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Source du cours de Rav Abdelhak - Paracha Térouma 
 

 הרמב״ן כותב שהתורה חזרה הרבה פעמים על הנושא בגלל החשיבות הגדולה שיש למשכן1)
 וכך לשון הרמב״ן  (שמות ל״ו - ח)

 
 ״ ויעשו כל חכם לב בעשי המלאכה את המשכן עשר יריעות״

 
 הנה חזר בתורה מלאכת המשכן חמש פעמים, כי הזכיר את כולה בצואה בפרט ובכלל....ועל הכלל, כל זה דרך חיבה ודרך מעלה !

  -לומר כי חפץ השם במלאכה,ומזכיר אותה בתורתו פעמים רבות, להרבות שכר לעוסקים בה,
 כענין מה שאמרו במדרש ״יפה שיחת עבדי אבות לפני הקב''ה מתורתם של בנים״, שהרי פרשתו של אליעזר שנים ושלשה דפין

 היא״
 

 ולמה כ״כ חשוב ענין המשכן ?2)
 כי המשכן הוא מקום השראת שכינת ה' ודירתו בעולם הזה בתוך עם ישראל.

 
  -ולכן מובן, למה ביום הקמת המשכן היתה שמחה גדולה אצל הקב״ה

  כמו שאומרת הגמרא במסכת מגילה דף י:
 

  -״ויהי ביום השמיני..
 ותניא : אותו היום, היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום שנבראו בו שמים וארץ !

 כתיב הכא ״ויהי״ ביום השמיני - וכתיב התם ״ויהי״ ערב ויהי בוקר..
 

  אבל מה הקשר בין בריאת שמים וארץ, למשכן ?3)
 אפשר לפרש על פי המלבים תהילים כ״ד :

 שמפרש שהקב״ה רצה בתחילת הבריאה שעיקר דירת שכינתו תהיה בתחתונים-
 אבל תכנית זו לא נתקיימה בגלל כל הדורות של רשעים עד שהגיעו האבות הקדושים, ואז חזרה השכינה למטה במתן תורה לזמן

 קצר, ובבית המקדש בקביעות.
 

 וזה לשון המלבים :
 

  "לדוד מזמור", קבלו חז"ל שמזמור זה נתקן לאמרו בעת הכנסת הארון לבית קה"ק, יצייר בו נשגבות,
  שאחרי שראינו שייחד ה' את הארץ הזאת בהשגחתו המופלאת, לכוננה וליסדה לארץ נושבת,

  -הסברא נותנת שיש לו אהבה ודבקות בה,
  וכמ"ש שמיום שברא הקב"ה את עולמו נתאוה שיהיה לו דירה בתחתונים,

 
 אולם חטא הדורות הקדמונים גרמו להפסיק הדיבוק הזה, עד שבאו האבות שהם התחילו לעלות בהר ה' ולהמשיך ההשגחה

  והשכינה אל הארץ,
 

 עד שאח"כ נזדככו ונצטרפו בניהם, והגיעו למדרגה שימצא דור שלם שכולם ראוים אל הענין האלהי, עד שהתיחדה השכינה לשכון
  כבוד בתוכו בין כנפי הכרובים,

 
  וכבר אמרו חז"ל במדרשם, משל למלך שגזר שלא ירדו בני רומי לסוריא, ולא יעלו בני סוריא לרומי.

  לימים בקש המלך לישא אשה מסוריא עמד ובטל את הגזרה,
 

 כך תחלה כתיב השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם !
 וכשבא ליתן תורה לעמו ישראל, אמר : מכאן ואילך יעלו תחתונים אל העליונים, וירדו העליונים אל התחתונים. ואני ארד תחלה !

 שנאמר ״וירד ה' על הר סיני״ ״ואל משה אמר עלה אל ה'״,
 

  - ר"ל שהגם שהיה מכוונת האלהי שיהיה חבור לעליונים עם התחתונים לא התקיים זה ע"י חטאי הדורות,
  וכאילו היה גזרה עי"כ, שהשמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם,
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 עד שבאו השלמים, האבות עד משה איש האלהים, שהתחילו לעלות בהר ה' וירד ה' על הר סיני, וע"י התורה נמצאו דור דורשיו, דור

  שלם ראוים אל הענין הגדול הזה
  ״ויעלו אל ה' משה ואהרן וזקני ישראל״,

 
 ואח"ז נזדככו כל העם אל מעלות השלימות! מאז ירד ה' לשכון כבוד בתוכם במשכן, ואח"כ במקדש!

