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058-7701074 להקדשת שיעור לזכות, למזל טוב ולעילוי נשמת, צרו קשר 

פרשת תצוה
פרשתינו פותחת בציווי "ויקחו אליך שמן זית זך . . להעלות נר תמיד" – הדלקת 

המנורה.

כשהכינו את כלי המשכן והגיעו לעשיית המנורה – "נתקשה בה משה".

הקב"ה  לו  אמר  המנורה.  את  לעשות  כיצד  ידע  לא  רבינו  שמשה  מסבירים  חז"ל 

להשליך את הזהב לתוך האש, וכך נוצרה המנורה.

במה שונה המנורה מכלי המשכן האחרים?

מדוע ידע משה כיצד להכין את כל הכלים ורק את מעשה המנורה לא הבין?

המנורה הייתה עשויה זהב ותפקידה להאיר את החושך, כך שכולם יראו שהשכינה 

שורה בישראל. השראת השכינה באופן הנעלה ביותר היתה דווקא במשכן שעשוי 

מחומרים גשמיים.

לכאורה, אפשר לחשוב שהמשכת השכינה למטה תהא בלימוד, בתפילה, בעבודה, 

אך לא, השכינה שורה דווקא בבית גשמי. בבית המקדש.

האלוקי  האור  של  הזו  הנפלאה  ההארה  תיתכן  כיצד  משה.  של  שאלתו  הייתה  וזו 

דווקא באמצעות הגשמיות? כיצד עושים מנורה מהזהב החומרי?

על כך ענה לו הקב"ה: אכן, האדם לא יכול לבצע המשכה זו. הקב"ה עושה זאת! 

מהאדם נדרש להשליך את הזהב לתוך האש, והקב"ה כבר יצור מזה את המנורה. 

כאשר בני ישראל מנדבים מהחומרים הגשמיים תרומה לה', למקדש, נוצר הבית בו 

שוכנת השכינה.

המקדש שהיה עשוי מעץ ואבן – חרב, אך המקדש הרוחני, המקדש שבליבו של כל 

יהודי, נשאר בשלמות בכל זמן, ואינו ניזוק מכל מצב.

אינני  שלך,  ברוחניות  מסתפק  אינני  מהזהב!  מקדש  עשה  להודי:  אומר  הקב"ה 

מתפלל.  שאתה  בתפילה  או  מקיים  שאתה  במצוות  לומד,  שאתה  בתורה  מסתפק 

עשה לי מקדש מן הזהב דווקא, מהמובחר שבגשמיות.

אמנם, בעצמך לא תוכל לבצע זאת. אני – הקב"ה – אעזור לך. עליך רק להשליך 

היוקדת  האלוקית  השלהבת  לתוך  הגשמיות  את  להשליך  האש.  לתוך  הזהב  את 

בתוכך. לניצוץ הבוער בליבו של כל יהודי.

כשתשליך את הזהב – גשמיות, לאש הפנימיות – רוחניות, אזי אני אעשה ממנה בית 

מקדש. ואז – יתווסף האור בעולם, עד שהכל ידעו שהשכינה שורה בך.

שבת שלום!

הסרטון מוקדש לזכות החייל בצבאות ה‘ מנחם מענדל בן נחמה דינה 
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