
 . בתפילה ק " ביהמ  ןולבניילישועה  ה צפיי                          דבס"
:"יפה  מרובה ואמר ובתשומת לב  קרא דף זה במלואו בעיון רבינו .קי זצוק"להגר"ח קנייבס  מרן שר התורהרבינו  עיניו של ה דף זה היה למרא

   .הוא ענה אפשר  הגאולהו ק"ביהמבנין  ובכך נקרב את ה יכון זאת בתפיל  כל אחדלפרסם זאת ברבים ש ראוי וכשנשאל אם  מאוד"
 

גלות ובנין  גאולת השכינה וישראל מהע"י  בעולם כולו  גילוי כבוד ה' ז"א  ,()שבת לא א   חובה על כל אחד לצפות לישועה 

 דשהמקבית   בתפילה על בניןשלא תובעים מספיק  אחת הסיבות לעיכוב הגאולה, היא  ולהתפלל על כך.  ,ק"ביהמ

לכן לפחות בזמן התפילה אפשר להתבונן בכל   לא כל אחד מוצא זמן לבקש על זה. ,  החיוב למרות  .)מדרש שוחר טוב תהילים מזמור יז(

הנ"ל ע"י בנין ביהמ"ק ב"ב. ימי בין   ןהחיסרוולבקש השלמת  המ"ק י ב  מה חסרנו ע"י חורבןולראות   ובקשהברכה 

מפורט על כל זה. בקובץ המצורף  ןהגאולה הם היותר מסוגלים לפעול בעניי  תהמצרים אותם קבעו חז"ל כימי אבלות ובקש

 . סרון האמוריברכה  מתפילת ש"ע מה חסרנו ע"י החורבן בעניין אותה ברכה ונבקש שיבנה ביהמ"ק ב"ב וישלם הח

 

ינו ע"ה אמרו  ימשה רב  ,הקל הגדול הגיבור והנוראשבח  ה  את  אבות. יסים והנפלאות שעשה ה' לעם שראה בגלוי את הנכיז(    ,)דברים 

)יומא סט  הפסיקו הנביאים לומר שבח זה  בהסתר פנים ,הפכה להיות    ' ,שהנהגת הגלות  בשעבוד  ה . לאחר החורבן וביציאת מצרים  ישראל

שבח זה מחדש  שבאו אנשי כנסת הגדולה החזירו עטרה ליושנה וקבעו  סותר למידת האמת. כ   בגלוי בטענה שאמירת שבח שלא נראה  ב(.  

שכבשה מתקיימת בין שבעים בזה  ,  "הגדול הגיבור והנורא"השעבוד והחורבן אפשר להבחין במידות    בזמןגם  ש  הסיבה לכךתפילה.  ב

 ע"ה. שה רבינובגלוי כמו בזמן מ   "הגדול הגיבור והנורא"שנזכה לראות מידות  ק"ביהמ . לכן נבקש שנגאל במהרה ויבנה  זאבים

 .תהיה אחר הגאולה השלמה וביאת המשיחש  תחיית המתים על  כוון  ל  .בוריאתה ג

קדוש. בגלותנו  אתה  החורבן  ה  אחר  ה   'מתנהג  חילול  ורב  נסתרת  קדושתו  פנים  שיבנה  .  בעולם  ' בהסתר  קדוש  באתה  בית נכוון 

 זור ן אחר הגאולה ובנין בית המקדש כשתח.וכנ (""ט ק שוח  רש)מד  יתגדל ויתקדש שמו  יפרע מהרשעים   ' שה ע"י  ו  נגאל מהגלות, ו  המקדש. 

