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פרשת תרומה תשע"ט
המקור למשכן
שמות פרק כה

רּומ ִתי... :
(א) וַיְדַ בֵּ ר יְֹקוָֹק ֶאל מֹשֶ ה ֵּלאמֹר( :ב) דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי י ְִש ָר ֵּאל וְ י ְִֹקחּו לִי ְתרּומָ ה ֵּמ ֵּאת כָל ִאיש אֲ ֶשר י ְִדבֶ ּנּו לִבו ִת ְֹקחּו ֶאת ְת ָ
(ח) וְ עָ שּו לִי ִמ ְֹקדָ ש וְ שָ ַכ ְנ ִתי ְבתו ָכם:
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רמב"ן

(א) כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות,
(ח) ועשו לי מקדש  -ועשו לשמי בית ֹקדושה:
וצוה אותם על ידי משה ֹקצת מצות שהם כמו אבות
למצותיה של תורה ,כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתיהד ,וישראל ֹקבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על
ידו של משה ,וכרת עמהם ברית על כל זה ,מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלהים כאשר התנה עמהם מתחלה ועתה
אם שמוע תשמעו בֹקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה (לעיל יט ה) ,ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי
ֹקדוש (שם ו) ,והנה הם ֹקדושים ראוים שיהיה בהם מֹקדש להשרות שכינתו ביניהם .ולכן צוה תחלה על דבר המשכן
שיהיה לו בית בתוכם מֹקודש לשמו ,ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל .והנה עֹקר החפץ במשכן הוא מֹקום
מנוחת השכינה שהוא הארון ,כמו שאמר (להלן כה כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת ,על כן הֹקדים הארון
והכפרת בכאן כי הוא מוֹקדם במעלה ,וסמך לארון השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו ,ויורו על ענין המשכן שבעבורם
נעשה .אבל משה הֹקדים בפרשת ויֹקהל את המשכן את אהלו ואת מכסהו (להלן לה יא) ,וכן עשה בצלאל (להלן לו א),
לפי שהוא הראוי לֹקדם במעשה:
וסוד המשכן הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר .וכמו שנאמר שם (לעיל כד טז) וישכן כבוד ה'
על הר סיני ,וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו ,כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן
(להלן מ לד) .והזכיר במשכן שני פעמים וכבוד ה' מלא את המשכן ,כנגד "את כבודו ואת גדלו" .והיה במשכן תמיד עם
ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני .ובבא משה היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני .וכמו שאמר במתן תורה
(דברים ד לו) מן השמים השמיעך את ֹקולו ליסרך ועל הארץ הראך את אשו הגדולה ,כך במשכן כתיב (במדבר ז פט)
וישמע את הֹקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים וידבר אליו .ונכפל "וידבר אליו" להגיד מה שאמרו בֹקבלה
שהיה הֹקול בא מן השמים אל משה מעל הכפרת ומשם מדבר עמו ,כי כל דבור עם משה היה מן השמים ביום ונשמע
מבין שני הכרובים ,כדרך ודבריו שמעת מתוך האש (דברים ד לו) ,ועל כן היו שניהם זהב .וכן אמר הכתוב (להלן כט מב
מג) אשר אועד לכם שמה לדבר אליך שם ונֹקדש בכבודי ,כי שם יהיה בית מועד לדבור ונֹקדש בכבודי:
והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם (עי' להלן פסוֹק כא) יבין סוד המשכן ובית
המֹקדש ,ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית המֹקדש ה' אלהי ישראל (מ"א ח כג) ,כמו שאמר
בהר סיני ויראו את אלהי ישראל (לעיל כד י) ,והוסיף שם לפרש "ה'" לענין שרמזנו שם למעלה כי אלהי ישראל יושב
הכרובים ,כמו שאמר וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמעלה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי
כרובים המה (יחזֹקאל י יט כ) .ואמר דוד ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה' (דהי"א
כח יח) ,וכן יזכיר תמיד בבית המֹקדש לשם ה' (מ"א ה יט) ,לשמך (שם ח מד) ,ויאמר בכל פעם ופעם ואתה תשמע
השמים (שם ח לו) ,במדת רחמים ,וכתיב (שם ח מד מה) והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי
לשמך ושמעת השמים ,ובביאור אמר כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך
(דהי"ב ו יח) .וכתיב על הארון להעלות משם את ארון האלהים אשר נֹקרא שם שם ה' צבאות יושב הכרובים עליו (ש"ב
ו ב) .ובדברי הימים (א יג ו) להעלות משם את ארון האלהים ה' יושב הכרובים אשר נֹקרא שם ,כי השם יושב הכרובים:
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ואמרו חז"ל שמיום שברא הֹקב"ה את עולמו נתאוה
(ב) ויקחו לי תרומה .התנה כמה פרטים :א) לא אמר ויתנו לי
תרומה ,שאז היה מ"ע וחיוב על כל אחד ליתן ,וה' רצה שתרומה שיהיה לו דירה בתחתונים ,ר"ל שהאדם יטהר ויתֹקדש
בעולמו הֹקטן עד שהאלהות שבו תמשול על הגוף
זו תהיה מנדבת לב ורצון חפשי לא ע"י שום הכרח ,ואם היה
הצווי שיתנו ,היו נותנים בהכרח ע"י הצווי ,לכן באר שאינו מצוה וכחותיו שאז הוא אלוה בתחתונים כי מושל על כחותיו
שיתנו רֹק שימנו גבאים לֹקבל ממי שירצה ליתן .ב) לי לשמי ,שלא בכח הבחירה והאלהות שבו ,ואז תעלה ההארה
ממעשיו להאיר לכל העולמות ,והיה כנגן המנגן בֹקול
יערב ברוחו פניה חיצונית להתכבד או להתפאר בנדבתו או ע"מ
נאה וֹקול משובח עלי הגיון בכנור התחתון וירננו כל
לֹקבל פרס וכדומה רֹק לשם ה' בלבד ,ג) שיֹקחו תרומה ,שהנותן
כוכבי בֹקר ויריעו כל בני אלהים וכל כחות הטבע אשר
לא יתן כל רכושו רֹק תרומה לבד כמ"ש המבזבז אל יבזבז יותר
בעולם הגדול נעים זמירות לעומתו ויזילו שפע וברכה
מחומש ,ד) מאת כל איש שכבר בארתי בהתו"ה (צו סי' ֹקנג)
שבמֹקום שבא לשון לֹקיחה על שלוֹקח מן הנותן ברצון דרך מתנה מאת חי העולם ,ובזה עֹקר השכינה בתחתונים כי משם
תצא ההנהגה הכללית לכל העולמות ,וזה היה בימי
יש הבדל בין לשון ֹקח ממנו ובין לשון ֹקח מאתו ,שֹקח מאתו
מציין שנותן ברצון טוב שלא ע"י שום הכרח ,ולא יבא לשון ֹקיחה האבות שהתחילו להוריד השכינה לארץ כמ"ש חז"ל
מאתו אם לוֹקח מן המֹקום או מבלתי בעל רצון ,ובזה במ"ש מאת האבות הן הן המרכבה ,ר"ל שבאשר הנהיגו מרכבות
כל איש ,מציין שהנותן הוא בעל רצון ובחירה ונותן בטוב לבו ,לא גופם והחיות והאופנים המנהיגים את גויתם אל אשר
יהיה שמה רוח האלהות הצפונה בנפשם ללכת ,וכן לפי
ע"י שיכריחוהו אחרים או שיתן מפני הבושה וכדומה ,ה) שלא
יחשבו שלא יֹקחו נדבה זאת רֹק מן העשירים וראשי העדה ,אמר מעשיהם והכנתם בֹקדש נמשכה המרכבה הגדולה
שהיא המציאות בכללו אחרי האלהות ושכינתו הממלא
מאת כל איש ,ו) שלא יחשבו שאין לֹקבל רֹק נדבה גדולה ודבר
כל המציאות ,שזה נמשל בפי הצופים לרוכב בשמי שמי
חשוב ,אמר אשר ידבנו לבו כל מה שיתנדב אף חוט אחד ,ז) רמז
ֹקדם במרכבה הגדולה שנמשך לפי מה שינהיגו המה את
מ"ש דוד הע"ה (דה"א כ"ט) כי ממך הכל ומידך נתנו לך ,כי כל
מרכבתם הֹקטנה ,עד שנמשך הכל הכולל אחרי החלֹק,
הֹקנינים מתיחסים לה' ושלו הם כמ"ש (חגי ב) לי הכסף ולי
והאלהות אשר בעולם הגדול נמשך אחרי האלהות אשר
הזהב ,ואינם של האדם ,רֹק בעת שמתנדב לש"ש אז הוא זוכה
בעולם הֹקטן ,א"כ הם היו המרכבה והם היו המֹקדש
בהם שיחשב כאלו הוא שלו ואז הוא לוֹקח מה' וזוכה בו ויחשב
ואהל מועד אשר שכן ה' עליהם בֹקדש ,והם הורידו את
שהתנדב משלו לה' ,ועז"א ויֹקחו לי ,שע"י שיתנדב לשם ה' הוא
השכינה לארץ:
לוֹקח מה' וזוכה בו:

