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 פרשת תרומה

 "מרכבה לשכינה" -ושכנתי בתוכם

 

  :כה פרק שמות

ר( א) אֹמר ֹמֶשה ֶאל' ה ַוְיַדבֵּ  :לֵּ

ר( ב) י ֶאל ַדבֵּ ל ְבנֵּ ת ְתרּוָמה ִלי ְוִיְקחּו ִיְשָראֵּ אֵּ  :ְתרּוָמִתי ֶאת ִתְקחּו ִלבֹו ִיְדֶבּנּו ֲאֶשר ִאיש ָכל מֵּ

ִאָתם ִתְקחּו ֲאֶשר ַהְתרּוָמה ְוזֹאת( ג)  :ּוְנֹחֶשת ָוֶכֶסף ָזָהב מֵּ

ֶלת( ד) ש ָשִני ְותֹוַלַעת ְוַאְרָגָמן ּוְתכֵּ  :ְוִעִזים ְושֵּ

יִלם ְוֹעֹרת( ה) י ְתָחִשים ְוֹעֹרת ְמָאָדִמים אֵּ  :ִשִטים ַוֲעצֵּ

 :ַהַסִמים ְוִלְקֹטֶרת ַהִמְשָחה ְלֶשֶמן ְבָשִמים ַלָמֹאר ֶשֶמן( ו)

י( ז) י ֹשַהם ַאְבנֵּ ֹפד ִמלִֻּאים ְוַאְבנֵּ  :ְוַלֹחֶשן ָלאֵּ

 :ְבתֹוָכם ְוָשַכְנִתי ִמְקָדש ִלי ְוָעשּו( ח)

ת אֹוְתָך ַמְרֶאה ֲאִני ֲאֶשר ְכֹכל( ט) ת ַהִמְשָכן ַתְבִנית אֵּ ָליו ָכל ַתְבִנית ְואֵּ ן כֵּ  ס: ַתֲעשּו ְוכֵּ

 

  :כה פרק תרומה פרשת שמות י"רש

 :קדושה בית לשמי ועשו - מקדש לי ועשו( ח)

 

  :כה פרק שמות ם"רשב

 :ישראל לבני שמה ונועדתי' כדכת, מתוכו לדבר אליהם ואזדמן שאתקדש, מועד לשון - מקדש( ח)

 

  :ח פרק א מלכים

ְמָנם ִכי( כז) ב ַהאֻּ ה ָהָאֶרץ ַעל ֱאֹלִהים יֵּשֵּ י ַהָשַמִים ִהּנֵּ  :ָבִניִתי ֲאֶשר ַהֶזה ַהַבִית ִכי ַאף ְיַכְלְכלּוָך לֹא ַהָשַמִים ּוְשמֵּ

ל ַעְבְדָך ֲאֶשר ַהְתִפָלה ְוֶאל ָהִרָּנה ֶאל ִלְשֹמעַ  ֱאֹלָהי' ה ְתִחָּנתֹו ְוֶאל ַעְבְדָך ְתִפַלת ֶאל ּוָפִניתָ ( כח)  :ַהּיֹום ְלָפֶניָך ִמְתַפלֵּ

יֶנָך ִלְהיֹות( כט) חֹות עֵּ  ַהְתִפָלה ֶאל ִלְשֹמעַ  ָשם ְשִמי ִיְהֶיה ָאַמְרתָ  ֲאֶשר ַהָמקֹום ֶאל ָויֹום ַלְיָלה ַהֶזה ַהַבִית ֶאל ְפתֻּ

ל ֲאֶשר  :ַהֶזה ַהָמקֹום ֶאל ַעְבְדָך ִיְתַפלֵּ

ל ְוַעְמָך ַעְבְדָך ְתִחַּנת ֶאל ְוָשַמְעתָ ( ל)  ֶאל ִשְבְתָך ְמקֹום  ֶאל ִתְשַמע ְוַאָתה ַהֶזה ַהָמקֹום ֶאל ִיְתַפְללּו ֲאֶשר ִיְשָראֵּ

 :ְוָסָלְחתָ  ְוָשַמְעתָ  ַהָשַמִים

 

 :שמיני פרשת ויקרא פסים כתונת

 ,בתוכם ושכנתי'( הק באלשיך' עי, ח כה שמות) ש"כמ, האדם בתוך היא השכינה השראת עיקר כי

 

 :ויצא פרשת בראשית יוסף פורת בן

 אלא נאמר לא בתוכו, בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו( ח, כה שמות) ש"כמ, מקדש כ"ג נקרא אדם והנה

 '.ה היכל מקדש נקרא עצמו שהאדם, בתוכם

 

 :תרומה פרשת שמות אפרים מחנה דגל

 ויהיה ממש בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו היינו למשכן הקרשים את ועשית בפסוק שמרומז לומר יש וזה

 דעהו דרכיך בכל ויקיים הוא ברוך להבורא עצמו לקשר ל"כנ בקשרים היינו בקרשים הזה המשכן בנין

 ונתעלה אותם מעלה הוא ובזה בשורשם עצמו לקשר יראה הרע היצר מצד שהם בדברים כשעוסק אפילו

 .ל"כנ טוב מרע ונעשה
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 :שמיני פרשת ויקרא לוי קדושת

 דרך יתכן ועוד ה"ד ח, כה שמות)' בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו' פסוק על האלשיך שכתב מה ידוע והנה