 תהא קדושתו בשלמות ובגלוי  לכל.  להארת פנים  ה' הנהגת  

הו  .אתה חונן הבית  ו בזמן  תורה  ע"י המנורה הטהורה  כחשפע שפע  כד(  מה  ויקרא  רצפת  )הנצי"ב  על  כשדרכו  היו   בית המקדשואפילו 

א  י)ישעי'    " כמים לים מכסים  השם את    הארץ דעה    הכי מלא" אנו מובטחים  ש ובמיוחד שבגאולה העתידה  )יע"ד א דרוש יא(.  משיגים חכמה  

 השלמת חסרון הדעת.שאז נזכה ל  ק "ביהמבנין  ו  הגאולה  על   לכן בברכת הדעת נבקש , והיום אנו חסרים כל זאת   .ט(

)איכה ב ט(  ם אין תורה"  יכדברי הנביא "מלכה ושריה בגוי  ,התורההתמוטט עמוד    בגלותנוהגר"א מפרש כי    .השיבנו אבינו לתורתך

ד מובא באבן שלמה(  יחידוש)  ק "ביהמ דשו בזמן  יחדש היום בתורה כמו שחואין אפשרות ל  א  )הגר"א שה"ש  ב(  ח  ברכות  וקרבנו מלכנו    .הגר"א 

אנו    .לעבודתך חסרים  החורבן  מאז  בפרט.  והקרבנות  )תפילה(  הלב  ועבודת  בכלל  והמצוות  התורה  לקיום  כולל  שם  היא   342עבודה 

מכלל   המצ  התורהמצוות    613מצוות  הח"ח()מנין  של  הקצר  העבודה  ,  וות  חסרון  כשבאו  . בכמותזהו  הבית  כוהנים   ק" ביהמל   בזמן  וראו 

יר"ש והשתוקקות גדולה   ,מכל זה קבלו תוספת אמונה  תוס' ב"ב כא א( )  ק " ביהמבשהיו  בדוכנם וראו את הניסים הגלויים    לווים בעבודתם  

בזמן הבית שלח הקב"ה נביאים שהורו לכל   . תשובה שלמה לפניךוהחזירנו ב  .באיכותבהעדר כל זאת חסרנו בעבודת ה'    .לעבודת ה' 

 ק " ביהמלעצם הכניסה    . )הגר"א משלי טז(  מושלמת  ולפי זה ידעו כיצד לעשות תשובה  )יומא עה א(אחד מה לתקן לפי מעשיו ושורש נשמתו  

שנוכל לשוב   ק" ביהמינו לבקש שנגאל ויבנה  כל זה אנו חסרים היום, לכן על תא ב"ר סה כב(  של יוסף בן משי  המעשה)רה בתשובה  עוררה לחז

 לחזור בתשובה שלמה. כן וולהקריב קרבנות  בכמות ובאיכות  לתורה, ולהתקרב לעבודה 

)יומא לט  על שהלבין חטאיהם של ישראל   ,שנקרא לבנון  ,קיים  ק " ביהמכשהיה  ה הייתהסליחה והמחילה השלמה על החטאים   .סלח לנו

ברש"י(הקרבנות    ב(. כא  א  יום  ,  )ישעי'  ב(  יר המשתלח  ושע  םהכיפוריעבודת  ב(. י הכהונה עצמם היו מכפרים  ואפילו בגד)יומא סח  פח  )זבחים 

קשה לקבל סליחה ואם יש סליחה היא   , היום שאנו חסרים כל זאת)הגר"א שה"ש א טז(.  שלמה מבלי להשאיר רושם חטא    ה היית כפרה זו  

 שנזכה לסליחה שלימה.  ק "ביהמ  לכן עלינו לבקש בנין .אינה מוחקת את העוון לגמרי

וכמה גדול   )סוטה מט א(אין יום שאין בו קללה וכל יום קללתו מרובה משל חברו    ק "ביהמ   מיום שחרב  .... וגאלנו מהרהובעניינראה  

בעולם   , שלא יהיה צער השכינה, שנגאל מכל צרותינו ויתרבה כבוד שמיםק "ביהמלכן נבקש שיבנה  )סנהדרין מו א(.  צער השכינה על כך  

  . יע"ד א א(עלת תמיד ,) דיקא    למען שמך"  למען שמך"וגאלנו מהרה   כבקשתנו

 בית המקדש בנוסף לכך  מובטחים אנו כי לאחר בנין    .)סוטה מט א(המחלות וקושי המחלות באים עקב החורבן והגלות    י ריבו  .רפאינו

ב(  העתיד, יצאו מים מבית קדש הקודשים   עז  ומהעלים שיצמחו על גדות המים תהיה תרופה לחולים   ,ףוהמים יהפכו לנחל שוט)יומא 

