביאו לשם מגלי מתכות רגישים ביותר, שהרי 
כלי הקודש היו עשויים זהב. במהלך העבודות האלה פנה הרב גורן 
 לרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע”ה, על מנת שייקח חלק בחיפושים.
זצ”ל,  אליהו  לרב מרדכי  כך  על  בורשטין: כשסיפרתי  לי הרב  סיפר 
בית  כותב בהלכות  לי: הרמב”ם  ואמר  בי את מבטו  נעץ  נעצר,  הוא 
הבחירה )פרק ד( כי שלמה המלך החכם באדם “ידע שסופו להיחרב, 
בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות 
בנה  וגנזו במקום שבנה שלמה”. החכם באדם  צווה  ויאשיהו המלך 
ואתה, הרב מנחם בורשטין, תמצא? אותו,  יוכלו למצוא   באופן שלא 

את  ריפו  קצת  הללו  שהדברים  וכמובן  ביכולתי,  לא  זה  כי  הבנתי 

אותי  שאל  והוא  אחר  בעניין  הרב  את  פגשתי  שבוע  אחרי  ידי. 
הרב  עם  השיחה  שאחרי  לו,  אמרתי  החיפושים.  מתקדמים  איך 
צריך  זה  בשביל  המקדש.  כלי  את  עוד  לחפש  מקום  שאין  הבנתי 
הזה.  המקום  את  הסתיר  שבחכמתו  שלמה,  של  כמו   חכמה 
אמר לי הרב: תמשיך. הכול זה ענין של סייעתא דשמיא. דע לך כי היו 
הרבה אנשים שחשבו כמו הרצל להביא את היהודים לארץ ישראל. 
וחלקם בוודאי היו גם מוכשרים ממנו. ובכל זאת הם לא הצליחו והוא 
הצליח. כל זה בגלל שהכול הוא עניין של סייעתא דשמיא שחלה על 
ַמֲעֵׂשה  ְּבֹכל  ֱאֹלֶקיָך  ה’  ְיָבֶרְכָך  “ְלַמַען  אומר:  שהפסוק  כמו  המעשה. 
 ָיֶדיָך” אם כן, גם אתה תמשיך, ואם תזכה תשרה ברכה במעשה ידיך.

מסיים הרב בורשטין: אני לא זכיתי לכך אז, אבל אני מקווה שיבוא יום 
ותהיה עת רצון לגילוי כלי המקדש ולבניין הבית השלישי בקרוב. אמן

)מתוך ‘קול צופיך’ לרה”ג שמואל אליהו שליט”א( 
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סיפור - מדברי הרב מרדכי אליהו זצ”ל

הרבה הרצלים


