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 תשע"ה

 

התורה עוסקת במעשה המשכן. אחרי  פ' תרומהב
יום לקבל  ארבעיםמתן תורה משה עלה להר סיני ל

כשירד מהר מהקב"ה את כל התורה שבע"פ. ואח"כ 
הוא היה צריך להקים את המשכן. המשכן מיועד סיני 

להיות שם מקום קדוש  אחד דברלשני דברים, 
שמיועד לעבודת השם כי שם התפילה יותר טובה, 

 ות השם. זודשם מקריבים קרבנות, שם עושים את עב
יש במשכן עוד  ,ובנוסף .עבודה לכבודו של הקב"ה

, זה הארון שלומשמש לאכסון  שהמשכןכלי אחד 
משה ירד מהר סיני הוא שכ .שני לוחות הבריתעם 

י' הדיברות שהם  ,קיבל את שני לוחות הברית
 כתוביםג המצוות, ועל הלוחות "השורש של כל תרי

עשרת הדיברות, את זה שם בתוך הארון וזה צריך 
 המ"ק. יב ךלעמוד בתו

הפרשיות של כל כלי המשכן,  ישנן פ' תרומהב
בח. הפרשה מזוקרשים  ,מנורה ,שולחן ,ארון

ים"הראשונה היא של הארון.  טִׁ  ."אְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי שִׁ
 כשהיו .המצווה ועשו לי מקדש היא מצווה לדורות

 .של קרשיםארעית במדבר זה היה בצורה  י"עמ
בנו בניין, קודם בניין שילה  לא"יאח"כ כשבאו ו

ואח"כ הבניין של בהמ"ק שהיה בירושלים. בהרבה 
כתובים מוזכר העניין בנביאים ובמקומות בתורה 

, הפסוק הראשון 'הזה 'ושכנתי בתוך בני ישראל
פ' בושכנתי בתוכם',  'ועשו לי מקדששעוסק במקדש 

 תרומה.
ועשו לי 'שהיא מצווה לדורות  המצווה הזאת

עשו לי 'וי אומר "במניין המצוות. רש מנויה, 'מקדש
עשו לשמי בית קדושה, ששם תהיה הדירה  -' מקדש
שאני אשכון בתוכה.  -' ושכנתי'קדושה, של ה

 ,עקרים של הרמב"םהג "אחד מיזה הקב"ה אינו גוף, 
אצל הגויים  לא שייך לומר אני אגור בתוכם.

אז גופים, הם לים שלהם יעצביהם כסף וזהב האלש
הגיד מקום לשים את האלהים אחרים שלהם. שייך ל

אני בונה בית ,  באמר שלמה המלךש , כמואצלנוו
זה ושכנתי ה מלא השמים והארץ, אז מהרי אתה 
לגבי נאמר אני אשכין את שכינתי, זה  ?בתוכם

האדם  .ההתקשרות שלנו, של בני האדם עם הקב"ה
הוא כן גוף והאדם מרגיש התקשרות כפשוטו 
שמתקשר עם איזה דבר שנמצא במקום מסויים, עם 

                                                           
 כה, י' שמות א
 ח, כג א'-מלכים ב

דבר שקיים אפי' אם הוא לא רואה אותו בעיניו, אבל 
הקב"ה צמצם  -'ושכנתי'חני שנמצא כאן, זה דבר רו

חזקה שזה צמה כ"כ ושכינתו והכניס רוח קדושה בע
כמו ודירה בבית המקדש. רק משל כאילו מישהו גר ב

החדר הפנימי ויש חדר את יש שא "בדירה של בנ
דש הקודשים ואוכל ויש מסדרון, כך יש במקדש, ק

, ההיכל זה חדר והצנוע של המלך החדר הפנימיהוא 
 ,מנורה ,המלכותי הפנים-לחםת שם א שמניחיםאוכל 
העזרה ששם  שהיא . ויש חדר אוכל בחצרוכו' קטורת

יותר פתוח, ושם באים אורחים לאכול, הכהנים 
שיריים של ואת ה תאוכלים שם את בשר הקרבנו

אוכל את הקומץ ואת אשי  המנחות. המזבח החיצון
כמו מטבח שם מבשלים את ו ריח ניחוח של הבשר

דמויות על חיזוק  ,האוכל. אלה הם משלים
 ההתקשרות אל השכינה. 

