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ָקה י ִר ֶמ ָא ֶׁשְּב ּו  נ י ַרֵּב ת  י ֵּב

ב"ה

לזכות החיילים בצבאות השם שיום הולדתם חל השבוע
שלום דובער דישון, אברהם צבי מיידנצ'יק, מנחם מענדל סטולין, לוי יצחק רייניץ ודוד שמואל רווה שיחיו

ר. ָׁשלֹום, ָנִעים ְלַהִּכי

ְׁשִמי הּוא 'ֻקְנְטֵרס ֵּבית ַרֵּבינּו ֶׁשְּבָבֶבל'. ֵּכן, ֲאִני ְּבַסְך ַהֹּכל 
ַהֻּקְנְטֵרס  ֲאִני  ֻקְנְטֵרס!  ְסָתם  ֲאָבל ֹלא  ֻקְנְטֵרס )=חֹוֶבֶרת(, 
ֶׁשָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח הֹוִציא ָלאֹור ִּבְׁשַנת תשנ"ב, ִלְקַראת 
ְמֻיֶחֶדת  ִׂשיָחה  ְּכתּוָבה  ְּבתֹוִכי   .770 ִּבְנַין  ֶׁשל  ַהַהְרָחָבה 
ֶאת  ְמָתֵאר  ָהַרִּבי  ַּבִּׂשיָחה  ַהָּׁשבּוַע.  ִּתְלְמדּו  ְּבִמיָנּה, אֹוָתּה 
ֶׁשּלֹו,  ַהִּמְדָרׁש  ּוֵבית  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ֶׁשל  ָהֲעצּוָמה  ַמֲעָלתֹו 

ֶסעֶווען ֶסעֶוועְנִטי. 

ָהַרִּבי  ְּבֶחְלִקי:  ָנְפָלה  ֲעצּוָמה  ֶׁשְּזכּות  ָלֶכם,  ֲאַגֶּלה  ְּבסֹוד 
ְּבַעְצמֹו ִהִּניַח אֹוִתי ְּבתֹוְך ִסּדּורֹו ַהָּקדֹוׁש ּוֵמָאז ִנְׁשַאְרִּתי ָׁשם 
ְּבתֹוְך  ֶהְחִזיק  ֶׁשָהַרִּבי  ַהֻּקְנְטֵרִסים  ִמְּׁשָאר  ְּבׁשֹוֶנה  ְלָתִמיד! 

ַהִּסּדּור ַרק ְלֶמֶׁשְך ַּכָּמה ָיִמים.

ָּבטּוַח  ֲאִני  ַהִּׂשיָחה,  ֶאת  ַאֶּתם  ַּגם  ֶׁשִּתְלְמדּו  ְמאֹוד  ֶאְׂשַמח 
ֶׁשֻּתְפְּתעּו ִלְׁשֹמַע ְּדָבִרים ְמַרְּתִקים ֶׁשֹּלא ְיַדְעֶּתם. ְלִהְתָראֹות 

ְּבֶסעֶווען ֶסעֶוועְנִטי, ְמֻחָּבר ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי.

ֶׁשָּלֶכם, ַהֻּקְנְטֵרס.

ַאָּבא/ִאָּמא: ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש הּוא ְמקֹום ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה. ּבֹו 
ַעם ִיְׂשָרֵאל עֹוְבִדים ֶאת ה' ּוַמְקִריִבים ָקְרָּבנֹות, ְוָכְך ה' ִנְמָצא 

ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאז ְלַאַחר ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֶנְחַרב, ַהְּׁשִכיָנה ֵאיָנּה 
ׁשֹוָרה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל?

ַאָּבא/ִאָּמא: ַּגם ַּבָּגלּות ה' ֹלא עֹוֵזב ֶאת ַעם ִיְׂשָרֵאל ָחִליָלה! 
ָּכְך אֹוֵמר ַהָּנִביא: "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקָּדׁש ְמַעט ָּבֲאָרצֹות ֲאֶׁשר 
ָּבאּו ָׁשם". ְּבָכל ָמקֹום ּבֹו ַעם ִיְׂשָרֵאל ִנְמָצִאים ְּבָגלּות, ֶיְׁשנֹו 

ַּתְחִליף ָקָטן ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַהִּנְקָרא 'ִמְקָּדׁש ְמַעט'. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵּבית ְּכֶנֶסת ִנְקָרא ִמְקָּדׁש ְמַעט, ָנכֹון?

