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פרשת תרומה / מעובד ע"י תלמידת מכללה דבורה לאה קוביצ'יק בהנחיית המדפית אורה קפלון	 

מתוך לקוטי שיחות כרך ג, פרשת תרומה

תובנה מרכזית: עושים רק פעולה קטנה – מתחברים לעוצמות לא נתפסות!

מודעות - התבוננות אישית )10 דק’( 

א.  )גירוי והצתה(- חופרים או שותלים- בדיחה 

איש עובר ברחוב ורואה 2 אנשים עובדים, אחד חופר בור והשני ממלא אותו וכך הם עובדים זמן רב, שואל אותם 
העובר מה אתם עושים? הם עונים לו שהם שותלים עצים, הוא שואל אותם איפה העצים והם עונים לו שכל יום הם 
עובדים יחד 3 אנשים, אחד חופר השני מניח את השתיל והשלישי מחסה בחול בחזרה, והיום החבר השני לא הגיע 

אז הם עובדים בלעדיו. 

נקודות לדיון-

הייתם רוצות לעבוד בעבודה כזו בלי תועלת? למה? קורה לכם ששכחתם לשים את ה’עץ’? לדוגמה?  

ב. הצהרה- 

בשיחה שלנו נלמד בעז”ה מה ה’עץ’ שנכניס לחיים ואיזה פלא יקרה כשנכניס אותו.

כתוב - )30 דק’(  לימוד השיחה מבפנים

)אות א’( השאלה

נכתוב את הפסוק “ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, איזה שאלת תוכן נשאלת על הפסוק הזה? )כנראה שהבנות 
יענו למה לשון יחיד, נדבר על זה בהמשך(  למה הקב”ה רוצה דווקא בית מקדש גשמי מצומצם ששם ישרה את 

השכינה, הוא הרי נמצא בכל מקום? התל’ יכתבו את התשובה לאחר עיון בסעיף הראשון בדף.

 )אות ב’( עבודת הקרבנות במקדש

הבנות תקראנה בזוגות ותחפשנה 2 מצוות הנעשות במשכן. נגיע למסקנה כי 2 מצוות אלו מחדדות את השאלה 
כי הם מראות שמצוות הקשורות למשכן קשורות לגשמיות , ומדוע יש צורך בגשמיות?

)אות ג’( גבוה או נמוך?

נערוך ניסוי, תניח על השולחן קופסא עם חול ו2 גולות. נבקש מאחת התלמידות לזרוק את הגולה קרוב לקופסא 
ואת הגולה השניה לזרוק ממקום גבוה יותר ונראה שהגולה שנזרקה ממקום גבוהה יותר נפלה למטה יותר. נבין 
שככל שהדבר משורש יותר נעלה הוא יורד למטה יותר בעולם, זאת אומרת, דווקא כשהקב”ה בוחר ‘להגביל’ את 
עצמו למקומות גשמיים שם מתחברים לה’ ברמה הנעלית ביותר כי שם שורה ה’ בצורה הכי נעלית. הבנות תציירנה 

את נס הארון בריבוע שאחרי הסעיף.
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)אות ד’-ה’( משכן, מקדש והחיים, מה ההבדל בחיבור לה’?

לאחר קריאת הסעיף נמלא את הפירמידה: המשכן עשוי ממדרגה גבוהה יותר מהמקדש –)עצי שיטים- צומח, 
עורות- חי(, המקדש עשוי מדומם, נמוך יותר מהמשכן -אבן, זהב- דומם, הנמוך ביותר יהיו הפעולות גשמיות שלנו 

במקומות רגילים ולא מקודשים כמו המקדש.

לפי הכלל שכל הנמוך שורשו גבוה יותר -  נראה שרמת ההתגלות בבית המקדש היא יותר מהמשכן ומכאן נבין 
יותר טוב שככל שמקדשים את הדברים הכי גשמיים ה’ מתגלה יותר.. זאת אומרת שכאשר אנחנו מקדשים את 

הדברים הגשמיים ביותר, האוכל, השינה ועושים איתם משכן לה’, השכינה שורה שם יותר מבית המקדש! 

