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 יכוון את לבו בשעת התפילה להתפלל על חורבן ביהמ"ק 

המשך בעמ'
הבא
הנענועים

ובס' תפארת שלמה (פרשת ראה) כתב :כי אם אל
המקום אשר יבחר ה' וגו' לשכנו תדרשו ובאת שמה .וכתיב
להלן במקום אשר יבחר ה' שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל
אשר אנכי מצוך .דהנה כבר נתבאר כי האדם צריך בכל
תפלותיו לכוון את לבו כנגד ירושלים כמבואר זה במס'
ברכות .והענין הוא כי כבר נודע שהעבודה שבלב היא התפלה
כי זהו באמת עבודה להתפלל בכוונה בלי מחשבה זרה והוא
קשה עד מאד כמ"ש הרמב"ן ז"ל .אך הסגולה לזה היא
שבעמידת האדם להתפלל לפני הש"י יכוון לבו להתפלל על
חורבן ביהמ"ק ועל קידוש שמו ית"ש בעולם .הנה זה יועיל
לו לעלות תפלתו דרך ביהמ"ק שהוא שער השמים לעלות
כל התפלות וכל המצות השמים כנודע .וזה שאמרו יכוון את

של

הנה כתב רבנו הגר"א (שנות אליהו ברכות פרק ה משנה
א) :כדי שיכונו את לבם לאביהם שבשמים .פי' שאסור לכוין
בתפלה לצורך עצמו אך להתפלל שיהיו כל ישראל בתכלית
השלימות ויהיה נשלם כנסת ישראל למעלה .אבל לא לצורך
עצמו אלא יתפלל באלהי נצור על עצמו שתפלת אלהי נצור
הוא ע"ע .וז"ש כאן כדי שיכונו לבם לאביהם שבשמים לא
שיכונו בדבור .ע"כ .וראה נמי בדרשת הגר"ח מואלאזין זי"ע
(המובא בסו"ס נפש החיים) שכתב" :אם היינו מכוונים בכל
התפלות ובקשות רק על צער השכינה כביכול בודאי היינו
זוכים להיות נענים על ענין בקשתנו"[ .וראוי נמי לציין מש"כ
בס' מאור עינים (פרשת נשא) שכתב :והנה מורי ורבי הרב מוה'
דוב בער מק"ק מעזיריטש נבג"מ אמר על מה שאמרו רבותינו
זכרונם לברכה במשנה (ברכות ל ב) אין עומדין להתפלל אלא
מתוך כובד ראש רצה לומר שהמתפלל על איזה צער שיש לו
לא יכוין להנאת עצמו רק יעמוד להתפלל מתוך כובד של
השכינה שנקרא ראש שבכל צרתם לו צר וכמאמר רבותינו
זכרונם לברכה (סנהדרין מו א) בזמן שאדם שרוי בצער שכינה
מה אומרת קלני מראשי וכו' כי כל הדברים שהם הצטרכות
האדם נק' אברי השכינה כב"י כגון רפואה פרנסה ושארי
דברים כל דבר הוא אבר מהשכינה ומה שחסר למטה חסר גם
כן למעלה כב"י וצריך לבקש רק שיתוקן למעלה ולא יכוין
להנאת עצמו כלל ואם יעשה כן ממילא יתוקן למטה גם כן.
וע"ע בקדושת לוי (פ' וארא)].