ַאָּבא/ִאָּמא: ָנכֹון ְמאֹוד. ְּבָכל ֵּבית ְּכֶנֶסת ּוֵבית ִמְדָרׁש ׁשֹוָרה 
ַהְּׁשִכיָנה, ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְיכֹוִלים ַלֲעֹבד ָׁשם ֶאת ה' ַּגם ַּבָּגלּות, 
ְיֵדי ְּתִפָּלה ְוִלּמּוד ּתֹוָרה. ַאְך ְּבָכל ּדֹור ֵיׁש ִמְקָּדׁש ְמַעט  ַעל 
ִעָּקִרי, ֶׁשּבֹו ִנְמָצא ִעַּקר ִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה. ַהְּגָמָרא אֹוֶמֶרת ֶׁשָמקֹום 

ֶזה ִּנְקָרִא "ֵּבית ַרֵּבינּו ֶׁשְּבָבֶבל".

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַמהּו "ֵּבית ַרֵּבינּו ֶׁשְּבָבֶבל" ּוַמה ַהֶהְבֵּדל ֵּבינֹו ְלֵבין 
ֵּבית ְּכֶנֶסת ָרִגיל?

ַהְּיהּוִדי  ָהָעם  ְלַמְנִהיג  ַהַּכָּוָנה  ֶׁשְּבָבֶבל"  "ַרֵּבינּו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְּבאֹוָתּה ְּתקּוָפה - ָהָאמֹוָרא ַרב, ֶׁשָּגר ְּבֶאֶרץ ָּבֶבל. 

ּו"ֵבית ַרֵּבינּו" הּוא ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ּוֵבית ַהִמְדָרׁש ֶׁשּלֹו, ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ַמֲעָלה נֹוֶסֶפת ַעל ְׁשָאר ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת: ִמֶּמּנּו יֹוְצאֹות ַההֹוָראֹות 
ְוַהֲהָלכֹות ְלָכל ַאְנֵׁשי ַהּדֹור, ְוָׁשם ׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה. ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו 
ֲחַז"ל: "ִמּיֹום ֶׁשָחֵרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ֵאין לֹו ַלָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ְּבעֹוָלמֹו ֶאָּלא ד' ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה" - ה' ׁשֹוֶרה ַּבָּמקֹום ִמֶּמּנּו 

יֹוֵצאת ַהֲהָלָכה. 

ָהָעם  ֶאת  ְוִלְּמדּו  ַהַּסְנֶהְדִרין  ַחְבֵרי  ָיְׁשבּו   - ַהִּמְקָּדׁש  ְּבֵבית 
ַּבָּגלּות  ִאָּתם.  ְׁשרּוָיה  ָהְיָתה  ְוַהְּׁשִכיָנה  ה',  ֶאת  ַלֲעֹבד  ֵּכיַצד 
- ְנִׂשיא ַהּדֹור הּוא ַהַּמְנִהיג ֶאת ָהָעם, ְוִעּמֹו ׁשֹוָרה ַהְּׁשִכיָנה, 
ִּבְמקֹום ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבירּוָׁשַלִים. ְּבָכל ּדֹור ֵיׁש ֵּבית ְּכֶנֶסת 
ָּכֶזה, ַהַּׁשָּיְך ִלְנִׂשיא ַהּדֹור, ּובֹו ִנְמָצא ִּגּלּוי ַהְּׁשִכיָנה ָהִעָּקִרי, 

ּוִמֶּמּנּו יֹוֵצאת ַהּתֹוָרה ָלעֹוָלם ַהְּיהּוִדי ֻּכּלֹו.

ָצמּוד ַמָּמׁש - ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש!
ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ֵהַבְנִּתי. ְּבָכל ּדֹור ֵיׁש ָלנּו ִמְקָּדׁש ְמַעט ִעָּקִרי, ּבֹו 
ׁשֹוֶרה ִעַּקר ַהְּׁשִכיָנה. ֲאָבל ָּכל ֶזה ַקָּים ַרק ַּבָּגלּות. ַמה ִּיְקֶרה 
לֹו  ִיָּׁשֲארּו  ֲעַדִין  ַהִאם  ַהְּגֻאָּלה?  ְּכֶׁשָּתבֹוא  ַרֵּבינּו  ֵּבית  ִעם 

ַהַּמֲעלֹות ָהֵאֶּלה? 

