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 על הארץהשראת השכינה  – קודיפפרשת 

ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכם: ְכֹכל  ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש" שנאמרכפי  בפרשת תרומה על פי ציווי ה' אשר התחיל מעשה בניית המשכןהשלמת את  תארמת התורה
ה אֹוְתָך ֵאת ַתְבִנית ַהִמְׁשָכן ְוֵאת ַתְבִנית ָכל ֵכלָ  ר ֲאִני ַמְראֶׁ ה ְפקּוֵדי " פרשת פקודיבתחילת וכן נאמר . (ט - )שמות כה, ח "יו ְוֵכן ַתֲעׂשּוֲאׁשֶׁ ַהִמְׁשָכן ֵאלֶׁ

ן ַאֲהֹרן ַהֹכֵהן"  ִמְׁשַכן ה ֲעֹבַדת ַהְלִוִים ְבַיד ִאיָתָמר בֶׁ ר ֻפַקד ַעל ִפי ֹמׁשֶׁ ןה  " ,)שמות לח, כא(ָהֵעֻדת ֲאׁשֶׁ כ  שְׁ ן מִּ כָּ שְׁ למעלה בשמים משכן שהאחד כנגד  – "מִּ
 .('ואמר אלה פקודי המשכן'פרשת פקודי ד"ה  'צרור המור'פרשת זאת הברכה ד"ה ועד"ה ידיד ה', לר' יצחק דמן עכו תלמיד הרמב"ן 'מאירת עיניים' ) למטה והשני כנגד המשכן שבארץ

 ?בשמי מרומיםומדוע היה כנגדו משכן רוחני אחר הנמצא  ?ארץעל ה לה' גשמי משכן לעשותהצטוו עם ישראל מדוע  ,יש להתבונןו

  הדורותחזרה וירדה על ידי צדיקי אה השכינה שהסתלקה בתחילת הברי

)'שערי בדרך קבע  )'בראשית רבה יט, ז, 'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקראת( תחתוניםין ההשכינה היתה שרויה בעיקר  בתחילת הבריאה

עּו ֶאת קֹול ה' " אצל אדם וחוה שנאמרכפי  אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקראת( מְׁ שְׁ יִּ יֹוםקִּ ֱאֹלו  רּוח  ה  ן לְׁ גָּ ְך ב  לֵּ ה  תְׁ 'זרע שמשון' ) )בראשית ג, ח( "ים מִּ

'בראשית ) השכינהלה  עלתהבעקבות חטא אדם הראשון אך  .(ב'הגהות הרד"ל' שםו יט, ז ''בראשית רבהלר' שמשון נחמני פרשת תרומה דף פד ע"א טור א ד"ה פסוק והבריח התיכון. ראה 

היא כאשר חטא קין ו .אל הרקיע הראשון אחדרקיע  השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקראת( ''שערי אורהיט, ז, 'שיר השירים רבה' ה, א, 'במדבר רבה' יג, ב,  'רבה
דור המגדל  יחטאובה לרקיע הרביעי. תעלם של דור המבול היא חטאבושלישי. העלתה לרקיע  היא אנושדור  ו אנשישני. כשחטאהרקיע לעלתה 

היא המצריים בימי אברהם  יחטאובעקבות שישי. החטאו אנשי סדום היא עלתה לרקיע וכשחמישי. העלתה לרקיע היא הם דור הפלגה ש
ְליֹוןֵאל "הקב"ה היה נקרא  מטעם זה .יט, ז( 'בראשית רבה')'שיר השירים רבה' ה, א, 'במדבר רבה' יג, ב, לרקיע השביעי ועלתה הסתלקה   אבינו םה" בזמן אברעֶׁ
ם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן שנאמר " חֶׁ ְך ָׁשֵלם הֹוִציא לֶׁ לֶׁ ק מֶׁ דֶׁ ְליֹוןּוַמְלִכי צֶׁ ְליֹוןַוְיָבְרֵכהּו ַויֹאַמר ָברּוְך ַאְבָרם  :ְלֵאל עֶׁ ץ: ְלֵאל עֶׁ ְליֹוןּוָברּוְך  ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָארֶׁ  ֵאל עֶׁ

ן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹכל ָך ַוִיתֶׁ יָך ְבָידֶׁ ר ִמֵגן ָצרֶׁ  .כ( )'זרע שמשון' פרשת לך לך דף יב ע"א טור ב ד"ה פ"ק דע"ז( –בראשית יד, יח )" ֲאׁשֶׁ

)'בראשית רבה' יט, ז,  שביעי לשישיהרקיע המחזרה בתחילה אברהם הורידה  .למטה אחר כך באו במשך הדורות כמה צדיקים והחזירו את השכינה

