
 ב"ה 

 ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם

  כה פרק שמות ספר

ר( א) אֹמר מֶשה ֶאל ְיֹהָוה ַ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)  :ּוְנחֶשת ָ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 ִאים ְוַאְבנֵּ ֹפד ִמלֻּ  :ְוַלחֶשן ָלאֵּ

 :ְבתֹוָכם ְוָשַכְנִתי ִמְקָדש ִלי ְוָעשּו( ח)

  רפב סימן קמא מהדורא - ן"מוהר ליקוטי ספר( 1)

ין ֶזה ְיֵדי ְוַעל, טֹובֹות ַהְנֻקּדֹות עֹוד ִויַלֵקט ְיַחֵפש   ְוֵכן ָאר ִנּגּוִנים ַנֲעש ִ  ְבִסיָמן ִמֵקץ ַוְיִהי ְבַמֲאַמר) ַאֵחר ְבָמקֹום ַכְמב 

 ִכי ְוַהְכָלל. ]ָשם ַעֵין רּוחַ  ַעְצבּות ְנֵכָאה ָהרּוחַ  ִמן טֹוָבה ָהרּוחַ  ֶשְמַלֵקט ְבִחיַנת ֶשהּוא, ֶזֶמר ִבְכֵלי ְמַנֵּגן ְבִחיַנת(, ד"נ

ד ָּגבֹוהַ  ִהיא ִּדְקֻדָשה ְנִגיָנה ד ְמא  ה ַהִנּגּון ְוִעַקר, ַכָידּועַ  ְמא   ֶשְמָבְרִרין ְיֵדי ֶשַעל, ָהָרע ִמן ַהּטֹוב ֵברּור ְיֵדי ַעל, ַנֲעש ֶ

ים ֶזה ְיֵדי ַעל, ָהָרע ִמּתֹוְך טֹובֹות ַהְנֻקּדֹות ּוְמַלְקִטין  [ :ֵהיֵטב ָשם ַעֵין, ּוְזִמירֹות ִנּגּוִנים ַנֲעש ִ

 ְנֻקּדֹות ֵאיֶזה ְבַעְצמֹו ּומֹוֵצא ּוְמַבֵקש ֶשְמַחֵפש   ַבֶמה ַעְצמֹו ֶאת ּוְמַחֶיה ַעְצמֹו ֶאת ְלַהִפיל ַמִניחַ  ֶשֵאינֹו ְיֵדי ַעל ֵכן ְוַעל

ֶלת ָהָרע ִמּתֹוְך, טֹובֹות ַהְנֻקּדֹות ֵאּלּו ּוְמָבֵרר ּוְמַלֵקט טֹובֹות  ַוֲאַזי, ל"ַכנַ  ִנּגּוִנים יןַנֲעש ִ  ֶזה ְיֵדי ַעל, ל"ַכנַ ' ְוכּו ֶשבֹו ְוַהְפס 

יו ַּגְשִמיּותֹו ֵמֲחַמת ְבַדְעּתֹו נֹוֵפל ֶשְכֶשָהָאָדם ָידּועַ  ֶזה ִכי'. ַלה ּוְלהֹודֹות ּוְלַזֵמר ְלִהְתַפֵּלל ָיכֹול הּוא  ָהָרִעים ּוַמֲעש ָ

ד ָרחֹוק ֶשהּוא ֶשרֹוֶאה ד ְמא   ָיכֹול ְוֵאינֹו. ֶזה ֵמֲחַמת ְכָלל ְלִהְתַפֵּלל ָיכֹול ֵאינֹו ר ב ִפי ַעל ֲאַזי, ֶבֱאֶמת ַהְקֻדָשה ִמן ְמא 

חַ  ֶדל ֵמֲחַמת, ְכָלל ִפיו ִלְפּת  ֶדל ֶשרֹוֶאה ְיֵדי ַעל, ָעָליו ֶשנֹוֵפל ְוַהְכֵבדּות ְשחֹוָרה ְוַהָמָרה ָהַעְצבּות ּג  ֶצם ּג   ִרחּוקֹו ע 

