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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" רומהתפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח
  

  ועשו לי מקדש

תכלית  ,"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"(כה, ח)  בפרשת תרומה
בתוך כלל ישראל,  המצוה של עשיית משכן היא שהשכינה תהיה שרויה

במדרש (שמות רבה לג, א) משל למלך שהייתה לו בת יחידה, אמרו ו
והשיאה לאחד מן המלכים, ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו, אמר 

בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך  ,אביהלו 
אל תיטלה איני יכול לפי שהיא אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל 

  אחד עשה לי שאדור אצלכם. מקום שאתה הולך, קיטון 

לישראל נתתי לכם את התורה, לפרוש ממנה איני ה "הקבכך אמר 
יכול, לומר לכם אל תיטלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, 

  בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש. 

התורה חביבה אצל הקב"ה כמו בת יחידה, שהתורה קדמה לעולם 
כמאמרם אסתכל באורייתא וברא עלמא,  העולם נברא על פי התורהוכל 

שנאמר כמו עם התורה שתעשע הוכבר לפני בריאת העולם הקב"ה 
(משלי ח, ל) "ואהיה אצלו אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו 

, ושמחת הקב"ה התורבנהנה ומתענג כביכול בכל עת", היינו שהקב"ה 
   .לפרוש ממנה איני יכולהיא בתורה, ועל זה אמר 

  נתתי לכם את התורה

ה וכביכול צריך רובאמת יש להבין מהו שאמר נתתי לכם את התו
רה גם בשמים, הרי יש וכי לאחר מתן תורה אין תו ,לפרוש ממנה

ואמנם  א דרקיעא שיושבים ולומדים תורה ביחד עם הקב"ה,מתיבת
שיש תורה גם אמרו בא משה והורידה לארץ, אבל בפשוטו הביאור בזה 

  בשמים וגם בארץ, ומדוע צריך "לפרוש ממנה"? 

לחכמי ישראל הכוח לקבוע את ניתן במתן תורה ש משוםויש לבאר 
"לא בשמים היא",  )דברים ל, יב(הלכות התורה ודיניה, כמו שכתוב 

שמסופר בהקדמה  כפיוהם קובעים ומכריעים גם לגבי דיני שמים, 
מהמהרש"ם שפעם הייתה שאלה בשמים על אדם  תכלת מרדכילספר 

ושלחו מן השמים אם הוא חייב מיתה בידי שמים, השעבר עבירה 
ם שהיה פוסק הדור באותו הזמן, ועל פי הכרעתו "לשאול את המהרש

  פסקו בשמים את דינו של אותו אדם. 

ה לפרוש ממנה איני יכול, שכביכול וזה הפירוש נתתי לכם את התור
חסר להקב"ה השעשועים ושמחת התורה, כיון שעכשיו התורה 
משועבדת לחכמי ישראל, והם קובעים את ההלכות, והתורה משתנה 

שהשכינה לכן אמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם,  .ה קודםממה שהי
  . תהיה שרויה בתוך כלל ישראל יחד עם התורה

  שמיםכבוד  - שכינה 

וענין השראת השכינה הוא גילוי כבוד שמים, ככל שרואים יותר כבוד 
(יומא כא, ב) וכמו שמצינו בדברי חז"ל שמים זה נקרא יותר שכינה, 

הרי הרמב"ם כתב  שבית המקדש השני לא שרתה בו שכינה, ולכאורה
(הלכות בית הבחירה ו, טז) ששכינה אינה זזה מבית המקדש אפילו 

 ,ביאור שבמקדש שני היה חסר גילוי כבוד שמיםאלא ה בחורבנו,
כדאיתא ביומא שם שבמקדש שני חסרו חמישה דברים מבית המקדש 
הראשון, והם ארון כפורת וכרובים, אש, ושכינה, ורוח הקודש, ואורים 

חמישה דברים למעלה מן הטבע שרואים בהם כבוד שמים,  ,ותומים
(ב"ב צט, א) מקום ארון ראו כבוד שמים כדאיתא בגמרא ובארון גם כן 

אינו מן המידה, היינו שהיה נס שהארון לא תפס מקום כלל, ודברים 
אלו היו חסרים במקדש שני, וזה הכוונה שלא שרתה בו שכינה, שהיה 

  כבוד שמים ביחס למקדש הראשון. גילוי חסר 

, שיתרבה כבוד שמים על ידי המשכן "ועשו לי מקדש"וזהו מצות 
, ובעיקר מה שרואים את את כל הניסיםשם רואים ש ,ובית המקדש

