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  ירושלי� מקו� ורעיו�

  בירתו של ע� גולה

  מקו� נבחר

   כח–עיינו  בדברי� יב א . 1

  ?  מה מה� מלמדי�–? מה� ביטויי המפתח בקטע

  ? מה הקשר בי� שני ההבדלי�? מה ההבדלי� העיקריי�?  יב"ו את הציווי כא� לויקרא יז אוהש

  

  ? מה מפתיע בה.  נג–מלכי� א פרק ח  מו , קש המתוארת בתפילת שלמהראו את מטרת בית המד. 2

  

  ?כיצד מסביר ספר החינו& את האיסור להקריב מחו% למקדש. 3

 ספר החינו� מצוה תמ ספר החינו� מצוה תמ ספר החינו� מצוה תמ ספר החינו� מצוה תמ 

  מצוה להקריב כל הקרבנות בבית הבחירה ולא בחו�  

כי א� במקו� אשר , ]ד"י, ב"דברי� י[ועל זה נאמר , שנצטוינו להקריב כל קרב� בבית המקדש ולא בחו�

   .... ש� תעלה עולותי� וש� תעשה כל אשר אנכי מצו�'  וגו' יבחר ה

אלהי� יתקדש ' כי בהיות מקו� מיוחד בעול� לקרבנות וההתמדה בו לבקש מש� את ה, משרשי המצוה

 ויהיו לבבות בני אד� מתפחדי� ומתרככי�, המקו� ונחה  עליו רצו� האל ושפע ברכתו שופע עליו תמיד

וא� כל המקומות יוכשרו להקרבה , לזכרו וישוב כל איש  מדרכו הרעה ומ� החמס אשר בכפיו בראותו אותו

וזה נאמר אל הילדי� עד אשר יגדלו בחכמה ויבינו בכל דברי התורה סודות ,  לא יהיה כ� בכול� ידוע הדבר

� .  נפלאי

 שהעובר על זה אפילו בזמ� הזה והקריב ארצה לומר, בכל מקו� ובכל זמ�, ונוהגת מצוה זו בזכרי� ונקבות

ועובר על לאו הבא על זה כמו שנכתוב למטה בסדר זה לאו , קרב� חו�  לבית הבחירה שהוא מבטל עשה זה

, אבל אי� הכונה לומר שיהיה עלינו חיוב להקריב קרב� בבית המקדש עכשיו שהוא חרב].  ט"מצוה תל[שני 

 .  זה דבר ברור הוא

        

 ?דש ככיו� התפילהמה תפקידו של המק

    ו ו ו ו####    משנה המשנה המשנה המשנה המשנה מסכת ברכות פרק ד משנה מסכת ברכות פרק ד משנה מסכת ברכות פרק ד משנה מסכת ברכות פרק ד . . . . 4444

היה רוכב על החמור ירד וא� אינו יכול לירד יחזיר את פניו וא� אינו יכול להחזיר את פניו יכוי� את לבו 

� :  כנגד בית  קדש הקדשי

� :  היה יושב בספינה או בקרו� או באסדא יכוי� את לבו כנגד בית קדש הקדשי

      

 למוד בבלי מסכת ברכות ד& ל עמוד א למוד בבלי מסכת ברכות ד& ל עמוד א למוד בבלי מסכת ברכות ד& ל עמוד א למוד בבלי מסכת ברכות ד& ל עמוד א תתתת. . . . 5555

' מלכי� א+שנאמר  ,  יכוי� לבו כנגד אביו שבשמי�# סומא   ומי שאינו יכול לכוי� את הרוחות :   תנו רבנ�

+   'ח' מלכי� א:  + יכוי� את לבו כנגד אר� ישראל שנאמר#היה  עומד   בחו� לאר� '; והתפללו  אל ה+   'ח

�' מלכי� א:  +שנאמר,  יכוי� את לבו כנגד ירושלי�# עומד באר� ישראל היה;  והתפללו אלי� דר� ארצ

,  יכוי� את לבו כנגד בית המקדש#היה עומד בירושלי� ; דר� העיר אשר  בחרת' והתפללו אל ה+   'ח

 יכוי� את לבו כנגד בית #היה עומד בבית המקדש ;  והתפללו אל הבית הזה+   'ו' דברי הימי� ב:  +שנאמר

 # היה עומד בבית קדשי הקדשי� ;  והתפללו אל המקו� הזה+   'ח' מלכי� א:  +שנאמר, שי�קדשי הקד

: נמצא;  יראה עצמו כאילו  לפני הכפורת# היה עומד אחורי בית הכפורת ; יכוי� את לבו כנגד בית הכפורת

 מחזיר #   בצפו� , מחזיר פניו לצפו�# בדרו� ,  מחזיר פניו למזרח#במערב ,  מחזיר פניו למערב#עומד במזרח 

�מאי  : אמר רבי אבי� ואיתימא רבי אבינא. נמצאו כל ישראל מכווני� את לב� למקו� אחד; פניו לדרו

 .  תל שכל פיות פוני� בו, כמגדל דויד צואר� בנוי לתלפיות+   'שיר השירי� ד+  # קראה 
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  ?ירושלי� מקו� גבוה או נמו

