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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  1111ט"תשעפינחס  תפרשל

  ?צפית לישועה
  
 ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ...ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי"

  "ְּבמֹוֲעדֹו
 :אומרים לו, דיןבשעה שמכניסין אדם לַ  ,הגמרא אומרת

 האם צפית לביאת המשיח )א, שבת לא(? ִצִּפיָת לישועה
זו אחת מהשאלות ששואלים את  ?ולגאולתן של ישראל

 נומשמע שיש,  כךאם שואלים.  אחרי מותוהאדם בדין
ב ו י ג "חיוב זה נזכר כבר בי,  ובאמת.לצפות לישועה,  כזהח

, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח: "עיקרי האמונה
ועם כל זה , ואף על פי שיתמהמה ל ה  כ ח ל יום  בכא

 -שבעיקר זה , ל"ז זצ" מרן הגרי מכאןודקדק". שיבוא
ם לא די - בשונה משאר העיקרים  צ ע אמין  שי האמונהב

תאלא צריך גם , בביאת המשיח ו רצ ל ו ת  ו פ צ  ! שיבואל
כל  ":ם"וכפי שכתב הרמב, זהו חלק חשוב מן העיקר הזה

ומי או , מי שאינו מאמין בו ת יא ב ל ה  כ ח מ ו  נ י א ... ש
כי חסר לו בעיקרי , )א"א ה"מלכים פי 'הלכ(" הוא כופר

ביאת המשיח  ב"שאינו מאמין"מי הרי שלא רק  .האמונה
. הוא כופר" שאינו מחכה לביאתו"אלא אף מי , הוא כופר

ההאם ,  בדינו ששואלים את האדםוזה פ י לא כי . לישועה צ
ותגם צריך אלא , די להאמין רצ ות, את הישועה ל פ צ ל  ו

  .2הל
כמדומני ? פות ולקוות לישועהלצ, היכן נזכר החיוב זה

ַצו ֶאת ְּבֵני ": ה אומר למשה" הקב. נרמז בפרשתנושחיוב זה
 ִּתְׁשְמרּו ...ֶאת ָקְרָּבִני ַלְחִמי ְלִאַּׁשי, ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם

ִּתְׁשְמרּו "מה פירוש . )ב,  כחבמדבר(" ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו
ולהקפיד היא שיש לשמור הכוונה , בפשטות? "ְלַהְקִריב

אחד בבקר , שַנים ליום, יום יום כסדרםשהתמידים יוקרבו 
. אבל ִלשמירה ישנה גם משמעות נוספת. ואחד בין הערבים

היה  "- י"פירש רש, )יא, בראשית לז(" ְוָאִביו ָׁשַמר ֶאת ַהָּדָבר"
 שהביא דוגמאות יין שםוע (."ממתין ומצפה מתי יבוא

). הּיָ ִּפ מתפרשת לפעמים במובן של ִצ ששמירה , נוספות לכך
 ניתן לפרש במובן "ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּבמֹוֲעדֹו"גם , אם כך

גם בזמן : כךכ "אפירושו של הפסוק יהיה . של צפיה
המקדש חרב ואי  כי, שאינכם יכולים להקריב את התמיד

ּו"לפחות , אפשר להקריב קרבנות בפועל ר ְמ ְׁש  ְלַהְקִריב ִּת
, אולי, זה. 3 להקריבהשאיפהלפחות שתשאר . "ְּבמֹוֲעדֹוִלי 

  .4"צפית לישועה"חיוב של המקור בתורה ל

  "והשב את העבודה לדביר ביתך"
 ְלמה ,צריך להבין, "צפית לישועה"בענין החיוב של 
 ֶאת ָקְרָּבִני  "- הפסוק שהבאנו ? בדיוק צריכים לצפות

מדבר על קרבן  - "מֹוֲעדֹו ִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ְּב ...ַלְחִמי
קרבן את להקריב  מתי נזכה שוב צריך לצפותש, התמיד
 אבל הישועה הרי איננה כוללת רק את חידוש .התמיד