לבו נגד ירושלים .פי' הכוונה תהי' טובה לה' ויעלה לרצון אם
תהי' נגד ירושלים וזה הוא העצה להתפלה כנ"ל וזהו מאמר הגמ'
ברכות אר"י פ"א נכנסתי לחורבה אחת מחורבת ירושלים
להתפלל בא אליהו ז"ל ושמר לי על הפתח כו' ע"ש .שיש להבין
מה שמירה שצריך על הפתח אך הוא כנ"ל שר"י שם על לבו
להתפלל על חורבן ירושלים .לכן מיד בא אליהו ז"ל המעלה
כל התפלות ושמר על פתחי פיו כמ"ש אדני שפתי תפתח .הנה
שמר אותו לבל יבא לו מחשבה זרה בתפלתו ותעלה לרצון
לפני הש"י .וכמו שאמר אדומ"ו הרב הקדוש ר"מ מאפטא זי"ע
כי צריך בימים הקדושי' לזכור אליהו הנביא שיעורר האבות
ויעלו התפלות לרצון כנ"ל .וזהו פעולת אליהו הנביא מעולם
אצל כל ישיבות הצדיקים להעלות תורתם ותפלתם .וז"ש הנה
אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' וגו' והשיב לב
אבות על בנים וגו' .פי' שולח לכם אליהו הנביא להעלות
התפלות שיהיו לפני בא יום ה' שיתפללו על אריכות הגלות
וחורבן בית המקדש וזהו והשיב לב אבות על בנים שהאבות
הקדושים יסייעו לזה כדברי אדומ"ו ר"מ הנ"ל .והנה לכך כאשר
כוונת התפלה יהי' על ביהמ"ק הנה נכון עתה שיתעלה התפלה
דרך שמה כי שם מקומה וזה שער השמים .וז"ש הכתוב לשכנו
תדרשו ובאת שמה .אם תדרשו לציון ותבקשו עלי' הנה באת
שמה בתפלה שלך ותעל' לרצון להשכינה וזהו המחזיר שכינתו
לציון ע"י התפלה שמה .וזה שאמר עוד שם בגמ' ולא זו בלבד
אלא בשעה שישראל נכנסין לביהכ"נ ולביהמ"ד ועונין איש"ר
הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר אשרי המלך שמקלסין
אותו בביתו כך .פי' כשישראל עונין איש"ר ומבקשים על קידוש
שמו הגדול ית"ש הנה זהו התפלה הרצוי' ועולה דרך ביהמ"ק כי
שם ביתה כו' לכך אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך כי
הקילוס עולה בביתו בבהמ"ק .וסוד נענע לי בראשו ידוע בסוד

לתגובות הערות והארות בכל נושאי הגליון
ולקבלת הגליון במייל ניתן לפנות לטל'
 0504166339או במייל
K0504166339@gmail.com
לשותפות ותרומות ניתן לתרום במכשירי
נדרים עבור 'בית מדרש גבוה לכהנים' ביתר

המשך מעמ' ראשון
הנענועים של לולב להמשיך מהאור העליון למעל' ראש למטה וזהו נענע ראשו כיל"ח .הנה זהו דרך התפלה לכוון על ירושלים
ושם הוא המקום אשר יעלו כל התפלו' .הנה זה שאומרים ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתינו כפל הלשון פי' הוא
שנתרחקנו מעל אדמתנו ואין אנו יכולין לעלות בתפלותינו דרך בית המקדש ולראות לפני ה' לעשות חובותינו בביהמ"ק להתפלל

'

'-

'

דרך ארצנו כמבואר .וע"ז הוא שהזהיר הכתוב כי אם במקום אשר יבחר ה' שם תעשה כל אשר אנכי מצוך ושם תעלה עולותיך ר"ל

"

"

תעלנו היום בתפלותינו בגבולינו
בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו".פי' 10
יה"ר שתעלנו "
על כוונה הנ"ל .וזהו -
שם תעלה כל התפלות והמצות "
ונקריב לפניך .הזה ממש נעשה שמה בביהמ"ק בתפלותינו דרך
ושם נעשה קרבנות
חובותינו גם היום כמ"ש יום 'חג הסוכות הזה 'נעשה ,
.

'
שמעתי שמקריבין אף על פי שאין בית .והבן.
שמה כדרך שאחכז"ל

-

'

:

0504166339

k0504166339@gmail.com

וכתב שם עוד בהמשך :כי אם אל המקום אשר יבחר ה' וגו' לשכנו תדרשו ובאת שמה .יל"ד מכל שבטיכם הוא מיותר וכן יל"ד
כמו שהקשה רש"י ז"ל הלא להלן כתיב באחד שבטיך ומה משמיענו הכתוב בזה אשר יבחר מכל שבטיכם .אכן הנה יש לשים על לב
להבין לשון הכתוב שאמר בכ"מ אשר יבחר ה' וכן במקום אשר יבחר .וכן כאן אל המקום אשר יבחר .הלא המקום הזה הוא בירושלים.
ויש להעיר וכי משרע"ה לא הי' יודע כי המקום ההוא אשר יבחר הוא יהי' בהר הקודש בירושלים ולמה לא פירש איפא הוא .הלא המקום
הזה כבר הוכן מאז מעולם ע"י האבות הקדושים אברהם קראו הר יצחק קראו שדה יעקב קראו בית אלהים .הול"ל כי המקום אשר
יבחר יהי' בהר הקודש בירושלים .אמנם הנה כבר נתבאר מה שנאמר כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים .הפי' הוא כי עיקר ענין
השראת השכינה בביהמ"ק נעשה ע"י התפלות ורצונות טובות של ישראל .שימשיכו ויורידו אורות העליונים ברצונם הטוב
ומחשבתם הקדושה ויושפעו להשרות שכינתו הקדושה בתחתוני' .כי האמנם ישב אלקים על הארץ .רק ושכנתי בתוכ' כתיב בתוך
לבבות בנ"י וזה הפי' בית התפלה יקרא שהוא נעשה ע"י תפלות של ישראל .והנה זה הענין והטעם שנתעכב בנין הבית בתחלה
אחרי ביאתם של ישראל לארץ יותר מארבע מאות שנה .הלא הרבה מצות וחוקים ומשפטים התלויות בארץ ובבנין בית המקדש
למה לא עלה בלב כל השופטים שקדמו להם לבנות הבית לשם ה' עד בימי דוד .אך הענין הוא כי עד העת ההיא לא מלאו התפלות
והרצונות של בני ישראל להיותם ראוים לבנין הבית .וזהו שעד זמן ההוא לא נולד משיח צדקנו שלא מלאו התפלות והבקשות עליו
כי כן צריך לבקש על דוד המע"ה כמ"ש ובקשו את ה' אלהיהם ואת דויד מלכם .כי דוד המע"ה הוא בחי' מלכות שהוא בחי' בית
המקדש כמ"ש שמחתי באומרי' לי בית ה' נלך .ולכך כאשר בא דוד המע"ה נתעורר הבית המקדש אחריו מיד .וזהו כאשר מלאו
הרצונות של כל ישראל על בית המקדש מיד נודע להם המקום בירושלי' וז"פ שמחתי באומרים לי בית ה' נלך .פי' שכולם רוצים
ומצפים לבית ה' עי"כ מיד נודע לי המקום ומיד עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים וגו' ששם עלו שבטים וגו' כמ"ש מכל שבטיכם וגו'.
והנה זה הוא ביאור הכתוב כי אם אל המקום אשר יבחר ה' מכל שבטיכם .ר"ל אף אם אמנם כי המקום הזה הוא ידוע שיהי' בירושלים
ולא יבחר במקום אחר .מ"מ גם שמה הנה א"א לבנותו עד אשר יבחר ה' כל התפלות והרצונות מכל שבטיכם שיהיו ראוים לבנותו להם
ולהשרות שכינתו בתוכם .והנה זהו אשר יבחר ה' מכל שבטיכם מכל הרצונות של כל שבטיכ' שהם שואלים ומבקשים על בנין בית
המקדש כמ"ש שאלו שלום ירושלים .וזהו שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה .פי' אם לשכנו תדרשו ותבקשו פניו שזהו לשון דרישה
כמ"ש דרשו ה' ועוזו .דרשו את ה' בהמצאו לשון בקשה אם תבקש פניו אז תזכה ובאת שמה והבאת' שמה .וכן הוא אומר ציון דורש
אין לה מכלל דבעי דרישה הוא כמ"ש לשכנו תדרשו ר"ל שצריך להתפלל על ציון להבנות במהרה .וזהו שאמה"כ שלש פעמים בשנה
יראה כל זכורך וגו' במקום אשר יבחר ה' בכל התפלות ומחשבות של בנ"י ולא יראה פני ריקם .פי' מי שהוא ריקם מכל המחשבה
הקדושה הזאת הוא לא יראה פני כנ"ל .איש כמתנת יד"ו הוא יו"ד על שם המחשבה שנותן מחשבתו ולבו על הבית המקדש הוא יבא
שמה כברכת ה' אלקיך אשר נתן לך[ .וז"ש וחכמים אומרים כל ימי חייך להביא לימות המשיח .ר"ל כל ימי חייו צריך ללכת במחשבה
זו שיזכה לראות ימי המשיח .וז"ש ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו .פי' עם ימינו מה שהאדם חושב כל ימיו על בנין בית המקדש
מזה יבנה הבית המקדש כי מי שאינו בדרך הזה אפי' הוא עוסק בתורה ומצות והוא בן עוה"ב אינו זוכה לבית המקדש אם אינו מצער
עצמו על בנינו .ובזה י"ל מ"ש בגמ' משחרב בית המקדש ננעלו שערי תפל' וקשה למה מתפללים עתה בזמן הזה .אך הנה אמרו חכז"ל
לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל .פי' שלעולם צריך לסדר האדם תפלתו על שבחו של מקום הוא מקום בית המקדש
לצער על גלות הש כינ' ואח"כ יתפלל על צרכיו .ולהבין ע"ד משל אם אביו יושב בתפיסה בכבלי ברזל ובא בנו אליו ומבקש ממנו
שיתן לו כסף וזהב שלו הלא בודאי יכעוס עליו אביו למה אינו משתדל עבורו להוציא ממסגר אסיר .וכן נמי בגלות צריך להיות עיקר
מגמתו על צער גלות השכינה .ולזה ננעלו שערי התפלה כאשר אם האדם אינו מתפלל על צער גלות השכינה .כנ"ל .וז"ש והשב את
העבודה לדביר ביתך .שיהיו כל תפלתינו שאנו מתפללים לצורך עצמינו תשיבם שיהיו אמרינו כאלו היו נאמרים לדביר ביתך ר"ל
כאלו הי' הדבור לצורך ביתך כנ"ל .וז"ש לעיל כי אם אל המקום אשר יבחר ה' וגו' .למה לא גלה לו תיכף המקום הזה שיהי' בנוי בו הבית
המקדש אך לפי הנ"ל ניחא כי כל זמן שלא היו הרצונות והתפלות בשלימות על בנין בית המקדש לא הי' כלל בעולם המקום של בית המקדש
רק ע"י הרצונו' והתפלו' נעשה המקום של בהמ"ק .וז"ש דוד המלך ע"ה אם אבא באהל ביתי וגו' עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב.
כי מחמת שהוא הי' לו הרצון הטוב והגמור לבנין בית המקדש מזה נתהווה המקום של בית המקדש כנ"ל] ולזה גם בזמה"ז שאנו יודעים המקום
של בית המקדש מ"מ צריך לבקש עליו כמ"ש לשכנו תדרשו ובאת שמה .כי אם היו כל בנ"י מבקשים על דבר זה הי' מקוים בהם ובאת שמה
מיד הי' הגאולה ב"ב .ולזה ג"כ כל הצדיקים הראשונים אף על פי שלא זכו לבנין בית המקדש מ"מ קיימו לשכנו תדרשו ויקוים בהם ובאת
שמה כנ"ל .והבן.

