
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
     

  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" 
  

"ושכנתי בתוכם" כאילו הוא מוגבל למקום המשכן? והרי ידוע ש"השמים כסאי  הקב"ה  למה אמר  
והארץ הדום רגלי איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקום מנוחתי", וגם "והנה השמים ושמי השמים לא 

מלכים, מסתדרים עם ספר  בניתי". ואיך פסוקים אלו, מישעיהו ומיכלכלוך אף כי הבית הזה אשר  
  כך מקשה האברבנל בשאלתו הראשונה בפרשה.  "ושכנתי בתוכם"?

  
עונה האברבנל: היתה כוונתו במעשה המשכן וכליו שלא יחשבו שעזב ה' את הארץ ויאמרו בשמים 

ציווה שיעשו משכן כאילו הוא שוכן  הוא ומרוחק מבני אדם. כדי להסיר מלב האדם אמונה כוזבת זו,  
לזיכוך כיור כרמז  לשים  ציווה  מהאדם  בתוכם;  עולה כרמז  הנדרש  מזבח  ציווה על  , הסרת הרוע; 

ש בליבם  להשריש  ע"מ  קטורת  ומזבח  מנורה  שולחן,  על  ציווה  הרע;  ויצר  החומריות  ה'  -לשריפת 
לעשותם כדי להשריש בלב האדם  מתהלך בקרבם. ואמנם אין לאל, כמובן, צורך בבית אלא ציווה  

  השגחתו.
  

אינו נוחה לגמרי עם פירושו שלו: "רחוק הוא שנאמין שלא היה בזה משל ורמז  להאברבנ   אולם דעת
: בעבודת המשכן מחייב שיש כאן יותר מהפירוש שלעיל  דיוק הפרטיםריבוי וכלומר:  כלל לדבר אחר",  

ן ולחם הפנים עליו לבונה זכה שלא נאכלים כרובים בצורה מסוימת, מנורה עם כפתור ופרח, שולח
שבעה ימים. ואכן פירושים שונים למשמעות המשכן וכליו: המשכן כדמות העולם, כדמות האדם, 

  כרמז לחברה האנושית ועוד.
  

   :פירוש מעניין מציג הקבלה בין עשיית המשכן לבין מעשה בראשית
הארץ", כנגד "ועשו לי מקדש... ועשו ארון...    "ויעש אלוקים את הרקיע... את שני המאורות... את חיית

ועשית שולחן... ועשית מנורת זהב". "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם" כנגד "ותכל כל עבודת משכן  
  אהל מועד". "ויכל אלוקים ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה" כנגד "ויכל משה את המלאכה". 

את כל המלאכה". "והנה טוב מאוד" כנגד "והנה    "וירא אלוקים את כל אשר עשה" כנגד "וירא משה
על    עשו אותה כאשר ציוה ה' כל עשו". "ויברך אלוקים את יום השביעי" כנגד "ויברך אותם משה".

ברכה זו מפרש רש"י: אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. מתוך דברי רש"י הדרך 
נבנה  להבנת ההקבלות הנ"ל ומשמעות המשכן: הארץ נבראה כ מקום משכנו של האדם והמשכן 

עליו   שומה  כך  המשכן,  להקמת  שותף  שהאדם  שכפי  מלמדת  ההקבלה  האל.  לשכינת  כמקום 
  להידמות לבוראו ולהיות שותף במעשה בראשית.

    שבת שלום!                                                                                                                                                      
  

  שחרית וכן במנחה. נוספת תתקיים מיד לאחר  קריאת פרשת זכור  שימו לב:  
  
  
  
  
  
  

             
  

יתקיימו    תותפיל מחוץ השבת 
נא ל הקהילתי.  הכנסת  בית 

מסיכה להקפיד   עם    להגיע 
   לשמור על מרחק.ו

 
טוב לרננה    מזל 

אושרי   לוינשטיין, 
ולאלעזר  ליברמן 
יום  לרגל  גביר 
שיחול   הולדתם 

 השבוע!
  

הבאים    ברוכים 
כהן  משפחות 

  וקופלמן! 



  

  
  
 

טוב   מזל 
יהודין   למשפחת 
  לרגל הולדת הבן! 

  
  
  

למשפחת   רבה  תודה 
תרומת   על  פטינקין 
שוטנשטיין   ש"ס  סט 

    לספריית ביה"כ. 
תרומות  לקבל  נשמח 
קודש.  ספרי  של 
לתאם  נא  תורמים, 
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הבנים   כל 
לשירת   מוזמנים 
זמירות   אנעים 
הכנסת   בבית 

  הקהילתי! 
  

שבת   מידי 
שהבנים   נשמח 
יעלו   בקהילה 
אנעים  לשירת 

  לאחר         זמירות  
שחרית. של  הש"ץ  דרך   תפילת  להירשם  מוזמנים  כולם 

  . 054-9743492האתר או בווצאפ לאילנה גינת 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

הכנסת בית  עבור  תרומות  תרומה .  מחפשים  לקבל  נשמח 
לאחסון   שרות  ארון  בקהילה   הציוד.של  ילדים  המון  לנו  יש 

 ונשמח שיהיו להם ספרים מתאימים לקריאה בבית הכנסת. 
  . 054-9743492 נא לתאם מראש עם אילנה

  
  

את  לקדם  ולעזור  להתנדב  בואו 
שלנו המדהימה  אנו  !  הקהילה 

לכם מעוניינים  !  זקוקים  אתם  אם 
תרבות   ועדת  לעשייה:  להצטרף 

תרגום |    שיפוץ בית הכנסת|    ילדים
מחכים .  פנו אלינו עוד היום|    העלון

   כם.זלשמוע מ
איל נוספים:  גינת  לפרטים  -054נה 

9743492  
  
  

של   פטירתו  על  מודיעים  אנו  רב  של    אביהבצער 
שאר  בתוך  אותה  ינחם  המקום  פנקרץ.  הדסה 

  ירושלים ולא תוסיף לדאבה עוד. ואבלי ציון 


