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  לתשומת לב
  

 אופני עבור שני, אופנים ניבשבא בזאת ספר זה 
  :לימוד

  

נועד , ביאור המופיע בחלק העליון של העמודה
בפשטות  ,בקלותולהבין למוד למבקשים ל

  . ובמהירות
  

המופיעים ', מי הבאר'ואילו העיונים הנקראים 
נועדו עבור הלומדים , בחלק התחתון של העמוד

  .דברים והשיטותהמק ולהתעמק בעהמבקשים גם 
  

לא הבאנו ,  על הלומדשלא להכבידכדי , עם זאת
רק כפי , מדי הרבה עיונים ושיטות' מי הבאר'ב

 .'ם ויחכם עודתן לחכ' ו– לפי הענין והצורך
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 לכים א פרק ומי

  
  
  

  ד"בס
  ' ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וגו'לס' גיום 

  ב"א תשע" מנו"כ                                                                                       
  

 רבי אברהם חיים ח"הרה, ט"חוב, בא לפני האברך כמדרשו
 ,א" בן ידידי הרב החסיד רבי חנוך העניך שליט,א"ליטאפפמאן ש

ובידו הספר העומד לצאת לאור בעניני , ו"ק בית שמש ת"מפק
בהיותו קילורין , והספר מדבר בעד עצמו, ק הראשון"ביהמ

פ " והוא מיוסד ע,העיוניםלעיניים הן בחלק הביאור והן בחלק 
',  ובוודאי ישמח לב מבקשי ה,ל ורבותינו המפרשים"דברי חז
לעסוק בעניני המקדש ולהתכונן , המחכים לבנין אריאל' דורשי ה

  . לקראת הבית השלישי שיבנה במהרה בימנו
  

למן בני , וכל מלמד, יוכל כל לומד, בעזרתו של הספר הנוכחי
לבוא בשערי המקדש ולהבין , תורה ועד תינוקות של בית רבן

כאשר תחזינה עיני כל . פ עמקות"פ פשט וע"ע, רזיו וצפונותיו
  .  אשר נהורא נפיל בבי מדרשא–לומד 

  

על שהנני , א"ליטכי אם להעיד על הרב המחבר ש, ולא באתי
, תושבי קרייתנו המעטירה, מכירו ומכיר את המשפחות החשובות

 ואשרי –לתפארת ולתהילה וחושבי שמו ' אשר מדובר על יראי ה
חלקו שזכה להעמיק בענין גדול זה ולזכות את הרבים כפי 

ישא ברכתו לטב ' ומאת ה, ואמינא לפעלא טבא יישר. מידתו
  . ולחיין ולשלם

  

  לכבוד התורה ולומדיה, בכל חותמי ברכה
  

  



  הרב שמואל חיים דומב

  נ חניכי הישיבות הגבעה הדרומית"רב ביהכ
  ד מודיעין עילית"צ וחבר ביה"מו

  ל משך חכמה השלם"ומו
  

  
  

  ג" תשע-  אסרו חג - כג תשרי , יום ג
  

  מכתב ברכה
  

אברהם חיים ' ג המופלג ר"ב טובא הרה"חו, כ האברך כפשוטו ומדרשו"למע
באר "עבור בין בתרי חבורו החשוב לשמחה ולעונג היה לי ל. א"אפפמאן שליט

  .ובו ביאר ופירש בטוב טעם ודעת צורת בנין בית המקדש הראשון, "החיים

 ומלאכת -חכמת שלמה "לבאר ולפרש , עשה" חכמה"שיש בה גם " ומלאכה"
  .ך הראשונים והאחרונים"ל ומפרשי התנ"י מדרשי חז"עפ, "שלמה

, )יח, י' מלכים א( פרחים -" פטורי ציצים"ו,  ציורים-" מקלעות"בתוספת 
  .להמחיש לכל לומד את תבנית ומעשה המקדש

מתוקים " מי באר "-" באר החיים"ובטוחני שכל מי שילמד בספרו ידלה מ
  .ומשיבי נפש

בגודל חיוב ולימוד סדר " חפץ חיים"וכבר האריך הכהן הגדול מאחיו מרן ה
  .רבו העוסקים תבוא במהרה הגאולהישבזה ש, קדשים

בנין שבנה שלמה כבר "', א מהלכות בית הבחירה הלכה ד"ם בפ"רמבולשון ה
פ שהוא כתוב ביחזקאל אינו ''וכן בנין העתיד להבנות אע. מפורש במלכים

מפורש ומבואר ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין שלמה ומעין 
  ".דברים המפורשים ביחזקאל

וראה . [לדעת צורת בנין בית ראשוןומעתה אם כן חובה גם ללמוד ולהתעסק 
מ נכתבה מסכת מדות כדי "בשם הר, בתפארת ישראל בבועז ריש מסכת מדות

וקצת קשה . ש"עי, ש מהא דבית שלישי יבנה בידי שמים"ועי, שנדע איך לבנות
- ג ג' י ב"ם דבה"ובמלבי. מ לא הוסיף שגם מפורש בספר דברי הימים"מדוע הר

או , ם הסתומים והחתומים שבספר מלכיםכתב שעזרא בא לפרש דברי, ד
וכן בסיפור בנין הבית לא כתב רק דברים ,  שםולהוסיף דברים שלא נזכר

  .]ש"עי', וכו, שנתחדשו לו
  

  

  

  

  

  
 08-9743291 מודיעין עילית  טלפקס 7מרומי שדה ' רח: מען

  והנני לברכו שיזכה שיפוצו מעינותיו להגדיל תורה ולהאדירה
  תורה ושוקדיההכותב למען עמלי ה

  ותחזינה עינינו ארמון על משפטו במהרה
  

  שמואל חיים דומב
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  א"י מורי שליטברכת אב

  

  ב פה בית שמש עיר התורה"ג באלול תשע"אור לכ

ל לבב בסוד ישרים ועדה על אשר זיכני לראות מפרי אודה השם בכ
אברהם חיים ' ג ר"עמלו של בני בכורי יקירי מחמד עיני ולבי הרה

  .א עולה על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן"שליט

באר "עיינתי בחיבורך הגדול על צורת בית המקדש הראשון אשר בשם 
 מעלה על ה"ומה מאוד שמח ורחב לבבי בראותי אותך ב, יקרא" החיים

הכתוב מנחת עשיר מלאכת מחשבת דבר דבור על אופניו לבאר 
הפסוקים בספר מלכים ובספר דברי הימים לפי שיטות הראשונים 

וכאשר ידעתיך ביגיעתך הגדולה , והאחרונים בטוב טעם ודעת
והעצומה זה שנים ברוחב ועומק הסוגיות לפרטי פרטיהם עד אשר 

. לשון צח ונקי השווה לכל נפשערכת שלחן מגדים לכל בית ישראל ב
ה הפלאת לעשות בהשכל וחכמה רבה וביראה הקודמת לחכמה "וב

ולהראות מקור טהור בכל העניינים מדברי , לברר וללבן כל דבר ודבור
  .וזה מתוך שימוש חכמים ועמלה רבה, הגמרא ושיטות רבותינו

את ת שיפוצו מעיינותיך חוצה להרבות פעלים לתורה ולזכות "ויתן השי
הרבים לשמחת לב כל דורשי השם המצפים לראות בבניין בית 

  .תפארתנו

ר שתזכה להמשיך להיות דבוק בעמלה של תורה ולהוציא לאור "ויה
ולהאיר עיניהם , עולם עוד ספרים לעשות נחת רוח לבורא כל העולמים

  .ת"ק בעזרת השי"ולשמח את לבבם של כלל ישראל בהבנת התוה

  טובה וחתימה כתיבה ובברכת גמלני אשר טובהה כל על ת"להשי בהודאה

 אביך המאחל באהבה רבה
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  טו......................................................................................הקדמה
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  קה....................................................................................................המכונות
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  תא............................................................................תורהרמזי 



  באר                           החייםה
 

 

טו  הקדמה

  על מפתן עבודת המקדש
  

רבונו של , ה"אמר יחזקאל לפני הקב"
עולם עד עכשיו אנו נתונים בגולה 

ואתה אומר לי לילך , בארץ שונאינו
ולהודיע לישראל צורת הבית וכתוב 
אותו לעיניהם וישמרו את כל צורותיו 

, וכי יכולין הן לעשות, ואת כל חוקותיו
הניח להם עד שיעלו מן הגולה ואחר 

אמר לו . כך אני הולך ואמר להם
ובשביל שבני נתונין , ה ליחזקאל"הקב

אמר לו , בגולה יהא בנין ביתי בטל
, ה גדול קרייתה בתורה כבנינה"הקב

לך אמור להם ויתעסקו לקרות צורת 
הבית בתורה ובשכר קרייתה שיתעסקו 
לקרות בה אני מעלה עליהם כאלו הם 

  .)ד"נחומא צו ית(" סקים בבנין הביתעו

  
הוציא להגדולה  ותעל הזכ, מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו' אודה ה

מה . בחיי אזמרה לאלקי בעודי' אהללה ה. זהיקר ספר לאור עולם 
 לזמן י והגיעני וקימנייניהחושזיכני על הי עלי וכל תגמול' אשיב לה

ללמוד וללמד , שון לכתוב ולערוך ספר זה על בית המקדש הרא,הזה
 רתו ובית הכפ, וחדריו הפנימים,תיוואת תבנית בתיו וגנזכיו ועלי

הרי הוא , העסק בצורת הבית.  )א"ח י"כ' מלשון הכתוב בדברי הימים א(
 ויהי רצון שנזכה בקרוב -ל דלעיל " כדברי חז–כעסק בנין הבית 

  .א"לבנין בית המקדש השלישי בב
  

 ולא , חלקי מיושבי בית המדרשאלקי ששמת' מודה אני לפניך ה
להגות בתורתו , אשרינו מה טוב חלקנו. שמת חלקי מיושבי קרנות

. לעשות נחת רוח ליוצרינו ובוראנו יתברך שמו ויתעלה, הקדושה
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 הקדמהטז

 על כל החסד אשר עשית ,אלקי ואלקי אבותי' מודה אני לפניך ה
  .  ואשר אתה עתיד לעשות עמי,עמדי

  

â â â  
  

 על הבנת עניני בית המקדש' בעזרתו יתהספר הזה יקל מאוד 
ללמוד , בספר זה יוכל כל אחד למצוא את מבוקשו. שבספר מלכים

קל ובבהירות את כל צורת בית המקדש הראשון לפרטי נולהבין ב
פסוקי בית המקדש .  ואף את עניניו הסבוכים ביותר-פרטיו 
באים בזאת מבוארים , בספר מלכים וספר דברי הימים, הראשון

הנושאים . לצד איורים מקוריים ומדויקים להפליא, אור נפלאבבי
מבלי להחסיר , וערוכים בדיוק רב ומסודרים דבר דבור על אופני

 ניתן דגש רחב ונתבאר דבר דבור על 'התאים'פרט ואף על ענין 
  .  אופניו

  
מה . מפורש כשמלה מחוורת, הסתום והעמום נעשה פתוח ובהיר

מוגש בזאת באופן ברור ללא , דולהשעד עתה דרש הכנה ועבודה ג
אריח , מידות נמדדות, מושגים מתלבנים, פסוקים מתבהרים .קושי

מראה הבית . ולבנה חוברים יחדיו ומתגבשים לכדי תמונה מוחשית
, ימצאו בו מקום נרחב, תלמידי חכמים. מתגלה בכל יפעתו והדרו

י עזר יגלו כאן כל, בפרט מלמדים ומגידי שיעורים. לצד עמך ישראל
יוכלו להיכנס ,  ואף ילדי ישראל עצמם-יקר למלאכת הקודש 

  . בשערי בית המקדש
  

כי היא בית ', בעוסקו בבית המקדש, 'באר החיים'שם הספר נאה לו 
שקדושתו עולה על , באר החיים, והוא הבאר הגדול בבריאה, 'חיינו

גדותיו להשקות ולהרוות חיים וברכה לארץ ישראל ולכל העולם כולו 
  .כ נרמז בשם הספר שמי ושם אבי"וכמו. ולכל העולמות

  

â â â  
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יז  הקדמה

ת "עקרת הבית מנב, עזרתי בחיים, תעמוד על הברכה נוות ביתי
קי וזכרה לה אל. גדולה הגעתי לספר זהי עזרתה ה"אשר רק ע', תחי

  . ויהי רצון שנזכה בצוותא לכל הטוב, לטובה
  

עובדי , צילי הרוחא, יחדיו נביע הוקרה וכבוד להורינו היקרים באדם
א ואמי מורתי "ג רבי חנוך העניך אפפמאן שליט"אבי מורי הרה', ה

א וחמותי "ג רבי יצחק נאגר שליט"מורי וחמי הרה. א"תליט
  . א"תליט

  
על הזכות הגדולה להיוולד ולהתגדל בתוך ביתם ' לעד נודה ה

ומהם נתעוררה בלבנו ', שהוא מקדש ומשכן לכבודו ית, פנימה
, בצדק ייאמר שספר זה משלהם הוא. רים שבקדושההתשוקה לדב

דמותם ומידותיהם והליכותיהם וכל . פרי תפארת באילנם הנאצל
על אדניהם . הם מקורותיו ומבועיו של באר החיים, מעשיהם הטובים
לעשות , ת את המשך דורותיהם" להקים להשי–' ושרשיהם יזכנו ה

  .ש"נחת רוח לבורא ית
  

, י" ישראל נאגר נ'ז ר"יוחדת למוחתודה מ, ים מעלברכות שמ
ועודדני כל ,  לספרעזרתו הגדולהובפרט על , מעשיו הטובים מרובים
את ' ת ויזכה לחזות בשוב ה"יעזור השי, העת עד לספר השלם

ויזכה לראות כהנים בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל , שיבת ציון
  .במעמדם במהרה בקרוב

 
ואי אפשר לפרטם , ספר הזההכרת הטוב מיוחדת לכל אלו שעזרו ל

יזכו לכל הברכות . גלויים הם וידועים' ברם לפניך ה, כי רבים הם
  .צדקתך תמיד גמלם, שמרם ברכם טהרם רחמם. ממעון קדשך

  
ויהי רצון שנזכה בעגלא ובזמן קריב לראות בבנין בית מקדשנו 

ושירת , ועבודת הנסכים, ונזכה להקרבת הקרבנות, ותפארתנו



  באר                           החייםה
 

 

 הקדמהיח

וישראל , ולוים בשירם וזמרם,  כהנים בעבודתםלראות, הלוים
בירושלים עיר , אלקינו' וה לפני הח נעלה ונראה ונשת.בנוויהם
בחג המצות , מקום אשר בחרב, בבית קדשינו ותפארתינו, הקודש

ככתוב , ובכל ראש חודש ובכל שבת, ובחג השבועות ובחג הסוכות
דש בחדשו ומדי והיה מדי חו': )ג"ו כ"ישעיה ס(על הגאולה העתידה 

בביאת משיח , ''שבת בשבתו יבוא כל בשר להשתחות לפני אמר ה
  .צדקנו במהרה בימינו בקרוב מאוד

  
ְּיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניך ָאִבינו ַמְלֵכנו ֱאלֹ" ּּ ָ נו רוֵחנו ֵקּ ּינו ְיִדידות אֹור ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ

לֹׁש ע ר ָכַרָת ִלׁשְ ָמֵתנו ְלַמען ְבִריְתך ֲאׁשֶ ְֶוִנׁשְ ַּ ּּ ֵאיָנן חֹוְזרֹות ָּ ֵרה ִמדֹות ׁשֶ ּׂשְ
ְָלעֹוָלם ִמְלָפֶניך ְּזֹכר ַאֲהָבֵתנו ְוִחָבֵתנו, ּ נו , ּּ ִכיָנְתך ְלֵבית ָקְדׁשֵ ב ׁשְ ְּוָהׁשֵ ָ

ע ָבנו ִכיֵמי ֶקֶדם ַתעׁשֵ ְּוַהְחֵזר ְלִהׁשְ ּּ ַּ ה ְפִריָדְתך ִמֶמנו ִכְפִריַדת , ֲ ִּכי ָקׁשָ ּ ּּ ּ ָ ּ
נו ִמּגוֵפנו ַּנְפׁשֵ ּ ּ ֵמעינוָּהמו, ּ ִכיָנְתך, ֵ ֻאַלת ׁשְ נו ֶאל ּגְ ְָוָכְלָתה ַנְפׁשֵ ּ ְוֶאל , ּ

ך ִָהְננו ִמְתַחְנִנים ובֹוִכים ְלָפֶניך , ּ ִנְכַסְפנו'הְָוִלְרצֹוְנך , ְָמעֹון ָקְדׁשֶ ּ ּּ  ָאב 'הּ
ִכיָנה לות ַהׁשְ ָּהַרֲחָמן על ּגָ ּ יעה , ַ נו ְבַאֲהָב'הָהֹוׁשִ ִכיָנְתך ְוַדֵבק ַנְפׁשֵ ּ ׁשְ ּּ ְָתך ָ

ָמֵתנו נו רוֵחנו ְוִנׁשְ ַּהְנעיָמה ְוָהעֵרָבה על ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ַ ֲ ִ ְּוֵייעול ַמְלֵכנו ְבֵהיָכָלה , ּ ּ ּּ ּ
הובא בסידור  ,בתפילתו' הק' אור החיים'לשון רבינו ה(" ָּאֵמן ֵכן ְיִהי ָרצֹון

  .)כתר נהורא ברדיטשוב

  
  בהדרת קודש

  אברהם חיים אפפמאן

  ו"בית שמש יצ

  



  באר                           החייםה
 

 

יט  מלכים א פרק ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ספר

  באר החיים
  

  
  מלכים
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כא  מלכים א פרק ו

  

  

  

  
  

ע ֵמא )א( ָנה ְוַאְרּבַ מֹוִנים ׁשָ ָנַוְיִהי ִבׁשְ ה ְלֵצאת ֹות ׁשָ

ֵנ ָרֵאל ֵמֶא־יּבְ חֶֹדׁש ,ִמְצַרִים־ֶרץִיׂשְ ָנה ָהְרִביעית ּבְ ׁשָ ִ ּבַ ּ

לֶֹּדׁש ַהׁשֵּ הוא ַהחֹ,ִזו ָרֵא־ַה עלמְִֹני ִלְמלֹך ׁשְ ּ ַוִיֶבן ,לִיׂשְ

 :הת ַליהָֹוִיַהּבַ
 

בחודש השני ,  ושמונים שנה ליציאת מצריםבארבע מאות
ויבן , ב בחודש אייר, א למלכות שלמה המלך, שבשנה הרביעית

  .'הבית לה

  

לֹמֹה ַליהֹ ֲאׁשִֶית ְוַהּבַ)ב( ָנה ַהֶמֶלך ׁשְ ְר ּבָ ים,הָוּ ׁשִ ה ַּאָמ־ּ ׁשִ

ִרי ֶָאְרכֹו ְועׂשְ ים ַאָמה קֹוָמתֹו,ֹום ָרְחּבּ לֹׁשִ ּ וׁשְ ּ: 
 

 ד  דהיינו.ג ארכו שישים אמה' לך שלמה להמבנה האשר הבית 

 

W      מי�הבאר�      X   
  

 .ם כאן"מלבי .א 

  .ם"מלבי. ון שמונין למלכים מניסןוזה יוצא כך מכיו .ב 

  .'פרק ו' מלכים א .ג 
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 מלכים א פרק וכב

 )הקודש(ואורך ההיכל , אורך קודש הקדשים עשרים אמה
  .ה ויוצא יחד שישים אמה, ארבעים אמה

. עשרים אמה,  דהיינו ההיכל וקודש הקדשים,ורחבו של הבית
  . שלושים אמהמתווקו

  

  

  

  

ִרים ַאָמה ָאְרכ,ִיתְּפֵני ֵהיַכל ַהּבַ־ַם עלּ ְוָהאוָל)ג( ּ עׂשְ ּ ֹו ֶ

ַאָמה ָרְחּבֹו עלֶ ע,ִיתְּפֵני רַֹחב ַהּבָ־ַעל ר ּבָ ַׂשֶ ִית־ּ   :ְּפֵני ַהּבָ
 

 ארכו, ץ להיכל יש כעין מבוא ופרוזדור הנקרא אולםמחו
  .  עשר אמהורחבו, עשרים אמה

בית המקדש רואה לראשונה  שהמגיע אל מול בנין , מכךהעולה
 ניצבכ " אח, עשר אמההפרוש לנגד עיניו על פניאת האולם 

 קודש  ולאחר מכן מקום, ארבעים אמהשעל פניההיכל מול 
  . עשרים אמה שעל פניהקדשים
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  .ז"ד מ"מסכת מידות פ .ד 

 .'פסוק ב' פרק ו' י כאן מלכים א"רש .ה 

  }- - --- - ---  אמה40---- - --- }{-  אמה20- {

 

  ההיכל 
 )קודש(

 }------- - -------  אמה60----- ---- ------ {

  אמה20

קודש 
 הקדשים
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כג  מלכים א פרק ו

  

  

  

  

  

  

 קצרה נקראת והיותר, נקראת אורך, המידה היותר גדולה
ועיין ( ו ם הוא על פני רחבו של הביתולכן ארכו של האול. רוחב

  .)בציור דלעיל

  

ַ ַוַיעׂש ַלּבָ)ד( ֻקִפים ֲאֻטִמיםּ   :ִּית ַחלֹוֵני ׁשְ
 

שהם שקופים מבחוץ , ועשה לבית חלונות שקופים אטומים
אלא , שאין החלונות בבית המקדש כמו שלנו, ואטומים מבפנים

 ,מבחוץ והולך ומיצר כלפי פניםרחב , כעין צורת משולש
והעומד בפנים רואה שאור , ז להראות שאינו צריך לאורה

  .ח  בכבודומאיר 'זורח שם ואור ההשכינה 
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  .י"רש .ו 

 .י כאן"רש .ז 

  .ם כאן"מלבי .ח 

  אמה20

  }- - --- - ---  אמה40---- - --- }{-  אמה20- {

 

קודש 
 הקדשים

  ההיכל
 )קודש(

 }- 10- { }------- - - - ------  אמה60----- --- ------ {

  
 אולם



 באר                           החייםה

 

 

 מלכים א פרק וכד

ַ ַוִיֶבן על)ה( ִית ־ּ יב ַ ָיִציע ָסִב)כתיב יצוע(ִקיר ַהּבַ

ִית ָסִב־ֶאת ַ ַוַיע,ירּ ַלֵהיָכל ְוַלְדִביבִקירֹות ַהּבַ ׂש ְצָלעֹות ּ

  :ָסִביב

ּ ַהָיִציע ַהַת)כתיב היצוע( )ו( ַ ַאָמה ָרְחּבָּ ְּחֹתָנה ָחֵמׁש ּבָ  ,ּהּ

ה ַאָמה ָרְחּבָ ׁש ּבָ ְּוַהִתיֹכָנה ׁשֵ ּ ַאָמה ,ּ ַבע ּבָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ּ ְוַהׁשְ ּ

ה ִית ָסִביב חוָצה,ָּרְחּבָ ּ ִכי ִמְגָרעֹות ָנַתן ַלּבַ י ּ ְלִבְלִת,ּ

ִקירֹות ִית־ֲאחֹז ּבְ   :ַהּבָ
 

 ט ונה חדרים בנה שלושים ושמ)ההיכל וקודש הקדשים(מסביב לבית 
  .תא . ג,צלע . ב,יציע . א:י הנקראים בשלוש שמות ) יחסיתקטנים(

כותל הרביעי של התאים הוא כותל הבנה אותם בצורה כזו שו
 כתלי  שלשתולא הוצרך לבנות רק את שאר, )מבחוץ(ההיכל 

  . התא

ובכל קומה סך , בנה את התאים בשלשה קומות זה על גב זה
  . )חדרים(מסוים של תאים 

בכל קומה חמשה  , בדרום:החשבון של סך התאים הוא כך
 . שלושיםיחדיו יוצא .וכן בצפון. יוצא חמשה עשר תאים, תאים

, בשני הקומות התחתונות שלשה תאים בכל קומה ,ובמערב
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ועיין בתפארת ', וד' משנה ג' ומפורש כל זה במסכת מידות פרק ד, י הפירוש השני"רש .ט 
  . ל זה באר היטבישראל יכין שם המבאר כ

  .א"א ע"בבא בתרא ס' גמ .י 
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כה  מלכים א פרק ו

שלושים ושמונה הכל יחד  יוצא .ובקומה העליונה שני תאים
  .תאים

האבנים ך  חור בתומנקבים בבניה רגילה של סתם בית ,והנה
כדי שיוכלו להכניס לשם את קורות הבית הקטן שבצד הבית 

 ' אולם בית ה,)ובכאן קורות גג התאים שבצד ההיכל הגדול(הגדול 
 ואין ,נבנה מאבנים שלמות כמו שהביאום ממקום חציבתם בהר

ת התאים בצד ואם כן האיך יאחזו גגו, עושים בהם חורים
  .הנסמך על כותל ההיכל

כמו שראינו לעיל שיש שלשה ( בקומה התחתונה ולכן בנו את התא

מול התא וכותל ההיכל ש,  ברוחב חמש אמה)קומות של תאים
ועשו שם כעין מדריגה ברוחב אמה אחת , יא עביו שבע אמה

 ועל אותו גירעון שגרעו ,ונתקטן עובי הכותל משבע לשש אמה
 קורות גג  ראשי את הניחו,בכותל ונעשה שם כעין מדריגה

 

W      מי�הבאר�      X   
  

בבית שני היה בנין אטום וסתום יסוד תחת כל הבית בגובה שש אמות ועליו העמידו את  .יא 
וכפי שכתבו זאת , ובפשטות האוטם לא היה תחת התאים, )ב"וברע' ד משנה ו"מידות פ(הכתלים 

אם גם בבית ראשון היה אוטם והשאלה היא . ם כאן"בפירוש התפארת ישראל במידות והמלבי
 כותב שיש לומר שבית של )ה פתח הצלע התיכונה בפירוש השני"ד' פסוק ח(ם "והמלבי. או לא

י " שונה מרשפירושומכח זה הוא אומר , כ גובה היסוד שש אמות כמו בבית השני"שלמה היה ג
לא היה אוטם בבית י ש"אולם אנו הבאנו בכאן כפי פשטות רש. )ה פתח הצלע התיכונה"ד' פסוק ח(

ה והתא "ד. בבא בתרא סא(' וכן כפי המשמע בתוס, )כ תחת התאים"או אולי שהיה האוטם ג(ראשון 
כי לפי המבואר בתפארת .  דהמגרעת בקומה הראשונה היא כבר בכותל ולא באוטם)שש

הרי הקומה הראשונה של התאים הוא מול , ישראל במידות בביאור נפלא כל ענין התאים
בבבא בתרא משמע דכל ענין המגרעות אף בקומה ' ומתוס. ם כאן"וכן מבואר במלבי, האוטם

כ תחת "האוטם הוא ג' אמנם אפשר לומר אולי דלפי תוס. הראשונה זה כבר בכותל ההיכל
, אכן באיזה אופן שיהיה הבאנו בכאן את הדברים בלא להתיחס לסוגיא זו של האוטם. התאים

או אולי דהאוטם , ה שלא היה אוטם כלל בבית ראשוןי שנרא"משום דממא נפשך או דלרש
האוטם הוא מול הקומה , ם ומסתמא עוד"אבל להתפארת ישראל והמלבי. כ"מתחת התאים ג

 'התיכונה'ומפרש הפסוק ,  זה בקומה האמצעיתוהכניסה אל התאים, הראשונה של התאים
 'התיכונה ')גום יונתןפ התר"ע(י שפירש "ודלא כפי רש, שהכוונה הקומה האמצעית של התאים

  .ה"ועוד חזון למועד בעז. והתא האמצעי, הקומה התחתונה של התאים
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 מלכים א פרק וכו

יוצא שהתאים בקומה השניה רחבם שש אמות  זה ולפי. התא
ועשו שם גם כן , מולם עביו ששה אמהוהקיר של ההיכל ל

מגרעת עבור הגג ויוצא שהתא בקומה העליונה רחבו שבעה 
   .יב  עביו חמש אמה שמולואמות והכותל

  :יג כזה
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, והתא שמעליו שבע הוא, והתא שמעליו שש, מדוע היה התא חמש, נראה דהסוד של זה .יב 
שכתוב , ורואים את זה כבר ברובד( וזהו היחוד' א על הנוק"כ הז"וא. א"זה הז' ו. 'זה הנוק' דהרי ה

', ובקומה העליונה היה ז. )'והוא ישר על התא שזה ה, והרובד זה הגג. 'ורובד ו' תחתונה הבמשנה ה
ש והיה אור הלבנה כאור "כמ, בסוד כתר אחד לשניהם', שהם ז, יחד' א והנוק"ורות על הזלה

  .)ו"כ' ישעיה ל(החמה 
ב "ם הינראה דה. ב"יוצא י, בכל קומה, וכן רואים שעובי כותל ההיכל יחד עם עובי התא

  .ב פרצופים"שמרמזים שהיחוד בכל הי, פרצופים
, מדהם שלשה קומות(ע דאצילות "דהיינו בי, ע" דהתאים הם בי,'מכון שבתך'ולפי מה שביאר ב

ובזמן שלמה . בעשיה' נראה לבאר דזה מרמז שהיחוד בכל העולמות ואפי, )דאצילות שהוא ההיכל
 וידוע ששלמה הוא סוד מלכות .)ובעוד מקומות, א"נ ע"ק ויצא דף ק"זוה(קיימא סיהרא באשלמותא 

ולכן במקדש דשלמה נתחדשו , שהם בבחינת שלשת אלפים משל, ע"דאצילות המאירה בבי
  .ענין התאים

  . אבל כך זה יוצא בפשטות, לא כתוב שיעורו, עובי ההמשך של הכותל .יג 
  .'כתוב להלן בפסוק י, )חוץ מהתקרה שלו, חמש אמות(גובה כל תא 

  .הבא'  הציור בעמ.ור אינו לפי קנה מידהציה
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  }-------- ---------  אמה5--- -- --- - ------- {

 'תא קומה א

  

  }--------------- ---- -----   אמה6---- ------- -- --- {

 'תא קומה ב
} -1 -{

  

  }---- ---------------------------   אמה7------------- --- {

  'תא קומה ג
} -1 -{

 

  
  

  גג התאים מלמעלה
} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

  עשוי מעץ- גג התאים            

 גג התאים

 גג התאים

Q מבנה התאים R 
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כח

ִית ָסִביב חוָצהפסוק מה שכתוב ב רושפי י ִמְגָרעֹות ָנַתן ַלּבַ ּ ְלִבְלִתי ,ּּכִ
ִית ִקירֹות ַהּבָ  שעשו את המגרעות האלה בכתלי : הוא,ֲאחֹז ּבְ

בכדי שלא יצטרכו להאחיז את את גגות התאים בכתלי , ההיכל
  .יד י נקבים בכותל" עההיכל
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  . י"רש .יד 

 שלשים ושמנה תאים  שנינו)' משנה ג'פרק ד(ובמסכת מדות : ל" וז)'פסוק ו(י " רשוראה את לשון
, ושמנה במערב, וכן בדרום, וחמשה על גביהן, חמשה על גבי חמשה, חמשה עשר בצפון, היו

, והעליונות שבע, והאמצעות שש,  חמשהתחתונה, ושנים על גביהם, שלשה על גבי שלושה
וכשעולה כותל ההיכל חמש , קומת התא חמש אמות, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה, למה

, והניח על אותה כניסה ראשי קורות גג עליית התא, וכנס בו אמה לפנים, גורע את עוביו, אמות
, עליית האמצעיתלהניח ראשי קורות , כנס אמה, וכשעולה עשר, שהיא קרקעית לאמצעית

והעליונה רחבה מן התיכונה , נמצאת אמצעית רחבה מן התחתונה אמה, שהיא קרקע העליונה
, שלא לדבק ראשי הקורות דרך נקבים בקירות הבית. לבלתי אחוז בקירות הבית .אמה

  .ל"עכ. ואינו דרך נוי, שקלקול החומה הוא
  

ירש ופ :ל"וז, )י כאן"שזה כמו רש(ראשון  הפירוש את ה)ה כותל ההיכל"ד. ב"נ(ביומא ' וראה בתוס
פ דקרא שעובי כותל ההיכל לא היה שוה בכל מקום שאם כן היו צריכות לנקב החומה "י דה"ר

לתחוב בה ראשי הקורות של התא וזה לא רצו לעשות פן ירקבו אלא עשו את חומת ההיכל 
עי להניח ראשי במערב למטה שבעה אמות והוצרכו לגרוע ממנה אמה כנגד תקרת התא האמצ

הקורות על אותה כניסה ושוב הוצרכו לגרוע עוד אמה כנגד תקרת תא השלישי לפיכך 
' באמה רחבה והיינו דתנן במס' ז' באמה רחבה והג' התחתונה חמש באמה רחבה והתיכונה ו

 התחתונה רחבה חמש והרובד ששה רובד ששה היינו התקרה המפסקת בינה )ד"ד מ"פ(מדות 
 ענין וממשיך שם עוד ארבעה שיטות ב.ל"עכ. 'ל גבה והאמצעית שש והרובד זלתא התיכונה שע

  .ש"התאים עי
  

ואם ישאל השואל דהרי כל הסיבה שבנינו את המגרעות היא כדי שלא נאלץ לעשות חורים 
ואילו כאן זה נראה שחתכו את האבנים כדי שיוכלו , בכתלים לתחוב בם את ראשי הקורות

ומביאים אותם , שכבר בהר חוצבים אבנים גדולות ואבנים קטנות, והתשובה .ליצור מדרגות
שהיו שם ,  האבנים בבית המוקדעניןתמיד בתחילת המסכת ל' כן איתא בגמ( להר הבית מוכנים כבר

   .)גם לענינינו' יך תירוץ זה של הגמוכן יש להסמ', מדרגות'כעין 
  

כמו שהסיעוה . בנותו אבן שלמה מסעבה: 'י בפסוק ז"נציג בכאן את לשון רש,  זו'חציבה'בענין 
ואבני , ולא סתתוה בכלי ברזל, נתנוה בחומת הבנין, כמו שהיא באה משם, י השמיר"מן ההר ע

   .ל"עכ. :)ח"מ(מחלוקת היא בסוטה , גזית האמור למעלה
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דהרי למדנו דבכדי , ויבואר יותר השאלה. יש לתמוה מה היה עם הצד השני של קורות גג התא
והניחו על זה את ראשי קורות גג , עשו את המגרעות,  לנקוב את כותל ההיכלשלא יצטרכו

וכמובן דשאלה זו ( ה נסמך ונאחז הצד השני של גג התאעל מ, כ תשאל שאלה גדולה"וא, התא
אשר , ]ה כותל ההיכל"ד. נב[ביומא ' י בתוס" הראשון של רפירושוה, ש"והרר, י"שיטת רש' היא לפי

ואנו הלכנו , ])כמובא בעזרת כהנים[ושאר אחרונים , התפארת ישראל במידות(ם האחרונים הלכו בעקבות
ים כמובן דלא באנו להכריע במה שנחלקו אדירי התורה רבותינו הראשונ[בעקבותם ופירשנו כאן כן 

' וכן לפי] (ה בסוף הספר נבאר עוד מהשיטות בזה"ואי, ן בנקלובד שיאלא רק להסביר ללומ, והאחרונים
אמנם לפי שיטת ]). ה"ובסוף הספר יתבאר שיטתו אי[ל "ואכמ, כ תקשה קושיא זו"ג] יומא שםב[ם "הריב

י " השני של רפירושולפי ה] ביומא שם[ושיטת רבינו יצחק הבחור , ]ה בסוף הספר"יבואר אי[ם "הרמב
י מגרעות יש הר, י" השני של רפירושדלפי רבינו יצחק הבחור ולפי ה, לא יקשה כלל קושיא זו, ]שם[' בתוס

ם יוקשה קצת "אמנם לשיטת הרמב[כ אין זה קושיא "ם ג"ולפי הרמב, ]ש את שיטתם"ועי[גם בצד השני 
  .])ה בסוף הספר"ויתורץ אי, אחרת

הניחו את התקרה ש דהיינו,  לתרץ דנבנה גג העץ אל תוך הכתלים בלא חורובתחילה חשבנו
דכותל , והתשובה. כ מגרעות"תל זה גואם יוקשה מדוע לא עשו בכו. עליו המשיכו בבנית הגגמו

אבל , לכן אפשר לבנות לתוכו את גג התא, עבור התא, וכל תכליתו הוא, התא הרי הוא מיועד
לכן , בצד החיצוני יש את התאים, אלא מאי, ומיועד להיכל, כותל ההיכל הרי הוא כותל ההיכל

הגרעון מבחוץ אינו שינוי (ים אין משנ, אבל לשנות את כל בנין הקיר עבור זה, יש עבורם מגרעות
  .)ק"ודו, אלא רק שינוי בצד החיצוני שלו מבחוץ, בצורת בנין הכותל עצמו, בכותל עצמו

התחתונה :  כתוב)ד"ד מ"פ(כי במשנה במידות , דאי אי אפשר לומר כןווכ הוקשה דב"אמנם אח
 של הרבה ולפי הפירוש. כ" ע.שבע, והעליונה.  והאמצעית שש ורובד שבע,חמש ורובד שש

זה אי ולפי פירוש . הרובד היינו הגג של התא, וכן פירשנו כאן, ראשונים והתפארת ישראל
ואינו מספיק , כי הגג ארכו רק שבע אמות,  בתחילה לומראפשר לומר את התירוץ שחשבנו

אלא שמניחים , דהיינו לא ממש ליכנס אל תוך כותל התא(ארוך בשביל ליכנס אל תוך כותל התא 
ולא . וממשיכים לבנות את כתלי התא על קורות הגג, הדפנות שבצדדים' ת גג התא גם על גאת קורו

 וכן הלאה עד, רות אבנים ועל זה שורת עץדהרי הכתלים עצמם בנו שלש שו, יוקשה איך אפשר לעשות כך
  .)כפי שנלמד להלן. כלות כל גובה הכתלים

.  ממשיכים אל הכותל של התאיםשאכן הקורות כן, ויש תירוץ שאפשר לומר אבל הוא דחוק
יהיה על זה התשובה שהמשנה אומרת רק . ומה שיוקשה שבמשנה כתוב רובד שש ולא יותר

כי את מה שמעל כותל התא ממשיכים .  שרואים ומגולה)דהיינו הגג(את האורך של הרובד 
, קאך תירוץ זה שהמשנה אומרת רק את מה שמגולה הוא דחו. לבנות מעל זה את המשך הכותל

  .משמע כל הרובד, כי במשנה כתוב רובד שש
אלא הגג , שאכן הגג לא נכנס אל תוך כותל התא, אמנם אפשר לומר תירוץ אחר שאינו דחוק

ניחים את הקורות ומעליהם מאלא ש, אין הכוונה אל תוך ממש(נכנס אל תוך הכתלים שבין התאים 
י המשנה אינה מונה את הרוחב של גג כ, ותירוץ זה אינו דחוק. )ל"וכנ, ממשיכים בבנית הכתלים

  .כ שפיר אפשר לומר כן"וא, )ואף לא את הרוחב של התא עצמו(התא 
דלא . ונראה דתירוץ זה הוא יותר טוב מכל התירוצים שאמרנו כבר, ואפשר לומר עוד תירוץ

, ויוסבר. י לחץ"אלא נאחזו ע, ולא אל הכתלים שבין התאים, נכנסו הקורות לא אל כותל התא
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  :ביאור משולבעם   את הפסוקיםת" בעזהיעתה נבאר

ִית ָיִציַע ָסִביב ַּוִיֶבן ַעל :'פסוק ה הבית תאים  בנה על קיר ,ִקיר ַהּבַ

ִית ָסִביב ַלֵהיָכל ְוַלְדִב  ֶאת:וחוזר ומפרש. מסביב  בנה ,ירִּקירֹות ַהּבַ

 :יבּ ַוַיַעׂש ְצָלעֹות ָסִב.מבחוץ סביב לקירות ההיכל וקודש הקדשים
  .בנה שם את התאים
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כ "וא. מכמה טעמים וראיות, נה כבר הארכנו דבפשטות גג התאים היה עבה אמה אחתדה
, ומהצד השני יש כתלים,  על המגרעת מצד אחד)אמה שלימה(כאשר מניחים קורה עבה מאוד 

אם יניחו , אם כי( אם ילכו עליה אנשים ולם שיפול זה הקורה ואפילואי אפשר בשום צורה שבע
כי אף קורות שהרבה פחות , וגם זה רחוק מאוד. אבל לא ליפול, יכול לישבר, על זה משא כבד מאוד מאוד

  . )ו בקורות עבים כל כך"וק, עבים מזה יכולים לשאת עליהם משאות כבדים מאוד
  :פ הציור"ויובן ע

  

 

 גג התא

  
  

  . לא יוכל ליפול מהצד השני, מכיוון שהגג תקוע טוב ומדויק מאוד
  .של הכותל מכנגד אינו נותן לווכן לא יכול להעקם לצד השני כי הלחץ 

  
  . ונראה דזהו התירוץ הנכון ביותר איך עמד גג התא בצד השני

דהרי המשנה , וזה בדיוק, ורובד שבע, היינו לפי מה שכתוב במשנה רובד שש, מה שכתבנו דמדויק מאוד(
  .)'בערך' אינה אומרת דברים שהם רק

  



 באר                           החייםה

 

 

לא  מלכים א פרק ו

ַּהָיִציַע ַהַת :'פסוק ו ַאָמה ָרְחּבָ התא התחתון,הְּחֹתָנּ  הוא ,ּהּ ָחֵמׁש ּבָ

ַאָמה ָרְחּבָ והתא האמצעי,ּ ְוַהִתיכָֹנה.ברוחב חמש אמה ׁש ּבָ  ,ּהּ ׁשֵ
ִליׁשִ.הוא ברוחב שש אמות   והתא השלישי שהוא העליון,יתּ ְוַהׁשְ

ַאָמה ָרְחּבָ ַבע ּבָ ך התרחבו ומבאר אי.  הוא ברוחב שבע אמה,ּהּׁשֶ

ִית ָסִביב ח:מות העליונותהתאים בקו י ִמְגָרעֹות ָנַתן ַלּבַ  כי ,ּוָצה ּכִ
 ,כמו שלמדנו לעיל, היה גורע מכותל ההיכל בצד החיצון שלו

ִקירֹות  הקורות של גג  את בשביל שלא יאחז,ִיתַהּבָ ְּלִבְלִתי ֲאחֹז ּבְ
ולכן היה גורע בכל קומה אמה . התאים בתוך קירות הבית

  .טו  כפי שלמדנו לעיל. ראשי הקורותאחת בשביל להניח עליה

  

ֵלָמה ַמָסע ִנְבָנה)ז( ֹנתֹו ֶאֶבן ׁשְ ִהּבָ ִית ּבְ ּ וַמָקבֹות ,ּ ְוַהּבַ ּ

ְּוַהַגְרֶזן ָכל ֹנתֹו־ְּכִלי ַבְרֶזל לֹא־ּ ִהּבָ ִית ּבְ ּבַ ַמע ּבַ    :ִנׁשְ

  

, מדוע היה צריך לעשות את המגרעות בחומההכתוב מפרש 
  . ת ראשי הקורותולא עשה שם נקבים להכניס שם א

  .זה מפני שנבנה באבנים שלימותש ,וביאר

כניס בהם את יו, כ נקבים בכותל"יכול להיות שיעשה אח, ועוד
 ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל לא ,על זה אמר. ראשי הקורות

  .טז תוינשמע בבית בבני

   .יז  כמו שהסיעוה מן ההר:עָסּה ַמָמֵלן ׁשְֶבֶא
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  .וכפי שלמדנו לעיל, פ המפרשים"כל זה נתבאר ע .טו 

  .ם"מלבי .טז 



 באר                           החייםה

 

 

 מלכים א פרק ולב

 ולא סתתוה בכלי ,מת הבניןכמו שהיא באה משם נתנוה בחוו
  .יח ברזל

  .יט ובו פוסלים את האבנים,  פטיש חד בראשו האחד:תבֹוָקַּמּו

  

ּ ֶפַתח ַהֵצָלע ַהִתיֹכָנה ֶאל)ח( ּ ִית ַהְיָמִנית־ּ  ,ֶּכֶתף ַהּבַ

ַוְבלוִלים ַיעלו על ֲּ ּ ַּהִתיֹכָנה וִמן־ּּ ים־ַּהִתיֹכָנה ֶאל־ּ ִלׁשִ   :ַּהׁשְ
 

 )דשיםדהיינו להיכל ולקודש הק(ית ים לבכבר למדנו שהתאים מקיפ
לאחורי ( מערב )ד ימיןצ( דרום )צד שמאל(צפון , משלושה צדדים

וכמה באמצע וכמה , דהיינו כמה תאים למטה( ובשלושה קומות )הבית

  .) לעיללמדנווכמו ש, למעלה אחד על גבי השני

בקומה (למטה , )דרום(בצד ימין : והפתח להכנס אל התאים הוא

, דהרי יש שם שורה של חמישה תאים, כ מצע בא)התחתונה
  . מצד זהשניםזה ו מצד שניםוהפתח הוא באמצעי ו

  .כא  אל התאיםהחוץלהכנס מן , והפתח הוא

ֶּפַתח ַהֵצָלע ַהִתיכָֹנה פירוש ּ תא האמצעי שבשורה בהוא ,  בפסוקּ
  .כב התחתונה של התאים
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  .י"רש .יז 

 .י"רש .יח 

  .מצודת ציון .יט 

  .ם" המלביוביאור, י"ם ותרגום יונתן ורשהנביא בפני .כ 

  . הראשוןפירושם ב"ומלבי, י"רש .כא 

  .ש"י כאן עי"רש .כב  
 .הבא' ציור בעמ



 באר                           החייםה

 

 

לג  מלכים א פרק ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .לתאים יש שלשה קומות זה על גב זה
  

 .לא הכל צויר עדיין בציור זה

  

וכן ( כג  לעומד בצד מערב ופניו למזרחזה, הכתוב בפסוקימין 

  .כד )תמיד דרום בצד ימין
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  .י"רש .כג  

  
  

 ycew

miycwd 
lkidd 

 התאים

 התא שבו הפתח

 התאים

mle`d 

 דרום

 מזרח מערב

 צפון

  
בית 

 החליפות

  
בית 

 החליפות

 



 באר                           החייםה

 

 

 מלכים א פרק ולד

עולים לשאר , ל"שאליו נכנסו מן הפתח הנ, ל"מן התא הנ
, כה על ידי מדרגות הנקראים לולים וכן נקראים מסיבה, התאים

שווינדל 'ונקרא ( כו מוד וסביבו מסבבין המדרגות בעיגול כעין עוזה

 )'לולים'י ה"זה עתה עשאליו עלינו (מצעית  וכן מן התא הא.)כז 'שטיג
 וגם[ מסיבה כ"ים גנקראו( לולים יש שם גם כן מדרגות הנקראים

ולכל תא יש שלשה .  וכך עולים אל התא העליון)]'שווינדל שטיג'
ואחד , אחד לתא בצד שמאלוו, אחד לתא בצד ימינו, פתחים

  .תאיםל אל כל ה"וכך הגיעו מהתא והפתח הנ. כח לתא שעל גביו

 בקומה  אל התא האמצעיחוץהפתח הוא מן ה: ולסיכום
  יש לכל,)המיוחד לתא זה(חוץ מפתח זה ו.  בצד דרוםהתחתונה

לשני התאים שנים ,  שלשה פתחיםאחד ואחד מן התאים
  . כט לתא שלמעלהאחד  ו,שבצדדים

  
ִית ַוְיַכֵלהו־ּ ַוִיֶבן ֶאת)ט( ַּהּבַ ּ ַוִיְסֹפן ֶאת,ּ ִית ֵגִבים ־ּ ַּהּבַ

ֲאָרִזים ֵדרֹת ּבָ   :ּוׂשְ
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 בהם את ושם היו גונזים את הסכינים שהיו שוחטים. בשני צידי האולם היה בית החליפות .כד  
 ערבי קוראים לסכינים הגדולים חלףכי בלשון , ועל שם זה נקראים בית החליפות, הקרבנות

על שם ' חלף'שנקרא , וכמו שביארו בזה, )ועיין בעזרת כהנים, ב שם"וברע', ד משנה ז"מסכת מדות פ(
ובעזרת כהנים כתב שלשיטת . לדרגה הראויה לאכילת האדם', חי'שמחליף את הבהמה מדרגת 

  .ועביו שש אמה, י היה כותל בין האולם לבית החליפות"רש

 .מסיבתא,  תרגם יונתן:י כתוב"ברש .כה  

 .י כאן"רש .כו  

 .תפארת ישראל במסכת מידות, י כאן"רש .כז  

  .ם ומקורו במידות"מלבי .כח  

 .ם ומקורו במידות"מלבי .כט 



 באר                           החייםה

 

 

לה  מלכים א פרק ו

 נבנה בכמה שורות זה על גב זה הגג )התאיםגג לא (גג הבית 
, הראשון הנראה לעין כשמביט מתוך ההיכל הוא הנקרא גבים

ורים ר ומכוייר בציורים וכיייליופי מצווהוא . ונקרא גם כיור
,  ונקרא בית דלפא, אמות'למעלה ממנו יש רווח של ב, נאים

כדי שיכנס שם הדלף ממי הגשמים אם יעברו את הגג העליון 
 ,התקרה העליונהולמעלה ממנו . ל ולא יכנסו אל הבית פנימה

  . )ונקרא גם כן תקרה סתם(ונקרא שדרות בארזים , עביו אמהו

רי עץ ארז ם נסשה, על שם, ונקרא בשם שדרות בארזים
  .סדורים זה אצל זה

  .לא  הוא לשון כיסוי תקרה,ויספון בפסוק

  
ַ ַהָיִציע על)כתיב היצוע(־ּ ַוִיֶבן ֶאת)י( ַ ִית ָחֵמׁש ־ָּכל־ּ ַהּבַ

עֵצי ֲאָרִזים־ּ ַוֶיֱאחֹז ֶאת,ַּאמֹות קֹוָמתֹו ִית ּבַ   :ֲַהּבַ
 

 )הנקרא גם צלע וגם תא( התקרה בנה את היציע  אתלאחר שגמר
 .לב התקרהמ חוץ, אמותחמש בגובה  ממנו  קומהסביב וכל

כ הגובה הכולל של כל שלשת קומות התאים הוא חמש "ובסה
  .לג חוץ מעובי התקרה, עשרה אמה
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  .ו והמפרשים שם"ד מ"ות פם ומקורו במסכת מיד"י ומלבי"פ רש"כל ענין גג הבית מבואר ע .ל 

  . לשבת בבתיכם ספונים)'ד' חגי א(ומדמה לפסוק , וכן במצודת ציון כאן. י כאן"רש .לא 

  .י"רש .לב 

  .י"רש .לג 



 באר                           החייםה

 

 

 מלכים א פרק ולו

ֲעֵצי ֲאָרִזים ַּוֶיֱאחֹז ֶאת ִית ּבַ  ש קומת התא חמולאחר שעלה :ַהּבַ
הניח שם את תקרת התאים הנעשית מעצי ארזים על , אמות

   .לד עילהמגרעות כמו שלמדנו ל

עיל כמו שאמר הכתוב ל, איחוזהנחת התקרה של התאים נקרא 

  .לה ַּהָבִית ּ ְבִקירֹותֲאחֹזְּלִבְלִתי 

  .)לו מסתבר שעובי גג התא הוא אמה אחת(

  

לֹמֹה ֵלאמֹר־ָוה ֶאלְיהֹ־ּ ַוְיִהי ְדַבר)יא(   : ׁשְ

ר)יב( ִית ַהֶזה ֲאׁשֶ ֻחקַֹתי ־ּ ַהּבַ ַּאָתה ֹבֶנה ִאם ֵתֵלך ּבְ ְ ּ ּ

ַמְרָת ֶאת־תְוֶא ה ְוׁשָ ָפַטי ַתעׂשֶ ִּמׁשְ ֲּ ִמְצֹוַתי ָלֶלֶכת ־ָּכל־ּ
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 .וכבר למדנו כל זה עם מקורותיהם )פשוט( .לד 

  .ם"מלבי .לה 

 ובמקום אחר כשמוזכר במשנה, לגג התאים 'תקרה' מכיוון שבמשנה במידות מוזכר הלשון .לו 
ולכן .  רואים שזה עובי אמה)ו"ד מ"מידות פ(לגבי גג ההיכל והעליה של ההיכל  'תקרה' הלשון

י את עובי גג "וכן לא מצאתי ברש. אולם אינו מוכרח, יתכן שגם כאן בגג התאים זה עובי אמה
, רק כותב שהגובה של כל שלשת הקומות של התאים זה חמש עשרה אמה חוץ מהגגות, התאים

  .כמה הוא עובי הגגותואינו כותב 
, תב בהקדמה לפרק רביעי ממסכת מידותכ, א" להגאון רבי מיכל שטרן שליט'בית השם' ובספר

אמנם לא כתוב להדיא במפרשים : ל"וז, ובמילואים בסוף כתב. דעובי גג התאים זה אמה אחת
דגובה  'תבנית היכל'אך אפשר ללמוד מהא דאיתא ב, שגגות התאים היה עוביים אמה אחת

ובהכרח איפה דהגג של קומת התאים הזו , החלל של קומת התאים התחתונה היה חמש אמות
 כנגד )עם הגג שלה(שהרי קומת התאים התחתונה עמדה כולה , היה בעובי של אמה אחת

הקומות העליונות שגם עובי הגג ' ומזה אפשר ללמוד לב. והאוטם היה גבהו שש אמות, האוטם
  .ל"עכ. שלהן היה בעובי של אמה אחת

וכפי שיטת רבינו , זהו לשיטתיה, וזה מה שכותב שקומת התאים התחתונה עמדה כנגד האוטם
וכפי , אמנם יש מפרשים שנראה מהם שלא אחזו כן. ועוד הרבה מהמפרשים, התפארת ישראל

 .שהארכנו בזה לעיל



 באר                           החייםה

 

 

לז  מלכים א פרק ו

ֶהם ְרִתי ֶאל ־ ַוֲהִקמִֹתי ֶאת,ּבָ ר ִדּבַ ְּדָבִרי ִאָתך ֲאׁשֶ ּּ ְּ

 : ָָאִביך־ָּדִוד

ָרֵאל)יג( ֵני ִיׂשְ תֹוך ּבְ ַכְנִתי ּבְ ְ ְוׁשָ ּעִמי ־ֱ ְולֹא ֶאעזֹב ֶאת,ּ ַ

ָרֵאל   :ִיׂשְ
 

כי אז , ליוא' בא דבר ה, )יםהתא(בעת שנגמר תקרת היציע 
בצד אחד נגמר בנין הבית שהוא הבנין החיצוני שנבנה 

ובצד אחד היה צריך להתחיל הבנין השני , לז מאבנים וקורות
  .לח ולכן היה אז עת מוכשר אל הדיבור, שנבנה בפנים מעצים

  

לֹמֹה ֶאת)יד( ִית ַוְיַכֵלהו־ּ ַוִיֶבן ׁשְ ַּהּבַ ּ : 

ַצְלעֹות ֲאָרִזים ִקירֹו־ּ ַוִיֶבן ֶאת)טו( ְיָתה ּבְ ִית ִמּבַ ת ַהּבַ

ִית עדִּמַק ִית ִקירֹות־ְַרַקע ַהּבַ ֵַהִסֻפן ִצָפה עץ ִמּבָ ּ ּ  ַוְיַצף ,ּ

יםַקְרַקע ַהּבַ־ֶאת רֹוׁשִ ַצְלעֹות ּבְ  :ִית ּבְ
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 באופן ב מבואר שהחצר הגדולה אשר בה בית שלמה המלך היה בנוי"פסוק י' להלן בפרק ז .לז 
וכתוב שם שכן . וכן כל החומה כך, ונדבך אחד של עץ עליהם, של שלשה נדבכים של אבנים

 האולם אשר צה לומרם מפרש דר"והמלבי. וכן לאולם הבית, הפנימית' היה גם לחצר בית ה
הכוונה על , כ בקורות"ם שבנו ג"כ יוצא שזה שמפרש כאן המלבי"וא. לפני ההיכל והדביר

וכן הכוונה על גגות ,  בשורה אחת מעץ לאחר כל שלש שורות של אבןכ"האולם שנבנה ג
 .כ נבנו מעץ"התאים שג

  .א"ם כאן בפסוק י"מלבי .לח 



 באר                           החייםה

 

 

 מלכים א פרק ולח

ִרים ַאָמה ־ּ ַוִיֶבן ֶאת)טז( ּעׂשְ ִית )כתיב מירכותי(ֶ ּ ִמַיְרְכֵתי ַהּבַ ּ

ַצְלעֹות ֲאָרִזים ִמ ַַהַקְרַקע עד־ןּבְ ּ ַוִיֶבן לֹו ,ַּהִקירֹות־ּ

ים ִית ִלְדִביר ְלֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ    :ִּמּבַ

ִית)יז( ַאָמה ָהָיה ַהּבָ עים ּבָ ּ ְוַאְרּבָ   :ּ הוא ַהֵהיָכל ִלְפָני,ִ

ִית ְפִניָמה ִמְקַלעת ְפָקעים וְפטוֵרי ־ ְוֶאֶרז ֶאל)יח( ַּהּבַ ּ ִ ַּ ּ

ִּצִצים ַהֹכל ֶאֶרז ֵאין ֶאֶבן ִנְר  : ָאהּ

תֹוך)יט( ְ וְדִביר ּבְ ִית ִמְפִניָמה ֵהִכין־ּ ם ,ַּהּבַ ּ ְלִתֵתן ׁשָ

ִרית ְיהֹ־ֶאת  :ָוהֲארֹון ּבְ

ִרים ַאָמה ֹאֶרך)כ( ְ ְוִלְפֵני ַהְדִביר עׂשְ ּ ֶ ִרים ַאָמה ,ּ ּ ְועׂשְ ֶ

ִרים ַאָמה קֹוָמתֹו,רַֹחב ּ ְועׂשְ ּ ַוְיַצֵפהו ָזָהב ָסגור,ֶ ּ  לט .ּ
 

התחיל , לבנות את הבית מבחוץלאחר שסיים שלמה המלך 
  .מ  מבפנים בעץ)שנבנה מאבן(לצפות את הבית 

ולכן הוצרך מתחילה לצפות , מא  לצפות זהב על אבןאי אפשר
 לעשותהיה ל ויכ, ורק אז, תלי האבן מבפניםאת העץ על כ
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 .המשך הפסוק להלן .לט 

  .ם"פ מלבי"ע .מ 

  .ומצודות, י"רש .מא 

א " שמעתיק את דברי מהרי)א"להלן בפסוק כ(ם "ועיין במלבי. 'אי אפשר' כתב לשון' י הק"רש
ע במלאכת הזהב שאין ראוי לצפותו על אבן כי מפני לחות האבן יחשיך ויפסד שנוד: ק"וזל

 .ע"ואולי צ. קודם זמנו



 באר                           החייםה

 

 

לט  מלכים א פרק ו

ומבפנים , צא שהבית מבחוץ הוא אבןוכך י, ציפוי זהב על העץ
  .םעם שכבה של עץ ביניה, מצופה זהב

  .עתה נבאר איך עשה את ציפוי העץ הזה

ארכו ארבעים , הבית הגדול היותר חיצוני הוא הנקרא היכל
והוא הנקרא  ,והבית הפנימי יותר ארכו עשרים אמה, אמה

, וביניהם כותל הנקרא דביר, )וכמו שלמדנו לעיל(קודש הקדשים 
  .ונקרא גם אמה טרקסין

 עד גג הבית  של ארזים מהקרקעמב את ההיכל ציפה בלוחות
 מעצי מד ואת קרקע ההיכל ציפה בלוחות. מג הנקרא סיפון

  .ברושים

אבל בקודש הקדשים ציפה בעץ רק , כל זה עשה בהיכל
שלמדנו לעיל (מהקרקע עד גובה עשרים אמה ולא עד התקרה 

  . שנקרא סיפון)שגבהו שלשים אמה מהקרקע

הכוונה על זה הבנין , ומה שכתוב בפסוק ועשרים אמה קומתו
ואילו הבנין מהאבן החיצוני היה גבוה שלשים , מהעץ הפנימי
  .מה אמה כדלעיל

, אותם עשר אמות הנותרים בין סוף ציפוי העץ בקודש הקדשים
לשם שבו ,  לתפארתמו ציפה באבן יקרה, )התקרה(עד הסיפון 

  .וספיר ודומיהם מן האבנים הטובות

 

W      מי�הבאר�      X   
  

 .מפרש המצודת ציון שהם נסרים ולוחות,  הכתוב בפסוק'צלעות '.מב 

  .)מצודת ציון(תקרה המכסה . מכוסה-ּמלשון ָספון .מג 

 .תמפרש המצודת ציון שהם נסרים ולוחו,  הכתוב בפסוק'צלעות '.מד 

  .ם"מלבי .מה 



 באר                           החייםה

 

 

מ

  שם ציפויהניחורק , את קרקע קודש הקדשים לא ציפה בעץ
  .מח  לזהבהרצפהבלא עץ בין , מז זהב
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פ "וע, פ פשט הפסוק כאן" איך שמוכיח את פירושו ע)'בפסוק כ(ם "ועיין עוד במלבי. ם"מלבי .מו 
, ואנו לא התעתקנו את הכל, הפלא ופלא, )ח"דף צ(בבבא בתרא ' פ הגמ"וע, דברי הימים

  .לחביבות הקיצור

 .ומקורו מדברי הימים, ם"מלבי .מז 

דהרי לעיל למדנו שאי אפשר לצפות זהב ישר על , לעשות כךולכאורה יש לעיין איך יכלו  .מח 
, בלא חיבור לקרקע, ל דהניח שם טס גדול ועבה של זהב" יובתחילה חשבתי לתרץ דאולי, אבן

ם שאסור לכהן "אמנם זה הוקשה לי לגמרי מהא דנפסק ברמב, הזהב אינו נתפס על האבןדהרי 
כ אי אפשר שלא חיברו "וא, ברת לקרקעלעמוד בשעת עבודתו על מרצפת שאינה קבועה ומחו

משום איזה ,  שכאן אפשר וכאן לארצפהואולי אפשר לתרץ דיש שינוי בין הכתלים ל. לקרקע
ובכתלים , רק שאין זה חיבור טוב, או אפשר לומר אולי דאפשר לחבר את הזהב לאבן. סיבה

ראה דעל העץ מותר לדפוק ונ[כ מסמרות "י שצריך לזה ג"וכלשון רש(לא רצו לקבוע כן דאולי יפול 
אולם זה יוקשה מהפסוק ומקבות והגרזן וכל כלי ברזל לא נשמע בבית , ורק על האבן נאסר, במסמרות
,  וכן זה הרבה ורצו לקבוע טוב.])ע"וצ, אם דפקו בו על עץ' ואפי, דמשמע דכל כלי ברזל, בהבנותו

אולם . קבעו על הארץ בלא עץואילו כאן שהיה רק קצת וכן היה על הארץ ואין חשש שיפול כן 
כ לא שייך זה "וא, ו בקודש הקדשים"דאין עניות במקום עשירות וק, זה יוקשה מכמה צדדים

כי יש חשש , והא דזה על הקרקע ואין חשש שיפול גם זה מוקשה, שזה רק קצת ולכן כן קבעו כך
ונראה דבוודאי כן . כ איך יעמוד שם הכהן הגדול ביום כיפור"וא, כ איננו קבוע טוב"וא, שיזוז

אלא דרק קשה לנו איך , הוקבע וחובר טוב לקרקע זה הציפוי של הזהב על קרקע קודש הקדשים
אם יש איזה שינוי בין ציפוי , ונראה דצריך לשאול את אלו העוסקים בזה לצפות זהב. זה הוקבע

ל אבן ונראה עוד דאם נדע את הסיבה שאי אפשר לצפות זהב ע. רצפהזהב על כותל או על 
להלן בפסוק (ם " את לשון המלביוראה.  נדע מדוע כאן זה אחרת)ו"י כאן בפסוק ט"כמפורש ברש(

שנודע במלאכת הזהב שאין ראוי לצפותו על אבן כי : ק"א וזל" מהרידברי שמעתיק את )א"כ
, כ יתכן שיש מציאות כזו לצפות זהב על אבן" וא.מפני לחות האבן יחשיך ויפסד קודם זמנו

  .יאיר עינינו בתורתו'  וה.'אי אפשר' י כתב לשון" ואילו ברש,'יחשיך ויפסד קודם זמנו'אלא ש
שמאחר , )'ט-'ח' ג' ב(ם בדברי הימים "ומצאתי במלבי, עיני' האיר ה, ה אחר כתבי כל זה"וב

ובהם ריצף , הניח טסים של זהב עב שיעמוד בפני עצמו, שלא היה יכול לצפות זהב על אבנים
וכל מסמר היה משקלו , י מסמרות זהב"יבר אותם שיהיו מחוברים לרצפה עוח. את הרצפה

  . והדברים נפלאים ומיושבים באר היטב. חמישים שקלים
, כי הרצפה היתה מאבן, י מסמרות"האיך חיבר אותם לרצפה ע, אמנם רק זאת קשה לי עדיין

ילה קצת יותר שעשה את האבנים לכתח, ואולי אפשר לתרץ. והרי אסור לעשות חורים באבן
בלא ,  אל הכותלהרצפהודחק שם את המסמרות האלו בין סיום אבני , י הקיר"קצרים בסופם ע

וזה יתכן מאחר שמסתמא היו . ושם דחק את המסמרות, הרצפהאו שהשאיר רווח בין אבני . חור
  .דהרי משקל כל מסמר חמישים שקלים, אלו מסמרות גדולים ועבים

 

 מלכים א פרק ו



 באר                           החייםה

 

 

מא

הוא הדביר ש, 'דביר' זה של קודש הקדשים הוא מבפנים לבית
כותל בעובי אמה אחת המפסיק בין הדהיינו , האמה טרקסין

  .מט ההיכל לקודש הקדשים

ּוקודש הקדשים מַבִית , נ ההיכל לפני הדביר ארכו ארבעים אמה
  .נא מה ארכו עשרים א)דהיינו מבפנים לדביר(לדביר 

אורך הבית הכולל את ההיכל יחד עם קודש הקדשים הוא 
והחשבון הזה הוא רק החללים בלי האמה , נב שים אמהיש

  .נד ובלי הכתלים מסביב, נג טרקסין
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לעיל דאסור לכהן לעמוד בשעת עבודה על מרצפת שאינה פ זה יתורץ מה שהקשינו "וע
  .ובזה יתיישב הכל כפתור ופרח. י המסמרות"ע, דכאן היה כן מחובר לקרקע. מחוברת לקרקע

 .י"רש .מט 

 .ז"פסוק י .נ 

  .ז ובמפרשים"אמצע פסוק ט .נא 

 .'ל פסוק ב"כנ .נב 

  .א"ב ע"יומא דף נ' גמ .נג 

ולכן , )ועם הכתלים ממזרח וממערב יוצא יותר(ם ואחד דהרי עם האמה טרקסין יוצא שישי .נד 
כמו שכתוב , אומרת דרואים שאת הכתלים מונה בנפרד' והגמ. ביומא שם' מתרצת כך הגמ

ההיכל מאה על מאה ברום מאה כותל אולם חמש והאולם אחת עשרה כותל ההיכל , במשנה
ותל ההיכל שש והתא אמה בית קדשי הקדשים כ' שש וארכו ארבעים אמה ואמה טרקסין וכ

  .שש וכותל התא חמש
ר נתן אמה טרקסין לא הכריעו בו חכמים אי כלפנים אי כלחוץ מתקיף "א: )שם(' וזה לשון הגמ
ששים '  והבית אשר בנה המלך שלמה לה)'ב'  ו'מלכים א(ט אילימא משום דכתיב "לה רבינא מ

 וארבעים באמה היה הבית )ז"י ' ו'מלכים א(אמה ארכו ועשרים רחבו ושלשים אמה קומתו וכתיב 
 ולפני הדביר עשרים אמה אורך ועשרים אמה רוחב )'כ'  ו'מלכים א(הוא ההיכל לפני וכתיב 

ועשרים אמה קומתו ולא ידעינן אמה טרקסין אי מהני עשרים ואי מהני ארבעים ודילמא לא 
יכא דקא מהני עשרין ולא מהני ארבעין וחללא קא חשיב כותלים לא קא חשיב תדע דכל ה

חשיב כותלים חשיב ליה לדידיה דתנן ההיכל מאה על מאה ברום מאה כותל אולם חמש 
אמה בית קדשי ' והאולם אחת עשרה כותל ההיכל שש וארכו ארבעים אמה ואמה טרקסין וכ

הקדשים כותל ההיכל שש והתא שש וכותל התא חמש אלא קדושתיה אי כלפנים אי כלחוץ 
 ודביר בתוך הבית מפנימה הכין )ט"י'  ו'מלכים א( יוסף איש הוצל והיינו דאמר רבי יוחנן בעי

 

 מלכים א פרק ו



 באר                           החייםה

 

 

 מלכים א פרק ומב

ַח ָאֶרז  נה :ַוְיַצף ִמְזּבֵ
 

 מאחר ששלמה נו הפסוק מסמיך בכאן את ענין המזבח הפנימי
  .נז המלך בנאו בענין דומה לקירות הבית

ואינו המזבח (. נח זהב, ועל הארז, ומצופה ארז, גופו אבן: וכך בנאו

  .)נט אלא בנה מזבח חדש, של משה

  

ִית ְפִניָמה ִמְקַלַעת ת את הפסוק "עתה נבאר בעזהי ְּוֶאֶרז ֶאל ַהּבַ
ְּפָקִעים וְפטוֵרי ִצִצים ַהּכֹל ֶאֶרז ֵאין ֶאֶבן ִנְרָאה ּ ּ ּ.  
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איבעיא להו היכי קאמר קרא ודביר בתוך הבית מפנימה הכין ' לתתן שם את ארון ברית ה
  .ש"עי', וכו, לתתן שם או דילמא הכי קאמר ודביר בתוך הבית מפנימה

וזה , ית המקדש הראשון שמחשב את אורך כל הבית בב.)ק(י בסנהדרין "וראה את לשון רש
 )' ו'ים אכמל( שכך היה אורך כל ההיכל עם הכותלים דכתיב .כנגד היכל וכותליו: לשון קדשו

 וכותל מזרח שש אמות וכותל מערב שש ,ששים אמה ארכו' והבית אשר בנה המלך שלמה לה
 ,ט" ואולם עשר אמה רוחב וכותל האולם שש הרי כ,ג אמות"אמות ואמה אחת טרקסין הרי י

 ל"עכ. אמה של אורך הבית הרי מאה' וס' הרי מ' ומאחורי האולם תא אחד רחבו שש וכתלו ה
  .הנוגע לענינינו

  .מלעיל' המשך פסוק כ .נה 

 .י"רש .נו 

 .מצודת דוד .נז 

   .ב"כתוב להלן בפסוק כ, וזה שציפהו בזהב על הציפוי הזה של הארז. מצודת דוד .נח 

. וכן תעשו :ל"וז,  בתרומהי"רשוראה [. דהרי וכן תעשו לדורות,  יוקשה איך הותר לו לשנותראולכאו
כגון שלחנות ומנורות וכיורות ומכונות , לדורות אם יאבד אחד מן הכלים או כשתעשו לי כלי בית עולמים

לא היה לו לכתוב וכן , ואם לא היה המקרא מחבר למעלה המנו. כתבנית אלו תעשו אותם, שעשה שלמה
ל דשאני הכא "וי. )]'ה ט"י שמות כ"רש (היה מדבר על עשית אהל מועד וכליוו, תעשו אלא כן תעשו

ואיני . כ הרי שהיה לו כעין הוראת שעה מפורשת לשנות"וא, עלי השכיל' דהכל בכתב מיד ה
  .כיוון שכתבתי זאת בלי לעיין היטב, רוצה לקבוע מסמרות

, ענין זה שמבאר כל )'טה "שמות כ(וכעת מצאתי באור החיים הקדוש על הפסוק וכן תעשו 
 .ש"עי. ה בסוף הספר את דברי קדשו" איונציג. ומיישבו על נכון

  .י"רש, ק"רד .נט 



 באר                           החייםה

 

 

מג  מלכים א פרק ו

 בפסוק  נסוב על הארבעים אמה של ההיכל הכתוב,פסוק זה
 ס כי בקודש הקדשים כן היה נראה האבן בשליש העליון. לפני זה

  .)ק אבנים טובות"והיה שם בשליש העליון של קוה(

 סא הבית היו מגולפיםלכתלי ל של הציפוי "עצי הארזים הנ
  .ציורים נאיםב

  :סב  ציורים גילפו שם על עצי הארזיםומפרש איזה

 סה שה קלעים שהם יריעות כמעסד והם ציורים .סג ִמְקַלַעת ציורי .א
  .סו )והם כעין צורת בד קלוע(

 סח  ציור דבר עגול כמו כפתוריםענין הם .סז ְּפָקִעים ציורי .ב
רק כל מפרש מתאר דבר , ונראה שאין זה מחלוקת( ע  ופירותסט וביצים

  .)עא אלא היה דבר עגול סתם, ולא דהיה זה אחרת, עגול אחרת
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 .ם כאן"מלבי .ס 

מאמר ' ק סידורו של שבת חלק ב"ועיין בספה[, )על עץ(הוא לצייר בחקיקה  'מגולפים'ענין  .סא 
ל נרשם ונחקק להזדמן שם דהמלך הקדוש כביכו,  דביה מלכא בגילופיןעניןעל , שלשה בו תאיר

ועיין שם עוד דברים נפלאים וביתר ביאור גדול , הוא הסעודה שלישית של שבת קודש(על הסעודה 
  ].)ונפלא

, פירוש,  פקעים:וארז אל הבית פנימה מקלעת :ל"וז, ח"י בתחילת פסוק י"ראה לשון רש .סב 
 היה בציורי קליעות קלוע, לכסות קיר האבן, ואותם קירות ארזים שעשה אל הבית פנימה

 :ז"ש בלע"למויישייל.  פקעים:כמין כפתורים, וצורות פקעים

. כמין כפתורים, קלוע היה בציורי קליעות וצורות פקעים: י בתחילת פסוק זה"וראה לשון רש .סג 
  .וכן גם צורות פקעים, י שהיה קלוע ציורי קליעות" ונראה מכאן ששיטת רש.ל"עכ

כפי , מילות מקלעת פקעים יחדיו' ן ושאר המפשים שפירשו בי ותרגום יונת"ברש' עי .סד 
. מקלעת: ובמצודת ציון כתב. חקוק כדמות ביצים עגולים: פירוש 'וגלף חיזו ביעין' שתרגם יונתן

 .תגלוף: תרגומו , ח את שתי האבנים תפת)א"ח י"שמות כ(וכן ,  וגלף:וכן תרגום יונתן, ענין ציורים
  . פקועות שדה)ט" ל' ד'מלכים ב(וכן , ציור פרי מה. פקעים

 .ג"רלב .סה 

י "אמנם ברש. ג נראה בפירוש שעל צורות היריעות האלה ציירו את שאר הציורים"ומהרלב .סו 
  .אינו נראה כך כלל, בתחילת פסוק זה
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 מלכים א פרק ומד

  .עב הם ציורי חבלים, ְּפטוֵרי .ג

  .ובתרגום מתרגם שושנין, עג הם פרחים ,ִּצִצים .ד

ציורי דברים . ב. עד ציורי קליעות. א :ולסיכום הציורים בהיכל
  .פרחים. ד. ציורי חבלים. ג. עגולים כעין ביצים ופירות

  

ִית ִמְפִניָמה  :ת את הפסוקים"עתה נבאר בעזהי תֹוך ַהּבַ ּוְדִביר ּבְ ְ ּ
ם ֶאת ֲארֹון ּבְ ִרים ַאָמה ֹאֶרך : 'הִרית ֵּהִכין ְלִתֵתן ׁשָ ְְוִלְפֵני ַהְדִביר ֶעׂשְ ּ ּ

ִרים ַאָמה קֹוָמתֹו ַוְיַצֵפהו ָזָהב ָסגור ִרים ַאָמה רַֹחב ְוֶעׂשְ ְּוֶעׂשְ ּ ּ ּ ּ.  
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ומדמה אותם לצורות ,  הציורים והאלו וקישורם זה לזהעניןג את "וראה מה שמפרש ברלב .סז 
 .שעל המנורה

 .י"רש .סח 

  .ועיין במה שנבאר למעלה. י בשם התרגום יונתן"וכן להלן ברש. תרגום יונתן .סט 

 .מצודת ציון .ע 

  .בפסוק' פקעים ' וכן נראה דזה הלשון.עא 
  .ציור פרי מה, וכן מלשון המצודת ציון שכתב,  כפתוריםכמיןי שכתב "כ מלשון רש"ונראה כן ג

כוונים לדבר אחד שאלו הפקעים הם ענין ל כמו שכתבנו למעלה שנראה שכולם מ"והיוצא מהנ
  .)י היה לימוד מיוחד דכמין כפתורים בדווקא"ויתכן דלרש, אמנם יתכן דאינו כן(ציור דבר עגול 

ונראה שכן מפרש , ששני ראשיהם חדיםוהם ביצים , ג כותב דזה צורת ביצים דוקא"רק ברלב
ומדמה אותם לצורות שעל , יםועיין עוד שם איך שמקשר את כל הציור, בדברי התרגום יונתן

אך משאר המפרשים משמע דאין זה . ומפרש את הציורים כאן קצת באופן אחר, המנורה
 שהכפתורים כביצה ששני )ט"ג ה"בית הבחירה פ(ם "וברמב. מחלוקת וכמו שכתבנו למעלה

. )ם שם"ועיין ברמב( אך אין צריך לומר דזה מחלוקת, ג"ולכאורה זה דלא כהרלב, כדיםראשיה 
  .ג כאן ומתוקים מדבש ונופת צופים"ועיין עוד ברלב

 .י"רש .עב 

  .ג"וכן ברלב, ק"רד, מצודת ציון, י"רש .עג 

ראשון הקליעות האלו הם כדמות חלה קלועה שלנו ה ק בפירוש"י ולפי הרד"אולי לפי רש .עד 
 .)'יעותשציירו שם בדמיון קלעים שהם יר': רושג כתוב בפי"אולם ברלב(וכדומה 



 באר                           החייםה

 

 

מה  מלכים א פרק ו

בכדי לתת בחדר , הכין, עה זהו המחיצת אמה טרקסין, ודביר
  .עו  את הארון)י מחיצת הדביר"ע(שנעשה שם עתה 

עשרים אמה , וא קודש הקדשים ה)מבפנים(ולפני האמה טרקסין 
  ועשרים אמה קומתו של בנין העץ.רוחבועשרים אמה , אורך

   .עז אולם בנין האבן גבוה שלושים אמה, הפנימי

 זהב ,פ  על עשרים אמהעט  על עשריםעח ויצפה את אלו העשרים
  .פא סגור

  

לֹמֹה ֶאת)כא( ִית ִמְפִניָמה ָזָהב ָסגור־ ַוְיַצף ׁשְ ַּהּבַ ר ,ּ ַ ַוְיעּבֵ

ַרתוקֹות ָזָהב ִלְפֵני ַהְדִביר)כתיב ברתיקות( ּ ּבְ ּ ּ ַוְיַצֵפהו ,ּ ּ

  :ָזָהב
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  .י"רש .עה 

  .י"רש' בפסוק לפי' וכן נראה פשוט הפי. ט"ם כאן פסוק י"מלבי .עו 

  .וכבר למדנו זה לעיל, ם"מלבי .עז 

אבל קודש , זה על ההיכל, ושלשים אמה קומתו' י והמצודות פירשו שמה שכתוב בפסוק ב"ורש
ת מדבר על כל הבי' ויוקשה על זה כי בפסוק ב. הקדשים היה נמוך מההיכל עשר אמות כפשוטו

  .ולא רק על ההיכל
 דזה הכתוב ועשרים אמה קומתו זה משפת כרובים :)בבא בתרא צח(' ורבותינו פירשו בגמ

 גבהם עשר אמה ועומדים על רצפת קודש )שנלמד להלן(כי הכרובים שעשה שלמה . ולמעלה
 . כ משפת כרובים ולמעלה זה עשרים אמה"וא, הקדשים

  .באורך .עח 

 .ברוחב .עט 

אלא באבנים טובות , מהעשר אמה הנשארים למעלה שלא היו מצופים בזהבחוץ , בגובה .פ 
 .)ם"לפי המלבי(

  .הזהב סגור יבואר להלן בפסוק הבא מה ענינו .פא 
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מו

דהיינו זהב טוב , בזהב סגור, פב ההיכלכתלי  ויצף שלמה את
  .מאוד

  :ונקרא סגור משום כמה טעמים

כל החנויות האחרות , כשנפתח חנות למכור את זה הזהב ד.א
  .פג של הזהב נסגרות

  .פד  צמו מי שיש לו ממנו סוגרו לע.ב

  .פה  הזהב הזה נסגר בכור הצורף לטהרו מכל סיג. ג
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. ועכשיו מצפה את ההיכל, ופשוט כי בפסוק הקודם ציפה את קודש הקדשים. ם"מלבי .פב 
ובזה יתישבו כל .  הרצפהידבר מציפוי' ובפסוק ל, ובפסוק הבא מצפה את התקרה ואת הדלתות

 .המקראות על נכון

  ..)יומא מה(' פ הגמ"ע, י"רש .פג 

  . השני מסביר את התרגום יונתןפירושי ה"רש .פד 

  .מצודת ציון .פה 
  

ל "וז,  סוגי הזהב שבמשכן ובבית המקדשעניןב, ל"לתלמיד האריז ,וראה בספר שפתי כהן
אמר רבי ,  העולם ראוי להשתמש בזהב לא היה)'א, ה"שמות רבה ל(ובמדרש  :)'ז א"שמות כ(

 )ב"י', בראשית ב(שנאמר , יהושע בן לוי ולמה נברא בשביל כבוד המשכן ובשביל כבוד המקדש
שבעה זהבים היו ,  ההר הטוב הזה והלבנון)ה"כ', דברים ג(כמה דאת אמר , וזהב הארץ ההיא טוב

זהב .  זהב פרווים זהב מופזזהב טוב זהב טהור זהב שחוט זהב סגור זהב מזוקק, בבית המקדש
זהב שחוט שהיה נמשך כחוט , זהב טהור היו מכניסין אותו לכור ואינו חסר כלום, טוב כמשמעו

, זהב סגור שהיה סוגר כל זהבים שהיו בעולם, והיו סכין בו כשעוה שהיא נתונה על גבי פנקס
כי , ן זהבים משוניםוהכוונה היא לומר כי היו צריכי. זהב מזוקק שהיו טחין בו את הכותלים

הזהב של הכפורת ושל הכרובים ושל הטבעות היה צריך שיהיה קשה שלא יתעקם ויהיה 
ואם , פירוש מקשה קשה כמו חמץ נוקשה שפירושו קשה, וכן מנורה שנאמר בה מקשה, מקשה

וכן קערותיו וקשותיו ומנקיותיו , היה זהב הטבעות רך כשהיו מכניסים הבדים היו מתעקמים
והיה טהור שכן , ובלין הלחם שהיה עליהם היו צריכין קישוי שלא יתעקמו מכובד הלחםשהיו ס

אמנם זהב הציפוי של הארון . וכן במזבח הקטורת, נאמר בכפורת ובמנורה גם כן זהב טהור
והזהב . זה היה זהב מזוקק, והבדים והקרשים והבריחים היה צריך שיהיה רך כדי שימתח ויחפה

שנאמר בהם וירקעו את פחי הזהב היה צריך יותר , שן ושל בגדי כהונהשל היריעות ושל החו
כי , וזהב סגור זה זהב המסגרת וזהב הזרים. זה זהב שחוט, ריכוך שהיה נטוה עם ששה חוטים

וכן זרים של ארון ושל שולחן ושל מזבח היו צריכין שיהיה זהבם , המסגרת היתה סביב השולחן
 

 מלכים א פרק ו
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מז  מלכים א פרק ו

לא ציפה בעץ ,  בצידו הנראה בהיכל)הוא האמה טרקסין(הדביר 
היות שהזהב אינו ראוי לצפותו על (ובכדי שיוכל לצפות שם בזהב 

  הנקראים זהבמבחוץ שלשלאותלכן קבע בו , )וכדלעיל, פו  האבן

ַּרתוק   .פח   כל הקיר ציפה בזהב אתפז   ועליהםֹותּ

  
ִית־ָּכל־ ְוֶאת)כב( ִַצָפה ָזָהב עד ַהּבַ ֹּתם ָכל־ּ ִית־ּ  ,ַהּבָ

ר־ְוָכל ַח ֲאׁשֶ ַּלְדִביר ִצָפה ָזָהב־ַּהִמְזּבֵ ּ:  
 

ועתה מדבר מציפוי , תחלה דיבר הכתוב מציפוי הקירות
  . שציפה אותם בזהבפט  התקרה והדלתות

א מזבח הו, צ  שעומד בהיכל לפני הדביר את המזבח וכן ציפה
  .)צא  על ציפוי הארז דלעיל( בזהב ,הקטורת
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. שהם רמז לכתר,  להם יתרון על זהב השולחן ועל זהב המזבחויהיה, מזוקק מוזהב בזוהר מראה
 ויצף שלמה את )א"כ' ו' מלכים א(שנאמר , זהב פרוים וזהב מופז היה לשלמה שעשה בו ציורים

  .ל"עכ. ולזה שבעה פעמים זהב טהור, הבית זהב סגור ויעבר ברתוקות זהב

שנודע במלאכת : ק"א וזל"רי מהרי שמעתיק את דב)א"להלן בפסוק כ(ם "עיין את לשון המלבי .פו 
  .הזהב שאין ראוי לצפותו על אבן כי מפני לחות האבן יחשיך ויפסד קודם זמנו

ולא היה יכול לצפות זהב על האבנים לכן עיברו תחילה : ם" לשון קדשו של המלביוראה .פז 
הב באופן שהרתוקות היו קבועים באבנים ועליהם הז, ועל הרתוקות צפה זהב, ברתוקות זהב

 .ל"עכ. שבזה קלט את הציפוי ויחזיקהו בל ימוט

  . )וכן מובא בעוד מפרשים(ם "פ המלבי"כל זה ע .פח 

  .ם"מלבי .פט 

 .ם"מלבי .צ 

  .'פסוק כ .צא 
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 מלכים א פרק ומח

ֵני ְכרוִבים עֵצי)כג( ְדִביר ׁשְ ֲ ַוַיעׂש ּבַ ַּ ּ ֶמן־ּ ר ַאמֹות ,ׁשָ ּ עׂשֶ ֶ

  :קֹוָמתֹו
 

והעמידן בבית ,  הכרובים שעשה שלמה המלךעניןעתה נדבר מ
  .קודש הקדשים

אשר גבהם עשר (הכרובים האלו אינם הכרובים שעל הארון 

,  קודש הקדשיםקרקע כרובים נוספים העומדים על אלא, )טפחים

  .אמותוגבהם עשר 
 ומצופים צב  שהם עצי זית, עצם הכרובים עשויים מעצי שמן

  .זהב

  

ְּוָחֵמׁש ַאמֹות ְכַנף ַהְכרוב ָהֶאָחת ְוָחֵמׁש ַאמֹות  )כד( ּ ּ ּּ

ִנית ְּכַנף ַהְכרוב ַהׁשֵ ּ ּ ר ַאמֹות ִמְקצֹות ְכָנָפיו ,ּ ּ עׂשֶ ּ ֶ

  :ּת ְכָנָפיוְקצֹו־ְַועד
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  .תרגום. י"רש .צב 

מפני שיש לומר דמדובר , ק אומר דאין לשאול דהרי זהו בל תשחית לקצוץ עץ מאכל"וברד
אמרו , כן בעצי המערכה שהיה בהן מעצי תאנה ועצי דקלו. בעצים זקנים שאינם עושים פירות

משום דהיכא דדמי העץ , וכן מעיקרא לא קשיא. כ"ע. ל דהם מאותם שאינם עושים פירות"רז
ו "ם הלכות מלכים פ"וברמב. בבא קמא צב. ליכא איסורא דבל תשחית, יקרים משל הפירות

  .ותראה דברים נפלאים, רכה עצי המעענין ב.) ל-: ט"כ(ועיין עוד במסכת תמיד . ח"ה
מין ממיני הארז שיוצא ממנו שמן , אלא, ק עוד פירוש שעצי שמן אינם עצי זית"ומביא הרד

כי הנה מצינו בעזרא שאמר צאו ההרה והביאו עלי . ולפיכך נקרא עץ שמן, שעושים ממנו זפת
  .נמצא עץ שמן אינו עץ זית, זית ועלי עץ שמן



 באר                           החייםה

 

 

מט

ונמצא דכשעומדים . אורך כל אחד מכנפיהם חמש אמות
, מקצה לקצה, הרי אורך שני הכנפיים יחד, וכנפיהם פשוטים

  .צג  עשר אמות

  

ִני)כה( ַאָמה ַהְכרוב ַהׁשֵ ר ּבָ ּ ְועׂשֶ ּ ּ ּ ּ ִמָדה ַאַחת ְוֶקֶצב ֶאָחד ,ֶ

ֵני  :ַּהְכֻרִבים ִלׁשְ
 

 ובקצב כמו הכרוב וכן הכרוב השני הוא אותו הדבר במידה
  .צד  הראשון

  

ַאָמה )כו( ר ּבָ ּקֹוַמת ַהְכרוב ָהֶאָחד עׂשֶ ֶּ ּ ְוֵכן ַהְכרוב ,ּ ּ

ִני  :ַּהׁשֵ
 

וכן הכרוב השני גבהו עשר , גובה הכרוב האחד הוא עשר אמה
  .צה  אמה
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  .י"רש .צג 

כ "ואח, רות שתירצנו מדוע הכתוב אומר בכל פעם את אחד מהכרוביםועיין להלן בהע .צד 
 .ואינו אומר שניהם יחד בבת אחת, שהכרוב השני דומה אל הראשון

 גבהם עשר אמה הוא עניןכ נראה פשוט ד"וא. 'א ונוק"הנה נודע שהכרובים רומזים אל ז .צה 
  .עשר ספירותיהם

כ וכן הכרוב "ואח,  האחד עשר באמהמדוע אמר קודם שקומת הכרוב, ויוקשה כאן בפסוק
דבתחילה דיבר על , ונראה לתרץ. שקומת שניהם עשר אמה, ולא כללם ואמר בבת אחת, השני

, ואמר עליו שקומתו עשר באמה ויש לו את כל עשר הספירות, א"הכרוב הראשון הרומז אל ז
א ויש "פעה מזכ היא קבלה את כל ההש"אשר ג', כ אמר שגם הכרוב השני הרומז אל הנוק"ואח
  .'כי הוא המשפיע לנוק, א"ולכן אמר מקודם על ז. כ את כל העשר ספירות"לה ג

 

 מלכים א פרק ו



 באר                           החייםה

 

 

 מלכים א פרק ונ

ַּוִיֵתן ֶאת )כז( ִית ַהְפִניִמי־ּ תֹוך ַהּבַ ַּהְכרוִבים ּבְ ְ ּ ּ ַוִיְפְרׂשו ,ּ ּ

ּ ַוִתַגע ְכַנף,ַּהְכֻרִביםַּכְנֵפי ־ֶאת ּ ִקיר וְכַנף ־ּ ָּהֶאָחד ּבַ ּ

ִני ִקיר ַהׁשֵ ִני ֹנַגעת ּבַ ַּהְכרוב ַהׁשֵ ּּ ַּ ְתֹוך ־ ְוַכְנֵפיֶהם ֶאל,ּ ּ

ִית ֹנְגעֹת ָכָנף ֶאל   :ָּכָנף־ַּהּבַ
 

. הוא קודש הקודשים, עמיד את הכרובים בתוך הבית הפנימיה
אחד ,  נוגעות בקיר כאשר כנפיהם החיצוניותצו  וכנפיהם פרושות

והכנפים הפנימיות אל תוך הבית נוגעות . בדרום ואחד בצפון
  .צח  וכמו בציור. צז  כנף אל כנף

  

, ק   מקשה שבמקום אחד כתוב פניהם איש אל אחיוצט  הגמרא
שהכרובים ', ומתרצת הגמ. קא  ובמקום אחר כתוב פניהם לבית
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שהכרובים היו ,  על הפסוק מידה אחת וקצב אחד לשני הכרובים)ג"בפסוק כ(ם "וכתוב במלבי
 ,ל"עכ. זה משפיע וזה מקבל, בדמות נקבה' בדמות זכר וא' כי בעניינם היה א, שווים במדתם

  .ש"ועי
הזהר והשמר בנפשך : יש להסמיך בכאן זה,  שכבר הגענו לדבר בעניינים הגבוהים האלהועתה

כ "ע. ו כי דברים אלו אינם נתפשים בשכל אנושי וציורם קשה עמוק עמוק"פן יגיעך הגשם ח
  .א"לשון קדשו של רבינו רבי שאול הכהן דוויק זיע

שהכרובים פרשו , סביר בלשון הפסוק מ)'בפירושו לבנין הבית בסוף מלכים א(הגאון מווילנא  .צו 
 .בעצמם את כנפיהם

 .ם"כל זה מבואר היטב במלבי .צז 

  .הבא' בעמ .צח 

 .בבא בתרא צט .צט 

 .'ה כ"שמות כ .ק 

 .ב"י' ג' דברי הימים ב .קא 
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נא  מלכים א פרק ו

יוצא גם וזה ( קב  עומדים ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר מרבו

  .)קג  וגם פניהם אל הבית, פניהם איש אל אחיו
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  .ם"וברשב. בבא בתרא צט .קב 

  .ולהלן הצגנו ציור לזה .קג 
  

  .)ץ מהכרובים של משה רבינווזה חו(כנפי הכרובים של שלמה המלך מסוככים על הארון 
ַּוָיִבאו ַהּכֲֹהִנים ֶאת: 'ז-'פסוקים ו' פרק ח' מלכים א ִרית ּ ִית ֶאל ְמקֹומֹו ֶאל  ֶאל'ה ֲארֹון ּבְ  ְּדִביר ַהּבַ

ים ֶאל רוִבים ֹּקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ְנֵפי ַהּכְ ַּתַחת ּכַ ָנַפִים ֶאל: ּ ים ּכְ רוִבים ֹפְרׂשִ י ַהּכְ ּּכִ ּסֹּכו ְּמקֹום ָהָארֹון ַוָי ּ
ֻרִבים ַעל ָדיו ִמְלָמְעָלה ָהָארֹון ְוַעל ַהּכְ   :ּּבַ

 כי הכרובים .ועמדו בארץ כמו שנאמר למעלה, הם שעשה שלמה. כנפי הכרובים :ובמצודת דוד
ולזה , כי מתחילה נעשה שיפרשו הכרובים כנפיהם אל מקום עמידת הארון: רוצה לומר. 'וכו

  .כרובים מסככים עליוהיו אם כן ה, בהכנסת הארון אל מקומו
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 מלכים א פרק ונב

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נוגעות כנף 
 אל כנף

 ת בקירנוגע

 ת בקירנוגע

 כותל קודש הקדשים

סוככים 
ון על האר

 חלל קודש הקדשים
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נג  מלכים א פרק ו

 פורשים את , שעשה שלמההכרובים האלהד, שים על לבויש לה
  . שעל הארוןשעשה משה צורה שונה מכנפי הכרובים כנפיהם ב

,  צורת פרישת כנפי הכרובים שעשה משה הבא שלועיין בציור
, כרובים של שלמהועיין בציור הקודם של צורת פרישת כנפי ה

  .ותראה ההבדל

  

Qצורת כנפי הכרובים שעל הארון -  מלמעלה  מבט תרשים R 

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כותל קודש הקדשים

 הארון

 כנף הכרוב
 כרוב
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 מלכים א פרק ונד

  . עומדים על הארון משה רבינוהכרובים של

  .הכרובים של שלמה עומדים בצד הארון

 עומדים אחד בדרום )ובין של שלמה, בין של משה(כל הכרובים 
  .קד  ואחד בצפון

  

Q צורת כנפי הכרובים שעל הארוןדוגמת  R  
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ומדברים , זה קדוש מאוד מאוד, וכל בית המקדש, צריך לזכור שהכרובים: הערה קטנה .קד 
אך , בכדי שיובנו הפסוקים, והצגנו את הציורים רק לשם המחשה. בדברים גבוהים מאוד מאוד

אים  הדברים הנורעניןוכמו שמבוארים הדברים ו. בוודאי שאין זה תואר וצורת הכרובים ממש
וכפי . אשר אין לנו בזה אף צל של השגה, והצורות הנפלאות והקדושות במאוד שיש בכרובים

דאלו דברים , ובזוהר הקדוש, ובספרים הקדושים, י בכמה מקומות"שאנו רואים ומפורש ברש
  .רמים ונעלים למאד מאוד, בגבהי גבהים

  .יש בזה כמה שיטות במפרשיםש', לא נכנסנו לבאר כאן את מקום הטבעות בארון גופא וכו. ב.נ
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נה  מלכים א פרק ו
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 מלכים א פרק ונו
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נז  מלכים א פרק ו

Q ופניהם אל הבית, איש אל אחיופניהם  R 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ניהם איש אל אחיו ופניהם אל ניתן לראות דוגמא בערך של פ
וגם פניהם אל מי ,  דהיינו גם פניהם אחד אל השני,הבית

וכן כל קומתם היה באופן , וכתלמידים הנפטרים מרבם, שנכנס
  .קו  וגם אל הבית, גם איש אל אחיו, שהם מצודדים, קה  זה

  

שכתוב ששלמה ,  של הפסוק בדברי הימיםן הפירושכ גם הוז
שזה מלשון , קז  המלך עשה את הכרובים מעשה צעצועים
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  ..)צט(בבא בתרא ' כן משמע בגמ .קה 

  ..)צט(בבא בתרא ' גמ .קו 

 .'פסוק י' פרק ג' דברי הימים ב .קז 
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 מלכים א פרק ונח

 מצודדים כתינוקות הנפטרים דהיינו שהכרובים, צאצאים
  .קח  מרבם

יצא לנו , קט  כאשר נעשה את החשבון של אורך כנפי הכרובים
וב ויוצא אורך הכנפים של הכר, אורך כל כנף חמש אמה: כך

וכן האורך של הכרוב . הראשון עשר אמה שני הכנפים יחד
וגוף הכרובים . יוצא יחד שני הכרובים עשרים אמה. השני

ואילו אורך קודש הקדשים הוא רק עשרים . עצמם הוא אמה
 שגוף קי  ל"ומתרצים על זה חז. כ איפה עמדו הכרובים"וא, אמה

  .קיא  הכרובים אינו מן המדה ועומדים בנס

 שיכלו למדוד עשר . שהארון אינו מן המידהקיב  ל"ם חזוכן אומרי
בעוד שהארון עצמו הוא אמתים וחצי , אמה לכל רוח מהארון
  .קיג  ארכו ואמה וחצי רחבו
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 .י בדברי הימים שם"וברש. בבא בתרא שם' גמ .קח 

וכן נראה שמשמע , וסוככו לגמרי ממש על הארון, היו הכנפיים רחבות מאוד, ברוחב יתכן ש.קט 
  .במפרשים

 .י כאן"ומובא ברש. ט"בבא בתרא צ .קי 

  .בעמוד הבא, ציור המחשה לחשבון הזה .קיא 

 .בבא בתרא שם .קיב 

  .'ה י"שמות כ .קיג 
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נט  מלכים א פרק ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כותל קודש הקדשים

 כותל קודש הקדשים

 כנף הכרוב
  אמה5

  הכרובגוף 
  אמה1

כנף הכרוב 
  אמה5

כנף הכרוב 
  אמה5

כנף הכרוב 
  אמה5

  גוף הכרוב
  אמה1 
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 מלכים א פרק וס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 כותל קודש הקדשים

 כותל קודש הקדשים
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סא  מלכים א פרק ו

ַּהְכרוִבים ָזָהב־ ַוְיַצף ֶאת)כח( ּ: 
 

  .קיד   את הכרובים בזהבפהויצ

  

ִית ֵמַסב ָקַלע־ּ ְוֵאת ָכל)כט( ּ ִפתוֵחי ִמְקְלעֹות ,ִקירֹות ַהּבַ ּ ּ

ְּכרוִבים ְוִתמֹרֹת וְפטוֵרי ִצִצים ּּ ּ   :ּ ִמִלְפִנים ְוַלִחיצֹון,ּ
 

ומכיוון שיש . קטו   הציורים על כתלי הביתעניןדבר מחזר לעתה 
ולכן כפל , רוביםכ על הקירות ציורים של כ"בפנים כרובים יש ג

  .קטז זה שנית

, קיז הציורים היו על קירות העץ שהם היו ציפוי על הקיר מאבן
ושיקעו את הזהב אל תוך , קיח ועל הציורים האלו ציפו בזהב

  .קיט כך שיהיו ניכרים בזהב, הציורים

עד שכולן היו מסובבים , ת על כל הקירוקכ חקקהציורים את 
  .) בפסוק'בַסֵמ'וזהו הלשון ( בציורים
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  .כי מקודם לא היה כתוב עדיין בפסוק שציפה את הכרובים בזהב, זה כתוב כאן .קיד 
ן ובזה נכו, משמע שהיה עשר אמה בלא הציפוי.  ויצף את הכרובים זהב:ל"וז, ם"וראה במלבי

ש בדברי הימים והכנף האחרת אמות חמש דבקה לכנף הכרוב האחד כי שם מדבר אחר "מ
   .ל"עכ. ש תחלה ויצפו אותם זהב ונדבקו זה לזה בצמצום"הציפי כמש

  

וכן מה שכתבנו ברמזי ,  הכרוביםעניןראה בסוף הספר מה שהעתקנו ב:  הכרוביםעניןב
 .עם ישראל בניו אהוביות ל" שהכרובים מראים על גודל אהבת השי.הכרובים

 .מצודת דוד .קטו 

  . ם"מלבי .קטז 

  .י כאן"רש .קיז 

 .וכדלעיל .קיח 

 .י"להלן מפורש ועיין ברש .קיט 
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סב

דקלים  .ב . כרובים.א: קכב  על הקירותקכא הציורים שחקקהם אלו ו

 .ד. )יֵרּטוְפהנקרים בפסוק (חבלים  .ג .קכג )תֹורמִֹתהנקראים בפסוק (
  .קכד )יםִצִצהנקראים בפסוק ( פרחים
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  .)י כאן"פ רש"ע(פירושו חקק , בפסוק 'קלע '.קכ 

כ ציורי "שהיו ג'  משמע שפי)ח"פסוק י(י לעיל "וברש. י כאן"פ רש"כאן פירשנו כך ע .קכא 
נראה מזה . ל"עכ. םקלוע היה בציורי קליעות וצורות פקעי: קעיםוכלשונו על מקלעות פ. קליעות

  .י ציורי קליעות"וכאן לא הזכיר רש. שקלע ציורי קליעות, 'חקק'את מילת ' שפי
ח מדבר על הציורים "שבפסוק י, )'ה' ג' ב(ה "ם תירוץ נפלא מאוד בד"וראה מה שתירץ המלבי

  . )ובא להלןומ( וכאן מדבר מהציורים שעל הקירות, הרצפהשעל 
דמפני שהיו כרובים בפנים לכן היו כרובים על ' אלא פי, ם כן"המלבי' ודרך אגב נזכיר שבכאן לא פי(

  .יאיר עינינו בתורתו אמן' וה. )כ"ע. ח"כ ולכן כפל זה שנית הגם שכבר נאמר בפסוק י"הקירות ג

  .כדלעילו, ועליהם חקקו את שאר הציורים, ג לשיטתו אומר שחחקו יריעות"הרלב .קכב 

כי צורת תמרים היא כמו ביצה ששני , וכן אומר שם פירוש אחד שהתימורות הם כמו פקעים
כותב , וכן במצודת ציון. ובפירוש השני אומר שזה דמות ענפי אילן וחריותיו. ראשיה חדין

  .י כתוב שזה דקלים"וברש. שתימורות הם ציורי אילני תמר

 )ג"ב י"תהלים צ(, רבי יצחק פתח ואמר: ק" וזלה).ב"א פ"ח(ק על ענין התמרים "וראה בזוה .קכג 
מה תמר , מפני מה אקיש צדיק לתמר, צדיק כתמר יפרח, צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה

אוף הכי צדיק כיון דאתאביד מעלמא לא סליק אחר , כיון דגזרין ליה לא סליק עד זמן סגיא
מה תמר לא סליק אלא , כתמר יפרח. מיאוף הכי נ, כארז בלבנון ישגה, תחותוי עד זמן סגיא

כגוונא , דכר צדיק ונוקבא צדקת, אוף הכי צדיק לא סליק אלא דכר ונוקבא, דכר ונוקבא
אוף , וכלא יתבי תחותוי, מה ארז בלבנון עלאה על כלא, כארז בלבנון ישגה, דאברהם ושרה

 בדכתי, ל צדיק חדא לא קיימא אלא עועלמ, וכלא יתבי תחותוי, הכי צדיק הוא עלאה על כלא
וכן . ל" עכ.ועליה אשתיל, ובגיניה אסתמיך, ועליה קאים עלמא,  וצדיק יסוד עולם)ה" כ'משלי י(

כמה ',  זאת קומתך דמתה לתמר וגו)' ח' ז השיריםשיר(, רבי יהודה פתח: ל" וז).ו"ב קכ"ח(להלן 
א פריש דכר כהאי תמר דל, דלא מתפרשא מניה, חביבה כנסת ישראל קמי קודשא בריך הוא

  .כך כנסת ישראל לא מתפרשא מקודשא בריך הוא, ולא סליק דא בלא דא, מן נוקבא לעלמין

  .י כאן"פ רש"כל ביאור הציורים ע .קכד 
  

 מה שמבאר את מה שנראה )'ה' ג' ב(ם בדברי הימים "וראה את לשון קדשו של רבינו המלבי
ויעל עליו תמורים , למדנו עזרא ו:ל"וז. איך שמישבם נפלא מאוד, כפילות וסתירה בפסוקים

 אמר )ח"פסוק י(כי במלכים שם , וגם בזה למדנו חדשות, היינו על הרצפה של ההיכל, ושרשרות
 ואת כל קירות הבית מסב קלע )ט"כ' פ(ושם , וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי ציצים

ח כפול עם "בד שפסוק ישמל, פתוחי מקלעות כרובים ותמורות ופטורי ציצים מלפנים ולחיצון
ח "ופירש עזרא שבפסוק י, ח לא הזכיר שהיו שם כרובים"שבפסוק י, יש סתירה, ט"פסוק כ

 

 מלכים א פרק ו
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סג

ִית ִצָפה ָזָהב־ ְוֶאת)ל(   : ִלְפִניָמה ְוַלִחיצֹון,ַּקְרַקע ַהּבַ
 

 ,הקדשיםא קודש בבית הפנימי הו, ואת קרקע הבית ציפה זהב
  .קכה ובבית החיצוני הוא ההיכל

הצפוי הזה של קרקע הבית נעשה לאחר שעשה את הכרובים 
  .קכו לבל ישחית את הציפוי בעשיית הכרובים

  

ה ַדְלתֹות עֵצי)לא( ֲ ְוֵאת ֶפַתח ַהְדִביר עׂשָ ָּ ּ ֶמן־ּ  ָהַאִיל ,ׁשָ

ית   :ְּמזוזֹות ֲחִמׁשִ
 

  .קכז י זיתשהם עצ, בפתח הדביר עשה דלתות מעצי שמן

והוא מזוזת , )ושניהם יחד אילים( ובכל צד מהפתח עשה איל
  .קכח והאיל נעשה גם כן מעצי שמן. הפתח

, קכט אלא מחומשים, ולא היו האילים מרובעים כדרך רוב המזוזות
  :קל כזה
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מדבר מן ציפוי הרצפה והיו שם רק מקלעת פקעים ופטורי ציצים שהוא תמורים ושרשרות 
  .ל"עכ. ט"ולא היו כרובים רק על הקירות שמזה מדבר בפסוק כ, הנזכר שם

  

 .ג"רלב. י"רש .קכה 

 .ם"מלבי .קכו 

 .)וכדלעיל, ולפירוש אחר זה סוג של עץ ארז שיוצא ממנו שמן( י"רש .קכז 

 .ם"מלבי .קכח 

  .י"רש .קכט 

  .וכמו שלמדנו לעיל, הדביר הוא האמה טרקסין .קל 
,  סוגרת-' קַרְט': והוא משום שהאמה הזאת היא. 'אמה טרקסין'ונסמיך בכאן ביאור מדוע נקרא 

הוא ' טרקסין' ביאר ש).יומא נב(י " וברש.)ב"ברע' ז' מסכת מדות ד(  מסיני הלוחות שנתנו-' יןִס': על
 לשון פנים וחוץ הוא כך ראיתי בתלמוד ירושלמי וראיה לדבר .טרקסין: ל"וז. לשון פנים וחוץ
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 מלכים א פרק וסד

Q ִיתָּהַאִיל ְמזוזֹות ֲחִמׁש R  

  

  
  קודש הקדשים

   
  דלתותמקום ה

  
  

  ההיכל
  

  . יש חמש צלעות)שהוא מזוזת הפתח (לאיל זה רואים איךבציור 

  

  

ֵתי ַדְלתֹות עֵצי)לב( ֲ וׁשְ ּ ּ ֶמן־ּ ֲ ְוָקַלע עֵליֶהם ִמְקְלעֹות ,ׁשֶ

ְּכרוִבים ְוִתמֹרֹות וְפטוֵרי ִצִצים ּּ ּ ּ ַוָיֶרד ,ּ ְוִצָפה ָזָהב,ּ

ַַהְכרוִבים ְועל־ַעל ּ   :ַּהָזָהב־ַּהִתמֹרֹות ֶאת־ּ
 

הדלתות לקודש שהם , קלא אותן שתי הדלתות מעצי שמן
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 למדנו :)להברכות (חסידים הראשונים היו מכניסין פירותיהן דרך טרקסמון כדי לחייבם במעשר 
  .כ"ע. ים הואשהטרק לשון כניסת פנ

 .הבא' הציור בעמ

  .מצודת דוד .קלא 

 האיל האיל        דבירה  האמה טרקסיןהואהדביר   

             1  
       2  
       3           

             4  
  

5 
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סה  מלכים א פרק ו

מצוירות וחקוקות עליהן , קלב ועומדות בפתח הדביר, הקדשים
  .קלג ופרחים, וחבלים, וציורי דקלים, ציורי כרובים

, שוקע במקום שהציור,  הציוריםהזהב אל תוךאת ציפוי ורדד 
שלא יבטל , כ"בולט עליו הזהב ג, הציורובמקום שבולט . שיקע

  .קלד עץ ניכרים בזהבושיהיו הציורים על ה, הציוריםהזהב את 
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לכן הדלתות לקודש הקדשים עומדות , 'דביר'ון שהכותל לפני קודש הדשים נקרא מכיו .קלב 
  .ופשוט. בדביר

 .י"פ רש"וזה ע, ביאור הציורים כבר למדנו לעיל .קלג 

  .ם"וכן במלבי. י"רש .קלד 
  

, והיו הדלתות פתוחים תמיד, יו דלתותובו ה, בבית ראשון היה כותל בין קודש הקדשים להיכל
  .והיה פרוכת בשער

כ בראש השנה "ואח. מפעם לפעם, אנו רואים שבימי הסליחות פותחים את הארון קודש, והנה
כבר , כ בנעילה"ואח. פ פותחים הארון יותר"כ ביוהכ"ואח. בהרבה פיוטים ועוד, פותחים יותר

, עד שמגיע שמחת תורה.  פותחים בהושענותכ בימי חג הסוכות"ואח. פתוח לגמרי כל הנעילה
ומוציאים ממנו את הספרי תורה , ופתוח לגמרי רוב הזמן, פותחים כבר לגמרי את הארון קודש

, וזמן היחוד הכי גדול, שבו הוא האהבה הכי גדולה, רואים שבמיום הגדול הזה. ורוקדים עימהם
ת תורה כל הזמן הזה הוא כמו ומראש השנה ועד שמח, אשר על היום הזה מצפים מראש השנה

  .פותחים כבר את הארון קודש לגמרי, ובזמן האהבה הגדולה הזו. שמונה עשרה אחת
וכל , היו דלתות קודש הקדשים פתוחות לגמרי תמיד, כ"ג, כמו כן רואים שבזמן בית המקדש

  .ישקני מנשיקות פיהו. וקיימא סיהרא באשלמותא, הזמן היה אהבה גדולה מאוד
וכל הזמן יש יחוד ואהבה גדולה ,  שאין כלל דלתעניןכ זה "ג, שהיו שני פרוכות, ית שניבב' ואפי

היו מגללין להם , כשישראל עלו לרגל,  שאפילו בבית שני.)יומא נד(' וכמו שכתוב בגמ. מאוד
כי הארון עם הכרובים שעליו כבר (והיו מראים להם את הכרובים החקוקים על הכתלים , הפרוכת

 להם ואומרים, שהם מעורים זה בזה, )היו מראים להם את הכרובים החקוקים על הכתליםלכן , נטמן
  .)ש"עי, שמדובר בבית ראשון' ויש עוד שיטה בגמ( 'ראו חיבתכם לפני המקום וכו

, ונזכה כבר לגאולה השלימה, ת שנזכה כבר לביאת משיח צדקנו בקרוב מאוד"ויזכנו השי
  .ו בקרוב מאודבמהרה בימינ, ולבית המקדש השלישי
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 מלכים א פרק וסו

ה ְלֶפַתח ַהֵהיָכל ְמזוזֹות עֵצי)לג( ֲ ְוֵכן עׂשָ ֶמן־ָּ  ֵמֵאת ,ׁשָ

  :ְִרִבעית
 

אלא שהמזוזות , בפתח ההיכל עשה גם כן מזוזות מעצי שמן
זוזות בפתח קודש הקדשים ולא כמו המ( קלה בפתח ההיכל היו רבועות

  .) חמשה צלעותשהיו של

מן ארבעה : וכן תרגם יונתן. קלו  כמו מרביעית:יתִעִבת ְרֵאֵמ
  .קלז סיטריהון מרבעין

  

ים)לד( ֵתי ַדְלתֹות עֵצי ְברֹוׁשִ ֲ וׁשְ ּ ֵני ְצָלעים,ּ ּ ַהֶדֶלת ,ִ ׁשְ

ֵני ְקָלעים ִָהַאַחת ְגִליִלים וׁשְ ּ ִנית ְגִליִלים,ּ ּ ַהֶדֶלת ַהׁשֵ ּ ּ:  
 

  :הקדמה לביאור דלתות ההיכל

ו ל שהי"פירשו חזו. קלח  עבה שש אמההכותל בפתח ההיכל
והדלתות החיצוניות נפתחות , קלט ארבעה דלתות לפתח ההיכל

והפנימיות נפתחות לתוך , ומכסים עביו של כותל, לתוך הפתח
  .קמ הבית

  :ת" בעזהידלתות ההיכלועתה נבא לביאור 
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 .י"רש .קלה 

 .מצודת דוד .קלו 

  .י"רש .קלז 

 .)'ז' מדות ד(כ שש אמה " היה גבבית שניו . על בית ראשון.)ק(י בסנהדרין "רש .קלח 

  .ם אומר כאן דגם בפתח הדביר היו ארבע דלתות"ורבינו המלבי .קלט 

 .ש"ועי. ם"פ המלבי"וכן כל ביאור דלתות ההיכל ביארנו ע. ם"מלבי .קמ 
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 בכניסה להיכל היה עבה קמא הכותל :יםׁשִרֹוי ְבֵצת ֲעתֹוְלי ַדֵּתׁשְּו
 ודלת אחת  עובי הכותלועשה דלת אחת בתחילת, קמב מאוד

   .קמג דלת לפנים מדלת. בסופה

  .קמד לשני לוחות,  כל דלת מחולקת לשני חלקים:יםִעָלי ְצֵנׁשְ
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וביאורינו  [)'משנה א' פרק א( ביאור נציג בכאן את לשון המשנה במסכת מדות ליתר .קמא 
  ]:הוא לפי תנא קמא, ם"פ המלבי"ע, בפסוקים כאן

ל ֵהיָכל ְתחֹו ׁשֶ ר ַאמֹות, ּפִ ִרים ַאָמה ְוָרְחּבֹו ֶעׂשֶ ְבהֹו ֶעׂשְ ּּגָ ע ְדָלתֹות ָהיו לֹו. ּ ְּוַאְרּבַ ַתִים , ּ ּׁשְ
ַתִים ּבַ ְפִנים וׁשְ ּּבִ ֶנֱאַמר , ּחוץּ ַתִים ְדָלתֹות ַלֵהיָכל ְוַלקֶֹדׁש, )א"יחזקאל מ(ׁשֶ ּוׁשְ ּ ּ ַהִחיצֹונֹות . ּ

ל ּכֶֹתל ַתח ְלַכּסֹות ָעְביֹו ׁשֶ ְִנְפָתחֹות ְלתֹוך ַהּפֶ ִית ְלַכּסֹות , ּ ִניִמיֹות ִנְפָתחֹות ְלתֹוך ַהּבַ ְְוַהּפְ ּ ּ
ָזָהב, ַּאַחר ַהְדָלתֹות ִית טוַח ּבַ ל ַהּבַ ּכָ ּׁשֶ ּחוץ ֵמַאַחר ַהְדָלתֹות, ּ י ְיהוָדה אֹוֵמר. ּ תֹוך , ַּרּבִ ְּבְ

ַתח ָהיו עֹוְמדֹות לֹות ַלֲאחֹוֵריֶהן, ַּהּפֶ ּוְכִמין ִאְצְטָרִמיָטה ָהיו ְוִנְקּפָ ֵתי ַאמֹות , ּ ֵּאּלו ׁשְ ּ ּ
ֵתי ַאמֹות וֶמֱחָצה, ּוֶמֱחָצה ְּוֵאּלו ׁשְ ּ אן, ּּ ֲּחִצי ַאָמה ְמזוָזה ִמּכָ אןַוֲחִצי ַא, ּ ָּמה ְמזוָזה ִמּכָ ּ ,

ּנֱֶאַמר  ֵתי , )שם(ׁשֶ ַתִים ְלֶדֶלת ֶאָחת וׁשְ ַתִים מוַסּבֹות ְדָלתֹות ׁשְ ַתִים ְדָלתֹות ַלְדָלתֹות ׁשְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  :ְדָלתֹות ָלַאֶחֶרת

בעובי הכותל שכלפי . שתים בפנים. פתחו של היכל :פירוש רבינו עובדיה מברטנורא
ולסוף אמה , שעוביו של כותל ההיכל היה שש אמות. יו שכלפי החוץבעוב.  ושתים בחוץ:פנים

כל דלת מהן , חיצונה של עובי הכותל היו הדלתות החיצונות אחד לימין הפתח ואחד לשמאלו
וכשהיו נעולות היו נוגעות זו בזו וסותמות רוחב חלל הפתח שרחבו עשר , רחבה חמש אמות

ושתים דלתות אחרות .  אמות של עובי הכותלוכשהיו נפתחות לצד פנים מכסות חמש, אמות
וכשהן נפתחות מכסות חמש אמות מפה , כמדות אלו היו קבועות בסוף עובי הכותל לצד פנים

, ושם לא היה הכותל טוח בזהב כמו שאר הבית, וחמש אמות מפה מרוחב כותל ההיכל בפנים
, והן נפתחות, ליותלוחות של פרקים מחוברות על ידי חו.  אצטרמיטה:לפי שלא היה נראה

כך היו כל הדלתות הללו בין שלפנים בין שלחוץ מחוברות . וכשרוצה נכפפות ונכפלות זו על זו
בין הדלתות שבפנים בין אותן , ולסוף חצי אמה של עובי הכותל היו קבועות, על ידי חוליות

וכל . ותוחמש אמות של עובי הכותל מפסיקות בין הדלתות החיצונות לדלתות הפנימי, שבחוץ
וכשנפתח הדלת החיצון , כל לוח שתי אמות ומחצה, דלת היה חמש אמות מחובר משתי לוחות
וכן הדלת הקבוע , ומכסה מעובי הכותל אמתים וחצי, לצד פנים היה חציו נכפף ונכפל זה על זה

בפנים כשנפתח לצד חוץ היה אף הוא נכפף ונכפל ומכסה האמתים וחצי שנשארו מעובי 
  .אלמא כל דלת ודלת היתה חלוקה לשתים.  ושתים דלתות לדלתות שתים שנאמר:הכותל

 .וכדלעיל,  ששה אמות.קמב 

 .ם"מלבי .קמג 
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 מלכים א פרק וסח

  :כזה

  

Q מבט מלמעלה(דלתות בפתח ההיכל ה( R  
  

  ההיכל

  

  
  

 

  

  

  
  האולם

  

  

  

, )המורכבת משני חלקים( הדלת הראשונה :יםיִלִלת ְגַחַאת ָהֶלֶּדַה
  .)קמו מלשון גלגל ואופן, גלילים( קמה גלגלים יוריהיתה מצויירת בצ

ֵני ְקָלִעים כן היו מצויירים בדלת הראשונה שני צורות  ו:ּוׁשְ
  .קמז קלועות
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ה ארבע "ובס. וזה יוצא שכל דלת היא בעצם שני דלתות(וכמו שלמדנו לעיל שצלעים הם לוחות  .קמד 
 .])כשיטת תנא קמא במשנה, ם"פ המלבי"ופירשנו ע[דלתות 

 .סגלגלין: י מביא מהתרגום על גלילים"ורש. ניםבמצודת דוד כותב אופ .קמה 

  . על גלילי כסף)'ו' אסתר א(ומביא שזה כמו . מצודת ציון .קמו 

  
  
  ìëéää ìúåë 

 

 חלל הפתח



 באר                           החייםה

 

 

סט  מלכים א פרק ו

ִנית ְגִליִלים ַּהֶדֶלת ַהׁשֵ ּ    .קמח  וכן על הדלת השנית מצויירים גלגלים:ּ

 היה ,)חלקיםהמורכבת משני (על הדלת הראשונה : והיוצא לנו
 הדלת השניתועל . ת קלועותוכן עוד שני צורו,  גלגליםמצוייר

  .  מצוייר גלגלים) משני חלקיםתורכב מם כןגש(

  .ובפסוק הבא נלמד את שאר הציורים שעשה על הדלתות

  .קמט  בציורראהו
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  .ם"מלבי .קמז 

  .ם כאן"הוא על פי המלבי, עיקר ביאורינו בענין הדלתות .קמח 

,  זה נזכיר שמכיוון שרוחב הפתח הוא עשר אמה יוצא כל דלת ארכו חמש אמהעניןוב .קמט 
וכמו שרואים . מה אחת בפניםהעמידו את הדלתות החיצונות א, ותל עביו שש אמהומכיוון שהכ

  .)ומסתמא היה כן גם בבית ראשון, מה שכתבנו בהערה זו מבואר בבית שני( בציור
 .הציור בעמוד הבא
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 מלכים א פרק וע

Qמבט מלמעלה-  ציור צורת פתח ההיכל  R  

Qיתִיעִבת ְרזֹוּזו ְמועם,  עם ארבעת הדלתות R  
 

  
  ההיכל

  

  
  הפתח חלל

 

  

  

  
  האולם

  

  

Q הדלתות באמצע פתיחתן R  

  
  ההיכל

 

  

  

  
  

 

  

  
  האולם

  
  
  ìëéää ìúåë האיל האיל 

1  
  

2  
  

4 

3

  
  
  ìëéää ìúåë האיל האיל 

1  
  

2  
  

4 

3
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עא  מלכים א פרק ו

Qות הדלתות פתוח R 

  
  ההיכל

  

  
  הפתח חלל

 

  

  

  
  האולם

  

  

  

Q יםיִלֵאָה( צורות המזוזות( R 

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  ìëéää ìúåë האיל האיל 

1  
  

2  
  

4 

3

Qמזוזה צורת ה R  

Q בכניסה לקודש הקדשים R 

Qמזוזה צורת ה R  

Q בכניסה להיכל R 

  

1  
  
  
  

   2                             4  
  
  

3 

  

1  
  

      2  
  

                                   5  
       3        

  
                    4 

יתֹות ָּהַאִיל ְמזוז ְִרִבעית ֵמֵאת ...ֹות ְּמזוז  ֲחִמׁשִ
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 מלכים א פרק ועב

ּ ְוָקַלע ְכרוִבים ְוִתמֹרֹות וְפֻטֵרי ִצִצים)לה( ּּ  ּ ְוִצָפה ָזָהב,ּ

ר על ְַמֻיׁשָ ַּהְמֻחֶקה־ּ ּ:  
 

 , ודקלים, כרובים כןגם קנ חקק על הדלתותעוד , חוץ מהגלילים
  .קנא  ופרחים,וחבלים

כ הקיש "ואח, קנב  טסי הזהב ביושרהניח :הֶּקֻחְּמל ַהר ַעּׁשָֻיְמ
  . קנד  הציוריםקנג בקורנס עד שנכנס הזהב לתוך מקום חקיקת

ובולט , קועוישוקע במקום ש, והזהב מכוון על חיקוק הצורות
אבל יהיה , לבל יבטל הזהב צורות הציורים, במקום בליטתו

  .קנה נראה זהב

  

ה טוֵרי ָגִזית,ֶּהָחֵצר ַהְפִניִמית־ּ ַוִיֶבן ֶאת)לו( לֹׁשָ  ,ּ ׁשְ

ְּוטור ְכֻרֹתת ֲאָרִזים ּ:  
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  .מצודת דוד .קנ 

 .כבר למדנו לעיל, ביאור הצורות .קנא 

  . בפסוק'מיושר'וזה פירוש מילת  .קנב 

 .מלשון חקיקה, ה בפסוקֶּקֻחְּמשַה, ן אומרבמצודת ציו .קנג 

כי בדלתות , ם את ההבדל מלעיל בדלתות קודש הקדשים"ובזה מסביר המלבי. ם"מלבי .קנד 
דהיינו שרידד את הזהב על הכרובים דהיינו שהתיך הזהב , 'וירד'קודש הקדשים כתוב לשון 

היינו , מיושר על המחוקהאבל בהיכל היה הזהב , באופן שנכנס לתוך המחוקה בעביו ובשיעורו
ובזה לא היה , כ הקיש בקורנס עד שנכנס הזהב לתוך החיקוי"שהניח טסי הזהב ביושר ואח

  . וזה ממעלת הדביר נגד ההיכל, כ"צריך זהב רב כ

 .מצודת דוד. י"רש .קנה 



 באר                           החייםה

 

 

עג  מלכים א פרק ו

 ,בנין הבית לסביב והיא ,)קנו היא עזרת כהנים ועזרת ישראל(רה העז

  .קנז יתיִמִנְּפר ַהֵצָחֶה נקראת בפסוק

 משום היא,  החצר הפנימיתטעם השם שנקראת העזרה בפסוק
  .קנח שעזרת נשים יותר חיצונה, שהיא פנימית לעזרת נשים

כתלי העזרה בנה באופן של שלשה שורות אבני גזית זה על גב 
  מעצי ארזים כרותים,)השורה הרביעית(והשורה מעליהן , זה

עד כלות גובה  ובסדר הזה המשיך לבנות. קנט ומחוטבים היטב
  .קס הכתלים
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 .י"רש .קנו 

 .ל" עכ.כי אם במשנה', עזרת'ובמקרא לא מצינו כתוב : ל"וז, י בסוגריים"וכתוב ברש. י"רש .קנז 

  .י"רש .קנח 

 .מצודת דוד. ק"רד .קנט 

  .מצודת דוד .קס 
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 מלכים א פרק ועד

 

  

Q קסא  ומסביבו החצר הפנימית,ציור תרשים הבית R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .ציור זה והציור הבא אינם לפי קנה מידה מדויק .קסא 

קודש 
 הקדשים

  
 ההיכל

  
  
  
  

 אולם

  בית
 החליפות

  בית
 החליפות

dxfrd -ziniptd xvgd   

  

 התאים
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עה  מלכים א פרק ו

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קודש 
 הקדשים

  
 ההיכל

  
  

  בית
 החליפות

  בית
 החליפות

dxfrd -ziniptd xvgd   

miyp zxfr  

  

 התאים
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 מלכים א פרק ועו

ית ְיהָֹוה)לז( ָנה ָהְרִביעית ֻיַסד ּבֵ ׁשָ ּ ּבַ ִ ֶיַרח ִזו,ּ  :  ּבְ
 

 בבנית היסוד ליח הת,קסב  למלכות שלמה המלךבשנה הרביעית
  .קסד בחודש אייר, קסג 'לבית ה

  

ֶיַרח ּבול)לח( ֵרה ּבְ ָנה ָהַאַחת עׂשְ ּ וַבׁשָ ֶּ ּ הוא ַהחֶֹדׁש ,ּ

ִמיִני ִית ְלָכל,ַּהׁשְ ְּדָבָריו וְלָכל־ּ ָכָלה ַהּבַ  )כתיבמשפטו (־ּ

ָפָטיו ִנים,ִּמׁשְ ַבע ׁשָ ּ ַוִיְבֵנהו ׁשֶ ּ:  
 

, קסה חשוןמרבחודש , המלך שנה האחת עשרה למלכות שלמהבו
לכל הדברים , ין הבית סיים את בני,חודש השמיני מניסןהוא ה

ובנה . )קסז במילות שונותכפל הדבר (ולכל משפטיו , קסו הנצרכים בו
  .קסח אותו שבע שנים
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  .י"רש .קסב 
 .אחר שכבר אמר זה בתחילת הפרק, ם שמסביר מדוע כפל"ועיין במלבי

  .י"רש. ק"רד .קסג 

  .)'סוק אי פ"רש(משום דאית ביה זיוא לאילנא , כבר למדנו למעלה שאייר נקרא זיו .קסד 

הוא .  בחודש זיו:ל"וז, מבאר על זה, )'מודפס בסוף מלכים א(א על בנין הבית " בביאור הגרק"וזקה
דהיינו לאייר זיו ולתשרי , אייר והוא שם העצם שלו וכך היו קוראין אותו קודם שבאו לבבל

שירדו קראום אחר ' ושמות שלנו דהיינו ניסן אייר וכו, למרחשון בול ולניסן אביב, איתנים
  .)'פסוק א( ל"עכ. כן מפורש בירושלמי. לבבל

מלשון , ובוללין לבהמה מן הבית, שהעשב בלה בשדה, הוא מרחשון. בירח בול: י"וברש .קסה 
 .ל"עכ.  ויבל לחמורים)א"ט כ"שופטים י(

  .מצודת דוד .קסו 

 .מצודת דוד .קסז 

 :ל"וז , עשרה שנה ביתו בנה שלמה שלש על הפסוק ואת)'פסוק א' פרק ז(י להלן "רשבו .קסח 
  .ל"עכ. ובשבחו סיפר הכתוב, ובשלו נתעצל, שבמלאכת גבוה נזדרז
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עז  מלכים א פרק ז

  

  

  

  
  א ב"מפסוק י

  

ה טוִרים ָגִזית ְוטור )יב( לֹׁשָ ּ ְוָחֵצר ַהְגדֹוָלה ָסִביב ׁשְ ּּ ּ

ית,ָרִזיםְּכֻרֹתת ֲא ּ וְלֻאָלם ,ְּיהָֹוה ַהְפִניִמית־ ְוַלֲחַצר ּבֵ

ִית    :ַהּבָ
 

 באיזה ומבאר, ב פסוק זה הוא האחרון מפסוקי בית שלמה המלך
  .ג אופן בנויים הכתלים

 שלשה שורות אבני גזית זה על גב : זה בנה באופןאת הכתלים
מעצי ארזים כרותים , )השורה הרביעית(והשורה מעליהן , זה

ובסדר הזה המשיך לבנות עד כלות גובה . ד טבים היטבומחו
  .ה הכתלים
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  .ת"יבואר להלן בעזהי, פסוקי בית שלמה המלך .א 