לעשות כרובים. בפסוק כ'  ,בפרשה של הארון
ונועדתי לך ' -יים הארון מסת תהפסוק של פרשו

ודיברתי 'שם'. אני אתוועד שם אתך עם משה רבנו 
ה מדבר "אדבר איתך, כשהקב -. הקב"ה אומר 'אתך

הדיבור יהיה מעל הכפורת מבין שני עם משה, 
משה רבנו שומע קול  ,הכרובים, זה היה מורגש

מבין שני  ?מדבר, איפה המקור ומאיפה יוצא הקול
הכרובים אשר על ארון העדות, 'את כל אשר אצווה 

ה היה מוסר "שהקבבכל פעם  .אותך על בני ישראל'
לתורה  פרשה חדשה ,יוויצשל משה רבנו בידו 

על  הפרשהתרשום את  אומר לופ, "עתושבושבכתב 
, 'כל תגיד בע"פ לישראל וותפירושי המצ. והקלף

פ שמשה התלמיד שמע "אשר אצווה' כל התורה שבע
חדר  , איפה היהמרבו, שהוא הקב"ה בעצמו

הלימודים, בית הספר שהמורה הקב"ה לימד את 
הדיבור יצא מבין שני הכרובים  ?התלמיד משה

מהארון. כאילו ששם הקב"ה מראה אני נמצא כאן 
מדבר איתך מפה. כמובן בעיניים לא רואים כלום רק 

י מביא כאן סתירה או "שומעים את הדיבור. רש
ל וידבר השם אליו מאה'כתוב  גקושיה, במקום אחר

, זה מועדל , לפי"ז הדיבור יצא מאוה'מועד לאמר
מבין 'מחוץ לפרכת, וכאן כתב  שהואהמשכן, 
מביא שי ". יש כאן שתי שיטות, שיטת רש'הכרובים

ס למשכן, ננכ ברייתא שמשה באמת עמד באהל מועד
שני כתובים המכחישים זה את זה כזה את מתרץ ו
שי מכריע ביניהם, שני הדברים נכונים, יהפסוק השלו

ספר במדבר פ' נשא, במבין הכרובים ומאהל מועד. 
ובבא משה אל אהל מועד לדבר ', השלישיכתוב ה

וישמע את הקול ', משה נכנס לאהל מועד, 'איתו
זה מה  ,באוהל מועדאת הקול ששמע  ',מידבר אליו

 מזבח הקטורתאותו אולם ששם  .שנקרא ההיכל
הדיבור יצא מעל הכפורת ומשה  שולחן לחם הפנים.ו

היה באהל מועד והוא שמע את הקול כאילו הקול 
נמצא קרוב אליו, יצא מבין הכפורת ובאוויר, כמו 

ואדם בחדר שני שומע את הקול.  באווירשקול יוצא 
שאומרים שמשה היה אים נָ יש ת  שם מביא "המלבי

נכנס לתוך קודש הקדשים אעפ"י שאסור להכנס כל 
השנה, ומי שנכנס אפי' כהן גדול חייב מיתה בידי 

                                                           
 , א''א ויקרא ג

כ ביום אחד בשנה, כן כתוב ו'אחת "רק ביוה ,שמים
  .בשנה'

הוא היה מכיון שאבל משה רבנו  .כך היה לדורותו
והוא  ,רקדוש כ"כ כמו כהן גדול ביום הקדוש ביות

כל יום ויום וכל ימות ק "לקה להיכנסיך היה צרכן 
 עה רצה לדבר איתו אז היה שומ"בשהקכהשנה 

