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ִתיָּה  ֶאֶבן  –  ואתחנןפרשת  ֵביתַהשְּׁ ׁש בְּׁ דָּ  ַהִמקְּׁ

י יֹאַמר " שנאמר בית המקדש בירושליםעל חורבן  את עם ישראל ניחםהנביא  ֶליהָׁ ק  ֱאֹלַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעמִּ אּו א  רְּ קִּ ִּם וְּ ַל רּושָׁ ב יְּ רּו ַעל ל  יֶכם: ַדבְּ
ל ַחטֹאֶתיהָׁ  כָׁ ם בְּ ַליִּ פְּ ַיד ה' כִּ ה מִּ חָׁ קְּ י לָׁ ּה כִּ ה ֲעֹונָׁ צָׁ רְּ י נִּ ּה כִּ אָׁ בָׁ ה צְּ אָׁ לְּ י מָׁ ַעל על גאולת ציון שנאמר " גם להתנבאות הוסיף. והוא ב( –)ישעיה מ, א " כִּ

ַבשֶ  ְך מְּ י לָׁ ֹבַה ֲעלִּ ה ֱאֹלַהר גָׁ נ  ה הִּ הּודָׁ י יְּ ר  עָׁ י לְּ רִּ מְּ י אִּ אִּ ירָׁ י ַאל תִּ ימִּ רִּ ִּם הָׁ לָׁ רּושָׁ ַבֶשֶרת יְּ ְך מְּ י ַבֹכַח קֹול  ימִּ רִּ יֹון הָׁ ק ק  ֶרת צִּ זָׁ חָׁ י ה' בְּ ה ֲאֹדנָׁ נ  יֶכם: הִּ
יו נָׁ פָׁ תֹו לְּ ֻעלָׁ תֹו ּופְּ רֹו אִּ כָׁ ה שְּ נ  ה לֹו הִּ לָׁ ֹרעֹו ֹמשְּ  .ישעיה מ, ט( 'דוד מצודת'י( ) –)ישעיה מ, ט " יָׁבֹוא ּוזְּ

 ?בעולםולא באף מקום אחר  ירושליםבעיר הקודש דווקא את בית המקדש  ישראל יבנועם ש החליט, מדוע ה' יתברך להביןויש 

 הקב"ה הטיל אבן בירושלים וממנה הושתת ונוצר כל העולם

'אבן'  לקח הקב"ה )זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה ועלמא לא תברי( העולםלפני שנברא עוד  )'ילקוט ראובני' פרשת בראשית ד"ה יום ראשון נטל( ביום הראשון ליצירה
קרשה מאש רוח שהתגשמה ונ (, 'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף עב ע"א ד"ה 'פתח רבי יהודה' מהרמ"קרכב ע"א ד"ה פתח ואמר )זוהר פרשת פקודי דף יקרה מתחת כסא כבודו

. )'ילקוט ראובני' פרשת בראשית ד"ה יום ראשון נטל(בירושלים המקדש וזרק אותה במקום בו עתיד להיות  ד"ה תא חזי האי אבן()עפ"י זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א  ומים
 מילעד  (, זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה ועלמא לא תברי)זוהר פרשת פקודי דף  רכב ע"א ד"ה פתח ואמר שראשה האחד היה נעוץ בתוך התהוםכך בארץ שקעה  האבן

וראשה  (. ראה זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה 'תא חזי' שלפעמים יוצא מהאבן מים והיא ממלא את התהומות)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף צא ד"ה 'פוקד עון אבות' ממהרח"ו התהומות
)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף צא ד"ה 'פוקד עון אבות'  דשבמקום שבו עתיד להיבנות בית המק )זוהר פרשת פקודי דף  רכב ע"א ד"ה פתח ואמר( האחר היה למעלה

וד"ה ועלמא לא  )זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה תא חזי אמצעיתו של העולםשהוא  )זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה ועלמא לא אתברי( 'קודש הקודשים'ולהיות  ממהרח"ו(

 .ואמר(, זוהר פרשת פקודי דף  רכב ע"א ד"ה פתח אתברי

ּה" ליה שאל איובעו'אבן הפינה' שממנה הושתת העולם  אבן זו היא תָּ ה ֶאֶבן ִפנָּ ממנה . )זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה ועלמא לא תברי( )איוב לח, ו( "ִמי יָּרָּ
בבטן  להתפתח מתחילשילוד אישה כמו ו .(רכב ע"א ד"ה פתח ואמר זוהר פרשת פקודי דף) התחיל להתפשט כל העולם ימינה ושמאלה ולכל הצדדים

האבן  שבתחילה התפשט ,כך גם העולם אות ג ד"ה ואף בצלאל( למחבר 'שבט מוסר' )'מדרש תלפיות'נמתח לארבע צדדים והולך במרכז גופו וש רמהטבּואמו 
עוד על כל ארץ  התפשטות צחה וזכה. אחר כך התפשטה האבןב ,לכל השטח שעתיד להיות בו בית המקדש וירושלים שבתוך החומות

אחר היתה דקיקה וצחה בעפרה יותר מכל שאר עפר העולם אך לא כמו ההתפשטות הראשונה. ו ההתפשטותכש ,התקדשהוהיא  ישראל
יותר  תפשטות חשוכה וגסה בעפרהיתה השאר האומות, והיא ה מקום מושבם של האדמהלישית לכל שאר חלקי שתפשטות הכך היתה 

רכב ע"ב  פקודי דף )זוהר פרשתבאמצע וכל העולם התפשט מסביב לה היתה  שאבן זונמצא כך  .(רכב ע"ב ד"ה 'בתלת' עד ד"ה והא אוקמוה זוהר פרשת פקודי דף) מהכל