 . ' בית העניןמאחר שמדבר גם מ, ב"ביארנו כאן גם את פסוק י

 .ת"יבוארו להלן בעזהי, ושאר הפסוקים הקודמים לזה של בית שלמה המלך .ב 

 .כ"ביארנוהו פה ג', כ מכתלי בית ה"דבר גומשום שמ .ג 

 .)ו"פסוק ל' פרק ו(ק ומצודת דוד לעיל "רד .ד 

  .מצודת דוד .ה 
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 מלכים א פרק זעח

וכן את ,  החצר הגדולה בבית שלמה המלךבנה בצורה זו אתו
  . ז וכן את האולם אשר לפני ההיכל, ו 'העזרה הפנימית בבית ה

  

  

לֹמֹה ַוִיַקח ֶאת)יג( ַלח ַהֶמֶלך ׁשְ ּ ַוִיׁשְ ּּ    :ִּחיָרם ִמצֹר־ְּ
 

  . מצור,)ח כך שמו של האומן(ח את חירם  ויק,שלמההמלך וישלח 

  

ן)יד( ה ַאְלָמָנה הוא־ ּבֶ ִּאׁשָ ה ַנְפָתִלי,ּ ּ ִמַמּטֵ  ְוָאִביו ,ּ

ת־ִאיׁש ּ ַוִיָמֵלא ֶאת,צִֹרי חֵֹרׁש ְנחֹׁשֶ ַהָחְכָמה ־ּ

ַּהְתבוָנה ְוֶאת־ְוֶאת ַּהַדעת ַלעׂשֹות ָכל־ּ ֲ ַ ְמָלאָכה ־ּ

ת ְנחֹׁשֶ ְַהֶמֶלך ׁשְ־ּ ַוָיבֹוא ֶאל,ּּבַ ַלֹמֹה ַוַיעׂש ּ ּ

  :ְּמַלאְכתֹו־ָּכל־ֶאת
 

  .והוא בן אשה אלמנה

יא  וה.ט אבל אימו משבט דן, הוא עצמו מצד אביו משבט נפתלי
  .י אחיסמך  אהליאב בןמצאצאי

  . יא ועל כן נקרא איש צורי, ואביו התגורר זמן רב בצור
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  .כ אינה מקורה"וג. שהיא החצר .ו 

  .מצודת דוד. ג"רלב .ז 

  .מצודת דוד .ח 

  .שאימו מבנות דן, ם בפירוש הראשון במה שכתוב בדברי הימים"וכן במלבי. מצודת דוד .ט 

  .:)ז"ט(ומקורו בערכין , )דברי הימים( 'למכסה עתיק' א בספרו"ח קניבסקי שליט" הגרמורנו .י 
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עט

שעל , והזכיר שאביו היה גם כן אומן נחושת( . נחושתיג  אומןיב ואביו

  .)יד כך היה לחירם בקיאות גדולה יותר במלאכת הנחושת ידי

 לעשות כל מלאכה ,טו ובתבונה ובדעתחירם נתמלא בחכמה 
  .בנחושת
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 .מצודת דוד .יא 

  .מצודת דוד .יב 

 .י"רש .יג 

  .וכן במצודת דוד להלן. ג"רלב .יד 

ר : )'ה-'א א"ל(וראה בשמות  .טו  ה ֵלאֹמר'הַוְיַדּבֵ ן אוִרי : ּ ֶאל ֹמׁשֶ ַצְלֵאל ּבֶ ם ּבְ ֶבן ְּרֵאה ָקָראִתי ְבׁשֵ
ּחור ְלַמֵטה ְיהוָדה ּ ָחְכָמה וִבְתבוָנה וְבַדַעת וְבָכל ְמָלאָכה :ּ ָּוֲאַמֵלא ֹאתֹו רוַח ֱאלִֹהים ּבְ ּ ּ ּ ּ ַלְחׁשֹב : ּ

ת ֶסף וַבְנֹחׁשֶ ָזָהב וַבּכֶ ֹבת ַלֲעׂשֹות ּבַ ַּמֲחׁשָ ּ ּ ָכל : ּ ת ֵעץ ַלֲעׂשֹות ּבְ ת ֶאֶבן ְלַמלֹאת וַבֲחֹרׁשֶ ּוַבֲחֹרׁשֶ ּּ
  :ְמָלאָכה

שהוא חכם גדול בחכמה בתבונה ובדעת להבין סוד המשכן וכל ,  ועוד:ל"וז )שם(ן "ברמבוראה 
  .כליו למה צוו ואל מה ירמוזו

. .)ברכות נה( אמר רב יהודה אמר רב יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ
  .כ את זה"היה לו ג, כ חירם שעסק בבנין בית המקדש"ונראה דג

  

שלשה כלי אומנות שהעולם נברא . ימלא את החכמה ואת התבונה ואת הדעתו: י כאן"וברש
. בדעתו תהומות נבקעו, כונן שמים בתבונה,  בחכמה יסד ארץ)'כ-ט"י' משלי ג(שנאמר , בהן

  .ל"עכבשלשתן נבנה הבית 
  

  . כ גדלות שלם"וזה ג. ד"מוחין חב' דהרי חכמה תבונה דעת הם הג, ונראה לבאר
  

 :ל"וז )ט על התורה פרשת פקודי במקור מים חיים"בעש(' ט הק"ק הבעש"זקהראה דברות קודש מ
אז ידיו הם מרכבה למדה עליונה , כשאדם מקדש ידיו לעשות עמהם מצוות מעשיות וצדקה

לשלם חמשה דברים , וזהו שעל כן הקפידה תורה בחובל בחבירו ומחסר ממנו אבר, הנקרא יד
, כי שמא זה האדם הנחבל היה מקדש אבריו, ):ג"פא בא קמב(שהם נזק צער ריפוי שבת ובושת 

והנה זה היה ענין . 'עין שלו מרכבה תחת עין יד תחת יד וכו, להיותו מרכבה לקדושה עליונה
כי , .)ה"נ ברכות(בנין המשכן שהיה צריך בצלאל לידע צירוף אותיות שבהם נבראו שמים וארץ 

כמעתיק כתב , שכן ובנין כל העולמותמ, שהיו מעתיקים פה במשכן הזה, בנין המשכן היה
על כן נעשה המשכן , כן היו מעתיקים מקדש העליון במשכן הזה, שמעתיק אות באות, מכתב

בחכמה יסד ארץ כונן שמים ' ה) 'משלי ג(שנאמר בו , םכמו בנין העול, כמה בתבונה ובדעתבח
' פ(כמו שכתוב , הויש על ידי מחשב, ויש מלאכה שהיתה נעשית במעשה', בתבונה בדעתו וכו

לא היה יכול אפילו משה רבינו עליו השלום , והמנורה שהוא סוד נעלם, ולחשוב מחשבות) תשא
 

 מלכים א פרק ז
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 מלכים א פרק זפ

  .ויבוא אל המלך שלמה ויעש כל מלאכתו
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להראות , וכל זה היה, כמו שכתב ספר הקנה פרש לי מעשה המנורה שלימה ומוקשה, לעשותה
וא במשכן הזה שה, כי כמו שיכולין להעתיק מקדש העליון וכל צירופי השמות, לעם בני ישראל

', כל שכן האדם שהוא עיקר משכן ה, מדברים דוממים וגשמיים עצים ואבנים זהב וכסף ונחושת
וכמו שכתוב , ויטוש משכן שילה אוהל שיכן באדם) ח"תהלים ע(וכמו שכתוב , המה' כי היכל ה

כל שכן שיוכל האדם לעשות עצמו מרכבה , ואבחר בדוד' לא בחרתי בעיר וכו) 'ח' מלכים א(
וכל זה , להעתיק בעצמו ובאבריו כל העולמות וצירופי שמות רוחניות עליונה, יונהלקדושה על

איני אומר יעשו לי בית להיות ' פי, וזהו שכתוב ועשו לי מקדש, היה ללמד דעת לבני ישראל
יהיה שריית ' פי, כי ושכנתי בתוכם, אלא ועשו לי תיכף המקדש העליון יעתיקו הם, מקודש

כי ראה , שתיכף שיקחו דבר לעשות יכוונו לעשות כתבניתו העליון, שכינה על עושי המלאכה
פירוש אני מראה אותך ולא את עושי המלאכה אלא , אשר אני מראה אותך, מופת על זה

 ותראה', כי אם את תבנית המשכן וכו, שאתה תלמדם ומה אני מראה אותך לא משכן ממש
היה השראת השכינה על עושי ומזה תראה שת, נפלאות וכן ממש תעשו בלי שום חסרון

דייקא ', וזהו שכתוב אחר כך וירא משה את המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציוה ה, המלאכה
, והכי פירושו', ויברך אותם משה ואמר להם ויהי נועם כו, בציווי בלבד כן עשו הם בפועל ממש

ה לזה הוא שהרי והראי, אלהינו ודאי שורה עלינו' פירוש השכינה שנקרא נועם ה, ויהי נועם
על כן יהיה רצון , שנעשה בתכלית נכון כהוייתו בעולמות העליונים, ומעשה ידינו כוננה עלינו

בנין זה המשכן מה שהעתקתם פה כל מקדש העליון , פירוש, שתשרה שכינה במעשה ידיכם
שבכל עת שתרצו לעשות מצוה , הוא ללמד אתכם דעת לכל ימות עולם, וכל ציור העולמות

שאתם מקדש , להעתיק בעצמיכם שתשרה שכינה בכם, עצמכם מרכבה לקדושה עליונהתעשו 
וזהו שאמר דוד המלך עליו השלום . ותהיו נעשים מרכבה להשכינה בעשותכם המצוות', והיכל ה

כי עד עתה , אלא הכי פירושו, אינו אומר זה על עצמו, פירוש,  גם עבדך נזהר בהם)ט"תהלים י(
היינו , גם, ועתה אמר', הנחמדים מזהב וכו' תמימה וכו' ושה תורת הדיבר משבחי התורה הקד

 כזוהר )ב"דניאל י(נזהר הוא מלשון , כי עבדך נזהר בהם, עוד מעלה נסתרת יש להתורה וזהו
על ידי , בשמרם, עד שיזהירו כזוהר הרקיע, כי התורה מזככת הנשמה והגוף, פירוש, הרקיע

זוהר (כמו שמצינו , אפילו העקב יכול להיות דבר גדול ורב' פי, עקב רב, שמירת התורה הקדושה
  .ל"עכ . בעקבו של אדם הראשון שהיה מכהה גלגל חמה):ב"קמ  דףהקדוש תולדות
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פא  מלכים א פרק ז

  

  

  

  

  

  

ת־ּ ַוָיַצר ֶאת)טו( ֵני ָהעמוִדים ְנחֹׁשֶ ּׁשְ ּ ֵרה ,ַ מֶֹנה עׂשְ ֶ ׁשְ

ּה קֹוַמת ָהעמוד ָהֶאָחדַּאָמ ּ ֵתים,ַ ּ ְוחוט ׁשְ ֵרה ַאָמה ־ּ ּעׂשְ ֶ

ִני־ָיסֹב ֶאת ָּהעמוד ַהׁשֵ ּ ּ ַ:  
 

ירת שני עמודי הנחושת אשר  את יצת" בעזהיעתה נלמד
ועיין לקמן את מקומם ( היכל אותם בצידי שער ההעמידו
  .)קהמדוי

ר דהיינו חקק וציי( טז תחילה צייר צורת העמודים בדפוס :רַצָיַו

  .)יז  יצק לתוך הדפוס בקרקע את הנחושתכ"ואח, בקרקע את צורתם

 חתיכה אחת באורך שלשים וחמש יצק את שני העמודים יחד
 ונמצאו כל אחד מהעמודים שבע ,ואחר כך חילקם. יח אמה
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  .ם"מלבי .טז 

  .ם"מלבי .יז 

  .על העמודים' מכון שבתך'בסוף הספר הבאנו מאמר מהספר 

וכאן כתוב שמונה . דדהיינו שניהם כאח, בדברי הימים כתוב שלשים וחמש אמה קומתן .יח 
שיצק אותם יחד . כתובים אלו מבואר למעלה' והישוב לב. עשרה אמה קומת העמוד האחד

  .'כ חילקם וכו"חתיכה אחת ואח
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 מלכים א פרק זפב

בקורנס  ודפק בראש כל אחד מהעמודים .יט עשרה וחצי אמה
צי עד שנתארך בח, )כדלהלן(ועשה שם על שפתם מעשה שושן 

ד משני העמודים שמונה אמה נוספת ונמצא ארכו של כל אח
  .כ עשרה אמה

ולכן כשכתוב בפסוק מידת , אורך ורוחב שני העמודים בשווה
 אות הוא שגם העמוד השני ,דים אחד מהעמואורך או רוחב

  .כא ןכ

ונמצא ארכו ורחבו , היקף העמוד הוא שתים עשרה אמה
  : כזה,)לאם כי העמוד עגו( ארבעה אמהארבעה על 

  

Q וחוט שתים עשרה אמה יסוב את העמוד R  
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  (17.5=35:2) .יט 
והאמה החסירה הקיש , שיצק שניהם כאחד. שלשים וחמש אמה קומתן: בדברי הימים כתוב .כ 

. י"רש. ם"מלבי. תארך כל אחד בחצי אמהונ, בקורנס ועשה על שפת כל אחד מעשה שושן
  .ש"עי

 .ם"מלבי. י"רש .כא 

  אמה12  

  

 }------ -- -----   אמה4 --- - - -------- {
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פג  מלכים א פרק ז

  .כב ארבעה אצבעותועובי הדופן  ,חלול העמוד

  

ה ָלֵתת על)טז( ֵתי ֹכָתרֹת עׂשָ ַ וׁשְ ָ ּ י ָהעמוִדים־ּ ָּראׁשֵ ּ  ֻמַצק ,ַ

ת ּ ָחֵמׁש ַאמֹות קֹוַמת ַהֹכֶתֶרת ָהֶאָחת,ְנחֹׁשֶ  ְוָחֵמׁש ,ּ

ַּאמֹות קֹוַמת ַהֹכֶתֶרת ַהׁשֵ ּ   :ִניתּ
 

  .כתר לכל עמוד,  על ראשי העמודיםשתי כותרות עשה לתת

  .כג הכותרות נעשו ביציקת נחושת

הגולה . ומורכבת משני גולות, כל כותרת גבהה חמש אמות
  .כד והגולה התחתונה שתי אמות, העליונה גבהה שלש אמות

  :כה כזה
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 .)א"ב כ"נ(ומקורו מירמיה , י"רש .כב 

 .מצודת דוד. ם"מלבי .כג 

  .)ז"ה י"כ(' פ סוף מלכים ב"ע. ם"מלבי. י"רש .כד 
  

 .י כתוב שהעמוד תחוב בכותרת שתי אמות"ברש

  .בעמודים הבאים .כה 

  .ופעם אחת ללא, ם הכיתוב להסברפעם אחת ע, הבאנו את הציור פעמיים
  .י"זה לשיטת רש, מה שרואים בציור שהעמוד תחוב בכותרת שתי אמות

ומשמע , ם לא מצאתי כמה תחוב"ובמלבי,  כתוב שתחוב רק חצי אמה)להלן(אבל במצודת דוד 
  .ם אינו תחוב"קצת שלהמלבי



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זפד
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פה  מלכים א פרק ז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  אמה3

  

  אמה2

  

  אמה18

  

  אמה5
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 מלכים א פרק זפו

  .ות הם באותה מידהשתי הכותר

  

ָבָכה)יז( ה ׂשְ ָבִכים ַמעׂשֵ רֹות,ֲ ׂשְ ְרׁשְ ה ׁשַ ֲ ְגִדִלים ַמעׂשֵ ּ, 

ר על ַַלֹכָתרֹת ֲאׁשֶ ּרֹאׁש ָהעמוִדים־ּ ּ ְבעה ַלֹכֶתֶרת ,ַ ּ ׁשִ ָ

ִנית,ָהֶאָחת ְבעה ַלֹכֶתֶרת ַהׁשֵ ּ ְוׁשִ ּ ָ:  
 

  :ונלמדם עתה. כו סויים וקישוטיםיעל הכותרות עשה כ

 דהיינו לבוש מעשה ,הָכָבׂשְמכסה ומקשטת על הגולה העליונה 
 על הגולה העליונה כז  עשוי כמין כיפהרשת ארוג מנחושת

י אשר היא מעל הגולה התחתונה בת שת, דהיינו הגולה בת שלש אמות(

  .)כח אמות

  .כט השבכות הם כמו כיפה וכובע על הכותרות

  :ל זהעין כ
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וכפי ,  לקישוט ליופירק בפשטות זה היה גם, לכסות את הגולות, מפורש שזה היה לכיסוי .כו 
  . לקמן)ומשמע(שנראה 

ואולי יש בזה סוד דזה ענין של (ם "כך נוקט המלבידמשום , ה את הלשון כיסוי"ולהלן ננקוט בעז
 .)כיסוי

  .י"רש .כז 

  .)2+3=5( .כח 

 .י"רש .כט 

 .בעמוד הבא .ל 
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פז  מלכים א פרק ז

  

  

  

  

  

  

  

ות  ויש שבעה שרשר,תרֹוְשְׁרה ׁשַׂשֲֵעים ַמִלִדְּגהשבכה יש מ למטה
 את  לכסותלא והם משתלשלים למטה מהשבכות, לכל כותרת

, ותחילת השרשרות על השבכה, ההפסק בין שני הגולות
  .לג  ומכסה את תחילת מקום ההפסק בין שני הגולות.לב בסופה

  :לד כזה
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 .)ויוצא שני שבכות לשני עמודים(לכל עמוד יש שבכה  .לא 

 .ם"מלבי .לב 

 .ם"מלבי .לג 

ויש בזה כמה טעמים שכן (ולא לגובה , שהשרשרות הם לרוחב, כמו בציור, בפשטות כן הוא .לד 
  .)ת"ויבואר להלן בעזהי, הוא

 .הציורים בעמוד הבא
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 מלכים א פרק זפח

Q הכותרת עם השרשרת הראשונה R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Q הכותרת עם עוד שרשרות R  
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פט  מלכים א פרק ז

  .לה יש שבעה שרשרות

  

ַ ַוַיעׂש ֶאת)יח( ָּהעמוִדים־ּ ּ ֵני טוִרים ָסִביב ,ַ ּ וׁשְ ּ

ָבָכה ָהֶאָחת־ַעל ר ־ּ ְלַכסֹות ֶאת,ַּהׂשְ ַּהֹכָתרֹת ֲאׁשֶ

ִנית,ּרֹאׁש ָהִרמִֹנים־ַעל ה ַלֹכֶתֶרת ַהׁשֵ ּ ְוֵכן עׂשָ ּ ָ:  
 

  .לו ועתה מדבר מעשייתם, ותם בדפוסבר איך צייר אעד עתה די

  

,  האלה שעל הכותרותכיסוייםבתחילה נסביר את צורת ה
  .ת"כ נבארם בפסוקים בעזהי"ואח

  

  .לט ובסופה הם השרשרות, לח  מכסה שבכהלז על הגולה העליונה

לכסות את מקום , השרשרות מתחילות על השבכה בתחתיתה
  .מ ההפסק בין שני הגולות

והרימונים מחוברים , בשני השרשרות התחתונות יש רימונים
ובכל אחד מאלו שני השרשרות . מא שרשרות בראשםל

  .מב התחתונות יש מאה רימונים
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 .ולהלן יש ציור עם כל השרשרות, צויר כאן רק חלק מהשרשרות .לה 

 .ם"מלבי .לו 

 .שני חלקי הכותרת נקראים גולות .לז 

 .שנתבארה לעיל .לח 

 .ם"מלבי .לט 

 .ם"מלבי .מ 
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 מלכים א פרק זצ

  .מג ולא באמצעם, בשרשרות בראשםהרימונים תלויים 

  :מד כזה

  

  

  

  

  

  : כך הואוביאור הפסוק

ָּהַעמוִדים ַּוַיַעׂש ֶאת ועתה ,  עד עתה דיבר איך צייר אותם בדפוס:ּ
  .מה מדבר מעשייתם

ֵני טוִרים ָסִביב ּוׁשְ  על ידי. מו יש שני טורי רימונים סביב העמוד :ּ
  .מז י שרשרותשהם תלויים בשנ

ָבָכה  הכוונה לכותרת :ָהֶאָחת( .מח השבכה בתחתית : ָהֶאָחתַּעל ַהׂשְ

  .)כי להלן יאמר שגם השני היה כך, שבעמוד הראשון
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 .ם"מלבי .מא 

כ מדובר רק על שני "וא. ם שאומר שהיה בכל שרשרת מאה רימונים"פ המלבי"כן יוצא ע .מב 
, יוצא בכל עמוד שבע מאות רימונים, כי אם היה כן בכל השרשרות. השרשרות התחתונות

 .ובפסוק כתוב רק מאתים רימונים

 .ם"פ המלבי" הוא עכיסוייםותרות והוכן כל ביאור העמודים עם הכ. ם"מלבי .מג 

, וכן תמיד הרי הכתר הוא למעלה. כי זהו הראש של הרימונים, כמו בציור, בפשטות כן הוא .מד 
 .ולא למטה

 .ם"מלבי .מה 

 .ם"מלבי .מו 

 .ש"עי, ם"פ המלבי"כן יוצא ע .מז 

 .ם"מלבי .מח 
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צא  מלכים א פרק ז

  .מט שהשבכה מכסה את הכותרות :ַהּכָֹתרֹת ְלַכּסֹות ֶאת

ר ַעל ֹראׁש ָהִרֹמִנ כי . נ  השרשרות הם בראש הרימונים:יםֲּאׁשֶ
  .נא הרימונים תלויים בשרשרות בראשם

ִנית ה ַלּכֶֹתֶרת ַהׁשֵ   .נב  וכן עשה גם לכותרת שבעמוד השני:ְּוֵכן ָעׂשָ
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 .ם"מלבי .מט 

 .ם"מלבי .נ 

  .ם"מלבי .נא 

וקורא לגולה (נם אפשר לבאר שהכוונה על הגולה התחתונה אמ. כן נראה לי לבאר זה .נב 
אך , ם בביאור הפסוק להלן"וכפי שאומר המלבי, ששם היו הרימונים, )התחתונה הכותרת השנית

והלשון שונה מלשון הפסוק . נראה יותר כאן בלשון הפסוק שהכוונה על העמוד השני ממש
  .להלן
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 מלכים א פרק זצב

Q כסוייה כותרת העמוד עם R  
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צג  מלכים א פרק ז

ר על)יט( ּרֹאׁש ָהעמוִדים־ַ ְוֹכָתרֹת ֲאׁשֶ ּ ה ׁשו,ַ ּ ַמעׂשֵ ן ֲ ׁשַ

אוָלם ע ַאמֹות,ּּבָ   :ּ ַאְרּבַ
 

במקום שהגיעו לשם ראשי , כותל האולםעוד היה מצויר על 
  .נג כותרת בצורת שושן, העמודים

  .נד והיה ארכו ורחבו של זה הציור של השושן ארבע אמות

  

ֵני ָהעמוִדים ַגם־ַ ְוֹכָתרֹת על)כ( ּׁשְ ּּ ֶטן ־ַ ִּמַמעל ִמְלעַמת ַהּבֶ ּ ֻּ ַ

ר ְלעֶבר  ָבָכה)כתיב שבכה(ֲֵאׁשֶ ּ ְוָהִרמֹוִנים ָמאַתִים ,ּ ַהׂשְ

ִנית ֻּטִרים ָסִביב על ַהֹכֶתֶרת ַהׁשֵ ּ ַ:  
 

ֵני ָהַעמוִדים ַגם ְוכָֹתרֹת ַעל ּׁשְ ּ  הכתוב מבאר שהכותרות היו :ִּמַמַעל ּ
, )כמו שלמדנו כבר לעיל(דהיינו שיש גם גולה למעלה . גם ממעל

  .נה למעלה היה מגולהנחשוב שמשלא . והגולה הזו סגורה למעלה

ֶטן ִּמְלֻעַמת ַהּבֶ , דהיינו.  מבאר היכן מתחלת הגולה העליונה:ּ
וכמו שבגוף אדם הבטן , מדמה את כל הכותרת לגוף אדם
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 .ם"מלבי .נג 

 .ם"מלבי .נד 

 .ם"מלבי .נה 
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 מלכים א פרק זצד

כך גם כאן מתחיל הגולה , נו מתחיל קצת למטה מחצי הגוף
  .נז העליונה קצת למטה מחצי הכותרת

  :כזה

  

Qהכותרת   כלחצימ  מתחלת קצת למטה,גולה העליונה הR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ָבָכה ר ְלֵעֶבר ַהׂשְ  היה )דהיינו בגולה העליונה( בצד הזה :ֲּאׁשֶ
  .נח השבכה
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  .וקצת למטה ממנו מתחיל הבטן, כי הטבור הוא באמצע הגוף .נו 
י אמצעיתו של עולם היא כדכתיב "וא: )'ד א"ב ע"ב(י "ראה רש, בור באמצע הגוףענין שהטב
 . יושבי על טבור הארץ)ח"יחזקאל ל(

 .ם"מלבי .נז 

  

 הכותרתחצי 

  

מקום התחלת 
 הגולה העליונה
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צה  מלכים א פרק ז

,  שעל החצי התחתון של הכותרתמבאר את הרימוניםעתה 
  .דהיינו על הגולה התחתונה

ובשני ,  עשה מאתים רימונים בכל עמוד:ְּוָהִרמֹוִנים ָמאַתִים
  .נט העמודים יחד ארבע מאות רימונים

  .ס מאה בכל שורה, י שורותהם בשתהרימונים  :ֻטִרים

  .סא  הרימונים הם סביב הכותרת בארבע רוחות:ָסִביב

. ורימון אחד בכל פינה, ויש עשרים וארבעה רימונים בכל צד
  .סב ובסך הכל מאה רימונים

  .היה כך גם השורה שתחת זהוכן 

ִנית  על הכותרת  דהיינו שאלו הרימונים היו:ַּעל ַהּכֶֹתֶרת ַהׁשֵ
ועכשיו ,  כי העליונה כבר היה מכוסה בשבכה.סג התחתונה

  .סד כיסינו את התחתונה ברימונים

  

  :סה ועתה יובן יותר טוב, נציג בכאן שוב את ציור הכותרת
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 .ם"מלבי .נח 

 .ם"מלבי .נט 

 .ם"מלבי .ס 

 .ם"מלבי .סא 

ה  )ג"ב כ"נ(ת מה שכתוב בירמיה ם א"ובזה מישב המלבי. ם"מלבי .סב  ׁשָ ִעים ְוׁשִ ַּוִיְהיו ָהִרֹמִנים ִתׁשְ ּ ּּ ּ
ל)רוחות'  לדפירוש( ּרוָחה ָבָכה ָסִביב ָּהִרמֹוִנים ֵמָאה ַעל  ּכָ   .ַּהׂשְ

 .ם"מלבי .סג 

 .ם"מלבי .סד 

 .בעמוד הבא .סה 
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 מלכים א פרק זצו

Q כסוייה כותרת העמוד עם R  
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צז

ָּהעֻמִדים ְלֻאָלם ַהֵהיָכל־ּ ַוָיֶקם ֶאת)כא( ּעמוד ָה־ּ ַוָיֶקם ֶאת,ַ ּ ַ

מֹו ָיִכין־ַּהְיָמִני ַוִיְקָרא ֶאת ָּהעמוד ־ּ ַוָיֶקם ֶאת,ׁשְ ּ ַ

ָמאִלי ַוִיְקָרא ֶאת ַּהׂשְ מֹו ּבֹעז־ּ   :ַׁשְ
 

שהקימם באולם , סו עתה מפרש הכתוב את הקמת העמודים
  .סז שלפני ההיכל

לסימן טוב שיכון הבית , יןִכָיוקרא את שם העמוד הימני 
  .ע ַּח ִיכֹון עֹוָלםְּכָיֵר סט  כמו שכתובסח לעולם

. זַ עֹוּ ב: והיא מילה מורכבת,זַעֹוּבוקרא את שם העמוד השמאלי 
ימצא עוז , שבבית הזה אשר בו מקריבים את הקרבנות, דהיינו

  .עא וחוזק לישראל
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 .ם"מלבי .סו 

 .מצודת דוד .סז 

 .ק"רד. מצודת דוד .סח 

 .ח"ט ל"תהילים פ .סט 

 .ק"רד .ע 

  .מצודת דוד .עא 
  

, מנהיג את עולמו'  והנה בשני העמודים רמז על שני ההנהגות שה:ל"וזם ביאר "ורבינו המלבי
כי , ההנהגה הטבעיית הקבועה מששת ימי בראשית היא מיוחסת תמיד ליד שמאל ונקרא בועז

נת התחתונים לפי הצורך ולפי הכ' וההנהגה הנסיית שיעשה ה, קבוע בו לא ישתנה לעולם' עוז ה
וכבר , קרא יכין כי זאת יכין תמיד לפי הרצון המתחדש כפי מעשה התחתונים בעלי הבחירה

הימיני משפיע והשמאלי , הם שני הירכים נצח והוד, בארו האלהיים כי הני תרי סמכי קשוט
, שהנהגה הנסיית מושפע מיסוד העולם שנקרא חי העולמים, והם לעומת יסוד ומלכות, מקבל

ורמזו בקומה כי היסוד מושך ,  שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד)ו"בפסוק ט(א "ועז
שהיא הקומה הנשאה . י חוליות שבשדרה"שמרומז בח, תפארת גופא, מתפארת ישראל

ב "ואחריו י, ה"ב צרופי הוי"ששם י, וההנהגה הטבעיית נשפעת ממדת מלכות המקבלת, בקודש
 

 מלכים א פרק ז
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 מלכים א פרק זצח

ן)כב( ה ׁשֹוׁשָ ֲ ְועל רֹאׁש ָהעמוִדים ַמעׂשֵ ַ ַּ ּ ַוִתֹתם ְמֶלאֶכת ,ּ ּ

ָּהעמוִדים ּ ַ:  
 

ועשה שיהיה ארוך יותר בחצי , ורנסבראש העמודים הקיש בק
  .עב ובזה החצי אמה צייר שושנים, אמה

  .עג ונשלמה מלאכת העמודים
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 וחוט שתים עשרה )שם(א "ועז, מד על שנים עשר בקרוהיא הים שעשה שלמה העו, גבולי אלכסון
  .ל"עכ. כי הוא הסובב מארבע רוחות, אמה יסוב את העמוד השני

  

 הענין שהאור מאיר ובא לעולם על ידי שני עמודי :ל"וז ביאר )'בסוף מלכים א(א "ובביאור הגר
כשמש נגדי כמו שנאמר וכסאו , וכנגדן מלכות בית דוד, שני מאורות, אור שהן שמש וירח

ופורץ גדל ונכנס בגבול  שממשלת הלבנה ביום ובלילה, והן נגד פרץ וזרח, כירח יכון עולם
וגם מפני שהיא , ל אם מפרץ קאתי מלכא להוי שהמלך פורץ גדר"שאינה שלה כמו שאמרו חז

ימין , והם נגד מצות עשה ולא תעשה. וזרח הוא על שם השמש. חסרה והוא לשון פרצה וחסרון
ולמצות עשה צריך הכיון . והן עמודי עולם,  עבודה וגמילות חסדים שעליהם העולם עומד,ושמאל
והן נגד שמש , ולמצות לא תעשה צריך גבורה כמו שאמרו איזהו גיבור הכובש את יצרו, לעשות

ה ימים והוא בגבורה כמו שנאמר בצאת "כי השמש נגד מצות לא תעשה לכן בו שס, וירח
ע "עמודים הימני נגד מ' וזהו ב, ד עשה לכן נאמר בו כירח יכון עולםוירח נג, השמש בגבורתו

וזה שאמרו אצל רבן יוחנן בן זכאי נר . ת שמו בועז"שהוא ימין שמו יכין והשמאלי נגד מל
אך שבעונותינו , עמודים שהעולם עומד עליהם' שהם נגד ג, ישראל עמוד הימיני פטיש החזק

לכן , כי מלכה ושריה בגוים אין תורה, נחסר עבודה ותורההרבים אין בית המקדש ושני עמודים 
ופטיש החזק הוא נגד . וכנגדן מצות עשה, לא נזכר עמוד אלא אצל הימין שהוא גמילות חסדים

, ונר ישראל הוא נגד התורה אור. לא תעשה שמתגבר על יצרו ומפוצץ אותו כפטיש יפוצץ סלע
ועבודות המצות אין שם כי , פטיש החזק ונר ישראלנגד , כ בזהר מעקר טורין ומנהר בוצינין"וזש

כי נר מצוה , מנהיר בוצינין, והוא נכלל בשגת התורה, במתים חפשי רק השגת טעמי המצות
   .ל"עכ. ותורה אור

 .ם"מלבי .עב 

 .מצודת ציון .עג 
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צט  מלכים א פרק ז

  

  

  

  

  

  

ַ ַוַיעׂש ֶאת)כג( ַּהָים מוָצק־ּ ָפתֹו ,ּ ַאָמה ִמׂשְ ר ּבָ ּ עׂשֶ ּ ֶ

ָפתֹו־ַעד ַאָמה קֹוָמתֹו,ָ עֹגל ָסִביב,ׂשְ  )תיבכ וקוה( ,ּ ְוָחֵמׁש ּבָ

ַאָמה ָיסֹב ֹאתֹו ָסִביב ים ּבָ לֹׁשִ   :ְּוָקו ׁשְ
 

 שהוא כעין גיגית, 'ים של שלמה'עתה נלמד את עשיית ה
  .עה העומדת בעזרה, עשויה מנחושת,  מלאה מיםעד גדולה

דהיינו שנעשה ביציקה ולא בהקשת ,  מוצקויעש את הים
  .עו קורנס

דו משפת צידו האחד עד שפת צי, עז יתועשר אמה ארכו באמצע
  .עח השני

דהיינו שארכו מסביב זה שלשים , וקו שלשים באמה יסוב אותו
וכן גם . כי כל דבר שהקיפו שלשה טפחים רחבו הוא טפח, אמה
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 .מצודת דוד .עד 

 .ה"יתבאר להלן אי .עה 

 .מצודת דוד .עו 

 .וחב כלי עגול הוא באמצעיתוי שזה מפני שכל ר"ואומר רש. י"רש .עז 

 .מצודת דוד .עח 
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 מלכים א פרק זק

  .עט רחבו הוא עשר אמה, כאן כשהקיפו שלשים אמה

  :כזה

Q וקו שלשים באמה יסוב אותו סביב R  
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 .י"רש .עט 

  אמה30         



               החייםבאר              ה
 

 

קא  מלכים א פרק ז

  .הוא חמש אמה, פ  עומקושזה, גובה היםו

, פא ואינם כוללים את עובי הדפנות, המידות האלו הם מבפנים
  . נלמד שעובי הדפנות טפחפב ולהלן

  

ר )כד( ָפתֹו ָסִביב סְֹבִבים ֹאתֹו עׂשֶ ֶ וְפָקעים ִמַתַחת ִלׂשְ ִּ ּ

ַאָמה ַמִקִפים ֶאת ּּבָ ֵני טוִרים ַהְפָקעים ,ַּהָים ָסִביב־ּ ִ ׁשְ ּ ּ

יֻצָקתֹו   :ְיֻצִקים ּבִ
 

ועל אלו הביצים הבולטים , פג ביצים בולטיםהפקעים הם צורות 
  .פד חקוק כדמות בקר

ושני האמות ,  מרובעותהאמות התחתונות של היםשלשת 
  .פה העליונות עגולות

  :פו כעין זה
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 .י"רש .פ 

 .ד"עירובין י' גמ. י כאן"רש .פא 

 .ו"פסוק כ .פב 

 .י"רש. תרגום יונתן .פג 

  .ם"מלבי .פד 
 .ם שעל הביצים חקוקים בקרים"ולכן מסביר המלבי, בדברי הימים כתוב שהיו בקרים

 זה שם 'בת'( מבואר שהים מכיל אלפים בת )ו"פסוק כ( מכיוון שלהלן. :)יד(עירובין ' גמ. י"רש .פה 
, רק אם יהיה באופן הזה, ואי אפשר שיכיל הים את השיעור הזה, ])ה"ויבואר להלן אי[מידה 

  .:)עירובין יד' גמ. י כאן"רש(שלמטה מרובע ולמעלה עגול 

  .בעמוד הבא .פו 



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקב

  

  

  

  

  

  

  

  

דהיינו , ארבעים אמהזה ,  של הים במקום שהוא מרובעההיקף
  .פז עשר אמה מכל צד

הפקעים ו, ים אמר ששם הם הפקע, מכל צדועל אלו העשר אמה
  .פח מקיפים את הים סביב

  .זה תחת זה מקיפים את הים סביב, יש שתי שורות של פקעים

אין הכוונה , מה שכתוב בפסוק שהפקעים הם תחת שפת הים
כי , אלא מתחת לשפתו רחוק ממנו שתי אמות, ממש מתחת

  .פט הפקעים הם על החלק המרובע של הים

  .צ כ"חוברו אליו אחשולא ,  יצוקים יחד עם הים עצמוהפקעים
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כי , שהקיפו שלשים אמהועל שתי האמות העליונות העגולות אמר בפסוק הקודם . י"רש .פז 
 . למטה בשלשת האמות המרובעות זה ארבעים אמהההיקף

 .י"רש .פח 

 .ק"רד .פט 

  .מצודת דוד. ק"רד. י"רש .צ 
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קג  מלכים א פרק ז

ָקר־ַ עֵֹמד על)כה( ר ּבָ ֵני עׂשָ ה ֹפִנים ָצפֹוָנה,ָׁשְ לֹׁשָ  , ׁשְ

ה ֹפִנים ָיָמה לֹׁשָ ּוׁשְ ה,ּ ה ֹפִנים ֶנְגּבָ לֹׁשָ ּ וׁשְ ה ֹפִנים ,ּ לֹׁשָ ּ וׁשְ ּ

ְ ְוַהָים עֵליֶהם ִמְלָמעָלה,ִמְזָרָחה ֲ ְיָתה־ ְוָכל,ּ   :ֲאחֵֹריֶהם ּבָ
 

שלשה בכל , צא  מנחושת עשוייםםעומד על שנים עשר בקריהים 
  .צב והים עליהם מלמעלה, צד

אחוריו של זה , צג אל תחת הים ,אחורי הבקרים פונים כלפי פנים
  .צד מול אחוריו של זה

  

ַפת,ָ ְועְביֹו ֶטַפח)כו( ה ׂשְ ָפתֹו ְכַמעׂשֵ ֲ וׂשְ ּ ּכֹוס ֶפַרח ־ּ ּ

ן ת ָיִכיל,ׁשֹוׁשָ   :ּ ַאְלַפִים ּבַ
 

  .צה  טפחעובי דפנות ותחתית הים הוא
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  .שלמדנו בפסוק הקודם, ואין אלו הבקרים הבולטים על הים עצמו. מצודת דוד .צא 

  .י מזרח כלפ-מזרחה ,  כלפי דרום-נגבה ,  כלפי מערב-ימה ,  כלפי צפון-צפונה  .צב 

,  כבר הודעתיך:עמד על שני עשר בקר: ל" וז)'מלכים פרק ז(בשער הפסוקים ' י הק"וראה בכהאר
לבנת , והתחלתם ממטה למעלה. כנזכר בזוהר בפרשת פקודי, היכלות עולם הבריאה' ענין ז

 היכל השביעי. ת"ת, רצון. חסד, אהבה. גבורה, זכות. נצח, נוגה. הוד, עצם השמים. יסוד, הספיר
ש "ונודע מ. ב"כח, ראשונות' כולל כל ג, הוא הנקרא היכל קדש הקדשים, העליון מכלם

. כלולים בו, כי שם יש ששה היכלות אחרים, בהיכל הרצון, בהיכלות שבפרשת בראשית
ונמצאו היות שש היכלות , ה"של ההוי' אות ו' כי הוא בחי, ק"ת כולל כל הו"כי הת, והטעם הוא

, וההיכל השביעי העליון. ב בקר"הם סוד י, אחרים כלולים בהיכל הרצוןועוד ששה , ת"י חג"נה
  .ל"עכ. עליהם מלמעלה' ב בקר הנז"הים העומד על י' הוא בחי

 .י"רש .צג 

 .מצודת דוד. י"רש .צד 

  .מצודת דוד. י"רש .צה 
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 מלכים א פרק זקד

 דק ומרודד כמו כוס  דופן היםהיה, צו ובשפתו קרוב לפיו
  .צח ושם היה מצוייר פרחים ושושנים, צז ששותים בו

  .צט הוא שם מידה,  הכתוב בפסוק'תַּב'

שזה יוצא שש אלף , 'אלפיים בת'ואמר הכתוב שהים מכיל 
  .ק סאה
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 .י"רש .צו 

  .י"רש .צז 

  .י"רש .צח 

   :עירובין יד' גמ. מצודת דוד. י כאן"רש .צט 

  :עירובין יד' גמ.  מצודת דוד.י כאן"רש .ק 

ובכל אחת ארבעים , שהים מכיל מאה וחמישים מקוואות טהרה' כי כתוב בגמ: והחשבון הוא
  .כ יוצא שש אלף סאה"א, סאה

  .בשביל שיחזיק את המידה הזאת, ולכך היה הים צריך להיות מרובע למטה ועגול למטה
  

, ל שכאן במלכים בלח"ים על זה חזומתרצ. ובדברי הימים כתוב שהים מכיל שלשת אלפים בת
  .)י כאן"רש: עירובין יד' גמ(כי הגודש היה שליש בבית הקיבול , ובדברי הימים ביבש
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קה  מלכים א פרק ז

  

  

  

  

  

  

ַ ַוַיעׂש ֶאת)כז( תַּהְמ־ּ ר ְנחֹׁשֶ ַאָמה ,ֶֹכנֹות עׂשֶ ע ּבָ ּ ַאְרּבַ

ֹּאֶרך ַהְמכֹוָנה ָהֶאָחת ה,ְ ַאָמה ָרְחּבָ ע ּבָ ּ ְוַאְרּבַ לֹׁש ,ּ  ְוׁשָ

ַאָמה קֹוָמָתה ּּבָ ּ:  
 

ברחמיו הרבים ובחסדיו , יתברך' עתה נלמד בעזרת ה
  . שעשה שלמה'מכונות'את ה, עצומיםה

כמו שכתוב , עליו שישב  ומכוןןּבמצות הכיור היה לעשות לו ַכ
ת קא בתורה ת ְוַכנֹו ְנחֹׁשֶ יָת ִכיֹור ְנחֹׁשֶ ְּועׂשִ ּ ּ ולכן לאחר שהוסיף , ָ

 .קג שרה מכונותעשה להם ע, קב  כיורותהועשה שלמה עשר

 וכמו שתרגם , וכנו נחושתקד כלשון הכתוב,  זה מלשון כן'מכונה'
  .ומזה נגזר הלשון מכון ומכונה, קה אונקלוס שם ובסיסיה
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  .ח"י' שמות ל .קא 

  .ועשר שולחנות, כמו שעשה גם עשר עשר מנורות .קב 

   .ם"מלבי .קג 

  .על המכונות' מכון שבתך'בסוף הספר הבאנו מאמר מהספר 

  .ח"י' שמות ל .קד 

ִסיַסָיאועבד ית ' - 'ויעש את המכונות' :וכן תרגם יונתן כאן .קה    .'ְבּ
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 מלכים א פרק זקו

  . כל מכונה ארבע אמותאורך ורוחב

הגלגלים ו, הוא אמה וחצי ) שעליהללא הכן(גובה המכונה עצמה 
  .קו ך הכל גובה המכונה שלש אמותסביוצא . גבהם אמה וחצי

  

  : ובתחילה נתאר את המבנה הכללי של המכונה

  .קז באורך ורוחב ארבע אמה, ו קופסאהמכונה עשויה כמ

  .קח  של המכונהגג המכונה משופע ועולה למעלה מעל הקופסא

יש דפנות העולות לחור . הגג יש חור ברוחב אמה וחציבמרכז 
  .קט גובה של חצי אמהלמעלה ל

  :קי כזה
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  .י"פ רש"ע .קו 
  

, והיה נראה דזה סתירה מיניה וביה,  לפנינוכמו שנדפס' י הק" הובן לנו לשון רשבתחילה לא
לאחר  )נקודה' או אפי(שצריך לשים פסיק , ת עינינו"עד שהאיר השי. י"כפי שיראה המעיין ברש

  : ל"י ועם הפסיק הנ"י ללא הסוגריים שברש" הוא לשון רשוזה. י" בלשון רש'לבד'המילה 

 קומת האופן שהיא יושבת עליו אמה וחצי ,של מכונה לבד. ושלש באמה קומתה
אבל חצי האמה היתה ,  האמה גובה היתה מרובעת,וגובה המכונה אמה וחצי, אמה

 עד כאן .ומה עגול סביב ובראש המכונה חצי האמה ק)ה"פסוק ללהלן (שנאמר , עגולה
  .י"לשון רש

שלש באמה קומתה  .של מכונה לבד, ושלש באמה קומתה: י"וכך יהא ביאור לשון רש
וכך הוא החשבון של . ללא הכן שעל המכונה, הוא הגובה של המכונה לבד, הכתוב בפסוק

 גובה הגלגל שתחת המכונה הוא .קומת האופן שהיא יושבת עליו אמה וחצי אמה: הגובה
ובסך הכל גובה .  וגובה המכונה עצמה אמה וחצי.וגובה המכונה אמה וחצי, מה וחציא

  .)י מובן"והמשך לשון רש( וגובה זה הוא ללא הכן שעל המכונה. המכונה עם הגלגל שלש אמות
ומסקנת הדברים  ('י הק" את דברי רשת ברוב רחמיו וחסדיו להבין"עד כאן זכינו בחסדי השי

  .)הובא בביאור למעלה

  .י"רש .קז 

  .י"רש .קח 

  .י"רש .קט 
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קז  מלכים א פרק ז

Q המבנה הכללי של המכונה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .קיא ובולט מעליו אמה,  תחוב הכןדפנות הנקב שבגגבתוך 

ומלמעלה , הכן עגול מלמטה בחלקו שנכנס לתוך מחיצות הנקב
  .קיב מרובע

  :קיג כזה
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  .בעמוד הבא .קי 

  .י"רש .קיא 

, ולמעלה מרובע, הוא עגול מלמטה בכדי שיוכל להיכנס אל תוך מחיצות הנקב כראוי .קיב 
כ מוכרח שהוא מרובע כי הרי "וא,  וארבע פעמותיו)'להלן פסוק ל(מכיוון שכתוב בפסוק על הכן 

  .ל"עגול ומלמעלה מרובע כנובמצודת דוד מפורש שמלמטה . יש לו צדדים

  .בעמוד הבא .קיג 

  
 'קופסא'ה

  משופע ועולה כלפי מעלה- הגג                 

  

 הנקב עם דפנותיו
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 מלכים א פרק זקח

Q הכן R  
  

  

  

  

  

  

  

Q המבנה הכללי של המכונה עם הכן R  

Q מכונה במחיצות הנקב  מעל הכןR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Q המבנה הכללי של המכונה עם הכן R  
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קט  מלכים א פרק ז

Q  כונה הנקב בממחיצות  וךתב נכנס הכןתחתיתR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .קיד הכיור יושב על הכן

  :קטו כזה
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  .י"רש .קיד 

  .בעמוד הבא .קטו 
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 מלכים א פרק זקי

Q הכיור יושב על הכן R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 הכיור
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קיא  מלכים א פרק ז

 מלפניו ושנים שנים, בארבע פינות המכונה למטה יש גלגלים
  .קטז מאחריו

י שיוצא מהמכונה מקלות "ע, הגלגלים מחוברים למכונה
  .קיז ועליהם מסובבים הגלגלים, הנקראים ידות

  :קיח כזה
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  .י"רש .קטז 

  .מלוקט מפירוש הפסוקים, י"פ רש"כל הביאור הזה הוא ע. י"רש .קיז 

  .בעמוד הבא .קיח 



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקיב

Q המבנה הכללי של המכונה עם הגלגלים R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ולהלן נלמד את זה , ך אופןאמנם הגלגלים הם אופן בתו
כי היה , ולכן גם לא רואים בציור את חיבור הגלגלים לידות( .ת"בעזהי

  .)ה"ונלמד להלן אי, והיה אופן בתוך האופן, שם עוד אופן

  

  .ה" ונלמדם להלן אי,וציורים, מכונה עוד פרטיםהיו ב
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קיג  מלכים א פרק ז

  :גובה המכונהחשבון 

  .קיט גובה הגלגלים אמה וחצי

  .קכ אמה אחת, שלוגובה הקופסא עם הגג 

  .קכא חצי אמה, גובה דפנות הנקב

  .קכב אמה וחצי, גובה הקופסא והגג עם דפנות הנקב

  .קכג אמה, גובה החלק של הכן שבולט מעל דפנות הנקב

  .קכד ארבע אמות, גובה הכיור שעל הכן

  :קכה כזה

  

  

  

  

  

  

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קיט 

  .י"רש .קכ 

  .י"רש .קכא 

  .י"רש .קכב 

  .י"רש .קכג 

 נראה שחולק אבל לא, רשי לא נתפ"וברש. ח"וק כם בפס"מלבי. ח"מצודת דוד בפסוק ל .קכד 
  .על זה

  .בעמוד הבא .קכה 
  . ה"את מבנה חלקי המכונה נלמד להלן אי

  .על החלקי המכונהציירו בציור לא רואים את הציורים ש



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקיד

Q גובה המכונה והכיור R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אמה וחצי

 אמה

 חצי אמה

 אמה

 ארבע אמות

 הגלגלים

 וגגה' קופסא'ה

 פי הכותרת

 הכן

 הכיור

 

 



               החייםבאר              ה
 

 

קטו  מלכים א פרק ז

  

  :ה בפרטותד ללמוד את המכונ" ניגש בסועתה

  

ה ַהְמכֹוָנה)כח( ּ ְוֶזה ַמעׂשֵ ין ,ּ ִמְסְגרֹת ָלֶהם,ֲ ּ וִמְסְגרֹת ּבֵ ּ

ים ַלּבִ   :ַהׁשְ
 

  .)קכז פלטה בזמנינו( קכו המסגרת הוא כמין טבלא

  :וכך הוא מעשה המכונה

יש מחיצה נמוכה מקפת ,  למטה בתחתית המכונה:ִּמְסְגֹרת ָלֶהם
אחד מאלו  וכל .קכח וסוגרת את המכונה מכל ארבעת צדדיה

  .קכט המחיצות נקרא מסגרת

ים ַלּבִ   .קל אך כאן הם זקופים,  שליבות סולםכעין :ׁשְ

עולים מקלות , )המסגרות(מהמחיצות הנמוכות בתחתית המכונה 
  .קלא נחושת דקים וזקופים כלפי מעלה

  :קלב כזה
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קכו 

  .ועוד', משנה ח' ראש השנה פרק ב', משנה י' יומא פרק ג', א משנה ג" שבת פרק כעיין .קכז 

  .מצודת דוד. י"רש .קכח 

  .י"רש .קכט 

והיינו , אלא הכוונה לטבלאות,  למה שקוראים כיום בשם זה,'מסגרת' ש לציין דאין הכוונהוי
 כן מפרש .'מסגרת'  הנמשכת בכל צד מצדדי המכונה נקראת בשם)צרה וארוכה(שכל טבלא 

  .) פלטה-ובזמנינו נקרא טבלא (י "רש

  .י"רש .קל 

  .י"רש .קלא 

  .בעמוד הבא .קלב 



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקטז

Q דופן המכונה באחד מצדדיה R  

Q המסגרות התחתונות והשלבים R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

י יםִּמְסְגֹרת ּבֵ ַלּבִ יש טבלאות , )השלבים( בין המקלות האלו :ן ַהׁשְ
  .קלג קבועות משליבה לשליבה, נוספות

  .קלד יש שנים או שלש מסגרות בין כל שליבה ושליבה

  

  :קלה ונציג ציור לזה
  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קלג 

  .י"רש .קלד 

  .הבאבעמוד  .קלה 

 המסגרות התחתונות

 שלבים



               החייםבאר              ה
 

 

קיז  מלכים א פרק ז

Q דופן המכונה באחד מצדדיה R  

Q עם מסגרות בין השלבים R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ם הם לביוהש,  מנחושתלמעלה על השלבים יש נסרים
  .קלו יםעד לנסר, מהמסגרת התחתונה

  :קלז כזה

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קלו 

  .בעמוד הבא .קלז 

  

 להם מסגרות
  

 שלבים
  

 מסגרות בין השלבים



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקיח

Q דופן המכונה באחד מצדדיה R  

Qעם הנסרים  R  

  

  

  

  

  

  

ים־ַ ְועל)כט( ַלּבִ ין ַהׁשְ ר ּבֵ ַּהִמְסְגרֹות ֲאׁשֶ ָקר ,ּ  ֲאָריֹות ּבָ

ּוְכרוִבים ים ֵכן ִמָמעל־ַ ְועל,ּ ַלּבִ ַַהׁשְ ּ ּ וִמַתַחת ַלֲאָריֹות ,ּ ּ

ָקר לֹיֹות ַמעׂשֵ   :ה מֹוָרדְֲוַלּבָ
 

 דהיינו על הפלטות הקטנות ,המסגרות שבין השלביםעל 
  .קלח הקבועות בין המקלות

צורות אריות , שמצויירים על אלו הפלטות, אמר הכתובו
הם צורת אדם עם , הכרובים( קלט וצורות בקר וצורות כרובים

  .)קמ כנפיים

  

  

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .למדנו בפסוק הקודם .קלח 

  .י"רש .קלט 

  .ק"דרוכן מפורש כאן ב, כמפורש בכל מקום .קמ 

 נסרים



               החייםבאר              ה
 

 

קיט  מלכים א פרק ז

Q המקום ששם ציירו את האריות והבקר והכרובים R  

Qן השלבים מצוייר אריות בקר וכרובים  על המסגרות ביR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ן ִמָמַעל ְוַעל ים ּכֵ ַלּבִ  והכן .קמא על השלבים יש כןמ למעלה :ַּהׁשְ
  .א"ה להלן בפסוק ל"יתבאר איעצמו 

  

ָקר ּוִמַתַחת ַלֲאָריֹות ְוַלּבָ ה מֹוָרד,ּ  מתחת לאריות ולבקר : לֹיֹות ַמֲעׂשֵ
  . קמב כרוביםמצויירים 

  :קמג כזה

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קמא 

  .י"כן נראה בלשון רש .קמב 

  .י"כן נראה בלשון רש .קמג 
  .הציור בעמוד הבא

  

 כאן מצוירים אריות בקר וכרובים



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקכ

  

  

  

  

  

  

  

י מלשון , לֹיֹותהכרובים עשוים באופן של  :לֹיֹות ַּהַפעם ִיָלֶוה ִאיׁשִ ַ ּ
 דהיינו שהיו הכרובים צורת זכר ונקבה מחוברים זה ,קמד ֵאַלי
  .קמה בזה

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .ד"ח ל"בראשית כ .קמד 

  :ד"יומא נ' וראה גמ. י"רש .קמה 
  .'באים בסוד הכנודע ל, וזה סוד עליון גדול

  .ן"היחוד העליון זו
  .])המכונות היו בעזרה[ק "ולא רק בקוה(אף בחוץ בעזרה היה נגלה היחוד העליון 

וראה שלמה ,  נלמד דהיה כמו המרכה העליונה שראה יחזקאל)ק"וברד, ג"בפסוק ל(ולהלן 
  .בחכמתו מה שראה יחזקאל בנבואתו

, )בקר(וכן גם כאן יש צורות אריה ושור , במרכבה העליונה יש צורות אדם אריה שור נשר
  . אולי אפשר לומר דזה ענין הכנפים שיש לכרובים, ונשר.)אדם(והכרובים 

  

 שהצורות לא היו חקוקים על המכונה ,'לויות מעשה מורד' ם פירש את המילים"אך המלבי
ות שמתחת לארי: ומפרש כך. כ חיברו אותם למכונה"ואח, שהיו עשויים בנפרד, אלא, עצמה

בין הציור לדבר שאליו היו מחוברים , אלא תחת, י"ואין זה תחת כפי רש(ה תחת הכרובים "ולבקר וה
והיו הטסים האלו עם הצורות , אשר אל הטסים נדבקו הצורות, היו טסים מחוברים, )הציורים

  . שעליהם מחוברים למכונה עם מסמרות
אלא שמפרש בענין אחר , אישי איליכ לויות הוא מלשון חיבור כמו הפעם ילוה "ם ג"ולהמלבי

  . י"ממה שפירש רש
  .שהטסים האלה היו מרודדים ולא מותכים, ם הוא"לפי המלבי 'מורד'

  

  ציור של

 אריות

  

  ציור של

 בקר
 

  

  ציור של

 כרובים
 



               החייםבאר              ה
 

 

קכא  מלכים א פרק ז

ה מֹוָרד ולא , לא בולטים בעובי,  צורות הכרובים מרודדים:ַמֲעׂשֵ
  .קמו חקוקים בשיקוע

  

ת ַלְמכֹו)ל( עה אֹוַפֵני ְנחֹׁשֶ ּ ְוַאְרּבָ ּ  ְוַסְרֵני ,ָנה ָהַאַחתָ

ת עה ַפעמָֹתיו ְכֵתֹפת ָלֶהם,ְנחֹׁשֶ ּ ְוַאְרּבָ ֲ ּ ִמַתַחת ַלִכיֹר ,ָ ּ ּ

  :ֵ ֵמעֶבר ִאיׁש לֹיֹות,ַּהְכֵתֹפת ְיֻצקֹות
 

  .קמז שנים מלפניו ושנים מאחריו, ונה יש ארבעה גלגליםלכל מכ

ונלמד את זה , קמח והגלגלים מתחברים למכונה בפינות המכונה
  .ה"להלן אי

  .)קנא בׂשֶּ ֶכ,ׂשֶבּכמו ֶכ, קנ יֵרְסי הוא ִנֵנְרַס( .קמט נסרים :ְרֵניַס

ת מול המסגרות , בדופן המכונה בחלקו העליון :ַסְרֵני ְנחֹׁשֶ
  .קנב  נחושת שלנסריםיש  ,התחתונות

  :קנגכזה

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קמו 

  .שגם הם היו מרודדים, הם גם על האריות והבקר 'מעשה מורד' אולי מילות

  .מצודת דוד. י"רש .קמז 

  .ח"י לעיל בפסוק כ"רש .קמח 

  .מצודת דוד. י"רש .קמט 

  .י"פ רש"ע .קנ 

  .מצודת ציון .קנא 

  .י"רש .קנב 

  .בעמוד הבא .קנג 



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקכב

Q דופן המכונה באחד מצדדיה R  

Q ת עם   R  נסרים מנחושת- ַסְרֵני ְנחֹׁשֶ

  

  

  

  

  

  

  

ָעה ַפֲעֹמָת ֵתפֹת ָלֶהםְוַאְרּבָ הכן הוא  ש,כן בארבעה פינות ה:יו ּכְ
  .קנד  יש כתפות,)והכן עצמו יתבאר בפסוק הבא(על המכונה מ

הכתפות עולים מארבעה הפינות של גג : וכך מעשה הכתפות
  .קנה ושם בתחתית הכן הם מחוברות,  הכןעד, המכונה

  .קנו כ"ליו אחולא שחוברו א,  יחד עם הכןהכתפות ניצוקו

שזה יוצא מתחת ,  הכתפות מגיעים אל מתחת לכן:ֹּירִּמַתַחת ַלּכִ
  .קנז מאחר שהכיור הוא בתוך הכן, לכיור

  :קנח כזה
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קנד 

  .י מספרים אחרים"ולא כפי הסוגריים ברש, י בפנים"וזה מה שמפרש רש. י"רש .קנה 

  .י"רש .קנו 

  .י מספרים אחרים"ולא כפי הסוגריים ברש, י בפנים"וזה מה שמפרש רש. י"רש .קנז 

  .בעמוד הבא .קנח 
  . ש לשים לב שהאיורים אינם תלל מימדי: הערה כללית לאיורי המכונה



               החייםבאר              ה
 

 

קכג  מלכים א פרק ז

Qומקומם במכונה,  הכתפות R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
  
  
  

 הכיור

  
  
  

 הכן



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקכד

דהיינו מהצד של , כל אחד מהכתפות מהעבר של :ֵמֵעֶבר ִאיׁש

 זכר ונקבה דהיינו ציורי ,לֹיֹות ר היה מצוי,קנט כל אחד מהכתפות
  .קס וברים זה בזהמח

  

ַאָמה)לא( ית ַלֹכֶתֶרת ָוַמעָלה ּבָ ּ וִפיהו ִמּבֵ ְּ ּ ָ וִפיָה עֹגל ,ּ ּ

ה ֵּכן ַאָמה ַוֲחִצי ָהַאָמה־ֲַמעׂשֵ  ,ִּפיָה ִמְקָלעֹות־ַעל־ ְוַגם,ּ

עֹות לֹא עֻגלֹות ּוִמְסְגרֵֹתיֶהם ְמֻרּבָ ֲּ ּ:  
 

 והגג נקרא .קסא גג המכונה עשוי כמו כובע משופע מכל צדדיו
  .קסב 'תכותר'

  :כעין זה

  

  

  

  

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קנט 
  . )'ה כ"שמות כ(הכתוב בכרובים , י מציין לפסוק איש אל אחיו"וברש

  .י"רש .קס 

  .י"רש .קסא 

  .י"רש .קסב 



               החייםבאר              ה
 

 

קכה  מלכים א פרק ז

, ולחור הזה יש מחיצות סביב, במרכז גג המכונה יש חור
  .קסג העולים לגובה חצי אמה

  :קסד כעין זה

  

Qכתלי הנקב במרכזו, ג המכונה עולה בשיפוע ג R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אמה ,עד השפה שממולו, אחדצד שפתו במ: רוחב הנקב
  .קסה וחצי

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קסג 

  .ובאמת שיפוע הגג הוא מכל ארבעת הרוחות. איורי המכונה אינם תלת מימד .קסד 



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקכו

  .קסו 'פי הכותרת'רא והנקב עם כתליו נק', כותרת'הגג נקרא 

  

הנקב (ותחילה נבאר את פי הכותרת , באר את מילות הפסוקונ

  . כ את הכן התחוב בו"ואח, )עם הכתלים בגג המכונה

ה,ִפיָה ָעגֹל שהוא הנקב עם המחיצות ,  פי הכותרת:ֵכן  ַמֲעׂשֵ
  .קסז במרכז גג המכונה

  .קסח הכן שהוא עגולחתתית  כמו ,הנקב הזה עם מחיצותיו עגול

מדופן צד אחד עד , רוחב הנקב עם דפנותיו :ּה ַוֲחִצי ָהַאָמהַּאָמ
  .קסט אמה וחצי, הדופן בצד השני

  :כזה

Q מבט מלמעלה - רוחב פי המכונה R  
  

  

  

  

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"וכן משמע בלשון רש. מצודת דוד .קסה 

  .י"רש .קסו 

  .י"רש .קסז 

  .י"רש. מצודת דוד .קסח 

  .י"וכן משמע בלשון רש. מצודת דוד .קסט 

  

 }------ --- -- -  ה וחציאמ -- -- - ------ {



               החייםבאר              ה
 

 

קכז  מלכים א פרק ז

  .קע  על פי הכותרת מצוייר פרחים:ִּפיָה ִמְקָלעֹות ַעל ְוַגם

  

Q המקום ששם ציירו את הפרחים R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ית ַלּכֹ ּוִפיהו ִמּבֵ ַאָמה ֶתֶרת ָוַמְעָלהּ   :ּּבָ
ּוִפיהו ית ַלּכֶֹתֶרת ,פי הכן: ּ   .קעא  עולה מתוך פי הכותרת:ִמּבֵ

  .קעב ושוליו תחובים בתוכו, דהיינו שהכן מונח על פי הכותרת
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .י"רש .קע 

  .י"רש .קעא 

  .י"רש .קעב 

  

  פי הכותרת
  

 םפרחימצויירים כאן 
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 מלכים א פרק זקכח

ַאָמה ,וממשיך ועולה ובולט כלפי מעלה: ָוַמְעָלה  בגובה :ּּבָ
  .קעג אמה

 הוא ,חוץ מחלקו התחוב בתוך פי הכותרת, דהיינו שגובה הכן
  .קעד אמה

וחלקו , הכן בחלקו התחתון הנתחב בתוך פי הכותרת עגול
  .קעה מרובע, העליון הבולט מלמעלה אמה

  :קעו כזה

Q הכן R  
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  .י"רש .קעג 

  .י"רש .קעד 

כ " וא,'זויות הכן' אומר בפירוש' כ זה כך כי בפסוק ל"י ג"ולפי רש. כך מפורש במצודת דוד .קעה 
  .מוכרח שהוא מרובע כי יש לו זויות

  . ובעמודים הבאיםבעמוד זה .קעו 

  גובה הכן מעל החלק שנכנס במכונה
  אמה1

 החלק מהכן שנכנס במכונה
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קכט  מלכים א פרק ז

Q הכן ופי הכותרת R  

Q פי הכותרתמעל הכן  R  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  פי הכותרתבתוךחלק זה של הכן נכנס 

  

 הכותרת

  

 פי הכותרת
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 מלכים א פרק זקל

Q הכן ופי הכותרת R  

Q  פי הכותרתוךתבנכנס  הכןתחתית  R  
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קלא  מלכים א פרק ז

עֹות לֹא ֲעֻגלֹות ּוִמְסְגרֵֹתיֶהם ְמֻרּבָ ּ המסגרות אשר בין השלבים  :ּ
  .קעז ולא עגולות,  היו מרובעות בכל ארכן)שלמדנו לעיל(

  

עת ָהאֹוַפִנים ְלִמַתַחת ַלִמְסְגרֹות)לב( ּ ְוַאְרּבַ ּ ּּ  ִוידֹות ,ַ

ְמכֹוָנה ָּהאֹוַפִנים ּבַ ּ ְוקֹוַמת ָהאֹוַפן ָהֶאָחד ַאָמה ַוֲחִצי ,ּ

  :ַּאָמהָה
 

  . קעח ארבעת הגלגלים של המכונה הם מתחת לכל המסגרות

ועליהם ,  התחוב בנקבי האופניםקעט  הוא העץ:ּדֹות ָהאֹוַפִניםְי
  .קפ מתגלגלים האופנים

ְמכֹוָנה ִּוידֹות ָהֽאֹוַפִנים ּבַ דבוקים יצוקים במכונה  ידות האופנים :ּ
  .קפא ביציקה אחת

  .אמה וחצי, וגובה כל אופן
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  .י לא נתפרש"וברש. מצודת דוד .קעז 
מאחר , ולא רק אלו שבין השלבים, י הכוונה כאן על המסגרות הגדולות"ויתכן דלפי רש

י על המסגרות "ומפרש רש, כתוב מיד וארבעת האופנים למתחת למסגרות, שבפסוק הבא
חיל בפסוק זה לדבר שוב י כבר הת"ולכן יתכן דלפי רש. לא על אלו שבין השלבים, הגדולות

  .אמנם אינו מוכרח. מהמסגרות

  .ג"רלב .קעח 
  .כמו שפירשתי,  שהמסגרות מיד אופן ליד אופן.וארבעת האופנים למתחת למסגרות: י"וברש

  .רק עבור ההסבר אומרים את המילה עץ, אמנם פשוט שזה היה של נחושת .קעט 

  .מצודת דוד. מצודת ציון. י"רש .קפ 

  .י"רש .קפא 
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 מלכים א פרק זקלב

ֲ וַמע)לג( ה אֹוַפן ַהֶמְרָכָבהּ ה ָהאֹוַפִנים ְכַמעׂשֵ ּׂשֵ ּ ּ  ְידֹוָתם ,ֲּ

ֵריֶהם ַהֹכל מוָצק ֵקיֶהם ְוִחׁשֻ יֶהם ְוִחׁשֻ ְּוַגּבֵ ּ ּ ּ:  
 

מעשה האופנים של המרכבה כ, ופנים של המכונהומעשה הא
  .קפב העליונה שראה יחזקאל במראה הנבואה

  .קפג וראה שלמה בחכמתו מה שראה יחזקאל בנבואתו

שתי , האופנים עשויים אופן בתוך האופן, בת הקודשושם במרכ
י כן יכולים להתגלגל "וע, וכן היה גם כאן בגלגלי המכונה, וערב

ולא רק קדימה ואחורה כמו באופנים , לכל ארבעת הרוחות
  .קפד רגילים

 מסתובב והגלגל הקטן, י שיש גלגל קטן בתוך הגלגל הגדול"וזה ע(
 שלמדנו מקודם נכנס בתוך הגלגל ויד האופן, והגדול במאונך, במאוזן
  .י כן מתגלגל לכל הצדדים"וע, הקטן

, כ רוצים שיסתובב"ואח, כי כאשר מסתובב הגלגל הגדול ממזרח למערב
ואז , חצי סיבוב, העומד במאוזן, מסובבים את הגלגל הקטן, מדרום לצפון

  .אפשר לסובב את הגלגל הגדול מדרום לצפון

הגלגל אלא ש, ים לתינוקות כיוםולמעשה יש את זה בעגלות המשמש
ולהבין הדבר . אבל הוא גלגל ממש, הקטן הזה הוא מוארך בצורת מקל

ומבשרי . ב בגלגלי העגלות כיוםיש להסתכל ולהתבונן היט, על בוריו
  .)אחזה אלוק
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  .י"רש. תרגום יונתן. ק"רד .קפב 

  .ק"רד .קפג 

  .י"רש .קפד 

האופן העשוי בתוך האופן זה ממזרח למערב וזה : )'י' י(וראה את לשון המצודת דוד ביחזקאל 
  .מצפון לדרום שאז יכול הוא להתגלגל לכל רוח מבלי סבוב והחזרה

  .שאופן הנקבע תוך אופן יתגלגל לכל צד: )ז"ט' א(ם ביחזקאל "ובמלבי
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קלג

  

ועליו מתגלגלים ,  התחוב בנקבי האופניםקפה העץ: ְידֹוָתם
  .קפו האופנים

יֶהם   .קפז הנקב באמצע הגלגל :ְוַגּבֵ

ֵקיֶהם   .קפח  העיגול הגדול סביב הגלגל:ְּוִחׁשֻ
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  .רק עבור ההסבר אומרים את המילה עץ, שוט שזה היה של נחושתאמנם פ .קפה 

  .י"רש .קפו 

  .מצודת ציון. י"רש .קפז 

  .)מצודת ציון(המקום הזה הוא הגבוה מכל הגלגל , ונקרא כן משום דכשהגלגל שוכב בארץ

  .מצודת ציון. י"רש .קפח 

 )ז"א כ"שמות י(וכמו , ]הם החישורים[משום שהחשוקים חוגרים את זרועות האופן , ונקרא כך
  .)מצודת ציון(וחשוקיהם כסף 

שזה מורה על , דהרי על המכונה היו ציורים של לויות, ואפשר להוסיף בטעם שנקרא חשוקיהם
 שהראו לעולי רגלים את הכרובים שהם .)יומא נד(וכמאמר הגמרא , ת לעמו אהובו"חיבת השי

ז אפשר "ולפי. ש"עי.  זכר ונקבהואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת, מעורים זה בזה
ת חושק "שהשי,  כי בי חשק ואפלטהועניןשמרומז בכאן , הוא,  שנקרא חשוקעניןלומר שה

וכמו שמבואר בקדושת לוי בקדושה שלישית מפורים , ושש ושמח בהם, מאוד בבניו אהוביו
 כי פסוק זה קשה למה איחר המוקדם :ל"וז )'ט ב"שמות י(' וכמו שמבואר באור החיים הק, ש"עי

סנהדרין (ואולי שהוא על דרך אומרם , היה לו להקדים קודם פסוק שלפניו שאמר באו מדבר סיני
שלהיות כי הוא זה יום המקווה לבורא לתורה ,  אהבה מקלקלת השורה להקדים המאוחר:)ה"ק

לעולם לעליונים ולתחתונים ומיום הבריאה והם יושבים ומצפים מתי יבואו בני ישראל מדבר 
לזה כשהגיעו שמה לא עצרו כח לספר סדר הדבר ותכף קדמה ההודעה באומרו ביום הזה , סיני

הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו שמים וארץ כי זה הוא תכלית הבריאה ' באו וגו
  .ל"עכ. ותקותה ואחר כך חזר הכתוב להודיע פרטן של דברים

הלכות (ם " את לשון קדשו של הרמבוראה. ה בכל לבבנו"ה ודבקים בקב"ואנו חושקים בהקב
אהבה גדולה יתירה עזה מאוד עד ' וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה: )'ג' תשובה י

ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו ' שתהא נפשו קשורה באהבת ה
שהוא אוכל פנויה מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה 

בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל ' יתר מזה תהיה אהבת ה. ושותה
 וכל שיר השירים .'כי חולת אהבה אני ')'ה' שיר השירים ב(והוא ששלמה אמר דרך משל . נפשך

  .משל הוא לענין זה

 

 מלכים א פרק ז
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קלד

ֵריֶה המחברים בין העיגול הגדול לנקב ,  הגלגל זרועות:םְּוִחׁשֻ
  .קפט במרכז
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אדם עד שישגה ה נקשרת בלבו של "דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב :ל"וז )'בהלכה ו(ולהלן 
. כמו שצוה ואמר בכל לבבך ובכל נפשך. בה תמיד כראוי ויעזוב כל מה שבעולם חוץ ממנה

ועל פי הדעה תהיה האהבה אם מעט מעט ואם הרבה . ה אלא בדעת שידעהו"אינו אוהב הקב
לפיכך צריך האדם ליחד עצמו להבין ולהשכיל בחכמות ותבונות המודיעים לו את קונו . הרבה

  .יש באדם להבין ולהשיג כמו שבארנו בהלכות יסודי התורהכפי כח ש
 ובמגילת אסתר כתוב הגם לכבוש את .'וכיבושיהון' :ובתרגום כאן מתרגם את מילת וחשוקיהם

ד דרוש "כ נראה אולי אפשר לומר ע"וא. י שם"וראה ברש, )'ח' אסתר ז(המלכה עמי בבית 
 של יחוד כנסת ישראל עם עניןת רואים שבמכונו. ל"וד,  של יחודעניןדרואים דכיבוש הוא 

  .וכמו שלמדנו כבר דאופני המכונות היו דוגמת האופנים במרכבה העליונה. דודה

  .מצודת ציון. י"רש .קפט 
וכמו חשרת , משום שקושרים את העיגול הגדול לאמצעית האופן אשר שם הנקב, ונקראים כן

   .)מצודת ציון(שהוא ענין קשירה , )ב"ב י"שמואל כ (מים
  .ש"ועי. ל קישור המים בעבים"ר, חשרת מים עבי שחקים מבאר מילות )שם(ג בשמואל "וברלב

ויקרא דף (ק "וכמבואר בזוה, י עם דודה"יחוד כנס, ן"יחוד זו, וגם ענין זה מורה על היחוד העליון
ל ַיד :ל"וז .)ה"נ ה ׁשֶ ד ָמַנח ְתִפּלָ ָמאָלא, ּּכַ ֵעי ְלאֹוָשָטא ְדרֹוָעא ׂשְ ָרֵאלְל, ּּבָ ֶנֶסת ִיׂשְ ָלא ָלה ִלּכְ , ַּקּבְ

ָרא ִעם ְיִמיָנא ָרא ִקׁשְ ּוְלַקׁשְ ָקא ָלה, ּ ִגין ְלַחּבְ ְּלַקְייָמא ִדְכִתיב, ּּבְ ּ י ִויִמינֹו , ּ ֹמאלֹו ַתַחת ְלרֹאׁשִ ּׂשְ
ֵקִני א. ְּתַחּבְ ַגְווָנא ִדְלֵעיּלָ ר ָנׁש ּכְ א, ְּלִאְתֲחָזָאה ּבַ ֹכּלָ ּוְלִאְתַעְטָרא ּבְ אּוְכ, ּ ֹכּלָ ִלים ּבְ ר ָנׁש ׁשְ , ֵדין ּבַ

ָאה ה ִעּלָ ְקדוׁשָ ּּבִ ִריך הוא ָקאֵרי ָעֵליה. ּ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ך ֶאְתָפָאר) ט"ישעיה מ (,ְּ ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ָ.  
ל ָיד: ותרגומו ֵמִניַח ְתִפָלה ׁשֶ ׁשֶ ּּכְ ּ ָר, ּ ֶנֶסת ִיׂשְ ל ֶאת ּכְ ֹמאל ְלַקּבֵ יט ְזרֹוַע ׂשְ ר ְָצִריך ְלהֹוׁשִ ֵאל ְוִלְקׁשֹר ֶקׁשֶ

ק אֹוָתה ֵדי ְלַחּבֵ ִּעם ַהָיִמין ּכְ תוב, ּ ְּלַקֵים ֶאת ַהּכָ ֵקִני, ּ י ִויִמינֹו ְתַחּבְ ֹמאלֹו ַתַחת ְלֹראׁשִ ּׂשְ ֵיָרֶאה . ּ ּׁשֶ
ּכֹל ְלַמְעָלה וְלִהְתַעֵטר ּבַ מֹו ׁשֶ ָּהָאָדם ּכְ ּ ּכֹל, ּ ֵלם ּבַ ה ֶעְליֹוָנה, ְוָאז ָהָאָדם ׁשָ ְקֻדׁשָ רוך הוא . ּּבִ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ך ֶאְתָפָאר)ט"ישעיה מ (,קֹוֵרא ָעָליו ר ּבְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ּ ִיׂשְ ְ.  
י ֲאבוהֹון  :ל"וז .)ב"ק ויקרא דף פ"זוה(וראה עוד ברעיא מהימנא  ר ֶאָחד ְלַגּבֵ ר לֹון ֶקׁשֶ ּוְתַקׁשֵ ּ

ַמָיא ְּדִבׁשְ רוָרה. ּ ָפה ּבְ ׂשָ הו ּבְ ּלְ ְּלֶמֱהִוי ּכֻ ִריך הואְלָבְרָכא, ּ א ּבְ קוְדׁשָ ּ ּלְ יה. ְּ ּוְלַקְדׁשֵ ּוְלַייֲחֵדיה, ּּ ּ ,
ַדְרָגא ִדיָלך ְּבְ ּ ָבה ִדיָלך, ּ ַמֲחׁשָ ְּבְ ֲאִצילות ִדיָלך, ּ ְּבַ ּ ּ ך , ּ ְְדִאְתָקָיים ּבָ ּ ּ ְוָאַצְלִתי ִמן ָהרוַח )א"במדבר י(ּ ּ ּ

ְמִתי ֲעֵליֶהם ר ָעֶליך ְוׂשַ ֲּאׁשֶ ָ.  
ֲעָתא ְדַבר ָנׁש )א בקדמיתא עובדא"ס(עֹוָבָדא ְדַקְדֵמיָתא  ::)כ"במדבר דף ק(ק "וראה עוד בזוה ׁשַ ּ ּבְ

ַקְדִמיָתא, ָקִאים ָאה ַגְרֵמיה ּבְ ֵעי ְלַדּכְ ּּבָ ל ָעֵליה ַהאי עֹול. ּ ּוְלָבַתר ְיַקּבֵ יה ְפִריׂשו , ּ א ַעל ֵריׁשֵ ְּלָפְרׂשָ ּּ
ר ִקׁשוָרא ְדִיחוָדא ְדִא. ְּדִמְצָוה ְּלָבַתר ִיְתְקׁשַ ּּ ּ יןּ ּיּנון ְתִפּלִ ל ֹראׁש)מהו תפלין(, ּ ה ׁשֶ ל ַיד, ּ ְתִפּלָ . ְוׁשֶ

ָמאָלא ׂשְ ִקׁשוָרא ֲחָדא ּבִ ּוְלַאְתְקָנא לֹון ּבְ א, ּּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא, ְוַעל ִלּבָ ֹמאלֹו ) 'שיר השירים ב (ּּכְ ׂשְ
י ְוגֹו יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ)'שיר השירים ח(ּוְכִתיב . 'ַּתַחת ְלֹראׁשִ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך ׂשִ ָך ּכַ ְוָהא . ָ

ַקְדִמיָתא. אֹוִקיְמָנא   .ְּוָדא הוא עֹוָבָדא ּבְ
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קלה

יֶהם,ְידֹוָתם: שכל אלו, ואמר הכתוב ֵקיֶהם, ְוַגּבֵ ֵריֶהם,ּ ְוִחׁשֻ  ,ּ ְוִחׁשֻ
  .קצ  כל אלו נעשו ביציקה ולא בהקשת הקורנס:ַּהּכֹל מוָצק

 

W      מי�הבאר�      X   
  

ה ִראׁשֹון : ותרגומו ָאָדם ָקם )בראשונה מעשה(ַמַעׂשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְתִחָלה- ּבְ ּ ָצִריך ְלַטֵהר ַעְצמֹו ּבַ ּ ְוַאַחר , ְ
ל ָעָליו ֹעל זֶה ך ְיַקּבֵ ר ַהִיחוד. ת ִמְצָוהִּיְפרֹׂש ַעל ֹראׁשֹו ְפִריַס, ְּכָ ר ֶקׁשֶ ך ִיָקׁשֵ ַּאַחר ּכָ ּ ּ ֵהם ְתִפִלין, ְ ּׁשֶ ּ ,

ל ָיד)מהו תפלין( ל ֹראׁש ְוׁשֶ ּ ְתִפָלה ׁשֶ ֹמאל ְוַעל ַהֵלב, ּ ׂשְ ר ֶאָחד ּבִ ֶקׁשֶ ּוְלַתְקָנם ּבְ ּ ַאְרנו , ּ ּבֵ ִפי ׁשֶ שיר (ּּכְ
י ְוגֹו)'השירים ב ֹמאלֹו ַתַחת ְלֹראׁשִ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך)'שם ח(ְּוָכתוב . 'ּ ׂשְ ך ּכַ יֵמִני ַכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ְ ׂשִ ְ .

ַאְרנו ְתִחָלה. ַּוֲהֵרי ּבֵ ּבַ ה ׁשֶ ְּוזֶהו ַהַמֲעׂשֶ ּ ק מזה "וכן כתוב בעוד מקומות בזוה. ק ההמשך"ש בזוה" ועי.ּּ
  .הענין

  .מצודת דוד .קצ 

דהם ממש , הובוונראה שמורה על ענין האהבה הגדולה שבין אבינו שבשמים לעם בני ישראל א
א "ר מראחמיסטריווקא שליט"ק מרן אדמו"וכמו ששמעתי מכ. כמו כביכול יצוקים ביציקה אחת
ֵּאל ַחי ֶחְלֵקנו צוֵרנו' שאומרים בברכות בברית מילה ּ ת הוא " ומבטאים בזה איך שכביכול השי,'ּ

כל יהודי הוא ו. )'ב ט"דברים ל( 'עמו' כי חלק ה' ,ת"ואנו חלק אחד ממש עם השי, חלק מאיתנו
  .חלק אלוק ממעל ממש

' דהנה רבינו הרב בעל התניא אומר בהרבה מקומות דכל יהודי אפי, ונראה עוד דאפשר לרמז
קל שבקלים ופושעי ישראל מוסרים ' אפי :ל"וז', קל שבקלים מוכן למסור נפשו על קידוש ה

אף אם הם בורים אחד ו' על הרוב וסובלים עינוים קשים שלא לכפור בה' נפשם על קדושת ה
נפשם ' כלל ואין מוסרי' וגם במעט שיודעים אין מתבונני. 'ועמי הארץ ואין יודעים גדולת ה

אלא בלי שום דעת והתבוננות רק כאלו הוא דבר שאי אפשר . כלל' מחמת דעת והתבוננות בה
 וישנו בכח בכל אחד. )ח"תניא פרק י( אחד בלי שום טעם וטענה ומענה כלל' כלל לכפור בה

בשום ' קל שבקלים יכול למסור נפשו בפועל ממש שלא ליפרד מאחדותו ית' מישראל ואפי
ומה שעובר שאר עבירות היינו מפני הרוח שטות שמטעהו לחשוב שאינו נפרד . אופן בעולם

אפילו קל  .)תורה אור מגילת אסתר( ה על ידי עבירה ההיא כיון שלובש ציצית ומניח תפלין"מהקב
 שום התבוננות ין צריךוא' ה להיות פורק עול ומוסר נפשו על קדושת השם יתשבקלים אינו רוצ

ונראה דאפשר לבאר . וכן בעוד הרבה מקומות. )לקוטי תורה מסעי( עמו' אחר רק שידע כי חלק ה
דלאהבה הגדולה הזאת שיש בכל איש מישראל שכל איש מישראל הוא חלק אלוק , פ זה"ע

ותו יתברך בשום אופן שבעולם דאין צריכים כלל להקשת ממעל ממש ואינו רוצה ליפרד מאחד
אבל בוודאי שיש עבודה גדולה . לעורר את האהבה' דהיינו לעבוד על המידות וכו, הקורנס

וכמו שביאר רבינו הרב בעל , לאדם לעבוד את בוראו יתברך לעורר את האהבה יותר ויותר
אלקיך ' אלהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך ה' ולא אבה הוי :ל"וז )לקוטי תורה פרשת כי תצא(התניא 

להבין מהו הפלא הגדול ועצום מה שלא אבה לשמוע בקול איש . 'לך את הקללה לברכה כו
. את הקללה לברכה מאחר שלא שמע אל בלעם כלל' בליעל כבלעם הרשע וגם מהו ויהפוך ה

ערבב  לאש השנהטלין שופר ברהענין הוא שיש מקטרגים שמקטרגים על ישראל שלכך נו
' הקטגור והוא שמחפש אחר עוונות בני ישראל ומדקדק אחריהם ללמד עליהם חובה וזהו נק

 עון לישראל ראש  למצוא מקוםם כן שהיה מחפש גגם כןבלעם שכך היה דרכו של בלעם ' בחי
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  :קצא כזה
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 הישימון וישת אל המדבר פניו מקומות שהיו עתידים שם ישראל לחטוא ל פניהפעור הנשקפה ע
' אלהיך לשמוע ופי' כ ולא אבה הוי"פ שבא בטענה אעפ" ששיבח הכתוב כי אעוזהו השבח' כו

שלא אבה לשמוע אל דבריו כלל ולא שיש להשיב על דבריו תשובה נצחת מטעם ודעת המושג 
כ למה ביאר הכתוב ולא "וכ. ומובן רק שאין מקבלין ושומעין את דבריו כלל בלי טעם ודעת

ש "וכמ' והארה משם הוי'  ממש שבכל נפש מישראל יש בחיהוא אלהיך' אלהיך כי הוי' אבה הוי
. ]ה ראה אנכי"ש מזה בד"ועמ[ממש ' עמו יעקב חבל נחלתו שהם חלק והארה משם הוי' כי חלק הוי

אהבה הטבעית המיוסדת ומוטבעת ' וביאור ענין זה הוא כי הנה בכל נפש מישראל יש בחי
כ נכנס "ואין אדם עובר עבירה אא' תו יתבטבע נפשו האלהית שלא להיות נפרד מיחודו ואחדו

 הרי' אבל ליפרד מיחודו ית' בו רוח שטות המטעה אותו לומר שאף על פי כן עודנו ביהדותו כו
נשמת אדם כנר הדולק ' מחמת טבע נפשו נר ה'  כו'ידוש הקל שבקלים מוסר נפשו על ק' אפי

וסה בלבוש שק הוא הגוף בלי טעם ודעת אלא שהיא מסותרת ומכ' שהשלהבת עולה מאליה כו
אבל כשמעורר את האהבה עד שתחפץ לצאת מלבושיה הרי ' הגשמי וממנו בא הרוח שטות כו

ברי  כי חמורים דברי סופריםעל דבר קל של ד'  שלא לעבור אפיהוא בא לידי יראת חטא
פר וספר וספור ספר הוא סו'  שלכן נקראו סופרים כי הנה יש בחיברי תורה יותר מדסופרים

 עטרת שת חיל אורה שבעל פה ת' העושה את הספר היא בחי וסופר הואורה שבכתבת' יבח
' אהבה זו הוא בחי'  ובחי]ה שחורה אני ונאוה"ה ושאבתם מים בששון ובד"ש מזה בד"ועמ[' בעלה כו

 אין סוףד פונה למעלה ורומז שהוא נמשך למעלה ל"כי הקוץ שעל היו' ד של שם הוי"קוצו של יו
כלא חשיב כי אני ' וא למעלה מגדר ההשגה ולית מחשבה תפיסא ביה וכולא קמי שהרוך הואב
ה "ס ב"וכך הוא ענין אהבה זו שהיא בלי טעם ודעת היא מצד השראת אור א' לא שניתי כו' ה

ולכן היא כשלהבת ' ממש המלובש בחכמה שמחיה את הנפש שהיא למעלה מגדר ההשגה כו
 תאתדלרותא  מסותרת צריך האדם לעוררה ובאתערק לפי שהיא' העולה מאליה ומעצמה כו

ועיין [שהיא למעלה מן הטעם והדעת ' כ ולא אבה לשמוע מבחי" להיות גילאעדלרותא אתע
  .ל"עכ. ]'ויחידה כו' ש שער ב"ש וע"ע' ד כו"כי קוצו של יו' ג שער א"ו ח"ק להרח"בשע

  .בעמוד הבא .קצא 
  .ופעם עם הכיתוב להסבר, ברפעם בלי הכיתוב להס, הצגנו את הציור שני פעמים
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 וריהםחש

 חשוקיהם
 גביהם
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Q מקום האופנים במכונה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ולא רואים , האופנים הם אופן בתוך אופן כמו שנתבאר, אמנם
  .את זה בציור
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ע ִפנֹות ַהְמֹכָנה ָהֶאָחת)לד( ע ְכֵתפֹות ֶאל ַאְרּבַ ּ ְוַאְרּבַ ּ ּּ, 

ַּהְמֹכָנה ְכֵתֶפיָה־ִמן ּ:  
 

. קצב )'פסוק ל(הם הכתפות שכבר למדנו למעלה , האלוהכתפות 
בכדי לבאר שהכתפות יצוקות יחד , וזה כתוב עוד הפעם כאן

  .קצג עם המכונה

  

ָ וְברֹאׁש ַהְמכֹוָנה ֲחִצי ָהַאָמה קֹוָמה עֹגל ָסִביב)לה( ּ ּ ּ, 

ְּועל רֹאׁש ַהְמֹכָנה ְידֶֹתיָה ּ וִמְסְגרֶֹתיָה ִמֶמָנה,ַ ּ ּ ּ:  
 

וגובה , פן סביב הנקב שבראש המכונההפסוק מבאר שהיה דו
  .קצד )א"לוכבר ביארנוהו לעיל בפסוק (זה הדופן הוא חצי אמה 

  

  :קצה כזה
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  .י"רש .קצב 

  .י"רש .קצג 

, )בפסוק כאן(כי הכתפות יצוקים יחד עם המכונה , ז יוצא שעשה את הכן יחד עם המכונה"ולפי
  .)'בפסוק ל(וגם יצוקים יחד עם הכן 

  .י"רש .קצד 

  .בעמוד הבא .קצה 
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Qובמרכז כתלי הנקב ,  גג המכונה עולה בשיפועR  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

יש שם  : ְידֶֹתיָה.קצו  של המכונה'קופסא'בראש ה :ְּוַעל רֹאׁש ַהְמכָֹנה
   .קצז )' בפסוק ל,וכבר למדנו למעלה(נסרי נחושת 

  :קצח)ראה בציור(דהיינו שיש נסרי נחושת במקום הזה 
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  .י"רשי "עפ .קצו 

  .י"רש .קצז 

  .בעמוד הבא .קצח 
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Q ְידֶֹתיָההנקראים גם( מקום נסרי הנחושת  (R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ּוִמְסְגרֶֹתיָה ִמֶמָנה ּ ּ , עמה המסגרות התחתונות של המכונה הוצקו :ּ
  .קצט כ"ולא שחוברו למכונה אח
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  .י"רש .קצט 
נראה דמורה ומראה על ענין האהבה : ונעתיק עוד הפעם, ל בענין מוצקוכבר הארכנו לעיל ע

ל יצוקים ביציקה דהם ממש כמו כביכו, הגדולה שבין אבינו שבשמים לעם בני ישראל אהובו
א שאומרים בברכות בברית "ר מראחמיסטריווקא שליט"ק מרן אדמו" מכוכמו ששמענו. אחת
ֵּאל ַחי ֶחְלֵקנו צוֵרנו' מילה ּ ואנו חלק , ת הוא חלק מאיתנו"אים בזה איך שכביכול השי ומבט,'ּ

  .וכל יהודי הוא חלק אלוק ממעל ממש. )'ב ט"דברים ל( 'עמו' כי חלק ה' ,ת"אחד ממש עם השי
  .יומא נד' וכמבואר בגמ. והיה כמער איש וליות, וכל המכונה מורה על ענין היחוד

דהרי בכל בית , ולא רק במכונה, וצקואפשר לומר דענין זה של מוצק הוא בכל פעם שמוזכר מ
  . המקדש מתגלה האהבה הגדול בין ישראל לאבינו שבשמים
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 מלכים א פרק זקמב

ַ ַוְיַפַתח על)לו( ַַהֻלחֹת ְידֶֹתיָה ְועל ־ּ  )כתיב ומסגרתיה(ּ

ִַמְסְגרֶֹתיָה ְכרוִבים ֲאָריֹות ְוִתמֹרֹת ְכַמער ּ ּ ִאיׁש ְולֹיֹות ־ּּ

  :ָסִביב
 

  .ר וצייר על נסרי הנחושת :ַּהֻלחֹת ְיֹדֶתיָה ַּוְיַפַתח ַעל

   .רא  על המסגרות התחתונותכ" צייר גוכן :יָהִּמְסְגרֶֹתְוַעל 

, צייר )התחתונותוגם על המסגרות , גם על נסרי הנחושת(על שניהם 
  .רב כרובים אריות ותימורות

ַמַער אם היו מעורות בגידין ': רד כמו, רג  הוא לשון אחיזה דיבוק:ּכְ
  .רה 'אסורות

ַמַער ם היו בצורת זכר ונקבה הכרוביש, דהיינו :ִאיׁש ְולֹיֹות ּכְ
  .רו זה בזה חבוקים ודבוקים

  צייר, שהם כזכר ונקבה מחוברים זה בזה את הכרובים:ָסִביב
  .רז סביב סביב
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  .י"פ רש"כן נראה ע .ר 

  .י"רש .רא 

  .י"רש .רב 

  .י כאן"רש .רג 

  .ביצה ז .רד 

  .י יומא נד"רש .רה 

   .'ש בגמ" ועי:יומא נד' גמ. י"רש. כאיש המעורה בלויה שלו .רו 

  .י"רש .רז 
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קמג  מלכים א פרק ז

ר ַהְמֹכנֹות)לז( ה ֵאת עׂשֶ ּ ָכזֹאת עׂשָ ֶּ ּ מוָצק ֶאָחד ִמָדה ,ָ ּ

  :ַּאַחת ֶקֶצב ֶאָחד ְלֻכָלְהָנה
 

  . עשה את כל עשר המכונותכן

כך יצק את , כמו שיצק את המכונה הראשונה :ּמוָצק ֶאָחד
  .רח כולם

  .רט כל המכונות שווים בארכם ורחבם וגבהם :ִּמָדה ַאַחת

  .רי  כל המכונות שווים כאילו נחתכו כאחד:ֶאָחדֶקֶצב 

  

ת)לח( ָרה ִכיֹרֹות ְנחֹׁשֶ ּ ַוַיעׂש עׂשָ ֲּ ת ָיִכיל ,ַ עים ּבַ ִ ַאְרּבָ

ַּהִכיֹור ָהֶאָחד ַאָמה ַהִכיֹור ָהֶאָחד,ּ ע ּבָ ּ ַאְרּבַ ּ ּ ִכיֹור ֶאָחד ,ּ ּ

ר ַהְמֹכנֹות,ַּהְמכֹוָנה ָהַאַחת־ַעל ּ ְלעׂשֶ ֶ:  
 

  .תויעש עשרה כיורות נחוש

  .ריא  שזה יוצא מאה ועשרים סאה,'בת'כל כיור מכיל ארבעים 

  .ריב כיור גבוה ארבע אמהכל 
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  .י"רש .רח 

  .ם"מלבי .רט 

  .מצודת דוד .רי 

וכל מקוה , ם שם אומר שארבעים בת זה שלשה מקואות"והמלבי. ח"ם לעיל פסוק כ"מלבי .ריא 
  .מאה ועשרים סאה, כ יוצא ארבעים בת"א, ארבעים סאה

  .ח"ם לעיל פסוק כ"מלבי. מצודת דוד כאן .ריב 

על אמה וחצי הוא אמה וחצי ורביע , ם שם דחלל הכיור אם היה עגול בכל גבהו"ואומר המלבי
  .ורביע



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקמד

  . ריג דהיינו על כל כן שעל המכונה,  כיור אחד על כל מכונהויש
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  .מצודת דוד .ריג 
  

  .ציור הכיור על המכונה, בעמוד הבא
  .עם חשבון גובה המכונה, כ ציור חלקי המכונה"ובעמוד שאח

  .לא רואים באיורים את הציורים שציירו על חלקי המכונה
  

  .ולא רואים זאת בציורים, אופני המכונה הם אופן בתוך אופן
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קמה  מלכים א פרק ז

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

 כיור
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 מלכים א פרק זקמו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אמה וחצי

 אמה

 י אמהחצ

 אמה

 ארבע אמות

 האופנים

 גוף המכונה והכותרת

 פי הכותרת

 הכן

 

 

הכיור
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קמז  מלכים א פרק ז

ּ ַוִיֵתן ֶאת)לט( ַַהְמֹכנֹות ָחֵמׁש על־ּ  ,ִּית ִמָיִמיןֶּכֶתף ַהּבַ־ּ

מֹאלֹו־ְַוָחֵמׁש על ִית ִמׂשְ ֶּכֶתף ַהּבַ ַּהָים ָנַתן ִמֶכֶתף ־ ְוֶאת,ּ ּ

ִית ַהְיָמִנית ֵקְדָמה ִממול ֶנֶגב ַּהּבַ ּ:  
 

  :בפסוק זה נלמד את מקום המכונות בבית המקדש

  .ריד נתן את המכונות בתוך עזרת כהנים

ִית   .רטו )יצוןכ המזבח הח"אשר שם הוא ג( כהניםא העזרת  הו:ַהּבַ

ִית ִמָיִמין ָחֵמׁש ַעל ֶתף ַהּבַ ֹמאלֹו  ְוָחֵמׁש ַעל,ּּכֶ ִית ִמׂשְ ֶתף ַהּבַ  נתן :ּּכֶ
וחמש מכונות משמאל , חמש מכונות מימין הכיור של משה

וכנגד , ריז שזה יוצא כנגד כתף הבית הימנית, רטז הכיור של משה
  .ריח כתף הבית השמאלית

 

  .ריט ת צפונית בעזרהבמקצוע מזרחיאת הים נתן  :ַּהָים ְוֶאת

ִית ַהְיָמִנית ֶתף ַהּבַ   .רכ דהיינו בצד צפון.  בימין הנכנס לעזרה:ִמּכֶ

  .רכא דהיינו במקצוע צפונים מזרחית.  בצד מזרח:ֵקְדָמה
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 .מצודת דוד. ק" רד.ריד 

 .מצודת דוד. ק" רד.רטו 

 .ק"השני ברד' וכן בפי. הובא בעזרת כהנים,  מסקנת השלטי גיבורים.רטז 

 .י"פ רש" ע.ריז 

פ "וע, פ מסקנת השלטי גיבורים שהובא בעזרת כהנים" ביאור מקום הכיורות הוא ע.ריח 
  .ק"פ הרד"וע, י כאן"משמעות דברי רש

  .י" רש.ריט 

  .י" רש.רכ 

  .י" רש.רכא 
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 מלכים א פרק זקמח

ִּממול ֶנֶגב   .רכב שזה יוצא צד צפון,  ממול צד דרום:ּ

ִית ַהְיָמִנית ְוֶאת:  יובן הפסוקועתה ֶתף ַהּבַ ּ ִממול ,ה ֵקְדָמ,ַּהָים ָנַתן ִמּכֶ ּ
  .רכג  דהיינו שנתן את הים במקצוע מזרחית צפונית בעזרה,ֶנֶגב

  

  :רכד כזה
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  .י" רש.רכב 

  .י" רש.רכג 

  .עמוד הבא ב.רכד 
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קמט  מלכים א פרק ז

Q מקום הים של שלמה R  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
קודש 

 הקדשים

  
 ההיכל

  
  

  בית
 החליפות

  בית
 החליפות

  עזרת כהנים

  

 התאים

 

  
 כאן

 צפון

 מערב

  נגב-דרום 

  קדמה-מזרח 

 הוא ממול נגב, צפון 

  צד זה הוא
 ימין הנכנס לעזרה
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 מלכים א פרק זקנ

ַ ַוַיעׂש ִחירֹום ֶאת)מ( ַּהִכיֹרֹות ְוֶאת־ּ ִַהָיעים ־ּ ּ

ַּהְמָלאָכה ־ָּכל־ֲ ַוְיַכל ִחיָרם ַלעׂשֹות ֶאת,ַּהִמְזָרקֹות־ְוֶאת

ית ְיהֲֹא לֹמֹה ּבֵ ה ַלֶמֶלך ׁשְ ר עׂשָ ְׁשֶ ּ   :ָוהָ
 

,  נקראים גם בשם סירותרכה  אשר להלן,הכיורותויעש חירם את 
אלא סירות ששמים בתוכם את , ואינם הכיורות שעל המכונות

  .רכו דשן המזבח

שצורתם כמו מכסה דק של , הם כלים של נחושת :יםִעָית ַהֶאְו
ומכניסים , על המזבחובהם חותים את הדשן מ, סיר עם ידית
  .רכז לתוך הסירות

  .רכח  הם כלים שמקבלים בהם את דם הקרבנות:ַּהִמְזָרקֹות ְוֶאת

לצורך , שעשה למלך שלמה, ויכל חירם לעשות את כל המלאכה
  .רכט 'בית ה

  

ַנִים)מא( ּ עֻמִדים ׁשְ ר,ַ ּ ְוֻגלֹת ַהֹכָתרֹת ֲאׁשֶ רֹאׁש ־ַעל־ּ

ָתִים ָּהעֻמִדים ׁשְ ּ ָבכֹות ׁשְ,ַ ַּתִים ְלַכסֹות ֶאתּ ְוַהׂשְ ֵתי ־ּ ּׁשְ

ר על ַֻגלֹת ַהֹכָתרֹת ֲאׁשֶ ּ ּ ּרֹאׁש ָהעמוִדים־ּ ּ ַ : 
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  .ה" פסוק מ.רכה 

  .י" רש.רכו 

  .'ז ג"י בשמות כ"רש. י כאן" רש.רכז 

  .'ז ג"י בשמות כ"רש. מצודת דוד כאן. ג כאן" רלב.רכח 

  . מצודת דוד.רכט 
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קנא  מלכים א פרק ז

ושתי גולות הכותרות אשר על ראש , עמודי יכין ובועזשני 
  .העמודים כמו שלמדנו לעיל

ַתִים ָבכֹות ׁשְ ְּוַהׂשְ ֵתי ֻגלֹת ַהּכָֹתֹרת ֲאׁשֶ ְלַכּסֹות ֶאת, ּ ּׁשְ ּ ֹראׁש  ַעל רּ
ָּהַעמוִד ֵתי ֻגלֹת ':  הגולות העליונות שעל העמודים נקראים:יםּ ּׁשְ ּ ּ

ר ֹּראׁש ָהַעמוִדים ַעל ַהּכָֹתֹרת ֲאׁשֶ ועליהם אמר שהם מכוסים , 'ּ
  .רל בשבכה

ויוצא שתי שבכות לשתי העמודים , בכל עמוד יש שבכה אחת
  .יחד

  

ָבכֹות־ ְוֶאת)מב( ֵתי ַהׂשְ ע ֵמאֹות ִלׁשְ ָּהִרמִֹנים ַאְרּבַ ּ ּ, 

ֵני ָבָכה ָהֶאָחת־ׁשְ ּטוִרים ִרמִֹנים ַלׂשְ ּ ֵתי ־ּ ְלַכסֹות ֶאת,ּ ּׁשְ

ר על ַֻגלֹת ַהֹכָתרֹת ֲאׁשֶ ּ ּ ְּפֵני ָהעמוִדים־ּ ּ ַ ּ:  
 

כי לכל עמוד , ואת הרימונים ארבע מאות לשני העמודים יחד
  .רלא ובכל טור מאה רימונים, היו שני טורים רימונים

מכסים את ו, והרימונים האלה היו תלויים בתחתית כל שבכה
  .רלב כמו שלמדנו לעיל, הגולה התחתונה של כל עמוד

  :רלג כזה
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  .ם" מלבי.רל 

  .ם" מלבי.רלא 

  .ם" מלבי.רלב 

  . בעמוד הבא.רלג 
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 מלכים א פרק זקנב

Q כסוייה כותרת העמוד עם R  
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קנג  מלכים א פרק ז

ר־ ְוֶאת)מג(  ַָהְמֹכנֹות עׂשֶ ָרה ־ ְוֶאת,ּ ֲַהִכיֹרֹת עׂשָ ּ ּ

  : ַּהְמֹכנֹות־ַעל
 

  .על המכונותהכיורות שועשר , מכונותהועשר 

  

ֵנים־ ְוֶאת,ַּהָים ָהֶאָחד־ ְוֶאת)מד( ָקר ׁשְ ר ַתַחת ־ַהּבָ ּעׂשָ ָ

  : ַּהָים
 

  .ותחתיו שנים עשר בקר, ואת הים האחד

  

ִַהָיעים ְוֶאת־ַּהִסירֹות ְוֶאת־ ְוֶאת)מה( ַּהִמְזָרקֹות ְוֵאת ־ּ

ה ִחיָרם ַלֶמֶלך )כתיב האהל(ַּהֵכִלים ־ָּכל ר עׂשָ ְ ָהֵאֶלה ֲאׁשֶ ּ ָּ

ית לֹמֹה ּבֵ ת ְממָֹרט,ָוה ְיהֹׁשְ  :  ְנחֹׁשֶ
 

ירֹות ְוֶאת שבתוכם , רלד ' בפסוק משנזכרו שהם הכיורות ,ַהּסִ
  .רלה )ואינם הכיורות שעל המכונות(שמים את דשן המזבח 

  . 'שלמדנו בפסוק מ, ואת היעים ואת המזרקות

', עשה חירם למלך שלמה עבור בית ה, ואת כל הכלים האלה

ת ְמֹמָרט, רלו כמו שעשה משה רבינו עבור המשכן  עשוי :ְנחֹׁשֶ
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  .'י לעיל פסוק מ"רש. ם כאן" מלבי.רלד 

  .'י לעיל פסוק מ" רש.רלה 

  .ק" רד. תרגום יונתן.רלו 
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 מלכים א פרק זקנד

 ,רלט צח ובהיר, רלח צרוף ומזוקק, רלז זך ונקי,  מאודמנחושת טוב
  .רמ ויקר מאוד

ל ִלים ָהֵאֶלה ּכָ   הכליםדהיינו שאת אלו, רמא לֶהֹא והכתיב הוא ָה:ַּהּכֵ
  .רמב  כמו שעשה משה רבינו באהל מועדעשה

  

ַמעֵבה )מו( ִכַכר ַהַיְרֵדן ְיָצָקם ַהֶמֶלך ּבְ ֲ ּבְ ְ ּ ּּ ין ,ָהֲאָדָמהּ  ּבֵ

ֻּסכֹות וֵבין ָצְרָתן ּ:  
 

ושפך בהם את , בעובי האדמה חפר את צורות הכלים ההם
  .רמג הנחושת לאחר ההתכה

ר ַהַיְרֵדן ִכּכַ ּּבְ   .רמד מישור הירדןב :ּ

היה , הזה שהוא מישור הירדן בין סוכות ובין צרתןבמקום ו
ושם היתה האדמה עבה ומוכשרת , רמה העפר טוב עבור התכה

  .רמו כה זולמלא

  .רמז המלך בעצמו עסק והשגיח על היציקה
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  .ק" רד.רלז 

  . מצודת דוד.רלח 

  . מצודת ציון.רלט 

  .ם" מלבי.רמ 

  . ניקדנו בכדי שיהיה יותר מובן.רמא 

  .ק"רד.  תרגום יונתן.רמב 

  . מצודת דוד.רמג 

  .ק"רד.  תרגום יונתן.רמד 

  .ק" רד.רמה 

  .ם" מלבי.רמו 
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קנה  מלכים א פרק ז

לֹמֹה ֶאת )מז( ַּוַיַנח ׁשְ  לֹא ,ַּהֵכִלים ֵמרֹב ְמֹאד ְמֹאד־ָּכל־ּ

ת ַקל ַהְנחֹׁשֶ  : ֶּנְחַקר ִמׁשְ
 

מפני שהיו מרובים מאוד , וינח שלמה מלשקול את כל הכלים
  .רמח וחדל לספור משקלם, מאוד

  

לֹמֹה ֵאת ָכל)מח( ּ ַוַיעׂש ׁשְ ַ ית ְיהַֹה־ּ ר ּבֵ  ֵאת ,ָוהֵּכִלים ֲאׁשֶ

ח ַהָזָהב ְוֶאת ר עָליו ֶלֶחם ַהָפִנים ָזָהב־ִּמְזּבַ ְלָחן ֲאׁשֶ ַּהׁשֻ ָ ּ :  
 

את מזבח הזהב , רמט 'ויעש שלמה את כל הכלים אשר לבית ה
עשוי מאבנים ,  ששלמה עשה מזבח הקטורת חדשרנ כמו שלמדנו לעיל(

זהב כאן (ו לחם הפנים לחן שעליוואת הש, )ומצופה בעץ ועל זה זהב

  .)רנא חוזר על השולחן

לחן וומפני שעיקר המצוה הוא רק ש, ועשה עשר שולחנות
  .רנב לכן כתוב בלשון יחיד, אחד

  

מֹאַּהְמֹנרֹות ָחֵמׁש ־ ְוֶאת)מט( ִּמָיִמין ְוָחֵמׁש ִמׂשְ ל ִלְפֵני ּ
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  .ם" מלבי.רמז 

  .מצודת דוד. י" רש.רמח 

  . מצודת דוד.רמט 

  .'פסוק כ'  פרק ו.רנ 

  .ד מצודת דו.רנא 

  .ם" מלבי.רנב 



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקנו

ַּהְדִביר ָזָהב ָסגור ּ ְוַהֶפַרח ְוַהֵנ,ּ   :ּרֹת ְוַהֶמְלָקַחִים ָזָהבּ
 

וחמש מנורות מימין המנורה , היה המנורה של משה באמצע
  .רנג וחמש מנורות משמאל המנורה של משה, של משה

וחמש  ,השולחן של משה באמצע: וכן היו גם השולחנות
וחמש שולחנות משמאל , שולחנות מימין השולחן של משה

  .רנד השולחן של משה

  .ירשזה לפני הדב,  המנורות היו בהיכל:ִּלְפֵני ַהְדִביר

וכבר ,  המנורות שעשה שלמה עשויים מזהב סגור:ָּזָהב ָסגור
  . נתבאר לעיל שזה זהב טוב מאוד

ולכל מנורה הביא ,  שעשה שלמה עשר מנורותרנה ל אמרו"וחז
והכניס לכור אלף פעמים עד שהעמידו על כיכר , אלף כיכר זהב

  .רנו אחד

  .רנז  הפרחים של המנורה:ְּוַהֶפַרח

 כאשר אין המנורה מזהב אין צריך כי, והוצרך לכתוב את זה
היה , י שהיה המנורה מזהב"וע, רנח גביעים כפתורים ופרחים

  .רנט פרחים
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  .ם" מלבי.רנג 

  .ם" מלבי.רנד 

ְּוַהֶפַרח ְוַהֵנרֹות ְוַהֶמְלַקַחִים ָזָהב הוא ִמְכלֹות ָזָהב )א"כ' ד' ב( על הפסוק בדברי הימים .רנה  ּ ּ ּ.  

  .ט" מנחות דף כ.רנו 

  .ם"מלבי. מצודת ציון. י" רש.רנז 

  .'הלכה ד' ם הלכות בית הבחירה פרק ג" כנפסק ברמב.רנח 

  .ם" מלבי.רנט 



               החייםבאר              ה
 

 

קנז  מלכים א פרק ז

  .רס שנותנים בהם את השמן ואת הפתילה הבזיכים :ְּוַהֵנרֹת

ים שמרימים בהם את הפתילה מתוך המלקחי :ְּוַהֶמְלָקַחִים ָזָהב
  .רסא השמן

  

ּ ְוַהִספֹות ְוַהְמַזְמרֹות ְוַהִמְז)נ( ּ ָּרקֹות ְוַהַכפֹות ְוַהַמְחתֹות ּּ ּ ּּ

ִית ַהְפִניִמי ְלֹקֶדׁש ,ָּזָהב ָסגור ּ ְוַהֹפתֹות ְלַדְלתֹות ַהּבַ ּ

ִית ַלֵהיָכל ָזָהב ים ְלַדְלֵתי ַהּבַ   :ַּהֳקָדׁשִ
 

פֹות עוד סוג כלי ( רסג כ כלי זמר" ג:ַּהְמַזְמרֹותְו. רסב  מין כלי זמר:ְּוַהּסִ

  .)רסד זמר

  .רסה ים שמקבלים בהם את דם הקרבנות הם הכל:ְּוַהִמְזָרקֹות

פֹות   .רסו  בזיכי לבונה:ְּוַהּכַ

ְּוַהַמְחתֹות וכן להוליך גחלים .  לחתות בהם את תרומת הדשן:ּ
  .רסז עבור הקטרת הקטורת, ממזבח החיצון למזבח הפנימי

  .כל אלו עשויים זהב סגור
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  .ח"ם ובמנחות דף פ"עיין במלבי,  מדוע נכתב בדווקאעניןוב. י" רש.רס 

  .י" רש.רסא 

  .י" רש.רסב 

  .י" רש.רסג 

  .ג"פ רלב" ע.רסד 

  .י" רש.רסה 

  . מצודת ציון.י" רש.רסו 

  .י" רש.רסז 



               החייםבאר              ה
 

 

 מלכים א פרק זקנח

  .רסח שפותחים בהם את המנעול,  המפתחות:ַּהפֹתֹות

ִית ַהְפִניִמי . המפתחות,ַּהפֹתֹות  לדלתות הבית :ְּלַדְלתֹות ַהּבַ

ים הפנימי שהוא ִית וכן  .ּקֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ   .ֵהיָכלה  שהוא,ְלַדְלֵתי ַהּבַ
  .רסט  כל המפתחות גם לקודש הקדשים וגם להיכל היו זהב:ָזָהב

  

ַלם ָכל)נא( ּ ַוִתׁשְ לֹמֹה ־ּ ה ַהֶמֶלך ׁשְ ר עׂשָ ְַהְמָלאָכה ֲאׁשֶ ּ ָּ

ית ְיהֹ לֹמֹה ֶאת ,ָוהּבֵ י ָדִוד ָאִביו ־ַּוָיֵבא ׁשְ ָּקְדׁשֵ

ית ־ַּהָזָהב ְוֶאת־ַּהֶכֶסף ְוֶאת־ֶאת ֹאְצרֹות ּבֵ ַּהֵכִלים ָנַתן ּבְ

  :ָוהְיהֹ
 

  .'ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה לבית ה

, ושלמה הכניס את מה שהקדיש דוד אביו עבור בית המקדש
כי לא רצה . 'הבאוצרות בית , את הכסף ואת הזהב ואת הכלים

ולכן הכניסם לאוצרות בית , להשתמש בהם עבור בנין הבית
  .רע 'ה
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  .י" רש.רסח 

  . את כל לשון הפסוק)פירושהב( לא הבאנו כאן .י" רש.רסט 

  .ק בפירושם השני"י ורד"פ רש"וע.  מצודת דוד.רע 

ושמעתי  :ל"י וז"ראה ברש, טעם שלא רצה להשתמש בקדשי דוד אביו עבור בנין הביתוה
, שלא יהיו העובדי כוכבים אומרים,  לפי שהיה יודע שסופו ליחרב,מחכמי ישראל שהיו אומרין

 ,ויש אומרים. שנבנה מן גזלות וחבלות שגזל מהם דוד, שלקחו נקמתם מן הבית, קשה יראתם
והיה לו לבזבז ההקדשות , שנה אחר שנה,  בימי אביו שלש שניםרעב היה, כך אמר שלמה

ויש אומרים כך : )בפירוש הזה(ק "ק מסיים הענין וזלה"וברד. ל"עכ. להחיות בהן עניי ישראל, הללו
רעב היה בימי אבא שלוש שנים והיה לו לבזבז ההקדשות האלה להחיוות בהם , אמר שלמה
  . ל"עכ.  יהיו שמורין לעת הצורך,עניי ישראל



  באר                           החייםה
 

 

קנט  בית שלמה המלך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  ספר

  באר החיים
  
  

  בית
  שלמה המלך
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קסא

  

  

  
 

  'פרק ז' מלכים א

  ב"י - ' אפסוקים
  

ָנהּבֵ־ ְוֶאת)א( ֵרה ׁשָ לֹׁש עׂשְ לֹמֹה ׁשְ ָנה ׁשְ  ַוְיַכל ,ֶיתֹו ּבָ

יתֹו־ָּכל־ֶאת   : ּבֵ
 

 שסיים שלמה המלך לבנות את בית המקדש במשך א לאחר
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   :ל"וז. ם בביאור בית שלמה"ת לשון המלבי ומתחילה נציג בכאן א.א 

 ויהי )י, להלן ט(ש למטה "וכמ, שאחר בנין בית המקדש התחיל בנין ביתו.  שלש עשרה שנה)א(
אף על פי שנמשך הבנין . ויכל את ביתו: מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הבתים

  :נין עד שכלהומ לא קץ בטורח הב"ימים רבים מ
או נבנה ביער הלבנון שהיה , נקרא כן על שהיה מרובה בארזים כיער.  את בית יער הלבנון)ב(

והיה בו פתחים , שכן היה מנהג המלכים לבנות בית הקיץ ביער להתקרר שם, סמוך לירושלים
וחב העמודים היו נתונים לר. על ארבעה טורי עמודי ארזים: וחלונות הרבה פתוחים לרוח היום
מן עמוד . וכרותות ארזים: ג אמה ושליש" לחדאל כ, חלקים' הבית וחולקים את אורך הבית לג

  :ז ולהניח עליהם התקרה"לעמוד לרוחב הבית לחבר העמודים זל
על : דהיינו על כרותות ארזים שזכר, סיפון הנסרים של הקירוי היה מונח על הצלעות.  וספון)ג(

דהיינו שהיו נסרים ,  הכל היה ארבעים וחמשה נסריםל שסך"ר. העמודים ארבעים וחמשה
ל שהיו "וי. ו נסרים"עד שבחמשים אמה היו ט, חמשה עשר בכל טור ומסודרים לרוחב הבית

  :'וא' או שהיה אויר בין כל א, מהאמות וחמשית א' א ג"נסרים עבים כ
היה שם חלונות  ו)ש למטה"כמ(הנה משני צדדי האורך היה בנין של אבני גזית .  ושקופים)ד(

וכן היה שלשה בצד הארך זה , ז בגובה"חלונות זה ע' ל ג"ר, והיה שלשה טורים, להכניס האויר
ל חלונות של צד הארך מזה מכוונים נגד חלונות של צד הארך "ר, והיה מחזה אל מחזה, אצל זה

א "כוב, ל"שארך הבית נחלק לשלשה כנ, כי כן היה בכל חלוקה, וזה היה שלש פעמים, השני
  :היה שלשה טורי חלונות וזה היה בשני צדדי הארך

 

 בית שלמה המלך



  באר                           החייםה
 

 

קסב

בנה את הבית שלו עצמו במשך שלש עשרה , ב שבע שנים
, שבבנית בית המקדש הזדרז, תובר הכפיסובשבחו . ג שנה
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והיה , הפתחים היו בצד רוחב הבית משני צדדי הרוחב בין סדרי העמודים.  וכל הפתחים)ה(
עד שהיה השקף , כי היה שלשה חלונות על הפתחים, ג משקוף"שהיה משקוף ע, רבעים שקף

שהיו הפתחים , וכן היה מחזה אל מחזה, החלונות' של ג' וג, של הפתח' דהיינו משקוף א, ארבעה
והיה שלשה , והחלונות שעליהם מכוונים זה מול זה בטורי העמודים אשר בארך הבית ביושר

  :שהיה שלשה פתחים בכל טור, פעמים
: והיה חמשים אמה ארכו לעומת רוחב בית יער הלבנון. לפני העמודים עשה אולם.  ואת אולם)ו(

, והאולם היה עוד אולם, לפני הבית. ואולם על פניהם: הביתנמשך לארך . ושלשים אמה רחבו
 העבים הם ל" חזש"היינו מריש שהוא עץ עב כמ, ולפני האולם השני היו עמודים ועב על פניהם

  :המורישים
ששם שפט המלך בעצמו , ולפני העמודים היה אולם אחר שבו עמד כסא המשפט.  ואולם)ז(

והיה לפני , ד"ששם ישבו הסנהדרין ושם עמדו הבע, הוגם אולם המשפט עש. בענינים גדולים
  :ל מקצה לקצה"ר. בארזים מהקרקע ועד הקרקע: ורצפת האולם היה מכוסה. וספון: אולם הכסא

, ועוד היה שם בית המלך שהיה מיוחד למושבו ודירתו לאכול ולשתות.  וביתו אשר ישב שם)ח(
ל "ר. מבית לאולם: החצר שלפני בית המלךל "ר. וגם חצר האחרת: בריש הסימן' והוא הבית שנז

. כ כמעשה האולמים הנאמרים"והיה ג, בית המלך והחצר שלפניו היה מבית לאולם ופנימי לו
, ולפניו בית יער הלבנון, ולפניו חצר הגדולה שלו, בית המלך, ז היה שם שמונה חלוקות"ולפ

ולפניו כסא , ועב על פניהםולפני כולם עמודים , ועוד אולם לפניו, ולפניו אולם העמודים
ואחרי גמר הבנינים התחיל לעשות בית לבת פרעה . ובית יעשה: ולפניו אולם המשפט, המשפט

  :כ בתבנית האולם הזה"ג
, והיו מגוררות: בכמות. וכמדת גזית: באיכות. אבנים יקרות, היו' הבנינים הנז.  כל אלה)ט(

דהיינו , כאלה היו מן היסוד עד הטפחותואבנים , ל משני הצדדים"ר, ומשופעות מבית ומחוץ
  :וכן היה מחוץ עד החצר הגדולה, שמי קורה

  :כ מאבנים יקרות"והיה ג, והיסוד בעצמו היה אבנים גדולות מעשר ומשמנה אמות. ' אבני כו)י(
שהיה מעורב . וארז: והאבנים שהיו מלמעלה קרוב להקורה היה כמדת גזית. ' ומלמעלה כו)יא(

  :ןארז ואבן בהבני
וכן היה לחצר ', דהיינו החומה שהיה סביב כל הבנינים היה שלשה טורים וכו.  וחצר הגדולה)יב(

  :הפנימית ולאולם הבית' בית ה
  .ל"עכ

  . )מצודת דוד( פ שבית המקדש היה גדול להפליא מבית שלמה" ואע.ב 

ד שלא שם להגי, ואמר אחרי זה ואת ביתו בנה שלמה: ל"וראה כאן את לשון האברבנאל וז .ג 
גדול מאוד ממנו ' בהיות בנין בית ה, ג שנה בבנינו"כי הנה עברו י, כ חריצות בבנין ביתו"כ

  . ל"עכ. וכליו לאין שיעור

 

 בית שלמה המלך



  באר                           החייםה
 

 

קסג

  .ד ובבנית הבית שלו התעצל

יתֹו לּכָ ַוְיַכל ֶאת מכל ,  ימים רביםפ שנמשך בניית ביתו" שאע,ּבֵ
  .ה  עד שכילהוהלא קץ בטורח הבנימקום 

  

ית ַיער ַהְלָבנֹון־ּ ַוִיֶבן ֶאת)ב( ּּבֵ ּ ֵמָאה ַאָמה ָאְרכֹו,ַ ּ, 

ים ַאָמה ָרְחּבֹו ַּוֲחִמׁשִ ים ַאָמה קֹוָמתֹו,ּ לֹׁשִ ּ וׁשְ ַ על ,ּ

עה טוֵרי עמוֵדי ֲאָרִזים ַּאְרּבָ ּּ ַ ְכֻרתֹות ֲאָרִזים ּ ו,ָ

ָּהעמוִדים־ַעל ּ ַ: 
 

ונקרא כך משום שהיה שם הרבה . 'בית יער הלבנון'ויבנה את 
  .ו ונראה כיער מרובה באילנות, עמודי ארזים
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רוצה לומר , והיוצא מזה גם כן שנתעסק עשרים שנה בבנין הבתים האלה: ל"ובהמשך הענין וז
 'בית יער הלבנון'ושו בנה את כי לפיר(המקודש האלקי ואשר עשה לעצמו בירושלם וביער הלבנון 

 ואשר עשה לבת פרעה וכן יאמר אחרי זה ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה )ביער הלבנון ממש
והוא דבר מפליא איך לא רפו ידיו ולא קץ לבו מהתמיד עשרים , שלמה את שני הבתים וגומר

  .  ל"עכ. אבל היה זה מגובה לבבו וגדלו ולזה נזכר פה. שנה בבנינים האלה

  . מצודת דוד.י" רש.ד 

  . מצודת דוד.ם" מלבי.ה 

על שם שהיה ' לבנון'ונקרא .   מצודת דוד בפירוש הראשון.ם בפירוש הראשון" מלבי.ו 
כדאיתא , בירושלים הנקרא לבנון על שם בית המקדש שהיה מלבין עוונותיהם של ישראל

  .):לט(ביומא 
, שהיה סמוך לירושלים 'ער הלבנוןי'  שבנה את הבית הזה ביער שנקרא,והפירוש השני הוא

שעשו להם בית ביער מלא חלונות בכדי להתקרר שם , שכך היה מנהג המלכים בזמן ההוא
  .בימות הקיץ

השני ' זה נראה יותר כהפי' ולכאו. דהיינו שעשוי להתקרר, 'אָיַכְלת ַמַרֵקית ְמּבֵ'ויונתן תרגם 
הראשון במצודת דוד ' אמנם נראה שהפי, )ש"עי, השני' את התרגום יונתן כפי הפי'  פיק"ברדו(

רק דלפי פירוש זה בנה את בית יער הלבנון בתוך העיר , פ התרגום יונתן"כ זה ע"ם ג"ובמלבי
 

 בית שלמה המלך



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקסד

  :מידות בית יער הלבנון

  .שלושים אמה: גובה .חמישים אמה: רוחב .מאה אמה: אורך

ָעה טוֵרי ַעמוֵדי ֲאָרִזים ַּאְרּבָ העמודים ו, לרוחב הבית העמודים היו :ּּ
כל חלק שלשים ושלש , מחלקים את אורך הבית לשלשה חלקים

  .ז אמה ושליש

  :ח כזה

Qט  ארבעה טורי עמודי ארזים R  
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כ זה נראה שעשוי "וא, דהרי אף לפירוש זה היו הרבה מאוד חלונות בבית יער הלבנון, ולא ביער
  .להתקרר שם

  .ם" מלבי.ז 

  . בעמוד הבא.ח 

ו לומר שכך בדיוק נראו "ולא ח, המחשה בלבד בשביל להבין מקום העמודים התמונות ל.ט 
  .העמודים



  באר                           החייםה
 

 

קסה  בית שלמה המלך

ָּהַעמוִדים ּוְכֻרתֹות ֲאָרִזים ַעל היו ,  מעמוד לעמוד לרוחב הבית:ּ
וכן , בשביל לחבר את העמודים זה לזה, מונחים כרותות ארזים

  .י י להניח עליהם את התקרהבכד

  :יא הכז

Qכרותות ארזים על העמודים  R  
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  .ם" מלבי.י 

  . בעמוד הבא.יא 



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקסו

ֶאֶרז ִמַמעל על)ג( ַ ְוָסֻפן ּבָ ַ ר על־ּ ַַהְצָלעֹת ֲאׁשֶ ָּהעמוִדים־ּ ּ ַ, 

עים ַוֲחִמׁשָ ַּאְרּבָ ר ַהּטור,הִ ה עׂשָ ּ ֲחִמׁשָ ָ ּ: 
 

, רותות ארזים שלמדנו בפסוק הקודםשהם הכ, מעל הצלעות
  .יב העשויה מנסרים של עץ ארז,  התקרהמונח

ובכל טור חמש , בשלושה טורים, רוחב הבית מסודרים להנסרים
  .יג ביחד יוצא ארבעים וחמשה נסרים, עשרה נסרים

  .יד  כל נסר שלש אמות וחמישית אמהרוחבונמצא ש

  :טו כזה
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  .)ו"ט'  לעיל ומצודת ציון(תקרה המכסה . מכוסה-ּהוא מלשון ָספון', וספון בארז'הלשון . ם" מלבי.יב 

  .ם" מלבי.יג 

כ היה "וא, ויר בין כל נסר ונסרובפירוש השני אומר שהיה א. ם בפירוש הראשון" מלבי.יד 
  .הנסרים יותר צרים

  . בעמוד הבא.טו 



  באר                           החייםה
 

 

קסז  בית שלמה המלך

Qטז  התקרה R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ה טוִרים)ד( לֹׁשָ ֻקִפים ׁשְ ּ וׁשְ לֹׁש ־ֱחָזה ֶאלּ וֶמ,ּ ֶמֱחָזה ׁשָ

ְָפעִמים ּ: 
 

ובקיר הזה היו החלונות , היה קיר של אבנים, האורךצידי משני 
  .יז ת בפסוק זה"אשר נלמדם בעזהי

  :יח כזה
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ובאמת היו , הציור הוא רק להמחשה איך היו הנסרים.  בכל טור היה חמש עשרה נסרים.טז 
  .חמש עשרה נסרים בכל טור

  .ם" מלבי.יז 

  . בעמוד הבא.יח 



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקסח

Qבצד האורך יש קיר מאבן  R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ֻקִפים ונקראים כך על שם שהאדם משקיף ומסתכל .  חלונות:ׁשְ
  .כא לך וישקף אבימכ כמו שכתוב, יט מהם

ה טוִר לֹׁשָ  ת היו בשלושה שורות זה על גבי זה החלונו:יםּׁשְ
  .כב וכן גם שלשה זה ליד זה, לגובה
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  .מצודת ציון. ק" רד.יט 

  .'ו ח" בראשית כ.כ 

  .ק" רד.כא 

  .ם" מלבי.כב 



  באר                           החייםה
 

 

קסט  בית שלמה המלך

  .כג כ תשע חלונות"ובסה

 אשר )כד של האורך(כ בקיר האבן " החלונות היו ג:ֶמֱחָזה ֶמֱחָזה ֶאל
בכותל , והיו החלונות מכוונים אחד מול השני. בצד השני ממול

  .כה שכנגדו

לֹׁש ְפ כי כל הבית נחלק , דהיינו. כך היה שלש פעמים :יםָעִמּׁשָ
 חלונות הובכל חלק היה שלש, כמו שלמדנו לעיל, לשלשה

  .כו לגובה וכן שלשה חלונות לרוחב

  . כז כ עשרים ושבעה חלונות בכל אורך הקיר"ובסה

כ "נמצא בסה, כ היה בדיוק אותו הדבר"ובכותל ממול ג
  .כח  משני הצדדיםחמישים וארבע חלונות בכל אורך הקיר

  :כט כזה
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 3x3=9 .כג 

וכאן מדבר מהחלונות בכתלי האבן שבשני צידי האורך , ברוחב היו העמודים. ם" מלבי.כד 
  .)ם"מלבי(

  .ם" מלבי.כה 

  .ם" מלבי.כו 

 9x3=27 .כז 

 54+27=27 .כח 

  . בעמוד הבא.כט 
  .התרשים אינו לפי קנה מידה



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקע

Qל  תרשים החלונות בצד האורך R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

איך , בתרשים רואים את צד האורך של בית יער הלבנון
  .שמחולק לשלושה חלקים

וכן שלש , יש שלשה שורות חלונות לגובה, בכל חלק וחלק
  .שורות חלונות לרוחב

  

 

W      מי�הבאר�      X   
  

וק נראו ו לומר שכך בדי"ולא ח,  התמונות להמחשה בלבד בשביל להבין מקום החלונות.ל 
  .החלונות

 אורך

 רוחב



  באר                           החייםה
 

 

קעא  בית שלמה המלך

ת היו אחד והחלונו,  קיר זהממולשוכן היה גם החלונות בקיר 
  .מול השני בדיוק

  

Qלא החלונות בצד האורך,  תרשים נוסף R  
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ו לומר שכך בדיוק נראו "ולא ח,  התמונות להמחשה בלבד בשביל להבין מקום החלונות.לא 
  .החלונות



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקעב

ֶקף־ ְוָכל)ה( ִַהְפָתִחים ְוַהְמזוזֹות ְרֻבעים ׁשָ ּ ּ ּ ומול ֶמֱחָזה ,ּ ּ

לֹׁש ְפעִמים־ֶאל ֶָמֱחָזה ׁשָ ּ : 
 

,  של הביתהרוחב בצד )והחלונות(בפסוק זה מדבר מהפתחים 
  .לב אשר שם העמודים

ֶקףהיו שכל הפתחים ,  הכתובואמר  דהיינו שהיו להם ,ְרֻבִעים ׁשָ
כי מעל הפתח היו שלשה . ארבעה משקופים זה על גבי זה

, כ יוצא שיש מעל כל דלת ארבעה משקופים"וא, חלונות לגובה
  .לג אחד של הפתח ושלשה של שלשת החלונות

  :לד כזה
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  .ם" מלבי.לב 

  .ם" מלבי.לג 

 'משקוף' ששיבשו את המילה, וכאן יש לציין לשיבוש גדול שיש בשפת עברית המדוברת
כי רק , שבאמת זה שיבוש גדול בעוד ,'משקוף' וקוראים למשקוף ולשני המזוזות גם יחד בשם

הם נקראים שני , ושני העצים שבשני צידי הפתח, העץ העליון שמעל הפתח נקרא משקוף
ְּוָלְקחו ִמן ַהָדם ְוָנְתנו  :כמו שכתוב בתורה. המזוזות קֹוףּּ ֵתי ַהְמזוֹזת ְוַעל ַהַמׁשְ ַּעל ׁשְ ּּ ִתים ּ ּ ַעל ַהּבָ

ֶהם ר יֹאְכלו ֹאתֹו ּבָ ְעֶתם . )' זב"שמות י( :ֲּאׁשֶ ף ְוִהּגַ ּסַ ר ּבַ ָדם ֲאׁשֶ ּוְלַקְחֶתם ֲאֻגַדת ֵאזֹוב וְטַבְלֶתם ּבַ ּ ּ ּ ּּ ֶאל ּ
ֵתי ַהְמזוֹזת קֹוף ְוֶאל ׁשְ ַּהַמׁשְ ּּ יתֹו ַעד ּבֶֹקרּ ף ְוַאֶתם לֹא ֵתְצאו ִאיׁש ִמֶפַתח ּבֵ ּסָ ר ּבַ ּ ִמן ַהָדם ֲאׁשֶ ּ ּ ְוָעַבר : ּ

ף ֶאת ִמְצַרִים ְוָרָאה ֶאת 'ה ֵתי ַהְמזוֹזתַּהָדם  ִלְנּגֹ קֹוף ְוַעל ׁשְ ַּעל ַהַמׁשְ ּּ ּ ַעל ַהֶפַתח ְולֹא ִיֵתן 'הּ וָפַסח ּ ּ
ף ֵתיֶכם ִלְנּגֹ ִחית ָלֹבא ֶאל ּבָ ַּהַמׁשְ   .)ג"כ-ב"שם כ( :ּ

  .בעמוד הבא .לד 



  באר                           החייםה
 

 

קעג  בית שלמה המלך

Qלה  זהל גביזה ע,  דלת עם ארבעה משקופים R  
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  . התמונות להמחשה בלבד בשביל להבין מקום הפתחים והחלונות.לה 

  פתח

 3חלון  

 2חלון  

 1חלון  

 'משקוף א

 'במשקוף 

 'גמשקוף 

 'דמשקוף 



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקעד

ּומול ֶמֱחָזה ֶאל גם בשאר שורות העמודים אשר ממול זה  :ֶמֱחָזה ּ

היו פתחים וחלונות על ,  הביתברוחבהשורה של העמודים 
מכוונים בדיוק זה כנגד , והפתחים והחלונות שעל גבם. גביהם

  .לו זה

  

לֹׁש ְפָעִמים עם חלונות על  ( היה שלשה פתחים בכל טור:ּׁשָ

  .לז )גביהם

  :לח כזה
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  .ם" מלבי.לו 

  .ם" מלבי.לז 

  . בעמוד הבא.לח 



  באר                           החייםה
 

 

קעה  בית שלמה המלך

Qלט  שלש פעמים R  

Qעם הפתחים והחלונות ששם ,  מבט על הבית מצד רחבוR  
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ו לומר שכך "ולא ח,  התמונות להמחשה בלבד בשביל להבין מקום הפתחים והחלונות.לט 
  .בדיוק נראו העמודים והפתחים והחלונות

 חלון

 חלון

 חלון

 פתח

 חלון

 חלון

 חלון

 פתח

 חלון

 חלון

 חלון

 פתח

 שלש פעמים

2 
 

3 
 

1 
 
 



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקעו

ה)ו( ָ ְוֵאת אוָלם ָהעמוִדים עׂשָ ַּ ים ַאָמה ָאְרכֹו,ּּ ּ ֲחִמׁשִ ּ ּ, 

ים ַאָמה ָרְחּבֹו לֹׁשִ ּוׁשְ ַ ְואוָלם על,ּ ָ ְועֻמִדים ְועב ,ְּפֵניֶהם־ּ ַּ

  : ְּפֵניֶהם־ַעל
 

חמשים אמה ארכו , מ עשה אולם, העמודים האלה שלמדנולפני 
נמשך לחוץ , ושלשים אמה רחבו, לעומת רוחב בית יער הלבנון

  .מא לאורך הבית

  :כזה

  

  

  

  

  

  

ַעמוִדים ּאוָלם ָהֽ מפני שהוא ,  האולם הזה נקרא אולם העמודים:ּּ
  .מב לפני העמודים של בית יער הלבנון

 היה עוד ,)אולם העמודים( האולם ולפני זה :ְּפֵניֶהם ְּואוָלם ַעל
  .מג אולם
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 נראה דאולם הוא פרוזדור כמו שלמדנו במסכת מידות שלפני ההיכל בבית המקדש היה .מ 
משך הענין כאן נראה אבל מה. ונראה דכן זה גם כאן, שהוא ענין של פרוזדור לפני ההיכל, אולם

  .א"והיעב. וזה יותר קרוב למה שקוראים כיום בשם אולם, שאולם הוא ענין של חדר גדול

  .ם" מלבי.מא 

  .ם" מלבי.מב 

 }- --- 30- -- {}--- ---------  אמה100--- --------- {
 

  אמה50

  
 אולם

  
 בית יער הלבנון



  באר                           החייםה
 

 

קעז  בית שלמה המלך

ולפניו עוד , ולפניו אולם, יוצא לנו שיש את בית יער הלבנון

ָעֻמִדים ְוע ולפני זה האולם השני יש, אולם   .מד בַּ

  .מה קורה עבה :ְוָעב

ועליהם קורה , היה שני עמודים, מו לפני האולם השני :ַּעֻמִדים ְוָעב
והיה עשוי לנוי . מח ם לחברם יחד שלא יזוזו ממקוממז עבה

  .מט ולפאר

ולפני . ולפניו עוד אולם,  אולםלפני בית יער הלבנון יש: ולסיכום
  .נ  יש שני עמודים ומעליהם קורה עבה,האולם השני

  :נא כזה
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .ם" מלבי.מג 

  .ם" מלבי.מד 

י חבקוק "רש. א"ז ע"י תענית ט"רש. ו"א כ"מצודת ציון יחזקאל מ. ק כאן"רד.  מצודת דוד כאן.מה 
  . א"ה ע"י בבא קמא צ"רש. ב"ו ע"י בבא קמא ס"רש. א"ה ע"י גיטין נ"רש. א"י' ב

' ונראה דמקורו בגמ. ל"עכ. כמו ששנינו והעבים אלו המרישין, עב היא מריש: י כאן כתוב"וברש
י שמריש הוא " מפרש רש)א"י' חבקוק ב, ו"א כ"כגון יחזקאל מ(ובמקומות רבים . א"ז ע"בבא קמא ס

 ובמצודת ציון ביחזקאל )כאן(ובמצודת דוד .  קורה עבהא רואים שזה"ה ע"גיטין נ' ובגמ. קורה
  .)ש"עי, ו"א כ"מדברת על הפסוק ביחזקאל מ. בגיטין נה' הגמ( רואים שזה קורה עבה )ו"א כ"מ(

.  העבים הם המורישיםל" חזש"היינו מריש שהוא עץ עב כמ, ועב על פניהם: ם כאן כתוב"במלבי
  . והמריש הוא עץ עב, 'מריש' בפסוק כאן זה  הכתוב'עב'וזה מפורש כמו שכתבנו ש. ל"עכ

  .ם" מלבי.מו 

  .מצודת דוד. ק" רד.מז 

  . מצודת דוד.מח 

, ם"פ שבכל בית שלמה פירשנו כהמלבי"אע, פ המצודת דוד"ביארנו את זה הקטע בעיקר ע
אמנם . אלא ביאר רק את מקומם, ם לא ביאר איך היו העמודים והעב על פניהם"מאחר שהמלבי

  .ם חולק על זה וגם לשיטתו כן הוא"מלבינראה שאין ה

  . ואומר המצודת דוד עוד טעם שזה היה כעין מחיצה ולשמירה.  מצודת דוד.מט 

   .ומצודת דוד ק"פ רד"והעמודים ועב ע, ם"פ מלבי" ע.נ 

   . בעמוד הבא.נא 



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקעח

Qעל פניהם ועב, עמודים  R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Qעמודים ועב' מקום ה' R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 בית יער הלבנון

 'ם אאול

 'אולם ב

 עמודים ועב



  באר                           החייםה
 

 

קעט  בית שלמה המלך

ָפט)ז( ר ִיׁשְ ּ ְואוָלם ַהִכֵסא ֲאׁשֶ ּ ּ ה,םׁשָ־ּ ָפט עׂשָ ָ ֻאָלם ַהִמׁשְ ּ ּ, 

ֶאֶרז ֵמַהַקְרַקע עד ְַוָספון ּבָ ּ  : ַּהַקְרָקע־ּ
 

ָפט ר ִיׁשְ א ֲאׁשֶ ּסֵ ְּואוָלם ַהּכִ ם ּ  ל בפסוק"הנ(ולפני העמודים  :ׁשָ

ששם שפט ,  ששם היה כסא המשפט, היה אולם אחר)הקודם
  .נב המלך בעצמו בעניינים גדולים

הוגם  ָפט ָעׂשָ ֻּאָלם ַהִמׁשְ עשה עוד ,  דהיינו שלפני אולם הכסא:ּ
  .נג אולם ששם ישבו הסנהדרין ושם עמדו הבעלי דין

  .נד מקצה לקצה, ורצפת האולם מכוסה בארזים

עד קרקעית כותל ,  מקרקעית כותל זה:ַּהַקְרָקע ֵּמַהַקְרַקע ַעד
  .)נו דהיינו מקצה לקצה( נה שממולו

  

ר)ח( ם־ּ וֵביתֹו ֲאׁשֶ ב ׁשָ ית ,ת ָחֵצר ָהַאֶחֶר,ֵיׁשֶ  ִמּבֵ

ה ַהֶזה ָהָיה,ָּלאוָלם ּ ַכַמעׂשֶ ֲ ּ ה ְלַבת,ּ ֲ וַבִית ַיעׂשֶ ַּפְרעֹה ־ּ

ר ָלַק לֹמֹה ָכאוָלם ַהֶזהֲאׁשֶ ּח ׁשְ ּ ּ:  
 

מיוחד למושבו ודירתו ,  היה שם ביתו אשר ישב שםעודו
  .נז ולשכב שם, לאכול שם, בקביעות
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  .ם" מלבי.נב 

  .ם" מלבי.נג 

  .ם" מלבי.נד 

  .י והתרגום יונתן"פ רש"וכן ע.  מצודת דוד.נה 

  .שכל הרצפה מחופה בארזים .נו 



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקפ

  .נח לפני בית המלך היה חצרו :ָחֵצר ָהַאֶחֶרת

ית ָלא  אולםלפנים מן ההיה ,  בית המלך והחצר שלפניו:ּוָלםִמּבֵ
  .נט  ופנימי ממנושל בית יער הלבנון

 .חצר גדולה )ב( לפניו . בית המלך)א( :ויוצא שמונה חלוקות
 )ה(לפניו  . העמודיםאולם )ד(לפניו  .בית יער הלבנון )ג(לפניו 

 )ח( לפניו .כסאהאולם  )ז(לפניו  .עמודים ועב )ו(לפניו  .עוד אולם
  .ס אולם המשפט

ה ַהֶזה ָהָיה ַמֲעׂשֶ ּּכַ כמעשה  היה , שלפניור והחצ בית המלך:ּ
  .סא האולמים שלמדנו

, סב וכן עשה שלמה המלך בית לבת פרעה שההתחתן עמה
  .סג בתבנית האולם הזהכ "והבית שעשה לה הוא ג
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  .י ובמצודת דוד"וכן ברש. ם" מלבי.נז 

  .ם" מלבי.נח 

  .ם"מלבי. י" רש.נט 

  .ם" מלבי.ס 

  .ם" מלבי.סא 
  .שהיה ספון בארז כמוהו, ובמצודת דוד כתב שהיה כמו אולם המשפט

ומקורו בויקרא . א"ח קניבסקי שליט"כן כתב בספר למכסה עתיק למרן הגר.  ושמה בתיה.סב 
כן כתב בספר למכסה  .ואביה הוא פרעה נכה. א"י' ובתרגום דברי הימים ח', ב ה"רשה ירבה פ

  .ב"א ה"ז פ"ומקורו מירושלמי ע. א"ח קניבסקי שליט"עתיק למרן הגר

  .ם" מלבי.סג 
  .כ היה כמו אולם המשפט"ובמצודת דוד כתב שהבית לבת פרעה ג



  באר                           החייםה
 

 

קפא  בית שלמה המלך

ֵּאֶלה ֲאָבִנים ְיָקרֹת ְכִמדֹת ָגִזית־ּ ָכל)ט( ּ  ְמֹגָררֹות ,ּּ

ְמֵג ִית וִמחוץּּבַ ָּרה ִמּבַ ַ וִמַמָסד עד,ּ ּ ּ ָפחֹות־ּ ּ וִמחוץ ,ַהּטְ ּ

 : ֶּהָחֵצר ַהְגדֹוָלה־ַעד
 

. סה עשויים אבנים יקרות באיכות, סד הבנינים הנזכרים  אלהכל
דהיינו שהיה בימיהם מידה אחת לאבני , סו וכמידות גזית בכמות

  .סז גזית והיו עשויים במידה הזאת

ִית וִמחוץְּמֵגָרהְמגָֹררֹות ּבַוהיו האבנים  ּ ִמּבַ  דהיינו שהיו חתוכות ,ּ
בצד הפנימי ובצד , ן חלקות משני צדדיהןרה לעשותבמג

  .סח החיצון

ונקרא כך מפני שחותכין בו דרך .  כלי ברזל מלא פגימות:ְּמֵגָרה
  .סט גרירה

ד ַעד ּוִמַמּסָ ָפחֹות ּ דהיינו שכל הבנין . ע  מהיסוד עד התקרה:ַהּטְ
היה בנוי באבני גזית האלה ,  עד התקרהמהיסוד, שעל הקרקע

בפסוק כמו שנלמד , אבל בתוך הקרקע היו יסודות במידות אחרות(

  .עא )הבא
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  .)ד"כנלע( מבתי בית שלמה המלך .סד 

  .ם" מלבי.סה 

  .ם"בי מל.סו 

  .).י בבא בתרא ב"ורש' גמ. ק"רד(ל היתה מידת אבני גזית חמשה טפחים "ובזמן חז. י" רש.סז 

  . מצודת דוד.סח 

  . מצודת ציון.סט 

  .מצודת דוד. י" רש.ע 

  .י" רש.עא 



  באר                           החייםה
 

 

 בית שלמה המלךקפב

ָפחֹות  בשורה העליונה של האבנים ו עושיםכי הי,  נקרא כך:ַהּטְ
  .עב לתפארת המלוכה, שיבלוט לחוץ טפח, אצל התקרה

ּוִמחוץ ַעד  כל הקירות  ולצד החוץ היה משך:ֶּהָחֵצר ַהְגדֹוָלה ּ
  .עג באבנים הללו עד החצר הגדולה

  

ּ וְמֻיָסד ֲאָבִנים ְיָקרֹות ֲאָבִנים ְגדֹלֹות)י( ּ ר ,ּ ֶ ַאְבֵני עׂשֶ

מֶֹנה ַאמֹותַּאמֹות   :ּ ְוַאְבֵני ׁשְ
 

, עד דולות יותר ממידת גזית הקרקע היה מאבנים גשבתוךוהיסוד 
  .עה כי היו בהם אבנים של עשר אמות ואבנים של שמונה אמות

  

ְ וִמְלַמעָלה ֲאָבִנים ְיָקרֹות)יא( ּ ְכִמדֹות ָגִזית ָוָאֶרז,ּ ּּ : 
 

היו אבנים יקרות , והכתלים עצמם שהם למעלה מהיסודות
 ממידת ת עצמם שהיו יותר גדוליםשלא כמו היסודו(כמידות גזית 

  .)גזית

  .והגג היה מארז :ֶרזָוָא
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  .)ולא שחסר שם]  בעובי טפח-[(ג כתב שמוסיף שם אבנים "וברלב. ק"רד. ג"רלב.  מצודת דוד.עב 

  .ם"מלבי. י" רש.עג 

  .י" רש.עד 

  .ג" רלב.עה 



  באר                           החייםה
 

 

קפג  בית שלמה המלך

ה טוִרי,ּ ְוָחֵצר ַהְגדֹוָלה ָסִביב)יב( לֹׁשָ ּם ָגִזית ְוטור ּ ׁשְ ּ

ית,ְּכֻרֹתת ֲאָרִזים ָּוה ַהְפִניִמית וְלֻאָלם ְיהֹ־ ְוַלֲחַצר ּבֵ ּ

ִית   :ַהּבָ
 

של בתי ( עו בנה את כתלי החומה שמסבבת את כל הבנינים

, שלשה שורות אבני גזית זה על גב זה:  באופן זה)שלמה המלך
מעצי ארזים כרותים , )השורה הרביעית(והשורה מעליהן 

ובסדר הזה המשיך לבנות עד כלות גובה . עז היטבומחוטבים 
  .עח הכתלים

וכן את , עט ' את העזרה הפנימית בבית הגםובנה בצורה זו 
  .פ  בבית המקדשהאולם אשר לפני ההיכל
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  .מצודת דוד. י"רש. ם"מלבי .עו 

 .)ו"פסוק ל' פרק ו(ק ומצודת דוד לעיל "רד .עז 

  .מצודת דוד .עח 

  .כ אינה מקורה"וג. שהיא החצר .עט 

  .מצודת דוד. ג"רלב .פ 



  באר                           החייםה
 

 

קפד

  

  

  

  
   'פרק י' מלכים א
  ' כ-ח "פסוקים י

  

ּעׂש ַהֶמֶלך ִכֵסאּ ַוַי)יח( ּ ְּ ן ָגדֹול־ַ ּ ַוְיַצֵפהו ָזָהב מוָפז,ּׁשֵ ּ ּ :  
 

  .ב עשוי משן של פיל, א  גדולויעש שלמה המלך כסא מלוכה
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  .ג"רלב .א 

  .מצודת ציון. ג"רלב .ב 

  :ליתר הבנה נציג את תמונת הפיל עם שיניו

  
 

 כסא שלמה המלך



  באר                           החייםה
 

 

קפה

 ומבהיק ה  ומזוקקד  טוב,ג בתכליתויצפה אותו בזהב נקי 
  .ו ליותגכמר

  

ׁש ַמעלֹות ַלִכֵסה)יט( ּ ׁשֵ ּ ּעֹגל ַלִכֵסה ֵמַאֲחָריו־ ְורֹאׁש,ֲ ּ ָ, 

ּדֹת ִמֶזה וִמֶזה ֶאלְוָי ֶבת־ּּ ַנִים ֲאָריֹות ,ְּמקֹום ַהׁשָ ּ וׁשְ

 :תּעְֹמִדים ֵאֶצל ַהָידֹו
 

  .ז אשש מדרגות לכס
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 הוא ,)עלעפאנט(הפיל או שנהב הנקרא : ל" וז)ג"ד איכות החי פ"מאמר יא "ח(כתב בספר הברית 
, עמודים' גופו עב מאד רגליו עבים ודומים כמו ד, אמות' או ט' גדול מכל חיות הארץ כי גבהו ח

וכאשר יגיע לארבעים שנה יצמחו לו שני שינים , מאכלו דשא ועשב ועלי אילנות וחי מאה שנים
ב שנים יפלו " וכאשר יהיה בן מ,ץ לפיו כחצי אמה אורך כל אחדגדולים בלחי התחתון מחו

ובכל , וכן כשיגיע לארבעים וארבע שנים יפלו אלו ויצמחו אחרים, מפיו ויצמחו אחרים תחתיהם
וכן יעשה פעמים רבות עד היותם באורך שלש , פעם אשר יחליפו יתעבו ויגדלו ארכם יותר

והאומנים עושים ממנו כלים , ן ליטראות"מים קאמות ועבים כזרוע איש אשר משקל השן לפע
ויש לו חוטם ארוך תולה בין השינים אלה ומכסה פיו ועל ידו עוקר דשא עשב הארץ . שונים

וכאשר יכרע לא , ומכניסם לתוך פיו כי לא יוכל להגיע בראשו לארץ בעבור גבהו וקוצר צוארו
לנות ברוב כחו ובו יכה לכל חי וימותו ובחוטמו יכול לשרש אי, יוכל קום בעצמו בלתי עזר זולתו

והוא יכול לשאת משא על כתפיו שלשת אלפים ליטראות וילך ביום אחד ארבעים , בזעמו
והוא יכול לשחות במים ולשוט דרך נהר אבל אז יזקיף חוטמו למעלה מן המים לבל , פרסאות

  .ל"עכ. יכנסו מים בתוכו ויחנק

  .ג"רלב .ג 

  .ויונתן תרגם דהבא טבא .ד 

  .מצודת ציון. ק"רד .ה 

  .י"רש .ו 

ועיין במסורה . ף"א במקום אל"בשניהם ה, ק ששני הפעמים שכתוב כסא בפסוק זה"עיין ברד .ז 
  .א"שמונה את המקומות הבודדים שכתוב כסה בה

 ויעש המלך כסא שן גדול ויצפהו זהב :ל" וז)'סימן י' ספר הליקוטים מלכים א(' י הק"וראה בכהאר
וארבע רגלי הכסא , א דבריאה"ק דז"כסא הוא בבריאה והשש מעלות לכסא הם והנה ה. 'וכו
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כמידת , ולמעלה במקום מושבו היה משענת עגולה מאחוריו
  .ח בשביל שישעין שם את גבו, גופו וראשו

  .י לסמוך ידיו עליהם,  משני צידי הכסא)ט מזהב(וידיות 

  .יא ידיות הידעל עומדים , ת מזהבושני אריו

  

ם על)כ( ר ֲאָרִיים עְֹמִדים ׁשָ ֵנים עׂשָ ַ וׁשְ ָ ׁש ַהַמעלֹות ־ּ ֲׁשֵ ּ

ִּמֶזה וִמֶזה ה ֵכן ְלָכל־ לֹא,ּּ  :ַמְמָלכֹות־ֲַנעׂשָ

 

בכל מעלה , יב ושנים עשר אריות עומדים שם על שש המעלות
  .יג )כ שתים עשרה אריות"ובסה(יש שני אריות בשני קצותיה 

  .יד א נעשה כן לכל הממלכותל
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' וזהו שן מנין ז. שש קצוות שלו והיא השביעית', הרי ז', שהיא בחינה ד, היא המלכות דבריאה
  .ל"עכ. ואימא עילאה מקננא בכורסייא, כי יובל הוא בבינה, יובלות

  .ג"רלב. ם"מלבי .ח 

  .י"רש .ט 

  .ם"מלבי .י 

  .ג"רלב. מצודת דוד. י"רש .יא 

 ב"י על ורמז, אריה צורתו היה יהודה דגל כי .אריים עשר ושנים: ל"ם ביאר וז"ובמלבי .יב
 עמד החסד מימי שבו שהים וכמו, השבטים ב"ולי, יעקב עד מדוד או יהודה עד משלמה אבותיו

 לכלול, מרכבהה בימין שהם אריות ב"י על עמד הדין כסא כן, מהשמאל שור ופני בקר ב"י על
  .ל"עכ. במשפט חסד

  .מצודת דוד. ג"רלב .יג 

ונציג . ל"עכ. וכל צורת הכסא מפורשת באגדת מגילת אסתר:  כתב)בפסוק הקודם(י "ברש .יד 
  .ת מהמדרשים בתחילת מגילת אסתר"בכאן בעזהי

  

  :)ב"אות י' פרשה א(אסתר רבה 
א ַמְלכותֹו ּסֵ י ֲע, ַּעל ּכִ ם ַרּבִ ׁשֵ י ּכֵֹהן ּבְ א ַמְלכותֹוַרּבִ ּסֵ ִתיב, ַּזְרָיה ַעל ּכִ א , ַמְלֻכתֹו ּכְ ּסֵ ב ַעל ּכִ א ֵליׁשֵ ּבָ

לֹֹמה ְולֹא ִהִניחוהו ּׁשְ ּ ב ָעָליו. ּ עֹוָלם ֵאינֹו יֹוׁשֵ ֵאינֹו קֹוְזמֹוְקָרטֹור ּבָ ל ֶמֶלך ׁשֶ ְָאְמרו לֹו ּכָ ה לֹו , ּ ָעַמד ְוָעׂשָ
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לֹו א ִמׁשֶ ּסֵ ּּכִ ְדמותֹו, ּ א ַמְלכותֹוֲּהָדא הוא ִדְכ. ּּכִ ּסֵ ִתיב, ִּתיב ַעל ּכִ א ַמְלֻכתֹו ּכְ ּסֵ א , ַעל ּכִ ּסֵ ְוִכי ֵאיזֶה ּכִ
דֹול: )ז" י' ט',דברי הימים ב, ח" י' י',מלכים א(ָהָיה  ן ּגָ א ׁשֵ ּסֵ ְַוַיַעׂש ַהֶמֶלך ּכִ ּ י ַאָחא ְוָהְכִתיב , ּ ָאַמר ַרּבִ

ׁשְֹמ: )א, מלכים ב י( ִנים ּבְ ְבִעים ּבָ ְבִעים , רֹוןּוְלַאְחָאב ׁשִ ָהיו לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ׁשֵ ה ּכְ ְעָיא ַרּבָ י הֹוׁשַ ָּאַמר ַרּבִ
ִיְזְרֵעאל ִנים ּבְ ְבִעים ּבָ ך ָהיו לֹו ׁשִ ׁשֹוְמרֹון ּכָ ִנים ּבְ ּּבָ ֵני ַפְלֵטיִרין, ְ ְּוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהיו לֹו ׁשְ ֶאָחד ִלימֹות , ּ

ית ַהָקִיץ: )ו" ט'עמוס ג(יב ֲּהָדא הוא ִדְכִת, ַּהֹחֶרף ְוֶאָחד ִלימֹות ַהַקִיץ יִתי ֵבית ַהֹחֶרף ַעל ּבֵ י . ְּוִהּכֵ ַרּבִ
ָעה י ִסימֹון ָאַמר ַאְרּבָ ַרּבִ ֶנֱאַמר , ּיוָדא ּבְ ן: )ו" ט'עמוס ג(ּׁשֶ ֵתי ַהׁשֵ ְּוָאְבדו ּבָ ּ ה. ּ ׁשָ ָנן ָאְמֵרי ׁשִ ֶנֱאַמר , ְּוַרּבָ ּׁשֶ

ים ְנֻאם ה: )ו" ט'עמוס ג( ִתים ַרּבִ ְּוָספו ּבָ דֹול', ּ ן ּגָ א ׁשֵ ּסֵ ה אֹוֵמר , ְּוָכאן הוא אֹוֵמר ּכִ ְעָיא ַרּבָ י הֹוׁשַ ַרּבִ
רוך הוא ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ַהָקדֹוׁש ּבָ ל ִמי ׁשֶ ְבתֹו ׁשֶ ִטיְרֵכי ֶמְרּכַ ָהָיה ָעׂשוי ּכְ ּׁשֶ ּ ּ ְּ ׁש : ְּוֵכן הוא אֹוֵמר, ּ ׁשֵ

א ּסֵ ה ְרִקיִע, ַמֲעלֹות ַלּכִ ׁשָ ֶנֶגד ׁשִ ׁש ּכְ ְבָעה ֵהן. יםּׁשֵ אֵרי ִטיְטיֹון, ְולֹא ׁשִ א ׁשָ י ָאבון ֵהן ְדַמְלּכָ ָּאַמר ַרּבִ ּ .
ׁש ֲאָרצֹות ֶנֶגד ׁשֵ ׁש ּכְ ְיא, ַאְרָקא, ֲאָדָמה, ֶאֶרץ: ׁשֵ ָיה, ִּצָיה, ּגַ ְּוהוא : )ט, תהלים ט(ּוְכִתיב . ֵּתֵבל, ְּנׁשִ

ֶצֶדק ֹפט ֵתֵבל ּבְ ִּיׁשְ ה ִסְד. ּ ׁשָ ֶנֶגד ׁשִ ׁש ּכְ ָנהּׁשֵ ים, מֹוֵעד, ְזָרִעים: ֵרי ִמׁשְ ים וְטָהרֹות, ְנִזיִקין, ָנׁשִ ׁש . ָּקָדׁשִ ׁשֵ
ית ת ְיֵמי ְבֵראׁשִ ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֵ ׁש ִאָמהֹות. ּכְ ֶנֶגד ׁשֵ ׁש ּכְ ָרה: ּׁשֵ ְלָהה, ְוֵלָאה, ָרֵחל, ִרְבָקה, ׂשָ   . ִּזְלָפה, ּבִ

ׁש י הוָנא ׁשֵ ַה, ָּאַמר ַרּבִ ׁש ִמְצוֹות ׁשֶ ֶנֶגד ׁשֵ ֶּמֶלך הוא מוְזָהר ֲעֵליֶהם וְמֻצֶוהּכְ ּ ּ ּ ְ : )ז" יז"דברים י(ִּדְכִתיב , ּ
ים ה לֹו ָנׁשִ ה לֹו סוִסים,לֹא ַיְרּבֶ ה לֹו ְמֹאד ְוֶכֶסף,ּ לֹא ַיְרּבֶ יר , ְוָזָהב לֹא ַיְרּבֶ ָפט לֹא ַתּכִ ּ לֹא ַתֶטה ִמׁשְ ּ

ָּפִנים ְולֹא ִתַקח ׁשַֹחד ַמֲעָלה ִראׁשֹוָנה. ּ רֹוז ַמְכִריז ְואֹוֵמר לֹוַה, ָעָלה ּבְ ה לֹו: ּכָ יםּלֹא ַיְרּבֶ ִנָיה .  ָנׁשִ ׁשְ ּּבַ
ה לֹו סו: ַמְכִריז ּלֹא ַיְרּבֶ ית ַמְכִריז. ִסיםּ ִליׁשִ ׁשְ ה לֹו: ּּבַ ָפט. ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרּבֶ ְרִביִעית לֹא ַתֶטה ִמׁשְ ּּבָ ּ .

יר ָפִנים ית לֹא ַתּכִ ֲחִמיׁשִ ית לֹא . ּּבַ ׁשִ ׁשִ ּּבַ ְּוָיֹדת ִמזֶה וִמֶזה : )ט" י' י',מלכים א(ְּוֵכן הוא אֹוֵמר . ִּתַקח ׁשַֹחדּ ּּ
ֶבת ב, ֶּאל ְמקֹום ַהׁשָ ב אֹוֵמר לֹו ַדע ִלְפֵני ִמי ַאָתה יֹוׁשֵ א ֵליׁשֵ יָבתֹו ּבָ יׁשִ ּּבִ ָאַמר ְוָהָיה , ּ ִלְפֵני ִמי ׁשֶ

ק. ָהעֹוָלם יׁשַ לֹֹמה ָעָלה ׁשִ ֵמת ׁשְ יָון ׁשֶ ָּאְמרו ּכֵ ּ ֶמֶלך ִמְצַרִים וְנָטלֹו ֵמֶהםּ ר ַנְחָמן , ְ מוֵאל ּבַ י ׁשְ ָּאַמר ַרּבִ
ק הוא ַפְרֹעה יׁשַ ּהוא ׁשִ ּ ָרֵאל ְוָאַמר ֲהֵריִני נֹוֵטל , ּ ִקיקות ַעל ִיׂשְ ׁשְ א ּבִ ּבָ ק ִמְפֵני ׁשֶ יׁשַ מֹו ׁשִ ְּוָלָמה ִנְקָרא ׁשְ ּ ּ

ִתי ת ּבִ ְכֻתּבַ ה ִמְלָחָמה ִעם זֶַר, ּאֹותֹו ּבִ י וְנָטלֹו ִמֶמנוָעׂשָ ּח ַהּכוׁשִ ּ ּּ י , ּ א ִמְלָחָמה ִעם זֶַרח ַהּכוׁשִ ה ַאּסָ ָּעׂשָ
ָידֹו וְנָטלֹו ִמֶמנו ְּוָנַפל ּבְ ּּ בו ָעָליו. ּ ָּתאָנא ָאָסא ְוָכל ַמְלֵכי ְיהוָדה ָיׁשְ ּ ָעָלה ְנבוַכְדֶנַצר ְוֶהֱחִריב , ּ ְּוֵכיָון ׁשֶ ּ

ַלִים ִהְגָלה אֹותֹו ְלָבֶבל ֶבל ְלָמַדי, ֶּאת ְירוׁשָ ּוִמָמַדי ְלָיָון, ּוִמּבָ ּוִמָיָון ֶלֱאדֹום, ּ ּ .  
רֹוִמי ָבָריו ּבְ י יֹוֵסי ֲאִני ָרִאיִתי ׁשְ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ ב ָעָליו. ָאַמר ַרּבִ ְּנבוַכְדֶנַצר ָיׁשַ ב ָעָליו, ּ , ּכֹוֶרׁש ָיׁשַ

ב ָעָליו ְולֹא ִהִניחוהו א ֵליׁשֵ ֵורֹוׁש ּבָ ֲּאַחׁשְ ּ ב ָּאְמרו, ּ עֹוָלם ֵאינֹו יֹוׁשֵ ֵאינֹו ָעׂשוי קֹוְזמֹוְקָרטֹור ּבָ ּ ֵליה ִמי ׁשֶ ּ
ָדִמים. ָעָליו לֹו ּבְ ה ִמׁשֶ ָּעַמד ָעׂשָ א ַמְלכותֹו, ּ ּסֵ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב ַעל ּכִ ִתיב, ּ : )יט, מלכים א י(. ַמְלֻכתֹו ּכְ

ה ֵמַאֲחָריו ּסֵ ֲהָד, ְוֹראׁש ָעֹגל ַלּכִ י ַאָחא ּכַ יׁשָאַמר ַרּבִ ְּוָידֹות ִמזֶה וִמזֶה. ּא ְקֵדיָרָתא ְדַדְרּגֵ ַמֲעָלה , ּּ ָּעָלה ּבַ
ט לֹו ָיד ט לֹו ָיד, ָּהִראׁשֹוָנה ְוָהֲאִרי פֹוׁשֵ ר פֹוׁשֵ ִנָיה ֶנׁשֶ ּוַבׁשְ ּ ּ ֶבת, ּ ִלין אֹותֹו, ֶּאל ְמקֹום ַהׁשָ ך ְמַקּבְ , ְּכָ

ְרִביט ַהָזָהב ֵמֲאחֹוָריו ֶבת ׁשַ ּוִבְמקֹום ַהׁשֶ ּ ִפיָהְו, ּ ל ָזָהב ּבְ ֹראׁשֹו ַוֲעָטָרה ׁשֶ ְיֵהא , ּיֹוָנה ְנתוָנה ּבְ ֵדי ׁשֶ ּכְ
ל ָזָהב נֹוֵגַע ְוֵאינֹו נֹוֵגַע ֶבת ַוֲעָטָרה ׁשֶ ׁשֶ ב ּבַ ַּהֶמֶלך יֹוׁשֵ ְ ּ.  

  

  :)ו"אסתר רמז תתרמ(ילקוט שמעוני 
דש אמרו כשעלה נבוכדנאצר הרשע והחריב את בית המק, בימים ההם כשבת המלך אחשורוש

הגלה את צדקיהו ואת ישראל לבבל והוציא את הכסא שעשה המלך שלמה בחכמתו שנאמר 
וכל , ושש מעלות היו לכסא, ויעש המלך שלמה כסא שן גדול מכובש באבנים טובות ומרגליות

ויש בהם , מעלה ומעלה מכובשת באבנים טובות ומרגליות והם לבנות ירקרקות ואדמדמות
ועל , אילני תמרים היו מקיפין לכסא מכוסין בבגדי שש לבןו, כזכוכית טובה קריסטאלי
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ושני אריות של זהב היו עומדים על מעלה , ראשיהם טווסין של שן מכוונים כנגד גפי נשרים
ושני גפנים של זהב עומדות משני , ושני עמודים של שיש היו עומדים על ראש האריות, ראשונה

, אריות של זהב חלולים היו עומדות כנגד הראשוןושני , צדי הכסא ומצילות על ראשי העמודים
ושש קתדראות של , והיו מלאים מיני בשמים שהיו זולפים בשמים כשהיה המלך שלמה עולה

ושבעים קתדראות מקיפין לכסא של , זהב היו משני צדדי הכסא אחד לכהן גדול ואחד לסגן
חוזר , נותן רגלו על מעלהוכשהיה המלך שלמה עולה לכסא היה , שבעים זקנים סנהדרי ישראל

, והמלך נשען עליהם ועולה, והנשר פושט ידו על שמאל, גלגל של מנגנין ארי פושט ידו על ימין
וכשהיה עולה לראש הכסא הנשרים פורשים גפיהם ועולים , כך היה עושה על כל מעלה ומעלה

 במנגנין ופותחת ויונה של זהב יורדת מן העמוד, במנגנין והיו מכסין למעלה על ראשו של מלך
הארון ולוקחת ספר תורה ונותנת לתוך ידו של מלך לקיים מה שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל 

וכשהיו הכהן גדול והזקנים שואלים בשלום המלך יושבים מימינו ומשמאלו ודנין עמו , ימי חייו
נשרים , המיןאריות נו, גלגלות חוזרים, וכשמעלים את העד לפני שלמה היו מנגנות פוקעים, הדין

וכשהגלוהו ונבוכדנאצר , לחטוף לבם של עדים בשביל שיעידו אמת, ולמה, טווסין רצין, פורחין
באותה שעה אמרו ישראל נתקיים עלינו מה , רצה לישב עליו ולדון את צדקיהו ברבלתה

ולא היה יודע מנגנין פרש רגלו פקע תנין של כסף שהיה חוזר בתוך , שנאמר ואויבינו פלילים
א פרעה נכה שבה "וי, נגנין והכה אותו על ירכו של שמאל והיה מצטער ממנה עד יום מותוהמ

, אותו מירושלים והביאו למצרים ובקש לעלות וליבש עליה וכה אותו הארי על ירכו והיה צולע
וכשהחריב נבוכדנאצר הרשע את ירושלים ובא לכבוש את מצרים , לפיכך נקרא פרעה נכה
א איך נפלת "וכה, הוליכו לבבל לישב שם והכישו הארי ונפל ממנומצא הכסא שם ונטלו ו

, וכי משמים נפל אלא שבקש לישב על הכסא של מי שנתנה לו חכמה מן השמים, משמים
וכשמלך , וכשמלך דריוש והחריב את בבל נטל את הכסא והביאו למדי ולא ישב אדם עליו

ועשו לשמו כסא , לא יכלו לעשותאחשורוש שלח והביא חכמים למצרים לעשות כדמות הכסא ו
  .'לכך נאמר כשבת המלך אחשורוש על כסא וגו, אחר

  

 :)'פרשה א( מדרש אבא גוריון
בשעה שבקש אחשורוש לישב על כסא שלמה אמרה כנסת ישראל לפני . בימים ההם כשבת

ע אל תנבל כסא כבודך והאיך בא לידו הכסא אחר מיתת שלמה בא ועלה שישק "ה רבש"הקב
רים ונטלה בכתובת בתו דכתיב ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מלך מצ

 בא סנחריב ונטלה ממצרים והביא עמו לארץ ישראל )'ב ה" י',ברי הימים בד(מצרים על ירושלים 
] בכל מלכותו[כשעלה להלחם בירושלים ואותה שעה שנפל סנחריב נטלה חזקיהו והצליח 

 בשלמה כתיב וכל מלכי הארץ )'ב ל" ל',ברי הימים בד(הו שנאמר ויצליח חזקיהו בכל מעש
ומגדנות '  ובחזקיה כתיב ורבים מביאים מנחה לה)ג" כ' ט',ברי הימים בד(מבקשים את פני שלמה 

ברי ד( בשלמה כתיב וכל מלכי הארץ מבקשים את פני שלמה )ג"ב כ" ל',ברי הימים בד(לחזקיהו 
 וכשראה חזקיהו )ב" י' כ',לכים במ('  ההוא שלח מרודך וגו ובחזקיהו כתיב בעת)ג" כ' ט',הימים ב

את הכסא אמר מה ראה שלמה אבי לעשות שש מעלות לכסא אלא כנגד ששה בנים שעתידים 
לצאת מזרעו של דוד שיהיו בהם ששה מדות ואלו הן שלמה יאשיהו דניאל חנניה מישאל 

ליו ואלו הן שלמה רחבעם ועזריה וברוח הקודש עשאו כנגד ששה מלכים שעתידין לישב ע
 

 כסא שלמה המלך
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חזקיה אמון מנשה יאשיהו ועלה פרעה נכה ונלחם ביאשיהו ונטלה לישב עליה ולא היה יודע 
והכהו הארי על ירכו והיה צולע ונקרא שמו פרעה נכה ומתרגמינן פרעה חגירא ] מנגנו) [מנהגו(

ת צדקיהו וכשבא נבוכדנצר למצרים ומצא הכסא והוליכה לבבל וביקש לישב עליה ולדון א
יתקיים בנו הכתוב ואויבינו ] ע"רבש[ברבלה אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא 

 אף הוא לא היה יודע מנהגו של מנגנון והכהו הארי על צד שמאלו ונפל )א"ב ל"דברים ל(פלילים 
 וכי משמים נפל אלא )ב"ד י"ישעיה י(ממנה ועליו הכתוב אומר איך נפלת משמים הילל בן שחר 

 וכשמלך דריוש והחריב )ז"ט כ" כ',אדברי הימים (' סא נפל שנאמר בו וישב שלמה על כסא המכ
כ לא " ואעפ)ח"ט ל"ירמיה מ(ד ושמתי כסאי בעילם "לבבל נטלו והוליכו לעילם אשר במדי הה

ישב עליו וכשעלה אחשורוש בנו הביא חכמים לעשות כמותו ולא יכלו לעשות כמותו ובאי זה 
ה מכובש באבנים טובות ומרגליות כמוהו לא נעשה לכל מלך ושש מעלות היו צד היה עשוי הי

לו ומשש מעלות היה עולה בו ושש דרכים היה לו ועל כל דרך שש מעלות ועל כל מעלה שני 
אריות ובמגנון היה עולה וכיון שהמלך דורס היו האריות פושטין את ידיהן זה מזה וזה מזה והיה 

ינו וקורא לא תכירו פנים במשפט פנה לשמאלו והיה קורא לא כתב מורשם בידיהם פנה לימ
ב אריות כתוב בהן כגון אלו הפסוקים וכל מעלה היה מכובשת באבנים "תקח שוחד וכן בכל י

טובות מהן לבנות ומהן ירוקות אדמדמת ואבני קריסטלינון ואילני תמרים מקיפין לכסא 
פי הנשרים ושני עמודים של שיש על ראשי מכורכין בבגדי שש וטווסין של שן מוכנין כנגד כנ

האריות ושני אריות של זהב חלולים משני צדי הכסא והיו מלאים מכל מיני בשמים ושתי 
קתדראות היו עומדין משני צדי הכסא אחד לגד החוזה ואחד לנתן הנביא ושבעים קתדראות 

מדים על רגליהם זה מקיפין לכסא לשבעים זקנים ועל כל דרך ודרך שני אריות ושני נשרים עו
כנגד זה וכשהמלך עולה לכסא נותן רגלו על מעלה הראשונה חוזר הגלגל בתוך המגנון והארי 
פושט את ידו של ימין והנשר גפו של שמאל והמלך נשען עליהם ועולה למעלה השנייה עמד על 

עולה המעלה וגלגל חוזר והנשר פושט גפו של ימין והארי ידו של שמאל והמלך נשען עליהם ו
וכן לכל מעלה ומעלה והיה טווס של כסף טען במגנון למלך ומושיבו על הכסא והנשרים פורסים 
גפיהם והיו עולים במגנון ומסככים למעלה מראשו ויונה של זהב יורדת מן העמוד ופותחת את 
הארון ונוטלת את התורה ונותנה אותה על ברכיו לקיים מה שנאמר והיתה עמו וקרא בו כל ימי 

אומרים תקום ] שם[ וארי פושט ידו ונוטל העטרה ונותנה על ראשו והעומדים )דברים יז יט(ו חיי
ועל כל מעלה ומעלה היו בו חיות טהורות כנגד טמאות במעלה . מלכות בית דוד לעולם

נמר רביעית צבי ] וכנגדו[זאב שלישית גדי ] וכנגדו[הראשונה שור וכנגדו ארי שניה טלה 
צפור והוא עולה ונותן שלום ביניהן ] וכנגדו[יונה ששית נץ ] וכנגדו[ת נשר דוב חמישי] וכנגדו[

תמימה משיבת ' והיה קורא על כל מעלה ומעלה פסוק אחד על מעלה ראשונה אומר תורת ה
ישרים משמחי '  בשלישית פקודי ה)שם(נאמנה מחכימת פתי '  בשניה עדות ה)תהלים יט ח(נפש 
טהורה עומדת לעד '  בחמישית יראת ה)שם(ה מאירת עינים בר'  ברביעית מצות ה) טשם(לב 

וכהן גדול ' כ וישב שלמה על כסא ה" ואח)שם(אמת צדקו יחדו '  בששית משפטי ה) ישם(
וסנהדרין באין ושואלין בשלומו ויושבין מימינו ומשמאלו ודנין עמו את הדין וכשהיו באין 

האריות נוהמין והנשרים פורחין והטווסין העדים לפני המלך המגנין פוקים והגלגלים חוזרין ו
מצפצפין וכל כך למה לחטוף לבם ויעידו האמת וכיון שראה אחשורוש ביקש לישב עליו ולא 
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יכול שלח והביא אומנין מצור ומאלכסנדריא ולא עשו כמותו ועשה כסא וישב עליו ושלש שנים 
  . מלכותועסקו בו לקיים מה שנאמר בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא

  

  : הכסאעניןב )'א' בראשית א( רבינו בחייונציג כאן מלשון 

'  ה',אלכים מ(גם המלך שלמה ידוע ומפורסם שהיתה חכמתו רחבה מני ים והכתוב העיד עליו 
וחכמי האמת העידו על מעלתו , ואין ספק כי מתוך התורה למד הכל,  ויחכם מכל האדם)א"י

 שלמה מלך )ב"מגילה יא ע(ל "והוא שאמרו חז, ת התורההגדולה והנשאה שעלה אליה מתוך חכמ
  .למלך'  וישב שלמה על כסא ה)ג" כט" כ',דברי הימים א(על העליונים ועל התחתונים שנאמר 

והיאך יכול הכתוב להמשיל ', ויש לך להתעורר בכאן מדוע קרא הכתוב כסא שלמה כסא ה
ל חכמי האמת יודעי הצפונות "וחז, אאבל הענין כי כסא שלמה הוא דוגמ. כסא חול לכסא קודש

אשר דבריהם כדרבונות הביאו על זה מאמר מעורר נפלא ריחו כשמן הטוב מורק מאמר מאיר 
והוא מן המאמרים אשר פזרום בספריהם גנזום והצפינום , עיני השכל ומבהיק כברק

 שורה ה"והוא שאמרו תני רבי חייא מלך עולה תשעים מלמד שאין כבודו של הקב, במדרשיהם
והמלך שלמה תשעים אלף כסאות לפניו תשעים אלף , בפחות מתשעים אלף רבבות מלאכים

קתדרי זהב היו לו סביב הכסא ושם יושבים החכמים ותלמידיהם פחות וסגנים כהנים ולוים 
ושבעים קתדראות כנגד הכסא לשבעים סנהדרין ושתי קתדראות נגדו אחת לגד החוזה ואחת 

כל הקתדראות האלו התשעים אלף . לימינו לבת שבע אמו עד כאןלנתן הנביא וכסא אחד 
ומה שחלק המאמר הזה בלשון קתדרא ולשון כסא ולא , והשבעים והשתים ואחד הכל דוגמא

  .הזכיר את כולן בשם קתדרא או לכולן בשם כסא הכל לענין מכוון
בת ושנים אריות  וידות מזה ומזה אל מקום הש)ט" י'י ',מלכים א(וכן מה שכתוב בכסא שלמה 

 ושנים עשר אריים עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה לא ) כ,שם(עומדים אצל הידות וכתיב 
הידות הן המדות , הידות אשר לכסא ושנים עשר אריים הכל דוגמא, נעשה כן לכל ממלכות

ם ושני,  אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים)ג" יח"ישעיה מ(שבהן נברא העולם כענין שכתוב 
וזהו שאמר אצל , האריות שני השרים האדירים הנודעים בשמותיהן אחד לימין ואחד לשמאל

ושנים עשר אריים שנים עשר מנהיגים מקיפים את הכסא שלושה לכל רוח ורוח מארבע , הידות
ומפני זה היה ראוי להקרא , רוחות העולם כי כן סידור הדגלים במדבר שהיו מקיפים את הארון

ומאין ידע שלמה תכסיסי רם ומתנשא והדורי השררה העצומה והמעלה ', הכסא שלמה כסא 
כל , הנפלאה והרמה אשר בכסא הכבוד עד שעשה בדוגמתו כסא שלא נעשה כן לכל הממלכות

ומאין תבוא לו המלכות להיות מולך בעליונים אלא מתוך חכמת , זה ידע והשיג בחכמת התורה
  .התורה שהיא מן העליונים
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לֹמֹה ֶאת)א( ָרֵאל ֶאת־ ָאז ַיְקֵהל ׁשְ י ־ָּכל־ִזְקֵני ִיׂשְ ָראׁשֵ

יֵאי ָהָאבֹו ָרֵאל ֶאלַּהַמּטֹות ְנׂשִ לֹמֹה ־ת ִלְבֵני ִיׂשְ ְַהֶמֶלך ׁשְ ּ

ָלם ִרית־ֲ ְלַהעלֹות ֶאת,ְּירוׁשָ ָּוה ֵמעיר ָדִוד ְיהֹ־ֲארֹון ּבְ ִ

  : ִּהיא ִציֹון
 

הקהיל שלמה את זקני . א  כשסיים לבנות את בית המקדש,זָא
,  בני ישראלב את כל ראשי המטות נשיאי האבות של, ישראל

  .אל המלך שלמה בירושלים

שנתן שם דוד המלך את , ביל להעלות את הארון מעיר דודבש
  .ג הארון כשהביאו מבית עובד אדום
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  .ודמצודת ד .א 

  .י"רש .ב 

  .י"רש .ג 
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 מלכים א פרק חקצד

ּ ַוִיָקֲהלו ֶאל)ב( ּ לֹמֹה ָכל־ּ ַּהֶמֶלך ׁשְ ֶיַרח ־ְּ ָרֵאל ּבְ ִאיׁש ִיׂשְ

ָחג ִביעי,ָהֵאָתִנים ּבֶ ִ הוא ַהחֶֹדׁש ַהׁשְ ּ ּ:  
 

   .ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל

כך היה נקרא חודש תשרי . ד  חודש תשריהואש ,בירח האיתנים
קראום אחר  ',ושמות שלנו דהיינו ניסן אייר וכו(בבל לפני שבאו ל

  .ה )שירדו לבבל

  .ו הוא החודש השביעי, חודש תשרי

  .בחג הסוכות

  

ָרֵאל)ג( ּ ַוָיֹבאו ֹכל ִזְקֵני ִיׂשְ ּ או ַהֹכֲהִנים ֶאת,ּ ּ ַוִיׂשְ ּ   : ָהָארֹון־ּ

ּ ַוַיעלו ֶאת)ד( ֲ ְּכֵלי ־ָּכל־ֵֹאֶהל מֹועד ְוֶאת־ָוה ְוֶאתֹון ְיהֲֹאר־ּ

ֹאֶהל ר ּבָ ּ ַוַיעלו ֹאָתם ַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִים,ַּהקֶֹדׁש ֲאׁשֶ ּּ ּ ֲ :  
 

  .ויעלו את הארון
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ולרבי יהושע נקרא כך . שהם איתני העולם, לרבי אליעזר נקרא כך משום שבו נולדו האבות .ד 
ֶבך )א"ד כ"במדבר כ( כמו שכתוב 'חוזק' מלשון 'איתן'. משום שבו המועדים האיתנים , ֵָאיָתן מֹוׁשָ

ְמעו ָהִרים ֶאת ִריב  )'ב' מיכה ו(וכן כתוב    .).ראש השנה יא' גמ( ִנים ֹמְסֵדי ָאֶרץ ְוָהֵאָת'הּׁשִ

  .בשם הירושלמי, )'פסוק א' פרק ו' מלכים א(א על בנין הבית "ביאור הגר .ה 

והמתין לחנוכת בית המקדש , סיים לבנות את בית המקדש בחודש חשון כמו שלמדנו לעיל .ו 
יל את כל הוא כדי להקה, א חדשים"והסיבה שלקח י. עד חודש תשרי שאחריו, א חדשים"י

ולהכין את כל הענינים הצריכים עבור , ושיהיה אחר אסיפת התבואות מפני שמחתם, ישראל
  .)אברבנאל(השמחה הגדולה 



  באר                           החייםה
 

 

קצה  מלכים א פרק ח

ומשנבנה בית המקדש . ז שהיה בגבעון, וכן העלו גם את המשכן
בעליות שמעל '  גנזו את קרשי המשכן והאדנים וכו,הראשון

  .ח הקדשיםההיכל וקודש 

  .'המנורה והשולחן וכו,  כלי המשכן כלוכן העלו גם את

  .י ואת המשכן וכליו העלו הלוים, ט את הארון העלו הכהנים

  

לֹמֹה ְוָכל)ה( ְ ְוַהֶמֶלך ׁשְ ָרֵאל ַהנֹועִדים עָליו ִאתֹו ־ּ ּעַדת ִיׂשְ ָ ָ ֲּ

ר לֹא,ִלְפֵני ָהָארֹון ִחים צֹאן וָבָקר ֲאׁשֶ ִּיָסְפרו ְו־ּ ְמַזּבְ לֹא ּ

ִּיָמנו ֵמרֹב ּ:   

ּ ַוָיִבאו ַהֹכֲהִנים ֶאת)ו( ּ ִרית־ּ ְמקֹומֹו ־ָוה ֶאלְיהֹ־ֲארֹון ּבְ

ִית ֶאל־ֶאל ים־ְּדִביר ַהּבַ ַּחת ַכְנֵפי ַּת־ ֶאל,ֹּקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ

ַּהְכרוִבים ּ:  
 

אל , אל קודש הקדשים, אל מקומו, ויביאו הכהנים את הארון
  .תחת כנפי הכרובים
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  .מצודת דוד. ק"רד .ז 

  .מצודת דוד. י"רש .ח 

כי היה כאן הכוונה להכניס את הארון לקודש , והטעם שנשאו הכהנים את הארון ולא הלויים .ט 
וכאשר לא היה אפשר שהכהן , כנס לשם רק הכהן הגדול אחת בשנהלמקום אשר נ, הקדשים

 יותר ראוי שישאו אותו הכהנים משיכנסו לשם הלויים לזה היה, גדול לבדו ישא את הארון
  .)אברבנאל(

  .מצודת דוד. ם"מלבי. ג"רלב. ק"רד .י 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חקצו

שעשה שלמה ודש הקדשים את הכרובים הביאו לקמתחילה 
 תחת כנפיהם את וכ הכניס"ואח, יא שעומדים על הקרקע

  .יב הארון

  :יג כזה
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  .מצודת דוד. ק"רד. י"רש .יא 

  .ק"רד .יב 

  .בעמוד הבא .יג 



  באר                           החייםה
 

 

קצז  מלכים א פרק ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חקצח

ים ְכָנַפִים ֶאל)ז( ּ ִכי ַהְכרוִבים ֹפְרׂשִ ּ ּּ  ,ְמקֹום ָהָארֹון־ּ

ַַוָיסֹכו ַהְכֻרִבים על ּ ּּ ָדיו ִמְלָמ־ַָהָארֹון ְועל־ּ   :ְעָלהּּבַ
 

פרושים אל מעל מקום ,  שלמה שעשהיד  הגדוליםכנפי הכרובים
  .טו הארון

 על הארון ועל  הגדולים האלו הכרובים)טז מלשון סכך( מסוככיםו
  .)וכמו בציור בעמוד הקודם( יז מעלההבדים מל

מתחילה נעשו שיפרשו הכרובים כנפיהם אל מקום עמידת 
 היו אם כן ,ולזה כשהכניסו את הארון אל מקומו, הארון

  .יח הכרובים מסככים עליו

  

ִדים ִמן)ח( י ַהּבַ ִדים ַוֵיָראו ָראׁשֵ ּ ַוַיֲאִרכו ַהּבַ ּּ ּּ ַּהקֶֹדׁש ־ּ

ְּפֵני ַהְדִביר ְולֹא ֵיָראו ַהחוָצה־ַעל ּ ּ ם עד ַהיֹום ,ּ ּ ַוִיְהיו ׁשָ ַּ ּ

  : ַּהֶזה
 

והיו נראים ראשי הבדים לחוץ ,  ונתארכו הבדיםיט ונעשה נס
ובולטים בפרוכת שבפתח  םי היו הבדים דוחקיכ, לפני הדביר
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  .אברבנאל .יד 

  .אלאברבנ .טו 

  .ם"י מלבי"עפ .טז 

  .אברבנאל .יז 

  .)וראה גם מה שכתבנו בזה בסוף הספר(כ בכוונות הסוכה "ועיין בשעה

  .מצודת דוד .יח 

  .ם"מלבי .יט 



  באר                           החייםה
 

 

קצט

אבל לא היו מקרעים בפרוכת , כשני דדים, קודש הקדשים
  .כ ונראים החוצה ממש

  

ם )ט( ר ִהִנַח ׁשָ ֵני ֻלחֹות ָהֲאָבִנים ֲאׁשֶ ָארֹון ַרק ׁשְ ּ ֵאין ּבָ

חֵֹרב ה ּבְ ר ָכַרת ְיהֹ,מֹׁשֶ ָרֵאל ־ִָוה עםּ ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ּבְ

ֵצאָתם ֵמֶאֶרץ  :  ִמְצָרִיםּבְ
 

ָארֹון ַרק ואין מיעוט . כא 'רק', 'אין': יש כאן שני מיעוטים :ֵאין ּבָ
 והיה בארון גם ספר תורה שכתב .כב אחר מיעוט אלא לרבות

  .כג משה רבינו

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .ג"רלב. ם"מלבי. י"רש. מצודת דוד. ח"מנחות צ. ד"יומא נ' גמ .כ 
ְּצרֹור ַהֹמר דֹוִדי ִלי ּבֵ: )ג"פסוק י' פרק א(ועל זה נאמר בשיר השירים  ַדי ָיִלין ּ . ד"יומא נ' גמ(ין ׁשָ

  .:)ח"מנחות צ
עד המקום , ומשלח מעינות ההרגשה לכלל הגוף, הבדים הם דוגמת חוט השדרה היוצא מן המוח

ושם היה דוגמת השדים המלאים , שנגדו היה ההיכל, ששם עקר פעולת נפש החיונית, נגד הלב
  .)ם"מלבי(חלב 

  .ד"י בבא בתרא י"רש .כא 

שכאשר אדם אומר , באר את הכלל הזה של אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבותם מ"והמלבי .כב 
וכאילו אמר , הוא חיוב, 'ראובן אינו בלתי חכם'וכאשר אומר . הרי זה שלילה, 'ראובן אינו חכם'
  .'ראובן הוא חכם'

ת מונחת "כ שברי לוחות או ס"ל היו שם ג" לדעת חז.אין בארון רק שני לוחות אבנים: ל"וז
ש אין "ודייקו ממ,  ולדעת כולם היה שם עוד דבר לבד מן הלוחות)ב יד א"י בב"מ ור"י בזה רופליג(

והדבר מבואר אצלי . ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, הוה מיעוט אחר מיעוט, בארון רק
שאחר שלילה בא תמיד , ך מלת רק אחר שלילה"כי לא נמצא בשום מקום בתנ, בכללי הלשון
 כי מלת )וכדומה, אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה, ה כי אם בית אלהיםאין ז(מלת כי אם 

ל אין בארון כי אם "שהיל, ז יש פה זרות בלשון"ולפ, רק הוא שלילה בפני עצמו בלא מלת אין
וזה כלל בהגיון ששלילה אחר שלילה דינה , או שיאמר רק שני לוחות היו בארון, שני לוחות

ל ראובן "ור, ראובן אינו בלתי חכם הוא חיוב, ובן אינו חכם הוא שלילהכמו רא, כמשפט מחייב
ש אין בארון רק שני לוחות פירוש שלא רק שני לוחות היו בארון כי היו שם "וכן במ, הוא חכם

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

ר

ֵצאת ַהֹכֲהִנים ִמן)י( ָ ְוֶהעָנן ָמֵלא ,ַּהקֶֹדׁש־ּ ַוְיִהי ּבְ

ית ְיהֹ־ֶאת  : ָוהּבֵ
 

יצאו , ן לקודש הקדשיםוכאשר הכהנים שהכניסו את הארו
  .כד שרתה השכינה בבית המקדש, משם
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ז מפשטות הלשון שמשמע שרק שני לוחות היה מבואר שהדברים שהיו שם "ובכ, עוד דברים
ת נכלל "שכל מה שכתוב בס, ת" השברי לוחות או הסוהם, עוד היו ענין אחד עם הלוחות

  .ל"עכ. ש הקדמונים"בעשרת הדברות כמ

  .י שם"וברש. ד"בבא בתרא י' גמ .כג 

הריבוי של אין , אבל לשיטת רבי יהודה. וזה לשיטת רבי מאיר שהיה בארון גם כן ספר תורה
ואילו , שהיו גם כן בארוןמרבה את השברי לוחות , )ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות(בארון רק 

  .הספר תורה מונח על מדף שיצא מהארון
  .)ק על אין בארון רק"שחולק על מה שנתבאר ברד, עיין באברבנאל(

  .מצודת דוד. ק"רד. י"י רש"עפ .כד 

הנה בגמר מלאכת המשכן כתיב . ויהי בצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא: ל"ם וז"וראה במלבי
שהענן היה מכסה את האהל , מלא את המשכן' ת אהל מועד וכבוד ה ויכס הענן א)ד" ל'שמות מ(

ובמקדש היה , והכבוד שהוא האור הנברא מלא את המשכן בפנים, מלמעלה סביביו מבחוץ
כ היה הכבוד מגולה בלי "כי שכינת המשכן לא היתה קבועה וע, הענן והכבוד שניהם בפנים

וכן ירד , א במקומו ענן וערפל סביביוכי הכבוד כמו שהו, שזה מורה שאינו במקומו, לבוש
והנה היה . ע"ע והכבוד בפ" ובמשכן היה הענן בפ)פקודי בארך' א בפ"ש מהרי"כמ(במעמד הר סיני 

כ כלי ההיכל שולחן ומנורה ומזבח "ואח, שבמשכן הושם הארון תחלה, עוד הבדל שני ביניהם
 במקדש הושמו תחלה כלי כ"משא, ואז ויכס הענן את אוהל מועד, כ כלי החצר"ואח, הזהב

כי בעולם העליון ירד ההשתלשלות מלמעלה למטה מן . והארון הושם באחרונה, העזרה וההיכל
ואחריו העולם , שהעולם השכל נאצל ראשונה שהוא במדרגת המוח, החשוב אל הפחות

ובעולם התחתון עלה , ואחריו העולם השפל שהוא במדרגת הגויה, האמצעי שהוא במדרגת הלב
וכן . ספר בראשית בארך' ש בפי"וכמ, לשלות ממטה למעלה דומם צומח חי מדברההשת

הביאו , במשכן שלא היתה השכינה בקבע למטה רק באה לשכן כבוד בתוכם מן העולם העליון
ואחריו כלי ההיכל שהוא נגד העולם , את הארון תחלה שהוא דוגמת העולם העליון השכלי

ואז בא הענן , מת עולם התחתון שירד שם האור באחרונהואחריו כלי העזרה שהוא דוג, האמצעי
אבל במקדש שלמה ששרתה בו השכינה . והיה הענן מובדל מן הכבוד, ויכס את אהל מועד

באשר עקר , בקביעות היה ציור להתעלות העולם התחתון ממטה למעלה וירום ונשא וגבה
שהכניסו תחלה , ה בהפךלכן הי, השכינה היתה בתחתונים ובקבע ומשם יתן הודו על השמים

ואז שכן הכבוד בתוך , כלים השפלים במדרגה וכן עלו למעלה ראש עד שהארון נכנס באחרונה
 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רא  מלכים א פרק ח

ֵרת ִמְפֵני ֶהעָנן־ ְולֹא)יא( ָָיְכלו ַהֹכֲהִנים ַלעמֹד ְלׁשָ ֲּ ּ ּ, 

ית ְיהֹ־ָוה ֶאתְיהֹ־ָמֵלא ְכבֹוד־ִּכי  : ָוהּבֵ
 

במנורה ובשולחן , היכלולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת ב
  .כו 'את בית ה'  כי מלא כבוד ה,כה ובמזבח הקטורת

  

לֹמֹה)יב( עָרֶפלָוה ְיהֹ, ָאז ָאַמר ׁשְ ֹכן ּבָ ֲ ָאַמר ִלׁשְ ּ:  
 

 עתה רואה אני שהשכינה :המֹלֹר ׁשְַמָא, כז  כשראה את הענן,זָא
ה לבוא ולשכון בו "שהרי כך הבטיח הקב, שורה בבית שבניתי

ִּכי ֶבעָנן ֵאָרֶאה על ַהַכֹפֶרת, כח והיכן אמר. מתוך ענן וערפל ּ ַּ ָ   .כט ּ

  

ית ְזֻבל ָלך ּבָ)יג( ְבְתך עֹוָלִמים,ְֹנה ָבִניִתי ּבֵ ָ ָמכֹון ְלׁשִ ּ : 
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ל "ר', אמר לשכון בערפל בנה בניתי בית זבול לך וכו' ש שלמה ה"וז. הענן כמו שהוא למעלה
ושהוא , לושוכן בענן וערפל מזה נראה שהיא שכינת קבע ובית זבול ' ממה שאני רואה שכבוד ה

  .ל"עכ. מכון לשבתו עולמים

  .אברבנאל .כה 

וכל זה : ל"כ אומר וז"ואח, ש"באברבנאל כאן מביא באריכות בגודל בנין בית המקדש עי .כו 
כאפס ותוהו ', ובשאר מדינות וכו' ה וכו"להגיד שכל מה שעשו אומת אדום ברומ, כתבתי פה

אבל זה וזה כטפה מן הים בערך אל מה , פעמים שלש' נחשבו בערך הבנינים אשר נעשו בבית ה
ש בהמשך "ועי. ל"עכ. העתיד להבנות בביאת משיחנו מהרה יגלה' שעתיד להיות בבנין בית ה

  .דברים נפלאים

  .י"רש .כז 

  .'ז ב"ויקרא ט .כח 

ח קניבסקי "כ בספר למכסה עתיק למרן הגר"וכ. )ה"ב כ"בא י(ומקורו במכילתא . י"רש .כט 
  .א"שליט



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חרב

ך ל כמו,  מדור:ְזֻבל ִָמְזֻבל ָקְדׁשְ   .לא ּ

  .מכון לשבתך לעולם,  בית מדור לךבנה בניתי

ולא כגלגל נוב , ועתה יהא הבית הזה מכון לשבתך עולמים
אבל כאן בהר . שלא נתקיים שם אוהל מועד לזמן רב, וגבעון
כי זה , ה יהיה בית המקדש מקום השראת השכינה לעולםהמורי

  .לב ן שמו שםֵּכׁשַה ְל"המקום שבחר בו הקב
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  .ו" טג"ישעיה ס .ל 

  .מצודת ציון .לא 

  .י אברבנאל"עפ .לב 

ולעתיד לבא . )'תנחומא ויקרא ו, ב"ע' זוהר הקדוש שמות דף ה(ומעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי 
בעת שיעלה רצון מאת הבורא ברוך הוא יבנה שם המקדש ויהיה השראת השכינה בשלמותה 

  .בבית המקדש השלישי במהרה בימינו בקרוב מאוד
 המוריה הר הזה המקום  באשר:ל"וז, ם במתק דבריו הנפלאים" קדשו של המלביוראה לשון

 ולשם, יצחק נעקד שעליו, קדם מימי השכינה להשראת מיוחד מקום היה המקדש נבנה שעליו
 ארונה בגורן לדוד ונגלה, מחרן בצאתו הסולם מראה יעקב ראה הזה ובמקום, בשדה לשוח יצא

 ל"ר, בערפל בו שכן' שה וכיון. השמים שער וזה' לה יוחדהמ המקום שהוא וידע, המגפה בעת
 זבל בית שם שבניתי אחר ממילא, וגורן ושדה הר והיה, וערפל חשך ובהו תהו מקום היה בעוד

 לשכון לאהבה נפשו שדבקה מלך, במשלו ונדמה. עולמים לשבתך מכון שיהיה ידעתי, לך
 שמה לו ובנה מלך של אוהבו ובא, בעיניו קדוש מקום שהיה הים שפת על אחד במקום
 דאחר, לעולם שמה המלך שישב בטוח הלז שהאוהב, מלך מקדש ובית גדולים פלטרין
  .ל" עכ.לתלפיות בנוי בית שם בשימצא עתה ש"כ ושמם חרב בהיותו ההוא במקום שישב

  

ית ְזֻבל ָלך וגו: )'ד אות ג"מדרש רבה במדבר פרשה י(איתא במדרש  ֹנה ָבִניִתי ּבֵ ֹנה ָבִניִתי', ְּבָ , ַּמהו ּבָ
ִניִתי נוי ּבָ ְנָין ּבָ ר ְיֶחְזֵקאל ָאַמר ּבִ ֵריה ְדַרב ְיהוָדה ּבַ י ַיֲעֹקב ּבְ ָּאַמר ַרּבִ ּ ּ י יֹוֵסף . ּ ם ַרּבִ ׁשֵ י ְיהוָדה ּבְ ַּרּבִ

ן ַהּכֹל ְמַסְיִעין ְלֶמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָק ּכֵ ל ׁשֶ ָּאַמר ַהּכֹל ְמַסְיִעין ַלֶמֶלך ּכָ ּ ְּ ְּ רוך הואּ ּדֹוׁש ּבָ ֲּאִפלו , ְּ ּ
ִדים ַוֲאִפלו ַמְלָאִכים ּרוחֹות ֲאִפלו ׁשֵ ּ ּּ ֶרְכָיה. ּ י ּבֶ ִתיב , ָאַמר ַרּבִ ֹנתֹו וגו: )'ז' ו' מלכים א(ּכְ ִהּבָ ִית ּבְ ', ְוַהּבַ

ר ֵהם ּבֹוִנים ִתיב, ֲאׁשֶ נֹותֹו, ֵאין ּכְ ִהּבָ ע : )' ז'ו' מלכים א(. ֵמֵאָליו ָהָיה ִנְבֶנה, ֶּאָלא ּבְ ֵלָמה ַמּסָ ֶאֶבן ׁשְ
י ַהִדימוס, ִנְבָנה ּבֵ ַעת ֶאת ַעְצָמה ְועֹוָלה ְוִנְתָנה ַעל ּגַ ָהְיָתה ָהֶאֶבן ַמּסַ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּּ ּ הו ְוַאל , ּ י ַאּבָ ָּאַמר ַרּבִ

ִּתְתַמה א): ח"י' דניאל ו(ְוָהְכִתיב , ּ ַמת ַעל ֻפם ּגֻּבָ ְּוֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה ְוׂשֻ ָבֶבלְוִכי ֵי, ּ ֶּאָלא , ׁש ֲאָבִנים ּבְ
ָבה ָלה ַעל ִפי ַהגֹוב ָרֵאל וָבֲאָתה ְוָיׁשְ ָעְמָדה ֵמֶאֶרץ ִיׂשְ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּּ ם ַרב יֹוֵסף ָאַמר ַמְלָאך . ּ ׁשֵ ְַרב הוָנא ּבְ ּ

ֵאר ב ַעל ִפי ַהּבְ ל ֶאֶבן ְוָיׁשַ ְדמות ֲאִרי ׁשֶ ָעה ְוִנְדָמה ּבִ אֹוָתה ׁשָ ָּיַרד ּבְ ּ : )ג"כ' דניאל ו(ִדְכִתיב ֲּהָדא הוא , ּ
לוִני ַלח ַמְלֲאֵכה וֲסַגר ֻפם ַאְרָיָוָתא ְוָלא ַחּבְ ֱּאָלִהי ׁשְ ּּ ר ָוָדם ֵהיָתִית ֶאֶבן ֲחָדה. ּ ׂשָ ּוַמה ִלְכבֹוד ּבָ ִלְכבֹוד , ּ

ָמה ְוַכָמה רוך הוא ַעל ַאַחת ּכַ ֶּמֶלך ַמְלֵכי ַהְמָלִכים ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ּּ ְּ א: ְְלָכך ֶנֱאַמר. ְ יֶכם וגוׂשְ ָעִרים ָראׁשֵ   .'ּו ׁשְ



  באר                           החייםה
 

 

רג  מלכים א פרק ח

ְ ַוַיֵסב ַהֶמֶלך ֶאת)יד( ּ ּ ָּפָניו ַוְיָבֶרך ֵאת ָכל־ּ ְ ָרֵאל־ּ  ,ְקַהל ִיׂשְ

ָרֵאל עֵֹמד־ְוָכל   : ְקַהל ִיׂשְ
 

  . עתה הולך שלמה המלך לברך את כל קהל ישראל

 הבכדי שיהי,  פניו כלפי כל קהל ישראלויסובב שלמה המלך את
  .לג פניו אל המתברכים

מאחר שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי , וכל קהל ישראל עומדים
  .לד ולכן היו צריכים לעמוד, בית דוד בלבד

  

רוך ְיהֹ)טו( ְ ַויֹאֶמר ּבָ ּ ִפיו ּ ר ּבְ ר ִדּבֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ ָּוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ּ וְבָידֹו ִמֵל,ֵּאת ָדִוד ָאִבי   : א ֵלאמֹרּ
 

רוך :  שלמה המלךַּויֹאֶמר ְּבָ ָרֵאלֵק ֱאלֹ'הּ ִפיו, י ִיׂשְ ר ּבְ ר ִדּבֶ ָּדִוד  לֲּאׁשֶ
  .לה  שיתן לו בן שיבנה את בית המקדשָאִבי

ּוְבָידֹו ִמֵלא ד ֵיעִימה ׁשֶ, ים והשלים בידו הטובהֵייתברך ִק'  ה:ּ
  .לז דהיינו שאכן זכה שלמה המלך לבנות את בית המקדש. לו בפיו
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  .ג"רלב .לג 

  .ג"רלב .לד 

  .י"רש .לה 

  .ם"ועיין במלבי. ג"רלב. י"רש .לו 

  .פ המפרשים"ע .לז 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חרד

יתברך לדוד ' אמר ה, ים הבאים את מה שכתוב בפסוק:ֵלאמֹר
  .לח המלך

  

ר הֹוֵצאִתי ֶאת־ ִמן)טז( ּעִמי ֶאת־ַּהיֹום ֲאׁשֶ ָרֵאל ־ַ ִיׂשְ

ָרֵאל ִלְבנֹות ־ִּמִמְצַרִים לֹא ְבֵטי ִיׂשְ ָּבַחְרִתי ְבעיר ִמֹכל ׁשִ ִ ּ

ם ִמי ׁשָ ִית ִלְהיֹות ׁשְ ָדִוד ִלְהיֹות על,ּבַ ּעִמי ־ַ ָוֶאְבַחר ּבְ ַ

ָרֵאל  : ִיׂשְ
 

ר הֹוֵצאִתי ֶאת ִמן: לט יתברך אל אבי' את זה דיבר ה ַּעִמי  ַּהיֹום ֲאׁשֶ
ָרֵאל ִמִמְצַרִים ֶאת ָרֵאל ִלְבנֹות  לֹא,ִּיׂשְ ְבֵטי ִיׂשְ  ּהָב ָּבַחְרִתי ְבִעיר ִמּכֹל ׁשִ
ִית םמ ּבַ ִמי ׁשָ ָדִוד ִלְהיֹות ַעל, ִלְהיֹות ׁשְ  שעל ידו ,ָרֵאלַּעִמי ִיׂשְ  ָוֶאְבַחר ּבְ

והראתי לו את המקום הנבחר , מא יבוא ההכנה לבנות את הבית
  .מב ששם יבנה בית המקדש, בירושלים בגורן ארוונה

  

ם ְיהֹ,ְּלַבב ָדִוד ָאִבי־ִ ַוְיִהי עם)יז( ִית ְלׁשֵ ָוה  ִלְבנֹות ּבַ

ָרֵאל  : ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
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  .י בפסוק הבא"פ רש"ע .לח 

  .י"רש .לט 

  .מצודת דוד .מ 

  .מצודת דוד .מא 

  .ק"רד .מב 



  באר                           החייםה
 

 

רה  מלכים א פרק ח

ַָדִוד ָאִבי ַיען ֲאׁשֶ־ָוה ֶאלּ ַויֹאֶמר ְיהֹ)יח( ְָלָבְבך ־ִר ָהָיה עםּ

ִמי ִית ִלׁשְ ִ ֱהִטיֹבָת ִכי ָהָיה עם,ִלְבנֹות ּבַ  : ְָלָבֶבך־ּ

ִית)יט( ְנך ַהיֵֹצא ־ּ ִכי ִאם,ּ ַרק ַאָתה לֹא ִתְבֶנה ַהּבָ ּּבִ ָ

ֵּמֲחָלֶציך הוא ִמי־ָ ִית ִלׁשְ  : ִיְבֶנה ַהּבַ
 

 לבנות את הבית שהיה רצונו, דהיינו, ד המלך היה עם לבבודו
  .לקי ישראלא' לשם ה

טוב עשית שהיה לך הרצון לבנות את בית : אל דוד' ויאמר ה
רך מצרף את המחשבה יתב' וה, מג ולזכות תחשב לך, המקדש

, מד  את בית המקדש ממשלמעשה ויחשב לך כאילו בנית
ה כאילו נבנה בית "והמחשבה הטובה הזאת חשובה אצל הקב

  .מה המקדש בפועל

, שלמה המלך, אם בנךרק אתה לא תבנה את בית המקדש כי 
  .הוא יבנה את בית המקדש

 לא רצה שדוד המלך יבנה את בית ה"קבוהטעם לכך שה
רק שלמה המלך . שהיה לו הרבה מלחמותהוא משום , המקדש

  .מו הוא יבנה את בית המקדש, שהוא איש שלום

  

  :ועתה אומר שלמה המלך
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  .מצודת דוד .מג 

  . ועיין שם את נועם מתק דבריו הנפלאים)ז"פסוק י(ם "מלבי .מד 

  . )ח"פסוק י(ם "מלבי .מה 

  .ב"פרק כ' דברי הימים א .מו 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חרו

ר־ָוה ֶאתּ ַוָיֶקם ְיהֹ)כ( ר ִדּבֵ ְּדָברֹו ֲאׁשֶ ּם ַתַחת ָדִוד  ָוָאֻק,ּ ּ

ב על,ָאִבי ר ְיהֹ־ַ ָוֵאׁשֵ ר ִדּבֶ ָרֵאל ַכֲאׁשֶ ִּכֵסא ִיׂשְ ּ ּ  ,ָוהּ

ם ְיהֹ ִית ְלׁשֵ ָרֵאלָוֶאְבֶנה ַהּבַ  : ָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ם ָמקֹום ָלָארֹון)כא( ם ׁשָ ר, ָוָאׂשִ ִרית ְיהֹ־ ֲאׁשֶ ם ּבְ  ,ָוהׁשָ

ר ָכַרת עם ֲִאׁשֶ הֹוִציאֹו ֹאָתם ֵמֶאֶר־ּ   : ץ ִמְצָרִיםֲּאֹבֵתינו ּבְ

  

ח ְיהֹ)כב( לֹמֹה ִלְפֵני ִמְזּבַ ֲ ַוַיעמֹד ׁשְ ְקַהל ־ּ ֶנֶגד ָכל,ָוהּ

ָרֵאל ָמִים,ִיׂשְ ּ ַוִיְפרֹׂש ַכָפיו ַהׁשָ ּּ ּ : 
 

אל מקום יותר , עתה הלך שלמה מעזרת ישראל שהיה שם
  .מז 'מקודש שהוא לפני מזבח ה

,  כתוב שעשה שלמה כיור נחושת בתוך העזרהמח ובדברי הימים
ועמד ,  ושלש אמות קומתוחמש אמות רחבו וחמש אמות ארכו

  .מט וכך התפלל, עליו וכרע על ברכיו

  .נ כדרך שואל החסד, ויפרוש את כפיו אל השמים
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  . אברבנאל .מז 

  . ג"י' ו' ב .מח 

  . אברבנאל. י"רש .מט 

  .מצודת דוד .נ 



  באר                           החייםה
 

 

רז  מלכים א פרק ח

ָרֵאל ֵאיןּ ַויֹאַמר ְיהֹ)כג( ָָכמֹוך ֱאלִֹהים ־ָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּ

ַמִים ִמַמעל ְועל ׁשָ ַּבַ ַ ּ ִרי,ָּהָאֶרץ ִמָתַחת־ּ ת  ׁשֵֹמר ַהּבְ

ָכל ְָוַהֶחֶסד ַלעָבֶדיך ַההְֹלִכים ְלָפֶניך ּבְ ָ ם־ֲ   : ִלּבָ
 

ִרית לקיים , ממתין וגונז לשמור הברית והחסד :ׁשֵֹמר ַהּבְ
  .נא הבטחתו

  

ר)כד( ַמְרָת ְלעְבְדך ָדִוד ָאִבי ֵאת ֲאׁשֶ ר ׁשָ ּ ֲאׁשֶ ָּ ַ ְרָת לֹו־ּ ִּדּבַ ּ, 

ִפיך וְבָיְדך ִמֵלאָת ַכיֹום ַה ר ּבְ ַּוְתַדּבֵ ּ ּ ָ ָּ  : ֶּזהּ
 

ַמְרָת ר ׁשָ   .נב  לשון אמנת הבטחה:ֲּאׁשֶ

ִפיך וְבָיְדך ִמֵלאָת ר ּבְ ַּוְתַדּבֵ ָ ָּ   .נג כן מלאת בכח ידך, כמו שדברת :ּ

  

ּ ְועָתה ְיהֹ)כה( מֹר ְלעְבְדך ָדִוד ָאִבי ַ ָרֵאל ׁשְ ָָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּ ַ

ְרָת לֹו ֵלאמֹר לֹא ר ִדּבַ ֵּאת ֲאׁשֶ ּ ִּיָכֵרת ְלך ִאיׁש ִמְלָפ־ּ ַני ָּ

ב על ָרֵאל־ַיֹׁשֵ ִּכֵסא ִיׂשְ ְמרו ָבֶניך ֶאת־ ַרק ִאם,ּ ִָיׁשְ ַּדְרָכם ־ּ ּ

ר ָהַלְכָת ְלָפָני ָּלֶלֶכת ְלָפַני ַכֲאׁשֶ ּ : 
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  .י"רש .נא 

  .י"רש .נב 

  .מצודת דוד .נג 
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רח

ָרֵאל)כו( ּ ְועָתה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָ ְדָבְרך )כתיב דבריך( ֵיָאֶמן ָנא ,ַ ּ

ְרָת ְלעְבְדך ָדִוד ָאִבי ר ִדּבַ ֲּאׁשֶ ּ ָּ ַ ּ : 
 

  :ומתפללושלמה המלך ממשיך 

ר , ועתה הנני מבקש מלפניך אלקי ישראל ֵָיָאֶמן ָנא ְדָבְרך ֲאׁשֶ ּ
ְרָת ִּדּבַ י לא יסורו  מדרכי ַנּאני מבקש ממך שתשגיח שָב, דהיינו, ּ

שיתקיים מלכות , ועל ידי זה יתקיים מה שדיברת לדוד אבי', ה
 ,תלוי בשמירת התורה והמצוות, כי המשך המלוכה(בית דוד לעולם 

ישגיח על בניו שלא יסורו ' הש,  ולכן מבקש שלמה.לדוד' מר הכמו שא

  .נד ) לעולם ועדי כן יתקיים מלכות בית דוד"וע, ה והמצוותמדרך התור

  

ב ֱאלִֹהים על)כז( ַ ִכי ַהֻאְמָנם ֵיׁשֵ ַמִים ,ָהָאֶרץ־ּ ּ ִהֵנה ַהׁשָ ּ

ַמִים לֹא ְיַכְלְכלוך ַאף ִכי ֵמי ַהׁשָ ּוׁשְ ָּ ּ ר ִּית ַהֶזה ֲאׁשֶַהּבַ־ּּ

ִניִתי   :ּבָ
 

י ַהֻאְמָנם  ב ֱאלֹּכִ וכי איך אפשר : לשון תמיהב ,ָהָאֶרץ ים ַעלִקֵיׁשֵ

ֵמי  והלא ,שיאמין אדם שישב אלקים על הארץ ַמִים וׁשְ ַּהׁשָ ּ
לוך ַמִים לֹא ְיַכְלּכְ ַָהׁשָ ּ  .נו בית הזה הבנוי בידי אדםה כל שכןו ,נה ּ
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  .ם"מלבי .נד 

  .ח"י' ו' דברי הימים ב י"רש .נה 

  .ם"מלבי .נו 
ל הנני מתפלל לפניך את התפלה הזאת " ר.כי האמנם ישב אלהים על הארץ: ל"ג וז"ועיין ברלב

וזה מקום י והשגחתו תמשך גם כן באלו הדברים השפלים "כי אני רואה באמת ששכינת הש
פלא כי השמים ושמי השמים לא יכילו הודך ורוממות מדרגתך והנימוס המושכל והמושקף לך 
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רט

רה מחמת חסד שגמלת לדוד אבי צמצמת שכינתך שתש, אלא
  .נז על הארץ
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ם עליו מהם כי זה בלתי מושג לזולתך כי גבהה מאד מדרגת המושקף לך מהם על מה שה
וכל שכן שתדבק השגחתך ' מהמציאות כמו שבארנו בראשון ובחמישי מספר מלחמות ה

והשקפתך באלו הענינים הפחותים מאד עד שתרד השגחתך בזה הבית אשר בניתי ויושג לך 
  .ל"עכ. ענינו

  .ח"י' ו' י דברי הימים ב" רש.נז 
וצוה ,  בפנים עשרת הדברותכאשר דבר השם עם ישראל פנים :ל"וז) 'ה א"שמות כ (ן"וראה ברמב

כאשר הנהיגו רבותינו עם , אותם על ידי משה קצת מצות שהם כמו אבות למצותיה של תורה
וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על ידו של , :)ז"יבמות מ(הגרים שבאים להתיהד 

 מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלהים כאשר התנה, וכרת עמהם ברית על כל זה, משה
, )'ט ה"לעיל י(עמהם מתחלה ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה 

והנה הם קדושים ראוים שיהיה בהם , )'ט ו"שם י(ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש 
ולכן צוה תחלה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש . מקדש להשרות שכינתו ביניהם

  . ידבר עם משה ויצוה את בני ישראלושם, לשמו
 )ב"ה כ"כשמות (כמו שאמר , והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון

על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם , ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת
. ן שבעבורם נעשהויורו על ענין המשכ, וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו, במעלה

וכן עשה , )א"ה י" לשמות(אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו 
  .לפי שהוא הראוי לקדם במעשה, )'ו ח" לשמות(בצלאל 

וכמו שנאמר שם . שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר, וסוד המשכן הוא
אלהינו את כבודו '  הן הראנו ה)א" כ'דברים ה(וכתיב , ניעל הר סי'  וישכן כבוד ה)ז"ד ט" כשמות(

והזכיר במשכן שני פעמים . )ד" ל' משמות( מלא את המשכן 'כן כתוב במשכן וכבוד ה, ואת גדלו
 והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד .'את כבודו ואת גדלו 'כנגד, מלא את המשכן' וכבוד ה

.  היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני)ד"לד " לשמות(ובבא משה . שנראה להם בהר סיני
 מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את )ו" ל'דברים ד(וכמו שאמר במתן תורה 

 וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין )ט" פ'במדבר ז(כך במשכן כתיב , אשו הגדולה
  .שני הכרובים וידבר אליו

שאמרו בקבלה שהיה הקול בא מן השמים אל משה מעל הכפרת להגיד מה  'וידבר אליו 'ונכפל
כדרך ,  כי כל דבור עם משה היה מן השמים ביום ונשמע מבין שני הכרובים,ומשם מדבר עמו

ב "ט מ" כשמות(וכן אמר הכתוב . ועל כן היו שניהם זהב, )ו" ל'דברים ד(ודבריו שמעת מתוך האש 
כי שם יהיה בית מועד לדבור ונקדש , דש בכבודי אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם ונק)ג"מ

  . בכבודי
 יבין סוד המשכן ובית ם במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהםוהמסתכל יפה בכתובים הנאמרי

 אלהי ישראל 'ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית המקדש ה, המקדש
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 והוסיף שם לפרש, )'ד י" כשמות(י ישראל  כמו שאמר בהר סיני ויראו את אלה,)ג" כ' ח'לכים אמ(
כמו שאמר , )ג" כ' ח'מלכים א(לענין שרמזנו שם למעלה כי אלהי ישראל יושב הכרובים  ''ה'

וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע 
הכרובים זהב לפורשים וסוככים ואמר דוד ולתבנית המרכבה . )'ט כ" י'יחזקאל י(כי כרובים המה 
 ' ה'מלכים א( 'וכן יזכיר תמיד בבית המקדש לשם ה, )ח"ח י" כ'ברי הימים אד(' על ארון ברית ה

, במדת רחמים, )ב" ל'שם ח(ויאמר בכל פעם ופעם ואתה תשמע השמים , )ד" מ'שם ח(לשמך , )ט"י
והבית אשר בניתי לשמך דרך העיר אשר בחרת בה '  והתפללו אל ה)ה"ד מ" מ'שם ח(וכתיב 

ובביאור אמר כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי , ושמעת השמים
וכתיב על הארון להעלות משם את ארון האלהים . )ח" י' ו'ברי הימים בד(השמים לא יכלכלוך 

 )'ג ו" י'א(ובדברי הימים . )' ב' ו'שמואל ב(צבאות יושב הכרובים עליו ' אשר נקרא שם שם ה
 .כי השם יושב הכרובים, יושב הכרובים אשר נקרא שם' להעלות משם את ארון האלהים ה

  .ל"עכ
שהרי ,  לא ידעתי למה נכפל.ואל הארון תתן את העדות :ל" וז)א"ה כ"שמות כ(ן להלן "וברמב

ל שבא ללמד שבעודו ארון בלא כפרת "וי.  ונתת אל הארון את העדות)ז"לעיל פסוק ט(כבר אמור 
וכן מצינו כשהקים המשכן נאמר ויתן את . כ יתן הכפרת עליו"ן תחלה העדות לתוכו ואחית

ואם היה . י"לשון רש. כ ויתן את הכפרת על הארון מלמעלה"ואח, )' כ'להלן מ(העדות אל הארון 
כי , יתן בארון את העדות, כאשר אמר, משמעו יותר שאחר שיתן הכפרת על הארון, זה צוואה

 אשר על )בפסוק הבא(למה החזיר , כ"ועוד כי יש לשאול ג. היות הכפרת עליוארון יקרא גם ב
ומה צורך לפרש עוד כיון שאמר מעל , כי בידוע שהכרובים הם על ארון העדות, ארון העדות

  .הכפרת מבין שני הכרובים
ולא אמר , )בפסוק הקודם(כי בעבור שיצוה בכרובים להיותם פורשי כנפים למעלה , אבל פירושו

לכך אמר עתה ונתת הכפרת עם , ולמה יהיו בענין הזה, ומה שישמשו במשכן, מה יעשם כללל
כדי , כי אל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך, שהכל דבר אחד על הארון מלמעלה, כרוביו

ודברתי אתך מעל הכפרת , כי אני אועד לך שם ואשכין שכינתי עליהם, שיהיה לי כסא כבוד
  .בעבור שהוא על ארון העדות, מבין שני הכרובים

והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל שאמר היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר 
כי היו , )' ד' ד'שמואל א(ולכך נקרא יושב הכרובים , )' כ'יחזקאל י(כבר ואדע כי כרובים המה 

 )ח"ח י" כ'ברי הימים אד(וכמו שנאמר , פורשי כנפים להורות שהם המרכבה נושאי הכבוד
בהקדמה (כאשר הזכרתי ', ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה

  .)לפרשת תרומה
והחזיר בשם . מלשון ארמית שתאמר לעלם רביא,  הם צורות אדם:)ג"חגיגה י(ועל דעת רבותינו 

  .להורות על עניינם, כנערים, כי כן השם, ף שרש"הזה הכ
תוכל לדעת , )ח"פסוק י(ולמה היו מקשה  )'פסוק כ(היו פנים איש אל אחיו ואם תחשוב עוד למה 

כי הם כסא עליון וסוככים על העדות שהיא מכתב , כי ראוי להם שיהיו פורשי כנפים למעלה
כי הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד , וזה טעם ולתבנית המרכבה. )ז"ב ט" לשמות(אלהים 

כי גבוה , והכרובים אשר במשכן ובמקדש תבנית להן, רתתבנית לכרובים שהם כבוד ותפא
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ריא  מלכים א פרק ח

ְָתִפַלת עְבְדך ְוֶאל־ּ וָפִניָת ֶאל)כח( ּ ַ ּ ְּתִחָנתֹו ְיהֹ־ּ  ,ָוה ֱאלָֹהיּ

מֹע ֶאל ר עְבְדך ִמְתַפֵלל ־ָּהִרָנה ְוֶאל־ִַלׁשְ ַּהְתִפָלה ֲאׁשֶ ּּ ָ ּ ַ ּ

ְּלָפֶניך ַהיֹום ָ :  
 

הנני מבקש שתפנה , נח ומפני היות השראת השכינה בבית הזה
 עת לל ומתחנן שתהיה שעה זומתפואני  .נט אל תפילת עבדך

  .ס  היום לפניךתפללני מתשתשמע אל התפילה שא, רצון
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שראה באחד וידע , )' כ'יחזקאל י(וזה טעם ואדע . )' ז'קהלת ה(מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם 
  .ל"עכ. והמשכיל יבין. )שם(ולפיכך אמר המה , באחד

' ו כשאמר ה אמר)ז"רבתי ט(בפסיקתא . 'ככל אשר וגו: ל" וז)'ה ט"שמות כ(ובאור החיים הקדוש 
עד ' נבהל משה ואמר לפניו הלא השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו וגו' למשה ועשו לי וגו

וצריך לדעת מי . עד כאן' קרשים וכו' שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא כמו שאתה סובר אלא כ
והגם שכל דבריהם דברי קבלה הם , ומשה עבדו לדעת כל הדברים שעברו ביניהם' עמד בסוד ה

ל שהוקשה להם שאין משמעות "ונראה לומר לדבריהם ז. זה לא יבצר דבר מהכתוביםעם כל 
תעשו לא היה לו לומר וכן ' לכתוב ממה נפשך אם הוא נמשך למטה על זה הדרך ככל אשר וגו

ואם אומרו ככל חוזר ', ו אלא כן תעשו שהיא גזרת תחלת מה שאמר ככל אשר וגו"בתוספת וא
ה לו להפסיק באומרו ושכנתי בתוכם אלא היה לו לומר ועשו לי לאומרו ועשו לי מקדש לא הי

כי גמר ' וממה שהקדים לומר ושכנתי גילה ה', ואחר כך יאמר ושכנתי וגו' מקדש ככל אשר וגו
וסמך על מה שיודיענו כל פרטי המעשה ' מאמר כללות המצוה ולא הוצרך לומר בה ככל וגו

 וממה שאנו רואים שנמלך אחר כך לומר ככל ,שיעור הקרשים וכל הכלים כמו שאמר אחר כך
המשכיל יבין שזה היה לצד דברים שנולדו באמצע שזולת זה מתחילה מאי סבר שלא אמר ' וגו

מהתשובה אתה , ונשכיל לדעת מה הם הדברים שיכולין להיות באמצע. ככל ולבסוף מאי סבר
והסברא תצדיק ותאמת הא למדת שחשב יותר ' והתשובה היא ככל אשר אני וגו, יודע השאלה

' והוא אומרם שאמר הלא שמי השמים וגו, זה ויותר זה אין לו שיעור לבבך יבין כי ישנה לתמיה
והכתוב מעיד , והראהו תבנית המשכן באותו מצב' ועל זה הוצרך להשיבו ואמר לו ככל אשר וגו
וטעם הראיה . 'ואז ראה כי היה עשרים קרשים וגו, על זה מאומרו מראה ולא אמר אראה לעתיד

  .ל"עכ. אבאר בעזרת השם בסמוך, ולא הספיק בדיבור

  .ג"רלב .נח 

  .ם"מלבי. ג"רלב .נט 

  .ם"מלבי .ס 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חריב

  :סא ועתה ממשיך שלמה המלך ומתפלל

ָ ִלְהיֹות עיֶנך ְפֻתחֹות ֶאל)כט( ִית ַהֶזה ַלְיָלה ָויֹום ־ֵ ַּהּבַ

ם־ֶאל ִמי ׁשָ ר ָאַמְרָת ִיְהֶיה ׁשְ ַּהָמקֹום ֲאׁשֶ מֹע ,ּ ַ ִלׁשְ

ר ־ֶאל ַּהְתִפָלה ֲאׁשֶ ִָיְתַפֵלל עְבְדך ֶאלּ ּ ַ ּ ַּהָמקֹום ַהֶזה־ּ ּ : 
 

' יתברך להשגיח בעיני ה' שיתמיד ה, להיות עיניך פתוחות
  .סב שישמע תמיד התפילות שיתפללו בבית המקדש, המשוטטות

  

ַמעָת ֶאל)ל( ּ ְוׁשָ ר ־ְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ְָתִחַנת עְבְדך ְועְמך ִיׂשְ ָּ ַּ ַּ ּ

ִּיְתַפְללו ֶאל ַּהָמקֹום ַהֶזה־ּ ַמע ֶאל ְו,ּ ַּאָתה ִתׁשְ ְמקֹום ־ּ

ְבְתך ֶאל ָׁשִ ַמעָת ְוָסָלְחָת־ּ ַמִים ְוׁשָ ַּהׁשָ ּ ְ ּ : 
 

ַמְעָת ֶאל ָרֵאל ְּוׁשָ ְָתִחַנת ַעְבְדך ְוַעְמך ִיׂשְ ָּ ּּ , בין שיהיה המתפלל יחיד :ּ
  .סג  תפילתםיתברך את'  הישמע, או רבים

  

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .ם"י מלבי"עפ .סא 

  .ם"מלבי .סב 

  .אברבנאל .סג 
 הוא ספור שבחי הרנה. תחנה, תפלה, רנה, לשונות' והנה השתמש פה בג: ל"ם וז"וראה במלבי

 עקרה שפיכת והתפלה. כ יתפלל"שבחו של מקום ואחל לעולם יזכיר אדם "ש חז"המקום כמ
 היא ותחנה, הנפש ודבקות הרוח ופלילת הנפש להתדבק בשורשה ולא תהיה רק לאלהים

אבל , שגם בשאין ראוי מבקש מתנת חנם, חנון ומתנת חנםוענינה מענין , בקשת הצרכים
ר העליון כי המתפלל ישיג שאלתו מצד הדבקות והמחשבה הטהורה המושכת השפע מן הצנו

  .ל" עכ.יתקרב לאלהים בחשק ואהבה ותשוקה וכוונה רצויה



  באר                           החייםה
 

 

ריג  מלכים א פרק ח

ר ֶיֱחָטא ִאיׁש ְלֵרעהו)לא( ּ ֵאת ֲאׁשֶ א,ֵ ָאָלה בֹו ־ ְוָנׁשָ

ִית ַהֶזה,ְלַהֲאלֹתֹו ּבַ ֲחך ּבַ ּ וָבא ָאָלה ִלְפֵני ִמְזּבַ ָ ּ :  
 

, ונתחייב להשביעו שבועה ,בדבר ממוןאם יחטא איש לרעהו 
  .סד ובא להשבע לפני המזבח

  .סה  שבועה:ָאָלה

  

ַפְטָת ֶאת)לב( יָת ְוׁשָ ַמִים ְועׂשִ ַמע ַהׁשָ ּ ְוַאָתה ִתׁשְ ּ ָּ ָעָבֶדיך ־ּ ֲ

יע ָרׁשָ רֹאׁשֹוְַלַהְרׁשִ ּע ָלֵתת ַדְרכֹו ּבְ ּ וְלַהְצִדיק ַצִדיק ,ּ ּ ּ

 : ָּלֶתת לֹו ְכִצְדָקתֹו
 

ַמִים ַמע ַהׁשָ ְּוַאָתה ִתׁשְ ּ ַפְטָת ֶאת,ּ יָת ְוׁשָ    ,ֲָעָבֶדיך ּ ְוָעׂשִ
ע יַע ָרׁשָ רֹאׁשֹו ,סו  הנשבע לשקר ולשוא:ְלַהְרׁשִ  לתת :ָּלֵתת ַדְרּכֹו ּבְ

ּוְלַהְצִדיק  .סז  בראשולרשע ענשו ואת ,  את הנשבע באמת:ַּצִדיקּ

ִצְדָקת ,סח המשביע בצדק   .ֹוָלֶתת לֹו ּכְ
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  . ויחויב בו חוב שבועה להשביעו.ונשא בו אלה: וזה לשון המצודת דוד. מצודת דוד .סד 

  .מצודת ציון .סה 

  .מצודת דוד .סו 

  .י מצודת דוד"עפ .סז 

  .מצודת דוד .סח 



  באר                           החייםה
 

 

ריד

ר ֶיֶחְטאו)לג( ָרֵאל ִלְפֵני אֹוֵיב ֲאׁשֶ ִהָנֵגף עְמך ִיׂשְ ּ ּבְ ָ ּ  ,ְָלך־ַּ

בו ֵאֶליך ְוהֹודו ֶאת ְּוׁשָ ֶמך ְוִהְתַפְללו ְוִהְתַחְננו ֵאֶליך ־ָּ ָׁשְ ָּ ּּ ּ

ִית ַהֶזה ּבַ  : ּּבַ
 

. סט ל שחטאו לךלבג, ו"ח  לפני האויבים עמך ישראלאם ינגפו

ֶמך ְּוהֹודו ֶאת, ושבו וחזרו בתשובה  שחייב אדם לברך על ,ָׁשְ
והתפללו והתחננו אליך בבית . ע הרעה כשם שמברך על הטובה

  .המקדש

  

את עְמך )לד( ַמִים ְוָסַלְחָת ְלַחּטַ ַמע ַהׁשָ ָ ְוַאָתה ִתׁשְ ּ ַ ּ ּ ּּ

ָרֵאל ֹבָתם ֶאל,ִיׂשְ ר ָנַתָת ַלֲאבֹוָתםָהֲאָד־ ַוֲהׁשֵ  : ָּמה ֲאׁשֶ
 

, וסלחת לחטאת עמך ישראל, עא השמיםמן ואתה תשמע 

בָֹתם ֶאל  שכאשר יצאו למלחמה לא ילכו עוד :ֲאָדָמהָה ַוֲהׁשֵ
  .אל האדמה אשר נתת לאבותם, עב אלא ישובו לארצם, בשבי
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  .מצודת דוד .סט 

  .'משנה ה' ברכות פרק ט. י כאן"רש .ע 

  . תרגון יונתן .עא 

ִריך הוא: ל" וז):בראשית לא(וראה בזוהר הקדוש  א ּבְ ַמִים ֲהֵוי קוְדׁשָ ּוְמָנא ָלן ְדׁשָ ּ ְּ ' מלכים א(ִדְכִתיב , ּ
ַמִים)'ח ַמע ַהׁשָ ּ ְוַאָתה ִתׁשְ ּ ְמעו ְתִפָלתֹו. ּ ִיׁשְ ַמִים ׁשְ לֹמה ִמְתָפֵלל ֶאל ַהׁשָ ֲּאטו ׁשְ ּ ּ ּּ ָמ, ּ ִנְקָרא ׁשְ ל ן ַעֶּאָלא ׁשְ

מֹו א ָמִים. 'וכו. ׁשְ לֹוםֵמֵא, ׂשָ יֵניֶהם ׁשָ ּׁש וִמָמִים וָמְכִניס ּבֵ א ָהֵאׁש וָמָצא ִמִצדֹו ִמַדת ָהֵאׁש, ּ ּּבָ א ָמִים . ּ ּבָ
ּוָמָצא ִמִצדֹו ִמַדת ַהָמִים ְוַהְיינו  ּּ ְמרֹוָמיו)ה"איוב כ(ּ לֹום ּבִ ה ׁשָ ָגַבל ַהָק,  עֹוׂשֶ ַמִים ְמַלֵמד ׁשֶ ַּמאי ׁשָ דֹוׁש ּ

ֶנֱאַמר  ה ֶמֵהן ֹראׁש ִלְדַבָריו ׁשֶ זֶה ְוָעׂשָ רוך הוא ֵאׁש וַמִים וְטָפַחן זֶה ּבָ ּּבָ ּ ּ ּ ָ ֹראׁש ְדָבְרך )ט"תהלים קי(ְּ ּ
  .ֱאֶמת

רוך הוא: ותרגום הזוהר הקדוש ַמִים ֵהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ׁשָ ּוִמַנִין ָלנו ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ תוב ? ּּ ּכָ ּ ְוַאָתה )' ח'מלכים א(ּׁשֶ
ַמ ַמִיםִּתׁשְ ְמעו ְתִפָלתֹו. ּע ַהׁשָ ִיׁשְ ַמִים ׁשֶ לֹֹמה ִמְתַפֵלל ֶאל ַהׁשָ ַּהִאם ׁשְ ּּ ּ ּ מֹו? ּ ָמן ַעל ׁשְ ִנְקָרא ׁשְ ֶּאָלא ׁשֶ ּ .

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רטו  מלכים א פרק ח

ַמִים ְולֹא)לה( ֵהעֵצר ׁשָ ִּיְהֶיה ָמָטר ִכי ֶיֶחְטאו־ָ ּבְ  ,ְָלך־ּ

ְּתַפְללו ֶאלְוִה ַּהָמקֹום ַהֶזה ְוהֹודו ֶאת־ּ ּ אָתם ־ּ ֶמך וֵמַחּטָ ּׁשְ ָ

ְֲיׁשובון ִכי ַתעֵנם ּ ּ ּ : 

את עָבֶדיך )לו( ַמִים ְוָסַלְחָת ְלַחּטַ ַמע ַהׁשָ ָ ְוַאָתה ִתׁשְ ֲ ּ ּ ּּ

ָרֵאל ִכי תֹוֵרם ֶאת ְּועְמך ִיׂשְ ָּ ר ־ַ ְַהֶדֶרך ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ּ

ר־ַ עלּ ְוָנַתָתה ָמָטר,ָּבה־ֵּיְלכו ָָנַתָתה ְלעְמך ־ַָאְרְצך ֲאׁשֶ ּ ַ ּ

  : ְלַנֲחָלה

ּ ָרעב ִכי)לז( ִּיְהֶיה ָבָאֶרץ ֶדֶבר ִכי־ָ ָדפֹון ֵיָרקֹון ־ּ ִּיְהֶיה ׁשִ

ה ָחִסיל ִכי ִיְהֶיה ִכי ָיַצר ַּאְרּבֶ עָריו־ּ ֶאֶרץ ׁשְ  ,ָלֹו ֹאְיבֹו ּבְ

 : ַמֲחָלה־ֶּנַגע ָכל־ָּכל
 

על כל '  שיענה ה,ת כוללבקשה עוד  שלמה המלךעתה הוסיף
ין הנוגע לכלל בין הנוגע  ב,מיני תפלות ועל כל מיני הצרכים

   .לפרט

בעה והם אר, חרב, חסיל, ארבה, ירקון, שדפון, דבר,  רעבחשבו
, דבר, רעה, חיה, רעב,  חרבעג  יחזקאלחשבשפטים הרעים ש
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א ַמִים. 'וכו ֵּמֵאׁש וִמַמִים, ׂשָ לֹום, ּ יֵניֶהם ׁשָ א ָהֵאׁש וָמָצא ִמִצדֹו ִמַדת ָהֵאׁש. ּוַמְכִניס ּבֵ ּּבָ ּ ּ א ַמִים . ּ ּבָ
ִּצדֹו ִמַדת ַהַמִיםּוָמָצא ִמ ּ ּ ְמרֹוָמיו)ה"איוב כ(ְּוַהְינו , ּ לֹום ּבִ ה ׁשָ ַמִים.  ֹעׂשֶ ל ַהָקדֹוׁש ? ָּמֵהם ַהׁשָ ּבֵ ּגִ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּ

זֶה רוך הוא ֵאׁש וַמִים וְטָפָחן זֶה ּבָ ּּבָ ּ ּ ה ֵמֶהן ֹראׁש ִלְדָבָריו, ְּ ֶנֱאַמר , ְוָעׂשָ ְ ֹראׁש ְדָבְרך )ט"תהלים קי(ּׁשֶ ּ
  .ֱאֶמת

  .מצודת דוד .עב 

  .ד"פרק י .עג 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חרטז

והם אבות ,  הנמצאים בעולםשהם הכוללים כל מיני הרעות
  .עד לכולם

  :עה הוסיף,  כל מיני הרעותחשבואחר ש

  

ְּתִפָלה ָכל־ּ ָכל)לח( ר ִתְהֶיה ְלָכל־ּ ְּתִחָנה ֲאׁשֶ ָהָאָדם ְלֹכל ־ּ

ָרֵאל ָעְמך ִיׂשְ ּ ר ֵיְדעון ִאיׁש ֶנַגע ְלָבבֹו וָפַרׂש ַכָפיו ,ַ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ִית ַהֶזה־ֶאל  : ַּהּבַ
 

ל ְּתִפָלה ָכל ּכָ ְּתִחָנה ּ  לכלול כל מיני התפלות שיתפלל עליהם :ּ

ר ִתְהֶיה ְלָכלוהוסיף . עו האדם ָרֵאל ֲאׁשֶ ָָהָאָדם ְלֹכל ַעְמך ִיׂשְ דהיינו  ,ּ
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  .ם"מלבי .עד 

   .ם"מלבי .עה 

על כל מיני תפלות '  עתה הוסיף עוד שאלה כוללת שיענה ה.רעב כי יהיה: ם"וזה לשון המלבי
, ירקון, שדפון, דבר, וחשב רעב, ועל כל מיני הצרכים בין הנוגע להכלל בין הנוגע להפרטים

, רעה, חיה, רעב,  חרב)ד"י' סי( שחשב יחזקאל והם ארבעה שפטים הרעים, חרב, חסיל, ארבה
שסבת הרעות יהיו או , והם אבות לכולם, שהם הכוללים כל מיני הרעות הנמצאים בעולם, דבר

י "או ע, או על ידי הטבע של האדם עצמו שנשתנה לרוע וזה דבר, י הטבע הכוללת וזה רעב"ע
,  מזי רעב)ה"כ-ד"כ, ב"דברים ל(ש "וכמ, או על ידי בעלי בחירה וזה חרב, בעלי רצון וזה חיה רעה

. ש המבארים שמה"כ כמ"וכן סדרם בתוכחה של תו, מחוץ תשכל חרב, שן בהמות, ולחומי רשף
ואחר שחשב ארבעה אבות . ונגד חרב אמר כי יצר לו אויבו, ונגד חיה רעה אמר ארבה חסיל
שפטים רעב דבר '  לגכל נגע כולל כל התולדות המתיחסות, נזיקין הוסיף כל נגע כל מחלה

  :הוסיף, ואחר שחשב כל מיני הרעות. וכל מחלה כולל כל תולדות שתחת סוג דבר, חרב

  .ם"מלבי .עו 

י "לכלול כל מיני התפלות שיתפלל עליהם האדם בין ע. כל תפלה כל תחנה: ם"וזה לשון המלבי
בין יחיד בין והוסיף כל מיני המתפללים והנצרכים לישועה , י תחנה ותחנונים"תפלה בין ע

  . בין כלל העם בין כל אדם יחידיםל"ר, ש לכל האדם לכל עמך ישראל"וז, רבים



  באר                           החייםה
 

 

ריז  מלכים א פרק ח

 בין,  בין יחיד בין רבים,כל מיני המתפללים והנצרכים לישועה

ָרֵאל ָכֹל ַעְמך ִיׂשְ   .עז  יחידיםָהָאָדם ָכל בין , ישראלעם כלל ּ

  

ְבֶתך ְוָס)לט( ַמִים ְמכֹון ׁשִ ַמע ַהׁשָ ָ ְוַאָתה ִתׁשְ ּ ּ ַּלְחָת ּּ

יָת ְוָנַתָת ָלִאיׁש ְכָכל ְּועׂשִ ּ ר ֵתַדע ֶאת־ָ ְּדָרָכיו ֲאׁשֶ  ,ְלָבבֹו־ּ

ַָאָתה ָיַדעָת ְלַבְדך ֶאת־ִּכי ּ ּ ֵני ָהָאָדם־ְּלַבב ָכל־ְּ  : ּבְ
 

 ותסלח ,עט ממקום בית שכינתך, עח ואתה תשמע מן השמים
   .פא ותעשה את בקשותיהם, פ לעוונותיהם

  יודע לבדךכי אתה,  לפניך לבבו שגלוי,ונתת לאיש ככל דרכיו
 מבקשאם  ,למשל: והכוונה בזה. פב את לבבות כל בני האדם

 יודע כפי טבע האיש שאם יתעשר יסור מיראת ' וה,עשירות
ל  שע האיש וכן הגם שבלבבו חושב עתה. לא ימלא בקשתו,'ה

 יודע 'וה,  שיתעשר יפליא לעשות חסד וצדקה וכדומהידי
 ל ידי שע,וכפי מנהגיו יהיה בהפךהאמת כי כפי דרכי לבבו 
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  .ם"מלבי .עז 

  . תרגום יונתן .עח 

לכן מתפלל , ובאברבנאל מבאר שלהיות שהנהגת העולם התחתון הזה מושפע מן השמים
 שיהיו ואף על פי. וישדד המערכות השמימיות, יתברך ישמע תפילת הקורא אליו' שלמה שה

וזהו . הנה אלוקינו ביכולתו המוחלט יסיר המניעים ההם כולם, כמה סיבות מעיקות ומונעות מזה
  .ענין הסליחה שאמר ואתה תשמע השמים וסלחת

  .תרגום יונתן .עט 

  .תרגום יונתן .פ 

  .תרגום יונתן .פא 

  .תרגום יונתן .פב 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חריח

 וכן בכל הדומה . לא ימלא שאלתו,העושר ימוט מיראת השם
  .פג לזה

  

ּ ְלַמען ִיָראוך ָכל)מ( ָ ּ ר־ַ ֵַהם ַחִיים על־ַּהָיִמים ֲאׁשֶ ְּפֵני ־ּ

ר ָנַתָתה ַלֲאֹבֵתינו,ָהֲאָדָמה ּ ֲאׁשֶ ּ : 
 

ומתפללים אליך בבית , ך אליכאשר שביםכשיראו שתסלח להם 
ועל ידי כן ,  ידעו כי בעונש העוון בא להם הנגע והמחלה,הזה

  .פד ייראוך

  

ר לֹא־ ְוַגם ֶאל)מא( ָרֵאל הוא־ַּהָנְכִרי ֲאׁשֶ ֵּמעְמך ִיׂשְ ָ ּ ּ וָבא ,ַ

ֶמך ֵָמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמען ׁשְ ַ :  

ְמעון ֶאת)מב( ּ ִכי ִיׁשְ ְמך ַהָגדֹול ְוֶאת־ּ ּׁשִ ָָיְדך ַהֲחָזָקה ־ָ

ּוְזרֹעך ַהְנטוָי ּּ ָ ּ וָבא ְוִהְתַפֵלל ֶאל,הֲ ּ ִית ַהֶזה־ּ  : ַּהּבַ

יָת ְכֹכל )מג( ְבֶתך ְועׂשִ ַמִים ְמכֹון ׁשִ ַמע ַהׁשָ ּ ַאָתה ִתׁשְ ָ ָ ּ ּ ּּ

ר ִּיְקָרא ֵאֶליך ַהָנְכִרי־ֲאׁשֶ ּ ְלַמען ֵיְדעון ָכל,ָ ּ ּעֵמי ָהָאֶרץ ־ַ ַ
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  .ם"מלבי .פג 

 כי באר בזה כי מפני התפלה לא . לבבוונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע את: ל"ג וז"וברלב
י אז תשמע תפלתו לתת לו ככל דרכיו לפי עניינו "תועלת אם לא יהיה לבו שלם עם השיקבל 

 וזה יהיה סבה שייראוך ישראל תמיד בהכירם כי חטאיהם סבבו להם אלו הרעות ,בעת התפלה
  .ל"עכ. עד שתכף ששבו מהם שמעת לקולם

  .מצודת דוד. ק"רד .פד 



  באר                           החייםה
 

 

ריט  מלכים א פרק ח

ָרֵאל ְוָלַדעת ִכי־ֶאת ֶמך ְלִיְרָאה ֹאְתך ְכעְמך ִיׂשְ ּׁשְ ּ ַּ ַָ ָ ְָמך ׁשִ־ָ

ִניִתי־ִַנְקָרא על ר ּבָ ִית ַהֶזה ֲאׁשֶ  : ַּהּבַ
 

ועשית את בקשתו אף על פי שאינו , וגם אל הנכרי תשמע
   :פה בכדי שעל ידי זה יהיה שני דברים, ראוי

ל .א ָרֵאל ַּעֵמי ָהָאֶרץ ֶאת ְּלַמַען ֵיְדעון ּכָ ַעְמך ִיׂשְ ֶמך ְלִיְרָאה ֹאְתך ּכְ ָׁשְ ָ ָּ, 
  יתברך כי הוא וידעו יכירו,פילהשומע ת' שבזה שיראו שה

עד שתגיע מדרגת , ושהוא קרוב לכל קוראיו, משגיח בשפלים
 הכרתם שהוא ל ידי שבא ע,ם להתדמות עם יראת ישראליראת

  . פו משגיח בפרטים בהשגחה נפלאה

י שידעו .ב ְמך ִנְקָרא ַעל ּכִ ִית ַהֶזה ָׁשִ   .פז  והוא שער השמיםַּהּבַ

  

ֵָיֵצא עְמך־ּ ִכי)מד( ּ ַ ַלִמְלָחָמה עלַ ר ֹאְיב־ּ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ְֹו ּבַ ּ

ָלֵח ּ ְוִהְתַפְללו ֶאל,םִּתׁשְ ַחְרָת ְיהֹ־ּ ר ּבָ ָּוה ֶדֶרך ָהעיר ֲאׁשֶ ִ ְ ּ

ר ִית ֲאׁשֶ ה ְוַהּבַ ֶמך־ּּבָ ִנִתי ִלׁשְ   : ָּבָ
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  .ם"בימל .פה 

  .ם"מלבי .פו 

  .ם"מלבי .פז 
ונתת לאיש : )ט"לעיל פסוק ל( ובישראל הוא אומר .ככל אשר יקרא אליך הנכרי: ל"י וז"וברש

תולה , ואם אין תפלתו נשמעת, ויודע שהיכולת בידו, ה"לפי שישראל מכיר בהקב, ככל דרכיו
, ו הולך לסוף העולםבית ששמ: ואומר, אבל עובד גילולים קורא תגר, את הדבר בעצמו ובחטאו

כשם שאין ממש בעבודת , ולא מצאתי בו ממש, נתייגעתי לכמה דרכים ובאתי והתפללתי בו
שחית בממונו אם אתה רואה שהוא מ, אבל ישראל, לפיכך ככל אשר יקרא אליך הנכרי, גלולים

  .אל תתן לו, את חבירו



  באר                           החייםה
 

 

רכ

ְֶדֶרך ָהִעיר עד עתה ביקש על התפילות  .פח  פונים לצד ירושלים:ּ
גם ' שישמע ה וכאן מבקש, שיתפללו בתוך בית המקדש

  .פט שיתפללו מחוץ לירושלים דרך בית המקדשתפילות ל

  

ַמִים ֶאת)מה( ַמעָת ַהׁשָ ּ ְוׁשָ ּ ְּתִפָלָתם ְוֶאת־ְ ְּתִחָנָתם־ּ ּ, 

ָפָטם יָת ִמׁשְ ְּועׂשִ ָ : 
 

ָפָטם יָת ִמׁשְ   .צ  לנקום נקמתם מיד האויב:ְּוָעׂשִ

  

ּ ִכי ֶיֶחְטאו)מו( ר לֹא־ּ ָּלך ִכי ֵאין ָאָדם ֲאׁשֶ ֱּחָטא ְוָאַנְפָת ֶי־ְ

ָּבם וְנַתָתם ִלְפֵני אֹוֵיב בום ׁשֵֹביֶהם ֶאל,ּ ֶאֶרץ ־ּ ְוׁשָ

 : ָהאֹוֵיב ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה

יבו ֶאל)מז( ּבו־ּ ְוֵהׁשִ ר ִנׁשְ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ם ּבָ ם־ִּלּבָ בו ,ׁשָ ּ ְוׁשָ

ֶאֶרץ ׁשֵֹביֶהם ֵלאמֹר ָחָטאנו ְוֶהעִוינו  ְּוִהְתַחְננו ֵאֶליך ּבְ ּ ֱּ ָ ּ

ּענוָרׁשָ ְ :  
 

בו   .צא  מלשון תשובה:ְּוׁשָ
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  .י"רש .פח 

  .ג"רלב. ם"מלבי .פט 

  .ק"רד. י"רש. מצודת דוד .צ 

  . מצודת ציון .צא 

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רכא  מלכים א פרק ח

ָכל)מח( בו ֵאֶליך ּבְ ָ ְוׁשָ ֶאֶרץ ־ְּלָבָבם וְבָכל־ּ ם ּבְ ַנְפׁשָ

ר בו ֹאָתם־ֹאְיֵביֶהם ֲאׁשֶ ְ ְוִהְתַפְללו ֵאֶליך ֶדֶרך ַאְרָצם ,ּׁשָ ָּ ּ ּ

ִית  ַחְרָת ְוַהּבַ ר ּבָ ר ָנַתָתה ַלֲאבֹוָתם ָהעיר ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ִּ

ר ִנ)כתיב בנית(־ֲאׁשֶ ֶמך ּבָ  : ָיִתי ִלׁשְ
 

ר בו ֹאָתם ֲאׁשֶ   .צב  מלשון שביה:ּׁשָ

ְֶדֶרך ַאְרָצם תהיה הכוונה שתעבור ,  בארץ אויב כאשר הםכי :ּ
  .צג התפלה דרך ארצם והעיר והבית

ְבְתך ֶאת)מט( ַמִים ְמכֹון ׁשִ ַמעָת ַהׁשָ ָ ְוׁשָ ּ ּּ ְּתִפָלָתם ־ְ ּ

ְּתִחָנָתם־ְוֶאת ָפָטם,ּ יָת ִמׁשְ ּ ְועׂשִ ָ : 
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 זכר עתה מין אחר מהתפלה חוץ .כי יחטאו לך: ל"ג בביאור הפסוקים האלו וז"וראה ברלב
י בארץ " ושבו אל הש, והוא כשיגלו ישראל מעל אדמתם על רוב חטאיהם,מבית המקדש

 ויכירו כי עונותיהם סבבו להם כל זה , והתודו את עונם ואת חטאתם אשר חטאו בהם,שוביהם
 והתפללו אליך לצד ארץ ישראל ,י ללכת בדרכיו בכל לבם ובכל נפשם"ו אל הש וישוב,הרע

תפלתם ותחנתם עשה משפטם לפי היות לבבם אליך בעת '  שמע ה,נכח ירושלים ובית המקדש
 ותתנם לרחמים לפני ,התפלה בדרך שתסלח חטאיהם וגם פשעיהם שהם על דרך המרד

כי זה ממה  ,בקש שישמע תפלתם מהגלות והנה לא ,שוביהם ורחמום בארץ שהם גולים בה
 כאמרו כי לא , ושישלם עון העם היושב אז בארץ ישראל,הפרטיתה שיצטרך אל עוצם ההשגח

  .שלם עון האמורי עד הנה

  .מצודת ציון .צב 

  .מצודת דוד .צג 

 שהיא התשובה הגמורה בלב ונפש וזה יהיה ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם: ל"ם וז"ובמלבי
כ תמצאן אותם רעות רבות וצרות עד "ל שאח" רארץ אויביהם אשר שבו אותםשהם במצד 

שהשובים הם אויביהם ומצירים , שיראו שהם לא לבד בארץ שוביהם כי אם בארץ אויביהם
כי הם חוץ לארץ , והתפללו אליך דרך ארצם העיר והביתכ ישובו בתשובה שלמה "ועי, להם

  .ל"עכ. לכן יתפללו גם דרך ארצם



  באר                           החייםה
 

 

רכב

ָפָטםְוָעׂשִ למען יכירו שלא טוב בעיני ,  לנקום מאויביהם:ּיָת ִמׁשְ
  .צד הכבדת עולם על ישראל' ה

  

ר ָחְטאו)נ( ּ ְוָסַלְחָת ְלעְמך ֲאׁשֶ ָ ּ ַ ָּלך וְלָכל־ּ ר ־ְ עיֶהם ֲאׁשֶ ִֵפׁשְ ּ

עו ָּפׁשְ ּ וְנַתָתם ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ׁשֵֹביֶהם ְוִרֲחמום,ְָבך־ּ ּּ : 
 

ּוְנַתָתם ְלַרֲחִמים יבינו שמהראוי לרחם על ,  שתנקום בהם במה:ּ
  .צה וכן יעשו כי ירחמו, ישראל

  

ָעְמך ְוַנֲחָלְתך ֵהם־ּ ִכי)נא( ָ ּ ר הֹוֵצאָת ִמִמְצַרִים ,ַ ּ ֲאׁשֶ

ְרֶזל ִּמתֹוך כור ַהּבַ ּ ְ ּ : 
 

ְִמתֹוך ּכ ְרּ  בצרוף הצרות כמו שצורפין , שנצרפו במצרים:לֶזּור ַהּבַ
  .צו זהב בכור ברזל
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  .דת דודמצו .צד 

  .מצודת דוד .צה 
וגם תוסיף לסלוח גם , שתסלח החטאים, וסלחת לעמך'  וכוושמעת השמים: ל"ם וז"ובמלבי

 הנה לא בקש שיוציאם מן ונתתם לרחמים לפני שוביהם, הפשעים הגדולים שנעשו במרד
' והשבות אל לבבך וכו' ש בתורה והיה כי יבואו עליך כל הדברים וכו"הגלות כי כבר ידע מ

הרי באר שקיבוץ הגליות לא יהיה רק בזמן ידוע אחר ' אלהיך את שבותך וכו' ושב ה' שבת וכוו
ואתחנן בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ' וכן אמר בפ, שיבואו עליהם הברכה והקללה

י התשובה והתפלה יקל עול גלותם ויתנם "פ שע"לכן עכ', וכו' באחרית הימים ושבת עד ה
  .ל"עכ. לרחמים לפני שוביהם

  .'א ד"מצודת דוד ירמיה י .צו 

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רכג  מלכים א פרק ח

  . צז בו את הזהבקין מזק כלי ש:ּּכור

ְרֶזל  בתוך זהבששם נצרפו סיגיהם כהתוך , ברזלחזק כ :ּּכור ַהּבַ
  .צח כור

  

ָ ִלְהיֹות עיֶניך ְפֻתחֹות ֶאל)נב( ְָתִחַנת עְבְדך ְוֶאל־ֵ ּ ַ ּ ְּתִחַנת ־ּ ּ

ָרֵאל ָעְמך ִיׂשְ ּ ֹכל ָקְרָאם ֵאֶליך,ַ מֹע ֲאֵליֶהם ּבְ ָ ִלׁשְ ַ :  
 

ְָתִחַנת ַעְבְדך ְוֶאל ְפֻתחֹות ֶאלֵָעיֶניך והוסיף עוד לבקש שיהיו  ּ ּ ְּתִחַנת  ּ ּ
כֹל ָקְרָאם ֵאֶליך מַֹע ֲאֵליֶהם ּבְ ָרֵאל ִלׁשְ ַָעְמך ִיׂשְ ָ  אפילו שיקראו בחוץ ,ּ

  .צט לארץ ואפילו שלא כנגד הבית

  

ַּאָתה ִהְבַדְלָתם ְלך ְלַנֲחָלה ִמֹכל עֵמי ָהָאֶרץ־ּ ִכי)נג( ַּ ָ ּ ּּ, 

ַיד ְרָת ּבְ ר ִדּבַ ַּכֲאׁשֶ ּ הֹוִציֲאך ֶאתּ ה עְבֶדך ּבְ ָ מֹׁשֶ ָ ּ ֲּאֹבֵתינו ־ַ

 : ִוהִּמִמְצַרִים ֲאדָֹני ְיהֹ
 

לכן ראוי שתשמע , מכיוון שהבדלת את עם ישראל לך לנחלה
  .ק בכל קראם אליך, לתפילתם מצד עצמם
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יש הבדל בין גליות ,  אמר שאף שנגזר עליהם קושי השעבודכי עמך: ל"ם כאן וז"ובמלבי
מה שלא היה זה במצרים וכן אחר ', אחר שעתה הם כבר עם ה, האחרונות לבין גלות מצרים

  .ל"עכ. מכור הברזל ראוי שלא ישעבדו בהם עוד' שהוציא אותם פעם א

  .וכן במצודת ציון כאן. 'כ' י דברים ד"רש .צז 

  .'א ד"ם ירמיה י"מלבי .צח 

  .ם"מלבי .צט 

  .מצודת דוד. ם"מלבי .ק 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק חרכד