 . אחר כך)'זרע שמשון' פרשת לך לך דף יב ע"א טור ב ד"ה פ"ק דע"ז( סיונותנעמד בעשרה גם ו צדיק תמיםנעשה לאחר שהוא נימול ו'שיר השירים רבה' ה, א, 'במדבר רבה' יג, ב( 
יסודות 'בזה התחזקו ו. יט, ז, 'שיר השירים רבה' ה, א, 'במדבר רבה' יג, ב(בראשית רבה' ')רביעי הלרקיע משם חמישי. ואז יעקב הורידה ההורידה לרקיע ויצחק  בא

וכניסת השכינה לשם מעידה על השראת השכינה גם  של מעלה 'המקדש'ו 'ירושלים'ל' הוא מקום בּורקיע הרביעי הנקרא 'זְ ' היות שההעולם
דווקא ש וכן זה הסיבה'אבות'.  בשם נקראושאברהם יצחק ויעקב היו הראשונים שהורידו את השכינה מרקיע לרקיע הם  ומשום. בארץ

ם יקֵּ ֱאֹל" עליהם נאמר הָּ רָּ בְׁ ק  יקֵּ ֱאֹל א  חָּ צְׁ אֹליִּ בעבורם ירדה  באמונתם םהם היו יחידים בדוראף שכי  (שמונה עשרהתפילת ראשונה בהברכה ה)מתוך  "י ֲעֹקב יקֵּ וֵּ
שלישי. ואז הרביעי לרקיע הרקיע האחר כך בא לוי והוריד את השכינה מ .(' ועיי"שפ"ק דע"ז')'זרע שמשון' פרשת לך לך דף יב ע"א טור ב ד"ה  השכינה כמה רקיעים

  .'במדבר רבה' יג, ב(בראשית רבה' יט, ז, 'שיר השירים רבה' ה, א, ') אך עדיין לא לארץ ראשוןהשני, ועמרם הורידה לרקיע הקהת הורידה לרקיע 

 מכוון כנגד המשכן הרוחני למעלההיה המשכן שבנה משה רבינו למטה 

ת ְתרּוָמִתי: וְ ה' ציוה לקחת חומרים לבניית המשכן שנאמר " ּנּו ִלבֹו ִתְקחּו אֶׁ ר ִיְדבֶׁ ל ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה ֵמֵאת ָכל ִאיׁש ֲאׁשֶׁ זֹאת ַדֵבר אֶׁ
ת:ַהְת  ף ּוְנֹחׁשֶׁ סֶׁ ר ִתְקחּו ֵמִאָתם ָזָהב ָוכֶׁ ת ְוַאְרָגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִזים: רּוָמה ֲאׁשֶׁ ן  ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָדִמים ְוֹעֹרת ְתָחִׁשים ַוֲעֵצי ִׁשִטים: ּוְתֵכלֶׁ מֶׁ ׁשֶׁ

ת ַהַסִמים: ן ַהִמְׁשָחה ְוִלְקֹטרֶׁ מֶׁ ןאַ  ַלָמֹאר ְבָׂשִמים ְלׁשֶׁ ישראל את הכסף והזהב  ואחרי שלקחו. ז( –)שמות כה, ב  "ְבֵני ֹׁשַהם ְוַאְבֵני ִמֻלִאים ָלֵאֹפד ְוַלֹחׁשֶׁ
םלמשכן נאמר " תֹוכָּ י בְׁ תִּ נְׁ כ  שָּ ש וְׁ דָּ קְׁ י מִּ ׂשּו לִּ עָּ בעליונים משכן וכבר נעשה הקב"ה צירף מחשבה טובה למעשה, שכשהכוונה , )שמות כה, ח( "וְׁ

רק שלא היה מסודר כל כך במקומו  'זקן אהרן' פרשת תרומה דף מא ע"א על הפסוק 'ועשו לי מקדש'('שמן הטוב וזקן אהרן' על התורה בחלק ) להיות למטהכדוגמת מה שעתיד 
מדבר על המשכן הוא , כי 'משכן'" ולא ִמְקָדׁשבפסוק " נאמרלכן  .)עפ"י זוהר פרשת תרומה דף קנט ע"א ד"ה אלא ודאי הכי(עד אחרי שנבנה המשכן הגשמי למטה 