 תקציר מהלכות עבודת ביהמ"ק שנלמדו בבית מדרשנו 
שתי הלחם הבאים בעצרת
שתי הלחם באים בשבועות והם מתירין להקריב

מקדשין אלא מלאין ,והכא שיעור המנחה שתי עשרונים ,וא"כ
בחלה אחת הנאפית בתנור חסר שיעורא .ויישב דכיון דהא
דנאפין אחת אחת ילפינן מקרא ע"כ דגזיה"כ דהכא מתקדשות
אחת אחת) ,.ולישתן ועריכתן בחוץ (כיון שעד שנאפים לא

מנחות מתרומה חדשה (היינו תבואה שהשרישה אחר שתי
הלחם דאשתקד ,ואם השרישה אחר העומר וקודם לשתה"ל
של השנה הקודמת בעיא היא בגמ' במנחות סח :ובליקו"ה
כתב להחמיר מספיקא) ולא יביא מנחות ולא מנחת

צורת עשייתן

נסכים ולא ביכורים מן החדש קודם להבאת שתי

וכיצד עושה מביא שאור ממקום אחר ונותנו לתוך

הלחם ,ואם הביא כשר( .רמב"ם תו"מ ז ,יז ,ואם הביאם
קודם לעומר פסול).

העשרון וממלא העשרון סולת ומחמצו באותו השאור

טעם להבאתן בעצרת
איתא בראש השנה (דף טז ).ומפני מה אמרה תורה
הביאו שתי הלחם בעצרת ,מפני שעצרת זמן פירות

נתקדשו בקדושת הגוף) ואפייתן בפנים ככל המנחות.

ומרובעות הן ,אורך כל חלה שבעה טפחים ורחבה
ארבעה טפחים וגובהה ארבע אצבעות (בס' מבואי
הקדשים כתב דלא מיירי בעובי החלה דהרי לא יתכן .עי"ש).

דיני התנופה

האילן הוא; אמר הקדוש ברוך הוא :הביאו לפני שתי

שתי הלחם טעונים תנופה יחד עם שני כבשי עצרת

הלחם בעצרת ,כדי שיתברכו לכם פירות האילן[ .וכתב
התורה תמימה (ויקרא פרק כג הערה סא) דשייכות שתי הלחם
לפירות האילן הוא משום דחטה עץ קרייה רחמנא ,דכתיב
ומעץ הדעת טוב ורע ,ואמרו בברכות מ"א א' עץ שאכל אדם
הראשון חטה היה].