 לֹו ֶשֵיש ְבַעְצמֹו ֶשיֹוֵדעַ  ִפי ַעל ֶשַאף ְּדַהְינּו. ל"ַהנַ  ָהֵעָצה ִפי ַעל ַעְצמֹו ֶאת ְמַחֶיה ְכֶשהּוא ֲאָבל. ִיְתָבַרְך ֵמַהֵשם

ים ד ַהְרֵבה ַוֲחָטִאים ָרִעים ַמֲעש ִ ד ָרחֹוק ְוהּוא, ְמא  ד ְמא   ּוְמַבֵקש ְמַחֵפש   הּוא ֵכן ִפי ַעל ַאף, ִיְתָבַרְך ֵמַהֵשם ְמא 

ֵמחַ  ּוְמַחֶיה, ל"ַכנַ  טֹובֹות ְנֻקּדֹות ֵאיֶזה ֲעַדִין ְבַעְצמֹו ּומֹוֵצא  ְלַהְגִּדיל, ְלָהָאָדם ָראּוי ְבַוַּדאי ִכי, ָבֶזה ַעְצמֹו ֶאת ּוְמש ַ

ְמָחתֹו ד ש ִ ָרֵאל ִמְקֻדַשת טֹוָבה ּוְנֻקָּדה ְנֻקָּדה ְבָכל ְמא  ֵמחַ  ְכֶשְמַחֶיה ַוֲאַזי, ֲעַדִין ְבַעְצמֹו ֶשמֹוֵצא ִיש ְ  ַעל ַעְצמֹו ֶאת ּוְמש ַ

 ':ַלה ּוְלהֹודֹות ּוְלַזֵמר ְלִהְתַפֵּלל ָיכֹול הּוא ֲאַזי ל"ַכנַ  ֶזה ְיֵדי

אֹלַקי ֲאַזְמָרה(: ו"קמ ְתִהִלים) ְבִחיַנת ְוֶזה י ַעל ַהְינּו, ַדְיָקא ְבעֹוִדי. ְבעֹוִדי לֵּ א ֶשֲאִני ֶשִלי ָהעֹוד ְבִחיַנת ְידֵּ  מֹוצֵּ

ין ְמַעט עֹוד ְבִחיַנת ְבַעְצִמי י ַעל, ל"ַכּנַ  ָרָשע ְואֵּ ָדה אֹוָתּה ְידֵּ י ַעל, ַהְּנקֻּ ר אּוַכל ֶזה ְידֵּ . ל"ַכּנַ ' ַלה ּוְלהֹודֹות ְלַזמֵּ

ין ְוִנגּוִנים ְזִמירֹות ַהְינּו ַדְיָקא ֲאַזְמָרה ֲאַזְמָרה ְוֶזהּו י ַעל ֶשַּנֲעֹשִ ט ְידֵּ דֹות ֶשְמַלקֵּ  :ל"ַכּנַ  טֹובֹות ַהְּנקֻּ

נּו ְוִהְזִהיר] ְך ְמֹאד, ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו, ַרבֵּ ילֵּ ב ֶשרֹוֶצה ִמי ְלָכל ָגדֹול ְיסֹוד הּוא ִכי, ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִעם לֵּ  ְלִהְתָקרֵּ

ם ילְ  עֹוָלמֹו יֹאַבד ּוְלַבל, ִיְתָבַרְך ְלַהשֵּ י ֹרב ִכי, ְוָשלֹום ַחס ַגְמרֵּ ם ֶשְרחֹוִקים ָאָדם ְבנֵּ ַהשֵּ  ִרחּוָקם ִעַקר, ִיְתָבַרְך מֵּ

ֲחַמת הּוא ֲחַמת, ְוַעְצבּות ְשחֹוָרה ָמָרה מֵּ ֲחַמת, ְבַדְעָתם ֶשּנֹוְפִלים מֵּ  ֶשִקְלְקלּו ִקְלקּוָלם ֹגֶדל ְבַעְצָמם ֶשרֹוִאים מֵּ

יֶהם עַ  ַמה ְכִפי ֶאָחד ָכל ַמֲעֹשֵּ י ֶאת ְבַעְצמֹו ֶשּיֹודֵּ ֲחַמת, ּוַמְכאֹוָביו ְלָבבֹו ִנְגעֵּ ם ֶזה ּומֵּ ָבן, ְבַדְעָתם נֹוְפִלים הֵּ  ְורֻּ

