
ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם (כה ח)

ידועה היא השאלה המובאת באלשיך הקדוש בפסוק זה: הלא כיון שהמשכן נועד 
להיות מעון להשראת השכינה, היה על הכתוב לומר "ושכנתי בתוכו", ומדוע נאמר 
כאן "ושכנתי בתוכם"? על שאלה זו עונה האלשיך ביסוד נפלא: לשון הכתוב 'בתוכם' 
מתייחס לכל אחד ואחד מישראל, והיינו שהשכינה אינה שוכנת רק במשכן, אלא 
בלב כל איש ואיש מישראל, וכפי שמפרש האלשיך אף את לשון הפסוק בפרשת 
(טו ב): "זה א-לי ואנוהו", שכל אדם יכול לעשות בלבו ָנֶווה ומעון בו ישרה  בשלח 

הקב"ה את שכינת קדשו.

 ְּבתֹו" ז):  (ל"ת  'חרדים'  בספרו  אזכרי  אלעזר  רבי  שייסד  הפיוט  לשון  גם  הוא  כזה 
ִלִּבי ִמְׁשַּכן ֶאְבֶנה ְלִזיוֹו, ָקְרַּבן ַאְקִריב לֹו ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה", פיוט שבעקבותיו כתב גאון 
המחשבה רבי יצחק הוטנר זצ"ל את שירו הידוע: "ִּבְלָבִבי ִמְׁשַּכן ֶאְבֶנה ְלַהֲדר ְּכבֹודֹו/ 
ּוְלָקְרָבּן  ָהֲעֵקיָדה/  ֵאׁש  ֶאת  ִלי  ֱאַקח  ָתִּמיד  ּוְלֵנּר  הֹודֹו/  ְלַקְרֵני  ָאִקים  ִמְזֵבַּח  ּוַבִמְׂשָכּן 

ַאְקִריב לֹו ֶאת ַנְפִׁשי ַהְיִחיָדה".

הקב"ה  מדברי  מדובנא  המגיד  שלמד  כפי  זה,  עניין  נרמז  השבוע  בהפטרת  אף 
לשלמה בגמר בניין הבית הראשון: "ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה בֶֹנה ִאם  ֵּתֵל ְּבֻחּקַֹתי ְוֶאת 
ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעֶׂשה ְוָׁשַמְרָּת ֶאת ָּכל ִמְצוַֹתי ָלֶלֶכת ָּבֶהם" (מלכים א' ו יב). התחיל בבנין הבית 
מהם  והאבנים  העצים  אינו  הבית  שעניין  משום  והמצוות,  התורה  בשמירת  וסיים 

הוא עשוי אלא אהבת ה' השוכנת בלב האדם ('כוכב מיעקב' הפטרת תרומה).

אחריו:  הבא  הפסוק  את  ומפרש  תרומה)  (בהפטרת  סופר'  ה'חתם  מוסיף  זה  בסגנון 
הקב"ה  עומד  שכביכול  ישראל".  עמי  את  אעזוב  ולא  ישראל  בני  בתוך  "ושכנתי 

ומבטיח לבני ישראל, כי למרות שעתיד הוא לבנות את בית 
ולא  בניו  את  יעזוב  לא  לעולם  בתוכו,  ולשכון  המקדש 

יחדול משכון אף בתוכם ממש - בכל יום ויום.

צדיקים - כמשכן, כמקדש וכמזבח
נשכיל  אם  לקבל  נוכל  זה  ליסוד  מוחשית  דוגמא 
להתבונן בהליכות חייהם של גדולי ישראל, אשר קידשו 
יתברך,  שמו  למען  ישותם  כל  את  והפקירו  חייהם  את 
את  (פכ"ו)  ישרים'  ה'מסילת  כתב  שעליהם  אלו  הם  הלא 
דבריו המרטיטים: "הקדוש הדבק תמיד לאלוקיו, ונפשו 
בוראו  באהבת  האמיתיות  המושכלות  בין  מתהלכת 

ויראתו, הנה נחשב לו כאילו הוא מתהלך לפני ה' בארצות 
כמקדש  כמשכן,  נחשב  עצמו  הוא  כזה  איש  והנה  הזה,  בעולם  פה  עודנו  החיים 

וכמזבח".