 . ברפואה שלימהויאמר לצרותינו די וכל החולים יתרפאו    ק " ביהמלכן נבקש בנין   .)יחזקאל מז יב במצודות(

, שתי הלחם, ניסוך המים והיין  העומר  התברך כל העולם בשפע רב. הקרבת   ,חם הפניםע"י שולחן ל ,בזמן המקדש  .ברך עלינו

שומן וריח  הטעם הל ניט  בן אבדנו כל זאת, הפרות קטנו,לאחר החור)ר"ה טז א(. והביכורים הביא שפע וברכה בפרנסה בפרות ובמזון  



יטה ויהיה שפע רב, חונזכה להתברך כשנים הטובות    ק"ביהמ לכן בברכת השנים נבקש שיבנה    ואין ברכה במזון. ,)סוטה מח א(הפרות  

 .)כתובות קיא ב(ה יהיו ככליות השור וכו' ירעינכדקל וג  רתיתמ 

גלות השכינה  .תקע בשופר גדול על סיום  הוא  ינדח)"  בקשה  הוי"ה  אגימטריב"  שם  כמנין  יוד   ע"ב  ישראל  ,תמיד(  תעול,  יןבמילוי  א יוה  ,וגלות 

 . נה לגאולה השלימההכה

 סנהדרין ללשכת הגזית. כי עיקר השראת השכינה בישראל היא ע"י הסנהדרין וחזרת ה  ק" ביהמהיא בקשה לבנין    .השיבה שופטנו    

)יע"ד א,א(.  תעול )   ששופטים   הערכאות    שופטי"המחוקקים" וגורמים לנו  וצער השכינה  כמה יגון ואנחה    והסר ממנו יגון ואנחה...  תמיד( 

  .לעקור תורה מעם ישראלכל מגמתם  ו הקדושה  התורה   מחוקי הפך

 שלם ואין הכסא שלם עד שיכלה עמלק מהעולם.   מהעולם כי אין ה'    תכלה)עולת תמיד( נבקש שמלכות זדון שהיא עמלק    ולמלשינים.

 שלאחר הגאולה העתידה כל הרשעה כלה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.  ,בימים נוראים כתפילתנו

י  ק "ביהממשחרב    .על הצדיקים  חטא  ויראי  תסרח  סופרים  ב(    מאסוחכמת  מב  שיבנה )סוטה  נבקש  לכן  המדרגה,  בשפל  והצדיקים 

 לכל גם בעוה"ז.  וי פנים ותהיה טובת הצדיקים גלויהוה' יתנהג עמנו בגל  ק" ביהמ

 תמיד( תעול)ושכבוד ה' יתפרסם בעולם    ק" ביהמתפילה על הגאולה ובנין    .ולירושלים

 תמיד(  תעול )בעולם  יתקדש שם ה' יתגדל וע"י מלכות בית דוד בירושלים    . את צמח דוד

ב(  ננעלו שערי תפילה    ק" ביהממיום שחרב    .שמע קולנו לב  ח(    "שתם תפילתי" שנאמר  )ברכות  ג  ישראל )איכה  בין  ונפסקה חומת ברזל 

שהוא שער השמים, דרכו עולות כל התפילות כפי   ק " ביהמ  לתנו צריך לבקש שיבנה תפילכן כדי שישמע ה'  )ברכות שם(.  לאביהם שבשמים  

ח(.  בתפילת שלמה  המתואר   וזו הסיבה שנתקנה תפילת שמע קולנו אחר בנין ירושלים כי אחר בנין בית המקדש ומלכות דוד )מלכים א 

 . )מגילה יח א(תתקבל התפילה  

 .ק" ביהמוכל אלו תפילות על בנין ירושלים   ,והשב את העבודה לדביר ביתך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים  .רצה

ההו  מודים. להמעלת  מאוד  ' דאה  בא(רפ )סוף    הרמב"ן.  נשגבה  לעליון   '  "אין  באומרו  לה'  בהודאה  הבריאה  תכלית  כל  את  תולה 

  שבראו" ככל שההודאה מושלמת כן גדול ערכה. עד הגאולה העתידה אנו מודים  לאלוקיו  ויודהבתחתונים חפץ מלבד זה שידע האדם  

