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  ב' התשעאב                                        ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

  "'המקום אשר יבחר ה"

 ) של הרב תמיר גרנותעל פי שיעור (ראהלפרשת 

 
  : )ב"א י"דברים י( בפרשת עקב .1

  , "לוהיך בה- א' תמיד עיני ה"

   :)ו"ו ט"דברים כ(וידוי מעשרות בפרשת  .2
השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל "

  ...". ואת האדמה

  : )ו" ל'ד דברים (תיאור מעמד הר סיני  .3
  " מן השמים השמיעך את קֹלו ליסרך"

  : )ז"ו י"שמות ט (בשירת הים .4
מקדש ', מכון לשבתך פעלת ה, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך"
  ". כוננו ידיך' ה

  : המשכןפרשיותתכלית המשכן על פי  .5
  )ה"שמות כ" (ושכנתי בתוכם"
   )ט"שמות כ" (לשכני בתוכם"

  : )א"ו י" כויקרא(פרשת הברכות ב .6
  " ונתתי משכני בתוככם"

   :)'ח י"דברים כ(בפרשת הברית  .7
  "נקרא עליך' שם הוראו כל עמי הארץ כי "

  :יג-ו, א ח"מל .8
ְּדִביר ַהַּבִית ֶאל ֶאל ְמקֹומֹו ֶאל ' ַוָּיִבאּו ַהּכֲֹהִנים ֶאת ֲארֹון ְּבִרית ה

ַוְיִהי ְּבֵצאת ... קֶֹדׁש ַהֳּקָדִׁשים ֶאל ַּתַחת ַּכְנֵפי ַהְּכרּוִבים
ְולֹא ָיְכלּו ַהּכֲֹהִנים : 'ַהּכֲֹהִנים ִמן ַהּקֶֹדׁש ְוֶהָעָנן ָמֵלא ֶאת ֵּבית ה

ָאז ָאַמר : 'ֶאת ֵּבית ה' ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ִמְּפֵני ֶהָעָנן ִּכי ָמֵלא ְכבֹוד ה
ָּבנֹה ָבִניִתי ֵּבית ְזֻבל ָלְך ָמכֹון : ָאַמר ִלְׁשּכֹן ָּבֲעָרֶפל'  ה- לֹמֹה ְׁש 

  ְלִׁשְבְּתָך עֹוָלִמים

  :ד" ל'שמות מ .9
  "מלא את המשכן' ויכס הענן את אוהל מועד וכבוד ה"

  :טז-יד', א ח"מל .10
ַהל ַוַּיֵּסב ַהֶּמֶלְך ֶאת ָּפָניו ַוְיָבֶרְך ֵאת ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ְק 

לֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבִפיו - אֱ '  ָּברּוְך ה- ַוּיֹאֶמר : ִיְׂשָרֵאל עֵֹמד
ִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֶאת ַעִּמי : ֵאת ָּדִוד ָאִבי ּוְבָידֹו ִמֵּלא ֵלאמֹר

לֹא ָבַחְרִּתי ְבִעיר ִמּכֹל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצַרִים 
 ָוֶאְבַחר ְּבָדִוד ִלְהיֹות ַעל ַעִּמי ת ַּבִית ִלְהיֹות ְׁשִמי ָׁשםִלְבנֹו

    .ִיְׂשָרֵאל

  :יז', א ח"מל .11
   ...לֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל-אֱ ' ְלֵׁשם הַוְיִהי ִעם ְלַבב ָּדִוד ָאִבי ִלְבנֹות ַּבִית 

   :כא- כ', א ח"מל .12
ִבי ָוֵאֵׁשב ַעל ֶאת ְּדָברֹו ֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָוָאֻקם ַּתַחת ָּדִוד ָא' ַוָּיֶקם ה

לֹוֵהי -אֱ ' ָוֶאְבֶנה ַהַּבִית ְלֵׁשם ה' ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
 ֲאֶׁשר ָּכַרת 'ָלָארֹון ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבִרית הָוָאִׂשם ָׁשם ָמקֹום : ִיְׂשָרֵאל

    ִציאֹו אָֹתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםִעם ֲאבֵֹתינּו ְּבהֹו

  :כב', א ח"מל .13
ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶנֶגד ָּכל ְקַהל ִיְׂשָרֵאל ' לֹמֹה ִלְפֵני ִמְזַּבח הַוַּיֲעמֹד ְׁש 
    :ַהָּׁשָמִים

  : ל- כז', א ח"מל .14
ִהֵּנה ַהָּׁשַמִים ּוְׁשֵמי , לֹוִהים ַעל ָהָאֶרץ-ִּכי ַהֻאְמָנם ֵיֵׁשב אֱ 

ִניָת ֶאל ּופָ : ַהָּׁשַמִים לֹא ְיַכְלְּכלּוָך ַאף ִּכי ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי
לֹוָהי ִלְׁשמַֹע ֶאל ָהִרָּנה ְוֶאל -אֱ ' ְוֶאל ְּתִחָּנתֹו ה ְּתִפַּלת ַעְבְּדךָ 

ִלְהיֹות ֵעיֶנָך ְפֻתחֹות : ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ַעְבְּדָך ִמְתַּפֵּלל ְלָפֶניָך ַהּיֹום
י ִיְהֶיה ְׁשִמ ַלְיָלה ָויֹום ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמְרָּת  ֶאל ַהַּבִית ַהֶּזה

: ִלְׁשמַֹע ֶאל ַהְּתִפָּלה ֲאֶׁשר ִיְתַּפֵּלל ַעְבְּדָך ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזהָׁשם 
ְוָׁשַמְעָּת ֶאל ְּתִחַּנת ַעְבְּדָך ְוַעְּמָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִיְתַּפְללּו ֶאל ַהָּמקֹום 