כאילו קריאה, משה משה! משה שמע בחוץ את 
ק. זאת "ונכנס לקה !הנני – אמר !הקריאה משה

פ לכל הדיעות הדיבור עצמו יצא "שניה, עכהשיטה ה
הדבר הזה שהשכינה שורה  מבין שני הכרובים.
ידעו  , את זההדירה של אלקיםבקודש הקדשים ושם 

אין להם מושג של דברים רוחניים, שרק  .ע"כל אוה
אלקים נמצא ש. הם חשבו חומריהוא אצלם כל דבר 

 .כאן, כאילו שהכרובים זה הגוף שלו

 הייתהש מסופר שבמלחמת פלשתים דשמואלבספר 
 גם היהופטים המלחמה האחרונה של ימי שפוט השו

ים פתחו במלחמה, תבן של מקדש שילה. הפלשהחור
י שהלכו "עלי ובניו חפני ופנחס כהנים, בנאז היה ו

לחזית המלחמה עם הפלשתים הביאו איתם את 
כשפלשתים ראו שהארון נמצא שם הם והארון, 

שהוא שוכן  שהאלקים של ישראל נתם חשבוהבב
נמצא בתוך מחנה ישראל. הגויים הבינו שיש  בארון,

נים בהרבה אלילים לעמ"י אלקים שלהם, הם מאמי
 ,כמוש –אלילים להם יש  .מון, כנעןעאלהי מואב, 

עשתורת, והוא עכשיו, במושג שלהם הגוף  ,בעל
  .ההוא שנקרא אלקי ישראל

עכשיו חזקים  ישראל - אחד לשני אמרו הפלשתים
, םמאוד אנחנו צריכים להתאמץ בכל הכח לנצח

הפלשתים התחזקו ונצחו במלחמה ולקחו בשבי את 
. אצל עמ"י אלקים זה רצון השם ?הארון, מה קרה

אז יוצא דיבור,  מבין הכרובים שיצא דיבור אם רצונו
כשמביאים את הארון לשדה, אלקים לא הולך לשדה, 

לו  מוגבל ושייךאלקים נמצא בכסא הכבוד שלו, לא 
נמצא בשדה זה ארון עץ כמו  כשהארוןום, אז קמ

לו את  ןארון בגדים, אמנם הוא קדוש מאוד אבל אי
מכיון שאין זה סתם ק, "השיש לו בק אותה קדושה

אף פעם לא היה יכול להיות ששם במחנה ארון, 
אלקים ומישהו יגש וירצה לדבר עם אלקים, פלשתים 
אלקים שולח את הדיבור לאן שצריך  .יענה לו

לשלוח, כשמשה צריך לקבל תורה הוא שולח את 
הדיבור, אלקים רוצה שעמ"י יכוון את ליבו למשהו 

החליט שכאן יהיה המקום המרכזי של  מרכזי אז הוא
 התקרבות הלב אל השם. 

השכינה היא כשהלבבות קרובים אל השם.  אם כן
אבל אם עמ"י חשב שכשיביאו את החפץ הקדוש 

מלחמה, בהגוף ששמו ארון יעזור  תהזה אז אוטומטי
אלקים רצה להראות להם שזה טעות, מנצחים את 
 המלחמה כשהלב קרוב להשם, אבל כשחושבים
שהארון זה מן נשק סודי כזה, הנשק הזה ינצח? אז 
אלקים בכוונה עשה להם הנה תראו הפלשתים 

הפלשתים קיבלו מכות שלוקחים את הארון. כמובן 
קשות שזלזלו בכבוד חפץ קדוש, אבל שהחפץ הזה 
מגן על עמ"י בלי שהם מכוונים את ליבם עם 
מחשבות קדושות לעשות המצוות ולהיות דבוקים 

                                                           
 , פרק ד'א'-שמואל ד
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נה הקדושה זה סתם. הראו להם שזה לא עם השכי

 ככה.
לא האמינו  הםלעמ"י. כש האותו הדבר אמר ירמיהו

שנבוכדנצר מלך בבל יכבוש את ירושלים וינצח 
 אמר להם ירמיהו  .המ"קיאותם ויחריב את ב

