


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
כיצד הגביהו את הכפורת הכבדה?

˘ל  עוביים  ול‡ ‡˙  ˘ל ‰כפור˙  עובי'  ר˜ ‡˙  ר˘"י  מבי‡  מ„וע 
˘‡ר ‰כלים? / מ„וע נ‡מר ר˜ ב‡רון "וע˘ו" ל˘ון רבים ול‡ כפי 
˘נ‡מר ב˘‡ר ‰כלים – "וע˘י˙" ל˘ון יחי„? / ‚ו„ל מ˘˜ל ‰‡רון 
מכריח ע˘יי˙‰ ע"י רבים „וו˜‡ ‡ר ‰כלים,̆  ו‰כפור˙ על מ˘˜ל̆ 

(ע"פ לקוטי שיחות חי"א שיחה א' לפרשתנו)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
ועשו לי מקדש – בזמן הזה (ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 123 ואילך)

חי"א   .84 עמ'  חי"ג  שיחות  לקוטי  (ע"פ  מי?  ע"י  ייבנה  השלישי –  המקדש  בית 
עמ' 98. חי"ח עמ' 418)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
כיצד משכינים את הקב"ה בעולם?

˘ל  בנס  מיוח„  מ‰   / ‚˘מיים?  ב„ברים  „וו˜‡  ˘ור‰ ‰˘כינ‰  כיˆ„ 
 / מ‰˜ב"‰?  ˘נמנע  „בר  י˘  ‰‡ם   / ‰מ„‰"?  מן  ‡ינו  ‡רון  "מ˜ום 
‰˘כינ‰  ‰˘כנ˙  מ‰ו˙   / ‰מנור‰?  בע˘יי˙  מ˘‰   ‰˘˜˙‰ ומ„וע 

במ˘כן ומ˜„˘

(ע"פ לקוטי שיחות ח"ו עמ' 152 ואילך)

י פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מקדש בתוך הבית! (ע"פ לקוטי שיחות חל"ו עמ' 128 ואילך)

להוכיח - "לשמי" (ע"פ לקוטי שיחות חט"ז עמ' 291)

חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .יא
בגדר אמה טרקסין לשיטת הרמב"ם

יסי˜ ‚„ר מחו„˘ ל˘י' ‰רמב"ם „‰כו˙ל ˘ע˘ו בין ˜ו„˘ ל˜‰"˜ 
‡ינו ר˜ ב‚„ר מחיˆ‰ ל‰ב„יל ‡ו מסך כנ‚„ ‰‡רון, ‡ל‡ מ˜ום ממ˘ 
ו˘יו˙ ו„יו˜ים ב„ברי ‰רמב"ם בפ"ע במ˜„˘; ועפ"ז מיי˘ב כמ‰̃ 

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ג עמ' 95 ואילך)

תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טז
בית הכנסת – קדושתו ומטרתו

בעז‰י״˙.

‰ננו  ˙רומ‰,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˙סו), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
עוב„ו  ו‡ף  ‡מיר˙ם,  כ‡ופן  ‰בי‡ורים 
מח„˘ ונערכו ע"י חברי ‰מערכ˙, ולפעמים 
בפרטי  ריבוי ‰˘˜ו"ט  בע˙ ‰עיבו„ ‰ו˘מט 
˘‰ם  כפי  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר

מקום תפילה ומקום לימוד
...[יהי רצון ש]בית הכנסת החדש ישמש הן בתור 

קדושה  שם   – בית-מדרש  בתור  והן  בית-הכנסת 

והתרוממות רוח באים לביטויים המלא, הן בתפילה 

נגלה  תורה,  בלימוד  הן  חסידית,  וחיות  בחמימות 

הנוגעים  והדינים  ההלכות  לראש  ולכל  וחסידות, 

חכמינו  של  היסוד  לעיקרון  בהתאם  יום,  היום  לחיי 

ז"ל, שהעיקר הוא קיום המצוות בפועל.

כנסת  בית  בתקופתנו,  ובמיוחד  הדורות,  ...בכל 

על טהרת הקודש, הינו יסוד היסודות לקיום התורה 

והמצוות, עבור הכלל ועבור הפרט.

(תרגום מאגרות קודש חכ"ג עמ' לב-ג)

בלימוד  עתים  מהקביעות   .  . נודעתי  בנועם 

וגודל   .  . הכנסת  בבית  ברבים  הקדושה  תורתינו 

בוודאי  הכנסת  בבית  תורה  שיעורי  דלימוד  הענין 

אין דורש אריכות, שהרי מבואר הוא בכמה מקומות 

מאמר  פי  על  ולהעדפה  לזירוז  אלא  באתי  ולא   .  .

בהשתדלות  זירוז  למזורזין,  אלא  מזרזין  אין  חז"ל 

להרבות מספר המשתתפים בשיעורי לימוד בתורה, 

נתגלתה  שבדורנו  התורה  ובפנימיות  דתורה  בנגלה 

מתפללי  כל  לכלול  להשתדל  וכן  החסידות,  בתורת 

בית הכנסת בזה...

(אגרות קודש חכ"ג עמ' קכא) 

...ויש לקשר האמור גם בפרשת שבוע זה, פרשת 

משכן,  דאיקרי  והמקדש  המקדש  לבנין  לה',  תרומה 

אשר  ועד  תפלה  מקום   – רז"ל  כדברי   – ענינם  אשר 

הארון  מקום  הקדשים:  לקדש  מכוונות  התפלות  כל 

– הוא ענין לימוד התורה...

(אגרות קודש חכ"ג עמ' קח) 

בית כנסת פתוח
בערב,  הכנסת  בבית  מנין  שאין  שכותב  ...מה 

השאלה  רק  זה  אין  כי  זה,  לתקן  להשתדל  הי'  כדאי 

של  והאיתנות  הקביעות  גם  אלא  בציבור,  דתפילה 

בית הכנסת אשר הבעלי-בתים והשכנים וכו' צריכים 

לדעת שפתוח הבית הכנסת לעתים תכופות ביותר, 

והשאיפה  שלפנים  בדורות  הדרישה  לו  ידוע  ובטח 

בכדי  הלילה  וכל  היום  כל  פתוח  יהי'  הכנסת  שבית 

שתדע כל הסביבה שכאשר ישנם כמה דקות פנויות 

יש להיכנס לד' אמות של תפלה, להביט בספר וכו'. 

היום  בחיי  בהשפעה  ואפילו  ברוחניות,  הענין  וגודל 

יומים ראינו ורואים במוחש.

(אגרות קודש חי"ב עמ' פב-ג)

עוסקים בקודש
ממה  פרקים  ראשי  כותב  בו   .  . למכתבו  במענה 

בבית  בקדש  משמש  הוא  עתה  ואשר  עליו,  שעבר 

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  פתגם  את  שמע  בטח   .  . הכנסת 

"קרא   – לשמש  בפנייתו  הצמח-צדק  בשם  שאמר 

ופירש  אור".  ויזרח  ש  ַלַּׁשמָּ קרא   – אור  ויזרח  ַלֶּׁשֶמׁש 

 – עבודתו  הכנסת  בית  ששמש  אדמו"ר,  מו"ח  כ"ק 

שיתפללו  לסייע  להיות  צריכה   – הפנימית  עבודה 

לאחר  תהלים  שיאמרו  כדבעי,  שילמדו  בלבביות, 

שאז  וכו',  הלימוד  שיעורי  את  וירחיבו  התפילה, 

מדה  הקב"ה  של  ומדתו  הכנסת.  בבית  אור  נעשה 

שהקב"ה  המקום  את  מאירים  שכאשר  מדה,  כנגד 

של  הבתים  את  מאיר  הקב"ה  תפילה,  בית  לו  קורא 

אלו המשתדלים בזה. וכמבואר בכמה ספרים...

(תרגום מאגרות קודש ח"י עמ' קיח)

הכנסת,  בית  למען  הטובה  מעסקנותו  שמעתי 

שיהי'  השפעתו  מנצל  ובוודאי  גזבר,  בתור  בפרט 

אחינו  בו  השמים,  שער  וזה  לשמו,  ראוי  בית-כנסת 

שבשמים,  לאביהם  כמים,  ליבם  שופכים  ישראל  בני 

לבבך  בכל  ואהבת  שמע  פעמיים,  אומרים  יום  ובכל 

בית  רק  לא  שיהי'  וגם  מאודך.  ובכל  נפשך  ובכל 

בשקידה,  לתורה  מדרש  בית  גם  אל  בקידה,  תפילה 

בשיעורים קבועים ונכונים, כמנהג מימים קדמונים.

לאיתנו,  מהרה  לשוב  לו,  יעמוד  הרבים  וזכות 

רצון  לעשות  עבודתו,  ולהמשיך  כנו,  על  ולעמוד 

קונו, מתוך בריאות נכונה, כהנה וכהנה.

(אגרות קודש חכ"ד עמ' כט)

בית הכנסת – קדושתו ומטרתו

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה

מכתבי עצה והדרכה בעבודת השי״ת בחיי היום יום



יזלקראת שבת

ל‰וסיף  ל‰ם  ‰ו˙ר  ˘ל‡  ס"ל  ‰רמב"ם 
ס˙ם ברוחב ‰בנין; ‡ל‡ ˘בנו‚ע ל‡מ‰ זו, 
˘ל  מ˜ום ˜בוע  לע˘ו˙  חייבים  ˘‰יו  כיון 
‰יו  ול‡  ‰˜„˘ים,  ו˜ו„˘  ˜ו„˘  בין  ‡מ‰ 
ממ„˙  ‡ו  ‰˜ו„˘  ממ„˙  לע˘ו˙ו  יכולים 
˜ו„˘ ‰˜„˘ים (כבבי˙ ר‡˘ון) כי "נס˙פ˜ 
 ˘„˜‰ ממ„˙  ‰י‰  ‰כו˙ל  עובי  ‡ם  ל‰ם 
יע˘ו‰ו  [ו‡ם  ‰˜„˘ים"   ˘„˜ ממ„˙  ‡ו 
מ‚רעים  ˘‰ם  ‡פ˘ר  ב˜„‰"˜,  ‡ו  ב˜ו„˘ 
ממ˜ום ‰˜ו„˘ ‡ו ממ˜ום ˜ו„˘ ‰˜„˘ים] 
– ‰יו מוכרחים מˆ„ „ינו „"‡מ‰ טר˜סין" 

ל‰ניח "‡מ‰ י˙יר‰".

סיום  ‚ם  ‰יטב  לנו  מבו‡ר  ומע˙‰ 
ר‡˘ון  במ˜„˘  "‡בל  ‰רמב"ם  „ברי 
[„‰יינו ‰מ˘כן, לפירו˘ ‰כסף מ˘נ‰] ל‡ 
˘נ‡מר  בלב„  ‡ח˙  פרכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰ 
כוונ˙ו  ˘בז‰  ו‚ו'",  לכם  ו‰ב„יל‰ ‰פרכ˙ 
ל‰„‚י˘ ˘ע˘יי˙ ˘˙י ‰פרוכו˙ בבי˙ ˘ני 
‰ו‡ (ל‡ ע˘יי˙ ‰ב„ל‰ בין ˜„˘ ו˜„‰"˜, 
˘לכן  טר˜סין,  ‰‡מ‰  מ˜ום  ייחו„  ‡ל‡) 
פרוכו˙  ˘˙י  ˘ני  בבי˙  לע˘ו˙  ‰וˆרכו 
 – – ‰מ˘כן  ר‡˘ון  כ"במ˜„˘  „ו˜‡, „ל‡ 
בלב„  ‡ח˙  פרכ˙  ‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  (˘)ל‡ 
כמו]  ‰ו‡  ‰מ˘כן  פרוכ˙  ˘‚„ר  [כיון 

˘נ‡מר ו‰ב„יל‰ ‰פרכ˙ לכם ו‚ו'".

