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עזר בני אומר משה וישראל רבי יוסי אומר אל, הלל זה מי אמרו :1בפרק ערבי פסחים גרסינן

רבי  ,ר הלל זה מי אמרו"ת: ת"נחלקו תנאי בענין וז' ולהלן בגמ. כ"ע, מן הים' שעלו'אמרוהו בשעה 

משיבה , לא לנו י"יהם אמרו לא לנו , על הים' שעמדו'אליעזר אומר משה וישראל אמרוהו בשעה 

וישראל אמרוהו בשעה שעמדו  רבי יהודה אומר יהושע, למעני למעני אעשה רוח הקודש ואמרה להן

וחכמים אומרים נביאים שביניהן תיקנו להם לישראל שיהו אומרים אותו ', וכו' וכו עליהן מלכי כנען

ולכשנגאלין אומרים אותו על  ,על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא עליהם לישראל

 . כ"ע, גאולתן

 

על ' שעמדו'ובשעה  ,מן הים' שעלו'שעה בכי לכאורה נראה דאלו שני מימרות ן 'ואבא אל העי

הלל זה אימתי אמרוהו בשעה וכל רואה ומעיין עומד תוהא ומשתאה לדעת , וסתראי נינההים 

 ,ל"זם "הרשבלרבינו  זו קשיתיהא חזי לי דקושי ולדידי, מן הים' שעלו'או בשעה  ,על הים' שעמדו'

לאחר שעלו על שפת הים כבר כשעמדו ל "ור, לאחר שעברו בשעה שעמדו על הים היינוולזה פירש 

הוסיף  לזה, 'מה מקום לתפלה זו לא לנו וגואחר שעלו מן הים וכי וכדי שלא יוקשה לפירושו , מן הים

 ויהי כמשיב ,כלומר והלא אחר שכבר עלו מן הים ליבשה תפלה זו למה ,והתפללו לא לנו :ל"וכתב וז

   .פן יעבור פרעה וחילו אחריהם

 

למעני למעני  להןחדא כי מתשובת רוח הקודש שהשיבה , ל"ם ז"פירוש הרשב על יש להתעוררו

כי  'לא לנו וגוישראל היו נתונים בצרה גדולה באותה שעה ולזה התפללו בני נשמע כי  אעשה

בגוים שלא יאמרו  ו"ולא נגאלו מאותה צרה אלא בעבור שמו הגדול שלא יתחלל ח ,לשמך תן כבוד

 ישראל לא היו בצרה כלל באותה שעה אלא פחדובני הרי ל "זם "רשבולפי פירוש ה, חוו תש כ"ח

, למעני למעני אעשהואם כן מה משיבה להן רוח הקדש , פן יעבור פרעה וחילו אחריהם פחד שוא

וכי סלקא  כי לשמך תן כבוד 'לא לנו וגוהתפלל תפלה זו ה "רבנו עוהיותר קשה שהרי גם משה 

אחר שכביכול וירדוף אחריהם מן הים  ה פרעה וחילועלפן י בייתהוה בהאי פחדא דאף משה  דעתך

וכי בכדי הוציאם , אתמהא, 'וגוואכבדה בפרעה ובכל חילו  'וגוואתה הרם את מטך אמר לו 

ה ניסא "ולא עביד קבוהלא זהו תכלית נסי קריעת ים סוף , ממצרים ועשה להם נסים ונפלאות

                                                  
  .א"ז ע"פסחים דף קי 1
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  .'וכו קיים בהם ומה יאמר אותו צדיק ועבדום וענו אותם ,למגנא

   

: ת"וז 2'לססתי ברכבי פרעה וגו פסוקב על פי מה שתרגם המתרגם על שיר השיריםד "ל בס"ונ

ה "מה עבד קב', כד נפקו ישראל ממצרים רדפו פרעה ומשריתיה בתריהון ברתיכין ובפרשין וכו

ן ונוכראין די אמרו רשיעיא וערבלאי, איתגלי בכח גבורתיה על ימא ונגב ית ימא וית טינא לא נגב

עליהון ' בההיא שעתא תקף רוגזיה דה ,ביניהון ית מוי דימא יכיל לנגבא וית טינא לא יכיל לנגבא

 ,מנהון' ואתיב רוגזא דה' אלולי משה נביא דפרש ידוי בצלוי קדם ה ,'ובעא לשנקותון בגו ימא וכו

דמשה  הא קמן. שתאופתח איהו וצדיקי דרא ית פומהון ואמרו שירתא ועברו בגו ימא דסוף ביב

וזהו , וצדיקי דרא אמרו הלל ושירה כחצות הלילה כשהם עדיין נתונים בצרה ועומדין בתוך הים

היו כולם  שהרי אלולא משה נביא דפרש ידוי בצלוי, למעני למעני אעשהשהשיבה להן רוח הקודש 

  .טובעים בים

  

מה שאמר רבי אליעזר  והיינו כי, ל יובן הדבר כמין חומר"ומעתה לפי פירוש התרגום הנ

בתוך הים  'דפרש משה ידוי בצלוי קדם ההיינו אחר , על הים' שעמדו'בשעה  שישראל אמרוהו

רוח הקודש ואמרה השיבה ו, מנהון' ואתיב רוגזא דה, לא לנו י"ילא לנו  ואמרו דרך תפלה ובקשה

אמר רבי יוסי ד אהו, ואז פתח משה וצדיקי דרא ית פומהון ואמרי שירתא, למעני למעני אעשה

 היינו אחר שהים פלטן למצרים וראו אותן, מן הים' שעלו'בשעה  משום רבי אלעזר בנו שאמרוהו

וכמו , ואמרו גם הלל המצרי עם השירה, שירת אז ישירכל ישראל משה ו מת על שפת הים אז אמר

קאמר  ,גם שאמרו שירת אז ישיר ,'משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו כו :ל"ל וז"א ז"שכתב מהרש

  .3כ"ע, 'דאמרו נמי הלל זה המתוקן לישראל על כל פרק ופרק כו

   

מה שתקנו אנשי כנסת הגדולה לומר בתפלת שחרית  4ל"פירש מרן החתם סופר ז ועל דרך זה 

שירה ולהלן אנו אומרים , 'זמרות שירות ותשבחות וכו' ידידים'ונתנו ' וכו' אהובים'על זאת שבחו 

והיינו כי בעודן בתוך הים , הודו והמליכו ואמרו' יחד כלם'על שפת הים ' חדשה שבחו גאולים וכו

' יחד כלם'אמנם כשעלו מן הים וראו את מצרים מת על שפת הים אזי , שבחו האהובים והידידים

שירה  ,באלים י"ימי כמוכה  .'בשירה קדמוך ,ידידים רוממוך' 5ד כונת הפייטן"ל בס"וזה נ, 'וכו הודו

' גאולים'אמנם כשכבר היו , בשיר בעודן בתוך הים רוממוךקדמו ו 'ידידים'ל "ר, םיחדשה שבחו גאול

  .'ים ויחד כלם הודו וכושירה חדשה שבחו גאולועמדו על שפת הים אזי 

  

ויתן בפי בספר תהלים  ד לפרש מה שאמר נעים זמרות ישראל"ל בס"נ הדברים האלה יפל וע

אם שיר למה תהלה ויש לשאול  ,תהלהושיר ת שונות כפל ענין במלוהנה , ינוהל"שיר חדש תהלה לא

 מהו, ויאמינו בדבריו ישירו תהלתווכן אומרו , היינו תהלהווהלא היינו שיר  ואם תהלה למה שיר

                                                  
  .'ט', ש א"שה 2
  .ל בפירושו על סידור התפלה דישראל אמרו גם שיר השירים וכן הלל הגדול עם שירת אז ישיר"ש בעל הרוקח ז"מ' ויעוי 3
  .ט"בדרשותיו לפסח דף רע 4
  .בפיוט יום ליבשה 5
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את השירה  'וגואז ישיר משה כלשון הקרא ו שירתו ישירווהוה ליה למימר  ישירו תהלתו לשון

 משה וצדיקי דרא בתפלה ותחנונים והורי שאמרכנגד הלל המצהוא  'תהלה'אלא , ולמה כן, הזאת

, על כל צרה שלא תבא עליהם לישראללהם המתוקן  כקורין את ההלל, על הים' שעמדו'בשעה 

בתודה וקול זמרה כקורין את מן הים ' שעלו'בשעה  שאמרו הלל המצריכנגד כל ישראל הוא ' ושיר'

 בשיר וקול זמרהרה משה וצדיקי דרא כנגד הלל המצרי שאמ 'תהלה'ל באופן אחר "או י, 6השירה

וזהו  ,שיגאל אותם מצרה לרוחה' ובאמנה שהאמינו בה עוד לפני גאולתן 'שעמדו על הים'בשעה 

כי בעודן בתוך הים אמר משה וצדיקי דרא את ההלל בשירה  ,ויאמינו בדבריו ישירו תהלתואומרו 

  .המתוקן לישראל על גאולתן שנגאלו הימנה כקורין הללוזמרה 

  

 אז ישיר משה: ת"וז 7פרשת בשלח ותמדרש רבד מאמר ב"ל לפרש בס"נ ל"ועל פי דברנו הנ

אמר רבי אבהו אף על פי שכתב כבר שהאמינו עד , ו ישירו תהלתויויאמינו בדברהדא הוא דכתיב 

אבותינו במצרים לא השכילו חזרו ולא האמינו שנאמר , ויאמן העםשהיו במצרים שנאמר 

מיד ויאמינו ה היאך עושה משפט ברשעים "של הקב גבורתוו על הים וראו כיון שבא, נפלאותיך

אז ישיר משה ובני הדא הוא דכתיב  ובזכות האמנה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, י"יב

 ,וכל יש לו נתן בידווכתיב  ויהי מאז הפקיד אותו בביתואין אז אלא לשון אמנה שנאמר ו ,ישראל

 .ישירו תהלתו ויויאמינו בדברהוי אומר 

 

חדא למה העמיד רבי אבהו דבריו על פסוקי תהלים ולא על במדרש הזה  ל נתקשו"והמפרשים ז

וכמו  ,'וגו י"יויאמינו ב' וגואת היד הגדולה וירא ישראל הלא זיל קרי בי רב הוא ו ,פסוק שבתורה

ר ויאמן לא זכו ישראל לומר שירה על הים אלא בזכות אמנה שנאמ 8במדרשנחמיה רבי ר מאש

בזכות אמנה שרתה עליהם רוח  ומרוא ל על"זהמפרשים  הקשו עוד, י"יהעם וכתיב ויאמינו ב

הגדולים אחרי שראו עין בעין הנסים ' אמינו בהזו שהיחשב להם לזכות האמנה זה למה , הקודש

לרבי נחמיה יצחק  בירוכמו שהקשה  ,בימים ההם ובזמן ההוא ה"הקבוהנפלאות שעשה להם 

  .10אתמהא, 'היו רואין כל אותן נסים שנעשו להם ולא היה להם להאמין' 9במדרש

  

' וגואת היד הגדולה וירא ישראל בתורה ב וכתשהרי זה של ניחא שפיר "ועל פי הדברים הנ

ולכן , עין בעין כל אותן נסים שנעשו להם וראאינו אלא לאחר שיצאו מן הים ו 'וגו י"יויאמינו ב

ו יויאמינו בדבר דבריו על פסוקאת העמיד רבי אבהו ולזה , הם לזכותליכול להחשב אמנה זאת אינו 

' כי בפסוק זה נאמר שאמרו את ההלל בתורת שירה בעודן בתוך הים והאמינו בה, ישירו תהלתו

                                                  
משום רב האי גאון הטעם שאין מברכין על הלל שבלילי פסחים לפי שאין אנו קוראין  ן פרק ערבי פסחים שהביא"ר' יעוי 6

כקורין את שמע ולא כקורין את 'רבי נחמיה אומר ב "ז ע"סוטה דף כ' ויעוי', אומר שירה'אלא בתורת ' קורין'אותו בתורת 
  .'הללה
  .'ב, ג"ר כ"שמו 7
  .'ה, ג"שם כ 8
  .ר שם"שמו 9
  .לשבת הגדול' ערבי נחל דרוש ב' וס, ז"ווי העמודים פכחלק ' ה הק"של' ס' יעוי 10
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נחשב להם זה ודאי כשעדיין עומדין בצרה  'אמינו בהזאת שהאמנה ו, 11שיוציאם מצרה לרוחה

  .וח הקודש ואמרו שירהובזכות האמנה שרתה עליהם ר ,לזכות

  

זוכה  ההזולם אמר רבי עקיבא כל מי שאומר שירה בע :ת"וז 12והנה אמרו במדרש תנחומא

בזהר  וכן אמר ,'וכואז שר לא נאמר אלא אז ישיר  ,אז ישיר משה מרשנא אהבולם לומר שירה לע

אשלים לזמנא ו א מלה דא תליא ואשלים לההוא זמנאאל, שר מבעי ליה ,ישיר ,אז ישיר: ת"וז 13'הק

מכאן אוליפנא דצדיקייא קדמאי אף על , דזמינין ישראל לשבחא שירתא דא משה ובני ישראלדאתי 

זמינין כלהו לאחייא בגופא , גב דאסתלקו בדרגין עלאין דלעילא ואתקשרו בקשורא דצרורא דחיי

תיב אז הדא הוא דכולמחמי אתין וגבורן דקא עביד קודשא בריך הוא לישראל ולמימר שירתא דא 

, תנינן כל בר נש דאמר שירתא דא בכל יומא ומכוון בה 14עוד וכן אמר ,ישיר משה ובני ישראל

ואית בה קשרי  ,דהא אית בה עלמא דעבר ואית בה עלמא דאתי, זכי למימרה לזמנא דאתי

ותלי עלה כל אינון תושבחאן אחרנין דקאמרי עלאי , מהימנותא ואית בה יומי דמלכא משיחא

  .ותתאי

  

הטוב ל "הא, יתברך ויתרומם על כל ברכה ותהלה ,וארעא דבשמיא אנקדם אבומ אוער יהאו 

ת רצון ובעכי עת לחננה , ליום הבשורהובקרב הימים יזכנו ויגיענו  ,עטרהליושנה ר ילמענו יחז

 היתה לי דמעתי לחם ,רחל מבכה םעל בניה כי אינ ,קול ברמה נשמע ביללה יומם ולילה, חישנהא

 ,איכה שפחה תירש גבירה ארץ תאבלהו ,מהיכבודי לכלעד מתי אהיה כעוטיה ו, המימים ימימ

הכל תוכל ולא יבצר  ,נעלמהמאד והיא  ותמתי קץ הפלאאי ,כל היום בוכיה יעהמקבץ נדחים הופ

כלה  ,מתי תעשה בכל הגוים כלה ונחרצה, לה עדיך ואליך נפשי אשאישומע תפ, ממך מזימה

 הויעט םוילבש בגדי נק, הכאיש מלחמיעיר קנאה כגבור יצא ו, ננהאתחמה כלה ואינמו אליך יבח

       -ולעת ערב יהיה אור ולבקר רנה, כמעיל קנאה

  

שומר מה מליל  ,מלוכה והוד תפארהנזר יאתה לך , בכח וגבורה וביד חזקהמרום נאדר -

ישובו רשעים , אמר שומר אתא בקר וגם לילה ,בנגונא אפיק ית עמך מגו גלותא ,השומר מה מליל

ת ע עהגיוקול התור נשמע  ,ה ונאמר לפניו שירה"ואנחנו נברך י, לשאולה אל שוחה עמוקה

השירה  ,הנרנתנו פתשאז ימלא שחוק פינו ו, אמנהאתי מלבנון תבואי תשורי מראש  ,ההזמיר

 ,שירהנשיר חדש לו  בנבל עשורו, גאהי כי גאה "שירה לילאמר א, הסופבאשר שר משה וישראל 

ויזמרון לך שירין  ,נהנור ותצהלמתודה בקול יפצחו  גאוליםו ,עם משה רבנו וצדיקי דרא יחד

אנו מאפלה לאורה ישהוצעל , ובזמירות נריעה ושם נשיר שיר חדש, אבירושלם קרתא דשופרי

  .סלה צחנמן א בעגלא ובזמן קריב, ומשעבוד לגאולה

                                                  
כלומר אף לפני התשועה אני מהללו לפי שבטוח אני שאושע ', וכו 'הפ מהלל אקרא "ל בתהלים עה"י ז"פירש רשש וכמו 11

  .יבימאו
  .פרשת צו 12
  .א"ד ע"ב דף נ"ח 13
  .ב"שם ע 14
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אז ישיר משה ובני ישראל את השירה 

כי גאה  י"יאשירה לויאמרו לאמר  י"יהזאת ל

ל "י ז"ופירש רש, גאה סוס ורכבו רמה בים

 ,אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה: ל"וז

אמר לו אף כאן ישיר , 'ואז ידבר יהושע וכוכן 

ויאמרו לאמר אשירה וכן עשה  ,לבו שישיר

הנס אמר לו לבו  וכן ביהושע כשראה ,י"יל

, 'וגוויאמר לעיני כל ישראל  וכן עשה ,שידבר

ל "רזמרו אבל מדרשו א ,זהו ליישב פשוטו

  .כ"ע, המכאן רמז לתחיית המתים מן התור

  

במה  ל"י ז"טען על רש ל"ן ז"והרמב 

 ,15ש"יעו עלה בלבו שישיר שירהשפירש 

ל "י ז"ל האריכו לבאר כונת רש"י ז"ומפרשי רש

 ,'ולבו שישיר שירה וכלו אמר  במה שפירש

ודאי אין אדם עושה אלא מה שעולה והרי 

 ההמקרא חסר אם הי הומה הי, תחלה בלבו

ואגב אורחא יתבאר , 'משה וגו שראז נכתב 

ד מקרא קדש בפרשת ואתחנן והוא אומרו "בס

והמפרשים , בעת ההוא לאמר י"יואתחנן אל 

ודרשת , מהו בעת ההואל נתקשו בזה חדא "ז

-דקאי אמלחמת סיחון ועוג רי ל בספ"חז

וגם , פנים לתורה' וע ,ידוע - ל"י ז"הביאה רש

  .16לכאורה אין לו פירוש במקרא לאמרמלת כי 

  

אמר רבי מאיר  :ת"וז 17ובפרק חלק גרסינן

                                                  
  .ש בזה"ב מ"א ע"א סנהדרין דף צ"מהרש' יעוי 15
  .ועוד' ח הק"אוה' יעוי 16
  .ב"א ע"סנהדרין דף צ 17

אז מנין לתחיית המתים מן התורה שנאמר 

ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת 

שר לא נאמר אלא ישיר מכאן לתחיית  ,י"יל

כיוצא בדבר אתה אומר  ,מתים מן התורהה

בנה לא נאמר  ,י"יאז יבנה יהושע מזבח ל

 .האלא יבנה מכאן לתחיית המתים מן התור

 

והרי כבר  ל"וכבר הקשו המפרשים ז 

מתי את בריתי יוגם הק ל מפסוק"דרשו חז

מכאן  ,'ן וגום את ארץ כנע"אתם לתת לה

ל "דרשו חז וכן ,הלתחיית המתים מן התור

 ,אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא מפסוק

מכאן תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן 

ומה , ועוד הרבה פסוקים כיוצא באלו, התורה

אז ישיר משה ואז צורך עוד באלו שני כתובים 

לתחיית המתים מן לרמז  יבנה יהושע מזבח

עוד יש לשאול מה נשתנו אלו שני , ההתור

 ושע מזבחאז יבנה יהואז ישיר משה פסוקים 

, המכאן לתחיית המתים מן התורלדרוש בהן 

אז והלא דרך הכתובים לדבר בלשון עתיד כמו 

  .ועוד הרבה כמוהו ישיר ישראל

  

והוא  רבי מאיר בדברי עוד יש להתבונן

כיוצא בדבר אתה אומר אז יבנה : אומרו

בנה לא נאמר אלא יבנה  ,י"ייהושע מזבח ל

מזבח לושע יהויש לשאול וכי היכן יבנה , 'וכו

הרי כבר שנינו , אם בהר עיבל כבראשונה, זה

וקדושת  משבאו לירושלים נאסרו הבמות

והיך יבנה , ירושלים אין אחריה היתר עולמית
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יהושע לעתיד לבא מזבח בהר עיבל ויקריב 

ואם תמצי לומר שיבנה שם , עליו קרבנות

מה צורך אם כן , מזבח ולא יקריב עליו קרבנות

ואין לומר , עתיד לבאלמזבח בהר עיבל ל

שלעתיד לבא יבנה יהושע את המזבח בבית 

שהרי מקדש העתיד שאנו מצפין , המקדש

מה ו 18בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים

וגם כי בית , צורך לבניית מזבח על ידי יהושע

המקדש עתידה להיבנות קודם למלכות בית 

וכל שכן קודם  19כדאיתא בירושלמי דוד

20לתחיית המתים
לעת עתה לא מצאתי למי ו ,

  .ל שהתעורר בזה"מהמפרשים ז

     

תבאמו : עוד אמר משה בשירת הים

 י"יותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת 

 21ל"י ז"ופירש רש, י כוננו ידיך"מקדש אדנ

נתנבא משה שלא יכנס לארץ לכך לא  :ל"וז

ל חדא "וכבר הקשו המפרשים ז, נאמר תביאנו

ה מאחר שכבר ידע והודיעו דבר ז' למה חזר ה

וכמו , ה שאינו נכנס לארץ"משה רבנו ע

עתה תראה בפסוק  22ל בפרק חלק"שדרשו רז

במלחמת פרעה אתה  ,אשר אעשה לפרעה

, א מלכים"רואה ואי אתה רואה במלחמת ל

ולא מצינו למשה כאן שום עון אשר חטא כדי 

ואם הכונה הוא להודיע , שיענש בהודעה זו

לארץ כדי לישראל שמשה אינו מכניסם 

וימרו על ים שיצטערו בשביל עונם כדכתיב 

בעידן מכל מקום הדבר קשה שהרי , בים סוף

ובשעה זו שהיו ישראל שמחים  חדוה חדוותא

על כל ' וטובי לב ונותנים הודאה ושבח לה

                                                  
' כ תוס"וכ, א"ע' ה דף ל"ר' ל במס"י ז"פ רש"כ 18

  .ה אין"ב ד"ו ע"בשבועות דף ט
  .ב"ה ה"מעשר שני פ 19
  .ט שם"תויו 20
  .ב ומכילתא"ט ע"סנהדרין דף קי' והוא מגמ 21
  .א"א ע"סנהדרין דף קי 22

' למה זה יצערם ה, הטובה אשר עשה עמהם

עוד , להם שמשה אינו מכניסם לארץ ובהודיע

ה שסיים משה ואמר ל במ"נתקשו המפרשים ז

דתאר זה דכוננו ידיך , י כוננו ידיך"מקדש אדנ

דמי לא ידע שכל העולם , מאי שיאטיה הכא

ואם כן , ה"ומלואו המה מעשה ידיו של הקב

למה פרט בכאן שהמקדש הוא מעשה ידיו של 

  . ה"הקב

  

ד "נקדים לבאר בסאמנם לבא אל הענין 

יעקב נסע ו :ת"מקראי קדש בפרשת וישלח וז

תה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן סכ

ר "ם עי"קרא שם המקום סכות ויבא יעקב של

. להי ישראל"ל א"ויקרא לו א 'ם וגו"שכ

למה לא קרא שם הקשו כבר  23ל"זמפרשים וה

והיה ראוי שבנה לנפשות  המקום על שם הבית

 בית ישראלאו  יעקבבית יקרא שם המקום 

ות קרולעשות העיקר עיקר והטפל טפל ולא ל

, שהוא הטפל מקנההסוכות על שם שם המקום 

וכמו שמצינו במשה רעיא מהימנא שהוכיח 

לבני גד ובני ראובן על שהקדימו מקניהם 

מאי אשמעינן קרא  עוד יש להתבונן, לטפם

, עשה סוכות למקנהויעקב בנה לו בית ובזה ש

 דרך העולם לבנות לעצמו ביתזהו והלא 

ן הוא וכ, ותפארת אדם לשבת בית כתיב

הדרך לעשות רפת לבקר ודיר לצאן והוא 

 .תים וחיות רעולסטהכרחי לשמרם מ

  