 .(, עפ"י גמ' יומא דף נד ע"בד"ה אתפשטותא תניינא

 " שנאמרֹבהּוונקראת בתורה " וישבו על הארץ(יגש ד"ה )'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת והארץ  התפשטהמר הראשון שממנו החֹו היא האבן הזאת
ֹבהּו" ה ֹתהּו וָׁ תָׁ יְּ ֶרץ הָׁ אָׁ הָׁ התלבש בצורה כבר " הוא כאשר חומר הארץ ֹבהּו" הוא חומר שאין בו ממש ואילו "ֹתהּו"כאשר  )בראשית א, ב(" וְּ
)'זוהר חדש' פרשת בראשית דף ט ע"א ד"ה  מאבן זושיצאו )גמ' חגיגה דף יב ע"א( ובשם זה נקראו גם האבנים המשוקעות בתהום . (שאמר רמב"ן בראשית א, א ד"ה ואחר)

'ויקרא ) ממנה נשתתו )'מדרש תנחומא' אות ג ד"ה ואף בצלאל( כי בה התחיל הקב"ה לברוא את עולמושתיה' ה'אבן  בשםגם  נקראת אבן זו. (אמר רבי אלעזר

 )'אור החמה' על זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה 'שתיה דמינה' מהרא"ג( והתייסד( , גמ' יומא דף נד ע"ברמב"ן בראשית א, א ד"ה ואחרזוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה תא חזי, ' פרשת אחרי מות כ, הרב
לכן 'שתיה' הוא גם . בראשית דף ט ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר( )'זוהר חדש' פרשת ועליה העולם עומד )זוהר פרשת וישב דף קפו ע"א ד"ה עלמא כד אתברי( והשתכלל כל העולם

 .רכב ע"א ד"ה פתח ואמר( זוהר פרשת פקודי דף) לה לכליוד ושתם אותה יסהקב"ה ׂשכי י"ה' -לשון 'שת

יתָׁ "לכן על ישראל שבאים אליה על דבר המשפט נאמר  ,השאר נקרא גבוה יותר מכל מקום המקדש לִּ עָׁ תָׁ וְּ ַקמְּ ַחר ה'  וְּ בְּ קֹום ֲאֶשר יִּ ֶאל ַהמָׁ
יתָׁ , ")דברים יז, ח(" יָך בֹוקֶ ֱאֹל לִּ עָׁ תָׁ וְּ ַקמְּ כמו יותר אף שיכולים לבוא לירושלים מאיזה הר גבוה על  למקדש 'עולים'תמיד כי  ,לשון עלייה –" וְּ
ד ַעל כפי שנאמר " לים ולא עוליםחרמון שממנו יורדים לירושהר  מֹון ֶשֹיר  ַטל ֶחרְּ יֹוןכְּ י צִּ ר   המקדש נקרא מקוםוהטעם ש .)תהלים קלג, ג(" ַהרְּ

וכל הבאים לשם  ,האמצעית שבכדורנקודה המרכז וההוא שם של עולם תחילת יצירה ו יתֹוִת אל כי הוא מׁשְּׁ רישיותר מכל ארץ גבוה 
פונים וממנה  אליה 'תיֹוהפִ 'כי מהנקודה הזאת התרחב והתפשט הכדור עד שנעשה עגול כמות שהוא, וכל  ם ולא יורדיםעוליתמיד 

עלייה במעלת וגדולת רק  עלייה, לא יקרא האלי שיפנובלי ספק מכל צד לכן  .ורא המרכז האמיתי של הכדוהי תםיונקים יניקת חיּו
 .בשם החתם סופר יו"ד חלק רל"ד( 'בן שמעון סימן תקפב ד"ה 'ולכאורה)'שער החצר' לר' דוד  הק ביחס אליד ועמֹוירּו הסביבעלייה ממש כי כל מה שהמקום לבדה אלא 

 שם את מקום המקדששתיה וייסד על אבן ה יעקב אבינו שכב

והגיע מיד אל  הדרךקפצה לו במקום שהתפללו אבותיו בהר המוריה, יעקב אבינו יצא מבאר שבע והלך לחרן, וכשנמלך לחזור ולהתפלל 
יעקב לקח  .חלק אורח חיים א ציצית ג אות יב( לר' נתן )'ליקוטי הלכות' אל מקום אבן השתיה (, רש"י בראשית כח, יזרמב"ן בראשית כח, יז ד"ה והאבן אשר שם מצבה) הר המוריה

ה:והלך ללון שנאמר " למראשותיום אותם שנים עשר אבנים וש נָׁ רָׁ ֶלְך חָׁ ַבע ַוי  ר שָׁ א  בְּ א ַיֲעֹקב מִּ א ַהֶשֶמש  ַוי צ  י בָׁ ם כִּ ֶלן שָׁ קֹום ַויָׁ ַגע ַבמָׁ פְּ ַויִּ
קֹום ַויֶָׁשם  י ַהמָׁ נ  ַאבְּ ַקח מ  קֹום ַההּואַויִּ ַכב ַבמָׁ שְּ יו ַויִּ ַרֲאֹשתָׁ  . וכשהשכים יעקב בבוקר, ראה שהאבנים הפכו להיות אבן אחתיא( -)בראשית כח, י " מְּ

ֶאֶבן ֲאשֶ על האבן שנאמר "אותו ן משמים והוא יצק ֶשמֶ . אז ירד לו )ראה 'בראשית רבה' סח, יא( ַקח ֶאת הָׁ ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַויִּ כ  יו ַוַישְּ ַרֲאֹשתָׁ ם מְּ ר שָׁ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ּה ֹצק ֶשֶמן ַעל רֹאשָׁ ה ַויִּ בָׁ ּה ַמצ  )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לה ד"ה  תהומותההקב"ה הטביע את האבן הזאת עד עמקי  אחר כך .)בראשית כח, יח(" ַויֶָׁשם ֹאתָׁ

 .(, זוהר פרשת נח דף עב ע"א ד"ה רבי יהודהד"ה מכאן אתה למד)'פרקי דרבי אליעזר' פרק לה  'אבן שתיה' שמשם נמתחה כל הארץנעשתה ואבן זו והביט יעקב( 

 יכלה שיבנה עליה המקדשולא  בני האדםהיתה 'מתמוטטת' מפני עוונות  אך ,עולםבריאת ההיתה קיימת מימות  הראשונה שתיההאבן 
)'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף עב ע"א ד"ה 'פתח רבי יהודה'  להששקעה בתהום ונוספה החדשה האבן  באמצעות העמידהעל ידי מעשיו  יעקב אבינוש עד

