
 דברים יב, ה חזקוני  .1

וגבעון, ובית עולמים, וחייב אדם   נוב,  גלגל, שילה,  פירש המקום, לפי שהשכינה שרתה בכמה מקומות, כמו  לא 
 . הלשנות לתלמידו דרך קצר

 : קיח  זבחים  .2

 . םובית עולמי ונוב וגבעון בשילה  בשלושה מקומות שרתה שכינה על ישראל
 דברים יב, דעל אברבנאל  .3

ישראל   יחשבו  את  שלא  שיכבשו  עובדים  שאחרי  העמים  שהיו  המקומות  באותם  קדושתם  בתי  יעשו  הארץ 
רצונו לומר שהמקום המקודש צריך   -יעם שלא יהיה כן... 'כי אם אל המקום אשר יבחר ד''  לאלהיהם... לכן הוד

 .'םהמקו  אלכאחדות האלקי יתברך השוכן בו, ולא יהיה רבים כמקומות הגויים, וזהו אומרו: 'כי אם  , אחד  שיהיה
צריך ד  עוד  מאת  בחירתו  רוחם' שתהיה  על  יעלה  כאשר  העובדים  כרצון  לא  נביא,  פי  וזהוועל  יבחר   :',  אשר 

 ם אלקיכם מכל שבטיכ' ד 
 ח"ג פרק מה  נבוכיםמורה  .4

 .כדי שלא יחזיקו בו העמים וילחמו עליו מלחמה קשה, כאשר ידעו שהמקום הזה מטרת התורה מכל העולם - האחת
 .תה, ויהרסוהו ככל יכולתםישחיתוהו אותם שהוא בידיהם עא של - השנית

והיא היותר חשובה, כדי שלא יבקש כל שבט שיהא זה בנחלתו ויכבוש אותו, ויהיה שם מן המחלוקת  - השלישית
לפיכך בא הציווי שלא יבנה בית הבחירה כי אם אחר הקמת מלך, כדי שתהא    והקטטה, כמו שאירע בדרישת הכהונה  

 .ד ויסתלקו הקטטותיד אחלטה בההח
 

 בראשית פרק יב   .5

ָוה ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך מ   ית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך:)א( ַויֹּאֶמר ְיהֹּ ַלְדְתָך ּוִמב   ַאְרְצָך ּוִמּמוֹּ
 רש"י על בראשית פרק יב פסוק ב   .6

בור ודבור כיוצא בו )בראשית כב( את לא גלה לו הארץ מיד כדי לחבבה בעיניו ולתת לו שכר על כל ד -אשר אראך  
צא בו )שם( על אחד ההרים אשר אומר אליך כיוצא בו )יונה ג( וקרא עליה בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק כיו

 את הקריאה אשר אנכי דובר אליך:
 מלבים על בראשית פרק יב פסוק א   .7

כי האדם המשתדל בעיונו להשיג את ה' ולדעת אותו, ישפיע עליו שפע ממרום בהשפעת רוה"ק או נבואה  בזה,  ויודיע  ...  

 עיין להשיג את ה' ע"י עיונו, זכה לדבר ה' ויאמר ה' אל אברם,  שכן אחרי שאברהם דרש וחקר ו  להשכילו באמתו,
 פסוק א  צרור המור על בראשית פרק יב  .8

וכפי   צד חכמתו ותבונתו. לפי שאברהם בתחילת ימיו הכיר את השם מ והוצרך לומר השם לאברם אל הארץ אשר אראך.  

וזהו לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ  ...מה שאמרו במדרש הנעלם )זוהר ח"א עח ע"ב( כי בחכמתו השיג כל הדברים  

ובזה לא  אי אפשר להשיגה אם אני לא אראך מה שאתה מבקש.  ואשר אראך, היא ארץ ישראל שאתה מבולבל בה  

יקשה מה שאמרו והלא כבר יצא משם ובא עד חרן. וזה כעין מה שאמרו )שבת קנו.( ויוצא אותו החוצה )לקמן טו, ה(,  

 מאיצטגנינות שלך. צא
 אשית פרק יב פסוק א  שפתי כהן על בר .9

 ... , כמו שעשה בעקידה ו בדרךשלא ידע השטן ויקטרג עליו וימנענועל דרך הפשט לא גילה לו הארץ כדי 
 