ב' פעמים ,פעם ראשונה בעוד הכבשים חיים ופעם

מהיכן באין
שתי הלחם אינן באין אלא מן הארץ (ולענין עבר
הירדן ראה מנ"ח שז) ומן החדש שנאמר ממושבותיכם
תביאו לחם תנופה וגו' ,לא מצאו חדש יביאו מן העליה
[היינו מן הישן] (רמב"ם שם פרק ח הלכה ב ,והראב"ד פליג
דא"א להביא מן הישן אף בדיעבד ,וראה בליקו"ה) .ומצוה
שיבואו מן המובחר (משנה מנחות ג ,ב).

סדר הכנתן
כיצד היו עושין מביאין שלש סאין חטין חדשות
(מכספי תרומת הלשכה כמבואר בר"מ בשקלים ד ,א) ושפין
אותן ובועטין בהם כדרך כל המנחות וטוחנין אותן
סולת ומנפין מהן שני עשרונות מנופה בשתים עשרה
נפה והשאר נפדה ונאכל לכל אדם (רמב"ם שם ג).
ולוקחין שני העשרונות ולשין אותן אחת אחת (עי'
מנחות צד ).ואופין אותן אחת אחת (והק' החזו"א כו ,כ
דא"כ היאך מתקדשין הן בתנור הלא קי"ל דאין כלי שרת

שניה לאחר שחיטתן (ושיטת הגרי"ז (מעה"ק ט) בדעת
הרמב"ם שהיו מונפים רק לאחר שחיטה) .ובסדר התנופה
שנינו :מוליך ומביא  -לצפון ודרום ומזרח ומערב -
מעלה ומוריד ,שנאמר :אשר הונף ואשר הורם ,הונף
היינו מוליך ומביא ,והורם היינו מעלה ,ואין עליה בלא
ירידה ,או :הורם היינו מוליך ,שמפרישם ממנו .ופירשו:
מוליך ומביא ,למי שהרוחות שלו  -מצוה זו אנו עושים
לשמו ,וכן מראה בהנפתו -מעלה ומוריד ,למי
שהשמים והארץ שלו .או :מוליך ומביא ,כדי לעצור
רוחות רעות  -הבאות מארבע רוחות  -מעלה ומוריד,
כדי לעצור טללים רעים.

שתי הלחם מעכבין את הכבשים
שתי הלחם מעכבים את הכבשים ,ושני הכבשים
אינן מעכבים את הלחם ,ואם הונפו עם הכבשים
מעכבין זה את זה ,ואם אבד הלחם יאבדו הכבשים
ואם אבדו הכבשים יאבדו הלחם ויביאו לחם אחר
וכבשים אחרים (רמב"ם שם טו).

<<<>>>
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הרהורי דברים אחר האסון
הגדול שאירע במירון ביום
לג' בעומר תשפ"א
הנה אין איתנו נביא שיבוא ויאמר על מה ה'
עשה לנו ככה ,ומה עלינו לחזק ולתקן ,ולב
יודע מרת נפשו (משלי יד ,י) ,ובודאי שאם
קרה דבר זה ביומא דהלולא דרשב"י זיע"א
אשר עליו נאמר (סוכה מה' :):יכול הוא
לפטור את כל העולם כולו מן הדין' ,בודאי
אשר צריכים אנו לעמוד ולהתחזק ביתר
שאת ,ולא דבר מקרה הוא ,וראה נמי בתוס'
בע"ז טז :שהביאו דברי רשב"י שאמר
"אפי' ציפורא קלילא מבלעדי שמיא לא
מתצדא -כל שכן בר איניש".
ושמעתי בשם אחד מצדיקי הדור שציין
לדברי המדרש תהלים (שוחר טוב; מזמור
יז)' :תני ר' שמעון בן יוחי משל לאחד שהיה
מכה את בנו ,ולא היה יודע הבן על מה הוא
מוכה ,לאחר שהכהו אמר לו לך ועשה דבר
פלוני שצויתיך היום כמה ימים ולא
השגחת בי ,כך כל אותן אלפים שנפלו
במלחמה בימי דוד ,לא נפלו אלא על שלא
תבעו בנין בית המקדש ,והלא דברים קל
וחומר ,ומה אם אלו שלא היה בית המקדש
ביניהם ,ולא נחרב בימיהם ,נעשה להם כך,
ונענשו על שלא תבעו אותו ,אנו שחרב
בימינו ,ואין אנו מתאבלים עליו ,ולא נבקש
עליו רחמים על אחת כמה וכמה ,לפיכך
התקינו חסידים הראשונים שיהיו
מתפללים שלש תפלות בכל יום ,והתקינו
בו אנא רחום ברחמיך הרבים השב שכינתך
לציון וסדר העבודה לירושלים ,ותקנו בונה
ירושלים ברכה בפני עצמה בתפלה,
ובברכת המזון ,כיון שראה דוד כך ,אמר אם
נפלתי ביד שונאי היו מפילים אותי בחרב,
אבל הקדוש ברוך הוא רחמיו רבים ,לכך
נאמר מלפניך משפטי יצא' .ע"כ .וכל דברי
המדרש הללו אומר לנו זאת רשב"י בכבודו ובעצמו ,שנפלו אלפים על שלא תבעו את חורבן ביהמ"ק[ .ולשון 'תביעה' נראה דאינה לשון של בקשה גרידא,
אלא תביעה ודרישה בכח ובתוקף כאדם התובע חובותיו ,ואל לנו לחשוש ולהימנע מזאת וכלשונו של המסילת ישרים (פרק יט) שכתב' :וכבר נחת רוח הוא לפניו יתברך
שיהיו בניו מבקשים ומתפללים על זאת ,ואף שלא תעשה בקשתם מפני שלא הגיע הזמן או מאיזה טעם שיהיה ,הנה הם עשו את שלהם והקב"ה שמח בזה'] .והנה אותם