לֹמֹה ְלִהְתַפֵלל ֶאל)נד( ּ ַוְיִהי ְכַכלֹות ׁשְ ּ ָוה ֵאת ְיהֹ־ּּ

ַּהְתִפָלה ְוַהְתִחָנ־ָּכל ּּ ח ְיהֹ,ּה ַהזֹאתּ ָוה ּ ָקם ִמִלְפֵני ִמְזּבַ

ִַמְכרֹע על ַ ָמִים־ּ ְרָכיו ְוַכָפיו ְפֻרׂשֹות ַהׁשָ ּּבִ ּ ּ ּ : 
 

כרע על ברכיו , במשך כל זמן התפילה הזאת, מכיוון שעד עתה
  .קא עכשיו קם, וכפיו פרושות השמים

  

ּ ַוַיעמֹד ַוְיָבֶרך ֵאת ָכל)נה( ְ ְ ָרֵאל־ּ ל ּ קֹול ָגדֹו,ְקַהל ִיׂשְ

  :ֵלאמֹר

רוך ְיהֹ)נו( ְ ּבָ ָרֵאל ְכֹכל ּ ר ָנַתן ְמנוָחה ְלעמֹו ִיׂשְ ָּוה ֲאׁשֶ ּ ַ ּ

ר ר ִדּבֵ ר ־ לֹא,ֲּאׁשֶ ָּנַפל ָדָבר ֶאָחד ִמֹכל ְדָברֹו ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ּּ

ה עְבדֹו ַיד מֹׁשֶ ר ּבְ ִּדּבֶ ַּ : 
 

רוך  ְּבָ   .קב בראשונה' רך את היב,  טרם שבירך את העם:'הּ

ר ָנַתן ְמנו ָרֵאלֲּאׁשֶ ר,ָּחה ְלַעמֹו ִיׂשְ ר ִדּבֵ כֹל ֲאׁשֶ ,  והיכן דיבר:ּ ּכְ
ְבֶתם ֶבַטחְוֵהִניַח ָלֶכם: קג בפרשת ראה ּ ִמָכל ֹאְיֵביֶכם ִמָסִביב ִויׁשַ ּּ  .קד ּ
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  .ג"י מצודת דוד ורלב"עפ .קא 

  .מצודת דוד .קב 

  .'ב י"דברים י .קג 

  .ג"רלב. י"רש .קד 



  באר                           החייםה
 

 

רכה  מלכים א פרק ח

ר ִיְבַחר ְיֹה: קה והתקיים ההמשך ָּוה ֱאלֵֹהיֶכם בֹו ְּוָהָיה ַהָמקֹום ֲאׁשֶ
ם מֹו ׁשָ ֵכן ׁשְ ָכִני ְבתֹוְכֶכםְו: קז התקייםוכן  .קו ְּלׁשַ ָּנַתִתי ִמׁשְ ּ   .קח ּ

  

ר ָהָיה עם ְיִהי ְיהֹ)נז( ִָוה ֱאלֵֹהינו עָמנו ַכֲאׁשֶ ִּ ּּ  ,ֲּאֹבֵתינו־ּ

ַּיעְזֵבנו ְוַאל־ַאל נו־ַ ׁשֵ  : ִּיּטְ

ָכל,ּ ְלַהּטֹות ְלָבֵבנו ֵאָליו)נח( מֹר ־ ָלֶלֶכת ּבְ ְּדָרָכיו ְוִלׁשְ

ר  ָפָטיו ֲאׁשֶ ִּמְצֹוָתיו ְוֻחָקיו וִמׁשְ ּ  : ֲּאֹבֵתינו־ִּצָוה ֶאתּ

ר ִהְתַחַנְנִתי ִלְפֵני ְיהֹ)נט( ּ ְוִיְהיו ְדָבַרי ֵאֶלה ֲאׁשֶ ּ ּ ָוה ּ

ַפט ,ָּוה ֱאלֵֹהינו יֹוָמם ָוָלְיָלהְיהֹ־ְקרִֹבים ֶאל ּ ַלעׂשֹות ִמׁשְ ֲ

ָרֵאל ְדַבר ַפט עמֹו ִיׂשְ ּעְבדֹו וִמׁשְ ּּ ַ ַּ יֹומֹו־ּ   : יֹום ּבְ
 

ַפט ַעְבדֹו  ַּלֲעׂשֹות ִמׁשְ ַפט ַעמֹוּ ּוִמׁשְ ּ   .קט  לתבוע עלבונם מיד האויב:ּ

  

ּ ְלַמען ַדעת ָכל)ס( ַ ּעֵמי ָהָאֶרץ ִכי ְיהֹ־ַּ ּ ָּוה הוא ָהֱאלִֹהים ַ

  : ֵאין עֹוד
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  .א"ב י"דברים י .קה 

  .ם"מלבי .קו 

  .א"ו י"ויקרא כ .קז 

  .ם"מלבי .קח 

  .י"רש .קט 



  באר                           החייםה
 

 

רכו

ֵלם עם ְיהֹ)סא( ֻחָקיו ִ ְוָהָיה ְלַבְבֶכם ׁשָ ָּוה ֱאלֵֹהינו ָלֶלֶכת ּבְ ּ

מֹר ִמְצֹוָתיו ַכיֹום ַהֶזה ְּוִלׁשְ ּ ּ : 

  

ְ ְוַהֶמֶלך)סב( ָרֵאל עמֹו־ ְוָכלּ ִּיׂשְ  : ָוה זְֹבִחים ֶזַבח ִלְפֵני ְיהֹ,ִ

ר ָזַבח ַליהָֹוה )סג( ָלִמים ֲאׁשֶ לֹמֹה ֵאת ֶזַבח ַהׁשְ ח ׁשְ ּ ַוִיְזּבַ ּ

ִרים ָאֶלף ַנִים ֶאֶלף ְוצֹאן ֵמָאה ְועׂשְ ִרים וׁשְ ָקר עׂשְ ֶּבָ ֶּ, 

ַּוַיְחְנכו ֶאת ית ְיהֹ־ּ ְָוה ַהֶמֶלך ְוָכלּבֵ ָר־ּ ֵני ִיׂשְ  : ֵאלּבְ

  

יֹום ַההוא ִקַדׁש ַהֶמֶלך ֶאת)סד( ְ ּבַ ּ ּ ּ ר ִלְפֵני ־ּ ְתֹוך ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ ּ

ם ֶאת־ְּיהָֹוה ִכי־ֵבית ה ׁשָ ַּהִמְנָחה ְוֵאת ־ָהעָֹלה ְוֶאת־ָעׂשָ

ָלִמים ר ִלְפֵני ְיהָֹוה ־ּ ִכי,ֶּחְלֵבי ַהׁשְ ת ֲאׁשֶ ח ַהְנחֹׁשֶ ִּמְזּבַ

ָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַּהִמְנ־ָהעָֹלה ְוֶאת־ָקטֹן ֵמָהִכיל ֶאת

ָלִמים   : ַּהׁשְ
 

 המלך את  שלמהקידש, באותו היום של חנוכת בית המקדש
בכדי שיוכלו להקריב על רצפת , רצפת העזרה בקדושת מזבח

 קטן מהכיל את רוב הקרבנות שהקריב המזבחמשום ש, העזרה
  .קי שלמה
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  . פירוש הראשון לפי שיטת רבי יהודהי ב"רש .קי 

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רכז

ת ח ַהְנחֹׁשֶ   .קיא  מזבח האבנים שעשה במקום מזבח הנחושת:ִּמְזּבַ
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 שהקריב שלמה )'ד' ג(הרי כתוב לעיל : ואומר רבי יוסי לרבי יהודה, אולם רבי יוסי חולק על זה
והרי מקום המערכה במזבח של משה הוא אמה , אלף עולות ביום אחד על המזבח שעשה משה

 ועוד אמה , אמה לקרנותזבח של המאבל יורד מצד אחד, פ שהמזבח היה חמש על חמש"ואע(על אמה 
וכאן מקום , ) נשאר רק אמה על אמה למערכהאם כן,  גם בצד השניוכן, למקום הילוך רגלי הכהנים

, )ש"עי', משנה א' כמבואר במסכת מידות פרק ג(המערכה של המזבח הוא עשרים על עשרים אמה 
הקריב עליו ואפשר ל, כ מקום המערכה במזבח הזה גדול משל משה ארבע מאות פעמים"א

ואש של , כי על כל אמה על אמה אפשר להקריב אלף עולות(ארבע מאות אלף קרבנות ביום אחד 
כ מה הכוונה כאן שקידש המלך את תוך החצר כי מזבח הנחושת קטן "וא, )מעלה ממהרת לשרוף

 היינו שקבע שלמה 'קידש המלך את תוך החצר'אלא מפרש רבי יוסי שהכוונה בפסוק . מהכיל
משום שמזבח הנחושת , )ח של משה לא היה מחובר ברצפההמזב(של אבנים מחובר ברצפה מזבח 

ומאה , ושלמה הקריב עשרים ושנים אלף בקר. של משה רבינו קטן מהכיל את רוב הקרבנות
ולזה עשה , ואין מקום עבורם על המזבח של משה שמכיל רק אלף עולות, ועשרים אלף צאן

והוא מחזיק ארבע מאות אלף , וחיברו ברצפה, ח הנחושתמזבח גדול של אבנים במקום מזב
  .ואז בודאי יחזיק את הקרבנות שמקריב שלמה. עולות

שהמזבח של , אלא רבי יהודה לשיטתו. ועתה צריך לבאר מה יענה רבי יהודה על דברי רבי יוסי
ורוחב והביאור לשיטת רבי יהודה באורך (וארכו ורחבו עשר על עשר אמה , משה הוא יותר גדול

מקום המערכה  [ְוָהֲאִריֵאל): ז"ג ט"יחזקאל מ(כי במזבח של בית שני ובית שלישי כתוב , המזבח הוא
ֵרה ֹרַחב]במזבח ֵתים ֶעׂשְ ׁשְ ֵרה ֹאֶרך ּבִ ֵתים ֶעׂשְ ּ ׁשְ ַעת ְרָבָעיו,ְּ שמודדים , וביאור הפסוק הוא. ּ ָרבוַע ֶאל ַאְרּבַ

ויוצא אורך ורוחב מקום המערכה עשרים , ל רוחמאמצע מקום המערכה במזבח שתים עשרה אמה לכ
]. בשונה ממקום המערכה בבית ראשון שהיה רק עשרים על עשרים אמות[וארבע על עשרים וארבע אמות 

ַח,ְָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶרך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב): 'ז א"שמות כ(ובמזבח של משה כתוב בתורה  ְזּבֵ . ּ ָרבוַע ִיְהֶיה ַהּמִ
גם כן במזבח של משה , בי יהודה שכמו שביחזקאל כשכתוב רבוע הכוונה שמודדין מהאמצעוכאן לומד ר

. כ יצא אורך ורוחב המזבח של משה עשר על עשר אמה"וא,  הכוונה שמודדין מהאמצע'רבוע'שכתוב 
כ מקום המערכה שש על שש אמות "וא, )] לגזירה שווה אחרת'רבוע'ואילו רבי יוסי לומד את התיבה [
א "כ המזבח של שלמה הוא רק י"וא, )רד מכל צד אמה לקרנות ואמה למקום הילוך רגלי הכהניםכי יו(

ואילו כאן כתוב , כ אינו מכיל אלא אחד עשר אלף עולות ביום"וא, פעמים כמו המזבח של משה
ולזה היה צריך שלמה לקדש . ומאה ועשרים אלף צאן, שהקריב שלמה עשרים ושנים אלף בקר

  .ולהקטיר על הרצפה,  בקדושת מזבחאת ריצפת העזרה
, עולים על המזבח של משה, 'כי מזבח הנחושת קטן מהכיל'לפי רבי יוסי המילים : ולסיכום

  .ולכן עשה שלמה מזבח אבנים מחובר ברצפה, שהוא קטן מהכיל
עולים על מזבח האבנים שעשה שלמה , 'כי מזבח הנחושת קטן מהכיל'ולפי רבי יהודה המילים 

שהקטירו על , ולכן קידש המלך את תוך החצר, אשר הוא קטן מהכיל, ח הנחושתבמקום מזב
ם על "וראה הערת המלבי. ם כאן"י ומלבי"רש. י שם"ורש. ט"כל זה מהגמרא זבחים דף נ( הרצפה ממש

  .)י בזבחים"ם ורש"י המלבי"ואנו הבאנו את החשבון עפ, י כאן"החשבון בדברי רש

   .י"רש, לפי שיטת רבי יהודה .קיא 

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רכח

לֹמֹה ָבעת)הס( ֵ ַוַיעׂש ׁשְ ַ ָרֵאל ־ֶהָחג ְוָכל־ַהִהיא ֶאת־ּ ִיׂשְ

ַעמֹו ָקָהל ָגדֹול ִמְלבֹוא ֲחָמת עד ִּ ּ ַנַחל ִמְצַרִים ִלְפֵני ־ּ

ְבעת ָיִמים,ְּיהָֹוה ֱאלֵֹהינו ְבעת ָיִמים ְוׁשִ ַ ׁשִ עה ,ַ ָ ַאְרּבָ

ר יֹום   : ָעׂשָ
 

ויעש שלמה המלך עם כל ישראל את החג של חנוכת בית 

ְבַעת , אלקינו' לפני ה, קיב מקדש וחג הסוכותה ְבַעת ָיִמים ְוׁשִ ׁשִ
ומיד ,  דהיינו שבעת ימים של חג חנוכת בית המקדש,ָיִמים

ר יֹוםוביחד , קיג לאחריו שבעת ימים של חג הסוכות ָעה ָעׂשָ  ַאְרּבָ
ואוכלים ,  ובכל יום היו מקריבים הרבה קרבנות.קיד רצופים

  .קטו ושותים ושמחים בשמחה הגדולה

והיה זה הוראת שעה על , קטז ונמצא שאכלו ושתו ביום הכיפורים
  .קיז פי נביא
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ומשום זה נקרא מזבח , ויש מפרשים שהיה מזבח האבנים שעשה שלמה מצופה בנחושת
  .)אברבנאל. ג"רלב(הנחושת 

  .ג"רלב. מצודת דוד .קיב 

  .ק"רד. ג"רלב. מצודת דוד. י"רש. 'גמרא מועד קטן ט .קיג 

  .ק"רד. מצודת דוד. 'גמרא מועד קטן ט .קיד 

  .י שם"וברש. 'גמרא מועד קטן ט .קטו 

  .ק"רד. י"רש .קטז 

  .ג"רלב .קיז 

שכתוב במשכן שהקריבו הנשיאים קרבנות , שדרשו קל וחומר,  מבואר.)'מועד קטן ט(ובגמרא 
כ הקריבו כל הימים רצוף "וא, 'ביום עשתי עשר יום'עד שכתוב , בכל ימי חנוכת המשכן, יום יום

ל ש(וקרבן יחיד , שבמשכן אין קדושתו לעולם, ו לחנוכת בית המקדש"ודרשו ק. גם בשבת
י "רש. היותר חמור מאיסור כרת(ודוחה שבת שהוא איסור סקילה , )הנשיאים שכל אחד הוא יחיד

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רכט  מלכים א פרק ח

ָרֵאל ָכלועשו את חנוכת בית המקדש   מהמקום ִּמְלבֹוא ֲחָמת ,ִיׂשְ
, שהוא הקצה הצפוני של ארץ ישראל, קיח ֲחָמתשבאים משם ל

 .קיט  שהוא הקצה הדרומיַנַחל ִמְצַרִים ַעד

  

ַל)סו( ִמיִני ׁשִ יֹום ַהׁשְ ּ ּבַ ּ ְַהֶמֶלך־ּ ַוְיָבֲרכו ֶאת,ָָהעם־ח ֶאתּ ּ, 

ֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב על ָכל ַּוֵיְלכו ְלָאֳהֵליֶהם ׂשְ ַ ּ ַהּטֹוָבה ־ּ

ָרֵאל עמֹו ה ְיהָֹוה ְלָדִוד עְבדֹו וְלִיׂשְ ר עׂשָ ֲּאׁשֶ ַ ַ ָּ ּ:  
 

כי , פטרם מלהיות עמו יחד, שהוא שמיני עצרת, ביום השמיני
חד לכבוד חנוכת בית כל הימים שבעה ושבעה היו חוגגים י

  .קכ ומזה הבינו ששמיני עצרת רגל בפני עצמו. המקדש

כי , אמנם לא יכלו ללכת לבתיהם מיד במוצאי שמיני עצרת
, ג לחודש תשרי"ולכן למחרת ביום כ, שמיני עצרת טעון לינה

. נתן להם שלמה המלך רשות ללכת לבתיהם, שהוא אסרו חג
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כי הקרבנות שהקריבו בחנוכת בית (וקרבן ציבור , קדושתו לעולם, וכאן בבית המקדש, )'בגמ
  .לא כל שכן, ויום הכיפורים שענשו כרת, )י"רש. המקדש זה קרבן ציבור

, כי במשכן היה צורך גבוה של הקרבנות, נאיהם של ישראל כליהוהיו דואגים שמא נתחייבו שו
כולכם מזומנין לחיי העולם , יצאה בת קול ואמרה להם. וכאן צורך הדיוט של אכילה ושתיה

  .הבא
 אלא )י"רש. שמחת הגוף(אלא שאין שמחה . היו יכולים לא לאכול, שהכא נמי, ושואלת הגמרא
  .באכילה ושתיה

  .פ נביא"ו הזה ע"שו את הקדר, ג"יתכן שלפי הרלב

  .מצודת דוד .קיח 

  .מצודת דוד. י"רש .קיט 

  .ם"מלבי .קכ 



  באר                           החייםה
 

 

רל

ה ַלחֹּוְביֹום קכא וזה מה שכתוב בדברי הימים לֹׁשָ ִרים וׁשְ ּ עׂשְ ֶדׁש ֶ
ִביעי ִַהׁשְ ַלח ֶאת)שהוא אסרו חג( ּ כי רק אז נתן , םְלָאֳהֵליֶה םָָהע ּ ׁשִ

  .קכב להם רשות ללכת לבתיהם

ֵמִחים   .קכג  שנהנו מזיו השכינה:ׂשְ

   .קכד כ לכל אחד ואחד בן זכר" שנולד אח:ְוטֹוֵבי ֵלב

ל ה  ַעל ּכָ ר ָעׂשָ לדוד על '  שמחל ה:ְּבדֹו ְלָדִוד ַע'הַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ
בנה אשר בנו היושב על כסאו  ,לו הבטחתוים ושקי. קכה עונותיו

  .קכו בית המקדשאת 

ָרֵאל ַעמֹו ּוְלִיׂשְ ויצאה ,  שנמחל להם על שאכלו ביום הכיפורים:ּ
 ושראו .קכז לכם מזומנים לחיי העולם הבא כו:בת קול ואמרה

  .קכח ששרתה שכינה בבית הבנוי
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  .'י' ז' ב .קכא 

  .ם"מלבי .קכב 

  .'גמרא מועד קטן ט .קכג 

  .'גמרא מועד קטן ט .קכד 

 בשעה שביקש ,אמר רב יהודה אמר רב: 'וזה לשון הגמ. 'גמרא מועד קטן ט. י כאן"רש .קכה 
 כתובים( ם וארבע רננות אמר שלמה עשרי,זה לזהשלמה להכניס ארון למקדש דבקו שערים 

שאו שערים  )'ט', ד ז"תהילים כ(  פתח ואמר, ולא נענה)י"רש.  בין רנה ותחנה ותפלה ובקשה,בפרשה
זכרה אלהים אל תשב פני משיחך '  ה)ב"מ' ו' דברי הימים ב(  כיון שאמר,ולא נענה' ראשיכם וגו

 וידעו הכל ,כו פני שונאי דוד כשולי קדירה באותה שעה נהפ, מיד נענהלחסדי דוד עבדך
  . על אותו עוןה"שמחל לו הקב

  .מצודת דוד .קכו 

  .י כאן"רש. 'גמרא מועד קטן ט .קכז 
דע כי אחר  :ל"וז )מסכת סנהדרין(ל "ראה בשער מאמרי רז, מזומנים לחיי העולם הבאבענין ו

 שלש הנה יש בהם ,גמור אם אינו בר עונשין כי הוא צדיק עולם הזהפטירת נשמת הצדיק מן ה
 היא שבאותה שעה עצמה שנפטרים מן העולם וגם אחר פטירתם תמיד הם חת כת א,כתות

 ושם מעורר הזווג ,כנודעולם הבא  עראת עילאה בינה הנקמאן עילאין בסוד אי"עולים בסוד מ
ן  בראא הנק" פירוש כי כמו הז,ולם הבאבני הע ראת וכת זו נק,א" ומזדווג או,העליון ההוא

 

 מלכים א פרק ח



  באר                           החייםה
 

 

רלא  מלכים א פרק ח
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 ולם הבאבן ע רא כן הצדיק הזה נק,א ומזווגם"ן עד או" עילאה הוא לבדו עולה בסוד ממאאי
  .  והוא לבדו גורם הזווג העליון ההוא,שהיא אימא עילאה

 והוא כי יש צדיק שאינו כדאי הוא לבדו לעלות ולעורר זווג ,ראשונההגרועה מכת  שניתכת 
 ובאמצעותו יעורר הזווג , עליון ממנוחד א ויתחבר עם נשמת צדיקךא אבל צריך שיצטר"או

 כי כל ישראל ,ב"כל ישראל יש להם חלק לעהל "רזמרו  ועל כיוצא באלו א,ההוא העליון
י שאינם מן הצדיקים גמורים יש להם חלק מעט בהצטרפם עם שאר הנשמות "הכשרים אעפ

לה לבית אביו יחידי ב כבן בית העו" אבל אינם הם לבדם בני העה,ב העליון"לעלות עד זווג העה
  . בלי שום שתוף אחר עמו שיעלהו אצלו

 והענין הוא כי זה ,ב"מזומן לחיי העה ועל אלו נאמר ,כרות כתות הנזשניגדולה מ שלישיתכת 
 שאז כתיב והיה אור יד לבא אלא מדבר לעתםב עיקרי שאינו אחר פטירת האד"מדבר לעוה

א פעם אחרת לעלות בסוד "הוא כי אז יחזרו או והענין ,)ו"כ' ישעיה ל( 'הלבנה כאור החמה כו
רת העבור הוא לחדש  ונודע כי כל חז, כמו שהיה בעת בריאת העולם,ריך אנפיןהעבור בתוך א

 והנה המוחין ,ן" שהם זוה כאור החמה בהם כח להגדיל אור הלבנה יהיל ידי כן וע,מוחין שלהם
ה  חיי המלך בסוד מראיםמוחין נק כי הם החיות שלהם כנודע כי ה,ב" חיי העוהראיםההם נק
 כי ,עליהם יחיו'  ה)ז"ח ט"ישעיה ל(מר  המניח תפלין מאריך ימים שנא.)ד"מנחות מ( ל" רזשאמרו

ן " ולכן מי שיהיה אז כדאי והגון לעלות בסוד מ,ב שהיא אימא"הם החיים הנמשכים אל העוה
מזומן  עליו נאמר שהוא ,א"וא לצורך עבור המוחין של א"א לעורר הזווג העליון שבא" באלמעלה

ה שאמר למה הרגזתני לעלות אותי שנתיירא " ובזה תבין ענין שמואל הנביא ע,ב"לחיי עוה
 עדיין היה מסופק אם היה ,כרב כנז" שכבר ידע שהוא מבני העהפ"על שא"מיום הדין הגדול לעת

  . ב"כדאי להיות מן המוזמנים לעה
 שלשה ,ב" ואלו שאין להם חלק לעוה,שנה זו והם אותם המפורשים במרביעיתעוד יש כת 

 ' שיסבלו עונשם אינם אפיפ"כי אלו אע ,)'משנה ב' סנהדרין פרק י( ' הדיוטות כוארבעהמלכים ו
ב אחר פטירתם בסיוע נשמות " היותר גרועה שהיא אשר יש להם חלק לעהשניתמהכת ה

ן "מנם נשארים למטה בסוד מ א,א"ן בזווג או"ב לעורר מ" כי אלו אינם עולים כלל לעוה,אחרים
  .ל"עכ . ולא יותר,א"שבמלכות נוקבא דז

י שאנו עוסקים בלימוד בנין הבית "וע, )'ד ג"הושע י(דהרי ונשלמה פרים שפתינו , ויתכן לומר
  .כ אנו מזומנים לחיי העולם הבא"ג, וחנוכתו

  .מצודת דוד .קכח 



  באר                           החייםה
 

 

 מלכים א פרק טרלב

  

  

  

  

  ' ג-' פסוקים א
  

לֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת)א( ּ ַוְיִהי ְכַכלֹות ׁשְ ית־ּ ְיהָֹוה ־ּבֵ

ית ַהֶמֶלך־ְוֶאת ְּבֵ ר ָחֵפץ ־ּ ְוֵאת ָכל,ּ לֹמֹה ֲאׁשֶ ק ׁשְ ֵחׁשֶ

 : ֲַלעׂשֹות
 

ואת , ויהי כאשר סיים שלמה המלך לבנות את בית המקדש
וכמו שכתוב ,  ורצון לבנותקחשינים שהיה לו וכן שאר בנ, ביתו

י ָבִניִתי ִלי ָבִתים: א בקהלת ִּהְגַדְלִתי ַמעׂשָ ּּ ּ ֲ   .ב ּ

  

ִנית־ּ ַוֵיָרא ְיהָֹוה ֶאל)ב( לֹמֹה ׁשֵ ר ִנְרָאה ֵאָליו ,ׁשְ ּ ַכֲאׁשֶ

ִגְבעֹון   : ּבְ
 

באותו האופן שהיה , בנבואה גמורה, אל שלמה שנית' וירא ה
  .ג ןלו נבואה גמורה בגבעו
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  .'פסוק ד' קהלת פרק ב .א 

  .ם"מלבי .ב 

  .מצודת דודם ו"י מלבי"עפ .ג 



  באר                           החייםה
 

 

רלג  מלכים א פרק ט

ַמעִתי ֶאת)ג( ּ ַויֹאֶמר ְיהָֹוה ֵאָליו ׁשָ ְ ְָתִפָלְתך ־ּ ּ ּ

ִתי ־ְוֶאת ר ִהְתַחַנְנָתה ְלָפַני ִהְקַדׁשְ ְּתִחָנְתך ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ָּ

ִנָתה ָלׂשום־ֶאת ר ּבָ ִית ַהֶזה ֲאׁשֶ ַּהּבַ ם עד־ּ ִמי ׁשָ  ,עֹוָלם־ַׁשְ

ם ָכל י ׁשָ ְּוָהיו עיַני ְוִלּבִ ֵ  ד :ַּהָיִמים־ּ
 

ִמ ָּלׂשום   .ה ' בית השיהיה,  לחול בה שמי:יׁשְ
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 .וראה בנביא בפנים את המשך הנבואה .ד 

  .מצודת דוד .ה 





  באר                           החייםה
 

 

רלה  דברי הימים ב פרק ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ספר

  באר החיים
  

  
  דברי הימים

  
  
  

 הפסוקים  בכאןהובאו, למען לא יחסר המזג
 קצר ביאורעם , ברי הימים של בנין הביתבד

  .לדברים שלא נתפרשו עדיין לעיל במלכים



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרלו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רלז  דברי הימים ב פרק ג

  'פרק ג' בדברי הימים 
  

ית ְיהֹ)א( לֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ַהר ּ ַוָיֶחל ׁשְ ם ּבְ ַלִ ירוׁשָ ָּוה ּבִ

ַּהמֹוִרָי ר ִנְרָאה ְלָדִויד ָאִביהוּ ְמקֹום ,ּה ֲאׁשֶ ר ֵהִכין ּבִ  ֲאׁשֶ

ֹגֶרן ָאְרָנן ַהְיבוִסי ָּדִויד ּבְ ּ :  
 

בהר המוריה , בירושלים, א 'ויתחיל שלמה לבנות את בית ה
ושם הקריב אברהם אבינו , במקום אשר שם התפלל אברהם אבינו(

,  עקידת יצחקושם היה, בכל הדורות' ושם הקריבו קרבנות לה, קרבנות

ה לדוד כאשר " נראה הקבאשר שם ,)ב ושם התפלל יעקב אבינו
  קנה דוד מאת ארנן היבוסיואת זה המקום .בנה שם מזבח

,  לבית המקדש ושם הכין דוד את היסודות.)שהיה שם הגורן שלו(
  .ד ועשה הכנות בעמקי האדמה, ג וכרה שיתין
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  .עם משיח צדקנו' ויהי רצון שנזכה גם אנו בקרוב מאוד לבנות את בית ה .א 

הלכות בית (ם שזה מצוות עשה לבנות את בית המקדש שנאמר ועשו לי מקדש "וכהנפסק ברמב
הלכות מלכים (ם " משיח צדקנו כנפסק ברמבי"ונבנה את בית המקדש ע. )'הלכה א' הבחירה פרק א

 בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמיםבית המקדש השלישי כתוב שי "וברש. )'א הלכה א"פרק י
 )בתחילת ספרו משכני עליון(ל "וברמח. והישוב על זה הוא שזה יהיה כמו נשמה בגוף. .)סוכה מא(

  .נבנה למטהמבאר שבית המקדש שלמעלה יתפשט וירד לתוך בית המקדש ש
, ומכניסים עצמם בכרת, העולים בעזות מצח בהר הבית בזמן הזה, ו כמו אלו המהרסים ומחריבים"ולא ח(

  .])ב"הלכה י' ובהלכות ביאת המקדש פרק ג, ד"הלכה י' הלכות בית הבחירה פרק ו[ם "כנפסק ברמב

 שהתרגום הזה קדום יותר א מביא"והחיד. התרגום על דברי הימים מיוחס לרב יוסף(תרגום רב יוסף  .ב 
דע כי בא לידי תרגום על דברי : ל"א וז"להחיד] דברי הימים[ראה בספר חומת אנך . והוא מימי התנאים

ס "ש בש"רק דהיינו כמ, ל שאינו אמת שלא תרגמו רב יוסף"ונ, הימים בדפוס ושם אומר שהוא לרב יוסף
 שהיה סגי נהור אבל מתורגם מימי התנאים ופירשו הראשונים לפי שהיה בקי בתרגום, כדמתרגם רב יוסף

  .)ל"עכ. ל"ג ראה תרגום איוב ואכמ"ש שר"עד

י "וברש. סוכה מט(אשר לשם יורדים הנסכים , ויורד עד התהום, זה החלל שתחת המזבח, שיתין .ג 
  .)שם



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרלח

ד אמצא ע, על פי מה שאמר דוד, ונקרא זה המקום על שמו
ום שמצא דוד מקה, 'וכשמצא המקום נקרא על שמו, ה 'מקום לה

  .ו 'בגורן ארנן

  

ִני)ב( חֶֹדׁש ַהׁשֵ ּ ַוָיֶחל ִלְבנֹות ּבַ ִני,ּ ׁשֵ ע ,ּ ּבַ ַנת ַאְרּבַ ׁשְ  ּבִ

  : ְּלַמְלכותֹו
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  .י"רש .ד 

א את המדבר מגודל טרחתו למצו, וראה את לשונו של דוד המלך עליו השלום. ב"תהילים קל .ה 
יר ַהַמֲעלֹות ְזכֹור: המקום לבית המקדש ל'ה ּׁשִ ענוי נפשו אשר טרח ועמל : י"רש( :ֻעּנֹותֹו  ְלָדִוד ֵאת ּכָ

ע ַל .)למצוא לך מקום ּבַ ר ִנׁשְ לחזקו ותקפו של יעקב והוא המקום : מצודת דוד( : ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב'הֲאׁשֶ
יִתי ִאם ִאם .)ה ותלה ביעקב לפי שהוא היה תחילה להנודרים"ב ֹאֶהל ּבֵ  :ֶּעֶרׂש ְיצוָעי ֶאֱעֶלה ַעל ָאֹבא ּבְ
באוהל המוכן לבית שבתי הראוי .  באוהל ביתי.'הוא ענין שבועה וגזם ולא אמר וגו. אם אבוא: מצודת דוד(

ַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ְתנוָמה ִאם .)מטה המוצעת כפי הראוי לי.  ערש יצועי.למלך ֶּאֵתן ׁשְ ּ אם : דת דודמצו( :ּּ
.  לעפעפי.'ל להיות ישן להתענג יותר מההכרח להחיות את הנפש וגם זה הוא ענין שבועה וגו"ר. אתן שנת

נֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב'הֶאְמָצא ָמקֹום ַל ַעד .)ש"כפל הדבר במ ּכָ עד שיודע היכן יהיה מקום : י"רש( : ִמׁשְ
  .)מקדש

ַמֲע ִהּנֵה: וכאן מצא את המקום לבית המקדש ֵדיׁשְ ׂשְ ּנוָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנוָה ּבִ . שמענוה: י"רש( :ָיַער ּ
ער ין שנמשל לחית היבגבול בנימ.  מצאנוה בשדי יער.'וכו, במקום החשוב והמעולה.  באפרתה.הבשורה

  .])ט"בראשית מ[שנאמר בנימין זאב יטרף 
ַתֲחֶוה ַלֲהֹדם ַרְגָליו נֹוָתיו ִנׁשְ ּכְ עתה הואיל וידענו המקום נבואה . נבואה: דמצודת דו( :ָּנבֹוָאה ְלִמׁשְ

ואחז דרך משל כאילו מושבו בשמים ממעל '  קרוי הדום רגלי הית המקדשב.  להדום רגליו.למשכנותיו
  .)ית המקדשורגליו יורדים לנוח בב

ָ ִלְמנוָחֶתך ַאָתה ַוֲארֹון ֻעֶזך'הּקוָמה  ָּ ּ ום לכן קומה והשרה שכינתך אל מק. 'קומה ה: מצודת דוד( :ּ
א תהיה מקום מנוחה וקבוע אבל המקום ההו' המנוחה כי עד הנה היה מתהלך מאוהל אל אוהל וממשכן וגו

שכינתך תשרה בה עם הארון אשר הראת לכל את עוזך וכח זרועך בפלשתים .  אתה וארון עוזך.עד עולם
  .)'מואל אבעת לקחו אותו בשבי כמו שכתוב בש

עם ,  גם אנו בקרוב מאוד לבנין בית המקדש השלישיויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה
 .במהרה בימינו בקרוב מאוד מאוד. משיח צדקנו

 .י"וראה ברש. ם"מלבי .ו 



  באר                           החייםה
 

 

רלט  דברי הימים ב פרק ג

 בחודש השני .לבנות בחודש השני הוא חודש איירהתחיל 
  .ז לשנה הרביעית למלכותו

  

ּ ְוֵאֶלה הו)ג( ית ָהֱאלִֹהיםּ לֹמֹה ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ ְ ָהֹאֶרך ,ַסד ׁשְ

ִמָדה ָהִראׁשֹוָנה ַּאמֹות ּבַ ּ ים,ּ ׁשִ ּ ַאמֹות ׁשִ ּ ְורַֹחב ַאמֹות ,ּ

ִרים  :ֶעׂשְ
 

 ואלה מספרי האורך והרוחב אשר הניח היסוד :דַסּהוה ֶּלֵאְו
  .ח לבנות

 חישבוכמו ש,  היינו באמה בת שישה טפחים:הָנֹואׁשִרה ָהּיָדִּמּבַ
  .ט  אמות הבנין בימי משהאת

  

ִית )ד( ר על ְפֵני ָהֹאֶרך על ְפֵני רַֹחב ַהּבַ ּ ְוָהאוָלם ֲאׁשֶ ַּ ְַ ּ

ִרים ֶַאמֹות עׂשְ ִרים,ּ ֶ ְוַהֹגַבה ֵמָאה ְועׂשְ ּ ּו ִמְפִניָמה ּ ַוְיַצֵפה,ּ ּ

 :ָזָהב ָטהֹור
 

  . רוחב הביתעל פני , ארכוהאולם אשר 

והיותר קצרה נקראת , ךכי המידה היותר ארוכה נקראת אור
  .י רוחב
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 .ם"מלבי .ז 

  .מצודת דוד .ח 

 ,דד את האמות בעת שחפר את היסודותשדוד המלך מ, ומביא שם עוד פירוש. ם"מלבי .ט 
  .ראשונה שמדד אביוומשמיענו הכתוב ששלמה המלך לא שינה מהמדה ה



  באר                           החייםה
 

 

רמ

וזה על פני הרוחב של , והאורך של האולם הוא עשרים אמה
  .יא שרוחב ההיכל עשרים אמה, ההיכל

  

  

  

  

  

  

  

ִרים ְּוַהגַֹבה ֵמָאה ְוֶעׂשְ ההיכל מבחוץ הוא מאה ועשרים  גובה :ּ
, ההיכל עצמו מבפנים גבהו שלשים אמה: והחשבון הוא. אמה

אלא היה כל , ובאולם לא היו עליות. יב ועוד שני עליות מעליו
ולכן יחס את הגובה , לבד בלי עליות, גבהו מאה ועשרים אמה

אך זה , כ היה גבוה מאה ועשרים אמה" וההיכל ג.יג אל האולם
  .יד יחד עם העליות
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א בספרו שם הגדולים ובספרו שער יוסף "והחיד. י"הפירוש על דברי הימים המיוחס לרש-( י"רש .י 
ובספר שער יוסף נראה שדעתו נוטה , י"ובספרו חומת אנך בתחילת דברי הימים כתב שאינו מרש

' ושוב מצאתי כן בפי: 'תוסוזה לשון ה[מזכירים .] יומא ט[' אשר התוס, שהפירוש הוא מתלמידי רב סעדיה
ובספר חומת אנך כתב שאין ראיה מוכחת שהפירוש , ]ל"עכ. ל"דברי הימים שפירשו תלמידי רב סעדיה זצ

אלעזר פלעקלעס ' לר[ובספר תשובה מאהבה . מזכירים' המודפס שבידינו הוא אותו הפירוש שהתוס
י "ד בשם רש"י רב סעדיה גאון הנקרא לענמתלמיד: כתב וזה לשונו, ב"אות ל' א' סי] תלמיד הנודע ביהודה

וכותב דהפירוש הוא מאחד , י"כתב דאינו מרש] יומא[ץ בספרו לחם שמים "וכן היעב. על דברי הימים
  .)י"מתלמידי תלמידיו של רש

 .ועיין עוד במלכים שנתפרש זה שם .יא 

  .י"רש .יב 

 .ם"מלבי .יג 

  .ם"מלבי. י"רש .יד 

 

 דברי הימים ב פרק ג

 אמה 20

  }- - --- - ---  אמה40---- - --- }{-  אמה20- {

 

קודש 
 הקדשים

  ההיכל
 )קודש(

 }- 10- { }------- - - - ------  אמה60----- --- ------ {
  

 אולם
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רמא  דברי הימים ב פרק ג

ים ַוְיַחֵפהו ָזָהב )ה( רֹוׁשִ ִית ַהָגדֹול ִחָפה עץ ּבְ ּ ְוֵאת ַהּבַ ּ ֵּ ּ

ּ ַוַיעל עָליו ִת,טֹוב ָ ַ רֹותּ ְרׁשְ   : מִֹרים ְוׁשַ
 

ועליו חיפה , בתחילה חיפה את הבית מבפנים בעצי ברושים
ואי אפשר לצפות , משום שרצה לצפות בזהב, ועשה כך. טו זהב

ועל , לכן ציפה מתחילה את הבית מבפנים בעץ, זהב על אבנים
  . טז ציפה זהב, זה הציפוי מעץ

 ריקום  שיש מקהוכשרא, צייר ציורים הרבה:  השרשרותענין
  .יז צייר שם שרשרת, בין ציור לציור

  

ִית ֶאֶבן ְיָקָרה ְלִתְפָאֶרת)ו( ּ ְוַהָזָהב ְזַהב , ַוְיַצף ֶאת ַהּבַ

  : ַּפְרָוִים
 

,  היה ציפוי עץ, של קודש הקדשיםאמה התחתונותבעשרים 
ואילו בעשר אמה העליונים של קודש הקדשים . ועליו ציפוי זהב

  .יח יה מצופה באבן יקרה לתפארתרק ה, לא היה ציפוי עץ וזהב
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 שעזרא לא בא להעתיק )דברי הימים(ר בארתי בכל הספר כב: ם כאן"וראה חלק מלשון המלבי
רק בא , שהם היו ידועים בימיו והיו ביד כל אדם, כל הדברים הנאמרים בספרי קודש הקודמים

וכן , או להוסיף דברים שלא נזכרו שם והוא מצאם בספרים אחרים, לפרש דברים הסתומים שם
כ דלג כל הנאמר במלכים שם מן פסוק "וע, לא כתב רק דברים שנתחדשו לו, בספור בנין הבית

. כי לא היה לו בזה דברים חדשים, ז מבנין הבית והיציעים ומן המראה שראה"עד פסוק ט' ד
 .ל"עכ

 .י"רש .טו 

 .)ו"ט' ו' א(י במלכים "רש .טז 

  .שרשרת ממש, שם במקום הריק בין ציור לציור, השני' ולהפי. הראשון' י הפי"רש .יז 

  .ם"מלבי .יח 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרמב

מרוב ,  שדומה לדם הפריםיט ל אמרו"וחז,  הוא שם מקום,ַּפְרָוִים
  .כ שבחו ואדמימותו

  

ִית ַהקֹרֹות ַהִסִפים ְוִקירֹוָתיו ְוַדְלתֹוָתיו )ז( ּ ַוְיַחף ֶאת ַהּבַ ּ ּ

ּ וִפַתח ְכרוִבים על ַהִקירֹות,ָזָהב ַּ ּ ּּ : 
 

  .כב וימלשון ציפ, כא  כמו ויצף,ףַחְיַו

. כד אלו מזוזות הדלתות, הסיפים. כג אלו קורות התקרה, הקורות
  .כה אלו הכתלים, קירותיו

  .כו  היינו צייר בחקיקה,חַּתִפּו
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  .מא מהיו .יט 

  .מצודת דוד. י"רש .כ 

 .י"רש .כא 

 .מצודת ציון .כב 

 .מצודת דוד .כג 

  .מצודת דוד .כד 

  .מצודת דוד .כה 

 על התיבה )'ח ט"שמות כ(וכן בתרגום אונקלוס ובתרגום יונתן . כן משמע במצודת דוד .כו 
ּוִפַתְחָת ּ   .ְוִתְגלֹוף, מתרגמים, ּ

  

ויעל עליו ,  ולמדנו עזרא:ל"וז, ישוב הפסוקיםם ביאור נפלא בי"מבאר המלבי' ולעיל בפסוק ה
פסוק (כי במלכים שם , וגם בזה למדנו חדשות, היינו על הרצפה של ההיכל, תמורים ושרשרות

 ואת כל קירות הבית )ט"כ' פ(ושם ,  אמר וארז אל הבית פנימה מקלעת פקעים ופטורי ציצים)ח"י
ח "שמלבד שפסוק י, ם מלפנים ולחיצוןמסב קלע פתוחי מקלעות כרובים ותמורות ופטורי ציצי

ופירש עזרא שבפסוק , ח לא הזכיר שהיו שם כרובים"שבפסוק י, יש סתירה, ט"כפול עם פסוק כ
ח מדבר מן ציפוי הרצפה והיו שם רק מקלעת פקעים ופטורי ציצים שהוא תמורים ושרשרות "י

  .ל"כע. ט"ולא היו כרובים רק על הקירות שמזה מדבר בפסוק כ, הנזכר שם
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רמג  דברי הימים ב פרק ג

ים)ח( ית ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ּ ַוַיעׂש ֶאת ּבֵ ַ ּ ָאְרכֹו על ְפֵני רַֹחב ,ּ ַ ּ

ִרים ִית ַאמֹות עׂשְ ֶַהּבַ ִרים,ּ ֶ ְוָרְחּבֹו ַאמֹות עׂשְ ּו ּ ַוְיַחֵפה,ּ

ׁש ֵמאֹות  : ָּזָהב טֹוב ְלִכָכִרים ׁשֵ

 ,היה לו לומר ויעש את בית קדש הקדשים עשרים על עשרים
 לפי שאמר למעלה כך ואולם על פני רחב הבית אמות ,אלא

  .כז  אמר כאן כמו כן,'עשרים וגו

שלא , ופה מדבר מחיפוי הרצפה, בר מחיפוי הקירותי דכח למעלה
היה ,  לצפות זהב על אבןומפני שאי אפשר, היה מחופה בעץ

 טסים עבים של זהב שיעמוד בפני הרצפהצריך להניח על 
  .כט וכך ריצף את כל רצפת קודש הקדשים, עצמו

ִרים ׁש ֵמאֹות ְלִכּכָ  כי .ל  עלה לכיכרים שש מאותחיפוי ה, היינו,ׁשֵ
והיה צריך בשביל חיפוי אמה , היה צריך לעשות את החיפוי עב

  .לא  זהבוחציכיכר , על אמה של הרצפה
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 .י"רש .כז 

  .'פסוק ו .כח 

  .ועיין ההמשך בפסוק הבא. ם"מלבי .כט 

 .מצודת דוד. י"רש .ל 

  .ם"מלבי .לא 

ל שהניח "וי. כ האיך הכניס את המסמרות"וא, דהרי אסור לעשות חורים באבנים, יוקשה' ולכאו
או גם . שם תחב את המסמרות, ובריווח שנשאר עד הכותל, רווח בין אבני הרצפה לכותל

  .ושם תחב את המסמרות, הניח רווחים כאלה גם בין אבני הרצפהש



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרמד

ים ָזָהב)ט( ָקִלים ֲחִמׁשִ ָקל ְלִמְסְמרֹות ִלׁשְ ּ וִמׁשְ ּ ְוָהעִליֹות ,ּ ֲ

 :ִּחָפה ָזָהב
 

י "ע, אל רצפת קודש הקדשים, את החיפוי הזה של הזהבוחיבר 
  .לב וכל מסמר משקלו חמישים שקלים זהב. מסמרות

  .וכן חיפה את העליות בזהב

  

ֵבית ֹקֶדׁש ַהֳק)י( ּ ַוַיעׂש ּבְ ַ ה ּ ַנִים ַמעׂשֵ ים ְכרוִבים ׁשְ ֲָדׁשִ ּ ּ

ַּצעֻצעים ַוְיַצפו ֹאָתם ָזָהב ּ ִ ֲ: 
 

והם , לג וסיף בבית קודש הקדשים שני כרוביםשלמה המלך ה
כי הכרובים , דהיינו צעצועים מלשון צאצאים. מעשה צעצועים

  .לד הם כמו צורת תינוקות עם כנפיים

  

ּ ְוַכְנֵפי ַהְכרוִבים ָאְרָכם ַאמֹו)יא( ּ ִריםּּ ּ ְכַנף ָהֶאָחד ,ֶת עׂשְ

ִית ְַלַאמֹות ָחֵמׁש ַמַגעת ְלִקיר ַהּבַ ּ ּ ְוַהָכָנף ָהַאֶחֶרת ,ּ

ַּאמֹות ָחֵמׁש ַמִגיע ִלְכַנף ַהְכרוב ָהַאֵחר ּ ּ ַּ :  
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  .ם"מלבי .לב 

 .העומדים על הקרקע והארון ביניהם .לג 

  .י"רש .לד 

  . דעשאן מעשה כרכוב)כאן(ק "וברד. עובד שושנין, ויונתן תרגם
כי הכנפיים היו עשויות ככנפי העוף העשויים להתפשט , שהיו נראים כפורחים', ם פי"והמלבי

, א על מהר צועה להפתח"ש ישעיה נ"מענין תנועה פנימית כמ' ושרשו צעה שפי[תקמץ ולה
  ]. ן הפעל כמו שעשועים תעתועים"ועי' וכפל פ, ש"שהוא קרוב עם זועה וסועה עי



  באר                           החייםה
 

 

רמה  דברי הימים ב פרק ג

ַ וְכַנף ַהְכרוב ָהֶאָחד ַאמֹות ָחֵמׁש ַמִגיע ְלִקיר )יב( ּ ּ ּּ ּ

ִית ּ ְוַהָכָנף ָהַאֶחֶרת ַאמֹות ָחֵמׁש ְדֵב,ַהּבָ ּ ָקה ִלְכַנף ּ

ַּהְכרוב ָהַאֵחר ּ : 
 

: והחשבון הוא כך. אורך כנפי הכרובים יחד הם עשרים אמות
וביחד , וכל כנף ארכו חמש אמות, לכל כרוב יש שני כנפיים

  .יוצא עשרים אמה, שני הכרובים

כרוב  של הכנף אחד. כנפי הכרובים פרושים לשני הצדדים
 בכנף של הכרוב  שלו נוגעוהכנף השני, הראשון נוגע בקיר

והכנף השני , כנף אחד נוגע בקיר הבית, וכן הכרוב השני. שניה
  .לה נוגע בכנף של הכרוב הראשון

  :לו כזה
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כ הם ממלאים "וא, יוצא כל אורך הכנפיים עשרים אמה, מאחר שאורך כל כנף חמש אמה .לה 
ת השאלה היכן עומדים גוף הכרובים שעביים אמה כ נשאל"וא. את כל חלל קודש הקדשים

ורואים מזה את . .)בבא בתרא צט. י כאן"רש(שגופם אינו מן המידה ועומדים בנס ' ועונה הגמ. אחת
  .גודל קדושת ומעלת הכרובים שאף בהם נעשה נס כמו בארון שהארון אינו מן המדה

  .ולעיל במלכים הארכנו בסודם הגדול של הכרובים

  . הבאבעמוד .לו 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרמו

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  והכנף האחרת מגיע
 לכנף הכרוב האחר

  כנף האחד 
 מגעת לקיר הבית

  כנף האחד 
 מגיע לקיר הבית

 כותל קודש הקדשים

 חלל קודש הקדשים



  באר                           החייםה
 

 

רמז  דברי הימים ב פרק ג

ִריםּ ַכְנֵפ)יג( ים ַאמֹות עׂשְ ֶי ַהְכרוִבים ָהֵאֶלה ֹפְרׂשִ ּ ּ ּּ  ְוֵהם ,ּ
ִית ּעְֹמִדים על ַרְגֵליֶהם וְפֵניֶהם ַלּבָ ַ :  

 

 הכנפים יוצא כל אורך, כנפיהם פורשים את הכשהכרובים האל
  .עשרים אמה

  .ופניהם לבית, והכרובים עומדים על רגליהם

. אחיוכתוב ופניהם איש אל  מקשה שבמקום אחר לז והגמרא
שהכרובים עומדים ומצודדים פניהם כתלמיד ', ומתרצת הגמ
וגם פניהם אל , וזה יוצא גם פניהם איש אל אחיו( לח הנפטר מרבו

  .)הבית

  

ּ ַוַיעׂש ֶאת ַהָפרֶֹכת ְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְוַכְרִמיל ובוץ)יד( ּ ּ ּ ּ ַ ּ, 

ַּוַיעל עָליו ְכרוִבים ּ ָ ַ ּ:  
 

 מתכלת וארגמן ,לט עשה את הפרוכת בפתח קודש הקדשים
  . עליו כרוביםמב ורקם, מא  ופשתןמ ותולעת שני
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 .בבא בתרא צט .לז 

  .י שם"וברש. בבא בתרא צט .לח 
  . ש"עי, עם חשבון אורך הכנפיים, ולעיל במלכים ציירנו ציור לזה

 .ם"מלבי .לט 

י "וזה לשון רש. )'פסוק ו' פרק ב' בדברי הימים ב, ג"ורלב, ומצודת ציון, י"רש(כרמיל זה תולעת שני  .מ 
 .'עד כאן לשונו הק. א נזכר כאן תולעת שניזו תולעת שני תדע שהרי ל. וכרמיל: 'הק

  .)א"כ' ג' מצודת ציון דברי הימים א(בוץ זה פשתן  .מא 

 .מצודת דוד .מב 

 כותל קודש הקדשים



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרמח

ובו היו , מג לפני קודש הקדשים היה כותל הנקרא אמה טרקסין
 עשו את מד  הפתוחובפתח, והיו הדלתות פתוחים תמיד, דלתות

  .מה  להבדיל בין הקודש ובין קודש הקדשיםהפרוכת

  

ַנ)טו( ִית עמוִדים ׁשְ ּ ַוַיעׂש ִלְפֵני ַהּבַ ּ ַ ַ ים ,ִיםּ לֹׁשִ ּ ַאמֹות ׁשְ

ר,ְְוָחֵמׁש ֹאֶרך  : ּרֹאׁשֹו ַאמֹות ָחֵמׁש־ַעל־ּ ְוַהֶצֶפת ֲאׁשֶ
 

שני , מו דהיינו לפני ההיכל בחלל האולם, עשה לפני הבית
  .מז עמודים אשר אורך שניהם יחד הוא שלשים וחמש אמה

ודפק בקורנס , כ חילקם לשנים"ואח, ויצקם יחד מחוברים
עד שנעשה אורך , חד בחצי אמה נוספתונתארך כל א, בראשם

  .מח כל עמוד שמונה עשרה אמה

גבהו , מט שהוא נקרא במלכים כותרת,  שעל ראש העמודתֶפֶצַהְו
  .חמש אמות

  .נ  שעומד כצופה מלמעלהאו משום, לשון צניףמ, תֶפֶצונקרא 
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  .)ב"ברע' ז' מסכת מדות ד(ובבית שני היה שם רק שני פרוכות בלי כותל . זה בבית ראשון .מג 

 .שדלתות קודש הקדשים תמיד פתוחות, ויש בזה רמז גדול .מד 

 .)'ח' ח(' ג במלכים א"ה ברלבועיין מז .מה 

  .מצודת דוד .מו 

  .י"רש. מצודת דוד .מז 

  .ועיין בביאורינו במלכים. י כאן"רש .מח 

  .מצודת דוד .מט 

  .לפי שהוא ציפוי וכיסוי לעמוד מלמעלה, ובמצודת דוד ביאר שהכותרת נקרא צפת. ם"מלבי .נ 



  באר                           החייםה
 

 

רמט  דברי הימים ב פרק ג

גובה הגולה  ,מחולק לשני חלקים הנקראים גולות נא הצפת
  .נב לה התחתונה שני אמהוגובה הגו, העליונה שלש אמה

  :נג כזה
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  .ובמלכים נקרא כותרת, כאן נקרא צפת .נא 

  .ז"פסוק ט' פרק ז' במלכים א, דודמצודת , ם"מלבי .נב 

  .הציור בעמוד הבא .נג 
  .ופעם אחת ללא, פעם אחת עם הכיתוב להסבר, הבאנו את הציור פעמיים

  .י במלכים"זה לשיטת רש, מה שרואים בציור שהעמוד תחוב בכותרת שתי אמות
, תחובם לא מצאתי כמה "ובמלבי,  כתוב שתחוב רק חצי אמה)במלכים להלן(אבל במצודת דוד 

  .ם אינו תחוב"ומשמע קצת שלהמלבי
י כאן נתפרש "אולם  ברש, ויש להעיר שאנו פירשנו לפי המצודת דוד שביאר דזה כמו במלכים

  .באופן אחר מהמצודות דוד



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרנ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רנא  דברי הימים ב פרק ג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  אמה3

  

  אמה2

  

  אמה18

  

  אמה5



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק גרנב

ְדִביר ַוִיֵתן על)טז( רֹות ּבַ ְרׁשְ ַ ַוַיעׂש ׁשַ ַּ ּ ּרֹאׁש ָהעֻמִדים ־ּּ ַ

ַּוַיעׂש ִרמֹוִנים ֵמָאה ַ רֹותּ ְרׁשְ ׁשַ ּ ַוִיֵתן ּבַ ּּ:  
 

כפי , בירנקראת בשם ד, הגולה התחתונה שהיא הפנימית
ועל זה אמר . נד שנקרא קודש הקדשים שהוא הפנימי בשם דביר

  .הכתוב שעשה על הגולה התחתונה שרשרות

  .ובמלכים נתבאר שעשה שבעה שרשרות לכל עמוד

משני , ונתן מאה רימונים בכל שרשרת, ועשה רימונים
  .נה השרשרות התחתונות

שהם ארבע מאות , בכל עמודמאתים רימונים שיש , יוצא
  .מונים לשני העמודים יחדרי

  

ויתר פרטיו , ונציג בכאן ציור לבאר את כותרת העמוד
  .נו שםקחנו מ, נתבארו כבר במלכים
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  .ש"עי. ם כאן"פ מלבי"ע .נד 

  .ראה שם, ונתבאר כבר בביאורינו במלכים, ם במלכים"פ המלבי"ע .נה 

  .הציור בעמוד הבא .נו 



  באר                           החייםה
 

 

רנג  דברי הימים ב פרק ג

Q כסוייה כותרת העמוד עם R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רנד

ַָהעמוִדים על־ּ ַוָיֶקם ֶאת)יז(  ַּ ּ ֶאָחד ִמָיִמין ,ְּפֵני ַהֵהיָכל־ּ

מֹאולְו ם,ֶּאָחד ֵמַהׂשְ  , ַהְיָמִני ָיִכין)כתיב הימיני(־ּ ַוִיְקָרא ׁשֵ

ָמאִלי ּבֹעז ם ַהׂשְ ְַוׁשֵ ּ:  
 

שזה יוצא בתוך , הקים את העמודים על פני ההיכל מבחוץ
  .נז האולם

ואחד משמאל פתח ההיכל , )מבחוץ(אחד מימין פתח ההיכל 
  .נח )מבחוץ(

 הבית ִּיכֹוןטוב שלסימן , יןִכָיוקרא את שם העמוד הימני 
ְּכָיֵרַח ִיכֹון עֹוָלם ס  כמו שכתובנט לעולם   .סא ּ

. זַ עֹוּב:  והיא מילה מורכבת,זַעֹוּבוקרא את שם העמוד השמאלי 
ימצא עוז , שבבית הזה אשר בו מקריבים את הקרבנות, דהיינו

  .סב וחוזק לישראל
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  .י"רש .נז 

  .י"רש .נח 

  .ק במלכים"רד. מצודת דוד .נט 

 .ח"ט ל"תהילים פ .ס 

 .ק במלכים"רד .סא 

  .מצודת דוד .סב 

יכין על שם מלכות בית דוד שנמשל לירח כדכתיב כירח .  ובועז.יכין :ל"וזי כאן מבאר "וברש
 כגבור לרוץ  שנאמר ישיש)ה"כנגד השמש שהוא יוצא בגבורה ועוז יוש( .בועז .)ט"תהלים פ(יכון עולם 

ויקרא  .שאלתיו'  כי מה)'א' בשמואל א(ם בנח ינחמנו " מ)'בראשית ה(ת בבועז כמו " והבי)ט"שם י(
פ שירח קטן מהשמש שיועיל לו ויהיה נכון כירח יכון ולא כלבנה "אע. שם הימיני יכין

ה כינה מלכותי לשמש וירח אף אני אעשה דבר נכון וקים "המתחסרת אמר שלמה אם הקב
א חירם שהיה מבני דן עשה את העמודים קרא את האחד יכין על שם "ד, י נחשת גדוליםעמוד

 

 דברי הימים ב פרק ג



  באר                           החייםה
 

 

רנה  דברי הימים ב פרק ג
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 ושלמה קרא )'נכון וגו' וגו( וילפת שמשון שני עמודי התוך )ז"שופטים ט(אביו שמשון שנאמר בו 
  .ל"עכ. )א"בראשית ל(ש זקנו בועז דוגמא ויקרא לו לבן יגר שהדותא "לשני בועז ע

  

מנהיג את '  והנה בשני העמודים רמז על שני ההנהגות שה:ל"וז )במלכים( ם ביאר"ורבינו המלבי
ההנהגה הטבעיית הקבועה מששת ימי בראשית היא מיוחסת תמיד ליד שמאל ונקרא , עולמו

לפי הצורך ולפי הכנת ' וההנהגה הנסיית שיעשה ה, קבוע בו לא ישתנה לעולם' כי עוז ה, בועז
תמיד לפי הרצון המתחדש כפי מעשה התחתונים בעלי התחתונים קרא יכין כי זאת יכין 

הימיני , הם שני הירכים נצח והוד, וכבר בארו האלהיים כי הני תרי סמכי קשוט, הבחירה
שהנהגה הנסיית מושפע מיסוד העולם , והם לעומת יסוד ומלכות, משפיע והשמאלי מקבל

ורמזו בקומה כי , עמוד האחד שמונה עשרה אמה קומת ה)ו"בפסוק ט(א "ועז, שנקרא חי העולמים
שהיא הקומה . י חוליות שבשדרה"שמרומז בח, תפארת גופא, היסוד מושך מתפארת ישראל

, ה"ב צרופי הוי"ששם י, וההנהגה הטבעיית נשפעת ממדת מלכות המקבלת, הנשאה בקודש
וט  וח)שם(א "ועז, והיא הים שעשה שלמה העומד על שנים עשר בקר, ב גבולי אלכסון"ואחריו י

  .ל"עכ. כי הוא הסובב מארבע רוחות, שתים עשרה אמה יסוב את העמוד השני
  

 הענין שהאור מאיר ובא לעולם על ידי שני עמודי :ל"וז ביאר )'בסוף מלכים א(א "ובביאור הגר
כמו שנאמר וכסאו כשמש נגדי , וכנגדן מלכות בית דוד, שני מאורות, אור שהן שמש וירח

 ונכנס בגבול רופורץ גד שממשלת הלבנה ביום ובלילה,  פרץ וזרחוהן נגד, כירח יכון עולם
וגם מפני שהיא , ל אם מפרץ קאתי מלכא להוי שהמלך פורץ גדר"שאינה שלה כמו שאמרו חז

ימין , והם נגד מצות עשה ולא תעשה. וזרח הוא על שם השמש. חסרה והוא לשון פרצה וחסרון
ולמצות עשה צריך הכיון . והן עמודי עולם,  עומדעבודה וגמילות חסדים שעליהם העולם, ושמאל
והן נגד שמש , ולמצות לא תעשה צריך גבורה כמו שאמרו איזהו גיבור הכובש את יצרו, לעשות

ה ימים והוא בגבורה כמו שנאמר בצאת "כי השמש נגד מצות לא תעשה לכן בו שס, וירח
ע "עמודים הימני נגד מ'  וזהו ב,וירח נגד עשה לכן נאמר בו כירח יכון עולם, השמש בגבורתו

וזה שאמרו אצל רבן יוחנן בן זכאי נר . ת שמו בועז"שהוא ימין שמו יכין והשמאלי נגד מל
אך שבעונותינו , עמודים שהעולם עומד עליהם' שהם נגד ג, ישראל עמוד הימיני פטיש החזק

לכן , גוים אין תורהכי מלכה ושריה ב, הרבים אין בית המקדש ושני עמודים נחסר עבודה ותורה
ופטיש החזק הוא נגד . וכנגדן מצות עשה, לא נזכר עמוד אלא אצל הימין שהוא גמילות חסדים

, ונר ישראל הוא נגד התורה אור. לא תעשה שמתגבר על יצרו ומפוצץ אותו כפטיש יפוצץ סלע
ת אין שם כי ועבודות המצו, נגד פטיש החזק ונר ישראל, כ בזהר מעקר טורין ומנהר בוצינין"וזש

כי נר מצוה , מנהיר בוצינין, והוא נכלל בשגת התורה, במתים חפשי רק השגת טעמי המצות
   .ל"עכ. ותורה אור
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  'פרק ד' הימים בדברי 
  

ת)א( ח ְנחֹׁשֶ ַ ַוַיעׂש ִמְזּבַ ִרים ַאָמה ָאְרכֹו,ּ ּ עׂשְ ּ ִרים ,ֶ ֶ ְועׂשְ

ר ַאמֹות קֹוָמתֹו,ַּאָמה ָרְחּבֹו ּ ְועׂשֶ ֶ: 
 

ת ח ְנחֹׁשֶ  עשה מזבח אבן במקום מזבח , דהיינו:ַּוַיַעׂש ִמְזּבַ
  .א הנחושת שעשה משה במדבר

מה מקום המערכה במזבח הוא עשרים אמה אורך על עשרים א
  .ב רוחב
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  .מצודת דוד .א 

  .ם כאן"מלבי. 'משנה א' מסכת מידות פרק ג .ב 
וכן יהיה , )נמצא מקום המערכה עשרים וארבע אמות(ובבית שני היה יותר גדול בארבע אמות 

  .)'משנה א' מסכת מידות פרק ג(במהרה בימינו בקרוב מאוד , שיבבית שלי
  

ים : ולתוספת ביאור נציג בכאן את לשון המשנה במידות לׁשִ ַתִים ַעל ׁשְ ים וׁשְ לׁשִ ַח ָהָיה ׁשְ ַּהִמְזּבֵ ּ ּ
ָתִים ּוׁשְ ָּעָלה ַאָמה ְוָכַנס ַאָמה. ּ ים. זֶה ַהְיסֹוד, ּ לׁשִ ים ַעל ׁשְ לֹׁשִ זֶה . ֵּמׁש ְוָכַנס ַאָמהָעָלה ָח. ִנְמָצא ׁשְ
מֹוֶנה. ַהּסֹוֵבב ִרים וׁשְ מֹוֶנה ַעל ֶעׂשְ ִרים וׁשְ ִּנְמָצא ֶעׂשְ ְּמקֹום ַהְקָרנֹות ַאָמה ִמזֶה ְוַאָמה ִמזֶה. ּ ּּ ּ ִנְמָצא . ּ

ׁש ִרים ָוׁשֵ ׁש ַעל ֶעׂשְ ִרים ָוׁשֵ ְּמקֹום ִהלוך ַרְגֵלי ַהֹכֲהִנים. ֶעׂשְ ְּ ַּאָמה ִמזֶה ְוַאָמה ִמזֶ, ּ ּּ ִרים . הּ ִנְמָצא ֶעׂשְ
ע ִרים ְוַאְרּבַ ע ַעל ֶעׂשְ י יֹוֵסי. ְמקֹום ַמֲעָרָכה, ְוַאְרּבַ ִרים . ָאַמר ַרּבִ ִּמְתִחָלה לֹא ָהָיה ֶאָלא ֶעׂשְ ּ ּ

מֹוֶנה ִרים וׁשְ מֹוֶנה ַעל ֶעׂשְ ּוׁשְ ּכֹוֵנס ְועֹוֶלה ְבִמָדה זֹו, ּ ִרים ַע, ּ ְמָצא ְמקֹום ַהַמֲעָרָכה ֶעׂשְ ּנִ ל ַּעד ׁשֶ
ִרים ָעלו ְבֵני ַהּגֹוָלה. ֶעׂשְ ּוְכׁשֶ ע ַאמֹות ִמן ַהַמֲעָרב, ּ ע ַאמֹות ִמן ַהָדרֹום ְוַאְרּבַ ּהֹוִסיפו ָעָליו ַאְרּבַ ּ ּּ ּ ,

ָמא ְּכִמין ּגַ ֱאַמר , ּ ּנֶ ֵרה ֹרַחב , )ז"ג ט"יחזקאל מ(ׁשֶ ֵתים ֶעׂשְ ׁשְ ֵרה ֹאֶרך ּבִ ֵתים ֶעׂשְ ְּוָהֲאִריֵאל ׁשְ ְּ

ֵרהָיכֹול ׁשֶ. ָּרבוַע ֵתים ֶעׂשְ ֵרה ַעל ׁשְ ֵתים ֶעׂשְ ֵּאינֹו ֶאָלא ׁשְ ּ ַעת ְרָבָעיו, ּ הוא אֹוֵמר ֶאל ַאְרּבַ ְּכׁשֶ ּ ,
ֵרה ַאָמה ְלָכל רוַח ֵתים ֶעׂשְ ִמן ָהֶאְמַצע הוא מֹוֵדד ׁשְ ְּמַלֵמד ׁשֶ ּּ ּ ל ִסְקָרא חֹוְגרֹו ָבֶאְמַצע. ּ , ְּוחוט ׁשֶ

ין ַהָדִמים ָהֶעְליֹוִנים ְּלַהְבִדיל ּבֵ ּ ַלָדִמים ַהַתְחתֹוִניםּ ּ ֵני ָכל ַהָצפֹון ְוַעל . ּ ְּוַהְיסֹוד ָהָיה ְמַהֵלך ַעל ּפְ ְ ּ
ֵני ָכל ַהַמֲעָרב ָדרֹום ַאָמה ַאַחת וַבִמְזָרח ַאָמה ֶאָחת, ּּפְ ְּואֹוֵכל ּבַ ּ ּּ ּ.  

היה מביא דפוס . המזבח היה שלשים ושתים אמה על שלשים ושתים אמה :ל"וזב "וברע
ורוחב הקרש אמה והוא גבהו , כל קרש ארכו שלשים ושתים אמות, בע קרשיםמרובע עשוי מאר

וסיד וזפת ועופרת מהותך והוא נעשה מקשה אחת של שלשים  וממלאו אבנים, של הדפוס
אחר שעלה .  עלה אמה וכנס אמה.וזהו יסוד. ושתים אמה על שלשים ושתים אמה גבוה אמה
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רש שלשים אמה ורוחב הקרש דהיינו גבהו של היסוד לגובה אמה מביא דפוס אחר שאורך כל ק
ונדבק ביסוד , וממלאו אבנים וסיד וזפת ועופרת כראשון, ונתנו על היסוד, דפוס זה חמש אמות

והוא . וזה נקרא סובב. ונעשה מקשה אחת של שלשים אמה על שלשים אמה עומד על היסוד
וחוזר . וד אמה לכל רוחשהוא מתקצר מן היס, והיינו כנס אמה. גבוה מן היסוד חמש אמות

, גבוה שלש אמות, ומביא דפוס שלישי שהוא עשרים ושמונה אמה על עשרים ושמונה אמה
נמצא היסוד . וזהו מקום המערכה שהוא ראשו של מזבח, וממלאו כראשון, ונותנו על הסובב

 כ מביא"ואח. והסובב בולט מן מקום מערכה אמה לכל צד, בולט ויוצא מן הסובב אמה לכל צד
וכן לארבע . והוא קרן המזבח, דפוס אמה על אמה גבוה אמה ונותנו על זוית המזבח וממלאו

אלא מניחין אמה , שלא יהיו הכהנים צריכים להלך בין הקרנות.  מקום הלוך רגלי הכהנים.זויות
 לא היה אלא עשרים .בימי שלמה.  מתחילה.פנוי ממקום הקרנות ולפנים להלוך רגלי הכהנים

וכונס ועולה של יסוד וסובב ומקום הקרנות ומקום הלוך רגלי . עשרים ושמונהושמונה על 
אמות '  וכשעלו בני הגולה והוסיפו ד.הכהנים עד שנשאר מקום המערכה עשרים על עשרים

ומקום מערכתו עשרים וארבע על עשרים , נמצא יסודו שלשים ושתים על שלשים ושתים. 'וכו
והכי מייתי לה בזבחים פרק . גרסינן.  אמות מן המערב ארבע אמות מן הדרום וארבע.וארבע

והתם מפרש דמשום שיתין . ן הפוכה שלנו"גימל יונית שהוא כמין נו.  כמין גמא.קדשי קדשים
דמעיקרא בימי . הוסיפו למשוך המזבח לדרום ולמערב, דהיינו הנקבים שיורדין בהן הנסכים

וכשהיו מנסכים על גבי המזבח בקרן , לאטום כאדמה שלא יהא חלו, מזבח אדמה, דרשו, שלמה
דרומית מערבית היו הנסכים יורדין מן המזבח לרצפה ושותתים לבור שהיה כרוי שם אצל קרן 

ובני הגולה הוסיפו בבנין המזבח עד . ולא היה בתוך המזבח, דרומית מערבית סמוך למזבח
שהם . ירד שם הנסכיםופתחו נקבים לראש המזבח כנגדו ל, שהיה אותו בור קלוט לתוך המזבח

דהיינו הקרבנות שנשרפים על גבי , מה אכילה מתעכלת במזבח, היו אומרים שתיה כאכילה
דרשי ליה שיהא מחובר , וקרא דמזבח אדמה. אף שתיה דהיינו נסכים תבלע במזבח, מזבח

מקרא הוא ביחזקאל .  שנאמר והאריאל.שלא יבננו על גבי כיפים ולא על גבי מחילות, באדמה
מדות מקום .  והאריאל שתים עשרה. שהיה מתנבא על מדת בית שני ושלעתיד לבא)ג"מ(

מלמד שמאמצעיתו מודד שתים עשרה אמה .  אל ארבעת רבעיו.המערכה קאמר שתים עשרה
חוט אדום היה .  וחוט הסיקרא חוגרו באמצע.והיינו עשרים וארבע על עשרים וארבע, לכל רוח

דהיינו אמה אחת למטה מעליונו של , ש אמות של גובהועשוי סביב למזבח באמצעו לסוף חמ
חטאת בהמה ועולת העוף שדמן נזרק למעלה מחוט .  להבדיל בין דמים העליונים.סובב

 ואוכל בדרום .לכל שאר קרבנות שזריקת דמן למטה מן החוט.  לדמים התחתונים.הסיקרא
על פני אורך הדרום ואמה חוץ מאמה אחת , המזבח כולו היה בחלקו של בנימין. 'אמה אחת כו

אלא שלא היתה אמה שבמזרח על פני , אחת על פני אורך המזרח שהיה תופס מחלקו של יהודה
וכן אכילת האמה , שכשמגיע לקרן מזרחית צפונית היתה כלה בתוך אמה לקרן, כל המזרח

שכשמגיע לקרן דרומית מערבית היתה כלה , הדרומית לא היתה מהלכת על פני כל הדרום
וקרן דרומית מזרחית בלבד , ונמצאו שלש קרנות המזבח בחלקו של בנימין. ך לקרן אמהסמו

 )ט"בראשית מ(ולפי שבירך יעקב את בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד . היתה בחלקו של יהודה
, דבר המקודש לדמים לא יהא אלא בחלקו של בנימין, ומתרגמינן ובאחסנתיה יתבני מקדשא

ולא היו , לפי שלא היתה בחלקו של טורף, זבח בקרן דרומית מזרחיתלפיכך לא עשו יסוד למ
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 דברי הימים ב פרק דרנח

  .ג וגובה המזבח עשר אמה

  

ַ ַוַיעׂש ֶאת)ב( ַּהָים מוָצק־ּ ָפתֹו ,ּ ַאָמה ִמׂשְ ר ּבָ ּ עׂשֶ ּ ֶ

ָפתֹו־ֶאל ַאָמה קֹוָמתֹו,ָ עגֹול ָסִביב,ׂשְ  ְוָקו ,ּ ְוָחֵמׁש ּבָ

ַאָמה ָיסֹב ֹאתֹו ָסִביב ים ּבָ לֹׁשִ   : ּׁשְ
 

  .ד ות ים עשה כעין גיגית גדולה עשויה כדמ,ַּהָים ַּוַיַעׂש ֶאת

  .ה  דהיינו שנעשה ביציקה ולא בהקשת קורנס,קָצּמו

משפת צידו האחד עד שפת צידו , ו עשר אמה ארכו באמצעיתו
  .ז השני

דהיינו שארכו מסביב זה שלשים , וקו שלשים באמה יסוב אותו
וכן גם . כי כל דבר שהקיפו שלשה טפחים רחבו הוא טפח, אמה

  .ח עשר אמהרחבו הוא , כאן כשהקיפו שלשים אמה
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וכשהיו עושים דפוס מרובע ליסוד למלאותו אבנים וסיד וזפת . דמים ניתנים למטה באותו קרן
כדי שלא , היו משימים עץ או כל דבר באותו זוית של דרומית מזרחית, ועופרת כדאמרן

ומפני זה נקרא החלק . אר אותו קרן פנוי בלי יסודכ שומטין העץ ונש"ואח, תתמלא הזוית ההיא
   .כ ביסוד"משא, לפי שהוא מקיף וסובב את כל הקרנות, האמצעי של מזבח סובב

שהיה במשכן ושהיה , שגובה המזבח כל המזבחות, ם"נפסק ברמב: הוספה לענין גובה המזבח .ג 
הלכות בית ( עשר אמה בבית ראשון ושהיה בבית שני ושיהיה בקרוב בבית שלישי כולם גבהם

, :זבחים נט' ראה בגמ. לגבי המזבח במשכן ובבית שלישי(ויש חולקים על זה . )'הלכה ה' הבחירה פרק ב
  .ל" ואכמ)ד"ג י"ם יחזקאל מ"מלבי, ד"ג י"י יחזקאל מ"רש

 .מצודת דוד .ד 

 .מצודת דוד במלכים .ה 

 .הוא באמצעיתוי שזה מפני שכל רוחב כלי עגול "ובמלכים אומר רש. י"רש .ו 

  .מצודת דוד .ז 

 .י"רש .ח 



  באר                           החייםה
 

 

רנט  דברי הימים ב פרק ד

  : כזה

Q וקו שלשים באמה יסוב אותו סביב R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אמה30         



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דרס

  .הוא חמש אמה, ט שזה עומקו, וגובה הים

, י ואינם כוללים את עובי הדפנות, המידות האלו הם מבפנים
  . נלמד שעובי הדפנות טפחיא ולהלן

  

ָקִרים ַתַחת לֹו ָסִביב ָסִביב סֹוְבִבים ֹאתֹו)ג( ּ וְדמות ּבְ ּ ּ 

ַאָמה ַמִקיִפים ֶאת ר ּבָ ּעׂשֶ ּ ַנִים טוִרים ,ַּהָים ָסִביב־ֶ ּ ׁשְ

ֻמַצְקתֹו ָקר ְיצוִקים ּבְ ַּהּבָ ּ : 
 

ועל אלו הביצים הבולטים חקוקים , יש צורות ביצים בולטים
  .יב כדמות בקרים

ושני האמות , שלשת האמות התחתונות של הים מרובעות
  .יג העליונות עגולות

  :יד כעין זה
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 .י"רש .ט 

 .ד"עירובין י' גמ. י במלכים"רש .י 

  .'פסוק ה .יא 

  .ם במלכים"מלבי. מצודת דוד כאן .יב 

 .ולכן מבארים המפרשים שעל הביצים חקוקים בקרים, במלכים מבואר שהיו ביצים

זה שם מידה  'בת'(כיל אלפים בת מכיוון שבמלכים מבואר שהים מ. :)יד(עירובין ' גמ. י"רש .יג 
שלמטה , רק אם יהיה באופן הזה, ואי אפשר שיכיל הים את השיעור הזה, ])ה"ויבואר להלן אי[

ואמנם כאן בדברי הימים יבואר להלן שהים . :)עירובין יד' גמ. י כאן"רש(מרובע ולמעלה עגול 
,  מחזיק הים אלפיים בת שבלח:)עירובין יד(' אולם כבר מבואר בגמ, מכיל שלשת אלפים בת

ועיין (וזה מפני הגודש , כבכאן בדברי הימים, וביבש מחזיק הים שלשת אלפים בת, כבמלכים
  .)ת"ויובן בעזהי', י כאן בפסוק ה"ברש

  .בעמוד הבא .יד 



  באר                           החייםה
 

 

רסא  דברי הימים ב פרק ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

דהיינו , זה ארבעים אמה,  של הים במקום שהוא מרובעההיקף
  .טו עשר אמה מכל צד

והבקרים , אמר ששם הם הבקרים, ועל אלו העשר אמה מכל צד
  .טז מקיפים את הים סביב

  .זה תחת זה מקיפים את הים סביב, יש שתי שורות של בקרים

אין הכוונה ,  הם תחת שפת היםמה שכתוב בפסוק שהבקרים
כי , תו רחוק ממנו שתי אמותאלא מתחת לשפ, חתממש מת
  .יז  הם על החלק המרובע של היםהבקרים

  .יח כ"חוברו אליו אחשולא ,  יצוקים יחד עם הים עצמוהבקרים
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ועל שתי האמות העליונות העגולות אמר בפסוק הקודם שהקיפו . י במלכים"ורש, י כאן"רש .טו 
 .למטה בשלשת האמות המרובעות זה ארבעים אמה ההיקףכי , שלשים אמה

 .י במלכים"ורש, י כאן"רש .טז 

 .ק במלכים"רד .יז 

  .מצודת דוד. י"רש .יח 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דרסב

  

  

ָקר־ַ עֹוֵמד על)ד( ר ּבָ ֵנים עׂשָ ה ֹפִנים ָצפֹוָנה,ָׁשְ לֹׁשָ  , ׁשְ

ה ֹפִנים ָיָמה לֹוׁשָ ּוׁשְ ה,ּ ה ֹפִנים ֶנְגּבָ לֹׁשָ ּ וׁשְ ה ,ּ לֹׁשָ ּ וׁשְ

ְ ְוַהָים עֵליֶהם ִמְלָמעָלה,ֹּפִנים ִמְזָרָחה ֲ ֲאחֵֹריֶהם ־ ְוָכל,ּ

ְיָתה   : ּבָ
 

שלשה בכל , יט הים עומד על שנים עשר בקרים עשויים מנחושת
  .כ והים עליהם מלמעלה, צד

אחוריו של זה , כא אל תחת הים ,אחורי הבקרים פונים כלפי פנים
  .כב מול אחוריו של זה
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  .שלמדנו בפסוק הקודם, ואין אלו הבקרים הבולטים על הים עצמו. מצודת דוד .יט 

  . כלפי מזרח-מזרחה ,  כלפי דרום-נגבה ,  כלפי מערב-ימה ,  כלפי צפון-צפונה  .כ 
,  כבר הודעתיך:עמד על שני עשר בקר: ל" וז)'מלכים פרק ז(בשער הפסוקים ' י הק"וראה בכהאר

לבנת , והתחלתם ממטה למעלה. כנזכר בזוהר בפרשת פקודי, היכלות עולם הבריאה' ענין ז
היכל השביעי . ת"ת, רצון. חסד, אהבה. גבורה, זכות. נצח, נוגה. הוד, עצם השמים. יסוד, הספיר

ש "ונודע מ. ב"כח, ראשונות' כולל כל ג, הוא הנקרא היכל קדש הקדשים, מכלםהעליון 
. כלולים בו, כי שם יש ששה היכלות אחרים, בהיכל הרצון, בהיכלות שבפרשת בראשית

ונמצאו היות שש היכלות , ה"של ההוי' אות ו' כי הוא בחי, ק"ת כולל כל הו"כי הת, והטעם הוא
, וההיכל השביעי העליון. ב בקר"הם סוד י, ולים בהיכל הרצוןועוד ששה אחרים כל, ת"י חג"נה

  .ל"עכ. עליהם מלמעלה' ב בקר הנז"הים העומד על י' הוא בחי

 .י"רש .כא 

 .מצודת דוד. י"רש .כב 



  באר                           החייםה
 

 

רסג  דברי הימים ב פרק ד

ַפת,ְביֹו ֶטַפחָ ְוע)ה( ה ׂשְ ָפתֹו ְכַמעׂשֵ ֲ וׂשְ ּ ּכֹוס ֶפַרח ־ּ ּ

ָנה ת ֲאָלִפים ָיִכיל,ּׁשֹוׁשַ לֹׁשֶ ִתים ׁשְ   : ּ ַמֲחִזיק ּבַ
 

  .כג עובי דפנות ותחתית הים הוא טפח

היה דופן הים דק ומרודד כמו כוס , כד ובשפתו קרוב לפיו
  .כו ושם היה מצוייר פרחים ושושנים, כה ששותים בו

  .כז 'תַּב' וביחיד נקרא .הוא שם מידה, הכתוב בפסוק 'יםִּתַּב'

מלכים ב ו.'ים בתשלשת אלפים 'ואמר הכתוב שהים מחזיק
, כח ' מתרצת הגמ ועל זה.'אלפיים בת'כתוב שהים מכיל 

מדובר על מידת ואילו כאן , שבמלכים מדובר על מידת הלח
  .כט היבש שזה יותר בשליש משום הגודש

  

ּ ַוַיעׂש ִכיֹוִרי)ו( ּּ ָרהַ ה ,ֲם עׂשָ ה ִמָיִמין ַוֲחִמׁשָ ּ ַוִיֵתן ֲחִמׁשָ ּ ּ ּּ

מֹאול ה ָהעֹוָלה ָיִדיחו ָבם־ ֶאת, ְלָרְחָצה ָבֶהם,ִּמׂשְ ַּמעׂשֵ ֲ, 
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  .מצודת דוד. י"רש .כג 

 .י במלכים"רש .כד 

  .י במלכים"רש .כה 

  .י במלכים"רש .כו 

   :עירובין יד' גמ. מצודת דוד במלכים. י כאן ובמלכים"רש .כז 

   :עירובין יד .כח 

  :עירובין יד' גמ. מצודת דוד במלכים. י כאן ובמלכים"רש .כט 

שהים ,  וזה יתכן על מה שנכנס בים עצמו,'מכיל' ל שבמלכים כתוב הלשון"ואפשר להוסיף דנ
שהים מחזיק ,  וזה אפשר לומר גם על על הגודש,'מחזיק' אבל כאן כתוב הלשון. בעצמו מכיל

  . ממנו ואינו מכילו בתוכולמעלה 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דרסד

ְּוַהָים ְלָרְחָצה ַלֹכֲהִנים ּבֹו ּ :  
 

ואלו הם הכיורות (עשה עוד עשר כיורות חוץ מהכיור של משה 

וחמשה ,  משהונתן אותם חמשה מימין הכיור של, )שעל המכונות
  .ל משמאל הכיור של משה

כמו ,  את ידיהם ואת רגליהםְלָרְחָצה ָבֶהםהכיורות האלו עשויים 
  .לא שכתוב בתורה

ה ָהעֹוָלה ָיִדיחו ָבם ֶאת: וכן גם  שמדיחים בהם את הקרביים ,ַּמֲעׂשֵ
  .לב של קרבנות העולה

והים של שלמה הוא בשביל שיטבלו בו הכהנים כשצריכים 
  .לג טבילה

, גלי השוורים שעליהם עומד הים פתוחים מלמטה וחלוליםור
י כך לא היו המים שאובים והיה "וע, לד והיו המים עולים בהם

  .לה הים כשר לטבילה

  

ַ ַוַיעׂש ֶאת)ז( ָפָטם־ּ ר ְכִמׁשְ ְּמֹנרֹות ַהָזָהב עׂשֶ ּ ֶ ּ ַוִיֵתן ,ּ ּ

מֹאול ֵהיָכל ָחֵמׁש ִמָיִמין ְוָחֵמׁש ִמׂשְ ּּבַ ּ :  
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  .ק"רד. מצודת דוד. י"רש .ל 

  .ג"רלב. מצודת דוד .לא 

  .ג"רלב. מצודת דוד .לב 

  .ג"רלב. ק"רד. מצודת דוד .לג 

  .'חוק כלים שלובים' י כעין מה שנקרא כיום"ע .לד 

  . ק"רד. מצודת דוד .לה 



  באר                           החייםה
 

 

רסה  דברי הימים ב פרק ד

ָפָט ִמׁשְ גביעים כפתורים פרחים ,  כפי המנורה של משה:םּּכְ
  .לו 'וכו

וחמש , חמש מימין המנורה של משה, ונתן את המנורות בהיכל
  .לז וכולם בדרום ההיכל. משמאל המנורה של משה

  

ָרה)ח( ְלָחנֹות עׂשָ ֲ ַוַיעׂש ׁשֻ ַ ה ִמָיִמין ,ּ ֵהיָכל ֲחִמׁשָ ּ ַוַיַנח ּבַ ּ ּּ

מֹאול ה ִמׂשְ ַּוֲחִמׁשָ ַ ַוַיע,ּ   : ׂש ִמְזְרֵקי ָזָהב ֵמָאהּ
 

חמשה מימין השלחן , וינח אותם בהיכל, ויעש שלחנות עשרה
  .לח וחמשה משמאל המנורה של משה, של משה

שמקבלים בהם את דם הקרבנות , ויעש מאה מזרקות זהב
  .לט וזורקים על המזבח

  

ּ ַוַיעׂש ֲחַצר ַהֹכֲהִנים ְוָהעָזָרה ַהְגדֹוָלה)ט( ֲּ ַ ּ וְדָלתֹות ,ּ

תֲָלע  : ָּזָרה ְוַדְלתֹוֵתיֶהם ִצָפה ְנחֹׁשֶ
 

 זו עזרת :ּ ְוָהֲעָזָרה ַהְגדֹוָלה.מ  זה עזרת כהנים:ַּוַיַעׂש ֲחַצר ַהּכֲֹהִנים
  .מב כאשר יתפללו בה' וקרויה עזרה על כי נעזרים מה. מא ישראל
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  .צודת דודמ .לו 

  .צודת דודמ. י"רש .לז 

  .י"רש .לח 

  .י"רש .לט 

  .י"רש .מ 

  .מצודת דוד. י"רש .מא 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דרסו

ה־ ְוֶאת)י( ַּהָים ָנַתן ִמֶכֶתף ַהְיָמִנית ֵקְדָמה ִממול ֶנְגּבָ ּ ּ ּ : 
 

ֶתף ב,מג  בעזרת כהניםנתן, ל שלמהאת הים ש  ,ַהְיָמִנית העזרה ּכֶ
  .)למגיע מצד מזרח( בצד ימין של הנכנס לעזרהדהיינו 

  . בצד מזרח:ֵקְדָמה

ה ִּממול ֶנְגּבָ   .מד דהיינו בצד צפון.  ממול דרום:ּ

במקצוע מזרחית צפונית , שנתן את הים של שלמה: ויוצא
  .מה בעזרה

  

  :מו כזה
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  .מצודת דוד .מב 

  .)ט"ל' ז', א(ק ומצודת דוד במלכים "י רד" עפ.מג 

  .)ט"ל' ז', א(י במלכים " רש.מד 

  .)ט"ל' ז', א(י במלכים " רש.מה 

  . בעמוד הבא.מו 



  באר                           החייםה
 

 

רסז  דברי הימים ב פרק ד

Q שלמהמקום הים של  R  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
קודש 

 הקדשים

  
 ההיכל

  
  

  בית
 החליפות

  בית
 החליפות

  עזרת כהנים

  

 התאים

 

  
 כאן

 צפון

 מערב

  נגב-דרום 

  קדמה-מזרח 

 בהוא ממול נג, צפון 

  צד זה הוא
 ימין הנכנס לעזרה



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דרסח

ּ ַוַיעׂש חוָרם ֶאת)יא( ַ ִַהָיעים ־ַּהִסירֹות ְוֶאת־ּ ּ

ֲ חוָרם ַלעׂשֹות )כתיב חירם( ַוְיַכל ,ַּהִמְזָרקֹות־ְוֶאת ּ

ֵבית ָהֱאלִֹהים־ֶאת לֹמֹה ּבְ ה ַלֶמֶלך ׁשְ ר עׂשָ ְַהְמָלאָכה ֲאׁשֶ ּ ָּ : 
 

ירֹותויעש חירם את  כם את דשן כמין קדרות לשים בתו, ַהּסִ
  .מז המזבח

שצורתם כמו מכסה דק של ,  הם כלים של נחושת:יםִעָית ַהֶאְו
ומכניסים , ובהם חותים את הדשן מעל המזבח, סיר עם ידית
  .מח לתוך הסירות

  .מט  הם כלים שמקבלים בהם את דם הקרבנות:ַּהִמְזָרקֹות ְוֶאת

לצורך , שעשה למלך שלמה, ויכל חירם לעשות את כל המלאכה
  .נ האלקיםבית 

  

ַנִים)יב( ּ עמוִדים ׁשְ ּ ַ ְוַהֻגלֹות ְוַהֹכָתרֹות על,ַ ּ ּ רֹאׁש ־ּ

ָתִים ָּהעמוִדים ׁשְ ּ ּ ַתִים ְלַכסֹות ֶאת,ַ ָבכֹות ׁשְ ּ ְוַהׂשְ ּ ֵתי ־ּ ּׁשְ

ר על ַֻגלֹות ַהֹכָתרֹות ֲאׁשֶ ּ ּ ּרֹאׁש ָהעמוִדים־ּ ּ ַ : 
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  . מצודת ציון.י" רש.מז 

  .'ז ג"י בשמות כ"רש. י במלכים" רש.מח 

  .'ז ג"י בשמות כ"רש. מצודת דוד במלכים. ג במלכים" רלב.מט 

  .וד מצודת ד.נ 



  באר                           החייםה
 

 

רסט  דברי הימים ב פרק ד

ושתי גולות הכותרות אשר על ראש , שני עמודי יכין ובועז
  .ים כמו שלמדנו לעילהעמוד

ַתִים ְלַכּסֹות ֶאת ָבכֹות ׁשְ ְּוַהׂשְ ר ַעל ּ ֵתי ֻגלֹות ַהּכָֹתרֹות ֲאׁשֶ ּׁשְ ּ ֹראׁש  ּ
ַעמוִדים ָּהֽ ֵתי ֻגלֹות ': גולות העליונות שעל העמודים נקראים ה:ּ ּׁשְ ּ ּ

ר ַעל ַעמוִדים ַהּכָֹתרֹות ֲאׁשֶ ֹּראׁש ָהֽ  ועליהם אמר שהם מכוסים ,'ּ
  .נא בשבכה

ויוצא שתי שבכות לשתי העמודים , וד יש שבכה אחתבכל עמ
  .יחד

  

ָבכֹות־ ְוֶאת)יג( ֵתי ַהׂשְ ע ֵמאֹות ִלׁשְ ָּהִרמֹוִנים ַאְרּבַ ּ ּ, 

ָבָכה ָהֶאָחת ַנִים טוִרים ִרמֹוִנים ַלׂשְ ּׁשְ ּ ּ ְלַכסֹות ,ּ

ר על־ֶאת ֵתי ֻגלֹות ַהֹכָתרֹות ֲאׁשֶ ַׁשְ ּ ּ ּ ְּפֵני ָהעמוִדים־ּ ּ ַ ּ :  
 

כי לכל עמוד , בע מאות לשני העמודים יחדואת הרימונים אר
  .נב ובכל טור מאה רימונים, היו שני טורים רימונים

ומכסים את , והרימונים האלה היו תלויים בתחתית כל שבכה
  .נג כמו שלמדנו לעיל, הגולה התחתונה של כל עמוד

  :נד כזה
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  .ם במלכים" מלבי.נא 

  .ם במלכים" מלבי.נב 

  .ם במלכים" מלבי.נג 

  . בעמוד הבא.נד 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דער

  

Q כסוייה כותרת העמוד עם R  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

רעא  דברי הימים ב פרק ד

ה־ ְוֶאת)יד(  ַָהְמֹכנֹות עׂשָ ה ־ ְוֶאת,ּ ַָהִכיֹרֹות עׂשָ ּ ּ

  : ַּהְמֹכנֹות־ַעל
 

וכן את הכיורות , נה וכן עשה את המכונות שהם כני הכיורות
  .שהם על המכונות

  . נו ובמלכים נתבאר מעשה המכונות והכיורות

  

  :נז וזה דוגמתם
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  .י" רש.נה 

  .י" רש.נו 

  . בעמוד הבא.נז 
  

  . ולא רואים את זה בציורים, האופנים הם אופן בתוך אופן. ב.נ
  .רו במלכיםוכבר נתבא, וכן לא רואים את הציורים שציירו על חלקים מהמכונות



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דערב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אמה וחצי

 אמה

 חצי אמה

 אמה

 ארבע אמות

 האופנים

 גוף המכונה והכותרת

 פי הכותרת

 הכן

 הכיור

 

 



  באר                           החייםה
 

 

רעג  דברי הימים ב פרק ד

ֵנים־ ְוֶאת,ָּים ֶאָחדַה־ ֶאת)טו(  ָקר ׁשְ ר ַתְחָתיו־ַהּבָ ּעׂשָ ּ ָ :  
 

  .ותחתיו שנים עשר בקר, ואת הים האחד

  

ִַהָיעים ְוֶאת־ַּהִסירֹות ְוֶאת־ ְוֶאת)טז( ַּהִמְזָלגֹות ־ּ

לֹמֹה ְלֵבית ־ָּכל־ְוֶאת ה חוָרם ָאִביו ַלֶמֶלך ׁשְ ְְכֵליֶהם עׂשָ ּ ּּ ָ

ת ָמרוק,ָוהְיהֹ  : ּ ְנחֹׁשֶ
 

אמרם שוב בכדי לבאר ,  אמר לעיל את הכליםפ שכבר"אע
  .נח וכן הוסיף כאן שעשה גם מזלגות, שהיו עשויים מנחושת

ה חוָרם ָאִביו ה חוָרם : וכמו שכתוב',  חסר ו:ָּעׂשָ ּעׂשָ כי . ָאִביוְוָ
  .נט כ בקיא בזו המלאכה"אביו היה ג

ת ָמרוק   .סב צרוף ונקי, סא זך ובהיר, ס  נחושת טוב:ְּנחֹׁשֶ

  

עִבי ָהֲאָדָמה ּבְ)יז( ֲִכַכר ַהַיְרֵדן ְיָצָקם ַהֶמֶלך ּבַ ְ ּ ּּ ין ,ּ  ּבֵ

ֻּסכֹות וֵבין ְצֵרָדָתה ּ : 
 

ושפך בהם את , בעובי האדמה חפר את צורות הכלים ההם
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  .י" רש.נח 

  .ג" רלב.נט 

  .י" רש.ס 

  . מצודת ציון.סא 

  .ג" רלב.סב 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דרעד

  .סג הנחושת לאחר ההתכה

ר ַהַיְרֵדן ִכּכַ ּּבְ   .סד  במישור הירדן:ּ

היה , סה ובמקום הזה שהוא מישור הירדן בין סוכות ובין צרדתה
ושם היתה האדמה עבה ומוכשרת , סו עפר טוב עבור התכהה

  .סז למלאכה זו

  .סח המלך בעצמו עסק והשגיח על היציקה

  

לֹמֹה ָכל)יח( ּ ַוַיעׂש ׁשְ ַ ַּהֵכִלים ָהֵאֶלה ָלרֹב ְמֹאד־ּ ּ ִכי לֹא ,ּ

ת ַקל ַהְנחֹׁשֶ   : ֶּנְחַקר ִמׁשְ
 

ת ַקל ַהְנֹחׁשֶ  ,וי מופלג ברב,היה הרבה מאוד כלים :ּלֹא ֶנְחַקר ִמׁשְ
  .סט עד אשר לא נחקר לדעת משקלם

  

לֹמֹה ֵאת ָכל)יט( ּ ַוַיעׂש ׁשְ ַ ית ָהֱאלִֹהים־ּ ר ּבֵ  ,ַּהֵכִלים ֲאׁשֶ

ח ַהָזָהב ְוֶאת ְלָחנֹות ַועֵליֶהם ֶלֶחם ַהָפִנים־ְּוֵאת ִמְזּבַ ַּהׁשֻ ֲ ּ :  
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  . מצודת דוד.סג 

  .ק במלכים"רד.  תרגום רב יוסף.סד 

  .)מצודת ציון כאן( ונקרא המקום הזה בשני השמות ,צרתן:  ובמלכים נקרא.סה 

  .ק במלכים" רד.סו 

  .ם במלכים" מלבי.סז 

  .ם במלכים" מלבי.סח 

  . מצודת דוד.סט 



  באר                           החייםה
 

 

ערה  דברי הימים ב פרק ד

ית ָהֱאלֹ ר ּבֵ   .ע יםק אשר לבית האל:יםִקֲאׁשֶ

  .עא  לחם הפנים אתל השלחנות סדרוע :ַּוֲעֵליֶהם ֶלֶחם ַהָפִנים

  

ָפט ִלְפֵני ־ ְוֶאת)כ( ַּהְמֹנרֹות ְוֵנרֵֹתיֶהם ְלַבעָרם ַכִמׁשְ ּ ּ ֲּ

 : ּ ָזָהב ָסגור,ַּהְדִביר
 

שפט התורה שוים להדליק בהם הנרות כמ הע:ְלַבֲעָרם
  .עב הקדושה

  . הוא זהב טוב מאוד:ָּזָהב ָסגור

  :ונקרא סגור משום כמה טעמים

כל החנויות האחרות , ת למכור את זה הזהב דכשנפתח חנו.א
  .עג של הזהב נסגרות

  .עד  מי שיש לו ממנו סוגרו לעצמו.ב

  .עה הזהב הזה נסגר בכור הצורף לטהרו מכל סיג. ג

  

ֶּפַרח ְוַהֵנרֹות ְוַהֶמְלָק ְוַה)כא( ּ   : ּ הוא ִמְכלֹות ָזָהב,ַחִים ָזָהבּ
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  . מצודת דוד.ע 

  . מצודת דוד.עא 

  . מצודת דוד.עב 

  ..)יומא מה(' פ הגמ"ע, )א"כ' ו', א( במלכים י"רש .עג 

  .)א"כ' ו', א( במלכים השני מסביר את התרגום יונתן'  הפי במלכיםי"רש .עד 

  .)א"כ' ו', א(  במלכיםמצודת ציון .עה 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק דרעו

רשת הפרח שהוסיף משה בפנזכר כאן במיוחד  :ְּוַהֶפַרח
ּעד ְיֵרָכה עד ִפְרָחה שכתוב ,עו בהעלותך ּּ ַ ולא נזכר בפרשת , ַ

  .עז תרומה

  .עח בזיכים אשר בתוכם השמן והפתילה: ְּוַהֵנרֹות

  .עט  שעל ידם מגביהים את הפתילה מתוך הבזיכים:ַחִיםְּוַהֶמְלָק

  .פ  מלשון כל:ִמְכלֹות

תערובת כל כולו זהב בלי שום , פא  זהב מזוקק וצרוף:ִמְכלֹות ָזָהב
  .פב סיג

  

ּ ְוַהְמַזְמרֹות ְוַהִמְזָרקֹות ְוַהַכפֹות ְוַהַמְחתֹות ָזָהב )כב( ּ ּ ּ ּּ

ִית ַדְלתֹוָתיו ַהְפִניִמיֹות ְלֹקֶדׁש ,ָּסגור ּ וֶפַתח ַהּבַ ּ ּ ּ

ִית ַלֵהיָכל ָזָהב ים ְוַדְלֵתי ַהּבַ   :ַּהֳקָדׁשִ
 

  .פג  כלי זמר:ְּוַהְמַזְמרֹות

  .פד דם הקרבנות על המזבח לזרוק בהם את :ְּוַהִמְזָרקֹות
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  .'ד' במדבר ח .עו 

  .י"רש .עז 

  . בפסוק הקודםמצודת ציון .עח 

  .וראה מה שפירש במצודת ציון. י"רש .עט 

  .מצודת ציון .פ 

  .י"רש .פא 

  .ג"רלב. מצודת דוד .פב 

  .י"רש .פג 



  באר                           החייםה
 

 

רעז  דברי הימים ב פרק ד

פֹות   .פה  בזיכי לבונה:ְּוַהּכַ

ְּוַהַמְחתֹות וכן להוליך גחלים . פו  לחתות בהם את תרומת הדשן:ּ
  .פז עבור הקטרת הקטורת, ממזבח החיצון למזבח הפנימי

ים ַּדְלתֹוָתיו ַהְפִניִמיֹות ְלקֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ ּ ּ ִית ַלֵהיָכל,ּ  הדלתות : ְוַדְלֵתי ַהּבַ
ים שהם הדלתות,ִּמיֹותַּהְפִני ִית כן ְו,ּ ְלקֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ  שהם ַדְלֵתי ַהּבַ

  .פח  כולם היו מצופים זהב, ַלֵהיָכלהדלתות
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  .י"רש .פד 

  .י"רש .פה 

  .י במלכים"רש. י כאן" רש.פו 

  . במלכיםי" רש.פז 

  . מצודת דוד.פח 



  באר                           החייםה
 

 

רעט  דברי הימים ב פרק ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ספר

  באר החיים
  
  

  חנוכת
  בית המקדש

  

  ותפילת שלמה
  

  דברי הימים
  



  באר                           החייםה
 

 

רפא  דברי הימים ב פרק ה

  'פרק ה' דברי הימים ב

 

ַלם ָכל)א( ּ ַוִתׁשְ ר־ּ לֹמֹה ְלֵבית ־ַּהְמָלאָכה ֲאׁשֶ ה ׁשְ ָעׂשָ

לֹמֹה ֶאת,ְיהָֹוה י ָדִויד ָאִביו ְוֶאת־ּ ַוָיֵבא ׁשְ ַּהֶכֶסף ־ָּקְדׁשֵ

ית ־ָּכל־ַּהָזָהב ְוֶאת־ְוֶאת ֹאְצרֹות ּבֵ ַּהֵכִלים ָנַתן ּבְ

  : ָהֱאלִֹהים
 

  .' לבית הותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה

, ושלמה הכניס את מה שהקדיש דוד אביו עבור בית המקדש
כי לא רצה . 'באוצרות בית ה, את הכסף ואת הזהב ואת הכלים

ולכן הכניסם לאוצרות בית , להשתמש בהם עבור בנין הבית
  .א 'ה
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  .ק בפירושם השני במלכים"י ורד"פ רש"וע.  מצודת דוד במלכים.א 

 :ל"י במלכים וז"ראה ברש, שי דוד אביו עבור בנין הביתוהטעם שלא רצה להשתמש בקד
שלא יהיו העובדי כוכבים ,  לפי שהיה יודע שסופו ליחרב,ושמעתי מחכמי ישראל שהיו אומרין

ויש . שנבנה מן גזלות וחבלות שגזל מהם דוד, שלקחו נקמתם מן הבית, קשה יראתם, אומרים
והיה לו לבזבז , שנה אחר שנה, שניםרעב היה בימי אביו שלש ,  כך אמר שלמה,אומרים

בפירוש (ק "ק במלכים מסיים הענין וזלה"וברד. ל"עכ. להחיות בהן עניי ישראל, ההקדשות הללו
רעב היה בימי אבא שלוש שנים והיה לו לבזבז ההקדשות , ויש אומרים כך אמר שלמה: )הזה

  . ל"עכ.  יהיו שמורין לעת הצורך,האלה להחיוות בהם עניי ישראל



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק הרפב

לֹמֹה ֶאת)ב( ָרֵאל ְוֶאת־ ָאז ַיְקֵהיל ׁשְ י ־ָּכל־ִזְקֵני ִיׂשְ ָראׁשֵ

ָרֵאל ֶאלַּהַמּטֹות ְנׂשִ ָלם־יֵאי ָהָאבֹות ִלְבֵני ִיׂשְ  ,ְּירוׁשָ

ִרית־ְֲלַהעלֹות ֶאת ְּיהָֹוה ֵמעיר ָדִויד ִהיא ִציֹון־ֲארֹון ּבְ ּ ִ :  
 

את כל ראשי המטות נשיאי , אז הקהיל שלמה את זקני ישראל
  .אל המלך שלמה בירושלים,  בני ישראלב האבות של

דוד המלך את שנתן שם , בשביל להעלות את הארון מעיר דוד
  .ג הארון כשהביאו מבית עובד אדום

  

ּ ַוִיָקֲהלו ֶאל)ג( ּ ַּהֶמֶלך ָכל־ּ ָחג־ְּ ָרֵאל ּבֶ ּ הוא ַהחֶֹדׁש ,ִאיׁש ִיׂשְ

ִבעי ִַהׁשְ ּ : 
 

ָחג   .ד  חג הסוכות:ּבֶ

  

ָרֵאל)ד( ּ ַוָיֹבאו ֹכל ִזְקֵני ִיׂשְ ּ או ַהְלִוִים ֶאת,ּ ּ ַוִיׂשְ   : ָהָארֹון־ּּ
 

או ַהְלִוִי ַּוִיׂשְ במלכים כתוב כי .  הכהנים שהם משבט לוי:םּּ
  .ה נים נשאו את הארוןהשהכ
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  .י במלכים"רש .ב 

  .י במלכים"רש .ג 

  .י"רש .ד 

  .מצודת דוד .ה 



  באר                           החייםה
 

 

רפג  דברי הימים ב פרק ה

ּ ַוַיעלו ֶאת)ה( ֲ ְּכֵלי ־ָּכל־ ְוֶאת,ֵֹאֶהל מֹועד־ ְוֶאת,ָהָארֹון־ּ

ֹאֶהל ר ּבָ ּ ֶהעלו ֹאָתם ַהֹכֲהִנים ַהְלִוִים,ַּהקֶֹדׁש ֲאׁשֶ ּ ּ ֱ :  
 

. ו שהיה בגבעון, וכן העלו גם את המשכן .ויעלו את הארון
גנזו את קרשי המשכן והאדנים , שנבנה בית המקדש הראשוןומ
  .ז בעליות שמעל ההיכל וקודש הקדשים' וכו

  .'המנורה והשולחן וכו, וכן העלו גם את כל כלי המשכן

  .ט ואת המשכן וכליו העלו הלוים, ח את הארון העלו הכהנים

  

לֹמֹה ְוָכל)ו( ְ ְוַהֶמֶלך ׁשְ ָרֵאל ַהנֹועִדים ־ּ ָעַדת ִיׂשְ ָעָליו ִלְפֵני ֲּ

ר לֹא,ָהָארֹון ִחים צֹאן וָבָקר ֲאׁשֶ ִּיָסְפרו ְולֹא ִיָמנו ־ּ ְמַזּבְ ּּ ּ

 : ֵמרֹב

ּ ַוָיִביאו ַהֹכֲהִנים ֶאת)ז( ּ ִרית־ּ ְמקֹומֹו ־ְיהָֹוה ֶאל־ֲארֹון ּבְ

ִית ֶאל־ֶאל ים־ְּדִביר ַהּבַ ַּתַחת ַכְנֵפי ־ ֶאל,ֹּקֶדׁש ַהְקָדׁשִ ּ

ַּהְכרוִבים ּ :  
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  .מצודת דוד במלכים. ק במלכים"רד .ו 

  .י כאן"וכן ברש. מצודת דוד במלכים. י במלכים"רש .ז 

כי היה כאן הכוונה להכניס את הארון לקודש , והטעם שנשאו הכהנים את הארון ולא הלויים .ח 
וכאשר לא היה אפשר שהכהן ,  הכהן הגדול אחת בשנהלמקום אשר נכנס לשם רק, הקדשים

 יותר ראוי שישאו אותו הכהנים משיכנסו לשם הלויים לזה היה, גדול לבדו ישא את הארון
  .) במלכיםאברבנאל(

  .במלכים וכאן מצודת דוד. במלכים ם"מלבי. במלכים ג"רלב. במלכים ק"רד .ט 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק הרפד

אל , אל קודש הקדשים, אל מקומו, ים את הארוןויביאו הכהנ
  .תחת כנפי הכרובים

מתחילה הביאו לקודש הקדשים את הכרובים שעשה שלמה 
  .יא כ הכניסו תחת כנפיהם את הארון"ואח, י שעומדים על הקרקע

  :יב כזה
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  .יםמצודת דוד במלכ. ק במלכים"רד. י במלכים"רש .י 

  .ק במלכים"רד .יא 

  .בעמוד הבא .יב 



  באר                           החייםה
 

 

רפה  דברי הימים ב פרק ה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק הרפו

ים ְכָנַפ)ח( ּ ַוִיְהיו ַהְכרוִבים ֹפְרׂשִ ּּ ּ ּ ְמקֹום ָהָארֹון ־ִַים עלּ

ַַוְיַכסו ַהְכרוִבים על ּ ּּ ָדיו ִמְלָמעָלה־ַָהָארֹון ְועל־ּ ְּבַ ּ : 
 

פרושים אל מעל מקום ,  שעשה שלמהיג כנפי הכרובים הגדולים
  .יד הארון

 טו ויכסו הכרובים הגדולים האלו על הארון ועל הבדים מלמעלה
  .)וכמו בציור בעמוד הקודם(

ובים כנפיהם אל מקום עמידת מתחילה נעשו שיפרשו הכר
היו אם כן , ולזה כשהכניסו את הארון אל מקומו, הארון

  .טז הכרובים מסוככים ומכסים עליו

  

ִדים ִמן)ט( י ַהּבַ ִדים ַוֵיָראו ָראׁשֵ ּ ַוַיֲאִריכו ַהּבַ ּּ ּּ ָהָארֹון ־ּ

ְּפֵני ַהְדִביר ְולֹא ֵיָראו ַהחוָצה־ַעל ּ ּ ם עד ַהיֹום ־ ַוְיִהי,ּ ּׁשָ ַ

  : ַּהֶזה
 

והיו נראים ראשי הבדים לחוץ ,  ונתארכו הבדיםיז ונעשה נס
כי היו הבדים דוחקים ובולטים בפרוכת שבפתח , לפני הדביר
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  .אברבנאל במלכים .יג 

  .אברבנאל במלכים .יד 

  .אברבנאל במלכים .טו 

  .)וראה גם מה שכתבנו בזה בסוף הספר(כ בכוונות הסוכה "ועיין בשעה

  .מצודת דוד .טז 

  .ם מלכים"מלבי .יז 



  באר                           החייםה
 

 

רפז  דברי הימים ב פרק ה

אבל לא היו מקרעים בפרוכת , כשני דדים, קודש הקדשים
  .יח ונראים החוצה ממש

  

ר)י( ֵני ַהֻלחֹות ֲאׁשֶ ָארֹון ַרק ׁשְ חֵֹרב־ּ ֵאין ּבָ ה ּבְ  ,ָנַתן מֹׁשֶ

ר ִ ָכַרת ְיהָֹוה עםֲאׁשֶ ֵצאָתם ִמִמְצָרִים־ּ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ   : ּּבְ
 

ָארֹון ַרק ואין מיעוט . יט 'רק', 'אין':  יש כאן שני מיעוטים:ֵאין ּבָ
והיה בארון גם ספר תורה שכתב . כ אחר מיעוט אלא לרבות

  .כא משה רבינו
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  .לכיםג במ"רלב. ם במלכים"מלבי. י במלכים"רש. ח"מנחות צ. ד"יומא נ' גמ .יח 

  .ד"י בבא בתרא י"רש .יט 

שכאשר , ם במלכים מבאר את הכלל הזה של אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות"והמלבי .כ 
, הוא חיוב, 'ראובן אינו בלתי חכם'וכאשר אומר . הרי זה שלילה, 'ראובן אינו חכם'אדם אומר 

  .'ראובן הוא חכם'וכאילו אמר 
ת מונחת "כ שברי לוחות או ס"ל היו שם ג"דעת חז ל.אין בארון רק שני לוחות אבנים: ל"וז
ש אין "ודייקו ממ,  ולדעת כולם היה שם עוד דבר לבד מן הלוחות)ב יד א"י בב"מ ור"ופליגי בזה ר(

והדבר מבואר אצלי . ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, הוה מיעוט אחר מיעוט, בארון רק
שאחר שלילה בא תמיד ,  רק אחר שלילהך מלת"כי לא נמצא בשום מקום בתנ, בכללי הלשון
 כי מלת )וכדומה, אם תצאו מזה כי אם בבוא אחיכם הקטן הנה, אין זה כי אם בית אלהים(מלת כי אם 

ל אין בארון כי אם "שהיל, ז יש פה זרות בלשון"ולפ, רק הוא שלילה בפני עצמו בלא מלת אין
ל בהגיון ששלילה אחר שלילה דינה וזה כל, או שיאמר רק שני לוחות היו בארון, שני לוחות

ל ראובן "ור, ראובן אינו בלתי חכם הוא חיוב, כמו ראובן אינו חכם הוא שלילה, כמשפט מחייב
ש אין בארון רק שני לוחות פירוש שלא רק שני לוחות היו בארון כי היו שם "וכן במ, הוא חכם

אר שהדברים שהיו שם ז מפשטות הלשון שמשמע שרק שני לוחות היה מבו"ובכ, עוד דברים
ת נכלל "שכל מה שכתוב בס, ת"והם השברי לוחות או הס, עוד היו ענין אחד עם הלוחות

  .ל"עכ. ש הקדמונים"בעשרת הדברות כמ

  .י שם"וברש. ד"בבא בתרא י' גמ .כא 

הריבוי של אין , אבל לשיטת רבי יהודה. וזה לשיטת רבי מאיר שהיה בארון גם כן ספר תורה
ואילו , מרבה את השברי לוחות שהיו גם כן בארון, )ן מיעוט אחר מיעוט אלא לרבותואי(בארון רק 

  .הספר תורה מונח על מדף שיצא מהארון



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק הרפח

ַרת ר ּכָ   .כב  בעת שנתנם:ֲאׁשֶ

  

ֵצאת ַהֹכֲהִנים )יא( ּ ִכי ָכל,ַּהקֶֹדׁש־ִמןּ ַוְיִהי ּבְ ַּהֹכֲהִנים ־ּ

מֹור ְלַמְחְלקֹות ַּהִנְמְצִאים ִהְתַקָדׁשו ֵאין ִלׁשְ ּ ּ :  
 

ֵצאת ַהּכֲֹהִנים ִמן  ומדוע לא אמר איזה משמר היה ,ַּהקֶֹדׁש ַוְיִהי ּבְ

לאלא מפני ש. אז ששמשו בקודש ַּהּכֲֹהִנים ַהִנְמְצִאים ִהְתַקָדׁשו ּכָ ּ ּ, 
מֹור אז בירושלים נטהרו לעבודה וכל הכהנים הנמצאים  ֵאין ִלׁשְ

 לא היה אז מקום לשמור את קביעות חלוקת ,ְלַמְחְלקֹות
 שהיו הזבחים משום וזה , שיעבדו משמר הקבוע לבדהמשמרות

  .כג הכל לבדםיקו בני המשמר לעשות את רבים ולא הספ

  

ּ ְוַהְלִוִים ַהְמׁשֲֹרִרים ְלֻכָלם ְלָאָסף ְלֵהיָמן ִליֻדת)יב( ּון ּ

ְמִצְלַתִים וִבְנָבִלים  ים ּבוץ ּבִ ׁשִ ְּוִלְבֵניֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם ְמֻלּבָ ּּ

ַח ְּוִכֹנרֹות עְֹמִדים ִמְזָרח ַלִמְזּבֵ ּ ְועָמֶהם ֹכֲהִנים ְלֵמָאה ,ּ ּ ִ

ִרים  ֲחצְֹצרֹות)כתיב מחצררים(ְֶועׂשְ   :  ַמְחְצִרים ּבַ
 

 ְלָאָסף : חוזר ומפרטכ"ואח,  כולם היו,ּם ַהְמׁשֲֹרִרים ְלֻכָלםִּיְוַהְלו
ים היו כולם .ִּליֻדתון ְוִלְבֵניֶהם ְוַלֲאֵחיֶהם ְלֵהיָמן ׁשִ  ,ּ ּבוץ בגדיְמֻלּבָ
ּ ְמִצְלַתִים וְנָבִלים ְוִכנֹרֹותובידם ּ ַח והם .ּ ּ ְוִעָמֶהם .ּעְֹמִדים ִמְזָרח ַלִמְזּבֵ
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  .מצודת דוד .כב 

  .מצודת דוד .כג 



  באר                           החייםה
 

 

רפט  דברי הימים ב פרק ה

 כד מנגנים - ַמְחְצִריםוהכהנים האלה  ,ּכֲֹהִניםמאה ועשרים 
ֲחצֹ   .כה רֹותְצּבַ

  

ּ ַלְמַחְצִרים ְוַלְמׁשֲֹרִרים )כתיב למחצצרים( ַוְיִהי ְכֶאָחד )יג(

ִמיע קֹול ֶּאָחד ְלַהֵלל וְלהֹדֹות ַליהֹ־ְַלַהׁשְ ָּוה וְכָהִרים קֹול ּ

יר וְבַהֵלל ַליהֹ ֲחצְֹצרֹות וִבְמִצְלַתִים וִבְכֵלי ַהׁשִ ּּבַ ּ ּ ּּ ָּוה ִכי ּ

ּטֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ית ְיהָֹוה ְוַהּבַ,ּ   : ִָית ָמֵלא עָנן ּבֵ
 

ונגנו ,  כולם היו אחודים יחד:ַּוְיִהי ְכֶאָחד ַלְמַחְצִרים ְוַלְמׁשֲֹרִרים

ִמיַע באחדות אחת ְּלַהֵלל בשביל  ,ֶאָחד קֹולכאילו הוא  ְלַהׁשְ
  .כו 'הּוְלהֹדֹות ַל

ֲחצְֹצרֹות וִבְמִצְלַתִים ו וכאשר הרימו את הקול :ּוְכָהִרים קֹול ּּבַ ִבְכֵלי ּּ
יר י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו האמור בו'הַּהֵלל ַלואמרו את ה ,ַּהׁשִ י טֹוב ּכִ  ּ ּכִ

', כאשר הרימו כולם את הקול וכו,  ואז.שהוא הלל הגדול

ִית נתמלא ית ב ַהּבַ   .כז 'הָעָנן ּבֵ
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כ תיבת "ורק לתוספת ביאור כתוב בפסוק ג.  בחצוצרות מנגנים:הוא ַמְחְצִרים פירוש התיבה .כד 
  .)מצודת דוד( חצוצרות

  .צודת דודי מ"עפ .כה 

  .מצודת דוד .כו 

  .מצודת דוד .כז 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק הרצ

ֵרת ִמְפֵני ֶהעָנן־ ְולֹא)יד( ָָיְכלו ַהֹכֲהִנים ַלעמֹוד ְלׁשָ ֲּ ּ ּ, 

ית ָהֱאלִֹהים־הָֹוה ֶאתְי־ָמֵלא ְכבֹוד־ִּכי   : ּבֵ



            החייםבאר                 ה
 

 

רצא

  'פרק ו' דברי הימים ב

 

לֹמֹה)א( עָרֶפל, ָאז ָאַמר ׁשְ כֹון ּבָ ֲ ְיהָֹוה ָאַמר ִלׁשְ ּ : 
 

 עתה רואה אני שהשכינה :המֹלֹר ׁשְַמָא, א  כשראה את הענן,זָא
א ולשכון בו ה לבו"שהרי כך הבטיח הקב, שורה בבית שבניתי

ִּכי ֶבעָנן ֵאָרֶאה על ַהַכֹפֶרת, ב והיכן אמר. מתוך ענן וערפל ּ ַּ ָ   .ג ּ

  

ִניִתי ֵבית)ב( ְבְתך עֹוָלִמים,ְְזֻבל ָלך־ ַוֲאִני ּבָ ָ וָמכֹון ְלׁשִ ּ ּ :  
 

ך ד כמו,  מדור:ְזֻבל ִָמְזֻבל ָקְדׁשְ   .ה ּ

  .ומכון לשבתך לעולם, ואני בניתי בית מדור לך

ולא כגלגל נוב , זה מכון לשבתך עולמיםועתה יהא הבית ה
אבל כאן בהר . שלא נתקיים שם אוהל מועד לזמן רב, וגבעון

כי זה , המוריה יהיה בית המקדש מקום השראת השכינה לעולם
  .ו ן שמו שםֵּכׁשַה ְל"המקום שבחר בו הקב
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  .י במלכים"רש .א 

  .'ז ב"ויקרא ט .ב 

ח " למרן הגר)מלכים(כ בספר למכסה עתיק "וכ. )ה"ב כ"בא י(ומקורו במכילתא . י במלכים"רש .ג 
  .א"קניבסקי שליט

  .ו"ג ט"ישעיה ס .ד 

  .מצודת ציון .ה 

  .י אברבנאל במלכים"עפ .ו 

 

 דברי הימים ב פרק ו
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 דברי הימים ב פרק ורצב

ְ ַוַיֵסב ַהֶמֶלך ֶאת)ג( ּ ּ ָּפָניו ַוְיָבֶרך ֵאת ָכל־ּ ְ ָרֵאל־ּ  ,ְקַהל ִיׂשְ

ָרֵאל עֹוֵמד־ְוָכל   : ְקַהל ִיׂשְ
 

  . עתה הולך שלמה המלך לברך את כל קהל ישראל

בכדי שיהיה , ויסובב שלמה המלך את פניו כלפי כל קהל ישראל
  .ז פניו אל המתברכים

מאחר שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי , וכל קהל ישראל עומדים
  .ח ולכן היו צריכים לעמוד, בית דוד בלבד

  

ִפיו ּ ַויֹאֶמ)ד( ר ּבְ ר ִדּבֶ ָרֵאל ֲאׁשֶ רוך ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּר ּבָ ְ ּ

ּ וְבָיָדיו ִמֵלא ֵלאמֹר,ֵּאת ָדִויד ָאִבי ּ : 
 

רוך :  שלמה המלךַּויֹאֶמר ְּבָ ָרֵאלֵק ֱאלֹ'הּ ִפיו ,י ִיׂשְ ר ּבְ ר ִדּבֶ ד יָּדִו לֲּאׁשֶ
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ולעתיד לבא . )'תנחומא ויקרא ו, ב"ע' זוהר הקדוש שמות דף ה( מכותל מערבי ומעולם לא זזה שכינה
בעת שיעלה רצון מאת הבורא ברוך הוא יבנה שם המקדש ויהיה השראת השכינה בשלמותה 

  .בבית המקדש השלישי במהרה בימינו בקרוב מאוד
 הר הזה םהמקו  באשר:ל"וז, ם במלכים במתק דבריו הנפלאים"וראה לשון קדשו של המלבי

, יצחק נעקד שעליו, קדם מימי השכינה להשראת מיוחד מקום היה המקדש נבנה שעליו המוריה
 בגורן לדוד ונגלה, מחרן בצאתו הסולם מראה יעקב ראה הזה ובמקום, בשדה לשוח יצא ולשם

, בערפל בו שכן' שה וכיון. השמים שער וזה' לה המיוחד המקום שהוא וידע, המגפה בעת ארונה
 בית שם שבניתי אחר ממילא, וגורן ושדה הר והיה, וערפל חשך ובהו תהו מקום היה בעוד ל"ר

 לשכון לאהבה נפשו שדבקה מלך, במשלו ונדמה. עולמים לשבתך מכון שיהיה ידעתי, לך זבל
 שמה לו ובנה מלך של אוהבו ובא, בעיניו קדוש מקום שהיה הים שפת על אחד במקום
 דאחר, לעולם שמה המלך שישב בטוח הלז שהאוהב, ךמל מקדש ובית גדולים פלטרין
  .ל" עכ.לתלפיות בנוי בית שם בשימצא עתה ש"כ ושמם חרב בהיותו ההוא במקום שישב

  .ג במלכים"רלב .ז 

  .ג במלכים"רלב .ח 
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רצג  דברי הימים ב פרק ו

ּוְבָיָדיו ִמֵלא .ט  שיתן לו בן שיבנה את בית המקדשָאִבי '  וה:ּ
ששלמה המלך בנה את בית , י ים דברו הטובֵיתברך ִקי

  .יא המקדש

יתברך לדוד ' אמר ה,  את מה שכתוב בפסוקים הבאים:ֵלאמֹר
  .יב המלך

  

ר הֹוֵצאִתי ֶאת־ ִמן)ה( ּעִמי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ־ַּהיֹום ֲאׁשֶ ַ

ִית ־לֹא ָרֵאל ִלְבנֹות ּבַ ְבֵטי ִיׂשְ ָּבַחְרִתי ְבעיר ִמֹכל ׁשִ ִ ּ

םִלְהיֹות ׁשְ ָּבַחְרִתי ְבִאיׁש ִלְהיֹות ָנִגיד ־ ְולֹא,ִמי ׁשָ

ָרֵאל־ַעל ּעִמי ִיׂשְ ַ : 
 

ִית ִלְבנֹות   .יג לבנות בה בית: ּבַ

  

ם)ו( ִמי ׁשָ ם ִלְהיֹות ׁשְ ַלִ ירוׁשָ ָדִויד ,ּ ָוֶאְבַחר ּבִ  ָוֶאְבַחר ּבְ

ָרֵאל־ִַלְהיֹות על ּעִמי ִיׂשְ ַ :  
 

ִמי ם ִלְהיֹות ׁשְ ַלִ ירוׁשָ םָּוֶאְבַחר ּבִ ִָבַחְרִתי ְבע  לֹא: מוסב על, ׁשָ   .יד ירּ
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  .מצודת דוד. י במלכים"רש .ט 

  .מצודת דוד .י 

  .פ המפרשים במלכים"ע .יא 

  .י במלכים"פ רש"ע .יב 

  .מצודת דוד .יג 

  .י"רש .יד 



            החייםבאר                 ה
 

 

 דברי הימים ב פרק ורצד

ָדִויד ִלְהיֹות ַעל ָרֵאל ָוֶאְבַחר ּבְ  ָּבַחְרִתי  ְולֹא: מוסב על,ַּעִמי ִיׂשְ
  .טו יׁשְבִא

ָדִויד ִלְהיֹות ַעל ָרֵאל ָוֶאְבַחר ּבְ יבוא ההכנה לבנות  שעל ידו ,ַּעִמי ִיׂשְ
ן והראתי לו את המקום הנבחר בירושלים בגור, טז את הבית

  .יז ששם יבנה בית המקדש, ארוונה
  

ם ְיהָֹוה ,ְּלַבב ָדִויד ָאִבי־ִ ַוְיִהי עם)ז( ִית ְלׁשֵ  ִלְבנֹות ּבַ

ָרֵאל  : ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ר ָהָיה עם־ּ ַויֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל)ח( ִָדִויד ָאִבי ַיען ֲאׁשֶ ַ ְָלָבְבך ־ּ

ִמי ִית ִלׁשְ ִ ֱהִטיבֹוָת ִכי ָהָיה עם,ִלְבנֹות ּבַ   : ְָלָבֶבך־ּ

ִית)ט( ָ ִכי ִבְנך ַהיֹוֵצא ֵמֲחָלֶציך ,ּ ַרק ַאָתה לֹא ִתְבֶנה ַהּבָ ָּ ּ

ִמי־ּהוא ִית ִלׁשְ   : ִיְבֶנה ַהּבַ
 

שהיה רצונו לבנות את הבית , דהיינו, דוד המלך היה עם לבבו
  .אלקי ישראל' לשם ה

טוב עשית שהיה לך הרצון לבנות את בית : אל דוד' ויאמר ה
יתברך מצרף את המחשבה ' וה, יח ולזכות תחשב לך, המקדש
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  .י"רש .טו 

  .מצודת דוד במלכים .טז 

  .ק במלכים"רד .יז 

  .מצודת דוד .יח 
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רצה  דברי הימים ב פרק ו

, יט למעשה ויחשב לך כאילו בנית את בית המקדש ממש
ה כאילו נבנה בית "והמחשבה הטובה הזאת חשובה אצל הקב

  .כ המקדש בפועל

, שלמה המלך, רק אתה לא תבנה את בית המקדש כי אם בנך
  .הוא יבנה את בית המקדש

 ה לא רצה שדוד המלך יבנה את בית"והטעם לכך שהקב
רק שלמה המלך . הוא משום שהיה לו הרבה מלחמות, המקדש

  .כא הוא יבנה את בית המקדש, שהוא איש שלום

  

  :ועתה אומר שלמה המלך

ר־ּ ַוָיֶקם ְיהָֹוה ֶאת)י( ר ִדּבֵ ְּדָברֹו ֲאׁשֶ ּ ָוָאקום ַתַחת ָדִויד ,ּ ּ ּ

ב על ר ְיהָֹוה ָוֶאְב־ַָאִבי ָוֵאׁשֵ ר ִדּבֶ ָרֵאל ַכֲאׁשֶ ִּכֵסא ִיׂשְ ּ ּ ֶנה ּ

ָרֵאל ם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ִית ְלׁשֵ  : ַהּבַ
 

ם ֶאת)יא( ים ׁשָ ר־ ָוָאׂשִ ִרית ְיהָֹוה־ָהָארֹון ֲאׁשֶ ם ּבְ  ,ׁשָ

ר ָכַרת עם ֲִאׁשֶ ָרֵאל־ּ ֵני ִיׂשְ   : ּבְ
 

ם ים ׁשָ    .כב ָהָארֹון ֶאת , בבית המקדש:ָוָאׂשִ
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  . במלכיםם"מלבי .יט 

  .ם במלכים"מלבי .כ 
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 דברי הימים ב פרק ורצו

ר ם ֲאׁשֶ ִרית  , בתוך זה הארון:ׁשָ  ת אשר כר, לוחות הברית:'הּבְ
  .כג  ברית עם ישראל בעת שנתנם'ה

  

ח ְיהָֹוה ֶנֶגד ָכל)יב( ּ ַוַיעמֹד ִלְפֵני ִמְזּבַ ֲ ָרֵאל־ּ  ,ְקַהל ִיׂשְ

ַּוִיְפרֹׂש ַכָפיו ּ ּ : 
 