 ק מרן"כדיוקו של יבואר להלן ד "ובס

על  24ל"ז מבעלזא' שר שלורב ר "אדמו

למקנהו עשה ובסכת שויבן כתיב ת ביבש

וגבי בני גד ובני ראובן מצינו לשון , עשהכתיב 

ה "גדרת צאן נבנ ווכמו שאמר, בנין גם במקנה

                                                  
ה "ביום ההוא והשלה וישב "עץ הדעת טוב ד' ס' יעוי 23

  .ועוד' הק
  .ה ויבן לו בית"מדבר קדש ד' ס 24
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ויבן הכתוב והיה ראוי יאמר  ,'למקננו פה וגו

 המלד "בסיבואר  דוע, לו בית וסוכות למקנהו

מכלאות צאן או  קראם הכתוב בשם סוכות ולא

יבואר  כןו. לבהמות הענין סוכ הגדרות צאן ומ

ויעקב נסע  אומרול "זד קושיית המפרשים "בס

עוד יבואר , ועדיין אין שם המקום סכות ה"סכת

ה סכת ראשון כתיב חסר וסכות שני ד למ"בס

ד למה זה מודיענו הכתוב "עוד יבואר בס, מלא

ומה לי אם , מה שם קרא יעקב למקום ההוא

  .קראו בית או סכות

  

מה ראה יעקב ד "ואגב אורחא יתבאר בס

ה שהיה תמיד יושב אהלים לבנות לו "אבינו ע

בית בהיותו על אם הדרך לבוא אל יצחק אביו 

מצינו כן לא באברהם ולא  ולא, ארצה כנען

ביצחק אביו שיבנו להם בתים במקום 

ש "וכמ, מושבותם כי יושבי אהלים היו

וכן , 'והוא ישב פתח האהל וגובאברהם 

ואף ביעקב , 'ויבאה יצחק האהלה וגו ביצחק

לא מצינו בכתובים שבנה לו בית בהזירתו 

 .לארץ כנען אף שישב שם ישיבת קבע

 

ק "דקדים ד בה"ונבא אל הביאור בס

' י בעת ההוא לאמר וגו"ואתחנן אל יפסוק ב

אעברה נא ואראה את הארץ הטובה הזה 

י אלי רב לך אל תוסף "ויאמר י' והלבנן וגו

ובמדרש אמרו  .'דבר אלי עוד בדבר הזה וגו

אלו היה משה מתפלל עוד תפלה אחת היה 

מתקבל תפלתו וכבר היה נכנס לארץ 

' שר שלו ר רב"ק מרן אדמו"והנה כ ,25ישראל

                                                  
, עיר דוד' וכן בס, -ג"יום י-ודרך משה הגן ' מובא בס 25

ה "א ד"ב ע"פני יהושע ברכות דף ל' ס' ויעוי, ומובא להלן
ליקוטי ' וכן הובא בשמו בס, ש בזה"דרש רבי שמלאי מ

' ט' עמ-ר לוי מזאלקווי "ר מאיר בן מוהר"שושנים למוהר
 מ"ובספרי ספר תורתו של ר .קצת בשנוי -'ה ואתחנן אל ה"ד

ז תפלות "התפללו תקט' ד דאפשר דגם האבות הק"כתבנו בס
באברהם כתיב ויקרא , ונרמז בכתוב בתפלת כל אחד ואחד

, ו תפלות אלו"עמד בענין תקטל "מבעלזא ז

ו תפלות "חדא למה זה התפלל משה תקט

וזאת שנית מדוע , דייקא ומה טעם יש בהם

ה להתפלל בלשון חנון "בחר משה רבנו ע

 ,26דייקא והלא יש עשרה לשונות של תפלה

' על הא דאיתא בגמ' עוד דקדק רבנו הק

ת ה קרא לבי"כי אברהם אבינו ע 27פסחים

מדוע זה , המקדש הר ויצחק שדה ויעקב בית

  .28שינה כל אחד שם בית המקדש מאבותיו

  

' ר רב שר שלו"ק מרן אדמו"ואמר כ

ל במדרש "לפרש על פי מאמרם זל "מבעלזא ז

דבית המקדש של מעלה ל "י ז"והובא ברש

והנה בית , מכוון כנגד בית המקדש של מטה

המקדש של מטה עומד מזהב וכסף ונחשת 

                                                           
י יראה אשר יאמר היום בהר "אברהם שם המקום ההוא י

היא ' והב-ז "תקט' ר בגי"ה'ם ב"ר היו"יאמ, י יראה"י
' כתיב ויצאביצמק ו, ו"תקט' ה בגי"ק ורבק"יצח, -שימושית

וביעקב , ז"תקט' ת בגי"ס' ערב' לפנות' בשדה' לשוח' יצחק
כתיב ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית 

, ז"תקט' ה בגי"להים וז"ת א"בי, להים וזה שער השמים"א
וד ה למשה רב לך אל תוסף דבר אלי ע"וזהו שאמר לו הקב

היינו אל תוסף להתפלל עוד תפלה אחת ויצטרפו , בדבר הזה
, ז תפלות כי אזי מוכרח אני לקבל את תפלתך"למנין תקט

' ן"משכ' ן"המשכ' פקודי' ד דנרמז בכתוב אלה"ל בס"ונ
ואלו היה משה מתפלל עוד תפלה , ו"תקט' ת בגי"ס', העדת

אחת כבר היה נכנס לארץ והמשכן לא היה נפקד והבית לא 
ן בכפילא כבר "ן משכ"ואומרו המשכ, יה נחרב לעולםה

וכתב רבנו , ל לפי שעתיד להתמשכן שני פעמים"אמרו חז
ואם תשכיל במלות המשכן : ל"פקודי וז' ל ריש פר"בחיי ז

משכן העדות תמצא בהם רמז למספר השנים שעמד בית 
כ רמז "במספרו עם האותיות ת' המשכן, 'ראשון ובית שני

 .י רמז לבית ראשון"במספרו ת' משכן'וכן , לבית שני
26
 .'תנחומא ואתחנן גו -' א, ב"ר פ"דב' יעוי 
27
 .א"ח ע"דף פ 
28
הביאה הרב צבי יעקב אבראהאם מטורדא בהגדה של  

בית 'וכן הביאה בספרו , ה אדיר הוא"ד' מעשי למלך'פסח 
ד "אשר שמעה מהרב יצחק בנימין מנדלאוויץ אב', אולפנא
ששמע מפי , מפי זקן מפורסםששמעה בבעלזא , לאדאני

ק "ק של כ"שהוא שמעה מפ, ד סטרעליסק"אב?} א "הר{
ש "וכן מובא בשם מרן מהר. ל"מבעלזא ז' מרן רב שר שלו

בפרשת , משכנות ישראל להרב ישראל יהודה פרץ' ל בס"ז
 .ואתחנן
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, וממה עומד בית המקדש של מעלה, ועוד

ועל ידי  ה גם כן מתפלל"שהקב ל"ואמר הוא ז

תפלתו העמיד מחנה של מלאכים וחומה אחת 

 ,29ג"ק' ותבת מחנה בגימט, של בית המקדש

הוסיף  ה על ידי תפלתו"ואברהם אבינו ע

מחנה שניה של מלאכים וחומה השניה של 

כ "הר עה, הר ולזה קראו אברהם בית המקדש

ויצחק אבינו , 30פ מחנה"ו היינו ב"ר' ימטבג

הוסיף עוד מחנה וחומה  ה על ידי תפלתו"ע

' פ מחנה בגימט"היינו ג, שדה ולכן קראו אחת

הוסיף  ה על ידי תפלתו"ויעקב אבינו ע, ט"ש

היינו  בית ולכן קראו עוד מחנה וחומה אחת

ה על "ומשה רבנו ע ,31ת"בי' פ מחנה בגימט"ד

מחנה ואת גגו של בית ידי תפלתו הוסיף עוד 

המקדש ולזה התפלל בלשון חנון כמנין 

  .32ל"ק ז"אד, ו"תקט' ואתחנן בגי

  

ל מבעלזא "י ז"ר מהר"ק מרן אדמו"וכ

פירש בזה המשך הפסוקים אתה החלות 

להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה 

                                                  
29
' ויעוי', ה מתפלל וכו"א מנין שהקב"ע' ברכות דף ז' יעוי 

ה "שהוא שלם עשה לו הקב עד: - 'י, ו"ר נ"ב-במדרש 
ק "זה' ויעוי, מובא להלן', ה והיה מתפלל בתוכה וכו"סוכ

 .ב"ב ע"א דף קע"ח
30
ל "ש בזה הקדוש רבי יחיאל מיכל מנעמירוב ז"מ' יעוי 
 .מובא להלן', שברי לוחות'ד בספרו "הי
31
על 'על הפסוק  -'ב ו"ס–ל בישעיה "י ז"ש רש"מ' יעוי 

על חומותיך : ל"וז 'חומתיך ירושלם הפקדתי שומרים
 -א"ז ע"מנחות דף פ–רבותינו דרשוהו כמשמעו , ירושלים

ויונתן ', על חורבנה לבנותה וכו' מלאכים המזכירים את ה
, המגינים עלינו כחומה, אבות הראשונים' חומותיך'תרגם 

ל עוד טעם לשבח למה נקראים "ל י"ק הנ"ולפי ד. כ"ע
עמידו חומות הן ה' כי האבות הק', חומותיך' 'האבות הק

הא על עובדי : וזהו שתרגם יונתן, בית המקדש של מעלה
', ן קדמי וכו"ן ונטרי"אבהתך צדיקיא קרתא דירושלם מתקני

ל הן הן שהעמידו והתקינו את חומות בית המקדש של "ור
מעלה ובזכותם גם שומרים המלאכים את חומות בית 

 .כמובא להלן, המקדש
32
 ....ובספרי  

שמעתי  :ל"וז 33מובא בספר באר שלמה ',וגו

דבית  ,ל"י זצ"ק מבעלז מהר"מדרש בשם הגה

ת עם מחנה שלו "המקדש שלעתיד בנה השי

ושוב בא אברהם עם מחנה שלו , כותל ראשון

שתי פעמים , לבנות כותל שני והוי שני מחנות

בא , ולכן אברהם קראו הר, הר' מחנה בגי

ובנה כותל ' יצחק שוב עם מחנה שלו הג

כיצחק  פ מחנה הוא מספר שדה"ג, שלישי

ובנה ' בא יעקב עם מחנה ד, שקראו שדה

כיעקב  פ מחנה הוא מספר בית"ד, כותל רביעי

עשה את ' ומשה עם מחנה הה, שקראו בית

ו כמנין "פ מחנה הוא מספר תקט"ה, הגג

ורמז בזה בית , התפלות שהתפלל משה

' המקדש של מעלה שראה וגמרה עם מחנה הה

שזה ל "ק הנ"והוסיף הגה, ן"שהוא מספר ואתחנ

 הראותאתה החלות לה "שאמר משה רבנו ע

אעברה נא , ל"לי בית המקדש של מעלה כנ

 ,תראה לי את בית המקדש של מטה ,ואראה

כ לשון ספר באר "ע ,ההר הטוב הזה והלבנון

  .שלמה

  

ל הביא על "א ז"ר מהר"ק מרן אדמו"וכ

 ל"ד ז"ר מהרי"ק מרן אדמו"זה מילי דאבוה כ

ה על ידי תפלתו "שהקשה מהו הכונה שהקב

ה צריך "וכי הקב, העמיד מחנה של מלאכים

להקים חומה  ו למחנה של מלאכים שיעזרוהו"ח

ל "א ז"ר מהר"ק מרן אדמו"ואמר כ, אחת

על פי דאיתא בקדמונים  ל"משמיה דאבוה ז

, ה"ג כמנין מחנ"ק' דשם הבנין למעלה בגימט

34מחנה' והכונה לשם הבנין שהוא בגימט
, 

                                                  
, ד האלאס"ל אב"רב שלמה צוקער זבאר שלמה לה' ס 33

 .'אות ה' מהדורא תניינא מערכת ב
34
ל אמר זה להקדוש הרב אלחנן וסרמן "א ז"ק מרן מהר"כ 
 .ד"ל הי"ז
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 .35ל"ק ז"אד

 

ומענין לענין הנה מקום אתי להביא מה 

ו "כתוב בשני ספרים בענין תקט שמצאתי

תפלות אלו של משה ומובאים משום הקדמונים 

שכתבה  37'שער יהושע'האחד הוא ספר , 36ל"ז

לקוטי 'והשני הוא ספר . ל"משום המקובלים ז

והנה . 'תנחומה'שהביאה משום  38'שושנים

מקורם לא נמצא לא בספרי הקבלה שבידנו ולא 

הם ועל אף שתוכן דברי, בתנחומא שלפנינו

מכל מקום אין שני נביאים מתנבאים , שוים

בסגנון אחד ולא ראי זה כראי זה ולא ראי זה 

וכפי הנראה לא ממקור אחד יצאו , כראי זה

, הדברים ומקורו של זה לא זהו מקורו של זה

' שער יהושע'הצד השוה שבהן ששניהם גם ספר 

ולכן , אינם בהישג יד' לקוטי שושנים'וגם ספר 

תחלתם ועד סופם ויהיו שפתי אעתיק לשונם מ

  .ישנים דובבות בעולם הבא

  

הנה באתי : 39וזה לשון ספר שער יהושע

עיר דוד ' ד מדרש פליאה שהביא הר"לפרש בס

                                                  
35
ר של "ה, ל נרמזו בכתוב"ד דשלשה שמות הנ"ל בס"ונ 

מנין ' ו בגי"למסע', ו וגו"אברהם נרמז בכתוב וילך למסעי
פתח : ת"וז -ב"ע ט"דף מ-וכמו שאמרו בזהר בראשית , הר

רבי שמעון ואמר וילך למסעיו למסעו מבעי ליה מאי 
למסעיו אלא תרין מטלנין אינון חד דידיה וחד דשכינתא 

וילך למסעיו : ת"וז -ב"ג ע"דף פ-וכן הוא בזהר לך ', וגו
מנחת ' יעוי-למסעיו למסעו כתיב , למפקד אתריה ודרגוי

ק באומרו ה של יצחק רמזה יצח"שד. 'מאן מסעו וגו, -שי
מאן , ק כריח שדה"ואיתא בזה, י"ה אשר ברכו י"כריח שד

שדה דא שדה תפוחים שדה דאבהן עלאין סמיכו ליה 
פ "ת של יעקב רמזה יעקב בהזכירו ד"בי. ומתקנין ליה

ה "מנח' ב, ה"ויקח מן הבא בידו מנח' א, ת"בי' ה בגי"מנח
ה על "ותעבר המנח' ד, ה"אכפרה פניו במנח' ג, הוא שלוחה

ה מיד כתיב והוא לן "פעמים מנח' ואחר הזכירו ד, פניו
 .ה"בלילה ההוא במחנ

36
 .ר משלי"ך וספי"בתוספת נופ 
37
ד "ל אב"להרב יהושע בן הרב חיים מוסאפאיא ז 

 .ץ"נדפס שנת תק, איספאלאטרו
38
 .א"נדפס בירושלים שנת תרצ, ל"אברהם מאיר יזדי ז' להר 
39
 .א"ק -'דף ק 

מלמד , ו"תקט' ואתחנן גי: ל"ז וז"ל שם בדף י"הנ

ואילו , ו תפילות"ה תקט"שהתפלל משה רבינו ע

היה מתפלל עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ 

  -כ"ע, ישראל

דאיך תלוי הענין דעוד , והוא פלאי-

בתפילה אחרת היה נכנס משה לארץ ישראל 

  -ו"בהיותו מוסיף תפילה אחת על מנין תקט

ד יובן בטוב טעם ודעת בשנקדים "ובס- 

וזכורני כד --ל   "הקדמה נפלאת מהמקובלים ז

והוא דדקדקו בקרא  -- הוינא טליא שראיתיה

ודקדקו ', ממרום שלח אש כו' באיכה אות מ

שלמה דוקא שלח האש ממרום שפירושו מהגג 

והלא היה יכול לשלוח האש מארבע כותלי בית 

ה "למה התפלל משה רבינו ע', דקדוק ב, המקדש

והגם , ו תפלות לא פחות ולא יותר"דוקא תקט

מכל מקום עדיין , ו"תקט' דמנין ואתחנן גי

צריכין למודעי דהיה יכול להתפלל כמנין 

במה ', דקדוק ג, ר במספרוואתפלל שהוא יות

ה "ל דבית המקדש אברהם אבינו ע"שאמרו רז

ויצחק קראו , י יראה"קראו הר כדכתיב בהר י

ויעקב , שדה כדכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה

קראו בית כדכתיב מה נורא המקום הזה אין זה 

וצריך ליתן טעם , כ"ע, להים"כי אם בית א

 לשבח לכל אחד ואחד אמאי בחר כל אחד מהם

--הלא דבר הוא , לקרוא שם אחד בפני עצמו

 -- וזכורני שיישבו כל זה ופירשוהו כמין חומר

ה כשברא עולמו "והוא בהקדמה נפלאה דהקב

ג מלאכים להיותם שומרים בבית "הניח ק

והניחם בכותל אחד מכותלי בית , המקדש

40המקדש
-   

                                                  
40
עם מה , ג מלאכים דייקא"ן קד טעם על מני"ל בס"ונ 

י "פ זהר תרומה בענין הש"ל ע"י ז"שכתב רבינו האר
, ר מסטרא דימינא"ז עולמות כמנין או"עולמות שהם ר

ג "ואלו הק, בסטרא דשמאלא ה"ג עולמות כמנין מנח"וק
לפי שהם  ה"עולמות מסטרא דשמאלא הם מספר מנח

יצחק ועל דא זמן צלותא דמנחה , מתעוררים אחר חצות היום
והן בעון גדלה , תקין ליה בגין דדינא שריא בעלמא
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וכשבא אברהם אבינו רצה גם הוא - 

בים רצה להניח לזכות משלו ועל ידי מעשיו הטו

מבית ' שומרים מדיליה שישמרו כותל ב

ג "דהיינו ק, ו"ר' ר דהר גי"ולזה קראו ה, המקדש

ג מאברהם אבינו הרי בין כולם הם "ה וק"מהקב

וכשבא יצחק , של תיבת הר עם התיבה' ו גי"ר

ג מלאכים מדיליה "רצה גם הוא לזכות ולהניח ק

של ' והניחם בכותל ג, על ידי מעשיו הטובים

ה "שד' ט כגי"ש' בית המקדש ובין כולם גי

וכן יעקב אבינו , לכן קראו יצחק שדה, בדקדוק

ג מלאכים והניחם "ה הוסיף מדיליה עוד ק"ע

של בית המקדש ומספר כולם הם ' בכותל ד

    -לכן קראו לבית המקדש בית, כמספר בית

באופן דלא היה אפשר בשום צד ואופן -

רבע כותלי שבעולם לבא היזק לבית המקדש מא

הבית כיון דכל ארבע הכתלים היו מסובבים 

לא נשאר תו מקום , ג מלאכים שהיו שומרים"מק

לזה דייק קרא וקאמר , פנוי להזיק אלא מקום הגג

  -41דהיינו מהגג דוקא' ממרום שלח אש כו

, ה חשב מנין זה"והנה משה רבינו ע-

דהיינו שעדיין הגג היה מסוכן שלא היו בה 

                                                           
קטיגוריא וגבר אויב אחר אשר פנה היום ונטו צללי ערב 

ולכן יצחק דמדתו , וכדין אתחרב בי מקדשא ואתוקד היכלא
פחד יצחק תיקן תפלת מנחה עם דמדומי חמה כדי לעורר 
, מדת הדין שיהא ביכולת להכניעם ולבטל כל המקטריגים

דהמנחה , ה לעשו אחיו"אמר ויקח מן הבא בידו מנחוזהו שנ
ולפי , ג עולמות מסטרא דשמאלא שהיא הגבורה"ס ק"ה

שעשו נמשך מן הגבורות לכן נתן לו יעקב חלקו משם ושלח 
לו דורון דוגמת השעיר המשתלח ועל ידי זה יניח מלקטרג 

ולעתיד לעת תמוט רגל הקליפה יומתקו אלו , על ישראל
א דשמאלא דמניה נפק ההוא חשך ג עולמות מסטר"ק

ר וכדין "והיה לעת ערב יהיה או, דאחשיך אנפי עלמא
ה יחזרו "אתכפייא שמאלא ולא יכלא לשלטאה ואותיות מנח

ג "ה גם בק"ואז ישלוט יעקב אבינו ע ב"ה ב"לאותיות נחמ
וזה , עולמות אלו ולא יהיה לעשו שום שליטה ואחיזה בהם

השומרים על  מלאכים ג"ד טעם נכון על מספר ק"ל בס"נ
ג עולמות מסטרא דשמאלא "להכניע אלו ק בית המקדש כדי

 .להים"וזה לעומת זה עשה הא, שלא יתחריב בי מקדשא
41
דבבית  -א"א ה"פ- ל בירושלמי יומא "ואכן אמרו חז 

, ראשון החריב נבוכדנצר רק את התקרה אבל הכותלים הניח
 .ט שם"וובתוספות י ,ג בסופו"ג מ"פרה פ' ש מס"ר' יעוי

, בדעתו לעשות תיקון לזה לזה חשב, שומרין

ג מלאכים ולהניחן "דהיינו להוסיף מדיליה עוד ק

ובזה לא היה שום פחד לשיחרב הבית , על הגג

ו "ומהאי טעמא התפלל דוקא תקט, המקדש

ולא , ו"תפלות דכן עולה החשבון בדקדוק תקט

נתקבלו תפילותיו מטעם דאם היו תפילותיו 

ו "וחעושין פעל אז בית המקדש לא היה נחרב 

ולא נתקבלו , היה שופך חמתו על ישראל חלילה

ד "עכ, תפילותיו משום טובתן של ישראל

  .ל ספר שער יהושע"עכ. א"הקדושים זיע

  

42וזה לשון ספר לקוטי שושנים  
ואתחנן  :

ל שמשה רבנו "אמרו ז, י בעת ההוא לאמר"אל י

ואמרו , ו תפלות כמנין ואתחנן"ה התפלל תקט"ע

  -ות ולא יותרו לא פח"ל למה תקט"ז

ל כיון שבנה שלמה "ש ז"אלא יובן במ- 

ג "ה ק"ה את בית המקדש שלח הקב"המלך ע

מלאכים מצד מערב שיהיו שומרים את בית 

כיון שראה אברהם אבינו , כמנין מחנה, המקדש

כ יש לי "ע כ"אמר לפניו רבש, ה ברוח הקדש"ע

ועל זה קרא , ג מלאכים בשבילי"זכות שתשלח ק

ר "ה, י יראה"שנאמר בהר י לבית המקדש הר

  -ו"כ ר"עה' בגי

אמר לפניו , ה"כיון שראה יצחק אבינו ע- 

ע היה זכות לאבי אברהם שתשלח בשבילו "רבש

ג "אני גם כן יש לי זכות שתשלח ק, ג מלאכים"ק

בשביל זה קרא לבית המקדש , מלאכים בשבילי

ה "שד, שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה

שדה שהוא בית שאמר יצחק ה, ט"ש' בגי

המקדש יחרב ביד איש שדה שהוא עשו שנאמר 

  -ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה

אמר , ה"וכיון שראה יעקב אבינו ע- 

ע בשביל אברהם ויצחק שלחת לכל אחד "רבש

, ג מלאכים"בשבילי גם כן תשלח ק, ג מלאכים"ק
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 .פרשת ואתחנןב 
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בשביל זה קרא לבית המקדש בית שנאמר ויירא 