קרא  יעקב העולם. מטעם זה נעמדזכותו בו )רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק לה ד"ה מכאן אתה למד( האבן של יעקב היתה חיזוק לקיום העולםכך ו .מהרא"ג(
ה" לאבן מה שלא , )'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף עב ע"א ד"ה 'פתח רבי יהודה' מהרא"ג( על עומדה הראשונה 'אבן השתיה'את  הציבכי  )בראשית כח, יח( "ַמֵצבָּ

כל ארץ ישראל  'התקפלה'מטעם זה אמרו רבותינו שכאשר יעקב אבינו ישן . )זוהר פרשת נח דף עב ע"ב ד"ה תא חזי אברהם( עשה אף אדם אחר עד ימיו
)'אור החמה' על זוהר פרשת נח דף עב ע"א ד"ה 'פתח רבי כדי ללמד שארץ ישראל שהיא יסוד כל העולם היתה עומדת תחת זכותו  בראשית כח, יג( )ראה רש"יתחתיו 

 .)זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ד"ה תא חזי האי אבן(להיות קיום לעולם העמידה הוא ש, יהודה' מהרא"ג(

ראשית עם שנבראה  'שתיההאבן ' גבי הוא ישן עלשאלא ישן בהר המוריה, שכיעקב אבינו תחת התקפלה ממש ארץ ישראל אין הכוונה שו
)'כלי יקר' בראשית כח,  והשוכב במקום ההוא דומה כאילו שוכב על כל הארץ כי משם מתפשטים לכל הרוחותם היה מקומה, שאשר הבריאה 

מעט 'אבן זו היא ש, )'אהבת יהונתן' הפטרת ויגש ד"ה וישבו על הארץ( וממנה נמתח כל העולם (ויגש ד"ה וישבו על הארץ, 'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת יג ד"ה אני ה'
שהוא ליעקב  אז אמר. לכן ה' 'ליקוטי הלכות' לר' נתן חלק אורח חיים א ציצית ג אות יב(עפ"י ) כולו העולם המקום של כלוכלול בה  'בההמחזיק את המרּו

יו ַויֹאַמר שנאמר "כפי משם הוא מקורם הרי שכל ארבע רוחות העולם את יפרוץ לכל הרוחות כי על ידי מקום זה יקנה  לָׁ ב עָׁ צָׁ ה ה' נִּ נ  הִּ וְּ
ק  חָׁ צְּ י יִּ אֹלה  יָך ו  בִּ ם אָׁ הָׁ רָׁ י ַאבְּ י ה' ֱאֹלה  ֶליהָׁ ֲאנִּ ב עָׁ ה ֹשכ  ֶרץ ֲאֶשר ַאתָׁ אָׁ ֶעָך: הָׁ ַזרְּ ה ּולְּ ֶננָׁ ָך ֶאתְּ ֶרץ וְּ  לְּ אָׁ ֲעָך ַכֲעַפר הָׁ יָׁה ַזרְּ ה הָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ ק  ה וָׁ תָׁ יָׁמָׁ ַרצְּ ּופָׁ

ה בָׁ ֶנגְּ ֶעָך וָׁ ַזרְּ ה ּובְּ מָׁ ֲאדָׁ ֹחת הָׁ פְּ שְּ ל מִּ ָך כָׁ כּו בְּ רְּ בְּ נִּ  .)'כלי יקר' בראשית כח, יג ד"ה אני ה'( יד( –)בראשית כח, יג " וְּ

 יעקב אמרכפי ש )'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא על הפסוק 'ויקח את האבן'(במקום שעתיד לעמוד היכל ה'  והיא נוספה שיעקב יצק שמן על האבן אחרי
ית ֱאֹל" ֶיה ב  הְּ ה יִּ בָׁ י ַמצ  תִּ ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאֶשר ַשמְּ הָׁ )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לה ד"ה מכאן  עקב נפל והתפלל לפני אותה אבן השתיהי, (כב)בראשית כח, " יםקִּ וְּ

 . יעקב אבינו ייחד(שנאמר והאבן ד"ה ונפל יעקב)רד"ל על 'פרקי דרבי אליעזר' פרק לה אות עא ד"ה  'קודש הקודשים'כנגד  ונתמכּוו שהיא כמו ארון ברית ה'אתה למד( 
)ראה  ראה ששקעה עליו השמש באותו היום מוקדם שלא בעונתהכאשר  (ד"ה והאבן הזאת ' בראשית כח, כבהקדוש )'אור החייםלמקדש  את אותה האבן

מטעם זה  שהריאינו צריך אל השמש ואדרבא השמש צריכה אליו, הוא מקום המקדש שהבין שמקום זה על ידי כן , ו'בראשית רבה' סח, י(
)'כלי יקר' בראשית כח, יא  ולא להיפך לעולם ויאירשהאור ייצא מן המקדש  על מנתהחלונות של בית המקדש היו רחבים מבחוץ וצרים מבפנים 

הֹוִציא ֶאת " בבית המקדש השני נאמר של יעקב אבינו על האבן הזאת. ד"ה ולכך קראו מקום סתם( הוְּׁ רֹאׁשָּ ֶאֶבן הָּ היא האבן שהיתה ש)זכריה ד, ז(  "הָּ
 .)'כלי יקר' בראשית כח, יא ד"ה ויקח מאבני המקום( את בית המקדש ייסדו בהאשר מראשותיו של יעקב 

 בית המקדש המקום בו צריך להיבנותדוד המלך חיפש ומצא את 

קֹוםדוד המלך ידע שה' ציוה " תָׁ ֶאל ַהמָׁ ַלכְּ הָׁ ַחר ה' ֱאֹל וְּ בְּ ם יָךקֶ ֲאֶשר יִּ מֹו שָׁ ן שְּ ַשכ  לשכון דווקא במקום המיוחד יתברך כי רצונו  )דברים כו, ב(" לְּ
הוא בהר המוריה המקודש לה' שנאמר  משכנו. והכל ידעו שיעקב אבינו הודיע שמקום כל מקום שישכון בומכבד  אף שהוא יתברך לו,
ם " י אִּ ין ֶזה כִּ קֹום ַהֶזה א  א ַהמָׁ א ַויֹאַמר ַמה נֹורָׁ ירָׁ ית ֱאֹלַויִּ ם יםקִּ ב  יִּ מָׁ ֶזה ַשַער ַהשָׁ הוא המקום אשר  היכןישראל ידעו א אך ל, )בראשית כח, יז(" וְּ