ְוָׁשַמְעָּת  ַהֶּזה ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ֶאל ְמקֹום ִׁשְבְּתָך ֶאל ַהָּׁשַמִים
    .ְוָסָלְחָּת 

  : כט-כח', א ח"מל .15
ְוָׁשבּו ֵאֶליָך ְּבָכל ְלָבָבם ּוְבָכל ַנְפָׁשם ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶהם ֲאֶׁשר ָׁשבּו 

ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶליָך ֶּדֶרְך ַאְרָצם ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ַלֲאבֹוָתם ָהִעיר אָֹתם 
ְוָׁשַמְעָּת ַהָּׁשַמִים :  ִלְׁשֶמךָ ֲאֶׁשר ָּבַחְרָּת ְוַהַּבִית ֲאֶׁשר בנית ָּבִניִתי

    .ְמכֹון ִׁשְבְּתָך ֶאת ְּתִפָּלָתם ְוֶאת ְּתִחָּנָתם ְוָעִׂשיָת ִמְׁשָּפָטם

  : ה-א', ירמיהו ז .16
ֲעמֹד ְּבַׁשַער ֵּבית : ֵלאמֹר' ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ה

ָּכל '  ִׁשְמעּו ְדַבר ה- ְוָקָראָת ָּׁשם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ְוָאַמְרָּת ' ה
' ּכֹה ָאַמר ה: 'ְיהּוָדה ַהָּבִאים ַּבְּׁשָעִרים ָהֵאֶּלה ְלִהְׁשַּתֲחֹות ַלה

ַוֲאַׁשְּכָנה ֵהיִטיבּו ַדְרֵכיֶכם ּוַמַעְלֵליֶכם , לֹוֵהי ִיְׂשָרֵאל- ְצָבאֹות אֱ 
 -ר ֵלאמֹר ַאל ִּתְבְטחּו ָלֶכם ֶאל ִּדְבֵרי ַהֶּׁשֶק : ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה

ִּכי ִאם ֵהיֵטיב ֵּתיִטיבּו ֶאת : ֵהָּמה' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה
 ָּבָאֶרץ ְוִׁשַּכְנִּתי ֶאְתֶכם ַּבָּמקֹום ַהֶּזה... ַּדְרֵכיֶכם ְוֶאת ַמַעְלֵליֶכם

    .ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ַלֲאבֹוֵתיֶכם ְלִמן עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם

  : יד-ט', ירמיהו ז .17
ְוָנאֹף ְוִהָּׁשֵבַע ַלֶּׁשֶקר ְוַקֵּטר ַלָּבַעל ְוָהלְֹך ַאֲחֵרי ֲהָגנֹב ָרצַֹח 

ַּבַּבִית ּוָבאֶתם ַוֲעַמְדֶּתם ְלָפַני : ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאֶׁשר לֹא ְיַדְעֶּתם
ַוֲאַמְרֶּתם ִנַּצְלנּו ְלַמַען ֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו 
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ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְמָעַרת ָּפִרִצים ָהָיה ַה : ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה
ִּכי ְלכּו ָנא : 'ְּבֵעיֵניֶכם ַּגם ָאנִֹכי ִהֵּנה ָרִאיִתי ְנֻאם הְׁשִמי ָעָליו 

ּוְראּו ְמקֹוִמי ֲאֶׁשר ְּבִׁשילֹו ֲאֶׁשר ִׁשַּכְנִּתי ְׁשִמי ָׁשם ָּבִראׁשֹוָנה ֶאל 
ְוַעָּתה ַיַען : ָרַעת ַעִּמי ִיְׂשָרֵאלֵאת ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לֹו ִמְּפֵני 

ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ' ֲעׂשֹוְתֶכם ֶאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה ְנֻאם ה
ְוָעִׂשיִתי : ַהְׁשֵּכם ְוַדֵּבר ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם ָוֶאְקָרא ֶאְתֶכם ְולֹא ֲעִניֶתם

 ּבֹו ְוַלָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאֶּתם ּבְֹטִחיםַלַּבִית ֲאֶׁשר ִנְקָרא ְׁשִמי ָעָליו 
       . ַּכֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִׁשלֹוֲאֶׁשר ָנַתִּתי ָלֶכם ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם

  

  : ב"ח" אורות הקודש" .18
אף על פי שהעולם העיוני וההרגשי השירי הוא יותר מזדכך 

לית אתר פנוי "ש [ומתעלה על ידי המחשבה הפנתיאיסטית

, יטול היש המלאה מאור הענוה וב]לוהות- ושהכל הוא א" מיניה
מכל מקום העולם המעשי איננו יכול להיות הולך את דרכו 

ומוכרח הוא , על פי ההסתכלות התדירית העליונה הזאת
האדם להנמיך את אורו מצד הכרח הסתגלותו לעולם 
 המעשה ולהיות קשור בהמחשבה ההיכלית הראשונה

  שהעולם והאדם הם מציאות נפרדת חוץ , המחשבה התיאיסטית[

אבל בידיעה , ]לוהות היא חיצונית למציאות- ושהא,לוהית-א
ולית , שהיא איננה מחשבה ברורה כשהיא לעצמה, ברורה

אלא שהיא מסובבת בסיבוב שכלי וציורי , לה מגרמה כלום
. ממהלך המחשבה העליונה של ההסתכלות השניה שאמרנו

והעולם , ואז העולם המעשי נעשה מזורז ומלובן ומלא צדק
והם מתאחדים תמיד , ולה מברכת מקורוהמחשבי מתגבר וע

    ביחודא שלים,על ידי הבטות מאוחדות ומרכז הויה מאוחד
  

 
 