אין זה כי אם בית  ויאמר מה נורא המקום הזה

, מחנה מן שכינה, ב"תי' ת בגי"בי, להים"א

מחנה מן , מחנה מן יצחק, מחנה מן אברהם

, סביבו כל ארבע פינות הבית המקדש, יעקב

  - 43ת"בי' ג בגי"פ ק"ד

ע "אמר רבש, ה"כיון שראה משה רבנו ע- 

אני איני חסר מהאבות בשבילי גם כן תשלח 

, ו תפלות"ובשביל זה קרא תקט, ג מלאכים"ק

ג "ק, ה"ג אברהם אבינו ע"ק, ג מן שכינה"ק

ג "ק, ה"ג יעקב אבינו ע"ק, ה"יצחק אבינו ע

ו כמנין "זה נעשה תקט, ה"משה רבנו ע

  -ואתחנן

ה למשה רב לך אל תוסף "וזה שאמר הקב- 

דבר אלי עוד בדבר הזה עלה ראש הפסגה ושא 

ה וראה "ה ומזרח"ה ותימנ"ה וצפנ"עיניך ימ

ל תראה "ר, תעבר את הירדן הזה בעיניך כי לא

ג "בארבע פינות בית המקדש כל אחד יש לו ק

ואם אקבל תפלתך ואשלח גם כן , מלאכים

לא על , ג מלאכים היכן אניח אותם"בשבילך ק

גלוי וידוע לפני שישראל חוטאים ואני , הגג

אם כן באיזה , רוצה לשפוך חמתי בבית המקדש

שיהיה  צד אני יכול לשפוך חמתי בבית המקדש

, לא יש לי מקום אלא על הגג, תקנה לישראל

ג מלאכים וישמרו את "ואם אשלח בשבילך ק

אויר בית המקדש איני יכול לשפוך את חמתי 

, בבית המקדש ומוכרח אני שאכלה את ישראל
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ד "ל בס"י, ג מלאכים לצד מערב"ה ק"ומה ששלח הקב 

, דשכינה במערב -א"ה ע"דף כ-ל בבתרא "על פי אמרם ז
ל דהמלאכים של אברהם היו שומרים בצד דרום "ולפי זה י

דמדתו הוא חסד והוא בימין וכמרומז בפסוק ויעתק משם 
הלוך ונסוע ולזה כל ימיו היה , ל"ה מקדם לבית א"ההר

ושל יצחק בצד צפון . -שערי צדק בהקדמה' ס' יעוי –הנגבה 
דמדתו גבורה הוא מסטרא דשמאלא וכנרמז בפסוק מצפון 

נמצא אברהם ויצחק שומרין מן הצדדין דרום , זהב יאתה
ג שומר "ת והוא הממוצע בין חו"ויעקב שמדתו הוא ת, וצפון

יכפר  הטוב' וה, ת במזרח"באמצע שהוא צד מזרח וכן ת
 .בעד

  -44ואיני מקבל את תפלתך

וזה שאמר ירמיה הנביא ממרום שלח אש - 

א ממרום של בית המקדש שהו, בעצמותי וירדנה

ה ישלח "ה שהקב"אוירו שהתפלל משה רבנו ע

ה לא "והקב, ג מלאכים ויהיו שומרים אותו"ק

, ומאותו מקום שלח אש בעצמותי, קיבל תפלתו

להים "ה נורא א"וזה שאמר דוד המלך ע

ל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות "ממקדשיך א

ל ספר "עכ ,כ תנחומה"ע ,45להים"לעם ברוך א

  . 46לקוטי שושנים
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משה מת 'ד דנרמז בכתוב בנבואת אלדד ומידד "ל בס"ונ 

. א, ה"פ מחנ"והנה בנבואתם נזכר בכתוב ד', ויהושע מכניס
ויאמר . ג, ה"ויתנבאו במחנ. ב, ה"וישארו שני אנשים במחנ

, ה"ויאסף משה אל המחנ. ד, ה"אלדד ומידד מתנבאים במחנ
פ "הרי ה, ה"ג כמנין מחנ"ק' ד בגי"ד ומיד"ותבות אלד

מבעלזא ' ק מרן רב שר שלו"מדבר קדש לכ' ס' יעוי, ה"מחנ
עוד . י וישארו שני אנשים במחנה"ה א"בהעלותך ד' ל פר"ז
ד ולא בשמם "ד ומיד"ד דלכן נקראו כאן בכנוי אלד"ל בס"נ

כדי , אלידד בן כסלון וקמואל בן שפטן כדאיתא במדרשות
ה של "מחנלהורות אל זה הענין שנבואתם היתה בענין ה

משה דלא נתקבלה תפלתו ויהושע הוא המכניס את ישראל 
י נביאים כי "ומי יתן והיה כל עם י'וזהו שענהו משה , לארץ
וכמו , דלכאורה אין לו שחר', י את רוחו עליהם"יתן י

י את רוחו "גם אומרו כי יתן י: ל"וז' שהקשה האלשיך הק
יו האם קשה היה עליו שיאצל מן הרוח אשר על, עליהם

ואין צריך לומר , והלא הוא משוש דרכו יהיה הוא צנור השפע
ל "ד הנ"ולפ. כ"ע, שלא יחסר לו אלא אדרבה ירבה לו מאד

, ז"תקט' ן בגי"י ית"ומ', ניחא שפיר וזהו אומרו ומי יתן וגו
הוא התפלה ' וגו 'אעברה נא'בקשתי  ובלל מי יתן ויק"ור

אשר כוננו  ז ואז הבית יהיה בית של אש בית רוחני"התקט
ואזי יקוים יעוד הכתוב והיה אחרי כן אשפוך את ', ידיך ה

–ל במדרש "ש ז"וכמ', ונבאו בניכם ובנותיכם וגו' וגו' רוחי'
ה בעולם הזה היחידים נתנבאו "אמר הקב -ה"כ, ו"ר ט"במ

אבל לעתיד לבא כל ישראל נעשין נביאים שנאמר והיה אחרי 
 .'ם ובנותיכם וגוונבאו בניכ' וגו' רוחי'כן אשפוך את 

45
 .ז, ט"ר ס"ב' יעוי 
46
פ והנה "ה במסורה ד"ד-מגלה עמוקות פרשת ויצא ' ובס 
' שראה יעקב ד, ת בית"ימינך ר'תמכה 'בי ': ל"כתב וז -'ה

כי , להים"ת א"ועליהם אמר אין זה כי אם בי, מחנה שכינה
' ג כדאיתא בזוהר פר"ה שכלולה כל מחנה מן ק"מחנ' מן ד

היא רביא שדרש כי נר מצוה ותורה אור שהם בה' תרומה וגו
ג כמנין "מחנות מן חסד ורחמים כל אחד כלול מק' ב

ועל ארבע ', ועל זה אמר להנחיל אוהבי יש וכו, ה"מחנ
 .ש"יעו', להים וכו"ת א"מחנה שכינה אמר אין זה כי אם בי
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חדא , זכינו להוסיף בזה עוד דבריםד "ובס

ק שכל אחד מהאבות "יש להתבונן כי לפי ד

קרא שם בבניית החומה לפי סדר מנין ' הק

נמצינו למדין , החומה שהוסיף בסדר המדרגה

כי קריאת השם הוא הכרחי לבניית החומה 

, ובלי קריאת שם לא היה באפשרות לבנותו

היכן מצינו  מעתה חל עלינו חובת הביאור

, ריאת שם בחומה הראשון שכביכול בנאיהק

ה היכן מצינו "וכמו כן בגג שבנאיה משה ע

כי אם נפשך לומר , שמשה קרא שם לגג

, ה בנה הגג בלי קריאת שם"שמשה רבינו ע

אברהם ויצחק היו יכולים ' אזי גם האבות הק

, לבנות את החומות בלי קריאת שם הר ושדה

  .יתוהדרא קושיא לדוכתה למה לא קראוהו ב

  

ל "עוד יש להתבונן בדברי קדמוננו ז 

אשר גילו לנו מי הם אלו אשר בנו את 

אך , החומות ואת הגג למקדש של מעלה

העלימו מאתנו מי עשה את הרצפה למקדש 

והרי כל העוסק בעבודה מעבודת , של מעלה

המקדש צריך שיהא עומד על הרצפה ואין 

וכל שיש במעלה , עבודה במקדש מבלי רצפה

כל שיש במטה יש  וכן לאידך גיסא, היש במט

ומקדש של מטה הוא דוגמת מקדש של במעלה 

, ה"יהיו תואמים כתאומי הצבי מעלה ויחדו

ומיכאל כהן גדול אין יכול להקריב על מזבח 

  .של מעלה אלא אם כן יש לו רצפה

  

ד מקראי "נקדים לבאר בסולבא אל הענין 

ויעקב נסע סכתה  :ת"קדש בפרשת וישלח וז

לו בית ולמקנהו עשה סכת על כן קרא  ויבן

ר "ם עי"שם המקום סכות ויבא יעקב של

. להי ישראל"ל א"ויקרא לו א עד' ם וגו"שכ

הקשו כבר למה לא קרא שם  47ל"והמפרשים ז

המקום על שם הבית שבנה לנפשות והיה ראוי 

יקרא שם והעיקר עיקר והטפל טפל  יעשה

ולא לקרות  בית ישראלאו  בית יעקבהמקום 

, שם המקום סוכות על שם המקנה שהוא הטפל

וכמו שמצינו במשה רעיא מהימנא שהוכיח 

לבני גד ובני ראובן על שהקדימו מקניהם 

עוד יש להתבונן מאי אשמעינן קרא , לטפם

, בזה שיעקב בנה לו בית ועשה סוכות למקנהו

 והלא זהו דרך העולם לבנות לעצמו בית

 וכן הוא, ותפארת אדם לשבת בית כתיב

הדרך לעשות רפת לבקר ודיר לצאן והוא 

 .הכרחי לשמרם מלסטים וחיות רעות

  

ק מרן "ד יבואר להלן דיוקו של כ"ובס

על שבבית  48ל"ז מבעלזא' ר רב שר שלו"אדמו

, עשהובסכת שעשה למקנהו כתיב ויבן כתיב 

וגבי בני גד ובני ראובן מצינו לשון בנין גם 

קננו ה למ"גדרת צאן נבנ וכמו שאמרו, במקנה

והיה ראוי יאמר הכתוב ויבן לו בית , 'פה וגו

ד למה קראם "עוד יבואר בס, וסוכות למקנהו

וגם מה , הכתוב בשם סוכות ולא גדרות צאן

ד קושיית "וכן יבואר בס. ענין סוכה לבהמות

ועדיין  ה"ויעקב נסע סכת ל אומרו"המפרשים ז

ד למה "עוד יבואר בס, אין שם המקום סכות

עוד , ב חסר וסכות שני מלאסכת ראשון כתי

ד למה זה מודיענו הכתוב מה שם "יבואר בס

ומה לי אם קראו בית , קרא יעקב למקום ההוא

  .או סכות

  

מה ראה יעקב ד "ואגב אורחא יתבאר בס

ה שהיה יושב אהלים לבנות לו בית "אבינו ע

אבנים בהיותו על אם הדרך לבוא אל יצחק 
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ה "ה וישב ביום ההוא והשל"עץ הדעת טוב ד' ס' יעוי 
 .ועוד' הק
48
 .ה ויבן לו בית"קדש דמדבר ' ס 
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אברהם ולא מצינו כן לא ב, אביו ארצה כנען

ולא ביצחק אביו שיבנו להם בתי אבנים במקום 

ש "וכמ, מושבותם כי יושבי אהלים היו

וכן , 'והוא ישב פתח האהל וגובאברהם 

ואף ביעקב , 'ויבאה יצחק האהלה וגו ביצחק

לא מצינו שבנה לו בית אבנים בהזירתו לארץ 

 .אף שישב שם ישיבת קבעעל כנען 

  

49של במדר"על פי מאמרם ז ד"ל בס"ונ
 

רבי ברכיה בשם רבי חלבו אמר עד  :ת"וז

ה והיה "ה סוכ"שהוא שלם עשה לו הקב

מתפלל בתוכה שנאמר ויהי בשלם סוכו 

ומה היה אומר יהי רצון , ומעונתו בציון

הא קמן שכביכול , כ"ע, י"שאראה בבנין בית

ה עם "וסוכ, קרא לחומה שבנאיה בשם סוכה

ב "שהן כנגד י-ב אבני החומה "צירוף י

ק סדר "וכמו שאמרו בזה, ה"מחנ' בגי -יםשבט

50לך
אל מקום המזבח אשר עשה שם  :ל"וז 

אלא  ,51מאן עשה ומאן מזבח', בראשונה וגו

ה דאיהו עביד תמן האי "אשר עשה שם דא קב

ב "מזבח ואתקין לה על תריסר אבנין כנגד י

ומזבח דא עשה שם בראשונה ' ה וגו"שבטי י

 באומרוורמזה יעקב  ,כד אתברי עלמא עלאה

להים זה ויקרא שם המקום ההוא "מחנה א

ל "ור, ב"י' ה בגי"להים ז"מחנה א, מחנים

ם "מחני, ה"ב שבטי י"ה על י"להים ז"ה א"מחנ

מחנה מול , שנים שהן אחד, הן שני מחנות

כי מחנה ישראל הוא דוגמת מחנה , מחנה

כסא , להים וכל אשר יש במעלה יש במטה"א

                                                  
49
 .י, ו"ר נ"ב 
50
 .א"ע' א דף פ"ח 
51
ל למה הזכיר שם אברם בסיפא דקרא "הוקשה להם ז' פי 

והרי קרא באברם קא ', באומרו ויקרא שם אברם וגו
ומדהזכיר שם , י"והיה די יאמר ויקרא שם בשם י, משתעי

אברם בסיפא דקרא משמע דאשר עשה שם דכתיב ברישא 
ולזה שאיל מאן עשה ומאן , קאי על אברם הפסיק הענין ולא

 .'ה וגו"וקאמר אלא אשר עשה שם דא קב, מזבח

נות מול מחנות מח, בנים מול בנים, מול כסא

  .52'ו שבטים וגו"ששם עלוכנרמז בפסוק , 'כו

  

ומעתה יתפרש הכתוב ויעקב נסע סכתה 

' היא צירוף סכת הה "סכת והוא כי ,כמין חומר

וכמו שאמרו , היא סוכה עלאה סכת שלם

 ,ויעקב נסע סכתה דא מהימנותא עלאה ק"בזה

והיינו לקשר קשרא דמהימנותא רזא דתרין 

ס "ו ה"כה היא תרין שמהן ככי סוד סו, שמהין

והוא , ה ושכינתיה"יחוד קב - י"ה אדנ"הוי-

ת "ה עד שיהיה הבי"הסוכה שעשה לו הקב

ואז , וסכתה מרמז על היחוד כידוע, ל"שלם כנ

באותו פרק זכה יעקב וגמר בנין החומה 

ה היות הסוכה בית קבוע למהוי -הרביעי לסכת

ד דגם סיככה "ל בס"ונ. ו"בית דירה ליחד קבה

: ל"וז 54ל"ש בעל הרוקח ז"וכמ ,53בסכך מעליה

 ,דפנות לסוכה' כנגד ד ,סכות ,סכת, סכתה

  .55כ"ע ,לסכך ,ה"וכתב תחלה סכת

  

שלהי ' בגמ ומעתה רווחא לן שמעתתא 

56פרק הרואה
ואמר רבי אבין הלוי מאי  :ת"וז 

להי "י ביום צרה ישגבך שם א"יענך ידכתיב 

, חקלהי אברהם ויצ"להי יעקב ולא א"א, יעקב

, מכאן לבעל הקורה שיכנס בעביה של קורה

ל נתקשו בזה למה זכה "והמפרשים ז. כ"ע

יותר  בעל הקורהה ליקרא "יעקב אבינו ע

ל דיעקב גם "ק הנ"ולפי ד, 57מאברהם ויצחק

                                                  
52
 .ב"א ע"א דף רל"ק ח"זה 
53
 .ל"י ז"רש, דסוכה בלא סכך לא מתקרייא סוכה 
54
 .וישלח' ת פר"פירוש הרוקח עה 
55
, ד דנרמז בכתוב ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית"ל בס"ונ 
ו "ן ל"ויב, חומה הרביעיתפ מחנה כנגד ה"ת הוא מנין ד"בי
פ מחנה כנגד "ו מנין ה"תקט' בגימט -'בחסרון א- ת "בי

, ם"ואולי לכונה זו קרא יעקב שם המקום ההוא מחני, הסכך
ה שעדיין היו חסרים "פעמים מחנ' ל שיעקב השלים ב"ר

 .ת"לגמר בנין הבי
56
 .ד"ברכות דף ס 
57
 .ה יבא בעל הקורה"סמיכת חכמים ברכות שם ד' ס' יעוי 
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בעל סיככה בסכך ניחא שפיר מה שיעקב נקרא 

כיון שקירה את הבית גם בסכך  הקורה

  .58מעליה

  

קורות  מהדעליהם אמר של ד"ל בס"ונ 

59ל ידוע"ודרשת חז, 'וגו בתינו ארזים
ודברי  

קירות ' הנה לא אמר ,תורה כפטיש יפוצץ סלע

ל "ור, 'קורות בתינו ארזים' אלא' בתינו ארזים

מאלו הארזים אשר נטע יעקב אבינו במצרים 

וזהו  ,60מהן עשה סכך וקירוי אל הבית הזה

 ,ויעקב נסע סכתה ויבן לו ביתשאומר הכתוב 

 בית קבוע וגמור יהי בשלם סוכוו ומעתה

וכמו שאמרו , בבנין וגם מסוכך בסכך

 'ורזא דמלה ויבא יעקב שלם וגו 61בתיקונים

ויעקב נסע  א"כמד ויבן לו בית דא סוכה מיד

 .סכתה ויבן לו בית

   

ה ה ' ואחר ימים שכתבתי מאמר זה ִאּנָ

מהקדוש רבי  ובא לידי ספר שברי לוחות

וראוי  ,62ד"יל ה"יחיאל מיכל מנעמירוב ז

ויאמר יעקב : ת"להביא בכאן את לשון קדשו וז

להים זה ויקרא שם "ה א"כאשר ראם מחנ

כי , מחנות' ענין ג, ם"המקום ההוא מחני

לבית המקדש הר ויצחק שדה  אברהם קרא

ה הזה "וכתיב מי לך כל המחנ, ויעקב בית

', ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית וכו' וכו

א "הבראם בהכי השמים והארץ ב, הענין

כי אברהם עשה אהל , ם"בראם באברה

                                                  
58
' השימוש בגי' ה בלי ה"קור'ל ה"הנה בע, ורמז נכון לזה 

עוד באופן אחר הנה העובי . יתר כנגד הסכך' ת וא"כמנין בי
' יעוי-הוא רמז אל המילוי כי מילוי האות הוא עובי האות 

ה במלואם "והנה אותיות קור -א"ד ע"בניהו ברכות דף ס' ס
, י'יש ה'או ר'ו וף'וכן במילוי כזה ק, א'יש ה'יו ר'וף ו'כזה ק

 .יתר כנגד הסכך' ת וא"המילוי לבדו עולה מספר בי
59
 .א"ח ע"יומא דף ל' יעוי 
60
 .להלן מה שכתבנו בזה' יעוי 
61
 .ב"ז ע"דף ק 
62
 .ח"ש שנת ת"נהרג עקדה 

אפילו טפח ' מחיצות כהלכתן וג' לשכינה ב

ויצחק תקן תפלת מנחה דא , א"והוא סוד ה

' מחנות ב' נמצא לאברהם ב, ג"ק' מחנה גי

' ר וא"ו איהו מנין ה"פעמים מחנה עולה ר

' מחנות ג' ויצחק ג, יותר הוא הטפח השלישי

פעמים ' יעקב דו, ה"פעמים מחנה עולה שד

וזהו ענין של סכה מדריגות , מחנה עולה בית

מחיצות ' כי ליעקב ד, יעקב יצחק אברהם

, מחיצות צורת כ' וליצחק ג, צורת ס

וזהו כל האזרח בישראל , ולאברהם צורת ה

ל אברהם שנקרא אזרח ועמו "ר, ישבו בסכות

  .63כ"ע, אמור' יצחק ויעקב כדאיתא בזוהר פ

     

על הכתוב  64'בגמ ל"והנה אמרו חז

ה "נשבע הקב ,בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר

שלא יכנס לירושלים של מעלה עד שיכנס 

ועל כן אברהם ויצחק , בירושלים של מטה

שבזכותם לא היה עדיין השראת השכינה 

ובית המקדש שלמטה אינו מקושר עם , בזבול

דהא שלמעלה חסר שכינה ולכך אין , שלמעלה

 ,65של יעקב מה שאין כן, קיום לשלמטה

ה גמר את בנין הבית "שיעקב אבינו ע ומעתה

וגם , רוחותיה' מוקפת מד ויהי בשלם סוכו

מסוככת בסכך שעליה ואתנטיר מכל סטרין 

דלא יקרב ביה ערל ומסאבא בגין דלא יסאב 

, ושרתה השכינה במקדש של מטה, מקדשא

ובכן בהיות יעקב הממשיך לשכינה למקדש של 

ריד השכינה ממעון לזה זכה יעקב והו, מטה

לזבול ששם מקדש של מעלה בנוי כדאיתא 

                                                  
63
 - ג"אות ל' מערכת ס–ל בספרו דבש לפי "א ז"והחיד 

בתיבה עצמה רמוז , סכה: ל"י קדמון וז"כ' הביאה משום ס
ל "רמז מה שאמרו ז, וכתוב סכת', המחיצות כואופני 

ת "תבור ר'כרמל 'סיני 'שלעתיד לבא יתן כסא הכבוד על 
 .י קדמון"כ' ס, ת"סכ
64
 .א"ע' תענית דף ה 
65
 .פקודי בהפטרה' ישמח משה פר' ס 
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  .66במדרש

  

ה בחיר שבאבות "שיעקב אבינו ע ומעתה

ויבן לו  שלם בתכלית בכל מכל כל וכדכתיב

ומובא , ם"ר שכ"ם עי"ויבא יעקב של' בית וגו

 ,67ע נהורין"רומז לש, ע"ש' ם בגי"של ק"בס

 ,ר דינין הקשין"היינו שביטל פ ,פ"ר' ר בגי"עי

ונקרא שמו  ,68לכותו'בוד מ'ם כ'ת ש"ם ר"שכ

, ל"ישראה בתאר המעלה והנכבד "על ידי הקב

ל "ה קראו ליעקב א"ואמר רבי אלעזר הקב

ן "ויב .69להי ישראל"א ,ל"ויקרא לו אוכדכתיב 

היינו שביטל כח הקליפות , ף"ת' בגימט ת"בי

70וכדאיתא בתיקונים, פ מחנות"שהם מספר ת
 

, דא דאמצעותא שליםואימתי יהיה עמו: ת"וז

ויעקב נסע סכותה ד "כד אתחבר בשכינתא הה

  .'ת וגו"ו בי"ויבן ל

  

היה ראוי באמת יקרא  ומעתה כיון שכן 

אמנם יעקב ברוח קדשו , יעקב שם המקום בית

וכמו , ראה שעתידין בניו להגלות לבין האומות

כי במראה  71ל ברבות סדר אמור"שאמרו חז

רי אומות ה ליעקב ש"הסולם הראה לו הקב

העולם של בבל ושל יון ושל מדי ושל אדום 

ה ליעקב "הקב ואמר לו ,האיך הן עולין ויורדין

באותה שעה נתיירא יעקב  ,'אף אתה עלה וכו

ו כשם שלאלו יש ירידה "אבינו ואמר שמא ח

ה ואתה אל תירא אם "אמר לו הקב, אף לי כן

אמר לו , 'אתה עולה אין לך ירידה עולמית וכו

, ו האמנת ועלית עוד לא ירדתה אל"הקב

ועכשיו שלא האמנת ולא עלית עתידין בניך 

                                                  
66
 .'ז, ט"ר י"ב 
67
 .וישלח' מגלה עמוקות פר' ס' יעוי 
68
 .י"ה שד"הוי' ם בגי"ש 
69
 .א"ח ע"מגילה דף י 
70
 .ב"ט ע"דף כ, ג"י' תי 
71
 .'ב, ט"ר כ"ויק 

וכמו שאמר  ',וכו מלכיות' שיהו משתעבדין בד

שהוא רומז לגלות הן עוד היום גדול  יעקב

דזמין ומקדש אקרי משכן  ,72המר והארוך הזה

לאתמשכנא בחובייהו דישראל והבית יחזור 

' העש'למקנהו לזה , להיות סוכה זה פעמיים

  .סכת

  