ועל אף שידעו שהמקום בו בחר . )'נחלת בנימן' על טעמי המצוות מצוה צו דף קכו ע"א טור ב ד"ה אכן עוד חל עלינו( יעקב כדי לידע שזה הוא מקום המקדש שם שכב
וד"ה וזה  וש' פרשת תרומה כה, ח ד"ה ופירש שני העניינים)'אלשיך הקד היה בלתי ניכר בימים ההםלפי ש ידעו את ייחוד מקומוהם לא ה' הוא הר המוריה, 

קֹוםלגמרי וקראה לו רק בשם "אותו והתורה מצידה העלימה  (אחשוב לא יריבו השבטים שכדי  )ראה דברים כו, ב, דברים יח, ו, דברים יז, ח, דברים טז, ו(" ַהמָׁ
 .העלמת המקום( אופן )'רבינו בחיי' דברים יב, ה ד"ה 'ומה שסתם הכתוב' ועיי"ש כיצד הבין את בנחלתםזה  לקבל את מקוםביניהם 

ֶיה ֵבית ֱאֹלדוד המלך ביקש להשלים את נדרו של יעקב אבינו " ה ִיהְּׁ ִתי ַמֵצבָּ ֶאֶבן ַהזֹאת ֲאֶׁשר ַׂשמְּׁ הָּ למצוא את  לכן רצה )בראשית כה, כב(" יםִק וְּׁ
ל ֻענֹותֹו:ועל כך נשבע דוד ואמר " .מקום בית ה' ת כָׁ ד א  וִּ דָׁ כֹור ה' לְּ יר ַהַמֲעלֹות זְּ י  שִּ יתִּ ֹאֶהל ב  בֹא בְּ ם אָׁ יר ַיֲעֹקב: אִּ ַדר ַלֲאבִּ ַבע לה' נָׁ שְּ ֲאֶשר נִּ

קֹום לה'  א מָׁ צָׁ ה: ַעד ֶאמְּ נּומָׁ ַעַפי תְּ ַעפְּ י לְּ ינָׁ ע  ַנת לְּ ן שְּ ם ֶאת  י: אִּ צּועָׁ ם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרש יְּ יאִּ נֹות ַלֲאבִּ כָׁ שְּ אנּוהָׁ מִּ צָׁ ה מְּ תָׁ רָׁ ֶאפְּ ַמֲענּוהָׁ בְּ ה שְּ נ  ר ַיֲעֹקב: הִּ
י יַָׁער ד  שְּ זיק את יעקב על ידי נדרו אשר וגם נדר ל'אביר יעקב' הוא יתברך שמו אשר הח ,שדוד המלך נשבע לה' כלומר ו( – א)תהלים קלו ,  "בִּ

לא היה אך בהר המוריה  מקום המקדש הואכי  ידעוששעל אף  הוסיף דוד המלך לומרו. עתה דוד המלך להשלים את נדרוביקש שו נדר
הבעיר מושב כמו " הואשמקומו  וחשבו, של ההר ייחוד מקומו ידוע להם תָּ רָּ )'אלשיך  בין לוז לירושליםונמצאת  " הסמוכה לירושליםֶאפְּׁ

 .ד"ה ועל פי דרכינו וד"ה ופירש שני העניינים( הקדוש' פרשת תרומה כה, ח

ֵדי "אל נתן הנביא והוא הודיעו כי המקום הוא  'דבר האלקים'בא  דוד המלך טרח מאוד למצוא את מקום בית המקדש, עד אשר ִבׂשְּׁ
נָּ ן ֶר בגֹו )תהלים קלו , ו( "יַָּער בּוִס ה ֲאַרוְּׁ  .()'אלשיך הקדוש' פרשת תרומה כה, ח ד"ה ופירש שני העניינים וד"ה וזה אחשוב דש לה' מאז נברא העולםהמקום המקּו וזהו, יַהיְּׁ

ֲאסּו" ועליה הוא אמרהיתה חביבה על דוד המלך מאוד  'אבן השתיה' ה ֶאֶבן מָּ רֹאׁש ִפנָּ ה לְּׁ תָּ יְּׁ )זוהר פרשת נח דף עב ע"א ד"ה כב(  )תהלים קיח, "ַהבֹוִנים הָּ

עד שנעשו  "עלי יניח צדיק את ראשו!" האמר תוכל אחרבו ביניהם הם אבנים לקח שנים עשר יעקב אבינו ששכידע  דוד המלך. פתח ואמר(
שנים עשר השבטים שהם בין גם שככה תהיה מריבה  ,להיות העתידעל פת ת ומֹואֹוהבין מזה כי הוא , ויא( ,)ראה רש"י בראשית כח לאבן אחת ןכול

כל השבטים לכן דוד המלך עשה את  .יבחלק בית המקדש כלומר שיהיה "!ראשועלי יניח צדיקו של עולם את כי כל שבט יאמר ", אבני נזר
נָּ ן גֹוֶר לקנות את על מנת מכל השבטים  כסף'אבן אחת' כאשר גבה ל בּוִס ה ֲאַרוְּׁ  .)'כלי יקר' בראשית כח, יא ויקח מאבני המקום( יַהיְּׁ

 שמעל המקדש אל אבן השתיה 'שער השמים'השפע יורד דרך 

עזרת כהנים,  ,ההיכלקודש הקודשים,  והם )'ליקוטי הלכות' לר' נתן אורח חיים א נשיאת כפים ה אות ה( ארץ ישראל התקדשה בעשר קדושות זו למעלה מזו
לפי שיטת רבי יוסי ראה ר' עובדיה  ט –)משנה כלים א, ו יל, הר הבית, לפנים מן החומה, עיירות המוקפות חומה, ארץ ישראל עזרת ישראל, עזרת נשים, הח  
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)'ליקוטי הלכות' לר' נתן אורח חיים א נשיאת הרי הוא מקודש יותר  בקודש הקודשים שתיההאבן שיותר סמוך לנקודת מה ו .(מברטנורא כלים א, ט ד"ה ופורשין