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף נד/ב   .10

כל ארצות לא הוו ידעי דוכתיה היכא אייתו ספר יהושע בכולהו כתיב וירד ועלה הגבול ותאר  ל גבוהה מוארץ ישרא
הגבול בשבט בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב אמרי שמע מינה הכא הוא מקומו סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי  

דיהודה ושכינה בחלקו דבנימין  ין בחלקו  רי דסנהדראמרי ניתתי ביה קליל כדכתיב ובין כתפיו שכן ואיבעית אימא גמי
 ואי מדלינן ליה מתפליג טובא מוטב דניתתי ביה פורתא כדכתיב ובין כתפיו שכן  

ועל דבר זה נתקנא דואג האדומי בדוד כדכתיב כי קנאת ביתך אכלתני וכתיב זכור ה' לדוד את כל ענותו אשר נשבע  
עד אמצא מקום לה' וגו' הנה שמענוה באפרתה פי תנומה  עיני לעפע לה' וגו' אם אבא באהל ביתי אם אתן שנת ל

 מצאנוה בשדה יער באפרתה זה יהושע דקאתי מאפרים מצאנוה בשדה יער זה בנימין דכתיב בנימין זאב יטרף:
 רש"י על זבחים דף נד/ב   .11

 בעירו של שמואל:  -שהן יושבים ברמה 
 למצוא מקום לבית הבחירה מן התורה: -נויו של עולם 

 ך קרי עלייה ומשם לבית המקדש מלמד שבית המקדש היה גבוה מכל ארץ ישראל: בכל שערי -ועלית 
לא מיבעיא לן הכא ולאו מהכא נפקא לן אלא מקרא אחרינא דכתיב )ירמיהו טז    -וארץ ישראל גבוהה מכל הארצות  

פון ומכל המקומות אשר  כג( לא יאמר עוד חי וגו' כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צ 
 הדחתים שם וגו': 

 מקומו היכן מקום הגבוה בא"י בגבול מי הוא:  -דוכתיה 
לבדוק בגבולי השבטים ולא פירשו שם באחד מכל השבטים פיאות גבוליהם לארבע רוחותיהם   -אייתו ספר יהושע 

גבול יהודה לדרומה של ארץ חוץ משבט יהודה ובנימין שנתפרשו שם כל הגבולים מסובבין ברוחותיה ומקצועותיה  
ישראל וארץ אדום גבולו לדרום על פני כולו ואורך גבול יהודה מן המזרח למערב על פני אורך כל גבולה של א"י ים  
המלח למזרח וים הגדול למערב והן מן גבולי ארץ ישראל בפרשת אלה מסעי וגבול צפוני של ארץ יהודה לא היה  



מן   הירדן ועולה למערב ומרחיב מאמצעו ופונה באלכסון לצפון ועולה מדביר  מכוון לארכו אלא התחיל למזרח 
 ומרחיב לצד צפון אל הכתף היבוסי היא ירושלים ומשהתחיל מן המזרח מונה והולך עד ירושלים: 

ועוד כתיב בעלייה אחת מירושלים עד ראש ההר על פני גיא בן הינום ומשם עד   - כתיב ועלה הגבול ולא כתיב וירד 
 א לרוח מערב כתיב ותאר הגבול וירד הגבול: הים שהו

ונחלת בנימין בצפונה של נחלת יהודה וגבול נגב לבנימין הוא גבול צפונה ליהודה אלא שאין אורך    - ולא כתיב ועלה  
ותאר אינה לא עליה ולא ירידה למדנו שראש ההר אשר על גיא בן הינום הוא   -ירד  כתיב ועלה ותאר ולא כתיב ו

 מעלה מירושלים דמירושלים ולשם כתיב ועלה:גבוה מן הכל ול
נראה בעיני שהוא מעין מי נפתוח האמור שם אחר עליית ההר אשר על פני גיא בן    -סבור למיבנייה בעין עיטם  

 הינום אשר לא נכתב ירידה בינתיים: 
 שו: נעשה אותו נמוך מעט ונבנהו בירושלים שהיא למטה כדכתיב כתפיו ולא כתיב רא  -ניתתי ביה קליל 
האי דלא בנאה בעין עיטם משום דרחיק שם נחלת בנימין מנחלת יהודה יותר משיעור הר הבית    - ואיכא דאמרי  