 
 וגם הרמב״ן הולך באותו דרך בהקדמה לפרשת תרומה וז״ל :4)

 
  כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות, 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
  (זאת אומרת : שעם ישראל היו כמו גרים,ששמעו קצת מצוות וקיבלו עליהם את כל שאר המצוות, בדיוק כמו הגרים שמודיעים להם

 קצת מצוות, אבל מוכנים לקבל עליהם לקיים את כל המצוות)
 

 -מעתה, הנה הם לו לעם, והוא להם לאלהים !
  כאשר התנה עמהם מתחלה

  ועתה אם שמוע תשמעו בקולי 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 ״מקדש״ להשרות שכינתו ביניהם.

 
  ולכן צוה תחלה על דבר המשכן, שיהיה לו בית בתוכם מקודש לשמו,

 ״ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל״
 

 והנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה שהוא הארון, כמו שאמר (להלן כה כב) ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל
  הכפרת,

 
 על כן הקדים הארון והכפרת בכאן כי הוא מוקדם במעלה. וסמך לארון, השלחן והמנורה שהם כלים כמוהו, ויורו על ענין המשכן

  שבעבורם נעשה.
 

 אבל משה הקדים בפרשת ויקהל ״את המשכן את אהלו ואת מכסהו״ (להלן ל״ה יא), וכן עשה בצלאל (להלן לו א), לפי שהוא הראוי
 להקדים ״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 הקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני הכרובים וידבר אליו.
 

  ונכפל "וידבר אליו" להגיד מה שאמרו בקבלה : שהיה הקול בא מן השמים אל משה מעל הכפרת ומשם מדבר עמו,
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  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.

 (נראה שכוונת הרמב״ן היא שצבע הזהב של שני הכרובים דומה לצבע האש שהיה בהר סיני במתן תורה)
 

   אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי עמה שנאמר "וְִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה".5)
 

  משל למלך שהיה לו בת יחידה
  בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש לילך לו לארצו וליטול לאשתו

  אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא
  לפרוש ממנה איני יכול

  לומר לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך
  אלא זו טובה עשה לי

  שכל מקום שאתה הולך
  קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם

  שאיני יכול להניח את בתי
 

  כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל נתתי לכם את התורה
  לפרוש הימנה איני יכול

  לומר לכם אל תטלוה איני יכול
 אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש:".

 
  עוד טעם למצות המשכן6)

 וזה היה גילוי חיבה ואהבה לעם ישראל
 שברצונו היה לשכון בתוך בני ישראל

 
 האלשיך הקדוש על הפסוק : ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״
 ״בתוכו״ לא נאמר אלא בתוכם ״בתוך לבו של כל אחד ואחד״

 
 וכך דברי המדרש :

 אהבתי אתכם, אמר הקדוש ברוך הוא: ראו כמה חיבבתי אתכם. מן הארץ עד לרקיע מהלך חמש מאות שנה, ומן הרקיע הראשון
 לשני מהלך חמש מאות שנה, ועוביו של כל רקיע ורקיע מהלך חמש מאות שנה. נמצאו כולם מהלך שבעת אלפים שנה. וטלפי

 החיות מהלך חמש מאות שנה וחמש עשרה שנה. אין צריך לשער למעלה מטלפי החיות. והכסא למעלה מכולם. וראו כמה חיבבתי
 אתכם שהנחתי את הכל ואמרתי לכם: ועשית יריעות עזים, עשו לי יריעות עזים ואבא לשכון אצליכם.

 
   והאהבה הזאת היתה כמו שמחת הבעל בכלתו החדשה7)

 ישיש עליך אלהיך כמשוש חתן על עלה
 

 גמרא תענית דף כ״ו :
 ביום חתונתו וביום שמחת לבו (שיר השירים)

  ביום חתונתו : זה מתן תורה
  וביום שמחת לבו : זה בנין בית המקדש

 
 

  בעל הטורים שמות י״ט-ד8)
 אומר שהשם קידש את ישראל כמו בעל המקדש את אשתו בשלשה דברים :

 
 בכסף : ביזת מצרים והים

 בשטר : לוחות הברית
 בביאה : הכרובים על ארון הקודש שהיו מעורים זה בזה כשעושים רצונו של מקום

 בין שדי ילין-
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  ( ענין שבירת הלוחות כמו קריעת השטר קידושין - הלוחות- משה רבינו שבר אותם
 לאחר חטא העגל כדי שלא יתחייבו כליה.

 
 רבי יוסי הגלילי אומר: אמשול לך משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שאמר לשלוחו צא וקדש לי נערה יפה וחסודה ומעשיה

  נאין.
  הלך אותו שליח וקדשה.

  לאחר שקדשה הלך ומצאה שזנתה תחת אחר.
  מיד היה דן קו"ח מעצמו

  ואמר אם אני נותן לה כתובה מעכשיו נמצא מחייבה מיתה
  אלא אקרע את כתובתה ואפטרנה מאדוני לשלום.