, ()'ליקוטי הלכות' אורח חיים א ענין קדושה דסידרא א אות ה כוללת את כל עשר הקדושות עצמהו'אבן השתיה'  .הקדושה העשירית ששם היא כפים ה אות ה(
קודש הקודשים כמו סובבות אחת את חברתה סביב ת שֹוכל הקדּו .)'ליקוטי הלכות' לר' נתן אורח חיים א נשיאת כפים ה אות ה( היא עיקר יסוד המקדשו

משכן טומאת מקום א ושה 'חוץ לארץ'וסביב לארץ ישראל נמצא  .עד לארץ ישראל שבמרכז החל מקודש הקודשים ,בצל ם שלגלדי
 .הכתוב(מעין ראשון נהר כה ד"ה וזה שאמר לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'חסד לאברהם' רים הרוחניים הש

םנמצא " מעל לבית המקדש יִּ מָׁ ם " כפי שאמר יעקב אבינו "ַשַער ַהשָׁ י אִּ ין ֶזה כִּ ית ֱאֹלא  ֶזה  יםקִּ ב  םוְּ יִּ מָׁ )'אלשיך הקדוש' פרשת  )בראשית כח, יז(" ַשַער ַהשָׁ

כאשר . מצוה צו דף קכו ע"א טור ב ד"ה אכן עוד חל עלינו(על טעמי המצוות לר' בנימין יצחק וואלף )'נחלת בנימן' מכוון כנגד הר המוריה ממש  והוא, תרומה כה, ח ד"ה הנה זה כל פרי גודל(
הוא כגודלו של  למעלה. שיעורו הצר חבן אחד מרובע הנמצא באמצע כיפת השמים, למעלה הוא צר ולמטה רחלֹובעצם  זה הואהשער ה

החלון התחתון של  הגודלבית המקדש כך שכולו היה נתון תחת החלון. אמצע עוביו של החלון הוא כשיעור עיר הקודש ירושלים, ושיעור 
מכל העולמות  מעין שלישי נהר ג ד"ה רוצה לומר(א "לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד)'חסד לאברהם' יורד השפע  הזה דרך החלוןכמו כל ארץ ישראל. הוא למטה 

אל אבן השתיה  ()'חסד לאברהם' מעין שלישי נהר ג ד"ה רוצה לומר בדרך ישרה על בית המקדש )'אלשיך הקדוש' פרשת תרומה כה, ח ד"ה הנה זה כל פרי גודל( העליונים
האבן אצל יעקב ולזה הועילה יציקת השמן על  .פרשת בראשית אות ה ד"ה גם יאמר הכתוב וד"ה והנה אמרו חכמינו(לר' חיים טירר )'באר מים חיים'  שבקודש הקודשים

ּהאבינו שנאמר " ֹצק ֶשֶמן ַעל רֹאשָׁ שפע' היורד מהעליונים ה' תתהיה בית קיבול לקבל 'שתיההאבן על ידי כן גרם ש'כי  )בראשית כח, יח(" ַויִּ
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא על הפסוק 'ויקח את האבן'(

אחרי . לכן (מצוה שעא ד"ה שלא להקריב קרבן, 'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת ויצא ד"ה ויחלום וכו' להרדב"ז )'טעמי המצוות' לותת התפיא גם מקום עלייהו 'שער השמים'
 כךורצה להתפלל שם על חטאו  ע שהמקום מוכן לקבלת התפילהכי יד ,יישב בהר המוריההלך והתהוא אדם הראשון גורש מגן עדן ש
גם האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב הגיעו להר המוריה והתפללו ו .פסוק' מהמחבר(על ד"ה ' אדם הראשון)'מדרש תלפיות' ענף ישמע אותו הבורא מיד ש

על 'תנא דבי לר' שמואל הידא  )'זיקוקין דנורא ובעורין דאשא' על בניהםסימן ו ד"ה במדרש בית המקדש(  למחבר 'שבט מוסר' )'ידו בכל' ('בית'ו 'שדה' 'הר' לו)ראה גמ' פסחים דף פח ע"א שקראו שם 

ששם הוא לפי כנגד ירושלים ובית המקדש תמיד הארץ מתפללים  קצוותישראל הנפוצים בכל עם ש וזה הטעם. , כא(ראשוןאליהו זוטא' פרק 
)'טעמי המצוות' להרדב"ז מצוה שעא ד"ה שלא להקריב  עולות ומשם התפילות יח ע"א ד"ה ובמדרשו של רשב"י(בחלק 'סוד תפלות מעומד' דף לר' מאיר בן גבאי )'תולעת יעקב' 'שער השמים' 

י ֶאל ה' " אמר דוד המלךועל זה . קרבן( יקֹולִּ נִּ א ַוַיֲענ  רָׁ ש ֶאקְּ דְּ ַהר קָׁ המ  שֹוכלומר שה' עונה אותי " )תהלים ג, ה(" ֹו ֶסלָׁ דְּ ַהר קָׁ שם הוא שער ש "מ 
ה"ודבר זה הוא  .כל התפילות ותדרך שם עולהשמים ו )'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי  אף בזמן שאין בית המקדש קיים יהיה לנצח" כלומר ֶסלָּ

 .'ישיבת ישראל בחוץ לארץ'( –)להרחבה על תפילות ישראל שבחוץ לארץ ראה מאמרינו לפרשת בחוקותי  תהלים ג על הפסוק 'קולי אל ה' אקרא'(

סגר מעט מעט את ר שאענן עבה של העוונות של לשון הרע ורכילות ונבילות הפה קודם חורבן בית המקדש, נעשה גוף  ַרבּוכאשר 
. ותכף אחרי שנחרב בית ק השפע לרדת ונחרב הביתהחלון כולו ונפס, עד שביום ט' באב נסגר שמעל המקדש סביבות שפתי החלון