לקראת שבת „

כיצד הגביהו את הכפורת 
הכבדה?

מדוע מביא רש"י רק את עובי' של הכפורת ולא את עוביים של שאר הכלים? / מדוע נאמר רק בארון "ועשו" 
לשון רבים ולא כפי שנאמר בשאר הכלים – "ועשית" לשון יחיד? / גודל משקל הארון והכפורת על משקל 

שאר הכלים, שמכריח עשייתה ע"י רבים דווקא

‰‡רון,  ע˘יי˙  על  ‰ˆיווי  וב˙וך  וכליו.  ‰מ˘כן  ע˘יי˙  ‡ו„ו˙  ‰כ˙וב  מˆוו‰  בפר˘˙נו 
ט‰ור,  ז‰ב  כפור˙  "וע˘י˙  ‰‡רון:  על  מונח˙  ˘‰י˙‰  ‰כפור˙,  ע˘יי˙  על  ‰מˆו‰  ב‡‰ 

‡מ˙ים וחˆי ‡רכ‰ ו‡מ‰ וחˆי רחב‰" (כ‰, יז).  

ומפר˘ ר˘"י: 

עובי  על  ומונח˙  ‡רון,  ˘ל  כרחבו  ורחב‰  ‡רון,  ˘ל  כ‡רכו   – ‡רכ‰  וחˆי  "‡מ˙ים 
‰כ˙לים ‡רבע˙ן; ו‡ף על פי ˘ל‡ נ˙ן ˘יעור לעובי‰, פיר˘ו רבו˙ינו ˘‰י' עובי' טפח".  

ו„ברי ר˘"י ‡לו – ˘בסוף ‰'„יבור' – „ור˘ים בי‡ור: 

‡) י„וע‰ „רכו ˘ל ר˘"י, לפר˘ ‡˙ "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡" בלב„; ובעניננו – כיון ˘‰כ˙וב 
ל‡ פיר˘ ‡˙ ˘יעור עובי ‰כפור˙, מ„וע ר˘"י מבי‡ ז‡˙? וכי מ‰ יחסר ב‰בנ˙ ‰פ˘ט ‡ם 

ל‡ נ„ע ‡˙ עובי ‰כפור˙? 

ב) מ‡י ˘נ‡ עובי' ˘ל ‰כפור˙ מעוביים ˘ל ˘‡ר ‰כלים, כמו: ‰˘ולחן, ˘נ˙פר˘ ‡רכו 
רוחבו ו˜ומ˙ו ול‡ נ˙פר˘ עוביו – מ„וע ‡יפו‡ מפר˘ ר˘"י „ו˜‡ ‡˙ עובי' ˘ל ‰כפור˙? 

ב. וי˘ לומר ‡' מ‰בי‡ורים ב„ברי ר˘"י ‡לו (ועו„ י˘ לפר˘ בז‰. ור‡‰ מ˘נ"˙ במ„ור ז‰ ל˘"פ 
˙רומ‰ ˙˘"ע), ˘נ˙כוון ל‰סביר למ‰ ˘ינ‰ ‰כ˙וב בל˘ון ‰ˆיווי „ע˘יי˙ ‰‡רון:  

בע˘יי˙ ˘‡ר ‰כלים ו‰ב‚„ים ל˘ון ‰כ˙וב ‰ו‡ – "וע˘י˙", כמו: "וע˘י˙ ˘ולחן" (כ‰, 
כ‚), "וע˘י˙ מנור˙ ז‰ב" (כ‰, ל‡) – וכן בכולם; 

ביאורים בפשוטו של מקרא

שבת שבתלקראת שבתלקראת המדור מודפס קלקראת שבתלקראת
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

‡מנם ב‡רון נ‡מר "וע˘ו ‡רון עˆי ˘טים ‚ו'" – ל˘ון רבים. 

ו‰נ‰ מובן, ˘‚ם ב‡ו˙ם כלים ˘נ‡מר ב‰ם "וע˘י˙" ‡ין ‰כוונ‰ כפ˘וטו, ˘מ˘‰ לב„ו 
ב‰ן  ˘נ‡מר  ‰מל‡כו˙  ‡לו  כל   ˙‡ ˘יע˘‰  ‰נמנע  „בר  (ו‰ו‡  בפועל  ‰עו˘‰  י‰י'  ‰ו‡ 
[ובר˘"י  לב  חכמי  וכמ‰  כמ‰  י„י  על  ˘נע˘‰  במ˜ר‡  מפור˘  ‰רי  ו‡„רב‰,  "וע˘י˙"); 

מפור˘ (פ˜ו„י לט, ל‚) "˘ל‡ ע˘‰ מ˘‰ ˘ום מל‡כ‰ במ˘כן"!] – 

‰ל˘ון  מ˙‡ים  מ˜ום  מכל  מ˘‰),  י„י  על  (ול‡  רבים  י„י  על  ˘נע˘‰  ˘‡ף  ועכˆ"ל 
"וע˘י˙" ‰מ„בר למ˘‰, מכיון ˘‰ע˘יי' נע˘י˙ על פיו [ומˆינו בכ"מ ˘ל˘ון כזו מ˙‡ימ‰ 
‚ם ב‡ם ל‡ ייע˘‰ ‰„בר במו י„יו ממ˘, ומוכרח ‰ו‡ במ"˘ "וי‰י בונ‰ עיר" (בר‡˘י˙ „, יז), 
ומפר˘ ר˘"י „˜‡י על ˜ין ˘‰ו‡ בונ‰ ‰עיר. ו‰רי פ˘וט ˘‡ין בכוחו ˘ל ‡י˘ ‡ח„ לבנו˙ 

עיר ˘לימ‰, ו‰פירו˘ ‰ו‡ ˘נבנ˙‰ על פיו]. 

ומע˙‰ ˆ"ב, „מכיון ˘בכל ‰כלים נ‡מר "וע˘י˙" ל˘ון יחי„ – ‚ם ב‡ו˙ם כלים ˘נע˘ו 
בפועל על י„י רבים – מ„וע נ˘˙נ‰ ‰‡רון ˘בו נ‡מר במפור˘ "וע˘ו" ל˘ון רבים?

 – ועו„)  ‰חיים.  ‡ור  (רמב"ן.  ‰˙ור‰  ממפר˘י  ובכמ‰  ב)  פל"„,  (˘מו"ר  במ„ר˘  ‰˜˘ו  [וכן 
ו˙ירוˆם ‡ינו ב„רך "פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"]. 

מובן  ˘בז‰   – ‰כפור˙  עובי   ˙‡ מ„‚י˘  ˘‰ו‡  בז‰  ר˘"י  מיי˘ב  ז‰  ל˘ון  ו„יו˜   .‚
‰מיוח„ ב‡רון ל‚בי ˘‡ר ‰כלים, ˘„ו˜‡ בו נ‡מר "וע˘ו" ל˘ון רבים, מ˘ום ˘בו מוכרח˙ 
רבים ‰נ‰ ‡ין  ˘ל  בפועל ‰˘˙˙פו˙  ב˘‡ר ‰כלים ‰י˙‰  ˘‚ם  ˘‡ף  ו‰יינו,  רבים;  ע˘יי˙ 
˘י˘˙˙פו  מיוח„  ‰כרח  בו  ˘‰י'  ב‰‡רון  מ˘‡"כ  בפ"ע,  וכלי  כלי  כל  בע˘יי˙  מוכרח  ז‰ 

רבים בע˘יי˙ו.  

בי‡ור ‰ענין: 

לז‰  ונוסף   – טפח  ובעובי  רחב‰",  וחˆי  ו‡מ‰  ‡רכ‰  וחˆי  "‡מ˙ים  ˘‰כפור˙  מכיון 
מ„ובר  – ‰רי  מן ‰כפור˙  נע˘ו ‰כרובים ‰יוˆ‡ים  ˘ממנו  כולל˙ ‡˙ ‰ז‰ב ‰רב  ‰רי ‰י‡ 
בח˙יכ˙ ז‰ב רב˙ מ˘˜ל, ו‡ין בכחו ˘ל ‡„ם ‡ח„ לעבו„ ולע˘ו˙ ז‰ לב„ו, ‡ם ל‡ בסיוע 

˘ל עו„ ‡נ˘ים. 

ז‡˙ ועו„, ˘‰רי ל‡ מ„ובר כ‡ן ר˜ על ע˘יי˙ ‰כפור˙ כח˙יכ˙ ז‰ב ‰עומ„˙ על ‰˜ר˜ע, 
‡ל‡ ˘‰יו ˆריכים ל‰‚בי' כל ח˙יכ‰ זו ול‰ניח‰ על ‚בי ‰‡רון; ומפ˘טו˙ ‰כ˙וב (פר˘˙נו 
כ‰, כ‡) מ˘מע ˘נ˙ינ˙ ‰כפור˙ על ‰‡רון ‰י‡ ‚מר ע˘יי˙ ‰‡רון, ומובן מ‰ ˘נ‡מר ב‡רון 

מוכרח˙  ‰י˙‰  ˘עליו)  ‰כפור˙  עם  (ב˘לימו˙,  ע˘יי˙ו  ל˘ם  כי   – רבים  ל˘ון  "וע˘ו" 
‰˘˙˙פו˙ ˘ל כמ‰ בני ‡„ם ביח„. 

מ˘‡  ז‰  ˘‚ם  לט),  (כ‰,  ט‰ור"  ז‰ב  "ככר  ˘‰י˙‰  ˘‡ף   – מ‰מנור‰  ˘ונ‰ ‰‡רון  [ובז‰ 
כ"‡  ˘עומ„ים  כלי'"  בˆירוף "כל  ר˜  לב„‰ ‡ל‡  ˘ל ‰מנור‰  ז‰  מ˘˜ל  ל‡ ‰י'  כב„, ‰רי 
בפ"ע (ר‡‰ רמב"ן ˘ם). ו‚ם ‡˙"ל ˘ז‰ו מ˘˜ל ‰מנור‰ לב„‰ (כפירו˘ ‰ר‡"ם ˘ם) – ‰רי מפור˘ 

בר˘"י (כ‰, ל‡) ˘מ˘‰ לב„ו טלטל ‰ככר ו‰˘ליכו ל‡ור. 

לקראת שבת טז

‡מ‰",  עביו  כו'  מב„יל  כו˙ל  "‰י‰ 
חל˜  ‡ל‡  ‰ו‡,  ער‡י  „בר  ל‡ו  „"כו˙ל" 
בפני  ˘ם  ז‰  מ˜ום  על  וי˘  ‰בנין.  מעˆם 

עˆמו – "„ביר".

