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בס"ד
דבר-תורה :רעיונות קצרים ,משלים וסיפורים לפרשיות השבוע ,מועדים ואירועים שונים
שלוקטו ונאספו לאוצרו של הרב שלמה הלוי שליט"א

עשרה בטבת
יו הדי לבית המקדש
ר' צדוק הכה מלובלי :לכל דבר שקורה במהל השבוע יש קשר ישיר לפרשה שנקראה
בשבת .א כ חייב להיות קשר בי פרשת ויגש לי' בטבת ,שהרי תמיד היא נקראת לפני
הצו הזה.
בפרשתנו בוכה יוס על צוורי בנימי אחיו .רש"י :ביהמ"ק הראשו והשני שנחרבו .מדוע
נקרא ביהמ"ק צוואר? "צוור כגדל הש" " זהו ביהמ"ק .מדוע?
צוואר מחבר בי הראש )=הקב"ה( לגו )=כנסת ישראל(
בצוואר יש קנה הנשימה " החיות של האד ,וושט" להזי את הגו .ביהמ"ק נקרא "בית
חיינו" " עיקר חיותינו תלויה בו )"רח על ציו כי היא בית חיינו"(...
כמו הקנה " שעיקר חיות הנשימה ממנו.
וכנגד הוושט " זה המזבח שאוכל הקרבנות ומזי את העול דרכ .ביהמ"ק הוא בית חיינו
" לכולנו נראה שאנחנו חיי ,הדבקות המוחלטת זה ע"י ביהמ"ק...
החת סופר מביא" מדוע מתעני בי' בטבת אפילו שחל בשבת? הרי לא מתעני בשבת על
פורענות שהייתה ,הדבר היחידי שנית לצו עליו זה על העתיד? לדוגמא :יוה"כ מחילת
העוונות לשנה החדשה .תענית חלו שדואג על העתיד " מותרת בשבת ,אבל י' בטבת זוהי
תענית על המצור שהיה ,וכיצד אילו חלה בשבת היינו מתעני?!
אלא מכיוו שביו זה ה' ד את ביהמ"ק הא הוא ייבנה השנה או לא? לכ מותר להתענות
ג בשבת...
כל אחד צרי להבי מהי המשמעות של בניי ביהמ"ק ולעשות את ההשתדלות להתפלל
שיבנה עוד השנה...
ואל יאמר אד מה תועלת בתפילתי? ,שהרי כבר כותב מסילת ישירי שכל התפילות
שהתפללו התנאי ,הראשוני ,הרמב" והבעש"ט מתאספי לסל אחד וככל שחול הזמ
מתאספי יותר תפילות יותר דמעות עד שיתמלא סל וניגאל ,ויבנה ביהמ"ק,
לכ בצו הזה לעשות השתדלות לצו )הצו הקצר ביותר( ולבקש שה' יבנה את ביהמ"ק
עוד השנה ,ובעז"ה בשבוע הבא נוכל כבר להיות בירושלי בבניי בית תפארתנו...
שיבנה ביתהמקדש בבי"א
מצווה לפרסם בעבודה ובבית הכנסת

.co.ilדבר-תורהwww.

