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אומר,  פרשת פקודי דף רכב.( פרשת ויחי דף רלא.)הזוה"ק 
לקח הקב"ה 'אבן' יקרה מתחת כסא קודם בריאת העולם ש

וזרק אותה ועפר, מים שהתגשמה ונקרשה מאש רוח  ,כבודו
. האבן שקעה במקום בו עתיד להיות המקדש בירושלים

עד למי בארץ כך שראשה האחד היה נעוץ בתוך התהום 
פרשת יתרו דף צא  הזוה"ק'אור החמה' על בפירוש  'עי)התהומות 

וראשה האחר היה למעלה ( ד"ה 'פוקד עון אבות' ממהרח"ו.
להיות 'קודש ויבנות בית המקדש במקום שבו עתיד לה

 .'הקודשים
אבן זו היא 'אבן הפינה' שממנה הושתת העולם ועליה שאל 

. ממנה התחיל ('ח, ו")איוב ל"ִמי ָיָרה ֶאֶבן ִפָנָתּה"  :איוב
  .להתפשט כל העולם ימינה ושמאלה ולכל הצדדים

מתחיל להתפתח שילוד אישה ל אתזהמדרש תלפיות מדמה 
בבטן אמו מהטבּור שבמרכז גופו והולך ונמתח לארבע 

 החל להתפשט לארבעת צדדיו.  כך גם העולם .צדדים
בתחילה התפשט האבן לכל השטח שעתיד להיות בו בית 
המקדש וירושלים שבתוך החומות, בהתפשטות צחה וזכה. 

עוד על כל ארץ ישראל שט המשיכה האבן להתפאחר כך 
והיא התקדשה, כשהתפשטותה היתה דקיקה וצחה בעפרה 
יותר מכל שאר עפר העולם אך לא כמו ההתפשטות 
הראשונה. ואחר כך היתה התפשטות שלישית לכל שאר 
חלקי האדמה מקום מושבם של שאר האומות, והיא היתה 

. כך נמצא שאבן התפשטות חשוכה וגסה בעפרה יותר מהכל
 .זו היתה באמצע וכל העולם התפשט מסביב לה

עליה כי  תיה"שהומבאר הזוה"ק מדוע נקרא שמה "אבן 
הקב"ה יסד בה  –י"ה' -לשון 'שת -. לכן 'שתיה' העולם עומד

 .ולםאת הע
אבן זו "אבן השתיה"  תלומר הסבר חדש מדוע נקראונראה 

יעקב אבינו  :פרק ל"ה() אליעזר רקי דרביפב בהקדם, מובא
לקח שנים עשר אבנים וׂשם אותם ביקש ללון בהר המוריה, 
וכשהשכים יעקב בבוקר, ראה  .למראשותיו והלך ללון

. אז ירד לו ֶשֶמן משמים שהאבנים הפכו להיות אבן אחת
ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַוִיַקח  כֵּ והוא יצק אותו על האבן שנאמר "ַוַישְׁ

ָבה ַוִיֹצק ֶשֶמן ֶאת  ַרֲאֹשָתיו ַוָיֶׂשם ֹאָתּה ַמצֵּ ָהֶאֶבן ֲאֶשר ָׂשם מְׁ
. אחר כך הקב"ה הטביע את האבן ח("ח, י"כ ויצא)ַעל ֹראָשּה" 

ואבן זו נעשתה 'אבן שתיה'  הזאת עד עמקי התהומות
 ץ.שמשם נמתחה כל האר

מתי נבנתה אבן  :רקי דרבי אליעזרשואל הרד"ל בפירושו לפ
 השתיה לפני בריאת העולם או בזמנו של יעקב אבינו?