)אות ו’( מכניסים את ה’ לחיים

נדון: איך מכניסים את הקב”ה לחיים? איך נהפוך להיות משכן לה’? בהשראת הבדיחה מתחילת השיעור- איך 
לא מפספסים ומכניסים את ה’עץ’ לחיים.  כאשר חושבים על הקב”ה ומכניסים אותו לדברים הגשמיים, והרבי 
מוסיף שלא רק שמשתמשים בדברים הגשמיים לשם שמיים אלא ‘בכל דרכך דעהו’, שבגשמיות עצמם תורגש 
הקדושה ולא רק ייתן כח לקדושה, איך? לדג’: לא רק אוכלים כדי שיהיה לנו כח לקיים מצוות, אלא באכילה עצמה 
מורגש הקדושה, מכינים אוכל טעים כדי להתוועד, הולכים לקניות כדי להשפיע על עוד יהודי שפוגשים. מורגש 
פה שהגשמיות היא קדושה בעצמה. הבנות תמלאנה את העוגה לפי זמני העיסוק שלהם; נדון -איך מכניסים את 

ה’עץ’- את הקב”ה, לכל חלק מהעוגה. 

משמעות - )5 דק’( 

מה קורה כשנכניס את הקב”ה לחיים? זו התכלית והשמחה. נקבל כוחות מהעצמות עצמה. נעלה ונצליח מעל 
מה  שעושה  מסויים  חסיד  מדוע  הרבי  את  ששאל  אחד  על  נספר  ומאושרים.  מחוברים  נרגיש  והעיקר  הטבע. 
שהקב”ה רוצה וחי בעניות גדולה, וזמרת אחת מפורסמת מהוליווד חיה חיים מאושרים, הרבי ענה לו שלחסיד הזה 
לא מפריעה העניות, ומי אמר שהזמרת הזאת מאושרת? ובאמת למחרת היא התאבדה ...נגיע למסקנה שככל 
שהקב”ה נכנס לנו לחיים-כשהופכים להיות “משכן לה’” החיים הגשמיים גם נהיים יותר טובים. המורה תשתף 

מהחיים שלה שבו הפכה להיות “משכן לה” ומה ‘הרוויחה’ מזה ותבקש מהבנות דוגמאות מחייהם.
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 ב"ה

פרשת תרומה	 

מתוך ליקוטי שיחות חלק ג פר' תרומה

א

ולעשות מהם מקדש  גשמיים,  דברים  גו",  וכסף  "זהב  ציווי הקב"ה: לקחת  על  בפרשת תרומה מספרת התורה 
להקב"ה, "ועשו לי מקדש" וה' מבטיח: "ושכנתי בתוכם", שישכון בתוך המקדש שייבנה מאותם דברים.

אף שאין הגבלה של מקום לגבי אלקות, מבטיח הקב"ה, שהוא ישכון במקום המקדש, שחייב להצטמצם בשטח 
של מקום מוגבל ביותר: ולא רק בית המקדש שנבנה מאוחר יותר שהיה קבוע תמיד במקום אחד - בירושלים, ומאז 
הוא כך לעולם, אלא גם במשכן - שנדד עם בני ישראל לכל מקום שהלכו, ומשנה מקומו בעולם - הייתה השראת 

השכינה תמיד רק במקום אחד, באותו מקום שהוקם המשכן.

