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 | הרב אליעזר קשתיאל ירושלים יום 

 ה של ירושליםקדושת 'המקום' ומלכותעניין  
1
עוד מעט נשיר 'מקדש מלך עיר מלוכה' ירושלים עיר המלוכה. לא רק במובן הטכני, ששם נמצא בית המלך והמנגנונים  

המלכותיים. אלא עיר שהמהות שלה זאת המלכות. מלכות זו תכונה. מלכות זו סגולה נפשית. בירושלים, עיר הקודש, היא 

בימים של ספירת העומר, ואנחנו עוקבים אחרי השבועות. כל שבוע מתעצמת והופכת להיות מהות העיר, מהות המקום. אנחנו 

מלכות  -מסתיים במידת המלכות. השבוע הראשון, שבוע החסד, מסתיים במלכות שבחסד. אתמול הסתיים השבוע השישי 

רונה? מלכות שבמלכות. למה המלכות היא בסוף? למה היא אח -שביסוד. בע"ה עוד שבוע, היום האחרון של ספירת העומר 

ורק בסוף = לך ה' הממלכה. ירושלים, עיר המלכות, היא גם מהרבה … לכאורה המלך הוא ראשון! לך ה' הגדולה והגבורה

בחינות בבסוף. יהושע בן נון כובש את הארץ, השבטים מתיישבים, וירושלים, אחרי מאות שנים, כשדוד המלך כובש אותה, היא 

ר המוריה, גם מחכה לסוף. רק בסוף שמואל ב', מגיע המקדש. למה מחכים לסוף.? עיר יבוסית. וגם בתוך ירושלים עצמה, ה

'עיר  -למה המלכות היא האחרונה? למה תכונת המלכות שמזוהה כ"כ עם דוד המלך, היא בסוף? התכונה שמזוהה עם העיר 

 מלוכה'.

י שמכיל , שחש הרבה. אנחנו יכולים בהמון מקומות הרב קוק מצטט שתכונת המלכות היא היכולת לספוג את הכל. להיות כל

להיפגש עם הרבה ערכים להכיר הרבה תכנים, הרבה אתגרים, הרבה רצונות של הקב"ה,. יש להכיר, ללמוד, ויש לקחת ללב, 

לספוג פנימה, להרגיש. זה דורש פתיחות רגשית, מעורבות רגשית. זה דורש עמל, עבודה. לקחת עוד ועוד דברים, נושאים, עוד 

נשים, ללב. המלכות, מלכותו של המלך, היא יכולתו של המלך, של כל אדם שרוצה לדבוק במידת המלכות, לספוג ללב. ועוד א

 שהדברים יכנסו ללב, לתוך הרגשות. יש חסד, יש גבורה, יש תפארת, האם אנחנו מצליחים בסוף לקחת ללב?

בסוף. כנגד היכולת של ריבונו של עולם לקחת דברים  זה בסוף. גם בשמו של הקב"ה, האות ה', היא כנגד מידת המלכות. היא

ללב. מלך, מה הוא לוקח ללב? את הביטחון? את הבריאות? את הכלכלה? שר יכול לקחת ללב משהו אחד. מלך צריך לקחת 

ריך ללב את הכל. את כל האוכלוסיה. את כל העבר, את כל העתיד. חז"ל אומרים שכדי להבין מה יש בליבו של מלך, כל הים צ

 להפוך לדיו. וכו'. זו תכונת המלכות.

 

ירושלים עיר הקודש, סגולתה שהיא מציפה ומעוררת בכל אחד מישראל, ובמובן מסויים בכל אדם בעולם, את התכונה הזו של 

לקחת ללב. מפליא לראות את זה פעם אחר פעם, אנשים שעולמם הרוחני לא נבנה בבית המדרש, כשמגיעים לכותל, משהו 

 ב.קורה בל

 

להתכוון לכיוון ירושלים. כי יש בכיוון הזה לכיוון ירושלים  -ירושלים היא אבל השואבת לכל התפילות. זה חלק מהלכות תפילה  

 מה שיחבר אותנו אל התכונה הזו שניקח את הכל ללב. 