ר  ְרֵכיֶכם קֵ ֹות ֱאֹל'ְצָבא ה'ֹכה ָאמ  יבּו ד  ְׂשָרֵאל ֵהיטִׁ י יִׁ
ֶזה: ָמקֹום ה  ְכָנה ֶאְתֶכם ב  ֲאש  ְלֵליֶכם ו  ע  ְבְטחּו ָלֶכם  ּומ  ַאל תִׁ

ֶשֶקר ֵלאֹמר ֵהיכ ל  ְבֵרי ה   .ֵהָמה ה'ֵהיכ ל  ה'ֵהיכ ל  ה'ֶאל דִׁ
לא יתכן שאלקים ושההיכל של השם. שאתם אומרים 

אותו?  ק יסכים שמישהו ינצח"שהוא גר בביהמ
במושג של הדור ההוא הייתה ירידה גדולה, חשבו 
שהבניין הזה שעומד מאות שנים ורואים שהתפילות 

שאלקים גר וורואים את כל הניסים  תשם מתקבלו
אם אלקים גר בבניין איך יכול להיות ש חשבופה, 

. אמר ירמיהו וינצח שהגוי הזה, ילחם נגד אלקים
י "כשעמאלקים נלחם למען עמ"י  !אתם טועים

מקדש את שמו והוא מייצג את אלקים, אבל אם יש 
כמו שהיה בסוף הבית הראשון עבודה זרה,  ,לכם

גילוי עריות ושפיכות דמים אז אלקים לא נמצא בלב 
האלקים, אלקים מלא כל  לא שלכם, הבית ההוא הוא

אלקים  ודו. אז אין שום סיבה שיעזור לכם.הארץ כב
מ"ק עצמו. כמו הראה להם שנבוכדנצר שרף את בה

את  ,שראה בנבואה את כבוד השם ושכתוב ביחזקאל
 שהייתהנראית כמו אש וענן,  שהייתההשכינה 

החוצה להר הזיתים, ולמפתן  ,ק יוצאת לכרוב"הבק
הוא ראה את הדמות הזאת שמסתלקת לשמיים. 

 של אלקים פירוש הדבר אם עמ"י לא מקיים את דברו
הטעות הוא מתרחק מהם. זו הייתה בדיוק אותה 

 .בה טעו שהפלישתים

שמתי שמשה נכנס או מתי  בעצם לא כתוב
, אבל משהושהדיבור יוצא מהכפורת ראו בעיניים 

לצורך צדיקים מסוימים, והרבה פעמים לצורך עמ"י 
ים, זה היה משהו שרואים בעיניגם השכינה מפעילה 

ן כֻּּלוֹ "בזמן מתן תורה, כתוב  ינ י ָעש  ר סִׁ  , מפני"זְוה 
 - שירד עליו השם באש, השם מראה שני דברים

, וכל ארבעים יום שמשה היה ענןומראה  אשמראה 
על הר סיני כדי לקבל את הלוחות וללמוד את כל 
התורה כולה, מה ראו עמ"י שהסתכלו מרחוק על הר 

שמשה היה שם? כתוב בתורה סיני על הפסגה איפה 
ְרֵאה ְכבֹוד " ְכֵאש ֹאֶכֶלת ְבֹראש ָהָהר ְלֵעיֵני ְבנֵי  ה'ּומ 

ְׂשָרֵאל האש מתנענעת שראו אש אוכלת, כאילו  "חיִׁ
לא אש שאנחנו מדליקים  זוואוכלת משהו. 

אש. בעיניים שלנו  ר שלבגפרורים, זה אור חזק או
ה מראה "לא יכולים לראות מלאך, אבל כשהקבאנו 

לאדם שיראה ויחזק את האמונה שהמלאך קיים אז 
, אש הוא הדבר הכי קרוב טמראה לו אשהוא 

מרי, הם ד' ולרוחניות, כי כל הדברים בעולם הח
מלאכים זה  דרגות, אש, רוח, מים עפר, רוח זה אוויר.

