
   

 

 

 
 

 

 | פרק ל"ה א. פרקי דרבי אליעזר

כשנגלו המלאכים עליו, היה סבור שהם אורחי עם 
הארץ ורץ לקראתם ורצה לעשות להם סעודה 
גדולה, ואמר לשרה לעשות להם סעודה. באותה 

לשה שרה, ראתה אורח כנשים,  שעה כשהיתה
לפיכך לא הגיש להם מן העוגות. ורץ להביא בן 
בקר, וברח לפניו בן הבקר ונכנס למערת 
המכפלה, ונכנס אחריו שם, ומצא שם אדם וחוה 
שוכבים על המטות וישנים ונרות דולקים עליהם, 
וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפיכך חמד את 

לבני יבוס  מערת המכפלה לאחוזת קבר. אמר
לקנות מהם את מערת המכפלה במכר טוב ובזהב 
ובשטר עולם לאחוזת קבר. וכי יבוסים היו, והלא 
חתיים היו? אלא על שם עיר יבוס נקראו יבוסים, 

 ולא קבלו האנשים. 

התחיל כורע ומשתחוה אליהם, שנא' 'וישתחו 
. אמרו לו, (בראשית כג, יב)אברהם לפני עם הארץ' 

ב"ה עתיד ליתן לך ולזרעך את אנו יודעים שהק
כל הארצות האל, כרות עמנו שבועה שאין בני 
ישראל יורשים את עיר יבוס, כי אם ברצונם של 

את מערת המכפלה במכר  בני יבוס. ואח"כ קנה
זהב ובכתב עולם לאחוזת עולם, שנא' 'וישמע 
אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את 

ע מאות שקל הכסף אשר דבר באזני בני חת ארב
 (שם שם, טז)כסף עובר לסוחר' 

מה עשו אנשי היבוסי, עשו גילולים של נחושת 
והעמידו אותם ברחוב העיר וכתבו עליהם שבועת 
אברהם, וכשרצו ישראל לכנוס בעיר היבוסי לא 
היו יכולים ליכנס מפני אות ברית שבועת אברהם, 
שנא' 'ואת היבוסי יושב ירושלים וכו'', וכשמלך 

רצה ליכנס בעיר היבוסי, לא הניחו אותו, דוד ו
שנא' 'ויאמר לדוד לא תבוא הנה כי אם הסירך את 
הפסחים ואת העורים וכו''. והלא היו ישראל כחול 
הים, אלא מכח ברית שבועת אברהם. ראה דוד 
וחזר לאחוריו, שנא' 'וישב דוד במצודה'. אמרו לו, 
אין אתה יכול ליכנס בעיר היבוסי עד שתסיר כל 
הגלולים הללו שכתוב עליהם את שבועת אברהם. 
אמר דוד לאנשיו כל מי שיעלה בראשונה ויסיר 
את הגלולים הללו שכתוב עליהם אות שבועת 

 אברהם יהיה לראש וכו'.

 צו-חלק א', עמ' צהב. עולת ראיה | 

 האיכותי, שהריבוי הכמותיהופעת הברכה בגילויה, ברבוי 
, הגלוי', הופעת ישראל בעולם בראשונה בצדו מקושר עמו וכו

בתור עם בין העמים, עם מוקף משונאים החפצים לבולעו, והוא 
מתגבר ומנצח אותם, זאת היא תכונת הברכה הגלויה בישראל. 

 הגנוז' ה אוראבל כל זה רק מעבר והכנה לעתיד הגדול, אשר 
י יתגלה על ישראל, וכל העמים יכירו, כי לא עם פשוט בין עמ

העולם הוא ישראל, אלא הופעת דבר ה' באנושות ובכל ההויה 
, יבואו בזמנים החיצון והפנימיוכו'. לעומת שני ערכים אלו, 

שונים, בתחילה התוכן הגלוי, 'וירש זרעך את שער אויביו', אבל 
באחרונה הצורה הפנימית תתגבר, ותצא ממחבואה לאור עולם, 

ר שימצאו אויבים לגוי, לעיני כל הגוים, ויתברר לכל שאי אפש
שהוא נושא בתוכו ברכה לכל עמי התבל, ואז 'יתברכו בזרעך כל 

  .גויי הארץ'

 ג. ברכות מח:

 

 

 

 

 

 

 חלק א', עמ' שסהד. עולת ראיה | 

ע"כ ראוי לאיש הישראלי להכיר ערך מזונו הפרטי", שאף "
שעוסק בבנינו האישי הגופני, מ"מ הוא מניח בזה אבן אחת 
בבניין העולם היותר כללי והיותר קדוש, וכך תתרומם נפשו 