קדים מאמר הזהר בה ד"ויובן היטב בס

תאנא בכמה דרגין : ת"וז 73תזריע' פר' הק

גדול  ,איש ,אנוש ,גבר ,אדם ,אתקרי בר נש

ק כי השם אנוש "והנה ידוע מס. שבכולם אדם

מורה על דרגה התחתונה והפחותה אשר בבני 

כי ישראל ' והנה איתא בספרים הק, האדם

אין בתאר כשעושין רצונו של מקום נקר

אך כשהן גולין לסבת חטאם  ,אדםהמעלה 

לצירוף ולהתם חטאת יורדין ממדרגת אנוש 

וכמו  ,ונמשל כבהמות נדמו ונקראין צאן

להביא בני  ,מן הבהמה 74'ל בגמ"שאמרו חז

 75ל במדרש"וכן אמרו ז ,אדם שדומין לבהמה

  .76'ורוח הבהמה היורדת וגועל הפסוק 

  

 ,ולמקנהו עשה סכת: וזהו אומרו 

ו בא ברמיזה על הדורות העתידין "למקנה

לצאת ממנו לכשיהיו בגליות שאז הם נקראין 

' ת חסר בגי"סכ ,78תיקןל "ר עשה ,77ל"צאן כנ

                                                  
72
 .א"ר ע"ג דף ע"ק ח"זה' יעוי 
73
 .א"ח ע"ג דף מ"ח 
74
 .א"ע' חולין דף ה 
75
 .ז"כ', ר ג"קה 
76
הליקוטים תהלים ' וס -א "ל, ד"ק יחזקאל ל"רד' יעוי 
ובספרי  -. 'ויצא חלק תורה אור אות ה' ק פר"ושלה -ב "ל

פרשנו בזה  -בניםת ערך "מערכת בי- ספר משקלי האותיות 
 -'ג, ד"פל -תרומה ' ד מאמר המדרש הנפלא בפר"בס
אתם ', ה לישראל אתם צאני ואני רועה כו"אמר הקב: ת"וז

 .'אתם בנים ואני אביכם כו', כרם ואני שומר כו
77
 .ה ויאמר נסעה ונלכה"ד' אלשיך הק' יעוי 
78
' פי, וכן ובן הבקר אשר עשה, י"כמו כי ששת ימים עשה י 

 .תיקן
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 י"ק כי שם השמירה הוא עשצי"וכידוע מס, ף"ת

79ף"ומספרו ת
היינו בניו  ו"למקנהוהכונה כי , 

וזרעו אחריו תיקן והכין להם סכות לכשיגלו 

ורות שיהיו אחר החורבן בראש גולים אלו הד

ת "מ ובת זוגיה היא לילי"בגין לשיזבא לון מן ס

שיהיו , ף מחנות"הרשעה הרוכבת על ת

הסוכות להם למגן ולמחסה ויהיה להם קיום 

וכיון דיתבי בסכות הא  ,80בהיותם בגליות

דסכה היא אימא עילאה , אשתזיבו מן מקטרגא

ולזה דייק  ,81לסככא עלייהו כאימא על בנין

 .סכת' עשה'ולמקנהו ב ואמר הכתו

 

ואומר הכתוב על כן קרא שם המקום 

והכונה שהתקין , ו לשון רבים"מלא בואסכות 

הגליות שיהיה להם קיום ' להם סוכות לכל ד

ולמקנהו ק "וכמו שאמרו בזה ,בהיותם בגליות

ל עוד "וי ,שאר סכת לנטרא לון ,עשה סכת

, י עם דודה"שהכתוב רומז כאן לסוד יחוד כנ

ה חסר ואין יחוד אלא "ל הן עתה בגלות סכ"ור

אמנם , בזמנים ידועים ולזה כתיב סכת חסר

לעתיד כשיקים לנו את סכת דוד הנופלת אזי 

והיו י "ה באדנ"ו יחוד הוי"ה מלא בוא"יהיה סוכ

ביחוד השלם ולא מתפרשין דא מן דא  לאחדים

על כן קרא שם המקום סכות וכדכתיב , לעלמין

  .82ו"מלא בוא

                                                  
79
, ת של התבות שאחר השמות במזמור אשא עיני"יוצא מר 

הכי ' שהוא בגי, ישמר, 'ישמרך, 'צלך, 'שומרך, 'עושה'והן 
ל "צדקיא'ל "שמריא'ל "עזריא'מלאכים השומרים ' גם ה, הוי

 .ויצא' מגלה עמוקות פר' ס, ל"יהוא'ל "יופיא'
80
ה "ורמזה יעקב באומרו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכ 

' שעירה' אדני' אל' ם עד אשר אבא"ולרגל הילדי אשר לפני
 –גליות יבא אליה ' רמז לאחר ד', א עולה ד"אב, ת אליה"ס

 .בעל הטורים
81
ולכן : ל"שכתב וז' מגלה עמוקות ואתחנן אופן ד' ס' יעוי 

, כתיב בעזרא כי לא ישבו ישראל בסכות מימות ישוע בן נון
 .ה"שמלת סוכות קאי על הקב

82
' והנה יעקב בגימט: ל"תולדות וז' קדש פר מדבר' ס' יעוי 
ומורה על זה שעל ידי אור הקדוש שלו , ה"פעמים סוכ' ב

ד הא "נראה לפרש בסל "ק הנ"י דועל פ

83דאיתא בפרק גיד הנשה
אמר רבי יהושע בן  

ק מרגלותם עד כסא "לוי מלמד שהעלו אב

ל האריכו בפירוש מאמר "והמפרשים ז, הכבוד

ד הכונה בזה "ל בס"ל נ"ק הנ"ועל פי ד, זה

ה היה עסוק באותה הלילה "שיעקב אבינו ע

 ה לעשותה"לסוכ' ה שלו בבנין כותל הד"במחנ

 וכנרמז בפסוק, רוחותיה' בית קבוע מוקף מד

ויקם ומיד כתיב ה "והוא לן בלילה ההוא במחנ

ואם כן לינה זו איני יודע מה ', בלילה הוא וגו

84הוא
זה נראה כיתר שהרי נאמר  וילןוגם כי , 

ושתי , 'וילן שם בלילה ההוא וגו כבר לעיל

  .לינות למה לי

  

והיינו שיעקב  שפיר ל ניחא"ד הנ"ועפ 

שלו לבניית  ה"במחנהיה עסוק בלילה ההוא 

ולזה נאבק עמו שרו של , ה"כותל הרביעי לסוכ

עשו למנוע ממנו את גמר בנין דופן הרביעי 

ק איש עמו עד עלות "וזהו ויאב, 85ה"לסוכ

כסא ' ק בגי"ויאב, מחנה' ק בגי"אב, ר"השח

 ובא הרמז בזה ,ו"תקט' בגי 86ר"השח, הכבוד

א "הגיע עד כסצוח וי על אבק ש ,אבק"וי

שלא היה בכחו למנוע בעד יעקב , 87ד"הכבו

 88ק"וזהו שאמרו בזה, ה"את גמר בנין הסוכ

זה יעקב אבינו דעביד  ,מהו כסא כבוד ינחילם

ד דלכונה "ל בס"ונ ,'ליה כרסי יקר בלחודוי וגו

ל "ר, ם"זו קרא יעקב שם המקום ההוא מחני

ה שהיו חסרים עדיין לגמר "פ מחנ"שהשלים ב

                                                           
פ "וב, ה"א כמו סוכ"צ' י שהוא בגי"ה באדנ"חיבר שם הוי

 .ה מורה על יחוד והתקשרות באין שיעור"סוכ
83
 .א"ג ע"חולין דף צ 
84
ל מה "ן ז"רמב' ויעוי, ה ותעבר המנחה"מדבר קדש ד' ס 
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  .ת אחד לדופן הרביעי ואחד לסכך"ביבנין ה

 

89ביבמות' ד מאמר הגמ"עוד יתבאר בס
 

רבי נחמיה אומר כל : ת"ל וז"י ז"הביאה רש

ד בתחלתה הטיל לה "תיבה שצריכה למ

ותנא דבי רבי ישמעאל , א בסופה"הכתוב ה

מצרים , מחנים מחנימה ,כגון אלים אלימה

וכן  ,90מדברה ,ירושלימה ,דבלתימה, מצרימה

תנא בשם רבי נחמיה , וילך חרנה: מדרשהוא ב

ד בתחלתו ניתן לה "כל דבר שהוא צריך למ

. חרנה, מצרימה, שעירה, סדומה, א בסופה"ה

ל כתוב "א ז"ובדברי קדשו של אדוננו מהרש

ולא  'אלו שמות כולם שמות העיר כו :לאמר

  .נקט הכא אלא הני שהם שם העיר

  

חדא לאיזה צורך הביא , וצריך להבין

כגון דרשת תנא דבי רבי ישמעאל  התלמוד

שזה אינו מענין הדרשה וגם  'אלים אלימה וכו

כיון דלא ' אין בה שום צריכותא לסוגיית הגמ

או  אליםפריך מינה מידי ומה לי אם זה תיבת 

א "או כל תיבה אחרת שניתן לה ה דבלתימה

וזאת שנית מה הוסיף תנא דבי רבי , בסופה

ל 'ל ימשו'וישמעאל על דברי רבי נחמיה ומש

והלא כבר אמר , 'כגון אלים אלימה וכובנו 

ד בתחלתו "רבי נחמיה כל דבר שהוא צריך למ

, ומה הוסיף במשלי משליו, א בסופה"ניתן לה ה

וכן יש לדייק בדברי רבי נחמיה במדרש דמנה 

דסמיך סכתה והעלים עין מן שעירה  ביניהם

ל "א ז"וביחוד יש לדייק על דברי המהרש, ליה

אם , דלא נקט אלא הני שהם שם העירדקאמר 

 ל עין מן העיר"כן יש לשאול למה העלימו חז

                                                  
89
 .ב"ג ע"דף י 
90
ובספרי ספר משקלי האותיות הארכנו בביאור הכונה  

מה  'דבלתימה'וביחוד בענין , בפירוט אלו השמות דייקא
 הכתוב לא היה יכול לכתוב והלא, מישך שייכא לענין זה

 .ים או ויחנו בעלמן לדבלתיםויסעו מעלמן לדבלת

דכתיב בקרא זה פעמיים ולא הזכירוהו סכתה 

, ל ניחא"ד הנ"ולפ, לא בגמרא ולא במדרש

דרבי נחמיה ותנא דבי רבי ישמעאל באו 

, אינה נכללת בכלל זה סכתהלהודיע לנו כי 

 אלא ,סכתה איננה עיר ששמה סכות שהרי

' ורומז לסכת ה, ה"סכתה היא צירוף סכת

  .אחרונה סכת שלום

  

ויהי  :ת"וז 91ל במדרש"וכמו שאמרו חז

אמר רבי ברכיה , בשלם סוכו ומעונתו בציון

ה סוכה "מתחלת ברייתו של עולם עשה הקב

בירושלים כביכול שהיה מתפלל בתוכה ואומר 

יהי רצון מלפני שיהו בני עושין רצוני כדי שלא 

ויהי בשלם סוכו  שנאמר י ומקדשיאחריב בית

 וכיון שגרם החטא מה כתיב, ומעונתו בציון

מקום שהיה  ויחמוס כגן סוכו שחת מועדו

ולולא שגרם החטא היה . כ"ע, מתוועד בתפלה

יורד מקדש של אש מלמעלה והמקדש היה 

ומחמת שגרם החטא , מכון לשבתו עולמים

אותנו מעל פניו עד היום הזה ושני ' הסיר ה

, דשות היו רק מקדש עראי לפי שעההמק

  .ב"ויתקיים זה הפסוק לעתיד לבא ב

  

נלכה האמור בענין ל "ק הנ"דועל פי 

ישב ולי ונשובה אל המאמר הנצב פתח השער

אז ישיר ואז יבנה יהושע מזבח מקראי קדש 

ודבר על הכתוב  92'ובהקדים מאמר הגמ, ל"הנ

ושב אל ' ם וגואל משה פנים אל פני י"י

ה למשה "ר רבי אבהו אמר לו הקבאמ ,המחנה

עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס ישראל 

אם אתה מחזיר האהל  ,מה תהא עליהם

תלמידך  ואם לאו יהושע בן נון ,למקומו מוטב

 ,והיינו דכתיב ושב אל המחנה משרת תחתיך
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 .ו"ע' ט מז"מדרש שוח 
92
 .ב"ג ע"ברכות דף ס 
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אמר רבא אף על פי כן לא יצא הדבר לבטלה 

שנאמר ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש 

אמר רבי  93'כדאיתא בגמו. כ"ע ,תוך האהלמ

יוחנן משום רבי יוסי כל דבור ודבור שיצא מפי 

  . ה לטובה אפילו על תנאי לא חזר בו"הקב

  

על  94ל במדרש"עוד נקדים מאמרם ז

מה ראה  ,'וגולהי הרוחות "א י"ייפקד  הכתוב

אלא כיון  ,לבקש הדבר הזה אחר סדר נחלות

משה הרי אמר  ,שירשו בנות צלפחד אביהן

אם הבנות יורשות  ,השעה שאתבע בה צרכי

אמר לו  ,בדין הוא שירשו בני את כבודי

יהושע  ,'וכוה נוצר תאנה יאכל פריה "הקב

והוא היה  ,הרבה שרתך והרבה חלק לך כבוד

הוא היה  ,משכים ומעריב בבית הועד שלך

רס את ופ מסדר את הספסלים והוא

 ,קח לך את יהושע בן נון 'וכו המחצלאות

, נוצר תאנה יאכל פריה לקיים מה שנאמר

  .כ"ע

  

בשעה שרצה רבא להביא  ויש להבין

לא יצא הדבר ראיה על גדולתו של יהושע וש

היה ראוי לו להביא הכתובים האמורים לבטלה 

אחר מות משה שבהם כתוב גדולתו של יהושע 

כמו , המורים על השוואת מה בין משה ליהושע

או , 'מה וגוחכ ויהושע בן נון מלא רוח פסוק

ל את יהושע ויהי שמעו בכ י"יויהי  פסוק

עמיד חמה בגבעון השל "ש רז"וכמ ,הארץ

 ולמה זה הביא רבא פסוק, לוןוירח בעמק אי

והרי מפסוק , 'וגוומשרתו יהושע בן נון נער 

ל שיהושע הוא היה מסדר "זה דרשו חז

ומה , הספסלים ופורס המחצלאות בבית הועד

מחצלאות לענין גדולתו של ענין סדור ספסלים ו

                                                  
93
 .א"ע' ברכות דף ז 
94
 .ד"י, א"ר כ"במ 

וגם כי מקרא , יהושע שלא יצא הדבר לבטלה

ח שנה "זה נאמר סמוך אחר מעשה העגל ל

לפני שיהושע נתמנה למנהיגן של ישראל 

  .תחתיו של משה

  

וכי לא נמצא ביהושע  עוד יש לשאול

מעלות אחרות שיהיה כדאי וראוי להיות 

מנהיגן ורבן של ישראל אלא מעלה זו שהיה 

את הספסלים ופורס את המחצלאות  מסדר

ד קושיית "ואגב אורחא יתבאר בס, בבית הועד

ל למה זה כינה הכתוב את יהושע "המפרשים ז

על אף שיהושע כבר היה גדול  נערבכנוי 

  .בשנים באותו פרק

  

 ה"המחנ ושב אל דהאי קרא ד"ל בס"ונ 

ל שבזה "ה של משה הנ"רמיזא רמיז לענין מחנ

וכיון  ,ל"מעלה כנ בנה את גגו למקדש של

קח ללזה  שכינה מישראלהסילוק  משהראה ש

את האהל ונטה לו מחוץ למחנה הרחק משה 

' א, ה בכפילא"ולזה אמר מחנ, ה"מן המחנ

 ואומרו, ה שלו"למחנ' וא ,לפשוטו מחוץ למחנה

ל שמשה הרחיק את "ר ה"ק מן המחנ"הרח

 הלקתסשנראה כיון ש ה שלו"ממחנעצמו 

אם  ה למשה"מר לו הקבוא ,95שכינה מישראלה

ואם לאו  ,אתה מחזיר האהל למקומו מוטב

והיינו  ,יהושע בן נון תלמידך משרת תחתיך

ל שמשה שב "ר ,ה"דכתיב ושב אל המחנ

ה שלו הוא בניית הגג למקדש של "למחנ

 .מעלה

 

אף על פי כן לא יצא הדבר ואמר רבא 

ו יהושע בן נון נער "ומשרתשנאמר  לבטלה

' בגימט 96ל"ך האה"מתו ,לא ימיש מתוך האהל
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ל כמו שמשה בנה את הגג למקדש "ור, ו"תקט

 בפריסתו ו"כמו כן יהושע משרתשל מעלה 

המחצלאות בבית הועד בכל יום בזה זכה 

ופרס גם יריעות לגג המשכן של מעלה הוא 

ובמקום שאתה מוצא , טרון"משכן מט

  .ענותנותו של יהושע שם אתה מוצא גדולתו

  

כי למעלה יש : ל"וז 97'האלשיך הק ש"וכמ 

 י"ימקדש מקדש אחד והוא האמור בכתוב 

 ,טרון"ולמטה ממנו יש משכן מט, כוננו ידיך

ומשכן  ,משמש בזמן הבית' ומקדש ה

כלשון המאמר  ,טרון משמש בימי הגלות"מט

בזמן של צדיקים שבו מקריב נפשותיהם 

ומקדש של מטה אשר בהר המוריה , גלותם

ומשכן של  ,לההוא מכוון כנגד מקדש של מע

וכמו , ש"יעו, לעומת משכן הנערמכוון מטה 

א להקים את "ד: ת"ל במדרש וז"שאמרו חז

ה "סימון בשעה שאמר הקב בירמר א המשכן

לאכי לישראל להקים את המשכן רמז למ

ובעת שהוקם  ,שיעשו אף הם משכן השרת

והוא משכן הנער ששמו  למטן הוקם למעלן

צדיקים  שבו מקריב נפשותיהם של טרון"מט

  .'וגלותם וכ לכפר על ישראל בימי

  

מה שהביא רבא  והשתא אתי שפיר 

 ראיה שלא יצא הדבר לבטלה מהכתוב

ך "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתו

ז שיהושע בנה הגג ירמכי בפסוק זה , ל"האה

למשכן הנער כמו שמשה בנה הגג למקדש של 

נוצר למשה ה "אמר לו הקבוזהו ש ,מעלה

יהושע הרבה שרתך ' וכוכל פריה תאנה יא

הוא היה מסדר את  ',וכווהרבה חלק לך כבוד 

קח ולכן רס את המחצלאות ופ הספסלים והוא

לך את יהושע בן נון לקיים מה שנאמר נוצר 
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 .פרשת תרומה 

98במדרשל "כמו שאמרו חזו ,תאנה יאכל פריה
 

נוצר ד "הה 'וגו ויהי ביום כלת משה :ת"וז

מדבר  ,דתאנה יאכל פריה ושומר אדוניו יכוב

ביהושע שהוא שימש את משה כמה דתימא 

ך "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתו

99משה' ר גימט"נוצ, ל"האה
 100ל"ה יאכ"תאנ  

פרי של תורה  ,מהו יאכל פריהו, ו"תקט' גימט

מלכות ושרות שנאמר בי מלכים ימלוכו בי 

מש ישהיה משרת משה ולפי שו שרים ישורו

ן הנער כמו ובנה הגג למשכ אדוניו זכה

   .שמשה בנה הגג למקדש של מעלה

  

 'וגו אז ישיר משה והא דקאמר רבי מאיר

כיוצא בדבר  ,'וכו שר לא נאמר אלא ישיר

בנה  ,י"יאתה אומר אז יבנה יהושע מזבח ל

לא נאמר אלא יבנה מכאן לתחיית המתים מן 

, ד דאמרן לסודן של דברים"ל בס"נ, ההתור

ש של והכונה כמו שמשה בנה הגג למקד

, כמו כן בנה יהושע הגג למשכן הנער 101מעלה

' אלו ג 'יבנה יהושע מזבח וגו אז ונרמז בכתוב

 ,102ו"תקט' ח גימט"ע מזב"ה יהוש"יבנ תבות

103מגלה עמוקות ש בספר"וכמ
 ,וצו את יהושע 

 סודי רזא כדאיתא בספר אין צו אלא שכינה

שבדור הזה יהיה  ויצו שחקים ממעל על פסוק

 ,חזקהו על דרגא דיליהו ,104הוא סוד לבנה

  . 105ךואמצהו בדרגא דיל

  

 :ת"וז 106והנה איתא בפרק המקנא

                                                  
98
 .ט, ב"ר י"במ 
99
 .ותקרא שמו משהה "שמות ד' לקוטי תורה פר 
100
 .תבותבחסרון ה 
101
 .ו"תקט' ר בחסרון האותיות והכולל גי"ישי 
102
ד דיהושע רמזה בתפלת עלינו לשבח שתיקן "ל בס"ונ 

 .ו"תקט' גיב ותיותהאם עח "ו לשב"עלינ, כשכבש את יריחו
103
 .'ואתחנן אופן ר 
104
 .ה"פני יהושע כפני לבנ 
105
 .ה"ה כאור החמ"והיה אור הלבנ 
106
 .א"ע' סוטה דף ט 



  טז    חיה   שבת שירה - בשלח  נפש

 

 

משנבנה מקדש ראשון נגנז אהל מועד ונגנז 

. עמו קרשיו קרסיו בריחיו ועמודיו ואדניו

ומדפירט אלו חמשה דברים שנגנזו נמצינו 

למדין כי מזבח הנחשת שעשה משה לא נגנז 

ן והנה איתא בשלהי פרק בא לו כה ,107עמו

אמר רבי חמא ברבי חנינא מאי : ת"וז 108גדול

שמא תאמר אבד , דכתיב עצי שטים עומדים

תלמוד לומר עומדים , סברן ובטל סכויין

ולכאורה מה . שעומדין לעולם ולעולמי עולמים

 ,לעולם תועלת בזה שהם גנוזים ועומדיםה

דהיינו שלעתיד  בספר מעשה רוקח וכתב

 . הדריוחזר להם המשכן עצמו ברוב הוד ו

  

ל נמצא "ויסוד דברי בעל מעשה רוקח ז

ויאמר אלי : ת"וז 109תנא דבי אליהוספר ב

והוכן והניחה שם לבנות לה בית בארץ שנער 

מאי והוכן והניחה שם על , על מכונתה

אלא זה הפסוק מחזיר וקאי על  ,110מכנתה

ומפני מה , 'וכו המשכן שהוא נגנז במקומו

והו מפני שעשא, נטמן המשכן עד היום הזה

ה "וקשה לפני הקב הכשרים בנדבות לבם

, להפסיד כל מה שעשו הכשרים בנדבות לבם

ה וישרה בתוכו כמדה "ולעתיד יבא הקב

  .כ"ע, 'הראשונה וכו

  

לעתיד לבא ירד מקדש ל כי "אמרו זוהנה 

לא תחסר  של אש מן השמים בנוי ומשוכלל

אמנם המשכן שיוחזר לעתיד לבא אין , כל בה

 דברים שנגנזו עמה והןבה אלא אלו חמשה 
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ז "י זבחים דף כ"וברש', ב', ו-י במלכים א"רש' ויעוי, שם
ה שביבא הוה "ב ד"א ע"ובדף ס, ה והאי כלי שרת"ב ד"ע

 .משדרא
108
 .א"ב ע"יומא דף ע 
109
 .ה"ר שלהי פרק כ"תדא 
110
ומאי , הכל לשון עבר' והוכן והונחה'היה ראוי יאמר ' פי 

 .והניחה

 ,ל"כנ קרשיו קרסיו בריחיו ועמודיו ואדניו

אמנם המזבח הרי לא נגנז עמה ומי יבנה את 

ד דזהו "ל בס"ונ, למשכן לעתיד לבא המזבח

כיוצא בדבר אתה  באומרו כונת רבי מאיר

בנה לא  י"יאומר אז יבנה יהושע מזבח ל

נאמר אלא יבנה מכאן לתחיית המתים מן 

יבנה את המזבח  כי יהושע הוא ל"ור, ההתור

  .ב"ב למשכן שיוחזר לעתיד לבא

  