 עד השכינה עצמה.  ,למעלה מזה
 .מוזכר שמופיע מלאך בתנ"ך הרבה פעמים

ראו  ,עלה לשמים -כשהמלאך עזב את המקום והלך 
ע " .יאוכך ראה מנוח ידמות אש, כך ראה גדעון ָאז ָיד 

ְך  ְלא  י מ  . וככה מספרת הגמרא "הּוא ה'ָמנֹוח  כִׁ
מה נפרדת מהגוף ומתחברת אל הדירה כשהנשש

הקבועה שלה כיסא הכבוד, כשהיא יוצאת מהגוף היו 
שראו בשעת הלוויה עמוד אש וכן  צדיקים הרבה

                                                           
 ז, ד ירמיהו ה
 ל"א, ע"אראש השנה ט, ג', וכן ב יחזקאל ו
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 , מאמר ד', אות ג'כוזריראה  ט
 ו', יא שופטים י

 יג, כ' שופטים יא

כשראה את אליהו עולה למעלה הוא  יבראה אלישע
 ראה רכב וסוסי אש. רואים אש. 

שאנחנו למדנו שזה  של מראה אש,המראה הזה 
ך זה "במאורעות שמסופר בתנ ,במפגש עם מלאך

דרך המלאך וה רצה למסור איזה מסר, "היה כשהקב
הוא מסר מסר למנוח וגדעון. אבל בגמ' מסופר עוד 

 רבים כשזה מתחיל מהאדם. מסופר שבאו - יותר מזה
היה אדם  אביולברית מילה של אלישע בן אבויה, 

 .והיה אוהב הרבה את כבוד התורהח "עשיר וגם ת
ביניהם היה גם  ,הזמינו לברית מילה את גדולי הדור

שני התלמידים הגדולים של  ,יהושע ורביאליעזר ר' 
האריות שבחבורה, הציבור ישבו  - ר' יוחנן בן זכאי
ה ברית יתאכלו סעודת מצווה והי ,ליד שולחן ערוך

עוסקים שעד ש והציעיהושע  ורביאליעזר ר' מילה. 
ננצל את הזמן ונעסוק בתורה, הלכו לפינה בסעודה 

גמרא, עד  ,בריתא ,והתחילו ללמוד, קראו משנה
ה סביבם יתתורה יותר ויותר עד שנהיבשהתעמקו 

לא ידע שזה אש רוחנית, ואש את הב "ראה בעה .אש
ולא אש ששורפת את הבית, ניגש אליהם ואמר מה 

לא אש כזאת,  זוקורה הבית יכול להשרף. אמרו לו, 
אני עושה  ,ואז הוא אמר אם כך גדול כבוד התורה

. ח"נדר שאת הבן שלי אמסור לישיבה כדי שיהיה ת
 ,רק לשם כבודשלא עשה זאת לשמה,  החסרון היה

 . לתרבות רעה לכן יצא בנו אלישע בן אבויה
שהיה חשוב של גילוי שכינה,  כשהגיע המצב

שנראה משהו, זה לא רק מתי ו מסויים למסור עניין
כל פעם בה מדבר אל משה רבנו, אלא זה "הקבש

ריכוז כזה של קדושה  נוצרשהיו עוסקים בתורה 
פסוק בפ' תרומה, ושכינה עד שנהיה אש. כתוב ב

ֵבין ְשֵני " ֹפֶרת מִׁ כ  ל ה  ְתָך ֵמע  י אִׁ ְרתִׁ ב  י ְלָך ָשם ְודִׁ ְדתִׁ ְונֹוע 
ת ל ֲאֹרן ָהֵעדֻּ ים ֲאֶשר ע  בִׁ ְכרֻּ  זה הארון שבתוכו "ה 

שהארון תפקידו להכיל בתוכו  כןהלוחות, כתוב לפני 
הלוחות וכתוב שהכרובים מעל לכפורת וארון את 