אבן השתיה הראשונה היתה קיימת מימות בריאת רץ, ומת
העולם, אך היתה 'מתמוטטת' מפני עוונות בני האדם ולא 

יכלה שיבנה עליה המקדש עד שיעקב אבינו על ידי מעשיו 
העמידה באמצעות האבן החדשה ששקעה בתהום ונוספה 

ָבה" ) .לה ח( כי "ח, י"כ ויצאמטעם זה יעקב קרא לאבן "ַמצֵּ
 .ראשונה על עומדההציב את 'אבן השתיה' ה

 והנה, ."אבן השתיה" עומדת בזכות יעקב אבינו כי נמצא
פרשת )כדברי הזוה"ק  ,אשר היה עמוד התורהאבינו יעקב 

: על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ויצא דף קמו:(
א יעקב, העבודה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. התורה ד
 דא יצחק, גמילות חסדים דא אברהם. ע"כ. 
ואת התורה יש  .ומבואר שיעקב אבינו הוא עמוד התורה

 כן". וםהיצימאון "והוי שותה בצמא את דבר ללמוד בדרך של
ואין מים אלא תורה : ".(יז)מסכת בבא קמא אומרת הגמרא ב

אבן השתיה" "די לרמז שוכים". שנאמר הוי כל צמא לכו למ
עומדת בזכותו של יעקב אבינו עמוד התורה נקראת "אבן 

 ."השתיה
מעל לבית המקדש נמצא בזה נבוא ונבאר מה שמצינו כי 

ית  "ַשַער ַהָשָמִים" כפי שאמר יעקב ין ֶזה ִכי ִאם בֵּ אבינו "אֵּ
ֶזה ַשַער ַהָשָמִים"  ומבאר בספה"ק , ז("ח, י"כ ויצא)ֱאֹלִקים וְׁ

הוא : ש"שער השמים" )מעיין שלישי נהר ג'(חסד לאברהם 
בעצם חלֹון אחד מרובע הנמצא באמצע כיפת השמים, 
למעלה הוא צר ולמטה רחב. שיעורו הצר למעלה הוא כגודלו 

היה נתון תחת החלון.  בית המקדש לשל בית המקדש כך שכ
אמצע עוביו של החלון הוא כשיעור עיר הקודש ירושלים, 

א כמו כל ארץ ושיעור הגודל התחתון של החלון למטה הו
בדרך ישרה על בית דרך החלון הזה יורד השפע וישראל. 

 ש.המקד
כי הכהן שהיה מגורי דרשפתי כהן עה"ת לרבי מ רובספ

שהשפע שהיה יורד אל בית תב, כ )פרשת ויצא(האריז"ל 
יציקת השמן וזאת על ידי השתיה,  הכוונה היא לאבן דשקהמ

עקב אבינו שנאמר "ַוִיֹצק ֶשֶמן ַעל ֹראָשּה" שיצק יעל האבן 
ה' תהיה בית כי על ידי כן גרם ש'אבן השתיח( "ח, י"כ ויצא)

 .קיבול לקבלת 'השפע' היורד מהעליונים
)שיר השירים " כמובא במדרש שמן"והנה התורה נמשלה ל

ו וסופו מתוק, כך הן ר בתחילתממה שמן זה ": רבה א כא(
דברי תורה אדם מצטער בהן בתחילה ועושה בהן אחרית 

 טובה וכו'. 
ויש לומר, כי יעקב בחר ליצוק שמן הרומז לתורה, כדי 
 להורות, שעל ידי התורה זוכים לשפע היורד משער השמים

  . השתיה דרך אבן
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שער השפע יורד משער השמים אלא גם  קלא רעוד מצינו כי 
בספרו  כך כתב המהרח"ומקום עליית התפילות הוא  השמים

 . פרשת ויצא ד"ה ויחלום וכו'()'עץ הדעת טוב' 
 (ענף אדם הראשון ד"ה 'על פסוק')במדרש תלפיות  מובאו

אחרי שאדם הראשון גורש מגן עדן הוא הלך שמשום כך 
והתיישב בהר המוריה, כי ידע שהמקום מוכן לקבלת 
התפילה ורצה להתפלל שם על חטאו כך שישמע אותו 