והוכן והניחה דנרמז בפסוק  ד"ל בס"ונ 

, ל"דמחזיר וקאי על המשכן כנ שם על מכנתה

 111והוכן והניחה שםתבות ' הנה כי כן אלו ג

ושתי , ו"תקט 'בגי ה"מכנתוכן , ו"תקט 'בגי

, זהו יהושע 'בגי 112ם"ה ש"הניח'ו אלו תבות

י יהושע הוא אשר הניח את הגג למשכן ל כ"ור

וכן לעתיד יבנה  ,113ו תפלות"של מעלה בתקט

, 114ו תפלות"יהושע את המזבח למשכן בתקט

לשון עבר ולשון  והוכן והניחהוזהו אומרו 

כנגד המשכן שהוכן והונחה על  'והוכן, 'עתיד

, מכונה לשעבר בצאת ישראל ממצרים

יניחה שם על ל וגם לעתיד "ר' והניחה'

במשכן שיוחזר להם ברוב הוד  ה"נתמכ

  . 115והדר

  

, 'וגוומשרתו יהושע בן נון נער  :ואומרו

בסוד כי הוא  נערהא דקרא הכתוב ליהושע 

 116ל"חזוכמו שאמרו  נערט דאקרי "מט נער

פסוק זה שר העולם ' וגונער הייתי גם זקנתי 

                                                  
111
 .לוהכול בותהתם ע 
112
 .העטף' בלי ו 
113
 .ו"תקט' ם גי"ה ש"ן והניח"ונרמז בתבות והוכ 
114
 .ל"ו כנ"תקט' ה גי"ונרמז בתבת מכנת 
115
ש האבן "וכמ, לשעבר וגם לעתידמשמש ' והניחה'ותבת  

, ומלת והניחה מורכבת מן והונחה והניחה: ל"ל וז"עזרא ז
ע "יהוש -, ל"י ז"ל וכן מורה לשון רש"ק ז"וכן פירש הרד

ועוד , כמנין והוכן והניחה שם על מכנתה' ר בגי"ן נע"ון נ"ב
 .שנה שעשה המשכן במדבר' רים כנגד מיית' מ
116
 .שם' תוס' ויעוי, ב"ע ז"טדף יבמות  
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יהושע ו, ט"מטמלאך וידוע שהוא  אמרו

 'זהר הקב וכמו שאמר, ט ביצירה"במקום מט
ודא הוא רזא דכתיב ויהושע בן נון  :ת"וז117

ההוא , לא ימיש מתוך האהל, נער ודאי, נער

מלמד דבכל יומא ויומא  ,דאקרי אהל בל יצען

כמה דההוא נער דלעילא , הוה יניק משכינתא

כך , לא ימיש מתוך האהל ויניק מינה תדירא

דלתתא לא ימיש מתוך האהל ויניק  נער האי

118ק"עוד בזה וכן אמר. 'וגו נה תדיראימ
 :ת"וז 

משכנא דעבד משה יהושע הוה קאים תדיר 

ונטיר ליה דהא לית נטירו דיליה בר ביה 

ומשרתו יהושע בן נון נער  דכתיב דאקרי נער

, ומאן איהו שומר ,'וגו לא ימיש מתוך האהל

דא ההוא דנטיר משכנא דאקרי הכי נער 

  .טרון"מט

  

: ל"י ז"מה שפירש רשומעתה שפיר ניחא  

ויובן , אז כשראה הנס עלה בלבו שישיר שירה

ועל : ת"וז 119ל בחלק"היטב בהקדים מאמרם ז

ומאז באתי דבר זה נענש משה רבינו שנאמר 

אמר לו  ,אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה

חבל על דאבדין ולא משתכחין הרי  ה"הקב

כמה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב 

ותי ולא אמרו לי י ולא הרהרו על מד"ל שד"בא

ואתה אמרת לי מה שמך  ',וכומה שמך 

ועכשיו אתה אומר לי והצל לא הצלת  ,בתחלה

 ,עתה תראה אשר אעשה לפרעה ,את עמך

במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה 

  .מלכים א"לבמלחמת 

  

אמר : ת"וז 120עוד נקדים מאמר במדרש 

רבי סימון כל מי שנעשה לו נס ואומר שירה 

                                                  
117
 .ב"ה ע"ב דף ס"ח 
118
 .א"ד ע"ב דף קס"ח 
119
 .א"א ע"סנהדרין דף קי 
120
 .ח"י' ט מז"שוחמדרש  

לין לו כל עונותיו ונעשה בריה בידוע שמוח

ישראל כשנעשה להם נס ואמרו שירה  ,חדשה

שנאמר ויסע משה את נמחלו כל עונותיהם 

 ,'וכו שהסיען מהחטאים שלהם ישראל מים סוף

וכן את מוצא בימי דבורה וברק שנעשה להם 

ה "אלא מחל להן הקב, 'וכו נס ואמרו שירה

וכן את מוצא בדוד  ,בשעה שאמרו שירה

ומנין שנמחל לו  ,ה לו נס ואמר שירהשנעש

ה "אלא מלמד שמחל לו הקב ',וכו עונותיו

  .לשעבר

  

 :ל"וז 121ל"בעל הטורים ז והנה כתב 

שאמר לפניו שירה כדי  ,שירה' ואתחנן בגימט

ולכאורה מאי שיאטיה דשירה , תפלתו שישמע

גם יש לדעת  ,ו תפלות שלו"לשיקובלו תקט

ל "הנפ "וע ,מהו השירה שאמר בעת ההוא

אשר  ה"ניחא שפיר כי הנה משה רבנו ע

כשראה הנס  'אז', נאמר לו שאינו נכנס לארץ

כל מי שנעשה לו ו, ו שישיר שירה"ה בלב"על

 לו כל עונותיו ומחלננס ואומר שירה בידוע ש

הנה כי כן כסבור היה  ,נעשה בריה חדשהו

 נעשה בריה חדשהמשה כיון שאמר שירה 

יוכל ליכנס  ומעתה לו כל עונותיו ומחלונ

ה "שיר ,שישיר שירה עלה בלבוולזה  ,לארץ

ובזה יבנה את הגג למקדש של  ו"תקט 'גי

מעלה ותיכף יוכל ליכנס לארץ הוא וכל בני 

  .ישראל עמו

  

בעת  י"יואתחנן אל אומרו  ד"ל בס"וזה נ 

, ר"ת הזמי"עהוא בעת ההוא , ההוא לאמר

עת הזמיר : ת"וז 122וכמו שאמרו בפסיקתא

אז ישיר זמנה של שירה שתאמר  הגיע ,הגיע

עת  123וכן אמרו בתיקונים ,משה ובני ישראל

                                                  
121
 .ואתחנן' בפר 
122
 .ו"ט' ר פ"קפסי 
123
 .א"ד ע"דף קמ 
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וכן  ,אז ישיר משה ובני ישראל, הזמיר הגיע

וזהו אומרו , ל בשיר השירים"י ז"פירש רש

הוא השירה  ר"בעת ההוא לאמ 'ן וגו"ואתחנ

תפלתו  שאמר לפניו על הים כדי שישמע

 124וזהו שאמרו במדרש, ר"ויאמרו לאמש "וכמ

הגיע זמנן של ישראל  ,עת הזמיר הגיע :ת"וז

איזה  ,וקול התור נשמע בארצנו ,'וכו להגאל

ואמר לו  ,'וכוזה קולו של מלך המשיח  ,זה

רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר ה "הקב

ה "הזה עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימ

ולא נתקבלו , 'וגו ה"ה ומזרח"ה ותימנ"וצפנ

  .ל"כנ תפילותיו משום טובתן של ישראל

   

והקשו ' וגו תבאמו ותטעמו: ואומרו

לאיזה תכלית נתנבא משה ל "המפרשים ז

ויובן , ל"בשירת הים כנ ה נבואה זו"רבינו ע

125בפרק המקנא' היטב בהקדים מאמר הגמ
 

חיננא בר פפא מאי דכתיב  בידרש ר: ת"וז

אל  ,לישרים נאוה תהלה י"ירננו צדיקים ב

משה זה  ,תקרי נאוה תהלה אלא נוה תהלה

אם ו ,י ידיהםודוד שלא שלטו שונאיהם במעש

היה משה נכנס לארץ והיה בונה בית המקדש 

  .לעולם לא היה הבית נחרב

  

126במדרש ל"זעוד אמרו  
מזמור  :ת"וז 

קינה , 'וגובנחלתך ים באו גוים הל"לאסף א

אלא שאמר אסף שירה על שכילה , מבעי ליה

ה חמתו בעצים ואבנים שבביתו ומתוך "הקב

שאלמלא כך לא  ,ותיר פליטה בישראלכך ה

גלוי והנה  ,ופליט נשתייר משונאי ישראל שריד

אם ו, שישראל עתידים לחטוא ולפניהיה וידוע 

 היה משה נכנס לארץ והיה בונה בית המקדש

והיה כי יחטאו , הרי הוא קיים ואינו חרב לעולם

                                                  
124
 .ג"ל', ר ב"שי 
125
 .א"ע' סוטה דף ט 
126
 .ט"ע' מז ט"שוח 

 חמתו על פיגבשונאי ישראל ולה' ויחר אף ה

 ויהיה ,א אפשר כנזכרעצים ואבנים שבביתו ל

על ' לזה גזר ה, כליונם במקום חורבן הביתו "ח

  .ץרכנס לאילא משה ש

  

ודאי עיקר ד ק"מה שכתוב בס עוד נקדים

בית המקדש הניתן לישראל הוא הבית 

, ב שהוא יהיה קיים לעולם"השלישי שיבנה ב

 נתקיים תיכף היעוד ההיבעגל ואם לא חטאו 

משוכלל כמו יורד מקדש שלמעלה בנוי ו ההיו

 ,בנין העתיד שירד מן השמים בנוי ומשוכלל

127ק"זהוכמו שאמרו ב
כד נפקו ישראל  :ת"וז 

ה למעבד לון בארעא "ממצרים בעא קב

ובעא למבני לון  כמלאכין קדישין לעילא

מגו שמי רקיעין  הביתא קדישא ולנחתא לי

ולנטעא לון לישראל נציבא קדישא כגוונא 

   .'וגו דדיוקנא דלעילא

        

תבאמו  :וזהו שאמר משה בשירת הים 

ל הרי אני איני "ר, 'וגובהר נחלתך ותטעמו 

 'וגועתה תראה  נכנס לארץ כמו שאמרת לי

במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה 

 ה"שירואף שאמרתי  ,א מלכים"במלחמת ל

אל תוסף דבר אלי עוד לפניך הרי אמרת לי 

ו "חעתיד בית המקדש ואם כן , בדבר הזה

וזה מאמר משה , נםהתמשכן עליהם בעול

ו "תבאמו ותטעמ בקשהתפלה ודרך  'לפניו ית

על  נטועיםויהיו , נטיעה שאין בה נתישה

, שלא יטלטלו ולא יגלו עוד משם אדמתם לעולם

מקדש  י"ימכון לשבתך פעלת  מרווא זהוו

הבית השלישי שאין  אהו כוננו ידיך י"אדנ

מן  אלאבניינו בידי בשר ודם כראשונים 

המכון אשר ו, השמים ירד בנוי ומשוכלל

, הוא מקדש רוחני כוננו ידיך' לשבתך פעלת ה

                                                  
127
 .א"ע א"רכדף ג "ח 
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ואימתי יבנה בשתי  :ל"י ז"וכמו שפירש רש

ימלך לעולם ועד לעתיד לבא  י"יידים בזמן ש

 ךיכוננו ידשאמר ו וזה. 128שכל המלוכה שלו

ך מפני שכבר היה המקדש ייכוננו יד אמרולא 

129ק"וכמו שאמרו בזה, בנוי ומשוכלל למעלה
 

 ,באן אתר ,תבאמו ותטעמו בהר נחלתך

בההוא דפעלת אנת ' הבמכון לשבתך פעלת 

תבאמו במכילתא זהו שאמרו ו, ולא אחרא' ה

 ,בהר שהבטחתנו בו ,ותטעמו בהר נחלתך

 בהר קדשו בהר מרום ישראל אמרשנ

 .אשתלנו

 

ויהי  :ת"וז 130ל במדרש"וכמו שאמרו חז

אמר רבי ברכיה  ,בשלם סוכו ומעונתו בציון

ה סוכה "הקבלו מתחלת ברייתו של עולם עשה 

בירושלים כביכול שהיה מתפלל בתוכה ואומר 

כדי  יהי רצון מלפני שיהו בני עושין רצוני

ויהי בשלם  שנאמר שלא אחריב ביתי ומקדשי

כיון שגרם החטא מה ו ,בציון סוכו ומעונתו

מקום  ויחמוס כגן סוכו שחת מועדו כתיב

שגרם  לולאו .כ"ע ,עד בתפלהשהיה מתוו

ה יורד מקדש של אש מלמעלה יההחטא 

ומחמת  ,והמקדש היה מכון לשבתו עולמים

 ל פניו עד היוםעמאותנו ' הסיר ה שגרם החטא

רק מקדש עראי לפי  והי ותהמקדשהזה ושני 

  .ב"תיד לבא ביתקיים זה הפסוק לעו ,שעה

  

ד מאמר "עוד נראה לפרש בזה בס

ד נכון "שיר משה ההאז י :ת"וז 131המדרש

אבהו  ביברכיה בשם ר בירמר א ,כסאך מאז

פ שמעולם אתה לא נתיישב כסאך ולא "אע

                                                  
128
תורת משה למרן ' וס, תרומה' פר' אלשיך הק' יעוי 
 .ה תפול עליהם"בשלח ד' ל פר"ס ז"החת
129
 .א"א ע"ג דף רכ"ח 
130
 .ו"ע' ט מז"שוחמדרש  
131
 .א, ג"ר כ"שמו 

נודעת בעולמך עד שאמרו בניך שירה לכך 

משל למלך שעשה  ,נאמר נכון כסאך מאז

אמרו לו עד  ,מלחמה ונצח ועשו אותו אגוסטוס

שלא עשית המלחמה היית מלך עכשיו עשינוך 

 ,וד בין המלך לאגוסטוסמה יש כב ,אגוסטוס

כך  ,אלא המלך עומד על הלוח ואגוסטוס יושב

אמרו ישראל באמת עד שלא בראת עולמך 

היית אתה משבראת אותו אתה הוא אלא 

אבל  ,כביכול עומד שנאמר עמד וימודד ארץ

 ,משעמדת בים ואמרנו שירה לפניך באז

הוי נכון  ,נתיישבה מלכותך וכסאך נכון

  .כ"ע, אז ישירמ ,ז"כסאך מא

   

חדא יש , הנה המדרש הזה צריך ביאור

להבין האיך נתיישבה מלכותו וכסאו של 

, ת על ידי השירה שאמרו ישראל על הים"השי

' יתשייך אצל הבורא  האיךוביותר צריך להבין 

והמפרשים , ו"לשון עמידה וישיבה חש "ה וב"ב

ל זה בכה וזה "ל האריכו בביאור המדרש הנ"ז

  .בכה

  

י השירה "ל שע"ד הנ"לפ ד"ל בס"ונ 

שאמר משה ובזה בנה את הגג למקדש של 

ל ועל ידי זה שרתה השכינה במקדש "מעלה כנ

ה מלך יושב על כסא "אז נעשה הקב של מטה

וכמו , י"ימכון לשבתך פעלת  כמו שנאמר

132ל במדרש"שאמרו ז
א אפריון זה "ד: ת"וז 

המלך  ,עשה לו המלך שלמה ,כסא הכבוד

לבנון זה בית קדשי מעצי ה ,שהשלום שלו

הקדשים של מעלה שהוא מכוון כנגד בית 

מכון לשבתך  ד"קדשי הקדשים של מטה הה

השמים כסאי  וכתיב. כ"ע, ךמכוון כנגד שבת

בית המקדש הארץ היינו ו .והארץ הדום רגלי

                                                  
132
 .ג"כ', ר ג"שי 
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 ,133'כדאיתא בגמ ונקרא הדום רגליש

זה אחד מן  מכון לשבתך 134ובמכילתא אמרו

ה שכסא של מטה הדברים שהוא כנגד של מעל

 י"יוהכי אמר  ,הוא מכוון כנגד כסא של מעלה

ואומר בנה  ,בשמים כסאו י"יבהיכל קדשו 

  .בניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים

  

משבראת אותו  :וזהו שאמרו במדרש 

שהרי הבית , אתה הוא אלא כביכול עומד

אבל משעמדת בים  ,עדיין לא נשלם מכל וכל

נתיישבה מלכותך  ,ואמרנו שירה לפניך באז

 ,באז ישיר ,הוי נכון כסאך מאז ,וכסאך נכון

על ידי השירה שנגמר הבית גם בגגו שעליו ש

 ה"הקבאז נעשה כביכול בתכלית השלימות 

פירש בזה  ל"והשפת אמת ז .יושב על הכסא

המלך המרומם  מה שאומרים בתפלת יוצר

ועל פי האמור הנה מקום אתי , 'וכו ז"לבדו מא

135ןטיהפיאמר ד מ"בסלפרש 
, ידידים רוממוך 

  .'קדמוך וכו בשירה

  

ועתה נחזור לענין קריאת השם שהיינו 

ה מצינו קריאת שם "וכן במשה רבינו ע ,בו

מכון כי הנה אמר משה בשירת הים , לגג

 ,י כוננו ידיך"ש אדנ"י מקד"לשבתך פעלת י

חדא מפני מה שינה שם זה , וצריך להבין

פקה שבשירת הים וא' משאר שמות הק

וזאת שנית כי השם הזה , ה"באדנות ולא בהוי

 :ל"י ז"וכמו שפירש רש, נכתב שלא במקומו

הטעם עליו זקף גדול להפרידו מתיבת , מקדש

  .'ההמקדש אשר כוננו ידיך  ,השם שלאחריו

  

למה נעתק שם זה  והנה יש לתת טעם 

מקדש כוננו ידיך והיה ראוי יאמר , ממקומו

                                                  
133
 .א"ד ע"כדף מכות  
134
 .הבפרשת השיר 
135
 .בפיוט יום ליבשה 

משה היה צריך ל ניחא שהרי "ולפי הנ ,י"י

ולזה אמר מכון , לקרוא שם לצורך בניית הגג

 136ויבן כמו רמים מקדשו, י"לשבתך פעלת י

י עם "ש אדנ"מקד ,י"ש אדנ"ויקרא שמו מקד

י "ומכון לשבתך פעלת י ,ו"תקט' ג בגימט"ג

י כוננו ידיך "ומקדש אדנ, קאי אמקדש של מטה

וכמו שכתב רבנו , קאי אמקדש של מעלה

מכון ועל מקדש של מטה אמר  :ל"וזל "בחיי ז

 ועל מקדש של מעלה אמר ,י"לשבתך פעלת י

  .137י כוננו ידיך"ש אדנ"מקד

  

ד "נתבאר לנו בסועל פי האמור לעיל 

138בפרק חלק' מאמר הגמ
אמר רבי  :ת"וז 

אלעזר גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות 

ואמר רבי אלעזר , י"ל דעות י"כי אשנאמר 

שנאמר אותיות גדול מקדש שניתן בין שתי 

מתקיף לה רב , כוננו ידיך' י מקדש ה"פעלת י

אחא קרחינאה אלא מעתה גדולה נקמה 

ואמר רבי ', שניתנה בין שתי אותיות וכו

אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית 

שזה ניתן בין שתי אותיות וזה  המקדש בימיו

  .139כ"ע, ניתן בין שתי אותיות

  

י לא ידענו חדא דאטו בלאו הכ ויש להבין

והרי כבר אמר ', מגודל יקר תפארת מקדש ה

להים לשבתו "ההר חמד אנעים זמרות ישראל 

                                                  
136
' שהיה רם וגבוה י' ויתר י, ה"מש' ם בגי"ו רמי"כמ 

 .אמות
137
ר סימון "א להקים את המשכן א"ד: ת"ש במדרש וז"וכמ 

ה לישראל להקים את המשכן רמז "בשעה שאמר הקב
למלאכי השרת שיעשו אף הם משכן ובעת שהוקם למטן 

וכן , 'ן וכו"הוקם למעלן והוא משכן הנער ששמו מטטרו
 .י כוננו ידיך"י מקדש אדנ"הוא אומר מכון לשבתך פעלת י

138
 .א"ב ע"סנהדרין דף צ 
139
ובספרי ספר משקלי האותיות בארנו ענין גדולה נקמה  
וכן בארנו שם למה לא מנה רבי אלעזר ביניהם גם , מהו

ה "ל גדול הוי"שניתנה בין שתי אותיות וכדכתיב כי א' גדולה'
 .'וגו
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והוא תכלית כונת בריאת העולמות העליונים 

וכדאיתא במדרש , והתחתונים גם יחד

140תנחומא
ה העולם נתאוה "משעה שברא הקב 

ואף כי השמים , להיות לו דירה בתחתונים

צם שכינתו בין ושמי השמים לא יכלכלוהו צמ

גדול מקדש ואתה אומר , שני בדי הארון

ומה לי אם מקדש , שניתן בין שתי אותיות

וגם כי רבי , ניתן בין שתי אותיות או לא

אלעזר סתם דבריו ולא פירש מהו הגדולה של 

אם ניתנו בין שתי  דעה ושל מקדש

  .141אותיות

  

גדולה דעה 'באומרו  עוד יש להתבונן

אדם 'וכן באומרו ', תשניתנה בין שתי אותיו

 ,'שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו

וכי מה ענין דעה למקדש עד שהוא  ויש להבין

וגם למה זה , משוה אותם בערך שוה אהדדי

הפסיק עם מאמר של מקדש בין שני המאמרים 

ד בשנותו את טעמו "וכן יתבאר בס, של דעה

' מקדש'גדול ולשונו כי במאמר הקדום אמר 

בית 'כאילו נבנה ובמאמר השני אמר  ,'וכו

  .בימיו' המקדש

  

ניחא שפיר כי הנה רבי ל "ק הנ"ולפי ד

ולא כיצחק ' לא כאברהם כו אלעזר דקאמר שם

הוא עצמו בעל , אלא כיעקב שקראו בית' כו

גדול מקדש שניתן בין שתי המימרא כאן 

בא כאן כמשלים דבריו ורבי אלעזר , אותיות

מקדש שניתן בין גדול  שבפרק האשה וקאמר

ל על אף שהיה זה אמרינו "ור ,שתי אותיות

מכל מקום עדיין אין , אלא כיעקב שקראו בית

גדול מקדש של משה  אלא, זה התכלית הנרצה

שניתנה בין  ומהו גדולתו, מבית של יעקב

                                                  
140
 .נשא' פר 
141
 .ל"דוד מילדולה ז' דרכי דוד להר' ס' ייעו 

ל כי מהראוי היה יאמר משה "ר, שתי אותיות

אלא לפי שהיה צריך , י"מקדש כוננו ידיך י

גו ולא היה יכול לבנותו בלי לבנות את ג

י לתבת מקדש "לזה הסמיך אדנ, קריאת שם

  .142י כוננו ידיך"אדנ-מקדשואמר 

  

מקדש של "וזהו שאמר רבי אלעזר גדול 

ומה הוא  ,שניתנה בין שתי אותיות "משה

שקרא לו  י"אדנ- ש"מקדשעל ידי השם , גדולתו

משה בזה נגמר ונשתכלל הבית בגג קבוע 

א יהיה מקום לנוח שבט ובנוי בבנין למען ל

ואין  עורב כליאומעתה ', הרשע על מקדש ה

ולזה תפס רבי , לחיצונים שום אחיזה בה

שניתן בין שני  ולא אמר אותיותאלעזר לשון 

והכונה , להורות אל ענין מה שכתבנו אזכרות

ה "הוילשני שמות שאותיותיהן שונות זה מזו 

י ומקדש שבנתיים מחברן ומייחדן כאחד "ואדנ

  .יחודא שלים ביחוד האמתי והגמורב

  