העבודה, עבודת הקרבנות, שעיקרה הוא העבודה שבלב, לשמה, זהו 
נקרא השראת השכינה, שהקב"ה נמצא  כבוד שמים הזהוכבוד שמים, 
על והיו הארון והלוחות, ושם נמצאת התורה בארץ, ששם  בבית המקדש

וזה בזה מתקיים "ושכנתי בתוכם".  ,בעולם שיתרבה כבוד שמיםידי 
היינו קחו אותי עמהם,  –מה שדרשו בילקוט על הפסוק "ויקחו לי" 

  כבוד שמים על ידי המשכן ובית המקדש. יותר שיראו 

  לעולם ולעולמי עולמים

ועוד אמרו בילקוט שם כל מקום שנאמר "לי" הרי זה קיים לעולם 
הוא ש ,ועשו לי מקדשבו נאמר שכגון בית המקדש וולעולמי עולמים, 

ולכאורה הרי בית המקדש חרב, ואמנם  .קיים לעולם ולעולמי עולמים
ויש לפרש כי הכוונה יחזור וייבנה, אבל לעולם משמע שאין לו הפסק. 

לבית המקדש של מעלה, כידוע שמקדש של מטה מכוון כנגד מקדש של 
פסק מעלה, ועל בית המקדש של מעלה אמרו שהוא קיים לעולם בלי ה

  רבינו בחיי על הפסוק עצי שטים עומדים]. וכן כתב [

"בנה (חגיגה יב, ב) על הפסוק בתפילת שלמה ומצינו שאמרו חז"ל 
זבול הוא אחד משבעה שבניתי בית זבול לך מכון לשבתך עולמים" 

ירושלים ובית המקדש ומזבח בנוי ומיכאל השר הגדול ויש שם רקיעים, 
למדו מהפסוק "לעולם בנות, ובגמרא סוף מנחות עומד ומקריב עליו קר

מקריב קרבנות לעולם בלי הפסק, היינו גם זאת על ישראל" שמיכאל 
מדרש כי הקרבנות הם נשמותיהם הביאו שם תוספות הו ,בזמן החורבן

של צדיקים, היינו שלא כמו בבית המקדש של מטה שמקריבים גופים 
של  יהםנשמותמקריבים בקר וצאן ועופות, בבית המקדש של מעלה 

  מהו ענין נשמותיהם של צדיקים.  וצריך ביאור ,צדיקים

עבודת השם של הצדיקים שבאה להכוונה  "נשמותיהם"כי ונראה 
שולטת על הגוף, והיא הפועלת ומכוונת את כל הנשמה ש, מכוח הנשמה

וכמו שכתב בשערי תשובה (א, יג) על מדרגת היגון הטובים, המעשים 
היינו וזהו ענין נשמותיהם של צדיקים,  ,שבאה מטוהר הנשמה העליונה

שמים שעל ידי זה מתרבה כבוד  המעשים הטובים של הצדיקים בארץ
ופועל בספרים שכל מעשה טוב משפיע  בושכתכמו בעולם העליון, 

עולמות העליונים, ואלו הם הקרבנות שמקריב מיכאל כל התיקונים ב
בבית המקדש של מעלה, הכבוד שמים שרואים על ידי מעשיהם הטובים 

  של הצדיקים, וזה קיים לעולם גם בזמן החורבן. 

  תכלית הבריאה

והנה אמרו חז"ל (ברכות ח, א) מיום שחרב בית המקדש אין לו 
וכבר העיר בזה להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, 

י קודם מתן תורה לפירוש המשניות סדר זרעים וכ הרמב"ם בהקדמתו
שם ועבר, כגון , הרי כבר אז היו צדיקים גדולים, העולם טובלא היה 

והאבות הקדושים, ואז לא היו ארבע אמות של הלכה, אף על פי שעסקו 
בתורה על פי השגתם ברוח הקודש, אבל "הלכה" היא ההלכה למעשה 
כיצד להתנהג, וזה לא היה קודם מתן תורה שלא היה חיוב של תרי"ג 

  ? העולם לרצונו של הקב"המצוות, וכי אז לא היה 

  

 בס"ד
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היא מה התכלית והמטרה בכל ר שכוונת המאמוביאר הרמב"ם 
העולם, כל דבר בבריאה יש לו תכלית ומטרה, כשאדם עושה איזה כלי 

תכלית הבריאה היא לצורך כל וכן זהו מפני שצריך להשתמש בכלי, 
שימוש האדם, כגון מה שיש אוויר הוא מפני שאדם צריך אוויר 

