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1 
 בס"ד

 ירושלים  -ישיבת הכֹּתל  

ר הלוי נבנצל שליט"א  שיחת הגאון הרב אביגדֹּ
 תשע"ותרומה  לפרשת

 עבדו את ה' בשמחה
 

 נדיבות הלב! -התרומה העיקרית למשכן 
לאסוף תרומות למלאכת רבינו הקב"ה מצֶוה את משה 

כוףאבל הקב"ה מבהיר מיד, שלא  .המשכן על התרומה  ל
ו  ֲאֶׁשר  ֵמֵאת כָּל ִאיׁשהזו. " ּב ִל ּו  ּנ בֶ דְּ ִתי יִ רּומָּ חּו ֶאת תְּ " ִתקְּ

 יתן. ,רק מי שירצה. )שמות כה, ב(
למה צריכה תרומת המשכן לבוא מנדבות? למה לא 

, כדי להיות בטוח מישראל להטיל אותה כחובה על כל אחד
מפני שהקב"ה אינו  -שלא יחסר מאומה למלאכת המשכן? 

משכן. הוא יכול את הות כסף וזהב כדי לבנשיתנו לו צריך 
נים הוא כן וכסף וזהב ככל שיחפוץ. מה  ,לברוא אלפי משכָּ

באת  -רוצה שיתנו לו?  )עי' סנה' בעי"!  אּבָּ לִ ! "רחמנא הל

הו קו, ב( עיקר הנדבה שהקב"ה רוצה שתתן למשכן! ואת  ז
 .1אי אפשר להשיג בכפיה -זה 

 נמצא, שאילו ח"ו לא היו נמצאים נדיבי לב בעם ישראל,
לא היה קם המשכן, והשכינה לא היתה שורה בתוך עם 

. ב"ה, ישראל היו מזה ישראל. אלא שבפועל קרה ההיפך
ה משה נדיבים כל כך, עד ש ִאשָּ היה צריך להכריז: "ִאיׁש וְּ

ֶדׁש"  רּוַמת ַהק  אכָּה ִלתְּ לָּ ד מְּ , כי )שמות לו, ו(ַאל ַיֲעׂשּו עו 
ל ַהמְּ " כָּ ם לְּ ה ַדיָּ תָּ יְּ ה הָּ אכָּ לָּ ּהַהמְּ תָּ ת א  אכָּה ַלֲעׂשו  ר ,לָּ ֵת ו  ה " וְּ

תרומה אמנם היתה  .2יותר ממה שדרושהרבה הביאו . )שם, ז(
א למלאכת המשכן אחת היתה תלויה בנדבת לב, אלא  של

היא מחצית השקל בשקל הקדש הכל היו חייבים בה, ו
ובה חאבל מעבר ל, , ב(כה )רש"י שם 3לצורך עשית האדנים

כֶ  -כל השאר  ,הזאת ב וָּ הָּ ן", וגם "זָּ גָּמָּ ַארְּ ֵכֶלת וְּ ֶׁשת, ּותְּ ח  ֶסף ּונְּ
ל ִאיׁש ֲאֶׁשר  בא בנדבההכל  - ז(-)שם, גדברים אחרים  "ֵמֵאת כָּ

" ֶבּנּו ִלּבו  הרבה יותר ממה  ברצוןוישראל נידבו בשמחה ו ,ִידְּ
 שהיה צריך.

ה זֹּאת ְלעוֹּלָׁם" ְמרָׁ  ְלֵיֶצר ַמְחְשבוֹּת ְלַבב ַעֶמָך" - שָׁ
ק  אנו אומרים בכל חָּ ם ִיצְּ הָּ רָּ יום את הפסוק: "ה' ֱאֹלֵקי ַאבְּ

ַבב  ת לְּ בו  ׁשְּ ֵיֶצר ַמחְּ ם, לְּ לָּ עו  את לְּ ה ז  רָּ מְּ ֵתינּו, ׁשָּ ֵאל ֲאבו  רָּ ִיׂשְּ וְּ
? על מה בדיוק הזה . מה פירוש הפסוק)דהי"א כט, יח(ַעֶמָך" 

התשובה היא, שבקשה  -מבקשים כאן ֵמה' לשמור לעולם? 
חר שאסף את כל השרים לא ,זו היא בקשתו של דוד המלך

והפקידים הגבוהים, כדי להודיע להם על התכנית לבנות את 
המקדש ע"י שלמה בנו, ולהתרימם לטובת המלאכה. השרים 
אכן תרמו סכומי כסף עצומים בלב שלם, כפי שמציין 

םהפסוק: " בָּ ַנדְּ ם ַעל ִהתְּ עָּ חּו הָּ מְּ בּו  ,ַוִיׂשְּ ַנדְּ ֵלם ִהתְּ ֵלב ׁשָּ ִכי ּבְּ
ַגם ה ַלה', וְּ לָּ דו  ה גְּ חָּ ַמח ִׂשמְּ ִויד ַהֶמֶלְך ׂשָּ ועקב כך  ,)שם, ט(" דָּ

