
  לא מוגה

  נצחיות התורה.  –פרשת תרומה תשע"ד. 

  יום השנה.  - הרי כפרת משכבו, שהיום זה יום פקידתו –יהיו נא הדברים לעילוי נשמת אבי מורי 

בפתיחה של פרשת תרומה אנו עסוקים במצות בניית בית הבחירה. זוהי המצווה שהרמב"ם מונה 

  אותה מתוך הפרשה שלנו. המצווה המופיעה בפרשה בפסוק ח': 

        ְ�ת�ָכם. וְָ�ַכְנִ�י ִמְקָ�� ִלי וְָע��

  (שמות פרק כ"ה פסוק ח')           

ההלכה מופיעה שוב בהקשר הכי חשוב. שהרמב"ם מתאר את מלך המשיח שיבוא במהרה בימנו הוא 

מתאר שהדבר הראשון והמרכזי הוא שהוא יבנה את בית המקדש. המקור למצווה הוא הפסוק שלנו 

  בפרשה. 

יש לשאול תחילה על הפסוק. הרי הפסוק עוסק במשכן, ולא על בית המקדש העתידי שייבנה אבל 

בירושלים. הרי המקדש צריך להיבנות במקום אשר יבחר ה', אבל המשכן אין שום קדושה במקומו. 

המצווה לבנות את בית המקדש מופיעה ככותרת לבניין המשכן. התורה עוסקת לא פעם אחת בבניין 

דברנו בשבוע שעבר על המזבח ולשכת הגזית. אם כן מדוע בחר הרמב"ם לקחת דווקא  בית המקדש.

  מפסוק זה את מצוות בניית בית המקדש, הרי היה לו פסוקים רבים אחרים. 

בנוסף לכך עצם בניין המשכן הוא מקבל כ"כ הרבה פרטנות, אבל הוא מיועד לזמן קצר. לכן השאלה 

בית המקדש נמצאת במשכן ע"פ הרמב"ם, מדוע? שנית מדוע היא כפולה: קודם כל מצוות בניית 

  המשכן מקבל כ"כ הרבה פירוט והערכה, למרות שהשתמשו בו לתקופה מועטת.

  לפני שהתורה עוסקת בניין המשכן. היא עוסקת בתרומה: 

 ֲאֶ"ר ִאי" ָ(ל ֵמֵאת ְ)ר'ָמה ִלי וְיְִקח' יְִ%ָרֵאל ְ�נֵי ֶאל ַ$ֵ�ר) ב( :ֵ#אמֹר מֶֹ"ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר)א(

) ד( :'נְחֶֹ"ת וֶָכֶסף ָזָהב ֵמִאָ)ם ִ)ְקח' ֲאֶ"ר ַהְ)ר'ָמה וְזֹאת) ג( :ְ)ר'ָמִתי ֶאת ִ)ְקח' ִל�, יְִ$ֶב+'

 :ִ"0ִים וֲַעֵצי ְ)ָחִ"ים וְעֹרֹת ְמָאָ$ִמים ֵאיִלם וְעֹרֹת) ה( :וְִעִ/ים וְֵ"" ָ"נִי וְת,ַלַעת וְ.ְרָ-ָמן 'ְתֵכֶלת

 ָלֵאפֹד ִמֻ#ִאים וְ.ְבנֵי "ַֹהם .ְבנֵי) ז( :ַה1ִ2ַים וְִלְקטֶֹרת ַה1ְִ"ָחה ְלֶ"ֶמן ְ�ָ%ִמים ַל1ָאֹר ֶ"ֶמן) ו(

                    וְַלחֶֹ"ן.

  (שמות פרק כ"ה)              

שלוקחים למשכן, צריך להגיד מה התרומות יש כאן הרבה סוגים של תרומות. אבל לפני שמפרטים לי 

לי מה המגמה. שהתורה הייתה אומרת לי קודם שהולכים לבנות משכן, ואח"כ איך בונים, ומה צריך 

  לתרום. בנוסף לכך כתוב:

  ַ)ֲע%'. וְֵכן ֵ(ָליו ָ(ל ַ)ְבנִית וְֵאת ַה1ְִ"ָ(ן ַ)ְבנִית ֵאת א,ְת4 ַמְרֶאה ֲאנִי ֲאֶ"ר ְ(כֹל) ט( 

  (שמות פרק כ"ה)              

אז זה היה תקף רק למשכן. אבל מזה שכתוב "וכן תעשו" רש"י למד  -אם היה כתוב "כן תעשו"

  שהציווי הוא לדורות. לכן הרמב"ם צדק שלמד מכאן ציווי גם לבניית המשכן. 