 נאמרש וזה גם הטעם. פרשת תרומה דף מא ע"א על הפסוק 'ועשו לי מקדש'('שמן הטוב וזקן אהרן' על התורה בחלק 'זקן אהרן' ) לאלקים וקדושלמעלה ורומז על היותו רוחני 
'שמן הטוב וזקן אהרן' על התורה בחלק 'זקן ) לפני ה' יתברךמיד  נעשהש כי מדבר על המשכן בעליונים –' ציווי 'תעשּולשון " בלשון נסתר ולא ְוָעׂשּו" בפסוק

 .(מהמגיה פרשת תרומה דף מא ע"א על הפסוק 'ועשו לי מקדש'אהרן' 

שו"ת  מחבר)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת תרומה אות יא, 'צמח דוד' להקב"ה הראה לו את מראה המשכן הרוחני למעלה כאשר משה רבינו רצה לבנות את המשכן, 

 משה ולפי זה תחילת פרשת פקודי דף מח ע"א טור ב( 'קב הישר'ספר  מחברלאביו של  )'ברכת שמואל'המלאך גבריאל על ידי  בית דוד חלק א פרשת משפטים ד"ה עי"ל במ"ש בפ"ק דתעניות(
ר ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁשוזה מה שנאמר " .בנה את המשכן למטה ה אֹוְתָך ֵאת ַתְבִנית ַהִמְׁשָכן ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכם: ְכֹכל ֲאׁשֶׁ ְוֵאת ַתְבִנית ָכל ֵכָליו ְוֵכן  ֲאִני ַמְראֶׁ

ר ֲאִני " ט( -)שמות כה, ח  ַתֲעׂשּו" ה אֹוְתָךֲאׁשֶׁ  על התורה )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת תרומה אות יא, 'צמח דוד' שהראה לו מראה עליון ולפי זה בנה את התחתון –" ַמְראֶׁ

ן וציוה אותו לעשות למטה בגשמיות כפי שראה בתבנית המשכן למעלה שנאמר "ְוכֵ . שו"ת בית דוד חלק א פרשת משפטים ד"ה עי"ל במ"ש בפ"ק דתעניות( מחברל
משכן הרוחני למעלה בין בתוך הכוונתו שהוא יתברך ישכון  אין , כי" ולא 'ושכנתי בתוכו'ְבתֹוָכםְוָׁשַכְנִתי  ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁשַתֲעׂשּו". ולכן אמר ה' "

במשכן הגשמי  ישרה את שכינתו בתוך ישראל ה'אלא שעל ידי המשכן העליון בזה אין יתרון לישראל, הרי ש הנקרא "ִמְקָדׁש" העליונים
 .)'זקן אהרן' על התורה פרשת תרומה דף מא ע"א על הפסוק 'ועשו לי מקדש'( למטה

'שושן סודות' אות תקיד, 'שפתי  )זוהר פרשת תרומה דף קנט ע"א ד"ה ואי תימא והא, ממש הוקם גם המשכן העליון ומיד לאחר שמשה רבינו הקים את המשכן התחתון

)'במדבר רבה' יב אות יב, 'מדרש תנחומא' הקמת המשכן למעלה היתה על ידי רמיזת ה' למלאכי השרת  כאשר ,כהן על התורה' פרשת תרומה ד"ה 'עוד אמרו ועשית את השלחן'(

ת . לכן נאמר בתורה ")הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' דף עו ע"א ד"ה ועוד במאי קא מיפלגי( אותו חנכו בעליונים וצבאעם יחד ה' אז ו נשא אות יח(פרשת  ה אֶׁ ם ֹמׁשֶׁ ַוָיקֶׁ
וכן נאמר "ַוְיִהי . )'בעל הטורים' שמות מ, יח( מטה" של מעלה ביחד עם המשכן של ַהִמְׁשָכןבכדי לרבות " ", וזהִמְׁשָכןולא נאמר רק " )שמות מ, יח( "ַהִמְׁשָכן

ה ְלָהִקיםְביֹום ַכלֹות  ת ֹמׁשֶׁ תכשהתיבה " )במדבר ז, א(ַהִמְׁשָכן"  אֶׁ . וזה גם מה שאמר )'מדרש תנחומא' פרשת נשא יח(את המשכן של מעלה ֵמַרָבה בפסוק  "אֶׁ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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בלשון רבים, כי אני שוכן בתוך המשכן של מטה וגם בתוך המשכן של  –" ָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכם, ")שמות כה, ח(" ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכְנִתי ְבתֹוָכםה' יתברך "
ה  .פרשת משפטים ד"ה עי"ל במ"ש בפ"ק דתעניות( )'צמח דוד' חלק אמעלה  ידֹות ועל זה נאמר "מ  דִּ נֹוֶתיָךיְׁ כְׁ שְׁ אֹות" מִּ בָּ נֹוֶתיָך" , )תהלים פד, ב( ה' צְׁ כְׁ שְׁ לשון רבים,  –"מִּ