ה  חָּ ִׂשמְּ ִאיִתי בְּ ה, רָּ אּו פ  צְּ ָך ַהִּנמְּ ה, ַעמְּ ַעתָּ מבקש דוד מה': "וְּ
ה  רָּ מְּ ֵתינּו, ׁשָּ ֵאל ֲאבו  רָּ ִיׂשְּ ק וְּ חָּ ם ִיצְּ הָּ רָּ ְך. ה' ֱאֹלֵקי ַאבְּ ַנֶדב לָּ ִהתְּ לְּ

בַ  ת לְּ בו  ׁשְּ ֵיֶצר ַמחְּ ם, לְּ לָּ עו  את לְּ ב ַעֶמָך"! לא את מעשה ז 
התרומה עצמו מבקש דוד מה' לזקוף לזכותם, ]עליו דוקא 

ְך"  ַתּנּו לָּ ָך נָּ דְּ ל ּוִמיָּ ָך ַהכ  הכסף  - )שם, יד(אומר דוד: "ִכי ִממְּ

כלל אינו שלנו, בסך הכל החזרנו לך חלק קטן ממה שקבלנו 
ָךממך[, אלא את " ֶמ עַ ב  בַ לְּ ת  בו  ׁשְּ חְּ ַמ ר  צֶ ֵ ". את י

שהיתה בשעת התרומה, שתרמו ברצון  הלבמחשבת 
שמח בלב  ה לחצו עליהם,  ;ו לא מפני שהמלך או הֶחברָּ

צואלא מפני  את  .באמת להרים תרומה להקמת המקדש שר
 -בעי  אּבָּ לִ וד ֵמה' לשמור לעולם. כי רחמנא זה מבקש ד

רוצה את הלב שלנו, לא את הכסף והזהב שלנו. וכשהלב 
מְּ " -באמת שמח במצוה  םַוִיׂשְּ בָּ ַנדְּ ם ַעל ִהתְּ עָּ זוהי  -" חּו הָּ

 .בתפלתו דודשאומר פי כ ,שעומדת לעולם זכות גדולה
ם" לָּ עו  את לְּ ה ז  רָּ מְּ  .4"ׁשָּ

 לשמוח בעבודת ה'
בתורה הרי גם ? ה השמחה בעבודת ה'חשוב ל כךלמה כ

כל העונשים  .מרכזי בעבודת ה'דבר רואים שהשמחה היא 
ַתַחת ֲאֶׁשר ֹלא " אים", בכי תבוא"בפרשת הנזכרים  החמורים

ל ב כ  ב ֵמר  טּוב ֵלבָּ ה ּובְּ חָּ ִׂשמְּ תָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְּ ַבדְּ כח,  דברים)" עָּ

תָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָךלא " .מז( ַבדְּ ל" ַתַחת ֲאֶׁשר ֹלא עָּ ל , אלא כ
תָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך " ַבדְּ ב ַתַחת ֲאֶׁשר ֹלא עָּ טּו בְּ ּו ה  חָּ מְּ ִׂש ּבְּ

ב בָּ דו  ּבְּ ". "יאשימנו הכתוב, לֵ בְּ השי"ת, ולא היתה  עָּ
ת. )פירוש רבינו בחיי שם(" בשמחההעבודה  ד ַב את ה',  עָּ
מתָּ  י י אבל בלי שמחה. על זה באה התוכחה  -מצוות  ק
אם יהודי מקיים את כל כל כך נורא  ? מהלמה .5הנוראה

יועובד את ה' תרי"ג המצוות  ל  שמחה? ב
נראה לבאר ענין זה בשני אופנים: האופן האחד הוא, 

אין המשכיות לקיום התורה בדורות הבאים.  - בלי שמחהש
אם הבן רואה שאביו שמח כשמגיע ראש השנה, שמח 
כשמגיע יום הכפורים, שמח כשמגיע פסח, שמח בציצית, 

גם  -בתפילין, בתפלה, בתלמוד תורה ובשאר כל המצוות 
הבן ירצה ללכת ַּבדרך הזו. אבל אם הבן רואה שאביו מקיים 

, ה ובלי חשק, בלי סיפוק ובלי התלהבותמצוות בלי שמח
הוא חושב לעצמו: "מה לי ולצרה הרי  אלא כפי שכפאו שד,

 מה אפשר לעשות. את אבא כפה שד, אז כפה.זו? בשלמא 
אבל אותי לא כופה שום שד, אז למה שאעשה את כל 

ואם הבן בכל זאת עוד עושה משהו, וממשיך לאחוז  זה"?...
ודאי כבר לא יעשה כלום,  קצת במסורת אביו, אבל הנכד

התורה לא  - מפני שאינו מוצא בזה שום תועלת. בלי שמחה
. לכן באה התוכחה הנוראה, על זה 6תעבור לדורות הבאים