  : בין "ועשית" ל"ועשו"

עד כאן דנו בחלק הראשון של ראשון של הפרשה. אבל החלק השני הוא עשיית הארון. בכול הכלים 

  של המשכן כתוב "ועשית שולחן", "ועשית מנוכה" וכו'. אבל בארון כתוב:

ֹ  וֵָחִצי וְַא1ָה ָרְח�, וֵָחִצי וְַא1ָה 5ְר(, וֵָחִצי ַא1ַָתיִם ִ"0ִים ֲעֵצי ֲאר,ן וְָע�� )י(  וְִצ6ִיתָ ) יא( :ָמת,ק

 ַטְ�עֹת .ְרַ�ע #, וְיַָצְק)ָ ) יב( :ָסִביב זָָהב ֵזר ָעָליו וְָעִ%יתָ  ְ)ַצ6ֶ+' 'ִמח'ץ ִמַ�יִת ָטה,ר ָזָהב אֹת,



) יג:(ַה8ֵנִית ַצְלע, ַעל ַטָ�עֹת 'ְ"ֵ)י ָהֶאָחת ַצְלע, ַעל ַטָ�עֹת 'ְ"ֵ)י 6ֲַעמָֹתיו .ְרַ�ע ַעל וְנַָתָ)ה ָזָהב

�עֹת ַהַ�ִ$ים ֶאת וְֵהֵבאתָ ) יד( :ָזָהב אָֹתם וְִצ6ִיתָ  ִ"0ִים ֲעֵצי ַבֵ$י וְָעִ%יתָ ָ0ַ� ָה5רֹן ַצְלעֹת ַעל ַ

�ֶהם ָה5רֹן ֶאת ָלֵ%אתָ.  

 כי רק אם נדמיין לעצמנו שישים ריבוא שכל אחד .קשה להסביר שבבניית הארון השתתפו כל ישראל

יש לפנינו הר געש. כך שברור שאין כאן ציווי לכל ישראל להשתתף בבנייה של ארון  –שם אצבע 

  באורך אמתיים וחצי ברוחב אמה וחצי. לכן יש להבין מה משמעות הציווי: "ועשו". 

  כותרת: 

  הרמב"ם מדבר על היסוד הגדול של בניין בית המקדש.

 עליך תשים שום שנאמר מלך להם למנות, לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש

 שנאמר הבחירה בית ולבנות, עמלק זכר את תמחה שנאמר עמלק של זרעו ולהכרית, מלך

              .שמה ובאת תדרשו לשכנו

  (רמב"ם הלכות מלכים פרק א' הלכה א')          

שתי שיטות עיקריות ישנם שדנים במטרה העיקרית של המשכן והמקדש. הרמב"ם הפותח את 

  ת בית הבחירה הוא פותח בהגדרה: הלכו

 פעמים שלש אליו וחוגגין, הקרבנות בו מקריבים להיות מוכן' ליי בית לעשות עשה מצות

 שעה לפי והיה, רבינו משה שעשה משכן בתורה נתפרש וכבר, מקדש לי ועשו שנאמר בשנה

              '. וגו עתה עד באתם לא כי שנאמר

  הלכה א') (רמב"ם הלכות בית בחירה פרק א'          

הרמב"ן שם דגש על כך שרעיון בית בחירה סמוך למעמד הר סיני. נכון שהיה הפסקה של פרשת 

 'ַמְרֵאהמשפטים. אבל גם בפרשת משפטים היה תיאור של מעמד הר סיני. בסוף הפרשה כתוב: "