לב. שלא יהיה ערך המלכות היא בסוף כי היא הכלי שמכיל הכל, שלוקח הכל ללב. שלא יהיה אדם אחד שאנחנו לא לוקחים ל

 אחד שלא ניקח ללב. וכבר ניסח הרצי"ה מאמר, שאח"כ התגלגל והפך לשיר, על האבנים של הכותל.
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 פנימי לא מוגהה – [התש"פעלי, בהועבר ] שיכתוב 
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דוד המלך מעלה את הארון לירושלים. מה חדש? יש יהודי בשם אבינדב בגבעה שמטפל בו כ"כ יפה. אז מה כ"כ מיוחד? מדוע 

אתה מלך! קצת איפוק! והוא  -של לקיחת התורה ללב. ומיכל אומרת  כל העם מגיע"? מדוע דוד מפזז ומכרכר? זה שלב חדש

לקחת הכל ללב. את כל האנשים, את התורה, לחיות, להתרגש. זה העניין של ירושלים. איזה גאונות  -זאת מלכות  -אומר לה 

לב ומעורר רגשות בכל בלתי נתפסת יש בספר תהילים, ספר המלכות שלנו. איך יכול להיות שבן אדם אחד כותב ספר שנוגע ל

האנשים בכל המקומות בכל המצבים כמעט בכל העולם. ספר המלכות. לפני שאנחנו שרים פסוקי דזמרה בבוקר, אנחנו רוצים 

 לקחת ללב. זו סגולת תהילים, זו סגולת המלכות. סגולת דוד שהעיר נקראת על שמו. עיר דוד. 

 

בל לא רק התפילה. בכלל את הנושאים אנחנו רוצים לקחת הכל ללב. יש מתפללים לכיוון ירושלים. רוצים לקחת הכל ללב. א

נושאים שהודחקו, מכורח הנסיבות. אחרי השואה, קליטת העליה, המלחמות. עסוקים בהישרדות. אנחנו גדלנו ב"ה במציאות 

עימנו נס מלכותי. בבת נפלאה. אבל במצב הישרדותי הרבה רגשות נדחקים הצידה. אין פניות לכך. אבל פתאום בחסדו ה' עשה 

אחת יצאנו מן המיצר, והרבה רגשות החלו להציף אותנו. עם התורה, והשאלות של הזהות, וארץ התנ"ך, וזה מייצר שאלות 

 גדולות. ב"ה שיצר לנו את הנפש הזו, נפש חשה ומרגישה, נפש לוקחת ללב.

 

דיינים שהיו  2ק האחרון של כתובות. הפרק פותח בבמובן הזה ירושלים, זוכה לתואר 'בית'. הגמרא בכתובות בדף ק"ה בפר

בתי ספר. מה  493בתי כנסת, ו 493בתי מדרשות,  493בתי דין בירושלים, וכנגדם  493? היו 2היו רק  -בירושלים, ואז שואל 

 זה המספר הזה?

 

י הרוח. מספר מאד מדוייק יש מספרים ששייכים למדעי הרוח, ויש ששייכים למדעי הרוח. יש מספר שמבטא רעיון. ששייך למדע

שם מביא שלפי רש"י היה בבית ראשון  Tשייך למדעי הטבע. זה לא רק רעיון. משהו מאד מדוייק. כמו שס"ה ורמ"ח. המהרש"

 מספר אחר.

 

הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, השיג על פי עולמו שהוא שייך לנשמת בניהו בן יהוידע. לכן יש לו ספר על בסיס הפסוק עם 

 יסוד ומלכות.  -זה גימטריה של יוסף ורחל ביחד. זאת אומרת  493כינוייו של בניהו בן יהוידע. הוא אומר ש

 

הוא בונה בית לאותו ערך שהוא לקח ללב.  -בתי דין, בתי מדרשות, וכו'. כשמישהו לוקח ללב  -הגמרא חוזרת על המילה 'בתי' 

שבין הידיעה לחיים. יתרון הביתיות. ירושלים זה מקום שהדין סוף סוף זה פשוט, זה טבעי, עבר את המרחק  -להרגיש בבית 

'כי שמה ישבו כסאות למשפט, כסאות לבית דוד'.  -מצא את הבית שלו. מה זה שיש בית דין בירושלים? שלוקחים את הדין ללב 

לא , דיין צריך לקחת את כל לוקחים את המשפט ללב. כשגלתה הסנהדרין הפסיקו לדון דיני נפשות. מה אנחנו פחות חכמים? 