בש" טּוב ֵלבָּ ה ּובְּ חָּ ִׂשמְּ תָּ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְּ ַבדְּ  .7"ֹלא עָּ
אבל חוץ מזה יש הסבר נוסף, למה זה נורא כל כך אם 

שמחה. יהודי שמקיים מצוות בלי  יהודי מקיים מצוות בלי
שמחה, לא רק שאינו מעביר לבניו את ההרגשה שכדאי 

צמוגם זהו סימן שלקיים מצוות, אלא  ע א   אינו מרגיש הו
את התועלת שבעבודת ה'. אם היה ֵמבין שהמצוות 

טיב עמנו, ישנצטוינו בהן הן הטובה הגדולה ביותר שה' ה
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2 
עולם הבא, ובכל שבכל פעולה קטנה אנו זוכים לחיי נצח ב

מילה של לימוד תורה אנו בונים פלטרין של מעלה ושל 
לא היה שייך  - )סנה' צט, ב(מטה ומקרבים את הגאולה 

שיעבוד את ה' בלי שמחה! אם נותנים לאדם מיליוני 
דולרים, הוא לא ישמח? ודאי שישמח! ממילא, אם אדם 
ו אינו שמח בקיום המצוות, סימן שחסר לו באמונה. הוא אינ

מבין שהמצוות הן חיי עולם שה' נטע בתוכנו, ושהן טובה 
לנו גם בעולם הזה וגם לעולם הבא. וחסרון באמונה הוא 

 .8כבר באמת עבירה חמורה
מספרים על רב אחד, שראה את אחד ה"משכילים" עולה 
לתורה ומברך בהתלהבות ובשמחה "אשר בחר בנו מכל 

ק הוא שמח בצד"רב: ההעמים ונתן לנו את תורתו". אמר 
אם כי שהקב"ה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. 

היא היתה מחייבת הקב"ה היה נותן את התורה לגויים, ח"ו 
אנחנו לא צריכים ... "!הוא היה צריך לקיים אותהאותו, ו

אנו צריכים לשמוח על זה שה' נתן  .להיות כמו אותו משכיל
שחיי עולם נטע להרגיש  .לנו את התורה והיא מחייבת אותנו

מּו" ת ִנדְּ ֵהמו  ַׁשל ַכּבְּ  בתוכנו, שבלי תורה אין טעם לחיים, "ִנמְּ
כמו שאומר המסילת  ,או יותר גרוע מהבהמות ,)תהלים מט, יג(

השמחה שלנו צריכה להיות שמחה בעבודת  .)פ"ב(ישרים 
את , שנתן לנו עמנו חסד הגדול שה' עשהלשמוח ב ה'.

 מצוותיה. ולקיים אתאותה ללמוד התורה, 

 מרבים בשמחת התורה -משנכנס אדר 
מרבין בשמחה"  -משנכנס אדר ו" ,מגיע חודש אדר

ישנו הדין הזה,  ראשוןמחלוקת אם גם באדר . )תענית כט, א(
בזה,  "להחמיר"אבל חושבני שטוב  ,שניאו רק באדר 

. הרמ"א הרי מסיים הראשוןולהרבות בשמחה כבר באדר 
ֶתה את הלכות פורים עם הפסוק " ב ֵלב ִמׁשְּ טו  דוְּ י ִמ " תָּ

שתמיד טוב להיות בשמחה ובטוב  ,)רמ"א או"ח סי' תרצ"ז(
להרבות בשמחה גם באדר ודאי טוב אם כך, ולבב! 
 .הראשון

היא גם  -שמחה בעבודת ה'  -השמחה שדברנו עליה 
כמובן, צריך השמחה העיקרית שצריכה להיות בחודש אדר. 

נשארנו והמן הרשע שה' הציל אותנו מלשמוח גם על כך 
נשארנו בחיים לא עיקר השמחה הוא שאבל  ,בחיים

זו  .אלא כעובדי ה' שיכולים לקיים תורה ומצוות ,כבהמות
אם  .פוריםחודש אדר ובב הרבות בההשמחה שצריכים ל

בשמחה, אז בימים  למעטבתעשה באב לא לומדים כדי 
 .ללמוד יותרשצריכים להרבות בהם בשמחה, צריך ה לא

לרפיון בתורה או רפיון סיבה פורים לא תהיה ח"ו ששמחת 
 מצוות.בתורה וחיזוק בחיזוק סיבה ל ,דרבאאאלא  ,במצוות

מגילת אסתר באה להראות לנו את השגחת ה' עלינו גם 
היא מלשון גילוי  ,כידוע ",מגילת אסתר. "מתוך הסתר

(, "לגלות"שהקורא אותה צריך להגיע להכרה ). הסתרה
 .9ולא צירוף מקרים מוצלח בעלמא שהיה כאן נס נסתר,
]להיות[ כל המועדים עתידים "שלכן  ,יש שהסבירו