וגו' וצריכה להיות בחלקו של   ואפשר לסמוך לשכת הגזית לעזרה ואנן בעינן סנהדרין בעזרה דכתיב וקמת ועלית
 שית מט( ומחוקק מבין רגליו: יהודה כדמפרש ואזיל גמירי סנהדרין בחלקו של יהודה כדכתיב )ברא

נחלת בנימין מן המזרח ועד   אשר עינה את עצמו לעסוק ולדעת ונשבע ונדר אם אבא באהל וגו':  -את כל ענותו  
 הים אלא עד ירושלים ועד ההר אשר על גיא בן הינום ועד קרית יערים:

 
 ספרי פרשת ראה פיסקא י   .12

מר לך נביא ת"ל לשכנו  דרוש על פי נביא. יכול תמתין עד שיאכי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם  
תדרשו ובאת שמה דרוש ומוצא ואח"כ יאמר לך נביא. וכן אתה מוצא בדוד תהלים קלב זכור ה' לדוד את כל ענותו  
אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם אבא באהל ביתי אם אתן שנת לעיני עד אמצע מקום לה' משכנות לאביר יעקב  

ד ויבוא גד ביום ההוא אל דוד ויאמר לו עלה הקם לה' מזבח בגורן  שלא תעשה אלא על פי נביא שנא' ש"ב כמנין  
 ארונה היבוסי. ואומר ויחל שלמה לבנות את בית ה' בירושלם בהר המוריה אשר נראה לדוד אביהו. 

 
 מז  פרק ויחי -  ויגש פרשת  בראשית יקר כלי .13

  בארץ ישראל וישב לפסוק לסמכה סתומה זו פרשה באה  כן על, ממנו שכינה נסתלקה טעם מאיזה ידענו לא ועדיין
 לא  בימיהם תהיה לא שהגאולה היודעים הקודמים הדורות כי, הקץ ידיעת מן גדול נזק שימשך שמהידוע לפי, גושן

  כשביקש   האומר (  קנז  רמז  ילקוט)  המדרש  על ,  בעקידה  פירש  וכן.  התמורה  ועל  הגאולה  על  לבקש '  ה  פני  את  ידרשו
  מידיעה כי, כבודי על חס  היית  שלא לומר רצה( כב מג  ישעיה) יעקב קראת אותי  ולא ה"הקב  אמר  הקץ לגלות יעקב

  כן   על,  הגאולה  מן  וכמתיאשים  לישב  ויבקשו   הקודמים  הדורות   פני  יבקשו  ולא  אותי  יקראו   שלא  זה  נזק  ימשך  זו
,  תמיד  ישועתו  קץ  מחכים  ויהיו  מלכם  דוד  ואת'  ה  פני  את  יבקשו  ודור  דור  שבכל  כדי   האחרון  הקץ'  ה  וחתם  סתם
  המתישבים  הארץ  עמי  המה  רבים  מקום  מכל  נודע  הקץ  שאין  בזמן  אפילו  בינינו  מצויה  זו  מדה  בעוונינו  כאשר

  פני את דורשין אינן לעולם  זו ובסיבה ,הקיום בנין אבנים ושל וחשובים ספונים בתים להם ובונין העמים בארצות
 .שמה   מניחם ה"הקב כן ועל, ארצם אל  להביאם לב בכל' ה

  בארץ  אחוזה  להם  ולהיות  תושבים  להיות  שביקשו,  ישראל  באשמת  מדבר  גושן  בארץ  ישראל  וישב  פסוק  זו  ולהנחה
  לא כי בבירור ידעו אשר הראשונים הדורות כן על, םלה נודע  היה מצרים גלות  שקץ לפי להם בא זה ונזק, להם לא

 ויחי   פסוק  זה  לפסוק  סמך  כן  על,  מצרים  בארץ  ואחוזה  קבע  של  ישיבה  להם  ביקשו  ההוא  הגאולה  תהיה  בימיהם
  אם   כי ,  יעקב  רוח   לא  אבל  יעקב לויחי  גרם נודע  קצם  שהיה מחמת  הדורות  לאותן   הנמשך  זה  שנזק  דלהורות  יעקב
 : לדורות זה נזק יתפשט ושלא האחרון הקץ יגלה שלא  כדי חי היה לבדו יעקב

