
 בס"ד

 חברות יקרות,
 

מקום הקדוש ביותר הלמרגלות אנו נמצאות כעת 
נו באות כמו ילדות לבקר את . מקום שבו אבעולם

שלנו, האבא שברא אותנו והאהוב האבא הגדול 
ואוהב אותנו כל כך. מקום בו שלמה המלך בנה 
בו בית לכבוד השם, בית שבו יש ארון, ויש בו 

קורבנות. קטורת ושולחן, ויש בו מנורה, ויש בו 
 . , כל זה חסראבל היום

 הקב"ה, אנו מחברים אל עבודת המקדשדרך 
הכוחות הפיזיים, את כל הכוחות שיש לנו, כולל 

כולל כל עולם הטבע, חי,  הרגשיים והנפשיים,
אנו מקשרים את כל הרבדים בטבע צומח, דומם. 

 אל מי שברא אותנו ואת כל אותם רבדים.

הופך את האכילה כשאדם מקריב קורבן, הוא 
, לפעולה מחייושלו, שהיא חלק בלתי נפרד 

. קצת מזה אנחנו מרגישים בליל הסדר ובסעודות שבת, כאשר באכילה עצמה רוחנית ביותר
חסרה לנו עבודה זו , ובעבודת הקורבנות יש עומק עצום וקדושה עצומהגם כך . ויש קדושה

 . שנים 1,951 כבר

 הקב"ה, כמו ילדים קטנים של כולנו אנחנוהרי ובנוסף, 
 דודה שלו או אביו או אימווכמו שילד קטן משמח את 

מפלסטלינה, למרות שהיא  "ארוחה"כשהוא מכין לה 
הזו, הרי כך הילד ממחיש  "ארוחה"לא אוכלת את ה

דרך כך באנלוגיה, ומרגיש את האהבה שלו אליה, 
עמוק  רוחני קשרומבוטא הקורבנות שלנו נוצר 

 קשר של אהבה.  .הקב"הבינינו אל 

אבל מפני חטאינו גלינו מארצנו והתרחקנו מהר הבית, 
ומאז אנו באים לכאן, לכותל  והמקדש שלנו חרב. 

להתפלל שוב ושוב על המערבי, לחורבות המקדש, 
  .דשקירוב הגאולה, ועל חידוש עבודת הקו

דווקא במקום הקדוש הזה, למרגלות הר הבית, מקום ו
נשואות אליו ושכינה אינה זזה ממנו,  ד'אשר עיני 

נתפלל את התפילה שחשוב כל כך וחיוני כל כך 
 ביאה לידי ביטוישלנו, שמ להחזרת עבודת הקורבנות

 ת קרבתנו לבורא יתברך. את אהבתנו וא

, כמו הסידור סידור אמיתיב תפילותינושתמש בנ, ולכן
וכפי שתוקן הסבים והסבתות של כולנו, ממנו התפללו 

אל בורא  מאוד שהיו קשורים חזקעל ידי גדולי האומה, 
והיו  כל לבם,, ועובדים אותו בלומדים את תורתוהיו , ואהבהעמוק של בקשר  העולם

, המקדש בתפארתו את אהבתנו דרך עבודת ולבטאלחזור  מתפללים אליו במסירות נפש
 אכי"ר. במהרה בימינו
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 בס"ד

 בדיחה                        

 אחד נכנס לקונדטוריה ושאל:1שפן
  "יש לכם עוגת גזר?"
 "לא" ענה לו המוכר. 

 למחרת, שוב נכנס השפן לקונדטוריה ושאל:
 "יש לכם עוגת גזר?"
 "לא" ענה לו המוכר. 

 למחרת, שוב נכנס השפן לקונדטוריה ושאל:
 עוגת גזר?""יש לכם 

 "לא" ענה לו המוכר. 
 באותו יום נערכה בקונדטוריה ישיבה דחופה.
המוכר סיפר לצוות הקונדטוריה על השפן 

באופן יוצא הצוות החליט  ובקשתו המיוחדת.
בור השפן ענות לבקשה ולהכין עילהמן הכלל 

 וגת גזר יוקרתית. ע
 למחרת, שוב נכנס השפן לקונדטוריה ושאל:

 זר?""יש לכם עוגת ג
 הכנו במיוחד בשבילך עוגת גזר יוקרתית".היום "כן", ענה לו המוכר, "

 "נכון שזה איכס?" שאל השפן. 
 

 נמשל                      

אנו   שנה היינו בגלות והתפללנו, אלפייםקרוב ל
ואבותינו ואימותינו וסבינו וסבתותינו, כל יום ובכל 

לחזור לירושלים, לזכות לבניין  הגלויות, התפללנו
' ולהקריב לפניו דלעבוד את בית הבחירה, ולזכות 

 עולות וזבחים ולחדש ימינו כקדם. 
 

סוף סוף זכינו לחזור לירושלים, והנה הגאולה 
  עומדת אחר כותלנו,

 
וכאן, קרוב כל כך לגאולה, במקום הכי קרוב לבית 

נתפלל על המקדש. נתפלל על הגאולה. המקדש, 
לא נתפלל חלילה תפילה מזויפת שטוענת כביכול 

לא נהיה כפויות טובה  .הקורבנותלביטול עבודת 
 ש....כמו אותו שפן טיפ

 
אלפיים שנות תפילה החזיר לנו קרוב לאחרי 

לחזור לעבוד ונתפלל  נחזור –הקב"ה את ציון 
 אםלעבדו באהבה. להתפלל חזור נאותו בציון. 

 נלמד, לנו נהיר לא הקורבנות עבודת של העומק
 ואימותינו אבותינו בנוסח להתפלל ונחזור נעמיק,ו

 אכי"ר.  בימינו במהרה המקדש עבודת ולהחזרת המקדש בית לבניית

                                                           
 יש אומרים שמדובר בארנב.  1
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