אלפים שנפלו בימי דוד ,נפלו במגפה ,וכדברי החת"ס בספרו תורת משה (פרשת תצוה)' :אמרו חז"ל דלכן היה המגיפה בימי דוד ומתו מאה איש בכל
יום על שלא התאמצו על בנין בהמ"ק (כדאיתא באגדת שמואל (פרשה ל"א) ויבא גד אל דוד וכו' למה דוד דומה באותו שעה לאחד שמכה את בנו
וכו' ,כך כל אוכלוסים שנפלו על שלא תבעו את בנין בית המקדש וכו' ,לכן תקנו נשיאים הראשונים שיהיו מתפללין בכל יום אנא השב שכינתך לציון
ע"כ) ,ותקן דוד מאה ברכות והוא מכוון כנגד מאה אמה קומת בהמ"ק' .ע"כ .ואכן אף אצלנו בא"י וכן בכל העולם פגעה יד ה' עד לא מכבר במגיפת
הקורונה הנוראה אשר נפלו אלפים מעמ"י רח"ל ,ובימים אלו שנסתיימה כמעט המגיפה בא"י והתכוננו כולנו לעלות ולשמוח וליראות אצל התנא
האלוקי רשב"י ללא שום מגבלות ,אך לדאבוננו אירע האסון הנורא במחיצתו של הרשב"י זיע"א ,ובודאי לא דבר ריק הוא ועלינו לשוב ולהתחזק ביתר
שאת בדבריו של רשב"י עצמו שעלינו לתבוע מאיתו יתברך את ביהמ"ק ,ולהתאבל ולהצטער על חסרונו והעדרו .וכבר כתב רבנו היעב"ץ בסידורו (הל'
תשעה באב)' :אלמלא לא היה אלא עון זה בידינו שאין מתאבלין על ירושלים כראוי ,די להאריך גלותינו ,והיא בעיני הסיבה קרובה היותר גלויה עצומה
וחזקה לכל השמדות המופלגות הגדולות הנוראות המבהילות הרעיונים אשר מצאונו בגלות בכל מקומות פזורנו וכו' לפי שיצא האבל הזה מליבנו וכו'
שכחנו את ירושלים ולא עלתה על לבבנו ע"כ כמת מלב נשכחנו וכו' .עי"ש[ .ויתכן שאולי אירע האסון הזה בעת חצות לילה ממש שאז הקב"ה יושב ושואג כארי
ואומר' :אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם' (ברכות ג ,).ואז ראוי ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג על חורבן
בית המקדש (שו"ע סי' א ובמ"ב שם ס"ק ט) ,ועוד דנפטרו מה' אנשים קדושים שזה בגימטריא 'גאולה' דאולי בא לרמז שיש לתבוע על הגאולה שתבא במהרה].

נשוב כולנו ונתעורר לתבוע ולדרוש מאת ה' שיבנה לנו בקרוב את בית המקדש