מדרש משלי פרשה )" בטלים, וימי הפורים אינם בטלים לעולם

כבוד ה', וכבוד  ם שלכל המועדים הם על גילוייכי  .אות ב(ט 
יהיה צורך שלא עד  ,ה' יהיה במהרה בימינו נגלה כ"כ

אבל מגילת  פעם. ויים שהיוהגילהמציינים את מועדים ב

בשעת הסתר נגלה כבוד ה', ושגם בחושך כך על באה אסתר 
, כי סוג כזה של ימות המשיחולזה צריך שיהיה זכר גם ל

 .גילוי כבוד ה' לא יהיה שם
ובכל זאת, למרות ש"ימי הפורים אינם בטלים לעולם", 

פרטים ששני  ממו"ר הגרש"ז אויערבאך זצ"ל,שמעתי 
ן הפורים  הקשורים לימי בטלים לעתיד לבוא. האחד  יהיוכ

הוא  -והשני  ;אביוניםאז כי לא יהיו  ,מתנות לאביונים -
החיוב להשתכר "עד דלא ידע". גם פרט זה, אמר הגרש"ז 

, לם הזהכי רק בעו - למה?. 10לא יהיה בימות המשיחזצ"ל, 
כראוי בלי שיש בו כל כך הרבה צרות, קשה לשמוח 

, כדי "עד דלא ידע"לכן צריך לבסומי להתנתק מן המציאות. 
כבר . אבל בימות המשיח, שלא יהיו להגיע לשמחה שֵלמה

נוכל צרות, לא נצטרך להתנתק מן המציאות כדי לשמוח. 
המציאות עצמה תהיה כי אז  ,ם ידיעה ברורהעלשמוח 
 !משמחת

 מה מלמדים אותנו הכרובים?
ִׂשיתָּ ַכפ  ה' וה מצַ בהמשך הפרשה  עָּ ב את משה: "וְּ הָּ ֶרת זָּ

ר הו  ב ...טָּ הָּ ֻרִבים זָּ ַנִים כְּ ִׂשיתָּ ׁשְּ עָּ ֶרת ...וְּ ת ַהַכפ  צו  ֵני קְּ  "ִמשְּ
. הכרובים הם מרכז הכובד של המשכן. יח(-יז)שמות כה, 

)תהלים פ, ב; שם צט, א; דהי"א " יושב הכרוביםהקב"ה נקרא "

)במד"ר ד, "השכינה נתונה למעלה משני הכרובים" , כי יג, ו(

ֶרת " - שם היא מדברת עם משה, ומיג( ָך ֵמַעל ַהַכפ  ִתי ִאתְּ ִדַּברְּ וְּ
ֻרִבים ֵני ַהכְּ  .)שמות כה, כב( "ִמֵּבין ׁשְּ

גם בשמים יש כרובים, והם משמשים שם כמרכבה 
וה הקב"ה כן גם במשכן מצַ ל, ו)עי' רמב"ן שם, כא(לשכינה 

קפל בתוכו את כל הבריאה מלעשות כרובים, שכן המשכן 
משכן הוא "זעיר אנפין" של הבריאה, והכרובים ה .11כולה

כמו שלמעלה הקב"ה ובמשכן הם כנגד הכרובים של מעלה, 
כביכול יושב על הכרובים, כך גם למטה הוא שוכן עליהם. 

יש קדושה עליונה מאד, אולי עוד כרובים נמצא לפי זה, של
יותר מאשר לארון וללוחות, שהרי הם כביכול מושב 

הגה"צ רבי  י ורבישמעתי ממור . כךלשכינה שבמקדש
 בהבנת הענין של הכרובים.זצ"ל גדליה איזמן 

ן זצ"ל ייחזקאל לוינשטיהגה"צ רבי  י ורביממור ,ואולם
, שהוא לכאורה הפוך בענין הכרוביםביאור אחר שמעתי 

. הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטין זצ"ל שאל: מהביאור הקודם
ה צריך צורת הרי הקב"ה מַצוה לעשות כרובים במשכן. למ

"ֹלא ַתֲעׂשּון ִאִתי"  :כרובים במשכן? הרי התורה מזהירה
ַני  - )שמות כ, כ( פָּ ַׁשי המשמשין לְּ לא תעשון כדמות ַׁשמָּ

במרום, כגון אופנים ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת 
למה דוקא במשכן מַצוה התורה לעשות  . אם כך,)ר"ה כד, ב(

יחזקאל  בי? אמר רצורת כרובים? ועוד בקודש הקדשים
ין כך: הכרובים שבמשכן נועדו ללמדנו, שכמו ילוינשט

לא לדבר  ,יכולים לזוזלא שכרובים של זהב הם אין ואפס, 
כך גם הכרובים של מעלה הם אין ואפס. שלא  לא לחשוב,ו

ן, שיש כוחות לצבא מעלה. אדם יחשוב י כוחות לצבא  א
ה' פועלים כמובן, מכח דבר  פועל! רק דבר ה' לבדו !מעלה