י ַעְצָמן ְמָיֲאִשים י ְוַעל, ְלַגְמרֵּ יָנם ֶזה ְידֵּ יָנם, ְכָלל ְבַכָּוָנה ִמְתַפְלִלים אֵּ ים ְואֵּ  ַלֲעֹשֹות ְיכֹוִלים ֶשָהיּו ַמה ֲאִפלּו עֹוֹשִ

ן ַעל. ֲעַדִין ִכי ָהָאָדם ָצִריְך כֵּ  ְלַהֹשְ

 שמות :

ת ָהָאֹרן ֶאל ְוָנַתתָ  ת אֵּ דֻּ ן ֲאֶשר ָהעֵּ ֶליָך ֶאתֵּ  :אֵּ

ִצי ַאָמַתִים ָטהֹור ָזָהב ַכֹפֶרת ְוָעִשיתָ ( יז) ִצי ְוַאָמה ָאְרָכּה ָוחֵּ  :ָרְחָבּה ָוחֵּ

בִ  ְשַנִים ְוָעִשיתָ ( יח) י ֹאָתם ַתֲעֶשה ִמְקָשה ָזָהב יםְכרֻּ  :ַהַכֹפֶרת ְקצֹות ִמְשנֵּ



ה( יט) ִבים ֶאת ַתֲעשּו ַהַכֹפֶרת ִמן ִמֶזה ִמָקָצה ֶאָחד ּוְכרּוב ִמֶזה ִמָקָצה ֶאָחד ְכרּוב ַוֲעשֵּ י ַעל ַהְכרֻּ  :ְקצֹוָתיו ְשנֵּ

ִבים ְוָהיּו( כ) י ַהְכרֻּ יֶהם ֹסֲכִכים ְלַמְעָלה ְכָנַפִים ֹפְרשֵּ יֶהם ַהַכֹפֶרת ַעל ְבַכְנפֵּ  ִיְהיּו ַהַכֹפֶרת ֶאל ָאִחיו ֶאל ִאיש ּוְפנֵּ

י ִבים ְפנֵּ  :ַהְכרֻּ

ן ָהָאֹרן ְוֶאל ִמְלָמְעָלה ָהָאֹרן ַעל ַהַכֹפֶרת ֶאת ְוָנַתתָ ( כא) ת ֶאת ִתתֵּ דֻּ ן ֲאֶשר ָהעֵּ ֶליָך ֶאתֵּ  :אֵּ

ַעל ִאְתָך ְוִדַבְרִתי ָשם ְלָך ְונֹוַעְדִתי( כב) ין ַהַכֹפֶרת מֵּ י ִמבֵּ ִבים ְשנֵּ ת ֲארֹון ַעל ֲאֶשר ַהְכרֻּ דֻּ ת ָהעֵּ  ֲאַצֶּוה ֲאֶשר ָכל אֵּ

י ֶאל אֹוְתָך ל ְבנֵּ  :ִיְשָראֵּ

 "ושכנתי בתוכם". 

"ושכנתי בתוכם" היא המדרגה השלישית של "העם המשולש". כמובן, מדרגה חדשה זו אינה מנותקת, חס 

ושלום, משתי קודמותיה, אלא היא מהווה גילוי חדש בתור המשך חיוני של דבר אלוהים חיים ומלך עולם. מתוך 

הי: "ושכנתי בתוכם". יהושע יציאת מצרים ו"אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" מתגלה קונטקט אלו

". רבונו של עולם בתוכנו". "חיי עולם נטע בתוכםמבטא גם הוא עניין זה בדבריו: "אל חי בקרבכם". "ושכנתי 

כך בתוך כל אחד ואחד -ישראל, בתוך כללות "עמך בית ישראל", ומתוך-שוכן בתוך נשמת האומה, בתוך כל כלל

שלישיה הנוראה הזאת( שהם מעשים שהיו, הדבר השלישי אינו מאיתנו. לעומת שני הדברים הראשונים )שב

-זה הזיהוי של קודשא. אנחנוזה  –הקיימת לעולמי עולמים. "ושכנתי בתוכם"  עובדה נצחיתאלא  שהיהמעשה 

