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ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן 
ואת תבנית כל כליו וכן תעשו. פירש"י וכן 
תעשו לדורות. והק' המפרשים שלכאורה לא הי' 
ציווי זה לדורות כי אפי' בביהמ"ק היו שינויים 

ובזמה"ז שבעו"ה אין משכן  ,בעשיית הכלים
ואין מקדש איננו עושים הכלים כלל וא"כ האיך 

 שייך לומר "וכן תעשו לדורות".

 חד אמראיתא במדרש פליאה הובא בחת"ס, 
לקינו ה' אחד זה כלל גדול -שמע ישראל ה' א

בתורה וח"א ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול 
הכבש האחד תעשה בבקר ואת את בתורה וח"א 

ני תעשה בין הערבים זה כלל גדול הכבש הש
בתורה, עמד בן עזאי על רגליו ואמר כן מסתבר 
שהרי נאמר ככל אשר אני מראה אותך את 

ליו וכן תעשו. תבנית המשכן ואת תבנית כל כ
שהרי ב' מר דרשוני וחיו המדרש הזה צווח ואו

אפשר להבין מאחר ששמע  שיטות הראשונות
רעך כמוך ישראל שהוא אמונת ה' וכן ואהבת ל

, אבל שהוא אהבת ישראל הם יסודות התורה
ש"את להיאמר  שיטה השלישית תמוה איך ניתן

הכבש האחד וגו'" הוא מיסודות התורה. 
שהרי נראה שהמדרש מסיק  קשהובמיוחד 

להכריע כשיטה השלישית התמוה כמו שאמרו 
"וכן מסתבר וכו'. גם הראיה שהביא בן עזאי 

אשר אני מראה  לשיטה השלישית מן הפ' "ככל
 אותך וגו'" אינו מובן כלל.

ואפ"ל עפימש"כ החת"ס בפ' כי תשא לבאר 
מאמחז"ל שנתקשה משה במצות מחצית השקל 
עד שהראה לו השי"ת מטבע של אש ואמר לו 
כזה יתנו. ומבאר החת"ס עפ"י הידוע 
מהאלשי"ך הק' שלכן צוה השי"ת לתת מחצית 

ל כי רצה השי"ת שידע כהשקל ולא שקל שלם 

איש ישראל שכשלעצמו אינו אלא מחצית ואינו 
יכול להגיע לשלימות כ"א ע"י האחדות עם עוד 
יהודי. הרי שמצות מחצית השקל מורה על 
החיוב על כאו"א מישראל להתאחד עם ישראל 

האיך אחיו, ומשה רבינו הבין זה וע"ז נתקשה 
כאו"א מישראל הלא א"א  אפשר להתאחד עם

שכאו"א ימצא חן  למצא חן בעיני כאו"א או
בעיניו וכיון שהוא מן הנמנע הלא אין הקב"ה בא 
 בטרוניא עם בריותיו ומהו תכלית מחצה"ש.

וע"ז ענהו השי"ת ע"י שהראהו מטבע של אש 
כלומר באמת עפ"י טבע הוא מן הנמנע להתאחד 
ולמצא חן בעיני כאו"א מישראל וע"כ עבודת 
היהודי צריך להיות להתאחד ולהשוות דעתו עם 
הבורא ית' ועי"ז יעשה השי"ת שישלימו אתו 
וימצא חן בעיני כאו"א מישראל, וע"כ אל 
תחשוב שמחצית השקל האחר הוא ביד יהודי 
חבירך אלא הוא ביד השי"ת, והיינו המטבע של 
אש, ואם תשלים עם השי"ת אז ממילא ישלימו 
אתך כל ישראל וכמו שאמחז"ל "כל שרוח 

ובהק שרוח הבריות נוחה הימנו זהו סימן מ
המקום נוחה הימנו דאל"ה לא הי' באפשרי 

 שתהי' רוח הבריות נוחה הימנו.

והנה כאו"א מישראל אחראי לעשות הטוב 
והישר בעיני השי"ת לא רק בשביל עצמו אלא 
בשביל להשפיע על אחרים דהיינו משפחתו, 

יש ללמוד אבל  .קהילתו, כלל ישראל וכל העולם
י' לאדם על של החת"ס שההשפעה שיה מדבה"ק

בהתקשרות ודביקות האדם  אחרים תלוי
בהשי"ת בינו לבין עצמו ולפי ערך התקשרותו 
בין אדם למקום כן יהי' ביכלתו להשפיע על 

 אחרים.



