
 
 

ִית ְלָדִוד"  – פרשת ואתחנן בַּ ת הַּ  " ֲחנֻכַּ

נַּן ֶאל"להיכנס לארץ ישראל:  רבנו  פרשת השבוע מתחילה בתפילתו של משה   ִהוא ֵלאֹמר  'ה  ָוֶאְתחַּ ... ָבֵעת הַּ

ּטֹוָבה ֲאֶשר ְבעֵ  יְַּרֵדןֶאְעְבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ הַּ    .(כה-ג )ג כ "ֶבר הַּ

  515. המספר  משה התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילותשדרשו רבותינו    י(במדרש דברים רבה )יא  

נַּן"למילה בגימטריא שווה   . "ְתִפָלה, וגם למילה ""ָוֶאְתחַּ

י  "ה:  "לאחר שמשה סיים להתפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות אמר לו הקב  ֵבר ֵאלַּ ל תֹוֶסף דַּ ב ָלְך אַּ רַּ

ֶזה ָדָבר הַּ משה מתפלל היה  והסיבה לכך היא שאם    ה אסר על משה להמשיך להתפלל.")ג כו(. הקב  "עֹוד בַּ

חמש מאות ושש נדרשו  תו של משה  למילוי בקשחייב להיענות לתפילתו, כי  הקב"ה  היה    –  עוד תפילה אחת

 עשרה תפילות.

 

 ?עד שאסר עליו לבקש עוד תפילתו של משהתקבל רצה הקב"ה שתלא באמת ומדוע 

, שאם משה היה נכנס לארץ ישראל הוא היה  "עמוקותמגלה  " בספרו    ,נתן שפירא  ' ר  ,המקובלכתב על כך  

ידיו של    ואהומקדש ש  ;בונה את בית המקדש נותן הקב"ה שיחריבו א  –רבנו    משהמעשה  .  ו תולא היה 

. במקום  תקומהלהם  עם ישראל, וחס וחלילה לא הייתה  מופנה כלפי  ה  "כל כעסו של הקב  כתוצאה מכך היה

ריחם   כניסתו של  אבינו  זה,  ומנע את  ישראל,  האב הרחמן על עמו  בנה את יהוא  לא  כדי שמשה לארץ 

בית המקדש נחרב, אבל עם  ורק  את כעסו וחמתו על עצים ואבנים,  הקב"ה  בתשעה באב שפך    כךו  ;המקדש

 . חי וקייםישראל 

 

, כפי שנאמר בדברי  ה מנע ממנו"הקבאך  דוד רצה לבנות את בית המקדש,    המלך:  דוד  מצאנו אצלדבר דומה  

ְכתָ "  הימים )א כב ח( ָשפַּ ָלֹרב  ָעִשיתָ   ,ָדם  ְגֹדלֹות  ִלְשִמי   –   ּוִמְלָחמֹות  ִית  בַּ ִתְבֶנה   )ב(  בפסיקתא רבתי".  לֹא 

 שיח זה:  -ים חז"ל דואימב

   "ומדוע אני נענש? ,ישראלהרי נלחמתי להצלת עם " :ה"אמר דוד לקב

 . "קורבנות קרבתָ כאילו הִ  ינחשבים לפני ,כל אויבי ישראל שהרגת במלחמות" :ה"אמר לו הקב

   "?את המקדש ני בונהינ למה א ,אם כן" :אמר דוד

, ולכן כל הכעס שלי  ואי אפשר יהיה להחריב  – תבנה    , דוד  ,בית שאתה: "כפי שענה למשה  ,ה"ענה לו הקב

 . "עם ישראל פילכה ופנ י

ִאם ֶאֵתן ְשנַּת  על משאת נפשו לבנות בית לה', ככתוב: "דוד  יתר  וִ   ,היכדי להציל את עם ישראל מכלי  לפיכך,

י ְתנּוָמה פַּ ְפעַּ ד ֶאְמָצא ָמקֹום לַּ , ְלֵעיָני ְלעַּ ֲאִביר יֲַּעֹקבה', עַּ  . ה(-ד)תהלים קלב " ִמְשָכנֹות לַּ

זהו פשר הכותרת ו,  "יקרא על שמךיהמקדש  בית  שאתה תזכה    ,והואיל וחשבת לבנות"  :ה לדוד"אמר לו הקב

ִית ְלָדִוד" : של מזמור ל' בתהלים בַּ ת הַּ  .  "ִמְזמֹור ִשיר ֲחנֻכַּ



 
 

 

ִית "  מחבר   מציין את שמו של  " ְלָדִודלפי פשוטו של מקרא, " בַּ ת הַּ   ברֹו חִ : "רד"ק, וכך כותב  "ִמְזמֹור ִשיר ֲחנֻכַּ

ת בית המקדש ועד לשיר בחנוכה של בית יהנה מזמור ש  היא:", אך לפי המדרש הכוונה  דוד שיאמרוהו בֲחנֻכַּ

ִית ְלָדִוד" כאן המקדש, שנקרא בַּ    הבית של דוד!, כלומר, "הַּ

 

של דוד,    נקרא על שמובונה המקדש הוא שלמה, המקדש  אף על פי ש ש  מדרש תהיליםבדרך דומה מובא ב

 .  , והשתוקק לכךהמקדש את דוד חשב לבנות כי 

 

בתוך ברכת "בונה ירושלים" שה' יכין בתוכה את  בתפילה  מדוע בנוסח אשכנז מבקשים  יובן  על פי האמור,  

 "בית חדש" אורח חיים סימן קיח(. )ראה מפני שבניין כיסא דוד קשור במהותו לבניין ירושלים: כיסא דוד

 

 בית המקדש השלישי שיעמוד על מכונו לעד ולנצח נצחים.נזכה בקרוב לבנות את שיהי רצון 

 

 