 תשרה שהשכינה שהעיקר רק, לבד המקדש בבית ישכון יתברך שהשם סבורים ישראל יהיו שלא(, שני

 המקדש בבית ולא אשכון בישראל', ושכנתי' כלומר', בתוכם' ושכנתי מקדש לי ועשו אמר וזה, בישראל

 .לבד

 

  :תרומה פרשת שמות ושמש מאור

ת אֹוְתָך ַמְרֶאה ֲאִני ֲאֶשר ְכֹכל( ט כה שמות) פסוק על אמרתי וכבר ת ַהִמְשָכן ַתְבִנית אֵּ ָליו ָכל ַתְבִנית ְואֵּ ן כֵּ  ְוכֵּ

 אשר ככל' לומר לו היה' אותך מראה אני אשר ככל' הכתוב שאמר; מובן בלתי הוא הזה שהפסוק, ַתֲעשּו

 שאמר גם. לאחרים אותך מראה שאני שלו ומשמעות, הגוף עצם על מורה' אותך' תיבת כי', לך מראה אני

 שעשו והמשכן, המשכן עצם הוא למשה שהראה שלמעלה המשכן הלא, קשה' וגו' המשכן תבנית את'

 אותך מראה אני אשר' לומר שייך ואיך, שלמטה משכן כנגד שמכוון שלמעלה המשכן תבנית הוא ישראל

 לשון' תעשו וכן' שאמר, קשה עוד. המשכן עצם הוא למשה שהראה המשכן, אדרבה'; המשכן תבנית את

ב אפשר וכי, שראה כמו לעשותו יבינו מהיכן, גם. המשכן יעשו ישראל כל וכי, רבים ֶכל ְלָקרֵּ  האדם ְלשֵּ

 . רוחני דבר כמתכונת שיעשה ַלֲהִבינֹו

, רוחניות כולו שנעשה עד גשמיות מיני מכל עצמו את הזדכך ה"ע רבינו משה כי; דרכינו פי על כן גם ויובן

 את לעבוד איך דורו בני ללמוד יכולים היו וממנו, שלמעלה משכן תבנית הוא והיה, לשכינה מרכבה ונעשה

 איש שכל, כלומר בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו הכתוב פירוש וזהו. רבינו משה השגות אל לזכות, ת"השי

יֶזה יודע אדם כל לאו, אמנם. לשכינה מרכבה שיהיה כדי וכל מכל עצמו יזדכך הישראלי  אֹור ִיְשֹכן ֶדֶרְך ְבאֵּ

 ורצונו' וגו המשכן תבנית את אותך מראה אני אשר ככל הכתוב אמר - זו להשגה לזכות ָיבֹא מהיכן לדעת

 המשכן תבנית הוא שאתה, לומר רצה המשכן תבנית את, דורך לבני -' אותך מראה אני אשר ככל, 'לומר

 לבוא יוכל האדם כל כי, לשכינה מרכבה שתהיו - כן כמו לעשות תלמדו ואתם, פירושו תעשו וכן, שלמעלה

ָעֶשה, עצמו את להזדכך הוא העבודה שתכלית, אלו מדברים לנו היוצא. רבינו משה להשגות  מרכבה ְויֵּ

 ויתגלה בתחתונים שכינתו שיהיה הבריאה כונת שהיה כמו, בתחתונים שכינתו שיהיה כדי להשכינה

 .במהרה מלכותו

 

  :תרומה פרשת שמות אמת שפת

 ואף. ת"להשי חלק דבר מכל לתת האדם שצריך' פי'. כו נדבה מממונם לי יפרישו תרומה לי ויקחו י"ברש

 בעליונים מעורר האדם מעשה כל כי ... ת"להשי להיות צריך הרצון אבל. מאוד רחוקים הם ז"עוה שדברי

 תלוי הכל כי להאמין האדם צריך ולכך. ברגע הכל מתהפך ת"השי ברצון כי וידוע. עליון ברצון והרצון

 . ברצונו

. דבר בכל השכינה השראת לברר האדם שצריך והוא. יום בכל האדם תפלת על המשכן ענין פירש ק"ובזוה

 הדבר' הי ק"ובבהמ. השכינה השראת להרגיש יוכל האדם אמונת כפי אבל. כבודו הארץ כל מלא וודאי כי

 מה וכפי. ת"השי מחיות הכל כי האדם שמעיד ז"ע התפלה וכל. ל"כנ אמונה ידי על הוא ועתה. בפועל

 כל להטות יוכל כן'. ית מלכותו לברר באמת רוצה שאדם מה וכפי. דבר בכל לברר יוכל כן להאדם שנתברר

 ומזה. העיקר זה כי רצון לו להיות צריך דבר וכל. רצון להם אין. גשמיים לדברים כי'. ית אליו הדברים

 . ל"כנ' ית אליו הכל להטות יוכל וברצונו. רצון לו שיש בהאדם תלוים אלו דברים כי הוכחה

 משכן לעשות יוכלו איך שאל ה"שמרע ל"ז ש"וכמ. אחד כל בתוך בתוכם ושכנתי מקדש לי ועשו ש"וז

 האמונה להיות דבר בכל השכינה השראת והוא. לעשותו יכול מישראל' א אף כי ת"השי והשיבו'. ית לכבודו

 :ל"כנ מקדש וזה מהטבע למעלה הכל שחיות קבוע

 