  

  :מה עולה מהכתובי� הבאי�

 סכת קידושי� ד& סט עמוד א סכת קידושי� ד& סט עמוד א סכת קידושי� ד& סט עמוד א סכת קידושי� ד& סט עמוד א תלמוד בבלי מתלמוד בבלי מתלמוד בבלי מתלמוד בבלי מ. . . . 6666

מילתא אגב אורחיה ! ניתני הלכו לאר� ישראל? מאי איריא דתני עלו מבבל. עשרה יוחסי� עלו מבבל. ' גמ

שבית המקדש ,  מלמד# אלהי� ' וקמת ועלית אל  המקו�   אשר   יבחר  ה+   דברי� יז:  +כדתניא;  ל"קמ

היינו , בשלמא בית המקדש גבוה מכל אר� ישראל. ותואר� ישראל גבוה מכל הארצ,  גבוה מכל אר� ישראל

? אלא אר� ישראל גבוה מכל ארצות מנל�, דברי ריבות בשערי� וקמת ועלית+   דברי� יז:    +דכתיב

אשר העלה את בני ישראל מאר� ' לא יאמר עוד חי ה' לכ�  הנה ימי� באי� נא� ה+   ירמיהו כג:  +דכתיב

� .  אשר  הביא את בני ישראל מאר� צפו� ומכל הארצות אשר הדחתי� ש�אשר העלה ו' כי א� חי ה, מצרי

  

 תהלי� פרק סח תהלי� פרק סח תהלי� פרק סח תהלי� פרק סח . . . . 7777

 : ָלָ@ה 9ְַרְ?ד<� ָהִרי� ַ=ְבנ>ִ;י� ָהָהר ָחַמד ֱאלִֹהי� ְל5ְִב89 7& ְידָֹוד  ִי35ְֹ�   ָלֶנַצח )   יז  (

 � בפרש שדי בפרש שדי בפרש שדי בפרש שדי ] ] ] ] טטטט[[[[ה ה ה ה """"מזמור סח דמזמור סח דמזמור סח דמזמור סח ד) ) ) ) בוברבוברבוברבובר((((מדרש תהלי� מדרש תהלי� מדרש תהלי� מדרש תהלי

המקו� הרחוק ביותר , ספרד (בא כרמל מאספמיא, ה לית� תורה לישראל"כיו� שביקש הקבנת� אומר '  ר

צבאות שמו כי כתבור בהרי� ' זהו שנאמר בקבלה חי אני נאו� המל� ה, ותבור מבית אלי�,  )שידוע

 לפי שאני גבוה, עלי נאה שתשרה שכינה, זה אומר נקראתי הר תבור, )  ירמיה  מו יח(וככרמל בי� יבוא  

�לפי , עלי נאה שתשרה שכינה, וזה אומר אני נקראתי הר הכרמל,  ולא ירדו עלי מי המבול, מכל ההרי

כולכ� , ה כבר נפסלת� לפני בגבהות שיש בכ�"אמר  הקב, ועלי עברו את הי�, שאני נתמצעתי בתו�

   , ..., פסולי� לפני

�ה למה "אמר הקב, )  שופטי� ה ה  ('שנאמר הרי� נזלו מפני ה, התחילו כל ההרי� מתרעמי�  ומתמוטטי

 או גב� או דק  )שנאמר (כמה דאת אמר, הרי�  גבנוני� את� כלכ�, למה תרצו לדו� ע� סיני, תרצדו�

נאמר מרו� וקדוש ש, אי� רצוני אלא בסיני  שהוא שפל מכולכ�. ההר חמד אלהי� לשבתו)  . ויקרא כא כ(

תהלי� קלח (ושפל יראה  וגבוה ממרחק יידע  ' וכתיב כי ר� ה, ) ישעיה נז טו(אשכו� ואת דכא ושפל רוח  

  ,  שהחזיר שכינתו  למעלה, ישכו� לנצח' תלמוד לומר א& ה, יכול ישב ש� לדורי דורות,  )ו

אמר , ממקו� שנעקד יצחק אבינו, כחלה מעיסה, יוסי מהר המוריה נתלש' אמר ר, וסיני   מהיכ�   בא 

, ומניי� שעתיד לחזור למקומו, ה  הואיל ויצחק אביה� נעקד עליו נאה לבניו לקבל עליו את התורה"הקב

, הרי�' ה. ההרי�, אלו תבור וכרמל וסיני וציו�, )  ישעיה ב ב(בראש ההרי�  ' שנאמר נכו� יהיה הר  בית ה

  .  כלומר כמני� חמשה חומשי תורה

  

 1966196619661966 נאו� לקבלת פרס נובל לספרות  נאו� לקבלת פרס נובל לספרות  נאו� לקבלת פרס נובל לספרות  נאו� לקבלת פרס נובל לספרות #### עגנו�   עגנו�   עגנו�   עגנו�  יייי""""שששש. . . . 8888

 וגלה ישראל מארצו נולדתי אני באחת ירושלי� מל� רומי את טיטוסמתו� קטסטרופה היסטורית שהֱחריב 