וכבר ארע פעם, ובאחת הדרשות שנשא הגאון רבי איצל'ה קרליץ רבה של קוסובה 
בית  כיום  אף  לנו  שיש  'אשרינו:  בהתרגשות:  ואמר  לקהל  פנה  עם,  במקהלות 
בית  וזהו  חיים',  ה'חפץ  את  לנו  יש  הסביר:  השומעים  כך  על  כשתמהו  מקדש!' 

מקדשינו! (חפץ חיים החדש על התורה).

אפילו אחד מישראל יכול לעשותו
אכן אם נעמיק בדבר נגלה כי יסוד זה נוגע אלינו בכל יום ויום, שכן ביד כל אחד 

מאתנו להפוך עצמו למעון ומשכן לשכינה, כפי שלומד רבי יצחק עראמה זצ"ל - 
בעל ה'עקידת יצחק' - מדברי המדרש בפרשתנו (שמו"ר לג ח): "בשעה שאמר הקדוש 
ברוך הוא למשה על עסקי המשכן, אמר לפניו: רבש"ע יכולים הם ישראל לעשותו? 

א"ל הקדוש ברוך הוא: אפילו אחד מישראל יכול לעשותו...".

אם כך הם פני הדברים, הרי ראוי שנכין עצמנו לכך כראוי, כפי שכותב ה'ראשית 
חכמה' (שער האהבה פ"ו): "עיקר דירת השכינה אינה אלא בנפש הזכה ....וכאשר יסתכל 
קרוץ  אדם  בן  אני  הראוי  בלבו:  ויאמר  באהבה  נפשו  תתלהב  זה,  בעניין  האדם 
מחומר, עפר ואפר, שהקב"ה - ששמי השמים לא יכלכלוהו - רוצה לדור עמי, ומה 
אני שיבוא המלך העליון לדור בביתי, ראוי הוא שאעשה לו דירה נאה שיבוא לדור 
עמי, והם הם הדברים שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים קא ב): "ַאְׂשִּכיָלה ְּבֶדֶר ָּתִמים ָמַתי 

ָּתבֹוא ֵאָלי, ֶאְתַהֵּל ְּבָתם ְלָבִבי ְּבֶקֶרב ֵּביִתי".

וביתר עומק כותב ה'נפש החיים' על פי סוד, שגוף האדם בנוי בתבנית המקדש וליבו 
עומד כנגד קודש הקודשים, כפי שרמזו חז"ל בדבריהם (ברכות ל א) שהמתפלל "יכוין 
את לבו כנגד בית קודש הקדשים", ולפיכך על האדם להישמר שלא לחשוב בלבו 
מחשבה טמאה חלילה, שהרי זה כאילו חוטא בתוך קודש הקדשים, וכן לא יכעוס 
כי הוא כעובד עבודה זרה לפני ולפנים חלילה, ורמז לכך מן הכתוב ביחזקאל (מג ז): 
"ֶאת ְמקֹום ִּכְסִאי ְוֶאת ְמקֹום ַּכּפֹות ַרְגַלי ֲאֶׁשר ֶאְׁשָּכן ָׁשם ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם ְוא 

ְיַטְּמאּו עֹוד ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ָקְדִׁשי ֵהָּמה ּוַמְלֵכיֶהם ִּבְזנּוָתם...".