 ַמְרֶאה ֲאנִי ֲאֶ"ר "ְ(כֹלגם שואלים על: חז"ל  1יְִ%ָרֵאל". ְ�נֵי ְלֵעינֵי ָהָהר ְ�רֹא" אֶֹכֶלת ְ(ֵא" יְקֹוָק ְ(ב,ד

  חז"ל עונים:א,ְת4", היכן הקב"ה הראה למשה? אלא 

, כמותם ועשה משה וראה, השמים מן ירדו אש של ומנורה אש של ושלחן אש של ארון

      .בהר מראה אתה אשר כתבניתם ועשה וראה )ה"כ שמות(: שנאמר

  (מנחות דף כ"ט עמוד א')            

כלומר כבר בהר סיני הוא הראה לו, ועכשיו בפרשת תרומה מגיע הפירוט. כי אם העניין היחיד הוא 

  המידות, אז אין צורך בפסוק הזה. 

  כך דברי הרמב"ן בדיבר הראשון על פרשת תרומה:

 מצות קצת משה ידי על אותם וצוה, הדברות עשרת בפנים פנים ישראל עם השם דבר כאשר

, להתיהד שבאים הגרים עם רבותינו הנהיגו כאשר, תורה של למצותיה אבות כמו שהם

, זה כל על ברית עמהם וכרת, משה של ידו על שיצום מה כל לעשות עליהם קבלו וישראל

 שמוע אם ועתה מתחלה עמהם התנה כאשר לאלהים להם והוא לעם לו הם הנה מעתה

 ממלכת לי תהיו ואתם ואמר), ה יט לעיל( סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם בקולי תשמעו

 שכינתו להשרות מקדש בהם שיהיה ראוים קדושים הם והנה), ו שם( קדוש וגוי כהנים

 ידבר ושם, לשמו מקודש בתוכם בית לו שיהיה המשכן דבר על תחלה צוה ולכן. ביניהם

 שהוא השכינה מנוחת מקום הוא במשכן החפץ עקר והנה. ישראל בני את ויצוה משה עם

 הקדים כן על, הכפרת מעל אתך ודברתי שם לך ונועדתי) כב כה להלן( שאמר כמו ,הארון

, כמוהו כלים שהם והמנורה השלחן לארון וסמך, במעלה מוקדם הוא כי בכאן והכפרת הארון

                                                           
1
 שמות פרק כ"ד פסוק יז'.  



 אהלו את המשכן את ויקהל בפרשת הקדים משה אבל. נעשה שבעבורם המשכן ענין על ויורו

 :במעשה לקדם הראוי שהוא לפי), א לו להלן( בצלאל עשה וכן), יא לה להלן( מכסהו ואת

  וכו'. . בנסתר עליו שוכן סיני הר על שכן אשר הכבוד שיהיה, הוא המשכן וסוד

לפי הרמב"ם הצורך הוא בית לה' להקריב בו קרבנות. כלומר ההשפעה היא מלמטה למעלה. אבל 

ההשפעה היא מלמעלה למטה. כלומר מגמת המשכן היא הארון שקבלו עכשיו  –הרמב"ן אומר להפך 

בפרשת משפטים ויתרו. הארון הוא הכי נסתר, לכן השכינה ששרתה על הר סיני, תשרה על הארון 

  בנסתר. אלו הם שתי קריאות/ תפיסות יסודיות במטרה של המשכן והמקדש. 

ר מעניין מאד. פרשת עשרת הדברות ומעמד הר לאמיתו של דבר אם נעיין לרגע אם עצמנו נגלה דב

ראינו את פרשת  –ובזה עסקנו בפרשה הקודמת  –סיני נחתכת בשתי פעמים. בסוף פרשת יתרו 

הרבה לאחר השולחן והמנורה, ואפילו המזבח. בפרשת תרומה המזבח יופיע רק בסוף הפרשה. 

עניינים. הראשון הוא לעבודת אחרי הכרסים והלולאות. כלומר פרשת מעמד הר סיני נצמדת לשני 

להשראת השכינה (רמב"ן). השכינה של "ושכנתי" זה  - הקרבנות (רמב"ם), והשני הוא ל"ועשו ארון"

  סמיכות סוף משפטים, והמזבח הוא מסוף פרשת יתרו. 