  כך היה משה הצדיק דן קו"ח מעצמו.
  אמר היאך אני נותן להם לישראל את הלוחות הללו
  מזקיקני אותן למצות חמורות ומחייבני אותן מיתה

  שכך כתוב בהן: 'זובח לאלהים יחרם בלתי לה' לבדו' (שמות כ"ב, יט)
 אלא אאחוז ואשברם..." (אבות דרבי נתן פ"ב).

 
 

  אמר רב קטינא בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגללין להם את הפרוכת ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה9)
 ואומרים להן ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה

 
 ט) וכן נקרא קודש הקדשים : חדר המיטות כמו בחדר של איש ואישה

 (מלכים ב-י״א-2)
 ותקח יהושבע בת המלך יורם, אחות אחזיהו, את יואש בן אחזיה, ותגנב אתו (יואש התינוק) מתוך בני המלך המומתים, אותו ואת

 מינקתו,״בחדר המטות״ ויסתירו אותו מפני עתליהו,ולא הומת
 

 זה היה בענין הסתרת המלך יואש בן אחזיה,שהיה בסכנה על ידי הדודה שלו שהחביאה אותו שם במשך שש שנים, כדי שלא
 תהרגהו עתליה הסבתא שלו האכזרית, כשרצתה למלוך אחרי מות בנה אחזיהו-והרגה את כל בני זרע המלוכה ויואש ניצל ע״י

 הדודה שלו אחות אביו אחזיה.
 

  וכן בשיר השירים כתוב :10)
 אפריון (חופה) עשה לו המלך שלמה (מלך שהשלום שלו) מעצי הלבנון

 
  * רש"י  מפרש אפריון עשה לו - זה אהל מועד שנקבע במשכן שילה

 * עשה לו אפריון חופת כתר לכבוד
 

  עמודיו עשה כסף
 -רפידתו זהב
 מרכבו ארגמן

 תוכו רצוף אהבה מבנות ירושלים
  ��רש''י מפרש :

  רפידתו . משכבו ומשכנו על הכפרת שהוא זהב :
  מרכבו ארגמן . זה הפרכת שהיה תלוי ורוכב על כלונסות מעמוד לעמוד :

  תוכו רצוף . סדור ברצפת אהבה ארון וכפרת וכרובים ולוחות :
 מבנות ירושלם . אלו ישראל יריאים ושלמים להקב''ה :

 
 ביום חתונתו - מתן תורה

 ביום שמחת לבו: הקמת המשכן
 רפידתו - משכבו ומשכנו על הכפרת שהוא זהב

 מרכבו ארגמן - זה הפרכת שהיה תלוי ורוכב על כלונסות מעמוד לעמוד
 תוכו רצוף - סדור ברצפת אהבה ארון וכפרת וכרובים ולוחות
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 מבנות ירושלם - אלו ישראל יריאים ושלמים להקב"ה

 
 רפידתו - משכבו ומשכנו על הכפרת שהוא זהב

 * רש"י
     * בנות ציון - בנים שמצויינין לו במילה ובתפילין ובציצית

      * בעטרה שעטרה לו אמו - אהל מועד שהוא מעוטר בגוונין תכלת וארגמן ותולעת שני
*      

     * אמר רבי נחוניא שאל רבי שמעון בן יוחאי את רבו אלעזר ברבי יוסי אי איפשר ששמעת מאביך מהו שעטרה לו אמו אמר לו
 משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה אוהבה ביותר לא זז מחבבה עד שקראה בתי שנאמר (תהילים מה) שמעי בת וראי לא זז

 מחבבה עד שקראה אחותי שנאמר פתחי לי אחותי רעיתי לא זז מחבבה עד שקראה אמי שנאמר (ישעיהו נא) שמעו אלי עמי ולאומי
 אלי האזינו ולאמי כתיב עמד רבי שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו וכו'

 
  ְצֶא֧יָנה ׀ ּֽוְרֶא֛יָנה ְּבנֹ֥ות ִצּיֹ֖ון ַּבֶּמֶ֣לְך ְׁשֹלֹמ֑ה ָּבֲעָטָר֗ה ֶׁשִעְּטָרה־ּלֹ֤ו ִאּמֹו֙ ְּביֹ֣ום ֲחֻתָּנתֹ֔ו ּוְביֹ֖ום ִׂשְמַח֥ת ִלּֽבֹו׃

     * ביום חתונתו - יום מתן תורה שעטרוהו להם למלך וקבלו עולו
     * וביום שמחת לבו - זה שמיני למילואים שנתחנך בו המשכן במדבר

 
 מסכת יומא דף נ״ד.11)

 אמר רב קטינא : בשעה שהיו ישראל עולין לרגל , מגללין להם את הפרוכת , ומראין להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה
  ואומרים להן : ראו חבתכם לפני המקום כחבת זכר ונקבה !
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