אלו שנראים  )גם הם תכלית הטוב  השםמעשי    כל לאחר הגאולה שנגיע להכרה כי".  וטובותיךעל ניסך  רק על הנראה לנו כטוב כאומרנו "

 בשלמות.לה'  נוכל להודות כדי שלגאולה השלמה  נבקש שנזכה  לכן    .השלם וומטרתם להביא את העולם לתיקונ  (יםכרע

, בשלומךלברך את עמך ישראל  , וטוב בעיניך  ק" ביהמלאחר הגאולה ובנין  בשלמות רק  כל אלו יבואו    ,תורת חיים,  שלום  .וםשים של

 . משיח  וביאת ה יגיע רק ע"י התחזקות בתורה ותפילה    י תאמה   כי השלום   א חלילה השלום עליו מדברים ברחוב.קא ולדי   בשלומך

למען   עשה .  וקרבנו מלכנו לעבודתךלעיל ב  ראה    –  ובמצוותיך תרדוף נפשי  .השיבנו אבינו לתורתך לעיל בראה    –  פתח ליבי בתורתך   .אלוקי נצור

שיב ה' ימינו שה  –  עשה למען ימינך)שמות יז טז רש"י(.  אין השם שלם ואין הכסא שלם עד שיכלה זרעו של עמלק בגאולה העתידה    –  שמך

נו א רש"י ד"ה אחור ויחזירה רק בזמן הגאולה העתידה    ק " ביהמשעמוד התורה יחזור לאחר בנין    –  עשה למען תורתך קץ הימין(.    )פסחים 

 .אבינו לתורתך()ראה השיבנו 

   .השיבנו אבינו לתורתךלעיל בראה   –  ב"ב ותן חלקנו בתורתך ק"ביהמיה"ר שיבנה 

 .והגאולה העתידה ק "ביהממקומות נוספים בהם אפשר לכוון על בנין 

ה'   לאחר הגאולה יתפרסם אור   .אור חדש  על ציון תאיר .קורבנות בפועל  קריב ונ  ק" ביהמלבקש שנזכה לבנין    באמירת הקרבנות.

, לכן מסיימים והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ ק" ביהמכל הבקשות על התורה יתמלאו בשלמות לאחר בנין      .אהבה רבה  בעולם.

ופורקן ימינך אחזי לעמך      .בריך שמיה  .השכינהוגלות  גלות  בקשות לסיום ה   .  תחנונים שני וחמישי  תחילת הגאולה.   שהיא   וכו',

  בקשות על הגאולה העתידה. בוי  ייש רתפילת על כן נקוה וכו'  ב    .עלינו לשבח    ראה שמע קולנו()א ברחמין  ... וקבל צלותנית מקדשךבב

ב     .קדיש נהרות בבל,   ברכת המזון.    כל תפילות המוספים.  בעולם.   ' מהרה להתגלות כבוד ה תפילה שנזכה   שיר  המעלות,על 

.    זו תורה  "טוב" )משלי ו,יא(  לעולם אל  יחסרנו. עפ"י הגר"א    כל טוב .ומכל טובו  )נוסח אשכנז(  בסיום ברכה רביעית]    . רחם, ובנה ירושלים
 יתכן רק   ,בשלמות של תורה ומצוות הן המצוות. ומצב כזה   " טוב  מכל"

 במילים לכן נכוון   )ראה ברכת השיבינו(.ובניין ביהמ"ק    ביאת משיחאחר  

  כל   כולה ולקיים את   את כל התורה לדעת ונזכה  ק "ביהמ שיבנהאלו 

                                                                       הגה"צ אליעזר שאול פרסמן זצוק"ל [  )נוסף ע"י  תרי"ג המצוות בשלמות

 שבזכות תפילותינו ובקשותינו נזכה יה"ר                   

 .ןלגאולה השלמה במהרה בימנו, אמ                 

 03-5701158. או בטלפון  eliezerzer2@gmail.comלפנות ל הערות  וללקבלת הדף במייל 

 .זמתו ועידודו העלו הדברים הנ"ל על הכתב והתאפשרה  הפצתם ברביםוזצוק"ל, אשר מי אליעזר שאול בן חיים אהרון פרסמן לעילוי נשמתו של הגה"צ רבי