חלו˜   ˜"‰„˜ „‰נ‰  י"ל  ‡חר  ובס‚נון 
‚„ר  ˘‰י‡  ‰בי˙,  חל˜י  מכל  ב˜„ו˘˙ו 
˜„ו˘‰ ˘למעל‰ מכל מ˜ומו˙ ‰מ˜ו„˘ים 
ו‡ילך);  מ"ז  פ"‡  כלים  ע˘ר ˜„ו˘ו˙ –  בענין  (עיי' 

‡חר˙  „ר‚‡  עו„  ר˜  ‡ינו  ˜„ו˘˙ו  ו‚„ר 
˘כ"‡  ל˘‡ר ‰˜„ו˘ו˙  ב„ו‚מ‡  ב˜„ו˘‰, 
מ‰ן מ˜ו„˘˙ מ„ר‚‡ ˘למט‰ ממנ‰, ‡ל‡ 
˘למט‰  ‰˜„ו˘ו˙  מכל  מוב„ל˙  ˜„ו˘˙ו 
˘ם).  בל' ‰מ˘נ‰ „כלים  בז‰  (ו„ו"˜ ‰יטב  ‰ימנו 
ר˜   ‡‰˙ ˘‰‰ב„ל‰  בז‰  „י  ‡ין  ולפיכך 
בין  ‰‰ב„לו˙  (כ˘‡ר  „כו˙ל  מחיˆ‰  ע"י 
ובעינן  ˜בוע,  „בר  ˘‰ו‡  ‡ף  מ˜ומו˙)  ב' 
˘י‰י‰ „ו˜‡  ˘˜„ו˘˙ו ˜בוע‰)  (בב‰מ"˜ 
בין  "ממוˆע"  כעין  ˘‰ו‡  בפ"ע  מ˜ום 
‰ו‡  ז‰  ומ˜ום  ‰˜„˘ים,  ו˜ו„˘  ˜ו„˘ 
בי˙  ל‰ל'  בחו"ב  (ועיי"ע  ביני‰ם  ‰מב„יל 
‰בחיר‰ סימן כב, ‰בי‡ור ‡מ‡י ‚ם לטעם ז‰ ‰„בר 

נˆרך ר˜ בבי‰מ"˜ ˘‰י‰ בנין ˜בוע).

˘‚ם  ס"ל,  „‰רמב"ם  לב‡ר,  י˘  ובז‰ 
חייבים  ‰יו  כו˙ל,  ע˘ו  ˘ל‡  ˘ני  בבי˙ 
˘ז‰ו  ‰"„ביר",  מ˜ום  ˘ל  זו  ‡מ‰  ל‰ניח 
‡ח„ מ‚„רי "בי˙ ‰מ˜„˘", ˘ˆריך ל‰יו˙ 
מ˜ום בפ"ע – רוחב ‡מ‰ – בין ‰˜„˘ לבין 
בל˘ון  מ„ויי˜  ז‰  וענין  ‰˜„˘ים.   ˘„˜
‰רמב"ם ב‰לכ‰ זו, ˘כ˙ב "ול‡ בנו כו˙ל 
בבי˙ ˘ני ‡ל‡ ע˘ו ˘˙י פרוכו˙ ‡ח˙ מˆ„ 
וביני‰ן   ˘„˜‰ מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜
בר‡˘ון"  ˘‰י‰  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„  ‡מ‰ 
"כנ‚„  ‰רמב"ם  ל˘ון  ‡ריכו˙  „לכ‡ור‰   –
יי˙ור‡  ‰י‡  בר‡˘ון"  ˘‰י‰  ‰כו˙ל  עובי 
„‚„ר  ללמ„נו,  ב‡  ˘בז‰  ‡ל‡   – „לי˘נ‡ 

בי˙ ‰מ˜„˘ ‚ופי‰ מחייב ל‰ניח ‡מ‰ זו.

פרוכ˙ ‡ח˙  ע˘ו  ˘ל‡  ‚ם ‰טעם  וז‰ו 
פרוכו˙  ˘˙י  "ע˘ו  ‡ל‡  ‡מ‰  ˘עובי‰ 
מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜ מˆ„  ‡ח˙ 
 – ‰כו˙ל"  עובי  כנ‚„  ‡מ‰  וביני‰ן   ˘„˜‰
‰י˙‰  ל‡  ‰פרוכו˙  ˘ע˘ו  בז‰  ‰כוונ‰  כי 
בין  ו‰ב„ל‰  מחיˆ‰  ע˘יי˙  ל˘ם  (ר˜) 
‰˜ו„˘ ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים, ‡ל‡ ל˘ם ע˘יי˙ 
מ‰  ˘פיר  מבו‡ר  „בז‰  ‰"„ביר".  מ˜ום 
˘עי"ז  ‰ˆ„„ים,  מב'  פרוכו˙  ˘˙י  ˘ע˘ו 
[וע"„  עˆמו  בפני  זו  ‡מ‰  מ˜ום  נ˙ייח„ 
פרוכ˙  ˘˙י  "ועבו„  בסו‚יין  ר˘"י  פירו˘ 
‰מחיˆ‰"].  מ˜ום  ‡ויר  ביני‰ן  ל˜לוט   –
פרוכ˙ ‡ח˙ (‚ם ‡ם  ר˜  מ˘‡"כ ‡ם ‰י˙‰ 
˘"פרוכ˙"  ע"ז  נוסף  ‰רי  ‡מ‰),  עובי‰ 
‡ח˙  פרוכ˙  ע"י  ‰רי  כנ"ל,  ער‡י  ‰ו"ע 
˘עובי‰ ‡מ‰ ל‡ נ˙ייח„ מ˜ום ז‰ כמ˜ום 

נפר„ בפ"ע.

בין  סבר˙ ‚וף ‰פלו‚˙‡ ‰נ"ל  ‚ם  וז‰ו 
‡י  ‡לו,  פרוכו˙  במ˜ום  ו‰˙וס'  ‰רמב"ם 
 ‡‰„ ל‡ו,  ‡ו  ˘לימ‰  ‡מ‰  ביני‰ן  ‰י˙‰ 
ל˘יט˙ ‰˙וס' ˘ענינן ˘ל פרוכו˙ ‡לו ‰ו‡ 
ו‰‰ב„ל‰  ‚ו'",  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰  מˆ„ 
‚ופ‡, ‰רי ‰פרוכ˙ ‰חיˆונ‰  בפרוכ˙  ˆ"ל 
"˘מˆ„  כ„י  זו,  ‡מ‰  במ˜ום  „ו˜‡  ˆ"ל 
ומ˙חיל˙   ˘„˜ י‰‡  פרוכ˙  ˘ל  חיˆון 
˜„˘ים";   ˘„˜ ‰כל  י‰‡  ולפנים  עובי‰ 
ע˘יי˙  עי˜ר  ‰רמב"ם,  ל˘יט˙  מ˘‡"כ 
˘ל  מ˜ומ‰  לייח„  ‰י˙‰  ‡לו  פרוכו˙ 
‰‡מ‰ טר˜סין, ו‡"כ ‡„רב‰, ˆ"ל "ביני‰ן 

‡מ‰ כנ‚„ עובי ‰כו˙ל ˘‰י‰ בר‡˘ון".

ע˘ו  „ל‡   ‡‰ ˘פיר  נמי  ‡˙י  ובז‰ 
˘‰ניחו  ‡ף  ˘ני,  בבי˙  יו˙ר  רחב  כו˙ל 
‚ם  כי  ר‡˘ון),  ממ˜„˘  (יו˙ר  י˙יר‰  ‡מ‰ 



טולקראת שבת

ל‡ ‰י˙‰ ˘ם ‡ל‡ פרוכ˙ ‡ח˙ כו'" כוונ˙ו 
‰ב„ל‰.  מ˘ום  ‰י‡  ˘‡ף  „מ˘כן  לפרוכ˙ 
בין  ‰ני‚ו„  ל‰זכיר  ‰ˆורך  ˆע"˜  וע„יין 

בי˙ ˘ני ל‰מ˘כן בז‰. 

ח„˘  בי‡ור  בז‰  לב‡ר  נר‡‰  ולז‰ 
ב‚„ר ‡מ‰ טר˜סין ל„ע˙ ‰רמב"ם. „‰נ‰, 
לענין פרוכ˙ זו מˆינו ב˜ר‡ כמ‰ ל˘ונו˙, 
(פר˘˙נו  נ‡מר  וכליו  ע˘יי˙ ‰מ˘כן  בˆיווי 
כו, ל‚) "ו‰ב„יל‰ ‰פרוכ˙ לכם בין ‰˜ו„˘ 

‰˜מ˙  בˆיווי  ‡בל  ‰˜„˘ים",  ˜ו„˘  ובין 
˘ם  "ו˘מ˙   (‚ מ,  (פ˜ו„י  נ‡מר  ‰מ˘כן 
 ˙‡ ‰‡רון  על  וסכו˙  ‰ע„ו˙  ‡רון   ˙‡
ב‰:  ‡י˙נ‰ו  ענינים  „ב'  ו‰יינו  ‰פרוכ˙". 
˜ו„˘  ובין  ‰˜ו„˘  בין  מב„ל˙  מחיˆ‰ 

‰˜„˘ים, ומסך על ‰‡רון.

‰פרוכ˙,  ב„ין  ל‰ס˙פ˜  י˘  ומע˙‰ 
וי˘  עי˜ר,  ‰וי  ‰˙˘מי˘ין  מ˘ני  ‡יז‰ 
˘בבי˙  טר˜סין  ל„ין ‡מ‰  ‚ם  נפ˜"מ  בז‰ 
ר‡˘ון, „לפום רי‰ט‡ מ‡חר ˘מ˜ום ‡מ‰ 
˘‰י‰  ‡ל‡  „מ˘כן  פרוכ˙  במ˜ום  ‰י‰  זו 
ב'  ‰יו  בו  ˘‚ם  מס˙בר‡  בנוי,  בכו˙ל 
ובין ˜ו„˘  בין ˜ו„˘  מחיˆ‰  ענינים ‡ל‰, 
‰˜„˘ים, ו‚ם מסך על ‰‡רון. ונר‡‰ ˘בז‰ 
‰בי‡  בסו‚יין  „ר˘"י  ו˙וס',  ר˘"י  נחל˜ו 
"טר˜סין" ‰ו‡  ˙יב˙  „פירו˘  מ‰ירו˘למי 
"וי"מ  כ˙בו  וב˙וס'   ,"ıוחו פנים  "ל˘ון 
מל˘ון טרו˜ו ‚לי ˘ס‚ור ‰י‰ לפנים ‰ימנו 
˘ז‰ו  „ל‰פירו˘  בסיני",  ˘ני˙נו  ‰לוחו˙ 
מטעם  ˘‰ו‡  בפ˘טו˙  י"ל   "ıוחו "פנים 
˘ז‰ו כו˙ל ‰מפסי˜ בין פנים וחוı, ˜ו„˘ 
(בעי˜ר)  ‰ו‡  ול˙וס'  ו˜ו„˘,  ‰˜„˘ים 
מטעם ז‰ ˘‰ו‡ מסך על ‰‡רון. ומ"מ בין 
ל‰ב„ל‰  מחיˆ‰  ‰ו‡  ˘עי˜ר‰  נ‡מר  ‡ם 
על  ל‰‚ין  ‰ו‡  „עי˜ר‰  נ‡מר  ‡ם  ובין 
‰טפל  ˘ימו˘  ‰ו‡  ענינ‰  ע„יין,  ‰‡רון, 

 – ובמ˜„˘  במ˘כן  ˘‰י‰  ‡חר  ל„בר 
˘מ˘מ˘˙ ‡˙ ˜ו„˘ ‰˜„˘ים במחיˆ‰ ‡ו 

˘מ‚ינ‰ על ‰‡רון.