של רבי  מאמרו ד"ובזה יובן היטב בס 

גדולה דעה שניתנה בין שתי  ל"הנ אלעזר

שמואל כי הנה ישאל השואל , 'אותיות וכו

למה לא  הנביא שהוא שקול כמשה ואהרן

לזה בא רבי אלעזר , נבנה בית המקדש בימיו

ל דעות "שנאמר כי א' גדולה דעה וכוואמר 

כי ל דלכאורה הוה ליה לקרא למימר "ור ,י"י

והנה פסוק , ל דעות ולו נתכנו עלילות"י א"י

אמרה חנה בלידת  'י וגו"ל דעות י"כי א

, ק שדעה ענינה חיבור"וידוע מס, 143שמואל

כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה  וזהו אומרו

ל כי הנה בבית "ור, בית המקדש בימיו

                                                  
142
ואתחנן : ל"ל וז"ד מה שכתב בעל הטורים ז"ל בס"ובזה נ 
ולכאורה . שאמר לפניו שירה כדי שישמע תפלתו, שירה' בגי

ומהו , ו תפלות שלו"מאי שיאטיה דשירה לשיקובלו תקט
 .ל ניחא שפיר"ד הנ"ולפ, השירה שאמר כאן

143
 .ו"קטת' התבות בגי' ד ת ע"ל דעו"א 
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 המקדש היתה השראת השכינה והוא מכון

לשבתו עולמים ועל ידי המקדש מתחברים 

, ה ואדנות כחדא"ומתייחדים שני השמות הוי

כל מקום  ה"ע שמואל הנביאהנה כמו כן 

 והיינו שבכל מקום שהלך, ו עמו"שהלך בית

תמיד חיבר וייחד שני האזכרות ביחוד גמור 

כאילו נבנה בית המקדש  והרי זהואמתי 

  .144בימיו

   

ד "פירשנו בס ל"ל הנ"ובדברי קדמונינו ז

145בריש כתובות' מאמר הגמ
 דרש בר :ת"וז 

קפרא גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה 

דאילו במעשה שמים וארץ כתיב  שמים וארץ

ואילו במעשה ידיהם של , אף ידי יסדה ארץ

. כ"ע, י כוננו ידיך"צדיקים כתיב מקדש אדנ

מקדש מעשה ידי צדיקים : ל"י ז"ופירש רש

 .הוא

 

י "חדא מה ראה רש, הבז ויש להתבונן

והלא הא אף תנוקות של , ל להודיענו זאת"ז

בית רבן יודעים כי מקדש מעשה ידי צדיקים 

ל "ב אשכנזי ז"הרוזאת שנית כבר הקשה , הוא

הא קרא במקדש של בשיטה מקובצת שלו 

מעשה  לאא מעלה כתיב שאינו מעשה צדיקים

ל בפירושו "י ז"וכן פירש רש. ש"יעו, ידי שמים

חביב בית המקדש  ,'מקדש כו: משעל החו

 ,שהעולם נברא ביד אחת ומקדש בשתי ידים

ימלך ' ואימתי יבנה בשתי ידים בזמן שה

, לעולם ועד לעתיד לבא שכל המלוכה שלו

146ל בסוכה"י ז"וכן פירש רש, כ"ע
אי נמי : ל"וז 

                                                  
144
ל "ר, ו"ה כי שם בית"ונרמז בכתוב ותשובתו הרמת 

' יעוי-שתמיד היה עסוק בדברים העומדים ברומו של עולם 
 - 'וירא בהגהות מעשי למלך אות ג' ת פר"חפץ חיים עה' ס

 .ו עמו"ל בלשונם כל מקום שהלך בית"ורמזוה חז
145
 .א"ע' דף ה 
146
 .א"א ע"דף מ 
  .א"ד ע"זבחים דף כ 147

אבל מקדש העתיד שאנו ' דאיבני בחמיסר כו

ם מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמי

ל "ק הנ"ובד ,י כוננו ידיך"שנאמר מקדש י

אחת הוסיפו כל אחד חומה ' דהאבות הק

למקדש ומשה בנאיה לגג שפיר ניחא הא 

מעשה ידיהם של נקרא מקדש של מעלה ד

דמקדש של ל "י ז"וזהו שהודיענו רש ,צדיקים

מעלה הוא הבית השלישי שאנו מצפין יגלה 

  .ויבא משמים הוא מעשה ידיהם של צדיקים

  

לענין הרצפה  ועתה נתנה ראש ונשובה

ל לא גילו לנו מי הוא זה אשר "אשר קדמונינו ז

ל "ונ ,ל"עשה את הרצפה למקדש של מעלה כנ

ה אמנם חשב לבנות את "כי דוד המלך ע ד"בס

עד אמצא הרצפה למקדש של מעלה וכאומרו 

 אמר, י משכנות לאביר יעקב"מקום לי

נבואה  וכן אמר, לשון רבים ת"משכנו

ל לשני משכנות יחד בתחתון "ר משכנותיול

בשמי  147ה"ודוד קדיש רצפה עליונ, ועליון

עד  רצפה של מטהקדיש וכן  ,מרומא עלאה

דוד שהוא מרכבה ואכן , ארעית דתהומא רבא

לבנות את ונכון היה ראוי למדת מלכות אמנם 

אמנם אם דוד היה , למקדש של מעלה הרצפה

בית הרי בונה את הרצפה ומשלים את בנין ה

ו "הוא קיים ואינו חרב לעולם והיה כי יחטאו ח

ולהפיג חמתו בו אי אפשר ואם כן ישפוך חמתו 

, ו"על ישראל ונמצא זרעו של אברהם כלה ח

לא ה ביד נתן הנביא לאמר לו "לזה שלח הקב

  .אתה תבנה לי בית

 

ויהי : ת"וז *147ל במדרש"והנה אמרו ז

ר לך י אל נתן לאמ"בלילה ההוא ויהי דבר י

י האתה "כה אמר יואמרת אל עבדי אל דוד 

רב אמר עצה עמוקה , תבנה לי בית לשבתי

                                                           
  .ג"ילקוט רמז קמ, ו"כ' שמואל פרמדרש  *147
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וכבר נתקשו בזה , ניתן לו באותה הלילה

ל מהו העצה היעוצה מפלא יועץ "המפרשים ז

ד על פי מאמרם "ל בס"ונ, ומה עומק יש בה

מעצה  ,וישלחהו מעמק חברוןפ "עהל "ז

לקיים עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון 

מה שנאמר לאברהם בברית בין הבתרים כי 

ל במדרש שאמר "וכמו שאמרו ז, גר יהיה זרעך

ה לאברהם שיבחר לבניו או גלות או "הקב

ואברהם בחר בגלות כדי להציל את , גיהנם

עצה עמוקה וזהו שאמר רב , בניו מרדת שחת

ל כי לא נאמר לו "ר, ניתן לו באותה הלילה

אלא אמר לו , יתבה אתבנה שהוא לא יבצווי 

 האתה תבנה לי בית לשבתיבלשון תמיה 

והלא אם אתה בונה את הבית הרי הוא קיים 

ו כי יחטאו הרי יעשה כלה "לעולם וחולעד 

הנה כי כן זהו העצה העמוקה , בבית ישראל

שניתן לו לדוד באותה הלילה שהוא לא יבנה 

כדי שאם למקדש של מעלה את הרצפה 

לו גלה אלא ילא יעשה בהם כו "חיחטאו 

  .יםלוגראש ב

  

אחר שלא ניתן לו רשות לדוד  ומעתה 

לבנות את הרצפה אמר דוד וכי מפני שאמר 

בטל ה אתה לא תבנה הבית אני יושב "לי הקב

מה עשה זירז , ואיני מוסיף דבר לבנין הבית

שהוא דרגא דיליה ' עצמו ותיקן קן לשכינה הק

בספר תהלים  יסדן מזמורים ש"'על ידי ק

ת ותשבחות והכרית את כל הקוצים בשירו

וכמו , והחוחים הסובבים את השושנה העליונה

 'שאמר בזהר הק
דוד אשתדל לאתקנא : ת"וז148

עולמתן ולקשטא לון במטרוניתא לאתחזאה 

ועל דא  ,מטרוניתא ועולמתהא בשפירו

 אשתדל באינון שירין ותושבחן לגבייהו עד

, דאתקין וקשיט כלהו עולמתן ומטרוניתא

גם צפור מצאה בית ודרר קן  רמז בפסוקוכנ

כידוע וכמו ' ר כינוי לשכינה הק"צפו, לה

אשר היה לה כבר , ל בתהלים"י ז"שפירש רש

ויבן לו  ה וכדכתיב"בית בנוי מיעקב אבינו ע

רגל 'דוד 'ובא 'ת "רן לה "ר ק"ודר, ת"בי

כמובא  אחרונה' ן לה"רביעי ועשה ק'

דוד שם ויעש ק "וכמו שאמרו בזה ,147*148ק"בס

  . **148לשכינה

  

הרי לצורך בניית הקן  ל"ק הנ"ולפי ד

במקדש של מעלה היה דוד צריך להוסיף עוד 

' והיה צריך ואחד על זה של משה  ה"מחנ

ר "ה 149קדשו הרלזה קראו , ה"פעמים מחנ

ל "ונ ,150פ מחנה"ח מנין ו"תרי' ו בגי"קדש

אי זה בית אשר תבנו לי 'ד דנרמז בפסוק "בס

א פעמים "כמנין כ' בגי 'חתיואי זה מקום מנו

, פ מחנה"אברהם ב, מן שכינה' מחנה א, מחנה

פ "משה ה, פ מחנה"יעקב ד, פ מחנה"יצחק ג

א פעמים "ובין כלם כ, פ מחנה"דוד ו, מחנה

  .151מחנה

                                                  
148
 .ב"ה ע"ב דף קמ"ח 
 .וישלח' מגלה עמוקות פר' ס 147*148
148

ם "ת תורת האד"וזהו אומרו וזא, ר"ספ' ם בגי"ש **
, שמות אלו' כדי להסיר הכעס הנמשך מב, להים"י א"אדנ

שער ' יעוי, ס"כע' ן גי"ק, ן מזמורי תהלים"על ידי ק
 .ו"ק תקון ט"רוה
149
ה לא אקרי "וקב -א"ה ע"ב דף רל"ח-' הר הקז' יעוי 

להינו "י ומהלל מאד בעיר א"גדול אלא בהאי דכתיב גדול י
 .להינו הר קדשו"בעיר א, במה איהו גדול, הר קדשו

150
י "ומ' י אנכי וגו"ורמז נכון בפסוק ויאמר מ  י ביתי ּכִ

', כתיב וכן ֲהלֹם חסר ו' ֲהִבאַֹתִני חסר י, ֲהִבאַֹתִני ַעד ֲהלֹם
ם אלא "ואין הל, ח"תרי' כ בגי"ם עה"ד הל"י ע"באתנה

 .הנה הזכיר לשון בית ולשון שכינה, ת דא שכינה"מלכו
151
והוא ', ברק ברקאי'ס רבי ישמעאל אומר "ד דז"ל בס"ונ 

עד 'על פי מה שאמרו בירושלמי יומא שלכן מזכירין 
ד כי כדי "ל בס"וזה נ, כדי להזכיר זכות ישני חברון' שבחברון
ה נעים "ביום הכפורים גם זכותו של דוד המלך ע להזכיר

', ברק ברקאי'זמרות ישראל לכן ביום הכפורים היה אומר 
י "ק ברקא"הנה בר, ש בתוספתא יומא"כמ' ברק בורקי'או 

י בחסרון "ק בורק"וכן בר, ח"תרי' עם התבות והכולל בגי
: ל"תצוה וז' ש רבנו בחיי פר"מ' ויעוי -, ח"תרי' התבות בגי

י ובלשון ערבי "והוא מראקד' נפך'ה היה מפותח על יהוד
והתרגום כולל שני לשונות הללו ועל כן אמר , א"זמור

. כ"ע, י"א ומלשון מראקד"מורכב מלשון זמור, אזמרגדין
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ה לא "אם תחנה עלי מחנ וזהו אומרו 

' ל אם אזכה לבנות קן לשכינה הק"ר, יירא לבי

תכללא ובזה אזכה לא ה"מחנעל ידי הוספת 

באבהן קדישין ולהמנות לרגל רביעי במרכבה 

אם תחנה עלי אזי , 152ותהיה מרכבה שלימה

ואם תקום , לא יירא לבי - ל"של סמא–ה "מחנ

כי יצפנני , 153ת אני בוטח"עלי מלחמה בזא

יחוד , ו"ה, ו קרי"ה כתיב בסכ"בסכ, 'בסכה וגו

רשימא דמלכא ומטרוניתא , י"ה אדנ"הוי

היא , א"ו ה"דוא אשתכח ביה ואיהו רשימא

  .ם דמטרוניתא"סכת של

   

וזהו אומרו ירושלים הבנויה כעיר 

ל במדרש כי "ואמרו חז, שחברה לה יחדיו

, מזמור זה אמרו דוד על בנין הבית השלישי

דא , כמגדל דוד :ת"וז 154'וכמו שאמרו בזהר הק

דא בית מקדשא , צוארך', ירושלם דלעילא וגו

ל מטה עם וכדי לחבר ירושלים ש, 'וגו דלתתא

ה "שחבר', שחברה' ירושלים של מעלה אמר

                                                           
ן "על שם ק, לשבט יהודה' נפך'ואפשר דלזה הטעם ניתן 

' ך בגי"הנה נפ, ם שעתיד דוד לומר בספר תהלים"מזמורי
' יעוי – ותיותהאם ח ע"תרי' י בגי"מראקדא ו"זמור, ן"ק

ה יין ושכר אמר רבי יהודה הלוי ברבי "שמיני ד' תנחומא פר
מאתים ' בגי ,ובלשון ארמי חמר ,שלום בלשון עברי שמו יין

חצות לילה אקום 'וזהו אומרו , -'וארבעים ושמנה וכו
ת שירות ותשבחות לחבר הדודים ולמהוי "בזמרו' להודות לך

ת "ם של נחש"וכן י, ימו חדא ובחביבו שליםתרוייהו בשל
 .ן מקוה טהרה"שהם ק' אלפים בת יכיל'שעשה שלמה 

152
 –כמנין אברהם יצחק יעקב ודוד ' ה בגי"ה שלימ"מרכב 

 .ויצא' מגלה עמוקות פר' ס
153
כתבנו בענין  -ערך דוד–ובספרי ספר משקלי האותיות  

ה יוצא למלחמה במגן "מגינו של דוד שהיה דוד המלך ע
–בעל שש קצוות ולא בשל שלש קצוות כשאר מלכי ישראל 

ומצויר היה  -'ז' ארץ החיים על תהלים מז' מובא בס
ל "והטעם נ, בני יששכר' מובא בס–במגינו צורת המנורה 

ד כי של מלכי ישראל היה בעל שלש קצוות כדי להזכיר "בס
ומגינו של דוד של שש קצוות היה כנגד , זכות שלשת אבות

והיה מצויר במגינו צורת המנורה כדי , ל"הנ ה"פ מחנ"ו
 .להזכיר זכות שלשת אבות וארבע אמהות

154
 .ב"ט ע"א דף ר"ח 

  .155ו"תקט' בגי

  

156והנה איתא במדרש
וישכב  :ת"וז 

אמר רבי יהושע בן לוי כאן שכב , במקום ההוא

, הא כל עשרים שנה שהיה בבית לבן לא שכב

ו שיר המעלות שבספר "ט, ומה היה אומר

ספר  רבי שמואל בר נחמני אמר כל ,תהלים

ואתה קדוש , אי טעמאמ, תהלים היה אומר

ולכן יש . ישראל סבא ,יושב תהלות ישראל

, ז מזמורים בתהלים כמנין שנותיו של יעקב"קמ

מזמורים והעמידן ' אלא שדוד בא והוסיף עוד ג

ן מזמורים לקביל קן דיליה למעבד קן "על ק

ר "ודר ודרר קן להונרמז בכתוב , לשכינה

' הביעי ועשה קן ל'גל ר'וד ר'בא ד'ונוטריקון 

' והנה יש לחקור זאת אלו הן ג ,157אחרונה

 .ת ישראלהוסיף דוד נעים זמרוהמזמורים ש

 

' הא ,הןאלו מזמורים ה' דגד "ל בס"ונ 

ל "וכמו שאמרו ז ,גוים למה רגשו הוא מזמור

חדא  אשרי האיש ולמה רגשו 158ברכות' בגמ

חילקן איידי דהיתה חביבה על דוד ו, פרשה הוה

                                                  
155
הנה תראה כי משה ודוד בחד מתקלא דקודשא אתקלו  

במשה כתיב אל תוסף , ז"ו ולא בתקט"ותרוייהו שריין בתקט
ובדוד כתיב רק אתה לא תבנה הבית כי אם ', דבר אלי וגו

סוטה דף –' ל בגמ"פ אמרם ז"ד הטעם ע"ל בס"ונ', בנך וגו
דרש רבי חיננא בר פפא מאי דכתיב רננו : ת"וז -א"ע' ט

אל תקרי נאוה תהלה אלא , י לישרים נאוה תהלה"צדיקים בי
אלו משה ודוד שלא שלטו שונאיהם במעשי , נוה תהלה

ונמצא אלו היה נכנס משה לארץ ישראל ונבנה . ידיהם
לא , יה נבנה המקדש על ידי דודוכן אם ה, המקדש על ידו

היו יכולין השונאים לשלוט במעשי ידיהם והיה מוכרח 
, ו על ישראל ולא על עצים ואבנים"כביכול לשפוך חמתו ח

, וזאת תורת האדם: ת"וז' א' ש מדרש שוחר טוב מז"מ' ויעוי
ומי , אברהם יצחק ויעקב אין כתיב כאן אלא תורת האדם

משובח שבנביאים , ח שבמלכיםמשובח שבנביאים ומשוב, הוא
את מוצא שכל מה שעשה , משובח שבמלכים זה דוד, זה משה

 .'משה עשה דוד וכו
156
 .א"י, ח"ר ס"ב 
157
 .וישלח' מגלה עמוקות פר' ס 
158
 .ב"ע' דף ט 
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 ט"מזמור קי הוא' והמזמור הב .לשתי פרשיות

ל "מרם זואומנא אמינא לה מ ,תמניא אפי -

159'גמב
נענש על שקרא לדברי תורה  דודש 

 ',זמרות היו לי חקיך וגו מו שאמרוכ, זמרות

או אחד  יעקב אבינונפשך לומר שואם 

אם כן מה , מזמור זה יסדמהעשרה זקנים כבר 

, ת ישראל סבא"נעים זמרולנו כי נלין על דוד 

מה  פיספר תהלים על את ספרו  ונןכוהרי דוד 

כדאיתא לפניו עשרה זקנים שאמרו כבר 

160בתראב
. ודוד אינו אלא כחוזר על דבריהם 

סמך ו ,על נהרות בבל הוא מזמור' והמזמור הג

אמר : ת"וז 161דאיתא בפרק הניזקיןהא מ הלז

על נהרות בבל רב יהודה אמר רב מאי דכתיב 

בית ה לדוד חורבן "מלמד שהראהו הקב, 'וגו

בית ראשון חורבן , ראשון וחורבן בית שני

שם ישבנו גם בכינו על נהרות בבל  שנאמר

לבני אדום  י"יזכור בית שני שנאמר , 'וגו

העשרה בין אחד מתמצי לומר שואם . 'וגו

אם כן מאין לנו , מזמור זה אמרזקנים כבר 

והרי דוד , ה לדוד שני החורבנות"שהראהו הקב

עשרה ו אמרכבר מה שאינו אלא כחוזר על 

  .לפניו זקנים

  

בספר  אחרי כתבי זאת ראיתי אמנם

162מעשה רוקח
 .א ,הןאלו מזמורים ה' דגשכתב  

להים באו "א ט"מזמור ע .ב .163גוים למה רגשו

אמנם אי . על נהרות בבל .ג .גוים בנחלתך

: ת"זו 164פרק מאימתי' גמהא קשיא מ קשיא

מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי משמע לבסוף 

מאי טעמא , מעיקרא דבעינא למימר ומשמע

                                                  
159
 .א"ה ע"סוטה דף ל 
160
 .ב"ד ע"דף י 
161
 .ב"ז ע"גיטין דף נ 
162
 .ויחי' פר 
163
ילקן לשתי אשרי האיש ולמה רגשו גוים חד הוא ודוד ח 

 .פרשיות
164
 .ב"ע' ברכות דף ט 

תקנוהו רבנן לאחר שמונה עשרה ברכות 

אמר רבי יהודה בריה דרבי , לימרו מעיקרא

שמעון בן פזי הואיל ולא אמרו דוד אלא לאחר 

פרשיות לפיכך תקינו רבנן לאחר שמונה ח "י

תשע , הני שמונה עשרה ופריך, כותעשרה בר

שו אשרי האיש ולמה רג ומשני, עשרה הויין

דאמר רבי יהודה בריה , גוים חדא פרשה היא

ושלש פרשיות אמר דוד מאה  165דרבי שמעון

אלא  ,מאה וארבע הויין ,הני מאה ושלש', כו

אשרי האיש ולמה רגשו חדא  ע מינהשמ

  .פרשה היא

  

כי  'הא קמן מפורש יוצא מסוגיית הגמ

 ג"ועד פרשה קהשמים מספרים  ח"פרשה ימ

היה בה שום נולא  לא חלו בה ידים ברכי נפשי

איידי אשרי האיש  נהראשו שהרפורק , שינוי

, 166חילקן לשתי פרשיותדהיתה חביבה על דוד 

 נמצאו', הוא פרשה ב למה רגשו גויםומעתה 

ג "קט ופרשה "ח נמנה לפרשה י"כי פרשה י

בעל מעשה רוקח  ולפי דברי, ד"ק שהרפה לנמנ

ג "הרי מזמור ק, ט"הוסיף מזמור עהוא ששדוד 

מאה  והיך אומר התלמוד, ה"למזמור ק הנמנ

 חרא ולםאו ,מאה וחמשוהרי הן , וארבע הויין

מי  ל"בעל מעשה רוקח ז שיצא מפה קדוש

 .להמרות את דבריו יבא אחר המלך

  

אחר שדוד לא בנה את  כי ד"ל בס"ונ

את בנין הבית בא שלמה הרצפה ולא השלים 

ב יובן היטו, את הרצפה בנו תחתיו ובנה

ם זה "באר שני כתובים המכחישיקדים לשנב

ת 'פסוק הנאמר במלכים ונשני והוא, את זה

ויעש המלך את  כתוב במלכים, בדברי הימים

י ולבית המלך "ד לבית י"עצי האלמגים מסע

                                                  
165
 .)בן פזי( 
166
 .כנגד שני תורות שבכתב ושבעל פה 
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, 'המסעד לבית : ל"ל וז"י ז"ופירש רש, 'וגו

לכך אני  ,'הובדברי הימים כתיב מסילות לבית 

ושנוי . כ"ע, לשון רצפה' המסעד הזה'אומר 

ויעש המלך את עצי האלגומים בדברי הימים 

: ל"ל וז"י ז"ופירש רש, 'י וגו"ת לבית י"מסלו

כדרך  ,ובמלכים כתיב מסעד, מדרגות, מסילות

  .שעושין לעולין בדרך מעלות ומדרגות

  

חדא למה זה , ומה שראוי להתבונן בזה

שעשה המלך שלמה מעקה מה מודיענו הכתוב 

והלא זהו דרך ', ת הלמסלה העולה מביתו לבי

העולם לעשות מעקה ומשענת משני עברותיו 

עוד יש להתעורר על , להסעד בהם העולה בו

ה בשנותו את טעמו "אדוננו עזרא הסופר ע

ד שעשה שלמה "ומסע ,ולשונו מלשון הכתוב

 תו מאי, ל עולה"ה אשר בית א"עשאה מסל

וכן יש להתעורר , מיבעי ליה ה"מסל ,ת"מסלו

 ל שבדברי הימים פירש"י ז"רשפירוש על 

שהוא  ובמלכים פירש ,שהוא מעקה ומשענת

ל "י ז"והאיך זה עשה רש, לשון רצפה

 רצפה ,רצפה 'ןלשו'תו מאי , ממשענת רצפה

  .מיבעי ליה

  