. הלימוד הזה הוא החידוש של פרשתנו. יש סידורים בהם מודפסות תפילות הוא ישראל ואורייתא חד הוא-בריך

, על ידי ההוא טמיר ונעלם בשם כל ישראל". ושכינתהיום מצווה: "לשם יחוד קודש בריך הוא שנאמרות לפני ק

-עניין זה אינו כל כך פשוט, אלא עמוק ונשגב מאוד, וממנו מתברר הערך האמיתי של "תורה ומצוות". קודשא

, אלא שהיהינו מעשה "ושכנתי בתוכם" אאותו.  ולחיותחד הוא: יש ללמוד דבר זה  –הוא אורייתא וישראל -בריך

נצחית. "ושכנתי  שייכות ודבקות, ונמשך גם עכשיו ברגע זה. זאת ויהיה –הווה  –שהיה , מעשה שהווהמעשה 

 ולא אעזב את עמי" לעולם!בתוך בני ישראל 
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שם ספרו הקדוש של כ נצח ישראל;קיימים אצל גדולי רבותינו המון סגנונות וביטויים לגבי שכינה: שכינה היא 

, היא בתוכנו, היא אנחנו. שכינה היא כללות נשמות ישראל. השכינה היא שכינה היא כלל ישראלהמהר"ל. 

הוא, דבר ד' המחיה אותנו. "אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת" ומתוך כך -בריך-ישראל אורייתא וקודשא

. "ושכנתי בתוכם" מציאותנו וחיוניותנוימינו", הם ואורך  חיינו"תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת" והם "

החיונית הנצחית שלנו מאז ולעולמי עולמים: "כימי השמיים על הארץ". מתוך יציאת  המציאות הנשמתיתהוא 

 –" ושכנתי בתוכםהגדולה והנשגבה של הקדושה המשולשת: " למסקנהמצרים ומתן תורה, אנו מגיעים היום 

 אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך". השכינה היא כלל ישראל.. "רוחי אני נמצא בתוכך
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 החיההיא תורה שבעל פה". תורה שבעל פה היא התורה  – בתוכנושכינה היא תורה שבעל פה. "חיי עולם נטע 

רבנות והישיבות. יה בישיבה שלנו ובתוך כל מדרגות הבתוכנו, החיה במציאות שלנו, החיה ברבנן ותלמידיהון, הח

, קיימת חיה בתוכנותורה שבעל פה  –מתוך תורה שבכתב, מתוך הספר, "מכתב אלוהים... חרות על הלוחות" 

בתוכנו ומקיימת אותנו. היא המציאות ועובדת הקיום שלנו, החידוש שלנו, בו אנו משונים מכל העמים. לפעמים 

איננו עומדים להיות רבנים? אלא שגמרא היא חיי עולם , הרי גמראתלמידים חדשים שואלים: מדוע עלינו ללמוד 

 במשך הדורות. בתוכנו ובמציאותנוהנטועים בתוכנו. תורה שבעל פה נמשכת מתוך תורה שבכתב, וקיימת 

 . ולא אעזוב את עמי לעולם12

זב את אעבהפטרה שלנו אנו שומעים אותו יסוד, בלשון דומה, מפי חכמת שלמה: "ושכנתי בתוך בני ישראל ולא 

 –לא ישקר ולא ינחם". מתוך שני המאורעות ההיסטוריוסופים האלוהיים היסודיים  עמי" לעולם. "נצח ישראל

יציאת מצרים שהיא הופעת הערך האמיתי של האדם החירותי, ומתן תורה וקבלתה מתוך ש"אתם ראיתם כי מן 

כלליותכם ופרטיותכם, בתוך האדם מתגלה ענייננו המיוחד: "ושכנתי בתוכם", בתוך  –השמים דברתי עמכם" 

הכללי ההיסטורי הלאומי והציבורי ובתוך האדם הפרטי, בתוך הקודש ובתוך החול, בתוך המציאות הרוחנית 

 "בנים אתם לד' אלוהיכם". כולנו בנים לד' אלוהינו.שלכם ובתוך המציאות הממשית שלכם. 