םוכאנו מצפים לחידוש עבודת הקרבנות . הקרבת התמיד , ל

פ "מקריבין אעההלכה היא שאמנם . וכן לבנין בית המקדש
ב להקריב ת יותר טואבל בכל זא, )ו"ח מ"עדויות פ(שאין בית 

 כלל לעשות י אפשר הרי אם הכפוריםואת עבודת יו. ְּבבית
יהי : "אנו הרי מתפללים על כך בכל תפילת מוסף. בלי בית

ושם נעשה לפניך ... שתעלנו בשמחה לארצנו... רצון מלפניך
, "תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, את קרבנות חובותינו

העבודה לדביר ביתך והשב את : "וכן בתפילות ימי החול
  .שתשוב עבודת הקרבנות שבמקדש, "ואשי ישראל

 אמנם אנו . לנוה חסרהקרבת הקרבנותצריך להרגיש ש
גם ו ,ות האסורותמלאכהנזהרים מכל , ה"שומרים שבת ב
שלוש סעודות וקידוש גם מקיימים , מאיסורי דרבנן

.  קרבן מוסף שבת חסר לנו.אבל חלק מהשבת חסר, והבדלה
 אבל ,זה יפה מאדו,  אוכלים מצה ומרור, הסדרבלילוכן 

אחרי  אולי לכן אנו אומרים .קרבן פסחחסר . משהוחסר 
מה ". ים אשר לא ידעוךשפוך חמתך אל הגו: "ברכת המזון

 בגלל היא נקבעה כאןש, יש שהסבירו? זוהאמירה הפשר 
. עלילות הדם שטפלו רשעי אומות העולם על ישראל בפסח

אנו עומדים עוד מעט : ופן נוסףאבל אפשר להסביר בא
וצריך ". חסל סידור פסח כהלכתו"לסיים את הסדר ולומר 

 הרי ...!?"כהלכתו"קיימנו באמת את הסדר האם  :להתעורר
ולא , צוה עלינו לאכול קרבן פסח בסוף הסעודה ה"הקב

כי אכל ... אל הגויים שפוך חמתך: "כן אנו אומריםל! אכלנו
, הגוים החריבו את בית מקדשנו". ואת יעקב ואת ָנֵוהּו ֵהשמ

אין ... "כן איננו יכולים לאכול קרבן פסח כמו שצוית עלינול
ולעשות חובותינו בבית ... לעלות וֵלָראות אנחנו יכולים

  ".מפני היד שנשתלחה במקדשך... בחירתך
 ושלמי שמחה שמקריבים שלמי חגיגהועולות ראיה גם 

היא השמחה אבל  ,אנו שמחים ברגלים .ברגלים חסרים לנו
 שמחת )ה עשה"ב ד, ק יד"מו( תוספותהשיטת ל . וחסרהפגומה

כי מצות , מן התורה בזמן הזהכלל אינה נוהגת ט "יו
 אינה מתקיימת מן התורה )יד, דברים טז(" ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּגךָ "

 ששמחת ,יםק מה שאנו פוסלפי וגם. 5אלא בשלמי שמחה
ןט "יו ק "ט ס"תקכ' ב סי"משנ(ה נוהגת מן התורה בזמן הז כ

כשזוכים לאכול רק בכל זאת השמחה השלמה היא , )ו"ט
  .ואת זה אין לנו בזמן הזה, 6'קדשים במקדש לפני ה

 התורה .יראת שמיםגם חזרת הכהנים לעבודה מביאה 
שני ה שצריך להביא את המעשר , מעשר שניתאומרת בפרש

" לֶֹקיָך ָּכל ַהָּיִמיםאֱ ' ְלַמַען ִּתְלַמד ְלִיְרָאה ֶאת ה" ,לירושלים
י "ע כל הימים 'ליראה את האדם איך ילמד . )כג, דברים יד(

לפי " :התוספותביארו  -? בירושליםמעשר שני אכילת 
 והיה ,שהיה עומד בירושלים עד שיאכל מעשר שני שלו