ַהְּׁשִכיָנה  ַּתְחֹזר  ָלבֹוא,  ֶלָעִתיד  ָיָפה.  ְׁשֵאָלה  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִמחּוץ ָלָאֶרץ ִלירּוָׁשַלִים. ָלֵכן, ַּגם ָּבֵּתי ַהְּכֵנִסּיֹות ֶׁשָּבֶהן ָׁשְרָתה 
ַהִּמְקָּדׁש.  ְלֵבית  ְוִיְתַחְּברּו  ִמְּמקֹוָמם  ָיָעְתקּו  ַּבָּגלּות,  ַהְּׁשִכיָנה 
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ָהעֹוָלם  ּוְמִכיִנים ֶאת  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ָלָאֶרץ -  ִמְדָרׁש, עֹוִׂשים ִמחּוץ  ּוָבֵּתי  ְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ְּבִנַּית  ְיֵדי  ַעל   »
ַהִּבְנָין  ֶאת  ְלַהְרִחיב  ֹצֶרְך  ֵיׁש  ְלָׁשָנה,  ִמָּׁשָנה  ָּגֵדל  ַחֵּיינּו  ְּבֵבית  ַהְּמַבְּקִרים  ֶׁשִּמְסַּפר  ִמֵּכיָון   » ַלְּגֻאָּלה 
ַּכֲהָכָנה ִליִריַדת ְוִהְתַּגּלּות ִמְקָּדׁש ֶהָעִתיד. זֹוִהי ְזכּות ְּגדֹוָלה ְלָכל ֶאָחד ַלֲעֹזר ַלְּבִנָּיה, ְּבגּופֹו ּוְבַכְסּפֹו.

ֶׁשְּבָכל   - ַרֵּבינּו'  'ֵּבית  ַהִּנְקָרִאים  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ּוִבְמֻיָחד 
ַהּדֹורֹות, ֶׁשָּבֶהם ָׁשְרָתה ִעַּקר ַהְּׁשִכיָנה! ֵהם ִיְהיּו ֲהִכי ְקרֹוִבים 
ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ַמָּמׁש ְמֻחָּבִרים ְּבָצמּוד ֵאָליו. ְוַדְרָּכם ִיְתַחְּברּו 

ְׁשָאר ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ֶאל ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָלַמְדנּו ַּפַעם ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ִיְהֶיה ַּבֹּגֶדל 
ֶׁשל ָהִעיר ְירּוָׁשַלִים ַּבְּזַמן ַהֶּזה. ַּכִּנְרֶאה ַהִּסָּבה ְלָכְך ִהיא ַמה 
ִיְתַחְּברּו  ָהעֹוָלם  ִמָּכל  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ֶׁשָּכל  ַעְכָׁשו,  ֶּׁשָּלַמְדנּו 

ֵאָליו. ֵיׁש ָּכל ָּכְך ַהְרֵּבה!

ֵאיֹפה ִיְתַּגֶּלה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי?
ֶׁשְּמַרֵּגׁש  ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  זֹו  ְּבִׂשיָחה  מֹוִסיף  ָהַרִּבי  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֹקֶדם  ִיְתַּגֶּלה  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַּבֲאֶׁשר הּוא:  ָחִסיד  ָּכל 

ֹּכל ְּבֵבית ַרֵּבינּו ְּב-770! 

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִעם  ַּתְחֹזר  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ַּבְּגָמָרא,  ֲחָכֵמינּו אֹוְמִרים 
ֵמַהָּגלּות, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוָׁשב ה' ֱאֹלֶקיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך". ְּכלֹוַמר, 
ַעד ָהֶרַגע ָהַאֲחרֹון ַהְּׁשִכיָנה ִּתָּׁשֵאר ִעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבָּגלּות, 

ּוִמָּׁשם ִּתַּסע ִאָּתם ִלירּוָׁשַלִים ְּכֶׁשָּתבֹוא ַהְּגֻאָּלה. 

ְוֵהיָכן ִנְמָצא ִעַּקר ַהְּׁשִכיָנה ַּבָּגלּות?

ֵּבית  ָלֵכן  ָהִעָּקִרי!  ַהְּמַעט  ִמְקָּדׁש  ַרֵּבינּו,  ְּבֵבית  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַרֵּבינּו ִּב-770 ּוִמָּׁשם  ֵיֵרד ֹקֶדם ֹּכל ְּבֵבית  ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי 

ִיַּסע ִלירּוָׁשַלִים! ַוואּו, ֶזה ִנְפָלא ְלַדְמֵין ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהֶּזה..

ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ְּבַבִית ֶאָחד
ֵּבית  ֶׁשל  ַוֲחׁשּוָבה  נֹוֶסֶפת  ַמֲעָלה  ִנְרֶאה  ַעְכָׁשו  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִאם  ְּבֶעֶצם,  ַהּדֹור.  ְנִׂשיא   - ַרֵּבינּו  ֶׁשל  ַהַּבִית  ֶׁשהּוא  ַרֵּבינּו, 
ְּבֵבית  ַּדְוָקא  ְׁשִכיָנתֹו  ֶאת  ַמְׁשֶרה  ה'  ַמּדּוַע  ֶרַגע,  ַנְחׁשֹב 

ַהִּמְקָּדׁש? אּוַלי ִּבְגַלל ָהֲאָבִנים ַהָּיפֹות ְוַהִּבְנָין ַהָּגדֹול?

ְּבֵבית  ׁשֹוֵכן  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשֹּלא.  ַּכּמּוָבן  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ַהִּמְקָּדׁש ִּבְׁשִביל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ְלֵׁשם ַעם ִיְׂשָר ֵאל ַמִּגיִעים ְּכֵדי 

ְלַהְקִריב לֹו ָקְרָּבנֹות ְוַלֲעֹבד אֹותֹו.

ׁשֹוֵכן  ְוָלֵכן  ִיְׂשָרֵאל,  ַעם  ֶאת  אֹוֵהב  ה'  ְּבִדּיּוק.  ַאָּבא/ִאָּמא:
ּבֹו  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבָכל  ָּכְך  ִנְמָצִאים.  ֵהם  ּבֹו  ַּבָּמקֹום  ַּדְוָקא 
ֵמַהְּׁשִכיָנה,  ֵחֶלק  ׁשֹוָרה  ְיהּוִדים,  ֲעָׂשָרה  ְלָפחֹות  ִמְתַאְּסִפים 
ְּבֵבית  ֵלב,  ָנִׂשים  ִאם  ֲאָבל  ְמַעט'.  'ִמְקָּדׁש  ִנְקָרא  הּוא  ְוָלֵכן 
ַיַחד!  ִיְׂשָרֵאל  ַעם  ָּכל  ִמְתַאְּסִפים  ַהּדֹור  ְנִׂשיא  ֶׁשל  ַהְּכֶנֶסת 

ֵּכיַצד ֶזה ִיָּתֵכן? 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָלַמְדנּו ַּפַעם ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶׁשל ְנִׂשיא ַהּדֹור ִהיא ְּכָלִלית 
- ּכֹוֶלֶלת ֶאת ַהְּנָׁשמֹות ֶׁשל ָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל. ַהַּבִית ֶׁשל ְנִׂשיא 
ַהּדֹור ּכֹוֵלל ֶאת ָּכל ָהָעם, ְוָלֵכן ָׁשם ׁשֹוָרה ְּכָללּות ַהְּׁשִכיָנה, 
ְוֹלא ַרק ֵחֶלק! ּוִמָּׁשם ַמִּגיַע ַהִּגּלּוי ִלְׁשָאר ָּבֵּתי ַהְּכֶנֶסת ָּבעֹוָלם.

מּוָבן  ְוָלֵכן  ֶׁשַּבּדֹור,  ַהָּמִׁשיַח  הּוא  ַהּדֹור  ְנִׂשיא  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ְלָהִביא  ִהיא  ַהּדֹור,  ְנִׂשיא  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ָהִעָּקִרית  ֶׁשַהַּמָּטָרה 
ֶאת ַהְּגֻאָּלה. ִמֵּבית ַרֵּבינּו ֵמִכין ְנִׂשיא ַהּדֹור ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְלהֹוִסיף  ֹּכַח  ָלֶהם  ְונֹוֵתן  אֹוָתם  ְמַלֵּמד  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ַלְּגֻאָּלה, 
ְּבתֹוָרה, ְּתִפָּלה ּוְגִמילּות ֲחָסִדים. ָּכְך ָּבֵּתיֶהם ַהְּפָרִטִּיים ַיַחד 
 - ִיְׂשָרֵאל'  ל'ֶאֶרץ  הֹוְפִכים  ְמִדיָנה,  ֶׁשְּבָכל  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ִעם 

מּוָכִנים ַלְּגֻאָּלה. 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָאז ִמְקָּדׁש ַהְּמַעט ָהִעָּקִרי ַּבּדֹור ֶׁשָּלנּו הּוא 770 - 
ֵּביתֹו ֶׁשל ְנִׂשיא ַהּדֹור, ָהַרִּבי ֶמֶלְך ַהָּמִׁשיַח!

