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פרשת תרומה תשע"ח
ועשו לי מקדש
לרפואה שלימה
תמימה אמונה בת דוידה מלכה שתחי'
שמות פרק כה פסוק ח

רש"י

וְ עָ ׂשּו לִ י ִמ ְקדָ ׁש וְ ׁשָ ַכ ְנ ִתי בְ תֹוכָ ם:

ועשו לי מקדש  -ועשו לשמי בית קדושה:

רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א הלכה ב

כיון שנכנסו לארץ העמידו המשכן בגלגל ארבע עשרה שנה שכבשו ושחלקו ,ומשם באו לשילה ובנו שם בית של אבנים ופרשו
יריעות המשכן עליו ולא היתה שם תקרה ,ושס"ט שנה עמד משכן שילה וכשמת עלי חרב ובאו לנוב ובנו שם מקדש ,וכשמת
שמואל חרב ובאו לגבעון ובנו שם מקדש ומגבעון באו לבית העולמים ,וימי נוב וגבעון שבע וחמשים שנה.
בראשית רבה – פרשת ויצא פרשה סח

[ט] ויפגע במקום ,ר"ה בשם ר' אמי אמר מפני מה מכנין שמו של הקדוש ברוך הוא וקוראין אותו מקום שהוא מקומו של
עולם ואין עולמו מקומו ,מן מה דכתיב (שמות לג) הנה מקום אתי ,הוי הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואין עולמו
מקומו ,א"ר יצחק כתיב (דברים לג) מעונה אלהי קדם אין אנו יודעים אם הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו ואם עולמו
מעונו מן מה דכתיב (תהלים צ) ה' מעון אתה ,הוי הקדוש ברוך הוא מעונו של עולמו ואין עולמו מעונו ,א"ר אבא בר יודן
לגבור שהוא רוכב על הסוס וכליו משופעים אילך ואילך הסוס טפילה לרוכב ואין הרוכב טפילה לסוס שנאמר (חבקוק ג) כי
תרכב על סוסך.
יהושע פרק יח

רש"י

(א) וַ י ִָקהֲ לּו ָכל ע ֲַדת ְבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ִׁשֹלה
וַ י ְַׁשכִ ינּו ׁשָ ם ֶאת אֹהֶ ל מֹועֵ ד וְ הָ ָא ֶרץ
נִכְ בְ ׁשָ ה לִ פְ נֵיהֶ ם( :ב) וַ יִ ּו ְָתרּו ִב ְבנֵי
יִ ְׂש ָר ֵאל אֲ ׁשֶ ר ל ֹא חָ ְלקּו ֶאת נַחֲ ל ָָתם
ִׁשבְ עָ ה ְׁשבָ ִטים:

(א) וישכינו שם את אוהל מועד  -שעשו במדבר ולא היה שם תקרה אלא בית של
אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן כך שנינו בשחיטת קדשים :והארץ נכבשה לפניהם
 משנקבע המשכן היתה הארץ נוחה ליכבש לפניהם( :ב) שבעה שבטים  -שכברקבלו נחלתן ראובן וגד וחצי שבט מנשה בימי משה בעבר הירדן ובארץ כנען כבר
נפל גורל ליהודה ולאפרים ולחצי שבט מנשה הרי ה' שבטים:

מסכת זבחים דף קיב ע"ב

באו לשילה נאסרו הבמות ,ולא היה שם תקרה ,אלא בית אבנים בלבד מלמטן והיריעות מלמעלן ,והיא היתה מנוחה.
שפת אמת שמות פרשת תרומה שנה תרלז

בפסוק ועשו לי מקדש כו' ככל אשר אני מראה כו' תבנית המשכן כו' כליו וכן תעשו כו' כבר כתבנו מזה במ"א ושורש
הדברים ע"פ מאמר הגמ' .הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנא' אדיר במרום ה' .כי בוודאי כל הנבראים יש בהם
נקודה פנימיות להש"י כמ"ש הכל לכבודו ברא .ובאמת ע"י האדם יכול להתברר ולהתגלות השראת השכינה בכל דבר .וז"ש
ועשו לי מקדש כו' תבנית המשכן כו' פי' שבכל מעשה יהי' רצון האדם כדי להשלים רצון הבורא ית' .ולהיות נעשה מזה
מבוקש הש"י אותו דבר שמרומז בזה המעשה כי בכל דבר יש רמז בשמים .וז"ש תבנית המשכן .ואף שאין האדם יודע
בפרטות תיקון כל מעשה .מ"מ ע"י שכוונתו לשמים ורוצה לעשות כרצון הבורא עי"ז מעורר כח הבורא ית' והוא השראת
השכינה כ"א לפי מדרגתו ועי"ז זוכה אח"כ לעשות באמת הכל כראוי וז"ש וכן תעשו .מקודם כ' ככל אשר אני מראה כו' ולא
כ' כל רק ככל שא"י עדיין לעשות ממש תבנית המשכן .רק ע"י הרצון והמבוקש ועושה כל דבר לש"ש להתדמות לדבר
המרומז כי כל המצות הם רמזים לדברים עליונים עי"ז אח"כ וכן תעשו .כן הוא לשון אמת כמו כן בנות צלפחד דוברות.
כנים אנחנו .וע"י אמונה מקודם שהוא ככל כו' תבנית כו' עי"ז אח"כ וכן תעשו .וזה עצמו הפי' יטע בהן אדר שצריך לראות
עכ"פ לנטוע כל הדברים להיות להם קצת התדבקות בעץ החיים היינו להיות בכל דבר קצת מכוון להש"י וזה הכח והחיזוק
של המעשה והוא השראת השכינה כנ"ל והבן:
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