היה מכוון  -שה גדולה וכהנים עוסקים בעבודה קדּו רואה
ה כי "א ד, ב כא"ב' תוס( "לבו יותר ליראת שמים וללמוד תורה

  ואת הסנהדרין,הוא רואה את הכהנים בעבודתם. )מציון
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 .ועל ידי זה נכנסת בו יראת שמים, הגדולה בלשכת הגזית
 לא רואים ,לא רואים כהנים בעבודתם. כל זה חסר לנו היום

סנהדרין את הלא רואים , את המלך מבית דוד יושב על כסאו
, ה"אנו לומדים תורה ב. לנו זה חסרכל , מורה ברוח הקודש

לעומת יחס אבל זה לא בשום , ה"מחדשים חידושי תורה ב
מגיעים לאותן דרגות של  איננו כנראה .המדרגות האמיתיות

  .קייםהיה  ת המקדששבישהיו בזמן אהבה ויראה כמו 
אומרים על  )'וכו" ציון ידידות ידיד("לתשעה באב בקינות 

ָּבְך ֻּכָּפר ְּבָקְרָּבן , ֹוׁש ָלן ִמְּבִלי ֵחְטא ִּבְרָוָחה ֱאנָּבךְ " :ירושלים
כי ,  שלא היה אדם לן בירושלים ובידו ָעון."ָּתִמיד ְמַכְּפַרִיךְ 

תמיד של שחר היה מכפר על כל העבירות שנעשו במשך 
ותמיד של בין הערבים היה מכפר על כל העבירות , הלילה

למה : ונשאלת השאלה. )כא, ר כא"במד(שנעשו במשך היום 
ךְ "רק  ךְ ָּב ךְ ָּב ךְ ָּב  הרי התמיד מכפר על כלל ?" ֱאנֹוׁש ָלן ִמְּבִלי ֵחְטאָּב

 התמיד אמנם ש, אבל יכול להיות! בכל מקום שהםישראל
 ,אבל בירושלים הוא משפיע יותר, מכפר על כל ישראל

ים ישרואים כהנים בעבודתם ולו, תוספותאמרו המהטעם ש
ת מאשר במקומו' אז מתעוררים יותר לעבודת הו, בדוכנם
  .אחרים

אם קרבנות התמיד מכפרים על כל , יש לכאורה לשאול
שכפרת הקרבנות היא כנראה  - ?נחרב הביתאיך  ,העבירות

לעשות רצון ו,  כשיש שאיפה להיות בסדר.כפרה מותנית
הזו  הקרבנות מצטרפים לשאיפה - אבינו שבשמים

 הקרבנות,  אבל כשחסרה השאיפה להיות בסדר.מכפריםו
ָלָּמה ִּלי רֹב  ",לכן הנביאים צועקים תמיד. אינם מועילים

רוצה '  ה.בזה כיוצא ו,)יא, ישעיהו א( "'ִזְבֵחיֶכם יֹאַמר ה
 .'אם אנחנו שומעים את דבר האותם רק אבל רוצה , זבחים
לא רוצה את הזבחים '  ה,' שומעים את דבר היננואם א
  .כל תועלת אז אין בהםו ,שלנו

  ... יותר החיים יהיו קשים- בימות המשיח 
 רץ ישראל שכל א כולל גם את הצפיה"צפית לישועה"

, פ תורת ישראל"עושיתנהגו בה , לעם ישראלנתונה תהיה 
, בה כהלכתןאת כל המצות התלויות בארץ שנזכה לקיים 

חוזרין כל המשפטים "שלעתיד לבוא , ם"כפי שכתב הרמב
,  ועושין שמיטין ויובלות7מקריבין קרבנות, כשהיו מקוֶדם

כרגע . )א"א ה"מלכים פי' הלכ("  מצותה האמורה בתורהככל
לדעת רוב (ושמיטה יש לנו רק מדרבנן , יובל אין לנו כלל

אבל .  וספקותולכן מקילין בכל מיני שאלות, )הפוסקים
שכן יחזרו , לא יהיה עוד מקום להקל, כשיבוא משיח

  .שמיטין ויובלות לנהוג מן התורה
 ים קלויהיהחיים מי שחושב שכשיבוא משיח , ובכלל

םהחיים יהיו .  מאד טועה-  יותר י ש .  יותר כשיבוא המשיחק
 שכמעט ואינם מעסיקים , כל דיני טומאה וטהרה,למשל

 שאסורים ליטמא למת, חוץ מלענין כהנים -אותנו היום 
שאסור לעשותו מדבר , ולענין סכך, )א"שע' ד סי"ע יו"שו(

 - 8 כמה עניניםולעוד, )ט"תרכ' ח סי"ע או"שו( המקבל טומאה
, תאימדאוריתהיה תרומות ומעשרות הפרשת . יחזרו לנהוג

כל הלכות קדשים יחזרו , תאיהפרשת חלה תהיה מדאורי
לאחר , היום. עולת ראיה ושלמי חגיגה, קרבן פסח, לנהוג

ט ראשון של "שיהודי סיים להתפלל שחרית ומוסף ביו

שיבנה כ, לעומת זאת. יכול ללכת לאכול ולישוןהוא , רגלים
כדי , בתור ארוךבמקדש לעמוד עדין יצטרך , המקדש

כמו כן תחזור הסנהדרין . להקריב עולת ראיה ושלמי חגיגה
 פואמי שמצפה א.  ודיני מלקותת דיןויחזרו ארבע מיתות בי

, להפך. עלול לנחול אכזבה קשה, לות בימות המשיחלקּו
החיים . 9לא לקולות,  בימות המשיחאנו מצפים לחומרות

הכי אנו דדעתא אאבל .  בימות המשיחים יותר קשוייה
  .כדי להתחייב בכל המצוות והחומרות הללו,  משיחרוצים

  בהירות התורה בימות המשיח
סנהדרין לו, מלכות בית דודאנו מצפים גם לחידוש 

, ו של בית המקדש הרי זה עיקר תפקיד.שתחזור למקומה
אומר כמו ש, "מירושלים' כי מציון תצא תורה ודבר ה"

 : ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו...ְוָהָיה ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים": הנביא
 , ְויֵֹרנּו ִמְּדָרָכיו,י ַיֲעקֹבקֵ ֶאל ֵּבית ֱאלֹ', הְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר 

" ִמירּוָׁשָלִם' ה ּוְדַבר , ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה.ְוֵנְלָכה ְּבאְֹרחָֹתיו
 לדון י אפשר א,קייםאינו  ת המקדש כשבי.)ג-ב, ישעיהו ב(

של  משפיע שפע המקדשכי ?  למה.)ב, נב' סנה( דיני נפשות
 .אז הסנהדרין יכולים לכוון לאמיתה של תורהו ,רוחניות
אולי יש איזה צד זכות , מי יודע, קייםאינו  המקדשאבל כש

פוסקת סנהדרין ה בשאר הדברים .עלם מעיני הסנהדריןנש
ד "בי, בדיני ממונות,  באיסור והתר.דשמקאין כשגם 

שהם חמורים ,  אבל בדיני נפשות.מקדשפוסקים גם כשאין 
נותן רוח המקדש מפני ש. מקדשאסור לדון כשאין , יותר

  .שלא יתעלם מהם שום דבר, הקודש לחכמים
כל התורה אלא , לא רק דיני נפשות חסרים לנואבל 

מחלוקות הקבעו תענית על הרי ל " חז!חסרה לנוכולה 
נעשתה תורה שו, בין בית שמאי ובית הללהרבות שנתגלעו 

 , כל שכן אצלנו.)ב"פ סוף ס"תק' ח סי"ע או"שו' עי( כשתי תורות
 בעקבות החורבן והגלות !שנעשתה תורה כמאה תורות