 לכאורה אינו מובן הקב"ה כאמור הרי, כנ"ל, אינו מוגבל ח"ו במקום, "את השמיים ואת הארץ אני מלא", אם כן, 
מדוע איפא,  ציווה הקב"ה לעשות מקום מיוחד להשראת השכינה? הן אמת ש"אף את השמיים ואת הארץ אני 
מלא", יכול הוא להיות באופן של  העלם, שבעולם לא יורגש אלוקות; ובכדי שיהיה גילוי השכינה יש צורך בעבודה - 
אבל זה הרי אינו קשור למקום מסוים: בכל מקום שיהודי עובד בו את הקב"ה, הוא ממשיך אלוקות, ולפי זה הרי היו 
לכאורה יכולות אותן העבודות שבמשכן ומקדש ליעשות גם במקומות אחרים, ועל ידי זה להמשיך "בכל המקום" 

את ו"שכנתי" ולא במקום אחד. מדוע, איפא, היו צריכים העבודות להעשות דוקא במשכן ומקדש?

הפסוק: 
                

השאלה: 
                

ב

אחת העבודות, העיקריות במשכן ובמקדש הייתה עבודת הקרבנות. עבודת הקורבנות נחלקת לשני חלקים וסוגים 
כלליים: עבודת הקורבנות בגשמיות, שהיו מקריבים בהמה על המזבח, ועבודת הקורבנות ברוחניות, )שבזמן הזה זו 
תפילה ש"כנגד תמידים תקנום". שני חלקי וסוגי הקורבנות, קשורים במקום המקדש: לגבי קורבנות בגשמיות, פשוט 
שהם קשורים במקום המשכן ומקדש, שהרי "משהוקם המשכן נאסרו הבמות",  וכן אחר כך כש"באו לירושלים" 
היה אסור להקריב קורבנות במקום אחר מלבד בבית המקדש; ואפילו קרבנות ברוחניות - תפילה שמותרת בכל 
מקום )מלבד ב"בקתא" שמחמת פיזור הנפש אי אפשר לכוון שם כראוי וכיוצא בזה(-  מכל מקום נקרא בית המקדש 
לעולם "וזה שער השמים", שם הוא המקום דרכו עוברות התפילות תמיד, שלכן צריך להתפלל עם הפנים לארץ 
ישראל, "והתפללו אליך דרך ארצם", ובארץ ישראל עצמו, עם הפנים לירושלים, ובירושלים עצמו - למקום המקדש. 

לכאורה אינו מובן כלל: לשם מה היה צריך לקשור "עבודה שבלב זו תפילה", שהיא עבודה רוחנית, עם מקום גשמי,  
מקום  המוגבל ומדוד בגשמיות?  
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מרקרי בסעיף ב' שתי מצוות, הסבירי איך הן קשורות לגשמיות.

בחרי את האפשרות המתאימה: עובדות אלה סותרות/ עונות/ מחדדות את השאלה.

נמקי: 

ג

ביאור הדבר הוא על פי הכלל הידוע: "כל הגבוה ביותר יורד למטה ביותר": עצם הדבר ש"ושכנתי בתוכם" קשור עם 
מקום גשמ מוגבל, מהווה הוכחה שמתגלית כאן מדרגה נעלית מאוד, שיכולה לבוא לידי גילוי רק "למטה" ו"ביותר".

 הקב"ה הוא אמיתית הבלי גבול, הוא אינו מוגבל ח"ו בשום הגבלות, לא במקום ולא בלמעלה מהמקום. כשם שאין 
להגדיר את  הקב"ה על ידי הגבלות של מקום, כך אי אפשר להגדירו על ידי "הגבלות" של למעלה מהמקום, שכן 
גם "למעלה מהמקום" הוא תואר המורה על הגבלות מסוימות )וביניהם גם זה עצמו, שהוא מוגדר כאילו, בבלי גבול 
ואין לו גבול(,  והקב"ה הוא הרי למעלה מכל תואר המגביל. רק כאשר באים יחדיו מקום ולמעלה מהמקום, גבול ובלי 
גבול יחדיו, אחרי ההתחברות של שני ההפכים כאחד מורה על כח עצמותו ית', שהוא "נמנע הנמנעות" ומחבר שני 

דברים מנוגדים, וכאן יכולה להיות השראת השכינה.