  קריאה זו נכונה, כי כתוב בתנא דבי אליהו: 

 שמים משמי ותפארתו כבודו ממקום ירד הוא אף, בשמחה שמים עול עליהן שקיבלו כיון

'], וגו[ ירושלים אשכחך אם ואומר), ו"ט ט"מ ישעיה, (עולה אשה התשכח ואומר, העליונים

 בשמחה שמים מלכות ישראל שקיבלו וכיון'). ו' ח ז"קל תהלים' (וגו לחכי לשוני תדבק ואומר

 בני אל דבר, למשה ה"הקב אמר מיד'), ז ד"כ שמות( ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל, ואמרו

 ושמן', וגו אלים ועורות', וגו וארגמן ותכלת', וגו התרומה וזאת', וגו תרומה לי ויקחו ישראל

                         .'וגו שהם אבני', וגו למאור

  (אליהו רבה פרשה י"ז)          

. כי אנחנו צריכים לבנות מקום לשכינה מאתו, הרבי אומר שהסיבה שעוסקים במשכן יותר מבמקדש

שהכול בא מאתנו. זה מופיע במשכן יותר מאשר במקדש. גם במקדש אנו נביא הכול משלנו, אבל 

המקדש הוא במקום אשר בחר ה', וההתערבות האלוקית בו ברורה. אבל המשכן זה לגמרי שלנו. 

שכנתי בתוכם". עמ"י הוא הגורם לירידת הקב"ה אמר לנו שנבנה לו בית אצל כל אחד בפנימיותו. "ו

  שמיים העליונים. 

פרשות אלו גם יחתמו את ספר הגלות והגאולה. הם יחתמו את סיפור מצריים, והיציאה ממנה. וגם 

הם יחתמו את כל ספר בראשית ושמות. במעמד הר סיני יורד הקב"ה ומלמעלה למטה מתגלה עלינו. 

ונים". התוצאה הנפשית של מצב כזה הוא שאתה מתעלה חז"ל קוראים לזה "עליונים ירדו לתחת

בהתעלות אדירה אבל היא לא מתאימה באמת לכל פרט שבי. אני עוד לא עליתי למעלה, אלא 

הלמעלה ירד אלי. התוצאה של כל זה היא שכל העולם בטל אליו יתברך. הכול שווה ומושווה כלפיו. כי 

  ספיק. כי אני לא עליתי למדרגה הזאת באמת. בעצם הכול זה אלוקות. זה נפלא, אבל זה לא מ

הדבר השני שצריך להתרחש הוא שתחתונים יעלו לעליונים. אתם מבינים את שני הדברים? חז"ל 

אומרים ששניהם התרחשו בהר סיני. המגמה היא שאני ישרה את שכינתי, ואתם "תהיו לי ממלכת 

  כהנים וגוי קדוש". 

חה". זה הנעשה ונשמע וההבנה שכדי מעמד הר סיני יוכל "כיוון שקבלו עליהם עול שמיים בשמ

  להמשיך אני צריך לבנות למעמד הר סיני את ההר. 

  :בין הר המוריה להר סיני

כולנו מכירים את הפסוק הזה מהקרבנות. תמידים של שחר ושל בין הערביים נקראים בפסוק: "עולת 

  את התמידים בהר סיני?  תמיד העשויה בהר סיני לריח ניחוח אשה לה' ". מה עושים



הרי הוא "דבר בקדשו בהר המור יום השביעי זכור ושמור". האם זה נכון?  במזמורי שבת אנו אומרים:

  אמר זאת בהר סיני, לא בהר המור. איך זה מסתדר? 

בהר המור תתקיים מצוות "ועשו לי מקדש". הפעם הראשונה שהייתה השראת שכינה של תורה 

בהר סיני ובפרשת משפטים בפסוקים בסוף הפרשה. שמשה שאל את הקב"ה ומקום לקרבנות הייתה 

 ֶאת ַ)ַעְבד'ן ִמ1ְִצַריִם ָהָעם ֶאת ְ�ה,ִציֲא4על מה זכו ישראל לאצת ממצרים. ענה לו הקב"ה : " –

  2".ַהֶ/ה ָהָהר ַעל ָהֱא=ִהים

  לגבי התמידים רש"י עונה שם בפסוק:

 תורה מתן לפני שנתקרבה אותה סיני הר לעולת תמיד עולת הקיש, סיני בהר העשויה

  כלי. שטעונה מלמד באגנות וישם) ו, כד שמות( בה שכתוב

  כלומר אם אנו נעשה את עבודת התמידים, אז עבודת הר סיני תהפוך להיות תמידית כל יום. 