קא בשעת החורבן, כי אז ניתן רשות ואלא דו לעולם המקדש הקב"ה פתח את החלון ועשה שלא ייסגר עוד. לכן פתח זה לא נסתם יותר
 משם מיד כי אין להם שלטון 'ניםיצֹוהח'תגרשו ה ואחר כך חריב את בית המקדש בעוונות הרבים.להיכנס לארץ ישראל ולה 'חיצונים'ל

היה  יועלמקום חיבור בין שמים לארץ, כי מ היווהשבית המקדש היה קיים הוא כוכך  .)'חסד לאברהם' מעין שלישי נהר ג ד"ה רוצה לומר(בארץ ישראל 
)'אלשיך הקדוש'  השפע העליון להאיר על הארץ ולדרים עליה יורד ממנור שא )'ליקוטי הלכות' אורח חיים ב ברכת המזון ומים אחרונים ה אות ג( 'שער השמים' את

)'ליקוטי  יסוד הארץשהיא אבן השתיה  היתהלמטה  וכנגדו פרשת תרומה כה, ח ד"ה הנה תצילנה אזנים, הקדמת 'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כץ דף עו ע"א טור ב ד"ה וכאן אמרינן(

 .אחרונים ה אות ג(אורח חיים ב ברכת המזון ומים לר' נתן הלכות' 

 מאבן השתיה שבקודש הקודשים יוצא שפע לכל העולם

זוהר ) של בני האדם כלומר אמצע היישוב (ד"ה בגין דעינויסוף , זוהר פרשת ויחי דף רכו ע"א )'מדרש תנחומא' פרשת קדושים אות י ארץ ישראל נתונה באמצע העולם

 )'מדרש תנחומא' פרשת קדושים אות י( , וירושלים באמצעיתה של ארץ ישראללר' שלום בוזאגלו על זוהר פרשת תרומה דף קנז ע"א( מקדש מלך'פרשת תצוה דף קפד ע"ב ד"ה בתרין נקודין, 
באמצע ירושלים, נמצא בית המקדש  .על זוהר פרשת תרומה דף קנז ע"א( לר' שלום בוזגאלו )'מקדש מלך' מגיע מירושלים שהשפע לארץ ישראל כשהכוונה

)'מדרש תנחומא' פרשת קדושים , והארון באמצע ההיכל, ואבן שתיה שממנה נשתת העולם נמצאת לפני ארון הברית שוההיכל באמצע בית המקד

 .א ה, ב(על משנה יומ 'יום טוב תוספות')הקודשים באמצע קודש  (, וכן זוהר פרשת שלח לך דף קסא ע"ב ד"ה תא חזי כד ברא. ראה זוהר פרשת תרומה דף קנז ע"א ד"ה אלא קדשא בריך הואאות י
וכמו שלבו  ,פרשת ויצא ד"ה או יקרא א"י( לר' חיים ויטאלעל התורה )'עץ הדעת טוב'  העולם הנקרא כדור הארץכל אבן השתיה היא נקודת אמצע של  כך נמצא כי

וזה נרמז במה שאמרו  .)זוהר פרשת פנחס דף רכא ע"ב ד"ה שאלתא אחרא( באמצע ישוב העולםשלב השתיה' היא האמצע הגוף כך 'אבן של האדם נמצא ב
ֶנֶגד בתפילה ש"האדם צריך רבותינו כי  בֹו כְּ ן ֶאת לִּ ַכּו  ית ֹקֶדשיְּ ים ב  שִּ דָׁ שער א פרק ד ד"ה גם א "תלמיד הגרלר' חיים מוולוזי'ן פש החיים' משנה ברכות ד, ה( )'נ)ראה " ַהקָׁ

 .על זאת(

)'ספר הליקוטים' יוצא שפע לארץ ישראל ולכל שאר העולם מאבן השתיה כך גם מגיעים תוצאות חיים לכל האיברים, ומהלב של האדם כמו ש

ח של המאכלים בא תחילה ללב שהוא מלך על כל האברים בגוף, והלב לוקח כל הכֹ וכמו ש .להרמ"ד וואלי חלק א ב'נושאים שונים' ד"ה דע שכל העולם כלו(
יח לכל האברים דרך מעבר הזך והנקי והשאר שולח מאתו כֹ את לעצמו  ידִּ רִּ  ,ארץמשמים ליורדות הת ַהַחיּות שפעֹוהכל כך גם  ,םַהּוְּ

 )'באר מים חיים' פרשת בראשית אות ה ד"ה גם יאמר( העולם תחלק השפע לכל אברימומשם  'שתיההיא 'אבן שארץ ה אמצע תמגיעות תחילה אל נקוד
כך שאין מקום שלא ניזון , )'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנז ע"א ד"ה 'ויש עוד מייחד' מהרמ"ק( בתחילה בירושלים ואז בארץ ישראל ובסוף בכל היישוב

מזון לכל יוצא ה ומירושלים .רבנהבחּו שהיאאפילו  (זוהר פרשת וישב דף קפו ע"א ד"ה ועלמא כד אברי, בריך הוא אשת תרומה דף קנז ע"א ד"ה אלא קדש)זוהר פרמירושלים 
תָׁ ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך "בברכת המזון  אומרים בחוץ לארץגם שטעם ה וזה .שבחוץ לארץישראל עם כולל  היישוב צדדי ַרכְּ הּוב  ֶרץ ַהטֹובָׁ אָׁ  ַעל הָׁ

ְך ַתן לָׁ  .תרומה דף קנז ע"ב ובגין כך()זוהר פרשת " ֲאֶשר נָׁ

)'אור החמה' על זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א ממנה שותים כל הנמצאים ברכה ושפע ש ,הוא לשון שתיה ממששתיה' נקראת בשם זה כי הלכן 'אבן 

קֹו"וכן הר המוריה נקרא בתורה . ד"ה 'על מה' מהרמ"ק( )'כלי יקר'  יוצא השפע לכל העולם ווממנכי כל העולם מיוסד עליו בסתם,  )דברים כו, ב( "םַהמָּ