אל מקום יותר , עתה הלך שלמה מעזרת ישראל שהיה שם
  .כד 'מקודש שהוא לפני מזבח ה

  .כה כדרך שואל החסד, ויפרוש את כפיו אל השמים

  

תָע־ּ ִכי)יג( לֹמֹה ִכיֹור ְנחֹׁשֶ ה ׁשְ ּׂשָ תֹוך ,ּ ְ ַוִיְתֵנהו ּבְ ּ ּ ּ

ּ ָחֵמׁש ַאמֹות ָאְרכֹו,ֲָהעָזָרה  ,ּ ְוָחֵמׁש ַאמֹות ָרְחּבֹו,ּ

לֹוׁש קֹוָמתֹו ַ ַוַיעמֹד עָליו ַוִיְבַרך על,ְּוַאמֹות ׁשָ ָ ְֲ ּ ְרָכיו ־ּ ּּבִ

ָרֵאל־ֶּנֶגד ָכל ָמְיָמ,ְקַהל ִיׂשְ ּ ַוִיְפרֹׂש ַכָפיו ַהׁשָ ּּ   : הּ
 

ָרֵא ֶּגד ָכלֶנבפסוק הקודם כתוב שעמד  ועתה מפרש , לְקַהל ִיׂשְ
   .כו  ואיך ראוהו הרחוקים ממנו,נגד כל ישראלאיך היה 

ונתנו בתוך , כי עשה שלמה כיור נחושת: ומבאר הכתוב
חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו ושלש אמות , העזרה
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  . אברבנאל במלכים .כד 
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רצז  דברי הימים ב פרק ו

ה כלפי ופרש כפיו למעל, ועמד עליו וכרע על ברכיו, קומתו
  .כז וכך התפלל את תפילתו, השמים

  

ָרֵאל ֵאין)יד( ָָכמֹוך ֱאלִֹהים ־ּ ַויֹאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּ

ַמִים וָבָאֶרץ ׁשָ ּּבַ ִרית ְוַהֶחֶסד ַלעָבֶדיך ,ּ ָ ׁשֵֹמר ַהּבְ ֲ

ָכל ם־ַָההְֹלִכים ְלָפֶניך ּבְ  : ִלּבָ
 

ִרית ים לקי, ממתין וגונז לשמור הברית והחסד :ׁשֵֹמר ַהּבְ
  .כח הבטחתו

  

ר)טו( ַמְרָת ְלעְבְדך ָדִויד ָאִבי ֵאת ֲאׁשֶ ר ׁשָ ּ ֲאׁשֶ ָּ ַ ְרָת ־ּ ִּדּבַ ּ

ִפיך וְבָיְדך ִמֵלאָת ַכיֹום ַהֶזה,לֹו ר ּבְ ּ ַוְתַדּבֵ ּ ּ ּ ָ ָּ ּ :  
 

ַמְרָת ר ׁשָ   .כט  לשון אמנת הבטחה:ֲּאׁשֶ

ִפיך וְבָיְדך ִמֵלאָת ר ּבְ ַּוְתַדּבֵ ָ ָּ   .ל ךכן מלאת בכח יד, כמו שדברת :ּ

  

מֹר ְלעְבְדך ָדִויד ָאִבי )טז( ָרֵאל ׁשְ ָ ְועָתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּ ַ ַּ

ְרָת לֹו ֵלאמֹר לֹא ר ִדּבַ ֵּאת ֲאׁשֶ ּ ִּיָכֵרת ְלך ִאיׁש ִמְלָפַני ־ּ ָּ
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  .מצודת דוד .כז 

  .י במלכים"רש .כח 
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 דברי הימים ב פרק ורחצ

ב על ָרֵאל־ַיֹוׁשֵ ִּכֵסא ִיׂשְ ְמרו ָבֶניך ־ ַרק ִאם,ּ ִָיׁשְ ּ

ר ָהַל־ֶאת תֹוָרִתי ַכֲאׁשֶ ַּדְרָכם ָלֶלֶכת ּבְ ּ  : ְּכָת ְלָפָניּ

ָרֵאל)יז( ּ ְועָתה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְרָת ,ַ ר ִדּבַ ּ ֵיָאֵמן ְדָבְרך ֲאׁשֶ ּ ָּ

ְָלעְבְדך ְלָדִויד ּ ַ : 
[ 

  :ושלמה המלך ממשיך ומתפלל

ר , ועתה הנני מבקש מלפניך אלקי ישראל ֵָיָאֶמן ָנא ְדָבְרך ֲאׁשֶ ּ
ְרָת ִּדּבַ  לא יסורו  מדרכי יַנּאני מבקש ממך שתשגיח שָב, דהיינו, ּ

שיתקיים מלכות , ועל ידי זה יתקיים מה שדיברת לדוד אבי', ה
, תלוי בשמירת התורה והמצוות, כי המשך המלוכה(בית דוד לעולם 

ישגיח על בניו שלא יסורו ' שה, ולכן מבקש שלמה. לדוד' כמו שאמר ה

  .לא )י כן יתקיים מלכות בית דוד לעולם ועד"וע, מדרך התורה והמצוות

  

ב ֱאלִֹהים ֶאת)יח( ּ ִהֵנה ,ָהָאֶרץ־ַָהָאָדם על־ּ ִכי ַהֻאְמָנם ֵיׁשֵ

ַמִים לֹא ְיַכְלְכלוך ַאף ִכי ֵמי ַהׁשָ ַמִים וׁשְ ּׁשָ ָּ ּ ִית ַהֶזה ־ּּ ַּהּבַ

ִניִתי ר ּבָ  : ֲאׁשֶ
 

ב ֱאלֹ י ַהֻאְמָנם ֵיׁשֵ וכי איך : לשון תמיהב ,ָהָאֶרץ ָהָאָדם ַעל ים ֶאתִקּכִ

ֵמי הוהלא , ישב אלקים על הארץאפשר שיאמין אדם ש ַמִים וׁשְ ּׁשָ
לוך ַמִים לֹא ְיַכְלּכְ ַָהׁשָ ּ  .לג  וכל שכן הבית הזה הבנוי בידי אדם,לב ּ
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  .ם במלכים"מלבי .לא 

  .י"רש .לב 
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מחמת חסד שגמלת לדוד אבי צמצמת שכינתך שתשרה , אלא
  .לד על הארץ
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  .ם במלכים"מלבי .לג 
ל הנני מתפלל לפניך את " ר.כי האמנם ישב אלהים על הארץ: ל"ג במלכים וז"וראה ברלב

י והשגחתו תמשך גם כן באלו הדברים "כי אני רואה באמת ששכינת השהתפלה הזאת 
שמי השמים לא יכילו הודך ורוממות מדרגתך והנימוס וזה מקום פלא כי השמים והשפלים 

המושכל והמושקף לך מהם כי זה בלתי מושג לזולתך כי גבהה מאד מדרגת המושקף לך מהם 
וכל שכן ' על מה שהם עליו מהמציאות כמו שבארנו בראשון ובחמישי מספר מלחמות ה

ך בזה הבית אשר שתדבק השגחתך והשקפתך באלו הענינים הפחותים מאד עד שתרד השגחת
  .ל"עכ. בניתי ויושג לך ענינו

  .י" רש.לד 

וצוה , כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות :ל"וז) 'ה א"שמות כ (ן"וראה ברמב
כאשר הנהיגו רבותינו עם , אותם על ידי משה קצת מצות שהם כמו אבות למצותיה של תורה

לו עליהם לעשות כל מה שיצום על ידו של וישראל קב, :)ז"יבמות מ(הגרים שבאים להתיהד 
מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלהים כאשר התנה , וכרת עמהם ברית על כל זה, משה

, )'ט ה"לעיל י(עמהם מתחלה ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה 
קדושים ראוים שיהיה בהם והנה הם , )'ט ו"שם י(ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש 

ולכן צוה תחלה על דבר המשכן שיהיה לו בית בתוכם מקודש . מקדש להשרות שכינתו ביניהם
  .ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל, לשמו

 )ב"ה כ"כשמות (כמו שאמר , והנה עקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון
על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם , ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת

. ויורו על ענין המשכן שבעבורם נעשה, וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו, במעלה
וכן עשה , )א"ה י" לשמות(אבל משה הקדים בפרשת ויקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו 

  .לפי שהוא הראוי לקדם במעשה, )'ו ח" לשמות(בצלאל 
וכמו שנאמר שם . שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר,  המשכן הואוסוד

אלהינו את כבודו '  הן הראנו ה)א" כ'דברים ה(וכתיב , על הר סיני'  וישכן כבוד ה)ז"ד ט" כשמות(
והזכיר במשכן שני פעמים . )ד" ל' משמות( מלא את המשכן 'כן כתוב במשכן וכבוד ה, ואת גדלו
 והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד .'את כבודו ואת גדלו 'כנגד,  מלא את המשכן'וכבוד ה

.  היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני)ד"ד ל" לשמות(ובבא משה . שנראה להם בהר סיני
 מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל הארץ הראך את )ו" ל'דברים ד(וכמו שאמר במתן תורה 

 וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין )ט" פ'במדבר ז(כתיב כך במשכן , אשו הגדולה
  .שני הכרובים וידבר אליו

להגיד מה שאמרו בקבלה שהיה הקול בא מן השמים אל משה מעל הכפרת  'וידבר אליו 'ונכפל
כדרך ,  כי כל דבור עם משה היה מן השמים ביום ונשמע מבין שני הכרובים,ומשם מדבר עמו

ב "ט מ" כשמות(וכן אמר הכתוב . ועל כן היו שניהם זהב, )ו" ל'דברים ד(וך האש ודבריו שמעת מת

 

 דברי הימים ב פרק ו
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כי שם יהיה בית מועד לדבור ונקדש ,  אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם ונקדש בכבודי)ג"מ
  . בכבודי

 יבין סוד המשכן ובית ם במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהםוהמסתכל יפה בכתובים הנאמרי
 אלהי ישראל 'תבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית המקדש הויוכל לה, המקדש

 והוסיף שם לפרש, )'ד י" כשמות( כמו שאמר בהר סיני ויראו את אלהי ישראל ,)ג" כ' ח'לכים אמ(
כמו שאמר , )ג" כ' ח'מלכים א(לענין שרמזנו שם למעלה כי אלהי ישראל יושב הכרובים  ''ה'

מעלה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע וכבוד אלהי ישראל עליהם מל
ואמר דוד ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים . )'ט כ" י'יחזקאל י(כי כרובים המה 
 ' ה'מלכים א( 'וכן יזכיר תמיד בבית המקדש לשם ה, )ח"ח י" כ'ברי הימים אד(' על ארון ברית ה

, במדת רחמים, )ב" ל'שם ח(בכל פעם ופעם ואתה תשמע השמים ויאמר , )ד" מ'שם ח(לשמך , )ט"י
דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך '  והתפללו אל ה)ה"ד מ" מ'שם ח(וכתיב 

ובביאור אמר כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי , ושמעת השמים
הארון להעלות משם את ארון האלהים וכתיב על . )ח" י' ו'ברי הימים בד(השמים לא יכלכלוך 

 )'ג ו" י'א(ובדברי הימים . )' ב' ו'שמואל ב(צבאות יושב הכרובים עליו ' אשר נקרא שם שם ה
 .כי השם יושב הכרובים, יושב הכרובים אשר נקרא שם' להעלות משם את ארון האלהים ה

  .ל"עכ
שהרי ,  לא ידעתי למה נכפל.ואל הארון תתן את העדות :ל" וז)א"ה כ"שמות כ(ן להלן "וברמב

ל שבא ללמד שבעודו ארון בלא כפרת "וי.  ונתת אל הארון את העדות)ז"לעיל פסוק ט(כבר אמור 
וכן מצינו כשהקים המשכן נאמר ויתן את . כ יתן הכפרת עליו"יתן תחלה העדות לתוכו ואח

ואם היה . י"ון רשלש. כ ויתן את הכפרת על הארון מלמעלה"ואח, )' כ'להלן מ(העדות אל הארון 
כי , יתן בארון את העדות, כאשר אמר, משמעו יותר שאחר שיתן הכפרת על הארון, זה צוואה

 אשר על )בפסוק הבא(למה החזיר , כ"ועוד כי יש לשאול ג. ארון יקרא גם בהיות הכפרת עליו
על ומה צורך לפרש עוד כיון שאמר מ, כי בידוע שהכרובים הם על ארון העדות, ארון העדות

  .הכפרת מבין שני הכרובים
ולא אמר , )בפסוק הקודם(כי בעבור שיצוה בכרובים להיותם פורשי כנפים למעלה , אבל פירושו

לכך אמר עתה ונתת הכפרת עם , ולמה יהיו בענין הזה, ומה שישמשו במשכן, למה יעשם כלל
כדי , אתן אליךכי אל הארון תתן את העדות אשר , שהכל דבר אחד על הארון מלמעלה, כרוביו

ודברתי אתך מעל הכפרת , כי אני אועד לך שם ואשכין שכינתי עליהם, שיהיה לי כסא כבוד
  .בעבור שהוא על ארון העדות, מבין שני הכרובים

והנה הוא כמרכבה אשר ראה יחזקאל שאמר היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר 
כי היו , )' ד' ד'שמואל א(נקרא יושב הכרובים ולכך , )' כ'יחזקאל י(כבר ואדע כי כרובים המה 

 )ח"ח י" כ'ברי הימים אד(וכמו שנאמר , פורשי כנפים להורות שהם המרכבה נושאי הכבוד
בהקדמה (כאשר הזכרתי ', ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה

  .)לפרשת תרומה
והחזיר בשם . מלשון ארמית שתאמר לעלם רביא,  הם צורות אדם:)ג"חגיגה י(ועל דעת רבותינו 

  .להורות על עניינם, כנערים, כי כן השם, ף שרש"הזה הכ
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ְָתִפַלת עְבְדך ְוֶאל־ּ וָפִניָת ֶאל)יט( ּ ַ ּ ְּתִחָנתֹו ְיהָֹוה ֱאלָֹהי־ּ ּ, 

מֹע ֶא ר עְבְדך ִמְתַפֵלל ־ָּהִרָנה ְוֶאל־לִַלׁשְ ַּהְתִפָלה ֲאׁשֶ ּּ ָ ּ ַ ּ

  : ְָלָפֶניך

  

הנני מבקש שתפנה , לה ומפני היות השראת השכינה בבית הזה
עת ואני מתפלל ומתחנן שתהיה שעה זו . לו אל תפילת עבדך
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תוכל לדעת , )ח"פסוק י(ולמה היו מקשה  )'פסוק כ(ואם תחשוב עוד למה היו פנים איש אל אחיו 
ב כי הם כסא עליון וסוככים על העדות שהיא מכת, כי ראוי להם שיהיו פורשי כנפים למעלה

כי הכרובים שראה יחזקאל נושאים הכבוד , וזה טעם ולתבנית המרכבה. )ז"ב ט" לשמות(אלהים 
כי גבוה , והכרובים אשר במשכן ובמקדש תבנית להן, תבנית לכרובים שהם כבוד ותפארת

שראה באחד וידע , )' כ'יחזקאל י(וזה טעם ואדע . )' ז'קהלת ה(מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם 
  .ל"עכ. והמשכיל יבין. )שם(כך אמר המה ולפי, באחד

'  אמרו כשאמר ה)ז"רבתי ט(בפסיקתא . 'ככל אשר וגו: ל" וז)'ה ט"שמות כ(ובאור החיים הקדוש 
עד ' נבהל משה ואמר לפניו הלא השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו וגו' למשה ועשו לי וגו

וצריך לדעת מי . עד כאן' וקרשים וכ' שאמר לו הקדוש ברוך הוא לא כמו שאתה סובר אלא כ
והגם שכל דבריהם דברי קבלה הם , ומשה עבדו לדעת כל הדברים שעברו ביניהם' עמד בסוד ה

ל שהוקשה להם שאין משמעות "ונראה לומר לדבריהם ז. עם כל זה לא יבצר דבר מהכתובים
ר וכן תעשו לא היה לו לומ' לכתוב ממה נפשך אם הוא נמשך למטה על זה הדרך ככל אשר וגו

ואם אומרו ככל חוזר ', ו אלא כן תעשו שהיא גזרת תחלת מה שאמר ככל אשר וגו"בתוספת וא
לאומרו ועשו לי מקדש לא היה לו להפסיק באומרו ושכנתי בתוכם אלא היה לו לומר ועשו לי 

כי גמר ' וממה שהקדים לומר ושכנתי גילה ה', ואחר כך יאמר ושכנתי וגו' מקדש ככל אשר וגו
וסמך על מה שיודיענו כל פרטי המעשה ' ללות המצוה ולא הוצרך לומר בה ככל וגומאמר כ

וממה שאנו רואים שנמלך אחר כך לומר ככל , שיעור הקרשים וכל הכלים כמו שאמר אחר כך
המשכיל יבין שזה היה לצד דברים שנולדו באמצע שזולת זה מתחילה מאי סבר שלא אמר ' וגו

מהתשובה אתה ,  לדעת מה הם הדברים שיכולין להיות באמצעונשכיל. ככל ולבסוף מאי סבר
הא למדת שחשב יותר והסברא תצדיק ותאמת ' והתשובה היא ככל אשר אני וגו, יודע השאלה

' והוא אומרם שאמר הלא שמי השמים וגו, זה ויותר זה אין לו שיעור לבבך יבין כי ישנה לתמיה
והכתוב מעיד , והראהו תבנית המשכן באותו מצב' ועל זה הוצרך להשיבו ואמר לו ככל אשר וגו
וטעם הראיה . 'ואז ראה כי היה עשרים קרשים וגו, על זה מאומרו מראה ולא אמר אראה לעתיד

  .ל"עכ. אבאר בעזרת השם בסמוך, ולא הספיק בדיבור

  .ג במלכים"רלב .לה 

  .ם במלכים"מלבי. ג במלכים"רלב .לו 



            החייםבאר                 ה
 

 

שב

  .לז תפלל לפניך היוםשתשמע אל התפילה שאני מ, רצון

  

  :לח ועתה ממשיך שלמה המלך ומתפלל

ָ ִלְהיֹות עיֶניך ְפֻתחֹות ֶאל)כ( ִית ַהֶזה יֹוָמם ָוַלְיָלה ־ֵ ַּהּבַ

ם־ֶאל ְמך ׁשָ ר ָאַמְרָת ָלׂשום ׁשִ ַָהָמקֹום ֲאׁשֶ ּ ּ מֹוע ,ּ ַ ִלׁשְ

ר ִיְתַפֵלל עְבְדך ֶאל־ֶאל ַָהְתִפָלה ֲאׁשֶ ּ ַ ּ ּּ ַּהָמקֹום ַהֶזה־ּ ּ :  
 

' יתברך להשגיח בעיני ה' שיתמיד ה, להיות עיניך פתוחות
  .לט שישמע תמיד התפילות שיתפללו בבית המקדש, טותהמשוט

  

ַמעָת ֶאל)כא( ּ ְוׁשָ ר ־ְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ַָתֲחנוֵני עְבְדך ְועְמך ִיׂשְ ָּ ַ ַּ ּ ּ

ִּיְתַפְללו ֶאל ַּהָמקֹום ַהֶזה־ּ ְבְתך ,ּ ַמע ִמְמקֹום ׁשִ ָ ְוַאָתה ִתׁשְ ּ ּ ּּ

ַמעָת ְוָסָלְחָת־ִמן ַמִים ְוׁשָ ַּהׁשָ ּ ְ ּ :  
 

ַמְעָת ֶאל ָרֵאלַּת ְּוׁשָ ֲָחנוֵני ַעְבְדך ְוַעְמך ִיׂשְ ָּ ּ , בין שיהיה המתפלל יחיד: ּ
  .מ יתברך את תפילתם' ישמע ה, או רבים
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  .ם במלכים"מלבי .לז 

  .במלכיםם "י מלבי"עפ .לח 

  .ם במלכים"מלבי .לט 

  .אברבנאל במלכים .מ 

 הוא הרנה. תחנה, תפלה, רנה, לשונות' והנה השתמש פה בג: ל"ם במלכים וז"וראה במלבי
 עקרה והתפלה. כ יתפלל"ל לעולם יזכיר אדם שבחו של מקום ואח"ש חז"ספור שבחי המקום כמ

 ותחנה, א תהיה רק לאלהיםשפיכת הנפש ודבקות הרוח ופלילת הנפש להתדבק בשורשה ול
אבל , שגם בשאין ראוי מבקש מתנת חנם, חנון ומתנת חנםוענינה מענין , היא בקשת הצרכים

 

 דברי הימים ב פרק ו
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שג  דברי הימים ב פרק ו

א־ ִאם)כב( ֶּיֱחָטא ִאיׁש ְלֵרעהו ְוָנׁשָ  ,בֹו ָאָלה ְלַהֲאלֹתֹו־ֵ

ִית ַהֶזה ּבַ ֲחך ּבַ ּוָבא ָאָלה ִלְפֵני ִמְזּבַ ָ ּ : 
 

, להשביעו שבועהונתחייב , אם יחטא איש לרעהו בדבר ממון
  .מא ובא להשבע לפני המזבח

  .מב  שבועה:ָאָלה

  

ַמע ִמן)כג( ּ ְוַאָתה ִתׁשְ ַפְטָת ־ּ יָת ְוׁשָ ַמִים ְועׂשִ ַּהׁשָ ָ ּ

רֹאׁשֹו־ֶאת ע ָלֵתת ַדְרכֹו ּבְ יב ְלָרׁשָ ּעָבֶדיך ְלָהׁשִ ּ ָ ֲ, 

ּוְלַהְצִדיק ַצִדיק ָלֶתת לֹו ְכִצְדָקתֹו ּ ּ ּ :  
 

ַמע ִמן ְּוַאָתה ִתׁשְ ַפְטָת ֶאת,ַמִיםַּהׁשָ ּ יָת ְוׁשָ    ,ֲָעָבֶדיך ּ ְוָעׂשִ
ע יב ְלָרׁשָ רֹאׁשֹו ,מג הנשבע לשקר ולשוא: ְלָהׁשִ  לתת :ָּלֵתת ַדְרּכֹו ּבְ

ּ וְלַהְצִדיק ַצִדיק.מד לרשע ענשו בראשו ּ ואת ,  את הנשבע באמת:ּ

ִצְדָקתֹו,מה המשביע בצדק   . ָלֶתת לֹו ּכְ
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המתפלל ישיג שאלתו מצד הדבקות והמחשבה הטהורה המושכת השפע מן הצנור העליון כי 
  .ל" עכ.יתקרב לאלהים בחשק ואהבה ותשוקה וכוונה רצויה

  . ויחויב בו חוב שבועה להשביעו.ונשא בו אלה: צודת דודוזה לשון המ. מצודת דוד .מא 

  .מצודת ציון במלכים .מב 

  .מצודת דוד .מג 

  .י מצודת דוד"עפ .מד 

  .מצודת דוד .מה 
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 דברי הימים ב פרק ודש

ָר־ ְוִאם)כד( ִָיָנֵגף עְמך ִיׂשְ ּ ֵּאל ִלְפֵני אֹוֵיב ִכי ֶיֶחְטאוַּ  ,ְָלך־ּ

בו ְוהֹודו ֶאת ְּוׁשָ ֶמך ְוִהְתַפְללו ְוִהְתַחְננו ְלָפֶניך ־ּ ָׁשְ ָּ ּּ ּ

ִית ַהֶזה ּבַ   : ּּבַ
 

. מו בגלל שחטאו לך, ו"ח אם ינגפו עמך ישראל לפני האויבים

ֶמך ְּוהֹודו ֶאת, ושבו וחזרו בתשובה  שחייב אדם לברך על ,ָׁשְ
והתפללו והתחננו אליך בבית . מז רך על הטובההרעה כשם שמב

  .המקדש

  

ַמע ִמן)כה( ּ ְוַאָתה ִתׁשְ את עְמך ־ּ ַמִים ְוָסַלְחָת ְלַחּטַ ַָהׁשָ ּ ַ ּ ּ

ָרֵאל יבֹוָתם ֶאל,ִיׂשְ ר־ ַוֲהׁשֵ ָּנַתָתה ָלֶהם ־ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ

  : ְוַלֲאֹבֵתיֶהם
 

בָֹתם , וסלחת לחטאת עמך ישראל, ואתה תשמע מן השמים ַוֲהׁשֵ
אלא ,  שכאשר יצאו למלחמה לא ילכו עוד בשבי:ָהֲאָדָמה ֶאל

  .אל האדמה אשר נתת לאבותם, מח ישובו לארצם
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  .מצודת דוד במלכים. י"רש .מו 

  .'משנה ה' ברכות פרק ט. י במלכים"רש .מז 

  .מצודת דוד .מח 
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שה  דברי הימים ב פרק ו

ַמִים ְולֹא)כו( ֵהעֵצר ַהׁשָ ּ ּבְ ִּיְהֶיה ָמָטר ִכי ֶיֶחְטאו־ָ  ,ְָלך־ּ

ְּוִהְתַפְללו ֶאל ַּהָמקֹום ַהֶזה ְוהֹודו ֶאת־ּ ּ אָתם ־ּ ֶמך ֵמַחּטָ ָׁשְ

ְֲיׁשובון ִכי ַתעֵנ ּ ּ  : םּ
 

ַמִים ֵהָעֵצר ַהׁשָ ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר מט  כדכתיב:ּּבְ ְּועַצר ֶאת ַהׁשָ   .נ ָ

  

את עָבֶדיך )כז( ַמִים ְוָסַלְחָת ְלַחּטַ ַמע ַהׁשָ ָ ְוַאָתה ִתׁשְ ֲ ּ ּ ּּ

ָרֵאל ִכי תֹוֵרם ֶאל ְּועְמך ִיׂשְ ָּ ר ־ַ ְַהֶדֶרך ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ּ

ַ ְוָנַתָתה ָמָטר על,ָּבה־ֵּיְלכו רַאְר־ּ ָָנַתָתה ְלעְמך ־ְָצך ֲאׁשֶ ּ ַ ּ

  : ְלַנֲחָלה

  

ּ ָרעב ִכי)כח( ִּיְהֶיה ָבָאֶרץ ֶדֶבר ִכי־ָ ָדפֹון ְוֵיָרקֹון ־ּ ִּיְהֶיה ׁשִ

ה ְוָחִסיל ִכי ִיְהֶיה ִכי ָיַצר ַּאְרּבֶ ֶאֶרץ ־ּ לֹו אֹוְיָביו ּבְ

עָריו  : ַמֲחָלה־ֶנַגע ְוָכל־ּ ָכל,ָׁשְ
 

על כל '  שיענה ה,ת כוללבקשה עוד  שלמה המלךעתה הוסיף
ין הנוגע לכלל בין הנוגע  ב,מיני תפלות ועל כל מיני הצרכים

   .לפרט
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  .ז"א י"דברים י .מט 

  .י"רש .נ 
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שו

בעה והם אר, חרב, חסיל, ארבה, ירקון, שדפון, דבר,  רעבחשבו
, דבר, רעה, חיה, רעב,  חרבנא  יחזקאלחשבשפטים הרעים ש

והם אבות ,  הנמצאים בעולםשהם הכוללים כל מיני הרעות
  .נב לכולם

  :נג הוסיף,  כל מיני הרעותחשבואחר ש

  

ְּתִפָלה ָכל־ּ ָכל)כט( ר ִיְהֶיה ְלָכל־ּ ְּתִחָנה ֲאׁשֶ ָּהָאָדם וְלֹכל ־ּ

ָרֵאל ָעְמך ִיׂשְ ּ ר ֵיְדעו ִאיׁש ִנְגעֹו וַמְכֹאבֹו וָפַרׂש ,ַ ּ ֲאׁשֶ ּ ּ

ַּכָפיו ֶאל ִית ַהֶזה־ּ   : ַּהּבַ
 

ל ְּתִפָלה ָכל ּכָ ְּתִחָנה ּ  עליהם  לכלול כל מיני התפלות שיתפלל:ּ

ר והוסיף . נד האדם ָרֵאלּוָהָאָדם  ְהֶיה ְלָכלִיֲאׁשֶ ְָלֹכל ַעְמך ִיׂשְ דהיינו  ,ּ
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  .ד"פרק י .נא 

  .ם במלכים"ימלב .נב 

   .ם במלכים"מלבי .נג 

על כל מיני '  עתה הוסיף עוד שאלה כוללת שיענה ה.רעב כי יהיה: ם במלכים"וזה לשון המלבי
, שדפון, דבר, וחשב רעב, תפלות ועל כל מיני הצרכים בין הנוגע להכלל בין הנוגע להפרטים

, חיה, רעב,  חרב)ד"י' סי(והם ארבעה שפטים הרעים שחשב יחזקאל , חרב, חסיל, ארבה, ירקון
שסבת הרעות , והם אבות לכולם, שהם הכוללים כל מיני הרעות הנמצאים בעולם, דבר, רעה

, או על ידי הטבע של האדם עצמו שנשתנה לרוע וזה דבר, י הטבע הכוללת וזה רעב"יהיו או ע
 )ה"כ-ד"כ, ב" לדברים(ש "וכמ, או על ידי בעלי בחירה וזה חרב, י בעלי רצון וזה חיה רעה"או ע

ש "כ כמ"וכן סדרם בתוכחה של תו, מחוץ תשכל חרב, שן בהמות, ולחומי רשף, מזי רעב
ואחר שחשב . ונגד חרב אמר כי יצר לו אויבו, ונגד חיה רעה אמר ארבה חסיל. המבארים שמה

שפטים ' כל נגע כולל כל התולדות המתיחסות לג, ארבעה אבות נזיקין הוסיף כל נגע כל מחלה
, ואחר שחשב כל מיני הרעות. וכל מחלה כולל כל תולדות שתחת סוג דבר,  דבר חרברעב

  :הוסיף

  .ם במלכים"מלבי .נד 

 

 דברי הימים ב פרק ו
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שז  דברי הימים ב פרק ו

 בין,  בין יחיד בין רבים,כל מיני המתפללים והנצרכים לישועה

ָרֵאל ָכֹל ַעְמך ִיׂשְ   .נה  יחידיםָהָאָדם ָכלבין ו , ישראלעם כלל ּ

  

ַמע ִמן)ל( ּ ְוַאָתה ִתׁשְ ַמִים ְמכֹון ׁשִ־ּ ְּבֶתך ְוָסַלְחָת ַּהׁשָ ָּ

ְּוָנַתָתה ָלִאיׁש ְכָכל ר ֵתַדע ֶאת־ּ ְּדָרָכיו ֲאׁשֶ ּ ִכי ,ְלָבבֹו־ּ

ַּאָתה ְלַבְדך ָיַדעָת ֶאת ְּ ָ ֵני ָהָאָדם־ּ   : ְלַבב ּבְ
 

ותסלח , נו נתךיממקום בית שכ, ואתה תשמע מן השמים
  .נח ותעשה את בקשותיהם, נז לעוונותיהם

כי אתה לבדך יודע , ך לבבושגלוי לפני, ונתת לאיש ככל דרכיו
 מבקשאם  ,למשל: והכוונה בזה. נט את לבבות כל בני האדם

 יודע כפי טבע האיש שאם יתעשר יסור מיראת ' וה,עשירות
ל  שע האיש וכן הגם שבלבבו חושב עתה. לא ימלא בקשתו,'ה

 יודע 'וה,  שיתעשר יפליא לעשות חסד וצדקה וכדומהידי
 ל ידי שע,מנהגיו יהיה בהפךהאמת כי כפי דרכי לבבו וכפי 
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לכלול כל מיני התפלות שיתפלל עליהם . כל תפלה כל תחנה: ם במלכים"וזה לשון המלבי
בין והוסיף כל מיני המתפללים והנצרכים לישועה , י תחנה ותחנונים"י תפלה בין ע"האדם בין ע

  . בין כלל העם בין כל אדם יחידיםל"ר, ש לכל האדם לכל עמך ישראל"וז, יחיד בין רבים

  .ם במלכים"מלבי .נה 

  .תרגום רב יוסף .נו 

  .תרגום רב יוסף .נז 

  .תרגום יונתן במלכים .נח 

  .תרגום יונתן במלכים .נט 
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 דברי הימים ב פרק ושח

 וכן בכל הדומה . לא ימלא שאלתו,העושר ימוט מיראת השם
  .ס לזה

  

ְדָרֶכיך ָכל)לא( ּ ְלַמען ִייָראוך ָלֶלֶכת ּבִ ָ ָ ּ ר־ַ ֵהם ־ַּהָיִמים ֲאׁשֶ

ַַחִיים על ר ָנַתָתה ַלֲאֹבֵתינו,ְּפֵני ָהֲאָדָמה־ּ ּ ֲאׁשֶ ּ :  
 

לים אליך בבית ומתפל, כשיראו שתסלח להם כאשר שבים אליך
ועל ידי כן , ידעו כי בעונש העוון בא להם הנגע והמחלה, הזה

  .סא ייראוך

  

ָרֵאל הוא וָבא ־ ְוַגם ֶאל)לב( ר לֹא ֵמעְמך ִיׂשְ ַּהָנְכִרי ֲאׁשֶ ּ ָ ּ ַּ

ְמך ַהָגדֹול ְוָיְדך ַהֲחָזָקה וְזרֹועך  ֵָמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמען ׁשִ ָ ֲָ ַּ ּ

ַּהְנטוָיה ּ וָבאו ְוִהְתַפְל,ּ ּ ִית ַהֶזה־ּלו ֶאלּ   : ַּהּבַ

ַמע ִמן)לג( ּ ְוַאָתה ִתׁשְ יָת ־ּ ְבֶתך ְועׂשִ ַמִים ִמְמכֹון ׁשִ ַָהׁשָ ָ ּ ּ ּ

ר ִּיְקָרא ֵאֶליך ַהָנְכִרי־ְּכֹכל ֲאׁשֶ ּ ְלַמען ֵיְדעו ָכל,ָ ּעֵמי ־ַ ַ
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  .ם במלכים"מלבי .ס 

 כי באר בזה כי מפני .את לבבוונתת לאיש ככל דרכיו אשר תדע : ל"ג במלכים וז"וברלב
י אז תשמע תפלתו לתת לו ככל דרכיו "תועלת אם לא יהיה לבו שלם עם השהתפלה לא יקבל 

 וזה יהיה סבה שייראוך ישראל תמיד בהכירם כי חטאיהם סבבו להם ,לפי עניינו בעת התפלה
  .ל"עכ. אלו הרעות עד שתכף ששבו מהם שמעת לקולם

  .דמצודת דו. ק במלכים"רד .סא 
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שט  דברי הימים ב פרק ו

ָרֵאל ְוָלַדעת ־ָהָאֶרץ ֶאת ֶמך וְלִיְרָאה ֹאְתך ְכעְמך ִיׂשְ ַׁשְ ַָ ָ ָּ ּ ּ

ְמך ִנְקָר־ִּכי ִניִתי־ַא עלָׁשִ ר ּבָ ִית ַהֶזה ֲאׁשֶ   : ַּהּבַ
 

ועשית את בקשתו אף על פי שאינו , וגם אל הנכרי תשמע
  : סב בכדי שעל ידי זה יהיה שני דברים, ראוי

ל .א ֶמך  ַּעֵמי ָהָאֶרץ ֶאת ְּלַמַען ֵיְדעו ּכָ ָרֵאלּוָׁשְ ַעְמך ִיׂשְ ְָלִיְרָאה ֹאְתך ּכְ ָּ, 
  יתברך כי הוא וידעורו יכי,שומע תפילה' שבזה שיראו שה

עד שתגיע מדרגת , ושהוא קרוב לכל קוראיו, משגיח בשפלים
 הכרתם שהוא ל ידי שבא ע,ם להתדמות עם יראת ישראליראת

  . סג משגיח בפרטים בהשגחה נפלאה

ישידעו . ב ְמך ִנְקָרא ַעל ּכִ ִית ַהֶזה ָׁשִ   .סד  והוא שער השמיםַּהּבַ

  

ֵּיֵצא עְמך ַלִמְלָח־ּ ִכי)לד( ָּ ר ־ַָמה עלַ ֶדֶרך ֲאׁשֶ ְאֹוְיָביו ּבַ ּ

ָלֵחם ר ,ִּתׁשְ ּ ְוִהְתַפְללו ֵאֶליך ֶדֶרך ָהעיר ַהזֹאת ֲאׁשֶ ִ ְ ָּ ּ ּ

ר ִית ֲאׁשֶ ה ְוַהּבַ ַחְרָת ּבָ ּּבָ ֶמך־ּ ִניִתי ִלׁשְ  : ָּבָ
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  .ם במלכים"מלבי .סב 

  .ם במלכים"מלבי .סג 

  .ם במלכים"מלבי .סד 
ונתת : )ט"לעיל פסוק ל( ובישראל הוא אומר .ככל אשר יקרא אליך הנכרי: ל"י במלכים וז"וברש

, ואם אין תפלתו נשמעת, ויודע שהיכולת בידו, ה"לפי שישראל מכיר בהקב, לאיש ככל דרכיו
בית ששמו הולך לסוף : ואומר, עובד גילולים קורא תגראבל , תולה את הדבר בעצמו ובחטאו

כשם שאין ממש , ולא מצאתי בו ממש, נתייגעתי לכמה דרכים ובאתי והתפללתי בו, העולם
אם אתה רואה שהוא , אבל ישראל, לפיכך ככל אשר יקרא אליך הנכרי, בעבודת גלולים

  .י כאן"ה ברש"וכ. ל"עכ. אל תתן לו, שחית בממונו את חבירומ
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 דברי הימים ב פרק ושי

ְֶדֶרך ָהִעיר   . סה  פונים לצד ירושלים:ּ

וכאן , עד עתה ביקש על התפילות שיתפללו בתוך בית המקדש
גם לתפילות שיתפללו מחוץ לירושלים דרך ' שישמע המבקש 

  .סו בית המקדש

  

ַמעָת ִמן)לה( ּ ְוׁשָ ַמִים ֶאת־ְ ְּתִפָלָתם ְוֶאת־ַּהׁשָ ְּתִחָנָתם־ּ ּ, 

ָפָטם יָת ִמׁשְ ְּועׂשִ ָ :  
 

ָפָטם יָת ִמׁשְ   .סז  לנקום נקמתם מיד האויב:ְּוָעׂשִ

  

ּ ִכי ֶיֶחְטאו)לו( ר לֹא־ּ ָּלך ִכי ֵאין ָאָדם ֲאׁשֶ ֶּיֱחָטא ְוָאַנְפָת ־ְ

ָּבם וְנַתָתם ִלְפֵני אֹוֵיב בום ׁשֹוֵביֶהם ֶאל,ּ ֶאֶרץ ־ּ ְוׁשָ

 : ְרחֹוָקה אֹו ְקרֹוָבה

יבו ֶאל)לז( ּבו־ּ ְוֵהׁשִ ר ִנׁשְ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ם־ְּלָבָבם ּבָ בו ,ׁשָ ּ ְוׁשָ

ְבָים ֵלאמֹר ָחָטאנו ֶהעִוינו  ֶאֶרץ ׁשִ ְּוִהְתַחְננו ֵאֶליך ּבְ ּ ֱּ ָ ּ

ענו ְּוָרׁשָ ְ : 
 

בו   .סח  מלשון תשובה:ְּוׁשָ
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  .י"רש .סה 

  .ג במלכים"רלב. ם במלכים"מלבי .סו 

  .ק במלכים"רד. י"רש. מצודת דוד .סז 
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שיא

ָכל)לח( בו ֵאֶליך ּבְ ָ ְוׁשָ ם וְבָכל־ּ ְבָים ־ִּלּבָ ֶאֶרץ ׁשִ ם ּבְ ַנְפׁשָ

ר בו ֹאָתם־ֲאׁשֶ ר ָנַתָתה ,ּׁשָ ּ ְוִהְתַפְללו ֶדֶרך ַאְרָצם ֲאׁשֶ ְ ּ ּ ּ

ר ִית ֲאׁשֶ ַחְרָת ְוַלּבַ ר ּבָ ַּלֲאבֹוָתם ְוָהעיר ֲאׁשֶ ִניִתי ־ִ ּבָ

ֶמך   : ִָלׁשְ
 

בו   .סט  מלשון תשובה:ְּוׁשָ

ר בו ֹאָתם ֲאׁשֶ   .ע  מלשון שביה:ּׁשָ

ְֶדֶרך ַאְרָצם תהיה הכוונה שתעבור ,  בארץ אויב כאשר הםכי :ּ
  .עא התפלה דרך ארצם והעיר והבית
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  . מצודת ציון במלכים .סח 
 זכר עתה מין אחר מהתפלה .כי יחטאו לך: ל"ג במלכים בביאור הפסוקים האלו וז"וראה ברלב

רץ י בא" ושבו אל הש, והוא כשיגלו ישראל מעל אדמתם על רוב חטאיהם,חוץ מבית המקדש
 ויכירו כי עונותיהם סבבו להם כל זה , והתודו את עונם ואת חטאתם אשר חטאו בהם,שוביהם

 והתפללו אליך לצד ארץ ישראל ,י ללכת בדרכיו בכל לבם ובכל נפשם" וישובו אל הש,הרע
תפלתם ותחנתם עשה משפטם לפי היות לבבם אליך בעת '  שמע ה,נכח ירושלים ובית המקדש

 ותתנם לרחמים לפני ,חטאיהם וגם פשעיהם שהם על דרך המרדהתפלה בדרך שתסלח 
כי זה ממה  , והנה לא בקש שישמע תפלתם מהגלות,שוביהם ורחמום בארץ שהם גולים בה

 כאמרו כי לא , ושישלם עון העם היושב אז בארץ ישראל,הפרטיתה שיצטרך אל עוצם ההשגח
  .ל"עכ. שלם עון האמורי עד הנה

  . הקודם במלכיםמצודת ציון בפסוק  .סט 

  .מצודת ציון במלכים .ע 

  .מצודת דוד .עא 

 שהיא התשובה הגמורה בלב ונפש ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם: ל"ם במלכים וז"ובמלבי
כ תמצאן אותם רעות רבות "ל שאח" רשהם בארץ אויביהם אשר שבו אותםוזה יהיה מצד 

שהשובים הם אויביהם , ויביהםוצרות עד שיראו שהם לא לבד בארץ שוביהם כי אם בארץ א
כי הם חוץ , והתפללו אליך דרך ארצם העיר והביתכ ישובו בתשובה שלמה "ועי, ומצירים להם

  .ל"עכ. לארץ לכן יתפללו גם דרך ארצם

 

 דברי הימים ב פרק ו
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 דברי הימים ב פרק ושיב

ַמעָת ִמן)לט( ּ ְוׁשָ ְבְתך ֶאת־ְ ַמִים ִמְמכֹון ׁשִ ַָהׁשָ ּ ּ ְּתִפָלָתם ־ּ ּ

ָפָטם־ְוֶאת יָת ִמׁשְ ְּתִחֹנֵתיֶהם ְועׂשִ ָ ּ ר  ,ּ ְָוָסַלְחָת ְלעְמך ֲאׁשֶ ּ ַ ּ

 : ְָלך־ָּחְטאו

ָפָטם יָת ִמׁשְ למען יכירו שלא טוב בעיני ,  לנקום מאויביהם:ְּוָעׂשִ
  .עב הכבדת עולם על ישראל' ה

  

ּ עָתה ֱאלַֹהי ִיְהיו)מ( ּ בֹות־ַ ָּנא עיֶניך ְפֻתחֹות ְוָאְזֶניך ַקׁשֻ ָ ָּ ֵ, 

ִּלְתִפַלת ַהָמקֹום ַהֶזה ּ ּ :  
 

  :פללוממשיך שלמה ומת

 ִּיְהיוניך שיהי רצון מלפ,  עתה אני מבקש ממך אלקי:ַּעָתה ֱאלַֹהי
בֹות ִלְתִפַלת ַהָמקֹום ַהֶזה ָּנא ֵעיֶניך ְפֻתחֹות ְוָאְזֶניך ַקׁשֻ ּ ּּ ָ   .עג ָּ

  

ָ ְועָתה קוָמה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְלנוֶחך ַאָתה ַוֲארֹון עֶזך)מא( ָּ ֻ ַּ ּּ ּ, 

ׁש ָֹכֲהֶניך ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ִיְלּבְ ָו ְתׁשועהּ ּ ְמחו ,ּ ּ ַוֲחִסיֶדיך ִיׂשְ ָ

  : ַבּטֹוב
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 , פתרון הבית הזה אשר בניתי כדי לגדל שמך.אשר בניתי לשמך: ל"י כאן להלן וז"ראה ברש
  .ל"עכ. בית הזה או בכל מקום שהם ויפנו לביתך זהכי אז כשתקבל תפלתם אז יתפללו לך ב

  .מצודת דוד .עב 

  .י תרגום רב יוסף"נתבאר עפ .עג 
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שיג  דברי הימים ב פרק ו

 שהוא ,ינה במקום המנוחה קום ממקומך להשרות השכ:'ּקוָמה ה
שילה לנוב כי עד הנה היה מתהלך מ, עד ודש הקדשיםבית ק

היה מקום מנוחה י כאן בבית המקדש אבל ,עה ומנוב לגבעון

ַָאָתה ַוֲארֹון ֻעֶזך .עו וקבוע עד עולם ּ בית שרה בשכינתך ת :ּ
 אשר הראת לכל את עוזך וכח זרועך , עם הארון,המקדש

 עז  כמו שכתוב, בשבית הארוןלקחו אשבפלשתים בעת 
  .עח מואלבש

ׁשו ְתׁשוָעה ֱאלִֹהים' הָּכֲֹהֶניך  ִּיְלּבְ מסביב קיפם ת תשועתך ,דהיינו :ּ

עט וככתוב, מו בגד כלגמרי
ע  ִני ִבְגֵדי ֶיׁשַ ִּכי ִהְלִביׁשַ ּ ָך  ַוֲחִסיֶדי.ּ

ְמחו ַבּטֹוב   .פ הבאה ממךטובה וחסידיך ישמחו ב: ִּיׂשְ

  

יֶחיך־ ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ַאל)מב( ב ְפֵני ְמׁשִ ָָתׁשֵ ּ  ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ,ּ

ָָדִויד עְבֶדך ּ ַּ : 
 

זכרה לחסדי דוד , אני מבקש ממך אל תשב פני ריקם, אלקים' ה
  .פא אבי ובעבורו אל תשב פני ריקם
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  .מצודת דוד .עד 

  .י"רש .עה 

  .'ב ח"מצודת דוד תהילים קל .עו 

  .'ו' פרקים ה' שמואל א .עז 

  .'ב ח"מצודת דוד תהילים קל .עח 

  .'א י"ישעיה ס .עט 

  .תרגום רב יוסף. מצודת דוד .פ 

  .ודת דודמצ .פא 
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 דברי הימים ב פרק ושיד

 דבקו שערים ,מקומוארון לאת הס בשעה שביקש שלמה להכני
 אמר שלמה עשרים וארבע . ולא היה יכול להכניסוזה לזה
יֶכם פג  פתח ואמר,ולא נענה פב רננות עִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ָׂשְ ולא '  וגוּ

יֶחיך ים ַאלִקֱאלֹ' ה  כיון שאמר,נענה ב ְפֵני ְמׁשִ ָָתׁשֵ ּ  ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ,ּ
ָָדִויד ַעְבֶדך  ּ ה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי  באות.מיד נענהּ

  .פד  על אותו עוןה" וידעו הכל שמחל לו הקב,קדירה

יֶכם  :פו  כתוב שאחר כך אמר שלמהפה ובמדרש ָעִרים ָראׁשֵ או ׁשְ ּׂשְ
בֹוד או ִפְתֵחי עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלך ַהּכָ ְְוִהָנׂשְ ּ ּ ִמי  : שאלו אותו השערים.ּ

בֹוד ְהוא ֶזה ֶמֶלך ַהּכָ בֹוד ֶסָלה'ה : ענה להם.ּ ְ ְצָבאֹות הוא ֶמֶלך ַהּכָ ּ.  
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  .).'מועד קטן ט(י בגמרא "עיין רש .פב 

  .'ט', ד ז"תהילים כ .פג 

  .'גמרא מועד קטן דף ט .פד 

  .'אות א' מדרש רבה שמות פרשה ח .פה 

  .ד"תהילים כ .פו 



  באר                           החייםה
 

 

שטו  דברי הימים ב פרק ז

  ז" ט- ' פסוקים א' פרק ז' דברי הימים ב

 

ַמִים )א( לֹמֹה ְלִהְתַפֵלל ְוָהֵאׁש ָיְרָדה ֵמַהׁשָ ּ וְכַכלֹות ׁשְ ּ ּּ ּ

ַּוֹתאַכל ָהעָֹלה ְוַהְזָבִחים ִית־ ָמֵלא ֶאתּ וְכבֹוד ְיהָֹוה,ּ   : ַהּבָ

ּ ְולֹא ָיְכלו ַהֹכֲהִנים ָלבֹוא ֶאל)ב( ית ְיהָֹוה־ּ ָמֵלא ־ּ ִכי,ּבֵ

ית ְיהָֹוה־ְיהָֹוה ֶאת־ְכבֹוד  : ּבֵ

ֶרֶדת ָהֵאׁש וְכבֹוד ְיהָֹוה )ג( ָרֵאל רִֹאים ּבְ ֵני ִיׂשְ ּ ְוֹכל ּבְ

ִית־ַעל ַ ַוִיְכְרעו ַאַפִים ַאְרָצה על,ַהּבָ ּ ּ ַּתֲחווָּהִרְצָפה ַוִיׁשְ־ּ ּ, 

ָּוה ִכי טֹוב ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹוְוהֹודֹות ַליהֹ ּ ּ :  
 

ורק בבית ,  כי אסור להשתחוות על רצפת אבנים:ָהִרְצָפה ַעל
השתחוו , בחר בו' ואחר שראו שזה המקום שה, המקדש מותר

  .א על הרצפה

  

ְ ְוַהֶמֶלך ְוָכל)ד(  :  זְֹבִחים ֶזַבח ִלְפֵני ְיהָֹוה,ָָהעם־ּ

לֹמֹה ֶאתּ ַוִי)ה( ח ַהֶמֶלך ׁשְ ְְזּבַ ַנִים ־ּ ִרים וׁשְ ָקר עׂשְ ֶּזַבח ַהּבָ ֶ

ִרים ָאֶלף ּ ַוַיְחְנכו ֶאת,ֶֶאֶלף ְוצֹאן ֵמָאה ְועׂשְ ית ־ּ ּבֵ

ְָהֱאלִֹהים ַהֶמֶלך ְוָכל  : ָָהעם־ּ
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  .ם"מלבי .א 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק זשטז

 

ַּוַיְחְנכו  'נוךיח' נקרא,  משם והלאהוהתחלת דבר לעמוד ב :ּ
  .ב מקראהבלשון 

  

ְכֵלי־ַעלּ ְוַהֹכֲהִנים )ו( ְמרֹוָתם עְֹמִדים ְוַהְלִוִים ּבִ יר ־ִּמׁשְ ׁשִ

ה ָדִויד ַהֶמֶלך ְלהֹדֹות ַליהֹ ר עׂשָ ְְיהָֹוה ֲאׁשֶ ּ ּ ְלעֹוָלם ־ָּוה ִכיָ

ָיָדם ַהֵלל ָדִויד ּבְ ַּחְסדֹו ּבְ  )כתיב מחצצרים(ּ ְוַהֹכֲהִנים ,ּּ

ָרֵאל עְֹמִדים־ַּמְחְצִרים ֶנְגָדם ְוָכל  : ִיׂשְ
 

ד משמרות "כל משמר מהכ,  על משמרותם עומדיםםוהכהני
והם ,  בכלי שיר אשר עשה דוד המלך והלוים.ג במקום מיוחד

  .ד כי טוב כי לעולם חסדו' אומרים הודו לה

ָיָדם ַהֵלל ָדִויד ּבְ ּּבְ  בידי הלוים כלי השיר אשר עשה דוד כדי :ּ
  .ה להלל בהם

. ו וצרות מול הלוים והכהנים תוקעים בחצ:ְּוַהּכֲֹהִנים ַמְחְצִרים ֶנְגָדם
  .ז וכל ישראל עומדים לשמוע את ההילול

  

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .מצודת ציון .ב 

  .מצודת דוד .ג 

  .י"רש .ד 

  .מצודת דוד .ה 

  .מצודת דוד .ו 

  .מצודת דוד .ז 



  באר                           החייםה
 

 

שיז

לֹמֹה ֶאת)ז( ר ִלְפֵני ֵבית־ּ ַוְיַקֵדׁש ׁשְ ְתֹוך ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ ְיהָֹוה ־ּ

ָלִמים־ִּכי ם ָהעֹלֹות ְוֵאת ֶחְלֵבי ַהׁשְ ה ׁשָ ּעׂשָ ח ־ּ ִכי,ָ ִמְזּבַ

לֹמֹה לֹא ָיכֹול ְלָהִכיל ֶאת ה ׁשְ ר עׂשָ ת ֲאׁשֶ ַָהְנחֹׁשֶ עָֹלה ָה־ּ

  : ַהֲחָלִבים־ַּהִמְנָחה ְוֶאת־ְוֶאת
 

ר ִלְפֵני ֵבית ְתֹוך ֶהָחֵצר ֲאׁשֶ   .ח  רצפת העזרה:' הּ

בכדי , בקדושת מזבח ויקדש שלמה המלך את רצפת העזרה
משום שהמזבח קטן מהכיל , שיוכלו להקריב על רצפת העזרה
  .ט את רוב הקרבנות שהקריב שלמה
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  .מצודת דוד. ג"רלב. י"רש .ח 

  . י בפירוש הראשון לפי שיטת רבי יהודה"רש .ט 

 שהקריב שלמה )'ד' ג(הרי כתוב לעיל : ואומר רבי יוסי לרבי יהודה, אולם רבי יוסי חולק על זה
והרי מקום המערכה במזבח של משה הוא אמה , אלף עולות ביום אחד על המזבח שעשה משה

 ועוד אמה , אמה לקרנות של המזבח אבל יורד מצד אחד,פ שהמזבח היה חמש על חמש"ואע(על אמה 
וכאן מקום , ) נשאר רק אמה על אמה למערכהאם כן,  גם בצד השניוכן, למקום הילוך רגלי הכהנים

, )ש"עי', משנה א' כמבואר במסכת מידות פרק ג(המערכה של המזבח הוא עשרים על עשרים אמה 
ואפשר להקריב עליו , רבע מאות פעמיםכ מקום המערכה במזבח הזה גדול משל משה א"א

ואש של , כי על כל אמה על אמה אפשר להקריב אלף עולות(ארבע מאות אלף קרבנות ביום אחד 
כ מה הכוונה כאן שקידש המלך את תוך החצר כי מזבח הנחושת קטן "וא, )מעלה ממהרת לשרוף

 היינו שקבע שלמה 'רויקדש שלמה את תוך החצ'אלא מפרש רבי יוסי שהכוונה בפסוק . מהכיל
משום שמזבח הנחושת , )ח של משה לא היה מחובר ברצפההמזב(מזבח של אבנים מחובר ברצפה 

ומאה , ושלמה הקריב עשרים ושנים אלף בקר. של משה רבינו קטן מהכיל את רוב הקרבנות
ולזה עשה , ואין מקום עבורם על המזבח של משה שמכיל רק אלף עולות, ועשרים אלף צאן

והוא מחזיק ארבע מאות אלף , וחיברו ברצפה,  גדול של אבנים במקום מזבח הנחושתמזבח
  .ואז בודאי יחזיק את הקרבנות שמקריב שלמה. עולות

שהמזבח של , אלא רבי יהודה לשיטתו. ועתה צריך לבאר מה יענה רבי יהודה על דברי רבי יוסי
ר לשיטת רבי יהודה באורך ורוחב והביאו(וארכו ורחבו עשר על עשר אמה , משה הוא יותר גדול

מקום המערכה  [ְוָהֲאִריֵאל): ז"ג ט"יחזקאל מ(כי במזבח של בית שני ובית שלישי כתוב , המזבח הוא
ֵרה ֹרַחב]במזבח ֵתים ֶעׂשְ ׁשְ ֵרה ֹאֶרך ּבִ ֵתים ֶעׂשְ ּ ׁשְ ַעת ְרָבָעיו,ְּ שמודדים , וביאור הפסוק הוא. ּ ָרבוַע ֶאל ַאְרּבַ

ויוצא אורך ורוחב מקום המערכה עשרים , ה במזבח שתים עשרה אמה לכל רוחמאמצע מקום המערכ

 

 דברי הימים ב פרק ז



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק זשיח

י ת ֲאׁשֶ ּכִ ח ַהְנחֹׁשֶ לֹמֹהִּמְזּבַ ה ׁשְ   שלמה מזבח האבנים שעשה:ר ָעׂשָ
  .י במקום מזבח הנחושת

  

לֹמֹה ֶאת)ח( ַ ַוַיעׂש ׁשְ ְבעת ָיִמים ־ּ עת ַהִהיא ׁשִ ֶַהָחג ּבָ ֵ

ָרֵאל עמֹו ָקָהל ָגדֹול ְמֹאד־ְוָכל ִּיׂשְ ּ ּ ִמְלבֹוא ֲחָמת ,ִ

  : ַנַחל ִמְצָרִים־ַעד
 

, שראלשלמה המלך עשה יחד עם כל י: הקדמה לביאור הפסוק
ומיד , בשבעת הימים לפני חג הסוכות חג חנוכת בית המקדש

וביחד ארבעה עשר , לאחריהם שבעת ימים של חג הסוכות
  .יא יום
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]. בשונה ממקום המערכה בבית ראשון שהיה רק עשרים על עשרים אמות[וארבע על עשרים וארבע אמות 
ַחּ ָרבוַע ִיְהֶיה ַה,ְָחֵמׁש ַאּמֹות ֹאֶרך ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ֹרַחב): 'ז א"שמות כ(ובמזבח של משה כתוב בתורה  ְזּבֵ . ּמִ

גם כן במזבח של משה , וכאן לומד רבי יהודה שכמו שביחזקאל כשכתוב רבוע הכוונה שמודדין מהאמצע
. כ יצא אורך ורוחב המזבח של משה עשר על עשר אמה"וא,  הכוונה שמודדין מהאמצע'רבוע'שכתוב 

רכה שש על שש אמות כ מקום המע"וא, )] לגזירה שווה אחרת'רבוע'ואילו רבי יוסי לומד את התיבה [
א "כ המזבח של שלמה הוא רק י"וא, )כי יורד מכל צד אמה לקרנות ואמה למקום הילוך רגלי הכהנים(

ואילו כאן כתוב , כ אינו מכיל אלא אחד עשר אלף עולות ביום"וא, פעמים כמו המזבח של משה
שלמה לקדש ולזה היה צריך . ומאה ועשרים אלף צאן, שהקריב שלמה עשרים ושנים אלף בקר

  .ולהקטיר על הרצפה, את ריצפת העזרה בקדושת מזבח
, עולים על המזבח של משה, 'כי מזבח הנחושת קטן מהכיל'לפי רבי יוסי המילים : ולסיכום

  .ולכן עשה שלמה מזבח אבנים מחובר ברצפה, שהוא קטן מהכיל
בנים שעשה שלמה עולים על מזבח הא, 'כי מזבח הנחושת קטן מהכיל'ולפי רבי יהודה המילים 

שהקטירו על , ולכן קידש המלך את תוך החצר, אשר הוא קטן מהכיל, במקום מזבח הנחושת
  .)י כאן"רש. ם במלכים"י ומלבי"רש. י שם"ורש. ט"כל זה מהגמרא זבחים דף נ( הרצפה ממש

  . מצודת דוד. י במלכים"רש, לפי שיטת רבי יהודה .י 
ומשום זה נקרא מזבח , מה מצופה בנחושתויש מפרשים שהיה מזבח האבנים שעשה של

  .)אברבנאל במלכים. ג במלכים"רלב(הנחושת 

  .'ויתבאר להלן פסוק ט. התבאר במלכים .יא 



  באר                           החייםה
 

 

שיט  דברי הימים ב פרק ז

לֹמֹה ֶאת: ואומר הכתוב ְבַעת ָיִמים ַּוַיַעׂש ׁשְ ֵעת ַהִהיא ׁשִ  היינו ,ֶהָחג ּבָ
מלבד הקרבנות שהביאו בימי חג חנוכת כי , ימי חג הסוכות

קרבנות גם בימי חג הסוכות  עוד להביא רבוה, בית המקדש
  .יב חנוכת הביתעבור ב

ָרֵאל ִעמֹו ָקָהל ָגדֹול  ְוָכל  את חנוכת בית המקדששלמה עשה ִּיׂשְ ּ
שהוא הקצה , יג ֲחָמת מהמקום שבאים משם לִּמְלבֹוא ֲחָמת ,ְמאֹד

 .יד  שהוא הקצה הדרומיַנַחל ִמְצַרִים ַעד, הצפוני של ארץ ישראל

  

ִמיִני עָצֶרתּ ַוַי)ט( יֹום ַהׁשְ ֲעׂשו ּבַ ֲּ ּ ַח ,ּ ּ ִכי ֲחֻנַכת ַהִמְזּבֵ ּ ּ

ְבעת ָיִמים ְבעת ָיִמים ְוֶהָחג ׁשִ ַעׂשו ׁשִ ַ ָּ : 
 

ושבעת ,  המזבחלאחר שהשלימו לעשות שבעת ימים חג חנוכת
 שמיני עצרת כמו  את חגעשו ביום השמיני, ימים חג הסוכות

  .טו שכתוב בתורה

ומיד לאחריו שבעת ימים ,  המזבחעשו שבעת ימים חג חנוכת
ובכל יום . טז ופים ארבעה עשר יום רצ היהדוביח, של חג הסוכות

ואוכלים ושותים ושמחים בשמחה , היו מקריבים הרבה קרבנות
  .יז הגדולה
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  .מצודת דוד .יב 

  .מצודת דוד .יג 

  .מצודת דוד. י"רש .יד 

  .מצודת דוד .טו 

  .ונתבאר במלכים. 'גמרא מועד קטן ט .טז 

  .י שם"וברש. 'גמרא מועד קטן ט .יז 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק זשכ

והיה זה הוראת שעה על , יח ונמצא שאכלו ושתו ביום הכיפורים
  .יט פי נביא

  

ה ַלחֹ)י( לֹׁשָ ִרים וׁשְ ּ וְביֹום עׂשְ ַלח ֶּ ִביעי ׁשִ ֶּדׁש ַהׁשְ ִ ּ

ֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב על,ָָהעם ְלָאֳהֵליֶהם־ֶאת ַהּטֹוָבה ־ַ ׂשְ

ָרֵאל עמֹו לֹמֹה וְלִיׂשְ ה ְיהָֹוה ְלָדִויד ְוִלׁשְ ר עׂשָ ֲּאׁשֶ ַ ָּ :  
 

ִביִעי ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשְ לֹׁשָ ִרים וׁשְ ּוְביֹום ֶעׂשְ ּ היום שלאחר .  הוא אסרו חג:ּ
  .כ שמיני עצרת

ַלח ֶאתּוְביֹום ִביִעי ׁשִ ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשְ לֹׁשָ ִרים וׁשְ ּ ֶעׂשְ ּ  ,ָהָעם ְלָאֳהֵליֶהם ּ
ַל :ובמלכים כתוב ִמיִני ׁשִ ַּביֹום ַהׁשְ ּ ּ ב "שהוא יום כ, םָָהע ח ֶאתּ

, שהוא שמיני עצרת, שביום השמיני: והביאור לזה הוא .לחודש
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  .ק במלכים"רד. י במלכים"רש .יח 

  .ג במלכים"רלב .יט 
שכתוב במשכן שהקריבו הנשיאים קרבנות , שדרשו קל וחומר,  מבואר.)'מועד קטן ט(ובגמרא 

כ הקריבו כל הימים רצוף "וא, 'ביום עשתי עשר יום'עד שכתוב , בכל ימי חנוכת המשכן, יום יום
של (וקרבן יחיד , קדושתו לעולםשבמשכן אין , ו לחנוכת בית המקדש"ודרשו ק. גם בשבת

י "רש. היותר חמור מאיסור כרת(ודוחה שבת שהוא איסור סקילה , )הנשיאים שכל אחד הוא יחיד
כי הקרבנות שהקריבו בחנוכת בית (וקרבן ציבור , קדושתו לעולם, וכאן בבית המקדש, )'בגמ

  .לא כל שכן, ויום הכיפורים שענשו כרת, )י"רש. המקדש זה קרבן ציבור
, כי במשכן היה צורך גבוה של הקרבנות, והיו דואגים שמא נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה

כולכם מזומנין לחיי העולם , יצאה בת קול ואמרה להם. וכאן צורך הדיוט של אכילה ושתיה
  .הבא

 אלא )י"רש. שמחת הגוף(אלא שאין שמחה . היו יכולים לא לאכול, שהכא נמי, ושואלת הגמרא
  .ושתיהבאכילה 

  .פ נביא"ו הזה ע"דרשו את הק, )ל במלכים"הנ( ג"יתכן שלפי הרלב

  .מצודת דוד .כ 



  באר                           החייםה
 

 

שכא  דברי הימים ב פרק ז

כי כל הימים שבעה ושבעה היו חוגגים , פטרם מלהיות עמו יחד
ומזה הבינו ששמיני עצרת רגל . חד לכבוד חנוכת בית המקדשי

  .כא בפני עצמו

כי , אמנם לא יכלו ללכת לבתיהם מיד במוצאי שמיני עצרת
, ג לחודש תשרי"ולכן למחרת ביום כ, שמיני עצרת טעון לינה

. נתן להם שלמה המלך רשות ללכת לבתיהם, שהוא אסרו חג

ִריםוזה מה שכתוב כאן  ִביִעיּוְביֹום ֶעׂשְ ה ַלחֶֹדׁש ַהׁשְ לֹׁשָ ּ וׁשְ שהוא ( ּ

ַלח ֶאת )אסרו חג  כי רק אז נתן להם רשות ,ְלָאֳהֵליֶהם ָהָעם ּׁשִ
  .כב ללכת לבתיהם

ֵמִחים   .כג  שנהנו מזיו השכינה:ׂשְ

  .כד כ לכל אחד ואחד בן זכר" שנולד אח:ְוטֹוֵבי ֵלב

ה  ר ָעׂשָ לֹמֹהדי ְלָדִו'הַעל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ לדוד על ' ל ה שמח: ְוִלׁשְ
אשר שלמה יישב על כסאו  ,לו את הבטחתוים וקי. כה עונותיו

  .כו בית המקדשבנה את וי
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  .ם במלכים"מלבי .כא 

  .ם במלכים"מלבי .כב 

  .'גמרא מועד קטן ט .כג 

  .'גמרא מועד קטן ט .כד 

 בשעה שביקש ,אמר רב יהודה אמר רב: 'וזה לשון הגמ. 'גמרא מועד קטן ט. י במלכים"רש .כה 
 כתובים( ם וארבע רננות אמר שלמה עשרי, ארון למקדש דבקו שערים זה לזהשלמה להכניס

שאו שערים  )'ט', ד ז"תהילים כ(  פתח ואמר, ולא נענה)י"רש.  בין רנה ותחנה ותפלה ובקשה,בפרשה
זכרה אלהים אל תשב פני משיחך '  ה)ב"מ' ו' דברי הימים ב(  כיון שאמר,ולא נענה' ראשיכם וגו

 וידעו הכל , באותה שעה נהפכו פני שונאי דוד כשולי קדירה,מיד נענה לחסדי דוד עבדך
  . על אותו עוןה"שמחל לו הקב

  .מצודת דוד. י"רש .כו 



  באר                           החייםה
 

 

שכב

ָרֵאל ַעמֹו ּוְלִיׂשְ ּלֹא ָנַפל ָדָבר ֶאָחד ִמֹכל ְדָברֹו ַהטֹוב  כז כדכתיב :ּ ּ ּ ּ
ר ִדֶבר ֲּאׁשֶ ְפנֹו וביש שכח וכן, ּ ָרֵאל ָלֶבַטח ִאיׁש ַתַחת ּגַ ּ ְיהוָדה ְוִיׂשְ ּ
ַבע,ֵאָנתֹוְּוַתַחת ְת ּ ִמָדן ְועד ְבֵאר ׁשָ ַ שנמחל להם על שאכלו ו. כט ּ

כולכם מזומנים לחיי : ויצאה בת קול ואמרה, ביום הכיפורים
  .לא ושראו ששרתה שכינה בבית הבנוי. ל העולם הבא
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  .ו"נ' ח', מלכים א .כז 

  .'ה' ה', מלכים א .כח 

  .י"רש .כט 

  .י במלכים"רש. 'גמרא מועד קטן ט .ל 

דע כי אחר  :ל"וז )סנהדריןמסכת (ל "ראה בשער מאמרי רז, מזומנים לחיי העולם הבאבענין ו
 שלש הנה יש בהם , אם אינו בר עונשין כי הוא צדיק גמורעולם הזהפטירת נשמת הצדיק מן ה

 היא שבאותה שעה עצמה שנפטרים מן העולם וגם אחר פטירתם תמיד הם חת כת א,כתות
זווג  ושם מעורר ה,כנודעולם הבא  עראת עילאה בינה הנקמאן עילאין בסוד אי"עולים בסוד מ
 בן ראא הנק" פירוש כי כמו הז,ולם הבאבני הע ראת וכת זו נק,א" ומזדווג או,העליון ההוא

 ולם הבאבן ע רא כן הצדיק הזה נק,א ומזווגם"ן עד או" עילאה הוא לבדו עולה בסוד ממאאי
  .  והוא לבדו גורם הזווג העליון ההוא,שהיא אימא עילאה

ש צדיק שאינו כדאי הוא לבדו לעלות ולעורר זווג  והוא כי י,ראשונההגרועה מכת  שניתכת 
 ובאמצעותו יעורר הזווג , עליון ממנוחד ויתחבר עם נשמת צדיק אךא אבל צריך שיצטר"או

 כי כל ישראל ,ב"כל ישראל יש להם חלק לעהל "רזמרו  ועל כיוצא באלו א,ההוא העליון
טרפם עם שאר הנשמות י שאינם מן הצדיקים גמורים יש להם חלק מעט בהצ"הכשרים אעפ

ב כבן בית העולה לבית אביו יחידי " אבל אינם הם לבדם בני העה,ב העליון"לעלות עד זווג העה
  . בלי שום שתוף אחר עמו שיעלהו אצלו

 והענין הוא כי זה ,ב"מזומן לחיי העה ועל אלו נאמר ,כרות כתות הנזשניגדולה מ שלישיתכת 
 שאז כתיב והיה אור יד לבא אלא מדבר לעתםהאדב עיקרי שאינו אחר פטירת "מדבר לעוה

א פעם אחרת לעלות בסוד " והענין הוא כי אז יחזרו או,)ו"כ' ישעיה ל( 'הלבנה כאור החמה כו
רת העבור הוא לחדש  ונודע כי כל חז, כמו שהיה בעת בריאת העולם,ריך אנפיןהעבור בתוך א

 והנה המוחין ,ן" שהם זוה כאור החמהנ בהם כח להגדיל אור הלבה יהיל ידי כן וע,מוחין שלהם
ה  חיי המלך בסוד מראים כי הם החיות שלהם כנודע כי המוחין נק,ב" חיי העוהראיםההם נק
 כי ,עליהם יחיו'  ה)ז"ח ט"ישעיה ל(מר  המניח תפלין מאריך ימים שנא.)ד"מנחות מ( ל" רזשאמרו

ן " כדאי והגון לעלות בסוד מ ולכן מי שיהיה אז,ב שהיא אימא"הם החיים הנמשכים אל העוה
מזומן  עליו נאמר שהוא ,א"א לצורך עבור המוחין של או"א לעורר הזווג העליון שבא" באלמעלה

ה שאמר למה הרגזתני לעלות אותי שנתיירא " ובזה תבין ענין שמואל הנביא ע,ב"לחיי עוה
 

 דברי הימים ב פרק ז



  באר                           החייםה
 

 

שכג  דברי הימים ב פרק ז

לֹמֹה ֶאת)יא( ית ְיהָֹוה ְוֶאת־ ַוְיַכל ׁשְ ית ַהֶמֶלך־ּבֵ ְּבֵ  ְוֵאת ,ּ

א על־ָּכל לֹמֹ־ַַהּבָ ֵביתֵלב ׁשְ ְּיהָֹוה וְבֵביתֹו ־ֲה ַלעׂשֹות ּבְ

  : ִהְצִליַח
 

ואת כל מה שחשב . ואת ביתו', ויגמור שלמה לבנות את בית ה
  .לב ובביתו עשה והצליח' לעשות בבית ה

  

ָלְיָלה־ּ ַוֵיָרא ְיהָֹוה ֶאל)יב( לֹמֹה ּבַ ַמעִתי ,ּׁשְ ּ ַויֹאֶמר לֹו ׁשָ ְ ּ

ָמקֹום־ֶאת ְּתִפָלֶתך וָבַחְרִתי ּבַ ּּ ּּ   : ּ ַהֶזה ִלי ְלֵבית ָזַבחָ
 

בלתי את שמעתי וק, ויאמר לו,  שלמה בלילהאל' וירא ה
  .לד ובחרתי במקום הזה שיהיה לי בית זבח, לג תפילתך
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היה מסופק אם היה  עדיין ,כרב כנז" שכבר ידע שהוא מבני העהפ"על שא"מיום הדין הגדול לעת
  . ב"כדאי להיות מן המוזמנים לעה

 שלשה ,ב" ואלו שאין להם חלק לעוה, והם אותם המפורשים במשנה זורביעיתעוד יש כת 
 ' שיסבלו עונשם אינם אפיפ"כי אלו אע ,)'משנה ב' סנהדרין פרק י( ' הדיוטות כוארבעהמלכים ו

ב אחר פטירתם בסיוע נשמות " היותר גרועה שהיא אשר יש להם חלק לעהשניתמהכת ה
ן " אמנם נשארים למטה בסוד מ,א"ן בזווג או"ב לעורר מ" כי אלו אינם עולים כלל לעוה,אחרים

  .ל"עכ . ולא יותר,א"שבמלכות נוקבא דז
י שאנו עוסקים בלימוד בנין הבית "וע, )'ד ג"הושע י(דהרי ונשלמה פרים שפתינו , ויתכן לומר

  .לחיי העולם הבאכ אנו מזומנים "ג, וחנוכתו

  .מצודת דוד .לא 

  .מצודת דוד .לב 

  .ם"מלבי .לג 

  .מצודת דוד .לד 



  באר                           החייםה
 

 

 דברי הימים ב פרק זשכד

ַמִים ְולֹא)יג( ּ ֵהן ֶאעצֹר ַהׁשָ ֲּאַצֶוה ־ ְוֵהן,ִיְהֶיה ָמָטר־ֱ

עִמי־ ְוִאם,ָחָגב ֶלֱאכֹול ָהָאֶרץ־ַעל ַלח ֶדֶבר ּבְ ֲּאׁשַ ַּ ּ : 

ר ִנְקָרא)יד( ּ ְוִיָכְנעו עִמי ֲאׁשֶ ַּ ִמי עֵליֶהם־ּ ּ ְוִיְתַפְללו ,ֲׁשְ ּ

בו ִמַדְרֵכיֶהם ָהָרעים,ִּויַבְקׁשו ָפַני ִ ְוָיׁשֻ ּ ַמע ,ּ  ַוֲאִני ֶאׁשְ

ַמִים־ִמן אָתם,ַּהׁשָ  : ַאְרָצם־ּ ְוֶאְרָפא ֶאת, ְוֶאְסַלח ְלַחּטָ
 

וכאשר אצוה על , כאשר אעצור את השמים ולא יהיה מטר
אז כאשר ו. לה ואם אשלח דבר בעמי, ב לאכול את הארץחג

וישבו , בקשו פניויתפללו וי, יכנעו עמי אשר נקרא שמי עליהם
, אז אני אשמע מן השמים ואסלח לחטאתם, מדרכיהם הרעים
   .לו וארפא את ארצם

  .לז והתשובה היא הרפואה, כי החטא הוא המכה

  

ּ עָתה עיַני ִיְהיו ְפֻתחֹות ְוָאְזַנ)טו( ֵ בֹותַּ ּ ִלְתִפַלת ,ּי ַקׁשֻ

ַּהָמקֹום ַהֶזה ּ :  
 

עתה יהיו עיני פתוחות ואזני קשובות לתפילות שיתפללו 
  .לט השכינה בתמידותויהיה בו השראת . לח במקום הזה

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .ם"י ומלבי"י רש"עפ .לה 

  .מצודת דוד .לו 

  .ם"מלבי .לז 

  .מצודת דוד .לח 

  .ם"מלבי .לט 



  באר                           החייםה
 

 

שכה  דברי הימים ב פרק ז

  

ִתי ֶאת)טז( ַחְרִתי ְוִהְקַדׁשְ ּ ְועָתה ּבָ ּ ּּ ִית ַהֶזה ־ַ ַּהּבַ

ם עד־ִלְהיֹות ִמי ׁשָ ֵ ְוָהיו עיַני ְוִל,עֹוָלם־ַׁשְ ם ּ י ׁשָ ּבִ

 מ :ַּהָיִמים־ָּכל
 

בחרתי והקדשתי את הבית הזה להיות שמי שם עד ועתה 
  .והיו עיני ולבי שם כל הימים, עולם
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 .וראה בנביא בפנים את המשך הנבואה .מ 



  באר                           החייםה
 

 

שכז  התאים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ספר

  באר החיים
  

  
  התאים



  באר                           החייםה
 

 

שכט  התאים

  א ה והתא שש" ד.א" ס בבא בתרא'התוסביאור 
  

Q  ב  ראשוןפירושו, 'לשון תוסתחילת R  
 בתיכונה איירי דאותה היתה שש אבל תחתונה לא היתה .שש

' אלא חמש כדכתיב והיציע התחתונה חמש באמה רחבה וגו
ונראה דלכך לא נקט התחתונה משום דכנגד התחתונה היה כותל ההיכל 

 שלא היה בו תאים היה שש עביו פ שכותל מזרחי של היכל"עביו שבע אע
' למעלה ולמטה שאר כתלי ההיכל שהיו בהן מגרעות היו למטה עבין ז
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  .'למען הקל על הלומדים נציג כאן את לשון המשניות במסכת מידות פרק ד .א 

ם ',משנה ג מֹוָנה ָתִאים ָהיו ׁשָ ים וׁשְ לׁשִ ּוׁשְ ּ ָצפֹון, ּ ר ּבַ ה ָעׂשָ ֲּחִמׁשָ ָדרֹום, ּ ר ּבַ ה ָעׂשָ ֲּחִמׁשָ ּ ,
ַמֲעָרב מֹוָנה ּבַ ּוׁשְ ָדרֹום. ּ ּבַ ָצפֹון ְוׁשֶ ּבַ ּׁשֶ ה, ּ י ֲחִמׁשָ ּבֵ ה ַעל ּגַ ֲּחִמׁשָ יֶהם, ּ ּבֵ ה ַעל ּגַ . ַּוֲחִמׁשָ

ַמֲעָרב ּבַ ה ַע, ְּוׁשֶ לׁשָ הׁשְ לׁשָ י ׁשְ ּבֵ יֶהם, ל ּגַ ּבֵ ַנִים ַעל ּגַ ה ְפָתִחים ָהיו ְלָכל ֶאָחד . ּוׁשְ לׁשָ ּוׁשְ ּ
ֶּאָחד ַלָתא ִמן ַהָיִמין, ְוֶאָחד ֹמאל, ּ ְּוֶאָחד ַלָתא ִמן ַהׂשְ יו, ּ ּבָ ַעל ּגַ ּוְבֶקֶרן . ְּוֶאָחד ַלָתא ׁשֶ

ה ְפָתִחים ִּמְזָרִחית ְצפֹוִנית ָהיו ֲחִמׁשָ יו, ּן ַהָיִמיןֶּאָחד ַלָתא ִמ, ּ ּבָ ַעל ּגַ   ְוֶאָחד ל, ְּוֶאָחד ַלָתא ׁשֶ
ה   ׁש, ְַּמִסּבָ ּפָ ׁשְ   :ְוֶאָחד ַלֵהיָכל, ְוֶאָחד ַלּפִ

ַּהַתְחתֹוָנה ',משנה ד ׁש, ָחֵמׁש, ּ ׁש, ְוָהֶאְמָצִעית. ְורֹוֵבד ׁשֵ ַבע, ׁשֵ ַבע, ְוָהֶעְליֹוָנה. ְורֹוֵבד ׁשֶ , ׁשֶ
ֱאַמר  ּנֶ ה ַּהָיִצי, )מלכים א ו(ׁשֶ ַאָמה ָרְחּבָ ׁש ּבָ ה ְוַהִתיכֹוָנה ׁשֵ ַאָמה ָרְחּבָ ַּע ַהַתְחתֹוָנה ָחֵמׁש ּבָ ּ ּ ּּ ּ ּ  

ה   ַאָמה ָרְחּבָ ַבע ּבָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ְּוַהׁשְ ּ:  
ֵּמַהִמְזָרח ַלַמֲעָרב ֵמָאה ַאָמה ',משנה ז ּ ֹּכֶתל ָהאוָלם ָחֵמׁש, ּ ֵרה, ּ ֹּכֶתל , ְּוָהאוָלם ַאַחת ֶעׂשְ

ׁש ִעים ַאָמהְות, ַהֵהיָכל ׁשֵ ים, ַּאָמה ְטַרְקִסין, ֹּוכֹו ַאְרּבָ ית ֹקֶדׁש ַהֳקָדׁשִ ִרים ַאָמה ּבֵ ְּוֶעׂשְ ֹּכֶתל , ּ
ׁש ׁש, ַהֵהיָכל ׁשֵ ְבִעים ַאָמה. ְּוֹכֶתל ַהָתא ָחֵמׁש, ְּוַהָתא ׁשֵ ִּמן ַהָצפֹון ַלָדרֹום ׁשִ ּ ה , ּ ֹּכֶתל ַהְמִסּבָ ּ

לׁש, ָחֵמׁש ה ׁשָ ֹּכֶתל ַהָת, ְּוַהְמִסּבָ ׁש, א ָחֵמׁשּ ׁש, ְּוַהָתא ׁשֵ ִרים , ֹּכֶתל ַהֵהיָכל ׁשֵ ְותֹוכֹו ֶעׂשְ
ׁש, ַּאָמה ׁש, ֹּכֶתל ַהֵהיָכל ׁשֵ לׁש ַאמֹות , ְּוֹכֶתל ַהָתא ָחֵמׁש, ְּוַהָתא ׁשֵ ּוֵבית הֹוָרַדת ַהַמִים ׁשָ ּ ּ

ְּוַהֹכֶתל ָחֵמׁש ַאמֹות ֵרה ַאָמה ִמן ַה. ּ ָּהאוָלם עֹוֵדף ָעָליו ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ֵרה ַאָמה , ָּצפֹוןּ ַּוֲחֵמׁש ֶעׂשְ
ית ַהֲחִליפֹות, ִּמן ַהָדרֹום ִכיִנים, ְּוהוא ָהָיה ִנְקָרא ּבֵ ם ּגֹוְנִזים ֶאת ַהּסַ ׁשָ ּׁשֶ ְוַהֵהיָכל ַצר . ּ

ֱאַמר , ְודֹוֶמה ָלֲאִרי, ְּוָרָחב ִמְלָפָניו, ֵמַאֲחָריו ּנֶ   הֹוי ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל ִקְרַית ָחָנה , )ישעיה כט(ׁשֶ
 :ַּאף ַהֵהיָכל ַצר ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמְלָפָניו, ָּמה ָהֲאִרי ַצר ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמְלָפָניו, ָדִוד  

, ועם קצת שימת לב אפשר להבינו בנקל מאוד, קל מאוד' יש לציין שזה התוס: הערה קטנה .ב 
, זה היטב' אמנם המעיין בתוס. ובפרט שהוספנו את הציורים כאשר תחזינה עיניכם מישרים

  .יראה דברים נפלאים

והתא 



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשל

וכנגד התיכונה עביו שש כי המגרעת היא אמה ולכך התיכונה רחבה מן 
התחתונה אמה ולכך נקט תיכונה משום דניחא ליה למינקט בכותל היכל 

בתחתונה הוה מערב שש כמו שמונה התם בכותל מזרח ואם הוה נקט 
  צריך למימר כותל היכל שבע והתא חמש וניחא ליה למינקט שש במערב 

  .ג חכמו במזר  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .הציור בעמוד הבא .ג 
 .הציור אינו לפי קנה מידה



  באר                           החייםה
 

 

שלא  התאים

Q ד  ראשוןציור הסבר לפירוש R  
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  .הציור ללא קנה מידה .ד 

  
  }-------- --------- ה אמ5--- -- --- - ------- {

 'תא קומה א

  

  }--------------- ---- -----   אמה6---- ------- -- --- {

 'תא קומה ב
} -1 -{

  

  }---- ---------------------------   אמה7------------- --- {

  'תא קומה ג
} -1 -{

 

  
  

  גג התאים מלמעלה
} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 גג התאיםקורות 



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשלב

Q שני פירוש R  

י התא י דהמגרעות היו בין בכותל ההיכל בין בשלשה כותל"ועוד נראה לר
והמגרעת היתה חצי אמה מכל צד והיתה כותל ההיכל מלמטה שש 
ומחצה וכנגד התיכונה שש והשתא ניחא דכל התאים היו מרובעים 

 .התחתונה חמש על חמש והתיכונה שש על שש והעליונה שבע על שבע
 אמצעית ורובד שש'  התחתונה רחבה ה)ד"ד מ"פ(מדות ' והא דתנן במס

 רובד לפי שהוא כעין שורה בולטת דרובד רישש ורובד שבע המגרעת ק
   בית גדול היה ומוקף רובד של )א"מא "פ(היינו שורה כדתנן במסכת תמיד 

  ה .דהיינו איצטוותא' אבן ומפרש בגמ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .הבא' הציור הסבר בעמ .ה 



  באר                           החייםה
 

 

שלג  התאים

Qו  שני ציור הסבר לפירוש R 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

.  שלא הצגנו כאןהמגרעות של חצי אמה הם גם כן בשאר שני הצדדיםיש לשים אל לב כי  .ו 
  . ויוצא מגרעת של חצי אמה בכל אחד מארבעת הצדדים

וכן בציור הקודם , אבל כך זה יוצא בפשטות, לא כתוב שיעורו,  ההמשך של הכותלעובי
  .ובציורים הבאים

  .ציור זה הוא ללא קנה מידה

  
  }-------- ---------  אמה5--- -- --- - ------- {

 'תא קומה א

  

  }----- --------- -----   אמה6---- --------- -- --- {

 'תא קומה ב

  

  }---- ----------------------   אמה7------------- --- {

  'תא קומה ג
 

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 גג התאים



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשלד

Q שלישי פירוש R  

ש לפרש דבבית שני היתה יציע התחתונה שש והיה חלוק מבית ועוד י
 כמו שמצינו שחלוקין תאים שלעתיד במשכן דיחזקאל דכתיב ז ראשון

  נ שמא כך היו חלוקין מבית ראשון ומצינא "אמות ה' התם ורוחב הצלע ד
  ח :למימר דחשיב שפיר מלמטה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

W      מי�הבאר�      X   
  

כ בבית ראשון "ע' והא דתני התם התחתונה רחבה חמש ורובד כו: ק"וזל, א כאן" במהרשעיין .ז 
  .ל"עכ. ל"קש ו"ע' באמה כו' איירי דמייתי ליה התם מקרא דהיציע התחתונה ה

  .הבא' הציור הסבר בעמ .ח 



  באר                           החייםה
 

 

שלה  התאים

Qט  שלישי ציור הסבר לפירוש R  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .השני' כ לפי הפי"אבל זה יתכן ג, כאן' הראשון של תוס' פ הפי"ציור זה הוא ע .ט 
  .ציור זה ללא קנה מידה

  
  }-------- -------------  אמה6--- ------ --- - -- ---- {

 'תא קומה א

  

  }----------- --- ---- ---- -----   אמה7---- ----------- -- --- {

 'תא קומה ב
} -1 -{

  

  }---- ---------- --------------------   אמה8----------------- --- {

  'תא קומה ג
} -1 -{

 

  

} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 גג התאים



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשלו

  י ה כותל ההיכל"ד. ב"יומא נ' ביאור התוס
 

Q לשון תוס תחילת' R  

 ותימה והכתיב היציע .ההיכל שש והתא שש וכותל התא חמש
  .)' ו'מלכים א(התחתונה חמש באמה רחבה 

  

Q ראשון פירוש R  

ל דהכא מיירי בתא האמצעי דכתיב והתיכונה שש באמה רחבה כי "וי
ה פ דקרא שעובי כותל ההיכל לא הי"י דה"מגרעות נתן לבית סביב ופר

 לנקב החומה לתחוב בה ראשי יםשוה בכל מקום שאם כן היו צריכ
הקורות של התא וזה לא רצו לעשות פן ירקבו אלא עשו את חומת ההיכל 

ת והוצרכו לגרוע ממנה אמה כנגד תקרת התא במערב למטה שבעה אמו
האמצעי להניח ראשי הקורות על אותה כניסה ושוב הוצרכו לגרוע עוד 
אמה כנגד תקרת תא השלישי לפיכך התחתונה חמש באמה רחבה 

ד "פ[מדות ' באמה רחבה והיינו דתנן במס' ז' באמה רחבה והג' והתיכונה ו
   ששה היינו התקרה  התחתונה רחבה חמש והרובד ששה רובד]ד"מ

  יא .'המפסקת בינה לתא התיכונה שעל גבה והאמצעית שש והרובד ז  

 

 

 
 

W      מי�הבאר�      X   
  

ועם קצת שימת לב אפשר ,  קל מאוד)שהבאנו לעיל' וכן התוס(' יש לציין שזה התוס: הערה קטנה .י 
  . הציורים כאשר תחזינה עיניכם משריםובפרט שהוספנו את, להבינו בנקל מאוד

 .את לשון המשניות במידות הצגנו כבר לעיל בכדי להקל על הלומדים

   .הציור הסבר בעמוד הבא .יא 
  .הציור ללא קנה מידה

כותל 



  באר                           החייםה
 

 

שלז  התאים

Q הראשוןרושציור הסבר לפי  R  

  

  

  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  
  }-------- ---------  אמה5--- -- --- - ------- {

 'תא קומה א

  

  }--------------- ---- -----   אמה6---- ------- -- --- {

 'תא קומה ב
} -1 -{

  

  }---- ---------------------------   אמה7------------- --- {

  'תא קומה ג
} -1 -{

 

  
  

  גג התאים מלמעלה
} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 גג התאיםת קורו



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשלח

Qהראשון פירוש משא ומתן ב R  

י בר מרדכי אי למטה קא חשיב הכא לשם לא היתה התא שש "והקשה ר
 ואי בתיכונה קא חשיב מאי קאמר כותל ההיכל שש והא כבר אלא חמש

 ולפי מה שפירשנו ניחא דכותל ההיכל כנגד תא .נגרע ממנה כנגדה
כי כבר נגרע ממנה אמה ' וכנגד התיכונה עוביה ו' התחתונה היה עוביה ז

ת " וא.'והתא ו' והכא כנגד התיכונה קא חשיב דהוי התם כותל ההיכל ו
ואידי ואידי חד ' והתא ה' מטה כותל ההיכל זואמאי לא קא חשיב ל

  כמו ' ל דניחא ליה למיחשב במקום שהיה כותל ההיכל ו"שעורא הוא י
  .'כותל מזרחי של היכל שהיה כמו כן ו  

  

Q שני פירוש R  

י שהמגרעות היו בכל הכתלים בכותל ההיכל ובשלשת "אי נמי נראה לר
' ה וכותל התא האמות ומחצ' כותלי התא וכותל ההיכל היה למטה ו

אמות ומחצה וכשהיה מגרע חצי אמה מכל כותל כדכתיב כי מגרעות נתן 
לבית סביב נמצא התא התחתונה חמש על חמש והתיכונה שש על שש 

י דהיינו " והא דקתני רובד שש ורובד שבע אור.והשלישית שבע על שבע
אורך המגרעת הראשונה היא שש והמגרעת השניה ארכה שבעה וקרי 

בד לפי שהמגרעת כעין שורה בולטת כעין ששנינו במסכת תמיד להו רו
 רובדים מאי נינהו' דים וקאמר בגמ בית גדול היה ומוקף רוב:)דף כה(ק "בפ

גורתא דאיצטוותא דסלקי בהו לאצטוותא שהיו עושין כעין אצטוואות 
  ורין דגוריד ולשון רובד הוא סטיו לפנים מסטיו מעלותם של אבנים שק

  יב .שורה  
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  .הבא' הציור הסבר בעמ .יב 



  באר                           החייםה
 

 

שלט  התאים

Qיג  השני ציור הסבר לפירוש R  
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.  שלא הצגנו כאןהמגרעות של חצי אמה הם גם כן בשאר שני הצדדיםיש לשים אל לב כי  .יג 
  . עת של חצי אמה בכל אחד מארבעת הצדדיםויוצא מגר

  .ציור זה ללא קנה מידה

  
  }-------- ---------  אמה5--- -- --- - ------- {

 'תא קומה א

  

  }----- --------- -----   אמה6---- --------- -- --- {

 'תא קומה ב

  

  }---- ----------------------   אמה7------------- --- {

  'תא קומה ג
 

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 גג התאים



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשמ

Q שלישי פירוש R  

י דנראה לו דכותל ההיכל שש והתא שש דלמטה לגמרי קא "עוד פר
ג דכתיב במשכנה דמלכים חמש באמה רחבה של מסכת "חשיב ואע

 ממשכנה מדות דבית שני היו חלוקין משל שלמה כמו שהיו חלוקין
 בתר דפריש היכל ובית קדשי )א"מ(דיחזקאל דלעתיד דכתיב ביחזקאל 

המוכר ' אמות וצלע היינו תא כדאמר פ' הקדשים כתיב ורחב הצלע ד
 והצלעות צלע אל צלע שלשים )שם( וכתיב נמי התם .)ב דף סא"ב(הבית 

  ג תאים ובמסכת מדות "ושלש פעמים אלמא דלא הוו בההיכל אלא ל
  יד .ו בדרום ושמנה במערב"ו בצפון וט"ח תאים היו שם ט" תנן ל]ג"ד מ"פ[   
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  .הבא' הציור הסבר בעמ .יד 



  באר                           החייםה
 

 

שמא  התאים

Q טו  השלישיהסבר לפירוש ציור R  

  
   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  .השני' כ לפי הפי"אבל זה יתכן ג, כאן' הראשון של תוס' פ הפי"ציור זה הוא ע .טו 
  .אולם כך זה יוצא', אינו כתוב במפורש בתוס', האורך של התא בקומה ג

  .ציור זה ללא קנה מידה

  
  }-------- -------------  אמה6--- ------ --- - -- ---- {

 'תא קומה א

  

  }----------- --- ---- --- - -----   אמה7---- ----------- -- --- {

 'תא קומה ב
} -1 -{

  

  }---- ------------------------------   אמה8----------------- --- {

  'תא קומה ג
} -1 -{

 

  

} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 גג התאים



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשמב

Q רביעי פירוש R  

דלא בהיכל היו המגרעות אלא בתא היו והא ' יצחק בר מרדכי פי' והר
בנים עליונים של כותל היציע התחתונה דתנן רובד שש היינו שורות א

שעליה מונחים ראשי הקורות וכשהיתה אותה שורה רחבה שש נמצאת 
אמות ולכך ' שהיתה בולטת אמה שעובי כותל התא לא היה אלא ה

בולטת אמה מבחוץ לפי שהיו צריכין לכנוס אמה מקום הנחת הקורות 
ין אמה היתה כשהיו כונסלבלתי אחוז בקירות הבית ונמצא דעכשיו נמי 

  קום אמה הכניסה אמות לפי שבמ' מקום עדיין עובי ה החומה מכל
  טז .מבחוץ נתוספה אמה  
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  .ה בשיטה זו"להלן מה שנכתוב בעזעיין  .טז 
  .הבא' הציור הסבר בעמ



  באר                           החייםה
 

 

שמג  התאים

Q יז  הרביעיהסבר לפירוש ציור R  
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 .ציור זה אינו לפי קנה מידה .יז 

  
}------- - - -----------  אמה5--- -------- ----- {

 'תא קומה א

  

  }--------- -------- -- ---   אמה6---- --------- -- --- {

 'תא קומה ב
} -1 -{ 

  

  }---- ---------------------   אמה7----------------- --- {

  'תא קומה ג
} -1 -{ 

 

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

 גג התאים

} -1 -     {

 }------  אמה6----- {

} ---2 ---{

 }--------  אמה7-------- {
} -1 -     {



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשדמ

Qהרביעי פירוש משא ומתן ב R  

חוזק החומה כדי י דלמה היו מוסיפין אמה אי מחמת "ולא נהירא לר
אדרבה אותה תוספת היא גרעון שהיה ' שתהא בכל מקום לכל הפחות ה

 ועוד קשה התינח רובד ,בנין העליון בולט אמה חוץ לתחתון ומכביד עליו
נמצא שהיה בולט ' שש אבל רובד שבע למה וכשהיה רובד שלמעלה ז

 חוץ לחומה שתי אמות שעובי החומה חמש ומה היו צריכין לבליטת שתי
א אמה שהיה שבע אמות לא לא היו כונסין ביציע השלישית אאמות והל

 ועוד לפי דבריו היו נוקבין כותל ההיכל ,רחבה אמה אחת יותר מן התיכונה
 ועוד דלישנא דקרא כי מגרעות נתן ,ויותר היה נכון לנקוב כותלי התא

   מיהו הא לא קשיא דמצינו ,לבית משמע היכל ולא תאים דלא איקרו בית
  .ה לבית סביב דהיינו לכותלי התאיםמימר מגרעות נתן לדביר שהיל  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

שמה  התאים

Q חמישי פירוש R  

ואני שמעתי בשם רבינו יצחק הבחור שלא היה בכותל ההיכל לא מגרעות 
ולא כניסה ולא בליטה וראשי הקורות היו מונחין מכותל תא לכותל תא 

חצי אמה מזה שכנגדו ובמקום הנחת הקורות היה כניסה בכותל התא 
וחצי אמה מזה וכל התאים היו שוים ממזרח למערב שש אמות בין 

 התיכונה בין השלישית וכותל התא חמש אבל מצפון ]בין[התחתונה 
והשלישית שבע והשתא ניחא כותל ' והתיכונה ו' לדרום התחתונה ה

 דבין התחתונה בין התיכונה בין ]חמש[והתא שש וכותל התא ' ההיכל ו
  ו שש ממזרח למערב וכותל היכל שש וכותל התא חמש בין השלישית הי

  יח :למטה בין למעלה  
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   . הבאהציור הסבר בעמוד .יח 
  

 מידת העובי של כתלי התאים לכאורה: בענין עובי הכתלים הקטנים שבין כל תא ותא לשיטה זו
, שלש תאים, רבלמשל בצד מע, ומתחלק, האלה הוא חשבון פשוט של כל אורך התאים הכולל

ואם נחשב . והמותר מתחלק לשני כתלים שבאמצע, כל תא בקומה למטה לוקח חמש אמות
, ואילו בצדדים ממשיך התאים מצד דרום וצפון, שהתאים שבמערב הם רק מול קודש הקדשים

ל יוצא לכל כותל בקומה התחתונה שנים וחצי "ובהתחלקות הנ, ואם כן זה יוצא רק עשרים אמה
כ "ואח.  יצא בקומה האמצעית אמה וחצי)חצי אמה מכל צד(חר שיגרע ממנו אמה ולא, אמות

שזה יוצא רק , )הציור שלפנינו הוא בדרום ובצפון(שיש רק שני תאים בקומה למעלה בצד מערב 
וכל זה כתבתי בלא עיון . אמות' ישאר העובי ב, ל"ולאחר שנגרע ממנו אמה כנ, כותל אחד

  .ומבאר נפלא מאוד,  כהנים על מסכת מידות שמדבר מזהאולם עיין בספר עזרת, היטב
זה של רבינו יצחק '  על פי)ד"ד מ"פ(וזה לשון החנוכת הבית שמביא העזרת כהנים במידות 

אלא שיעורן כשיעור ריוח הנשאר מן , ושיעור עובי כותלי התאים לא נתפרש: הבחור כאן
עד כאן לדעת , הפנוי מן התאיםהחמשה תאים ממזרח למערב ונחלקים כדי תפיסת כל הריוח 

 .רבי יצחק הבחור



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשמו

Q יט  החמישיהסבר לפירוש ציור R  
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 בכותל ההיכל לאו, רק בשני הצדדים של התאיש לשים לב כי לפי פירוש זה המגרעות הם  .יט 
  . בכותל התא שמול כותל ההיכללאו

  .כ כפי קנה המידה"ציור זה אינו כ

  
  }-------- -----  אמה5--- --- - ---- {

 'תא קומה א

  

  }--------- -----  אמה6---- ----------- {

 'תא קומה ב

  

  }---- ------------  אמה7------------------ {

  'תא קומה ג

 

  

  גג התאים מלמעלה

 כותל התא כותל התא תא

 גג התאים

} ---------- ----6 -- ---{

'תא קומה ב

  

  }--------- ----  אמה6---- --- {

 'תא קומה ב 
 

}--- - אמה 7---------------- {

'תא קומה ג

  

  }---- ------------   אמה7-------- {

  'תא קומה ג 
 
 

  
  }-------- -----  אמה5-- - {

 'תא קומה א 

} ---- - -- ---5 - - --{

'תא קומה א

 גג התאים

 גג התאים

.תא      תא



  באר                           החייםה
 

 

שמז  התאים

Q  מבנה התאיםציור R  

Q כ  הקומה הראשונה של התאיםלשיטה שהאוטם מול R 
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  .וד ללמוד שם כדאי מא.בתפארת ישראל במשניות מידות, ביאור כל זה באופן נפלא מאוד .כ 
 .ציור זה אינו לפי קנה מידה

  
  }-------- ---------  אמה5--- -- --- - ------- {

 'תא קומה א

  

  }--------------- ---- -----   אמה6---- ------- -- --- {

 'תא קומה ב
} -1 -{

  

  }---- ---------------------------   אמה7------------- --- {

  'תא קומה ג
} -1 -{

 

  
  

  גג התאים מלמעלה
} -1 -{

 כותל ההיכל כותל התאים התאים

  עשוי מעץ-גג התאים 

 גג התאים

 גג התאים



  באר                           החייםה
 

 

שמח

י ביאור מרמא שניאור והשלמת ענין התאים נציג ליתר בי
ובפרט ראה על שיטת (  בענין התאים מהספר מכון שבתךנפלאים

  .כא  בהערה ,)ם"ריב
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ממה שלמדתי עם ', מכון שבתך'  הנפלא מהספר,י ביאור על התאים והשיטות בזהמאמר .כא 
ת "יבואו בעזהי, המאמרים על התאים' ולהלן אחרי ב. א"ח רבי יהושע הכהן ישראלי שליט"הרה

  .מאמרים על עמודי יכין ובועז והמכונות
  

  מאמר תאי ההיכל
  'אפרק 

   הראשונים בבנין התאיםלוקתמח
פתחי * ח התאים "האוטם ול* לשון המשנה במידות * התאים בשלשת בתי המקדש 

תמיהה במספר * והפתח אליה , המסיבה* התא שבקרן מזרחית צפונית * התאים 
* היציעים ורובדיהם * כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה * התאים שמנתה המשנה 
היציעים * ם זה לצד זה "התאים להרמב* יציע וצלע , תאהחילוק והמשותף שבין 

, הפסוקים במלכים* ם "פירוש היציעים להרמב* הינם סביב לכותל המסיבה 
  קרן מזרחית * י נקט ככללות הראשונים "התפא* והפסוק ביחזקאל , המשנה במידות

  צפונית   
  

  'פרק ב
  השיטות' סוד התאים לב

העובי * לים ויושר הינם השורש לאורך ועובי עיגו* הסתכלות של אורך ושל עובי 
התאים * ז עולם התיקון "כשמעלה ומטה בקומה אחת הר* מורה על התיקון השלם 
  ם "ולהרמב* ע ביושר "להראשונים יש כאן צורה של בי* ע "מסמלים את עולמות בי

  בכל קומתן , ע בעובי"גם בי  
  

  'פרק א
   הראשונים בבנין התאיםלוקתמח

  .שלש בתי מקדשינוהתאים שב. א
היו מסביבו . שהם צפון ודרום ומערב, משלש רוחותיו, הנה סביב הבנין של ההיכל

והן בבית ', ו' פסוק ה', פרק ו' הן בבית ראשון שבנה שלמה כמפורט במלכים א', תאים'
 

 התאים



  באר                           החייםה
 

 

שמט
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' והן בבית שלישי כמפורש ביחזקאל פרק מ', ד' ד משנה ג"מידות פ' שני כמפורט במס
ג תאים " לתיד לבאח תאים ובבית שלישי יהיה לע"בבית שני היו לאלא ש', פסוק ז

ורבו כמו רבו , נחלקו בזה הראשונים, וצורתם, והנה באופן בנין התאים. במהרה בימינו
ולעת עתה ננסה לעמוד קודם על פירוש הפסוקים והמשניות לשיטת . השיטות בזה

  כ "ואח, ל הראשוניםהתפארת ישראל ששיטתו מתיישבת בפשטות וזה גם הריהטא דכ
  .ובשורש המחלוקת, ם המחודשת בזה לגמרי"על שיטת הרמב  

  
  לשון המשנה במידות. ב

ו "ט, ו בצפון"ט, ושלשים ושמונה תאים היו שם'. ג"מ, ד"וזה לשון המשנה במידות פ
, וחמשה על גביהם, שבצפון ושבדרום חמשה על גבי חמשה. במערב' וח, בדרום

, ושלשה פתחים היו לכל אחד ואחד, ושנים על גביהם, שהושבמערב שלשה על גבי של
ובקרן מזרחית , ואחד לתא שעל גביו, אחד לתא מן הימין ואחד לתא מן השמאל

  ואחד למסיבה , ואחד לתא שעל גביו, אחד לתא מן הימין, צפונית היו חמשה פתחים
  .'ואחד לפשפש ואחד להיכל  

  
  ח התאים"האוטם ול. ג

' היכל עמד על יסוד שהתפרס על כל תחתית ההיכל בגובה ווהיינו שהרי ידוע שה
והנה בצידי , אמות אלו עמד בנין ההיכל' ועל ו' אוטם'אמות והוא נקרא בלשון המשנה 

היו חדרים חדרים הנקראים , ההיכל משלש רוחותיו חוץ ממזרח ששם פתח ההיכל
 חדרים שבכל והיו שלש קומות של, חמש חדרים בצפון ובדרום זה לפנים מזה, תאים

ואילו , ו לדרום"ו חדרים לצפון וט"הרי לנו יחדיו ט. חדרים זה לפנים מזה' קומה היו ה
ואילו בקומה השלישית שהיא ', וכן בקומה השניה ג, חדרים זה לצד זה' במערב היו ג

אולם . ח תאים"ויחדיו הם ל, חדרים במערב' נמצא היו ח. חדרים' העליונה היו רק ב
  של התאים היתה כל גבהה כנגד ' קרקעית העזרה באופן שקומה אהתאים התחילו מ

  .האוטם  
  

  פתחי התאים. ד
כ "וכמו, והן לחדר שקודם לו, הן לחדר העמוק ממנו, פתחים' וכל חדר וחדר היו לו ב

שהיה תקרת התחתון שהוא רצפת העליון עם חור פתוח , היה לו פתח לחדר שעל גביו
המשנה היה לכל תא פתח לימינו ולשמאלו ולשעל וזהו שכתבה , באמצעו שנקרא פתח

, אלא שלא פירטה זאת המשנה, ובאמת שגם לחדר שתחתיו היה לכל תא פתח. גביו
הא שניהם לא , דמה עדיף לנקוט הפתח לשעל גביו מהפתח שתחתיו. מדועולא ידעתי 

 

 התאים



  באר                           החייםה
 

 

שנ
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   ולתחתונה אין פתח. דהרי הקומה העליונה אין לה פתח מעליה. היו בכל החדרים ממש
  .ע בזה"וצ. מתחתיה  

  
  התא שבקרן מזרחית צפונית. ה

, הכוונה על התא שבצד ימין, ש המשנה שבקרן מזרחית צפונית היו חמשה פתחים"ומ
דהרי הקומה הראשונה של . שהיה שווה לקרקע ההיכל, בקומה השניה של התאים

ה של  ליסוד של ההיכל שהיה כולו רצפה אטומה בגובמרהתאים היו בשווה לאוטם כלו
ואילו הקומה השניה של התאים התחילה בשוה , אמות וכנגד אוטם זה היו התאים' ו

ושם בצד צפון בתא הראשון היה לו פתח מהפשפש שבכותל מזרחי , לקרקע ההיכל
ואחריו פתח להיכל שהיה בצידו של התא , של האולם שהוביל אל התא ונקרא פשפש

קר נכנסו להיכל קודם דרך כתלו בצד כי הרי בכל בוקר ובו. בכתלו הגובל עם ההיכל
  ומתוכו פתחו שערי , ודרך הפתח שבצד פנים של כותל ההיכל, דרך פשפש זה. ימינו

  .כניסת ההיכל שבמזרח  
  

  והפתח אליה, המסיבה. ו
ומסיבה היינו מדרון . והוא המוביל למסיבה. ועוד פתח היה לו לקרן מזרחית צפונית זה

ככבש שהיה בצד ימין של התאים . ה אלכסוניתכלומר עליה מלמטה ללמעלה בצור
הימניים שהוביל בשיפועו אל גג התאים ודרכו היו עולים על גג התאים וצועדים במערב 

   דברים המפורטים מהובדרום על הגג ומשם היו עולים לעליה שעל גבי ההיכל לצורך כ
  .ה"ד מ"במידות פ  

 ימין של ההיכל בחדר  מהתא הראשון שבצדמרכלו, והנה מקרן מזרחית צפונית
  אמות שהוביל אל הקרקע ששם התחילה ' הראשון היה פתח שתחתיו היה סולם ו

  .המסיבה בעלייתה וזהו הפתח החמישי שהיה לתא זה  
  

  תמיהה במספר פתחי התאים שמנתה המשנה. ז
ולא ידעתי . ובאמת שהיה גם פתח לתא שמתחתיו כנגד האוטם שלא מנתה משנתינו

אולם זה לא מנתה המשנה בכל , י במשנתינו" זה לפירושו של התפאהאיך יתיישב דבר
  , תאים ולא רק בתא שבקרן מזרחית צפונית' התאים שהרי המשנה מנתה להם רק ג

  .ע"וכבר הערנו בזה לעיל וצ  
  

  'כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה'. ח
בפסוק ש "והוא על פי מ. והנה עכשיו עוברת המשנה להסביר עוד פרט במבנה התאים

 

 התאים



  באר                           החייםה
 

 

שנא
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ולכן היו . במלכים שהיתה הקפדה בבנין ההיכל שישאר שלם ולא יכנסו בו קורות
שהתא התחתון שהיה כנגד האוטם וקרקעית האולם , מגרעות סביבו כלומר מדרגות

והקורות שעל גביו נכנסו ושכבו , אולם תקרתו. אמות מן הצפון לדרום' וההיכל היה ה
ועל שקיעה זו של האמה בכותל . רת מדרגהעל כותל ההיכל שנכנס אמה אל תוכו כצו

ג "וכן הקורות שע. ונמצא שארכם ששה, ההיכל שכבו הקורות שעל גבי התא התחתון
  כעוד מדרגה , קומה שניה של התאים היה ארכם שבעה ונכנסו עוד אמה בכותל ההיכל

  .ושם שכבו  
  

  היציעים ורובדיהם. ט
, אמצעית ששה ורובד שבעהוה, ורובד ששה, התחתונה חמשה'. 'פ המשנה ד"וז

באמה ' היציע התחתונה חמשה באמה רחבה והתיכונה ו'שנאמר , והעליונה שבע
והרובד היינו הגג שעל . ויציע היינו התא עצמו' רחבה והשלישית שבע באמה רחבה

בפרק , א דאיתא שם במשנה"א ע"ב ס"בב' ובזה יובן דברי הגמ. ל"והיינו כנ, גביו
תאני רב יוסף שלש , ומפרשת הגמרא,  הבית לא מכר יציעשהמוכר, המוכר את הבית

צלע ', היציע התחתונה חמש באמה רחבה'יציע דכתיב . צלע, תא, יציע, שמות יש לו
והתא קנה אחד 'תא דכתיב . 'והצלעות צלע אל צלע שלש ושלשים פעמים'דכתיב 

המשנה נקטה ' ולכן במשנה ג, והיינו שהתא עצמו יש לו שלשה שמות. 'וכו' אורך
וביחזקאל יש לו . 'הלשון היציע חמשה וכו. 'ובמשנה ד. ח תאים"אצלינו את הלשון ל

ועיין בתוכו . י"כ פירוש הדברים לשיטת התפא"ע. והכל אחד. צלע, עוד לשון שהוא
ופירוש זה הינו הנראה והמסתבר בהתיישבות . ותמצא עוד פרטי דברים הכל על נכון

פשוטו אלא שרבו השיטות בין הראשונים בפרטי לפי המהלך הכללי של הראשונים כ
  ב "בב' א ובתוס"ב ע"יומא נ' הדברים כגון בצורת המגרעות והדברים ארוכים בתוס

  .א"א ע"ס  
  

  החילוק והמשותף שבין תא יציע וצלע. י
דרך אחרת לו . 'כ בהלכות בית הבחירה פרק ד"ם בפירוש המשניות וכמו"אולם הרמב

לכן נחל לבאר קודם את מקור שיטתו לפי ,  הקשו על דבריווכיון שהרבה קושיות, בזה
ומשם נבוא לפירוש שיטתו וממילא יאירו הדברים עד שרוב . לנו' מה שהאיר ה

והוא דהנה באמת יש להתבונן דאף שיציע יש לו . עלמיםהקושיות שהקשו על דבריו נ
ונן מה מ בהא גופא יש להתב"ב שהם יציע תא וצלע מ"בב' שלשה שמות כדברי הגמ

דהרי ידוע שגם בשמות נרדפין יש לכל כינוי וכינוי את , המשמעות של כל שם ושם
ולא . ך עם יסוד זה"ם יסד את כל פירושו על הנ"והרי המלבי. המשמעות הפרטית שלו

וכן , הלשון יציע' ובד. 'נקטה לשון תאים במשנה ג, עוד אלא שהלא דבר הוא דבמשנה
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ובאמת מכאן . ומה שורש שינוי הלשונות. יחזקאל תאוב, בפסוקים במלכים כתיב יציע
אלא שיציע היינו חדרון , ה"וכמו שנרחיב להלן בעז, ם שהם שני דברים"הבין הרמב

דהעומד בתוך הבית הרי רואה את , שמות' העומד בצידו של בית אפשר לקראו בג
העומד ואילו . כאילו הוא מצע הנפרס מהבית אל החוץ ולכן שמו יציע, החדרון שבצד

ואילו העומד מן הצד , דהיינו חדר קטן וצנוע, ראוי לו לקראו תא, בתוך החדרון בעצמו
  כי החדרון הזה הוא , בחוץ ורואה מהצד את החדרון ראוי לו לקראו צלע שפירושו צד

  .אבל כל שם מבטא ניגון ומשמעות אחרת, שמות' ונמצא שיש ג, כ צד"בסה  
  

  ם זה לצד זה"התאים להרמב. יא
תאים זה לפנים מזה '  לא היו הם"מבדלהר. ם"להרמב, ה נעבור לפירוש המשנהועת

באופן שכל תא היה ארוך ככל אורך ההיכל מתחילתו ועד , אלא זה לצד זה, בעומק
' כי כותל ההיכל היה רחב ה, פרוזדורים סמוכים זה לצד זה' והיו ה, סופו כפרוזדור

' ה דכותל המסיבה עד המסיבה היה הוהיה סדר התאים מבחוץ לבפנים באופן ז, אמות
כ מקום המסיבה שהיא העליה "ואח. וזה התא החיצון, אמות והיה פרוזדור בתוך חללו

בין ' אמות ושוב חלל ה' והיה רחב ג, גם מקומה נחשב לתא. באלכסון אל גג התאים
אמות הנקרא מקום התא עצמו ' ושוב ו. כותל המסיבה לכותל השני שנקרא כותל התא

ונמצא , אמות' ושוב כותל ההיכל עצמו הרחב ה, ו הפנימי היה כותל ההיכלשמציד
ובכל פרוזדור . ל"ורחבים כל אחד כמידתו הנ, חמש תאים ארוכים לכל אורך ההיכל

  , קומות' וג, פרוזדורים' כ במערב היו ג"וכמו. ו לדרום"ו לצפון וט"קומות ונמצא ט' היה ג
  .שבמערב' הרי ח, רוזדוריםפ' אלא שהקומה השלישית היו בה רק ב  

  
  היציעים הינם סביב לכותל המסיבה. יב

 שכותל התא וכותל המסיבה וכותל ההיכל היו חלולים לכל ם"מבונמצא מחודש להר
אלא שיש להם שמות נלוים כל חד לתפקידו המיוחד לו כגון . והם הם תאים. אורכם

של היציעים על ' ד לפרש את המשנה י אפשרם א"ועוד נמצא שלהרמב. 'מסיבה וכו
כי על התא החיצוני שבו שייך למימר . צורת החיבור של גגות התאים עם כותל ההיכל

  ' דהיינו ה, אלא רחוק ממנו הרבה, לא היה כלל סמוך להיכל, כל ענין היציעים
  .תאים' פרוזדורים שהם הה  

  
  ם"פירוש היציעים להרמב. יג

ואין .  היינו דבר אחר לגמריהמדברת על יציעים' ם מפרש שמשנה ד"ואכן הרמב
הכוונה אל התאים אלא שעל כותל המסיבה היו גזוזטראות כעין זיזין היוצאים 
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שהיו שלש גזוזטראות , והיו באופן זה. והם הנקראים יציעים. כמרפסות שבשולי הבתים
  אמות בין ' וביניהם הבדל של ו' ושמעליה רחבה ז' ומעליה רחבה ו' התחתונה רחבה ה

  .ויש בזה כמה מהלכים והנראה נקטנו .בין האמצעית לעליונה'  לאמצעית וזהתחתונה  
  

  המשנה במידות והפסוק ביחזקאל, הפסוקים במלכים. יד
ז פסוק "מיירי בתאים ולכן לא הביאה המשנה ע' ובזה מדויק הדק היטב שמשנה ג

' לגושם יהיו רק , רק ביחזקאל המדבר על בית שלישי. ממלכים כי שם לא מיירי מזה
ואילו . ולכן מספרת לנו המשנה מאליה איך היה בבית שני. ז פסוק"ולכן אין ע, תאים

ב ששלש שמות "ומה שכתוב בב, וזה מיירי בפסוק במלכים, מיירי מהיציעים' במשנה ד
זה כי היציע של המוכר את הבית הינו חדרון כלומר תא הנמצא בצד הבית , יש ליציע

  אבל במקדש היו , והוא בצידו ועל כן נקרא צלע, מהביתכי נפרס כמצע , ולכן שמו יציע
  .ם"דברים נפרדים להרמב' התא והיציע ב  

  
  קרן מזרחית צפונית. טו

, והיכן הוא. פתחים של התא שבקרן מזרחית צפונית' ועתה נותר לנו לפרש מה הם ה
דזה התא שבקומה השניה השווה בגבהה אל קרקע האולם , והפירוש בזה, ם"להרמב

פ היה לו פתח "ועכ, כל שהיה להם אוטם וכנגדו היה הקומה התחתונה של התאיםוההי
 ,כי התא הסמוך לכותל ההיכל היה לו פשפש וכנגדו היה פתח להיכל, אל הפשפש

ואין הכוונה בפשפש בכניסה אל התא מכותל המזרחי של האולם כמו להתפארת 
 פתח לימינו ופתח לשעל כ היה לו פתח לתא שבצידו הימיני ממנו וזהו"וכמו, ישראל

 דהא המסיבה הינה במרחק מכותל ם"מבקשה להר. ש שהיה לו פתח למסיבה"ומ. גביו
ש פתח למסיבה היינו הפתח "מ שמ"כ מפרש הר"וע. התא שהוא עצמו חלול ונקרא תא

לכן נקרא הפתח שלתא , כי המסיבה כיון שהיא מתחילה מלמטה, לתא שתחתיו
וזה מדויק בלשונו . ם"מבד בפירוש הר" נלעכך' ואחד למסיבה'התחתון בשם 

י מדוע לא מנתה "ז ניחא מה שהקשינו להתפא"ולפ. ועדיין יש לעיין בזה. ש"בפיהמ
  ם יקשה מדוע לא מנתה המשנה "אולם אף להרמב, המשנה הפתח שאל התא התחתון

  .בכל התאים פתח זה רק בקרן מזרחית צפונית  
  

  'פרק ב
  השיטות' סוד התאים לב

  

  ושל עובי, תכלות של אורךהס. א
מה הם , את צורת התאים שסביב להיכל, ה לבאר בפנימיות הענין"ועתה נבוא בעז
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  ומה הם מבטאים לפי המהלך של , י"מבטאים למהלך הראשונים המובא בתפא
  .ם"הרמב  

ם "או במדבר עצמו יש עכו, מ"דהנה יש כידוע כמה דרגות בכל דבר ודבר כגון דצח
  . ע"ק ואבי"וכן בעולמות ישנם א.  עצמם עשרה יוחסין ומדרגותויש ישראל ובישראל

  .'וכו  
, ג מעלות"והיינו מעלות ע, ידין ורגלין, והנה אפשר להסתכל על הכל באורך שיש ראש

דהיינו שיש לכל פרט ופרט קומה , ומאידך אפשר להסתכל על הכל ברוחב. זה מעל זה
שיש באדם עור ובשר גידים כמו . שלימה ממש אלא שיש רובדים זה לפנים מזה

  כ יש להסתכל על מנין של "וכמו. אלא שזה לפנים מזה. ועצמות בכל קומתו בשלימות
  .או באופן של זה לפנים מזה, עשרה מישראל או באופן של זה למעלה מזה  

  
  העיגולים והיושר הינם שורש לאורך ולעובי. ב

דבעיגול . או מצד יושר, םהאם ההסתכלות מצד עיגולי, ושורש החילוק בזה הוא נעוץ
ממילא העיגול המקיף את הנקודה , כיון שיש נקודה מרכזית שזה הכל בהשוואה אחת

  שיש בכל , וזה מוליד בעומק הסתכלות של קומתן שוה. וכן הלאה והלאה, הוא שלם
  .וממילא זה הסתכלות של אורך, ואילו בקו דהיינו יושר יש מעלה ומטה, פרט הכל  

  
  על התיקון השלםהעובי מורה . ג

, דמחד במהלך של עיגולים וקומתן שוה. ל"אולם יש תוספת ביטוי רוחני בכל אחד מהנ
אנו מרויחים שהכל באופן וציור של עולם התיקון שכל פרט ופרט שלם בכל חלקי 

  היפך מעולם התוהו ששם , המציאות שזה מורה על שווי שבין הכל ואחדות בין הכל
  .בחד סמכא, הכל זה תחת זה  

  
  הרי זה עולם התיקון, כשמעלה ומטה בקומה אחת. ד

כ באופן של מעלה ומטה כראש "אולם מאידך גיסא אנו רואים שצורת האדם היא ג
ואכן בפרט האחרון זה כך כלומר שבאמת אף . ורגל שהיא רק למטה, שהוא רק למעלה

לקות מ בכל עולם ועולם ישנה שוב התח"מ. ע בכל קומתן בשוה"עולמות אבי' שיש ד
מ בכל עולם ועולם ישנה שוב התחלקות של "מ. ע בכל קומתן בשוה"של אורך שיש אבי

אולם לא באופן של שבירה , ע למטה"ע באורך ואז אצילות למעלה ובי"אורך שיש אבי
  אלא באופן שהכל מתחבר לקומה שלימה כמו באדם שכל . ה תחת זהבחד סמכא ז

  .רגש ראש לחוד ורגל לחודעד שאין נ, קומותיו מתייחדים לחיות אחת  
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וכפי שרואים היום בעולם איך שהכל מורכב מהכל עד שבכל מאכל או חפץ שלפנינו 
וכולם נותנים חלקיהם , יש בו הרכבה ממדינות רבות שכל אחד מיוחד במשהו מסוים

וזהו נמשך מתיקון הפרצופים באופן של , בכל עד שמתאחדת כל הבריאה כולה
ש שהאיר בשמשו אור זה איך שבתיקון כל "ממרן הרשהתכללות והתקשרות כידוע 

אור חדש , כ מאיר מזה בתורה"וכמו, העולמות שוים בכל קומתן ומתייחדים הכל בהכל
המתגלה מספרי המלקטים שיש בזמנינו שדרך זה מתגלה הן הפרט היפה והמיוחד 

ם אולם תכלית השלימות לעשות מכול. וקומתו השלימה לפי מהלך דיליה, שבכל אחד
וגר זאב ' ר קודם החטא שבו ישתלבו כל חלקי הבריאה בבחי"אחד אחד שלם כאדה

' ה"ונגלה כבוד הוי'עם כבש ויופרדו הניגודים שביניהם כי הכל יהיה למטרה אחת של 
וזה מתגלה מצד . שמטרה זאת תאחד את ההפכים לעשות שלום ולהאיר שכינה ביניהם

ואדרבא כשרואים אדם אחד ,  אדם אחדהיושר שאין הכוונה שזה למעלה מזה רק הכל
  , משום שיש כאן אדם, אף שיש בו מעלה ומטה, אין המדובר מפרטי האברים שבו, חי

  .וממילא הכל בטל אליו, שהוא מעל החילוקים  
  
  ם גם בעובי"ולהרמב, להראשונים ברעיון של יושר, ע"התאים מסמלים עולמות בי. ה

, ת המקדשא בספרו תורת העולה על בי" הרמל דהנה הן" הנלוקתובזה יבואר לנו המח
מפרשים שהתאים מסמלים את ,  המקדשל בספרו משכני עליון על בית"והן הרמח

וממילא . ע"כדוגמת עולם האצילות המשפיע אל בי, השפע הנשפע מההיכל אל החוץ
י תאים הם באופן של חדר לפנים מחדר הר' נבין דלמהלך הרגיל של הראשונים שהה

כפי שהוא יותר פנימי מחבירו הרי , כי כל תא. של יושר שיש מעלה ומטה בדוגמא זה
ם יעד שהתא, ולכן יהיה חופף אל מקום פנימי יותר בהיכל. הוא מסמל מעלה יותר

תאים זה לצד זה בכל ארכם ' ם שיש ה"ואילו להרמב, ק"הפנימיים חופפים אל מקום הק
י מזה אולם לכל אחד מהם קומה הרי זה כדוגמת עור בשר גידים ועצמות שהם זה פנימ

וזה מורה על העולמות ברוחב וזה שלימות ותיקון מצד שהכל שלם , שלימה במלואה
  ע הפרטיים שבכל אחד "קומות כנגד בי' אולם לבסוף יש גם בכל תא ותא ג, בהכל

  .ואחד המסמלים את דוגמת היושר שיש באדם כראש ורגל  
  

* * *  
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' עם ביאור של כל חמשת השיטות בתוס, .)ב"נ(ביומא ' מאמר ביאור על התוס
  .מהספר הנפלא מכון שבתך, על התאים

  

  שיטות הראשונים בצורת התאים והמגרעות
  

  הקדמה כללית בענין התאים
שהם צפון ודרום ומערב , הנה ההיכל של בית המקדש היה מוקף משלשת צדדיו

  אשר .  זה על גב זהובשלש קומות, דהיינו חדרים חדרים קטנים זה לצד זה, בתאים
  .והשאר בנוי סביב ההיכל, כתלם האחד הוא כותל ההיכל בעצמו  

 ושם הם נקראים בפסוק ' ו'ותאים אלו היו הן במקדש דשלמה ומתוארים הם במלכים א
, כ אותם תאים"ובבית שני היו ג. ושם מתוארת הן מידתם והן צורת בנינם, בשם יציעים

 על מספרם מידתם וצורת בנינם במסכת מידות ועליהם כבר בא תיאור מפורט יותר
כ במהרה בימינו תאים אלו שעליהם ניבא יחזקאל ונקבם "ובבית שלישי יהיו ג. 'פרק ד

, אלא ששונים הם במספרם מהתאים שבבית שני, על שם שהם בצד ההיכל, בשם צלע
   ואילו בבית השלישי, ג"ד מ"ח תאים כמפורש בלשון המשנה במידות פ"שבשני היו ל

  .א"ג תאים כמפורש ביחזקאל פמ"שיבנה במהרה יהיו רק ל  
והנה כדי לעמוד כמה שיותר על דיוקן של צורת התאים ומידתן אנו צריכים לדייק 

ז לפענח את כל "ועפ, בלשון המקוצרת של הפסוק במלכים ובלשון המשנה במידות
וממילא . דבריםנחלקו הראשונים ביישוב ה, וכיון שיש דברים סותרים ביניהם. התמונה

ד "ת נבאר בס"במאמר זה בעזהי. נובעים מתוך כך מחלוקות במידת התאים ובצורתם
, את שיטות הראשונים הן בפירוש לשון הפסוקים והמשניות והן במסקנא היוצאת מכך

  והן את הרווח והנקודה המרכזית של כל מהלך ושיטה שעל פיה נגררים כל שאר 
  .הפרטים  

  אלא שנצרכים הקדמות ' כותל'ה " בתוד.ב"ם בארוכה ביומא נשיטות הראשונים מובאי
  .ופירושים להבנת דבריהם הקדושים ונשתדל לעשות זאת במאמר שלפנינו  

  
  .א"ב ס" ובב.ב"יומא נ' י בתוס" והר,י במלכים"שיטת רש

  
  שינוי הרוחב של היציעים בשלש קומותיהם .א

והתיכונה שש , באמה רחבההיציע התחתונה חמש ' כתב הכתוב ' ו'הנה במלכים א
והשלישית שבע באמה רחבה כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי , באמה רחבה
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ג שהיו שלשים "ד מ"מידות פ' פ המשנה במס"י שם ע"ומפרש רש' אחוז בקירות הבית
והיו בנויים שלש קומות , במערב' ו בדרום וח"ו בצפון וט"באופן של ט, ושמונה תאים

וכן בקומה השניה , רום היו חמשה תאים לאורך ההיכל מבחוץ לובאופן שבצפון ובד
ו תאים "נמצא היו יחדיו ט. והשלישית היו חמשה תאים על גבי התאים התחתונים

ואילו . ואילו במערב היו שלשה תאים בשני הקומות התחתונות. ו בדרום"בצפון וט
 את הכותל אלא שהיו ארוכים יותר למלאות. בקומה העליונה היו רק שני תאים

אולם הבדל אחד היה בין התאים התחתונים . כמפורש כל זה במשנה שם, המערבי
  שהתחתונים היו חמש אמות ברחבם והאמצעיים שש והעליונים . להאמצעיים והעליונים

  .שבע  
  , והתיכונה שש, וזה כוונת הכתוב במלכים שהיציע התחתונה חמש באמה רחבה

  .הוהשלישית היינו העליונה שבע באמ  
  

  השינוי בעובי כותל ההיכל בשלשת השורות שמול התאים .ב
והשוני ברוחב היציעים הנקראים תאים נבע מכך שכותל ההיכל שהיה למטה רחב 

מול התאים האמצעיים , הקטין את עביו באמה, מול התאים התחתונים, שבע אמות
עליונים ושוב הקטין את עביו לחמש אמות מול התאים ה, והיה רחב שם רק שש אמות

שלא יצטרכו לנעוץ , וסיבת הדבר שכותל ההיכל גרע מעביו הוא. שבקומה השלישית
  מסמרים וקורות בתוך קירות ההיכל אלא שאת הקורות האוחזים את התאים יניחו על 