‡חר˙  ˘יט‰  „ל‰רמב"ם  י"ל  ‡מנם 
בז‰ וס"ל „ל‡ ‰רי ‡מ‰ טר˜סין ˘במ˜„˘ 
כ‰רי פרוכ˙ ˘במ˘כן, „‡ף ˘‰פרוכ˙ ‡כן 
ל‡),  כו,  פר˘˙נו  פר˘"י  (ר‡‰  ‰י‡  כן  כ˘מ‰ 
מ˘מ˘˙  ‡ל‡  עˆמי  ו‚„ר  ˘ם  ל‰  ˘‡ין 
‡חרים,  ל„ברים  כמסך  ‡ו  כמחיˆ‰  ר˜ 
‚ם  ב‰  י˘  ˘במ˜„˘  טר˜סין  ‡מ‰  מי‰‡ 
˘‰י‡  במ˜„˘,  עˆמו  בפני  מ˜ום  ˘ל  ‚„ר 
‚"כ  מ˘מ˘˙  זו  ˘‡מ‰  בפ"ע, ‡ל‡  חפˆ‡ 
פעול˙‰  ר˜  „ז‰ו  ‰יינו  ומסך,  ל‰ב„ל‰ 
מז‰  מ˘מע  ו‰כי  ‚„ר‰.  מעˆם  ‡ינו  ‡בל 
בפ"ע  ב˘ם  ב˜ר‡י  ז‰  מ˜ום  ˘נ˜ר‡ 

"„ביר", כמבו‡ר בסו‚יין.

ע"פ   – לומר  י˘  „מיל˙‡  ובטעמ‡ 
‰בחיר‰  בי˙  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם  „ברי 
"מ"ע לע˘ו˙ בי˙ ל‰' כו' וע˘ו לי מ˜„˘, 
מ˘‰  ˘ע˘‰  מ˘כן  ב˙ור‰  נ˙פר˘  וכבר 
רבינו ו‰י‰ לפי ˘ע‰ כו'", ונ˙' כבר במ"‡ 
˘כוונ˙  ˙רומ‰ ‡)  חכ"‡  ˙רומ‰ ‚,  חט"ז  (ל˜ו"˘ 

ר˜  ‰י‰  (˘‰מ˘כן  זו  ב‰„‚˘‰  ‰רמב"ם 
‰חילו˜  יסו„  ‰ו‡  ˘בז‰   – ˘ע‰")  "לפי 
˘ע˘‰  ‰מ˘כן  בין  „ברים  בכמ‰  ˘מˆינו 
‰י‰  ˘‰מ˘כן  ‰מ˜„˘,  בי˙  לבין  מ˘‰ 
בי˙ ‰מ˜„˘ ‰ו‡  מ˘‡"כ  ˘ע‰"  ר˜ "לפי 
בעניננו,  וע„"ז  ו‡כ"מ.  ˜בוע.  ובנין  בי˙ 
‰„בר  ‰רי  ער‡י  בנין  ר˜  ˘‰י‰  „במ˘כן 
‰מב„יל בין ‰˜ו„˘ ו˜ו„˘ ‰˜„˘ים (ומ‚ן 
על ‰‡רון) ל‡ ‰י‰ חל˜ מ‚וף ‰בנין, ‡ל‡ 
„בר  ˘‡ינו  מור‰  ז‰  ˘˘ם  "פרוכ˙",  ר˜ 
ב˘ביל  מחיˆ‰  ‡ל‡  ‰בנין,  ב‚וף  ˜בוע 
‰‡רון);  על  ‰‚נ‰  (‡ו  ‰‰ב„ל‰  פעול˙ 
˜בוע  בנין  ˘‰י‰  ‰מ˜„˘,  בבי˙  מ˘‡"כ 

לקראת שבת ו

בכחו˙  ל‰˜ימם  ול‡ ‰י' ‡פ˘ר  ביו˙ר  כב„ים  ˘‰יו  ˘‡ף   – מ‰˜ר˘ים  ˘ונ‰ ‰‡רון  וכן 
ל‰˙עס˜  ‡פ˘ר  ו‰י'  לע˘יי˙ם  מ˙ייחס  "וע˘י˙"  ‰ˆיווי  ‰רי  ל‚),  לט,  פ˜ו„י  (ר˘"י  ר‚ילים 
ע˘יי˙ו  ל˘ם  ˘‰י' ‰כרח –  ב‡רון  מ˘‡"כ  על ‰˜ר˜ע,  מו˘כב  כ‡˘ר ‰ו‡  בע˘יי˙ ‰˜ר˘ 

ב˘לימו˙ – ל‰‚בי' ‰כפור˙ ול‰ניח‰ על ‰‡רון].

בˆל‡ל ‡˙  "ויע˘  ע‰"פ   ,(‡ (לז,  וי˜‰ל  בפ'  ר˘"י  „ברי  ‚ם  לב‡ר  זו ‰רווחנו  ול„רך   .„
‰‡רון" – וז"ל: 

"ויע˘ בˆל‡ל – לפי ˘נ˙ן נפ˘ו על ‰מל‡כ‰ יו˙ר מ˘‡ר חכמים נ˜ר‡˙ על ˘מו".  

 ˙‡ ע˘‰  לב„ו  ˘בˆל‡ל  מפ˘וטו,  ‰כ˙וב   ˙‡ ר˘"י  ‰וˆי‡  מ„וע  מובן,  ‡ינו  ולכ‡ור‰ 
‰‡רון? 

[ו‡ף ˘בוו„‡י ‰˘˙˙ף בˆל‡ל בע˘יי˙ כל כלי ‰מ˘כן, ול‡ ב‰‡רון בלב„ – מכל מ˜ום 
‡פ˘ר לפר˘ ˘‰‡רון ‰י' ‰כלי ‰יחי„י ‡˘ר ע˘‰ו בעˆמו, בלי סיוע זול˙ו; ו‰טעם מובן: 
מכיון ˘‰‡רון ‰י' „בר ‰עי˜רי ו‰מ˜ו„˘ ביו˙ר מכל כלי ‰מ˘כן – לכן נע˘‰ „ו˜‡ על י„י 

בˆל‡ל ˘‰י' ‰חכם ‰עי˜רי מכל עו˘י מל‡כ˙ ‰מ˘כן]. 

‡מנם לפי ‰נ"ל ‡"˘, ˘‡י ‡פ˘ר לפר˘ ˘בˆל‡ל ע˘‰ ‡˙ ‰‡רון לב„ו – כי ‰רי ע˘יי˙ 
‰‡רון (ב˘לימו˙‰, כולל ‰נח˙ ‰כפור˙ ˘עליו) „ור˘˙ ב‰כרח ‰˘˙˙פו˙ ˘ל כמ‰ בנ"‡ 

ביח„, ˘ז‰ו ˘„ו˜‡ ב‰ˆיווי על ע˘יי˙ ‰‡רון נ‡מר "וע˘ו" ל˘ון רבים.

על  נפ˘ו  ˘נ˙ן  ˘לפי  ‡ל‡  כפ˘וטו,  ‡ינו  בˆל‡ל"  ˘"ויע˘  לפר˘  ר˘"י  ‰וכרח  ולכן 
מל‡כ˙ ‰‡רון לכן נ˜ר‡˙ על ˘מו. 

‡ך   – ‰ם  ˘ע˘ו  ‰מ˘כן  מל‡כ˙  על  נפ˘ם  נ˙נו  לב  ‰חכמי  ˘כל  ‰„בר  פ˘וט  ו‡מנם, 
בˆל‡ל נ˙ן נפ˘ו "יו˙ר מ˘‡ר חכמים" (כ„יו˜ ל˘ון ר˘"י) על מל‡כ˙ ‰‡רון, ולכן נ˜ר‡˙ 

ע˘יי˙ו על ˘מו „ו˜‡. 



וביאוריםעיונים וביאורים וביאוריםעיונים וביאוריםעיונים עיונים

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

ועשו לי מקדש – בזמן הזה
ועשו לי מקדש
(כה, ח)

מקום  "בכל  טז)  יא,  (בהעלותך  בספרי  שנינו 

 .  . עולמים  ולעולמי  לעולם  קיים  לי  שנאמר 

במקדש הוא אומר ועשו לי מקדש". ועד"ז איתא 

במדרש "בכל מקום שנאמר לי אינו זז לעולם לא 

מקדש"  לי  ועשו  במקדש   .  . לעוה"ב  ולא  בעוה"ז 

(אוה"ת  הצ"צ  אדמו"ר  כ"ק  ומבאר  ב).  פ"ב,  (ויק"ר 

בעוה"ז"  זז  "אינו  דענין  ובכ"מ)  א'תמב,  ס"ע  פרשתנו 

 .  . מעט  למקדש  להם  ואהי  דכתיב  "משום  הוא 

גם  זז  שאין  הרי  א"כ  כנסיות,  בתי  אלו   .  . וארז"ל 

בעוה"ז".

ולכאורה צריך ביאור, הרי בביאור מאמר רז"ל 

"במקדש  א.  ומהם:  פירושים,  כמה  נאמרו  הנ"ל 

נסתלקו  שלמה  שבבנין  שאע"פ  יראה  והמזבח 

יהי'  ולא  שנגנזו  במקום  לעולם  קיימים  הם  מ"מ 

אע"פ  ב.  שם).  לויק"ר  השלם  (יפ"ת  הפסד"  בהם 

(ראה  בטלה  לא  המקום  קדושת  נחרב,  שהמקדש 

ספרי דבי רב, תולדות אדם ועוד לספרי שם). וצ"ע, אמאי 

שלכאורה  הנ"ל,  פירושים  להצ"צ  לי'  ניחא  לא 

עדיפי, שהרי לפיהם קאי על המקדש עצמו שהוא 

קיים לעולם, ולא רק על הבתי כנסיות שהם מעין 

ובדוגמת המקדש, ולא המקדש ממש.

המצות  בספר  הרמב"ם  מ"ש  ע"פ  לומר  ויש 

כל  "ואמרו  הנ"ל  הספרי  דברי  בפירוש  קעו)  (מ"ע 

מקום שנאמר לי ה"ה קיים לעולם, כלומר שהוא 

דבר מתמיד ואינה מצוה לפי שעה אבל הוא ראוי 

ד"קיים  שהפירוש  והיינו,  דורות".  לדורי  ומחוייב 

אלא  לעולם,  קיים  שהחפצא  רק  אינו  לעולם" 

שחיוב הגברא קיים לעולם, דכל מקום שנאמר לי 

ה"ז ציווי תמידי לדורות.

ויש לומר דמטעם זה לא ניחא לי' להצ"צ לפרש 

או  המקדש  נצחיות  מפני  היינו  לעולם"  זז  ד"אינו 

מורה  זה  כי   - המקדש  במקום  השכינה  השראת 

ולא  דהמקדש,  החפצא  של  הנצחי  הקיום  על  רק 

לי  ד"ועשו  הגברא  חובת  של  הנצחי  הקיום  על 

ענין  על  לעולם"  זז  "אינו  מפרש  ולכן  מקדש". 