 וזהו הקדוש של המשכן והמקדש: מצד אחד היה לו מקום מסויים ומוגבל בעולם, וכן הגבלות ביריעות, קרשים 
ואדנים ובבניין בית המקדש, גם כלי המשכן והמקדש היו במידה וגבול קבוע ;יתירה מזו המידה הייתה צריכה להיות 
מדוייקת כמפורט בדיני התורה - ויחד עם זאת היה נראה במשכן ובמקדש בגלוי בעיני בשר כיצד במידות גופא בא 
לידי ביטוי ה"למעלה ממדידה וגבול", החיבור של גבול ובלי גבול ביחד, כפי שמשנה מספרת על ה"עשרה ניסים" 
שהיו בבית המקדש. ובפרט בקודשי -הקודשים )עיקר בית המקדש( בו היה "מקום הארון אינו מן המידה" )היינו 
שאף שלארון היה מידה של "אמתיים וחצי וגו'", לא היה תופס הארון מקום במדידת עשרים האמות  של קודשי 

קודשים(, שם התבטא בגילוי כח עצמותו ית', שדווקא הוא יכול לחבר את שתי ההפכים של מקום ובלי מקום.

 לכן נקשרו גם הקורבנות והתפילה במקום המקדש. כי עבודת הקורבנות והתפילה היא להגיע לדרגת האלוקות 
הנעלית מכל תואר, שאין לתארה בתואר של "בלי גבול" כאמור לעיל. לכן גם עבודתם צריכה להיות קשורה עם 
אלא  להגיע  היה  אפשר  אי  גשמי,  במקום  מוגבלים  והקרבנות  התפילה  היו  לא  אילו  ביותר":  "למטה  של  הגבלה 
לדרגת אלוקות של למעלה ממקום, בלי גבול; אבל לא זהו עצמותו יתברך. במה מתבטאת   העצמות? בהתחברות 

של למעלה ממקום עם מקום.  

שרטטי את הנס שהיה בקודש הקדשים
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בזכות שבית המקדש היה מוגבל במקום, התגלתה בו דרגה אלוקית: 

בחרי את התשובה הנכונה - צבעי את המדרגה הנכונה

עצמות ה' - למעלה מהגבול ולמעלה מהבלי גבול.

אלוקות- למעלה מהגבול.

אלוקות- הקשורה לגבול.

ד

על פי זה גם יובן שמתוך משכן ומקדש עצמם - בית המקדש היה במדרגה נעלית יותר מהמשכן; המשכן לא היה 
מוגדר וקבוע תמיד במקום אחד בעולם, כי אם היה מוגבל ממקום אחד לשני כמ"ש טוב "ואהי' מתהלך באוהל"; 
הוא היה גם עשוי בעיקר מצומח והחי )אדנים היו רק היסוד( - לא מהדומם שהוא "למטה ביותר" -  ולכן לא הייתה 
בו כל כך התגלות "הגבוה ביותר". ורק  בבית המקדש, שהיה מוגבל במקום מסוים;  והיה בנוי בעיקר מהדומם, 
"למטה ביותר", בא לידי ביטוי אמיתית הבלי גבול של עצמות, שאינו מוגבל בשום הגבלות, עד שיכול להתקשר עם 
מקום מוגבל ממש, ודווקא "בתחתונים" מקום מוגבל מהסוג הנחות ביותר - דומם, נעשה "דירה לו ית'" לעצמותו. 

ולכן היה המשכן נחשב כדירת עראי של הקדוש ברוך הוא ואילו בית המקדש שימש דירת קבע.

