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  אברמן משה הרב
  )ט"תשנ - ח"תשנ( בשיקגו לשעבר כולל ראש
 לשליחים תורני יועץ כיום

  

   "ישראל משכנתיך יעקב אהליך טבו מה"
 המוזכרים והמשכנות האהלים הם מה. היהודי הקיום מיסודות בכמה נוגע בלעם של השלישית בברכתו הנאמר זה פסוק

 ישראל של מגוריהם אוהלי - כפשוטם אהלים על מדבר הראשון בפרושו י"רש. במפרשים נאמרו שונות דעות? פסוקב
 את מזהה לתורה בפירושו ספורנו עובדיה רבי. ולמקדש למשכן ומשכנתם אוהליהם את מייחס נוסף פירוש. בתיהם - במדבר

 של אהלים שני. יעקב אהליך טבו מה" מצאנו ב"לנצי רדב בהעמק. כנסיות בתי הם המשכנות ואילו מדרש כבתי האהלים
    .אנושית פנימיות על אלא כאן מדובר מבנים על לא". אנשים ואהלי נשים אהלי היינו. יעקב המון
 נאם" מדובר ה"הקב שבנבואת כיוון אך. ביותר הנאות הפירוש את לבחור צריכים שהיינו הרי מדובר היה אדם בברכת אילו
 מלמדות השונות שההבנות נראה אלא בלבד זו לא. שבפסוק המשמעויות כל את לבחון שראוי ריה", אל-אמרי שמע

  .זו את זו ומשרתות
  

 ביטחון האדם חש שבו המקום הוא, ביותר האינטימיים רגשותיו את מבטא האדם בביתו. אדם של מקומו הוא אהל- הבית
 אחרים האדם פוגש המדרש בבית. ולימודית רוחנית להתפתחות שנועד המקום הוא מאידך המדרש בית. ושייכות אישי

 של המפגש ומקום עולם בורא של שכינתו מקום הוא מנגד) כנסת בית או( המקדש בית. תפיסותיו מתחדדים זה מפגש ומתוך
    .בוראו עם האדם
, האדם ביםר לשון", ישראל משכנתיך יעקב אהליך טובו מה. "המערכות כל שילוב ברכת היא זו בברכה שהאמור נראה
 יכול בביתו נוחות ותחושת בטחון שבונה האדם. זה את זה משרתים וכולם טובים כולם המקדש ובית המדרש בית, הבית
 האינטלקטואלית התפתחותו. המדרש בבית שאת ביתר להתפתח הביטחון שורשי ומתוך המדרש בית אל אלו תחושות לקחת

    .בביתו והמשפחה הבית חיי את ומעשירה לביתו חוזרת, המדרש בבית, והרוחנית
 בעקבות. אדם כצל אלוקיו עם למפגש - המקדש לבית בא האדם היה המדרש ובית הבית ללא. המקדש לבית ביחס גם כך

 מפגש אותו ואילו. בהרבה ועשיר משמעותי עולם בורא עם מפגשו המדרש בבית רוחנית וזהות בביתו עצמית זהות בניית
   .חייו רבדי בכל התפתחותו המשך את ומעצים המדרש ולבית לביתו בשובו האדם את מלוה ועוצמתו

  
   .בחיי רבנו של ייחודיים דברים מוצאים ומשכן אהל למושגים הפירושים במכלול

  ".בארץ ישראל של ישובן על עתה התנבא הפשט דרך על. ישראל משכנותיך יעקב אהליך טובו מה"
 ישראל לארץ גם. מקרא של פשוטו זהו בחיי רבנו ולדעת ישראל םע של אוהלו ומקום משכנותיו בכלל ישראל ארץ גם

 כלימודו בארצו לימודו ואין שבארצו לזה ל"בחו יהודי של ביתו דומה אינו. הבתים שאר ובהעצמת בהעמקת משמעות
 יןב מבדילה ההלכה גם. ישראל בארץ ייחודיותו) כנסת בית( קטן או גדול מקדש בבית האלוקי שהמפגש וודאי. בגלות
   .מעמדו בקביעות והן בקדושתו הן, ישראל לארץ מחוץ המוקם לזה ישראל שבארץ כנסת בית - מעט מקדש

  
 לקהילות מציון תורה שליחי איתם מביאים אותו המסר זהו. מאיליו ומובן טבעי בתים ושאר הארץ שילוב ישראל ארץ לבני
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