ֶׁשל  ֶׁשֵּביתֹו  ָּברּור,  ְּבֹאֶפן  אֹוֵמר  ָהַרִּבי  ְּבִדּיּוק.  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ִמְקָּדׁש  הּוא  ֶׁשַּבּדֹור,  ְוַהָּמִׁשיַח  ַהּדֹור  ְנִׂשיא  ֶׁשהּוא   – ָהַרִּבי 
ְּבְליּוַּבאִוויּטׁש,  ָהָיה  ַּבְּתִחָּלה הּוא  ֶׁשְּבדֹוֵרנּו.  ָהִעָּקִרי  ַהְּמַעט 
ִלְפֵני  ָהַאֲחרֹוָנה  ַלַּתֲחָנה  ֶׁשִהִּגיַע  ָּגֻלּיֹות ַעד  ֶעֶׂשר  ָּגָלה  ּוִמָּׁשם 

ַהְּגֻאָּלה - ְלָאֶמִריָקה. 

ּובֹו  ֶׁשָחֵרב,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְמקֹום  הּוא  ֶׁשָּלנּו   770 ְּכלֹוַמר, 
ִיְתַּגֶּלה ִּבְמֵהָרה ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי! 

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָלָּמה ָהַרִּבי ָקַבע ֶאת ֵּביתֹו ַּדְוָקא ְּבָאֶמִריָקה?

ַאָּבא/ִאָּמא: ְּבָאֶמִריָקה ִנְמָצִאים ַּכּיֹום רֹב ַעם ִיְׂשָרֵאל, ְוָלֵכן 
ָהָאֶרץ  ב'ַּכּדּור  ִנְמֵצאת  ָאֶמִריָקה  ַהּדֹור.  ְנִׂשיא  ָׁשם  ִנְמָצא 
ָּכֵעת,  ַּתְפִקיֵדנּו  רּוָחִנית.  ִמְּבִחיָנה  ָנמּוְך  ָמקֹום   - ַהַּתְחּתֹון' 
ָהַאֲחרֹוִנים  ַהְּמקֹומֹות  ֶאת  ַּגם  ַלֲהֹפְך  הּוא  ַהְּׁשִביִעי,  ַּבּדֹור 
ַוֲהִכי ְנמּוִכים ּוְלָהִכיָנם ַלְּגֻאָּלה. ְוזֹוִהי ְּבִדּיּוק ְּפֻעָּלתֹו ֶׁשל ֵּבית 

ַרֵּבינּו - 770. 

ַהִּמְסָּפר ֶׁשל ֵּבית ַרֵּבינּו הּוא 770, ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָּפַרְצָּת', ִּכְלׁשֹון 
ַעל  ֶרֶמז  ְוֶזהּו  ְוֶנְגָּבה".  ָצפֹוָנה  ְוִקְדָמה  ַיָּמה  ַהָּפסּוק:"ּוָפַרְצָּת 
ֶאת  ּוְלָהִביא  ָהעֹוָלם  ְּבָכל  אֹור  ְלָהִפיץ  ַהַּבִית,  ֶׁשל  ַּתְפִקידֹו 
ְּבִגיַמְטִרָּיא  הּוא  ַּגם  ָמִׁשיַח'  'ֵּבית  ְּבנֹוָסף,  ַהָּמִׁשיַח.  ִהְתַּגּלּות 
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ֵּבית  ְלִהְתַּגּלּות  ִנְזֶּכה  ַהּיֹום  ֶׁשעֹוד  ָרצֹון  ְיִהי  ֶיֶלד/ַיְלָּדה: 
ָּבֵּתי  ְׁשָאר  ִעם  ַיַחד  ַיִּגיַע  ּוִמָּׁשם  ב-770,  ַהְּׁשִליִׁשי  ַהִּמְקָּדׁש 

ַהְּכֶנֶסת ִלירּוָׁשַלִים, ַּבְּגֻאָּלה ָהֲאִמִּתית ְוַהְּׁשֵלָמה. 
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