  .האמה שנכנסת ונגרעת מעובי כותל ההיכל מבלי צורך לנקוב בכותל עצמו  
  

  פירוש ענין המגרעות שסביב לבית .ג
, היציע התחתונה חמש באמה רחבה והתיכונה שש באמה רחבה'. הכתוב במלכיםפ "וז

כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה לבלתי אחוז בקירות . והשלישית שבע באמה רחבה
כ שוב פעם נגרע ונכנס אמה בשביל "והיינו שכותל ההיכל נגרע ונכנס אמה ואח' הבית

  ך קירות הבית אלא ינוחו על גבי שהקורות האוחזים את התאים לא יאחזו וינעצו בתו
  .מקום האמה שנגרעה מעובי כותל ההיכל  

  
  רובד שש ורובד שבע .ד
והאמצעית שש , ורובד שש, התחתונה חמש'ד "ד מ"וזה גם כוונת המשנה במידות פ

היינו רוחב , שהתחתונה חמש'' והעליונה שבע שנאמר היציע התחתונה וכו, ורובד שבע
והרובד היינו הקורות שעל גביו שהם תקרת התא , ותהתא התחתון הינו חמש אמ
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  התחתון ורצפת התא האמצעי הינם שש אמות כי יש אמה נותרת שנגרעת מעובי כותל 
  .ההיכל כעת מול התא האמצעי  

  
  ישוב סתירת המשניות בשיעור עובי ההיכל .ה
 ז ששם מונה המשנה את מידות ההיכל"ד מ"ש במשנה במידות פ"אלא שעדיין יקשה מ

. וכותל התא חמש, והתא שש, ושם כתוב שכותל ההיכל שש, מהמזרח למערב
ומדוע נקטה . כ נגרע לשש ולחמש"ולכאורה כותל ההיכל למטה הוא שבע אמות ואח

שהמשנה אכן , ה כותל" ד.ב"ביומא נ'  התוסל זהומתרץ ע, המשנה שעביו שש אמות
 שעובי הכותל המזרחי משום שכיון. מונה את עובי כותל ההיכל שמול התא האמצעי

של ההיכל ששם לא היו כלל וכלל תאים היה שש אמות לכן נוח לנקוט את העובי של 
  , אף שבמערבי זה רק מול התא האמצעי, השש אמות גם בכותל המערבי של ההיכל

  .כדי שלא לחלק בין הכתלים  
  .א"ב ס" ובב.ב"ביומא נ' י בתוס"ושיטת הר, י במלכים"זוהי שיטת רש

  
*  
  

  ב"יומא נ' י המובא בתוס" נראה לרי נמית האשיט
  

  המגרעות נגרעו מכל הרוחות .א
. א: והם. ל"משום שני דוחקים שיש בפירוש הנ, שם' י פירש עוד פירוש בתוס"אבל הר

, הלשון רובד.  ב.ש המשנה שכותל ההיכל שש זה נכון רק מול התא האמצעי"שמ
והיינו טעמא , עליונה קצת דחוקשפירשנו שזה על התקרה של התחתונה שהיא רצפת ה

  שם הכוונה בתיבת רובד ' על רובד הרביעי שבהיכל'משום שבלשון המשנה ביומא 
  .מלשון שורה ולא תקרה  

שהמגרעות היינו מה שנקטן העובי ,  פירוש חדש והוא'י"נ נראה לר"א'ולכן מפרש ה
 תא ותא אלא כל שלשת כתלי התא של כל, ונגרע ממידתו לא היה רק בכותל ההיכל

  הן , והיינו שכל קומה עליונה של תאים נגרעה מכל ארבעת צדדיה. כ נגרעו ונקטנו"ג
  .מצד ההיכל והן משלשת צדדיו של התא  

  
  אופן מידת התאים וכותל ההיכל .ב

וכותל התא עצמו היה . שכותל ההיכל למטה היה שש ומחצה. והתאים היו באופן זה
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ש במלכים היציע התחתונה " אמות כמונמצא שהתא עצמו היה חמש. חמש ומחצה
אולם התא האמצעי היה שש אמות רוחב כי היה נגרע חצי אמה הן , חמש באמה רחבה

והן מכותל ההיכל וכמו כן בקומה השלישית היה התא רחב שבע כי היה , מכותל התא
ש כי מגרעות נתן לבית סביב "כמ. נגרע עוד חצי אמה מכותל ההיכל וחצי מכותל התא

הן מצד ההיכל והן מצד כותל , היינו שהמגרעות היו מכל הצדדים של התאו, חוצה
  התא הנגדי וגם מלפניו ומאחריו הכל היה בצורת מדרגות שמתרחבים חצי אמה מכל 

  .צד  
  

  רובד שש ורובד שבע .ג
היינו שהמידה של האורך של . ומה שכתבה המשנה שהתחתונה חמש והרובד שש

, ורך של הכניסה הן בכותל ההיכל והן בכותלי התאוהיינו מידת הא. המגרעת בעצמה
ואילו בקומה העליונה היה הרובד שבע כי נכנס עוד חצי אמה מכל צד . היה שש

וממילא היה אורך כל תא , היינו גם מלפניו ומאחוריו נכנס חצי אמה(וממילא ניתוסף אמה 
המתארת א "ש במשנה בתמיד בפ" והלשון רובד מורה על הכניסה כמ)ותא שש ושבע

  וזה גם כוונת , את בית המוקד שהיה מוקף רובדים ושם הכוונה על כניסת המדרגות
  .המשנה כאן באמרה רובד  

  
  פירוש המשנה כותל ההיכל שש .ד

היינו גם על הקומה התחתונה וגם על הקומה , ש במשנה שכותל ההיכל הינו שש"ומ
 עדיין זה בכלל מקוםכל מ, כי אף שבתחתונה היה כותל ההיכל שש וחצי, האמצעית

ובזה ניחא שנקטה . הרי זה בכלל חמש, ועל אף שכותל התא היה חמש וחצי. שש
  המשנה את מידות הכתלים בלשון הכוללת והנכונה גם על השורה התחתונה וגם על 

  .י"נ נראה לר"עד כאן שיטת הא. השורה האמצעית  
  

*  
  

  י"שיטת העוד פירש ר
  

ישוב ענין המגרעות שבראשון וכותל ההיכל  .יההבדל בין בית ראשון לבית שנ .א
  שש שבשני

. ק השני של מסכת מידות"שיש הבדל בין הבית דשלמה לבית ביהמ, י"ועוד מפרש ר
דהיינו שמה שכתוב במלכים שהיציע התחתונה הוא חמש אמות וכותל ההיכל הינו 
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זה משם שבבית שני היה , ואילו במשנה דמידות כתוב שכותל ההיכל שש, שבע
ואילו בראשון היה הכותל , הכותל שש בכל גובהו ולא היו בו מגרעות ורובדין כלל

למטה שבע ואין תמיהה בדבר כי אנו רואים להדיא שבבית השלישי ישנו גם שינוי 
  ג "כ יהיו רק ל"וכמו. מקודמיו כמפורש בפסוק ביחזקאל שרוחב התא יהיה ארבע אמות

  .השני חלוק מהראשון בעובי כותל ההיכלוממילא אין תימה לומר ש. ח"תאים ולא ל  
  

  התימה שבפירוש זה .ב
ויש להוסיף שלפי פירוש זה מה שכתוב במשנה דמידות שהתחתונה חמש והרובד 

ז המשנה את הפסוק דמלכים היינו "ומביאה ע, וכן שהאמצעית שש והרובד שבע, ששה
  א כאן "ז המהרש"עוכבר עמד . וזה דחוק, כלפי הבית הראשון ורק זה הולך על בית שני

  .ש"עי, א"ב ס"ובב  
  

  צורת התאים .ג
הפירושים ' ל כב"בפירוש ואפש' כ צורת התאים לפי פירוש זה לא נכתב בתוס"וכמו

שזה הולך על . רצה להרויח את פירוש דברי המשנה הכותל שש' רק שתוס. הראשונים
או שהכוונה . כל עובי הכותל של בית שני בלי צורך לומר שזה רק על החלק האמצעי

האם זה רק בכותל ' ועל צורת המגרעות של בית ראשון לא מתייחס כאן תוס. שש וחצי
אבל כל ענין . י"נ נראה לר"ש בא"כמ, י או גם בכתלי התאים"י והר"ההיכל כפרש

  המגרעות היה רק בבית דשלמה ולא בבית השני ששם היה עובי ההיכל שש מתחילתו 
  .לסופו  

  :כזה
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 ------------------}  אמה6{----------------- 

 תא קומה ב'

 כותל ההיכלכותל התאים התאים

 

 ------------------}  אמה6{----------------- 

 'גתא קומה 

 

 ------------------}  אמה6{----------------- 

 'אתא קומה 

התאים בבית שני 
לפי שיטת עוד פירש ר"י ע"פ מכון שבתך  

 

  
  
  
  .)ת"בענין זה בעזהי] בסוף המאמר[ציין להלן וראה מה שנ(
  

*  
  

  ם והמסתעף"שיטת הריב
  

   אחיד וכותל התא השתנה בשלש קומותיורוחבכותל ההיכל היה ב .א
שכותל , והוא.  אלא בהיפוך,י"ורש, י"ם מפרש דוגמת הפירוש הראשון של הר"והריב
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על ידי שאבני וכל השינויים היו , ההיכל היה אכן שש כל גבהו מלמטה עד למעלה
, כ שבע"כ שש ואח"ואח, שהתא היה למטה חמש, כותל התא יצאו כלפי חוץ וכדלהלן

הזיזו את האבן של כותל התא שעומדת מול , והיינו שלאחר קומת התאים הראשונה
באופן שהעומד מבחוץ היה רואה כצורת . כלפי חוץ אמה, קומת התאים האמצעית

כי האבנים של כותל ההיכל היו עבים רק , מדרגות הפוכות כלומר מבפנים לבחוץ
כ "וכמו. אלא שהשורה השניה בלטה אמה החוצה מעל השורה התחתונה. חמש אמות

  . כך שבקושי היו האבנים עומדים, כ החוצה אמה"השורה השלישית העליונה בלטה ג
  .כי הם היו חלקם על האויר  

זה נכון בכל , ו ששש במשנה במידות שהכותל של ההיכל הינ"ובזה אנו מרויחים שמ
  שש ושבע אמות זה רק , גובה כותל ההיכל כי כל ענין המגרעות וההבדלים של החמש

  .על כותל התא  
  

  רובד שש ורובד שבע .ב
אף שגם כותל התא על אף , ואילו מה שכתוב במשנה שיש רובד שש ורובד שבע

אר מב, מ הוא עצמו היה תמיד רק בעובי של חמשה"מ, שהתרחק אמה כלפי חוץ
  על רובד הרביעי 'וכלשון המשנה ביומא . זה מלשון שורה, ם שכוונת הלשון רובד"הריב

  .דהיינו שורת אבנים' שבהיכל  
זה אם נמדוד בכותל התא מבפנים עד סוף האבן הבולטת אמה , ולענינו הכוונה שורה

  וסופה באבן האמצעית . כי זה שורה אחת שתחילתה באבן התחתונה שבפנים, מבחוץ
  .והרובד שש, כ התחתונה חמש"וזה. יהא לנו שש אמות. בשורה שווה, וץ אמהשבח  

  
  ם"ם וקושיותיו ואפשרות שניה בריב"י בריב"והרובד שבע הבנת הר .ג

ם שהכוונה "הבין בריב' אז התוס. ומה שממשיכה המשנה שהרובד העליון הוא שבע
עית ואז נמצא שאכן השורה העליונה בולטת שני אמות מבחוץ על גבי השורה האמצ

שיש לנו שורת אבנים דהיינו רובד של שבע משום שמהאבן האמצעית עד סוף השורה 
  הרי לנו שורה של שבע אמות . הנגמרת באבן שעליה היוצאת שני אמות מחוצה לה

  .המתחילה באבן האמצעית ונגמרת בעליונה בקו שווה  
  .ה יוצאת שתי אמותוהשני, מדוע השורה הראשונה יוצאת אמה' ז אכן הקשה התוס"וע

אמנם את לשון רובד נפרש בתקרה , ם"כמו המהלך של ריבאבל באמת אפשר לפרש 
ולפי זה לא נצטרך לומר ששורת אבנים עליונה יוצאת שני אמות אלא נוכל לומר . 'וכו

שזה יוצא אמה אחת כמו בקומה התיכונה ומה שאמרה המשנה רובד שש ורובד שבע 
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  שורת אבנים מתרחקת כלפי חוץ אמה הרי שהתקרה היינו על התקרה כי כיוון ש
  .ניתוספת אמה בכל קומה  

 המשנה והרובד שבע היינו שאת הקורות של התקרה המבדילה בין זה מה שאמרהו
משום שכיון שרוחב . קומות התאים היה כעת בין הקומה השניה לשלישית ברוחב שבע

נוסף נכנס אמה יותר וב. התא עצמו הינו חמש כמפורש במשנה דמידות שהתא חמש
  ושל רצפת , ועוד אמה בעליונה נמצא שקורות התיכונה הינם שש אמות, בתיכונה

  .העליונה הינם שבע  
  ולא הקו של . לפי זה הפירוש של תיבת רובד היינו השורה של הקורות של התקרהו

  .א" המהרשעולה מתוך דברי כך .השורה של כותל התא  
  

  :כזה
  

 

 התאים



  באר                           החייםה
 

 

שסד

 

W      מי�הבאר�      X   
  

 

---------------} -------------אמה 6------------------- {----

---------------} -------------אמה 7------------------------- {----

גג התאים 

 
--------------------}  אמה5{---------------- 

 תא קומה א'

 

 ----------------------}  אמה6{------------------ 

 תא קומה ב'
 } -1 - { 

 

 ----}  ---------------------  אמה7----------------- {--- 

 תא קומה ג'
 } -1 - { 

 

 כותל ההיכלכותל התאים התאים

 -}1     {-

 -}1     {-

  
  
  .)ת" להלן בעזהיוראה מה שנציין בזה(
  

*  
  

  י הבחור"שיטת ר
  

  המגרעות ממזרח למערב .א
י הבחור הינה מחודשת לגמרי שבכותל ההיכל לא היו שום מדרגות וכניסות "ושיטת ר

וכמו כן כותל התא החיצוני היה חמש לכל אורכו . אלא היה כולו שש אמות רוחב
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ם הקטנים שהיו ברוחב והמגרעות היו רק בכותלי התאים שבין תא לתא בכתלי. וגובהו
ושם הם היו בצורת מדרגות באופן שלמטה היה התא התחתון . התאים בין תא לתא

  כ המגרעות כלומר הכניסה של חצי אמה מכל צד גרם שיהיו התאים "ואח, חמש
  .והעליונים שבע, האמצעיים שש  

  
  רובד שש ורובד שבע .ב

  .כלומר התקרה, תאיםש המשנה הרובד שש ושבע עולה על הקורות שהם בין ה"ומ
  
  .כ מהספר הנפלא מכון שבתך"ע
  

*  
  

' שהוא הפי, י"ואנו נציין על מה שנתבאר בספר מכון שבתך על שיטת העוד פירש ר
, י שלא היו כלל מגרעות בבית שני"ד דאין הכוונה בדברי ר"דנלע, י"השלישי של ר

כונה שבע רק שהיה בבית שני התא התחתונה שש והתי, אלא כוונתו שהיו מגרעות
וזה בשונה מבית ראשון ששם התחיל למטה חמש והתיכונה שש , והעליונה שמונה

  .ועליונה שבע
  

  :כזה
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---------------------}  אמה6{------------------- 

 תא קומה א'

 

 ---------------------------}  אמה7{-------------------- 

 תא קומה ב'
 } -1 - {

 

 ----}  ------------------------------  אמה8----------------- {--- 

 תא קומה ג'
 } -1 - {

 

 
 
 

 } -1 - {

 כותל ההיכלכותל התאים התאים

 גג התאים

  
  
  
  .])וציורו מובן[שמכל צד חצי אמה , י תהיה גם לפי פרושו השני"יתכן ששיטה זו של ר(
  

כי המשנה רוצה לומר שהיו , כ מדוע כתוב את זה במסכת מידות"ולפי זה יתורץ ג
וכמו , אמנם המגרעות היו שונות כי התחילו התחתונה שש, ת בבית שנימגרעו

ובוודאי שהיו צריכים . שמבינים להלן מהמשנה שכתוב כותל ההיכל שש והתא שש
כדי שנבין איך היו המגרעות בבית , לכתוב במשנה את זה עם הפסוק מבית ראשון

כי למטה היה שש כ מגרעות אלא ברוחב שונה "ראשון ונקיש מזה לביתשני שהיו ג
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יוקשה , אבל אם נפרש שלא היו בבית שני כלל מגרעות. ובאמצע שבע ולמעלה שמונה
  .מדוע כתוב זה המשנה במסכת מידות שכל כולה מדברת מבית שני, מאוד

  
*  

  
ם "ד דהרי הלשון של ריב"נציין דנלע, ם"ועל מה שכתב בספר מכון שבתך לשיטת ריב

ינו שורות אבנים עליונים של כותל היציע התחתונה והא דתנן רובד שש הי'הוא ' בתוס
 של כותל שורה העליונהם מדבר על ה"דהיינו ריב, 'שעליה מונחים ראשי הקורות

  .שעל זה השורה מונח ראשי הקורות של התקרה, יציע התחתוןה
  :ם"ונצייר את המקום שעליו מדבר ריב

  
 

 
 

 תא קומה א'

 

 

 תא קומה ב'
 

כותל התאים התאים

 על שורה זו מדבר

  
  

  :כ ציור עם המידות"ונציג ג
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--------------------}  אמה5{----------------

 תא קומה א'

 

 ----------------------}  אמה6{------------------

 תא קומה ב'
}-1-{ 

כותל התאים התאים

-}1     {-
------} אמה6{-----

  
  

ומדבר על שורת אבנים . ה העליונה של קומת התאים התחתונהם מדבר על השור"ריב
  . וכפי שביארנו. ממש

ורק בשורה העליונה , ולפי זה יהיה העובי של כותל התא כנגד התא התחתון חמש אמה
, כ עביו חמש אמה"וכותל התא שכנגד התא האמצעי ג. שלו יתרחב עוד אמה כלפי חוץ

  .בציורכמו שרואים , אלא שהוא נתרחק כלפי חוץ
, שכותל התא חמש בכל שלשת הקומות, ולפי זה יתאים לשון המשנה בכל המקומות

וכן התא התחתון , כי בו לא היה כלל ענין המגרעות, וכן כותל ההיכל שש בכל הקומות
  .ה"בין והתבונן בציור דלהלן ותבין בנקל בעז. והעליון שבע, רחבו חמש והאמצעי שש

  

ל שהכוונה שהשורה העליונה של הקומה "צ, ומה שכתוב במשנה ורובד שבע
כ חוזרת ונכנסת "ואח. וכך יהיה ורובד שבע, האמצעית בולטת כלפי חוץ שני אמות

ראה בציור והבן זה . וכך ישאר הכותל שכנגד התא העליון חמש אמה, כלפי פנים אמה
ם "בין שיטת ריב', ם ועל פי זה יובן כל לשון התוס"ד מוכרח מלשון ריב"כנלע. היטב

  .בלי שום דוחקים, י על זה"ובין הקושיות של ר
  

  :והרי לפניך הציור
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--------------------}  אמה5{----------------

 תא קומה א'

 

 ----------------------}  אמה6{------------------

 תא קומה ב'
}-1-{ 

 

 ----} --------------------- אמה7-----------------{---

 תא קומה ג'
}-1-{ 

 

 כותל ההיכלכותל התאים התאים

 גג התאים

-}1     {-
------} אמה6{-----

---}2{---

--------} אמה7{--------
-}1     {-

  
  
  

ואף על פי שאיני ראוי , יתכן אולי לנסות לתרץ הקושיות, ם"י על ריב"על מה שהקשה ר
' ומה, לאדם מערכי לב. אשאלה ממנו מענה לשון, אוחילה לקל אחלה פניו. ואיני כדאי
  .מרי פיויהי רצון שיהיו לרצון א. מענה לשון

הכל בכתב 'ש, אפשר לתרץ. על הקושיא מדוע היו מוסיפין מבחוץ אמה ושני אמות
שכך צריך , ברוח הקודש', וכו, וכך קיבל שלמה המלך מאביו', עלי השכיל' מיד ה
וכן בודאי יש בזה סוד . ואף שאין אנו מבינים הטעם למה צריך להיות בנוי כך, להיות

  .כךשצריך להיות ' מסודות התורה הק
אפשר . ויותר נכון היה לנקוב כתלי התא,  דאם כן היו נוקבין כותל ההיכלעל הקושיא

דאין צורך לנקוב כותל , לעיל במלכים, י"לתרץ על זה את מה שתירצנו על שיטת רש
כ הצד השני נאחז "א, ההיכל מפני שהיות שצד אחד נסמך על המגרעת בכותל התא

דהנה כבר , ויוסבר. י לחץ"ורות התקרה עאלא נאחזו ק, בלא שיהיה צורך למגרעת
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מכמה טעמים ,  דבפשטות גג התאים היה עבה אמה אחת)לעיל במלכים(הארכנו 
,  על המגרעת מצד אחד)אמה שלימה(כ כאשר מניחים קורה עבה מאוד "וא. וראיות

אם (אי אפשר שיפול זה הקורה ואפילו אם ילכו עליה אנשים , ומהצד השני יש כתלים
כי , וגם זה רחוק מאוד. אבל לא ליפול, יכול לישבר, יחו על זה משא כבד מאוד מאודאם ינ, כי

ו בקורות "וק, אף קורות שהרבה פחות עבים מזה יכולים לשאת עליהם משאות כבדים מאוד
  . )עבים כל כך

  :פ הציור"ויובן ע
  

 

 גג התא

  
  

  . לא יוכל ליפול מהצד השני, מכיוון שהגג תקוע טוב ומדויק מאוד
  .כול להעקם לצד השני כי הלחץ של הכותל מכנגד אינו נותן לווכן לא י

  
וממילה , כי יתכן שסובר שאין התקרה בעובי אמה, י היה קשה קושיא זו"ויתכן שלר

, ם יתכן שסובר שאכן עובי התקרה הוא אמה"אמנם לפי ריב. חזרה הקושיא למקומה
  .ם מתורץ הקושיא"יבוממילא לפי ר, )במלכים(וכפי שהארכנו בזה מכמה ראיות לעיל 

  
  .י עצמו"כבר תירץ ר, ועל הקושיא האחרונה

  
* * *  
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, יש לציין. ועל המכונות, ובועזת נציג בכאן מאמרים מהספר מכון שבתך על עמודי יכין "בעזהי
  .ח"ואלו ואלו דא. שבגוף הספר בחלק מהמקומות פירשנו באופן שונה מהנתבאר כאן

  

  מאמר עמודי יכין ובועז
  

שיטות ביישוב סתירת הפסוקים בגובה ' ד* ך בתיאור העמודים "תנפסוקי ה
שיטת , אמות הכותרות' האמות של ה' וב' ג* עובי נחושת העמודים * העמודים 

ביאור מעשה השבכה * ם ביישוב סתירת המקראות "והמלבי, ד"י והמצו"רש
 *ואופן היקפם , ביאור שבע הלולבים שבשבכה* ם "י ולהמלבי"והגדילים לרש

שיטת * ויישוב המקראות , מאות הרימונים' ד* השבכה והגולה והבטן שבכותרות 
* שיטת המצודות בזה * ובשושן שבראש הכותרות , י בשושן שבראש העמודים"רש

  ק בשושן "שיטת הרד* ם בזה "מהלך המלבי* מ להשיטות "מהלך המקראות והנ
  שעל הכותרת  

  
  ך המתארים את מעשה העמודים"פסוקי התנ. א

היו שני עמודים בצידו הנקראים יכין ובועז לשני צידי , בפתח ההיכל שהיה באולם
וכן שם בסוף , ג"כ-ו"פסוקים ט' פרק ז' וסיפור בנינם וצורתם מתואר במלכים א, הפתח

ז ששם מתואר חורבן בית "ה י"כ' וכן בסוף הספר במלכים ב' מב' הפרק בפסוקים מא
ששם , ב"וכן בירמיה פרק נ. ז"י, ז"ט, ו"וקים טבפס' ג' וכן בדברי הימים ב, ראשון

  ויש בזה כמה , ג"ב כ"א כ"מתואר חורבן בית ראשון מסופר על העמודים בפסוקים כ
  .ה"וננסה במאמר זה לסדר השיטות ויישוב המקראות בעז, וכמה מחלוקות  

  
, י"רש, רבינו שלמה, בגובה העמודים, שיטות ביישוב סתירת הפסוקים' ד. ב

  ג"ק והרלב"והרד, ם"והמלבי
שקומת העמוד , הנה בגובה העמודים יש סתירת הכתובים דבירמיה ובמלכים כתיב

, ח אמה"כלומר שהגובה הינו י, ב אמה יסוב את העמוד השני"וחוט י, ח אמה"האחד י
' היקפו ג, וכל שיש באמצעו אמה, אמות זה הקו האמצעי שבעיגול' והעמוד עגול וד

אולם בפסוק בדברי הימים כתוב , ב אמות"היקפו י, אמות' דולכן כאן שאמצעו , אמות
ח אמות לשני "ואם נכפיל י' אמות שלשים וחמש אורך, ויעש לפני הבית עמודים שנים'

י "אולם רש, ג כתב דלא דק"והרלב. ה"ובפסוק כתוב ל. ו אמות"עמודים הרי יהא לנו ל
 אמה שבראש כל עמוד והחצי, ה אמה וחילקם לשנים"הביא בשם רבינו שלמה שהיו ל

והיינו שחצי האמה העליונה שבראש כל , לא חישב משום שהיו עשויים כמעשה שושן
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ובהמשך נבאר , י"ולכן לא מנה זאת הפסוק בדבה, עמוד מסתיים כצורת עלי שושן
י שם "אולם רש, שזהו פירוש מחודש לגמרי לומר שהשושן היה בסיום העמודים

אמה העליונה שבראש כל עמוד היתה עם עובי כעין ומפרש שהחצי , י מיאן בזה"בדבה
והוא היה כלי קיבול טוב , ציפוי על העמוד שעשוי כמין כובע הפוך שעביו חצי אמה

  אלא , י אמות"ואז נמצא שכל עמוד ח, לעיגול הכותרת שהיה על העמודים וכדלהלן
  .ונוסף עליהם חצי אמה בראש כל אחד, ה"שהעמודים עצמם ל  

י ההקשה בקורנס לאחר שהעמידם נעשו "וע, ה" שיצקם יחדיו ואז היו לם פירש"והמלבי
  ק פירש שחצי האמה שבראש כל עמוד "והרד, ח אמות לכל עמוד"דהיינו י, ו אמות"ל

  .י"ולכן לא מנאה בדבה, ג העמוד"נכנס בכותרת שע  
  

  עובי נחושת העמודים. ג
וד עצמו כלומר עובי שעובי העמ, בירמיה ניתוסף עוד פרט במידות העמודים והוא

  ולפלא שלא הוזכר פרט , וחלול באמצעו, אצבעות' הנחושת שסובב ונעשה עמוד הינו ד
  .י"זה במלכים ובדבה  

  
, ם"והמלבי, ד"המצו, י"שיטת רש, אמות הכותרות' האמות של ה' האמות וב' ג. ד

  ביישוב סתירת המקראות
ח "עמודים שגבהם היה ילתאר מה שהיה מעל ה, ז"בפסוק ט, ממשיך הפסוק במלכים

' יז' כה' ובסוף הספר במלכים ב, אמות על כל עמוד' כותרת בגובה ה, והוא, אמות
אמות ישנה ' מידות שבה' י בשם המשנה דמט"ומביא רש. אמות' מבואר שגבהו ג

אמות התחתונות ' ואילו ב, אמות שהם מצויירות במעשה שבכה וכדלהלן' חלוקה של ג
ולא ,  ששני אמות התחתונות היו תחובות על גבי העמוד עצמוועוד. לא היו מצויירות

כ שהשנים התחתונות לא היו "ד פירש ג"ובמצו. ח אמות"היה גובהם בנוסף לי
  ם פירש שכיון שהחמש אמות "ובמלבי, ולכן בפסוק שבסוף הספר לא מנאם, מצויירות

  .ה העליונהלכן מה שמנה בסוף הפרק שלש אזיל על הגול, הרי נחלקים לשני גולות  
  

  ם בזה"י והמלבי"דעת רש, ביאור מעשה השבכה והגדילים שבכותרות. ה
. ממשיך הפסוק לתאר את צורת הכותרת היינו העיגול שבראש כל עמוד ועמוד

שבכים מעשה שבכה גדילים מעשה שרשרות לכתרת אשר על ראש העמודים שבעה '
מ דהיינו "אר בכוהנה מעשה שבכה מבו, 'לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית

כ היה אריגה של נחושת "וכמו, קליעה והסתבכות של ענפים כמו בסבך בקרניו
, וקליעתם נקראת בפסוק גדילים מעשה שרשרות, ז"בדוגמת של ענפים המסובכים זב
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ם מפרש קצת אחרת והוא שהיה מעשה שבכה ובסוף השבכה היה חוט "אולם המלבי
  ואין , ה"ימונים אשר יבוארו בהמשך בעזשהיה קלוע כשרשרת שעליו היו תלויים הר

  .הגדילים והשבכה חד  
  

  ואופן היקפם, ביאור שבע הלולבים שבשבכה. ו
. איוב יח(מוקפות היו צורות של לולבי דקל כמו ועל שבכה יתהלך 'ל "י כתב בזה"ורש

וראיתי מי שצייר ממחברי זמנינו . ק"עכל',  וגדילים היו להם כמעשה שרשראות.)ח
י המצאה "ת לרש"אולם זה תמוה דמהכ, אילנות דקלים על הכותרת' ת של זשהיה דמו

י צורות של לולבי דקל כוונתו "ש רש"לכן נראה שמ, זו שאין לה כלל זכר במקרא
או סלים מקליעה של ענפי , כלומר כיסוי לראש הנשים, שהדרך היה לעשות שבכה

. י את הלולב"הזכיר רשולכן , י באיוב ששבכה זהו סל קלוע"ש רש"וכמ, לולב הדקל
 –שבעה לכותרת האחת 'פ "י עה"ש רש"ומ. אבל אין כוונתו שהיו מצויירים דקלים

נראה כוונתו שצורת הקליעה היתה ' שבעה לולבין היו בהיקף אחד לשבכה האחת
י "ונמצא שלולבין דנקט רש, כשבע לולבים אחד בקצהו של השני שעל ידם נעשה היקף

ש צורת "או ע, שזה דמוי ענפי הלולב שהסדר לקלוע מהםזה או מצד הוראת הקליעה 
ד נמי פירש ששבעה ענפים קלועים היקיפו כל "ובמצו, משך הקליעה מעשה השבכה

  ג זה של שבכה ולכאורה פשטות לשון "וגם בזה ראיתי שמציירים שבע שורות זה ע(כותרת 
  .)כה סביב השבאחתלולבים ויחדיו נשלם היקף שורה ' י מורה שהיו ז"רש  

  
  השבכה והגולה והבטן שבכותרות. ז

, אמות' ג העמודים גלגל בגובה של ה"אולם עלינו לדעת שלא היה מעשה הכותרות שע
כמבואר במלכים שם , ז"חצאי עיגול המדובקים בשוליהם זל' אלא הוא היה מורכב מב

, עמודים שנים וגלת הכותרות אשר על ראש העמודים שתים'ל "א וז"בפסוק מ
והיינו שחצי ', לכסות את שני גלות הכתרות אשר על ראש העמודים,  שתיםוהשבכות

ש הקליעה "ע, וחצי עיגול העליון המשלימו קרוי שבכה, עיגול התחתון קרוי גולה
ט "י בפסוק י"פ רש"וז, פ שהשבכות מכסות את ראשי הגולות"וזה, שסוככת עליו

כי , שיש בו חלל, משמעותוש, נקרא בטן, ומקום הדיבוק של השבכה והגולה, באריכות
  בטנך ערמת 'ש "פ בשיה"י עה"ועיין ברש(, ושם עיקר החלל, שם עיקר רוחב עיגול הכותרת

  .)'חיטים  
  

  ויישוב המקראות, מאות הרימונים' ד. ח
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ם דלעיל "שורות רימונים על קצות השבכה ולהמלבי' ושם לעומת הבטן היו תלויים ב
ונמצא ,  בשורה אחת ומאה השורה סמוכה להמאה רימונים, על הגדיל שבקצה השבכה

שהיו מאתיים בכל ' וזה מפורט במלכים בפסוק כ, העמודים יחדיו' מאות רימונים בב' ד
ובמלכים בפסוק , ושם הכוונה על שורה אחת. ז שהיו מאה"י בפסוק ט"ובדבה, עמוד

ל "זו, ו רימונים"אולם בירמיה כתוב שהיו צ, מאות' ב המסכם הכל כתוב שהיו ד"מ
. 'כל הרימונים מאה על השבכה סביב, ויהיו הרימונים תשעים וששה רוחה'הפסוק 

  וממילא היו נראים , רימונים בכל עמוד' י שהכותל של האולם היה מכסה ד"ומסביר רש
  .כ הפסוק תשעים וששה רוחה"וז, ו"רק צ  

  
  ובשושן שבראש הכותרות, י בשושן שבראש העמודים"שיטת רש. ט

ותתם מלאכת , ועל ראש העמודים מעשה שושן'ב "בפסוק כ,  במלכיםומסיים הפסוק
ל שעל גובה ראש העמודים קודם עיגול "י ס"דרש. ומצאנו בזה כמה מהלכים' העמודים

וחוץ מזה . הכותרות היה עובי חצי אמה דק כשושן שעליו היו מונחים עיגולי הכותרות
וכתרת אשר 'ט ששם נאמר "יי בפסוק "היו כותרות כשושנים על הכותרות כמו שפירש

אמות היה ציור '  והיינו שבד'על ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות
ש הכתוב "ומ, סביב לה, שושנה והאמה החמישית היתה כמין כותרת קטנה מעליה

והכותרת .  כוונתו כדרך שמציירים שושנים בכתלי האולמות'ומעשה שושן באולם'
ש "ומ. ' וכו'וכתרת על שני העמודים''  בפסוק כשבאמה החמישית הוא מה דכתיב

אלא על גוף , ב שיש על ראש העמודים מעשה שושן זהו לפני הכתרת"בפסוק כ
ולכן לא מנאו , כשושן, העמודים עצמם שהיה להם שוליים של חצי אמה לכל עמוד

כי חצי אמה זו , ו"ולא ל, ה אמות"י כשסיפר על גובה העמודים שהם ל"הכתוב בדבה
  בשם ' י שהבאנו לעיל באות ב"י בדבה"וזה הפירוש הראשון ברש. לא מנה,  עמודבכל

  .רבינו שלמה  
  

  מ לכל שיטה"וביאור הפסוקים והנ, ד בזה"שיטת המצו. י
ג העמודים "ד פירש שעל ראש העמודים היינו למעלה מן הכותרות ולא ע"אולם במצו

ט "ש בפי" וזה המשך למ,פ על הכותרות היה שושנה"ועכ. י"מתחת לכותרות כדפרש
 והיינו שמעל 'כותרות אשר על ראש העמודים מעשה שושן באולם ארבע אמות'ש

כ הכתוב מעשה שושן "וז. השבכה בגג הכותרת הרואה את תקרת האולם היה שושנה
 הוא מצד צורת הגג 'אולם'כי עיקר שם ,  דהיינו בגגה הרואה את תקרת האולם–באולם 

  , יצקו במיוחד השושנה, הכתוב שלאחר חיבור העמודיםאו שכוונת , העשוי ככיפה
  .ב"ד בפסוק כ"וכן פירש המצו, כשכבר העמודים היה באולם  
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ולא בשטח . אולם השושנה היתה רק כנגד הארבע אמות של רוחב העמודים יכין ובועז
ששם , מספר לנו שהכתרת היו עיגול שלם עם גג' ופסוק כ, כל השבכה שעל הכתרת

אולם הם עצמם היו רחבים יותר והיה להם בטן ,  אשר לעומת העמודיםאמות' היה הד
וכתרת על שני 'כ הכתוב "וז, אמות' ששם היה עיקר רוחב העיגול שהיה יותר מהד

ל "י דס"ז דלא כרש"וכ. ש"עיי. 'אשר לעבר השבכה, העמודים גם ממעל מלעמת הבטן
כ שהשושנה היתה "י ג"ל לרש"וס, סביב כל העיגול, שהשושנה היתה בשולי הכותרת

ולא שהשושנה רק , אלא ששפתה העליונה היתה האמה החמישית, על כל הכתרת
י שעל העמודים מתחת לכתרת היה "ל עוד לרש"וכן ס, אמות' למעלה ורק כנגד הד

  ב "והן בפסוק כ', ט והן בפסוק כ"ונחלקו בפירוש הפסוקים הן בפי, ציפוי דק כשושן
  .ל"וכנ  

  
  בזהם "שיטת המלבי. יא

ל שהיה ציור של שושנה על כותל "והוא דהוא ס, ם פירש הכל אחרת"ואילו המלבי
ואין , אמות' בגובה ד, שלשם הגיעו ראשי העמודים, ח אמה"האולם במקום גובה י

  מעשה שושן 'ובזה מדויק לשון הכתוב , ט"בפסוק י, מדברים משושנה בגוף העמודים
  . ממש והיינו על כותל האולם'באולם ארבע אמות  

זהו תיאור על הכתרת העליונה הנקראת שבכה שעמדה על הגולה ', ש בפסוק כ"ומ
וכתרת על שני העמודים גם ממעל מלעמת 'כ הכתוב "וז, שהיא חצי העיגול התחתון
ועל ראש העמודים מעשה 'ב "ש בפסוק כ"ומ. ש"עיי'  וכו'הבטן אשר לעבר השבכה

, העמודים ממש למטה מהכותרותי שזה על ראש "ם כרש" הרי מפרש המלבי'שושן
  י זה ציפוי "ולרש, ובראשו ציור שושן, י הכאת הקורנס"אלא שזה חצי אמה הנעשית ע

  .י הכאת הקורנס"וזה לא נעשה ע, של חצי אמה בדמות שושן  
  

  ק בשושן שעל הכותרת"שיטת הרד. יב
  ונמצא . על הכותרות, אמות גובהו' ד, והוא שהיה שושן, ק פירש פירוש מחודש"והרד
 .אמות של השושן' וחמש של הכותרת היו עוד ד, ח אמות גל גובה העמוד"שחוץ מי  

  
  

* * *  
  
  
  

 

 התאים



  באר                           החייםה
 

 

שעו

 

W      מי�הבאר�      X   
  

  י"מאמר המכונות לשיטת רש
  

   תיאור המכונה וחלקיה–' פרק א
ופי , סרניה, גגה* מבנה תיבת המכונה ומידותיה * חלקים כלליים למכונה ' ג

, יורי המסגרות שבין השלביםצ* השלבים והמסגרות שביניהם * הכותרת שבראשה 
הכתפות * הסרנים והכן והמקלעות שבכותרת * וציורי המסגרת התחתונה 

  ידותם גביהם חישוריהם * אופן בתוך אופן * וציוריהם , שבארבע פעמות הכן
  וחישוקיהם וגובה האופנים  

  
   פירוש פסוקי הנביא–' פרק ב

  
   תיאור המכונה וחלקיה–' פרק א

  
  הקדמה. א

המתארים את מעשה המכונות שהם היו העגלות ' ז' רוש הפסוקים במלכים אהנה בפי
נקטו כל אחד פירוש , שעליהם היו מונחים הכיורות רבתה המבוכה ואף בין המפרשים

י בעצמו צריך יגיעה רבה להבנת דבריו מרב הקיצור "ובפירוש רש, הרחוק מחבירו
  כ את הבנת "ואח, נהד קודם את מבנה המכו"לכן ננסה לפרט ברחבה בס. שבהם

  .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי, י"לפי פירוש רש. הפסוקים לפי זה  
  

  חלקים כלליים למכונה' ג. ב
אשר בכל אחד מהם ישנם פרטים רבים , חלקים כלליים' הנה המכונה עצמה יש בה ג

  המכונה . ב, 'אופנים'גלגלי המכונה הנקראים . א, והם, וחלקים של כלים בפני עצמו
  .גג המכונה והראש היוצא עליה והנחת הכן עליה. ג, צמה העשויה כתיבהע  

  
  מבנה תיבת המכונה ומידותיה. ג

הנה המכונה עצמה , כ נעבור לאופנים"ואח, ונחל בתיאור המכונה עצמה ומשם לגגה
והם מחוברים , אמות' אמות על ד' ד, כלומר מוטות המחוברים בריבוע, עשויה ממסגרת

, 'יד'כל קצה מחובר אל קרש דק הנקרא , גלגלים'  בפינותיהם לדכלומר, בקצותיהם
פ בראש "ועכ. ה"שהקרש הזה יורד אל תוך מרכז הגלגלים כאשר יבואר בהמשך אי

וגם בקצוותיהם יש עוד , הידות האלה יוצאים קרשים ומחוברים ביניהם כמסגרת עץ
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ם הרי לנו מסגרת פינותיהם וגם הם מסתיימים עם מסגרת בראש' עצים בגובה אמה לד
  עם מוטות הגבוהים אמה . וכן למעלה בגובה אמת מסגרת כזו', על ד' ד, מרובעת למטה

  .הגורמים את גובה האמה  
  

  ופי הכותרת שבראשה, סרניה, גגה. ד
ועליהם גג העשוי כמין , 'סרנים'הנקראים בפסוק , והנה המסגרת העליונה עשויה נסרים
כ עשוי "כמו, אשר יורד כלפי מטה, נח על הראשכובע משופע כלומר כמין כובע המו

, אשר היקפו הוא אמה וחצי, השיפוע היוצא ממרכז הגג ששם יש נקב עגול חצי אמה
  ונמצא שכאן שרוחב העיגול , טפחים' בהיקפו ג, כל שברחבו טפח, לפי הכלל שבעיגול

  . המרובעתומצדדי עיגול זה יורד הגג בשיפוע עד המסגרת. היקפו אמה וחצי, חצי אמה  
  

  השלבים והמסגרות שביניהם. ה
העולים מהמסגרת התחתונה אל המסגרת , ואילו בדפנות המכונה הגבוהים אמר

שהיו עמודים זקופים עם , זאת אומרת, ומסגרות בין השלבים. העליונה היה שלבים
והיו רווחים , ועמדו בין שני המסגרות, והעמודים היו גבוהים אמה, רווחים ביניהם

  ומסגרות בין , והם הנקראים, ושם היו מסגרות שהיו בשכיבה בין העמודים, םביניה
  .השלבים  

  
  והציורים שבשלבים ובמסגרת התחתונה, הציורים שעל המסגרות שבין השלבים. ו

והנה על המסגרות שבין השלבים היו ציורים של אריות ובקר ותחתם כרובים מרודדים 
היה מצויר אריות , רת העליונה של המכונהואלו על הנסרים של המסג, )ט"פסוק כ(

  כ היה ציור זה על המסגרת התחתונה שהילכה "וכמו. וכרובים, ותימורות כלומר דקלים
  . )ו"פסוק ל (בין ידות הגלגלים בריבוע   

  
  המקלעות שבכותרת, והכן, הסרנים. ז

 גג' ש לעיל באות ד"כי כמ, ומה שעליה, ועתה נעבור לפרט את מבנה גג המכונה
ובאמצע היה נקב עגול ברוחב , מהמרכז כלפי מטה, המכונה היה כמין כובע משופע

 כלומר 'כן'חצי אמה ששם שמו מחיצה עגולה בגובה חצי אמה שעליה היו מניחים את ה
והנה המחיצה הזאת של החצי אמה העגולה , את הבסיס שעליו היה עומד הכיור

ועל פי , בולט ממנו עוד בגובהו אמהו. והכן מונח בתוך העיגול הזה. 'כותרת'נקראת 
   'מקלעות'אשר היקפו אמה וחצי היו מצויירים , הכותרת שזהו שולי העיגול למעלה

  ..)א"פסוק ל(והיינו צורות של פרחים   

 

 התאים
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  וציוריהם, הכתפות שבארבע פעמות הכן. ח
'  ד– מהכן –היו יוצאים ממנו , והכן הזה אשר שוליו נכנסו בעיגול שנקרא כותרת

היינו , צדדיו כלומר שהיו יוצאים ממנו רצועות של נחושת בארבע פעמותיו' ת בדכתפו
שזה גובה הכותרת שלתוכו , פינותיו והיו יורדים עד גג המכונה דהיינו בגובה חצי אמה

  ועליהם , 'כתפות'והם גרמו שהכן יעמוד יציב על הכותרת והם הנקראים . 'כן'נכנס ה
  ..)לה. לד. 'פסוק ל(ציורי כרובים   

  
  חישוריהם וחישוקיהם, גביהם, ידותם, אופן בתוך אופן. ט

והמבנה , ועתה נעבור להבין את הגלגלים הנקראים אופנים אשר היו תחת גוף המכונה
, אלא שהחיצון סובב קדימה ואחור כגלגל רגיל. גלגל פנימי בתוך חיצון, שלהם היה

ותנועת סיבובו .  ולשמאלוהגלגל הפנימי שהיה במרכז היה מונח בשכיבה ובלט לימין
ומהגלגל הפנימי לגלגל החיצון היו , כלומר לצדדים של ימין ושמאל, הרוחות' היה לד

והגלגל , כלומר חוטי נחושת המחברים ביניהם הנקראים חישורים, זרועות קטנות
וכך היה לגלגל תנועה הן לקדימה . והמרכז הבולט נקרא גב הגלגל. החיצון נקרא חישוק

י מקל נחושת שהשתלשל "וחיבור הגלגל למכונה היה ע. ן לכל צדדיווה, ואחורה
  וכנראה , פינות המכונה והגיע למרכז הגלגל הפנימי' מד. מהמכונה ונקרא ידות המכונה

  .ז נאחז בו הגלגל ובו היתה המסילה שעליו הוא נע"שעי, שבלט מלמעלה ומתחת הגלגל  
ולכן נעים לכל , ן בתוך אופןובאמת שהגלגלים של העגלות שלנו גם עשויים אופ

אלא , אלא שאין עשויים גלגל בתוך גלגל, הרוחות בנוסף לתנועה של קדימה ואחור
ובשביל , כ בעצם גלגל בתוך גלגל"והיינו ג. שהגלגל נתלה על ציר שסובב לצדדים

  ומבשרי אחזה . דאינו דומה שמיעה לראיה, צריך להתבונן כפשוטו בזה, להבין על נכון
  .אלוק  

  
   פירוש פסוקי הנביא–' פרק ב

  
  ז"פסוק כ

ארבע , ויעש את המכונות עשר נחושת', ז"ונחל בפסוק כ, ועתה נבוא לפירוש הפסוקים
י "ומסביר רש, 'ושלש באמה קומתה, וארבע באמה רחבה, באמה ארך המכונה האחת

, כי האופנים גבוהים אמה וחצי, שהשלש אמות הם הגובה של כל שלשת חלקי המכונה
  , ועל זה היה הכן והכיור, והעיגול שבגגה עוד חצי אמה, ף תיבת המכונה עוד אמהוגו

  .שגבהם לחוד מן השלש אמות  
  

 

 התאים
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  ח"פסוק כ
. 'ומסגרות בין השלבים, מסגרות להם, וזה מעשה המכונה'ח "וממשיך הפסוק בפסוק כ

' י שמסגרות להם היינו שתחילת מבנה המכונה היה דרך מסגרת מרובעת ד"ומבאר רש
ובדפנותיה , ועל המסגרת העליונה הנקראת סרנים. ליד אופן, שנמשכו מיד אופן' על ד

וכאן . שעליהם ציורי האריות והבקר והכרובים, ומסגרות שבין השלבים. היו שלבים
שהיו , והנראה יותר כתבתי והוא, י מילים שלא זכיתי להבינם בשלימות"כתב רש

כמו שנים ושלשה , עם רווחים ביניהם. עמודים זקופים מהמסגרת התחתונה לעליונה
  ובינות לעמודים היו קנים בשכיבה והם הנקראים המסגרות , מקומות ריקים של עמודים

  .שבין השלבים  
  

  ט"פסוק כ
ועל המסגרות 'וכתב . וממשיך הפסוק לתאר את המצוייר את המסגרות שבין השלבים

ומתחת לאריות ולבקר , מעלועל השלבים כן מ, וכרבים, בקר, אשר בין השלבים אריות
ועל 'ומה שכתב הפסוק באמצע ,  היינו כרובים מחדדים ולא בולטים'לוית מעשה מורד

י דהיינו שעל גובה המסגרת העליונה שעמדה על " פירש רש'השלבים כן ממעל
   והוא הכותרת שתפורש 'כן'השלבים שהם העמודים הזקופים היה בסיס שעליו עמד ה

  .ג"וצע, ורי המסגרות מגיע פרט זה באמצע תיאור ציאיךוזה תמוה מאד . להלן  
  

  'פסוק ל
אלא שבתחילה כתב שיש לה גלגלי נחושת וזה לשון , עכשיו עובר הפסוק לגג המכונה

וארבעה פעמותיו כתפות , וסרני נחושת, וארבעה אופני נחושת למכונה האחת'הפסוק 
י שהסרנים היינו הנסרים "ופרש. 'כתפות יצוקות מעבר איש ליות, מתחת לכיור, להם

ש הפסוק על הכתפות שבארבע הפינות "ומ. של המכונה, שבתוך המסגרת העליונה
. שהיא בלשון נקבה, ולא בפינות המכונה.  שהוא בלשון זכר'כן'יצוקים היינו בפינות ה

ולכן פירש שמדובר על מקום מושב הכן היושב בתוך הכותרת העגולה שגבהה חצי 
  , יצוקים נחושת, כתפות אל הסרנים שבגג המכונה' רדים דומשולי הכן יו. אמה

  .ומצויירים בכרובים  
  

  א"פסוק ל
אמה וחצי , ןופיה עגול מעשה ֵכ, ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה'וממשיך הכתוב 

י שמדובר על פי "ופרש. 'וגם על פיה מקלעות ומסגרותיהם מרובעות לא עגולות, האמה
כ דזה "וע. יון שהפסוק דיבר בלשון זכר לא כתב ופיהונקט כך כ, הכן שבתוך הכותרת
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וגובה הכן ממעל לכותרת . שהיה בתוך הכותרת וזהו שכתוב מבית לכותרת, על פי הכן
והיקפו אמה וחצי מצוייר במקלעות והיינו , ואילו פי הכותרת רחב חצי אמה, הוא אמה

  י ובמצודות "א פרש ל-, 'ומסגרותיהם מרובעות לא עגולות'ומה שסיים הפסוק , פרחים
  .פירש דאזיל על מסגרות המכונה  

  
  ג"ב ל"פסוק ל

וקומת האופן האחד , וידות האופנים במכונה, וארבעת האופנים למתחת המסגרות'
ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה ידותם וגביהם וחישוקיהם ' 'אמה וחצי האמה

שהרי המכונה . אופנים כאן מתחיל הפסוק לפרט לנו את פרטי ה'וחישוריהם הכל אחד
וצורת כל , מתחת לתיבת המכונה, שגובה כל גלגל הוא אמה וחצי, גלגלים' עמדה על ד

ותועלתו היתה שיהיה , ששם היה בכל גלגל עוד גלגל פנימי, גלגל זה כגלגלי המרכבה
כי הגלגל הגדול המקיף החיצוני היה בתנועה של קדימה . בו תנועה לכל הרוחות

' כלומר לד, יה גלגל שהיה מונח בשכיבה ותנועתו היא לימין ושמאלובמרכזו ה, ואחור
כלומר שאם היינו מניחים הגלגל , ולכן היה בולט גם מחוץ לגלגל החיצון. הרוחות

, ש גובהו"ע. ולכן זה נקרא גב האופן, היה בולט הגובה של הגלגל הפנימי. בשכיבה
שבו נתלה הגלגל , נחושתשזה מקל , והגלגל הזה נאחז ביד היורדת מתיבת המכונה

 וכנראה שהיה בידית בליטה כעין מסילה מעל ומתחת האופן הפנימי –ולא פורש איך (הפנימי 
  כ היו זרועות דקין של נחושת מבין האופן הפנימי לחיצון וזה "וכמו, )שעליו נע האופן
  .והאופן הגדול החיצון הוא הנקרא חישוקיהם, נקרא חישוריהם  

  
  ד"פסוק ל

 הפסוק לתאר את מבנה הכן שישב על הכותרת שהיא העיגול הגבוה חצי כאן עובר
מן , וארבע כתפות אל ארבע פינות המכונה האחת'. אמה שהיה על גג המכונה באמצעו

והיינו שהכתפות שיצאו בפינות המכונה היו כאילו עיגולים שבאו . 'המכונה כתפיה
כותרת והם היו ביציקה אחת מהצדדים אל כיוון העיגול האמצעי שבגג המכונה הנקרא 

שהיו ' י בפסוק ל"ש רש" ומ–. עם המכונה ועזרו להכן שישב על הכותרת להיות יציב
  ש כאן מפורש שהיו "סותר את מ' לכאו. יצוקים מן הכן בשם ספרים אחרים בסוגריים

  .יצוקים מהמכונה  
  

  ה"פסוק ל
תיה ומסגרותיה ועל ראש המכנה ידו, ובראש המכונה חצי האמה קומה עגול סביב'

 הפסוק מחדש לנו שכל המכונה היתה ביציקה אחת הן הכותרת העגולה שעל 'ממנה
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  והם הנסרים שציפו את מסגרתה העליונה , ראשה בגובה חצי אמה שהיתה במרכז גגה
  .כ"ולא שחיברו אח, הכל נוצק כאחד, והן המסגרות התחתונות, הנקרא כאן ידותיה  

  
  ו"פסוק ל

כרובים אריות ותימורות כמער איש וליות , ועל מסגרותיה, דותיהי, ויפתח על הלחות'
והם הסרנים . וכן נראה מהטעמים, הם דבר אחד, הלוחות ידותיה,  לכאורה'סביב

. ומסגרותיה היינו המסגרת התחתונה, י בפסוק הקודם שהם הנקראים ידותיה"שפרש
ן יש לזכור שעל וכא. ובהם היו ציורי כרובים אריות ותימורות, הסמוכה לאופנים

  ותחתם כרובים , אריות בקר, והוא, המסגרות שבין השלבים היה הציור קצת אחרת
  .מרודדים בנחושת  

  



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשפב

Q ההיכל מאה על מאה R  
  

ּעל רום ֵמָאה, ֵַמָאה על ֵמָאהְוַהֵהיָכל  : כתובכב במשנה במידות ַ.  
, ְּוָרָחב ִמְלָפָניו, ְוַהֵהיָכל ַצר ֵמַאֲחָריו : כתובכג שאחרי זהובמשנה 

ֶנֱאַמר, ְודֹוֶמה ָלֲאִרי ָמה , הֹוי ֲאִריֵאל ֲאִריֵאל ִקְרַית ָחָנה ָדִוד, כד ּׁשֶ
יו ְוָרָחב  ֵמַאֲחָרַאף ַהֵהיָכל ַצר, כהָּהֲאִרי ַצר ֵמַאֲחָריו ְוָרָחב ִמְלָפָניו

  .ִּמְלָפָניו
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  .'ו' ד .כב 

  .'ז' ד .כג 

  .ט" ישעיה כ.כד 

  :תמונת הארי .כה 
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שפג  התאים

ובמשנה , יוצא דבמשנה אחת כתוב ההיכל מאה על מאה
ואיך . כו שאחרי זה כתוב שההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו

 כז ועל זה פירשו רוב המפרשים. יתכנו שני דברים אלו יחדיו
האולם ובית (דההיכל מאה על מאה ברוחב היינו רק בצד מזרח 

ההיכל ( ארכו רק שבעים אמה אבל יותר לצד מערב, )החליפות

  .כח וכך יוצא ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו. )עם התאים יחד
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ההיכל כאן הוא שם כולל לכל בנין ההיכל והתאים והמסיבה ובית הורדת המים והאולם  .כו 
  .ובית החליפות

ושאר רוב . )ט"ד ה"פ(ד הלכות בית הבחירה "הראב. )ז"ד מ"מידות מ(התפארת ישראל  .כז 
לאחר ביאור , ושיטתו יתפרש להלן, ם חולק על ביאור זה" אולם הרמב.הראשונים והאחרונים

  .ם"פ הרמב"התאים ע

ומבוארים . ובצד דרום זה בית הורדת המים, זה המסיבה, בצד צפון,  משני צידי התאים.כח 
  . ובמפרשים שם)'ו' וכן ד' ה' מידות ד(ה במשנ

  . הציור בעמוד הבא
  .לא הכל צויר עדיין בציור

  .כ לפי אמת המידה"הציור אינו כ
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 התאיםשפד

Qוצר מאחריו ורחב מלפניו ,  ההיכל מאה על מאהR  

Q רוב המפרשים  לשיטתR  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
  
  
  

 רוםד

 מערב

 מזרח

 צפון
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שפה  התאים

Q ם"התאים לשיטת הרמב R 
  

  :כט ם"ביאור שיטת הרמב

 אלא מסדרונות ארוכים ,התאים לא היו שורת חדרים קטנים
בצפון חמישה תאים ארוכים זה : לאורך קירות ההיכל מבחוץ

וביחד יוצא חמש עשרה (בשלוש קומות ,  ממזרח למערבלצד זה

, בדרום חמישה תאים ארוכים זה לצד זה ממזרח למערב. )תאים
ובמערב שלושה . )וביחד יוצא חמש עשרה תאים( בשלוש קומות

, תאים לאורך הקיר המערבי של קודש הקדשים בשני קומות
  .)וביחד יוצא שמונה תאים(ומעליהם בקומה השלישית שני תאים 

, וכותל התא כותל ההיכל, ל ומה שכתוב במשנה במידות
  שאחרכותלהו, ובית הורדת המים, כותל המסיבההמסיבה וו

דהרי עבים ( כל אלו אינם כתלים סתומים , המיםבית הורדת

הם הם התאים אלא  ,)הכתוב במשנה הוא חמש ושש אמה
על שם שימוש , אלא שלמקצת מהתאים יש שם פרטי, האמורים

  .כגון המסיבה ובית הורדת המים,  להםפרטי שיש

: תא הנקרא: וון צפוןמההיכל לכי, וזה סדר התאים שבצד צפון
תא הנקרא . )והוא חלול ובתוכו תא, קיר ההיכלהוא ( 'כותל ההיכל'
 ותא .לא 'מסיבה'תא הנקרא . 'כותל התא'תא הנקרא . 'תא'

  .'כותל המסיבה'הנקרא 
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' פרק ד(ובהלכות בית הבחירה , )'ג' מידות ד(ם מבוארת בפירוש המשניות "שיטת הרמב .כט 
  .)'ה' הלכה ד

 .ז"ד מ"פ .ל 

פירוש (ני הקומות שמעליו אינם נקראים מסיבה אבל ש, רק בקומה התחתונה נקרא מסיבה .לא 
  .)'ג' המשניות מידות ד



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשפו

תא . 'ל ההיכלכות': תא הנקרא: משת התאים שבצד דרוםוכן ח
בית הורדת 'תא הנקרא . 'כותל התא'תא הנקרא . 'תא'הנקרא 

  .לג 'כותל'ותא הנקרא . לב 'המים

. 'כותל ההיכל': תא הנקרא:  התאים שבצד מערבשתוכן שלו
 ובקומה העליונה היו .'כותל התא'תא הנקרא . 'תא'תא הנקרא 

ושני תאים אלה מתרחבים על פני השלשה , רק שני תאים
  .שמתחתם

מידת , כגון כותל ההיכל וכותל התא, 'כותל'תאים שנקראים ה
  .היא עם עובי הקיר שלהם, ם הכתובה במשנהרחב

התא :  לי לבאר מדוע נקראים התאים בשמות אלוונראה
ולכן נקרא , לד הסמוך להיכל הרי פשוט דהוא כעין כותל להיכל

וזה מפני , 'תא'נקרא סתם בשם , והתא שאחריו. 'כותל ההיכל'
 התא . שיקראו לו בשם אחר)כמו המסיבה(שאין לו שימוש מיוחד 

כעין כותל לתא משום שהוא , 'כותל התא'שאחריו נקרא 
כי שם היתה , 'מסיבה' התא שאחריו נקרא .לה 'תא'הנקרא 

כותל 'והתא שאחריו נקרא . לו המסיבה המפורשת במשנה
  .כי הוא כעין הכותל למסיבה, 'המסיבה
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אבל שני הקומות שמעליו אינם נקראים בית , רק בקומה התחתונה נקרא בית הורדת המים .לב 
  .)'ג' פירוש המשניות מידות ד(הורדת המים 

ורש בציור כן מפ. ואינו לוואי לדבר אחר, סתם 'כותל' התא שאחר בית הורדת המים נקרא .לג 
  .ט"ד ה"ם בהלכות בית הבחירה פ"של הרמב

  .ל"וק .לד 

כ הראשון שאין לו שימוש "וא, כי מונים מההיכל, כ תא"ואין להקשות מדוע אין הוא נקרא ג .לה 
 אבל התא שאחריו כבר אפשר ,'תא' נקרא, )כי הראשון הסמוך להיכל אפשר לקרוא כותל ההיכל(

  .ל" וק.'כותל התא' לקרוא לו

  .ה"ד מ"ידות פמ .לו 
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שפז  התאים

תא אלא שבמקום , גם כן אותו הדבר, )בדרום( וכן גם בצד השני
והתא . לז 'בית הורדת המים'התא הזה נקרא ', מסיבה'הנקרא 

 כעין לכן הוא, כי הוא התא הכי חיצוני', תלכו'החיצון נקרא 
  .כותל לתאים שלפנים

  

Qם"התאים לשיטת הרמב  תרשים צורת R  
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  .ז"ד מ" במידות פ)ראה בתפארת ישראל(מהטעם המבואר במפרשים  .לז 

  
  דלת    דלת      

  

  בין שני
  השערים

  דלת     דלת     
 

  

    שלש   חמשחמש   
  

    שלש    חמשחמש  

  

                                                                             שששש 
  

                                                   שש            שש  

  
          

  קודש הקדשים          
  
  
  

  בין שני הפרוכות             
  
  

              
  

  היכל-קודש              
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 התאיםשפח

Q ם"היציעים לשיטת הרמב R 
  

ה: לח במלכים כתוב ַאָמה ָרְחּבָ ַּהָיִציַע ַהַתְחתָֹנה ָחֵמׁש ּבָ ּ ּ ּ ׁש ּ ְוַהִתיכֹ,ּ ָנה ׁשֵ
ה ַאָמה ָרְחּבָ ּּבָ ה,ּ ַאָמה ָרְחּבָ ַבע ּבָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ּ ְוַהׁשְ ּ ִית ,ּ י ִמְגָרעֹות ָנַתן ַלּבַ  ּכִ

ִקירֹות ָּסִביב חוָצה ְלִבְלִתי ֲאֹחז ּבְ ִית ּ   .ַהּבָ
ַּהַתְחתֹוָנה:  מביאה פסוק זהלט והמשנה במידות ׁש, ָחֵמׁש, ּ . ְורֹוֵבד ׁשֵ

ׁש, ְוָהֶאְמָצִעית ַבעְו, ׁשֵ ַבע, ְוָהֶעְליֹוָנה. רֹוֵבד ׁשֶ ֶנֱאַמר, ׁשֶ ּ ַהָיִציַע ,ּׁשֶ
ה  ַאָמה ָרְחּבָ ׁש ּבָ ה ְוַהִתיכֹוָנה ׁשֵ ַאָמה ָרְחּבָ ַּהַתְחתֹוָנה ָחֵמׁש ּבָ ּּ ּּ ּ ּ

ה ַאָמה ָרְחּבָ ַבע ּבָ ית ׁשֶ ִליׁשִ ְּוַהׁשְ ּ.  
את  )ם"לשיטת הרמב( כלל אינם מתארים, ומשנה אלופסוק 
  גזוזטראות למבנה התאים בלטו שלושמחוץ, אלא. התאים

 מצפון  והקיפו את מבנה התאים,אחד מעל השני, )מרפסות(
  .המרפסות הללו הם היציעים האמורים. דרום ומערב

  

  :מבנה היציעים

והגג מעל ,  הראשונה ארכה חמש אמות)הגזוזטרא( המרפסת
  .ארכו שש אמות, המרפסת שהוא הרצפה לקומה השניה

והגג מעל המרפסת השניה ,  שש אמותהמרפסת השניה ארכה
  .ארכו שבע אמות, שהוא הרצפה לקומה השלישית
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 .'ו' ו' מלכים א .לח 

 .'ד' ד .לט 
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שפט

  .מ ואין לה גג, המרפסת השלישית ארכה שבע אמות

  

מבחוץ הולך ומתקצר זה יוצא כך מכיוון שהקיר של המסיבה 
דהיינו הגג של המרפסת (הרובד הראשון ,  דהיינו.כמדרגות

והרובד השני על . ח על המדרגה הראשונההונ, )הראשונה
  .וכן השלישית. המדרגה השניה

, ורוחב המדרגה היא אמה, גג המרפסת נסמכת על המדרגה
ולכן התחתונה . באמהבכל קומה מתרחבת המרפסת כ "א

  .מא והשלישית שבע, והאמצעית שש, רחבה חמש
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. ם מתורץ מדוע לא אמרה המשנה רובד שמונה על הגג של היציע השלישית"ולפי הרמב .מ 
. גגואכן מרפסת אינה צריכה , ם אין מדובר על התאים אלא על מרפסות מבחוץ"דלפי הרמב

אבל בקומה , צפה לקומה שמעליהםבשביל שישמשו ר, כן היו צריכים גג, ובקומות התחתונות
 .השלישית אין צריכים גג

  .ועל מה נסמך, איך היה, יש כאן שאלה מה היה עם הקומה הראשונה .מא 

 וכפי שנראה מהלשון, כפי שנראה מפורש בעזרת כהנים, זה פשוט שהיה גבוה מהקרקע
  .'גזוזטרא'

  .כ יוקשה על מה נסמך הקומה הראשונה עצמה"וא
, )ם"שהולך לפי שיטת הרמב(ב במשנה "לא ברע, אך זה לא מוזכר. והיותר נראה שהיה על מגרעת

שהתחתון , מדוע לא כתוב במשנה, ולפי זה יוקשה. ולא מצאנו מפרשים אחרים שמדברים מזה
ב בפירוש שהיה מגרעת כאן כי במשנה לא כתו, כ"ואמנם אין זה קשה כ. כ על מגרעת"היה ג
אבל לא כתוב , כי מגרעות נתן לבית' התחתונה חמש ורובד שש וכו, אלא רק כתוב, וכאן

  .שהקומה הראשונה עצמה היה על מגרעת
אכן לפי זה יוקשה מדוע לא . והם היציע התחתונה, ונראה לומר שהיה אבנים יוצאים מהקיר

כ "ולכן נראה דאכן היה מגרעת ג. יכים רובדיםכ למה היו צר"וא, עשו כך גם בקומות שמעל זה
כי אפשר לומר , כ"ומה שהוקשה מדוע לא הוזכר במפרשים אין זה קשיא כ, לקומה התחתונה

אבל מכל מקום . אך המפרשים לא ראו סיבה וצורך לציין את זה, שאכן היה מגרעת גם שם
  .אמן, יאיר עינינו בתורתו' וה, עדיין קשה קצת

כ לא יוקשה "וא. נראה לומר שאכן היה כן הקומה הראשונה על הארץ, זהאמנם אחר כתבנו 
כ אורך הקומה הראשונה הרבה יותר "אך יוקשה לפי זה דא. עוד מענין אם היה מגרעת אם לאו

  .כי נמשך על הארץ כמה שנמשך, מחמש אמות

 

 התאים
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 התאיםשצ

  

  

  

   

Q  הגזוזטראות-מבנה היציעים  R 
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ומה ולכן נראה לומר שהיה לק. שמשום לא תשים דמים, לקומות העליונות מסתבר שהיה גדר
  .וארכו רק חמש אמה, וכך זה מפסיקו, כ גדר"הראשונה ג

  .ה"ונכתוב זה להלן אי. האיך נאחז הרובד בצד השני, כ למה שכתוב להלן"ובזה יהיה ישוב ג

  
  }-------- -----  אמה5--- -- --- ----- {

 היציע התחתונה

  

  }----- -------------   אמה6---- --- -- --- {

 היציע האמצעית
} -1 -{

  

  }---- --------------   אמה7-------------- --- {

   העליונההיציע
} -1 -{

 

 גג התאים

  

}---- ---------- ---- אמה 6 ---- --------{

  

}---- -------------- ---- אמה 7 --- -- - ------{

 רובד

 רובד
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שצא

  

  .מב  עיין בהערה, ך נסמך הצד השני של הרובדבענין אי
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  . על מה נסמך הגזוזטרה בצד השני, יש כאן שאלה .מב 
 של כותל כי לא היה מחובר בצד, וצריך לומר שנסמך על איזה דבר או באיזה צורה בצד השני

  .וכן אין סומכים על הנס. אבל לא מחובר, רק היה מונח על המגרעת, המסיבה
אופן אחד הוא שהיה עמודים בצד השני ועל העמודים נסמכים . ואפשר לתרץ בכמה אופנים

  . הגזוזטראות בצד השני
  :כזה

  

 

 התאים
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שצב
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 התאים
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שצג
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 במקום כ"ואח, שהיה הקורה במקום שעל המדרגה עבה מאוד, באופן אחר, עוד אפשר לומר
  .ולא היה נופל, וכך היה משתווה המשקל, שיוצא לחוץ היה נעשה צר מאוד

  : כזה)בערך(וציורו 
  

 

 
  

 

 התאים
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שצד
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, אף שלא כתוב שעמדו עליהם(אמנם בעוד דלפי הצורה הקודמת יכולים לעמוד על הגזוזטראות 
ל אבל לפי הצורה הזו אי אפשר בדרך הטבע לעמוד ע, )מצד דרך הטבע,  לעמוד עליהםיכלואבל 

  .כי יכריע המשקל, הגזוזטראות
  .ונראה יותר הצורה הראשונה

  
דמסתבר כן משום לא , שהיה גדר בסוף היציעים: נראה לומר באופן אחר, ואחר שכתבנו זה

כגון לעלות , אלא גם היה לזה איזה שימוש, דמסתבר שלש עשו את היציעים רק לשם יופי(תשים דמים 
וכך זה מפסיק , כ גדר"ן נראה לומר שהיה לקומה הראשונה גולכ. )וכדומה, עליהם עבור איזה דבר

ולפי זה אפשר . וארכו רק חמש אמה, )]כותל בית החליפות[ואינו נמשך עד הכותל הבא (את היציע 
  .ומחזיק את היציע שעליו, לומר שהיה הגדר גבוה

  

  :כעין זה
  

 

 התאים
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שצה  התאים
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אלא רק במקום שלא דברו מזה , אין כוונתינו להכריע כלל, שבצורות והציורים האלה, ויש לציין
  .בדרך אפשר, הננו מציעים הדברים, המפרשים
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 התאיםשצו

Qם" לשיטת הרמב ההיכל מאה על מאה R  
  

, כתלי בית החליפות נמשכים גם אל צדדי ההיכל, ם"להרמב
  .מג  אמהוכך יוצא ההיכל מאה על מאה. דרום וצפון

  .וזו היא הצורה יחד עם הכתלים האלו
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  . כתוב ההיכל מאה על מאה ברום מאה)'ו' ד(במשנה במידות  .מג 

  
  דלת    דלת      

  

  בין שני
  השערים

  דלת     דלת     
  

 אולם

  

    שלש   חמשחמש   
  

    שלש    חמשחמש  

  

                                                                             שששש 
  

             שש                                                    שש

  
          

  קודש הקדשים          
  
  

  

  בין שני הפרוכות             
  
  

              
  

  היכל-ש קוד             

  
           את ההיכל משלש צדדיו מקיף              -            כותל האולם          

  
  שער האולם

 רחבו עשרים אמה

  

  
   חמשעשר אמות 

  

  
 עשר אמות   חמש         

 עשרים אמה



  באר                           החייםה
 

 

שצז  התאים

Q ם " לשיטת הרמב-  ההיכל צר מאחריו ורחב מלפניוR  

  
וכך , ההיכל מוטה במערבו כלפי פניםבנין ם "לשיטת הרמב

   :כזה. מדיוצא שההיכל צר מאחריו ורחב מלפניו
  

  

  

  

  

  

  

  

  

אם , איך נאמר במשנה שההיכל מאה על מאה, ולכאורה יוקשה
  .מה בצד מערבו אינו מאה ברוחב

,  פחות מאמההחלק שנפחת בצד מערבהיה תרץ שונראה ל
בשביל לומר שזה פחות , הפיחות בחשבוןולכן אין נחשב זה 

יוון שאין דכ, מז על ענין אחר מו ביומא' פ הגמ"וזה ע. ממאה אמה
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 .ם"פ הרמב"לעיל לפני ביאור התאים ע, ם"ראה את שיטת המפרשים שלמדו דלא כהרמב .מד 

שפירשו צר מאחריו שרחבו , ם בדווקא לא רצה ללמוד כפי המפרשים האחרים"והרי הרמב .מה 
שרחבו מאה , אלא רצה לקיים את דברי המשנה דווקא כפשוטם. רק שבעים אמה בצד מערב

 .אמה גם במערב

  :א"דף ל .מו 



  באר                           החייםה
 

 

 התאיםשצח

,  אפשר ללמוד גם לכאןכ"וא, זה אמה אין מחשבים את זה
  . לא נכנס בחשבוןשפחות מאמה
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 גבוה עשרים ושלוש אמה )ק"שממנו באו המים לביהמ(שגובה עין עיטם , שם' אביי אומר בגמ .מז 
י אומר שאין "ורש(וה שעל גבי שער המים כ למק"מכיוון שהמים משם באים ג. יותר מקרקע עזרה

וגובה שער המים , )"]חוק כלים שלובים' ונקרא כיום[המים יכולים לעלות להר יותר גבוה ממקום נביעתם 
כ יוצא גובה עין עיטם יותר מקרקע העזרה "א. וגובה המקוה שעל גבה שלש אמה, עשרים אמה

 ואמה מעזיבה של גובה גג השער שהוא והרי יש אמה תקרה', ושואלת הגמ. עשרים ושלוש אמה
כ עושים את זה בעובי "וא, שהשערים בבית המקדש הם של שיש', ועונה הגמ. רצפת המקוה

שכיוון שזה פחות מאמה ', ועונה הגמ. והרי יש את זה המשהו', ושואלת הגמ. )פחות מאמה(משהו 
  .כ"ע. אין מחשבים את זה

  .לא נכנס בחשבוןשפחות ממשהו , כ אפשר ללמוד גם לכאן"וא
  
  

  .ת"ועוד חזון למועד בעזהי.  האוטםעניןלא נכנסנו לפרטי : לציור בעמוד הבא
 .הציור ללא קנה מידה



  באר                           החייםה
 

 

שצט  התאים
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תא  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ספר

  באר החיים
  

  
  רמזי תורה
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תג  

 על כמה,  מדברי רבותינו צרי ודבשת נעתיק בכאן מעט"בעזהי
ארוכה ד, רק מעטונעתיק . שנתבארו בספר הזהמהענינים 

  .ני ים מידה ורחבה מארץמ

  .ומאוחר בתורהואין מוקדם ,  אינו לעיכובארבותינוביאורי סדר 
  

  
  תה....................................................................................ם"מלבי

  תה...........................................................רמזי בית המקדש והכלים ובגדי כהונה
  תיט.....................................................................רמזי חצר המשכן והמזבח

  תכד................................................................................רמזי בגדי הקודש
  תכו...................................................................רמזי מזבח הקטורת והכיור

  תכט..............................................................................תורה אור
  תלז..................................................................................ביאור לענין הכרובים

  תלח...........................................................................זוהר הקדוש
  תנ............................................................................ספר הליקוטים

  תנ......................................... ועשית שנים כרובים זהב-ועשית כפורת זהב טהור 
  תנ...........................................................................טעמי המצוות

  תנו.............................................................................מאור עינים
  תנז.........................................................................שראלעבודת י

  תנז...............................................................ויעש לבית חלוני שקופים אטומים
  תנט..........................................................והבית בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה

  תנט....................................ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו
  תסא.............................................................................אור החיים

  תסא........................................................................................ועשו לי מקדש
  תסא.........................................................................................ושכנתי בתוכם

  תסא................................................................................................ככל אשר
  תסד................................................................................................וכן תעשו

  תע.......................................................................לה מהאור החיים הקדושתפי
  תעב...........................................................................מים עמוקים

  תעב...................................ק על ענין הכרובים"פ הספה"ביאורי עומק ומחשבה ע
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תה  ם"מלבי

 ם"המלבירבינו 

 א נהזי בית המקדש והכלים ובגדי כהורמ
  

Q רמזי המשכן R  
  

וכל המציאות נקרא בשם האדם , נודע שכל העולמות הם מתאחדים כאיש אחד

הם , א מהם הוא ממזג ותכונה מיוחדת"שכמו שכל אברי האדם הגם שכ' פי, הגדול

עד , א משלים את חברו"קצתם וכמתאחדים להיות איש אחד וכולם קשורים קצתם ב

כן כל המציאות , שאם יחסר אבר פרטי אחד או גיד אחד הוא מום וחסרון בכל הגויה

הם ערוכים ומסודרים כאיש אחד וגויה כוללת וכולם ' והעולמות אין מספר אשר ברא ה

וכל אחד הולך מהלך השלמות להשלים ולהעמיד הגויה הכללית כאשר , ז"קשורים זב

וכמו שהאדם עקרו הוא הנשמה האלהית שהיא , רי הגוף את הגוף בכללישלימו אב

ואם תפרד מן הגויה אז כל , המחיה את כל הגוף והיא המשפעת בו התנועה וההשכלה

כן האלהות המתפשטת והשופעת אורה וחיותה בכל , האברים הם עצמות מתות מפוזרות

 הכללית היינו כל והיא המקשרת כל הגויה, העולמות היא נפש האדם הגדול הזה

העולמות הרבים מראש ועד סוף להיות קומה שלמה וגויה כללית שבה יתראה חכמתו 

שחכמתו היא עצמותו יתברך השופע בכל העולמות מזה הצד שהוא , של יוצר בראשית

ס כפי מה שהוא בעצמותו הוא "כי הא( העולמות להניעם ולהנהיגם ולהחיותם ]אל [)את(פונה 

הוא רק מזה הצד שהוא נפש , וכל מה שחזו בו הנביאים והשיגו ממנו החכמים, םנעלם בתכלית ההעל

שבזה ידמו אותו כנפש המתלבש תוך הגויה ומחיה כל אבריו וגידיו , העולמות וחיותם ורוחם ונשמתם

בלב , למשל במוח מתראה כנפש המשכלת, וקנותיו ומתראה בכל אבר כפי מה שיכיל האבר והכלי ההוא

, )וכן תתפשט האלהות בעולם הגדול בכל עולם לפי מה שיכיל כלי העולם ההוא,  וכדומהכנפש החיונית

והגוף הוא רק , וכמו שהנפש באדם היא עקר האדם והיא הנקראת בשם אדם באמת

שהנשמה שהיא האדם האמתי תראה כחותיה , הלבוש החיצון שבו יתלבש האדם הפנימי
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 .פרשיות תרומה ותצוה, בביאורו על התורה .א 

 כבר



  באר                           החייםה
 

 

 ם"מלביתו

 האלהות המתלבשת באדם הגדול כן, י האברים שהיא מתלבשת בהם"ופעולותיה ע

ל "א חז"ונקרא בשם אדם שעז, שהיא המציאות הכללי היא עקר האדם הכללי הזה

   גדול כחן של נביאים שמדמים גבורה של מעלה בצורת )ט ובמדרש קהלת"י' במדבר רבה פ(

  : שמדמים הצורה ליוצרה)ז"פרשה כ(ר "ובב, אדם  

כי כל ,  נקרא האדם בשם עולם קטןשנקרא העולם בכללו בשם אדם גדול כן

וכל המציאות כולו שנוסד בששת ימי המעשה ועד סוף כולם ' העולמות שברא ה

 גלמי ראו עיניך ועל ספרך כלם )ט"תהלים קל(ש "כמ, נקבצו באו ביצירת האדם והושתלו בו

עד שהאדם הוא צלם כל מעשה בראשית והנשמה אשר נפח , פ בפירושי שם"יכתבו כמש

ו שהיא אלהית וחלק אלוה ממעל היא מתפשטת בעולם הקטן הזה ומניעה בו מרוח

ר "ל במדרש ב"ז המליצו חז"וע, ומחיה ומנהיגה אותו כהתפשטות האלהות בעולם הגדול

כי האדם מנהיג את , ה כמלך ואפרכוס שישבו בקרונין"ר עם הקב" משל של אדה)ח"פ(

   את מרכבתו הגדולה שהיא העולם כמו שינהיג המלך העליון, מרכבתו הקטנה שהיא גויתו

  :מעשה בראשית' ש בפי"הגדול כמ  

א מספר המורה כתב שהדמוי אשר דמינו העולם בכללו כאיש "ב ח"בפע

ל לב הוא "ח שי"שהלב מכל בע) א, דברים' מבני אדם יתחלף ממנו בג

וא ושאר האברים הפחותים ממנו מקיפים אותו מבחוץ ובעולם ה, באמצעותו ובתוכו

ח שיש לו לב יקבל "שהאבר הראשי מכל בע) ב, בהפך שהנכבד שבו מקיף את הפחות

ואין כן המציאות הכללי שכל מי , תועלת מהאברים שתחת ידו ותשוב אליו תועלתם

וישפיע ויתן מה שיתן , שישפיע הנהגה או יתן כח לאשר תחתיו לא ישוב אליו תועלת כלל

כי , והשלישי. יבות טבעי ולמעלתם לא לתועלתםכנתינת המטיב החונן אשר יעשה זה לנד

ת אינו כח בגוף העולם אלא נפרד "והשי, זה הכח המדבר הוא כח בגוף ובלתי נפרד ממנו

  והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת לעולם חבור נעלם ממנו תכליתו , מכל חלקי העולם

  :'וכו  

 מקיף את חברו זה ש שבהאדם הגדול כל הנעלה מחברו"ם מ"אומר שדברי הרמב

אבל בבחינה שהוא ממלא כל עלמין כל , יצדק בבחינה שהוא סובב כל עלמין

שער היכולת (ח "ש בע"וכמ, ס מוקף מכולם"הפחות מחברו מלביש את חברו עד שאור א

,  בענין עגולים ויורש שבעגולים המעולה מחברו סובב ומקיף על חברו)'וענף ד' ענף ג

 וכמו 

 ם "והרמב

 והנני 



  באר                           החייםה
 

 

תז  ם"מלבי

כי , אבל ביושר הוא בהפך, ולם הם היותר פנימים מכולםוהעגולים היותר גרועים מכ

ויושר , והחיצוני שבכולם הוא היותר גרוע מכולם, היותר פנימי הוא עליון ומעולה מכולם

וידוע שמה שציירו שכונת , זה מלביש לזה וזה לזה עד שהגרוע מכולם הוא מלבוש לכולם

שעל בחינה , חינה זו דיושרהיא רק על ב, המתפשטת בעולמות להיותם כתפארת אדם' ה

ובבחינה זו העולם הקטן , מ"ח בכ"ש בע"זו אמר ויברא אלהים את האדם בצלמו כמ

  ולב העולם הגדול שהוא אור האלהי , והגדול דומים שהפחות מחברו מקיף את חברו

  :מוקף מכולם  

ערך את ההנהגה באופן שכל הכחות והעולמות וסדרי המרכבה וכל המעשה ' ה

וכבר , א לטוב או לרע"יעשה האלהים בעולמות ערוך ונמשך לפי מעשה באשר 

המשילו זאת חקרי לב למה שהמציאו חכמי המוזיקא בשני כלי זמר אחד גדול ואחד קטן 

יתן , שאם יפרטו על פי הנבל הקטן, העומדים בהיכל מוכן לכך בסדר ובערך ובגבול ידוע

, ל הגדול אשר עשה שהוא העולם בכללושהנב' וכן ערך ה, הנבל הגדול זמירות לעומתו

לפי מה שיפרט האדם על פי הנבל הקטן , טוב או רע, יתן זמירות לנגן נגוני שמחה או עצב

, וחוקיו ומשפטיו' שאם ישמיע נגונים ושירים טובים ותשבחות כפי מצות ה, שהוא גופו

ואם ישמיע , כן ינגן הנבל הגדול שהוא העולם שירי שמחה וחדוה שפע וברכה וכל טוב

כן יגדל המספד על הנבל הגדול על החרבן , ותורתו' קול קינים והגה והי בעברו מצות ה

ובאשר המאציל חפץ תמיד להיטיב ולהשפיע אך טוב , וההשחתה שיהיה בכל העולמות

י מעשיו הטובים שבם יעורר עוז "ז ע"א מבלעדי עזר האדם שיתן לו כח ע"וזה א, וחסד

דומה גם בזה אל לב האדם לאדם שמקבל תועלת וכח מהאברים כ הוא "א, וחדוה למעלה

שתחת ידו שהם ישלחו אליו מרוצת הדם והחיות ויתנו לו כח להשפיע ולהריק חיות לכל 

זה יצדק , גם ההבדל השלישי שנתן שהכח המדבר הוא כח בגוף ובלתי נפרד ממנו, הגויה

להית שהיא חיה ורבת לא על הנשמה הא, על השכל הנקנה שהוא כח בגוף בלתי נפרד

וקשורה עם הגויה הוא רק כל ימי חיי הגויה לצורך העמדת , פעלים גם כשתפרד מן הגויה

ת ממלא כל עלמין שהוא רק לצורך העמדת העולמות "ודומה לזה ממש מה שהשי, הגוף

  וקיומם שהוא המחיה ומעמיד אותם כנפש את הגויה וכשיסתלק מהם אז ישובו כולם 

  :ס שאין לו שום קשר עם העולם" לבדו בכחו הא'ונשגב ה, לאפס  

ל "ר, ה את עולמו נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים"ל שמיום שברא הקב"חז

 והנה 

 ואמרו 



  באר                           החייםה
 

 

 ם"מלביתח

שהאדם יטהר ויתקדש בעולמו הקטן עד שהאלהות שבו תמשול על הגוף וכחותיו שאז 

ארה ואז תעלה הה, הוא אלוה בתחתונים כי מושל על כחותיו בכח הבחירה והאלהות שבו

והיה כנגן המנגן בקול נאה וקול משובח עלי הגיון בכנור , ממעשיו להאיר לכל העולמות

התחתון וירננו כל כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים וכל כחות הטבע אשר בעולם הגדול 

ובזה עקר השכינה בתחתונים כי , נעים זמירות לעומתו ויזילו שפע וברכה מאת חי העולם

וזה היה בימי האבות שהתחילו להוריד , ית לכל העולמותמשם תצא ההנהגה הכלל

ל שבאשר הנהיגו מרכבות גופם "ר, ל האבות הן הן המרכבה"ש חז"השכינה לארץ כמ

והחיות והאופנים המנהיגים את גויתם אל אשר יהיה שמה רוח האלהות הצפונה בנפשם 

יאות בכללו וכן לפי מעשיהם והכנתם בקדש נמשכה המרכבה הגדולה שהיא המצ, ללכת

שזה נמשל בפי הצופים לרוכב בשמי שמי , אחרי האלהות ושכינתו הממלא כל המציאות

עד שנמשך , קדם במרכבה הגדולה שנמשך לפי מה שינהיגו המה את מרכבתם הקטנה

והאלהות אשר בעולם הגדול נמשך אחרי האלהות אשר בעולם , הכל הכולל אחרי החלק

  והם , עליהם בקדש'  המקדש ואהל מועד אשר שכן הכ הם היו המרכבה והם היו"א, הקטן

  :הורידו את השכינה לארץ  

' ויחידים קדושי עליון אשר זכו להיות מקדש לה, באשר בני עליה המה מועטים

ונפשות כל המון בית ישראל הגם שהם מאורי , ומעון לכבודו הם יקרי המציאות

 כל נפש ונפש היא רק ניצוץ קטן ז"בכ, אור נאצלות מזיו האלהות וחלק אלוה ממעל

מהמון הרוחניות האלהיות אשר תתיחס בכללה בפי האלהיים לקומה שלמה מתוארת 

בכוחות נשגבים רבים אשר ימליצום לשבר את האזן בשם איברים פרטיים על שם 

וכל נפש ונפש תתיחס בערך , פעולתם המתחלפת וכחותם הכולל כל מיני קדושות

לערך ניצוץ פרטי שביב אשיי מתפרד מאבר פרטי מכלל הקומה הנפלאה הזאת רק 

ואיך תהיה היא מרכבה לשכינת הכלל הכולל בשאינה מתיחסת רק , הקומה הכללית

ל שאין השכינה שורה על פחות משני אלפים ושני רבבות "כ אחז"ע, לחלק מחלקיו

 כי כבר שערו בחכמתם האלהית כי לא יספיקו הנפשות להיות מעון ומשכן, מישראל

כי כשיצטרפו האורות הפרטיים , לאור השכינה בכללה עד שיתקבץ מהם כשעור הזה

כבר יתהוה מהם אור גדול מופיע בהדרו , המתלכדים בכל נפש מהנה ויאירו כאחד

כמו שבהתאחד עשר נרות יגדל אורם , מתיחס עם אור השכינה הבאה לשכון כבוד בתוכם

וכן יוסיף אור הנפשות , רבו ויתאחדו הנרותעשר פעמים מנר יחידי וכן יוסיף האור כל שית

אולם 
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 בעשרה )ד דברכות"בפ(ש "וכמ, כל עוד שיוסיפו מקהלות המתאספים במכסת נפשות

אלהינו אלהי ' ברבוא אומר נברך לה', במאה אומר אלהי ישראל וכו, אומר נברך לאלהינו

 מבואר כי בהתרבות הקבוץ כן תגדל התפארת וכן תוסיף, הצבאות יושב הכרובים

ש כשיתאספו ויתאחדו ששים רבוא נפשות וידליקו ששים רבוא נרות "וכ, ההארה

  ששעור הזה כולל כל האורות והזהר והרוחניות הנמצא בקומה הכוללת שאז ימשיכו את 

  :האלהות למטה בכל כבודו וזיוו ותפארתו בכל פרטיו  

 שחוברה ז בירושלים בעיר"היתה הכונה במלאכת המשכן והמקדש אשר נבנה אח

לה יחדו שם נתאחדו כל נפשות האומה הישראלית ויעמדו כאיש אחד פרטי 

הכולל בנפשו כל ההארות והרוחניות הנמצא בזהר האלהי המאיר לעולם כולו בכבודו 

באשר אליו יפנו וינהרו מכל מקומות פזוריהם ובכל תפלותיהם ומעשיהם בקדש דרך הנה 

נמצא כל ישראל ' מחזיר פניו למערב וכו העומד במזרח )ד דברכות"פ(ש "פניהם כמ

ונשלם בזה הקומה השלמה הנפשיית המתיחסת לקומה הרוחניית , א"מכוונים לבם למק

ל בתוך "ר, א ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"ועז, אשר משם אצילות נשמותיהם

ה היה "ובאשר מרע, נשמותיהם שהתאחדו במקדש הזה לקומה שלמה וגויה כוללת

א ובנפשו היו כלולים כל האורות הנקבצות בקבוץ כלל ישראל אשר שקול כששים רבו

כ מקדש כולל שבו שכן המלך הכבוד בכבודו "והוא עצמו היה ג, ק"התאחדו בבהמ

ל "ש במדרש שהיה משה תמה על מעשה המשכן מי יוכל לעשותו וא"כמ, ובאורותיו

הר ועצמה ל שהתפלא איך ימלאו הנפשות ז"ר, השם אפילו אחד מכם יכול לעשותו

ל השם שיצויר זה "וא, עליהם באופן זה' להכיל בקרבם הקדושה הכוללת שיופיע כבוד ה

 )בתוכם(ש ועשו לי מקדש "כמ. גם באיש אחד אשר יכין את לבבו ויעש לו מקדש בתוכו

ושכנתי בתוכם היינו אם יתקדש בקדושה העצומה עד אשר יהיה בעצמו לגוי גדול ועצום 

ת עד שיהיה שקול כנגד כל ישראל הכוללים בנפשותיהם כל ונפשו תלבש הדר ואלהו

א לו "עז, הדר המרכבה העליונה ומחנה האלהים זה אשר במקדשו הגדול בכל העולמות

כי במשה עצמו נמצא תבנית המשכן וכל , ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן

ל העם כולו אשר כי המשכן שהוא הגויה הכללית האוספת בפנימותה כל הנפשות ש, כליו

י "יתאספו בתוך גויה זו כאלו הוא איש אחד שהמשכן הוא גוף האיש ונפשות כל ב

כמו שגוף משה התלבש בו נשמתו שהוא שקול כנגד כל , המקובצות בו הוא רוחו ונשמתו

 וזאת 
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  שכן יעשו הכלל מה שעשה משה , א וכן תעשו"ועז, נפשות ישראל המאוסף במשכן

  :שראלשהיה שקול כנגד כל י, בפרט  

ק המקבץ אותם כאיש פרטי כל הפרטים אשר יבואו באיש "בהכרח שיבואו בבהמ

שכמו שבגוף האדם אשר הוא לבוש אל כחותיו הנפשיים נמצאו בו אברים , פרטי

כן בהכרח שימצא , וכלים אשר בם ישתמשו הכחות הנפשיות ויוציאו פעולותיהם לחוץ

הכללי שהוא האומה בכללה אשר ידומה בבית המקדש אשר הוא לבוש וגוף אל האיש 

, כ כל הכלים והחלוקות שימצא בגוף איש פרטי"ג, עתה בצרופו בתואר צלם איש פרטי

הראש והגלגלת שהוא מעון ) א, שבגוף אדם פרטי נמצא שלשה חלוקות, וכן היה באמת

, מן הצואר עד החזה שם תשכון הנפש החיונית שמשכנה בלב) ב, ומשכן לנפש המשכלת

חלק התחתון של הגויה מן החזה ולמטה שם משכן נפש הטבעיית והצומחת אשר ) ג

י הכלים שהם האצטומכא והכבד והקרבים ובית המבשלות אשר "תעשה מלאכה ע

י הכחות הידועים שהם "יבשלו שם המאכל ויחלקו לכל האברים מנות איש לפי אכלו ע

ם "ש הרמב" המקדש כמוכן היה בגוף הכללי שהוא, המושך והמחזיק והמעכל והדוחה

 אלו דברים שהם עקר בבנין הבית עושים בו קדש וקדש הקדשים ועושים )ח"הלכות בהב(

וכשנבקר את , מחיצה אחרת סביב להיכל רחוקה ממנו כעין קלעי החצר שהיה במדבר

הכלים שהיו במחיצה השלישית ראינו שדומים מכל צד לכלי הנפש הצומחת שהוא 

מעכלים את המאכל ומבשלים אותו ומוציאים את האפר האצטומכא וכל חדרי בטן ה

ושם היו סירותיו ' וכן היה שם המזבח האוכל ומעכל המזון הרוחני ולחם ה, הנרקב לחוץ

, לדשנו ויעיו ומזרקותיו ומזלגותיו שיראה המעיין שדומים לכלי האצטומכא מכל צד

חיה האדם ודומה ובמחיצה האמצעית היה שם הלחם הפנימי והמזון הקדוש שעל הלחם י

ושם היה מזבח הקטרת אשר יהיה ממנו ריח ניחוח והנאה , כהלב שממנו תוצאות חיים

, רוחניית שהנשמה נהנית ממנו והוא מקביל נגד עכול השני שבלב שכולו ענין רוחני אוירי

  ת שהוא דומה עם המוח ששם משכן הנפש "ובמחיצה השלישית היו הארון והלוחות והס

  :המשכלת  

ז עד שהאדם עולם קטן "כ יחוס זל"התבאר כבר שהאדם והעולם יש להם ג

ז חלקו את העולם "הנה חכמינו הקדמונים בהשקיפם ע, והעולם אדם גדול

ז עולם "לשלש חלוקות שהם עולם השפל ועולם הגלגלים ועולם השכליים הנפרדים ולפ

 ז "לפ

 ובאשר 
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הארץ זרועיה תצמיח השפל נערך נגד הנפש הטבעיית שכל ענינה להצמיח גוף האדם וכן 

וכל רוח חיים אין בקרבה כי החיות שבעולם הזה שרשו מעולם הגלגלים ששם מקור 

, כ ניחס נפש החיונית לעולם הגלגלים"התנועה וכלם חיים ומשם מקור החיות והתנועה וע

  ואת נפש המשכלת ייחסו לעולם השכליים הנפרדים שהם ישפיעו מעינות השכל ומימי 

  :החכמה והדעת  

עולם , שהם, היה להם סדר אחר וחלקו את העולמות לארבעה' הבאים בסוד ה

שכולל את , ועולם העשיה, ועולם המלאכים, ועולם הכסא, האצילות והספירות

כי הקדמונים לשטתם שחשבו , וכן האמת, הגלגלים והכוכבים והעולם השפל בכלל

כ יחסו להם החיות או גם "וע, יסודות רק מגשם חמישי' שהגלגלים והכוכבים אינם מד

אבל נגלה לחכמי דור אחרון שהכוכבים הם , ע"כ עשאום לעולם בפ"וע, ההשכלה

ואין הבדל בינם ובין הארץ , מורכבים מיסודות כמו הארץ שלנו וכולם דוממים מתים

רק , וכן התבאר במרכבת יחזקאל שהאופנים שהם הגלגלים אין בהם חיות בעצמם, שלנו

 כי רוח החיה )'יחזקאל א(ש "נועה מן המלאכים המניעים אותם כממקבלים החיות והת

עולמות שהוא האופנים שהוא העולם ' המרכבה שיחזקאל ראה ג' והתבאר בפי, באופנים

ועליהם עולם הכסא ששם הבינה , העשיה ועליהם החיות שמהם יושפע שפע החיות

ויחוסו אל האדם וכן בארתי בקונטרס החרש והמסגר שציור האדם הגדול . וההשכלה

שהוא העולם הקטן מתחיל מן העולמות הנפרדים שהוא מעולם הכסא ולמטה שהם 

יצוירו כעין גוף ולבוש אל אור הצחצחות הנעלם בתוכם ויתגלה בכל עולם כפי כלי העולם 

ז ביחוס חלקי האדם אל חלקי העולם יהיה המוח כנגד עולם הכסא "ולפ, ההוא והכנתו

והלב כנגד ,  ולנגדו היה בית קדש הקדשים בגוף הכלליששם שרש המחשבה והבינה

וחדרי בטן נגד עולם , עולם המלאכים ונגדו במשכן המחיצה האמצעית שהוא ההיכל

הנה , ז נבוא אל הבאור ברמזי חלקי המשכן"ועפ. האופנים ונגדו חצר המשכן וכליו

, בינה אל הלבאולם המקובלים יחסו החכמה אל המוח וה, החוקרים יחסו הבינה אל המוח

שכבר , בינה לבא ובה הלב מבין, ואמר בתיקונים חכמה מוחא היא מחשבה מלגאו

שהחכמה היא המקובלת ונופלת על דברים שיש , התבאר אצלנו ההבדל בין חכמה ובינה

י "ע' בהם שני דרכים ואין האדם יכול לדעת מעצמו דרכי החכמה רק היא נתונה לו מה

ש "י התבונה האנושית וכמ" מה שהאדם מבין מדעתו עפובינה הוא, התורה או הנבואה

ויחסו הבינה האנושית אל הלב כי מהלב ישולח אד דק אוירי אל המוח לטהר , משלי' בפי

 נם אמ
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אבל החכמה שבאה מהשפעת אלהי למעלה משכל , אותו עד שיבין מעצמו כל דבר בינה

, ן השכל האנושיהשפעה זו תחול על המוח וכח המחשבה והדמיוני והוא למעלה מ, אנושי

יהושע אומר ' אליעזר אומר בראש ור'  היכן החכמה מצויה ר)ריש משלי(כ אמר בילקוט "וע

ם שסבר "ושלמה התחיל ספרו במ, שסבר שהחכמה בראש' ודוד התחיל ספרו בא, בלב

י "אליעזר מדבר בחכמה הבאה ע' ר, א מדבר בענין מיוחד"וכ, ש"שהחכמה הוא בלב עיי

' ור, ק"השכל אנושי יכול עליה ומזה דבר דוד בספרו שיסד ברוההופעה אלהית ואין 

י שכל אנושי "עפ" להבין אמרי בינה"וכן שלמה יסד ספרו , יהושע מדבר בבינה אנושית

כי בו נתנו , י שפע אלהית"ק היה רמז על החכמה הבאה ע"והארון שנתן בקה, פ שם"כמש

  וזה יחס בעצם אל הראש בגוף , י נבואה והודעה אלהית"לוחות העדות שבאו אליהם ע

  :ואל עולם הכסא באדם הגדול שהוא העולם, האדם הפרטי  

והיו , )ד"דף י(ב "בב' הארון היה במדה כדי שיונחו בו שני לוחות הברית כמו שמפ

חלק של צד המצח הנקרא , שני לוחות כנגד המוח שהוא מחולק לשני חלקים

ואחר שנשברו הלוחות והונחו , ס"צערעבלוש וחלק של אחורי הראש הנקרא "צערעברו

ל שהוא מחולק "השברים תחת השלמים הורו השבורים על מוח הארוך שתחת המוח הנ

כי דעת ' ד והם ד"חב' ל שהמוחין הם ג"י ז"ומפורש בכתבי האר, כ לשני חלקים"ג

חללים ' חללים פנוים מחלקי המוח ונקראים ד' ובתוך חלקי המוח יש ד, ג"מתפשט לחו

חללים פנוים מהלוחות ברחבו ' ונגדו היו בארון ד, רהטי מוחא' מוח והזהר קראם דשב

ל "ר, נשתיירו שני טפחים פנויים' מ צא ופרנס ארון לרחבו וכו" לר)ד"דף י(ש בשבת "כמ

ובצד ארכו ', טפח מצד זה וטפח מצד זה והרי בכל צד שני חלקים חלל נגד כל לוח הם ד

ת מונח וזה נגד החלל שיש בין המוח לעצם הגלגלת חלל "טפחים שבם ס' היה שם חלל ב

לרמז על עולם , והלוחות היו מסנפרינון, שיש בו מעט אויר זך הנקרא בזהר אוירא דכיא

ארונות שני ' ארונות שהמוח נתון בג' וצוה לעשות ג, הכסא שראה אבן ספיר דמות כסא

ך "ל כתר תורה שהם תרוצוה לעשות עליו זר זהב לרמז ע, קרומי המוח ועצם הגלגלת

וקראו בשם זר כי כולל בתוכו גם זר , מצות חכמים' ג מצות וז"אורות היוצאות מתרי

וצוה לעשות שני , פ זר עולה כתר עם הכולל"השלחן והמזבח שכתר תורה כולל כולם וג

עשה גם '  אוזן שומעת ועין רואה ה)'משלי כ(ש "י מ"הוא עפ, בדים לשאת את הארון

ת התורה צריך חוש הראות שיראה בעיניו ויעיין בספר התורה ושיראה שלקבל, שניהם

פ והם הבדים "ושישמע באזניו קבלת האבות ותורה שבע, הגדול בעין הבחינה' מעשה ה
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וכן גידי השמע , וידעו שגידי הראות צומחים מן המוח עד העין, הנושאים את הארון

והם , ם אל נפש האדם פנימהשבהם יקבל המוחשים ויביא, צומחים מן המוח עד האזן

, שבהם קבועים במוח מצד זה ובעין ובאזן מצד זה, ולכל בד שתי טבעות, שני מיני בדים

לכם לב לדעת ועינים לראות '  ולא נתן ה)ט"דברים כ(ש "וצריך שלא יסורו משם רגע כמ

מכל ש שהיו ארבע טבעות "ולמ,  פן יראה בעיניו ובאזניו ישמע)'ישעיה ז(, ואזנים לשמוע

ואחר שתקבע הבדים , שהם ארבע שהם שמונה, לרמז כפלות העינים והאזנים, צד

  שאז יקרא בעיניו בספר התורה , בטבעות אז ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך

  :פ"שבכתב וישמע באזניו קבלת תורה שבע  

ים מ שהכרוב"ומבואר בזהר בכ, צוה לעשות כפורת על הארון ועליו שני הכרובים

כי שורש התורה בא מעולם , ש בפרדס ערך כרובים"מ צדק ומשפט וכמ"הם תו

ומשם מתפשטת למטה אל , פ"ומלכות תורה שבע, תפארת תורה שבכתב, האצילות

. ל"ושכינתו שאל זה רמז בארון הנתון שם כנ' ק ששם היה כסא ה"עולם הכסא שנגדו קה

אמר למשה אחוז בכסא כבודי '  וה, שהתורה וכסא הכבוד קדמו לעולם)א"פ(ר "ש בב"וכמ

אולם הכסא , )ז"דף פ(ש בשבת "כמ,  מאחז פני כסא)ו"איוב כ(והחזר להם תשובה שנאמר 

 שבין ]המסך[ )המשך(שיורדים דרך , מקבל את התורה מן שני הכרובים שבעולם האצילות

  שבין עולם האצילות אל]ע"שער אבי[ש בעץ החיים "עולם האצילות לעולם הבריאה כמ

והמסך הזה מחבר עולם האצילות והבריאה והוא הכפורת שעל הארון , הכסא יש מסך

 דאצילות ]כי מלכות[ )כמלכות(ולכן צוה שיהיו הכרובים מן הכפורת , ועליו שני הכרובים

וגג דבריאה הוא קרקע דאצילות כי רגלי בני עליה העליונה , שבה להיות עתיק דבריאה

 והכנפים רומזים )ב"ע פי"שער אבי(ח "ש בע"מסך ההוא כמג "נ דאצילות דורכים ע"שהם זו

וצוה שיהיו , על השפע שמקבלים ממה שלמעלה מהם עת יגביהו עוף אל החכמה והבינה

פורשי כנפים למעלה וישפיעו למטה ויסוככו על הכפורת וכן שיהיו פניהם איש אל אחיו 

אוף '  דכר ונוקבא וכור יצחק כל אתר דלא אשתכח" א)אחרי מות' פ(הנעלם ' ש במד"כמ

ושם ופניהם איש אל אחיו משגחין אנפין באנפין וכד מהדר ', הכא כרובים דכר ונוקבא וכו

ובמקדש של שלמה היו , מנוקבא ווי לעלמא דהא צדק ומשפט מכון כסאך' דכורא אפי

עוד כרובים שעמדו על הארץ אצל הארון והיו של עצי שטים ופניהם אל הבית שהם רמזו 

 ולתבנית המרכבה הכרובים זהב )ח"ח י"כ' א(ה "ש בד"בים של המרכבה כמעל הכרו

מבואר שכרובים שעשה שלמה הורו על הכרובים ', לפורשים וסוככים על ארון ברית ה
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ובאשר במקדש שרתה השכינה בקביעות וגם הנהגת , של המרכבה שהם בעולם היצירה

כרובי המרכבה שמנהיגים את הטבע והמערכת בא מלמעלה עשה גם כרובים מכוונים נגד 

כ עמדו בארץ ופניהם היו אל הבית כי שם לא נמצא הזווג "וע, האופנים שהם המערכה

ל שהוא השפעת "ט וסנד"ן כתב שהם מט"והרמב, ולא היה מזהב טהור, כמו למעלה

ואם לא היו , ובמדבר שלא היה עדיין משכן קבוע לא היו כרובים אלה, החיות אל האופנים

ש ועשית שנים "ולכן רמז לו גם כרובי שלמה במ, גל היה תיכף המקדש הקבועחוטאים בע

ל וחוץ משני כרובים שתעשה על הכפורת "ר, ועשה כרוב אחד מקצה מזה' כרובים וכו

ש ועשית שנים "ועמ, ל שיעמוד בצד הארון וקצהו"תעשה עוד כרוב אחד מקצה מזה ר

, ל על הכרובים שעל הארון"רכרובים משני קצות הכפורת מפרש מן הכפורת תעשו 

ובצלאל שעשה לאחר העגל שלא היה עתיד להיות משכן קבוע ולא עשה רק שני כרובים 

ואמר , אמר במעשה כרוב אחד מקצה מזה ולא אמר ויעש כרוב אחד כמו שאמר בצווי

שנית ונתת את הכפרת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות שתחלה אמר זה 

י המקבלים אותה שיביאו את הבדים בטבעות היינו "עו למוד התורה עלהורות איך ישפי

יקבע תורתו בלבם ' וה' כ יהיו למודי ה"ע אליה ועי"ויכינו א' שיראו וישמעו ויקבלו דברי ה

י שיאירו המאורות "ופה באר ההשפעה הבאה מלמעלה שע, ויתן את העדות אל הארון

י "ומפרש שזה יהיה ע,  יתן את העדותהעליונים השמש והירח ויגיהו אורם אל הכפורת

חלקי הגויה והנשמה ' והנה נפש רוח ונשמה משכנם בג', שאועד לך שם ודברתי אתך וכו

ויש עוד שתי נפשות הנקראות בשם חיה ויחידה שהם אין להם מקום , משכנה במוח

, אחד גבוה במעלתו מחברו ומשפיע על חברו, מיוחד בגוף רק חופפים עליו למעלה

 והם פורשי ]שהיה נגד הנשמה שמשכנה במוח[ם רמזו שני הכרובים שהיו על הארון ואליה

כנפים למעלה כי משכנם בעולם העליון בצרור החיים ומשלחים אורם משם על הזוכים 

  ומשה זכה , וכן פניהם איש אל אחיו, ק ויתנבאו ויראו מראות אלהים"להם שאז יחזו ברוה

  :א ונועדתי לך שם" הכפורת שעזלנפשות אלה ועל ידם דבר עמו מעל  

כי באשר בשני הלוחות שבארון בלוח אחד היו , למד דעת את העם בענין ההנהגה

כתובים חמש מצות שבין אדם למקום ועל לוח השני היה כתוב חמש מצות שבין 

לעשות ' המלך ושריו שהיו ממונים מה, והיו בישראל שני מיני מנהיגים, אדם לחברו

ג ומורי הדת היו ממונים ללמד את "והכ,  עושי רשעה בין אדם לחברומשפט ולבער כל

ונגדם עמדו שני הכרובים , העם ולהשגיח על עבודת האלהים ומצות שבין אדם למקום

 גם 



  באר                           החייםה
 

 

תטו  ם"מלבי

אחד הסוכך בכנפיו על צד האחד של הארון שבו הלוח המזהיר על מצות שבין אדם 

וח המזהיר על מצות שבין והשני הסוכך בכנפיו על צד השני של הארון שבו הל, לחברו

והיה צריך ששני , כ עמדו שניהם על הכפורת הסוכך על הלוחות בכלל"וע, אדם למקום

ש ויתנשאו על כל עניני החומר ותאוותיו "הכרובים יפרשו כנפים למעלה שיעשו הכל לש

וצוה שיהיו פניהם איש , איש כפי עבודתו' ושיהיו סוככים על הכפורת ומגינים על מצות ה

לא כמו שהיה בימי מלכי בית שני הרשעים שהיו , ז"ג יהיו עוזרים זל"אחיו שהמלך והכאל 

, שם'  הסיר המצנפת והרים העטרה וכמו שפי)ו"יחזקאל כ(ש "כמ, משפילים כבוד הכהונה

רק יהיו פניהם איש אל , ולא ככהנים הרשעים שהפיחו מרד והרימו יד בכבוד המלכות

  ל מגמת פניהם אל "וכן יהיו פניהם ר, לום תהיה בין שניהם ועצת ש)'זכריה ו(ש "אחיו וכמ

  :הכפורת לחזק עמוד הדת ויראת אלהים ולשום משפט וצדקה בארץ  

שלפי מה שבארנו היו כנגד חלק הגויה שמן הצואר עד , נבאר הכלים שהיו בהיכל

, השלחן היה נגד המזון, והיה שם השלחן והמנורה, החזה ששם משכן רוח החיים

ובאשר , י הדם שהוא הנפש החיונית כנודע"שהלב הוא הזן ונותן חיות וכח לכל הגויה ע

צוה להניח שם לחם , י הברכה שבמקדש"שהמזון והפרנסה יצא לכל העולם ע' רצה ה

הושפע ברכה ושובע לכל העולם כי אין הברכה שורה ' ומלחם ה, הפנים שהיה בו ברכה

יחזקאל (ש "י המלאכים מניעי הגלגלים כמ"ות בא עויען שבעולם הגדול החי, על דבר ריקם

ב חדשי השנה להכין את הלחם "והם המסבבים את המזלות בי,  כי רוח החיה באופנים)'א

וצוה , ב לחמים להכין את הלחם ממקום נעלה יותר שיש בו ברכה"צוה להניח י, והמזון

ובאשר זה , כנודעוכן למעלה , ב מזלות נחלקים לשש שש"שיהיו שתים מערכות כי גם י

היה , בעצמו שהוא פותח ידיו ומשביע לכל חי' נקרא לחם פנים שבא מלפני ולפנים מה

שהקנים היו , ד קנים בכל מערכה"שם סימן לידים הטהורים במה שהיו שתי סניפים וי

קנים והלחם ' א מג"והיו ארבע לחמים נסמכים כ, ד כמנין יד"כנגד פרקי הידים שהם י

פרקים בכל אצבע ובהגודל אין שם ' י קנים כמו שבארבע אצבעות יש גהעליון נסמך משת

וכבר בארנו בספר שירי הנפש שהלבונה , והסניפים היו כנגד זרועות עולם, רק שתי פרקים

' מרמז על הרוחניות שבהצומח כי הוא חלק הנותן ריח בהצומח ולכן היה נקטר לה

, ז היו שני בזיכים"וע, מץ לכל סדרקו' שהלחם ניתן לכהנים ורוחניות הצמחים העלו לה

ומטעם זה ששת ימים , וצוה ביום השבת יערכנו כי בשבת יושפע המזון לכל השבוע

ולכן בשבת נסתלק מעל , ויכולו' פ' ש בפי"י שביום השבת לא יהיה כמ"תלקטוהו ע
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וצוה לעשות זר זהב שהוא סימן , ומזה בא הברכה לכל השבוע, השלחן ונסדר אחר תחתיו

ושיהיה מסגרת טופח שלא להרבות ,  מלכות שהוא ציון השלחן והעושר והגדולהלכתר

ז מורה המסגרת ושרק על המסגרת ראוי הזר "מותרות ותענוגים רק יהיה מצומצם שע

  לאמר דברי תורה על , והלחם יהיה לחם פנים, והכתר לא על המרבה בתענוגים ובמותרות

  :כילה תהיה כקרבן המתקבל בפניםהשלחן ושיהיו עניים מאוכלי שלחנו עד שהא  

, שהסכימו כולם שהיא מורה על אור ההשכלה והדעת, צוה לתת שם את המנורה

וכבר כתבתי שהארון היה מורה על חכמת התורה והנבואה שהיא החכמה הבאה רק 

והמנורה היה מורה על מה שישכיל האדם מדעתו להבין בכח , י הופעת אלהים בנבואה"ע

, וחכמת התורה לא נמצא בעולם המלאכים, ההבדל בין חכמה ובין בינהשזה , התבונה

אבל נמצא בהם שכל ותבונה שהטבע בם , שהרי בקשו את התורה ולא ניתנה להם

והם המשפיעים שכל ותבונה ממין זה על האדם לכן סדר את המנורה עם השלחן , בטבעם

ות היה השלחן בצפון שמצד שהם משפיעים החי, ל"בהיכל שהוא נגד עולם המלאכים כנ

וכבר הבאתי , ומצד שמשפיעים ההשכלה לשכל הטבעי העמיד את המנורה בדרום

ל והמקובלים שהחכמה האלהית והנבואה הוא מתיחס אל המוח שעליו "שדעת חז

י "ש הלב מבין שע"אבל התבונה האנושית מיוחס אל הלב כמ, משפיע רוח הנבואה

זוקק יעלה אד דק אל המוח לטהר את כליו עד שתניף הריאה על הלב ותנשוב אויר צח ומ

ופרי התבונה הזאת הם שבע חכמות , שיגבר בו כח התבונה להבין דבר מתוך דבר בבינתו

ולעומת זה היה במנורה שמורה על אור השכל שבעה קנים , שהמציאו בני אדם משכלם

ריאה וכן יתיחסו אל שבע כנפי ה, שכולם פונים אל נר האמצעי שהיא החכמה האלהית

ולכן העמידו אותם בדרום , שהם מניפים רוח צח אל המוח וידליקו שבע נרות המנורה

ט "והיה במנורה מ,  הוא בשמאל]שכנגדו היה השלחן ולחם הפנים[שהריאה הוא בימין והלב 

ועם המנורה , ט"ה מ"ב גביעים ס"פרחים כ' א כפתורים ט"דברים שהם שבעה קנים וי

והארון שרמז על החכמה היה , י המנורה רמזה על הבינהבכלל יש חמשים שערי בינה כ

ב "ג לרמז על החכמה עם ל"ה ל"ס, טפחים גבהו' טפחים רחבו וט' ו טפחים ארכו ט"ט

ובאשר כל השבע חכמות ופרטיהן כלולים בתורה לכן היתה המנורה מכוונת , נתיבותיה

, בעת קני מנורהתיבות בפסוק הראשון נגד ש' בראשית ז' ס, נגד התחלת ספרי התורה

ז תיבות כנגד "במדבר י, תיבות כנגד פרחים' ויקרא ט, א תיבות כנגד כפתורים"שמות י
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  ' ש במד"וז, ב תיבות כנגד גביעים"דברים כ, ]מלבד הטפח האחרון של הרגל[גבהה של מנורה 

  :פתח דבריך יאיר זה מעשה המנורה  

כן המשכן , ים הפנימיםשבאדם הפרטי יש גוף שהוא המקיף ומלביש את האבר

החופף ומקיף על הכלים הפנימים שהם הארון , ומכסהו היה גוף האדם הכללי

שמקומם עד טרפש הכבד שהוא המבדיל בין כלי , והשלחן והמנורה שהם נגד המוח והלב

ש עור ובשר "כמ, לבושים' ויש בגוף ד, הנפש היורדים חדרי בטן ובין כלי הנשמה והרוח

עם ' והם שייכים בצד א, הגידין בהם הדם רצוא ושוב, גידים תסוככניתלבישני ובעצמות ו

האברים הפנימים כי הם תעלות וצינורות להוביל ההרגשה שבא מן המוח והחיות של 

קליפות ' מלבושים האחרים הם חיצונות לגמרי וכן בעולם הגדול ד' וג, הלב אל כל הגויה

קליפות והקליפה הדקה ' ל ד"יש בזוהר על סוד האגוז ש"המלבישים את העולם כמ

ועליו רוח , הסובבת את הפרי עצמה היא נגד קליפת נוגה שהוא שייך בצד אחד אל הטוב

כ היו למעלה יריעות "וע, שהם נגד עור ובשר ועצמות, ואש מתלקחת, וענן גדול, סערה

 והוא נגד הנוגה בעולם הגדול, מראות' מיני גידים ויש להם ד' כי יש ד, תכלת וארגמן

ולא היה מלביש את , ולכן היו יריעותיו עשר שכן כל דבר שבקדושה, שנוטה אל הקדושה

ט ששם הוא חלוץ הנעל שהוא "כי המשכן הגדול הוא בסוד מט, המשכן רק עד הרגלים

לבושים ' ויריעות עזים ועורות אלים ועורות תחשים נגד ג, סנדל שהוא בעולם העשיה

א יריעות עזים "לכן היו י, עור ובשר ועצמות, ם ומריםקליפות האגוז הקשי' נגד ג, האחרים

והם היו מכסים גם צדי המשכן , א ארורים"א סממני הקטורת וי"שהוא מצד הרע כנודע מי

ל שלמד דרך ארץ שיהא "ש חז"ואחורי המשכן למטה שהיה מחצי היריעה העודפת וכמ

רגליה יורדות מות ל לכן חס על יריעות תכלת שלא ירדו למטה כי "אדם חס על היפה ר

ועורות , ועליהם מלמעלה היו עורות אילים שהם קשים נגד העצמות, ולא חס על העזים

ובאשר , תחשים הוא נגד העור שהופשט מן הנחש וילבש את האדם ונקרא משכא דחויא

כ בשני מיני העורות "נרמז זה ג, העור נחלק לשנים קלף ודוכסוסטוס בסוד מילה ופריעה

אולם בגוף המשכן שהיו שם הקרשים שהם היו נגד לבוש העצמות ועליהם צפוי [, שסככו מלמעלה

לא היו שם שני מכסאות העורות רק מכסה יריעות תכלת נגד גידים ומכסה עזים נגד , הזהב נגד הבשר

שכן עשר ספירות שבקדושה נחלקים , ועשר יריעות היו נחלקים לחמש חמש, ]עור

ע "וכל פרצוף בפ, מעשר נגד זה היו מאה לולאותוכל ספירה כלולה , לחמשה פרצופים

 וכמו 



  באר                           החייםה
 

 

 ם"מלביתיח

  וביריעות עזים שבלול בהם גם רע היו נחשת , כ כלול מעשר נגדו היו חמשים קרסי זהב"ג

  :מסטרא דנחש כנודע  

ב צלעות "שעיקר בנין גופו הוא כ, במשכן עצמו רצה לצייר קומת האדם מצד גופו

לכן היה במשכן בצד דרום וכן , א צלעות מצד זה"א צלעות מצד זה וי"שהם י

ואצלם העמוד שבמזרח וקרש המקצוע שאמה ממנו היה שייך לצד , בצפון עשרים קרש

א "י שבריח העליון והתחתון נחלק לשנים וכל בריח חבר י"א ע"ונחלקו לי, ב"הם כ, צפון

והבריח התיכון חבר את כולם כחוט השדרה המחבר את כל הצלעות ועומד , צלעות

א חצאי חוליות מקשרים "הבריח העליון והתחתון היה כנגד חוליות השדרה שיו, בתוכם

ש "שה' ש במד"וכל זה נכון יותר למ, א מקשרים מצד זה"א עצמות מצד זה וי"י

ובאשר המשכן , שהבריחים עברו וחברו גם את העמוד שבמזרח ואת קרש שבמקצוע

ששם , ייר בו שני בני אדםנעשה לחבר בו כל כלל ישראל להחשב כגוף אחד היה צריך לצ

כ צייר זה במה שהיו עשרים קרשים מצד צפון וכן "וע, יתחברו שנים להיות כאיש אחד

ב צלעותיו "בכ, מצד דרום שכל צד עם העמוד וקרש המקצוע ובריחיו נצטייר כגוף שלם

להמשיל שיששכר וזבולון , בצפון' עומד בדרום וא' שא, והשדרה והחוט המחברם

זה עוסק בתורה בימין וזה משפיע לו שפע ימים ועושר ,  מקדש אחדמתחברים להיות

או כמו ישראל ושבט לוי , ש בפסוק הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"בצפון כמ

אולם ירך של הגוף נצטייר בהקרשים שבצד מערב שנקרא , כ על אופן זה"שמתחברים ג

א "ש בפ"שני צדדים כמעצמות אחד בירך ושלשה בקטלית מ' ובירך נמצא ד, ירך

והיה צריך לצייר ירך אחד לגוף שבדרום וירך לגוף , לכן היו שמונה קרשים, דאהלות

כי מצייר שנים בכפל לכן היו שם , א לירכתי המשכן בירכתים בלשון רבים"שבצפון עז

כי קרשים שבמקצועות שייכים בצד אחד לצד מערב שמשלימים לעשר , שמונה קרשים

ל שירמזו "א לירכתים ר"חשבו אותם לגוף שבדרום ולגוף שבצפון לזאמה רוחב המשכן ו

ל שמטעם זה "וכן י, ושני ריעים מתחברים בקדש, על שנים נמצא היה גוף וירך לכל צד

א יש "וכ, נתחלק מכסה המשכן לשנים ונתחברו בלולאות לצייר שני בני אדם המתחברים

, ד מדרגות דקדושה"א כולל יו"נגד נפש רוח נשמה חיה יחידה שכ, לו חמשים לולאות

שאצלו , ואחד במערב קרוב אל השכינה שבמערב, ואחד עומד במזרח רחוק מן השכינה

ושנים מתחברים , גם יריעות עזים הם חמש שהם מצד הקדושה כי קדוש הוא לאלהיו

והיו שם מאה אדנים לרמז , ז והיה המשכן אחד"בקרסים באהבה ובאחוה עוזרים זל

 אמנם 
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תיט  ם"מלבי

או שרמז על מה שנמצא בכל צד מאה , ל"המאה לולאות למעלה כנלמטה מה שרמזו 

שהוא מאה אדנים למטה בצירוף הקדושה המיחדת , א דאהלות"ש בפ"ואחד אברים כמ

ב אותיות התורה "ב צלעות שהם כ"כ, וכן בעולם הגדול: ומאה לולאות למעלה, אותם

מש מימין ושמאל שהיו חמש וח, ך"אותיות מנצפ' ובירכתים הם ה, שמהם נבנה העולם

וממה : ל"שלא חשבנום בחשבון הנ, עמודי המזרח הנותרים' והיו שמונה קרשים וב, ל"כנ

דעת לנבון נקל לדרוש מן , שידענו שהאדם נברא בצלם ויש דוגמתו ודמותו בעולם הגדול

ויקרא רבה וביום ' ש במד"וכמ, הנגלה אל הנעלם ולמצוא ציור המשכן בכל העולמות

ק של מטה "ואמרו שבהמ, ר סימון מלמד שמשכן אחר הוקם עמו"אהקים את המשכן 

אין דכתיב , ק דתענית ומי איכא ירושלים למעלה"ואמרו פ, מכוון כנגד מקדש של מעלה

א והקמות את המשכן "ועז,  ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדו)ב"תהלים קכ(

יש בין עולם הכסא ק נגד הפרגוד ש"והיה פרוכת לפני קה, כמשפטו אשר הראת בהר

ובאדם הוא הצואר שהוא ,  ודמות על ראשי החיות רקיע)יחזקאל א(ש "לעולם החיות כמ

ובין החצר וההיכל היה מסך כנגד המסך שיש בין החיות , הפרגוד שבין הראש והחזה

א בהחיות שכף רגליהם נוצצים כעין "והיו אדניהם נחושת שעז, להאופנים בעולם הגדול

 )ה"כ' סי(' ש בכוזרי מאמר ד"ובאדם הוא טרפשא דכבדא וכמ, שם' פיש ב"נחשת קלל כמ

  ל והקרום חולק בין עולם הטבע לעולם החיים כמו שהצואר חולק בין עולם החיים "וז

  :לעולם הדבור כאשר זכר אפלטון  

  

Q רמזי חצר המשכן והמזבח R  
  

לחבר צווי מעשה הדביר וההיכל וכליהם , צווי מעשה המשכןהאלהית בחרה ב

שסדר תחלה את הכלים המקודשים שנמצא בשני , באופן שיהיו תואמים יחדו

כ סדר את המשכן שכולל ההיכל וקדש "ואח, שהם הארון והשלחן והמנורה, הבתים

,  לוז צוה על עשית המחיצות שיבדילו בין כל אחד לאשר חוצה"ואח. כ ביחד"הקדשים ג

ומסך פתח המשכן המבדיל בין , שהוא הפרוכת המבדלת בין הקדש ובין קדש הקדשים

בזה יורנו דעת כי שני בתים אלה מתאחדים במה שהם , הקדש ובין החצר שלפניו

כי גם אל ההיכל היה אסור ליכנס אם לא לעבודה . מיוחדים לקדושה עליונה מיוחדת

 החכמה 
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 ם"מלביתכ

וכן העולמות שהם מורים עליהם , )מקדשביאת ה' ג מה"בפ(ם "ש הרמב"ולהשתחויה כמ

הם עולמות רוחניים מופלאים קדושים , בעולם הגדול שהם עולם הכסא ועולם החיות

, ולעומת זה גם החלוקות שיתיחסו אליהם בעולם הקטן שהוא האדם, וטהורים ונצחיים

כ שעוד נמצא בם רושמי האלהות והרוחניות אשר בה יצר את "נעלים ג, שהם המוח והלב

י המוח היא קרובה יותר אל האלהית כי בו "כי פעולת ההשכלה שיפעל ע, האדם בצלמו

צופה כרגע מסוף העולם ועד סופו ומשכיל בעליונים ובתחתונים ומשיג השגות מופשטות 

וגם , ק שמצד זה הוא קדש קדשים"ש שמרמז על השגת הנבואה ורוה"ש למ"וכ. מחומר

צאות חיים יושקף בו ענין במה שבו פועל הפעולות הצומחות מן הלב אשר ממנו תו

ובידה פלס ומאזני משפט להטות כף , בבחירה ורצון חפשי מתעוררת אל הטוב ואל הרע

ש למה שכתבתי שמשם שורש התבונה האנושית שעליו "וכ, המאזנים לרצונו החפשי

ת ולכן צוה עליהם בצווי מיוחד כבי, רמז בשבעה קני המנורה שגם זה ענין אלהי מלאכיי

שנגדו עולם , לא כן המחיצה השלישית שידבר עליה עתה שהוא חצר המשכן, אחד וכליו

שהם הכבד , וכלי הנפש הטבעית בעולם הקטן, האופנים והגלגלים בעולם הגדול

, העושים במלאכה ליזון ולהצמיח גוף האדם בכח הנפש הצומחת, והאצטומכא ובני מעים

שות דבר בבחירה וברצון רק כעץ השדה הנם מוגבלים כפי חוקי הטבע שלא תוכל לע

שנפשו הצומחת היא כח טבעי לבד ולא ניכר בה כח רוחני כלל רק הטבע תעשה את 

וכן הכוכבים והגלגלים בעולם הגדול ילכו וינועו , מלאכתה בהכרח וכפי חוקי הטבע לבד

כ יחד לחצר "ע, כפי המערכת והטבע אשר נטע בהם יוצרם מבראשית חק נתן ולא יעבור

שהוא מגביל נגד האצטומכא וכלי העיכול המיוחדים לנפש , המשכן והמזבח הנמצא בו

, כי שם מתחיל עולם ההויה וההפסד שמעכל ושורף ומכלה את כל, סדר מיוחד, הצומחת

שכן תראה שבשתי מחיצות הראשונות לא בא בהם נחושת רק , פושט צורה ולובש צורה

ש "י נחשת כי הם מצד משכא דחויא וסטרא דנחש כמרק ביריעות עזים שהיו בם קרס[כסף וזהב 

ולא בא נחשת רק בעמודים שבמחיצה המבדלת בין ההיכל והחצר שהיו , ]למעלה

כ בצד "ע, כי באשר שם הרקיע המבדיל ביניהם, העמודים מצופים זהב ואדניהם נחשת

,  לנחשתובצד האחר שייך לחוץ ורגליו ואדניו שם יש אחיזה, אחד שייך לפנים ויש בו זהב

שברגליהם פונים , כמו שאמר בחיות שרגליהם ככף רגל עגל ונוצצים כעין נחשת קלל

והנה גם פה צוה . המרכבה' ומניעים את האופנים ששם הוא הנחש כמו שכתבתי בפי

ולא זכר בין כלי , כ משכן"כמו שנהג במשכן כלים ואח, כ על החצר"תחלה על הכלים ואח
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ולא נשאר , ז"היכל את מזבח הזהב מטעם שיתבאר אחהחצר את הכיור ולא בין כלי ה

ואחר שמחיצה זאת שהוא החצר בא נגד החלוקה שיש באדם , לדבר בחצר רק מן המזבח

בהכרח היה המזבח נגד , ל"מן טרפש הכבד ולמטה ששם כלי הנפש הצומחת כנ

שהם יתיכו ויעכלו את הבא בתוכם , האצטומכא וכלים העוזרים לה במלאכת העיכול

י החום והאש הצפון באצטומכא שהוא אש מן השמים הנמצא שם "יבוהו לאפר עויש

ודוגמת זה היה שם אש מן , לשרוף ולהתיך את כל ולהשיב כל חלקיו אל יסודם ושרשם

ומדומם , וכן מצומח במנחות ונסכים, ח"השמים במזבח לעכל את כל הנקרב עליו מבע

, ה על עץ נבוב לוחות וממולא עפרוהיה מזבח נחשת מצופ, ולעשותו דשן ואפר, במלח

והנחשת מורה על חלק , העץ של לוחות מורה על כח הצומח שהוא מיוחד לנפש הזנה

הנחש אשר עפר לחמו אשר הושת איבה בינו ובין האשה שהוא הגוף והחומר והוא 

והיו בו ארבע קרנות לרמז על , ישופנו עקב כי ממיר ומתיך לחותיו ומחריבו עד ישוב לעפר