כל הכוחות כולם, צבא מעלה וצבא מטה, בני אדם וחיות 
אין שום רצון ואבל זהו רק רצון ה',  ,וכל מה שיש בעולם

 אחר שיכול לפעול. זה מה שהמשכן צריך ללמד אותנו.
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 במקום .זה לכאורה מוריד את כל ערכם של הכרובים

שיא הקדושה שהכרובים הם דבר נשגב מאד,  לומר
את גם מסמלים אומרים שהם אין ואפס, ו שבמשכן, אנו

כששמעתי בתחילה,  כוחם של הכרובים העליונים.אפסות 
היה קשה ל, "נשטין זצייחזקאל לורבי ממו"ר הדברים את 
אפשר להבין את לאחר מחשבה, אבל להבין אותם. לי 

כי . דבריו, ושני הביאורים שהבאנו אף משלימים זה את זה
משכן מחזקים את ההכרה מה שהכרובים ּבַ  -א זה גופ

 -באפסות כחם של הכרובים העליונים ושל כל צבא השמים 
זה גופא גורם לכך שהכרובים הם המקום הראוי ביותר 

, משיג שאפס זולתו תהאבו המקום שלהשראת השכינה! כי 
זהו  - שיכול לפעול בלי רצון ה' בעולםכח שום ושאין 
נברא הרי  שכןהמהמתאים ביותר להשראת השכינה. המקום 

בו את ההכרה היסודית שאין עוד מלבדו שאדם ישיג  כך,ל
זה זאת יותר, אז להבין אפשר כרובים ע"י ה . ואם12ית'

נתונה למעלה משני , וששכינתו שםיושב ה "הפירוש שהקב
מלוא כל הארץ אמנם הקב"ה נמצא בכל מקום, ו .הכרובים

 -יותר שאפס זולתו  , אבל ַּבמקום שבו אפשר להביןכבודו
שם כביכול הוא נמצא יותר, מפני ששם אנו משיגים יותר 

 .13את יחודו ית'
זוהי  ,ם בעצמם עושים משהוכרובימי שחושב שה

 .הכרובים עצמם לא עושים שום דבר .ה מאדפסולמחשבה 
רצון ה' הוא זה  .העלולא כרובים של מ ,מטהלא כרובים של 

י אות באות כפכתבת אם  ,במזוזה .שעושה, לא משהו אחר
או  ,משהו אחרכתבת אם  .ה' שומר על הפתח - שה' ציוה
שומרת לא  מזוזהה -משהו מפרטי ההלכה הנצרכים החסרת 

הקלף לא יכול לעשות שום כי  .שווה כלוםעל הפתח, ולא 
רק כשאתה עושה את  ,ולכן .עושהשת ה' היא מצוַ  רק .דבר

כך  .לא -בצורה אחרת  .שומר עליךזה  ,מה שהקב"ה ציוה
 .אין עצמיותלכולם  המקדש.כל עבודת כך ורובים, גם הכ

בהם כשאין ו .רק רצון ה' שבדבריםהיא העצמיות שלהם 
 .להם שום כח ושום השפעהאין  -רצון ה' 

 גם למקדש אין עצמיות
ל ה', יכַ ם "הֵ רָּ מְּ ירמיהו הנביא מוכיח את ישראל על ָא

ה" ל יכַ הֵ ה', ל יכַ הֵ  עולה על . עושים ככל ה)ירמיהו ז, ד(ה' ֵהמָּ
ב  נ  רוחם, ובוטחים על היכל ה' שיגן עליהם שלא יענשו. "ֲהגָּ
ַני  פָּ ֶתם לְּ אֶתם ַוֲעַמדְּ ַעל... ּובָּ ַקֵטר ַלּבָּ ֵבַע ַלֶשֶקר וְּ ִהשָּ ף וְּ נָּא  ַח וְּ צ  רָּ
ת  ַמַען ֲעש ו  נּו, לְּ ֶתם ִנַצלְּ יו ַוֲאַמרְּ לָּ ִמי עָּ א ׁשְּ רָּ ַּבַּבִית ַהֶזה ֲאֶׁשר ִנקְּ

עֵ  ל ַהתו  ֵאֶלה"?! ֵאת כָּ ת הָּ המקדש הוא טוב  י(-)שם, טב 
ומועיל כששומרים את התורה, אבל כשח"ו מחללים את 
התורה המקדש לא יגן עליכם. יותר מכך: אם חושבים 
שאפשר לעשות כל תועבה, ובלבד שיבואו אחר כך למקדש 
לכפר על עצמם, הרי שבמקום שהמקדש יסייע להתקרב 

מרשים לעצמם לחטוא אנשים  -לה', הוא גורם את ההפך 
על סמך שהמקדש יכפר עליהם. במקרה זה, כדי להסיר את 
המכשול, ה' עלול לקחת מאיתנו את המקדש, כפי שאכן 