ראיתי את , בחזו� לילה, בחלו�. אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלי�. מערי הגולה

נעימות שכאלה לא .  מל� ישראלדודי  כשאני שר עמה� שירבית המקדש בלוויי�עצמי עומד ע� אחי ה

חושד אני את המלאכי� הממוני� על היכל השירה . שמעה כל אוז� מיו� שחרבה עירנו והל� ַעמה בגולה

שא� אחי בני עמי , בלילהשֲמִיר7ת� שאשיר בהקי� מה ששרתי בחלו� השכיחוני ביו� מה ששרתי 

כדי לפייס אותי על שנטלו ממני . שומעי� לא היו יכולי� לעמוד בצער� מחמת אותה הטובה שאבדה לה

 .לשיר בפה נתנו לי לעשות שירי� בכתב

 

 תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נז עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נז עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נז עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נז עמוד א . . . . 9999

ולא , וטי פשת�ולא בח, לא תצא אשה לא בחוטי צמר? במה  אשה   יוצאה ובמה אינה יוצאה.  משנה

  ...,ולא  בנזמי�, ולא בקטלא,  ולא בעיר של זהב....ברצועות שבראשה
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 תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נט עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נט עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נט עמוד א תלמוד בבלי מסכת שבת ד& נט עמוד א . . . . 10101010

כדעבד ליה רבי , ירושלי� דדהבא: רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנ�? מאי בעיר של זהב.   ולא בעיר של זהב 

   .עקיבא לדביתהו

  

 תהלי� פרק קכב תהלי� פרק קכב תהלי� פרק קכב תהלי� פרק קכב . . . . 11111111

) ג: (עְֹמד8ת ָהי< ַרְגֵלינ< 5ְGִָעַרִיְ� ְיר<5ָָלִ� )ב: (ר ַהַ@ֲעל8ת ְלָדִוד Hַָמְח9ִי Gְאְֹמִרי� ִלי Gֵית ְידָֹוד ֵנֵל5ִ�ְי) א(

Gְָרה  JKָ   ַיְחIָו  � ָעל< 5ְָבִטי� 5ְִבֵטי ָיJ ֵעד<ת ְלִיHְ) ד: (ְיר<5ַָלִ� ַהGְנ<ָיה 3ְִעיר 5ֶח>Lָ5ְֶידָֹוד � :ָרֵאל ְלהֹד8ת ְל5ֵ

ְיִהי 5ָל8� ) ז: (5ֲַאל< 5ְל8� ְיר<5ָָלִ� ִי5ְָלי< אֲֹהָבִיְ�) ו: (3ִי 5ָָ@ה ָי5ְב< ִכְסא8ת ְלִמMָ5ְט 3ְִסא8ת ְלֵבית Iִָויד) ה(

ְלַמַע� Gֵית ְידָֹוד ֱאלֵֹהינ< ֲאַבְק5ָה ט8ב ) ט: ( ָ;א 5ָל8� Gְָ�ְלַמַע� 7ַחי ְוֵרָעי ֲאַדGְָרה) ח: (Gְֵחיֵלְ� 5ְַלָוה 7Gְְרְמנ8ָתִיְ�

 : ָלְ�

 

� על תהילי� פרק קכב פסוק ג � על תהילי� פרק קכב פסוק ג � על תהילי� פרק קכב פסוק ג � על תהילי� פרק קכב פסוק ג """"מלבימלבימלבימלבי. . . . 12121212        

 שאליה ובעבורה יתחברו האברי� הפרטי� של הגו& # היא הבנויה כעיר שחברה לה יחדו #ירושלי� ) ג(

  :הכולל יחדיו להיות גו& אחד

אומר כמו שא� תשאל , שירושלי� היא המעמדת חבור הגויה הכללית ואחדותה אחר שבאר # שאלו ) ו (

 �לשלו� הגויה האישיית נשיב לו ששלומה תלוי א� האיברי� והכחות שבגויה מקושרי� ויש לה� שלו

כ� א� תשאלו לשלו� ירושלי� נאמר התשובה ששלומה , כי בעת יעשה פירוד ביניה� אז יבא המות, יחדיו

אחר ,  א� אוהבי ירושלי� יהיה ביניה� שלוה פנימית בזה תלוי שלו� ירושלי�#הבי� תלוי א� ישליו א

כ א� יתעורר בי� אישיה� ריב ומדני� ופירוד לבבות לא נמצא "וא, שעקר עני� ירושלי� היא אחדות האומה

�י� והנה יש הבדל ב, לא א� יתפרדו, כי עקר שלומה היא א� היא כעיר שחוברה לה יחדיו, שלו� ירושלי

י שישראל יהיה לה� "אמר שע, שלו� ובי� שלוה ששלו� הוא השלו� החיצוני ושלוה הוא השלוה הפנימית

 שיהיה אהבה ביניה� הג� שלא יהיה לה� שלו� ע� אויביה� החיצוני� זה #א אוהבי� "שעז, שלוה פנימית

  .י"ואז ע, יגרו� שלו� ירושלי� החיצו�

 

 

 