  .העדות
ודיברתי איתך', מאיזה כח נהיה ' אומר הספורנו,

הקב"ה נמצא  - מקום כ"כ קדוש שכאילו שהשכינה
בארון ו .כי הכרובים הם בארון אליו? הוא מדברופה 

שני לוחות הברית שעליהם כתובים  אתהעדות יש 
 כאשר ממילאעשרת הדיברות שהם פרשיות בתורה, 

ספר תורה, דברי תורה שאותם והלוחות את יש שם 
בני ישראל לומדים ומעיינים בהם, לומדים תורה 
ועושים תורה, התורה הזאת שלומדים ומקיימים 

אומר הספורנו  .הכח הזה מוליד גילוי שכינה אותה.
כתוב שרבי אלעזר בן עזריה דרש ש כמו שמצאנו

ה אש על ידו, כי תשיעור במעשה מרכבה, נהי
 השכינה בוערת כמו אש ומלאכי השרת ... כמו אש. 

החפץ בעם ישראל חי היה  לא רחוק מהדור שלנו
ישראל מאיר הכהן מראדין שחיבר ספר רבי  -חיים 

רים אותו, אני , והרבה אנשים זוכ'שנה ברורה'מ
 ,הייתי בהספד שאבא הספיד את הח"ח ברוסיה

שהגיעה הידיעה שהוא נפטר בפולין בראדין. הח"ח כ
פעם אחת תפסתי את הרב שלי והצלחתי  -סיפר 

בה רבנים ח"ח היו הרללהתגבר ולנצח אותו. 
, אבל הוא חיפש רב ופוסקים שלמד איתם תורה

 שילמד אותו את הדרך בעבודת השם איך להיות
צדיק נסתר וגלוי, איך להתנהג בשקידה בתורה 

בהתחלה הוא  .ח והוא ביקר אצל הרבה גדולים"ובגמ
רצה לקבל על עצמו לרב את הרב ר' חיים ליב 
מישקובסקי הסבא של הרב מישקובסקי מכפר 
חסידים שהיה ידוע כאיש קדוש וגאון אדיר בתורה, 

 -עליו הח"ח  אמראבל  .והיה אצלו תקופה קצרה
כח להתנהג את האני לא יכול ללמוד, אין לי  ממנו

בהנהגה גבוהה כמו אצלו, זה לא מתאים לנשמה 
מפחד  -אם אתנהג ככה לא אוכל לחיות  -שלי. אמר 

 .שימות. כל אחד לפי היכולת שלו
מש של ביהכ"נ בעיר את הש   בסוף הוא מצא

, קראו לו נחומק'ה למתאים לילך בדרכיו גרודנא

                                                           
 ב, יא ב'-מלכים יב

סתיר את השמהרודנא, ר' נחום. הוא היה גאון אדיר 
כולם ידעו שהוא גאון אדיר, היה  -הגאונות שלו 
ח. הח"ח היה בא אליו "עוסק בגמומוסר שיעורים 

ח שיש שעות בלילה שלא "ועוקב אחריו, ונודע לח
יודעים איפה הוא. הח"ח היה עוקב אחריו שלא 
ירגיש, הוא היה אוהב להסתיר את זה, והוא הצליח 

באיזה מקום בסוף  'ליבשט'לגלות שיש בי"כ קטן, 
אחרי שגילה  .העיר ששם היה נכנס ונועל את הדלת

 שזה המקום שמדי חודש או שבוע, פעם בכמה זמן
עשה  הח"ח כשעוד היה אברך צעיר, היה מגיע לשם.