שימוש לנשימה, וכן מה שיש מים ומזון, דומם, צומח, חי, הכל נועד ל
ואמנם אין אנו יודעים את כל סודות הבריאה, ויש דברים שאין האדם, 

ידוע לנו מה התועלת בהם, אך מפעם לפעם מתגלים דברים נוספים שלא 
  . לאדם בהםהתועלת  נודע מההיו ידועים ועכשיו 

כבר  הן, וכי בשביל הגויים? העולם נבראשבשבילו האדם  אהו ומי
בראשית) בשביל ישראל שנקראו (מובא ברש"י בתחילת חז"ל אמרו 

ראשית, וגם הגויים שבעולם נבראו בשביל ישראל, וכשיש פורענות אצל 
הגויים זהו גם כן בשביל ישראל שיתעוררו ויקחו מוסר (יבמות סג, א), 

ומהו התכלית של ישראל?  ,וכל תכלית הבריאה היא בשביל ישראל
  . קבלת התורה זהו התכלית והשלמות של ישראל

וזהו שאמרו אין לו להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה, 
לצורך האדם השלם שעוסק בתורה היא שתכלית כל הבריאה היינו 

ברכות ועוד דרשו ( .וומקיים את דיני התורה, וכל העולם נברא לשימוש
כל העולם לא נברא  –"כי זה כל האדם"  קהלתבסוף ו, ב) על הפסוק 

כל העולם נברא להיות צוות לאדם העוסק אלא לצוות לזה, היינו ש
בתורה ובמצוות, וביאר הרמב"ם שם דהיינו "להסיר עצבותו ושממון 

, ויוכל לעסוק בתורה ירגיש בדידות וריקנותיחידתו", שירגיש טוב ולא 
  ובמצוות ביישוב מתוך הרחבת הדעת ובלי קשיים. 

אלא ובסוף פרקי אבות אמרו כל מה שברא הקב"ה בעולמו לא בראו 
לכבודו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, 

תכלית הכל הוא  ,היינו שכל העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, ועשייה
להרבות כבוד שמים, ואם אמרו שתכלית הבריאה הוא ארבע אמות של 

  . כבוד שמים שארבע אמות של הלכה עושיםהיינו הלכה, 

  מצוינים בהלכה

אמרו בברכות שם מאי דכתיב אוהב השם שערי ציון מכל ועוד 
משכנות יעקב? אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מבתי כנסיות 

וכפי שהיו יש כמה דרגות בהשראת השכינה, ש היינו, ומבתי מדרשות
משכן, ומשכן שילה, ונוב וגבעון, בכל מקום היו דרגות הבית המקדש, ו

שלמה היה המקום הקדוש  להמקדש ש אחרות בהשראת השכינה, ובית
  ביותר ששם היה גילוי שכינה יותר מכל המקומות. 

בתי כנסיות ובתי מדרשות נקראים שואמרו חז"ל (מגילה כט, א) 
מקדש מעט, היינו שיש בהם השראת השכינה מעין בית המקדש, 

עד כדי כך שיש  .כבוד שמים על ידי עסק התורה והתפילהורואים בהם 
דינים להלכה שבית הכנסת הוא כמו בית המקדש, וכפי שפסק הרמ"א 

בבית המקדש שבאו"ח סימן קנ"ב שאסור לנתוץ אבן מבית הכנסת, 
גם בתי כנסיות ובתי מדרשות יש ו"לא תעשון כן לה' אלוקיכם", נאמר 

  ורה והעבודה. בהם קדושה וכבוד שמים על ידי הת

ועל זה אמרו כי מעלת שערים המצוינים בהלכה היא יותר מבתי 
כנסיות ומבתי מדרשות, ומה הם שערים המצוינים? פירש רש"י דהיינו 

אסיפת הציבור, והיינו מפני שבתי כנסיות לפעמים יש בהם רק ו ציון
רק כמה יחידים בהם מנין מתפללים, וכן בתי מדרשות לפעמים יש 

א כפי רוב יהמעלתם שערים המצוינים בהלכה ה, ואילו שעוסקים בתור
   יותר קדושה.גדול יותר כך יש  ככל שהציבורהציבור, 

  תפילה במקום תורה

ומובא בגמרא בברכות שם כי אביי בתחילה היה מתפלל תפילותיו 
שנודע לו מעלת ארבע אמות של הלכה אחר כך כבבית הכנסת, אבל 

הקפיד להתפלל במקום שהוא לומד, וכן אמרו שם על רבי אמי ורבי 
לא היו טבריה, בעיר בתי כנסיות הרבה על פי שהיו להם אסי, שאף 

  בתורה. מתפללים כי אם במקום שעסקו 

וכמו שמצינו  והענין בזה מפני שמקום עסק התורה הוא מקודש יותר,
כמו שבית המקדש היה מקום מיוחד לתפילה שאף בבית המקדש 

ם הכהנים היו שמבואר באורך בתפילת שלמה במלכים א' ח', מכל מקו
מתפללים דווקא בלשכת הגזית כדאיתא בתמיד (לא, ב) וכתב הרא"ש 

ולא בעזרה שהיו בה קודם, כיון שם שם (לב, ב) כי הטעם שהתפללו 
   שתפילתו של אדם נשמעת בארבע אמות של תורה.