 הדברים ללב, את הנידון, את משפחתו, וכו. 

'פה מנוחתי עדי  -אתמול היה מלכות שביסוד, ערב יום ירושלים. הקב"ה, כשהוא מדבר על ירושלים, מתייחס למקום שהוא בית 

' בציון, איוווה למושב לו', 'רחם על מה זאת אומרת? מלא כל הארץ כבודו! אבל פה בירושלים לוקחים הכל ללב. 'כי בחר ה -עד' 

פה החיים הרוחניים שלנו מרגישים בבית. בירושלים לוקחים דברים ללב. אז התורה מגיעה הביתה,  -ציון כי היא בית חיינו' 
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התורה מרגישה בבית, התפילה מרגישה בבית. הכל מרגישים בבית. באמת יוסף מתמחה בבתים. בית הסוהר, בית פוטיפר, 

'יתן ה' את  -ה. מפקידים אותו על הכל. רחל, עקרת הבית. כשבועז מתחתן עם רות, והוא משבט יהודה, אומרים בית פרע

רחל לפני לאה. היא מומחית בלבנות בתים. כל הבתים נבנים מתוך 'אם אשכח ירושלים'.  -האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה' 

ר 'אני רוצה לגור בירושלים', יכול לכפות את בן הזוג, כי כל הבתים אפילו, אומרת המשנה בכתובות, שאם אחד מבני הזוג אומ

 בישראל מקבלים את הביתיות מירושלים.

 

נתפלל שקדושתה של ירושלים תשפיע עלינו יותר, וכשאנחנו ניקח דברים ללב, ונבנה בית לה', הוא ירגיש יותר בבית, 

 'ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה''.

 

'עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים', שערים הם היכולת להכיל, להזמין אליך ללב, אנשים,  -מצטיינת בשעריה ירושלים 

נושאים, תפילות, רגשות, לפתוח את שערי הלב. מאה שערים. שערים גדולים ,פתיחות גדולה. בע"ה כשנזכה בקרוב לבית 

החיצונה שלו תהיה ריבוע מדוייק. מה שמאד בולט בחצר המקדש השלישי, יחזקאל מתאר את הבית במדויק, בע"ה החצר 

שערים אדירים כאלה? וכך גם  3שערים ענקיים לא פרופורציונאליים לשום דבר, עם קישוטים יפיפיים, מה זה שיש  3 -החיצונה 

' נכנס דרכו. בחצר החיצונה? 'פתחו שערים', שערי הלבבות , שערי הנפש. כתוב ביחזקאל ,שהשער המזרחי יהיה נעול, כי ה

המלבי,ם אומר שהשכינה גלתה דרך השער המזרחי לבבל. וכשהיא תחזור, בע"ה הקב"ה יחזור, כי נפתח שערים גדולים 

בקרבנו, שערי תורה, שערי תפילה, שערי חסד, שערי צדקה, אז מהר נסגור את השער הזה כדי שהקב"ה לא יצא יותר. אנחנו 

האחרים פתוחים. אבל השכינה כבר לא תצא. זו תפילתנו הגדולה, מקדש מלך, קומי,  רוצים שהרבה אנשים יכנסו, לכן השערים

אתה  -שהאדם לא מתלהב ולא לוקח ללב. מה  -קחי ללב. התעוררי מהעפר, מהאפרוריות, אומר הרמח"ל במסילת ישרים 

 מתבייש? אל תתבייש! קח ללב! כמשוש חתן על כלה ישיש עליך אלוקיך.

 לים תעלה ותקדש את כולנו ונזכה לעלות לתוכה בשמחת עולם.בע"ה קדושתה של ירוש