 .פרשת זאת הברכה ד"ה ועד"ה ידיד ה'( לר' יצחק דמן עכו )'מאירת עיניים' כנגד המשכן של מעלה וכנגד המשכן של מטה

כמו שהלוים היו חונים לכן . (ד"ה כתיב בראשית פקודי דף רלא ע"בפרשת  )זוהרוזה סוד כל מעשי המשכן  מעלה,מה שלכל מעשה המשכן בארץ הוא כעין 
ףְולֹא ִיְה סביב משכן העדות כנגד כוחות הטומאה שסביבותיה שנאמר "ְוַהְלִוִים ַיֲחנּו ָסִביב ְלִמְׁשַכן ָהֵעֻדת  צֶׁ , )במדבר א, נג( ַעל ֲעַדת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל" יֶׁה קֶׁ

לר' יהודה בן חנין 'עץ החיים' ) 'החיצונים'שרת הסובבים אותו לשומרו תמיד לבל יכנסו שם כוחות הטומאה ושל מעלה יש מלאכי כך גם סביב המשכן 

 המשכןלשון כפולה בשמירת  נאמר גם לכן מאמר א פרק ט"ל ד"ה ברם לעד"ן שמשמרתם היתה נגד המקטרגים( 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינאעל טעמי המצוות מצוה כב ד"ה שצונו לשמור, 
ל" ת ָכל ָהֹאהֶׁ רֶׁ ׁש" בפסוק וגם במדבר יח, ג()" ְוָׁשְמרּו ִמְׁשַמְרְתָך ּוִמְׁשמֶׁ ת ַהֹקדֶׁ רֶׁ ם ֵאת ִמְׁשמֶׁ נגד של מעלה ואחד כ משכןאחד כנגד  – )במדבר יח, ה(" ּוְׁשַמְרתֶׁ

המשכן גם כיוון שעשה את המשכן,  בן שמונה שנים נערדווקא בצלאל שהיה  וכן .()'עץ החיים' על טעמי המצוות מצוה כב ד"ה שצונו לשמור של מטה משכן
 בעצמו ככהן גדול משמש שםאשר  (הקדוש תצוה ד"ה 'קשה איך' בשם האלשיךפרשת )'ילקוט דוד'  המכונה בשם 'נער' מטטרו"ןהעליון נקרא על שמו של מלאך 

הוא מלאך ש 'הכהן הגדול' גם נכנס ,במשכן נכנס הכהן הגדול למטהו ורק אחרי שנבנה המשכן בארץ. ט(-ח ,כהפרק תרומה  פרשת )'האלשיך הקדוש'
 .'ויתהלך חנוך את האלקים'( –לפרשת בראשית ראה מאמרינו  מטטרו"ן)להרחבה על מלאך  (ד"ה ואי תימא הא תרומה דף קנט ע"אפרשת )זוהר משכן בלשמש למעלה  טרו"ןמט

 בתוך המשכן של מטה כך שתשרהאת השכינה עוד משה רבינו הוריד 

םה' יתברך ציוה את ישראל " תֹוכָּ י בְׁ תִּ נְׁ כ  שָּ ש וְׁ דָּ קְׁ י מִּ ׂשּו לִּ עָּ )זוהר פרשת תרומה דף קמו ע"א סתרי תורה ד"ה  בכדי שיעשו מקום לשכינה שתשרה )שמות כה, ח( "וְׁ

 כאשר משה רבינו וכל ישראל עשּו ואכן .)עפ"י זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"ב ד"ה כתיב בראשית(רים העליונים בין בני האדם כמו שהיא נמצאת בדיּו דנפקו( עד
כוחו של משה זכות ב ת()'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקרא בדומה לראשית הבריאה משכן וכלים, חזרה השכינה לשכֹון בתחתונים

יט, ז, 'שיר השירים  ')'בראשית רבה פה בארץ אשר הוריד אותה מהרקיע הראשון אל התחתונים)'זרע שמשון' פרשת תרומה דף פד ע"א טור א ד"ה פסוק והבריח התיכון(  רבינו

תחילת פרשת פקודי ד"ה ואלה פקודי לר' אברהם חזקוני  על התורה )'שתי ידות' כתים ואדנים ופרֹובין יריעות קרסים קרש והשרה את השכינה רבה' ה, א, 'במדבר רבה' יג, ב(

)'מדרש תנחומא' פרשת  כי קיומו היה עדות ששֹורה שכינה בישראל ,'משכן העדּות' נקראהוא משכן בשהיתה  מחמת השראת השכינהאז ו. המשכן(