ד"מקדש מעט . . אלו בתי כנסיות", שלפי זה יש 

לעולם  וקיים  מקדש"  לי  "ועשו  של  תמידי  חיוב 

ולקבוע  לעשות  חיוב  יש  תמיד  כי  בגשמיות,  גם 

מקום  ובכל  קיים,  ביהמ"ק  כשאין  גם  לה'  מקום 

שנמצאים בנ"י (גם בחו"ל), והם בתי כנסיות.

בית המקדש השלישי 
– ייבנה ע"י מי? 

דלעתיד  שהמקדש  משמע  רז"ל  בדברי  בכ"מ 

פ"א  מגילה  ירושלמי  (ראה  ישראל  בני  ידי  על  ייבנה 

דמשיח  הרמב"ם  פסק  וכן  ועוד),  ו.  פ"ט,  ויק"ר  הי"א. 

לאידך,  אך  וסופו).  רפי"א  מלכים  (הל'  המקדש  בונה 

כתב רש"י (סוכה מא, סע״א) ש"מקדש העתיד שאנו 

משמים",  ויבא  יגלה  הוא  ומשוכלל  בנוי  מצפין 

ייבנה  השלישי  המקדש  שבית  בזוהר,  איתא  וכן 

כח,  ח"א  זוהר  (ראה  דקוב"ה"  "בניינא   - הקב"ה  ע"י 

א. ח"ב נט, סע"א. קח, סע"א. ח"ג רכא, א).

ויש לתווך הדברים בכמה אופנים:

א. בסוגיית הגמ' בסנהדרין (צח, סע"א) מיושבים 

כמה כתובים בנוגע לעתיד לבוא, שתלוי אם יהיו 

יש  ועד"ז  זכו".  "לא  או  "זכו"  של  במצב  ישראל 

זכו"  "לא  של  במצב  יהיו  שאם  דידן,  בנדון  לומר 

ייבנה בית המקדש על ידי בני אדם. ואם יהי' מצב 

של "זכו" – ייבנה על ידי הקב"ה.

במס'  מהנאמר  ומובן  שמבואר  הבנין  חלק  ב. 

(לשון  ביחזקאל"  המפורשים  מ"הדברים  או  מדות 

הרמב"ם הל' ביהב"ח פ"א ה"ד) ייבנה על ידי בני אדם, 

מן  יתגלה  (שם)  ומבואר"  מפורש  ש"אינו  והחלק 

השמים.

ג. אמרו חז"ל עה"פ "טבעו בארץ שערי'" (איכה 

פ"ב,  (איכ"ר  נגנזו"  במקומן  ביהמ"ק  ש"שערי  ט)  ב, 

עצמו  המקדש  שבית  לומר,  יש  ועפ"ז  ועוד).  יג, 

ירד מן השמים, אבל הדלתות והשערים ש"טבעו 

בני  יעמידו  ואז  במקומם,  ויתגלו  יעלו  בארץ" 

ישראל את הדלתות במקומם. ולכן ייחשב כאילו 

נחשב  בבניין  דלתות  המעמיד  כי  ישראל,  בנוהו 

כאילו בנאו כולו (ראה בבא בתרא נג, ב).

לקראת שבת י„

‰י‡ך  בבנין,  ˘ינוי  ‰וי  ‡ם  נפ˘ך:  „ממ‰ 
במ„˙  ח„˘‰  ‡מ‰  ל‰וסיף  ר˘‡ין  ‰יו 
˜ו„˘  ˘ל  לכ'  ˜ו„˘  ˘ל  מ'  בין  ‰בנין, 
עלי   '‰ מי„  בכ˙ב  "‰כל  ו‰רי  ‰˜„˘ים, 
‰˘כיל"; ו‡˙"ל „ז‰ ל‡ ‰וי ˘ינוי – ˘וב 
˘ני  בבי˙  ממ˘  כו˙ל  בנו  ל‡  י˜˘‰ ‡מ‡י 
ב˙ר‡  בבב‡  „‰נ‰,  פרוכו˙.  ב'  ע˘ו  ור˜ 
‡מ‰  עבו„  ˘ל‡  „‰טעם  ‡י˙‡  סע"ב   ‚
„עובי  ˘כו˙ל  לפי  ממ˘,  בכו˙ל  טר˜סין 
יו˙ר  ˘ל  ב‚וב‰  לעמו„  יכול  ‡ינו  ‡מ‰ 
„יומ‡  בסו‚יין  ופר˘"י  ‡מ‰,  מ˘ל˘ים 
 ‡"‡ ˘יעמו„]  [כ„י  עובי‰  על  "ול‰וסיף 
‰˘כיל",  עלי   '‰ מי„  בכ˙ב  ‰כל  „כ˙יב 
„מוסיפים   ‡‰ ‰רמב"ם  „לפי  ‡˙"ל  ‡בל 
˘ייך  ‡ינו  ו˜„‰"˜   ˘„˜‰ בין  במ„‰ 
‰וסיפו  ל‡  למ‰  ‡"כ  ‚ו'",  בכ˙ב  ל"‰כל 
‰כו˙ל  בעובי  עו„  י˙יר‰"  „"‡מ‰  במ„‰ 

ע„ ˘‰יו יכולים לבנו˙ כו˙ל ממ˘.

„‰נ‰  ‰רמב"ם,  ב˘יט˙  ˆ"ע  ועו„ 
לב'  ‰וˆרכו  מ„וע  ‰˜˘ו  ביומ‡  ‰˙וס' 
˘עובי‰  ‡ח˙  פרוכ˙  ע˘ו  ול‡  פרוכו˙ 
‡מ‰, ו˙ירˆו „מ˘מע ל‰ו לרבנן פי' „˜ר‡ 
‚ו'"   ˘„˜‰ בין  לכם  ‰פרוכ˙  "ו‰ב„יל‰ 
‰ו‡  ‰מב„יל‰  פרוכ˙  ˘ל  ‰חיˆון   „ˆ‰˘
 ˘„˜ ‰ו‡  ולפנים  עובי‰  ומ˙חיל˙   ˘„˜
פרוכ˙  עובי  ˘ל  „‚ופ‰  (‰יינו  ˜„˘ים 
ל‡  ול‰כי   (˜"‰˜ מ„˙  מכלל  כבר  ‰י‡ 
‡מ‰  ˘עובי‰  ‡ח˙  פרוכ˙  למיעב„  מˆי 
‡ם  כי  טר˜סין,  ‡מ‰  במ˜ום  ול‡ו˜מ‰ 
‡מ‰ טר˜סין ˜„ו˘˙‰ כלחוı נמˆ‡ „עובי 
‰פרוכ˙ ‡ינו במ˜ומו, מ˘‡"כ בב' פרוכו˙ 
מ˜ום ‡מ‰  ב˙חיל˙  ניח‡, „ח„‡ ‡ו˜מו‰ 
‰‡מ‰)  מן  מ˜ˆ˙  ˘˙פס‰  (‰יינו  טר˜סין 
ועובי‰  טר˜סין  ‰‡מ‰  בסוף  ‰י‡  ו‰˘ני‰ 
˘בין  (ונמˆ‡  עˆמו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ב˙וך 

ו‡"כ  מ‡מ‰),  פחו˙   ˙ˆ˜ י˘  ‰פרוכו˙ 
"ו‰ב„יל‰"  ‰רי   ıכלחו טר˜סין  ‡מ‰  ‡ם 
‡מ‰  ו‡ם  ‰פנימי˙  בפרוכ˙  מ˙˜יים 
בפרוכ˙  ˘פיר  מ˙˜יים  כלפנים  טר˜סין 
"‰ניחו  ‰רמב"ם  מ„ברי  ‡מנם,  ‰חיˆונ‰. 
‡מ‰  וביני‰ן  כו'   ˘„˜‰ בין  י˙יר‰  ‡מ‰ 
‰יינו  בר‡˘ון",  ˘‰י‰  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„ 
‡מ‰ ‚מור‰, מוכח „ל‡ ס"ל כ‰˙וס' ˘‚וף 
ב˘טח  ל‰יו˙  ˆריך  ‰מב„יל‰  ‰פרוכ˙ 
˜ו˘יי˙  ‰„ר‡  ול„י„י‰  ‰˜„˘ים;  ˜ו„˘ 
‡ח˙  פרוכ˙  ע˘ו  ל‡  טעמ‡  מ‡י  ‰˙וס' 

˘עובי‰ ‡מ‰.

‰רמב"ם  כ˙ב  „בריו  ב‰מ˘ך  ו‰נ‰ 
‡ל‡  ˘ם  ‰י˙‰  ל‡  ר‡˘ון  במ˜„˘  "‡בל 
ו‰ב„יל‰  ˘נ‡מר  בלב„  ‡ח˙  פרוכ˙ 
פי'  ˘ם  מ˘נ‰  ובכסף  ו‚ו'",  לכם  ‰פרוכ˙ 
„‡ילו  ר‡˘ון  מ˜„˘  ˜רי  „למ˘כן  "נר‡‰ 
כו˙ל".  ‡ל‡  פרוכ˙  ‰י‰  ל‡  ר‡˘ון  בבי˙ 
וכבר ‰˜˘ו (ב‰‚‰ו˙ ‰ר"י עמ„ין לרמב"ם ועו„), 
„‰‡ מ˜ר‡ מל‡ „בר ‰כ˙וב ב„ברי ‰ימים 
בבי˙  „‚ם  ‰פרוכ˙",   ˙‡ "ויע˘  י„)   ,‚ (ב 

ל‰„י‡  ‡י˙‡  וכן  פרוכ˙.  ‰י˙‰  ר‡˘ון 
מ„ו˙  ל‰רמב"ם  ובפי‰"מ  ע"‡  נ„  ביומ‡ 
פ"„ מ"ז. וי˘ ˘˙ירˆו (עיי' עזר˙ כ‰נים מ„ו˙ 
‰כס"מ  ˘‚ם  „פ˘יט‡  ועו„)  ב,  ‡ו˙  מ"ז  פ"„ 

לˆניעו˙  פרוכ˙  ‰י˙‰  ˘ל‰רמב"ם  ס"ל 
עס˜ינן  „‰כ‡  ‡ל‡  טר˜סין  ‰‡מ‰  בפ˙ח 
˘ני,  בבי˙  כמו  מחיˆ‰,  ˘מ„ין  בפרוכ˙ 
‰פרוכ˙  „"ו‰ב„יל‰  מ˜ר‡  ילפינן  „ז‰ 
ר‡˘ון  בבי˙  מ˘‡"כ  כבמ˘כן,  ‚ו'"  לכם 
ומחיˆ‰  בנוי  כו˙ל  ע"י  ‰י˙‰  ‰‰ב„ל‰ 
ˆניעו˙,  מ˘ום  ר˜  ‰י˙‰  ו‰פרוכ˙  ‚מור‰ 
ול‰כי  ע"‡,  ˆח  מנחו˙  בר˘"י  כ„‡י˙‡ 
ל‡ ‰בי‡ כ‡ן פרוכ˙ „בי˙ ר‡˘ון (בני‚ו„ 
לפרוכו˙ „בי˙ ˘ני), ו"‡בל במ˜„˘ ר‡˘ון 



י‚לקראת שבת שבת לקראת

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה

שבת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

בגדר אמה טרקסין שיטת 
הרמב"ם

יסיק גדר מחודש לשי' הרמב"ם דהכותל שעשו בין קודש לקה"ק אינו רק בגדר מחיצה להבדיל או מסך כנגד 
הארון, אלא מקום ממש בפ"ע במקדש; ועפ"ז מיישב כמה קושיות ודיוקים בדברי הרמב"ם