אין כי קרה בסופו של דבר, שהמקדש אכן נלקח מאיתנו. 
ולא  לא לארץ ישראל,, לא לכרובים, עצמיות, לא למקדש

 לשום נברא. רק רצון ה' קובע.
או"  חז"ל אומרים: "את רו ומקדִׁשי תירָּ ַתי תשמ  שבת 

"מה שמירה האמורה בשבת, לא משבת אתה  - )ויקרא יט, ל(
ירא אלא ממי שהזהיר על השבת, אף מורא האמור  ִמתְּ
ירא אלא ממי שהזהיר על  במקדש, לא ממקדש אתה ִמתְּ

. למה בשבת זה פשוט, שלא משבת )יבמות ו, א(המקדש" 
? כי השבת איננה אתה מתירא אלא ממי שהזהיר על השבת

חפץ ממשי. אי אפשר למשש אותה בידים. ממילא כל אדם 
מבין, שלשבת אין עצמיות, וכל סגולתה וכחה הם מחמת 
ציווי ה' שציוה לשמור את השבת. כך גם המקדש. "לא 
ממקדש אתה מתירא, אלא ממי שהזהיר על המקדש". 
המקדש עצמו, מבחינה גשמית, אינו אלא ֵּבית אבנים, ככל 

 -ת אֵחר, ורק בגלל ציווי ה' לבנותו יש בו סגולה רוחנית בי
שגם היא אינה מועילה, אלא כשמשתמשים במקדש באופן 
שבו ציוה הקב"ה להשתמש בו. לעומת זאת, אם מתנהגים 
שלא כראוי, ומסלקים את השכינה מן המקדש, המקדש לא 
עוזר עוד שום דבר. רק רצון ה' יכול לעזור, ולא שום דבר 

 אחר.

מה לא נלקחה מאיתנו השבת כמו שנלקחו ל
 מאיתנו המקדש וא"י?

כשחטאנו וה' העניש אותנו ולקח מאיתנו את המקדש 
ואת ארץ ישראל, את השבת הוא לא לקח מאיתנו, ב"ה. 

לא לקח? כי השבת הוא לקח ואת הוא  אלומדוע את 
למקדש ייחסו עצמיות, כפי שהנביא טוען, שהיו אומרים 

ה"יכַ ל ה', הֵ יכַ ל ה', הֵ יכַ "הֵ  לא"י עלולים לייחס וכן  ,ל ה' ֵהמָּ
ישנם אנשים שרואים בא"י ש , כפי שרואים היום,עצמיות

ערך גדול גם ללא שמירת תורה ומצוות. זוהי הסתכלות 
פסולה. זה היה חטא המעפילים במדבר. אחרי שה' אמר 
שלא יעלו לא"י, הם מעפילים לעלות לא"י על דעת עצמם 

. צריך לדעת שאין לא"י ערך אלא רק מצד לך()במדבר יד, מ ואי
רצון ה', וברגע שה' אומר שלא לעלות לשם, אין ערך ואין 
משמעות להעפלה, והיא נחשבת לעבירה ולא למצוה. כמו 
שעברו עבירה בכך שלא רצו לעלות לארץ כשה' אומר כן 
לעלות, באותה מידה העליה לארץ בשעה שה' אומר שלא 

בגלל שמייחסים עצמיות לכן, ה. רילעלות לשם גם היא עב
 .מאיתנו לא"י, לכן ה' לקח אותה

לעומת זאת לגבי השבת, עוד לא שמענו שמישהו ייחס 
עצמיות לשבת, לומר: תורה אינני שומר, אבל שבת כן. כל 
אחד מבין שהשבת היא חלק בלתי נפרד מהתורה. א"כ 
השבת איננה מהוה מכשול, לכן ה' לא לקח אותה מאיתנו. 

 דומני צריך להבין.כך כמ
אם רוצים שארץ ישראל ִתשאר בידינו, ושהר הבית 
ישאר בידינו, צריך לשמור את רצון ה'. אם אסור היום 
לעלות להר הבית, הרי שלא יעזור להתפרץ אליו בכח, נגד 
ההלכה. התפרצות כזו היא רק סיבה ח"ו לסלק אותנו מהר 

ארץ ישראל, הבית. צריכים ללכת לפי רצון ה'. אם רוצים את 
חייבים לשמוע בקול ה', כפי  - שארץ ישראל תהיה לנו

ַע תשמעו..." שאומרים פעמַ  מ  )דברים ים ַּביום: "והיה אם ׁשָּ

תהיה לכם ארץ ישראל, ויהיה לכם כל טוב; ואם לא  - יא, יג(
אז ח"ו לא יהיו לכם לא ארץ ישראל ולא כל טוב.  -תשמעו 
מר לנו, שאנו משתנית. התנאי שהקב"ה אאינה התורה 

אין  -חוזרים עליו פעמים בכל יום, קיים לעולם. בלי רצון ה' 
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ארץ ישראל, אין הר הבית, ואין שום דבר אחר. הדרך 