 
 ספר תהילים פרק קלב   .14

יר ַהַמֲעלֹות ְזכֹור ְיֹהוָה ְלָדוִׁד ֵאת ָכל ֻעּנֹותֹו:       )א( שִׁ

יר יֲַעֹקב: ְשַבע ַליֹהוָה ָנַדר ַלֲאבִׁ ר נִׁ ׂש ְיצּוָעי:    )ב( ֲאשֶׁ רֶׁ ה ַעל עֶׁ ֱעלֶׁ ם אֶׁ י אִׁ ל ֵביתִׁ ם ָאבֹא ְבֹאהֶׁ ֵתן ְשַנת ְלֵעיָני      )ג( אִׁ ם אֶׁ )ד( אִׁ

יר יֲַעֹקב:    ה:ְלַעְפַעַפי ְתנּומָ  ְשָכנֹות ַלֲאבִׁ ְמָצא ָמקֹום ַליֹהוָה מִׁ ְׂשֵדי יַָער:    )ה( ַעד אֶׁ ְפָרָתה ְמָצאנּוָה בִׁ ֵּנה ְשַמֲענּוָה ְבאֶׁ    )ו( הִׁ

ְשַתֲחוֶׁה ַלֲהֹדם ַרְגָליו:)ז( ָנבֹואָ  ְשְכנֹוָתיו נִׁ ָך:    ה ְלמִׁ ָך ַאָתה וֲַארֹון ֻעזֶׁ ְמנּוָחתֶׁ יָך  ֲהנֶׁ )ט( כֹ     )ח( קּוָמה ְיֹהוָה לִׁ ידֶׁ ק וֲַחסִׁ דֶׁ ְלְבשּו צֶׁ יָך יִׁ

ָך:    ְיַרֵּננּו: יחֶׁ ָך ַאל ָתֵשב ְפֵני ְמשִׁ ד ַעְבדֶׁ ְשַבע ְיֹהוָה לְ     )י( ַבֲעבּור ָדוִׁ ֵסא  )יא( נִׁ ית ְלכִׁ ְטְנָך ָאשִׁ י בִׁ ְפרִׁ ָּנה מִׁ מֶׁ ת לֹא יָשּוב מִׁ ָדוִׁד ֱאמֶׁ

י ְועֵ     ָלְך: יתִׁ ְשְמרּו ָבנֶׁיָך ְברִׁ ם יִׁ ם ֲעדֵ )יב( אִׁ י זֹו ֲאַלְמֵדם ַגם ְבֵניהֶׁ ֵסא ָלְך:ֹדתִׁ ָּוּה ְלמֹוָשב     י ַעד יְֵשבּו ְלכִׁ ּיֹון אִׁ י ָבַחר ְיֹהוָה ְבצִׁ )יג( כִׁ

יָה:)יד( זֹאת מְ     לֹו: תִׁ ּוִׁ י אִׁ י ֲעֵדי ַעד ֹפה ֵאֵשב כִׁ ם:     נּוָחתִׁ יַע ָלחֶׁ ְביֹונֶׁיָה ַאְׂשבִׁ יש  ְוֹכהֲ )טז(      )טו( ֵציָדּה ָבֵרְך ֲאָבֵרְך אֶׁ נֶׁיָה ַאְלבִׁ

יָה ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: ידֶׁ י:   יֶַׁשע וֲַחסִׁ יחִׁ ְמשִׁ י ֵנר לִׁ ן ְלָדוִׁד ָעַרְכתִׁ רֶׁ יַח קֶׁ ְזרֹו:)יח( אֹוְיָביו אַ    )יז( ָשם ַאְצמִׁ יץ נִׁ ת ְוָעָליו יָצִׁ יש ֹבשֶׁ      ְלבִׁ
 

 מאמר חמישי   -ספר הכוזרי  .15
אם המעשה אינו בגדר האפשרות יש תועלת מה בדבר אם ישמר האדם על הכונה ויתנצל לפני אלהיו על העדר  
המעשה כדרך שאנו מתודים בתפלתנו ומפני חטאינו גלינו מארצנו וכן בתפלות אחרות גם מי שמעורר בלב בני  

ה שנאמר אתה תקום תרחם  אדם אהבה למקום הקדוש הזה ראוי לשכר בלא ספק והוא מקרב עת בוא תקותנו כמ
ציון כי עת לחננה כי בא מועד כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו זאת אומרת ירושלים לא תבנה כי אם  

 כאשר ישתוקקו אליה בני ישראל תכלית תשוקה עד אשר יחוננו את אבניה ואת עפרה: 