ואין , נעשתה אצלנו התורה כמאה תורות, וביטול הסנהדרין
זה לפי , ת"וזה לפי ר, א"זה נוהג לפי הגר .הלכה ברורה

אמנם . ם וזה לפי הבית יוסף ושאר גדולי ישראל"הרמב
י שכל צד "ע, מחלוקות אלו ַמְרּבֹות פלפולא דאורייתא

והצד שכנגדו צריך לסתור את , מתאמץ להביא ראיה לדבריו
ו הצורה אבל לא ז, ובזכות זה יש לנו הרבה ספרים, הראיות

האמיתית והמלאה של התורה כפי שהיתה מימות משה 
  .שידעו כל דבר בבירור, רבינו

שיבוא , יהיה משיחש, אנו מתפללים שתהיה סנהדרין
אז , אולי משה רבינו כבר יקום בתחיית המתים, אליהו

יש לנו חכמים  אמנם . לנו מה נכון ומה לא נכוןאמרוי
מה שהמחבר , פיהםחייבים להתנהג על ופוסקי הלכה שאנו 
א אומר לאשכנזים מחייב "מה שהרמו, אומר מחייב אותנו

 ת המקדש לנו כשאין ביהאבל האמת המוחלטת חסר, אותנו
  .קיים

   כולם יהיו נביאים- בימות המשיח 
ֶאְׁשּפֹוְך "בימות המשיח  ש,ה"יש גם הבטחה של הקב

 .)א, יואל ג(" ֵתיֶכם ְוִנְּבאּו ְּבֵניֶכם ּוְבנֹו,ֶאת רּוִחי ַעל ָּכל ָּבָׂשר
כך , 10 היה בדרגת נבואהם ישראל שכל ע,כמו במתן תורה

 אמנם גם .ת נבואהגכולנו נהיה במדר. יהיה לימות המשיח
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, וגם להם יש רוח הקודש, חכמי ישראלה את "לנו ביש היום 
 ,"ורוח קדשך על תקח ממנו"אומרים בסליחות כפי ש

 רוח הקודש להםיש ש, שעיקר הכונה בזה היא לגדולי הדור
ועל זה אנו מבקשים  ,דוראיך לפסוק ואיך להנהיג את ה

גדולי לא יקח מאיתנו את ' שה, "ורוח קדשך אל תקח ממנו"
ולא של , אבל זו לא דרגת רוח הקודש של הנביאים, הדור

כל אחד יזכה . מה שיהיה לכל אחד ואחד לימות המשיח
  . ברוחניותות גדולותהשגללקרבת אלקים גדולה ו

 להיות קרוב ,לם הזה האדם בעוו שלעיקר תפקידהרי ה ז
ַבת ַוֲאִני ִקרְ  ",אסף המשורר אומר. ה עד כמה שאפשר"לקב

שבילי זה בהדבר שטוב . )כח, תהלים עג(" בי טֹוים לִ ִק לֹאֱ 
 .לם הזה זה עיקר תפקיד האדם בעו.ה"להיות קרוב לקב

 נזכה לקרבת אלקים ,כשנהיה כולנו נביאים, בימות המשיח
יודע אם  ניינא, שוןא אולי לא מיד בשלב הר.גדולה מאד

, אבל כולנו נתקרב, מיד כשמשיח יבוא נהיה כולנו נביאים
 . הזהעניןהיה לנו איזו שייכות עם הת, יהיו לנו כבר נביאים
פי כ,  צריכים לחכות שיבואוכל זה אנו, כל זה חסר לנו כיום

 "ב ִלי ְּבמֹוֲעדֹוִּתְׁשְמרּו ְלַהְקִרי" שיש חיוב של ,שהזכרנו
  .לצפות לביאת משיח

  אחכה לו בכל יום שיבוא
ידוע מה שמוסרים בשם , בענין הצפיה לביאת המשיח

שהחיוב להאמין בביאת המשיח כולל לא , ל"ז זצ"מרן הגרי
םרק את  צ ה ולא רק את,  האמונה בביאתוע י פ צ  ה