שנאמר  הכתוב  על  ב)  טז  (סנהדרין  חז"ל  דרשת  את  החיים'  ה'נפש  מפרש  זה  ולפי 
תחשבו  אל  הקב"ה:  אומר  שכביכול  הבאים",  לדורות   - תעשו  "וכן  בפרשתנו: 
שתכלית כוונתי הוא עשיית המקדש החיצוני, אלא דעו שכל 
לרמז  רק  הוא  כליו,  וכל  המשכן  בתבנית  רצוני  תכלית 
שתהיו  עצמכם,  את  אתם  תעשו  וכן  תראו  שממנו  לכם 
כולם  וכליו,  המשכן  כתבנית  הרצויים  במעשיכם  אתם 
קדושים ראויים ומוכנים להשרות שכינתי בתוכם ממש 
...וכעין זה אמר הקב"ה לשלמה אחר גמר בניין המקדש 
"הבית הזה אשר אתה בונה" הוא רק "אם תלך בחוקתי" 
אזי "ושכנתי בתוך בני ישראל (נפש החיים, שער א' פ"ד ובהגה"ה).

המצוה הצ"ה בספר החינוך
נסיים באימרה נפלאה שנשמעה בעידנא דחדוותא מפי 
מנהג  הנה  זצ"ל:  מסאטמאר  יואל'  'דברי  בעל  הרה"ק 
העולם שכאשר באים בקשרי שידוכין מברכים איש את רעהו שיעלה הזיווג יפה 
(ראה קיצור שו"ע קמז ד) ויש לדקדק מדוע נקבע נוסח ברכה זו דווקא בלשון 'יפה', ולא 

'שהזיווג יעלה טוב' וכיוצא בזה?!

וכוונת  א),  יז  (סוטה  ביניהם"  שכינה  זכו  ואשה  "איש  חז"ל  שאמרו  מה  ידוע  ברם, 
מאמרם הוא, שאם מתנהגים האיש והאשה כראוי זוכים שיהא ביתם מעון לשכינה. 
אנו  לכך  צ"ה,  בגימטרייה  הוא  ש'יפה'  שכיון  הברכה,  בכוונת  לפרש  יש  זה  ולפי 
מברכים אותם בלשון זו, וכוונתנו לברכם שיזכו שתשרה השכינה בביתם ובכך יהיה 
כ"ק  (מפי  הבחירה  בית  בניין  מצות  היא   - החינוך  בספר  הצ"ה  המצוה  כדוגמת  הוא 

האדמו"ר מבריזדוביץ שליט"א).

פרשת תרומה

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
בלבבי משכן אבנה

 אני מוסר נפשי
מעשה מדור  ראה  ב,  קסה  (דף  בפרשתינו  הק'   בזוהר 

שקפץ ספרא  רב  של  בנו  על  מסופר   אמונים) 
וכבר קדיש.  אחר  אמן  לענות  כדי    מהגג 
אני ר"ת  היא  אמן  שמילת  הקדמונים   שכתבו 

מוסר נפשי. (ספר הגן ודרך משה ליום יא)

משנכנס אדר מרבים בשמחה
"כשישראל שומרים לענות אמן בכוונת הלב כראוי, כמה פתחי ברכה נפתחים להם למעלה, 

כמה טובות נשפעים מכך, כמה שמחה גורמים הם בכל העולמות... מה שכרם של ישראל 
שגרמו כל זה? כשם שהם פתחו שערי הברכה בכל העולמות, כך יפתחו לפניהם שערי תפילה 

ויוושעו מצרותיהם" (זוה"ק וילך רפה ב).