ין ֶכֶסףאבנים שנאמר " אלא כמו הכסףלא היה נחשב . מטעם זה בימיו של שלמה המלך בראשית כח, יא ד"ה לכך קראו מקום סתם( י  א  ימ  ב בִּ שָׁ לֹא ֶנחְּ
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ה אּומָׁ מְּ ֹלֹמה לִּ י, כי שלמה ידע ש"א' י, כא( )מלכים" שְּ ַלל ֹיפִּ כְּ יֹון מִּ צִּ כלומר בחוקותי ד"ה וכן כתיב אין כסף(  ר)'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת בה )תהלים נ, ב(" מִּ
 'שער השמים'הוא שם שידע ו ,ממנה הושתת העולםר שאשם אבן השתיה ש )'מדרש תנחומא' פרשת קדושים אות י(שממנה משתכלל כל העולם כולו 

הכסף לא  בימיוש עדבמקום אחד  הזה השפעכל שלמה הצליח לכנס את ו –פע לכל העולם ומתחלק לשאר הארצות ממנו יוצא השאשר 
 .בחוקותי ד"ה וכן כתיב אין כסף( ר)'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת בה אבניםמו נחשב אלא כ

ולכל  אורח חיים ב ברכות הראיה וברכות פרטיות ד אות ו(לר' נתן )'ליקוטי הלכות'  דין וצינורות לכל המקומות שבעולםמאבן השתיה שבבית המקדש נמשכים גי
)'ליקוטי הלכות' אורח חיים ב  את הגיד והצינור לשפע שלו מקבלנה מחברו שֹווכל מקום ה, )'ליקוטי הלכות' לר' נתן חושן משפט א שלוחין ד אות ז( שבהםהמדינות 

 עולם כנגד שבעים שריםהנמשכים ממקום המקדש אל שבעים המשפחות של אומות הנורות יצ ישוכן . ברכות הראיה וברכות פרטיות ד אות ו(
ָךרוחניים שנאמר " כּו בְּׁ רְּׁ ִנבְּׁ ה וְּׁ מָּ ֲאדָּ ֹחת הָּ פְּׁ  בעולם . לכן יש מקוםד"ה אחר כך בא שלמה(פרשת תרומה אות ד תורה אור )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב  )בראשית יב, ג(" ֹכל ִמׁשְּׁ

ושלמה המלך שהיה חכם  )'ליקוטי הלכות' אורח חיים ב ברכות הראיה וברכות פרטיות ד אות ו(פירות אחרים מגדל ה בעולם המסוגל לגדל פלפלים ומקום אחר
של אותה  האילנותנוטע על הגיד הזה את שתיה, וידע איזה גיד הולך ממנה אל כל ארץ והיה הידע את עיקר משתיתו של עולם היא אבן 

יפירות כפי שאמר " אצלוהיו עושים והארץ  ל ֶפרִּ ץ כָׁ ֶהם ע  י בָׁ תִּ ַטעְּ נָׁ ים וְּ סִּ ד  י ַגנֹות ּוַפרְּ י לִּ יתִּ שִּ צמחו  וכך )'מדרש תנחומא' פרשת קדושים אות י( )קהלת ב, ה(" עָׁ
 .פרשת תרומה אות ד ד"ה אחר כך בא שלמה(תורה אור )'של"ה הקדוש' תורה שבכתב כל האילנות שבעולם לו 

 השתיהאבן כפרתם של ישראל ביום הכפורים היתה באה דרך 

. )'ליקוטי הלכות' אורח חיים ג ראש חדש ה אות יד( הכלן מקודש מאשר עיקר נקודת בית המקדש הוא במקום הארון והלוחות שעמדו על אבן השתיה 
שאז היו צריכים לכפר על כל העוונות והחטאים והפשעים של ישראל מכל השנה, היה צריך הכהן הגדול להיכנס לפני לכן ביום הכפורים 

)'ליקוטי הלכות'  דרך אבן השתיה כדי להביא לישראל כפרה וסליחהשתיה בעצמה, למקום בו היו הארון והלוחות, הולפנים אל נקודת אבן 

 ההישיחד עמהם  . ועיניהם של ישראל ולבם היו תלויות בכהן גדולהיא יסוד העולם וממנה הוא הושתת אשר אורח חיים א נשיאת כפים ה אות ה(
לפני ולפנים  הכהן גדול נכנסוכאשר . )'ליקוטי הלכות' אורח חיים ב ברכת המזון ומים אחרונים ג אות יג( יהםעוונותכדי לבטל את  'אבן השתיה'אל  מקשר עצמו

הי רצון מלפניך שתהא שנה זו גשומה שחונה ואומר "י מתפלל מתוכה על סיפוק מזונותיהם של ישראלהיה הוא שתיה, אל אבן ה
ררה אלו ואל יגביהו ישראל ש ,ואל יצטרכו בה עמך ישראל אלו לאלו ,ובע שנת משא ומתןוטלולה שנת רצון שנת ברכה שנת זול שנת ש

 .)'רבינו בחיי' שמות טז, א ד"ה וע"ד המדרש( ' כ, ד('ויקרא רבהראה )" ואל תפנה לתפלת עוברי דרכים ,על אלו

לֹו שנאמר " כל ימי השנהמכלול ה , שהוא יוםהכפוריםבשנה ביום  אחת פעם הכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים רּו וְּ ים יֻצָׁ דיָׁמִּ  ֶאחָׁ
ֶהם את כל כולל אשר  'שתיההאבן במקום 'מחבר אותם יחד  הכהן גדול והיה .של השנה כל שינויי הזמןאת כולל גם ו )תהלים קלט, טז(" בָׁ

נכללים כל הדברים  ועל ידי כך –באהבה ושלום  כל ישראל שנכללים בוהמובחר שבישראל ויחד. וזה נעשה על ידי הכהן הגדול המקומות 
המחתה הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים היה מניח את  .אורח חיים ב ברכות הראיה וברכות פרטיות ד אות ו(לר' נתן  הלכות')'ליקוטי  יחד ברצון אחד הללו

צובר את והיה  )'ליקוטי הלכות' אורח חיים ב ברכת המזון ומים אחרונים ג אות יג( שהיה נמצא במקום אבן השתיה )משנה יומא ה, א( עם הגחלים בין שני בדי הארון
עם  שלא היה את ארון הברית, הכהן גדול היה מניח את המחתהובימי בית המקדש השני . )משנה יומא ה, א( הקטורת על גבי הגחלים