תשצריך , לביאתו ו צ ר ל ו ת  ו פ צ כפי שהזכרנו  ( שיבואל
, והוא, אלא כולל עוד ענין נוסף, )חהכבר בתחילת השי

םשיצפה לו שיבוא  ו י םה ו י םה ו י םה ו י ואף על פי ", לכן נאמר [!ה
וםאחכה לו , שיתמהמה י ל  כ וםב י ל  כ וםב י ל  כ וםב י ל  כ ,  בקצרהוולא אמר, " שיבואב

באיזה זמן מן " אחכה לו שיבוא, ואף על פי שיתמהמה"
וםאחכה לו "ד. הזמנים י ל  כ וםב י ל  כ וםב י ל  כ וםב י ל  כ היינו שאחכה לו "  שיבואב

  ].בכל יום שיבוא באותו יום
מבואר בגמרא שאליהו הנביא הרי ו ,ז" הגרי אתשאלו

וממילא אם , )ב, עירובין מג(יבוא יום אחד לפני ביאת המשיח 
. נתברר ממילא שמשיח לא יבוא היום, אליהו לא בא אתמול

שמשיח ודאי לא יבוא בשבתות , כמו כן מבואר בגמרא
, אין זה מעניֵננו לדון: ז ואמר"ענה הגרי. )שם(וימים טובים 

, ם שאנו עומדים בו הוא יום מתאים לביאת המשיחהאם היו
, והאם היתה מלחמת גוג ומגוג, והאם כבר בא אליהו הנביא

והאם הדור כולו זכאי או , והאם כבר עשו ישראל תשובה
והאם נתקיימו כבר כל הסימנים של עקבתא , כולו חייב

 כל אלו הענינים וכיוצא בהם אינם נוגעים לחיוב -דמשיחא 
. ושיכול לבא בכל רגע ורגע ממש, את המשיחלהאמין בבי

 - ל והמדרשים "ולגבי השאלה איך יתקיימו כל מאמרי חז
כל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ", ם"כבר כתב על כך הרמב

, )ב"ב ה" מלכים פי'ם הלכ"רמב(" ידע אדם איך יהיו עד שיהיו
ז "הרדב(" הוא יגלה הדברים הנסתרים", וכשיבוא המשיח

ל והמדרשים מה היתה הכונה "ל מאמרי חזויבאר כ, )שם
  .ואיך יתפרשו, ואל מה ירמזון, בהם

שחלק מן הְּתנאים שאמרו , יש מי שבאר, ובכל זאת
כגון מה שאליהו יבוא ויבשר על (ל לגבי ביאת המשיח "חז

אבל גאולה של ". ְּבִעָּתּה"זהו רק בגאולה , )ביאתו יום קודם
והיא יכולה להתרחש , םלא נאמרו בה תנאי -" ֲאִחיֶׁשָּנה"

, י"ק' סי" כרתי ופלתי"כך תירץ רבי יהונתן אייבשיץ בספרו (בכל רגע 

. )ח"צ' ו סי"ת ח"ס בשו"הביאו החת". בית הספק"בסוף קונטרס 
שראה את אליהו , הגמרא מספרת על רבי יהושע בן לוי

ּיֹום ִאם הַ : "אמר לו אליהו. הנביא ושאל אותו מתי יבוא
, בכל יום יכולה לבוא הגאולה. )ז, תהלים צה(" עּוְּבקֹלֹו ִתְׁשמָ 

ת   לה ישראליכספו"ואם , אם נהיה ראויים לה י ל כ ת
ף ֶס ֹ ּכ   .)סוף אות כז' מאמר הכוזרי ( "ַה

  מעשינום אתיונתא, תכלית הכוסףלגאולה אם נכסוף 
שלא יהיה מצב כזה שחלק גדול  , ראויים לגאולהנהיהש

,  מצוותא כל כך שומרל, כל כך שומר תורה לא ם ישראלמע
,  לא שומריםגם מצוות אחרותאלא לא שומרים לא רק שבת 