 אלפים                                  תרומה' לפ ת"בעזהי                                         שרי

 
This week’s Sarei Alafim is sponsored by Rabbi and Mrs. Avraham Brownstein in honor of the yahrtzeit 

of his father 'י נלב"ע ב' אדר תשל"ז לפ"קשבת ר' ישראל בן ר  and in memory of all their parents z”l תנצב"ה 
  

ונראה שע"ז מורה סדר הכלים בהמשכן, 
שבקוה"ק היו הארון והכרובים ובהיכל היו 

דהנה הארון והמנורה  .המנורה, השולחן והמזבח
לתורה אלא החילוק הוא שהארון  שניהם רומזים

שהי' לפני ולפנים בחדרי חדרים מרמז על 
התורה שאדם לומד בינו לבין קונו ומתדבק על 

 בוגקונו, וע"כ יש על  ידה להשוות דעתו לדעת
יהודי עם השי"ת, הכרובים המורים על דביקות ה

בתוך ההיכל לפרכת חוץ והמנורה המאירה מ
 ומאיר מורה על התורה שהאדם משפיע

יש בהיכל גם המזבח המורה  , וכמו"כלאחרים
על עמוד העבודה והשולחן המורה על עמוד של 

חוץ לקוה"ק  גמ"ח, וכולם נמצאים בההיכל
טובה על אחרים ע"י להורות שהאדם משפיע 

תורתו, עבודתו וגמילת חסדיו, אבל כולם 
תלויים במה שנמצא תוך קוה"ק בחדרי חדרים 

לפי ערך דביקותו בין האדם לבין קונו ש
כן  תווע"י תורתו ודביק בהשי"ת בחדרי חדרים

 יהי' השפעתו על אחרים בתורה, עבודה וגמ"ח.

והשתא מובן מש"כ רש"י עה"פ "ככל אשר אני 
מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל 
כליו וכן תעשו" שפירש"י "וכן תעשו לדורות" 
שכוונת רש"י לפרש  שהתוה"ק מלמדינו 

המשכן ותבנית כל כליו מורים לנו  שתבנית
הדרך לעבוד את השי"ת בכל הדורות דהיינו 
להשוות דעתו לדעת קונו ע"י התוה"ק ועי"ז 
 יוכל להשפיע על אחרים בתורה, עבודה וגמ"ח.

ולפי"ז מובנים דברי המדרש פליאה דח"א שמע 
ישראל וגו' זה כלל גדול בתורה פי' שדביקות 

י ולפנים בינו האדם בהשי"ת ע"י התורה לפנ
לבין קונו היא העיקר שבל"ז לא יוכל להשפיע 
על אחרים. וח"א ואהבת לרעך כמוך וגו' פי' 

היא עיקר תכלית האדם. להשפיע על אחרים 
ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. וע"ז 
בא הכ' השלישי ומכריע ביניהם ולפרש דבריהם 
"את הכבש האחד" פי' העבודה של "שמע 

' אחד" להתדבק בינו ובין קונו ע"י ישראל וגו
התורה, את זה "תעשה בבקר" בתחילת 
העבודה, שבלא"ה לא יוכל להשפיע על אחרים 

. "ואת הכבש השני" היינו העבודה של כאמור
"ואהבת לרעך כמוך" להשפיע על השני, את זה 
"תעשה בין הערבים" אחר אשר השוה דעתו 
לדעת קונו ודיבק א"ע להשי"ת ע"י "הכבש 

וע"ז קאמר בן עזאי "וכן מסתבר שהרי  .האחד"
נאמר ככל אשר אני מראה אותך את תבנית 
המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו" שפירושו 
לדורות, להתנהג בדרך תבנית המשכן וכליו 
דהיינו בדרך הנ"ל להתדבק בתחילה לפני 
ולפנים ע"י הארון והכרובים ועי"ז יוכל להשפיע 

והשולחן דהיינו לאחרים ע"י המנורה, המזבח 
 ממש כדברי הכתוב השלישי המכריע ביניהם.

השי"ת בדרך תבנית יהי רצון שנזכה לעבוד את 
משכן וכליו ועי"ז נזכה להשראת השכינה ה

בינינו ובתוך ביהמ"ק השלישי בביאת משיח 
 (דרשה תשע"ז)צדקינו במהרה בימינו אמן. 

   