והיה , ה כחות הראשיות העושים במלאכה שהוא המושך והמחזיק והמעכל והדוחהארבע

, חמש אמות ארכו שהם חמשה כלים האומנים במלאכה שהם המסס ובית הכוסות

כי אחר שנעשה , וחמש אמות רחבו, והמעים שהם מחולקים לשני חלוקות כנודע, והקיבה

י כח הדוחה "שע] א.  תעלותבישול הראשון בהקיבה ישולח המיץ הנברר ממנו אל חמש

ששם מתערב עם עוד מיץ אחר שמעורב בו ] ב] הנקרא דודאנוס[ישלחהו אל מעי הראשון 

 ונסנן במסננת דרך עור המעי ויתקבץ לתוך כלי חלב ]כילוס[גם ליחות המרה ועם מיץ 

הנקרא בשם [משם ישולח אל חדר מיוחד שהוא בגב ואחור הגוף ] ג, ]הנקרא וואשע לאקאטע[

שם ] ה, ]הנקרא ווינא שויבקלוויס שהוא תחת הצואר[משם ישולח אל תוך גיד ] ד] ישטענוסצ

ושלש אמות קומתו כי הדם . יתערב עם הדם ויורד עם הדם דרך גיד אחד אל חלל הלב

והצלול שבו יעלה אל הלב ויסונן שנית , הצלול יסונן בהכבד והוא מזון לנפש הצומחת

, ך והרוחני שבו יעלה אל המוח והוא מזון לנפש המשכלתוהז, והוא מזון לנפש החיונית

וצוה לעשות סירותיו לדשנו ויעיו ומחתותיו שהם נגד חלקי המעים הנקרא קילון 

והכרכשתא העשוים להוציא האפר לחוץ והטחול והכליות העשוים לנקות פסולת הדם 

 כמזרקים ומזרקותיו הם הכבד שבו מתקבץ הדם והוא מלא דם, והמים הרעים אשר בדם

א מזרק אחד כסף "ועז, וסך הגידים והעורקים שבכבד מספרם שבעים. לפני המזבח

והכבד זורק הדם אל ,  שהם לקבל שבעים ממונים)א"תיקון כ(ובתקוני זהר , שבעים שקל

 וזה הגיד מתחלק לשני חלקים אחד עולה למעלה לזון אברים ]הנקרא ווינא קאבא[' גיד א
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וכן היה במזבח דמים הנתנים למעלה , לזון האברים התחתוניםיורד למטה ' העליונים וא

וצוה לעשות בו מכבר מעשה רשת שכן הבני מעים מחוברים אל , ודמים הנתנים למטה

כ עוזר למלאכת הסינון "עור אחד אשר בו שומן רב הנקרא כנתא כמעשה רשת והוא ג

  יסודות '  מדוצוה לדבק בו ארבע טבעות נחשת שהם הארבע מרות שבאים, וההפרדה

  :שנשואים על שני בדים כי כל אחד יש בו שתי איכיות כנודע  

נבאר ענין החצר שהוא , שהתבאר ענין מזבח הנחשת וכלי בטן העושה במלאכה

וכבר הודעתיך מקצת אברי הגוף , כדמיון הגוף המקיף וסוכך על אבריו הפנימים

אבל מבלי יארך , גם ענין החצרונוכל להשלים על ידם , המתיחסים אל המשכן ואבריו

ח אבריו "הענין ראיתי כי נוכל לצייר כלל המשכן והחצר שיגביל אל כלל גוף האדם ורמ

בפסוק הנה מטתו שלשלמה [הנה כבר בארתי בספר שירי הנפש . ה גידיו בדרך קצרה"ושס

 שגוף האדם שהוא מטת שלמה יש ששים גבורים שהם מסבבים ]ששים גבורים סביב לה

ח אברים שנחלקים לששים ששים "שהם רמ, פש ושומרים אותה להסגר בתוכואת הנ

א "פ' כי שני פעמים ששים הם אברים חיצונים לגמרי כמו שחושב במשנה ט, סביב

וששים , דאהלות שלשים בפסת הרגל מכאן ומכאן ושלשים בפסת היד מכאן ומכאן

ם עשרה בקורסל שנים אברים הם פנימים יותר ובכל זה הם חיצונים בערך שאחריהם וה

בשוק חמשה בארכובה אחד בירך שלשה בקטלית שנים בקנה שנים במרפק אחד בזרוע 

וששים ושמונה אברים הם , ה ששים"ה שלשים מכאן וכן בצד השני ס"ארבע בכתף ס

ח חוליות השדרה תשע בראש שמונה " י)משני הצדדים(ב צלעות "עקר בנין הגוף והם כ

ומסתברא שאברי המשכן וחלקיו ירמזו על ששים ,  בנקביו'בצואר ששה במפתח הלב וה

וחלקי החצר ואבריו שהם אחריו במדרגה ירמזו אל האברים שאינם , ושמונה העקרים

ושני קרשי , ח קרשים"נגד ששים ושמונה אברים העקרים היו במשכן מ, כ"עקרים כ

ערב ולצד א נחשב לשתים כי שייך לצד מ"מקצוע דרומית מערבית צפונית מערבית שכ

ארבעה שתחת הפרוכת וחמשה שתחת (ותשעה עמודים , קרשים'  הם נ)ל למעלה"כנ(שאצלו 

הם ששים , ותשעה בריחים שכל צד מוברח מקצה לקצה משלשה בריחים, )המסך

ובחצר היו ששים עמודים סביב נגד ששים האברים הבלתי , ושמונה אברים העקרים

 פרקי הרגלים שהם אברים קטנים ובלתי ונגד ששים פרקי הידים וששים, כ"עקרים כ

כ "וששים ותשעה ווי העמודים שהיו ג, עקרים היו חמשים קרסי זהב ביריעות התחתונות

ח "אחד משלים האחד החסר הרי יש רמ' וה, מזהב שנמצאו בעמודי החצר והמשכן

 ואחר 
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 ה גידים שנמצאו"ונגד השס, ]ל"וקרסי נחשת לא בא בחשבון כי הם מצד הנחש כנ[, אברים

ושני פעמים , ד אדנים"היו במשכן ובחצר קס, ביניהם גידים קשים וגדולים וגידים קטנים

אחד משלים החשבון של אחד החסר ' וה, ד"הרי שס, מאה לולאות בשני מיני היריעות

ר אמה שעם האחד "והקלעים הסובבים את החצר היו פ, ה"החסר לשס' ח וא"לרמ

ובעולם הגדול שולט סנדלפון על , פר ואפראפר להורות כי האדם ע' הכולל אותם בגי

ונקרא שר , ך השולטים בו"ר דינים של אותיות מנצפ"ר נגד פ"שמספרו פ, עולם העשיה

,  כי עולם זה הוא נגד נפש הצומחת ועצי יער]ל על אז ירננו כל עצי יער"י ז"ש האר"כמ[היער 

ל קיר ההיכל אריות ו כמנין אריה שלכן נחקק ע"ט שמספרו רי"ובעולם היצירה שולט מט

שעולה , שהיה לכל קרש ארבע טבעות, וזה נרמז בקרשי המשכן, סביב בבנין יחזקאל

ה "ד חבורים ס"ב וכל שני קרשים היו משולבות אשה אל אחותה הרי כ"ח קרשים קצ"למ

ט וכנגדו בעולם הכסא שהוא נגד "שהוקם עם המשכן משכן של מט' א במד"ועז, ו"רי

וכשהיו ישראל זכאים , ו"אותיות של כל שם למספר רי' כ עם ג"ב שעולה ג"ק שם ע"קה

וכשלא היו זכאים היה , ט"ל שבא מעולם היצירה מט"ור. היה האש של מעלה רובץ כארי

חלב שהוא חלב ' ן גי"ל שבא מלמטה מעולם העשיה ששם שולט שם ב"ר, רובץ ככלב

עושנו כי הם ' פני הוהכלבים אומרים בשירתם בואו נשתחוה ונכרעה נברכה ל, דקדושה

ן שנמצא "ב' החיים בא מאליהו בגי, ובזה העולם שולט החיים והמות, מעולם העשיה

, וכשאליהו בא לעיר כלבים שוחקים, בעולם העשיה ונכרת עמו ברית החיים והשלום

כי אזי , שאז תסתלק הקדושה וכלבים בוכים, והמות בא מצד הרע שגובר בזה העולם

ומה שלא הזכיר בין , י נפש לא ידעו שבעה מצד הסטרא אחראשולטים כלבים רעים עז

ובין כלי החצר את הכיור וכתבם לבסוף אחר צווי החינוך , כלי המשכן את מזבח הקטרת

כי בחלק , כי כלים האלה לא היה כלי כנגדה באדם ובעולם. תשא' תצוה ובראש פ' בסוף פ

ובחלק הבטן לא נמצאו רק , ההחזה לא נמצא רק הלב והריאה שנגדם היה השלחן והמנור

ושני , כלי העיכול שנרמזו כולם במזבח העולה לא כלי הטהרה והרחיצה שנרמז בכיור

י קדושת ישראל ועבודתם שמעלים ריח ניחוח "כלים האלה באו לציין הענין שנעשה ע

ומורידים משם השפע והברכה והקדושה ממקור מים , וקטורת סמים לעולמות העליונים

רק אחר שגמר , ות התחתונים כמו שיתבאר שם במקומו לכן אין להם ענין פהחיים לעולמ

  אשר מלאכי , כל הענינים וצוה על דבר החינוך והתחלת העבודה שאז יוכנו כלים האלה

 :ה במקומם יתבאר זה בפרטות"ואי, אלהים הקדושה והברכה עולם ויורדים בם  



  באר                           החייםה
 

 

 ם"מלביתכד

Q דשורמזי בגדי הק R  
  

כן , אמרנו שכמו שילבש הגוף החיצוני שהוא לבוש אל הנפש מלבושיו החיצונים

וכמו שנקראו , תתלבש הנפש הפנימית את מלבושיה הפנימים ותתעטף בהם

כן מלבושי הנפש נקראים בשם , שעשוים למדת האדם, הלבושים החיצונים בשם מד

, ש ועל ידם יתראה כחותיה ועלילותיהשמדות האדם ותכונותיו ילבישו את הנפ, מדות

וכאשר צוה על מלבושי הכהנים החיצונים היה עקר הכונה להורותם דעת איך ילבישו את 

 כתונת )ז"ערכין דף ט, ח"זבחים דף פ(ל "ואחז, נפשם טוב המדות והתכונות לטהרה ולקדשה

מכפר על אבנט , מצנפת מכפרת על גסי הרוח, ע"מכנסים מכפרים על ג, ד"מכפרת על ש

ציץ מכפר , ר"מעיל מכפר על לה, ז"אפוד מכפר על ע, חשן מכפר על הדינים, הרהור הלב

הנה המלבושים : ובאורם נראה אור בהיר על מלבושי הנפש כסדר לבישתן, על עזי פנים

, הם כח התאוני וכח הכעסני, הראשונים שבם תתכסה הנפש מצד שהיא נפש הבהמית

והכתונת , ש לבנים לעצור כח התאוני לכסות בשר ערוהובאו המכנסים להזכירו להלבי

ש "ורמז לזה מ, ד"כ מלבוש תחתון יזכיר לעצור בעד כח הכעסני שממנו בא ש"שהוא ג

שטבלו אז כתנתם הפנימי בדם הכעס והנקמה מכח הכעסני , ויטבלו את הכתונת בדם

ועת יעלו אל , והם טבועים בעומק הנפש, וידוע שציורי הנפש רובם נוטה לרע, שגבר בם

שהם , א שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך"הלב יחשוב מחשבות לרע שעז

ז רמז באבנט שחגר בעד הלב "וע, ציורי המחשבות העולים מעומק הנפש אל הלב

והיה , ב אמה כמנין לב"כ היה ארכו ל"וע, להשקיע ציורים הרעים בעומק תהום הנפש

ואמרו , א שאבנט מכפר על הרהור הלב"ועז, בומעשה רוקם שמורה על הציורים שנעשו 

ואחר שיטהר נפשו מן הקנאה , הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם

צריך גם להשפיל מדת הגואה שהוא , והתאוה של כח התאוני, המעוררת כח הכעסני

ז בא המצנפת לכסות ראשו מפני אימת השכינה שלמעלה "ע, שורש לבקשת הכבוד

וכל ' שאם יחשוב שה, ש כסי ראשך כי היכי דתהוי עלך אימתא דמרך"כמ, מראשו

ז היה "וע, קדושיו עמו למעלה מראשו ילבש ענוה ויהיה כעפר ואפר נגד כבוד המלך

, ז"פנים שהם ט' חיות בעלות ד' שהמרכבה שלמעלה מראשו הם ד, ז אמה"המצנפת ט

 יותר בהכירו יותר גדולת בוראו כי לפי גדולתו צריך להכנע, ג ארוך יותר"ומצנפת של כה

ג "ומלבושים האלה שוים בכה, ש שמצנפת מכפרת על גסי הרוח"וז, ושפלות עצמו

 כבר 
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אולם הכהן הגדול מאחיו , כי הם מלבושי הנפש הבהמית שכל בני אדם שוים בהם, ה"ובכ

שהראשון הוא , היו לו עוד ארבעה מלבושים להלביש את נפש הדברית והמשכלת

ולא ירבה , ומצותיו' ו ומוצא שפתיו בל ידבר רק בתורה ויראת השישמור את דבור

ז לבש את המעיל שהיה מלבוש עליון "וע, ר ורכילות וכדומה"ש לה"בשיחה בטלה וכ

מיוחד לנכבדים כמו שהדבור מיוחד לכבוד הנפש המעולה מנפש הבהמה וצוה שיהיה 

הקיף על הדבור שני '  הכי, שלא יקרע את פיו לדבר דבר חול, שפה לפיו סביב לא יקרע

ר רק ונשמע קולו בבואו אל "ש שלא ידבר לה"וכ, ל"ש חז"חומות ושפה סביב לפיו כמ

כ באו הפעמונים בתוך "וע, ויקשקש בפעמון' שאז ידבר בתורה ובמצות ה, הקדש

שירי הנפש ' ש בס"ג מצות כמ"ומצייר התרי, ג גרעינים"שהרמון יש לו תרי, הרמונים

שהקול ראוי שימצא רק בבואו , ג"ים בשיר המקודש מורה על התרימ שבא שם רמונ"שכ

ועל , ר"א שהמעיל מכפר על לה"ועז, ומצותיו' בתורת ה, אל הקדש ורק בתוך הרמונים

וכנגדם , ז כנודע"שהאפוד היה מלבוש מיוחד לעע, המעיל לבש את האפוד ואת החשן

ולציין איך עובדי , ם לעבודהשבו היו נכרים המיוחדי, אחד' היה מלבוש מיוחד לעובדי ה

ה על אבן זה "כ, י כתובים על אבני האפוד"מיחדים את שמו ביחוד השלם היו שמות ב' ה

ש "כמ, ו"ה אותיות של בשכמל"ה אותיות של שמע וכ"שמזכיר כ, ה על אבן השני"וכ

ל שיעקב בקש לגלות קץ הימין ונסתלקה הימנו שכינה אמר שמא יש בלבכם מחלוקת "חז

פתח הזקן , כשם שאין בלבך אלא אחד כך אין בלבנו אלא אחד' מע ישראל וכואמרו ש

' ו הוא יחוד ה"ובשכמל, מצד עצמו שאין עוד מלבדו' ששמע הוא יחוד ה, ו"ואמר בשכמל

ז תקנו "וע, ז"שיחוד זה לא נעשה בעה, המתפשט בכל העולמות עד שהוא מלך על כולם

שמע , אחד ושמו אחד' כל הארץ שאז יהיה הלמלך על ' רק לעתיד והיה ה, לאמרו בחשאי

ה "ו הוא שמו אחד והם כ"ובשכמל', והם ששה משמותם הכתובים באבן א, אחד' הוא ה

ונשא , והם אבני זכרון לבני ישראל שהם התחילו ביחוד הזה בימי יעקב, אותיות השניים

ר על כ אמרו שהאפוד מכפ"וע, י עבודתו בקדש"תמיד ע' אהרן את שמותם ליחד את ה

ואחר שיחדו שני יחודים , והנה אמר אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד, ז"ע

ש ואהרן וחור "וכמו שפרשתי עמ, היה צריך ליחד היחוד השלישי של אחדות ישראל' הנז

ואמר ירושלים , תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד שאהרן היה עסקו ליחד אגודת ישראל

אחד ושמו ' שהוא יחוד ה' דו ששם עלו שבטים שבטי יה וכוהבנויה כעיר שחוברה לה יח

י שנמצא ביניהם "שנעשה ע, כי שמה ישבו כסאות למשפט שהוא יחוד ישראל, אחד
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ז היה מורה חשן המשפט שנשא "וע, משפט להסיר כל ריב וכל נגע המפריד אגודתם

קו אוהב ואהרן היה עס, וראש הסנהדרין, ג היה השופט הראשי"כי הכ, אהרן על לבו

, ש אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם"י משפט כמ"שלום ורודף שלום שזה נעשה ע

י "י שע"וכבר כתב בת, י על לבו"והיה לו לב להבין לשמוע משפט ונשא את משפט בנ

י להורות על "לכן נחרתו על החשן שמות ב. ק"התומים ידע לכוין אמתת המשפט ברוה

ב תבות כנגד "ות האבות ושבטי ישורון שהיה עכ שמ"ונכתב עמהם ג. י אהרן"אחדותם ע

והיו ששה אותיות בכל אבן . בקרב אלהים ישפוט' ג וה"הסנהדרין שהיו שבעים ומשה ע

ר "ש ה"כי צרפו שמות האבות ומלות שבטי ישורון להשלים ששה אותיות בכל אבן כמ

ים ש על וישארו שני אנש"בחיי באורך שמכל שבט נבחרו ששה אנשים אל הזקנים כמ

והיה צריך לחבר , נגד שש מעלות לכסא שהם שש מצות שנצטוו בענין המשפט, במחנה

ולא , אחד ושמו אחד' החשן אל האפוד שיתחבר יחוד ישראל גוי אחד בארץ אל יחוד ה

, א שהחשן מכפר על הדינים"ועז, להיות חבור עצבים אפרים, יזח החשן מעל האפוד

י המצנפת שהשכינה " מה שמצייר לעצמו עובהיות הכהן המשיח קרוב לאלהיו ומלבד

' צריך לצייר לו ששכינת ה, למעלה מראשו להסיר גסות הרוח שזה ילבש גם כהן הדיוט

, אליו' כי כפי קרבתו אל האלהים יהיה קרבת ה, לנגדי תמיד' ש שויתי ה"נגד פניו כמ

ואה ומציור הזה יכנס בלבו הבושה שיבוש ויכלם מפני המלך הגדול העומד עליו ור

במעשיו ויירא אף מלהרהר הרהור של דופי כי זה עזות גדול לפני המלך הגדול הצופה 

ל בעבור תהיה יראתו על פניכם זו "ש חז"וכמ, ע"א בתחלת הש"ש הרמ"נסתריו כמ

לנגדו תמיד ולא יעוז ' שישוה ה, לכן לבש על מצחו את הציץ שעליו שם כתוב, הבושה

על ראשו ' המצנפת כי שניהם מורים ענין אחד שכינת הוהיה אל מול פני , פנים למרות פיו

  ש כהניך "ובזה לבש הוד והדר בנפשו כמ, א שהציץ מכפר על עזות פנים"ועז, ונגד פניו

 :ילבשו צדק וקדש הוא ובגדיו ובגדי בניו אתו  

  

Q  מזבח הקטרת והכיוררמזי R  
  

זי המשכן שמה שלא הזכיר בין כלי ההיכל את מזבח הקטורת ובין כלי בארנו ברמ

שהוא מפני ששני כלים , והניח מלהזכירם עד סוף כל הענינים, החצר את הכיור

 כבר 
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כי בחלק החזה לא נמצא רק הלב והריאה , האלה לא היו כלים כנגדם באדם ובעולם

שלכן , ן כלי מקביל לוומזבח הקטורת אי, שנגדם היה בהיכל השולחן והמנורה לא יותר

כ " משא]ג"מ פ"תו' ם ה"רמב[, והלכה דמזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו, אינו מעכב

וכן בחלק הבטן לא נמצא , וכן יתר הכלים המקודשים, פגם פוסל בו' במזבח העולה שאפי

כ גם הוא אינו מעכב בדיעבד שאם קדש מאחד מכלי השרת "וע, כלי מתיחס עם הכיור

 ושני כלים האלה באו לציין הענין שנעשה בבית ]'י' ביאת המקדש ה' ה מה"ם פ"רמב[כשר 

שזה אין לו מקום רק אחר שנגמר המשכן וכל כליו , י קדושת ישראל ועבודתם"הנבחר ע

ומזבח הקטורת , לכן באו לבסוף, והוכנו הכהנים בבגדי הקדש וחנכו את המשכן בעבודה

י מעשה " למעלה וקושר כל העולמות עמציין את הריח והרוחניות שעולה מלמטה

שהדם המזוקק העולה מן , י האכילה תשכן הנשמה הרוחניית בגויה"שכמו שע, העבודה

י "הכבד אל הלב יעשה שם משכן לנפש החיונית והריח והרוחני העולה מן הלב למעלה ע

פעולת הלב והריאה לטהר את הרוח ולהעלותו אל המוח יעשה שם מכון לנפש 

כן בעלות , ל ידה ישכנו שמה המדרגות העליונות שנקראו בשם חיה ויחידהוע, המשכלת

עשן הקרבנות ממזבח העולה יפרד ממנו הרוחניות העולה היא למעלה ותשכון בהיכל 

י עבודת הלב וטהרתו יוקטר שם קטורת סמים מור ולבונה שהם החלקים "וע, הקדש

ניות מנפש הצומחת ל הרוח"ר, המריחים המתפרדים מן הצומח המיוחס ללבונה

והחלקים המריחים מן הדם שהיא הנפש החיונית שזה נקרא מור שהוא דם המריח מחיה 

 אלך לי אל הר המור ואל )'ש ד"שה(ש "כמ, שבהודו דהיינו הרוחניות של נפש החיונית

 ]מ שנזכר מור ולבונה בשיר המקודש מרמז על זה"שירי הנפש שכ' וכמו שבארתי בפי[גבעת הלבונה 

 עולה משם אל קדשי קדשים להיות מעון לכסא אלהים ושכינת עוזו כאשר יעלה והיא

לכן עמד מזבח הקטורת בין , הרוחניות מן הלב אל המוח להשכין שם הנשמה האלהית

להיות קרוב בצד אחד אל מזבח העולה להפריד את הריח , השולחן והמנורה לצד מזרח

מכוון נגד ארון הברית להעלות ענן ' ני הובצד אחד עמד לפ, והרוחניות מעשן ענן הקרבנות

למעלה למעלה בין כנפי הכרובים ששם האלהות המתיחס לנפשות ' הקטורת לפני ה

כי ממנו ולמעלה לא יש , כ מזבח זה היה אמתים קומתו"וע, הנקראות בשם חיה ויחידה

 קומות הכבד והלב' לא כמזבח העולה שממנו ולמעלה ג, רק שתי קומות שהם הלב והמוח

כי , והקטרת היה נקטר בעת הדלקת והטבת הנרות, והמוח שלכן שלש אמות קומתו

י כנפי הריאה על כנפי רוח ורוחניות "באשר אין לזה כלי מיוחד רק הפעולה שנעשה ע
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הסמיך לו ענין , ובאשר סגולת הקטרת לעצור המגפה, ל"שמתיחס להדלקת הנרות כנ

ז צוה על הכיור שהוא המרמז על "חוא', כ לעצור המגפה כמו שית"השקלים שבאו ג

כ על ידי "הורדת שפע הקדושה והטהרה והברכה ממקור מים חיים מלמעלה למטה שאח

עלית קיטור הקטרת בסוד מים נוקבין מלמטה למעלה יזלו מים מדליו מצינורות העליונות 

והוא הים העליון שאליו ילכו כל , ב בקר"מלמעלה למטה מהים שעשה שלמה שעמד על י

ונגדו יצק אלישע , שתחתיו שנים עשר מחנות קדושים שלשה לכל רוח כנודע, חליםהנ

ב דדים לכיור "ובן קטין עשה י, פעמים ארבעה כדים מים ונתמלאה התעלה' י אליהו ג"ע

ועקרם , נגד שנים עשר מלאכים המושכים מי השפע מן הים העליון, ב כהנים"שירחצו י

  , התורה שירחצו ממנו ארבעה כהנים בבת אחתכ מצות "שלשה לכל רוח וע, הם ארבעה

 :וכל זה לא התחיל עד אחר החינוך ובאו מפורשים בסוף המעשים בחכמה ובדעת  
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 א"רבינו בעל התניא זיע

  א  פרשת תרומהספר תורה אור
  

קיים ' ק הי"בהמה על זמן הגלות שבזמן ש"י להקב" זהו בקשת כנס.'יתנך כאח לי וגו

' כ למען בית ה"וכתיב אח' ש למען אחי ורעי כו"נקראו ישראל אחים למקום כמ

ק קיים ולפיכך מבקשת עכשיו מי יתנך כאח "אחים בזמן שבהמ' אלקינו כלומר אימתי נק

והנה כתיב ועשית . ק כתיב ופניהם איש אל אחיו"והענין דהנה בכרובים שהיו בבהמ. 'לי כו

 )ג ב"חגיגה י(ל "ש רז"פ מ"וענין הכרובים יובן ע. 'מקצה מזה כו'  כרוב א'שנים כרובים כו

' דהנה כתיב ועל דמות הכסא דמו. היינו פני כרוב היינו פני אדם אפי רברבי ואפי זוטרי

ש זאת "אדם כמ' אך הענין שהתורה נק. ל שהרי אין לו דמות הגוף"כמראה אדם וצ

ל כל התורה כולה שמותיו "הוא כי הנה ארז' והפי. התורה אדם וכתיב וזאת תורת האדם

' מ כמו שם האדם שנק"והענין שהוא עד. ס רזא דשמא קדישא"הע' ה ובזהר נק"של הקב

מ הרי אין זה נוגע למהותו ועצמותו שעצמותו ומהותו של האדם "אברהם או יעקב עד

 כשהוא כ שמו אינו צריך לו"ע משא"הוא השכל ומדות שלו שהן שייכים בו גם כשהוא בפ

' ה אפי"ס ב"כך לגבי א. ז פונה לקוראו בשמו"חיצוניות שלו שעי' לעצמו ואינו אלא בחי

מרומם ' ע ית"שמהו' ל המדות עליונות אינן ערך כלל למהותו ועצמותו ית"ע ואצ"הח

הארה ' רזא דשמא קדישא שהוא רק בחי' ס נק"חכמה והתהוות ע' ומתנשא מגדר בחי

' היינו שגילוי הארה זו שהוא בחי' ה בחכ" והנה כתיב הוי.בעלמא שאינו נוגע להעצמות

ה בכל "ס ב"י החכמה נמשך אא"חכמה וע' ה הוא שמי הוא בבחי"ש אני הוי"כמ' שם הוי

' אדם הראשון ובזהר נק' אדם ונק' החכ'  ולכן נק)ה"ה בהג"פל(' ש הטעם בתני"ס וכמ"הט

 כי הוא כמו ) להבין ענין האבותה"יתרו בד' ל פ"וכמש(' אדם קדמאה כי ראשית חכמה כתי

והמשכת אור וחיות מהנשמה בגוף שגילוי כללות החיות הנמשך ' מ בהתפשטו"עד

כ הארה לכל אבר כפי "י המוחין נמשך אח"מהנשמה מאיר ומתלבש במוחין שבראש וע

 נמצא המוחין הם כללות החיות של האדם )א"פנ(' מזגו ותכונתו השייך לו וכמבואר בתני

י "ה נמשך ומתלבש בחכמה וע"ס ב"מ למעלה שגילוי כללות האור מא"כך הוא עד
 

W      מי�הבאר�      X   
  

 .ט"דף ע .א 

 מי
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ה זכור דאיהו וחיוהי חד "יתרו בד' ל פ"ומזה יובן מש(ס "החכמה נמשך ומתלבש האור בכל הט

כ " וע)איהו וגרמוהי חד' כ התלבשותן במדות נק"חכמה משא' ס בבחי"קאי על התלבשות אא

ובספר הדרת מלך ) ד ב"קל(פ תולדות " הזהר רש על"ועמ(אדם ' אורייתא דמחכמה נפקת נק

כי ' ה גידים וגדול תלמוד שמביא לידי מעש"ת שס"ה ל"ח האברים ושס"ע הם רמ"ח מ"ורמ) 'ט ב"דע(

' אדם זה נק' והנה בחי. ה" וזהו אורייתא מתקשראה בקוב)ל"מהמוחין נמשך האור לכל אבר כנ

ש ולתבונתו אין חקר שהוא "וכמס "א' עלאה הוא בחי' אדם הגדול ואפי רברבי כי חכ

  ' א משער היראה דגדול מורה על גדלות התפשטות האור בבחי"ח פ"ועיין בר(' היודע והוא הדעה כו

  : )'ס כו"א  

ע להתלבש בתורה "ח' זהו התורה כמו שהיא למעלה וכדי להיות המשכה מבחי

ל "וזהו שארז. םי צמצו"ל ע" צ)'שהיא התורה שלפנינו כי תלמוד בבריאה כו(דבריאה 

' י שצמצם כו"כי מפני שמשם הקול מדבר למשה הוא ע. צמצם שכינתו בין בדי ארון

אדם הקטן כמשל הקטן שהגילוי במוחין שלו מצומצם ' כרוב אפי זוטרי בחי' זו נק' ובחי

ש "וכמ(מקצה מזה שהוא המשכה מלמעלה למטה ' וזהו כרוב א. יותר מבאדם הגדול

 להיות מקור ושרש )ז"קל בזהר תרומה' תורה ע' היינו בחי ושמש .'מקצה השמים מוצאו כו

ת "י אתעדל"מקצה מזה הוא כדי להיות ירידה זו הוא ע' וכרוב א. ע"להמשכת האור בבי

' אחד אני הוי' י שמע ישראל להתבונן איך הוי"והיינו ע. ואהבת' ש למסור נפשו בא"בק

י "ולכן ע. כלא חשיב' וכולא קמי' ו כוהעולם כי הוא צוה ונברא' לא שניתי רק שאמר והי

י כלה לשון כלות הנפש "כנס' ולכן נק. נ להיות ועמך לא חפצתי"התבוננות זו יבא למס

ס לאסתכלא "ע ליכלל באוא"הכרוב מקצה מזה לעלות מבי' וזהו בחי. ממטה למעלה

ז "ועי. )' יום כוה זכור את"ל בד"עמש' שמור לנוק' ונק(' וזהו עינינו נשואות אל ה. ביקרא דמלכא

' וזהו ועשית שנים כרבים כו. 'אלקיך בה כו' כ עיני ה"כמים הפנים נמשך מלמעלה ג

ז ענין דאזעירת "בלק דקפ' ועיין בזהר פ. פ לבבתני"חתן וכלה וע' פ שיר השירים מענין פי"ש ע"ועמ(

ל "וכמש(ע שמקיף לשניהם בשוה " מן הכפרת תעשו את הכרבים הוא בחינת סוכ)'גרמה כו

  פ כי על כבוד "ש ע"ועמ. כרובים ואפי זוטרי' ש מבחי"ע וכ"ח' מבחי' אפי' ה למעלה מעל"ס ב"שאא

  : )הכרובים והכפרת' וזהו ענין ב. כבוד והחופה ומקיף שעליהם' בחי' חופה ענין ב  

 ובויחי )א"ט ע"דנ(אחרי ' בזהר פ' ואית' כתיב והיו הכרבים פרשי כנפים למעלה כו

ז "הרמ' ופי. 'אינון מגרמייהו סלקין גדפייהו כו'  תלת זימנין ביומא כו)ב"עח ס"דרכ(

 אך
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ל הם "תפלות הנ' תפלות שבכל יום דהיינו שבכל עת התפלה מג' שם דהיינו בשעת ג

י התעוררות האהבה ויראה "וזהו סלקין גדפייהו שהוא ע' ע למעלה באצי"עולים מבי

אחרי שם מענין בכנפיהם ועיין ' ז פ"ש הרמ"עמו(גדפין ופרחא לעילא ' ר נק"שבישראל שאהוי

היא ' ובעבודת ה. כנפים עלאין ונהורא קדמאה הוא רב חסד' נהורא קדמאה כו) ב"ד ע"דר(בלק ' בזהר פ

' יתרו בענין האבות הן הן המרכבה וזהו ענין שהכרובי' ל פ"ועמש. האהבה רבה שלמעלה מהשכל

 ואז נקראים אדם הגדול ואפי רברבי כיון )הסוככים בכנפיהם על הכפרת שבו הלוחות והתור

חבור כמו נפתולי ' אשר איהו וחיוהי וגרמוהי חד בהון ולכן תפלה הוא ל' לאצי' שעולי

וכן . 'ובלשון המשנה התופל כלי חרס שמתחברים במקורם שבעולם האצי. נפתלתי

כרובים  ולכן יש לה)ה יונתי"ש בד"וכמ(היא התקשרות ודבקות הנפש בשרשה ' בעבודת ה

פ וכמו "ז פניהם איש אל אחיו ששם הם מיוחדים פב"ועי' כו' כנפים לעופף למעלה לאצי

אחים וזהו למען אחי '  ולכן נק)אצלו אמון' ה ואהי"ענין זה בד' ע(' פ דבר ה"פב' ת דכתי"במ

אחרי ' ז פ"ש הרמ"ועמ(' הכרובים כו' שלום היינו חבור והתקשרות ב. ורעי אדברה נא שלום

אדם ' ב עלאין שהם בחי"י מקבלת מוחין מחו"דהיינו שכנס' והנה נקראים אחים כו) ב"ט ע"דנ(ר על הזה

  ב המדרגה "ה פ"ח שער ל"ועיין בע. 'י התלבשות בבחינת כרוב וזעיר אנפין כו"ל שלא ע"הגדול כנ

  : )ק בישראל"ולכן היו אז חכמים גדולים ונבואה ורוה. 'הששית כו  

מאיר ' אפי זוטרי שהי' הנק' ההארה מאצי' שנסתלקה בחי('  הכרוביק ונגנזו"משחרב בהמ

 ולכן )'ומכרוב לכרוב כו) א"ה דל"ר(' ש בגמ"לשרשו ומקורו באצילות וז' למטה ממש בעשי

אחים וגם ' ק שהיו בבחי"בזמן בהמ' י מי יתנך כאח לי כמו שהי"זאת היא בקשת כנס

ה "ק אין לו להקב"ל משחרב בהמ"כמארזו. י עסק התורה"והיינו ע. פניהם איש אל אחיו

לא זז מחבבה עד ' ה רני ושמחי מענין פי"ל בד"ג ועמש"עיין תניא פנ(. אמות של הלכה' אלא ד

פ שהוא בחינת גילוי חכמתו ורצונו "תושבע'  וזהו יונק שדי אמי שהוא בחי)שקראה אחותי

 אשר הוא היודע והוא הדעה ממש' כ האדם המשיג ההלכה תופס ומשיג חכמתו ית"והרי א(ממש ' ית

א מקבל "ב עלאין דכמו שז"שהוא מבחינת חו' אחים שמקבלים שניהם ממקור א' ז בחי"עי' לכן נק. 'כו

ש לכו "התורה חלב כמ' וזהו שנק. )'כך העוסק בתורה משיג בחינת חכמתו ובינתו ית. א"מוחין מאו

י יניקתו חלב האם "נות ועמ הולד בלידתו הוא בתכלית הקט"כמו שעד. יין וחלב' שברו כו

וכך הנשמות . 'שלכן מתחיל לדבר ולילך כו. מתגדלים אבריו וגם נשלמו בו מוחין דיניקה

אשר ' עבור בבחינת מלכות אימא תתאה וזהו חי ה' ז היו תחלה בבחי"קודם בואן לעוה

וזהו אני היום . בשם לידה' ע להתלבש בגוף נק"עמדתי לפניו וירידת הנשמה משם בבי

 אבל
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ס "ח אברי הנשמה שהם ט"רמ' חלב שמגדיל בחי' ז נק"תיך והתורה שלומד בעוהילד

ל אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו "ולכן אמרו רז) 'פ חכלילי כו"ש ע"כמ' ט כו"טפ

גידול יותר במעלה הרבה מכמו שהיתה תחלה בירידתה ' ז נעשית הנשמה בבחי"שעי

  ותלמודו בידו נעשה בה הגדלה הרבה י שינק משדי אמו הוא בחינת "בשם לידה שע' שנק

  : )ותלמודו בידו' פ בהר סיני מענין פי"ש ע"ועמ(' כו  

עסק התורה של ' ה להיות כאח יונק כביכול מבחי"להבין איך שייך למעלה בהקב

ישראל . פרנסתי' וכתיב אחותי רעיתי פי. ש רועה ישראל"אך הענין כמ. האדם למטה

כך ענין .  שהלחם פעולתו לחבר הנשמה עם הגוףמפרנסין לאביהם שבשמים דכמו

ע "ח' בשם גופין שאפי' שנק' ס דאצי"ה בתוך ע"ס ב"פרנסה למעלה להמשיך גלוי אוא

ש "וז. י עסק התורה למטה"ה ושיהיה נמשך ומתלבש בהם הוא ע"ס ב"אין ערוך כלל לא

ס "שות האור בעקוין דהיינו התלב' שאנו המשכנו אותו בבחי' הנה אלקינו זה קוינו לו פי

ולעתיד . ח"תורה ועבודה וגמ' בחי' וכנגדם ג' קוין חסד דרועא ימינא כו' הנחלקים לג

אך מה שנאמר יונק שדי אמי דוקא . 'יתגלו כל ההמשכות לכן ואמר ביום ההוא הנה כו

כמבואר (תורת אמך ' פ נק"מוסר אביך ותושבע' כ נק"פ כי הנה תושב"תושבע' שהוא בחי

' וכמו שהאב מזריע טפה כו. ' כי בתורה שבכתב הכל ברמז בעלמ)יני עצרתה ביום השמ"בד

פ "כך גילוי פרטי ההלכות על בוריין הוא בתושבע. ועיקר גידול הוולד הוא בבטן האם

. בינה הנקרא אמא' פ הוא בחי"ותושבע. אבא' נפקת הנק' כ מחכ"והיינו דאורייתא תושב

פ "ש בזהר ע"ה כשמבין הדבר על בוריו וכמוהנה עיקר התגלות התענוג מהשכל הוא בבינ

פ "וארא ע' דאברהם ובפ' לך לך גבי ה' ש פ"ח שהתגלות עתיק הוא בבינה ועמ"ובע(ועבד הלוי הוא 

) שהחלב הוא משעשע הולד ומענגו(וזהו שנאמר יונק שדי אמי דוקא '  דא עתיקא כו)לכן אמר

ה אתא לאשתעשע עם "וקוב' מזיו כוע להיות נהנים "גילוי התענוג בג' ז נמשך ממנו ית"ועי

  י מובטח לו שהוא "ל כל השונה הלכות בכ"וכמארז. י עסק התורה"ע והכל ע"צדיקייא בג

  : ב"ח עט"ה א"ק בד"ב וכמבואר באריכות באגה"בן עוה  

' א להם לעסוק בתורה תמיד שיהיו בבחי"פ שא"בחוץ קאי על בעלי עסקים אע

מ אמצאך בחוץ "מ עליהם נאמר דמ"ל הלכה מאמות ש' י ד"יונק שדי אמי ע

כ לשון קונה "ה נאמר ג"והענין דהנה מצינו בהקב. )כדלקמן' כאח לי כו' כ בבחי"להיות ג(. כ"ג

דהנה כתיב ששת ימים עשה . ה"ל חמשה קנינים קנה הקב"וארז. ש קונה שמים וארץ"כמ

 אך
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. 'שבת להוי. יעייום השב' וכל שבת נק. את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת' ה

ולכאורה איך שייך לקרות שבתות דעכשיו יום השביעי שהרי כבר עברו רבבות ימים מיום 

אך כי ששת ימים הם . בריאת העולם עד שבתות אלו ואיך יקרא השבת יום השביעי

החסד ' ששה מדות עליונות שבהם ועל ידן היו התהוות העולמות יום ראשון יהי אור בחי

כ בכל "וכך הוא ג. שבת הוא עליותם לשרשם ומקורם למעלה מעלהכ ביום ה"ואח' כו

כ ביום השבת "ואח. 'ע לברר כו"שבת ושבת שבששת ימי המעשה הוא ירידת המדות בבי

עיין (' המל' הוא עליותם ועליות העולמות שהעלייה דוקא ביום ומדה השביעית שהיא בחי

מלמטה ' טה כמו שמגביהים הבנין שמגביהיכי העלייה צריך להיות התחלה מלמ' פרק ז' ח שער א"פע

' וזהו ויכלו השמים כו. )'ת אני ראשון ואני אחרון כו"ועוד כי נעוץ סב. 'ז ממילא מתעלה כולו כו"ועי

ולכן אומרים בברכה דמעין ' בואי כלה כו' לשון כלתה נפשי לכה דודי לקראת כלה כו

ת בשבת וכל מה שנתברר כי הנה עליות העולמו. שבע דמעלי שבתא קונה שמים וארץ

בששת ימי המעשה עולה ליכלל למעלה בשבת זהו כמשל הקנין שהלוקח נותן תחלה 

י ירידת המדות עליונות "כך ע. כ החפץ שקונה לרשותו"ז מקבל אח"כסף להמוכר ועי

בשבת מטורי דפרודא ' והעלי' ז נעשה המשכ"בששת ימי המעשה לברר ניצוצים עי

כ ענין גלות ישראל במצרים ובבל "ז ג"ועד. ה"ין הקנין של הקבוזהו ענ. ע"י יחידו ש"לרה

ל "ועמש(מ עובדיה "ע ר"ז מתעלים הנצוצות שנפלו שמה והן הן נשמות ר"כ שעי"הוא ג

אחד ואהבת דהיינו ' לבחי' לאספ' ש ואספת דגנך כו"ז נאמר בק"ועד. )בשלח פרעה' בפ

כ עלייה כשמתפלל "ז נעשה אח"מ לפרנס את עצמו וביתו שזהו ירידה אך עי"שעוסק במו

  התפלה עולת תמיד עליית ' נ באחד ולכן נק"אחד ואהבת ולמס' בכח האכילה ואו

  : וכל תפלות החול מתעלים בתפלת השבת' הנצוצות למעלה כו  

י עסקיהם "שנאמר אמצאך בחוץ שגם הבעלי עסקים ימצאוהו בחוץ כיון שע

הוא שפרשה ' ם זה שהרי דינא דגממתעלים הנצוצות באחד וכל ישראל מקיימי

נ באחד ובכל "והוא ענין למס. ה פסוק ראשון צריך כוונה"ולד. ש צריכה כוונה"ראשונה דק

קל שבקלים יכול ' נ בכח שאפי"נ בפועל יש בו מס"זו שאף שאין לו מס' ישראל יש בחי

ד "ועמ ועסק זה הוא מעין "כ הרי מו"אחד א' ז מתעלים כל עסקיו לה"ועי' נ כו"למס

ובקשתם ' פ וישב יעקב בפי"ש ע"מ' כאח לי וע' ולכן הוא בבחי(קונה שמים וארץ ' נק' שהוא ית

נשיקין הוא אתדבקות רוחא '  והנה אדרבה בהם נאמר אשקך בחי)'ומצאת כו' משם כו

אתכפייא ויתרון האור מהחשך הוא מעורר ' י תפלות הבעל עסק שהוא בחי"ברוחא ע

 וזהו
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זו אינו אלא '  אשר גילוי בחי)'ה מים רבים כו"נח בד' ש בפ"עמ(וממשיך ממקום גבוה מאד 

נשיקין כמשל הנשיקין שהוא מחמת עוצם האהבה שלא יוכל לפרש בדבור היא ' בבחי

והענין כי בחינת כאח לי . 'ישקני כו' ה שיר השירים פי"ש בד"עמ(' מתלבשת בהבל הנשיקין כו

אמנם . א"או' שנק' ב כו"חו' היינו מהתורה שהיא בחיי יונק שדי אמי היינו שיניקותם משרש אחד "שע

אין ' ה לעילא שנמשך האור מבחי"י אתכפייא ובטול היש לאין דבעלי עסקים אסתלק יקרא דקוב"ע

כאח לי ' כ הם בבחי"וא. 'א כו"ונמשך התגלות זו בז' ש והחכמה מאין תמצא כו"שהוא מקור התורה כמ

כתר שלמעלה ' הוא בחי' שדי אמו כו'  גבוה מבחיאשר השרש ההוא' שמקבלים שניהם משרש א

כ "ג' והנה כתיב וינשק לבן לבניו שהם השבטים שנק. וזהו ענין שזבולון קודם ליששכר. מהחכמה ובינה

ב "אין מקור דחו' כך יתכן בחינת כאח לי בקבלתם מבחי' בנים ללובן העליון כי בני בנים הרי הם כבנים כו

ומשום הכי קאמר ' ג בשם הבית יוסף ומלכות נפיק כו"בפרדס שער החמישי פג "ועיין כה' א כו"או' הנק

אנהגך אביאך אל בית אמי הוא . )'וענין בני אביך כו' ל בביאור ענין יודוך אחיך כו"ועמש' אברהם כו

י "בחינת תורה כי גם הבעל עסק צריך לקבוע עתים לתורה כי הגם שעיקר עבודתם הוא ע

ל כסדר שמתלבשת תחלה "מ ההמשכה צ"עשה הצדקה מאתכפייא ובמ' מעשה בבחי

קביעת עתים לתורה של הבעלי ' ומחשבה ודבור זהו בחי. כ במעשה"ודבור ואח' במחשב

 ולכן בבעלי תורה נאמר )ה"מ' בתניא פ' ע. י קביעת עתים לתורה"ועיקר גלוי נשיקין הוא ע(עסק 

ובבעלי עסקים שהוא רק .  כתיבכי והגית בו יומם ולילה. יונק שדי אמי שהוא לשון תמידי

אנהגך בענין אחר דלפי ששרש ' ל פי"ועוי(קביעות עתים נאמר אנהגך אביאך אל בית אמי 

אמי ' עליונה לבחי' שממשיך מבחי' אל כו' כ אומר אנהגך כו"ל ע"ב כנ"שלמעלה מחו' המשכתם מבחי

. )'ענין ודברי אשר שמתי בפיך כווכ. מקבל' א להיות רק בחי"מקום גבוה כזה א' וזהו תלמדני שמבחי' כו

בינה ' יינה של תורה והוא בחי' ויין הוא בחי. הנה היין משמח אלקים. אשקך מיין הרקח

פ והיותו משמח אלקים היינו כי אלקים הוא מדת הצמצום להיות העלם "בחינת תושבע

ר שלא יסתי' שמחה גורם גילוי ההעלם כו' בינה שהוא בחי' י שממשיך מבחי"והסתר וע

כי הריח שרשו ממקום . אך יין הרקח היינו שיש בו ריח הטוב. וזהו אשקך מיין. ויעלים

ל "מקיף והוא למעלה מבחינת מזון שהמזון הוא לגוף אבל הריח ארז' גבוה שהוא בחי

תענוג העליון שאינו נתפס ומתלבש ' שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף והיינו לפי שהוא בחי

אתכפייא ' של הבעל עסק שהוא בחי' עלת קביעות עתים לתורוהנה זהו יתרון מ. בכלים

עסק תורתם יין הרקח שהריח הוא דוקא מדבר חריף ' כ נק"יותר מביושבי אוהלים ע

פנימית יש '  שיין זה עם היותו משקה שהוא בחי)פ ראה ריח בני"ועיין מענין ריח ע(' וקיוהא כו



  באר                           החייםה
 

 

תלה  תורה אור

כ "ג' וד כלל ולקבוע עתים לתורה עליו נאמומי שאינו יכול ללמ. 'מקיף כו' כ ריח ובחי"בו ג

ריקנין שבך מלאים מצות ' פ כפלח הרמון רקתך שאפי"ל ע"ד מארז"מעסיס רמוני ע

ו רק שאין בהם תורה אבל מלאים מצות "פושעים ומורדים ח' כי ריקנים אין פי. כרמון

' דלבושייכו כוכ גילוי תענוג העליון וכנודע מענין ריחא "והרי המצות מעוררים ג. ודרך ארץ

ולכן במעיל היו (כ משיב את הנפש "עסיס רמוני שהוא ג' ולכן נק. כי נעוץ תחלתן בסופן

  מעיל צדקה יעטני ' פ שוש אשיש כו"א ע"ש במ"וכמ' מעיל צדקה כו' תלויים רמונים כי המעיל הוא בחי

  :)ש"וע  

  

 Q  ל"על הנביאור R  
  

ויש . צדיק תחתון' דיק עליון ובנימין נקצ' והנה יוסף נק. כתיב ועמך כולם צדיקים

' ופי. ולכן נאמר ועמך כולם צדיקים. בנימין' ויש מבחי. יוסף' נשמות שהם מבחי

כי . בבריאה כי כל בשמים ובארץ דאחיד בשמיא וארעא' צדיק עליון היינו המקשר אצי

ס עד "בריח התיכון המבריח מן הקצה אל הקצה היינו להיות ההמשכה מאא' הנה יעקב נק

י יעקב שהוא כללות המדות "הדבור עליון שהמשכה זו היא ע' ע שהוא בחי"מקור דבי

אך אלה . 'י המדות נמשך ההשפעה שכשיש לו אהבה מדבר כו"מ שע"וכמו עד. עליונות

יסוד התקשרות של המשפיע עם המקבל וזהו ' יוסף שהוא בחי' תולדות יעקב הוא בחי

התקשרות שהוא ' כ בבחי"ל ג"ולט את ההשפעה צאך בכדי שיהיה המקבל ק. ע"צ' בחי

ולכן . מלמטה למעלה' ת שמקשר בריאה באצי"בנימין צ' נ והוא בחי"מס' בחי' בעבודת ה

שזהו ' ע לאצי"כי בנימין הוא ההתכללות והבטול מבי. נאמר בלידת בנימין ותקש בלדתה

יש ' שני הבחיכ "והנה במצות מעשיות יש ג. הפך ענין הלידה והגילוי מלמעלה למטה

המשכת האור מלמעלה למטה כמו שופר לולב סוכה ציצית ותפלין ויש ' מצות שהן בחי

' שלום הוא בחי. ש ורב שלום בניך"וז. 'העלאות כמו קרבנות וראשית הגז כו' שהן בחי

. י יוסף"שלום מלמעלה למטה ע' בחי' ויש ב. התקשרות והתחברות משפיע ומקבל

' כ ענין כרוב א"וזהו ג. 'ורב שלום כו' י יוסף נק"שע'  אך הבחי.י בנימין"ומלמטה למעלה ע

ש "וז. 'הדבור כו' ס לבחי"יוסף שממשיך מלמעלה למטה מאא' מקצה מזה הוא בחי

מי יתנך כאח לי ) ד"בדף קפ(וישב ' ש בזוהר פ"וז(. כרוב כרביא' שהוא בחי' ביוסף והוא נער כו

 הנה



  באר                           החייםה
 

 

 תורה אורתלו

בנימין שהוא התקשרות המקבל ' מזה הוא בחימקצה ' וכרוב א. )'כיוסף על אחוי כו. 'כו

ק "אך משחרב בהמ. 'ופניהם איש אל אחיו התחברות שניהם כו. מלמטה למעלה

אך זהו . ל"וכנ' פ כו"י יונק שדי אמי עסק התושבע"והיינו ע. י מי יתנך כאח לי"מבקשת כנ

קרה הוא והנה המשכה זו עי. אחים למקום' שנק' ע כו"יוסף צ' י הנשמות ששרשן מבחי"ע

י מחשבה ודבור בעסק התורה אך כדי "בפנימיות העולמות כיון שעיקר ההמשכה ע

י נשמות "והוא ע. ז נאמר אמצאך בחוץ"שיהיה ההמשכה גם בחיצוניות העולמות ע

  ז "ז נמשך גם בעוה"ח שעי"בנימין שרוב עסקיהם במעשה דוקא בצדקה וגמ' שמבחי

  : )ה ויעש דוד שם"ק ד"באגה' ע(. השפל  

מ הנשיקים גשמיים "הענין דכמו עד. אשקך נשיקין אתדבקות רוחא ברוחא' פי

באדם שהם באים ונמשכים מחמת פנימית אהבה שבלב שאינה מתלבשת בשום 

כלים להמדות אין יכולים להכיל אהבה רבה זו לכך אינה מתלבשת ' שאותיות הדבור שהם בחי(' כלי כו

' י קיום המצות מעשיות דנשמות שמבחי"משכה זו שע כך ענין הה)נשיקין' בדבור רק בבחי

' ההתלבשות בכלים כי רק באצי' עקודים שהוא למעלה מבחי' בנימין ממשיכים מבחי

והיינו משום שעל ידי . עקודים' כ בבחי"משא' כלים אלא דאיהו וגרמוהי חד כו' שייך בחי

התלבשות כ האורות למעלה מה"ההעלאות דבנימין מבירורים דעולם התהו ששם ג

ל "ועל ידי בירורים הנ. 'כ בעולם העקודים כו"משא. כ"בכלים אלא ששם היה שבה

ש "ועמ(. 'שלמעלה מהדבור כו' הנשיקין שהוא בחי' וזהו בחי. העקודים' ממשיכים מבחי

  הולך לפניהם ' ה וה"בשלח בד' ש בפ"ע' כי הדבור שרשו מחכמה כו' ס בענין ואתם תחרישון כו"גבי קי

  : )ש" יובן יותר מומשם' כו  

כ "אימא עלאה רק שאח' כי כאן ההמשכה גבוה מבחי. אנהגך אביאך אל בית אמי

וגם כאן אמר תלמדני . כ לעיל אמר יונק שדי אמי"משא. מתלבשת באימא

א "עליונה כזו א' לפי שמבחי. כאח לי' מקבל בלבד מהמשכה זאת ולא בחי' שנעשים בחי

ד שנזכר "וענין יין הרקח הוא ע. 'ודברי אשר שמתי בפיך כולהיות אלא מקבל בלבד כענין 

. ס"ד דנפקי ממו"ג ת"תליסר נהרא דאפרסמונא דכיא שרומז לאור ההמשכה מי' בגמ

מקיף ' אבל שמן אפרסמון שיש בו ריח טוב שהוא בחי. חכמה' ג דשמן סתם הוא בחי"אע

ה "נשא בד' ש פ"ועמ(. כלים' חכמה שבכתר שלמעלה מבחי' ההמשכות מבחי' רומז לבחי

אבל יין . בינה' יין דיין סתם זהו בחי' כ בבחי"ז ג"ועד. )זאת חנוכת המזבח ביום המשח אתו

 הנה ו

 ש"וז



  באר                           החייםה
 

 

תלז  תורה אור

  י "וזה נמשך ע' עתיקא כו' התגלות התענוג בבינה מבחי' הרקח שיש בו ריח הוא בחי

  :ל"אתכפייא של קביעות עתים לתורה של הבעלי עסקים וכמש  

  

Q בעצמוק בעל התניא"כי  R  

Qביאור לענין הכרובים  R  
  

א "כ המוחין דאו"א ושויון בקומתן ומקבלת ג"פ עם ז"י עומדת פב"היא כנ

 )ב"דנפקא מחו(י קבלת התורה "אזי נקראים אחים וזה היה ע. לשניהם' וכתר א

ס מלובש גם בכלים "יות אואנקראים אדם הגדול ואנפי רברבי לה' והנה באצי. פ"פב

ק שצמצם שכינתו מבין בדי ארון בעשיה אזי "י המשכן ובהמ"וע. ולזאת איהו וגרמוהי חד

. פ בכל יום"ג' ולפי שעולם העשיה עולה לאצי. נ אנפי זוטרי בגמרא והן הן הכרובים"זו' נק

רידת א הוא תכלית י"ונודע שהז. 'לכן יש לכרובים כנפים פרושים למעלה לעופף לאצי

שהיא אימא תתאה שהוא ' י הנוק"ע ע"כ לבי"ס מלמעלה למטה בכדי להאיר אח"אוא

' א וכרוב א"ס שבז"לכן כתיב כרוב אחד מקצה מזה הוא קצה אוא. 'ע שבאצי"מקור בי

י המוחין "ס ע"כ אוא"שמתלבש בהם ג' ע ושרשם שבאצי"מקצה מזה הוא מקור בי

רך מעבר לבד ולא בדרך התלבשות ממש א בעלה ד"י ז"ע' א הנותנים בראש הנוק"דאו

והכרובים נעשים . כמו שהוא בזמן שאינו שוה בקומתה עמו רק מהחזה ולמטה כנודע

מקיף על הלוחות שבארון שהן ' וגם בחי' כתר לשניה' מקשה אחת מהכפורת שהוא בחי

יסוד אבא שנתלבשו בעשיה בזמן המשכן והמקדש ובזמן עליית הכרובים הם ' בחי

לכן כתיב סוככים בכנפיהם על הכפורת שהכפורת ' הכפורת והלוחות לאצימעלים גם 

למקומם ולא חזרו להתלבש עוד ' נ שבאצילו"עולה עמהם ואחר החורבן נסתלקו זו

י עסק "פנימית העולמות ע' אלא רק בבחי. בעשיה גשמיות אף בבית שני כי נגנזו הכרובים

  ע שלא נתגלה "שהן פנימית רצההתורה של התנאים שבימי בית שני ואחריו בהלכות 

:ש אשת חיל עטרת בעלה"וכנודע ממ. ע הוא תורה שבכתב"בח  

 'כשהנוק



  באר                           החייםה
 

 

 זוהר הקדושתלח

 הקדושזוהר 

  עם תרגום משולב ומשובץ קטע בקטע
  

Qא  ספר שמות R  
 

ַתא ָדא, ֲחֵזי ַפָרׁשָ ִתיב ּבְ ּּכְ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל ִאינון , ּ ּעֹוָבָדא ְדׁשָ ֵּחיִלין ְדַתָמןּ ּ ִריך , ּ א ּבְ ְְדָהא קוְדׁשָ ּ ּ

ַגְווָנא ְדִדיוָרא ִדְלֵעיָלא  ַמִים ָוָאֶרץ ְלֶמהֵוי ּכְ עֹוָבֵדי ׁשָ ָנא ֶאָלא ּכְ ּכְ ד ַמׁשְ ּהוא ָלא ַפִקיד ְלֶמְעּבַ ּ ּּ ּּ ּּ  

ָדא   ָרא ָדא ּבְ ָמָתא , ּוְלִאְתַחּבְ ַגְווָנא ְדִנׁשְ ְּוגוָפא ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחדּּכְ   .'וכו .ּ

ם, ְרֵאה ָ ּשׁ ַמִים ָוָאֶרץ ְוָכל אֹוָתם ַהֲחָילֹות ׁשֶ ה ׁשָ ה זֹו ַמֲעׂשֵ ָפָרׁשָ תוב ּבְ ֲהֵרי ַהָקּבָ, ּּכָ ה "ׁשֶ

ל ַמְעָלה  יָרה ׁשֶ ֻדְגַמת ַהּדִ ַמִים ָוָאֶרץ ִלְהיֹות ּכְ ה ׁשָ ַמֲעׂשֵ ן ֶאָלא ּכְ ּכָ ּלֹא ִצָוה ַלֲעׂשֹות ַהִמׁשְ ּ ּ  

ר ֶז   ֶזהּוְלִהְתַחּבֵ ָמה ְוַהגוף ִלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד, ה ּבָ ׁשָ ֻדְגַמת ַהּנְ ּּכְ   .'וכו. ּ

ָבא רוְגָזא פֹוְרָתא. ֲּעאל ֵמָעְלָמא ְלַעְלָמא ְוִאְתָייׁשְ ְפִריסו ּכַ ִּדיוְקָנא ָדא ִאְתֶפָרס ּבִ ּּ ּ ּ ְּוִאְתַצְייָרן , ּ

ַההוא ְפִריסו ְתֵרין ִדיוְקִנין יה ּבְ ּּבֵ ּ ּ ּּ א ְוַקְייָמן ְתֵרין ָרְבָיין עוֵליִמין ְרִחיִמין ַּחד ְדָכ. ּ ּר ְוַחד נוְקּבָ ּ  

ָדא   ְרִחימו ְדֵביַקן ָדא ּבְ ּּבִ ָרא ֱאלִֹהים. ּ ית ּבָ ֵראׁשִ פֹוְרָתא ְסִתיָמָאה, ְוָרָזא ָדא ּבְ ְּפִריסו ּכַ ּּ .  

ב ָהרֶֹגז ֵ פֶֹרת ְוִהְצַטְירו בֹו ּצוָרה זֹו ִנְפְרָסה. ּעֹוֶלה ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם וִמְתַיּשׁ ְפִריַסת ַהּכַ ּ ּבִ ּ ּ

ֵתי צורֹות אֹותֹו ָמָסך ׁשְ ּּבְ ּ ֵני ִתינֹוקֹות ֲעָלִמים , ַאַחת ָזָכר ְוַאַחת ְנֵקָבה, ְ   ְועֹוְמִדים ׁשְ

ֶזה   בוִקים ֶזה ּבָ ָרא ֱאלִֹהים. ּאֹוֲהִבים ּדְ ית ּבָ ֵראׁשִ פֶֹרת ְסתוָמה, ְוסֹוד ֶזה ּבְ ְּפִריַסת ּכַ ּ ּ .  

ְדִביקו ְדַחִביבוָתא רוִבין ַקְייָמן ּבִ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ְתֵרין ּכְ ַּהׁשָ ּ ּ ּּ ִתיב. ּ ַמִים ָוָאֶרץ ָלא ּכְ ֶּאָלא , ּׁשָ

ֲחָדא. ֵאת רוִבין ּכַ ְּלַאְסָגָאה ְתֵרין ּכְ ְטִמירו ְדֵהיָכָלא וִבְתֵרין ִסְטִרין . ּ ַּכפֶֹרת ָדא ְפִריָסא ְלגֹו ּבִ ּ ּּ ּ ּ  

ית ַסְלָקא ְלֵעיָלא, ּין ִאֵליןַקְייָמן ְתֵר   ֵראׁשִ ָּרָזא ִדיֵליה ַנְחָתא ְלַתָתא, ּּבְ ּ ּ ּ .  

  

  

 

W      מי�הבאר�      X   
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  באר                           החייםה
 

 

תלט  זוהר הקדוש

ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ  ָ ל ֲחִביבות-ַהּשׁ ְדֵבקות ׁשֶ ֵני ְכרוִבים עֹוְמִדים ּבִ ּ ׁשְ ּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא . ּ ׁשָ

ֶאָחד, ֶּאָלא ֵאת, ָּכתוב ֵני ְכרוִבים ּכְ פֶֹרת. ְּלַרּבֹות ׁשְ ִסְתֵרי ַהֵהיָכלּּכַ ּ זֹו ְפרוָסה ְפִניָמה ּבְ ּּ ,  

ֵני ֵאלו   ֵני ְצָדִדים עֹוְמִדים ׁשְ ּוִבׁשְ ית עֹוֶלה ְלַמְעָלה, ּּ ֵראׁשִ ה, ּבְ לֹו יֹוֵרד ְלַמּטָ   . ְּוסֹוד ׁשֶ

ימ ְרׁשִ ים ּבִ ית ַסְלָקא ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא ְוָלא ִאְתְרׁשִ ֵראׁשִ ְּדַההוא ָרָזא ְדּבְ ּ ּ ימו , ּוּּ ַּנְפָקא ְרׁשִ

ָרָזא ְיהֹוָ יִמין ְתָלָתא ּבְ יָמא ִבְרׁשִ פֹוְרָתא ִעיָלָאה ְרׁשִ ְּלַתָתא ְוִאְתֲעִביד ִמֵניה ּכַ ּּ   ה "ּ

ֵּמִאֵלין ְתָלָתא ָנְפקו ְתָלָתא ָאֳחָרִנין. ה"ּו ְיהֹוָ"ֱאלֵהינ   ית, ּ ָר. ְּוִאינון ׁשִ ית"ְּוַהְיינו ּבָ   . א ׁשִ

ִסיָמןַהּסֹוד ם ּבְ ית עֹוֶלה ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ְולֹא ִנְרׁשָ ֵראׁשִ ל ּבְ ם , ּ ַההוא ׁשֶ יֹוֵצא רֹׁשֶ

סֹוד ְיהָֹו וִמים ּבְ ה ִרּשׁ לֹׁשָ ׁשְ פֶֹרת ֶעְליֹוָנה ְרׁשוָמה ּבִ ית ִמֶמּנו ּכַ ה ְוַנֲעׂשֵ ְּלַמּטָ ּ ּּ   ה "ּ

לֹׁשָ. ה"ּו ְיהָֹו"ֱאלֵֹהינ   ה ָיְצאו ׁשְ לֹׁשָ ְ ֵּמֵאלו ַהּשׁ ּ ה, ה ֲאֵחִריםּ ָ ּשׁ ָר. ְוֵהם ׁשִ ית"ְּוֶזהו ּבָ   . א ׁשִ

פֶֹרת ָדא ִלְסַטר ָדרֹום וַמֲעָרב ּּכַ ּ א, ּ ֲחָדא ְדָכר ְונוְקּבָ רוִבין ּכַ ְּוַאִפיק ְתֵרין ּכְ ּּ חון , ּ ַתּכְ ְּדִאׁשְ ּ ּ

ָּדרֹום ִאיהו רֹאׁש. ָדא ְלֳקֵבל ָדא רֹאׁש ְוִאיהו ְדָכר, ּ ּּכֵֹהן ּבְ אַמ. ּ ֲּעָרב ִאיהו נוְקּבָ ת , ּ   ּבַ

ת ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם. ְיִחיָדה     .'וכו. ַּוַדאי, ּבַ

רֹום וַמֲעָרב פֶֹרת זֹו ְלַצד ּדָ ּּכַ ֶאָחד, ּ ֵני ְכרוִבים ּכְ ְמָצִאים ֶזה , ָּזָכר וְנֵקָבה, ְּוהֹוִציא ׁשְ ּנִ ׁשֶ

רֹום הוא רֹאׁש. ְּלֻעַמת ֶזה רֹאׁש, ּּדָ ת ְיִחיָדה, ַּמֲעָרב הוא ְנֵקָבה. ּ ְוהוא ָזָכרּכֵֹהן ּבָ   . ּבַ

ת ָהְיָתה ְלַאְבָרָהם   אי, ּבַ   .'וכו. ַוּדַ

ָּדא ִאְתָפְרָסא ְלֵעיָלא גֹו ַההוא ְנקוָדה ְטִמיָרא ּ ּ ְנִהירו ַקְדָמָאה ְדִאְתָפְרָסא, ּ ּּבִ ּ ְלָבַתר , ּ

ְרָייא ַעל ַההו ִלימו ְוׁשַ ׁשְ ִּאְתְפָרס ּבִ ּ רוִבים ַעל ּ ד ִאְתַחְפָיאן ַגְדֵפי ּכְ ּא ְפִריסו ַקְדָמָאה ּכַ ּּ ּ

פֹוֶרת ִאְתַגְלָייא, ַּהאי ּכַ פֹוֶרת ְוָלא ְיֵהא ּבְ ִגין ְדִאְתַחְפָייא ּכַ ּּבְ ִתיב. ּ פֶֹרת ּכְ פֹוֶרת ּכַ ּּכַ ְּדָכד ָאֵתי ְנִהירו , ּ ּ

ַגְדַפְייהו ְוַס, ִעיָלָאה י ּבְ ְטׁשֵ רוִבים ּבַ ִּאינון ּכְ ּ יָרָתא ִמְסִגיאו ְדַההוא ֶחְדָוה , ְּלֵקי לֹון ְלֵעיָלאּּ ְּוָאְמִרין ׁשִ ּּ

ְּדַההוא ְנִהירו ּ פֹוְרָתא ִאְתַהָדר וֵמִאינון ְתָלָתא ְוַחד. ּ ַגְווָנא ָדא ְלַתָתא ְוּכַ ּּכְ ּ ּ רוִבים ְיִמיָנא , ּ ֲּהוו ּכְ ּ

מֹאָלא יה רוָחא ִדְלֵעיָלא ֵמ, וׂשְ ְרָייא ּבֵ ְּיִמיָנא ׁשַ ּ ּ ָמאָלא ְדָהָוה ְלַמֲעָרב , ַּההוא ִסְטָראּ ּוׂשְ

ָמאָלא ְסַטר ׂשְ יה ּבִ פֹוְרָתא ָקִאים ְלַגּבֵ ַאֲהְדרוָתא ְדּכַ ּּבְ ּּ א, ּ יה רוָחא ְדנוְקּבָ ְרָייא ּבֵ ְּוׁשַ ּ ר ָדא , ּּ ְוִאְתַחּבָ

א ַחִביבו ְדַדָכר ְונוְקּבָ ָדא ּבְ ּּבְ ַאֲהְדרוָתא ְדּכַ. ּּ ְּוֵכן ְלָכל ִסְטִרין ּבְ ּוְלעֹוָלם ְתֵרין ִאינון, ּפֹוְרָתאּ   ְּדָכר , ּ

א   ַהאי ַעְלָמא ִאינון ְתִרין ְוָלא ַיִתיר. ְּונוְקּבָ ְּלַתָתא ּבְ ּּ .  

ְפָרס ּנִ אֹור ָהִראׁשֹון ׁשֶ ה ֶנְעֶלֶמת ּבָ ּזֹו ִנְפֶרֶסת ְלַמְעָלה תֹוך אֹוָתה ְנֻקּדָ ך , ְּ ְְוַאַחר ּכָ

ֵלמות ְו ׁשְ רוִבים ַעל . ּׁשֹוָרה ַעל ַהְפִריָסה ָהִראׁשֹוָנהִּנְפֶרֶסת ּבִ ְנֵפי ַהּכְ ר סֹוְכִכים ּכַ ְּוַכֲאׁשֶ

ֵאת 

ַגְווָנא   ּכְ

ֻדְגַמת   ּכְ

 ִּאְתְפָרס 

 ְוִנְפְרָסה 

ֹפֶרת   ּּכַ

ֹפֶרת   ּּכַ



  באר                           החייםה
 

 

 זוהר הקדושתמ

ִגלוי לֹא ִתְהֶיה ּבְ פֶֹרת ׁשֶ ֵדי ְלסֹוֵכך ַעל ַהּכַ פֶֹרת זֹו ּכְ ּּכַ ּ ּ ּ פֹוֶרת , ְּ תוב- ּּכַ פֶֹרת ּכָ ּ ּכַ א ָהאֹור . ּ ר ּבָ ְוַכֲאׁשֶ

ים , ָהֶעְליֹון רוִבים ַמּכִ ַכְנֵפיֶהם וַמֲעִלים אֹוָתם ְלַמְעָלהּאֹוָתם ַהּכְ יָרה ֵמִרּבוי , ּּבְ ְּואֹוְמִרים ׁשִ

ל אֹותֹו ָהאֹור ְמָחה ַהִהיא ׁשֶ ה. ַהּשִׂ ּוְכֻדְגַמת ֶזה הוא ְלַמּטָ פֶֹרת חֹוֶזֶרת, ּ ה , ְּוַהּכַ לֹׁשָ ְ ּוֵמאֹוָתם ַהּשׁ

מֹאל רוִבים ָיִמין וׂשְ ְּוָהֶאָחד ָהיו ּכְ ּ ל ַמְעָלה ֵמאֹותֹו ַצדַּהָיִמין ׁשֹוָרה ּב. ּ ָמאִלי . ֹּו רוַח ׁשֶ ְוַהּשְׂ

פֶֹרת ֲחָזַרת ַהּכַ ָהָיה ַלַמֲעָרב ּבַ ּׁשֶ מֹאלֹו, ּ ַצד ׂשְ ִרים , ְּוׁשֹוָרה ּבֹו רוַח ְנֵקָבה, עֹוֵמד ֶאְצלֹו ּבְ ּוִמְתַחּבְ

ל ָזָכר וְנֵקָבה ֲחִביבות ׁשֶ ֶזה ּבַ ֶּזה ּבָ ִסּבוב ַה. ּ ְּוֵכן ְלָכל ַהְצָדִדים ּבְ פֶֹרתּ ַנִים, ּּכַ   ָזָכר , ּוְלעֹוָלם ֵהם ׁשְ

ַנִים ְולֹא יֹוֵתר, ּוְנֵקָבה   עֹוָלם ַהֶזה ֵהם ׁשְ ה ּבָ   . ְּלַמּטָ

פֹוְרָתא ּכַ ֵּתיָמא ְלֵעיָלא הֹוִאיל ְוָלא ִאיְצְטִריך ְדֵבקוָתא ּבְ ּ ְ פֹוְרָתא, ּ ֵּאיך ִיְתַהָדר ּכַ ַּוַדאי . ְ

ַההוא ַאֲהְדרוָתא ִאְתַד ּּבְ רוִביםּ ַגְווָנא ִדּכְ ה ּכְ ק ּבָ ָדא ְוָתִדיר ִאְתַדּבַ ק ָדא ּבְ ּּבַ ִּאינון ְלֵעיָלא . ּ ּ

ְּוָהא אוִקיְמָנא ָרָזא ִדְכִתיב, ַּקְייִמין ַעל ָאְת ְוִניָסא י , ּ ִתיב ְפרוׂשֵ י ְכָנַפִים סֹוְכִכים ְוָלא ּכְ ּפֹוְרׂשֵ ּ ּ  

ְּכָנַפִים ְסכוִכים ֶאָלא ַעל ָאְת ְוִניָסא ֲה   ּ   . ּוו ַקְייִמיןּ

פֶֹרת)ולא(הֹוִאיל , ּתֹאַמר ְלַמְעָלה פֶֹרת ֵאיך ַתֲחזֹר ַהּכַ ּכַ ֵבקות ּבַ ּ ָצִריך ּדְ ּּ ְּ אֹוָתה ? ְ אי ּבְ ַּוּדַ

ה ק ּבָ ֶזה ְוָתִמיד ִנְדּבָ ִקים ֶזה ּבָ ּבְ ֵהם ְלַמְעָלה. ַּהֲחָזָרה ִמְתּדַ רוִבים ׁשֶ ּוְכֻדְגַמת ַהּכְ ך , ּ ְּכָ

י ְכָנַפִים סֲֹכִכים, ל אֹות ְוֵנסעֹוְמִדים ַע תוב פְֹרׂשֵ ּכָ ַאְרנו ַהּסֹוד ׁשֶ ַּוֲהֵרי ּבֵ ּ י , ּ ְּולֹא ָכתוב ְפרוׂשֵ ּּ  

ֶּאָלא ַעל אֹות ְוֵנס ָהיו עֹוְמִדים. ְּכָנַפִים ְסכוִכים   ּ .  

ָכל יֹוָמ י לֹון ְלֵעיָלא ּבְ ְּיִדיָעאן ֲהוו ַסְלָקאן ַגְדַפְייהו וַפְרׂשֵ ּ ּ ַּוֲהוו ִמְתָסְדָרן וֵמַחְפָיין ַעל , אּּ ּ

פֹוְרָתא ָאְת ְוִניָסא ֲהוו ַקְייִמין, ּּכַ ְּוַעל ָדא ּבְ ּ ְרָייא, ּ ָכל ֲאָתר ְדרוָחא ִעיָלָאה ֲהָוה ָאֵתי ְוׁשַ ּּבְ ּ ,

אֵרי ַההוא ֲאַתר ְדׁשָ ַּוַדאי ּבְ ָאְת ְוִניָסא, ּ יה ַמָמׁשו ְוַקְייָמא ּבְ ִּאית ּבֵ ּ ר ָנׁש ִא. ּּ ְוַעד ָלא , ּיהו ֵמַעְפָראּבָ

ָרא ָעֵליה ְנִציצו ְדרוָחא ִדְלֵעיָלא ּׁשָ ּ ּ ּ יה ַמָמׁשו, ּ ֵּלית ּבֵ ְרָיא ָעֵליה. ּ יָון ְדׁשַ ּּכֵ יה ַמָמׁשו, ּ ִּאית ּבֵ יָון . ּּ   ּכֵ

ִקיוָמא   יה ַמָמׁשו ְוַקְייָמא ּבְ ְרָיא ָעֵליה ִאית ּבֵ ְּדׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ .  

ְּידוִעים ָהיו ַמֲע ָכל יֹוםּ ים אֹוָתם ְלַמְעָלה ּבְ ְנֵפיֶהם ופֹוְרׂשִ ִרים , ִּלים ּכַ ְּוָהיו ִמְסַתּדְ ּ

פֶֹרת ּוְמַחִפים ַעל ַהּכַ ּ אֹות ְוֵנס ָהיו עֹוְמִדים, ּ רוַח ֶעְליֹוָנה ָהְיָתה . ְּוַעל ֶזה ּבְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּּבְ

ָאה ְוׁשֹוָרה ֹוָרה ֵיׁש , ּבָ ּשׁ אֹותֹו ָמקֹום ׁשֶ אי ּבְ אֹות ְוֵנסַוּדַ ּּבֹו ַמָמׁשות ְועֹוֵמד ּבְ הוא . ּ ן ָאָדם ׁשֶ ּּבֶ

ל ַמְעָלה , ֵמָעָפר ל רוַח ׁשֶ לֹא ׁשֹוֶרה ּבֹו ִניצֹוץ ׁשֶ ְּוַעד ׁשֶ ֹוֶרה ָעָליו. ּ ֵאין ּבֹו ַמָמׁש-ּ ּשׁ יָון ׁשֶ   ֵיׁש ּבֹו , ּכֵ

ַּמָמׁשות ְוָקם ַעל ָעְמּדֹו   ּ .  

ְלחֹודֹוי ָלל, ֵּמחוְטָרא ְדֲאַהרֹן, א ֲחֵזיָּת, ֵּתיָמא ָדא ּבִ ָלא ַמָמׁשו ּכְ ְּדִאיהו ָאָעא ּבְ ּּ ָדר , ּ יָון ְדׁשָ ּּכֵ

 ְוִאי 

ְוִאם 

 ִזְמִנין 

ים   ְזַמּנִ

 ְוִאי 



  באר                           החייםה
 

 

תמא  זוהר הקדוש

ִריך הוא ְזִעירו ְדרוָחא א ּבְ יה קוְדׁשָ ּּבֵ ּ ּ ּ ְרָיה וַמָמׁשו, ְּ יה ּבִ ִקיוָמא ּבֵ ִקיוָמא ְוִאְתֲעִביד ּבְ ָּקִאים ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּוָמה . ּ

ך ּכַ ְָאָעא ְדָלאו אֹוְרֵחיה ּבְ ּ ִריך הוא ַחד ְזִעירו ְדרוָחא, ּ א ּבְ יה קוְדׁשָ ָדר ּבֵ יָון ְדׁשָ ּּכֵ ּ ּ ּ ּּ ִקיוֵמיה , ְּ ָּקִאים ּבְ ּ

יה ַמָמׁשו ְּוָהָוה ּבֵ ַגְווָנא ִדְלֵעיָלא ַעל ַאַחת . ּּ ה ּכְ ְקדוׁשָ ה ְוַקְייָמן ּבִ רוִבים ְדִאינון ְקדוׁשָ ּּכְ ּ ּּ ּ ּ ּ  

ָמה ְוַכָמה   ּּכַ ּ .  

ָלל? ּדֹוֶזה ְלַב, ּתֹאַמר לֹא ַמָמׁשות ּכְ הוא ֵעץ ּבְ ה ַאֲהרֹן ׁשֶ ּּבֹא ְרֵאה ִמַמּטֵ ּּ ַלח ּבֹו , ּ ָ ּשׁ יָון ׁשֶ ּכֵ

רוך הוא ְמַעט רוַח ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ִרָיה ַמָמׁש, ּ ָתה ִמֶמּנו ּבְ ָּקם ַעל ָעְמּדֹו ְוֶנֶעׂשְ ּּ ֵאין . ּ ּוָמה ֵעץ ׁשֶ

ָכך ְרּכֹו ּבְ ַלח ַהָקד, ְּדַ ָ ּשׁ יָון ׁשֶ רוך הוא ּבֹו ְמַעט רוַחּּכֵ ֹּוׁש ּבָ ּ    - ָּעַמד ַעל ָעְמּדֹו ְוָהָיה ּבֹו ַמָמׁש , ְּ

ָמה ְוַכָמה   ֻדְגַמת ַמְעָלה ַעל ַאַחת ּכַ ה ּכְ ָ ְקֻדּשׁ ים ְועֹוְמִדים ּבִ ֵהם ְקדֹוׁשִ רוִבים ׁשֶ ּּכְ ּ ּ .  

ִאין ָרֵאל ֲהוו ַזּכָ ִּזְמָנא ְדִיׂשְ רוִבים ֲהוו ְדִביַקן, ּ ּּכְ ּ ַאִפיןּ ְדִביקו ַאִפין ּבְ ּ ּבִ ּ   .'וכו. ּ

ִאים ָרֵאל ָהיו ַזּכָ ִיׂשְ ְּזַמן ׁשֶ ָפִנים, ּ ִדּבוק ָפִנים ּבְ רוִבים ָהיו ְדבוִקים ּבְ ַּהּכְ ּ ּ ּ   .'וכו. ּ

ָרָזא ַחד ַקְייֵמי, ָרְבָיין ָרֵאל ָואֲֹהֵב)א"הושע י(ִּדְכִתיב , ְּוכָֹלא ּבְ י ַנַער ִיׂשְ ך , ּהו ּכִ ְוְבִגין ּכָ ּ

ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא ַקְייֵמי ּּכָֹלא ּבְ ּ ַחְדתוָתא. ּ ָמה ְדִאְתַחֵדי ָדא ּבְ ּּכְ ָּהִכי ִאיהו ּכָֹלא, ּ ּ.   

ך ַנַער ִאינון ֵנָעִרים   ּוְבִגין ּכָ ַחְדתוָתא, ְּ ת ֵנעוִרים ְדַקְייָמא ַעל ְתֵרין ֵנָעִרים ּבְ ְּוָרָזא ָדא ֵאׁשֶ   .ִעיָלָאה ּ

סֹוד ֶאָחד, ּ ִתינֹוקֹות- תוב , ְוַהּכֹל עֹוֵמד ּבְ ּכָ ָרֵאל ָואֲֹהֵבהו)א"הושע י(ּׁשֶ י ַנַער ִיׂשְ . ּ ּכִ

ִחּדוׁש ַהָיֵרַח ָתלוי ּוִבְגַלל ֶזה ַהּכֹל ּבְ ּ ּ ִחּדוׁשֹו. ּּ ׁש ֶזה ּבְ ִמְתַחּדֵ מֹו ׁשֶ ּּכְ ך הוא ַהּכֹל, ּ ּּכָ ְ.   

ַער   ך ַהּנַ ום ּכָ ְוִמּשׁ ּ ת ְנעוִרים, ָעִריםֵהם ְנ, ּ ֵני ְנָעִרים, ְּוֶזה סֹוד ֵאׁשֶ עֹוֶמֶדת ַעל ׁשְ ִחּדוׁש ֶעְליֹון ׁשֶ   . ּּבְ

ַּאְנֵפי ִעָלֵאי ְוַאְנֵפי זוְטֵרי ַוַדאי ָהִכי ִאינון ּּ ּ ַּאְנִפין ְטִמיִרין ְלֵעיָלא ְדָלא ִאְתַגְלָיין, ּּ ּ ּ ,

ּוְבִגיַנְייהו ַחְדתוָתא ְדִסיֲהָרא ּּ ּ ּ וִמילֹוי ִדיָלהּ ַּאֵפי זוְטֵרי ְלַתָתא, ּ ּ ָמה ְדאֹוִקיְמָנא . ּ ּּכְ

ָרָזא ֲחָדא ַקָייָמא פֶֹרת ְלֵעיָלא ְוַתָתא ּבְ ּכַ ּּבַ ּ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ, ּ רוִבים. ֵּאת ַהׁשָ ִּאֵלין ָרָזא ִדְתֵרין ּכְ ּ ַחד , ּ

א ְּדָכר ְוַחד נוְקּבָ ִאֵל, ּ ְּלֶמֱהֵוי ְדִביִקין ִאֵלין ּבְ ּ ָמה ְדִאְתַמרּ ֲחִביבוָתא ּכְ ּין ּבַ ּ   ֵּאת ְלַאְסָגָאה ֵעיָלא , ּ

ֲחָדא   רוִבים ִבְכָלָלא ֲחָדא, ְּוַתָתא ּכַ   . ְּלֶמֱהֵוי ָרָזא ִדּכְ

ּ ָפִנים ְגדֹולֹות וָפִנים ְקַטּנֹות- ּ ך ֵהם, ּ אי ּכָ לֹא ִמְתַגִלים. ְַוּדַ ָּפִנים ִנְסָתִרים ְלַמְעָלה ׁשֶ ּ ּּ ּ ,

ָלהּו ִּבְגָלָלם ִחּדוׁש ַהְלָבָנה וִמלוי ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ה. ּ פֶֹרת, ָּפִנים ְקַטּנֹות ְלַמּטָ ּכַ ַאְרנו ּבַ ּבֵ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ ,

סֹוד ֶאָחד עֹוְמִדים ה ּבְ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. ְּלַמְעָלה וַמּטָ ָ ֵני ְכרוִבים, ֵאת ַהּשׁ ל ׁשְ ֵּאלו ֵהם סֹוד ׁשֶ ּ ּ ,

ֲחִביבות,ֶאָחד ָזָכר ְוֶאָחד ְנֵקָבה ֵאלו ּבַ בוִקים ֵאלו ּבְ ּ ִלְהיֹות ּדְ ּ ּ ּּ ֵאר ֵאת , ּ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ    ְלַרּבֹות - ּכְ

ֶאָחד   ה ּכְ ְכָלל ֶאָחד, ַּמְעָלה וַמּטָ רוִבים ּבִ   . ִּלְהיֹות סֹוד ַהּכְ

ְוִאם 

ָכל  ּבְ

ָכל  ּבְ

רוִבים , ּּכְ

רו  ִבים ּּכְ

רוִבים   ּּכְ

רוִבים   ּּכְ



  באר                           החייםה
 

 

 זוהר הקדושתמב

ְמָחה' ּ ִעְבדו ֵאת ה)'תהלים ק( ׂשִ רוִבין, ּבְ ֶּחְדָווָתא ִדְתֵרין ּכְ ל ָמה , יןְּדָהא ָרְבָי. ּ  )מאן(ּכָ

אֵרי ְבַגַווְייהו ָרְבָייא ְוַחֵדי ִעְמהֹון, ְּדׁשָ ִּאְתַהְדרו ַאְנפֹוי ּכְ ּּ אֵרי ֲעַלְייהו . ּ יָון ְדׁשָ ְּוָרָזא ָדא ּכֵ

אֵרי ִּאְתַהָדר ַנַער ְבֵחידו ְדכָֹלא וִבְרעוָתא, ָמאן ְדׁשָ ּ ּּ ִדיָנא ַעל ַעְלָמא, ּ ַּאף ַעל ַגב ְדַאְתָייא ּבְ יָון ּכֵ, ּ

ֶחְדָוה אֵרי ֲעַלְייהו ִאְתַהָדר ּבְ ַרֲחֵמי, ְּדׁשָ  ַמאן )א ברתחי"נ(, ַּנַער ְקִטיָרא ְבֵחידו ְוָעְלָמא ִאְתַהָדר ּבְ

ְתַכך רוְגֵזיה יה ַנַער ְוִיׁשְ רוְגָזא ֵייתון ְלַגּבֵ ְּדִאיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ ְּ ּ ָרְבָייא, ּ ִוי ַגְרֵמיה ּכְ ֶחְדָוה ְוׁשַ ְּוִיְתַהָדר ּבְ ּּ   ֵּדין ּכָֹלא ּוְכ, ּ

  .ְּבֵחידו  

ְמָחה' ּ ִעְבדו ֶאת ה)'תהלים ק( ׂשִ רוִבים, ּבְ ֵני ַהּכְ ל ׁשְ ְמָחה ׁשֶ ֲהֵרי ִתינֹוקֹות. ּׂשִ ל ַמה , ּׁשֶ ּכָ

ְמָצא ֵביֵניֶהם)מי( ּנִ ֶ ֵמַח ִעְמֶהם,  ּשׁ ִתינֹוק ְוׂשָ ּחֹוְזרֹות ָפָניו ּכְ ֹוֶרה , ְוסֹוד ֶזה. ּ ּשׁ יָון ׁשֶ ּכֵ

ֹוֶרהֲעֵליֶה ּשׁ ל ַהּכֹל וְבָרצֹון, ם ִמי ׁשֶ ְמָחה ׁשֶ ׂשִ ִדין ַעל ָהעֹוָלם. ּחֹוֵזר ַנַער ּבְ חֹוֵזר ּבְ , ַּאף ַעל ַגב ׁשֶ

ֹוֶרה ֲעֵליֶהם ּשׁ יָון ׁשֶ ְמָחה, ּכֵ ׂשִ ְמָחה, חֹוֵזר ּבְ ׂשִ ַרֲחִמים , ַּנַער ָקׁשור ּבְ ִמי . )ברגז(ְוָהעֹוָלם חֹוֵזר ּבְ

רֶֹגז הוא ּבְ קֹט ָרְגזֹוָיִבי, ּׁשֶ ּאו ֶאְצלֹו ִתינֹוק ְוִיׁשְ ִתינֹוק, ּ ה ַעְצמֹו ּכְ ְמָחה ְוַיֲעׂשֶ ׂשִ   ְוָאז ַהּכֹל , ְוַיֲחזֹר ּבְ

ְמָחה   ׂשִ   .ּבְ

ָרְבָייא, ָּרָזא ְדִסְתָרא ָדא ר ּבְ ָרֵאל ָואֲֹהֵבהו ֵלית ְרִחימו ְוַחִביבו ּבָ י ַנַער ִיׂשְ ּּכִ ּ ִתיב . ּ שמות (ּכְ

ן נון ַנַער לֹא ַיִמיׁש ִויהֹוֻשַע)ג"ל ה, ּ ּבִ ָנא ְדמֹׁשֶ ּכְ ֲּהָוה ָקִאים גֹו ַמׁשְ ִגין ְדַההוא אֶֹהל. ּ ּּבְ אֶֹהל , ּ

ה ֲהָוה ִכיְנָתא ֲהָוה ַאְתָייא. ְּדמֹׁשֶ ֲעָתא ִדׁשְ ּוְבׁשַ ּ ַע ְדִאיהו ַנַער, ּ ח ַתָמן ְיהֹוׁשֻ ְתּכַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּוִמָיד ֲהָוה , ּ ּ

ֵחידו וְרעו ְדֶחְדָו ּּבְ ּ ּ ָכל ָרִזין ִדיֵליה ָהִכי ֲהָוהּ כָֹלא ּבְ ּה ִויהֹוֻשַע ַאְנפֹוי ְדִסיֲהָרא ּבְ ּ ּּ ָנא , ּ ּכְ יָון ְדָמׁשְ ּּכֵ

ֵני ַע ְלֶמֱהֵוי ַתָמן, ִאְתּבְ ָּלא ִאיְצְטִריך ְיהֹוׁשֻ ּ ָדא, ְ ַחִביבו ָדא ּבְ ַתְכֵחי ּבְ רוִבים ֲהוו ַתָמן וִמׁשְ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּּ ּּ ּ   

ַאְנִפ   ַּאְנִפין ּבְ ָרְבֵיי ְבֵחידוּ ּין ּכְ אֵרי ֲעַלְייהו. ּ יָון ְדׁשָ ח, ְּוּכֵ ְתּכַ ִּמָיד ּכָֹלא ְבֵחידו ְוִדיָנא ָלא ִאׁשְ ּ ָלל ּ   .ּכְ

ָרֵאל ָואֲֹהֵבהו י ַנַער ִיׂשְ ַנַער, ֵּאין ַאֲהָבה ַוֲחִביבות. ּסֹוד ֶזה ֶנֱאַמר ּכִ תוב . ַרק ּבְ  )שמות לג(ּּכָ

ן נון ַנ ַע ּבִ ה. ַער לֹא ָיִמיׁשִּויהֹוׁשֻ ל מֹׁשֶ ן ׁשֶ ּכָ ָּהָיה עֹוֵמד תֹוך ַהִמׁשְ ְ אֹותֹו אֶֹהל ָהָיה , ּ ְגַלל ׁשֶ ּבִ

ה ָאה, אֶֹהל מֹׁשֶ ִכיָנה ָהְיָתה ּבָ ְ ַהּשׁ ָעה ׁשֶ הוא ַנַער, ּוְבׁשָ ַע ׁשֶ ם ְיהֹוׁשֻ ְמָחה , ִּנְמָצא ׁשָ ׂשִ ּוִמָיד ָהָיה ּבְ ּ

ְמָחה ל ַהּשִׂ ַע, ּוְבָרצֹון ׁשֶ ּכֹלִויהֹוׁשֻ ְלָבָנה ּבַ ָפָניו ֵהם ּכַ ּ ׁשֶ ך ָהָיה, ּ לֹו ּכָ ָכל ַהּסֹודֹות ׁשֶ ְּבְ ְבָנה . ּ ּנִ ְוֵכיָון ׁשֶ

ן ּכָ ם, ַּהִמׁשְ ַע ִלְהיֹות ׁשָ ֶזה, ְלֹא ָהָיה ָצִריך ְיהֹוׁשֻ ֲחִביבות ֶזה ּבָ ם ְוִנְמָצִאים ּבַ רוִבים ָהיו ׁשָ ֶּאָלא ּכְ ּ ּ ּ ,  

ְנָעִרים ּבְ   ָפִנים ּכִ ְמָחהָּפִנים ּבְ ֹוֶרה ֲעֵליֶהם. ׂשִ ּשׁ ָלל, ְוֵכיָון ׁשֶ ְמָחה ְוִדין לֹא ִנְמָצא ּכְ ׂשִ   .ִּמָיד ַהּכֹל ּבְ

ָעא ְלַאְחָזָאה עֹוָבָדא ְלַתָתא ָרֵאל ּבָ ַעָמא ְדִיׂשְ ִריך הוא ִדְרעוֵתיה ּבְ א ּבְ ך קוְדׁשָ ּּכָ ּ ּּ ּ ּ ּ ְּ ְלִאְתָעָרא , ְ

ַּרֲחֵמי וְלַאֲעָבָרא ִדיָנא ְד ּ ָללּ לֹוט ֲעַלְייהו ּכְ ֶחְדָוה ִעֵמיה, ָּלא ִיׁשְ ִּויהֹון ָתִדיר ּבְ ּ ִאין ִאינון . ּ   ַּזּכָ

ָעְלָמא ְדָאֵתי   ָעְלָמא ֵדין וּבְ   .'וכו. ּּבְ

ִתיב   ּכְ

תוב   ּּכָ

 ְַועל 

 ְַועל 

ִגין   ּבְ
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תמג  זוהר הקדוש

ָרֵאל, ה"ֶּזה ַהָקּבָ ַעם ִיׂשְ ְרצֹונֹו ּבְ ה, ׁשֶ ה ְלַמּטָ ְלעֹוֵרר ַרֲחִמים , ָרָצה ְלַהְראֹות ַמֲעׂשֶ

ָללּוְלַהֲעִבי לֹט ֲעֵליֶהם ּכְ לֹא ִיׁשְ ין ׁשֶ ְמָחה ִעמֹו, ּר ּדִ ׂשִ ְּוִיְהיו ָתִמיד ּבְ עֹוָלם . ּ ִאים ֵהם ּבָ   ַזּכָ

א   ַּהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ   .'וכו. ּ

י יֹוִסי. ּ ַויֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)'בראשית א( ַּההוא אֹור ִאְתְגִניז ְוִאיהו , ָאַמר ַרּבִ ּּ

י ַצִדיַקָיא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ִּאְזָדַמן ְלַגּבֵ ָמה ְדאוְקמוָה. ּּ ּּכְ ּ ִּדְכִתיב, ּ ּ אֹור ָזרוַע )ז"תהלים צ(, ּ

ָעְלָמא. ַּלַצִדיק ַוַדאי ְסָתם. ַּלַצִדיק ֵמׁש ּבְ ר יֹוָמא ַקְדָמָאה, ְּוַההוא אֹור ָלא ׁשִ   , ּוְלָבַתר ִאְתְגִניז. ּבַ

ֵמׁש ַיִתיר     . ְּוָלא ׁשִ

י יֹוֵסי. ּ ַויֹאֶמר ֱאלִֹהים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור)'בראשית א( ֵמן , ָאַמר ַרּבִ ּאֹותֹו אֹור ִנְגַנז ְוִהְזּדַ

א יִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ֲארוָה, ַּלַצּדִ ּבֵ מֹו ׁשֶ תוב , ּּכְ ּכָ יק)ו"תהלים צ(ּׁשֶ יק , ּ אֹור ָזֻרַע ַלַצּדִ ַּלַצּדִ

אי ְסָתם עֹוָלם ְפָרט ַליֹום ָהִראׁשֹוןְואֹותֹו ָה. ַוּדַ ֵמׁש ּבָ ּאֹור לֹא ׁשִ ּ ֵמׁש , ּ ך ִנְגַנז ְולֹא ׁשִ ְּוַאַחר ּכָ ְ  

  .יֹוֵתר  

ָּלא ָקִאים ָעְלָמא ֲאִפילו ִרְגָעא ,  ָוכֹל)א"ט ע"דף קמ(ִּאְלָמֵלי ִאְתְגִניז ִמּכֹל , ְּיהוָדה אֹוֵמר ּ

ֶּאָלא ִאְתְגִניז ְוִאְזְדַרע ּכְ, ֲחָדא ּ ַּהאי ַזְרָעא ְדָעִביד תֹוָלִדין וְזָרִעין ְוֵאיִביןּ ּ ּוִמֵניה ִאְתָקָיים , ּ ּ ּּ

ָעְלָמא, ְְוֵלית ָלך יֹוָמא. ָעְלָמא ְּדָלא ָנִפיק ִמֵניה ּבְ ּ ִריך הוא , ּ א ּבְ ּוְמַקֵיים ּכָֹלא ְדֵביה ָזן קוְדׁשָ ּ ּ ְּ ּ ּ

ֵליְלָי. ָעְלָמא אֹוַרְייָתא ּבְ ּוְבָכל ֲאָתר ְדָלָעאן ּבְ ַּחד חוָטא ָנִפיק ֵמַההוא אֹור ָגִניז, אּ יך ַעל , ּ ְְוִאְתְמׁשִ

ה ִּאינון ְדָלָעאן ּבָ ּּ ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב, ּ ּ ירֹה ִעִמי' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ְיָי)ב"תהלים מ(, ּ ַּחְסדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ּ ְוָהא . ּ

ָנא ְלַתָתא. אֹוִקיְמָנא ּכְ ּיֹוָמא ְדִאְתָקם ַמׁשְ ִתיב , ּ ה ָלבֹא ֶאל אֶֹהל )'שמות מ(ָמה ּכְ  ְוָלא ָיכֹול מֹׁשֶ

ַכן ָעָליו ֶהָעָנן י ׁשָ ּ ֵמַההוא ִסְטָרא ְדאֹור )א עמודא דעננא"נ(ַּחד חוָטא ֲהָוה . ַמאי ֶהָעָנן. מֹוֵעד ּכִ ּ

כָֹלא , ַקְדָמָאה ֶחְדָוה ּבְ ְּדָנַפק ּבְ ָנא ִדְלַתָתא, )דכלה(ּ ּכְ ָּעאַלת ְלַמׁשְ ּוֵמַההוא יֹוָמא . ּ   ָלא . )קדמאה(ּ

ָעְלָמא, ִּאְתְגֵלי   ֵמׁש ּבְ א ָקא ְמׁשַ מוׁשָ ֲּאָבל ׁשִ ית, ּּ ָכל יֹוָמא עֹוָבָדא ִדְבֵראׁשִ ְּוִאיהו ְמַחֵדׁש ּבְ ּ ּ .  

ּלֹא עֹוֵמד ָהעֹוָלם ֲאִפלו ֶרַגע ֶאָחד, ִאְלָמֵלא ִנְגַנז ִמּכֹל ָוכֹל, ְּיהוָדה אֹוֵמר ֶּאָלא ִנְגַנז ְוִנְזַרע , ּ

ה תֹוָלדֹות וְזָרִעים וֵפרֹותּכַ עֹוׂשֶ ֶּזַרע ַהֶזה ׁשֶ ּ ּ ּוִמֶמּנו ִהְתַקֵים ָהעֹוָלם, ּ ּ לֹא . ּּ ְּוֵאין ְלך יֹום ׁשֶ ְ

רוך הוא ָזן ֶאת ָהעֹוָלם ּבֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ עֹוָלם וְמַקֵים ַהּכֹל ׁשֶ ּיֹוֵצא ִמֶמּנו ּבָ ּ ּ ְּ ּ ּ עֹוְסִקים . ּ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ַלְי תֹוָרה ּבַ ּּבַ ה, ָלהּ עֹוְסִקים ּבָ ך ַעל אֹוָתם ׁשֶ ּחוט ֶאָחד יֹוֵצא ֵמאֹותֹו אֹור ָגנוז ְוִנְמׁשָ ּ ְּ תוב . ּ ּכָ ֶּזהו ׁשֶ ּ

ירֹה ִעִמי' ּ יֹוָמם ְיַצֶוה ה)ב"תהלים מ( ַּחְסּדֹו וַבַלְיָלה ׁשִ ּ ַאְרנו. ּ ן . ַּוֲהֵרי ּבֵ ּכָ הוַקם ַהִמׁשְ יֹום ׁשֶ ּּבַ ּ ּ

ה תוב, ְלַמּטָ ַכן ָעָליו ֶהָעָנן)'משמות (? ַּמה ּכָ י ׁשָ ה ָלבֹא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּכִ ַּמה ֶזה .  ְולֹא ָיכֹל מֹׁשֶ

ּכֹל )עמוד הענן(ּחוט ֶאָחד ָהָיה ? ֶהָעָנן ְמָחה ּבַ ׂשִ ָיָצא ּבְ ל ָהאֹור ָהִראׁשֹון ׁשֶ של (ּ ֵמאֹותֹו ַצד ׁשֶ

ְגַלל   ּבִ

ִתיב   ּכְ

 ּתוב ּכָ

י   ַרּבִ

י   ַרּבִ
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 זוהר הקדושתמד

ה)הכל ְלַמּטָ ן ׁשֶ ּכָ ְכַנס ַלִמׁשְ ּנִ ׁשֶ ּ ּכְ עֹוָלם,  לֹא ִנְגָלה)ראשון( ּוֵמאֹותֹו יֹום , ּ ֵמׁש ּבָ מוׁש ְמׁשַ ֲּאָבל ׁשִ ּּ ,  

ית   ה ְבֵראׁשִ ָכל יֹום ַמֲעׂשֵ ׁש ּבְ   . ְּוהוא ְמַחּדֵ

אֹוַרְייָתא י ִחְזִקָיה, יֹוִסי ֲהָוה ָלֵעי ּבְ י ִיְצָחק ְוִרּבִ ַּוֲהוו ִעֵמיה ַרּבִ ּ י ִיְצָחק. ּּ ָהא ֲחֵמיָנן , ָאַמר ִרּבִ

ְּדעֹוָבָדא ְד ָנאּ ּכְ ַמִים ָוָאֶרץ, ַמׁשְ ַגְווָנא ְדעֹוָבָדא ְדׁשָ ּּכְ ָרִזין ִדְלהֹון , ּ ְּוָהא ִאְתָערו ַחְבַרָייא ּבְ ּ ּ ּ  

פוֵמיה, ְּזִעירו   ר ָנׁש ְלֵמיַכל ּבְ ְּדָלא ָיִכיל ּבַ ּ ט ְיֵדיה ְלגֹו פוֵמיה וְלִמְבַלע, ּ ּוְלֵמיׁשַ ּ ּ ּ ּּ.  

תֹוָרה י ִחְזִקָיהְו, ּיֹוֵסי ָהָיה עֹוֵסק ּבַ י ִיְצָחק ְוַרּבִ ָּהיו ִעמֹו ַרּבִ ּ י ִיְצָחק. ּ ֲּהֵרי ָרִאינו , ָאַמר ַרּבִ

ַמִים ָוָאֶרץ ה ׁשָ מֹו ַמֲעׂשֵ ן הוא ּכְ ּכָ ה ַהִמׁשְ ַמֲעׂשֵ ּׁשֶ ּ ּסֹודֹות , ּ   ַּוֲהֵרי ִהְתעֹוְררו ַהֲחֵבִרים ּבַ

ָלֶהם ְמַעט   ִפיו וְל, ּׁשֶ לֹא ָיכֹול ִאיׁש ֶלֱאכֹל ּבְ ּׁשֶ יט ָידֹו ְלתֹוך ִפיו ְוִלְבלַֹעּ ּהֹוׁשִ ְ .  

י יֹוִסי ִּמִלין ִאֵלין ְנַסֵלק לֹון ְלגֹו , ִרּבִ ּ א)א לגביה"נ(ּ ּ ּבוִציָנא ַקִדיׁשָ יִלין , ּ ְּדִאיהו ְמַתֵקן ַתְבׁשִ ּ ּ ּ

א, ְמִתיִקין ַמה ְדַאְתִקין לֹון ַעִתיָקא ַקִדיׁשָ ּּכְ ּיהו ַאְתִקין ְוִא, ְּסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין, ּּ

יִלין הו ֲאָתר, ַּתְבׁשִ ְּדֵלית ּבְ הו ִמְלָחא, ְלֵמיֵתי ַאֲחָרא, ּ ֵדי ּבְ ְּלִמׁשְ ר ָנׁש ְלֵמיַכל , ְּותו. ּ ְּדָיִכיל ּבַ

ַתֲאָרא ל ִעדוִנין ְדָעְלָמא וְלִאׁשְ ִרסֹוי ִמּכָ ְלָמא ּכְ ֵתי וְלַאׁשְ ּוְלִמׁשְ ּּ ּ ּ ּוֵביה ִיְתָקָיים, ּּ ּ   ִּיֵתן  ְו)'ד' מלכים ב(, ּ

ְדַבר ְיָי   ִּלְפֵניֶהם ַויֹאְכלו ַויֹוִתירו ּכִ ּ ּ' .  

י יֹוֵסי ָבִרים ֵאלו ַנֲעֶלה אֹוָתם ְלתֹוך , ַרּבִ ְּדְ ּ ה)אצלו(ּ ּ ַהְמנֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ הוא ְמַתֵקן , ּ ּׁשֶ ּ

יִלים ְמתוִקים ַּתְבׁשִ ִהְתִקיָנם ָהַעִתיק ַהָקדֹוׁש, ּ מֹו ׁשֶ ּּכְ ל ַה, ּ ְסָתִריםִּנְסַתר ּכָ ְּוהוא ַמְתִקין , ּּנִ

יִלים ֶהם ֶמַלח, ַּתְבׁשִ פֹך ּבָ ָיבֹא ַאֵחר ְוִיׁשְ ה ָמקֹום ׁשֶ ֵאין ּבָ ְׁשֶ ּ ּ תֹות , ְועֹוד. ּ ָיכֹול ָאָדם ֶלֱאכֹל ְוִלׁשְ ּׁשֶ ּ

ֵאר ָ ל ִעּדוֵני ָהעֹוָלם וְלִהּשׁ ֵרסֹו ִמּכָ ִלים ּכְ ּוְלַהׁשְ ּ ּובֹו ִיְתַקֵים , ּ ֵּתן ִלְפֵניֶהם ַויֹאְכלו ּ ַוִי)'ד' מלכים ב(ּ ּּ  

ְדַבר ה   ַּויֹוִתרו ּכִ ּ' .  

ין ִחיָרם וֵבין ',  ַוְיָי)'ה' מלכים א(, ְוָאַמר לֹום ּבֵ ר לֹו ַוְיִהי ׁשָ ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ לֹמֹה ּכַ ָּנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ ּ

ֵניֶהם לֹמֹה ַוִיְכְרתו ְבִרית ׁשְ ַכָמה דו. ּׁשְ ַּהאי ְקָרא ָהא ִאְתַמר ּבְ ּ ּ מוָתא ', ֲאָבל ַוְיָי. ְּכֵתיּ ִּאְסַתּכְ ּ

ֲחָדא ִּדְלֵעיָלא ְוַתָתא ּכַ ּ ִּאיהו וֵבי ִדיֵניה' ַוְיָי. ּ ּ ָזא וַמָתָנה : ָנַתן, ָנַתן ָחְכָמה. ּּ ַמאן ְדָיִהיב ְנִבְזּבְ ּּכְ ּ ּ

ר לֹו. ִּלְרִחיֵמיה ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ ִלימו ְדָחְכְמָתא, ּּכַ ּׁשְ עוְתָרא, ּ ָלם, ּּבְ ְלָטנוּו, ּוִבׁשְ   ֲּהָדא הוא ִדְכִתיב , ְּבׁשֻ

ר לֹו   ר ִדּבֶ ֲאׁשֶ   . ּּכַ

ין ִחיָרם וֵבין '  ַוה)'ה' שם א(, ְוָאַמר לֹם ּבֵ ר לֹו ַוְיִהי ׁשָ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ לֹמֹה ּכַ ָּנַתן ָחְכָמה ִלׁשְ

ֵניֶהם לֹמֹה ַוִיְכְרתו ְבִרית ׁשְ ּׁשְ ַכָמה ְמקֹו. ּ ָּפסוק ֶזה ֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבְ ּ ָמה -' ֲאָבל ַוה. מֹותּ  ַהְסּכָ

ֶאָחד ה ּכְ ְלַמְעָלה וַמּטָ ּׁשֶ ינֹו-' ַוה. ּ ּ הוא וֵבית ּדִ ּנֹוֵתן ּדֹורֹון וַמָתנֹות ,  ָנַתן- ָנַתן ָחְכָמה . ּ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ

י   ַרּבִ

י   ַרּבִ

 ָאַמר 

 ָאַמר 

 ָּפַתח 

 ָּפַתח 



  באר                           החייםה
 

 

תמה  זוהר הקדוש

ר לֹו . ַּלֲאהובֹו ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֵלמות ַהָחְכָמה-ּכַ ר, ּ ׁשְ עֹׁשֶ ְלטֹון, ּבְ לֹום וְבׁשִ ּוְבׁשָ ר ֶּזהו ׁשֶ. ּ ֲאׁשֶ תוב ּכַ   ּּכָ

ר לֹו   ּבֶ   . ּדִ

לֹמֹה ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹום ּבֵ ִגין ַדֲהוֹו ַיְדֵעי ָדא ְלָדא. ַמאי ַטְעָמא, ּׁשָ ּּבְ ְּסִתימו ְדִמִלין ַדֲהוֹו , ּ ּּ ּ

ַל, ַאְמֵרי הו ּכְ ָלא וְלִמְנַדע ּבְ א ַאֲחָרִנין ָלא ֲהוֹו ַיְדֵעי ְלִאְסַתּכְ ּוְבֵני ָנׁשָ ּ ּּ ּוְבִגיַנְייהו, לּ   ִּאְתַהָדר , ּ

ָכל ִמלֹוי   לֹמֹה ּבְ   .'וכו. ִּחיָרם ְלאֹוָדָאה ִלׁשְ

לֹמֹה ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ לֹם ּבֵ ַעם, ּׁשָ ָבִרים ? ָמה ַהּטַ יִרים ֶזה ִעם ֶזה ֶאת ֵסֶתר ַהּדְ י ָהיו ַמּכִ ּּכִ

ָהיו אֹוְמִרים ּוְבֵני ָאָדם ֲאֵחִרים לֹא ָהיו יֹו, ּׁשֶ ָללּ ֶהם ּכְ ִביָלם , ְדִעים ְלִהְתּבֹוֵנן ְוָלַדַעת ּבָ   ּוִבׁשְ

ָבָריו   ָכל ּדְ לֹמֹה ּבְ   .'וכו. ָחַזר ִחיָרם ְלהֹודֹות ִלׁשְ

יֵמי ָדָרא ַּתַווְהָנא ַעל ַחּכִ ְבִקין ֲאִפילו ִרְגָעא ֲחָדא, ּ ֵּהיך ׁשַ ּ ְמעֹון ְלִמְלֵעי , ְ י ׁשִ ְּלֵמיָקם ָקֵמי ְדַרּבִ

אֹוַרְי ָעְלָמא, יָתאּבְ ְמעֹון ָקִאים ּבְ י ׁשִ עֹוד ְדַרּבִ י, ּּבְ ָדָרא ָדא ָלא ִיְתְנׁשֵ   ָחְכְמָתא  ֲּאָבל ּבְ

ד ִיְסָתַלק ִאיהו, ֵמָעְלָמא   ַּווי ְלָדָרא ּכַ יִמין ִיְתַמֲעטון, ּ י, ְּוַחּכִ   . ֵמָעְלָמא ְוָחְכְמָתא ִיְתְנׁשֵ

ְְתֵמַהִני ַעל ַחְכֵמי ַהּדֹור ֵאיך ע ְמעֹון ַלֲעֹסק ּ י ׁשִ ֹּוְזִבים ֲאִפלו ֶרַגע ֶאָחד ִמַלֲעמֹד ִלְפֵני ַרּבִ ּּ

תֹוָרה עֹוָלם, ּּבַ ְמעֹון עֹוֵמד ּבָ י ׁשִ ַרּבִ עֹוד ׁשֶ ַכח ַהָחְכָמה ִמן , ּבְ ָ ּדֹור ַהֶזה לֹא ִתּשׁ   ֲּאָבל ּבַ

הוא ִיְסַתֵלק. ָהעֹוָלם   ׁשֶ ּאֹוי ַלּדֹור ּכְ ּ ח ֵמָהעֹוָלם,ְּוַהֲחָכִמים ִיְתַמֲעטו, ּ ַתּכַ ּ ְוַהָחְכָמה ִתׁשְ ּ .  

י ִיְצָחק ַּוַדאי ָהִכי ִאיהו, ִרּבִ ָאְרָחא, ּ ְּדָהא יֹוָמא ַחד ֲהֵויָנא ָאִזיל ִעֵמיה ּבְ ּ ּוָפַתח פוֵמיה , ּ ּ ּּ

אֹוַרְייָתא ַּוֲחֵמיָנא ַעמוָדא ַדֲעָנָנא ָנִעיץ ֵמֵעיָלא ְלַתָתא, ּבְ ּ ּ ּ ֹּו ַעמוָדאְּוַחד ִזיֲהָרא ָזִהיר ג, ּ ּ .  

ר ָנׁש   ָאה ִאיהו ּבַ ָּדִחיְלָנא ְדִחילו ַסִגי ַאִמיָנא ַזּכָ ּּ ּ ַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדָהִכי ִאְזָדַמן ֵליה ּבְ ּ ּ .  

י ִיְצָחק ך הוא, ַרּבִ אי ּכָ ַּוּדַ ֶרך, ְ ּדֶ ֲהֵרי יֹום ֶאָחד ָהִייִתי הֹוֵלך ִעמֹו ּבַ ְׁשֶ תֹוָרה, ְּ ּוָפַתח ִפיו ּבַ ּּ ,

הְוָרִא ּיִתי ַעמוד ָעָנן ָנעוץ ִמַמְעָלה ְלַמּטָ ּּ ְּוזַֹהר ֶאָחד זֹוֵהר תֹוך ָהַעמוד, ּ ּּ ְ ָּפַחְדִתי ַפַחד ַרב . ּ ּּ  

עֹוָלם ַהֶזה: ְּוָאַמְרִתי   ֵמן לֹו ּבָ ך ִהְזּדַ ּכָ ֵרי ָהִאיׁש ׁשֶ ַּאׁשְ ּ ְ. 

  

  

ַוְיִהי 

ַוְיִהי 

 ֲאָבל 

 ֲאָבל 

 ָאַמר 

 ָאַמר 



  באר                           החייםה
 

 

 זוהר הקדושתמו

Q ב  בראשיתספר R  
  

ִביָעָאה יה. ׁשְ ָלא ָדא ָלאו ּבֵ ּ ִדיוְקָנא ַמָמׁשֵּהיּכָ ְסִתימו ְוגו, ּ ּּכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ  ָרָזא )א גו"ד(' ּ

ָּפרוְכָתא ִדְפִריָסא , ְדָרִזין ּ ְלהו ֵהיָכִלין ְדָלא ְלִאְתַחָזָאה ְתִרין )א פריסא"ד(ּ ּ ָקְייִמין ּכֻ ּ ּ ּ

רוִבים  פוְרָתא ִדיו, )ג דא מן דא קיימין"א ל"ד(ּּכְ ְּלגֹו ִמן ָדא ָקְייָמא ּכַ ּּ ּּ יןּ ך , ְּקָנא ְדקֶֹדׁש קוְדׁשִ ִגין ּכָ ְּבְ

ים ָמָתא ִעָלָאה . ֵּהיָכָלא ָדא ִאְקֵרי קֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ ים ֲאַתר ִמְתַתְקָנא ְלַההוא ִנׁשְ ַּהאי קֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ ּּ ּ  

י ַהאי    ָלָלא ְדכָֹלא ָעְלָמא ְדֲאֵתי ְלַגּבֵ ּּכְ   . ּ ִעָלֵאי)א עלמא"נ(ּּ

ִביִעי ֵהיָכ. ׁשְ מות ַמָמׁשּבְ ּל ֶזה ֵאין ּבֹו ּדְ ִנְסָתר ְוגֹו, ּ ַּהּכֹל הוא ּבְ ,  סֹוד ַהּסֹודֹות]תוך[' ּ

ְפרוָסה ַּהָפרֶֹכת ׁשֶ ּ ֵני ְכרוִבים , ]פרוסה [ּ לֹא ִיְתָראו ׁשְ ל ַהֵהיָכלֹות עֹוְמִדים ׁשֶ ּּכָ ּ א זה "ד[ּ

פֶֹרת. ]מזה עומדים ִּלְפִנים ִמֶזה עֹוֶמֶדת ּכַ ל קֶֹד, ּ מות ׁשֶ יםּּדְ ְוָלֵכן ֵהיָכל ֶזה ִנְקָרא קֶֹדׁש , ּׁש ַהְקָדׁשִ

ים ָמה ֶעְליֹוָנה. ַּהְקָדׁשִ ים ַהֶזה ָמקֹום ְמֻתָקן ְלאֹוָתה ְנׁשָ ּקֶֹדׁש ַהְקָדׁשִ ּ א , ּּ ל ָהעֹוָלם ַהּבָ ל ּכָ ָלל ׁשֶ   ּכְ

י    ּ ָהֶעְליֹוִנים ַהָללו]עולם[ְלַגּבֵ ּ .  

ְלהו רוֵח ָרן ּכֻ ד ִמְתַחּבְ ּּכַ ְדָקא ָחֵזיּ ַתִלימו ָדא ִעם ָדא ּכְ ָדא ְוִאׁשְ ּי ָדא ּבְ ּ ּ ּ ֵדין ִאְתַער רוָחא , ּ ּּכְ

י ֵעיָלא ְסִתיָמא ְדָכל ְסִתיִמין ָמָתא ְדכָֹלא ְלַגּבֵ ִּעָלָאה ִנׁשְ ּ   ְּלַאְתָעָרא ַעל ּכָֹלא ְלַאְנָהָרא לֹון , ּ

ָלָמא לֹון ְלַאְדָלָקא ּבֹוִצ. ֵּמֵעיָלא ְלַתָתא     . יִניןּוְלַאׁשְ

ָראוי ֶזה ּכָ ָלִמים ֶזה ּבָ ֶזה ְוִנׁשְ ל ָהרוחֹות ֶזה ּבָ ִרים ּכָ ִמְתַחּבְ ׁשֶ ּּכְ ּ ָּאז ִמְתעֹוֵרר רוַח ֶעְליֹון , ּ

ְסָתִרים ל ַהּנִ ַלֵפי ַמְעָלה ִנְסַתר ּכָ ַמת ַהּכֹל ּכְ ִּנׁשְ ּ   ְּלִהְתעֹוֵרר ַעל ַהּכֹל וְלָהִאיר ָלֶהם , ּ

ִלים אֹוָתם ְלַהְדִליק ֵנרֹות, הִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ     . ּוְלַהׁשְ

ְנִהירו ְדכָֹלא ְוָנִחית ְנִהירו ִעָלָאה)א איהו"נ(ּּכָֹלא  ִלימו ּבִ ׁשְ ּ ּבִ ּּ ּ ִביָעָאה , ּּ ֵדין ַהאי ֵהיָכָלא ׁשְ ּכְ

ים ְנ ָלא ַההוא קֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ ְסִתימו ְדכָֹלא ְלַקּבְ ִּאיהו ֵהיָכָלא ְסִתיָמָאה ּבִ ּּ ּ ִּהירו ְדָנִחית ּּ ּ

ָרא ִמן ְדכוָרא ְוִאְתַמְלָייא נוְקָבא ְדִמְתַעּבְ ּוְלִאְתַמְלָייא ִמַתָמן ּכְ ּ ּּ ּ ּ ְּוָלא ִאְתַמְלָייא ֶאָלא ֵמַהאי , ּ

ָלא ַההוא ְנִהירו ִעָלָאה ֵּהיָכָלא ְדִמְתַתְקָנא ְלַקּבְ ּ ּ ּ ִביָעָאה ִאיהו ֲאַתר ְדִחּבוָר, ּ ְּוָרָזא ָדא ֵהיָכָלא ׁשְ ּּ   א ּ

ְּדִזווָגא   ּ ִלימו , ּ ִביָעָאה ְלֶמֱהֵוי ּכָֹלא ַחד ׁשְ ׁשְ ִביָעָאה ּבִ ָרא ׁשְ ְּלִאְתַחּבְ ְדָקא ָחִזִי)א חד"ד(ּ   .  ּכְ

 

W      מי�הבאר�      X   
  

 .ה"דף מ .ב 

ָלא  ֵהיּכָ

 ֵהיָכל

 ְּדָהא 

ֲהֵרי  ׁשֶ

   ְוַכד



  באר                           החייםה
 

 

תמז  זוהר הקדוש

ל ַהּכֹל ְויֹוֵרד אֹור ֶעְליֹון]הוא: א"נ[ אֹור ׁשֶ ֵלמות ּבָ ׁשְ ִביִעי ַהֶזה הוא , ּ ּבִ ְ ָּאז ַהֵהיָכל ַהּשׁ ּ

ֵסֶתר ַהּכֹלֵּהיָכל ִנְסָתר  יֹוֵרד, ּבְ ים אֹור ׁשֶ ל ֶאת אֹותֹו קֶֹדׁש ַהְקָדׁשִ ְּלַקּבֵ ּוְלִהְתַמֵלא , ּ ּ

ֶרת ִמן ַהָזָכר וִמְתַמֵלאת ִמְתַעּבֶ מֹו ְנֵקָבה ׁשֶ ם ּכְ ָ ִּמּשׁ ּ ּ ְמֻתָקן , ּ ְּולֹא ִמְתַמֵלאת ֶאָלא ֵמֵהיָכל ֶזה ׁשֶ ּ ּּ

ל אֹותֹו אֹור ֶעְליֹון ִביִעיְוֶזה סֹוד ַהֵהיָכ. ְלַקּבֵ ְ ִביִעי , ל ַהּשׁ ר ׁשְ ל ִחּבור ַהִזווג ְלִהְתַחּבֵ ּהוא ָמקֹום ׁשֶ ּ ּ ּּ  

ִביִעי   ׁשְ ֵלמות , ּבִ ָראוי]אחת[ִּלְהיֹות ַהּכֹל ֶאָחד ׁשְ   . ּ ּכָ

ִריך הו א ּבְ ָאה חוָלֵקיה ָרִחים ְלֵעיָלא ָרִחים ְלַתָתא קוְדׁשָ ָרא ִיחוָדא ָדא ַזּכָ ְּדָיַדע ְלָקׁשְ ּ ּ ּ ְּ ּ א ּ

ל)איהו( ּ ָגִזיר ְוִאיהו ְמַבּטֵ ָמאֵריה. ּ ָּסְלָקא ַדְעִתין ְדִאיהו ְמַקְטְרָגא ּבְ ּ ּ ִגין , ָלאו ָהִכי, ּ ֶּאָלא ּבְ

ְתַכח ְוכָֹלא  ִלימו ִאׁשְ יִרין ְוָיַדע ְלַיֲחָדא ִיחוָדא ְוָכל ַאְנִפין ְנִהיִרין ְוָכל ׁשְ יר ְקׁשִ ְּדַכד ִאיהו ָקׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ

ְרָכא ּכְ ָעְלָמא, ְּדָקא ָיאותִאְתּבָ ְתַכח ִדיָנא ּבְ ִלין ְוָלא ִאׁשְ ּטְ ִרין וִמְתּבַ ל ִדיִנין ִמְתַעּבְ ּּכָ ּּ ָאה . ּ ַזּכָ

ָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדֲאֵתי ּחוָלֵקיה ּבְ ּ יה . ּ ָּדא הוא ְלַתָתא ִדְכִתיב ּבֵ ּּ ּ ְוַצִדיק ְיסֹוד עֹוָלם )'משלי י(ּּ

ָּדא הוא ִקיוָמא ְדָעְלָמא ּּ רֹוָזא ּבְ. ּ ְקדֹוׁש )א"ישעיה מ(ָכל יֹוָמא ָקאֵרי ֲעלֹוי ּכָ ְיָי ּבִ ּ ְוַאָתה ָתִגיל ּבַ ּ  

ָרֵאל ִתְתַהָלל   ִּיׂשְ ּ .  

יֹוֵדַע ִלְקׁשֹר ִיחוד ֶזה  ּׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו-ּ ה,  ַאׁשְ ָּאהוב ְלַמְעָלה ְוָאהוב ְלַמּטָ רוך הוא , ּ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ל ּגֹוֵזר ְוהוא ְמַבּטֵ ִרּבֹונֹו.ּ הוא ְמַקְטֵרג ּבְ ְעְתך ׁשֶ ּ ֲהַיֲעֶלה ַעל ּדַ ך? ְּ ום ! ְלֹא ּכָ ֶּאָלא ִמּשׁ ּ

ִרים ְויֹוֵדַע ְלַיֵחד ִיחוד ְוָכל ַהָפִנים ְמִאירֹות ר ְקׁשָ הוא קֹוׁשֵ ׁשֶ ּכְ ּׁשֶ ּ ֵלמות ִנְמֵצאת, ּ ְ ְוַהּכֹל , ְּוָכל ַהּשׁ

ָראוי ֵרך ּכָ ִּמְתּבָ יִנים ִמְסַתְל, ְ ל ַהּדִ ּּכָ עֹוָלםּ ִלים ְולֹא ִנְמָצא ִדין ּבָ ּטְ עֹוָלם . ִּקים וִמְתּבַ ֵרי ֶחְלקֹו ּבָ ַאׁשְ

א ַּהֶזה וָבעֹוָלם ַהּבָ ה. ּ תוב ּבֹו , ֶּזהו ְלַמּטָ ּכָ יק ְיסֹוד עֹוָלם)'משלי י(ּׁשֶ ֶּזהו ִקיום ָהעֹוָלם.  ְוַצּדִ ָכל . ּּ   ּבְ

רֹוז   ּ ְוַאָתה ָת)ישעיה מא(, יֹום קֹוֵרא ָעָליו ַהּכָ הּ ָרֵאל ִתְתַהָלל' ִגיל ּבַ ְקדֹוׁש ִיׂשְ ּּבִ ּ .  

ָנא  ּ ָסְלָקא ְתָנָנא וִמְסַתְפִקין )ג דא"א ל"ד(ָדא ָקְרּבָ ּ ְדָקָחֵזי ֵליה)א ביה"ד(ּּ ל ַחד ְוַחד ּכִ , ּ ּכָ

יָרָתא ְבִסימו ְדׁשִ ְרעוָתא ְוֵלָוֵאי ּבִ ְּוַכֲהִני ּבִ ּ ָדא. ּ ִליל ּבְ ֵהיָכָלא ְוַע, ָּדא ִאְתּכְ ְייֵלי ֵהיָכָלא ּבְ

ָדא  ַתִלימו ָדא ּבְ ְייָפא ְוִאׁשְ ׁשַ ְייָפא ּבְ ְדָקא ָחֵזי ֵליה ׁשַ דוְכַתְייהו ּכְ ָרן ּבְ רוָחא ַעד ְדִמְתַחּבְ ּרוָחא ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ  

ָדא ַעד ְדִאנון ַחד    ְּוִאְתַייֲחדו ָדא ּבְ ּּ ּ ָדא)ואתנהרין( )ג"א ל"ד(ּ   . ּ ְוָנֲהִרין ָדא ּבְ

ן  ן]זה[ֶזה ָקְרּבָ ּוִמְסַתְפִקים ,  עֹוֶלה ָעׁשָ ּ ָראוי לֹו]בו[ּ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכָ ָרצֹון, ּ ּכָ , ְוכֲֹהִנים ּבְ

יָרה ִ ְנִעימות ַהּשׁ ּוְלִוִים ּבִ ֶזה. ּּ ֵהיָכל, ֶזה ִנְכָלל ּבָ רוַח, ְוִנְכָנִסים ֵהיָכל ּבְ ּרוַח ּבְ ַעד , ּ

ָר ְמקֹוָמם ּכָ ִרים ּבִ ִמְתַחּבְ ֶזהּׁשֶ ַתְלִמים ֶזה ּבָ ֵאיָבר וִמׁשְ ּאוי לֹו ֵאיָבר ּבְ ּ ּ ֶזה, ּ   ַעד , ּוִמְתַיֲחִדים ֶזה ּבָ

ֵהם ֶאָחד    ֶזה]ונאורים[ׁשֶ   . ּ וְמִאיִרים ֶזה ּבָ

ַהּכֹל   ּוְכׁשֶ

 ּוָמאן 

 ּוִמי 

ַגְווָנא   ּכְ

מֹו  ּכְ



  באר                           החייםה
 

 

 זוהר הקדושתמח

ָמָתא ִעָלָאה ְדכָֹלא ַאְתָיא ִמְלֵעיָלא ְוָנִהיר לֹון ִּנׁשְ ּ ׁשְ, ּּ ְלהו ּבֹוִציִנין ּבִ ְּוֲהוו ְנִהיִרין ּכֻ ִּלימו ּ

ְדָקא ָחֵזי ים, ּכְ י קֶֹדׁש ַהֳקָדׁשִ ַּעד ְדַההוא ְנהֹוָרא ִעָלָאה ִאְתַער ְוכָֹלא ָאִעיל ְלַגּבֵ ּ ּ ּ ְרָכא , ּ   ְוִאְתּבָ

ֵביָרא ְדַמִיין ָנְבִעין ְוָלא ָפְסִקין   ְּוִאְתַמְלָייא ּכְ ְרָכאן ְלֵעיָלא ְוַתָתא. ְּוֻכְלהו, ּ   . ִּמְתּבָ

ָמה ָהֶעְלי ׁשָ ָאה ִמְלַמְעָלה וְמִאיָרה ָלֶהםַהּנְ ל ַהּכֹל ּבָ ֵלמות , ֹּוָנה ׁשֶ ׁשְ רֹות ְמִאיִרים ּבִ ְּוָכל ַהּנֵ

ָראוי אֹותֹו אֹור ֶעְליֹון ִמְתעֹוֵרר, ּּכָ ים, ַעד ׁשֶ ֵרך , ְּוַהּכֹל ִנְכָנס ֶאל קֶֹדׁש ַהְקָדׁשִ ְוִמְתּבָ ּ  

ל ַמִים נֹוְבִעים ְולֹא פֹוְס   ְבֵאר ׁשֶ ּוִמְתַמֵלא ּכִ ה, ִקיםּ ְרִכים ְלַמְעָלה וְלַמּטָ ְּוֻכָלם ִמְתּבָ ּ .  