מוריה בהר סיני ירד הקב"ה על הר סיני. העם רואים את הקולות ולא יכולים לעמוד בזה. אבל בהר ה

בנסתר נגלה הקב"ה לאברהם ויצחק. הנערים לא ראו את  ההתגלות. אברהם ראה פתאום בנסתר 

 –את התגלות ה'. ואז במסירות נפש עלו אברהם ויצחק להר המוריה. לאחר ארבעים יום בהר סיני 

ם ההר חזר להיות הר שאין בו שום קדושה יתירה מה'גבל' שלידו. והצאן והבקר כן ירעו בו כמה שה

ירצו. אבל הר במוריה בקדושתו לעולם ולעולמי עולמים. הר המוריה נשאר בקדושתו כמות שהוא. ומי 

  שיעמוד שם עכשיו בנקודת קודש הקודשים חייב כרת כאילו עכשיו הכהן הגדול עומד שם. 

השאלה היא איך השכינה שירדה על הר סיני הופכת להיות תמידית. צורך התמידיות שלה הסוגיה 

אנו צריכים להפוך אותה לתמידית. לכן פותחים ב"ויקחו לי תרומה". כי אני עושה את זה קודם היא ש

כל כדי לקיים את רצון ה' יתברך. אח"כ זה "ועשו לי משכן". את רעיון המקדש אני צריך ללמוד משתי 

ו האחת מהשכנת התורה, השולחן ועצי השיטים. (רמב"ן), השני הוא להיות בית לה' שממנ –רמות 

כל העולם ידע שמפה אפשר להתקרב. (רמב"ן). הפעולה הכפולה הזו שהיא הייתה ההתרחשות בהר 

סיני צריכה להיות פעולה תמידית. כדי שתהיה כזו היא עוברת שני שלבים. היא עוברת שלב של 

  משכן, ורק אח"כ מגיעים למקדש. 

נו חוטאים זה היה רק לכמה אז למה כ"כ הרבה פירוט לדבר שתקף לזמן מועט? מה גם שאם לא היי

ימים? אלא עיקר עניין היכולת להשרות את השכינתו זה במדבר. כי אני במקום הכי נמוך ואני קובע 

את השראת השכינה. ואז שנגיע למקום אשר יבחר נוכל לעשות דבר שהוא תמידי. לכן יש שלב של 

כי עניינו של בית המקדש. משכן ורק אח"כ מקדש. לכן המלך המשיח מגמתו תהייה לבנות את בית 

המקדש הוא ששכינה לא תהייה משהו חיצוני, אלא היה תהייה המציאות התמידית. באופן תמידי 

בית מוכן להקריב בו קורבנות לכל העמים. מלך ישראל נלחם  –החיבור הזה של האדם והקב"ה 

  תחילה את מלחמת המצווה כדי שיבנה בית שיקריב קורבנות לכל העולם. 

התורה היא השלב השלישי הוא שאין משכן ואין מקדש. עכשיו ה"ושכנתי" מקבל את המשמעות שלו. 

. מה עומק הביטוי? לא שהתורה היא אקטואלית. ממש ההפך! התורה היא נצחית בא להגיד לי נצחית

מההיסטוריה לא היה רלוונטי לרוב  90%התורה, היא טקסט מאד מוזר. יותר מ –שקודש הקודשים 

ים המקיימים אותם. יש מצוות בגלות, יש מצוות רק שיש יובל, אין עבד עברי, ואין עמה עבריה. האנש

  מה עושים? אבל התורה הזאת היא נצחית. 

יציאת מצרים הייתה לפני הרבה שנים, אבל תמיד אנו מדברים על כך שיש יציאת מצריים כל יום. 