בחודש אדר שמרבים בו בשמחה, הבה נרבה שמחה בכל העולמות 
על ידי שנקפיד לענות אמן בכוונה, ובכך נזכה לראות מהרה 

בשמחה האמתית בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
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בספר  המובא  דלהלן  מהמעשה  אך  בכוונה.  אמן  עניית  של  מעלתה  על  ידענו  רבות 
על  ממש  הנפש  את  למסור  יש  כי  וללמוד  להוסיף  נוכל  ב)  קסה  (דף  בפרשתנו  הזוהר 

עניית אמן:
רבי חייא ורבי אבא הזדמנו לבית האכסניה, וכהרגלם מדי לילה קמו בשעת חצות 
להם  והדליקה  ממיטתה  קמה  בכך,  הבחינה  המלון  בעל  של  בתו  בתורה.  לעסוק 

את הנר, לאחר מכן עמדה מאחוריהם לשמוע את דברי התורה היוצאים מפיהם.
לאחר זמן מה הבחינו החכמים בבתו של בעל המלון העומדת מאחוריהם ומקשיבה 
לשיחתם. כיון שכך החל אחד מהם לדבר מעניין מצות הדלקת הנר שזכו בה הנשים, 
והוסיף, שאף שהנשים אינם מאירות בתורה כי אין הן לומדות תורה בעצמן, מכל 
שהנשים  מצוה  אותה  את  מאירים  הם  הרי  בתורה,  עוסקים  הגברים  כאשר  מקום 

חייבות בה ומשלימים אותה.
פתאום  החלה  לדבריהם  שהקשיבה  שהאשה  החכמים  הבחינו  דיבור  כדי  תוך 
לבכות עד שאף אביה התעורר לקול בכייתה. פליאתם התעצמה ביותר כאשר ראו 

כי לאחר ששמע אביה מפיה מה גרם לבכייתה, החל לבכות אף הוא.
אמר לו רבי יוסי, מדוע אתה בוכה, שמא לא זכתה בתך זו בחתן שהוא בן תורה? 

אמר לו: בודאי, נכון הדבר, על כך אני ובתי בוכים תמיד.
וכאן המשיך האב והסביר מדוע לקח חתן זה לבתו: 'משום שראיתיו באחד הימים 
התפעלתי  כך  וכל  הציבור,  עם  קדיש  לשמוע  כדי  הגג  מראש  קופץ  הוא  כיצד 
ממעשהו זה ממנו היה ניכר כי אדם גדול הוא, עד שמיד בסיום התפילה החלטתי 
לתת לו את בתי לאשה'. אולם מיד לאחר החתונה, המשיך האב בצער, גילינו כי 

אפילו לברך ברכת המזון או לקרוא קריאת שמע אינו יודע.
אמרו לו החכמים, אם כך הם פני הדברים, אולי תבקשנו שייתן גט לבתך, ואף אם 

לא יסכים, יכול אתה להתנחם בכך שבניו יהיו בעלי תורה.
עודם משוחחים, והנה הגיע החתן והתיישב לצדם. הביט רבי יוסי בפניו הקורנות 
שאור גדול זרח מהם ואמר: רואה אני בבחור זה שאור התורה זורח מפניו, אך עדיין 
משום  רק  שמא  או  בתורה,  יגדל  עצמו  שהוא  משום  נובע  זה  דבר  אם  יודע  איני 

שבניו עתידים לגדול בתורה.
שמע זאת הנער וחייך, והנה להפתעת כולם החל פתאום לדרוש בסודות התורה, 
שכאשתו  לחכמים,  הסביר  לדרוש  משסיים  מעולם.  אוזן  שמעתם  שלא  בדברים 
ואביה עמדו נדהמים: היות והנני צעיר לימים ובאתי מבבל לארץ ישראל שבה חיים 
במשך  חכמתי  את  להראות  ולא  לשתוק  עצמי  על  קיבלתי  רבים,  וחכמים  גאונים 
תקופת זמן. אתמול הסתיימה תקופה זו ומן השמים כיוונו שתבואו לכאן ותשמעו 

מפי את הדברים הללו.
בינתיים המשיך הנער לדרוש בפסוק בו החלו החכמים לדרוש בתחילת הלילה "כי 