כדי שהוא לא ידע, הגיע לביהכ"נ קודם, ו בחכמה
הצליח למצוא מפתח והתחבא במקום כזה שלא 

 להסתכל עליו.  לשיוכ קירגישו, השאיר לעצמו סד
נ התיישב ללמוד "לביהכ הוא ראה שר' נחום נכנס
כ בדבקות ובהתרגשות עד "ספר בשמחה במנגינה, וכ

שראה על ידו אש. כשראה את זה, גילה את עצמו ואז 
אמר תפסת אותי ניצחת אותי, אין מה לעשות כבר, 
עכשיו תבטיח לי בהן צדק שכל ימי חיי לא תספר את 

שמר את זה בסוד ואחרי שנפטר זה לאף אחד. הח"ח 
 .י קמניץ"ר' נחום הוא סיפר את זה לר' ברוך בער ר

ור' ברוך בער הוסיף ואמר 'ואני תפסתי את הח"ח גם 
לי הוא אמר לא לספר עליו, לא אש אלא סיפור 

 אחר... 
שלנו היה צדיק קרוב אל הדור בדור ש אז יוצא

אומרים  יגבגמ'ה אש. יתשעסק בתורה בהתלהבות והי
שיהונתן בן עוזיאל היה לומד יום יום ומתי שהיה 

ומפרש אם עוף היה עובר היה נשרף,  עוסק בתורה
מלאכים באו לשמוע את התורה שלו. זה היה רש"י ש

ואומרים בתוס' במס' סוכה שיקדה שם  דבר שגרתי.
אש כמו במתן תורה בסיני, וכמו אצל ר'א ור' יהושע 

 בסעודה.
שאדם לא ישחק באש, אם אדם  אבל יש להזהר,

יחשוב אני אלמד ואני אתעמק וארגיע את המחשבות 
, האש יל ללמוד סתרי תורה דברים נסתריםחואת
 לשרוף אותו.  היכול

שהיה לפני מאות שנים בארץ תימן,  קראתי מעשה
היו ארבעים איש שהיו עובדי השם, צדיקים. ואמרו 

וכמה שיותר לומדים יותר  ,היות שאנחנו לומדים
מעשה את לומדים היו ו .זה לימוד יותר בהיר ,מוחשי

, אז הם בנו משכן, אמרו המשכן, בואו נבנה משכן
יריעות, תכלת וארגמן ועצי שיטים,  ,השיגו קרשים

בסוף ולוהקימו משכן ממש. שמו בתוכו כלים, 
 הכשגמרו את כל המלאכה וכל התקופה עסקו בתור

כל בוקר  ,לא דיברו דברים בטלים ,לא הסיחו דעתםו
היו טובלים במקווה, והיו מתנהגים בקדושה 
ופרישות, וכולם בדעה אחת מכוונים את המחשבות, 

כשגמרו אמר  .וכל זה היה מחוץ לעיר בשדה פתוח
 ,עכשיו, אחרי שהכל מושלם - ראש החבורה

כשבונים משכן השכינה יורדת, אנחנו מבקשים 
ה ישרה שכינה במעשה ידינו, אחרי שהתפלל "שהקב

כולם מתו,  !רדה אש שרפה את המשכן ואת כולםי
התקרבו שהגזימו יותר מדי אז כמו נדב ואביהו 

 גוף קיים.הנשמה ואת ה הלקב"ה יצאה אש שרפ
כמה הקב"ה אוהב אותנו ויש  מכאן אנחנו לומדים

 כמו .וץ שכינהלנו גם בדורנו ובכל הדורות, קיב
מר איך נהיה כ"כ עוצמה גדולה של וא ורנושהספ

נהיה יותר כמה ש ,כולנו .קדושה, ע"י לימוד התורה
מביאים את האהבה של הקב"ה אנו  ,דבקים בתורה

וזה אומרת  .ק"ביהמראת השכינה בלעמ"י כמו הש
המ"ק אין לקב"ה בעולמו ימיום שחרב ב ידהגמרא

המ"ק השכינה יכשהיה ב .אלא ד' אמות של הלכה
קדושה ההייתה בריכוז אחד גבוה, עכשיו ניצוצות 

בכל מקום שקובעים ולומדים תורה שבכתב ותורה 
פ ויה"ר שיתקיים שיבנה בהמ"ק במהרה "שבע

 .בימינו ונקיים את המצוות כפשוטן
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