בעשותו ה "כי שלמה המלך ע ד"ל בס"ונ

זכה ועשה את הרצפה למקדש  'ד לבית ה"מסע

ל הרי שלמה היה צריך "ק הנ"ולפי ד, של מעלה

והיה , על זה של דוד אביו ה"מחנ להוסיף עוד

ולזה שינה , ה לעשיית הרצפה"פ מחנ"צריך ז

 ,ד"מסע במקום ת"מסלו עזרא הסופר וכתב

' א כמנין ז"תשכ 'בגי ת"ד ומסילו"מסע הנה

ובזה הודיע אותנו עזרא  ,167ה"פעמים מחנ

ה הוא הוא זה אשר "הסופר כי שלמה המלך ע

                                                  
167
יש אם למקרא , ד"ת כתיב חסר יו"הגם שתבת מסלו 

 .א"ז ע"ש בזהר פנחס דף רכ"כמ, ד"ק מושך יו"והחיר

ותשלם  ,168עשה את הרצפה למקדש של מעלה

והבית  כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה

ומקדש של מעלה מכוון כנגד , עומד על מכונו

וקיימא מקדש של מטה לא תחסר כל בה 

ל "י ז"וזהו שפירש רש, סיהרא באשלמותא

ורצפה זו , ן רצפה"ה לשו"המסעד הזבמלכים 

לחומות מקדש של מעלה ולגגו  ד"מסעהיא 

  .אשר עליהן

  

בשיר ה "לך עהמ וזהו שאמר שלמה 

אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי  :השירים

, רפידתו זהב, עמודיו עשה כסף ,הלבנון

תוכו רצוף אהבה מבנות  ,מרכבו ארגמן

, אפריון א"ד :ת"וז 169ואמרו במדרש ,ירושלים

המלך  ,עשה לו המלך שלמה .זה כסא הכבוד

זה בית קדשי , מעצי הלבנון. שהשלום שלו

ון כנגד בית הקדשים של מעלה שהוא מכו

ד מכון לשבתך "קדשי הקדשים של מטה הה

 171אמרו' ובזהר הק ,170מכוון כנגד שבתך

רפידתו  ,עמודיו עשה כסף דא אברהם: ת"וז

  .172מרכבו ארגמן דא יעקב, זהב דא יצחק

  

ה רמיזא "כי דוד המלך ע ד"ל בס"ונ 

הן לקן שלו והן לרצפה של  רמיז בספר תהלים

י "רוממו יוהוא אומרו בכפילא , שלמה בנו

 ,להינו והשתחוו להדם רגליו קדוש הוא"א

, 'להינו והשתחוו להר קדשו וגו"י א"רוממו י

ו "ם רגלי"הד, פ מחנה"ו' בגי 173ו"ר קדש"ה

                                                  
168
ם עם מילוי האותיות "י האלמגי"ת עצ"ונרמז בכתוב א 
 .ה"כמנין רצפ' ה בגי"וכן נרמז בשמו שלמ, פ מחנה"ז' בגי
169
 .ג"כ', ר ג"שי 
170
ה "ן עש"וכן אפריו, פ מחנה"ז' בגי 'בחסרון א ך"שבת 

 .א"תשכ' בגי' בחסרון א
171
 .חקת' ח פר"ז 
172
ד "דוי'ה ו"ו מש"כמנין זה' ה בגי"ף אהב"ד רצו"ל בס"ונ 
הנה הזכיר שלמה בפסוק זה כל אלו שעשו עם , כ"עב

 .ן"ה שלהם את האפריו"מחנ
173
 .והכולל בותהתם ע 
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ד דגם "ל בס"עוד נ, פ מחנה"ז' א בגי"ש הו"קדו

במזמור שאמר על מציאת מקום המקדש רמיז 

כי בחר והוא אומרו , ל"ת הנ"דוד אל המחנו

וה למושב לו זאת מנוחתי עדי עד י בציון א"י

וכהניה אלביש ישע ' פה אשב כי אותיה וגו

ב "אוה למושהנה , 'וחסידיה רנן ירננו וגו

, 175ת של יעקב"פ מחנה כנגד בי"ד' בגי 174ו"ל

פ מחנה כנגד הגג "ה' בגי 176י"זאת מנוחת

פ "ו' בגי 177ו"ן ירננ"וחסידיה רנ, שעשה משה

 התבות' ואלו ג ,178מחנה כנגד הקן שלו

פ מחנה כנגד "ז 'בגי 179ו"ן ירננ"ה רנ"וחסידי

ש "וכהניה אלבי וכן ,הרצפה של שלמה

פ מחנה כנגד הרצפה שעשה "ז' בגי 180ע"יש

  .181שלמה

  

ה "כי גם שלמה המלך ע ד"ל בס"עוד נ

קרות בתינו רמזה בשיר השירים והוא אומרו 

' אני'וסמיך ליה  182ארזים רחיטנו ברותים

, ארזים: ל"זי "ופירש רש, 'וגו חבצלת השרון

וכבר נתקשו המפרשים  .שבח המשכן הוא זה

ל והלא גג המשכן לא היה מקורה בארזים "ז

עוד יש לדייק , מיני יריעות' אלא היה עשוי מג

למה זה אפקיה , רחיטנו ברותיםעל אומרו 

רהיטנו והיה ראוי יאמר  ,בלשון תרגום

ענין האלא להורות אל , ולמה כן, ברושים

                                                  
174
 .בחסרון התבות 
175
 .ה"ב שבטי י"ב כנגד י"י' ה בגי"ואמר או 
176
 .כ"עה 
 .בותהתם ע 177
178
ו הוא דוד גברא חסידא "ן ירננ"ה רנ"ולזה אמר וחסידי 

 .ת ישראל"נעים זמרו
179
 .כ"עב 
180
 .בחסרון התבות 
181
י ובני "בסוד הכתוב בדה, ה אלביש ישע"וכהני ואומרו 
ל שלמה בנו זה פעמיים כנגד ומה שרמיז א, היו' כהנים'דוד 

של מעלה וכאומרו ' של מטה וא' שני הרצפות של שלמה א
 .בית זבול לך' בנה בניתי'

182
 .ת וקרינן רהיטנו"רחיטנו כתיב בחי 

  .שכתבנו

  

 קרות, קרות בתינו ארזים :מרווזהו או 

נעשו ממין  ל קירות המשכן והבית"ור ,183כתיב

ויבן את קירות הארזים וכדכתיב במלכים 

והטעם אל , 'וגו הבית מביתה בצלעות ארזים

ִקירֹות ולא אמר  184בתינו ֹקרֹותאומרו 

לרמז אל הארזים שנטע יעקב אבינו  185בתינו

שמהן עשה יעקב סכך וקירוי אל ה במצרים "ע

 ארזיםואמר , 186ל"כנ בית המקדש של מעלה

כדי לסתום מה שעשו  עצי שטיםולא אמר 

שבח  ל"י ז"זהו שפירש רשו, ישראל בשטים

  .187המשכן הוא זה

  

והכונה  ,רחיטנו ברותים :והוסיף ואמר 

וכמו , שנעשה מעצי ברושים רצפת הבית אל

א רהיטנו "ד: ת"וז 188ל במדרש"שאמרו חז

, טים בברותיםמקום שהכהנים רהו, ברותים

ויצף את קרקע הבית  היך מה דאת אמר

רהיטנו  189ל"עוד אמרו חז ,בצלעות ברושים

, 'ברית ים'אל תקרי ברותים אלא  ,ברותים

וזהו שאמרו , הוא כנוי לשכינה' ים'וידוע כי 

זה בית  ,רהיטנו ברותים 190ל במדרש"חז

וכיון שעשה שלמה את רצפת הבית , השכינה

ה למקדש של ובזה עשה גם רצפ ברותים

                                                  
183
 .ו ראשונה ויש כאן אם למקרא ואם למסורת"חסר וא 
184
 .ם"בחול 
185
 .ק"בחיר 
186
ואפשר דלזה הטעם עשה שלמה גם כן שתי תקראות  

 ,תיב ויספן את הבית גבים ושדרת בארזיםוכדכלמקדש 
ואחת של , אחת עשויה לנוי מלמטה: ל"ל וז"י ז"ופירש רש

ד שלמעלה כנגד הסכך "ל בס"ונ. כ"ע, לוחי ארזים מלמעלה
' וה, ל"ושלמטה כנגד הגג של משה כנ, של ארזים של יעקב

 .הטוב יכפר בעד
187
, ה ועשית יריעות עזים"תרומה ד' תנחומא פר' יעוי 
 .פובסו
188
 .פ רהיטנו ברותים"א עה"ר פ"שי 
189
 .א"ח ע"יומא דף ל 
190
 .א"ש פ"מדרש זוטא שה 
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והבית עומד על מכונו ונעשה בית מעלה 

לזה , פ מחנה"והיה צריך ז ,191מדור לשכינה

' אני'סיימה כלה כלולה ואמרה על עצמה 

הנה אלו , 'שושנת העמקים'חבצלת השרון 

  .פ מחנה"ז' בגי 192י"ם אנ"ברותישני תבות 

  

וקרינן , רחיטנו ברותים :ואומרו

ה שכתב ד על פי מ"יובן היטב בס ,193רהיטנו

' כי בשעת הבריאה יצאו ז ל"י ז"רבנו האר

ח "מלכין דמיתו ונפלו בשבירה והם סוד הרפ

ך "ונודע כי ש ,194נצוצין שנפלו לעמקי הקליפות

להים דמעשה בראשית "ב א"דינין הם מסוד ל

ולא ירד אל , ך"ש' בגי' וכל אחד כלול מי

להים "ש ורוח א"ח כמ"השבירה כי אם רפ

אותיות ' שהן ח והנה השרשים, ת"מרחפ

, י אין בהם כל כך פגם"ה אדנ"השורש הוי

וזה , ך"ר דינין הקשין כמנין מנצפ"ונשאר פ

מגמתינו ועבודתנו כל הימים לתקנן ולהעלותן 

וגם נודע כי , על ידי תורה ותפלה וכונת אכילה

ב "ח נצוצין אי אפשר לברר רק ר"מן הרפ

ו הנותרים לא יתבררו אלא "אבל פ, נצוצין

ל במדרש "וכמו שאמרו חז, ב"הגואל בבביאת 

זה רוחו של מלך  ,ת"להים מרחפ"ורוח א

והנה בגלות מצרים על ידי קושי , המשיח

וזה , ב נצוצין"השעבוד נתקנו ונתעלו ר

                                                  
191
דוד : ת"וז -א"ה ע"ב דף קמ"ח–זהר תרומה ' יעוי 

ועל ', אשתדל לאתקנא עולמתן ולקשטא לון במטרוניתא וגו
דא אשתדל באינון שירין ותושבחן לגבייהו עד דאתקין וקשיט 

אתא שלמה אשכח כיון ד, כלהו עולמתן ומטרוניתא
אשתדל למיעל לה , למטרוניתא מתקשטא ועולמתהא בשפירו

ועל דא שלמה סליק בתושבחתא עלאה על ', לגבי חתן וגו
 .כל בני עלמא

192
 .בותהתם ע 
193
 .א"בה 
194
מתבות אשר מלכו בארץ אדום עד וימלך כי ונרמז בכתוב  

 .ח אותיות"תחתיו הדר תמצא רפ

  .195ב עלה אתם"וגם ערב רשנאמר 

  

ובנה את  ה"וכיון שבא שלמה המלך ע

פ שנה אחר שיצאו ישראל "בית המקדש ת

דקליפה היא שורש כל ' ממצרים נתבטל כח נוק

פ מחנות כמנין "א הרוכבת על ת"והסט' הקליפ

ואין לחיצונים  ומעתה כליא עורב ,196שמה

ובימיו נתמלא דיסקוס של , שום אחיזה בה

ש "וכמ, לבנה וקיימא סיהרא באשלמותא

וביומא דשכלל שלמה : ת"וז 197'בזהר הק

ביתא לתתא אתקינת מטרוניתא ביתא 

  .'וגולמלכא ושוו מדוריהון כחדא 

  

ה "כי שלמה המלך עק "והנה איתא בס

היה סבור שבימיו כבר הגיע הזמן של התקון 

בקש קהלת להיות  198ל"והנה אמרו חז, השלם

ורצה גם  ,ב נצוצין ממצרים"שהעלה רכמשה 

ו ניצוצין הנותרים "אלו פ הוא להעלות ולתקן

וכן בקש לדון דינין , 199ח נצוצין"לתשלום הרפ

והריחו ביראת ב שבלב שלא בעדים וכדכתי

ולזה ברצותו , דמורח ודאיןל "ואמרו חז, י"י

ולרמז זאת , להקריב גרים נשא נשים נכריות

הנה , רחיטנו ברותיםת ואמר "א בחי"החליף ה

ו "רהיטנ ,201וקרינן רהיטנו 200כתיב רחיטנו

ובזה חשב , ח"רפ' בגי 202'ר ועם אות ח"פ' בגי

ח נצוצין שנפלו "שלמה להעלות כל הרפ

וכמו , א"והסט' הכרית כל הקליפבקליפה ול

                                                  
195
וכן ויצבר , ר ממצרים"ס וירדו אחי יוסף עשרה לשבר ב"ז 

 .ר"יוסף ב
196
 .ד"ואתחנן אופן קפ' מגלה עמוקות פר' ס' יעוי 
197
 .ב"ד ע"ג דף ע"ח 
198
 .ב"א ע"ה דף כ"ר 
199
הליקוטים על ' וס, ג"ט פ"עץ חיים שער מ' ס' יעוי 

 .ח"ס' תהלים פ
200
 .ת"בחי 
201
 .א"בה 
202
 .רחיטנו בתבתש' ח 
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אמר , רהיטנו ברותים: ת"וז 203שאמרו במדרש

אני הוא , אני כברוש רענן' רבי יוחנן וכו

, שכפפתי לעקור יצרה של עבודת כוכבים

קיימא סיהרא  יוומביד ואכן ראוי היה שלמה

מורח  להיותו לבו' כי ירחיב ה באשלמותא

אלא בהיות שנשא שלמה את בת , ודאין

שעות ' נתבטל התמיד של שחר עד דפרעה ו

אז בזה החטא ירד , ובאת אמו ויסרה אותו

  . 204'ל ונעץ זה הקנה בים וכו"גבריא

      

205ד הא דאיתא במדרש"ל בס"ובזה נ
על  

בנה זה , 'בנה בניתי בית זבול לך וגו הכתוב

, בניתי זה מקדש של מעלה ,מקדש של מטה

בית  ,בנה בניתי בית זבול לך וכן אמרו עוד

ורבים מקשים והלא מקדש , כוון כנגד זבולמ

של מעלה בנוי ועומד כבר מימות אבותינו 

, ל"ה כנ"אברהם יצחק ויעקב ומשה רבינו ע

י בית זבול לך "בנה בנית והיך שלמה אומר

 .'וגו

 

שהרי כבר  ולפי האמור לעיל ניחא שפיר

אין המצוה נקראת אלא על שם  206ל"אמרו חז

הרצפה ומאחר ששלמה עשה את  ,גומרו

ויבן שלמה את הבית  למקדש של מעלה

, ומקדש עומד על מכונו בנוי לתלפיות ו"ויכלה

פ "וכיון שבא שלמה ובנה את בית המקדש ת

שנה אחר שיצאו ישראל ממצרים נתבטל כח 

א "והסט' דקליפה היא שורש כל הקליפ' נוק

ומעתה , פ מחנות כמנין שמה"הרוכבת על ת

, אחיזה בהואין לחיצונים שום  כליא עורב

ובימיו נתמלא דיסקוס של לבנה וקיימא 

                                                  
203
 .א"ע', ר א"שי 
204
 .ח"הליקוטים תהלים ס' ס 
205
 .י"מכילתא פרשת השירה פ -ב "ב ע"גה דף יחגי 
206
 .ב"ג ע"סוטה דף י 

: ת"וז 207'ש בזהר הק"וכמ, סיהרא באשלמותא

וביומא דשכלל שלמה ביתא לתתא אתקינת 

מטרוניתא ביתא למלכא ושוו מדוריהון 

וזהו , כחדא ונהירו אנפהא בחדוה שלימו

ופירש  'ל לך וגו"י בית זבו"בנה בנית אומרו

: ת"וז 208'הר הקש בז"וכמ, בית מדורל "י ז"רש

בנה בניתי בית זבול לך רבי יצחק פתח כתיב 

בית זבול , בית זבול, מכון לשבתך עולמים

כד אתפקדו בידהא כל גנזי מלכא , ודאי

  .209ושלטא בהו כדין אקרי בית זבול

  

זה מזבח ת על ישראל "ומעתה לעולם זא

ת בהיותם בארץ אויביהם "ואף גם זא, בנוי

ומיכאל  -  210עמהםשכינה , ואין מזבח ולא כהן

- 211השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן

ולזה  ,212בכל יום -נשמותיהן של צדיקים
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 .ב"ד ע"ג דף ע"ח 
208
 .א"ן ע"ג דף ק"ח 
209
ד דנרמז בכתוב אור זרוע לצדיק ולישרי לב "ל בס"ונ 

פ "ז' בגי -בחסרון התבות-ק "ע לצדי"ר זרו"או, שמחה
הן אבות הראשונים שנקראו ישרים כדאיתא , י"ולישר, מחנה

, מאי ספר הישר: -א"ה ע"ז דף כ"ע-דין בפרק אין מעמי
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זה ספר אברהם 

וכן משה ודוד נקראו ישרים ', יצחק ויעקב שנקראו ישרים וכו
דרש רבי חיננא : -א"ע' סוטה דף ט–כדאיתא בפרק המקנא 

, י לישרים נאוה תהלה"בר פפא מאי דכתיב רננו צדיקים בי
זה משה ודוד שלא , ה אלא נוה תהלהאל תקרי נאוה תהל

, שכינה' ה בגי"ב שמח"ל', שלטו שונאיהם במעשיהם וכו
ל כי על ידי אבות הראשונים ומשה ודוד שנקראו ישרים "ור

ושעל ידי תפלתם העמידו את חומות הבית וכן שלמה 
נעשה בית , שבתפלתו בנה את הרצפה והעמידו על מכונו

ספר 'ולא ' ספר הישר'יב ד דלזה כת"ל בס"ונ, מדור לשכינה
 .ו"תקט' ר בגי"היש, להורות אל ענין שכתבנו' הישרים

210
דלא תימא דאינון בלחודייהו בגלותא משתכחין אלא ואף  

ד ואף גם זאת בהיותם בארץ "הה, ת עמהון משתכחין"גם זא
 .ב"ז ע"ג דף רצ"ק ח"זה', אויביהם וגו

211
 .ל"טרון כנ"על משכן הנער הוא משכן מט 
212
 - . מ"א ועוד כ"ע' א דף פ"זהר ח, א"י ע"דף קמנחות  

, י נראה אליכם"ודורשי רשומות נתנו בה סימן כי היום י
זה נתכהן למטה וזה , ם אותיות אהרן מיכאל"ה אליכ"נרא

' ק פר"שלה -עשרה מאמרות מאמר המדות ' ס, למעלה
 .תרומה
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, תתייחס מקדש של מעלה על שמו של שלמה

כי , 'י בית זבול לך וגו"בנה בנית וזהו אומרו

לא מקדש אחד בנה כי אם שנים אחד למטה 

ראש  שלמה נקרא ולכן ,213ואחד של מעלה

, אלא על שם גומרו כי אין הבית נקרא לבונים

 .ב"ובחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן ב

 

והוא בענין יוסף הצדיק  עוד רגע אדבר

וכמו , אשר כל בית ישראל נשען עליו ה"ע

כי העולם עומד על  214ל בחגיגה"שאמרו חז

ומי  ,215ויוסף הוא הצדיקעמוד אחד וצדיק שמו 

לנו גדול מיוסף שבזכותו נגאלו ישראל ממצרים 

לת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף גא וכדכתיב

ל "ש חז"וכן לעתיד יגאלו בזכותו וכמ, סלה

בזכות , בעת ההיא ימלט עמך: ת"וז 216במדרש

ה "הקב, רבי אלעזר אומר בזכות יוסף ,מי

מביט בכלם ואין בהם כיוסף שלא שמע 

י "אולי יחנן י וזהו מאמר הנביא. 217לאדונתו

רועה ישראל  וכן הוא אומר שארית יוסף

  .נוהג כצאן יוסף האזינה

  

תני : ת"וז 218ל במדרש"עוד אמרו חז 

י לפי שכל הדברים תלויים ברחל לפיכך "רשב

, נקראו ישראל על שמה רחל מבכה על בניה

, ולא סוף דבר על שמה אלא אפילו על שם בנה

, ת שארית יוסף"י צבאו"אולי יחנן ישנאמר 

ולא סוף דבר על שם בנה אלא אפילו על שם 

                                                  
213
 .ה לשכנו תדרשו"ראה ד' פר' אלשיך הק' יעוי 
214
 .ב"ב ע"דף י 
215
 .'וישב חלק תורה אור אות ז' פר' ה הק"של 
216
 .רמז תקז' הובא בילקוט ישעי', כ' ט מז"שוח 
217
ורמזה יעקב ליוסף באמור לו לך נא ראה את שלום אחיך  

ן כשיהיו "ל שידאג גם לשלום הצא"ר, ן"ואת שלום הצא
, ק כי ישראל בהיותם בגלות נקראים צאן"וכידוע מס, בגליות

ה על עיטא עמיקתא דאתמלל עם ושדרי: וכמו שתרגם יונתן
' ובההוא יומא הוה שרוי גלותא דמצרים'אברהם בחברון 

 .'וכו
218
 .'ב, א"ר ע"ב 

אם ילד  הבן יקיר לי אפריםבן בנה שנאמר 

  .'שעשועים וגו

    

כאשר סיפר חלומו ה "והנה יוסף הצדיק ע

' והנה אנחנו מאלמים אלמים וגו לאחיו אמר

והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה 

ויאמרו לו אחיו המלוך תמלוך , 'אלמתיכם וגו

י "ופירש רש', עלינו אם משול תמשל בנו וגו

, וגם נצבה, נזקפה, קמה אלומתי: ל"ל וז"ז

ל "והנה המפרשים ז, לעמוד על עמדה בזקיפה

, קמה ונצבה חדא על הכפל לשון, עמדו בזה

והנה אתין , וגם נצבהוזאת שנית באומרו 

  .וגמין ריבויין הן ומאי ריבה

  

על אמרם  ל"עוד עמדו המפרשים ז 

אומרם מלוכה וגם  גם ,המלוך תמלוךבכפילא 

כה לממשלה גם בשנותם הלשון מממל ,ממשלה

המשול ולא אמרו , משול תמשול' אם' באומרם

עוד  ,המלוך תמלוךכמו בראשונה  תמשול

ל על אומרו בפסוק אחד "עמדו המפרשים ז

והנה אנחנו . א, זה שלש פעמים והנהתבת 

והנה . ג, 'והנה קמה אלמתי וגו. ב, 'וגו

' הנה'אין  219ל"והרי אמרו חז, 'תסובינה וגו

לה ומשולשת כזו ולשמחה כפו ,אלא בשמחה

והלא אינה עושה כי אם איבה  מה זו עושה

  .ותחרות בין יוסף לאחיו

   

בעל הטורים  פ מה שכתב"עד "ל בס"ונ

ואידך בית  ,הכא ,במסורה' נצבה ב :ל"וזל "ז

לומר שעל ידי זה החלום הציב  ,נתיבות נצבה

והנה איתא , ש"יעו, 'ביתן של ישראל וכו

מלשון  הוא על שם המלוכה קמהק כי "בס

רומז אל מלכות  נצבהוכן , ומהקים מלכין

ה מלוכת "והנה הקדים הקב, נצב מלךמלשון 
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 .ובספרי, ד-ר ג"במ 
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וכן בכניסתם , יוסף במצרים למלכות בית דוד