בע מאות שנה". הרי דברנו על כך שמעולם "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצריים שלושים שנה ואר

לא ישבו בה ארבע מאות ושלושים שנה. אלא המפרשים עונים שזה בחרן ובא"י ובגרר. זה התורה 

היא הנצחית. כי כל מי שעוסק בקרבן חטאת כאילו הקריב חטאת. התורה היא נצחית כי אם אני כהן 

יכול להקריב קרבנות? ודאי שלא. אבל אז אני אצטרך להקריב קורבנות. אבל אם אני ישראל אני 
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אם אני עוסק בקרבן חטאת, כאילו הקרבתי חטאת. אבל אני לא כהן, אז אילך  –שבית המקדש חרב 

אני כאילו הקרבתי חטאת? אלא זה שהתורה היא נצחית זה אומר שהתפקיד שלי הוא לבנות בית לה' 

הארון. עכשיו הכהן שבי עוסק בחטאת.  מוכן להקריב בו קרבנות, ומוכן להשראת השכינה שיהיה בו –

יש דברים שבגלות יכולים להתרחש, אבל בפועל הם לא יתרחשו. כל דבר נצחי הוא גם פרקטי. 

התורה בראשיתה היא לא פרקטית, אלא היה נצחית במהותה. זה נכון שתפילות במקום קרבנות. כי 

  המשכן והמקדש. אם אני לא יכול להקריב עכשיו, אז התפילה היא עצם הבניה של 

אז דיני עבד עברי זה שיעור נחמד. אבל  - נכון, אין עכשיו דיני עבד עברי, אבל אם התורה היא כאילו

אז יש הרבה מובנים מהותיים בעבד עברי שמשפיעים על בניית בית  –אם התורה היא נצחית 

  המקדש שבי. 

בניתי היכל משלי, אלא אמרו  על מה חרב הבית השני? על שאמרו "היכל ה' היכל ה' המה". אני לא

שהיכל ה' זה לאחרים. זה לא בשבילי. אם המקדש צריך להיות "כמון לשבתך פעלת ה'", אז הלב שלי 

  צריך להיות מוכן לשבתך. מוכן להשרות את השכינה שלך כאן למטה. 

פללים זה התורה היא נצחית. זה לא דרשות אקטואליות על דבר היסטורי שאנו מת - "ויקחו לי תרומה"

עליו בעתיד. הגלות היא לא מקרה, אלא היא מציאות בה אני בונה בית מוכן לה' להקריב בו קרבנות 

  ולהשכין את שכינתו. זו מהפכה תפיסתית שמבינים את זה לעומק. 

  לכן רש"י בא ואומר:

, לגלגלת בקע תרומת אחת, כאן אמורות תרומות שלש רבותינו אמרו - תרומתי את תקחו

 המזבח תרומת ואחת), כז -  כו לח שמות( פקודי באלה שמפורש כמו, האדנים מהם שנעשו

. ואחד אחד כל נדבת המשכן תרומת ואחת, צבור קרבנות מהן לקנות לקופות לגלגלת בקע

, כהונה לבגדי או המשכן למלאכת הוצרכו כולם בענין האמורים דברים עשר שלשה

  בהם. כשתדקדק

היא לעבודה של  הקרבנות. והתרומה השלישית היא העובדה תרומה אחת היא היסוד, תרומה אלת 

עניין המקדש הוא הארון והמזבח והיציאה ממצרים היא האישית הפנימית של כל אחד מישראל. 

להגיע להר בו עובדים את ה', ומצליחים לחבר את הר המור עם הר סיני עד שזה כבר מתבלבל 

ושמור". כי אני לברר איך זה הר המור שלי. כי אני  בשירים. זו לא טעות "דבר בקדשו בהר המור זכור

  זה שבונה אותו. ממני הוא ייבנה. 