נר מצוה ותורה אור", וכמו קודם, שפע פיו בדברי תורה עמוקים ביותר.
רבי חייא ורבי יוסי היו מלאי התפעלות, מעולם הם לא נתקלו בנער צעיר המגלה 
להם  סיפר  משפחתו.  מקור  ומה  הוא  מהיכן  התעניינו  כן  ועל  עמוקה,  כה  חכמה 
מאבי  התייתמתי  רך  פעוט  בהיותי  הנני,  ספרא  רב  של  ובנו  אנוכי,  מבבל  הנער: 
על  גזרתי  ישראל  ארץ  חכמי  של  בגדולתם  נוכחתי  וכאשר  הקודש,  לארץ  ועליתי 

עצמי שתיקה למשך תקופה ארוכה.
כאחת,  ומשמחה  מבכי  נפשם  את  ואביה  האשה  ידעו  לא  האמת  התגלתה  כאשר 
החתן  את  מינו  ביום  ובו  העיר,  אנשי  לכל  גדול  משתה  ערכו  רבה  כי  ובשמחתם 

הצעיר כרב ומנהיג הקהילה.
בסיום המעשה כותב הזוהר, שכאשר שמע על כך רבי שמעון בר יוחאי נזכר שלפני 
שנים רבות ברך את ר' ספרא אביו של הצעיר הזה שיזכה לבן תלמיד חכם, ושמח 

לגלות שברכתו התקיימה.

בית מקדש מעט

ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם (כה ח)

'ושכנתי  ולא  רבים,  לשון   - בתוכם'  'ושכנתי  תורה  אמרה  מדוע  תמהו:  רבים 
הי"ד,  אבוחצירא  דוד  רבי  הצדיק  אמר  לכך  מעניין  תירוץ  במקדש?   – בתוכו' 
על פי דברי חז"ל (מגילה כט א) שאחר שחרב המקדש שוב אין השראת השכינה 
מדרש  בית  או  כנסת  בית  כל  אלא  המקדש,  לבית  או  למשכן  דווקא  מוגבלת 
המילה  אפוא  רומזת  זה  לדבר  מעט'.  ל'מקדש  נחשב  הדורות  במהלך  שיבנה 

'בתוכם', שהיא ראשי התיבות: בתי כנסיות ובתי מדרשות.

פתח האוהל 

אמן במקום קרבנות

היה  המקדש  שבית  בזמן  מסלונים:  אברהם  רבי  הרה"ק  דרש  נופך  בתוספת 
בתוכנו, השכין הקב"ה שכינתו בבית הגדול, וזוכים היינו להארה ושפע על ידי 
עבודת הקרבנות שנעשתה בו. אולם גם כיום בהיותנו בגלות, נוכל לזכות לאותו 
השפע בזכות תפילת הציבור בבית הכנסת שהיא כנגד העבודה שנעשתה בבית 
המקדש, כיון שהמתפללים בציבור זוכים לענות 'אמן' הכוללת בגימטרייה שם 
הוי"ה ואדנות, ובכך גורמים ששם ה' ישכון בקרבם וישפיע עליהם שפע ברכות 

וישועות.

רמז לדברים האמורים נוכל ללמוד מכך שראשי התיבות 'פועל ישועות אתה' 
עולים לגימטרייה צ"א, כגימטרייה של 'אמן', ומכאן שבזכות עניית אמן זוכים 

אנו אף היום לישועות.

'נחל איתן'

ברכה טרם עשיית כל כלי

ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים... (כה י)

ללמוד  נוכל  עצמו,  בפני  וכלי  כלי  כל  על  'ועשו'  ציווי  התורה  שכתבה  מכך 
לעשות  קדשנו...  'אשר  מיוחדת:  ברכה  לברך  הקדימו  כלי  כל  עשיית  שטרם 
כלי פלוני', ומתוך כך התקדש הכלי ביותר, כפי שידוע מדברי הזוהר שברכת 

המצוות מקדשת ומעלה את המצוות בדרגה.