, ולא בקביעות אהלבתוך  תחילת פרשת פקודי ד"ה ואלה פקודי המשכן(לר' אברהם חזקוני )'שתי ידות'  רק שאז השכינה היתה נמצאת בתחתונים בדירת ארעי, פקודי אות ב(
 .)'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקראת(בקרקע כמו בתחילת הבריאה 

ר במקום טומאה בין בני "מה לך לדּו לקב"הטענו כל מלאכי השרת  בשעה שה' ציוה את עם ישראל לעשות לו מקום להשראת שכינתו למטה,
דף  שקיבל אדם הראשון )ספר 'רזיאל המלאך'!" ר בינינו לפי שאנו טהורים ובמקום טהרה אנו עומדים, תשכון בינינו ואל תשכון ביניהםאדם, עדיף לך לדּו

אכי עליון באו לפני הקב"ה ואמרו "רבון העולם, הלא אלף וחמש מאות ריבוא מלאכים שלא תרד השכינה. וכן כל מלמקטרגים והיו . יב ע"ב טור א(
שך והאפילה כמי ובאותה שעה התחזקה השכינה ושברה את החֹושלנו הוא בשכינת כבודך, ועתה תרד לשכון למטה?!".  ריו וכל האֹוכל הזִ 

ץ" ָמה ַאִדירכיון שראו כך כל המלאכים מיד פתחו ואמרו "ה' ֲאֹדֵנינּו  ששוברת קרח גדול שקפא על פני הארץ. על  )תהלים ח, ב( ִׁשְמָך ְבָכל ָהָארֶׁ
לֹות"ת המשכן ולכן נאמר בכלֹוששבר את המים הקפואים בעליונים ושלט בכולם.  יֹום כ  י בְׁ הִּ יְׁ ן" ו  כָּ שְׁ מִּ ים ֶאת ה  קִּ הָּ כאשר )במדבר ז, א(  ֹמֶשה לְׁ

י" הִּ יְׁ )זוהר פרשת תרומה דף קמ ע"ב ד"ה ותנינן אלף וחמש  והשכינה ירדה לארץכנגד הצער שהיה למלאכים ביום שכילה משה את המשכן הוא לשון צער " ו 

 .מאה וד"ה בההיא שעתא. וראה טעם נוסף על צערם ב'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קמ ע"ב ד"ה 'ואי תימא' ממהרח"ו(

" כֹוְנֵנהּוָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו  כֹוְנָנהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו קֵ ֱאֹלי -ִויִהי ֹנַעם ֲאֹדנָ "ואמר ת בניית המשכן את בני ישראל ביום כלֹו בירך משה רבינו
, כי הוא מקום דירה לעליונים ולתחתונים לשכינה ולנו להושיבנו יחד במדור אחד כוננותעושה עתה שהמשכן  כלומר (רש"י שמות מ, מג) )תהלים צ, יז(

שזה היה תכלית  )'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קמ ע"ב ד"ה 'וכמה דאנן' מהרמ"ק( השכינה מצאה בו דירה כפי דירתה בעולם העליוןו )'כלי יקר' שמות לט, מג( כאחד
מתקדם היה המשכן של מעלה  במדבר, מתקדם משכן של מטההכל מקום שהיה ו .פט ד"ה וחזר לומר זאת חנכת המזבח( –)'צרור המור' פרשת נשא ז, פח בניית המשכן 

שה ובכוונה נשגבה כנגד המשכן שלמעלה ושרתה בו נבנה על ידי משה רבינו בקדּו המשכןוכיוון ש .)'ברכת טוב' לר' משה נראל הכהן דף נט ע"ב טור א(כנגדו 
תחת ההיכל  והמשכן על כל חלקיו נגנז לאחר בניית בית המקדש הראשון, במחילות סודיות ,לא יכלו לשלוט עליו אומות העולם לכן ,השכינה

 .ע"ב ורש"י שם( מהדף סוכה גמ' ) את משכן העדות שהרכיבועצי השיטים  כולל ,ע"א( טדף סוטה גמ' )ראה  בירושלים של המקדש

 ע להשראת השכינהובית המקדש שנבנה על ידי שלמה המלך היה מקום קב

והשכינה היתה אז פורחת באויר  דרה 'דירת ארעי' ולא 'דירת קבע'. היא היתהאך  לארץ, את השכינהבמשך הדורות הצדיקים אמנם הורידו 
", כי השכינה למטהולא נאמר "ושכנתי  )שמות כה, ח( "ְבתֹוָכםְוָׁשַכְנִתי . מטעם זה נאמר "ולא מוצאת מנוח לכף רגלה בארץ כמו בתחילת הבריאה