ָנא, ָּרָזא ְדָרִזין ּבְ חוׁשְ ַּההוא ְדָלא ִאְתְייַדע ְוָלא ָאִעיל ּבְ ִסים . ּּ ְּרעוָתא ְדָלא ִאְתַפס ְלָעְלִמין ּבְ ּ ּ

ַגַווְייהו ְּלגֹו ְלגֹו ּבְ ְּוָלא ִאְתְייַדע ַההוא ְרעוָתא ְוָלא ִאְתַפס ְלִמ, ּ ּ ּ וְכֵדין ּכָֹלא )לן ()ג"א ל"ד(ְנַדע ּ ּ

ִלימו ִמַתָתא וִמְלֵעיָלא וִמגֹו ְלגֹו ׁשְ ְּרעוָתא ָחָדא ַעד ֵאין סֹוף ְוכָֹלא ִאיהו ּבִ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ ַּעד ְדִאְתֲעִביד ּכָֹלא . ּ ּ

ְתִלים. ָחד ַּהאי ְרעוָתא ָלא ָאִעיל ְלגֹו ַאף ַעל ַגב ְדָלא ִאְתְייַדע ַעד ְדכָֹלא ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ַקְדִמיָתא ּ  ְוִאְתְנִהיר ּבְ

ֻכְלהו ִסְטִרין ִסים ַההוא ְרעוָתא . ּּבְ ֵדין ּבָ ּּכְ גֹו )א דלא"ד( ְוָלא )לכלא( )ג"א ל"ד(ּ ּ ִאְתַפס ְלגֹו ּבְ

ְסִתימו ֲעָתא, ּּבִ ַהִהיא ׁשַ ָמאֵריה ּבְ ק ּבְ ָאה חוָלֵקיה ָמאן ְדִיְתַדּבַ ּוְכֵדין ַזּכָ ּ ּ ּּ ָאה ִאיהו ְלֵעיָלא ַז, ּ ָאה ַּזּכָ   ּכָ

ִתיב   ִּאיהו ְלַתָתא ֲעֵליה ּכְ ַמח ָאִביך ְוִאֶמך ְוָתֵגל יֹוַלְדֶתך)ג"משלי כ(, ּ ָ ִיׂשְ ָ ָּ ּ .  

ּבֹון ֶחׁשְ לֹא נֹוָדע ְולֹא ִנְכָנס ּבְ לֹא ִנְתָפס ְלעֹוָלִמים ַמְמִתיק , ּסֹוד ַהּסֹודֹות אֹותֹו ׁשֶ ָּרצֹון ׁשֶ ּ ּ

תֹוָכם ַעת ְולֹ. ִלְפַני ְוִלְפִנים ּבְ ְוָאז ַהּכֹל ָרצֹון ֶאָחד . ]לנו[ּא נֹוָדע אֹותֹו ָרצֹון ְולֹא ִנְתָפס ַלּדַ

ה וִמְלַמְעָלה וִמִלְפַני ְוִלְפִנים, ַעד ֵאין סֹוף ֵלמות ִמְלַמּטָ ׁשְ ְּוַהּכֹל הוא ּבִ ּּ ּ ּ ה ַהּכֹל ֶאָחד, ּ ֲעׂשֶ ּנַ . ַעד ׁשֶ

ָּהָרצֹון ַהֶזה לֹא ִנְכָנס ְפִניָמה לֹא נֹוָדעַּאף ַעל ַגב, ּ ָכל , ּ ׁשֶ ַהְתָחָלה ּבְ ָלם וֵמִאיר ּבַ ַהּכֹל ִנׁשְ ַּעד ׁשֶ

ִנְסָתר]שלא[ ְולֹא ]לכל[ָּאז ַמְמִתיק אֹותֹו ָרצֹון . ַּהְצָדִדים ּ ִנְתָפס ִלְפַני ְוִלְפִנים ּבְ ֵרי . ּ ְוָאז ַאׁשְ

ָעה אֹוָתה ׁשָ ִרּבֹונֹו ּבְ ק ּבְ ְדּבָ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ָריו , ֶּחְלקֹו ׁשֶ הַאׁשְ ָריו ְלַמּטָ תוב , ְלַמְעָלה ְוַאׁשְ   משלי (ָּעָליו ּכָ

ַמח ָאִביך ְוִאֶמך ְוָתֵגל יֹוַלְדֶתך)ג"כ   ְ ִיׂשְ ְ ְּ ּ .  

ָמָתא ִעָלָאה , ֲחֵזי ִקׁשוָרא ָחָדא ְוִנׁשְ ָדא ּבְ רו ָדא ּבְ ָדא ְוִאְתַקׁשְ ַתִלימו ָדא ּבְ יָון ְדֻכְלהו ִאׁשְ ּּכֵ ּ ּּ ּ ּ ּּ ּּ ּּ

ִלימו, ְטָרא ִדְלֵעיָלאָנִהיר לֹון ִמּסִ ׁשְ ְּוֻכְלהו ְנהֹוִרין ִאנון ּבֹוִציָנא ָחָדא ּבִ ּ ּּ ֵדין ַרֲעָוא ָחָדא , ּ ּכְ

ָבה  א לגו לגו דנהירו דסליק על כלא ובגו לגו בההוא רעותא במחשבה "ד(ּ ִאְתַפס )א במחשבה"ד(ְּדַמֲחׁשָ

ר ַההו)אתפס ּ ְנִהירו ְדָלא ִאְתַפס ְוָלא ִאְתְייַדע ּבַ ּּ ָבה ָתִפיס ְוָלא ָיַדע ַמה ָתִפיס ֶאָלא ּ ּא ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּ ּ ּ ּ

ם  ּסַ ְתִלים ּכָֹלא ְוִאְתְנִהיר ְוִאְתּבַ ָבה ְוִאְתַמְלָייא ּכָֹלא ְוִאׁשְ ם ַההוא ְרעו ְדַמֲחׁשָ ּסָ ְּדִאְתְנִהיר ְוִאְתּבַ ּּ ּ ּּ ּ  

ְדָקא ָיאות   ּּכָֹלא ּכְ ִתיב. ּ ֵר)ד"תהלים קמ(, ְּוַעל ָדא ּכְ ָכה לֹו ְוגו ַאׁשְ ּכָ   . 'י ָהָעם ׁשֶ

ֵדין  ּכְ

 ָאז

 ָהָכא 

אן   ּכָ

ָּתא 



  באר                           החייםה
 

 

תמט  זוהר הקדוש

ר ֶאָחד, ְרֵאה ֶקׁשֶ ֶזה ּבְ רו ֶזה ּבָ ֶזה ְוִנְקׁשְ ָלם ִנְתְקנו ֶזה ּבָ ּכֻ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ָמה ָהֶעְליֹוָנה ְמִאיָרה , ּ ׁשָ ְוַהּנְ

ל ַמְעָלה ֵלמות, ָּלֶהם ִמַצד ׁשֶ ׁשְ ל ַהַמ, ְּוָכל ָהאֹורֹות ֵהם ֵנר ֶאָחד ּבִ ָבה ָּאז ָרצֹון ֶאָחד ׁשֶ ֲחׁשָ

 ]שאור שעולה על הכל ובפני לפנים באותו רצון נתפס במחשבה, א לפני ולפנים"ד[ּ ִנְתָפס ]במחשבה[

לֹא ִנְתָפס ְולֹא נֹוָדע ּאֹור ׁשֶ ָבה תֹוֶפֶסת ְולֹא יֹוַדַעת ַמה תֹוֶפֶסת, ּ ַהַמֲחׁשָ ְּפָרט ְלאֹותֹו ָרצֹון ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ֵמִאיר וִמְתַמֵתק אֹותֹו ְר ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ ָבהּ ם . ּצֹון ַהַמֲחׁשָ ּשֵׂ ָלם וֵמִאיר וִמְתּבַ ְּוַהּכֹל ִמְתַמֵלא ְוַהּכֹל ִנׁשְ ּ ּ  

ָראוי   תוב . ַּהּכֹל ּכָ ָכה לֹו ְוגֹו)תהלים קמד(ְּוַעל ֶזה ּכָ ּכָ ֵרי ָהָעם ׁשֶ   . 'ּ ַאׁשְ

ַהאי ַגְווָנא ָמאֵריה ּכְ ָקא ּבְ ְּדָזֵכי ְלִאְתַדּבְ ּ ּ ְלה, ּ , ְּרִחיָמא ְלֵעיָלא ְרִחיָמא ְלַתָתא, ּוָיִרית ָעְלִמין ּכֻ

ְּצלֹוֵתיה ָלא ֲאַהְדָרא ֵריַקְנָיא ְבָרא ַקֵמי ֲאבֹוי ְוָעִביד ֵליה ְרעוָתא , ּ י ַקֵמי ָמאֵריה ּכִ ָּדא ִאְתַחּטֵ ּ ּּ ּ ּ

ָכל ַמה ְדִאְצְטִריך ְּבְ א ּבְ, ּ ְרָיין ִאיהו ָגִזיר ְוקוְדׁשָ ל ּבִ ִליט ַעל ּכָ ְּוֵאיְמֵתיה ׁשַ ּ ּּ ִּריך הוא ָעִבידּ   ֲּעֵליה . ְ

ִתיב   ּ ְוִתְגַזר אֶֹמר ְוָיָקם ָלך ְוַעל ְדָרֶכיך ָנַגה אֹור)ב"איוב כ(, ּכְ ָ ְּ :  

מֹו ֶזה ִרּבֹונֹו ּכְ ֵבק ּבְ זֹוֶכה ְלִהּדָ ל ָהעֹוָלמֹות, ּׁשֶ ה. יֹוֵרׁש ֶאת ּכָ ָּאהוב ְלַמְעָלה ְוָאהוב ְלַמּטָ ּ .

ְּתִפָלתֹו לֹא חֹוֶזֶרת ֵריָק ָכל . םּ ה לֹו ָרצֹון ּבְ ן ִלְפֵני ָאִביו ְועֹוׂשֶ מֹו ּבֵ א ִלְפֵני ִרּבֹונֹו ּכְ ֶזה ִמְתַחּטֵ

ָצִריך ֶ ְַמה ּשׁ ִריֹות, ּ ל ַהּבְ רוך הוא ְמַקֵים. ְּוֵאיָמתֹו ׁשֹוֶלֶטת ַעל ּכָ ּהוא גֹוֵזר ְוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ תוב . ּ    ָּעָליו ּכָ

ָרֶכיך ָנַגה אֹור ְוִתְגַזר אֶֹמר ְוָיָקם)ב"איוב כ(    ּ ָלך ְוַעל ּדְ ְ ְ.  

 

  

 ּבֹא 

 ָמאן

 ִמי 
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 ספר הליקוטיםתנ

 'י הק"האררבינו 
  

Qא  ספר הליקוטים R  
  

כי הענין הכפורת ,  דע.' וכוועשית שנים כרובים זהב' כפורת זהב טהור וכו

ויש אומרים , ה"ויש אומרים שהם נ, ן"יש אומרים כי הכרובים הם זו, וביםוהכר

ן דלא מתפרשן "ולזה הם כדמות זו, א"דע כי הם או, ובהיות שהכל אמת. א"שהם או

שאם . א"להורות שנכנסים בז, ולזה היו אנפי רביי. א"ה הנכנסים בז"והם בחינת נ, לעלמין

ה "אלא הם נ, ולא רביי, שיהיו אנפי סביהיה מן הראוי , א במקומם למעלה"היו או

  וכשנשלם יסוד . ל סוכת שלמה"ר, שעליו נאמר ופרוס עלינו סוכת שלום, א"שנכנסים בז

  .בארון שהוא מלכות אימא, והיכן הוא מתגלה, אז מתגלה יסוד אבא שהוא התורה, אימא  

נך כי מקדש וסימ, והיא עולה אפילו כנגד מידת לאה, ן בקומתם"היו שווים זו

ובזה תבין . ש ומדת ימי מה היא"כמ, עולה בגימטריא מדת שהיא מדת לאה

שגדלה כל אורך קומת , ל"ר, ל כי בימי שלמה קיימה סיהרא באשלמותא"ש רז"סוד מ

  שהם , מחולקים שבעה ושבעה, ולכן עשה שלמה ארבע עשר ימים משתה ושמחה. זעיר

  .נגד לאה ושבעה נגד רחל' ז  

  

 Qב צוות טעמי המ R  
  

מדת ' כנגד מדת לאה ולכן מקדש גי' נ בקומתם והיא עולה אפי"אז היו שוים זו

ל כי "ס משארז"כאשר הודעתיך בסוד ומדת ימי מה היא כי לאה נקראת מדת וז

   ד ימים"א ולכן עשה שלמה י"בימי שלמה קיימא סיהרא באשלמותא שגדל כל אורך ז

  .נגד רחל ונגד לאה' וז' שמחה מחולקים ז  
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  .'ו' כ במלכים א"והקטע אח. תרומה .א 
 .תרומה .ב 

   ועשית

   במקדש

            במקדש



  באר                           החייםה
 

 

תנא  ספר הליקוטים

Q ג ספר הליקוטים R  
  

וכן הוא רמוז במנין אותיות . ובו היה עושה המשכן, ה"כי בצלאל היה מכוין בשם אהי

ת "וכן ר, ומלא קרי, חסר כתיב, ם"ושכנתי בתוכ. ה"א ע"שעולה כ, הפסוק עם הכולל

. והיא כונת המלאכה בעשותם, ב"ם מושניהם עולי, א"של הפסוק במספר קטן עולה כ

כי מנין אותיותיו , ורמוז זה בפסוק. ב"היתה כונתו בשם ע, אבל השראת השכינה בתוכו

עשר מהם , ה אמה"והנה יריעות המשכן הראשונות ארכן כ. ב"ה במספר קטן עולה ע"ע

, ושש עשרה לצדדי המשכן מזה ומזה, שתים לראשי הקרשים, לחלל המשכן לרחבו

  אלא סגי בלאו , כי מה שהוא על ראשי הקרשים ללא צורך. ו אמה"צריך למשכן כנמצא ה

  .ש"עי', וכו. ה"ן הוי"נמצאו כמני, כי העיקר הוא החופה את הנראה שצריך, הכי  

הנה תמצא ברוב מדות המשכן שהיו בהם חצאי  :'ארון עצי שטים אמתים וחצי וכו

א נעשו שני "כי מבינה דא, חצאיםוהענין במה שידעת איך כולם בסוד . אמות

ת דזעיר "ומת, ת"וגלגלתא דת, א"א נעשה סיום גופא דאו"ת דא"ומת, א"כתרים לאו

י "שיעורה היא נה, והנה סוד הארון שהוא מלכות. וכיוצא בזה, מחציו מתחלת המלכות

 .ה עומד בנתים"כי בכלל מדות נ, ואמנם היסוד אין לו שיעור ומדה בפני עצמו. ת"וחצי ת

  יש לו , ת"גם התורה שבתוך הארון שהוא הת. ת הוא החצי"והת, ה הם אמתים"ואמנם נ

  :ת שלה"י של הבינה וחצי ת"כשיעור נה, בחינה זו עצמה  

, בינה גבורה מלכות, יש אלהים באצילות. ארונות היו זו בתוך זו' ג :ארון עצי שטים

ש דאילנא לעילא בינה ולתתא ולפי שרא. ארונות' וכנגדם עשה בצלאל ג, ן"חר' גי

כי , גם דע. אך האמצעי של גבורה עץ בלבד, לכן היה הפנימי והחיצון זהב, במלכות

, ן יצירה"מטטרו, ל בריאה"אכתריא, ארונות' והם ג, השכינה שבאצילית מתלבשת בכתר

כי , פ"ל א"ה נ"א(. ן סנדלפון"ל מטטרו"אכתריא' גי, ר"ק בכ"ולכן ארון באי. ן עשיה"סנדלפו

. בדיוק' שמות הנז' כמספר ג, ו"אלף רנ' והרי תיבת ארון גי, ר"ק בכ"ף בחשבון אי"דארון היא אל' אות א

ה "בעת הרצון מאירים בהם הוי, אלהים' י שכתבנו שארון מורה ג"אעפ,  והנה.)ב"וההי
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  .  הליקוטים תרומההבאנו כאן עוד מספר .ג 
 . וכדאי מאוד ללמוד בפנים, ומובא כאן רק קטעים

   ,דע

   ועשו

   ועשו
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 ספר הליקוטיםתנב

י כ, גם דע. ר" ונתהפך מדת הדין למה)ח"ל נר"נ(. ירח' גי, ן"ה ב"ג מ"ב ס"ו ע"כ, ומלואיהם

כנגדה יצא , ערלה ועור הפריעה ודם, קליפות' כי ביסוד יש ג, וכבר ידעת. ארון בסוד יסוד

' כי המוח יש לו ג, ארונות זה תוך זה' ולכן עשה ג. ר"נז' גי, גולגלתא דנוקבא בסוד ארון

והפרוכת העור , ועליו העור והגלגלת הוא הכפורת, קרום עב וקרום דק והעצם, קליפות

  כי החלה ', רמז לי, והתורה רמז למוח בפנים, הראש מהגוף. דש ובין החוללהבדיל בין הק

  :כ מהרב"ע. ובעון העגל נעשו שנים, לחת כתיב, היו לוח אחת  

כי אמתים וחצי ארכו הוא בבחינת המוחין של , כבר ביארנו, ארון עצי שטים

דעת שלה והוא כי אין ב, כי הלא נשים דעתן קלה, ואפשר באופן אחר. המלכות

וחצי , הרי כי המוחין שלה הם שני מוחין, באופן שהוא חצי דעת לבד, חסדים רק גבורות

ראשונות ', ונחלקת לג, כי ארון היא המלכות, דע, או יאמר ועשו ארון. דעת שהם הגבורות

לפי , הוא כנגד הראשונות, ואמנם אומרו אמתים וחצי ארכו. ואמצעיות ותחתונות

ושם מתפשטים ומתארכים עד , ושם הם המוחין בצרות, ו רחבשהראש צר כנודע ואינ

ב שלה כל "וחו, ל ואין בה דעת"ודעתה ק, ב שלה"והם סוד חו, לכן שייך בה ארכו, סופה

  ג "אך רחבה הם ח. שהם בשני צדדים של אורך ראשה, אחד מהם אמתים וחצי אורכו

  :ן דילה המקימים אותהירכי, ה"וקומתה הם נ. הכתפים והזרועות, שהם מתרחבים, שלה  

ה "כי החסדים שיש בנ, והוא, ב הנקראים ארכה הם אמתים וחצי"איך חו, נפרש

נמצא כי חסד , והם נכפלים לשנים כל אחד ואחד, ב שלה"לוקחתם היא בח, א"דז

לחכמת ' א עצמו וא"לנצח ז' כי א, בסוד הגדלת החסדים כנודע, שבנצח נכפל לשנים

וגם . כ בהוד"וכן ג, וזה נקרא אמה, רי חסד אחד בחכמה מדה שלימהה, וכן בהוד, המלכות

כי עיקר קריאת ', והנה דע כלל א. וכן בהוד יש בו מהבינה, בנצח יש לו מוחין שהם חכמה

לפי שהם , א קדמאין"ה דז"פרקים דנ' רק שעד ב, א לבד"שם המוחין אינו אלא בראש ז

 אבל משם ולמטה אינם נקראים מוחין רק ,כ שם מוחין"נקרא ג, נעשים מוחין אל המלכות

נכלל תחילה האור שלו בפרק עליון כדי , פרקים שבנצח' ולכן כל כללות הג, גופא לבד

פרקים אלו למעלה בפרק ' וכנגד כללות ג, א"י שהם גופא דז"אעפ, שיוכל להקרא מוחין

ח בינה מו, וכן בהוד. ועם אמה של חסד הרי אמתים וחצי, העליון הם סוד חצאי האמה

מה שהוא בפרק , והחסד נקרא אמה שלימה. ועם אמה הם אמתים וחצי, אמה והצי

ואין שום דבר נשאר , לפי שכל החסד עולה בחכמת מלכות וכן בבינת המלכות, הראשון

   ועשו

   ועתה
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תנג  ספר הליקוטים

  ולכן כל פרק ופרק אינו , כ במוחין הנמשכים בכל התפשטות גוף המלכות"משא, למטה

  :רק חצי אמה לבד  

, מדה שלימה' וחלק המלכות נק, ולכן נכפל לשנים,  שחסד הוא מתגלהלפי, טעם שני

ולכן אינם רק חצי מדה בכל , כי תמיד הם סתומים, אך המוחין אינם נכפלים לשנים

גבורות ' כי שם גבורה אחת מן הה, הוא החסד שבמלכות, ואמה וחצי רחבו. פרק ופרק

וחציו אליה לפי , א"י חציו לזכ, וחצי אמה ממוח החכמה, הרי אמה אחת, המתפשטות בה

והנה . ה שלה"אמה וחצי קומתו בנ, ז"וכן עד. ג"הרי אמה וחצי רחבו בחו', שאינו נכפל כנז

  , ב"רק ח, לפי שאין במלכות מוח הדעת האמצעי, אין כאן נזכר מדת קו האמצעי כלל

  :מרנוכמו שא, ולא יש מדת מוחין רק בשני הקוים אלו לבד, שהם שני קוים ימין ושמאל  

. ענין הארון והכפורת והפרוכת וזר זהב :'ועשית כפורת זהב וכו' ארון עצי שטים כו

כי נובלות חכמה , א הוא סוד תורה שבכתב"כי היסוד דאבא שבתוך ז, כבר ביארנו

, כי אבא שהוא חכמה מה שהוא נובל ויוצא ממנו הוא תורה, פירוש, שלמעלה תורה

ואין אנו , גם יעקב היוצא מהארת יסוד זה נקרא תורה. א"שהוא זה היסוד המתפשט תוך ז

כי החסדים של יסוד דאימא , כי כבר ביארנו לך כמה פעמים, והנה דע. עתה בביאורו

  הם לוקחים שורש , והם מתגלים מן החזה ולמטה, כשהם יוצאים מתוך היסוד שלה

  : הלבוש ההואעמהם מן היסוד ראימא עצמה ומתלבשים בו ואינם יוצאים בלתי הארת  

כ יצאו "כי א, כי הלא פי יסוד דאימא אינו פתוח לגמרי ממש, ביאור הדבר זה הוא

גם אותם החסדים , ואפשר שיתאחזו החיצונים בהם, החסדים בגלוי גמור למטה

אבל לא סתום ממש , ואמנם לטעם זה נסתם פי היסוד ההוא, העליונים ירדו ויפלו משם

ושם , לכן היא מושכת הארת לבושי היסוד, אחרונה דאימארק כי להיות שם סיים ה

, אך אינו לבוש ממש, היא מתלבשת שם פי היסוד דאימא, מאותה ההארה היורדת שם

, כ כשיורדים למטה החסדים תמיד לוקחים הארת הלבוש ההוא"ועי, לבד' רק הארה א

ובש עם הארת ויורד מל, ואינו יורד עצמותם רק מה שיוכל לעבור דרך המסך ההיא לבד

  שהחסדים . וזהו מה שאנו אומרים בכל מקום. כ בכל מקום שהוא הולך"המסך ההוא ג

  :תמיד מלובשים  

  י היות בה "וע. כי הוא מסך דק בעלמא, ז נקראים מגולים"ועכ. לבושי אימא

   גם

   ועשו

   ואמנם

   מהארת



  באר                           החייםה
 

 

 ספר הליקוטיםתנד

  :אין החיצונים שולטים במקום שיש לבושי אימא, המסך הזה של אימא  

כי התהתונים לפי שהיו דחוקים וצרים , ים עליונים יורדיםמחמת זה אין החסד

ושאר החסרים נשארו , היו דוהקים ובוקעים ויוצאים דרך המסך ההוא, למעלה

והנה כשהיסוד דאבא . וכיון שהם בריוח אין בהם כח לבקוע המסך לצאת, למעלה בריוח

  וכשהוא עובר , דאימאבוקע ויורד ועובר דרך המסך הזה הנתון בפי היסוד , הוא יותר ארוך

  :ויורד עד למטה מלובש באור ההוא, כ בהארת לבוש המסך ההוא"מתלבש ג  

והוא דוגמת , הוא סוד התפשטות יסוד דאבא למטה מפי היסוד דאימא, הארון

. שהם אחורים דיסוד דאבא, ד"ב קפ"ע' והוא בגי, ר"נז' ן בגי"והנה ארו. ארון ארוך

ואמנם . הם התורה שבתוך הארון, והאורות שבתוכו, אוהנה הארון הוא היסוד דאב

והנה . הוא סוד אותו הלבוש של המסך דיסוד דאימא הנתון על הארון, הכפורת אשר עליו

כי כולם , י"הארות נכללות בו שהם הארת נה' כי הלא ג, והוא, א"תשי' ת בגי"הכפור

ד "תכה אותו יו, ה"ל'  בגישהוא, ן"ה במלוי יודי"והנה הנצח סוד י. מאירים ביסוד האמצעי

ואם תכה . 'ל' בגי, ן בהוד"ה במלוי ההי"וי. ה בנצח"הרי של, ה"ועם ל', י הרי ש"פעמים ה

א "הרי תשי, ה"ואם תקס, ו"ה הרי קמ"ועם של, ל"הרי ר' ואם ל', יעלו ר, ה"ד פעמים ה"יו

א "רי תשיה, ה"ועם תקס, ן"ו הרי קמ"ועם כ, כ"א הוא ק"ד פעמים ה"כמנין ואם תכה יו

והנה זה הלבוש הוא עודף . או הפרוכת, ואני מסופק אם אמר הכפורת. כמנין הכפורת

והוא סוד זר זהב על , והוא מעט גבוה מן הארון, כי הוא בפי היסוד עצמו, למעלה על הארון

ה עם עשר אותיות "כי אהי, וכבר הודעתיך. ר"או' ר בגי"ד ששמעתי כי ז"ונלע. הכפורת

  , ה"ד אהי"ף למ"אל' ר בגי"ולכן ז, ה והם באימא"ל יוצא מאהי"כי א, נמצא, ל"א' בגי

  :'ועשית שנים כרובים זהב וכו' ועשית כפורת זהב טהור וכו  

, הענין הוא. ותמיד היה חם, ב חלות" סוד לחם הפנים י:'על השלחן לחם פנים וכו

  השיריםשיר(וד והם ס, שהם בסוד האכילה, כי כבר ידעת כי יש למעלה כמה זווגים

' ם בגי"ולח, א דדיקנא דעתיקא"י מזל"א היא נעשה ע"והנה סוד זווג או.  אכלו רעים)'א' ה

והם הם , ב חלות ששה וששה"והם י, ו"ו שהיא כפולה ו"ואמנם הוא בסוד הו. מזלא

ה אשר "ב אלו נמשכים מסוד שלשה שמות הוי"ואמנם י. ב"א שהם י"א ה"עצמם סוד ה

א "ואמנם לפי שזווג או. א"לחם ומזל' הם בגי, ה"פ הוי"וג. ב אותיות"יאשר בהם , במזלא

היה תמיד על , שהוא המזל שמעוררם אל הזווג, לכן היה הלחם הזה, אינו נפסק תדיר

   גם

   והנה

   ונתת



  באר                           החייםה
 

 

תנה  ספר הליקוטים

 לשום )'א ז"א כ"ש(שנאמר , וגם לטענה זו היה חם תמיד. השלחן לחם פנים לפני תמיד

ואמנם . ומעורר הזווג העליון בלתי הפסק, לרמוז כי תמיד הוא חם, לחם חם ביום הלקחו

  כי הלא סוד הכהנים העליונים הם , וסוד הענין תבין, לחם זה היו אוכלים אותו הכהנים

  :ס"ושם הוא התחלת כהנא רבא שבכל י, בחכמה  

כי הלא תראה שכמה פעמים ',  והכהנים הלוים וכו)'ג' יהושע ג(הענין תבין פסוק 

וסוד ,  ונגשו הכהנים בני לוי וכיוצא)'א ה"דברים כ(ש " כמ,קורא לוים אל הכהנים

והלוי אשר שם הוא , לפי ששם לא מתפרשן תדיר, ב"כי כהן ולוי העליונים הם חו, הענין

אך למטה , וכולם כחדא שריין, לכן יש בו התחברות גדול עם הכהנים, נמתק בלתי דין

  לכן לחם הפנים הוא מאכל ו, אז אינם מתחברים, שאז הלוי הוא סוד הגבורה קשיא

  :הכהנים מצד החכמה  

  

   ובזה



          החייםבאר                   ה
 

 

 מאור עיניםתנו

 מאור עינים

   תרומהפרשת
  

לכאורה הוא תמוה הלא כל המצוות צריך לעשות . י לי לשמי"פירש רשלי תרומה 

ולמה נתיחד ענין זה דווקא בבנין בית המקדש הנה נודע כי שכינה ' לשם ה

ין שהקודשא בריך הוא צמצם שכינתו לצורך תחתונים והנה אין שכינה בתחתונים הוא ענ

ל ביקש משה שתשרה שכינה על ישראל ולא על "שורה אלא על ישראל כמו שאמרו רז

אלהינו ומשרה שכינתו בתוך ' ונודע שגם בגלותינו לא עזבנו ה' אומות העולם וכו

עמהם גלו לעילם שכינה ל גלו לבבל שכינה "הצדיקים שבכל דור ודור כמו שאמרו רז

ה בביאת משיחנו במהרה בימינו כי "אמנם עיקר השראת השכינה יהיה אי' עמהם וכו

ה ברוך הוא וצריך לייחדא "אחרונה משם הוי' עיקר השראת השכינה הוא נודע שם ה

ו שבשם "בהקודשא בריך הוא שהוא המשרה שכינתו בתחתונים שהוא ענין בחינת וא

נקרא יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ובגלותא אין יחוד גמור כי ה ברוך הוא וזהו ה"הוי

  ו "ה יחוד גמור וא"אם מעט מזעיר על ידי הצדיקים שבכל דור אבל לעתיד לבוא יהיה אי

  :א יחוד קודשא בריך הוא באחדות גמור"עם ה  

  ו וזהו על ידי מלאכת "למעלה בוא' א שיתרומם הה"ויקחו לי לשמי תרומה תרום ה

  :המשכן שהוא ענין השראת השכינה כמו שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם  

ו בו ולמה "ד ובט"משנכנס אדר מרבין בשמחה והוא תמוה דהא עיקר הנס היה בי

אך דהנה שמות החדשים עלו מבבל ויש טעם . התחילו בשמחה מתחלת החודש

וכן כולם וטעם החודש אדר לכל השמות של החדשים למה נקראים כך זה ניסן וזה אייר 

שהוא אלופו של עולם ' ר רצה לומר א"ד' למה נקרא כך הוא מפני שבחודש זה נרמז א

הוא ראשון לכל האותיות כך השם יתברך ' וכמו שכתוב אלוף נעורי אתה שכשם שאות א

  דר עם התחתונים שמשרה שכינתו עם ' הוא ראשון לכל הנמצאים וזהו ענין בחינת א

  :התחתונים  

  

   ויקחו

   וזהו

   וזהו



  באר                           החייםה
 

 

תנז  עבודת ישראל

 עבודת ישראל

  פרשת תרומה
  

 כתיב )'ד' ו', מלכים א( דהנה בהפטורה .'לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת וגו

י רחבות מבחוץ וזה שקופים "פירש רש, ויעש לבית חלוני שקופים אטומים

ה "כי שלמה המלך ע. וקצרות מבפנים וזהו אטומים לשון אטום וסתום.  השקיפהמגזרת

בנה בית המקדש שלא כדרך בתים אחרים אשר חלונותם רחבות מבפנים וקצרות מבחוץ 

אשר לא כן בבית המקדש כי ממנו האור יוצא לכל , לשאוב האור מבחוץ ולהאיר לבית

  אטומים מבחוץ ושקופים , רש בהיפךוהתרגום מפ, ועיין במדרש תנחומא, העולם כולו

  :ש"וכבר עמדו עליו והקשו עליו עי. ש"מבפנים כדרך כל הבתים עי  

ש "דהנה הבית היה עיקר הרמז איך שיעבוד האדם את בוראו וכמ, בדרך רמז

האחד . והנה נמצא בקרבינו שני סוגי צדיקים, ש"הראשונים במלאכת המשכן עי

אמנם שיודע בעצמו שהוא עושה רצון בוראו ,  בוראו יתברךשהוא צדיק גדול ועושה רצון

ה אפילו מה "ואין בכוחו להחזיר הכל לשורשו לדעת כי הכל הוא מאת רצון הבורא ב' ית

הצדיקים הגדולים אשר הם בעיני עצמם אפס ואין ומחזירים כל מדה ' ודרך הב, שעובדו

ומצדיק הגדול הזה . איןה ומבלעדיו אפס ו"וכל מחשבה לשורשה כי הוא כח הבורא ב

ועליו רמזו . אשר הוא בקרבו אפס ואין האור יוצא לכל העולם וכל ההשפעות הקדושות

שהאור , רחבות מבחוץ, רומז לעבודת הצדיק הגדול, שעשה המקדש, י עם המדרש"רש

שהוא בעיני עצמו אטום ונדמה לו שהוא חושך , ואטומים מבפנים, יוצא ומתפשט ממנו

כי תרגום גימטריא . ל"גום מרמז להצדיק אשר הוא במדרגה קטנה כנאבל התר, בקרבו

תרדמה אחוריים סוד בחינה קטנה שסובר שכבר השיג רצון בוראו ועושה הישר והטוב 

אבל אטומים . שנדמה לו שהוא מבהיק ומאיר, וחלונות שקופים מבפנים, ושהוא צדיק

  מדריגה גדולה כל כך להשפיע שממנו אין האור מתפשט לכל באי עולם כי איננו ב, מבחוץ

  :ואלו ואלו דברי אלהים חיים ואתי שפיר. לאחרים  

. דהיינו שאראה ואועד לך שאני שוכן בכל המדות, ה ונועדתי לך שם"שהבטיח הקב

, מבין שני הכרובים, רמז למדרגה גבוה שאעלך גם עלה, ודברתי אתך מעל הכפורת

   דתיעונו

   ל"ונ

   וזה



  באר                           החייםה
 

 

 עבודת ישראלתנח

  נה קטנה בלבבך ונכנע ושפל כמו אפי זוטרי שתהיה תמיד בבחי. שהם אפי זוטרי כנודע

  :אשר על ידי זה תזכה לכל המדרגות הגדולות אמן  

 .)ו"כ' ה', מלכים א( נתן חכמה לשלמה ויהי שלום בין חירם ובין שלמה' וה

ל "רצ, ר"רומז ליצה, ם"נ חיר"ול, ש"ק הקשה מה שייך זה לזה עי"הנה הזוה

ר ומלאך " השלימות אז גם אויביו ישלים אתו הוא היצהשאם זוכה אדם לעבדות. חרון אף

  , נתן חכמה לשלמה' וזהו וה, מאיר ובתורתו'  היזהר בר.)קדושין פא(רע יענה אמן וכמאמר 

  : א ובין שלמה"ם הוא הסט"ועל ידי זה היה שלום בין חיר. לעבוד אותו  

כל מיני שלימות ת ב" דהנה האדם השלם אף על פי שעובד השי.נתן חכמה' יאמר וה

ו אלא מאתו צריך להסתכל תמיד על פחיתת ערכו שהוא עפר ואפר והעבדות אינ

ובהיות כן זוכה להיות מקדש לשכון בו הבורא ,  לעשות חילחש והוא הנותן לך כ"ית

ה פוקד " שבחכמי ישראל יש כמותו מה הקב)ז"ר ע"ב(כמו שהשיב התנא להמין . ש"ית

וכמו ששמעתי ממורי ורבי ואהיה לכם , ק"ש בזוה"עקרות אף אלישע פקד עקרות עי

ת אמר שיהיה להם למקדש אך באופן "ל שהשי"רצ, )ו"א ט"יחזקאל י(למקדש מעט 

י נתן לו המדה הזאת "ל הש"רצ, נתן מכמה לשלמה' וה, ונחזור לעניננו. שימעט את עצמו

ו אין כמוך וזה. ן"ל אי"רצ, ל שהסתכל תמיד שהוא כח מה"רצ, ה"ח מ"ה אותיות כ"חכמ

וזהו . ן יכול לעשות כמעשיך"מי שהוא ממזיק עצמו שהוא אי, )'ו ח"תהלים פ(ואין כמעשיך 

ל שעל ידי "רצ, ם"י ור'ה שהוא מ"ם רומז להקב"מיר, ויהי שלום בין מירם ובין שלמה

  היה שלום בינו ובין קונו והיה יכול הבורא יתברך שמו לשכון , ל"שהיה לו מדת חכמה כנ

  :בקרבו  

על דרך שנאמר , ס"ל מ" י.)ז"כ'  ה,'מלכים א( המלך שלמה מס מכל ישראל

שהיה נושא וסובל עליו העול והמשא ,  ויהי למס עובד)ו"ט ט"בראשית מ(ביששכר 

א "הוא הסט, ם"והיפך אותיות מס הוא ס, ש והוא העול מלכות שמים"של הבורא ית

לעשות מה שלבו חפץ מחמת ה ו"שמסמא עינו של אדם שלא להסתכל אל הבורא ב

ל ששלמה היה מהפך "רצ, ס"וזהו ויעל המלך שלמה מ. שאומר מי רואני ומי יודיעני

ויהי המס , ס שיהיו נושאים עליהם עול מלכות שמים"ם לאותיות מ"ומעלה אותיות ס

וזהו גם כן . והרמז שהיה מלמד אותם התורה הקדושה, ד"שלשים הוא למ, שלשים אלף

שערי ' ן השניה היא רמז לנ"והנו. ב נתיבות חכמה"ת ל"והוא ר, ה"ב בינ" ל,וישלחם לבנונה

   בהפטרה

   או

   ויעל



  באר                           החייםה
 

 

תנט  עבודת ישראל

ל אף על פי שהיה נושא "רצ, ס"ואדנירם על המ. בינה כל זאת היה מילף ומלמד אותם

ם על "י ר"ם ואדנ"עליו את המשא הזה הוא העול מלכות שמים היה מסתכל תמיד ואדניר

  זה פרשנו גם כן הפסוק ויעש לבית מלוני ועל דרך . י"ס ואין זה משלי רק מכח הש"המ

  : עיין לעיל בדיבור ונועדתי, שקופים אטומים  

' ל שהיו יכולין לדרוש ע" רצ.)ט"כ'  ה,'מלכים א( לשלמה שבעים אלף נושא סבל

  , ושמונים אלף מוצב בהר, ש"ה וב"פנים לתורה והיו סובלים עליהם העול הבורא ב

  :ר שנמשל להר"יו צריכים להלמם ולחצוב היצהל הם אנשים בינונים שה"רצ  

יש לומר דהנה האותיות . )א"ל' שם ה( ליסד הבית' המלך ויסיעו אבנים גדולות כו

וכמו שנוטלים בתחלה , נקראים אבנים בספר יצירה שעל ידי האותיות נבנה התיבה

חשבתו קודם כמו כן צריך לצייר בתחלה האותיות במ, אבנים גדולות לעשות היסוד הבית

לפי שבמחשבתו אותיות של התיבה , שמוציא האותיות מפיו ואז נקראים אבנים גדולות

הם בצירוף אחד וכשמוציאן מפיו הם יוצאין זה אחר זה ואז נקראים אבנים קטנות וכן 

ל שיקחו בתחלה "רצ, וזהו ויצו ויסיעו אבנים גדולות, נקראים חיות קטנות עם גדולות

  כדי שיהיה ליסוד , ליסד הבית אבני גזית. ת לצייר האותיות במחשבתןאבנים גדולות ויקרו

  :הם האותיות קטנות שנגנזים בדיבור זה אחר זה, לאבני גזית  

שקודם שילך אדם ,  העצים הוא לשון עצה.)ב"ל' שם ה( העצים לבנות הבית

להתפלל ולבנות הבית צריך שיתן עצות בנפשו לעשות הכנה ולהתבודד 

  בתו לפני מי עומד להתפלל כמו שהחסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת במחש

  ::)ברכות ל(ומתפללין   

על דרך הפשוט שהבית נבנה מאליו . )' ז'שם ו( בהבנותו אבן שלמה מסע נבנה

חנינא בן דוסא ' וכאמור אצל ר. שהאבנים היו מסיעין את עצמן וזהו מסע נבנה

שאם זוכה האדם לעבוד את הבורא , והרמז, שהיו מלאכי שרת נושאין עמו אבן לירושלים

  ל שהאותיות יוצאים מעצמם מפיו בקדושה "רצ, אזי אבן שלמה מסע נבנה, ש"ה וב"ב

  :' אם תפלתי שגורה כו:)ברכות י(ל "כראוי כאמרם ז  

ד שאמר "ל ע" רצ.)שם( שמע בבית בהבנותווהגרזן כל כלי ברזל לא נ

 האומר שמע שמע משתקין אותו ופריך דלמא :)שם לג(ל על הגמרא "ש ז"הריב

   ויהי

   ויצו

   ויכינו

   והבית

   ומקבות
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 עבודת ישראלתס

ולכאורה התירוץ , ומשני מחינן ליה במרזפתא דפרזלא כי היכי דאיכוון, מעיקרא לא איכוון

דהנה אם אדם מתפלל בלא מחשבה , ל"ופירש הוא ז. מובן וכי מה יעשה שלא כיווןאינו 

י שולח לו מחשבות זרות כדי שעל ידי זה יהרהר בתשובה ויתחזק עצמו "צלולה אזי הש

וזהו שמשני הגמרא שזה לא אפשר שלא איכוון מעיקרא . להתפלל במחשבה טהורה

וזהו גם כן פירוש . רות עד שיכווןשהרי מחינן ליה במרזפתא דפרזלא הם המחשבות ז

  ה היו כולן "ל שבימי שלמה המלך ע"רצ, לא נשמע בבית בהבנותו' מקבות והגרזן כו

  :צדיקים וקדושים ולא היו צריכין למרזפתא דפרזלא הם המחשבות זרות  

  ל " רצ.)ב"י-ו"ט' שם ו( 'והקימותי את דברי אתך וגו' הבית כו' כו' דבר ה

  :וזהו את דברי אתך, לך יהיו כמו דברי כאילו אני דברתי אותם כביכולשהדיבורים ש

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ויהי
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תסא  אור החיים

 ' הקאור החיים

  א  תרומהרשתפ
  

 צריך לדעת למה קראו מקדש ותיכף חזר בו וקראו משכן דכתיב .' וגולי מקדש

נראה כי אומרו ועשו לי מקדש היא מצות עשה כוללת כל ו. את תבנית המשכן

וצריכין היו , הזמנים בין במדבר בין בכניסתן לארץ בכל זמן שיהיו ישראל שם לדורות

כל המקומות מעת שנבנה בית ' ישראל לעשות כן אפילו בגליות אלא שמצינו שאסר ה

ולזה לא , ל הנחלה כי לא באתם עד עתה אל המנוחה וא)'ב ט"דברים י(המקדש כאומרו 

ואחר שצוה דרך כלל . אמר ועשו משכן שיהיה נשמע שעל אותו זמן לבד נאמרה מצוה זו

. אמר פרט הנעשה במדבר שאינו מקום לבנות בו בנין אבנים שיעשה משכן כסדר האמור

דכתיב ' א מהלכות בית הבחירה מצות עשה לעשות בית לה"ם בפ"ותמצא שכתב רמב

עוד ירצה באומרו ועשו . וטעמו הוא משינוי הלשון כמו שכתבנו, ועשו לי מקדש עד כאן

  לי מקדש כי מעת שעושים אותו לשמו יתברך כאומרו לי הגם שעדיין לא שרתה בו 

  :שכינה הרי הוא מקדש ודין קודש יש לו  

היה בתוך בני  ולא אמר בתוכו לומר שהמקום אשר יקדישו לשכנו י.בתוכם

ואולי כי דברים אלו הם תשובה למה . דגלים' ישראל שיקיפו המשכן בד

 בראותם בהר סיני שהיה ברוך הוא מוקף בדגלי המלאכים )ב"ר פ"במד(שחשקו ישראל 

  ולזה באה התשובה מבוחן לבות ואמר , והוא אות בתוכם וחשקו אהב להיות כן בתוכם

  :ועשו לי מקדש ושכנתי כמו כן בתוכם  

נבהל משה ' למשה ועשו לי וגו'  אמרו כשאמר ה)ז"רבתי ט( בפסיקתא .' וגואשר

עד שאמר לו הקדוש ברוך ' ואמר לפניו הלא השמים ושמי השמים לא יכלכלוהו וגו

' וצריך לדעת מי עמד בסוד ה. עד כאן' קרשים וכו' הוא לא כמו שאתה סובר אלא כ

והגם שכל דבריהם דברי קבלה הם עם כל , ו לדעת כל הדברים שעברו ביניהםומשה עבד

ל שהוקשה להם שאין משמעות "ונראה לומר לדבריהם ז. זה לא יבצר דבר מהכתובים

 

W      מי�הבאר�      X   
  

 .'ופסוק ט' ה פסוק ח"שמות פרק כ .א 

   ועשו

   ושכנתי

   ככל
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 אור החייםתסב

תעשו לא היה לו ' לכתוב ממה נפשך אם הוא נמשך למטה על זה הדרך ככל אשר וגו

ואם ', מה שאמר ככל אשר וגוו אלא כן תעשו שהיא גזרת תחלת "לומר וכן בתוספת וא

אומרו ככל חוזר לאומרו ועשו לי מקדש לא היה לו להפסיק באומרו ושכנתי בתוכם אלא 

וממה שהקדים ', ואחר כך יאמר ושכנתי וגו' היה לו לומר ועשו לי מקדש ככל אשר וגו

 וסמך על' כי גמר מאמר כללות המצוה ולא הוצרך לומר בה ככל וגו' לומר ושכנתי גילה ה

וממה , מה שיודיענו כל פרטי המעשה שיעור הקרשים וכל הכלים כמו שאמר אחר כך

המשכיל יבין שזה היה לצד דברים שנולדו ' שאנו רואים שנמלך אחר כך לומר ככל וגו

ונשכיל לדעת מה . באמצע שזולת זה מתחילה מאי סבר שלא אמר ככל ולבסוף מאי סבר

והתשובה היא ככל , בה אתה יודע השאלהמהתשו, הם הדברים שיכולין להיות באמצע

הא למדת שחשב יותר והסברא תצדיק ותאמת זה ויותר זה אין לו שיעור ' אשר אני וגו

ועל זה הוצרך ' והוא אומרם שאמר הלא שמי השמים וגו, לבבך יבין כי ישנה לתמיה

זה והכתוב מעיד על , והראהו תבנית המשכן באותו מצב' להשיבו ואמר לו ככל אשר וגו

  וטעם הראיה . 'ואז ראה כי היה עשרים קרשים וגו, מאומרו מראה ולא אמר אראה לעתיד

  : אבאר בעזרת השם בסמוך, ולא הספיק בדיבור  

'  ובצלאל וגו)ב"ח כ"לקמן ל( שאמרו בפסוק .)ה"ברכות נ(ל "זה נעלה להבין דבריהם ז

משה '  דעתו וכועשה את כל אשר צוה אפילו דברים שלא אמר לו רבו הסכימה

צוה לבצלאל לעשות כלים תחילה ואחר כך משכן אמר לו בצלאל מנהג העולם לעשות 

אמר לו כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הוא בצל אל היית כי בודאי כך צוה ' תחילה בית וכו

חם ושלום שיאמן עליו ' וקשה איך ישכח משה מצות ה. עד כאן' לי הקדוש ברוך הוא וכו

הקדים מצות הכלים '  הענין יש להעיר עוד כי כפי סדר הכתוב רואני כי הולהבין. דבר כזה

תחילה את הארון וכפורת וכרוביו ואחר כך השולחן ואחר כך המנורה ואחר כך המשכן 

אכן לפי מה שפירשנו כי כשאמר . ומשה אמת ודבריו אמת ולמה חזר מדבריו הראשונים

ותו מצב הראהו המשכן בתחלה ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן אז בא

האחד שיקדים . 'דרכים בדברי ה' ויש בזה ב, וכשפרט לו פרטי המעשה הקדים הכלים

בסדר המעשה את ' דכתיב את תבנית המשכן ומה שהקדים ה' המשכן כמובן מפסוק א

' שכוונת ה' והב, הכלים לא להתחיל בהם אלא שהתחיל ממה שגמר שהוא תבנית הכלים

לומר ' בפסוק א' וטעם שהקדים ה, בפרטי המעשה' ים כסדר שאמר ההוא להקדים הכל

כמו ' את המשכן קודם הכלים הוא לצד שהתמיהה שהיתה למשה שמים ושמי שמים וגו

   ודרך
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תסג  אור החיים

שכתבתי למעלה לא היתה אלא על המשכן לזה באה התשובה בהוראת המשכן כי קטן 

ואולי כי . ים שהיו בוהוא ובאגב הודיע הכתוב כי גם הראהו עם תבנית המשכן תבנית הכל

וכשבא לסדר סדר פרטי המעשה , נתכוין גם כן לומר כי אין צורך שיהיו גדולים בהפלגה

וכשדן לפניו ' כדרך ב' ומשה עליו השלום מתחילה הכריע בפירוש דברי ה, הקדים הכלים

ולזה תמצא שאמר המדרש שאמר משה ודאי כך , בצלאל הכריע בסברא כדרך הראשון

דרכים הנזכרים '  ברוך וצריך לדעת למה אמר ודאי אלא לצד שהיו לפניו באמר לי הקדוש

והנה לצד . ומתחלה ברר אחד מהם ועתה חזר בו ואמר בודאי כי האמת הוא כדבר בצלאל

ואל ', בפירוש את מי יקדים לא יאמר על זה חס ושלום ששכח דברי ה' שלא אמר לו ה

. ה כך שמעתי מפי הקדוש ברוך הואיקשה בעיניך לפי דברינו לשון המאמר שאמר מש

. אין הכוונה לומר שאמר בפירוש הקדים המשכן אלא פירוש לפי סדר הדברים כן נשמע

ואולי כי לצד שלא באו , להראותו את תבנית המשכן' ונשאר לתת טוב טעם למה הוצרך ה

' כ' לזה אם היה משיב ה' הדברים אלא תשובה לדברי משה שאמר שמים ושמי וגו

בבית קטן ' היה שומע משה כי לא בא השיעור אלא לומר כי יקבל ויתרצה ה' וכוקרשים 

אליו בצו לצו שלא ' ולו יהיה שיאמר ה, כזה מבלי להטריח ואין בדיוק שיעור זה מצוה

  תבנית ' אשר על כן הראהו ה, יוסיף עם כל זה עדיין ישנו שהוא לטעם הסתפקות במועט

  : ק כי זו מצותו לא למעלה ולא למטההמשכן דמות שהוא למעלה ובזה יצדי  

רמז ירמוז הכתוב באומרו בסדר זה שהקדים ושכנתי בתוכם קודם אומרו ככל 

לומר לו ענין גדול כי בחינת הקדושה והדרגותיה לא בגדר המספר כי גבוה מעל 

 אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו )ג"אבות פ(ל "הלא תמצא אומרם ז, גבוה וגבוהים

ועשרה וכל ' וה' וג'  בכל המקום אשר אזכיר את שמי ואמרו על ב)א"כ' לעיל כ(מר שנא

ריבוא כי ' ס שאין השכינה שורה על פחות מ)ד"ד פע"ב(ואמרו עוד , אחד כפי הדרגתו

מכאן תקיש ותדין כי , ריבוא' מטעם זה לא נתנה תורה להאבות עד שהיו הבנים במספר ס

וזה בבחינת המספר ובבחינת האיכות כמה , ואריב' עד ס' הדרגות הקדושה הם מא

למשה שישכון בתוכנו לא ידע ' וכיון שכן כאשר אמר ה. הדרגות מאחד לאחד עד אין קץ

ודבר אליו כדברים האלה ' משה הדרגות של בחינת השוכן כמה שיעורה לזה נתחכם ה

אותה לושכנתי לומר כי ' ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך סמך ככל אשר וגו

  וכפי זה , בחינה המדברת עמו כשיעור אותה המרכבה אשר היה מראהו ישכון בתוכם

  :'עם ושכנתי וגו' תהיה נקשרת תיבת ככל וגו  

 ובדרך
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שהראהו תבנית המשכן לומר כזה תעשו לא פחות ולא '  הנה לפי מה שפי.תעשו

כי תמצא שאמרו , מר לומר וכן תעשויותר אל יקשה לך אם כן לא היה צריך לו

שאין מוסיפין על העיר והעזרות אלא ' ד וזה לשונם אחד הנכנם לעזרה וכו"בשבועות דף י

א סנהדרין מנא הני מילי אמר רב שימי אמר קרא ככל "במלך ונביא ואורים ותומים וע

שו לצוות הנה כי באה וכן תע. ואת תבנית כל כליו וכן תעשו לדורות' אשר אני מראה וגו

ודע שדרשת לדורות דורש לה התלמוד מתיבת וכן תעשו לא , שיעשו כסדר הזה לדורות

ו אין כאן יתור כי אם "כי לכשנאמר שאינו דורש אלא יתור תיבת וא, ו לבד"מתוספת וא

היה אומר הכתוב כן תעשו לא היה נשמע כוונת ההודעה שבא הכתוב להודיענו שעברו 

קודם ' למה לא אמר ככל וגו' יהיה קשה לי לשמוע דברי הו' הדברים בין משה ובין ה

י שם בשבועות "וכן פירש רש, אלא ודאי שכל תיבת וכן תעשו מיותרת, אומרו ושכנתי

ל לא מטעמינו "י ז"וטעמו של רש. וזה לשונו וכן תעשו קרא יתירה למדרש לדורות עד כא

אם ' ככל וגו' לי מקדש וגושהוא מחובר למעלה ועשו ' אלא לצד שפירש ככל אשר אני וגו

כן הרי בא הדבר לעיכוב שלא יחשוב להתנדב לעשות גדול אם כן וכן תעשו למה לי 

  בא להשיב למשה ' ל כי אומרו ככל וגו"ולדרכנו שהלכנו לשיטת דברי רבותינו ז, לדורות

  :ירגיש שלא ישנועיכוב השיעור ממה שהראה לו כיוצא בו בשמים מזה   

וזכר בתחלה אלא זרא שפירש וכן תעשו על הכלים לפי שלא הלהרב אבן ע

ולא נתן לב הרב לומר טעם שהוצרך לומר וכן תעשו על הכלים . ועשו לי מקדש

בשלמא מה שאמר ועשו לי , ולא הספיק במה שמצוה בסמוך על פרטות כל הכלים

בתוכו ואחר כך אמר אופני ' מקדש היא כללות המצוה וטעמה שיעשה מקדש לשכון ה

 תעשו על עשיית הכלים אם לא שתאמר כדברי הבנין מה שאין טעם זה צודק במאמר וכן

ולא ידעתי למה מעלים עיניו מאור החיים אשר האירו , ל שדרשו לדורות"רבותינו ז

י שאמר וכן תעשו "ל שהשיג על דברי רש"ן ז"גם בעיני יפלא דברי רמב. ל"רבותינו ז

ם לדורות ואמר ולא ידעתי אם יהיה זה אמת שיתחייב שלמה לעשות כלי בית עולמי

מדבריו .  עד כאן)ב ד"דה(אמה אורך ועשרים רוחב ' כתבנית אלו ומזבח הנחושת עשה כ

י הם דברי הגמרא ומה "שבועות שדברי רש' נראה כי נעלמה מלפני זכרונו סוגיית מס

ם וכן תעשו "ן כי מה שאמרו בש"והיה נראה לומר שסובר רמב. מקום לחלוק על התלמוד

' לים אלא על דברים האמורים שם שצריך מלך ונביא וכולדורות אין הכוונה על שיעור הכ

ועוד לדבריו מה מקשה שם בגמרא . ואין דבריו נראים כי מי מפיס, א סנהדרין"וע

   וכן

   וראיתי



  באר                           החייםה
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ממשיחת כלים שמקדשת כלים שעשה משה ולא בשאר כלים שעשו זולת משה והוצרך 

  ב וכן ס להביא להם ראיה מהפסוק והיה יכול לומר כי לא לכל הפרטים אמר הכתו"הש

  :במשנהתעשו לדורות אלא לדברים שמנו שם   

ם "וראיתי להרא. ן ממזבח הנחושת שעשה שלמה"שצריך ליישב קושיית רמב

שרצה ליישב ואמר כי אין כוונת וכן תעשו על השיעור ממש אלא על דוגמת תכונת 

ולזה , דאהבנין הרוחב בערך האורך וגובה לפי ערך ארכו ורחבו אבל לענין הגודל אין קפי

, כמו כן עשו לדורות מרובע עשרים על עשרים' על ה' כשם שמזבח שעשה משה היה ה

 שהקשו למה שנשמע מדברי :)ח"צ(ונסתייע הרב מדברי התוספת כפרק הזורק שבת 

' ס כי רוחב המשכן היה עשר אמות מנין להם זה ודלמא רחבו אחד עשר אמות כו"הש

 לה שהיה אורכו ששים אמה ורחבו עשרים הכי נמי יהודה דמבית עולמים ילפינן' ותירץ ר

והקשה הרב על זה אם כן למה לא . במשכן רחבו שליש אורכו וכתיב וכן תעשו עד כאן

אורך ורוחב ולפי שיעור ' גובה לה' עשה הגובה של המזבח כתכונת מזבח משה שעשה ג

  ה ההלכה שלא שנים עשר גובה ותירץ כי כך בא' על כ' זה יעלה למזבח שלמה שהיו בו כ

  :ך ורוחב לבד ולא על הגובה עד כאןאמר וכן תעשו אלא על אור  

דעתי אין דברי הרב נראים כי מה שכתב כי וכן תעשו לדורות לא באה אלא על 

ואם , ם"תכונת הבנין ולא על שיעורו לא יקובלו הדברים מפיו בלא הוכחה מהש

מלבדות מדעתינו דברים שאין להם על יותר יש להניח הדבר בצריך עיון , מחמת הקושיא

י לא סמך "ועוד אינו הוכחה כי ר, וגם עליו אני דן, י"ומה שהוכיח מתירוץ ר, מה שיסמוכו

י וכתיב וכן תעשו אינם "ומה שכתב הרב בהעתק דברי ר, תירוצו על דרשת וכן תעשו

מלתא הוא י הוא כי גילוי "ופירוש דברי ר, י אלא הרב להצדיק דבריו אמר כן"מדברי ר

אומר כי ממה שראינו שהיה בבית עולמים עשרים על ששים וכאן במשכן יש ספק אם 

או אפשר , היה עשרים אורך ועשרה רוחב או אחד עשר יתגלה הספק מבית עולמים

וזה לך האות , שהיה להם איזו ראיה ללמוד סדר זה מבית עולמים ולא מדרשת וכן תעשו

ועוד מה שהוסיף להקשות מהגובה ואמר , חזק תירוצוי דרשת וכן תעשו ל"כי לא הזכיר ר

  כי באה ההלכה מהר סיני שלא נאמר וכן תעשו אלא על תכונת הריבוע ולא על תכונת 

  :שיעור הריבועהגובה ל  

   אלא

   ולפי
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יוסי סובר כי כל מזבחות '  רבי יהודה ורבי יוסי ר:)ט"זבחים נ(ל "כי נחלקו רבותינו ז

שעשה שלמה בין מה שעשו בני גולה ושעתיד הנחושת בין מה שעשה משה בין מה 

אמות שכתוב בתורה מקום המערכה ' להעשות כולן עשר אמות גובה של כל אחד מהם וג

 )ז"מנחות צ( וסוגיית פרק שתי הלחם )ב"ה פ"ב' ם הל"רמב(וסברא זו הלכה היא . לבד עד כאן

דה חולק וסובר יהו' ור, ם קושיא כל עיקר"כדעת זו מגדת ולסברא זו אין קושיית הרא

יהודה ' ם אינה צודקת אלא לסברת ר"והנה קושיית הרא. אמות קומתו' דברים ככתבן ג

ומן הראוי לא היה מדבר דבריו בדרך פשיטות שנראה כי הם דברים מוסכמים אשר לא כן 

מסוגיית שבועות לא משמע כן ממה ', ל כי כך באה ההלכה וכו"הרב ז' ומה שתי. הוא

מנא הני מילי ומתרץ רב שימי ' ן דאין מוסיפין על העזרות וכוס אמתניתי"שאמר הש

ס מנא הני מילי והוצרך רב "הנה ממה ששואל הש. דאמר קרא וכן תעשו לדורות עד כאן

שימי לתרץ שמע מינה כי השואל לא היה יודע דרשת וכן תעשו לדורות וממוצא דבר 

 הגובה שאינה לדורות אתה יודע כי לא היה יודע גם כן ההלכה שאמר הרב שבאה על

שאם היה יודע ההלכה בהכרח שהיה יודע דרשת וכן תעשו לדורות שעל משמעותה באה 

ההלכה וכיון שכן למה לא הקשה השואל עצמו מגובה המזבח שלא עשאו שלמה כשל 

ם עצמה שהרי אין לה תירוץ אלא בהלכה שבאה על זה והלכה "משה שהיא קושית הרא

  ה הלכה בזה ודברי ויש עוד להוכיח מעומק הסוגיא כי לא הית, זו לא ידעה השואל כנזכר

  :הרב שלא בדקדוק  

ם "ן מהמזבח שהיה עשרים על עשרים ולא קושית רא"אומר כי אין קושית רמב

 וזה .)ב"זבחים ס(והרי לפניך ברייתא ערוכה בפרק קדשי קדשים , מהגובה קושיא

ין מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו אינם לשונם תנו רבנן קרן וכבש ויסוד וריבוע מעכב

הרי כי מזבח עצמו . ם מנא הני מילי דאמר קרא המזבח לעכב עד כאן"מעכבין וקאמר בש

שעשה משה יכול היה לעשותו מעשרים על עשרים והגובה גם כן יכול היה לעשותו יותר 

א גילה אמות ואם כן מה מקום לקושית הרב ממזבח שעשה שלמה כי הקדוש ברוך הו' מג

ל נעלם מעיניו דברי הברייתא וחשב כי לא "ם ז"וגם הרא, כי אין מעכב גובה ורוחב ואורך

גובה ' על ג' היה משה יכול לעשות המזבח ביותר משיעור זה וגם הגובה צריך שיהיה ה

והנה שתלתי לך עץ שתול על מים . התירוצים הכחושים' ולא על יותר והוצרך לתרץ ב

 אומרו וכן תעשו הוא על דברים המעכבין במזבח מדבר שהם קרן ותחזק בו בל תמוט כי

   דע

   ואני
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  אמות אורך ' וכבש ויסוד וריבוע כדקתני בברייתא וגם שלא יפחות מחמש אמות רוחב וה

  :ממזבח שעשה משהכמו שאמרו שם בפרק קדשי קדשים ובלבד שלא יפחיתנו   

מים לא היו שנשאר לנו לדעת שאר הפרטים שבמשכן היו לעיכובא ובבית עול

א מהלכות בית הבחירה שאין בונים אלא באבנים "ם בפ"מעכבין ואדרבה כתב רמב

כלים ' ם במשפטי בית אלהינו ואראה כי בג"והנה הבינותי בכל מה שכתב רמב. או בלבנים

כתב שצריך שיהיו כמות כלים שעשה משה במדבר ממש והם השלחן והמנורה ומזבח 

אבל שאר כלים וצורת הבית אין לקחת שיעור לדורות הזהב וכן מפורש בפרק שתי הלחם 

ולפי זה היה נראה לומר כי לא באה מצות וכן תעשו לדורות אלא , ממעשה משה במדבר

בכלים ואין זה אמת כי בגמרא דרשוהו לענין קידוש העזרה וזה יגיד שגם על הבית באה 

  שונים הרבה ועוד גם בכלים רואני שעשה שלמה כרובים שניים ומ, המצוה לדורות

  : וכמה שנוים היו בשאר הכלים)'א ו"מ(מכרובים שעשה משה   

כי יש לדעת כי כל בנין הבית והכלים , בהשכלה מועטת בענין אין שום קושיא כלל

לא עשאם שלמה כפי אשר נראה בעין שכלו לפאר אלא על פי נביא וגם הנביא 

 ויתן דוד )ח"כ' א(יב בדברי הימים הגיד כי לא דברי נבואתו הגיד אלא דברי קבלתו דכת

עלי ' הכל בכתב מיד ה' ותבנית כל אשר היה ברוח עמו וגו' לשלמה בנו תבנית האולם וגו

 אשר היה ברוח עמו כאשר הראהו )י שם"רש(וכתיב עוד ', השכיל כל מלאכת התבנית וגו

' ש כו" רבי ירמיה בשם ר)ו"מדרש שמואל פט(ל באגדת שמואל "ואמרו ז, שמואל הרואה

' בית המקדש מסרה הקדוש ברוך הוא בעמידה למשה ומשה מסדה ליהושע בעמידה וכו

זקנים מסרוה ' ויתיצבו וגו' יהושע מסרה לזקנים בעמידה דכתיב ויאסוף יהושע וגו

ואומר הכל בכתב ' דוד לשלמה וכו' לנביאים בעמידה נביאים מסרוה לדוד בעמידה וכו

מלמד שנתנה במסורת עלי השכיל מלמד שנתנה ברוח ' מלמד שנתנה לידרש מיד ה' וגו

הראת לדעת כי כל מה שעשה שלמה בבית היה הלכה למשה מסיני והכל . הקודש עד כאן

י בפירוש דברי הימים "וכן תמצא שכתב רש, כתוב בספר גלוי לדורשי תורה ברוח הקודש

ינו הר הבית היה  וזה לשונו והכל דרש שמואל מן התורה ברוח הקודש כמו ששנ)ט"פסוק י(

מאות אמה דרש אורך החצר מאה באמה ורוחב חמשים בחמשים ' מאות אמה על ה' ה

ומן הסתם יהיה כל המעשה נרמז בתורה . יהיו חמש מאות על חמש מאות עד כאן' וגו

ולפי זה מה שאמר הכתוב וכן תעשו לדורות הם על דברים שלא , למבינים ברוח הקודש

   אלא

   והנה



  באר                           החייםה
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מושכל למביני מדע ברוח הקודש בזה יתנהגו על פי מעשה בא עליהם ההפכיות בתורה כ

האמור במשכן מדבר אבל דברים שנאמרו בתורה במשפט מקדש עולמים לא תהיה להם 

  שלא באה עליהם סתירה מפסוק וכן תעשו כיון שיש לו מקום לעמוד בו בשאר הפרטים 

  :ההלכה והבן  

  ם בענין " נתרפא כאבו של ראי וגם"ן מעל רש"זה גם כן נרתק חבל קושית רמב

  :ו יהיה שהיה גובה מזבח מדבר מעכבשיעור גובה מזבח ל  

ל שנתנה לידרש בנינה של בית עולמים מן התורה אמרתי "שאמרו רבותינו ז

אמר ועשו ' וזה יצא ראשונה תחילת דבר ה, פרטים' וג' ליטול חלק בדרשה זו בב

'  צריך לומר ועשו לי משכן הא למדת כי על בלי מקדש וגמר אומר תבנית המשכן והיה

מקדשות צוה וכמו שרמזנו בתחילת הענין ורמז מעשהו באומרו חמשים בחמשים כמו 

שפירש שמואל הנביא עליו השלום ואם אינו ענין למשכן מדבר תנהו ענין למקדש עולם 

זה של ומעתה מאמר וכן תעשו לדורות אינו נוהג בפרט , הרמוז באומרו ועשו לי מקדש

  ל בשבועות לענין נביא "שיעור תבנית הבית ועודנו במקומו לשאר דברים שדרשו ז

  :'כווסנהדרין ו  

  כרובים שניים נוספים על מה שעשה משה ונמצאו '  שעשה שלמה ב)'א ו"מ(מצינו 

  :גם משונים שינוי גדול מכרובי משה' כרובים אשר לא צוה ה' ד  

משני קצות '  ועשית שנים כרובים וגו)ח"פסוק י(ר כי הכתוב רמזם במה שאמ

פעמים ' וקשה למה הוצרך לומר ב' וכרוב אחד וגו' הכפורת ועשה כרוב אחד וגו

קצות הכפורת מובן ' עוד קשה שכל הכתוב מיותר כי מאומדו מב. המעשה ועשית ועשה

למעשה '  האכן רמז. עוד קשה למה אמר עוד על שני קצותיו. 'הוא שכרוב אחד מקצה וגו

כנגד מה שיעשה לפי שעה , כרובים שיעשו בבית עולמים מלבד כרובים שיעשה משה' ב

וכנגד כרובי בית עולמים שרמז בתחלת דבריו , אמר ועשית לנוכח כי הוא יעשה במשכן

' אמר ועשה לא דבר אליו לנוכח אלא כמצוה על עשיה אחרת לזמן אחר שמלבד ב

ת עוד יעשו מעשה אחר כרוב אחד מקצה מזה ואלו כרובים הנזכרים שהם מקצות הכפור

, הם בפני עצמן כמו שכן עשאם שלמה שהיו רגליהם נוגעים בארץ ולא בקצה הכפורת

ואולי שנתכוון בתיבת מזה לומר מלבד זה וחוזר אל , ופירוש מקצה במקום שכלה קצתו

אמר מן ואחר כך חזר להתנות הכתוב ואמר כנגד כרובים שיעשה משה . הכרוב שהזכיר

   ולדרך

   ולהיות

   עוד

   ונראה
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הכפורת פירוש מגופו של כפורת תעשו את הכרובים שזכרתי בתחילת דברי שנים 

תעשו שלא היה ' וכדי שלא תטעה שחוזר אל הכרובים השניים לזה הזכיר פעם ב, כרובים

צריך לומר שכבר אמר ועשה אלא לומר כי אינו מדבר במעשה של כרובי המקדש אלא 

להבינך כן במה שאמר את ' ועוד העיר ה, תעשובמעשה משה הוא מדבר ולזה אמר לנוכח 

הכרובים שלא היה צריך להזכירם כיון שבהם הוא עוסק ולא היה לו לומר אלא תעשם או 

תעשה אותם ומאומרו תעשו את הכרובים גילה שאינו מדבר במה שלפניו אלא במה 

הכפורת ואומרו על שני קצותיו פירוש צריך שיעמדו על קצה . שלפני פניו כמו שפירשנו

שלא תאמר הן אמת שיהיו מגופו של כפורת אבל אפשר שירדד להם רגליהם ויעמידם 

  לזה אמר על שני קצותיו פירוש שיהיה העמדתם על קצות , בארץ ולא על כפורת הארון

  :של בית עולמים' ה שלא התנה כן בבהכפורת ממש מ  

אה שכל שתמצא שבמעשה שעשה בצלאל אמר הכתוב כסדר כל האמור שנר

ל טעם הכפל שלא "האמור בכתוב ישנו במעשה המשכן של מדבר וישבו רבותינו ז

והנה אם לא היה , )ט"פסוק י(י "יעויין שם בדברי רש' לכל קצה וכו' תאמר שתעשה ב

לטעם שרצה לרמוז על כרובים השניים שיעשה לעתיד לא היה לו לכתוב תחילה סתם 

' מכל צד ויאמר כרוב אחד וגו' שלא תחשוב בכרובים ולחזור להסיר הטעות ' ועשית ב

 תעשה )מקצה(' ומתחילה היה לו לכתוב ועשית כרוב אחד מקצה הכפורת וכרוב אחד וגו

ופשט הכתובים במקומו מונח כי הלא , אלא ודאי שנתכוון לרמוז כמו שפירשתי, אותם

כתוב  חמשים בחמשים אין זה פשט ה)ח"ז י"כ(תמצא מה שפירש שמואל הרואה בפסוק 

אלא דרשה ולא נעקר הפשט גם לדרכינו הגם שישנו לפשט הכתוב ישנה לדרשה מכח 

  דקדק לומר תיבת ועשה לדייק ' ועוד תמצא כי כאן במצות ה. הקושיא שהקשינו בסמוך

  :ה בצלאל לא אמר ויעש יספיק בהערהמה שפירשנו בה מה שאין כן במעש  

נז לשל משה כמפורש בדברי רבותינו  שעשה שלמה אחר וג)'א ז"מ(הזהב מצינו 

 שהשלחן והמנורה שעשה משה יש בו מחלוקת אם לא היו )ט"מנחות צ(ל "ז

 בו או גם בשאר שולחנות והמנורות שעשה שלמה היו מסדרים )אלא(מסדרין ומדליקין 

  ומדליקין לפעמים בזה ולפעמים בזה אבל מזבח הזהב דבר מוסכם שנגנז ולא שמשו אלא 

  :וצריך לדעת למה גנז של משה, שלמהבשל   

   והגם

   ומזבח



  באר                           החייםה
 

 

 אור החייםתע

כי התורה רמזה הדבר במה שעקרה סדר מצות מזבח הזהב ממקום שהיה ראוי 

כי תמצא כי מתחילה התחיל בארון שהוא פנימי פנימיים ואחר כך , לצוות עליו

הכפורת ואחר כך השולחן ואחר כך המנורה ואחריהם המשכן יריעיו קרשיו עמודיו אדניו 

החיצון ואחריו חצר המשכן ואחריו השמן ובגדי שרת לאהרן וקרבנות ואחריו מזבח 

, ויש בזה הרגשה גדולה בשינוי גדול כזה, החינוך והתמידין ואחר כל זה צוה מזבח הזהב

ורמז בזה שדינו משונה מכל המשכן וכליו כי המשכן וכליו הראוי לבית עולמים ישמש 

למעלה שהיו משמשים בבית עולמים לבית עולמים כגון השלחן והמנורה כמו שכתבנו 

גם מזבח החיצון , ומי שאינו ראוי לבית עולמים כגון משכן וכלים שלא שמשו במקדש

שלא היה בו הקפדה אלא בריבוע ובמקדש היו צריכין לעשותו גדול לצד הצורך אבל 

מזבח הזהב הגם שלא תשתנה עבודתו שהוא הקטורת חצי מנה בבוקר וחצי מנה בערב 

כן לא ישמש בבית עולמים ועשה אחר וגנזו לחלוטין מה שלא עשה כן בשולחן אף על פי 

  ה וענין רמיזות מעש, ומנורה שעשה משה שהגם שעשה עשרה של משה עולה על כולן

  :בית עולמים אינו אלא רמז בעלמא  

  

Q ב אור החיים הקדושמה תפילה R  
  

נו ֱאלֹֹּון ִמְלָפָרצ ֶּניך ָאִבינו ַמְלּכֵ ּ ָמֵתנו ֵהָ נו רוֵחנו ְוִנׁשְ ּינו ְיִדידות אֹור ַנְפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵאיָנן חֹוְזרֹות ְלעֹוָלם  ֵרה ִמּדֹות ׁשֶ לֹׁש ֶעׂשְ ַרָת ִלׁשְ ר ּכָ ִריְתך ֲאׁשֶ ְּלַמַען ּבְ ָ

ִָמְלָפֶניך ֵתנו, ּ ְּזכֹר ַאֲהָבֵתנו ְוִחּבָ ִכיָנְתך, ּ ב ׁשְ נו ְוַהְחֵזר ְָוָהׁשֵ ּ ְלֵבית ָקְדׁשֵ

יֵמי ֶקֶדם נו ּכִ ַע ּבָ ַתֲעׁשֵ ְּלִהׁשְ נו ִמגוֵפנו, ּ ְפִריַדת ַנְפׁשֵ ה ְפִריָדְתך ִמֶמּנו ּכִ י ָקׁשָ ּּכִ ּ ּ ּּ ּ ָ ּ ,

ָּהמו ֵמֵעינו ִכיָנְתך, ּ נו ֶאל ְגֻאַלת ׁשְ ְָוָכְלָתה ַנְפׁשֵ ּ ּ ך, ּ ְָוִלְרצֹוְנך ְיָי , ְָוֶאל ְמעֹון ָקְדׁשֶ

ִנים ובֹוִכים, ּנוְפִנְכַס נו ִמְתַחּנְ ִּהּנְ ִכיָנהּ ְ ּ ְלָפֶניך ְיָי ָאב ָהַרֲחָמן ַעל ָגלות ַהּשׁ ּ ָ ,

 

W      מי�הבאר�      X   
  

 .הובא בסידור כתר נהורא ברדיטשוב .ב 

   ונראה

 ְיִהי



  באר                           החייםה
 

 

תעא  אור החיים

נו  ִעיָמה ְוָהֲעֵרָבה ַעל ַנְפׁשֵ ַאֲהָבְתך ַהּנְ נו ּבְ ק ַנְפׁשֵ ִכיָנְתך ְוַדּבֵ יָעה ְיָי ׁשְ ּהֹוׁשִ ָּ ָ  

ָמֵתנו   ּרוֵחנו ְוִנׁשְ ּ ֵהיָכָלה , ּ נו ּבְ ְּוֵייעול ַמְלּכֵ ּ ן ְיִהי ָרצֹוןּ   :ָאֵמן ּכֵ

  

  

  

  



  באר                           החייםה
 

 

 מים עמוקיםתעב

 מים עמוקים

    על ענין הכרוביםק"פ הספה" עמחשבהביאורי עומק ו
  

א "מזים אל זויתכן לומר שהכרובים שעל הארון רו', א ונוק"שהכרובים רומזים אל ז

כ היה באלו הכרובים שעשה "וא, א"והכרובים שעשה שלמה רומזים אל או', ונוק

  כ דרושי "שעה( כמו שכתוב בכוונות הסוכה,  של סיכוך על הכרובים שעל הארוןעניןשלמה 

  .'א ונוק" שהסכך זה אימא עילאה המסוככת על בנין שהם ז)'חג הסוכות דרוש ד  

כל אחד יש לו עשר ' א ונוק"כי ז, ך להיות עד עשרים אמהשם  דלכן הסכך צרי

אבל אם , ומיד מעליהם זה הסכך של אימא עילאה, ספירות וביחד הם עשרים

, וכן כאן רואים שיש עשר אמה לכל כרוב. כבר אינם משיגים שם, יהא הסיכוך יותר גבוה

שהרי הכרובים , ן"א המסוככים על זו"ולפי מה שביארנו כאן נאמר שזה עשר ספירות דאו

  ואפשר לומר דאלו ,  של עשרעניןכ את ה"רואים ג, שעל הארון גבוהים עשר טפחים

  .'א ודנוק"העשר טפחים הם העשר ספירות דז  

 כי הכרובים פרשים כנפים אל מקום הארון )'פסוק ז' פרק ח(הלשון להלן בפסוק 

   בכאן את הלשון של רואים מפורש. כו הכרבים על הארון ועל בדיו מלמעלהוויס

  . הכרוביםעניןסוכה וסכך ב  

 דמה שכתוב בפסוק שגובה קודש :)בבא בתרא צח(ל "פ מה שאמרו רז"אפשר לומר ע

 בפנים יםאנו פירשנו בפסוקו[היינו משפת כרובים ולמעלה , הקדשים הוא עשרים אמה

, ן"ם אל זוכ אפשר לומר דגם הכרובים הגדולים שעשה שלמה רומזי"א, ]ם"פ המלבי"ע

  של עלמא דאיתכסיא וממילא אין כרובים ' אשר הם בחי, א"ומעליהם עשרים אמה של או

  .עבור דוגמתם  

 או .גלה כברכי אפשר לומר שבקודש הקדשים שם הכל נת, כ קיים"הקודם ג

  דהרי הוא מכוסה באמה , אפשר שהוא עצמו שם זה העלמא דאיתכסייא

  .ו אלא אחת בשנהואין נכנסין אלי, טרקסין  

, שעשרים אמה היינו כל איפה שיש הציפוי מעץ, ם דלעיל"פ המלבי"לפרש ע

אפשר לומר דהעשרים מלמטה הם , ומעליו זה מצופה באבנים טובות ויקרות

 נודע 

 ומבואר 

 וראה 

 או 

והביאור 

 ואפשר 



  באר                           החייםה
 

 

תעג  מים עמוקים

ולכן זה בצורה , א"כ מתחיל עולם יותר גבוה של או"ואח', א ודנוק"העשר ספירות דז

אבל , ן מצופה בזהב"ולכן בעשרים של זו, כ על דין" גוכן אפשר לומר דזהב רומז. אחרת

כמבואר , חמים גמוריםראבל היא עצמה , ניה דינין מתעריןואף דאימא מי(א אין שום דין כלל "באו

  , אמנם בבית המקדש זה כבר הכל ממותק. ולכן שם כבר אינו מצופה בזהב, )ק"בספה

  . וכבר הכל נמתק, ובפרט שזה כבר היחוד השלם  

  אפשר לומר דזה , א זה רק עשר לשניהם"אפשר לומר דהטעם דבספירות של או

  .מכיוון שהם מיוחדים תמיד  

 הכרובים אם על הארון ואם, בכרובים, ן עצמם"שני רואים גם בעשר ספירות דזו

ורואים שהם שלימים בתכלית , דהם רק עשר אמה,  על הקרקעששלמה עשה

  ן שלמים בעשר "ולכן זו, כאן בבית המקדש זה היחוד השלםוזה מרמז ש. בכל ספירותיהם

  .ומיוחדים תמיד בתכלית, ספירותיהם ושווים בקומתם  

 :ל"וז, )'סימן ו' מלכים א(בספר הליקוטים ' י הק"את דברי קדשו של רבינו האר

וסימנך כי , והיא עולה אפילו כנגד מידת לאה, ן בקומתם"במקדש היו שווים זו

ובזה תבין סוד . ש ומדת ימי מה היא"כמ, ה בגימטריא מדת שהיא מדת לאהמקדש עול

. שגדלה כל אורך קומת זעיר, ל"ר, ל כי בימי שלמה קיימה סיהרא באשלמותא"ש רז"מ

  נגד ' שהם ז, מחולקים שבעה ושבעה, ולכן עשה שלמה ארבע עשר ימים משתה ושמחה

  .ל"עכ. לאה ושבעה נגד רחל  

  .ראו חיבתכם לפני המקום. י שם"רשוב, ב"א וע"ד ע"יומא נ' בגמ

 אלהי כסף ואלהי לא תעשון אתי'י על הפסוק "ברש :ל"וז[י "ברשהמוסגר אפשר לציין 

, שאתה עושה לעמוד אתי, בא להזהיר על הכרובים. אלהי כסף :ל"וז, 'זהב לא תעשו לכם

בא להזהיר שלא . ואלהי זהב: פני כאלהותשאם שניתם לעשותם של כסף הרי הן ל, שלא יהיו של כסף

לא תאמר הריני עושה . לא תעשו לכם: הרי הן לפני כאלהי זהב, שאם עשית ארבעה, יוסיף על שנים

] .ל"עכ: לכך נאמר לא תעשו לכם, כרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כדרך שאני עושה בבית עולמים

יחד עם [ שהכרובים שעשה שלמה אינם ארבעה ,'להי זהבשאם עשית ארבעה הרי הם לפני כא' שאמר

ובאמת היה לו ציוי לעשות את אלו ]. בדמות אחרת[אלא הם שנים ועוד שנים , ]הכרובים של משה

ואפשר להוסיף עוד דאם יש עוד זוג כרובים ]. ט"ח י"כ' ה א"ד[' משום שהכל בכתב מיד ה, הכרובים

  ועוד

 ומצד 

 וראה 

 ועיין 

   ובמאמר(



  באר                           החייםה
 

 

 מים עמוקיםתעד

כ "משא. ו"ח' ן דקלי" הכרובים הנוספים הם נגד זוכ"וא, הרי הם זה לעומת זה עשה אלקים, אותו הדבר

או אפשר לומר דמכיוון , א שבקדושה"ואפשר לומר דהם או, כאן שעשה עוד כרובים משונים אחרת

ר דאצילות "ן דבריאה דקדושה או יעקו"זו, ן של המדריגה הבאה"דאינם מפורשים בתורה הרי הם זו

 מיוחד שהם מסככים ענין כי רואים בפסוקים שהיה ,א דאצילות"ויותר נראה לומר שהם או[דקדושה 

, כ הם כאימא המסוככת על בנין כמבואר בדרושי חג הסוכות"וא, ן"אשר בו הכרובים דוגמת זו, על הארון

או , ת הנקראים אימא בכללות"כרובים אפשר לומר דהם ישסו' ולטעם היותם ב. וכמו שהארכנו לעיל

, י שאבא מתלבש ונמצא בתוך אימא"כי השפע מאימא מגיע ע, הוגם אבא נכלל עימ, א עילאין"דהם או

אפשר לומר דהכרובים שעשה שלמה ' או אפי]. כ הסכך הוא משניהם יחד"וא, כ"כמבואר בדרושי יוה

פ הסוד יבואר "וע, רק מכיוון שהם סוג אחר של כרובים אין בזה חסרון, ן דאצילות דקדושה"כ זו"הם ג

רואים בכרובים . וסוד הכרובים הוא גדול ועצום. )ן עצמם" הזושזה גילוי נוסף וחדש של אלו

, היחוד העליון, כ גדול"שנמשך גילוי אלקות כ, דזה גילוי גדול ועצום ונורא מאוד מאוד

ושאר העצים , כמו זהב ועץ שמן, י דברים גשמיים ממש"ואף ע, למטה בזה העולם הגשמי

י "ת עשה שיומשך אילינו ע"שיה. שעל הכתלים שאף עליהם היו מצויירים כרובים

ל "ש שאמרו רז"וכמ. למטה ממש, הכרובים כזה גילוי אלקות נורא ועצום יחודים עליונים

  ' ל דהנוק"האריזמו. וכפי שהארכנו בזה כבר, דבימי שלמה קיימא סיהרא באשלמותא

  .חדים בתכליתווהיו מי, א"היתה גדולה בכל קומת ז  

  , למטה בעולם הזה הגשמי, ם דוגמת היחוד העליוןת ציוה שנעשה כרובי"שהשי

  . רוחני לגמריעניןואמנם הכרובים נעשו ל. 'וזהו רצון ה. י גשמיות"וע  

לים להם את הפרוכת להיו מג, לרגל דכשהיו ישראל עולים .)ד"יומא נ(ל "דברי חז

בתכם ראו חי' :ואומרים להם, ומראים להם את הכרובים שהם מעורים זה בזה

כ איך שהכרובים רומזים אל "ורואים ג. שם' כ מהגמ"ע. 'פני המקום כחיבת זכר ונקבהל

ואף נמשך ממש , יחוד כנסת ישראל עם דודה, ן בכל שיעור קומה"יחוד השלם יחוד זו

כחיבת , ת לישראל עמו"ונמשך ממש בזה העולם האהבה הגדולה של השי. בזה העולם

חיכו ממתקים וכולו , ישקני מנשיקות פיהו. פ"פביחוד כנסת ישראל עם דודה , זכר ונקבה

מה תגידו , השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי. מחמדים זה דודי וזה רעי

 :ל"וז, )'הלכה ג' הלכות תשובה פרק י(ם " של הרמבהזהבוראה לשון . חולת אהבה אניש, לו

 עזה מאוד עד שתהא אהבה גדולה יתירה' וכיצד היא האהבה הראויה הוא שיאהב את ה

 והיינו 

 וראה 



  באר                           החייםה
 

 

תעה  מים עמוקים

ונמצא שוגה בה תמיד כאלו חולה חולי האהבה שאין דעתו פנויה ' נפשו קשורה באהבת ה

מאהבת אותה אשה והוא שוגה בה תמיד בין בשבתו בין בקומו בין בשעה שהוא אוכל 

בלב אוהביו שוגים בה תמיד כמו שצונו בכל לבבך ובכל ' יתר מזה תהיה אהבת ה. ושותה

וכל שיר . 'כי חולת אהבה אני' )'ה' שיר השירים ב(למה אמר דרך משל והוא שש. נפשך

ה אומר "והקב. ' אהבתי אתכם אמר ה)'ב' א( ובמלאכי .ל"עכ. השירים משל הוא לענין זה

ת משבח לכנסת "וכן הלאה בפרק הזה השי, )'א' ש ד"שה(הנך יפה רעיתי הנך יפה : לנו

    מה טובו דודיך מיין וריח שמניך מכלמה יפו דודיך אחותי כלה. ישראל מאוד מאוד

  . פנה שפתותיך כלה דבש וחלב תחת לשונך וריח שלמותיך כריח לבנוןופת תטונ. בשמים  

  מלך : י"וברש. )'ו' ש ז"שה(עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים 

  .ה נקשר באהבה במצות ובריצות שאתם רצים לפניו"אסור ברהטים הקב  

ֶפיָה  אֹול ִקְנָאה ְרׁשָ ה ִכׁשְ י ַעָזה ַכָמֶות ַאֲהָבה ָקׁשָ חֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעך ּכִ ך ּכַ ַּכחֹוָתם ַעל ִלּבֶ ּ ָ ָ

ְלֶהֶבְתָיה ֵפי ֵאׁש ׁשַ ְטפוָה : ִּרׁשְ ים לֹא יוְכלו ְלַכּבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה וְנָהרֹות לֹא ִיׁשְ ַּמִים ַרּבִ ּ ּ ּ  

ל הֹו   ַאֲהָבה ּבֹוז ָיבוזו לֹוִּאם ִיֵתן ִאיׁש ֶאת ּכָ יתֹו ּבָ ּן ּבֵ   .)'ז-'ו' חש "שה(: ּ

הם הופכים . בזמן שישראל עושין רצונו של מקום: .)ט"צ(י בבבא בתרא "רש

  ה אוהב את "פניהם זה לזה דוגמת חבת זכר ונקבה האוהבים זה לזה סימן שהקב

  .ישראל  

דהרי כשעושין רצונו של מקום היו ( וכולו נס, שכל ענין הכרובים כולו רוחניות

וזה בוודאי שנמשכו יחודים עליונים אלו , )ההיפך, ו"וכשההיפך ח, מעורים זה בזה

וכאן רואים , בעשיה' שבליל פסח היחוד הוא אפי, וכפי שמבואר בכוונות פסח. למטה כאן

, דול ועצום געניןורואים בכאן עוד .  ממשאף בגשמיות, היינו דוגמתו,  היחודעניןשנתגלה 

י "וכמו שהבאנו לעיל מהאר, וכן היחוד הרי בכל הקומה. בגשמיות ממש' דהיחוד אפי

  מאחר , ובדומם, בגשמיות ממש' כ מוכרח להיות היחוד גם בעשיה ואפי"וא', הק

  .ראו חיבתכם לפני המקום. בכללות' שהעשיה נקרא נוק  

  נעשו מרכבה אל היחוד וכל עניינם הוא ש, שהכרובים הם רוחניות גמורה

  .ויש כאן רק רוחניות, כ הרי שמציאותם הגשמית בטילה לגמרי"וא, העליון

 היכלא שביעאה היכלא דא לאו ביה :ל"וז, )ספר בראשית דף מה(ק "את לשון הזוה

 ראשך 

יֵמ  ִני ׂשִ

 וראה 

 ובוודאי 

  בוודאיו

 וראה 



  באר                           החייםה
 

 

 מים עמוקיםתעו

 )א פריסא"ד(פרוכתא דפריסא ,  רזא דרזין)א גו"ד(' כלא איהו בסתימו וגו, דיוקנא ממש

לגו מן דא , )ג דא מן דא קיימין"א ל"ד(היכלין דלא לאתחזאה תרין כרובים קיימין כלהו 

וכד . 'וכו. בגין כך היכלא דא אקרי קדש הקדשים, קיימא כפורתא דיוקנא דקדש קודשין

כדין האי היכלא שביעאה איהו ,  בשלימו בנהירו דכלא ונחית נהירו עלאה)א איהו"נ(כלא 

הוא קדש הקדשים נהירו דנחית ולאתמלייא היכלא סתימאה בסתימו דכלא לקבלא ה

ולא אתמלייא אלא מהאי היכלא , מתמן כנוקבא דמתעברא מן דכורא ואתמלייא

ורזא דא היכלא שביעאה איהו אתר דחבורא , דמתתקנא לקבלא ההוא נהירו עלאה

   כדקא )א חד"ד( כלא חד שלימו )ב"דף מה ע(לאתחברא שביעאה בשביעאה למהוי , דזווגא

  .חזי  

   .על מקומו,  לעיל שם בענין זה ההיכלכל לשון קדשואת 

  .הכרוביםבהרבה מקומות מעניינם הגדול והקדוש והנורא של ' עיין עוד בזוהר הקוכן 

בשעה ל "ז רואמר: )יומא(ס " בספר ליקוטי השל"יז האראת דברי קדשו של

עת מה שהודעתיך כבר יד. 'ז וגו"ין המעורין זבבשנכנסו גוים להיכל מצאו כרו

בסוד נחשא דפרח באוירא שארי בחיבורא וסיים בפרודא כי אל אחר מסתרס ולא עביד 

להם כרובים ' כ עמונים ומואבים שהם מסטרא אחרא זלזלו ישראל על שהי"וע. פירין

  שהיו מעורים כמער איש וליות כי הקליפה הוא תמיד בפירוד ולא בחיבור והסימן לזה 

  .ל"עכ. ונאה לעולםר לרשעים נאה להם ל פיזו"הוא מה שארז  

הנה כבר הארכנו לעיל דהכרובים שעשה משה על :  הכרובים על דרך אפשרעניןב

  ויתכן לומר דהכרובים שעשה , המיוחדים ביחודא שלים' א ונוק"הארון רומזים אל ז

  .א"שלמה רומזים אל או  

וכנף אחד של כל , הביתשעשה שלמה היו כנף אחד של כל אחד נוגע בקיר 

בבא (' גמב יתאוכן א. )עם הציורים, וכפי המבואר לעיל(נוגעים כנף אל כנף , אחד

והיו ,  היו פניהם איש אל אחיו וגם פניהם אל הבית)שעשה שלמה( שהכרובים .)ט"בתרא צ

, ומצודדין פניהם כתלמיד הנפטר מרבו, )'י' ג' ה ב"פסוק בכרובים בד(מעשה צעצועים 

רואים שהיו הכרובים מצודדין פניהם גם איש אל . דמצצדי אצדודי דאמרן לעיל, י"וברש

א דיתכן לומר שהיו "ח שליט"ואמר לי מו. )שם ליתר ביאור והבנה' ועיין בגמ(. אחיו וגם לבית

  אהרו

 וראה 

  עוד

 והכרובים 



  באר                           החייםה
 

 

תעז  מים עמוקים

: ויבואר. יחוד כללי וגדול יותר עם הבית', ב. יחוד כרוב אחד עם השני', א. עניינים' כאן ב

שיש חמשה , כותב, )א"דף י(נהר שלום ' א בתחילת ספרו הק"ש זיע"דהנה רבינו הרש

ובחינת נשמה הוא , ק"ובחינת שורש הוא א. היכל, לבוש, גוף, נשמה, שורש, בחינות

וכל . ובחינת היכל הוא עשיה, ובחינת לבוש הוא יצירה, ובחינת גוף הוא בריאה, אצילות

ע הכוללים "ק ואבי"ובערך הא, ע שלם"ק ואבי"הוא א, אחד מהבחינות האלה שביארנו

. וכן הלאה. ע דאצילות"ק ואבי"הוא א, ובמדריגה הבאה, ק למשל"ע דא"ק ואבי"הוא א

אמנם עיין בפנים שם ותראה מפורש ומבואר באר היטב בבהירות נפלאה (' כ מביאור דבריו הק"ע

, א"יצירה זה זשבכללות , ל"וזה פשוט בכל כתבי האריז. )א"ש זיע"בלשונו הזהב של רבינו הרש

, ע הכוללים"ק ואבי"כ יחוד כולל בכל הא"ז יובן דיש כאן בכרובים ג"ולפי. 'ועשיה זה נוק

ונראה להוסיף דזה (. דכללות' שזה הנוק, ע דעשיה"ק ואבי"שהוא א. שהיה יחוד עם הבית

 כי יש כאן יחוד של כרובים שנעשו, דומה קצת ליחוד של הנקודה הרביעית עם הנקודה החמישית

  אזי יש כאן עוד , ואם כנים הדברים. עם הבית הנעשה מעיקרו מאבן שזה דומם, שזה צומח, בעיקרם מעץ

  .)יחוד גדול מאוד  

, דיש בקודש הקדשים יחוד גדול מאוד מאוד, העולה מכל מה שאנו מדברים עתה

  ויהי רצון שנזכה כבר . ובכל המדרגות כולם, לים להיותובכל פרטי היחוד שרק יכ

  .במהרה בימינו אמן, ליחוד השלם, לזה  

. שהרי ידוע שיש פנימיות העולמות וחיצוניות העולמות, א"ח שליט"אמר לי מו

 זה עניןומבואר מ(וחיצוניות העולמות הם המלאכים , פנימיות העולמות הם הנשמות

וניות א מחיה את חיצ"וידוע דההשפעה מהיחוד התמידי דאו. )דרושי ראש השנהכ "שעהגם ב

ולכן אפשר לומר . ת מחיה את פנימיות העולמות"וההשפעה מיחוד ישסו, העולמות

ויש בהם . ואחד זה אימא ותבונה, ס"שאחד זה אבא ויש, בכרובים שעשה שלמה המלך

כ יחוד "ויש בהם ג, ולכן פניהם אל הבית,  לחיות חיצוניות העולמותלאיןא עי"וד אויח

וכן רואים את זה בכנפיים . כ כלפי פנים"ולכן פניהם ג, ת לחיות פנימיות העולמות"ישסו

  והכנף השני של כל אחד , שכנף אחד של כל אחד מהכרובים נוגעות איש אל אחיו

  .ל"וכנ. מהכרובים נוגעות בקיר הבית  

  ועשה אותם גם על כתלי קודש , כ ציורי כרובים על כתלי הבית"המלך עשה ג

  .כמפורש בפסוק לעיל,  כתלי ההיכלוגם על, הקדשים  

 הכלל 

 וכן 

 שלמה 



  באר                           החייםה
 

 

 מים עמוקיםתעח

עד כדי , ופשוט שהיו רבים מאוד.  על הכתליםכתוב בפסוק מספר כמה כרובים היו

, כך שבדברי הימים מבואר שהיה צריך לעשות במקומות הפנויים בין הציורים

  ציורים האלה היו לרוב אבל פשוט שכל ה, והיו שם ציורים של כרובים וכן ציורים נוספים(שרשרות 

  .)ל" וק,מאוד  

ש בהקדמת רחובות הנהר " רבינו הרשמבארכי הנה , להסביר בזה בדרך אפשר

דהנה לעשר ספירות שבתוך כתר . ותופס לדוגמא כתר דאריך דאצילות. )'דף י(

ס "לכתר דכתר יש ע, ולמשל, כ לכל אחד מהם עשר ספירות"דאריך דאצילות יש ג

וכן . וכן בחכמה דאריך דאצילות. הלאהוכן , ס שלימים"ולחכמה דכתר יש ע, שלימים

  ובזה נפרטו כל העשר ספירות לאין . ע"ק ואבי"בכל פרטי הפרטות שבכל פרטי פרצופי א

  .)א"ש זיע"בבהירות נפלאה בלשון קדשו של רבינו הרש, ש ליתר ביאור והרחבה והבנה"ועי(. קץ  

,  זה בזהמיוחדים ושהיו מעורים, נראה לפרש שהכרובים החקוקים על הכתלים

 שלא רק בעולם אחד יש ל כךמרמזים ע, .)ד"נ(ביומא ' ובגמ, כמפורש בפסוקים

, אלא בכל העולמות כולם ובכל הפרצופים והספירות כולם לאין קץ, את היחוד השלם

וקיימא סיהרא , וכולם מיוחדים בתכלית השלמות, בכולם יש את היחוד השלם

משום דזה לאין , רי חקיקות הכרובים על הכתליםולכן לא ניתן מספר לציו. באשלמותא

אלא אם נאמר דהיה נס גם [אמנם מסתמא לא היה שייך לחקוק על הכתלים לאין קץ ציורי כרובים (. קץ

 ורק היה,  שלא היה בזה מספרעניןאך זה ה, ] הכרובים היה מהעולמות העליוניםעניןוכמו שכל ,  זהעניןב

רואים , היינו שכל הכתלים היו מסובבים באלה הציורים, 'מסב קלע'וכפי שכתוב בפסוק , הרבה ציורים

  י "אפשר לראות מדברי רש' וראיה לפי. )ולכן יש מקום לזה מה שרצינו לרמז בזה, שהיו הרבה

  . שאומר שצייר ציורין הרבה)'ה' ג' ב(בדברי הימים   

 על ענין )תרומה(בספר הליקוטים ' י הק"מצאתי בדברי קדשו של רבינו האר

, דע. 'ועשית שנים כרובים זהב וכו'  ועשית כפורת זהב טהור וכו:ל"וז, הכרובים

ויש , ה"ויש אומרים שהם נ, ן"יש אומרים כי הכרובים הם זו, כי הענין הכפורת והכרובים

ן דלא "ולזה הם כדמות זו, א"דע כי הם או, ובהיות שהכל אמת. א"אומרים שהם או

להורות שנכנסים , ולזה היו אנפי רביי. א"ה הנכנסים בז"נת נוהם בחי, מתפרשן לעלמין

אלא הם , ולא רביי, היה מן הראוי שיהיו אנפי סבי, א במקומם למעלה"שאם היו או. א"בז

וכשנשלם . ל סוכת שלמה"ר, שעליו נאמר ופרוס עלינו סוכת שלום, א"ה שנכנסים בז"נ

 ולא 

ונראה 

 ז "ולפי

 כ "ואח



  באר                           החייםה
 

 

תעט  מים עמוקים

   בארון שהוא מלכות , הוא מתגלהוהיכן, אז מתגלה יסוד אבא שהוא התורה, יסוד אימא

  .ל"עכ. אימא  

ק "כ מצאתי בזוה"ואח. ן"נראה לי דהפרוכת סודה הוא לכסות היחוד העליון זו

ונראה לבאר . )ק מספר שמות להלן"ועיין בתחילת הזוה( דנראה דמשמע כן .)ה"בראשית מ(

רבי שבתי מראשקוב ל' י הק"סידור האר(דהנה בכוונות היחוד דליל שבת , בזה בדרך אפשר

שהוא , ל"חשמ' ה אשר הם בגימ"ד אזבוג"צמרכ' שמות הק'  מבואר שיכוון לב)א"זיע

השמות ' פרוכות נגד ב' ויתכן דזה סוד שהיה בבית שני ב. ן"המכסה היחוד העליון זו

, והדלתות היו פתוחים תמיד, ובבית ראשון שהיה כותל היה באמצע הכותל דלתות. האלו

  או אפשר דהיה שם גם . ל"ונראה דזה הפרוכת הוא נגד החשמ. אחתושם היה פרוכת 

  .)ש בכוונת מילת בשלום"וראה בסידור הרש(  ל"השמות הנ' וכך נרמזו בזה ב, כותל וגם פרוכת  

דדלתות קודש הקדשים תמיד , שנראה שיש בזה סוד גדול, נזכיר בכאן, גררא

  ותמיד אנחנו בני ישראל , אהוביות משפיע שפע גדול לבניו "ותמיד השי. פתוחים

  . ורוצים אותו תמיד, פנינו אליו, עם קרובו  

  שאז הוא יחוד גדול , וכן רואים בשמחת תורה. שזה עת רצון, גם כעין בחינה של פתיחת הארון

  .]שהארון פתוח כל הזמן) ש"וברש, רהכמפורש בשער הכוונות על שמחת תו(   מאוד   

   .ת"והצגנוהו על מקומו בעזהי, )ח"דף קמ(  בספר שמותכרובים בסוד הק"בזוה

  .ק"וכדאי מאוד ללמוד בפנים בזוה, ק"רק קטעים מהזוה  שםהבאנוו  

 )'א ו"מ(עוד מצינו : ל" וז)'ה ט"שמות כ(' את דברי קדשו של רבינו האור החיים הק

  כרובים ' כרובים שניים נוספים על מה שעשה משה ונמצאו ד' שעשה שלמה ב

  .גם משונים שינוי גדול מכרובי משה' אשר לא צוה ה  

משני קצות '  ועשית שנים כרובים וגו)ח"פסוק י(כי הכתוב רמזם במה שאמר 

פעמים ' וקשה למה הוצרך לומר ב' וכרוב אחד וגו' הכפורת ועשה כרוב אחד וגו

קצות הכפורת מובן ' ו מברעוד קשה שכל הכתוב מיותר כי מאומ. המעשה ועשית ועשה

למעשה ' אכן רמז ה. עוד קשה למה אמר עוד על שני קצותיו. 'הוא שכרוב אחד מקצה וגו

כנגד מה שיעשה לפי שעה , כרובים שיעשו בבית עולמים מלבד כרובים שיעשה משה' ב

וכנגד כרובי בית עולמים שרמז בתחלת דבריו , אמר ועשית לנוכח כי הוא יעשה במשכן

היה 

 ואגב 

 וזה [

  וראה

 וראה 

ונראה 



  באר                           החייםה
 

 

 מים עמוקיםתפ

' ר אליו לנוכח אלא כמצוה על עשיה אחרת לזמן אחר שמלבד באמר ועשה לא דב

כרובים הנזכרים שהם מקצות הכפורת עוד יעשו מעשה אחר כרוב אחד מקצה מזה ואלו 

, הם בפני עצמן כמו שכן עשאם שלמה שהיו רגליהם נוגעים בארץ ולא בקצה הכפורת

 מלבד זה וחוזר אל ואולי שנתכוון בתיבת מזה לומר, ופירוש מקצה במקום שכלה קצתו

ואחר כך חזר להתנות הכתוב ואמר כנגד כרובים שיעשה משה אמר מן . הכרוב שהזכיר

הכפורת פירוש מגופו של כפורת תעשו את הכרובים שזכרתי בתחילת דברי שנים 

תעשו שלא היה ' וכדי שלא תטעה שחוזר אל הכרובים השניים לזה הזכיר פעם ב, כרובים

שה אלא לומר כי אינו מדבר במעשה של כרובי המקדש אלא צריך לומר שכבר אמר וע

להבינך כן במה שאמר את ' ועוד העיר ה, במעשה משה הוא מדבר ולזה אמר לנוכח תעשו

הכרובים שלא היה צריך להזכירם כיון שבהם הוא עוסק ולא היה לו לומר אלא תעשם או 

לפניו אלא במה תעשה אותם ומאומרו תעשו את הכרובים גילה שאינו מדבר במה ש

ואומרו על שני קצותיו פירוש צריך שיעמדו על קצה הכפורת . שלפני פניו כמו שפירשנו

שלא תאמר הן אמת שיהיו מגופו של כפורת אבל אפשר שירדד להם רגליהם ויעמידם 

  לזה אמר על שני קצותיו פירוש שיהיה העמדתם על קצות , בארץ ולא על כפורת הארון

  .של בית עולמים' התנה כן בבהכפורת ממש מה שלא   

שתמצא שבמעשה שעשה בצלאל אמר הכתוב כסדר כל האמור שנראה שכל 

ל טעם הכפל שלא "האמור בכתוב ישנו במעשה המשכן של מדבר וישבו רבותינו ז

והנה אם לא היה , )ט"פסוק י(י "יעויין שם בדברי רש' לכל קצה וכו' תאמר שתעשה ב

בים השניים שיעשה לעתיד לא היה לו לכתוב תחילה סתם לטעם שרצה לרמוז על כרו

' מכל צד ויאמר כרוב אחד וגו' כרובים ולחזור להסיר הטעות שלא תחשוב ב' ועשית ב

 תעשה )מקצה(' ומתחילה היה לו לכתוב ועשית כרוב אחד מקצה הכפורת וכרוב אחד וגו

קומו מונח כי הלא ופשט הכתובים במ, אלא ודאי שנתכוון לרמוז כמו שפירשתי, אותם

 חמשים בחמשים אין זה פשט הכתוב )ח"ז י"כ(תמצא מה שפירש שמואל הרואה בפסוק 

אלא דרשה ולא נעקר הפשט גם לדרכינו הגם שישנו לפשט הכתוב ישנה לדרשה מכח 

  דקדק לומר תיבת ועשה לדייק ' ועוד תמצא כי כאן במצות ה. הקושיא שהקשינו בסמוך

  .ל"עכ.  כן במעשה בצלאל לא אמר ויעש יספיק בהערהמה שפירשנו בה מה שאין  

ביאור : מכתב יד קדשו, )א"דף פ(את לשון קדשו של רבינו בעל התניא בתורה אור 

 והגם 

 וראה 



  באר                           החייםה
 

 

תפא  מים עמוקים

כ "א ושויון בקומתן ומקבלת ג"פ עם ז"י עומדת פב"היא כנ' כשהנוק. לענין הכרובים

דנפקא ( קבלת התורה י"אזי נקראים אחים וזה היה ע. לשניהם' א וכתר א"המוחין דאו

ס מלובש גם "נקראים אדם הגדול ואנפי רברבי להיות אוא' והנה באצי. פ" פב)ב"מחו

ק שצמצם שכינתו מבין בדי ארון "י המשכן ובהמ"וע. בכלים ולזאת איהו וגרמוהי חד

' ולפי שעולם העשיה עולה לאצי. נ אנפי זוטרי בגמרא והן הן הכרובים"זו' בעשיה אזי נק

א הוא "ונודע שהז. 'לכן יש לכרובים כנפים פרושים למעלה לעופף לאצי. וםפ בכל י"ג

שהיא אימא ' י הנוק"ע ע"כ לבי"ס מלמעלה למטה בכדי להאיר אח"תכלית ירידת אוא

ס "לכן כתיב כרוב אחד מקצה מזה הוא קצה אוא. 'ע שבאצי"תתאה שהוא מקור בי

ס "כ אוא"שמתלבש בהם ג' יע ושרשם שבאצ"מקצה מזה הוא מקור בי' א וכרוב א"שבז

א בעלה דרך מעבר לבד ולא בדרך "י ז"ע' א הנותנים בראש הנוק"י המוחין דאו"ע

. התלבשות ממש כמו שהוא בזמן שאינו שוה בקומתה עמו רק מהחזה ולמטה כנודע

מקיף על ' וגם בחי' כתר לשניה' והכרובים נעשים מקשה אחת מהכפורת שהוא בחי

 יסוד אבא שנתלבשו בעשיה בזמן המשכן והמקדש ובזמן 'הלוחות שבארון שהן בחי

לכן כתיב סוככים בכנפיהם על ' עליית הכרובים הם מעלים גם הכפורת והלוחות לאצי

למקומם ולא חזרו ' נ שבאצילו"הכפורת שהכפורת עולה עמהם ואחר החורבן נסתלקו זו

פנימית '  בבחיאלא רק. להתלבש עוד בעשיה גשמיות אף בבית שני כי נגנזו הכרובים

י עסק התורה של התנאים שבימי בית שני ואחריו בהלכות שהן פנימית "העולמות ע

  . ש אשת חיל עטרת בעלה"וכנודע ממ. ע הוא תורה שבכתב"ע שלא נתגלה בח"רצה

  .ל"עכ  

  , )ט"תורה אור פרשת תרומה דף ע(לפני זה מאמר נפלא בענין הכרובים עיין שם 

  .ד"מקומו בס על  לעילוהצגנוהו  

עוד צוה לעשות כפורת : )שמות ברמזי המשכן(ם "את לשון קדשו של רבינו המלבי

מ צדק "מ שהכרובים הם תו"ומבואר בזהר בכ, על הארון ועליו שני הכרובים

תפארת תורה , כי שורש התורה בא מעולם האצילות, ש בפרדס ערך כרובים"ומשפט וכמ

ק "ם מתפשטת למטה אל עולם הכסא שנגדו קהומש, פ"ומלכות תורה שבע, שבכתב

 )א"פ(ר "ש בב"וכמ. ל"שאל זה רמז בארון הנתון שם כנ[ושכינתו ' ששם היה כסא ה

אמר למשה אחוז בכסא כבודי והחזר להם ' וה, שהתורה וכסא הכבוד קדמו לעולם

 וראה 

 וראה 



  באר                           החייםה
 

 

 מים עמוקיםתפב

אולם הכסא מקבל את , )ז"דף פ(ש בשבת "כמ,  מאחז פני כסא)ו"איוב כ(תשובה שנאמר 

שבין עולם ] המסך [)המשך(שיורדים דרך , תורה מן שני הכרובים שבעולם האצילותה

 שבין עולם האצילות אל הכסא ]ע"שער אבי[ש בעץ החיים "האצילות לעולם הבריאה כמ

והמסך הזה מחבר עולם האצילות והבריאה והוא הכפורת שעל הארון ועליו שני , יש מסך

דאצילות שבה ] כי מלכות [)כמלכות( הכפורת ולכן צוה שיהיו הכרובים מן, הכרובים

וגג דבריאה הוא קרקע דאצילות כי רגלי בני עליה העליונה שהם , להיות עתיק דבריאה

 והכנפים רומזים על )ב"ע פי"שער אבי(ח "ש בע"ג מסך ההוא כמ"נ דאצילות דורכים ע"זו

ה שיהיו וצו, השפע שמקבלים ממה שלמעלה מהם עת יגביהו עוף אל החכמה והבינה

פורשי כנפים למעלה וישפיעו למטה ויסוככו על הכפורת וכן שיהיו פניהם איש אל אחיו 

אוף ' ר יצחק כל אתר דלא אשתכח דכר ונוקבא וכו" א)אחרי מות' פ(הנעלם ' ש במד"כמ

ושם ופניהם איש אל אחיו משגחין אנפין באנפין וכד מהדר ', הכא כרובים דכר ונוקבא וכו

ובמקדש של שלמה היו , בא ווי לעלמא דהא צדק ומשפט מכון כסאךמנוק' דכורא אפי

עוד כרובים שעמדו על הארץ אצל הארון והיו של עצי שטים ופניהם אל הבית שהם רמזו 

 ולתבנית המרכבה הכרובים זהב )ח"ח י"כ' א(ה "ש בד"על הכרובים של המרכבה כמ

שלמה הורו על הכרובים מבואר שכרובים שעשה ', לפורשים וסוככים על ארון ברית ה

ובאשר במקדש שרתה השכינה בקביעות וגם הנהגת , של המרכבה שהם בעולם היצירה

הטבע והמערכת בא מלמעלה עשה גם כרובים מכוונים נגד כרובי המרכבה שמנהיגים את 

כ עמדו בארץ ופניהם היו אל הבית כי שם לא נמצא הזווג "וע, האופנים שהם המערכה

ל שהוא השפעת "ט וסנד"ן כתב שהם מט"והרמב, ה מזהב טהורולא הי, כמו למעלה

ואם לא היו , ובמדבר שלא היה עדיין משכן קבוע לא היו כרובים אלה, החיות אל האופנים

ש ועשית שנים "ולכן רמז לו גם כרובי שלמה במ, חוטאים בעגל היה תיכף המקדש הקבוע

 כרובים שתעשה על הכפורת ל וחוץ משני"ר, ועשה כרוב אחד מקצה מזה' כרובים וכו

ש ועשית שנים "ועמ, ל שיעמוד בצד הארון וקצהו"תעשה עוד כרוב אחד מקצה מזה ר

, ל על הכרובים שעל הארון"כרובים משני קצות הכפורת מפרש מן הכפורת תעשו ר

ובצלאל שעשה לאחר העגל שלא היה עתיד להיות משכן קבוע ולא עשה רק שני כרובים 

ואמר , ד מקצה מזה ולא אמר ויעש כרוב אחד כמו שאמר בצוויאמר במעשה כרוב אח

שנית ונתת את הכפרת על הארון מלמעלה ואל הארון תתן את העדות שתחלה אמר זה 

י המקבלים אותה שיביאו את הבדים בטבעות היינו "להורות איך ישפיעו למוד התורה ע



  באר                           החייםה
 

 

תפג  מים עמוקים

יקבע תורתו בלבם ' וה' מודי הכ יהיו ל"ע אליה ועי"ויכינו א' שיראו וישמעו ויקבלו דברי ה

י שיאירו המאורות "ופה באר ההשפעה הבאה מלמעלה שע, ויתן את העדות אל הארון

י "ומפרש שזה יהיה ע, העליונים השמש והירח ויגיהו אורם אל הכפורת יתן את העדות

חלקי הגויה והנשמה ' והנה נפש רוח ונשמה משכנם בג', שאועד לך שם ודברתי אתך וכו

ויש עוד שתי נפשות הנקראות בשם חיה ויחידה שהם אין להם מקום , במוחמשכנה 

, אחד גבוה במעלתו מחברו ומשפיע על חברו, מיוחד בגוף רק חופפים עליו למעלה

והם ] שהיה נגד הנשמה שמשכנה במוח[ואליהם רמזו שני הכרובים שהיו על הארון 

ם ומשלחים אורם משם על פורשי כנפים למעלה כי משכנם בעולם העליון בצרור החיי

  , וכן פניהם איש אל אחיו, ק ויתנבאו ויראו מראות אלהים"הזוכים להם שאז יחזו ברוה

  .א ונועדתי לך שם"ומשה זכה לנפשות אלה ועל ידם דבר עמו מעל הכפורת שעז  

כי באשר בשני הלוחות שבארון בלוח אחד היו , למד דעת את העם בענין ההנהגה

ת שבין אדם למקום ועל לוח השני היה כתוב חמש מצות שבין כתובים חמש מצו

לעשות ' המלך ושריו שהיו ממונים מה, והיו בישראל שני מיני מנהיגים, אדם לחברו

ג ומורי הדת היו ממונים ללמד את "והכ, משפט ולבער כל עושי רשעה בין אדם לחברו

 עמדו שני הכרובים ונגדם, העם ולהשגיח על עבודת האלהים ומצות שבין אדם למקום

אחד הסוכך בכנפיו על צד האחד של הארון שבו הלוח המזהיר על מצות שבין אדם 

והשני הסוכך בכנפיו על צד השני של הארון שבו הלוח המזהיר על מצות שבין , לחברו

והיה צריך ששני , כ עמדו שניהם על הכפורת הסוכך על הלוחות בכלל"וע, אדם למקום

ש ויתנשאו על כל עניני החומר ותאוותיו " למעלה שיעשו הכל לשהכרובים יפרשו כנפים

וצוה שיהיו פניהם איש , איש כפי עבודתו' ושיהיו סוככים על הכפורת ומגינים על מצות ה

לא כמו שהיה בימי מלכי בית שני הרשעים שהיו , ז"ג יהיו עוזרים זל"אל אחיו שהמלך והכ

, שם' הסיר המצנפת והרים העטרה וכמו שפי )ו"יחזקאל כ(ש "כמ, משפילים כבוד הכהונה

רק יהיו פניהם איש אל , ולא ככהנים הרשעים שהפיחו מרד והרימו יד בכבוד המלכות

  ל מגמת פניהם אל "וכן יהיו פניהם ר,  ועצת שלום תהיה בין שניהם)'זכריה ו(ש "אחיו וכמ

  .הכפורת לחזק עמוד הדת ויראת אלהים ולשום משפט וצדקה בארץ  

 גם 



  באר                           החייםה
 

 

תפה  מים עמוקים

  לאפרושי מאיסורא
  

‰Ê‰ ÔÓÊ· ˙È·‰ ¯‰Ï ˙ÂÏÚÏ ¯ÂÒÈ‡‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎÓ ÚÂ„È. ˙ÂÈ‰Â 
˙È·‰ ¯‰ Ï‡ ˙ÂÏÚÏ ÌÈÒ¯‰Ó‰ Â�È�ÓÊ·˘ ÌÈ¯ÓÓ ÌÈ„Ê Ì�˘ÈÂ, ‡ ‚Èˆ

 Ô‡Î·‰¯‰Ó Â�Ï·˜˘ ‰·Â˘˙"˜ÂˆÊ Â‰ÈÏ‡ ÈÎ„¯Ó ·¯‰ ‚" ÌˆÚ· Ï
Â„È ·˙Î,‰Ê ÔÈ�ÚÏ Ú‚Â�·  ,ÔÓÊ· ˙ÂÏÚÏ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ¯ÂÒ‡˘ ·˙ÂÎ˘ 

‰Ê‰ ,Ì‰Ï˘ ÌÈ‚ÂÁ· Ì‚ ÌÈÏ·Â˜Ó ÂÈ˜ÒÙ˘ ˙ÂÈ‰·Â , ‰Ê È„È ÏÚÂ
Á Ì‰È¯Á‡ ÌÈ„Â‰È „ÂÚ ÂÙ¯ËˆÈ ‡Ï˘ ÏÂ˘ÎÓ ¯ÈÒ‰Ï"Â , Ì‰˘ Ì‚Â  

  ‰·Â˘˙· Â¯ÊÁÈ ÌÓˆÚ.  

  
‰¯‰ Ï˘ Â„È ·˙Î"˜ÂˆÊ Â‰ÈÏ‡ ÈÎ„¯Ó ·¯‰ ‚"Ï  

  
‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ¯ÂÒ‡˘ ‰ÎÏ‰Ï ˜ÒÙ�  

‰Ê‰ ÔÓÊ· ˙ÂÏÚÏ.  
  

  

  

 



  באר                           החייםה

 
.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה  מים עמוקים
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 ,איעתא דשמייבס, זכות הוצאת הספר
  מצדיקי הרבים, ים ומזכםי זכאי"ע

  הרצהיימר-קרן בולג
  באזעל

 עד עולםהזכות להם תעמוד 



  באר                           החייםה

 
 מים עמוקים.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   נשמת זקני ילעילו
ח רבי יעקב צבי "הרה

 ח רבי אברהם חיים"בן הרה
  ל"זצוק

  

  'יגל יעקב'ס "בעמח

 איש חסיד רב חסד ומרבה להיטיב

  ירא שמים מרבים צדקתו עומדת לעד
   וישר  תםצדיק וקדושמתמיד עצום  

   ובמצוותיו חפץ מאוד 'אוהב ה

  מקושר לצדיקים ומתהלך בחסידות

  ח"נ תשטבת 'זע "נלב

  . ה.ב.צ.נ.ת

אפפמאן



  באר                           החייםה

 
.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה  מים עמוקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
   נשמת זקני ילעילו

   ח רבי גדליה"הרה
   ח רבי משה"בן הרה

  ל"זצוק
  

  'אוצר של מדרש'ס "בעמח

 טיבימרבה לה 'צדיק ירא האיש 

  צם חמישים שנה למען כלל ישראל

   התורה הקדושהמתמיד עצום בדברי 
   יתברך בכל לב ונפש'האת אוהב 

  ט"ס תשה אב"כע "נלב

  . ה.ב.צ.נ.ת
  

מנדל

  

  



  באר                           החייםה

 
 מים עמוקים.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נ"לעי
  ל"ר ברוך נאגער זצ"ר יצחק בן הר" הראבי מורי

  ק נורדלינגען בארץ אשכנז"מק
  סטערבורגומחנות -אמשטערדאם-ברלין- מינכן

  ובערגען בעלזען
  ק אמסטערדאם"נפטר לבית עולמו בדמי ימיו בק

  ק"י לפ" כסלו שנת תשב"ביום כ
  

  נ"לעי
  ה" האשה הצדקנית מרת בתיה עאמי מורתי זוגתו

  ל"שלום גולדשמידט זצ' בת החבר ר
  ק"ה לפ"מרחשון תשמ' ע ט"נלב

  

  נ ילדם"לעי
  ל נאגער"יצחק זצ'  מנחם בן ראחי היקר

  ק"ז לפ"א תמוז תש"נספה באסון ביום י
  םאמשטערדא י"ע muiderberg החיים בבית כבוד מנוחתם

  

  נ בנם"לעי
  ל"יצחק נאגער זצ' ר שלמה בן ר" החבר הראחי היקר והחשוב

  ז"ק ירושלים תשס"ע שמחת תורה בעיה"ע בליל שמ"נלב
  ירושלים, ומנוחתו כבוד בהר המנוחות

  
Ú ˘„˜Â‰"¯Ú‚‡� ˜ÁˆÈ Ô· Ï‡¯˘È È  

 



  באר                           החייםה

 
.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה  מים עמוקים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  נ"לעי

  ל"ר שמשון רפאל זצ"הרחמי 
  ל"ר אברהם ערלנגר זצ" מוהבן

  שוייץ-נפטר לבית עולמו בלוצערן
  ד"ט שבט תשל"ביום כ

  ושם מנוחתו כבוד
  
  נ"לעי

  חמותי האשה הצדקנית
  ה"מרת גיטל בת רפאל הלוי ע

   ךלבית פערני
  ט"ז אלול תשל"ע ט"נלב

  
  .ה.ב.צ.נ.ת

  
  

Ú ˘„˜Â‰"¯Ú‚‡� ˜ÁˆÈ Ô· Ï‡¯˘È È  
 



  באר                           החייםה

 
 מים עמוקים.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ולמצבת זכרון ' היכל הלזכרון עולם ב
  

  נ "לעי
  ל"שלמה גולדשמידט זצ' שלום בן ר'  החבר ר אב אמיזקני

  ק ברלין"ק הלברשטדט ולק"כ בק"מפרנקפורט דמאיין ואח
  ק אמסטערדאם במדינת הולנד"בסוף ימיו בק

  ש מחנה בערגען בעלזן "ע במחנה של הנאצים ימ"לבנ
  ק"ה לפ"ט כסלו תש"ק פרשת מקץ כ"ביום עש

  

  ה"נ זוגתו אם אמי ע"לעי
  ה"זקנתי הצקנית מרת פערל ע

  ק פיורדא"ל מק"זצ ישראל פויכטואנגער' בת ר
  ה"שבט תש' ע במחנה בערגען בעלזען ביום ל"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת
  

  ל"נ זקני אב אבי זצ"לעי
  ד"ל הי"ר ברוך נאגער זצ"הר

  )לעטביה(י ריגה במדינת לעטלאנד "ש ע"נהרג על קה
  !ארץ אל תכסי דמו

  

  ל"אם אבי זצ נ זוגתו האשה הצדקנית"עיל
  ה"עמרת שרה נאגר 

  ומנוחתה כבוד בפרנקפארט דמיין ם הכיפוריםוע בי"נלב
  

  ה.ב.צ.נ.ת
  

Ú ˘„˜Â‰"¯Ú‚‡� Ï‡¯˘È Ì„Î� È ,Ï‡¯˘È ı¯‡ ¯ÙÒ ˙È¯˜ 



  באר                           החייםה

 
.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה  מים עמוקים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

wר י ב ש מ ש  א ר ל ת  ו כ ר   Nב
  צורבא מרבנן  להנדיב הנכבד

  דיהוןיותלמ מוקיר רבנן

 מנשהנתן  הרב
  א"שליט

 

  

  לעילוי נשמת

  ד"ל הי"ח רבי אברהם חיים בן משה אריה זצוק"הרה
  'אפפמאן מלאדז

  ד"ה הי"בנו הילד דוד ישעיה בן אברהם חיים ע
  

  ד"ל הי"ח רבי משה אריה בן כתריאל דוד זצוק"הרה
  'אפפמאן מלאדז

) הירש(ח רבי צבי "זוגתו האשה הצדקנית אלטא בת הרה
  ד"ה הי"ראבסקי ע

  

  ד"ל הי"ח רבי יעקב זצוק"ח רבי חנוך העניך בן הרה"הרה
  קעניג מלינטשיץ

  ח רבי ישעיה"זוגתו האשה הצדקנית שרה רבקה בת הרה
  ד"ה הי"ע

  

  נספו בשואה

  .)א"כ' יואל ד(שוכן בציון ' ונקיתי דמם לא נקיתי וה
  

  ה"ח רבי חנוך העניך ע"האשה הצדקנית הענדל בת הרה
  

  יהי זכרם ברוך

 .ה.ב.צ.נ.ת



  באר                           החייםה

 
 מים עמוקים.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  לעילוי נשמת
  

ל "ירחמיאל שמשון זצ' ח ר"משה בן הרה' ח  ר"הרה
  מנדל

  ק"ו לפ"ז ניסן תשל"ע י"נלב
  

  ל "פישל זצ' ח ר"ה בת הרה"זוגתו מרת שפרה ע

  ק"ח לפ"תמוז תשנ' ע ט"נלב
  

  ל שוחט"מרדכי זצ' ח ר"מנחם מנדל בן הרה' ח ר"הרה

  דור תשיעי של רבנים שוחטים מוהלים
  

  ל "יצחק אריה זצ' ח ר"ה בת הרה" עמרת מלכהזוגתו  

  לבית ביגון

 ק"ב לפ"טבת תשנ' ע ח"נלב
  

 .ה.ב.צ.נ.ת



  באר                           החייםה

 
.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה  מים עמוקים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  לעילוי נשמת

  
  ל" זצוקח רבי אשר מרדכי"הרה

ל "ח רבי דוב בער זצוק"בן הרה
  פרידמאן

   בני ברק-ווארשא 
  

  ה"זוגתו מרת אסתר ע
   ל" ישעיה זצוקביח ר"הרה בת

   לבית גראנעביטש
  



  באר                           החייםה

 
 מים עמוקים.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  לעילוי נשמת 

  
  ח"הרה בן ל" זצחיים מנחם' ח ר"הרה

  ה"ל ומרת חיה שרה ליבא ע"אברהם דוב זצ' ר
  ברקמן

  
  ה" ע)שמחה(מרת לאה גיטל 

ה " ומרת בת שבע על" זצאפרים ברוך' ח ר"בת הרה
  לבית כהנא

  

  
  ל"אלתר חיים יעקב קאפל זצ' ח ר"הרה

  ה"ל ויהודית ע"דוד זצ' ח ר"בן הרה
  המבורגר

  
  ה"מרת פסיה בלומה ע

  ה"ל ושרה לאה ע"יצחק גרשון זצ' ח ר"בת הרה
  

 .ה.ב.צ.נ.ת



  באר                           החייםה

 
.לא צוין משתנה מסמך! שגיאה  מים עמוקים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  נ "לעי

  , ואיש אמתחסיד, האברך היקר

  ,חינך ילדי ישראל לתורה וליראת שמים

  ל"יהודה ז' ח ר"הרה

  ט"לאוי' דוד שיחי' ח ר"א הרה"ביבדלחט

  ז"ו טבת תשס"ע כ"נלב
  � 
  

  ,לנשמה טהורה, זכרון עולם

  ל"פתחיה ישראל זהבחור , נפש נקי

  ט"לאוי' צבי שיחי' ח ר"א הרה"ביבלחט

 א"ו אלול תשע"ע ט"נלב



  באר                           החייםה

 
 מים עמוקים.נה מסמךלא צוין משת! שגיאה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  לעילוי נשמת

  החשובה מרת ברכה בת האשה 
  ה לסקר"ח רבי יהודה לייביש ע"הרה

  ה"תשס'הא חשון "ע י"נלב
  

  לעילוי נשמת
ל "ח רבי שמשון רפאל זצ"ח רבי יוסף בן הרה"הרה

  ארלנגר
  ה"תשס'הו סיוון "ע ט"נלב

  
  לעילוי נשמת

  ח רבי שלמה פנחס בן "הרה
  ל מרקוס"ח רבי מרדכי מנחם מנדל זצ"הרה

  ו"תשנ'הה אב "ע כ"נלב
  

  לעילוי נשמת
  ה" ע חיים משה צביבירח "הרהרבקה בת מרת 

 ג"תשל'הו כסלו "טע "נלב



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  נ"לעי
  לאות זיכרון ולעילוי נשמת האי גברא יקירא 

    נאגרל"זצ יצחק' שלמה בן החבר ר' אבי מורי החבר ר
קירב רחוקים לאביהם  , נפיק שהיה ענונתן שייף עייל שייף

  אוהב שלום  , ישראלמל במסירות תינוקות ,מיםשבש
  בהצנע לכת  הלך בתום ויושר עם בוראו

  עבד את בוראו בשמחה כל ימיו
  ז" תשסליל שמיני עצרת שמחת תורה ע"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת
  

  ו"יוסף שלום נאגר הי' י בנו ר"הוקדש ע
 מאנטווערפען בלגיה

  
  נ"לעי

 ל" זצ יוסף'רח "ן הרהיהושע צבי ב' ח ר"הרה
 א"אייר תשמ' ע כ"נלב

  

  

  ה" ע רבקה לאההאשה החשובה זוגתו
 ל" זציעקב' רח "הרהבת 

  ז"ח טבת תשמ"כ
 

 ל" זצ חיים'רח "ן הרהצבי מנחם ב' ח ר"הרה
 נ"ט כסלו תש"י