 מטהר את ישראל מעוונותיהםמכפר וועל ידי זה היה , )משנה יומא ה, ב( בגובה שלש אצבעותשבלטה מהארץ  'שתיההאבן 'על  הקטורת
 .)'ליקוטי הלכות' אורח חיים ב ברכת המזון ומים אחרונים ג אות יג(

נקודת מרכז  'שתיההאבן 'א ישה 'קודש הקודשים'עיקר האבלות על חורבן בית המקדש הוא מה שפגמנו בעוונותינו להתרחק מקדושת 
כי עיקר השלימות של ארץ  .אורח חיים ב ברכות הראיה וברכות פרטיות ד אות ז(לר' נתן )'ליקוטי הלכות'  משם עיקר קדושת בית המקדש וארץ ישראלוהעולם, 

על  שעומדתהתורה הארת  משם נמשכתוישראל הוא כאשר בית המקדש בנוי בתוכו וארון הברית עומד במקומו בקודש הקודשים, 
א " התייגע למצוא מקום לבית המקדשדוד המלך לכן . לכל אחד מישראל ,נה ומעמדהמכֹו צָׁ ה: ַעד ֶאמְּ נּומָׁ ַעַפי תְּ ַעפְּ י לְּ ינָׁ ע  ַנת לְּ ן שְּ ם ֶאת  אִּ

קֹום לה'  ימָׁ נֹות ַלֲאבִּ כָׁ שְּ י משם תורה לכל ישראל "יוצאת אשר הארון מונח על אבן השתיה אז כי כ ה( –)תהלים קלו , ד  "ר ַיֲעֹקבמִּ אכִּ צ  יֹון ת  צִּ  מִּ
ה )'ליקוטי הלכות' אורח חיים  שתיההקבוע על אבן ה מומקוצדיקים גדולים, כי ארון הברית היה במה המלך היו בדורו של שללכן  .()ישעיה ב, ג" תֹורָׁ

לשכת 'בדווקא הם היו יושבים  כך משום .סנהדרין לדון את כל העולםהחכמי יכלו  'יהשתהאבן 'ההשפעה של בכוח כן ו .ב סעודה ה אות לב(
 .חלק אורח חיים א ציצית ג אות יב ועיי"ש(לר' נתן )'ליקוטי הלכות'  בית המקדשבתוך  'הגזית

)'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת ויגש ד"ה וישבו על  שתיה עד שהקב"ה גער בו ואמר לו דיהכאשר נברא העולם הוא היה מתרחב והולך על ידי אבן 

על  לעומת כן אך .להתרחבות העולם לא היה גבול גערה זו ולולא, (בשם רב וריש לקיש יב ע"אדף )גמ' חגיגה י "נקרא בשם שד הקב"העל שם כך ו הארץ(
יָך גבול "בלי  היאנמצאת אבן השתיה נאמר ש שבה "ַנֲחַלת ַיֲעֹקב" תִּ ַהֲאַכלְּ י ַנֲחַלת ַיֲעֹקבוְּ י פִּ יָך כִּ בִּ ר אָׁ ב  )'אהבת יהונתן' הפטרת ויגש ד"ה  )ישעיה נח, יד(" דִּ

ה"להתרחב אבינו  יעקבלהבטיח ה' ש כלומר כפי וישבו על הארץ( בָׁ ֶנגְּ ה וָׁ ֹפנָׁ צָׁ ה וְּ מָׁ דְּ ק  ה וָׁ תָׁ יָׁמָׁ ַרצְּ בזמן ש וזה הטעם. )רש"י ישעיה נח, יד( )בראשית כח, יד(" ּופָׁ
על ידי אבן מהר המוריה הארץ היתה הולכת מתפשטת כי  )אבות ה, ה( ים"לא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושל"המקדש 
 העתידעוד ו .)'שיר השירים רבה' ז, ד( "שקעתידה ירושלים שתהא מגעת עד שערי דמ"אמרו רבותינו וכן  ,הפטרת ויגש ד"ה וישבו על הארץ()'אהבת יהונתן'  השתיה

י שנאמר " עליהלשבת  כל ישראלעד שיוכלו  תפשט גבולה של ארץ ישראל על ידי אבן השתיהלה דִּ ַעבְּ י לְּ ַתתִּ ֶרץ ֲאֶשר נָׁ אָׁ בּו ַעל הָׁ יָׁשְּ ַיֲעֹקב וְּ לְּ
יא לָׁ  שִּ י נָׁ דִּ ד ַעבְּ וִּ דָׁ ם וְּ יֶהם ַעד עֹולָׁ נ  י בְּ נ  יֶהם ּובְּ נ  ה ּובְּ מָׁ ֶליהָׁ ה  בּו עָׁ יָׁשְּ יֶכם וְּ ּה ֲאבֹות  בּו בָׁ םֲאֶשר יָׁשְּ עֹולָׁ )'אהבת יהונתן' הפטרת ויגש ד"ה  )יחזקאל לז, כה(" ֶהם לְּ

 במהרה בימינו, אמן. וישבו על הארץ(

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, 

יונה בן שמואל ז"ל, 

ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן 

לייב ז"ל, מרים בת 

 שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'נ ט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת 

משרה אשת 

 "לז דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אברהם יוסף בן 

א חדוה ייד  ר   הי"ו פְּ

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

סלמן בן 

 ז"ל מרים

שנפטר בכ"ט 

 תמוז התשמ"ג

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

יָׁה בת  לְּ ֶלט עָׁ רְּ אָׁ
פֹורטּון 
 מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת 

מּון  הי"ו חנה ב 

ר הָׁ  אליהו בן גֹובְּ
 הי"ו

שה' ברחמיו ישלח 

 להם רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי 
. וכן ניתן לשלוח 052-7675933נשמת בטל' 

הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶלן בת  ֶמַנַנה ַמדְּׁ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 הילדה העלון גם לרפואת

טליה אסתר בת 
 הי"ואלינור 

  מזרחי משפחתבית ל
 

זכות הלימוד בעלון יעמוד 

 ניתוח הלבלהצלחת לה 

 הרפואהחלמה מהירה וול

 אמן. שלימה 
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