כשה' אומר לעלות, רק להר הבית לעלות  -היחידה היא 
וכשה' אומר לא לעלות אז לא לעלות. וכך גם בשאר 

 המצוות.
לשבת  שמתוך שמירת תורה ומצוות נזכה ,יהי רצון

עי' )יושב הכרובים יופיע יבנה המקדש, מהרה בארץ ישראל, 

תמידים את קרבנות חובותינו  לפניוושם נעשה , (תהלים פ, ב
 אמן. ,במהרה בימינוכסדרם ומוספים כהלכתם, 

 

 
 
 
 

                                                           
ֶתיָך . דאיתא בברייתא: "להביא את מה שנדב בלבו חובהר חלה עליו ומ"מ, אחרי שאדם בא כבר לכלל "נדיבות לב", אז כב. 1 פָּ א ׂשְּ צָּ מו 

ִׂשיתָּ  עָּ ר וְּ מ  )שבועות כו, ב( וכן כתב הרמב"ם:  !"ת"ל: כל נדיב לב ,גמר בלבו מנין .אין לי אלא שהוציא בשפתיו -)דברים כג, כד( ִתׁשְּ
או  ,גמר בלבו שזו עולה -? כיצד .חייב -בלבו ולא הוציא בשפתיו כלום  אלא אם גמר ,בנדרים ונדבות אינו צריך להוציא בשפתיו כלום"

ִדיב ִלּבו  כ   :שנאמר ,הרי זה חייב להביא ,שיביא עולה ִביֶאהָּ  -ל נְּ וכן כל כיוצא בזה מנדרי קדשים  .בנדיבות לב יתחייב להביא )שמות לה, ה(. יְּ
 ." )רמב"ם הלכ' מעשה הקרבנות פי"ד הי"ב(ונדבותן

זאת, גם בין נדיבי הלב שהרימו את תרומתם למשכן, ברור שהיו מדרגות שונות. יש מי שנתן עם יותר "לב", ויש מי שנתן עם פחות  ובכל. 2
ֶׂשה בתרומתו, וכפי שבאר הג"ר חיים מוולוז'ין זצ"ל, שזו היתה חלק מחכמתו של בצלאל, "לב".  ואכן, מידת ה"לב" של הנותן, קבעה מה ֵיעָּ

ׁש ב ַמֲחׁשָּ  ת "ַלחְּ ֶׁשת"  -ב  ח  ב ובכסף ּוַבּנְּ ; שהיה יודע ברוח הקודש על כל נדבה ונדבה, מה היתה מחשבת הנותן, עד )שם לה, לב(ַלֲעׂש ת ַּבזָּהָּ
כמה נתן אותה בלב שלם, או בלב שאינו שלם כל כך, ולפי זה היה קובע מה לעשות בה, וכמה תהיה קרובה אל הקדושה. מה שניתן בלב שלם 

 -עשה ממנו את המנורה ואת המזבח. ומה שניתן עם "לב" פחות יותר  -ממנו את ארון הברית. מה שניתן עם קצת פחות "לב" עשה  -לגמרי 
 .)חי' מרן הגרי"ז החדשות אות פ"ט(עשה ממנו את הקרשים למשכן 

תתרומה וגם . 3  ., ב()רש"י שמות כההיתה שם, שלא נועדה למלאכת המשכן, אלא לקניית קרבנות הצבור  שלישי
על הפסד ממונו, אף  בלבו]היינו שמתעצב  בעצב. ומאידך גיסא, עי' ברמב"ם )פ"י מהלכ' מתנות עניים הי"ד(, שהנותן צדקה לעני 4

נָּה  שאינו מראה לעני פנים זועפות )ש"ך יו"ד סי' רמ"ט סק"ט וביאור הגר"א שם([, הוא במדרגה התחתונה ביותר בשמונה מעלות ֶׁשמָּ
 קה.הרמב"ם במצות צד

ולכן תשעים ושמונה כבשים שמקריבים בחג הסוכות מסלקים ומבטלים את תשעים ושמונה הקללות שבתוכחה )רש"י במדבר כט, יח . 5
ד"ה ולכבשים(. כי חג הסוכות הוא "זמן שמחתנו", ובו אנו מתקנים מה שקלקלנו בעבודת ה' בלי שמחה. ממילא, ע"י תיקון זה, מסתלקות 

 כחה, הבאות כעונש על עבודת ה' בלא שמחה.ומתבטלות הקללות שבתו
ואמר בזה הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל )הרב מפוניבז'(, למה דוקא בברכת "והערב נא" אנו מבקשים "ונהיה אנחנו וצאצאינו . 6

רה יהיו ערבים בפינו, וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה"? משום שאם תתקיים בקשת "והערב נא", ודברי התו
אזי גם צאצאינו ימשיכו בדרך זו וילמדו תורה לשמה. אבל אם דברי התורה לא יהיו ערבים בפינו ח"ו, ולא נשמח בהם, אז גם אצל הבנים 