אמנם כדי שלא     ביודעו שהוא יושב על השלחן אשר לפני ה'.
ייאש תפול רוחו מהמראה הירוד של האומה בזמן הגלות וית

מלהגיע אל התכלית הכללית, קבעו בסוף ברכת המזון ברכת 
הטוב והמיטיב, והוא סימן לדורות, שאף שהיו אז בשפל 
המדרגה, מ"מ נשמרה צורת ההרוגים, לא הרקיבו ולא אבדו 
צורתם, ולא הסריחו, להיות לאות עולם, שאף שהננו חשובים 

ת צורתנו כנטולי חיים, מ"מ שמור בנו כח חיים נפלא, המשמר א
המיוחדת, וממילא אנו בטוחים בתכלית הכללית, שאף אם 

שלא הסריחו,  -רחוקה היא, בא תבוא. וע"ז באה הברכה, הטוב 
שניתנו  -שאין הגלות יכולה לבטל צורתו העצמית. והמיטיב 

לקבורה, המורה על שמירת ישני עפר עד עת קץ שישובו 
 תבל יכירו בזה.לתחיה, ואז תשוב כל הגדולה לישראל, וכל עמי 

 

 פרק ה'ה. שמואל ב' | 

ל ַויָֹּבאּו( ג) ֵאל ִזְקֵני כָּ ֶהם ַוִיְכֹרת ֶחְברֹונָּה ַהֶמֶלךְ  ֶאל ִיְשרָּ  לָּ

ִוד ַהֶמֶלךְ  ִוד ֶאת ַוִיְמְשחּו' ה ִלְפֵני ְבֶחְברֹון ְבִרית דָּ  ְלֶמֶלךְ  דָּ

ֵאל ַעל יו ַהֶמֶלךְ  ַוֵיֶלךְ ( ו)... : ִיְשרָּ ַלִם ַוֲאנָּשָּ  ַהְיֻבִסי ֶאל ְירּושָּ

ֶרץ יֹוֵשב אָּ ִוד ַוֹיאֶמר הָּ בֹוא ֹלא ֵלאֹמר ְלדָּ   ִאם ִכי ֵהנָּה תָּ

ִוד יָּבֹוא ֹלא ֵלאֹמר ְוַהִפְסִחים ַהִעְוִרים ֱהִסיְרךָּ   :ֵהנָּה דָּ

 

 שם|  רד"ק. ו

ואע"פ שהיה נמשח תחילה ביד שמואל ומשחוהו אחר כן בית 

יהודה, משחוהו גם עתה ישראל, כי עתה מלך על כל ישראל 

וכו', ומפני זה לא נלחם דוד ביבוסי יושב ציון עד שהיה מלך 

על כל ישראל, ומיד שמשחו אותו ישראל הלך שם". ובהמשך 

כל  כתב: "כי כל ישראל היו עתה אנשיו, וכיוון שמלך על

ישראל, הלך אל ירושלים ללכוד מצודת ציון, לפי שהיתה קבלה 

אצלם כי ציון ראש ממלכת ישראל, ולא ילכוד אותה אלא מי 

שיהיה מלך על כל ישראל, ועד היום לא נתקיימה מלכות 

 .בישראל, כי שאול לא קמה מלכותו
 

 . ברכות נח.ז

  
 

 ברכות נח.. עין אי"ה | ח

, ששם  ירושליםמקושר עם  המלוכההעוז הלאומי של 
ישבו כסאות לבית דוד, החוסן הלאומי הישראלי פוגש 
בדרכו מכשולים רבים, ובודאי עוד יפגוש בעתיד, אך את 

 . לנצח, בעוז ה' ויעמוד ינצחכולם 

נבדל מזה הוא רוח ה' אשר על ישראל, שהוא עתיד 
להיות לאור עולם, בו אין תכונת הפגישה של ההתנגשות 

חרב ומלחמה  כי לא נצטוינו לשאתוחו, להתפשט בכ
. כי אם כאשר יגדל ולקרא בשם ה' לעמים לא ידעוהו

והתפארת  ההודשם ישראל, ועמים רבים יראו את 
והקדושה, ושלום העולמים הנמשך מהוד דעות נשגבות 
כאלה, שבהם רפודה קדושתן של ישראל, בלא פגישה 

לקי של התנגשות ובלא התגברות, ירוצו לבקש את ה' א
יתגבר, לא  בנצח, מקום האורה, לא ק"ביהמ כ"אישראל. 