שפתי כהן [לר"מ הכהן מצפת]

ברכת המזון מן התורה מנין

ְוָעִׂשיָת ֻׁשְלָחן ֲעֵצי ִׁשִּטים ...ְוִצִּפיָת אֹתֹו ָזָהב ָטהֹור (כה כג-כד)

רמז לנו הכתוב כי אף את השולחן עליו אנו אוכלים בכל יום ויום עלינו לצפות 
בזהב, כלומר בברכת המזון שלשלושת ברכותיה העיקריות רומזת המילה זהב: 

ברכת הזן, ברכת הארץ וברכת בונה ירושלים.
רבינו בחיי

לחם הפנים בזמירות שבת

ְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד (כה ל)

טעמה של מצות 'לחם הפנים' כמוס הוא מאתנו, ואף הרמב"ם שנתן טעם לכל 
כי  לגלות  ומעניין  טעמה.  את  כתב  לא  הנבוכים',  'מורה  בספרו  התורה  מצוות 

התייחסות מיוחדת לכך נתנו הפייטנים בזמירות שבת קודש:

טעמי  לן  "יגלה  מבקשים:  אנו  לסעודתא'  'אסדר  הקדוש  האר"י  של  בפיוטו 
דבתריסר נהמי", ואף בפיוטו של ה'אבן עזרא' - 'כי אשמרה שבת' נאמר: "רשם 
בדת הא-ל חוק אל סגניו, בו לערוך לחם פנים לפניו", ומבואר שאף הוא כינה 
מלך  וגזירת  טעמה  נתגלה  שלא  מצוה  כלומר  כ'חוק',  הפנים  לחם  מצות  את 

היא.
כרם יעקב [לרי"ח סופר] סי' יא אות ב

מיקום הבימה בבית הכנסת

ְוַׂשְמָּת ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ִמחּוץ ַלָּפרֶֹכת ְוֶאת ַהְּמנָֹרה נַֹכח ַהֻּׁשְלָחן (כו לה)

אחד מן הפולמוסים הידועים שהיו בין המחדשים לשומרי המסורת בראשית 
ימי ההשכלה, היה בנידון מיקום הבימה בבית הכנסת. מרן ה'חתם סופר' יצא 
בעוז נגד אלו שהעזו להעבירה לקדמת בית הכנסת דוגמת חוקות הגוים, ואף 
הוכיח כנגדם הוכחה ניצחת מדברי רש"י, שדייק מלשון כתוב זה שמזבח הזהב 
היה עומד באמצע המשכן, במרווח שבין השולחן למנורה. ומכאן אף לנידון זה, 
כיון שהבימה היא כנגד המזבח, כשבה קוראים את פרשיות הקרבנות והקטורת, 
ואף אותה מקיפים בחג הסוכות כדוגמת ההקפות שעשו סביב המזבח, אם כן, 
כשם שאת המזבח לא העמידו סמוך לארון הקודש, כך את הבימה אין להעמיד 

בקדמת בית הכנסת, סמוך לארון הקודש.
שו"ת חתם סופר או"ח כח

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

האמת שיצאה לאור

ותמהו  המברך",  מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  ב):  נג  (ברכות  חז"ל  אמרו 
מהברכה  יותר  תגדל  אמן  עניית  שזכות  ייתכן  הכיצד  המפרשים, 
המעשה,  עיקר  את  שעושה  הוא  המברך  לכאורה  הלא  עצמה, 

ובלעדיו אף לא הייתה כלל עניית אמן?

מע פני
בית מ

מאו סיפם ם
שיצ ת

השבוע נביא את הסברו של הרה"ק רבי יחזקאל מקוז'מיר זצ"ל:

 המברך ברכה מבקש את טובתו הרוחנית האישית ואין  מכוין באמירת 
למען  אף  זאת  עושה  אמן  העונה  זאת  לעומת  לזולתו.  להועיל  הברכה 

תושלם ותתקיים ברכתו של חבירו, ולפיכך גדול העונה מן המברך. 

                               'נחמד מזהב' פרשת פקודי 