ה

בתוכם )לשון רבים(, בתוכו לא נאמר אלא  יובן גם, דיוק רז"ל בלשון הכתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי  על פי זה 
בתוכם בתוך כל אחד ואחד". הקב"ה מבטיח: "ושכנתי בתוכם", שישכון לא רק במשכן ובמקדש )כי אז היה צריך 
לכתוב "בתוכו"(, אלא גם בקרב כל יהודי. על ידי כך שהאדם עושה מחפציו הגשמיים מקדש להקב"ה - לומד תורה 

ומקיים מצוות,ומביא קדושה גם בענייני חולין ובדברי הרשות רשום - שוכן  הקב"ה בתוכו.

 יתרה מזו: ה"ושכנתי בתוכם", השראת השכינה בכל אדם מישראל היא במידה מסוימת באופן מעמיק יותר מאשר 
המשכן  של  המוגבל  והמקום  הדומם  של  ה"תחתון"  שיהיה  שככל  מובן  שכן  ומקדש.  במשכן  שהיה  ה"ושכנתי" 
והמקדש נחות ביותר, אינו מגיע לנחיתותו של הדומם והמקום שבכללות העולם. ובשעה שהאדם מביא קדושה גם 
אל הדומם והמקום שבכללות העולם, הרי הוא משלים בזה את אמיתית הכוונה של "דירה בתחתונים"; מהתחתון 
שאין תחתון למטה ממנו, הוא עושה דירה לעצמותו ית' ממש, שלכן דווקא עבודה זו מביאה את המקדש השלישי 

שהוא - בלי גבול )אפילו בערך של בית המקדש ראשון ושני (

הכנסת ה' בחיים 
היומיומיים

המשכן

בית המקדש

דרגי מ1-3עשוי מ:    
הרמה 
הגשמית

)סעיף ה'(

רמת 
ההתגלות



תכנית הלימודים בפרשת השבוע בבתי הספר של רשת אהלי יוסף יצחק

ו

ה"ועשו לי מקדש" של עתה, שהוא כנ"ל - להביא את הקדושה בדברי החולין של כל אדם - צריך להיות באותו אופן 
של ה"ועשו לי מקדש" כפשוטו, כאשר נבנה המשכן מ"זהב וכסף וגו'".

כשם  שכל הדברים שמהם עשו את המשכן נעשו הם בעצמם קדושים, כך הוא גם בנוגע למקדש שהאדם צריך 
לעשות מדברי הרשות שלו: שהם עצמם יהיו קדושה.

 אך אין די שבהנהגת היהודי בא לידי ביטוי ההבדל בינו לבין, להבדיל,  אינו יהודי, רק בזהירות מאונאה במסחר, השגת 
גבול וכו' -  שכן זוהי רק עבודה של הימנעות מלעסוק במסחר באופן האסור על פי התורה. אבל תכלית העבודה 
שישתמש  כלומר,  שמיים,  לשם  יהיה  שהמסחר  רק  ולא  אלוקות;  ותיראה  תורגש  המסחר  עשיית  שבתוך  היא 
בגשמיות לשם קדושה, אלא שהגשמיות עצמה תהיה קדושה )כפי שהוא ב"ועשו לי מקדש" כפשוטו, שהדברים 
עצמם נעשו מקדש(. שזהו פירוש של "בכל דרכיך דעהו" לא רק שדרכיך יהיו לשם "דעהו" אלא שבהם עצמם 

יהיה דעהו: שולחנו של אדם צריך להיות "שולחן אשר לפני ה'", שיהיה קדוש בדוגמת המזבח, וכך בכל העניינים.

מלאי את העוגה לפי זמן העיסוק ב:

בגדים/ קניות/ חברות/ משפחה/ לימודים/ אכל / שינה

בוודאי אקבל  כך  ואחלק בחנות.  כדי להכניס את ה'עץ' לקניות שאני עורכת, אקח איתי נש"ק  חני חשבה, 
הרבה כח מה'!

בחרי באחת מהפעולות שאת עושה ביום יום, וחשבי איך תוכלי להכניס לתוכה קדושה. איך  המטרה של החיבור 
לה' תהיה נוכחת באותה הפעולה שתעשי.
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