לא , "תינוקות שנשבו"רבבות ילדי ישראל מתחנכים להיות 
אם כל זה יבוא על , "שמע ישראל"לקרוא אותם מלמדים 

  . לגאולהה"בעזנזכה , תיקונו
 שמים יחזור שכבוד, צריך להתפלל על מלכות שמים

גם האמונה ,  לא רק הקרבנות". לישועהצפית" זה .למקומו
, את המצוותיעריך ,  יעריך את התורהם ישראלעש ,'בה

כלם יחזרו , את לומדי התורה ואת מקימי המצוותיעריך 
צפית "זה ה, מלכות שמים באהבהויקבלו לקיים מצוות 

מלכות על  ,להתחנן על כבוד שמים,  שצריך לקיים"לישועה
  .אמן ,נוישמים שתתגלה במהרה בימ

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

                                                           
מאמרו של הרב בענין זה פורסם בכתב העת [. פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופהבכל , א"לדעת הרב שליט. 1

ובו מחקרים וסקירות , )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י " פעם בשנה עכתב עת זה יוצא לאור. ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"
  ]. אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזב

, שם כט" ( ֲעֵליֶכםְלַכֵּפרְלַכֵּפרְלַכֵּפרְלַכֵּפרּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת  "⇔) יג, כהבמדבר " (ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוְיַכֵּפרַוְיַכֵּפרַוְיַכֵּפרַוְיַכֵּפר: "א"הקשר בפרשת פינחס לדעת הרב שליט

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .וכל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד
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  ).יא, שם" (ַהִּכֻּפִריםַהִּכֻּפִריםַהִּכֻּפִריםַהִּכֻּפִרים ִמְּלַבד ַחַּטאת ,ְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת", )ה

  :ונראה שישנם גם קשרים נוספים
 כנגד ,פרי החג שבעים הם: "י"פירש, )יח, שם כט" (ּוִמְנָחָתם ְוִנְסֵּכיֶהם ַלָּפִרים "⇔) יא, שם כה" ( ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבִקְנָאִתיְולֹא ִכִּליִתיְולֹא ִכִּליִתיְולֹא ִכִּליִתיְולֹא ִכִּליִתי"

  ]. סימן כליה לגוים- שלילת כליה לישראל : הקשר". [ להםכליהכליהכליהכליהסימן , ם אומות שמתמעטים והולכיםשבעי
 לכלות , ומנינם תשעים ושמונה...כנגד ישראל: "י"פירש, )יח, שם כט" (ְוַלְּכָבִׂשים "⇔) יא, שם כה" (ֵהִׁשיב ֶאת ֲחָמִתי ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל"

  ]. ביטול קללות- ֲהָׁשַבת ֵחָמה : הקשר [." תורהמהם תשעים ושמונה קללות שבמשנה
ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה  "⇔ )י"רש" (ת למי שעושה עמו טובהנּוחֵ כאדם המחזיק טובה וְ ", )יב, שם כה" (ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום"

ה "ברית שלום מיוחדת בין הקב: הקשר". [ קטנה כדי שאהנה מכם עשו לי סעודה, בבקשה מכם:אמר להם המקום", )לה, שם כט" (ָלֶכם
  ].ה לעם ישראל" קשר מיוחד בין הקב-לפינחס 

תכוין שאתה מצפה לישועה קרובה בכל ", "תך קוינו כל היוםכי לישוע"כשאומר , "את צמח דוד עבדך"דבברכת , ץ"וכתב בסידור היעב. 2
אוצר "בסידור , ט אלגאזי"למהרי" שלמי צבור"וכן מובא ב" (ולא תגמגם, ן וישאלוךכדי לידע מה להשיב פתגם כשיכניסוך לדי, יום

  ).ועוד, "התפלות
 והוא בכלל תשמרו , להיות מצפין לבנין המקדש והקרבנות,וזהו ההכנה שייך גם בגלות): "ז"פינחס סוף תרמ" (שפת אמת"וכן כתב ב. 3