‰בחיר‰  בי˙  ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  כ˙ב 
מב„יל  כו˙ל  ‰י‰  ר‡˘ון  בבי˙  ‰"ב:  פ"„ 
‡מ‰  עביו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ובין   ˘„˜‰ בין 
וכיון ˘בנו ‰בי˙ ˘ני נס˙פ˜ ל‰ם ‡ם עובי 
 ˘„˜ ממ„˙  ‡ו   ˘„˜‰ ממ„˙  ‰י‰  ‰כו˙ל 
עביו  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ע˘ו  לפיכך  ‰˜„˘ים 
ע˘רים ‡מ‰ ˙מימו˙ וע˘ו ‰˜„˘ ‡רבעים 
בין  י˙יר‰  ‡מ‰  ו‰ניחו  ˙מימו˙  ‡מ‰ 
כו˙ל  בנו  ול‡  ‰˜„˘ים   ˘„˜ ובין   ˘„˜‰
בבי˙ ˘ני ‡ל‡ ע˘ו ˘ני פרוכו˙ ‡ח˙ מˆ„ 
וביני‰ן   ˘„˜‰ מˆ„  ו‡ח˙  ‰˜„˘ים   ˘„˜
בר‡˘ון.  ˘‰י‰  ‰כו˙ל  עובי  כנ‚„  ‡מ‰ 
ובכס"מ כ˙ב ‚בי ‰ספ˜ „בי˙ ˘ני ˘‰זכיר, 
„מ˜ורו בירו˘למי כל‡ים פ"ח ‰"„: ‡מ‰ 
‡"ר  כו'   ıמבחו ‡ו  מבפנים  מ‰  טר˜סין 
כו'  ב‡מ‰"  "ו‡רבעים  „כ˙יב  מ‰  מן  יוסי 
"ויע˘  ו‰כ˙יב  כו',  מבפנים  ‡מר‰   ‡„‰
 .ıמבחו ‡מר‰   ‡„‰ כו'   "˜"‰„˜ בי˙   ˙‡

ע"כ.

ו‡ילך  ע"ב  נ‡  יומ‡  בבבלי  ‚ם  ו‰נ‰ 
˘ם  ‰מ˙ב‡ר  וע"פ  זו,  ‡מ‰  בענין  „נו 
עול‰ „ל‡ ‰י‰ ספ˜ ב‡ופן ‰בנין, ˘בו„‡י 
‰י˙‰ ‡מ‰ נוספ˙ בין כ' ‡מ‰ „˜‰"˜ למ' 
מ˜ום  ב„ין  ר˜  ו‰ספ˜ ‰ו‡  ‡מ‰ „‰˜ו„˘, 
 ,"ıכלחו ‡י  כלפנים  ‡י  "˜„ו˘˙י‰  ז‰, 
ול‰כי בבי˙ ˘ני (˘ל‡ ‰יו יכולים לע˘ו˙ו 
כ„ל˜מן)  ‰בי˙  ‚וב‰  מˆ„  בבנין  כו˙ל 
‡ויר  וביני‰ן  פרוכו˙"  ˘˙י  "עבו„  ‰ילכך 
ל‡  ˘ל‰בבלי  לפ"ז  ונמˆ‡  טר˜סין.  ‡מ‰ 
ספ˜  מחמ˙  ‰בנין  במ„˙  כלום  ‰וסיפו 
ור˜ ˘‰וˆרכו לע˘ו˙ ˘˙י פרוכו˙ במ˜ום 

‰כו˙ל.

‰ירו˘למי  כ„ברי  נ˜ט  ‰רמב"ם  ‡בל 
‰י‰  ‰כו˙ל  עובי  ‡ם  ל‰ם  ˘"נס˙פ˜ 
‰˜„˘ים,  ˜ו„˘  ממ„˙  ‡ו  ‰˜ו„˘  ממ„˙ 
 ˘„˜‰ בין  י˙יר‰  ‡מ‰  כו'  ע˘ו  לפיכך 
זו,  ב˘יט‰  ˆע"‚  ולכ‡ור‰   ."˜"‰„˜ ובין 

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרב שמעון ב"ר מנחם 
שמוא דוד הוי ע"ה 

רייטשיק
נפטר כ' כסו ה'תשפ"ב

לקראת שבת המדור מודפס ח
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

שבת שבתללקראת לקראת שבתלקראת שבתלקראת

כיצד משכינים את הקב"ה בעום?
כיצד שורה השכינה דווקא בדברים גשמיים? / מה מיוחד בנס של "מקום ארון אינו מן המדה"? / האם יש דבר 

שנמנע מהקב"ה? / ומדוע התקשה משה בעשיית המנורה? מהות השכנת השכינה במשכן ומקדש

מור‰  ‰˜ב"‰  ב˙וכם".  ו˘כנ˙י  מ˜„˘  לי  "וע˘ו  ‰˜ב"‰  מˆוו‰  ח)  (כ‰,  פר˘˙נו  ב˙חיל˙ 
לבני י˘ר‡ל, ˘יבנו לו מ˘כן ומ˜„˘ ˘בו ˙˘ר‰ ˘כינ˙ו י˙'.

וי˘ ל˙מו‰ ˙מי‰‰ רב‰:

ב‡לו.  וכיוˆ‡  בכוונ‰,  ב˙פיל‰  י‰ו„י,  ˘ל  ‰˙ור‰  בלימו„  י˘כון  ˘‰˜ב"‰  נו˙נ˙  ‰„ע˙ 
עבו„ו˙ ‡לו ‰ן רוחניו˙ ונעלו˙, ור‡ויו˙ ˘י˘כון ב‰ן ‰בור‡ י˙"˘; ‡ך י˘ר‡ל נˆטוו לע˘ו˙ 
מיני ˆמר  ו˘‡ר   (‚ כ‰,  (פר˘˙נו  ונחו˘˙"  וכסף  "ז‰ב  כמו  ‚˘מיים  מ„ברים  „וו˜‡  ‡˙ ‰מ˘כן 
‚˘מיים  מ„ברים  מ˜„˘  ל‰˜ב"‰  לע˘ו˙  ני˙ן  כיˆ„  ביו˙ר:  ˙מו‰  ו‰„בר  ועורו˙.  ועˆים 

ונחו˙ים?

˘‰˘ר‡‰  י˙ברר  ו‡זי  ˘בו;  ‰˘כינ‰  ו‰מ˘כ˙  ומ˜„˘  ‰מ˘כן  עניין  מ‰ו˙   ˙‡ לב‡ר  וי˘ 
ובעבו„‰  רוחניים  בעולמו˙  ול‡  י˘ר‡ל,  בני  ˘בונים  ‰‚˘מי  בבניין  „וו˜‡  ˙י˙כן  זו  נעלי˙ 

רוחני˙.

"מקום ארון אינו מן המדה"
מ˙ו‡ר ב‚מר‡ (מ‚יל‰ י, ב. יומ‡ כ‡, ‡), ˘˜ו„˘ ‰˜„˘ים ‰י' ע˘רים על ע˘רים ‡מ‰, ו‰‡רון 
‰יו  כ‡˘ר  ו‰נ‰,  רחבו".  וחˆי  ו‡מ‰  ‡רכו  וחˆי  "‡מ˙ים  ‰י'  ‰˜„˘ים  ב˜ו„˘  מונח  ˘‰י' 
מוˆ‡ים "ע˘ר ‡מו˙ ‡ויר  לכו˙לי ˜ו„˘ ‰˜„˘ים ‰יו  ˘ני ˆ„י ‰‡רון  בין  מו„„ים ‡˙ ‰רווח 

לכל רוח", ו‰‡רון ל‡ ˙פס מ˜ום כלל!

בכ„י ל‰בין ‡˙ מ‰ו˙ ‰‰˙‚לו˙ ‰‡לו˜י˙ ˘בנס ז‰, י˘ ל‰˜„ים ˙חיל‰ ולב‡ר מעט ‡ו„ו˙ 
‡ופני ‰˙‚לו˙ ‰˜ב"‰ ‡ל ‰נבר‡ים:

ו‰יו  ומˆי‡ו˙,  ˜יום  ˘ום  ל‰ם  ‰י'  ל‡  ˘‰ו‡,  כפי  ‰נבר‡ים  ‡ל  מ˙‚ל‰  ‰˜ב"‰  ‰י'  ‡ילו 
ו‰רי ‰ו‡  ‰‚„ול,  לעולם ˜יום, ˆמˆם ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡ורו  ˘י‰י'  ובכ„י  ממ˘.  במˆי‡ו˙  בטלים 



טלקראת שבת

"לבו˘ים"  ב˙וך  כביכול  "מלוב˘"  ז‰  ‚ילוי  מ‡ו„.  מˆומˆם  ב‡ופן  ‰נבר‡ים  ‡ל  מ˙‚ל‰ 
ו‰ס˙רים רבים, ע„ ‡˘ר יוכל ל‰˙‚לו˙ בנבר‡ים ‰‚˘מיים ‰˘פלים ו‰נחו˙ים.

ממˆי‡ו˙ם,  מ˙בטלים  ‡ינם  ‰ם  ז‰,  מˆומˆם  מ‚ילוי  חיו˙ם   ˙‡ מ˜בלים  ‰נבר‡ים  כ‡˘ר 
ל‰מ˘יך  נבר‡  כל  יכול  ז‰,  מˆומˆם  ‚ילוי  י„י  על  ומˆומˆמים.  מו‚בלים  ל‰י˘‡ר  ויכולים 

ול‰˙נ‰‚ על פי ‰טבע ˘טבע ‰˘י"˙ בע˙ ˘בר‡ ‡˙ עולמו.

‡מנם, לפעמים ‰˜ב"‰ מ˙נ‰‚ עם בריו˙יו ב‰נ‰‚‰ נסי˙, ב‡ופן ˘ל ˘י„ו„ מערכו˙ ‰טבע. 
˘ום  ‡ין  וממיל‡  ‰‡מורים,  ‰ˆמˆומים  י„י  על  ˘ל‡  ‰נבר‡ים  ‡ל  ‰˘י"˙  מ˙‚ל‰  ז‰,  בזמן 

מ˜ום ל‰נ‰‚˙ ‰טבע, ובטלו˙ כל ‰‰‚בלו˙ ‰‚˘מיו˙ ˘ל זמן ומ˜ום וכ‰‡י ‚וונ‡.

הקב"ה נושא הפכים ו"נמנע הנמנעות"
ו‰נ‰, בנו‚ע ל‡רון מˆינו „בר ו‰יפוכו, ˘˙י ‰נ‰‚ו˙ ˘‡י ‡פ˘ר ל‰ן ל‰˙יי˘ב יח„:

מח„, ‰י' ‰‡רון מ„ו„ ומו‚בל ב„יו˜ ‚מור לפי ‰מי„ו˙ ˘˜בע‰ לו ‰˙ור‰. ˘‰רי ‡ם יע˘ו 
ז‰  נס  בו  י˙˜יים  ל‡  ו‚ם  עליו ‚„ר ‡רון ‰ברי˙,  יחול  ל‡  מי„ו˙ ‡לו,  פי  על  ˘ל‡  ‡˙ ‰‡רון 
˘ל "מ˜ום ‡רון ‡ינו מן ‰מ„‰". ומובן מכך, ˘‰‡רון ‰י' נ˙ון ˙ח˙ ‰‚בלו˙ ‰טבע ו‰י' מ„ו„ 

ב‡רכו ורחבו וכו' ב‡ופן מ„וי˜ (ר‡‰ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ו עמ' 186).