לארץ מתחלה מלך יהושע מבני אפרים ולא 

, אחד משבט יהודה אשר לו משפט המלוכה

וכמו כן לעתיד יקדים משיח בן יוסף למשיח בן 

ילחם מלחמת גוג ומגוג כי משיח בן יוסף , דוד

ויכלה זרעו של עמלק ואחר כך יאיר אורו של 

  .משיח בן דוד ומשיח בן יוסף יהיה לו למשנה

  

זה להים לפניכם "וזהו אומרו שלחני א

ורומז אל שני שליחיות שיהיה נשלח , פעמיים

במצרים כדי שיהיו ישראל לעם ' א, לפניהם

ובצאת ישראל ממצרים היתה ראוים למלוכה 

לעתיד יושלח גם כן לפניהם ' ב, ה לקדשויהוד

קמה  ואומרו בכפילא ,קודם משיח בן דוד

עליו ועל משיח בן אפרים  ,אלמתי וגם נצבה

וזהו , שיתגלה קודם מלוכת משיח בן דוד

שאמר להם יוסף מתחלה אני שלוח לפניכם 

היינו בעולם הזה  'שארית בארץ'לשום לכם 

 אבל לעתיד אהיה שלוח, מלכות בית דוד

דהיינו מלכות משיח ' לפליטה גדולה'לפניכם 

  .220בן דוד

  

 וזהו אומרם בכפילא מלוכה וגם ממשלה 

כי בתחלה , וגם הקדימו הממלכה לממשלה

במצרים היה יוסף למלך עליהם וכן יהושע 

אמנם , בכניסתם לארץ שהוא משבט אפרים

לעתיד לבא תהיה המלוכה למשיח בן דוד 

ויהיה רק ומשיח בן יוסף יהיה לו למשנה 

, משול תמשול' אם'ואומרם , כמושל עליהם

רומז לגאולה העתידה וכדאיתא ' אם'ד "ל בס"נ

כי כל הגואלים סימנם  סימן לגאולה' אם'ק "בס

 .מרדכי'אסתר ' .משה'אהרן 'ת "ר ם"א, 'אם'

  .משיח'אליהו '

  

                                                  
220
 .'וישב חלק תורה אור אות ז' פר' ה הק"של 

כי הוקדם  וכן הוא לענין קדושת המקדש 

 משכן שילה שהוא בחלק יוסף לבית עולמים

מכל , ואף שנחרב, שהוא בחלקו של יהודה

מקום פתח יוסף צנור הקדושה ואחר כך נשאר 

ד אומרו "ל בס"וזה נ .221הקדושה בבית עולמים

וגם  ואחר כך ,כנגד משכן שילהקמה אלמתי 

וזהו , ב"כנגד הבית השלישי שיבנה ב נצבה

כנגד , נזקפה, קמה אלומתיל "י ז"שפירש רש

ונה שקמה משכן שילה שהיא הקימה הראש

ונזקפה והיא היתה רק קימת מה לזמן מועט 

וגם אמנם אחר כך , שהרי לבסוף חרבה שילה

כנגד הבית , לעמוד על עמדה בזקיפה, נצבה

השלישי הנצחי שתשאר על עמדה בזקיפה 

ולא תוסיף ' נפלה'ל "ש ז"וכמ, לעולמי עד

 .לנפול עוד מזקיפתה

 

הוא מקדש העתיד והנה הבית השלישי   

יגדל  ב"פין יגלה ויבא משמים בשאנו מצ

גדול יהיה כבוד וכמאמר הנביא , כבודו מאד

כי יהיה , 'וגו הבית הזה האחרון מן הראשון

אפשר  ל"ק הנ"ועל פי ד ,מרום ונשא וגבה מאד

וצריך להוסיף עוד מחנה אחד על זה של שלמה 

  .ה"פעמים מחנ' וצריך ח

  

' הצדיק שהוא כולל ז ד כי יוסף"ל בס"ונ 

ומקדש העתיד יגלה ויבא  222ני המלךרואי פ

ובעת  ל במדרש"ש ז"וכמ משמים בזכותו

לכן כאשר , ל"כנ ההיא ימלט עמך בזכות יוסף

 פיהו, הציב ביתן של ישראל על ידי חלומו

 פעמיםזה שלש ואמר לאחיו  פתח בשמחה

 אנחנו' והנה'והוא אומרו , בפסוק אחד והנה

 ,223של תפוחיםה "ך השד"בתו מאלמים אלמים

                                                  
221
 .שם' ה הק"של 
222
 .ט"וישב אופן י' מגלה עמוקות פר' ס' יעוי 
223
ך "בתו ם"ם אלמי"ו מאלמי"ה אנחנ"ונרמז בכתוב והנ 
 .בותהתם ע, זהו שדה של תפוחים' ה בגי"השד
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וגם  כנגד משכן שילהקמה אלמתי  'הנהו'

כנגד הבית השלישי הנצחי שתשאר על נצבה 

תסבינה ' והנה', עמדה בזקיפה לעולמי עד

כנגד משיח בן אלמתיכם ותשתחוין לאלמתי 

י "ה אלמת"והנה אלו ארבע תבות קמ ,224יוסף

פעמים ' כמנין ח' עולים בגי ה"ם נצב"וג

  .225מחנה

  

פרש לומה נעים  ומעתה הנה מה טוב 

 ,במסורה' נצבה ב ל"ד המסורה הנ"בזה בס

 ורישא דקרא ,בית נתיבות נצבה ואידך ,הכא

בראש מרמים עלי דרך בית נתיבות  הוא

 226'ל בגמ"מאמרם זויובן היטב בהקדים , נצבה

רבא רמי כתיב בראש מרומים וכתיב  :ת"וז

 ,בתחלה בראש מרומים ומשני, עלי דרך

' אלו ב ןהנה כי כ, ש"יעו ,ולבסוף עלי דרך

פעמים ' ח' בגי 227ם"ש מרמי"בראתבות 

י "ם על"ש מרמי"ברא וששה תבות אלו, מחנה

ו פעמים "כמנין ט' ת בגי"ת נתיבו"ך בי"דר

שבהן נבנה חומות בית המקדש של  228מחנה

פ "אברהם ב, מן שכינה' מחנה א, מעלה וגגו

משה , פ מחנה"יעקב ד, פ מחנה"יצחק ג, מחנה

ועל , פעמים מחנה ו"ובין כולם ט, פ מחנה"ה

לעד ה לעמוד על עמדה בזקיפה "ידי זה נצב

                                                  
224
נחמיה בן ' כ בגי"וב ותיותהאם עי "ורמז נכון לאלמת 

 .חושיאל
225
' וגו' שיר חדש'ורמזה דוד בספר תהלים באומרו ויתן בפי  

ל "ולפי דרשת חז. 'י מבטחו וגו"אשרי הגבר אשר שם י
 - בותהתם ע -ש "ר חד"הנה כי כן שי, הענין מדבר ביוסף

 .פ מחנה"ח' בגי
226
 .א"ט ע"ז דף י"ע 
227
 .בחסרון האותיות 
228
, להים עובדא דבראשית"ב א"ת שהם ל"ב נתיבו"בצירוף ל 
ידוע : ל"וז' וישב אופן ו' מגלה עמוקות פר' ש בס"מ' יעוי

ב נתיבות ביסוד "ב נתיבות חכמה עילאה ויש גם כן ל"שיש ל
ן אמר ב נתיבות עילאי"לקביל ל', שהוא דרגיה דיוסף וכו

 .ש"יעו, ב תיתאין אמר וגם נצבה"לקביל ל, קמה אלומתי

  .229לעולמי עולמיםו

  

' נצבה ב: ה'ת המסורתורתהיה  וזאת

לומר לך שעל ידי זה החלום הציב , במסורה

כי בתחלה בית המקדש של  ,ביתן של ישראל

בגבהי מרומים בראש מרמים  מעלה היתה

ויוסף הצדיק הציב ביתן של  ,בשמים ממעל

וכמו שפירש , גלוי לעין כל עלי דרך ישראל

230בסוכהל "י ז"רש
אי נמי דאיבני : ל"וז 

אבל מקדש העתיד שאנו מצפין ', בחמיסר וכו

  .231בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמים

  

 232ל במדרש"דזהו שאמרו ז ד"ל בס"ונ 

, הלא חכמה תקרא ותבונה תתן קולה: ת"וז

ממרום מרומו של עולם הדא , מהיכן תתן קולה

ומקרא , בראש מרמים עלי דרךוא דכתיב ה

מתוך שאתה , ליד שערים לפי קרתאחד אמר 

. כ"ע, קורא לחכמה היא עומדת על שעריך

שלש : ת"וז 233והנה איתא במסכת שקלים

של בית רבן , עשרה השתחויות היו במקדש

גמליאל ושל בית רבי חנניא סגן הכהנים היו 

                                                  
229
בית המקדש נקרא : ל"קהלת יעקב ערך כבוד וז' ס' יעוי 

א "כס, כבוד שנאמר כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו
ב נתיבות "ל' ד גימט"כבו, להים"ה א"הוי' ד גימט"כבו

כסא  ,דוד'כסא 'בחסד 'והוכן 'כבוד ראשי תיבות ', חכמה וכו
 .ט"ח שער העמידה פי"פע-דוד הוא סוד משיח בן יוסף 

230
 .א"א ע"דף מ 
231
על הפסוק על  -'ב ו"ס–ל בישעיה "י ז"ש רש"מ' יעוי 

על חומותיך : ל"חומתיך ירושלם הפקדתי שומרים וז
 -א"ז ע"מנחות דף פ–רבותינו דרשוהו כמשמעו , ירושלים

ויונתן ', על חורבנה לבנותה וכו' מלאכים המזכירים את ה
, המגינים עלינו כחומה, אבות הראשונים' חומותיך'תרגם 

אבות 'ל באומרו "י ז"הנה יש לדייק על לשון רש. כ"ע
לשון הראשונים הוא מיותר ולא נמצא זה בשאר ', הראשונים

וגם אין לו פירוש דמדאמר הראשונים , מקומות שנזכרו אבות
ז "דוד להטדברי ' ס' יעוי–מכלל דאיכא אחרונים ומאן נינהו 

אבות 'ל ניחא שפיר אומרו "ד הנ"ולפ, -וירא' ל ריש פר"ז
ת "שהוסיפו עוד מחנו' אחרונים'משום דאיכא ' הראשונים

 .למקדש של מעלה
232
 .ח"מדרש משלי פ 
233
 .א"ו מ"פ 
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, והיכן היתה יתרה, משתחוין ארבע עשרה

שכן מסרת בידם מאבותיהם , ד דיר העציםכנג

והנה יש לתת טעם . כ"ע, ששם הארון נגנז

למה זה הוסיפו בית רבן גמליאל ובית רבי 

על שלש  חנניא סגן הכהנים עוד השתחויה

  .ל"עשרה השתחויות שתקנו חז

  

בהקדים מאמרם  ד"בס ונבא אל המכוון

דשלש עשרה השתחויות שהיו  234ל במשנה"ז

גד שלשה עשר שערים שהיו במקדש תקנום כנ

והנה לפי האמת . שם לדברי אבא יוסי בן חנן

' ד שערים היו במקדש וכדאיתא במס"הרי י

שני שערים היו בבית המוקד  :ת"וז 235תמיד

ואמר רבי  אחד פתוח לחיל ואחד פתוח לעזרה

יהודה בזה שנכנסין לעזרה פשפש קטן היה לו 

 .236שבו נכנסין לבלוש העזרה

 

שני  :ת"וז 237ל"ם זעוד נקדים מאמר

פשפשין היו לו לשער הגדול אחד בצפון ואחד 

שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם ועליו , בדרום

ויאמר אלי הוא מפורש על ידי יחזקאל שנאמר 

י השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא "י

והיה 'להי ישראל בא בו "י א"יבא בו כי י

את  :והנה יחזקאל הנביא מתנבא ,238'סגור

 ,'נשיא הוא ישב בו לאכול לחם וגו הנשיא

את הנשיא נשיא הוא : ל"ל וז"י ז"ופירש רש

נשיא הוא , את הנשיא אני נותן רשות', וגו

ישב ולאכול עם שאר וחשוב ואין דרכו ל

, הוא ישב בו לאכול לחם ,הכהנים בלשכות

  .בתוך חללו

                                                  
234
 .ו"ב מ"מדות פ' מס 
235
 .ב"ו ע"דף כ 
236
 .ש בזה"א מ"ו מ"ט שקלים פ"ב ותויו"רע' יעוי 
237
 .ז"ג מ"מדות פ' מס 
238
א "ה כי ה"א ד"ו ע"מדות דף ל' א מס"מהרש' עויי 

 .ש בזה"ישראל בא בו מ

כי על אף שלא נכנס  הנה נמצינו למדין

ם לעתיד אמנ, אדם מעולם בפשפש שבדרום

, לבא יהא לנשיא רשות ליכנס בו לאכול לחם

ג "ל י"ואומר בדרך אפשר דלזה תקנו חז

ד על אף שהיו שם "השתחויות במקדש ולא י

ד שערים כיון שהפשפש שבדרום היה סגור "י

אמנם לעתיד לבא , ולא נכנס בו אדם מעולם

ולכן של בית  הרי ניתן רשות לנשיא ליכנס בו

בית רבי חנניא סגן  רבן גמליאל הנשיא ושל

ד "ד השתחויות כנגד י"הכהנים היו משתחוין י

כיון שלעתיד לבא השער הזה פתוח שערים 

 וכיון שלא תקנו השתחויה נגד השער, יהיה

לזה השתחוו , להי ישראל בא בו"י א"אשר י

  .239'ארון ה כנגד דיר העצים ששם גנוז

  

ל "כונתם במאמרם ז ד"ל בס"וזה נ 

מה תקרא ותבונה תתן הלא חכ :ל"במדרש הנ

ממרום מרומו של , מהיכן תתן קולה, קולה

, בראש מרמים עלי דרךעולם הדא הוא דכתיב 

מתוך , ליד שערים לפי קרתומקרא אחד אמר 

 ,שאתה קורא לחכמה היא עומדת על שעריך

ם 'ד שערי'לי ,ד שערים"לי קרי ביהליד שערים 

  . פ מחנה"ח' בגי 240ת"י קר"לפ

  

בפסוק  ל"רנו הנד רמז לדב"ל בס"ונ

י "ע ומצדיק"ר הרקי"ו כזה"ם יזהר"והמשכלי

הנה שבעה תבות אלו , ם"ם ככוכבי"הרבי

שמונה 'גימטריא שלהן כגימטריא של אלה 

הבונים בשמים מעלותם והן ' נסיכי אדם

אברהם יצחק יעקב יוסף משה יהושע דויד 

ק כי לעתיד יהיה דויד "וכידוע מס-  241ושלמה

לותיהם בנו את אשר בכח תפ -ד"מלא ביו

חומות בית המקדש של מעלה והעמידוהו על 

                                                  
239
 .הטוב יכפר בעד' ואם שגיתי ה 
240
 .בותהתם ע 
241
 .א"ג ע"זהר וארא דף כ' יעוי -, כ"עב 
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' ד וי"או באופן זה דוד חסר יו, תלו ועל מכונו

ש "וכמ, י וחבריו"היתירים כנגד רשב

כתיב והמשכילים יזהירו : ת"וז 242בתיקונים

  .י וחבריו"אלין אינון רשב, 'כזהר הרקיע וגו

  

ב "ד וי"דוד חסר יו ל באופן אחר"או י

ה אשר עליהם "ב שבטי י"י היתירים כנגד

וזהו , 243ם וכמו שאמר בזהר ויחי"עומד הי

ת עומד על שנים "ם הנחש"שעשה שלמה את י

ס "ז, ה"עשר בקר נגד שנים עשר שבטי י

ם למי "ב על הקוצרי"ו הנצ"ויאמר בעז לנער

, ו דא יוסף דאקרי נער"לנער, הנערה הזאת

אלו , ם"על הקוצרי, ה"וגם נצבש "ע ב"הנצ

 ה"ך השד"ם בתו"ם אלמי"המאלמי ה"שבטי י

ת "ה הזא"י הנער"למ, הוא שדה של תפוחים

  .244פ מחנה"ח' בגי

  

וסיומא דהאי פסוקא והמשכילים יזהירו 

תבות רומז ' ד דאלו ב"ל בס"נ 'לעולם ועד' 'וגו

חושבנא דדין  ,245אל אהרן כהנא רבא

 246ל במדרש"וכמו שאמרו ז, כחושבנא דדין

ים הקריבו א שבט"את מוצא למעלה י: ת"וז

ושבט אפרים וכל , ושבט לוי לא הקריב

ומי היה , הנשיאים הקריבו חוץ מנשיאו של לוי

והיה אומר אוי לי שמא ', נשיא לוי זה אהרן וכו

ה "ל הקב"א, בשבילי אינו מקובל שבט לוי

                                                  
242
 .א"ז ע"בהקדמה דף י 
243
 .א"א ע"דף רמ 
244
א "ם ל"וג', ס ויאמר בעז אל רות הלוא שמעת בתי וגו"ז 

, י"ה תדבקין עם נערת"וכ, הפ מחנ"ח' ה בגי"י מז"תעבור
, ומאן אינון, הן שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך

, ל"יופיא, ל"צדקיא, ל"אוריא, ל"רפא, ל"גבריא, ל"מיכא
א ועלמות אין "וכמה אלף ורבוא משריין עמהון כד, ל"רזיא

 .ש"ח שה"ז' יעוי, מספר
245
י שתעלה חן "שהוא שושבינא דמטרוניתא ומקשט לכנס 

ולא יתפרשין  ו למיהוי כלא חד"ת ולייחד קבה"השיבעיני 
 .לעלמין

246
 .ובתנחומא', ו-ו"ר ט"במ 

לגדולה 'למשה לך אמור לאהרן אל תתירא 

הקרבנות כל זמן שבית , 'וכו' מזו אתה מתוקן

אבל הנרות לעולם אל , ן נוהגיןהמקדש קיים ה

וכל הברכות שנתתי לך מול פני המנורה 

  . לברך את בני אינן בטלין לעולם

  

אל מול פני 'ויעש כן אהרן  וזהו אומרו

והכונה אל מול פני , 'וגו' המנורה העלה נרתיה

המנורה שבמשכן העליון הנקראת פנים של 

ומהיום , המנורה התחתונה הוא סוד הייחוד

דליקן אהרן למטה הודלקו הנרות ההוא שה

למעלה ונשארו דולקים לעד לעולם מחמת 

ואפילו אחר החורבן , אותה הדלקה ראשונה

המנורה שבמשכן העליון עומדת בקיומה 

נמצא כי רושם , ונרותיה דולקות כמאז

  .247ההדלקה ההיא עומדת לעד לעולם

  

כי הם כוונתם , 'שלך גדול משלהם' וזהו 

ולהעלותם ממטה  בקרבנות לקרב הכוחות

ואתה כוונתך להוריד שפע וברכה , למעלה

ויעש כן וזהו אומרו , 248מלמעלה לכל העולמות

, 'וגו' אל מול פני המנורה העלה נרתיה'אהרן 

י "ולא הספיק לומר ויעש אהרן כאשר צוה י

ל שאהרן ערך הנרות אל מול "ור, את משה

באופן שהיה כאלו הוא , פני המנורה העליונה

מעלה ' מעלה מאירים לפניו יתל' לפני ה

  .249מעלה

  

 250והנה שמתי עיני ולבי ואראה במראות יחזקאל

נגד העשרים אשר לחצר הפנימי ונגד רצפה : וכה אמר

ולפני . אשר לחצר החיצונה אתיק אל פני אתיק בשלשים

                                                  
247
, עמדים ה עצי שטים"תרומה ד' רבנו בחיי פר' יעוי 

 .בהעלותך' ריש פר' ואלשיך הק
248
 .בהעלותך' ת ריש פר"ך עה"ש 
249
 .תצוה' ריש פר' אלשיך הק 
250
 .ו- ג, ב"מ 
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והלשכות העליונת קצרות . 'הלשכות מהלך עשר אמות וגו

הנה ואין להן משלשות כי . 'כי יוכלו אתיקים מהנה וגו

   -'עמודים וגו

ועל פי פשוטו אינו מובן גזרת הכתובים ונעלם -

ל והדברים חתומים "ענינם מאת כל המפרשים ז

 ל"י ז"כמו שכתב רשו - ם שם"מלבי' יעוי–וסתומים 

 - בשלישים . לא ידעתי מהו -  אתיק אל פני אתיק: ל"וז

משמע שהיו אותן לשכות משולשות שלש זו , י מתלתין"ת

וגם המקראות מוכיחין כן שהוא אומר , ה מזולמעל

ואני , והלשכות העליונות קצרות מהתחתונות ומהתיכונות

לא יכולתי להבין בשלשת המקראות הללו כלל מהו כי 

וטעם שהוא נותן לדבר כי משולשות ', יוכלו אתיקים וכו

כי משולשות . י להבין בוהנה ואין להם עמודים לא ידעת

  - ל"י ז"כ לשון רש"ע, בהם כלללא הבנתי  - 'הנה וגו

ומעתה שארבעה פסוקים אלו אין להם פירוש - 

על פי פשוטן של דברים אם כן על כרחך יש בהן סוד 

   –ולסודן נכתבו 

הוא מה ואי לאו דמסתפינא אמינא דשמא זה -

ר כמנין הר "כת' בגימט 'םעשרי, 'שנרמז באלו הכתובים

רומז  'רצפה' ,ן של דוד"ורומז אל ק, ה"פ מחנ"ו - קדשי 

ו "טתק' א בגימט"עה 'אתיק', ה שעשה שלמה"אל הרצפ

 'קאתיק אל פני אתי'ואמר , רומז לגג שבנה משה

ולגגו של ' רומז לגג שעשה משה למקדש ה, בכפילא

י "ל פנ"ק א"אתי. ל"יהושע שעשה למשכן הנער כנ

י "כמנין ח, ה"אלף תתע' ם בגימט"ק בשלשי"אתי

ה של "פ מחנ"ו, משהה של "חנפ מ"ה, פעמים מחנה

, י פעמים מחנה"ם חבין כולו, ה של שלמה"פ מחנ"ז, דוד

אשר  'הוהרצפ'אשר לחצר הפנימי ' םהעשרי'ובצירוף 

וזהו שתרגם , ה"לחצר החיצונה עולה למנין אלף תתע

, ל משולשות שלש זו למעלה מזו"ר ',מתלתין'יונתן 

ן של "תיכונה כנגד ק, תחתונה כנגד הרצפה שעשה שלמה

ל בנועם "ורמזוה חז –של משה  וגגועליונה כנגד , דדו

כל מעשיו של שלמה : - 'י', ר א"שי-דבריהם במדרש 

בין האבות שלישיה  'מתלתין'וגם רומז , -'משולשין היו'

  - אב ונינו ונכדו, זה למעלה מזה

ואומרו והלשכות העליונות קצרות מהתחתונות  -

שלישים ל עליונה של אברהם הוא ראש ה"ר, ומהתיכונות

עליונה של משה ה אחת וכן "קצרה משל יצחק במחנ

התיכונה של יצחק קצרה וכמו כן , קצרה משל דוד

ה אחת וכן התיכונה של דוד "מתחתונה של יעקב במחנ

, 'ואין להם עמודים'ואומרו . קצרה מתחתונה של שלמה

אשר  'יכין ובועז'ל כי עדיין לא היו שני העמודים "ר

כי עיקר קיום בית , ון עליהםעשה שלמה אשר הבית נכ

ן "ת אשר בשם יכי"שהמקדש הוא על אלו שני עמודי נח

  .ז נקראים"ובוע

  

שלי ספר קוצותיו תלתלים מבקצור העתקתי כל זה 

ויראתי להרחיב הדיבור כי לא קבלנו בזה לא מפי ספרים 

ק ויצאתי מן "ו שגיתי בהעתי"ואם ח, ולא מפי סופרים

וזכות משה רעיא , כפר בעדיהטוב י' ה, הגדר הראוי בזה

מהימנא וזכות דוד המלך נעים זמרות ישראל אשר בנו 

וזכות שלמה מלכא  ,זה בגגו וזה בקנו' ניהן את בית הש

, אשר בנה אותו וגמרו והשלימו תגן עלינו 'ראש לבונים'

ומקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא 

  .א"בבבזכות יוסף צדיקא משמים 
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