בהוראת ניצוח, המורה התגברות של פגישה של 
הנתון עליו, ברוח החן והקדושה,  בהודהתנגדות, כי אם 

לפניו יכרעו איים, ועמים רבים יבקשו פני ה' בהר ציון, 
עפ"י תביעה הבאה מהכרה פנימית מצדם, שזהו ערך 

מלכות הנתון על מלך רב צדק ואביר פעולת ההוד, כהוד 
חכמה, שמאהבה ורוממות נפש ירוצו הכל להכנס תחת 

 דגלו. וההוד זה ביהמ"ק.
 

  פרק ב', ז'. שיר השירים | ט

אֹות אֹו ְבַאְילֹות ַלִם ִבְצבָּ ֶדה ִהְשַבְעִתי ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּושָּ  ַהשָּ

ץ:  ה ַעד ֶשֶתְחפָּ ַאֲהבָּ ִעירּו ְוִאם ְתעֹוְררּו ֶאת  הָּ  ִאם תָּ
 

 שיר השירים ב, ז. ע"ד הנסתר. הגר"א | י

ואח"כ בא המשיח, אלא שמוזהרין שלא ידחקו את הקץ וכו', 

אלא שמושבעין שלא יצא מאליהן לבנות את בית המקדש, 

 שושנה דלעילא, עד שיבא.

  "ו, ל"אפרק כ. ויקרא | אי

ה ַוֲהִשמֹוִתי ֶאת ִמְקְדֵשיֶכם ְרבָּ ֵריֶכם חָּ ַתִתי ֶאת עָּ ְוֹלא  ְונָּ

ִריַח ְבֵריַח ִניֹחֲחֶכם:  אָּ

 

 הרחב דבר שם. הנצי"ב | בי

שאעפ"י שאין בית המקדש קיים, כמו בזמן בניינו ע"י 
יתכן שמזבח יהיה קיים, ואפשר להקריב  הורדוס,עדיין

עליו, אלא שרק קרבן פסח, ולא שאר הקרבנות, שבהן 
נאמר ריח ניחוח, משא"כ בקרבן פסח שלא נאמר בו ריח 
ניחוח. אבל בזמן שחרב הבית, אפי' מזבח קיים, אי 
אפשר להקריב שום קרבן שהוא לריח ניחוח, עד שיהיה 

לבנות את  הערה מן השמים ורשיון מאומות העולם
, אז אפי' בבניין המזבח לבד יהא אפשר להקריב ק"ביהמ

קרבן, שאז סרה הקללה של 'והשימותי את מקדשיכם', 
 .וממילא סרה הקללה ולא אריח

 

  פרק א', ב. בראשית | גי

ה ֹתהּו וָֹּבהּו ְוֹחֶשְך ַעל ְפֵני ְתהֹום ְורּוַח אֱ  ְיתָּ ֶרץ הָּ אָּ  יםקִ לֹ ְוהָּ

ִים:  ְמַרֶחֶפת ַעל ְפֵני ַהמָּ

 

 ב, ד . בראשית רבה |די

תוהו זו גלות בבל, בוהו זו גלות מדי, וחשך זו גלות יוון 

וכו', ותהום זו גלות מלכות הרשעה, שאין לה חקר, ורוח 

 .אלקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח

 

 מב, ד. בראשית רבה | טו

 -זו בבל, אריוך מלך אלסר  -מלך שנער  ויהי בימי אמרפל

זה מדי, ותדעל מלך גויים  -זה יון, כדרלעומר מלך עילם 

 זו מלכות אדום. -

 

 'אלנתיבות ישראל |  מאחר כתלנו. זט

עומדת היא מצבת חיים זו בפני הר החמדה, ואסירי 
תקוה, חלושי גולה וצופי גאולה, עומדים הבנים 

מיחלים להטהרם מטומאת ומתדפקים על מסך האורה. 
גלותם ומגעולי אויר ארצות העמים, בהגלות האור 
הבהיר, בקום החיים השלמים, בהבנות העולם המלא עם 
השם המלא, אשר אך אז ימלאם לבם, תשאם נפשם 

וכל הגוים יביאום אז לעלות ההרה ולבא ותכשירם רוחם, 
פתחי עולם להדר מלך הכבוד,  בהנשא אל המקום פנימה

 חי העולמים, אשר ימלא את כל הארץ.

 ומקום המקדש

 ירושלים

 7089קוד שיעור: 