 יהיה כך, ואף גרוע מזה )קונטרס בעניני חנוכה להג"ר חנוך העניך קרלנשטיין זצ"ל, עמ' מ"ח(.
שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה גילוי עריות ושפיכת דמים, ובית שני חרב בגלל שנאת חינם )יומא ט,  יש שהקשו, הרי בגמרא מבואר. 7

חטא זה של עבודת ה' בלא שמחה )עי' "שם משמואל" כי תבוא תרע"א, ד"ה תחת אשר לא עבדת(. ובפשטות צ"ל,  ב(, ואין זכר בגמרא לְּ
חטאים החמורים שנזכרו בגמרא, ורק עבודת ה' בלי שמחה היא זו שגרמה שיגיעו שאם היו עובדים את ה' בשמחה, לא היו מגיעים לכל ה

 אין המשכיות לקיום התורה בדורות הבאים. -לעבירות הללו, מהטעם שנתבאר כאן, שבלי שמחה 
וגם במסילת ישרים ] העבודה" )פירוש רבינו יונה לספר משלי ד, כא(. מעיקרי -ואולי מפני זה כתב רבינו יונה, "כי השמחה במצוות . 8

 )פי"ט( כתב שהשמחה היא "עיקר גדול בעבודה"[.
 .ענין זה, שהנהגת ה' היתה כאן בהסתרלולכן לא נזכר שם שמים במגילה אפילו פעם אחת! כדי לרמז . 9

 .78וכן מובא ב"הליכות שלמה", פורים פי"ט הערה . 10
ו, א(. והעולם שמות כ" )אבן עזרא בעולם העליון, וככה העולם הקטן וכמו הם .כי שמונה עשר דברים הם במשכן, שהוא עולם אמצעי". 11

 ,המשכן שקול כנגד כל העולםבחז"ל: " -זהו האדם, כפי שמביא האב"ע לפני כן, "כי האדם כדמות עולם קטן". ]ומקור הדברים  -הקטן 
ל"א( מבואר באריכות, איך כל דבר בעולם נמצא באדם. רק . ובאבות דרבי נתן )פ)תנחומא פקודי סי' ג'(" קטןוכנגד יצירת האדם שהוא עולם 

, וכנגד איזה וכנגד איזה דבר בעולם העליון מכוון כל דבר במשכן[. ופירוט הדברים שבמשכן, ועי' גם "אורחות צדיקים" )שער יראת שמים(
דבריו בקיצור בפירושו הקצר לפרשתנו  עי' בפירוש הרס"ג לפרשתנו שהאריך בזה, והביא האב"ע את -דבר הוא מכוון בעולם הקטן )באדם( 

 )כה, ז(.
אחד הענינים המרכזיים והרי כעין המשך קבוע למעמד הר סיני )עי' רמב"ן שמות כה, ב(. נועד להיות שכתב הרמב"ן, שהמשכן . וכפי 12

"להגיע להכרה " ,של מעמד הר סיני היה ַבדו  ד ִמלְּ ֱאֹלִקים ֵאין עו  ַתח להם שבעה לא רק בארץ, אלא גם ברקיע, ש ,)דברים ד, לה( ִכי ה' הּוא הָּ "פָּ
יחזקאל לוינשטיין זצ"ל,  ביאחד הענינים המרכזיים. ולפי מה שהסביר הגה"צ רוא"כ גם במשכן זהו  )רש"י שם(. רקיעים, וראו שהוא יחידי"

 עלה, וכ"ש בצבא של מטה.י"ל שדבר זה נעשה ע"י הכרובים, וכפי שבאר, שע"י הכרובים הבינו הכל שאין שום ממש בצבא של מ
(, שם מבואר שהכרובים הם כנגד המלאכים בעולם העליון, ובאדם 11 ר בדברי הרס"ג הנ"ל )הערהבָּ ואולי אפשר למצוא קצת רמז ַלדָּ . 13

תהם כנגד  . והיינו, שהכרובים משפיעים את כח המחשבה בעולם, ]וכפי שנתבאר באב"ע )שמות כו, א(, שכל דבר במשכן נעשה המחשבו
כדי "לקבל כח העליון" המכוון כנגדו בעולם העליון, וכדי להמשיך את אותו כח לאדם ולעולם[. וא"כ י"ל, שאם הכרובים משפיעים את כח 

ההכרה שאפס זולתו,  -לכל מחשבה ישרה ונכונה שיש בעולם, והיסוד הזה הוא  היסודהמחשבה בעולם, א"כ ודאי הם משפיעים גם את 
 רצונו ית'. שזוהי המחשבה וההכרה הכי יסודית והכי בסיסית שיש בעולם. כול לפעול בלישי בעולםכח שום ושאין 

 השיחה נערכה לפי הבנתו של העורך,

 וכל טעות או חסרון )אם ישנם( יש לתלות בעורך בלבד.
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