˙פס  ול‡  ממ˜ום,  למעל‰  כן  ‚ם  ‰י'  ‰˘י"˙,  ˘˜בע  ‰טבע  ב‚„רי  מו‚בל  ‰יו˙ו  עם  ויח„ 
מ˜ום בבי˙ ˜„˘י ‰˜„˘ים.

מ‰‚בלו˙ ‰טבע.  מרומם  ז‡˙  עם  ויח„  במ„י„ו˙ ‰טבע,  מ„ו„  ˘‰י' ‰‡רון  כן,  ונמˆ‡ ‡ם 
ובז‰ נ˙חברו ˘ני „ברים ‰פכיים ˘‡ינם יכולים ל‰˙חבר ב˘ום ‡ופן!

ב„רך כלל, כ‡˘ר י˘נו נס, ‰רי ז‰ מ˘ום ˘‰˘י"˙ מ˙‚ל‰ ‡ל ‰נבר‡ים ˘ל‡ על י„י ˆמˆום, 
ז‰  טבעי˙, ‰רי  ˘ורר˙ ‰נ‰‚‰  כ‡˘ר  ז‡˙,  ולעומ˙  עניין.  ב‡ו˙ו  בטלים ‚„רי ‰טבע  וממיל‡ 
˘ני ‡ופני  ב‡רון ‰יו  ל‰‚בלו˙ ‰טבע. ‡ך  מ˜ום  ˘נו˙ן  מ‰˘י"˙,  מˆומˆם  ‚ילוי  ˘י˘  מ˘ום 

‚ילוי ‡לו, בע˙ ובעונ‰ ‡ח˙: ‚ם מו‚בל ומˆומˆם, ו‚ם למעל‰ מ‚בול וˆמˆום.

‰יו  ו‡ף  ‰‡נו˘י.  ב˘כל  מובן  ל‰יו˙  יכול  ˘‡ינו  „בר  ‰ו‡  ‚מורים,  ‰פכים  ˘ני  חיבור 
לפעול  י˙'  ביכול˙ו  ל˘יט˙ם,  מ‰˘י"˙.  נמנע  ‰ו‡  ז‰  מעין  ˘חיבור  ˘‡מרו  י˘ר‡ל  מחו˜רי 
ר‚ע,  ב‡ו˙ו  רוכב"  ובל˙י  "רוכב  ˘י‰י' ‡„ם  כמו  חיבור ‰פכים,  נ‚„ ‰טבע, ‡ך  ˘‰ם  „ברים 

‰ו‡ בל˙י ‡פ˘רי, ו‰ו‡ "נמנע" ‚ם ‡ˆל ‰˘י"˙.

‡מנם, ‰ר˘ב"‡ כ˙ב ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ "נמנע ‰נמנעו˙". ‡ין ˘ום „בר ‡˘ר נמנע ממנו, ו‰ו‡ 
˘ו"˙  (ר‡‰  כלל  ול‰כיל  ל˜לוט  מסו‚ל  ‰‡נו˘י  ‰מוח  ˘‡ין  מ‰  ממ˘,  ‰פכים  לחבר  יכול  י˙' 

‰ר˘ב"‡ סי' ˙יח. ע˜י„‰ ˘"פ. ספר ‰ח˜יר‰ ל‰ˆמח ˆ„˜ ע' 68. ספר ‰מ‡מרים ˙רע"ז עמ' כח ו‡ילך).

ו‰נ‰, למעל‰ נ˙ב‡ר ˘י˘ ˘ני ‡ופנים ב‚ילוי ‡ורו י˙', ‡ם על י„י ˆמˆום ‡ו בל‡ ˆמˆום. 
‰טבע.  מערכו˙  ˘י„ו„  נפעל  ˆמˆום  י„י  על  ו˘ל‡  ‰טבע,  ‰נ‰‚˙  מ˙˜יימ˙  ˆמˆום  י„י  על 
‡ך בכ„י ˘יוכל ל‰יו˙ נס עˆום כז‰ ˘ל חיבור טבע ולמעל‰ מן ‰טבע, ˆריכים ל‚ילוי נ˘‚ב 

‰רב‰ יו˙ר.

מקדש בתוך הבית!
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

בכל מקום שנאמר לי קיים לעולם ולעולמי עולמים . . במקדש הוא 
אומר ועשו לי מקדש
(כה, ח. ספרי בהעלותך יא, טז)

בתוכם"  ושכנתי  מקדש  לי  "ועשו  עה"פ 

בתוך  בתוכם  אלא  נאמר  לא  "בתוכו  אמרו 

קרוב  עה"פ  (אלשיך  מישראל"  ואחד  אחד  כל 

לו  משכן  לעשות  אחד  כל  דעל  ועוד),  לסופו. 

 – מקדש"  לי  ש"ועשו  מה  לבאר  יש  ועפ"ז  ית'. 

כל  ע"י  תמיד  אפשרי  קיומו  כי  לעולם",  "קיים 

הפרטי  שבביתו  ע"י  זמן,  ובכל  מקום  בכל  אחד 

קובע מקום לתורה ולתפלה, שבקביעת חדר או 

מקום מיוחד בבית לעבודת ה', יש "קיום" הענין 

ד"ועשו לי מקדש".

שאופן  הכנסת,  בבית  שהוא  דכשם  ומובן, 

בבית  הוא  כן   - בניין  מעשה  ע"י  הוא  קביעותו 

אינה  ה'  לעבודת  מקום  וקביעת  שהכנת  פרטי, 

ולתורתו,  לתפילתו  מקום  לקבוע  ההחלטה  רק 

כגון  וכיו"ב,  בניין  של  מעשה  ע"י  בעיקר  אלא 

ושלחן  לתורה,  ספרים  ארון  ועשיית  בניין  ע"י 

שעליו לומדים ומתפללים, וכיו"ב.

שלשת  כל  בו  שהיו  במקדש  מצינו  והנה, 

עבודה  תורה  עומד,  העולם  שעליהם  העמודים 

הארון   - תורה  מ"ב):  פ"א  (אבות  חסדים  וגמילות 

והלוחות, וגם הר הבית נקרא "הר המורי'" ע"ש 

א.  טז,  (תענית  לישראל"  הוראה  ממנו  "שיצא 

הגזית.  בלשכת  יושבים  שהיו  מסנהדרין   - ועוד) 

וגם  במקדש,  שהיו  הקרבנות  עבודת   - עבודה 

 – גמ"ח  גו'".  יקרא  תפלה  בית  "ביתי  הוא  הבית 

שהיו "נותנים  חשאין,  לשכת  הי'  המקדש  בבית 

מתוכה  מתפרנסים  כו'  וענים  בחשאי  לתוכה 

בחשאי" (שקלים פ"ה מ"ו).

כל  ש"בתוך  מקדש"  לי  בה"ועשו  הוא  ועד"ז 

אחד ואחד", דצ"ל בכל ג' הקוים, קביעת מקום 

צדקה  קופת  ע"י  לגמ"ח  וכן  ולתפלה,  לתורה 

והכנסת אורחים.

 - המקדש  בית  שבבניין  דכשם  להוסיף,  ויש 

ונשים"  אנשים  כו'  ולסעד  לבנות  חייבין  "הכל 

הטפלין  שגם  עד  הי"ב),  פ"א  ביהב"ח  הל'  (רמב"ם 

הביאו לנדבת המשכן (אדר"נ פי"א, א) - עד"ז הוא 

שהוא  אחד,  כל  של  בביתו  מקדש"  לי  ב"ועשו 

ע"י  לקיים,  יכולים  וטף  נשים  שאנשים  דבר 

שקובעים מקום לתורה עבודה וגמ"ח.

להוכיח - "לשמי"
ויקחו לי תרומה
לי – לשמי
(כה, ב. רש"י)

פרשתנו)  ריש  השאילתות  (על  שאלה  בהעמק 

שתרומת  הוא  שהדין  שמאחר  זה  ענין  פירש 

הרי  כרחם,  בעל  גם  מהנדבנים  לוקחים  המזבח 

מעתה יתפרש "ויקחו לי – לשמי" על הגזברים, 

שעליהם לקחת את התרומה מהנדבנים "לשמי" 

על  דקאי  לי"  "ויקחו  והספורנו  האברבנאל  פירשו  (וכן 

הגזברים).

בעבודת  חשובה  הוראה  ללמוד  יש  ומזה 

האדם לקונו:

כאשר יהודי הולך להשפיע על זולתו לקרבו 

את  תוכיח  "הוכח  מצות  את  ולקיים  לתורה, 

שאף  הרי  לעצמו,  לחשוב  עלול  עמיתך", 

ה'  לשם   – "לשמה"  קונו  את  שיעבוד  שחשוב 

אודות  מדובר  כאשר  רק  זהו  אמנם  פניות,  ובלי 

על  בהשפעה  אך  עצמו,  עם  האדם  עבודת 

הזולת, חשוב רק המעשה בפועל – שהשני יניח 

תפילין או שיימנע מעשיית עבירות וכיו"ב, ולא 

את  "קבל  שהרי  המוכיח,  כוונות  הן  מה  נוגע 

לאבות.  הקדמה  (פיה"מ  שאמרה"  ממי  האמת 

את  לקבל  השני  ועל  יין'),  ל'מחיר  הקדמה 

תוכחתו גם אם אין כוונותיו טובות.

המשכן,  מתרומת  ההוראה  באה  כך  על 

למרות  התרומה,  את  הגזברים  שלקיחת 

כרחו"  "בעל  זה  את  עושה  התרומה  שנותן 

 – הגזבר   – המשפיע  על  מ"מ  לשמה,  ושלא 

אישיות.  פניות  ובלי  "לשמה"  זה  בענין  לעבוד 

אלא  "לשמי"  כוונתו  אין  המשפיע  אצל  וכאשר 

רק  לא  זה  הרי  אישיות,  פניות  בה  מעורבות 

חסרון בעבודתו האישית של המשפיע, אלא גם 

השפעתו על הזולת יכולה להיפגע.



י‡לקראת שבת

˘למעל‰  מ‰עולם  ‰‡ור  ומיעוט  ˆמˆום  י„י  על  נוˆר  רוחני  עולם  כל  י˙'.  ממנו  מˆומˆמים 
‰ימנו.

לעומ˙ ז‡˙, ‰עולם ‰‚˘מי ל‡ נוˆר מˆמˆום ‰„ר‚‰ ‰עליונ‰ ממנו, ‡ל‡ נבר‡ ב‡ופן ˘ל 
"י˘ מ‡ין".

מˆוי  ו‡ינו  י˙',  ומ‰ו˙ו  עˆמו˙ו  בי„י  ר˜  מˆוי  מ‡ין,  י˘  לברו‡  ז‰,  נ˘‚ב  ˘כוח  ומבו‡ר, 
לב„ו  י˙' "‰ו‡  עˆמו˙ו  ר˜  ביו˙ר.  בעולמו˙ ‰רוחניים ‰‚בו‰ים  ל‡  רוחני˙, ‡ף  ב˘ום „ר‚‰ 
לי˘  וסיב‰ ‡חר˙ ˜ו„מ˙  עיל‰  ˘ום  בלי  ממ˘,  ו‡פס ‰מוחלט  מ‡ין  י˘  לברו‡  ויכל˙ו  בכחו 

‰ז‰" (˙ני‡ ˘ם).