)'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית  אבל לא במקום קבועם ושוכן בתוכם, הה' הולך עמהיה היתה אז כמו אכסנאי, שכל מקום שהולכים ישראל 

ר ִנְׁשַבע " ידו על אמרנכפי שו בית המקדש בנה אתיהוא על ידי ש בארץ לשכינה קבועמקום לעשות ביקש  דוד המלךלכן  .ד"ה ולפעמים נקראת( ֲאׁשֶׁ
ל  לה' ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: ׂש ְיצּוָעי:ִאם ָאבֹא ְבֹאהֶׁ רֶׁ ה ַעל עֶׁ ֱעלֶׁ ֵתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה: ֵביִתי ִאם אֶׁ ְמָצא ָמקֹום לה' ִמְׁשָכנֹות ַלֲאִביר  ִאם אֶׁ ַעד אֶׁ

  .תרומה ד"ה 'ועל דרך זה' בשם 'שערי אורה'(הקדוש' תורה שבכתב פרשת  )'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקראת, 'של"ה ה( - ב )תהלים קלב," ַיֲעֹקב

ה ִכי לֹא ָיַׁשְבִתי ְבַבִית שאמר ה' " וזה מה ,ביקש הוא כי יפה לדוד המלךאמר הנביא  נתן ת ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִמְצַרִים ְוַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ְלִמיֹום ַהֲעֹלִתי אֶׁ
ל ּוְבִמְׁשָכן ְהיֶׁה ִמְתַהֵלְך ְבֹאהֶׁ עצים ההברזל ווהכין את הכסף והזהב  רק הואלכן  ,לא יבנה את בית ה'הוא ש על דוד המלךנגזר אך . ו( ז, ')שמואל ב "ָואֶׁ

לם וההיכלות, וכמה עזרות והאּוהן מבנה הבית כיצד יהיה חדריו ועליותיו ווכל אבני המקדש, וכן כל תכנּומילואים אבני ההם וואבני השֹו
 יא ,כח ')ראה דברי הימים א למטה נצרך להשראת השכינהכפי שו ,דש כפי המבנה שלמעלהח הקֹוהכל קיבל ברּוו. משקל וגודל כל כלי וצורה במקדש

 .(' בשם 'שערי אורה'ועל דרך זה'הקדוש' תורה שבכתב פרשת תרומה ד"ה  השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקראת, 'של"הלר' יוסף ג'יקטיליא )'שערי אורה'  יט( -

ֶנה על ידו שו מטהשל מסר את נפשו על מנת לבנות את בית המקדש המלך דוד  בָּ ן אחד ישהוא 'שער השמים' כי עני של מעלההמקדש גם יִּ
ד  על ידי כן , ואזלהם נקרא על שמו  חינוך המקדשלכן  ,שמסר את נפשו על שני בתי המקדש העליון והתחתוןוכיון . השפע מלמעלה למטהיֵּרֵּ
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השניה מקדש של מעלה ובית הכנגד לשון אחת י לשונות שירה בפסוק, תויש ש)תהלים ל, א(  ַהַבִית ְלָדִוד" ֲחנַֻכת ִׁשיר ִמְזמֹור"של דוד המלך שנאמר 
ר ִנְׁשַבע לה' ָנַדר ַלֲאִביר  ֻעּנֹותֹו:ִׁשיר ַהַמֲעלֹות ְזכֹור ה' ְלָדִוד ֵאת ָכל וכן הוא מה שנאמר " ., כי מסר נפשו על שניהםשל מטהכנגד בית המקדש  ֲאׁשֶׁ

ׂש ְיצּוָעי: ַיֲעֹקב: רֶׁ ה ַעל עֶׁ ֱעלֶׁ ל ֵביִתי ִאם אֶׁ ֵתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה: ִאם ָאבֹא ְבֹאהֶׁ ְמָצא ָמקֹום לה' ִמְׁשָכנֹות ַלֲאִביר ַיֲעֹקב ִאם אֶׁ )תהלים קלב, " ַעד אֶׁ

ְמָצא ָמקֹום לה'" ,את נפשו על המקדש דוד שנתן הוא מה –" ד ֵאת ָכל ֻעּנֹותֹוְזכֹור ה' ְלָדוִ "ה(  –א  ִמְׁשָכנֹות הוא בית המקדש של מעלה, " –"  ַעד אֶׁ
 .דף עו ע"א טור ב ד"ה וכאן אמרינן( של ר' נפתלי כץ )הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' הוא בית המקדש של מטה –" ַלֲאִביר ַיֲעֹקב