 .הבורא מיד
לר' מאיר בן גבאי בחלק 'סוד )'תולעת יעקב' בספר וכותב 

הטעם  וזהש תפלות מעומד' דף יח ע"א ד"ה ובמדרשו של רשב"י(
שעם ישראל הנפוצים בכל קצוות הארץ מתפללים תמיד 
כנגד ירושלים ובית המקדש לפי ששם הוא 'שער השמים' 

 . ומשם התפילות עולות
שעיקר מקום שער השמים הוא מעל אבן ולפי דרכינו 

הכוונה היא שהתפילות עולות דרך אבן , אם כן השתיה
על יונה  )פרק ט'(רקי דרבי אליעזר בפ, וכך מובא השתיה

בבטן  הנביא שבלע אותו הדג אחרי זריקתו למים וכשהיה
וראה שם בני ת, שתיה קבועה בתהומו הדג "וראה שם אבן

קרח עומדין ומתפללין עליה, אמרו לו ליונה הרי אתה עומד 
היכל ה' התפלל ואתה נענה מיד אמר לו לדג עמוד  תחת

תפלה להתפלל, ועמד הדג  במקום עומדך שאני מבקש
העולמים  והתחיל יונה להתפלל לפני הקב"ה ואמר רבון כל
 ע"כ. י.נקראת ממית ומחיה הרי הגיעה נפשי למות החיינ

וקורא וז"ל: ( א' ,ז"ט)עה"ת פרשת אחרי מות וכתב רבינו בחיי 
סלע אבן שתיה שהיתה שם לפני הארון, ולמה נקרא אבן 

מתוך אותה שתיה שממנה הושתת העולם, משם חפר אוכל, 
פוק יבס אלאבן שתיה היה כהן גדול מתפלל על ישר

יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתהא שנה זו  :מזונותיהם ואומר
הבאה עלינו גשומה וטלולה ושחונה שנת שובע שנת רצון 
שנת ברכה שנת משא ומתן שנה שלא יצטרכו עמך בית 

וכו'. יעו"ש. הרי לנו  ישראל לפרנסה זה לזה ולא לעם אחר 
ישראל  בבית קה"ק על סיפוק צרכי ן הגדולתפילת הכהכי 

 ה. היתה מתוך אבן השתי
וז"ל:  )ברכות לב:( ולפי דרכינו יש לומר שכתב המהרש"א

שביטול תורה הוא המונע מלקבל תפלתו כמ"ש מסיר אזנו 
וכן כתבו התוספות  .כועבה. ע"משמוע תורה גם תפלתו ת

וכותייהו קי"ל ולכן אין מתפללין מתוך  :וז"ל (.)ברכות לא
קלות ראש ושחוק אלא מתוך כובד ראש ושמחה של מצוה 
כגון שעסק בדברי תורה ולכן נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי 

 . ע"כ. קודם תפלה
את אבן בנה יעקב אבינו עמוד התורה ינו יש לומר, דרכ יולפ

 קבלת התפילות של עם ישראל. קום מ - השתיה
, כי יעקב (פרשת ויחי) ב"לקוטי תורה"והנה גילה לנו האריז"ל 

, ט"מ )ויחינתגלגל ברבי עקיבא, ונרמז דבר זה בפסוק  אבינו
אבי"ר  - ל": "מידי אביר יעקב משם רועה אבן ישרא(ד"כ

 .יעק"ב הוא אותיות רב"י עקיב"א
רועה אבן ישראל" רומז על "ויש להוסיף על פי דרכו שגם 

 שכן יעקב אבינו העמיד את אבןיעקב אבינו ורבי עקיבא, 
השתיה, וכן רבי עקיבא העמיד את תורתו על ידי "אבנים 

 :פרק ו'() שחקו מים" כמובא באבות דרבי נתן
היה ולא שנה כלום. פעם אחת היה עומד "בן ארבעים שנה 