  ".להקריב
  .)ב, שמות כ(" ֱאלֶֹקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים' ָאנִֹכי ה"ור חיוב זה הוא במצות שמק, )'מצוה א(ק "גם מה שכתב הסמ' ועי. 4
א על "ומה שכתב לו החזו, י"חגיגה ה' ב מהלכ"אבי עזרי פ' עי(או דבעינן נמי הקרבה ,  שלמי שמחהבאכילתאי סגי , ונחלקו האחרונים. 5
  ). ונדפס בסוף אבי עזרי שם-זה 
 והענין הראשון הרמוז ... והוא אמרו יתעלה ושמחת בחגך,ד היא שצונו לשמוח ברגלים"והמצוה הנ: "ם בספר המצוות"מבדכתב הר. 6

כ " מה שאמרו ג'ושמחת בחגך'וכולל באמרו .. .שלמי שמחה)  ב,זחגיגה ( והם נקראים בתלמוד ... שיקריב קרבן שלמים,אליו בצווי הזה הוא
זה כולו . .. ולחלק פירות ומיני מתיקה לקטנים ולנשים, וללבוש בגדים חדשים, ולשתות יין,ל בשר בימים טובים לאכו...ח בכל מיני שמחהמַ ְׂש 

כפי , כ השמחה אינה שלמה"וא, א לקיים את הענין הראשון"א, שאין בית המקדש קיים, ובזמננו. ל"עכ". נכנס תחת אמרו ושמחת בחגך
  .שרצתה התורה שיהיה

קדושה ש ...פ שאין שם בית בנוי"מקריבין הקרבנות כולן אע: "ם"כמו שכתב הרמב, אפשר להקריב קרבנות פ שגם בזמן הזה"אע. 7
 ם ומשו, להקריב אף שאין ביתדכשר הדבר הכוונה היא רק - ) טו, ם בית הבחירה ו"רמב" (ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבא

שנצטוינו להקריב  - מ "מצוה ת: "כמו שכתב החינוך, ם כל שאין הבית קיית הקרבנות ליכא הבאחובתאך , דקדושת המקום לא בטלה לעולם
ארצה לומר שהעובר על זה אפילו בזמן הזה , ובכל זמןבכל מקום , ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות... כל קרבן בבית המקדש ולא בחוץ

עלינו חיוב להקריב קרבן בבית המקדש עכשיו שהוא  אבל אין הכונה לומר שיהיה ...והקריב קרבן חוץ לבית הבחירה שהוא מבטל עשה זה
ן קרבנות, חוזרין כל המשפטים כשהיו מקוֶדם"שלעתיד לבוא ם " וזהו שכתב הרמב."חרב בי .  להקריבםהחיובשיחזור , היינו. 'וכו" מקרי

נוושם נעשה לפניך את קרבנות "ל דזהו פירוש לשון התפלה "וי[ קרבנות "אך אין הם , בםל אף שגם עכשיו אפשר להקרי"ר, "חובותי
  ].ואנו מתפללים שבמהרה בימינו יבנה המקדש ונזכה להקריבם בתורת חובה, אלא קרבנות רשות, "חובותינו

  .ח"מ' א סע"ר' ושם סי; י"צ ס"ק' ד סי"ע יו"למשל שו' עי. 8
יחזרו הדברים "ולימות המשיח , דשזכר למק,  ימיםשבעהשכיום אנו נוטלין לולב , והיא, ובכל זאת קולא אחת תהיה בימות המשיח. 9

  .ולא יטלו לולב בגבולין אלא יום ראשון בלבד, )ו"לולב הט' ז מהלכ"פם "רמב" (לישנן
ם: "שנאמר. 10 י ִנ ָפ ְּב ם  י ִנ " פנים בפנים"לא היתה דרגת התגלות זו כמדרגת , מ"ומ). ד, דברים ה" (ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש' ה ִּדֶּבר ָּפ

  .)י, ן דברים לד"רמב' עי(ה אל משה לדבר עמו "בה הקבשהיה מתגלה 