אז שרתה השכינה למטה בבית אחרי ששלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון וסידר את כל צורתו ומבנהו כפי מה שציוה אותו דוד אביו, 
. וזה מה שנאמר "ּוְכַכלֹות ְׁשֹלֹמה ְלִהְתַפֵלל ְוָהֵאׁש ָיְרָדה ֵמַהָשַמִים תה בתחילת הבריאהא בית העולמים בדרך קבע, כשם שהיהמקדש שהו

ת ַהָבִיתּוְכבֹוד ה' ַותֹאַכל ָהֹעָלה ְוַהְזָבִחים  ל ֵבית ה' ָמֵלא אֶׁ ת ֵבית הִכי ָמֵלא ְכבֹו: ְולֹא ָיְכלּו ַהֹכֲהִנים ָלבֹוא אֶׁ באותה העת . ב( -)דברי הימים ב' ז, א  '"ד ה' אֶׁ
הקדוש' תורה שבכתב פרשת  )'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה ולפעמים נקראת, 'השל"ה חזר להיות מושפע כל השפע לעם ישראל ולכל שבעים אומות העולם

יצאו ש ישראלעם להנחמה לכן  .ת מקום בין התחתוניםהשכינה תחזור לשרֹות בקביעּוכמו שיהיה לעתיד לבוא כאשר ו, תרומה ד"ה מתחילה אקדים(
אז גם תהיה מושפעת ירושלים של תה בעולם, שתלויה בחזרת השכינה לירושלים והתגלּו נחמתםכי  יג()ישעיה סו,  "ְתנָֻחמּו"ּוִבירּוָׁשַלִם היא  גלותל

 .)'בית מועד' לר' מנחם רבא דרוש ארבעים לנחמה דף קפב ע"ב ד"ה ולמה שיסוד בנין( מטה מירושלים של מעלה

 מכוון כנגד בית המקדש של מעלההיה בית המקדש של מטה 

לר'   'נפש החיים') בית המקדש העליוןוכל המבנה והצורה של  כל הכוחות העליוניםאת לל והיה כשנבנה בידי שלמה המלך  הראשון בית המקדש

ידי כן עשה , ועל 'בית המקדש של מעלה'הקב"ה את לו הראה ש דייק בבנייה, לפיושלמה  .(גבאי חלק ד פרק כד לר' מאיר בן, 'עבודת הקודש' שער א, דחיים מוולוזי'ן 
היו  'בית המקדש של מטה'ו 'בית המקדש של מעלה'וכך נמצא ש .בסוף פרק כו( רמ"ע מפאנו חלק אהל)'מאמר חיקור דין'  כמותו את תבנית המקדש בארץ
 נאמרשמה וזה  שניהם כאחד.וכאילו נבנו  )'נחלת בנימן' מצוה צו ד"ה ואף דוד מפרש הא( זה מקביל לזה ויקהל אות ז( ' פרשתמדרש תנחומא') מכוונים אחד כנגד השני

ל לֹא ִנְׁשַמע  ְוַהַבִית ְבִהָבֹנתֹו" בזמן שלמה המלךעל בניית המקדש  ן ָכל ְכִלי ַבְרזֶׁ ן ְׁשֵלָמה ַמָסע ִנְבָנה ּוַמָקבֹות ְוַהַגְרזֶׁ בֶׁ , )מלכים א' ו, ז( "ַבַבִית ְבִהָבֹנתֹואֶׁ
זא על יר' אליעזר מגרמיפירושי ') כנגד בית המקדש של מעלהכנגד בית המקדש של מטה והשני אחד  –" ְבִהָבֹנתֹוַבִית " בתיבותפתח וסיים את הפסוק 

 .)'ברכת טוב' לר' משה נראל הכהן דף נט ע"ב טור א(הנמצא במקום קבוע ונאמן  פרשת מצורע ד"ה בקירות הבית והבית בהבנותו( 'התורה

ל לֹא ִנְׁשַמע ַבַבִית ְבִהָבֹנתֹושנאמר " השתמשו בכלי ברזללא  למטה ובעת שבנו את בית המקדש היה אחיזה ללמד שלא  )מלכים א' ו, ז( "ָכל ְכִלי ַבְרזֶׁ
 הסיבה אתוז .של מעלההמקדש  בבית אחיזה גםלהם ועל כן אין  אופן פז( 'רנב אופנים - מגלה עמוקות') של מטה מקדשבית הבתוך  'לקליפות'ו 'טומאה'ל
וכשאין  חות הטומאה הרוחנייםוכלה לשטומאתם שקּומשום  ,של מטהמקדש בית הלהיכנס ל יםוטמאי מת יםמצורעה ים,זבההיה אסור לכל ש