על פי הבאר. אמר: מי חקק אבן זו? אמרו לו: המים שתדיר 
נופלים עליה בכל יום. והיה רבי עקיבא מתמיה על זה. אמרו 

"אבנים שחקו ט( "ד, י")איוב ילו: עקיבא, אי אתה קורא 
מים"? מיד היה ר' עקיבא דן קל וחומר בעצמו: מה רך פסל 

תורה שקשין כברזל, על אחת כמה וכמה  דברי –את הקשה 
 .ללמוד תורה" חזר שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד

י תמר ׂשַ שֶ את אּזן הַ בֶ אֶ הָ : "וְׁ מתורגם( דף עב.פרשת נח )זוה"ק ה
שכל מי שרוצה . ים, זוהי אבן השתיהֱאֹלה יתֶיה בהה יִ בָ צמַ 

עם אבן זאת, שנאמר  נו נכנס אלאלהראות לפני רבונו, אי
אני " "בזאת יבא אהרן אל הקדש". ודוד משבח עצמו ואומר

בצדק אחזה פניך", וכל השתדלותו של דוד להראות באבן 
 כ.מעלה". ע" זאת כראוי כלפי

לבנות ולתקן את אבן השתיה,  -כלומר, שתכלית מעשינו 
שפע הטוב דרכה. וממילא, כשאדם בא  ועי"ז יושפע עלינו

האבן הזו, ולהראות  לפני הקב"ה, הוא צריך לבא לפניו עם
 .בנוי ומתוקן -שהחלק שלו באבן 

כלומר לא רק רבי עקיבא היה צריך ללמוד על תיקון מעשיו 
אלא כל יהודי ויהודי צריך להתבונן על אבן  מאבן השתיה,
והאם הוא זכה לתקן ת את החלק שלו בה, והשתיה, ולרא

 את החלק שלו בה או לא. 
רמז )פרשת וישב ובזה יש לפרש מה שהובא בילקוט שמעוני 

היות , "לה: "ולא שמע אליה לשכב אצלה" בעולם הז(ה"קמ
עמה" לעתיד לבוא. מטרונא שאלה לרבי יוסי אפשר יוסף בן 

 ?זההיה עומד בכל חומו ולא היה עושה את הדבר ה י"ז שנה
התחיל קורא מעשה ראובן  הביא לפניה ספר בראשית

 ומה אלו שהיו גדולים מר לה:ומעשה יהודה ותמר, א
וברשות אביהם לא כיסה עליהן הכתוב, זה שהוא קטן 

כמה וכמה. 'ולא שמע אליה' אמר  וברשות עצמו על אחת
של אביו ונתבייש  רבי שמע לה, אלא שהביא הקב"ה איקונין

 נטל הקב"ה אבן שתייה וא"ל אם -וברח. פעם שניה נכנס
תיגע בה הריני משליכו ואחריב את העולם, הה"ד 'ויפוזו 

 .'יעקב משם רועה אבן ישראל זרועי ידיו מידי אביר
לא בא יוסף לידי השתיה  אבןבננות ובעל ידי ההתהרי לנו כי 

אבן 'חטא, ויש לפרש, כי הראו לו מן השמים את חלקו ב
כשל בעבירה הרי שלא יזכה לתקן את חלקו ואם י 'השתיה

 ולכן נמנע ולא חטא.  'אבן השתיה'ב
 
 
 

 חדש !! רדיו קול תבונה!!!
 

 תוכן נקי לבית היהודי!!!

 

08-301-2400 
 1התחברו לשידור החי שלוחה 

 

 3ארכיון תכניות בשלוחה 

 

 079-52-44-800פקס: 

 יעורים של שהלשמיעת 
 

 הרב איתי בן אהרון 
 

 שלוחה 036171068בקול הלשון 
47 

 
להתענג השיעורים כמו כן בקו 

 0772618021בתענוגים: 