ומ˘ום ˘‰‚˘מיו˙ נבר‡‰ בכוח עˆמו˙ו י˙' „וו˜‡, ‰רי ‰„ברים ‰‚˘מיים מיוח„ים בו י˙' 
חוı ‡ין  וכלפי  מ‡ו„,  ב‰עלם  זו ‰י‡  ˘‰˙‡ח„ו˙  רוחניים. ‡ל‡  בעולמו˙  מ‡˘ר   ˙‡˘ בי˙ר 

ניכר˙ ‰˙‰וו˙ם מעˆמו˙ו י˙'. וˆריך ל‚לו˙ ז‡˙ מן ‰‰עלם ‡ל ‰‚ילוי.

מעי˜רם "לי",  ענייני ‰˙רומ‰ ‰‚˘מיים, ‰ם  ˘כל  ˙רומ‰",  לי  רמז ‰כ˙וב "וי˜חו  כך  ועל 
˘מ‡וח„ים עמו י˙'. ‡ל‡ ˘ˆריך "וי˜חו", ל‚לו˙ ‡˙ ‰˙‡ח„ו˙ם בעˆמו˙ו י˙'.

מדוע הי' משה מתקשה בעשיית המנורה?
מיוח„˙,  כח  לנ˙ינ˙  ‰‚˘מיים, ˆריכים  ˘ב„ברים  י˙'  עˆמו˙ו  כח  ל‚לו˙ ‡˙  בכ„י  ‡מנם, 

וכפי ˘נרמז ‰„בר בסיפור ע˘יי˙ מנור˙ ‰מ˜„˘:

לע˘ו˙  ‰י‡ך  י„ע  ול‡  ב‰",  מ˙˜˘‰  מ˘‰  ˘"‰י'  חז"ל  ‡מרו  ‰מנור‰,  ע˘יי˙  ‡ו„ו˙ 
‰מנור‰, ו‡מר לו ‰˜ב"‰ "‰˘לך ‡˙ ‰כיכר ל‡ור, ו‰י‡ נע˘י˙ מ‡לי'" (˙רומ‰ כ‰, ל‡ ובפר˘"י).

˙פ˜י„‰ ˘ל ‰מנור‰ ‰ו‡ ל‰‡יר ‡˙ חו˘ך עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ול‰יו˙ "ע„ו˙ . . לב‡י עולם 
מז‰ב  ‰ע˘וי'  מנור‰  כיˆ„  רבנו,  מ˘‰  ˙מ‰  כך  ועל  ב).  כב,  (˘ב˙  בי˘ר‡ל"  ˘ור‰  ˘‰˘כינ‰ 
‚˘מי יכול‰ ל‰‡יר ב‡ור ‰˜„ו˘‰, וע„ כ„י כך, ˘על י„‰ יומ˘ך ‡ור ‰˜„ו˘‰ ב‚ילוי "לב‡י 

עולם"?

˘ב„ברים  י˙'  עˆמו˙ו  כח   ˙‡ ל‚לו˙  ‡„ם  ˘ל  בכוחו  ‡ין  ˘‡כן  ‰˜ב"‰,  ענ‰ו  כך  על 
‰‚˘מיים. „בר ז‰ ‰ו‡ ביכול˙ ‰˘י"˙ בלב„, ‡ל‡ ˘‰˜ב"‰ נו˙ן לבני י˘ר‡ל ‡˙ ‰כוח ל‚לו˙ 

ז‡˙, כ‡˘ר ‰ם מ˜יימים ‡˙ ˆיווי "וע˘ו לי מ˜„˘".

‰ז‰ב   ˙‡ ל˜ח˙  ר˜  עליך  ל‡ור",  ‰כיכר   ˙‡ "‰˘לך  למ˘‰:  ‰˜ב"‰  ˘‰˘יב  מ‰  וז‰ו 
 ˙‡ י˘כין  ו‰˜ב"‰  מ‡לי'",  נע˘י˙  "‰י‡  ו‡זי,  ‰˘י"˙.  ˆיווי   ˙‡ ול˜יים  ל‡˘,  ול‰˘ליכו 

מ‰ו˙ו ועˆמו˙ו ב‚˘מיו˙ במ˘כן ומ˜„˘.

נמˆ‡ ‡ם כן, ˘‰˘ר‡˙ ˘כינ˙ עוזו י˙', ו‚ילוי עˆמו˙ו י˙', ל‡ י˙כנו בעולמו˙ ‰רוחניים, 
‚˘מיים,  מ„ברים  ˘ע˘וי  ב"בי˙ ‰ז‰",  ו„וו˜‡  יכלכלוך".  ל‡  ו˘מי ‰˘מים  "‰˘מים  ˘‰ל‡ 

˘וכן ‰˜ב"‰, כ‡˘ר י‰ו„י עו˘‰ ‡˙ ‰˙לוי בו, ככל ‡˘ר נˆטוו‰.

לקראת שבת י

מ˜ורו ˘ל נס ז‰, ‡ינו מ‚ילוי ‡ורו י˙', ‡ל‡ ממ‰ו˙ו ועˆמו˙ו י˙'. ל‚בי עˆמו˙ו י˙', ‡ין 
˘ום ‰‚בל‰ ו‰‚„ר‰. ל‡ ˘ייך לומר על ˘ום „בר ˘‰ו‡ "נמנע" ‡ˆלו י˙', ו‰ו‡ יכול ‚ם לחבר 

‡˙ ‰‰פכים, ול‡ח„ ‡˙ ‰טבע ולמעל‰ מן ‰טבע.

תפילות על דברים גשמיים – דרך קודש הקדשים
על פי ‰מבו‡ר למעל‰, נמˆ‡ חי„ו˘ עˆום ב‚ילוי ‰˘כינ‰ ˘‰י' בבי˙ ‰מ˜„˘, וב˘ניים:

‡) „ר‚˙ ‰‚ילוי ˘‰יי˙‰ במ˜„˘, ‰י‡ ‚ילוי עˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ˘ל ‰˜ב"‰. ‚ילוי ז‰ ‡ינו ˜יים 
ב˘ום מ˜ום ‡חר, ‚ם ל‡ בעולמו˙ ‰רוחניים ‰נעלים ו‰נ˘‚בים ביו˙ר, ‡ל‡ ר˜ בבי˙ ‰מ˜„˘.

ב) ב„רך כלל, ‡ין ‚ילוי רוחני יכול ל˘רו˙ ב‚לוי לעין כל ב„בר ‚˘מי. ‡ך בבי˙ ‰מ˜„˘, 
‰י'  וממיל‡  ˘ום ‰‚בלו˙,  י˙'  ל‚ביו  י˙', ‰רי ‡ין  ומ‰ו˙ו  מעˆמו˙ו  נעל‰  כ‰  ˘˘ם ‰י' ‚ילוי 
מן  ˘ל "מ˜ום ‡רון ‡ינו  בנס  כל  לעין  ˘‰˙בט‡  וכפי  ומו‚בלים.  ‚˘מיים  ב„ברים  ‚ם  ‰‚ילוי 

‰מ„‰".

"וז‰  ˘נ‡מר  כפי  „וו˜‡,  ‰˜„˘ים  ˜ו„˘  „רך  ‰ו‡  ‰˙פילו˙  עליי˙  ˘מ˜ום  מ‰  יובן  בכך 
ב˙פיל‰ ˆריך  ˘‰עומ„   (‡ ל,  (ברכו˙  חז"ל  ˘‡מרו  מ‰  וכן  ובפר˘"י).  יז  כח,  (ויˆ‡  ˘ער ‰˘מים" 

לכוון עˆמו ל‡רı י˘ר‡ל, ולירו˘לים ולבי˙ ˜„˘י ‰˜„˘ים (יעויין ˘ם):

‡ˆל  מ˜ום  ˙פיס˙  כל  ל‰ם  ˘‡ין  נחו˙ים,  ‚˘מיים  ˆרכים  על  ‰ן  ‡„ם  בני  ˙פילו˙  רוב 
„רך  לעבור  ‰ן  ˆריכו˙  ‰˙פילו˙,  ˘י˙˜בלו  ובכ„י  ל‰˙˜בל.  יכולו˙  ‡ינן  וממיל‡  ‰˜ב"‰, 
וממיל‡  ‰‚בל‰,  מכל  נעל‰  ˘‰ו‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  ומ‰ו˙ו  עˆמו˙ו  מ‡יר  ˘ם,  ‰˜„˘ים.  ˜ו„˘ 
‡ין מˆ„ו מניע‰ ל˜בל ‚ם ˙פילו˙ על „ברים נחו˙ים. ו„רך ˜„˘י ‰˜„˘ים מ˜בל ‰˜ב"‰ ‡˙ 

˙פילו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל, וממל‡ ‚ם ‡˙ ˆרכי‰ם ‰‚˘מיים.

"ואף כי הבית הזה?!"
על פי כל מ‰ ˘נ˙ב‡ר למעל‰, ˙‚„ל ˘בע˙יים ‰˙מי‰‰:

‚ילוי  לפעול  וב˘ביל  מ‡ו„,  מרומם  „בר  ‰ו‡  ‰˜ב"‰,  ˘ל  מעˆמו˙ו  ˘כז‰,  נעל‰  ‚ילוי 
מ„ברים  נבנ‰  ˘‰מ˜„˘  י˙כן  כיˆ„  כן,  ו‡ם  נעלי˙.  רוחני˙  עבו„‰  לכ‡ור‰  ˆריכים  ˘כז‰ 

‚˘מיים נחו˙ים, ו„וו˜‡ כך נפעל ‚ילוי עˆמו˙ו י˙'?!

ו‰י‡ ‰י‡ ˙מי‰˙ ˘למ‰ ‰מלך (מלכים ‡ ח, כז): "‰נ‰ ‰˘מים ו˘מי ‰˘מים ל‡ יכלכלוך ו‡ף 
כי ‰בי˙ ‰ז‰":

˘ור‰  ‡ין  ‰˘מים",  ו"˘מי  "˘מים"  ביו˙ר,  ‰‚בו‰ים  ‰רוחניים  בעולמו˙  ‡פילו  ‰ל‡ 
ונחו˘˙  כסף  מז‰ב  בבי˙ ‰מ˜„˘ ‰ע˘וי  ב"בי˙ ‰ז‰",  ו„וו˜‡  ˘ל ‰˜ב"‰;  ומ‰ו˙ו  עˆמו˙ו 

וכיוˆ‡ ב‰ם מ„ברים ‚˘מיים, ˘ם ˘ור‰ עˆמו˙ ‡ין סוף ב"‰?!

ו‰מענ‰ ל˙מי‰‰ זו, רמוז ברי˘ פר˘˙נו, "„בר ‡ל בני י˘ר‡ל וי˜חו לי ˙רומ‰":

‚ילויים  ‰מ‰  ‰נעלו˙,  ‰רוחניו˙  ˘‰„ר‚ו˙  ס"כ),  ‰˜ו„˘  ‡‚ר˙  ˙ני‡  (ר‡‰  בס‰"˜  מבו‡ר 