לידע את חשיבות התפילה בישיבה, שהוא מקום ודבר זה נוגע לנו, 
שקדושתם ים המצוינים בהלכה, עסק התורה, ויש בו מעלת שער

 גדולה יותר, ודרגת התפילה היא אחרת, שיש בה יותר כבוד שמים,
, סיפרו לי צעירים שהם מרגישים אתזושמעתי שיש כאלה שמרגישים 

היא יותר בכוונה, והעבודה שבלב יותר שתפילה בישיבה באת השינוי 
  בשלמות, זוהי המעלה של תפילה במקום עסק התורה. 

  סדרי הלימודחיזוק 

כך זה יותר  ,וכך גם לימוד התורה בציבור, ככל שהציבור גדול יותר
, שהקדושה גדולה יותר מעין בית המקדש, ועל זה "מצוינים בהלכה"

ואם יש זמנים שחסר בשלמות המצוינים  ,נאמר אוהב השם שערי ציון
  זמן של חורבן, שחסר בו הקדושה.  בהלכה, זהו מעין

בפרט בתחילת  ענין זה ולתקנו שיהיה בשלמות,וחשוב מאד לידע 
הנני זוכר מלפנים  .הסדר השני שיש כאלה שמאחרים לבוא לסדר

שכולם היו באים בזמן לסדרי הישיבה, והיו מתביישים להיכנס 
ומי שזקוק למנוחה הרי יש שעות בין  .כך צריך להיות .באיחור לסדר

ים זהו זמן של הסדרים שנועדו לכך, ואם יש רפיון בסדרים הקבוע
וצריכים לתקן חורבן, שחסר בו גילוי כבוד שמים והשראת השכינה, 

  . לתקן את חלק החורבן ששייך לואת החורבן, כל אחד יכול 

 מצינו בדברי חז"ל שאפשר לבנות חורבה אחת מחורבות ירושלים
משמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבותיה כל השאמרו (ברכות ו, ב) 

מאמר זה, אבל לכאורה הנה יש הרבה דרשות בביאור של ירושלים, ו
הביאור הפשוט הוא כי חורבן ירושלים הרי היה מחמת שנאת חינם 

ונקטו משמח הוא על ידי מידות טובות, לזה ומידות רעות, לכן התיקון 
חתן וכלה שהוא דוגמא להנהגת מידות טובות, וכמו שכתב הרמב"ם 

ת ואהבת לרעך כמוך, ומי (הלכות אבל יד, א) שמקיימים בזה מצו
הרי הוא בונה חורבה אחת  ,שעוסק בזה מתוך מידות טובות בשלמות

   את חלקו בחורבן.בזה מתקן ו ,מחורבות ירושלים

מפני שיש עוד הרבה חורבות שלא נבנו, ויש  "חורבה אחת"ואמרו 
(ירושלמי כמאמרם כאלה שעדיין צריכים לבנות את החורבה שלהם, 

 שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו,יומא א, א) כל דור 
היינו שהדור אשם בהמשך החורבן, שממשיכים עם אותם החטאים 
שהיו בזמן החורבן, וכל אחד שמתנהג במידות רעות יש לו חלק בחורבן, 
ולהיפך מי שמתנהג במידות טובות מתקן את חלקו בחורבן, ומצידו כבר 

  בהמשך החורבן. בית המקדש יכול להיבנות, ואינו אשם 

 כך גם מי שמגיע בזמן לסדרי הלימוד, הרי הוא מתקן בזה את חלקו
שלא יהיה זמן של חורבן וחסרון כבוד שמים, ומשפיע גם על אחרים, 
כידוע שאם אחד מתחיל הרי הוא גורר אחריו עוד אחד ועוד אחד, 
השאלה היא מי יזכה להיות הראשון המשפיע, ונקווה שיהיו הרבה 

ובעזרת השם מכאן והלאה יהיה בית המקדש בנוי עם  .ם" כאלו"ראשוני
   !כבוד שמים ושערים המצוינים בהלכה בשלמות
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