  :"שייבנה בית המקדש במהרה"

ישנה סתירה מפורסמת וידועה ויש בה גם מחלוקת ראשונים. פסוק אחד אומר שאנו צריכים לבנות: 

ד מלמעלה. "מקדש ה' כוננו ידיך" "ועשו לי מקדש". פסוק אחר אומר שבית המקדש השלישי יור

יש לסתירה זאת כמה יישובים יפים. דעה אחרת אומרת שאנו צריכים ה. ד מלמעלשהוא ירֵ כלומר 

שאנו לא יודעים כי יחזקאל לא אמר לנו את המידות המדוייקות לבנות את מה שאנו יכולים והשאר 

י לגבי בניין המקדש כתוב "ועשו", יעשה מלמעלה.  הרבי אומר הסבר מדהים. אין כאן שום סתירה. כ

לגבי המקדש כתוב "מקדש ה' כוננו". הוא שואל מה ההוא אמינא לשיטת רש"י שבית המקדש 

השלישי ירד מוכן מלמעלה ולא יהיה בו עשייה, הרי כל השיעור עד עכשיו דברנו על העבודה שלנו 

מתנה מלמעלה ואנו  –תו בבית המקדש? אז איך אפשר להגיד בכלל שבית המקדש השלישי נקבל או

 –לא נעשה בו כלום? אלא אומר הרבה יש הבדל בין "עשו" ל"כוננו". בבית המקדש הראשון והשני 

אנו עשינו, וגם הקב"ה. אבל כל עניינו של בית המקדש השלישי הוא שהוא יהיה לעד. לכן "ועשו לי 

נים אנו מקיימים "ושכנתי לשיטת רש"י אנו מקיימים את זה כבר אלפיים שנה. אלפיים ש –מקדש" 

ואז שה' יוריד את בית המקדש זה יהיה בתוכם". כי אנו בונים אצלנו בפנים מציאות להשכנת כבוד ה'. 

מוכן לקבל את בית המקדש מלמעלה. זה "כוננו". זה בית המקדש של מטה שיהיה מכוון לבית 

 –זה לא יהיה כמו הר סיני המקדש שירד מלמעלה. אז במצב כזה התחתונים יעלו לעליונים. ברור ש



יהיה מוכן להקריב  - ה"ועשו לי מקדש" –שהקב"ה הנחית את הכול מלמעלה. בבית המקדש השלישי 

  הוא יורד מוכן למה שהכנתי, זו עבודת מקדש.  –בו. ואז שיורד בית המקדש מן השמיים 

עכשיו אני יורד  –כיוון שקבלו ישראל מלכות שמיים בשמחה ואמרו נעשה ונשמע אמר הקב"ה למשה 

עכשיו נאי נותן לכם פרטים איך  –אז "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"  –משמי שמיים העליונים 

אתם מכינים את בית המקדש אצלכם. ואז אני יוריד את המקדש. לכן אצל הכול זה "ועשית", ואצל 

יעשה אותו בצלאל, אבל  המקדש ואצל הארון זה "ועשו". ("ועשו לי מקדש", "ועשו ארון".) כי באמת

בפועל כולם יעשו אותו ויכינו את מקום השכנת השכינה למטה. מהיכן יהיו עצים? מהארזים שנטע 

הקב"ה. יעקב אבינו בא להגיד שכל הארזים מוכנים, אבל כל אחד חייב "יקחו לי". כל אחד חייב לקחת 

  לעצמו.

ועשו לי מקדש"? עכשיו אתם מבינים למה עכשיו אתם מבינים למה אומרים "ויקחו לי תרומה", לפני "

 –עוסקים כ"כ הרבה במשכן שלכאורה הוא לא נצחי? כי זה לא רק המשכן, אלא זה עבודה אינסופית 

  עד בניין בית המקדש השלישי. 

זו פרשת המקדש על שני החלקים של הרמב"ן והמרב"ם. מושג זה של התורה ונצחיותה הוא 

המשכן והמקדש. ללמוד את כל הכלים ולהבין אותם במובן הכי ההקדמה והבסיס לעיסוק בפרשיות 

לבנות בית לה' להיות מוכן. להאמין באמת ובתמים שאז ה"כוננו" כבר מגיע. הנצחיות הזאת  –נפשי 

  תוקף חזק יותר שנכנסים לפרשיות המופלאות הללו.  –ששייכת בכול התורה מקבלת 

  ורתך". "שייבנה בית המקדש במהרה בימנו ותן חלקנו בת

  

  

  

 

 