ומשום כך  .(מצווה קמאמצוות עשה לרבינו מנחם הבבלי  'טעמי המצוות') של מעלהלא אין להם אחיזה גם בבית המקדש י, ממשל מטהלהם אחיזה בבית המקדש 
 אז של מטה מכוונים אחד כנגד השניבית המקדש של מעלה ווהיות שרגלים, שלשת הנדרים ונדבות ב לבית המקדש מצוה להביא גםהיה 

נכנס לבית היה נחשב כאילו נכנס למקדש של מטה כל אדם שוכן . ושימש לפניומעלה עליו ה' כאילו הקריב למעלה  ,כשהכהן מקריב למטה
כל משולחנו של ֹולמטה נחשב כאילו א מהקרבנותכל וכשאֹו כאילו הביא למעלה.הרי הוא  ,לה או מנחהעֹושמביא בידו וכ .המקדש של מעלה

 .על טעמי המצוות מצוה פג ד"ה טעם המצוה הזאת( לר' אברהם טובייאנה )'אשל אברהם' שה יתירהרה על האדם קדּושֹו ועל ידי כן למעלה ה'

)'רזיאל המלאך' דף כג ע"ב טור א, 'של"ה הקדוש' שער האותיות אות ק ד"ה הנה האדם התחתון,  מכוונים אחד כנגד השניהיו בית המקדש של מעלה ובית המקדש של מטה 

וזה מה שאמר  .כאילו הם משולבים כאחד ממש וונחשב 'זרע שמשון' פרשת תרומה דף פג ע"ב ד"ה מדרש רבה, 'חוזה דוד' על התהלים מזמור מח על הפסוק 'גדול ה' ומהולל מאד'(
רושלים בניתי, בית המקדש של מטה בי שנייםכלומר  –" ָבֹנה ָבִניִתי" )מלכים א' ח, יג( ָמכֹון ְלִׁשְבְתָך עֹוָלִמים" ֵבית ְזֻבל ָלְךשלמה המלך "ָבֹנה ָבִניִתי 

לא היו יכולים להקים את  כיששניהם בפעם אחת הוקמו.  ,פרשת פקודי ד"ה או ירמוז( לר' חיים ויטאל על התורה )ראה 'עץ הדעת טוב' וכנגדו בית המקדש של מעלה
)הקדמה לספר  מקדש למעלהאת המקדש למטה וגם את ההיה נחשב לשלמה כאילו הוא בנה גם ובזה מטה,  לשהמקדש של מעלה עד שהוקם 

)תהלים מח, " ינּו ַהר ָקְדׁשֹוקֵ ְמֹאד ְבִעיר ֱאֹלָגדֹול ה' ּוְמֻהָלל רומז הפסוק " ועל היותם מכוונים אחד כנגד השני. ב ד"ה וכאן אמרינן(-'סמיכת חכמים' דף עו ע"א טור א

ירושלים של על זה  – "ַהר ָקְדׁשֹוב"ו "ּוְמֻהָלל ְמֹאד"והתיבות ירושלים של מעלה, על זה  –" ינּוקֵ ְבִעיר ֱאֹל"וכן התיבות " ָגדֹול ה'"שהתיבות  ב(
 .מזמור מח על הפסוק 'גדול ה' ומהולל מאד'(על התהלים )'חוזה דוד' מטה ששם הוא מקום ההילול וההודאה 

כשם שאי אפשר  אז של מעלה, חשבו שכיון שבית המקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש הםכי  ,בית המקדשרבן קודם חוישראל  ובזה טעו
יהיה כך אי אפשר  )'בגדי אהרן' על התורה בראשית דף ו ע"א ד"ה כולהו עובדא(שהוא קיים לעולם  נח ד"ה ובכפרת העונות(פרשת )'צרור המור'  להחריב את המקדש של מעלה
ר ֵלאֹמר ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהיַכל ה' ֵהָמה" ַאל ִתְבְטחּואמר להם הנביא " כך. ועל להחריב את המקדש של מטה קֶׁ ל ִדְבֵרי ַהשֶׁ ם אֶׁ , )ירמיה ז, ד( ָלכֶׁ

נח ד"ה  פרשת )'צרור המור' ולכן לא יחרב של מטה הכל דבר אחד של מעלה " ֵהיַכל ה'" של מטה ו" ֵהיַכל ה'לבכם על דברי שקר ש"כלומר אל תבטחו 

בתי המקדש שנבנו על ידי בני אדם אצל שלמה שני , אך בארץ מקדש שיבנה לעתיד לבוא על ידי ה' יהיה בו קיוםהבית  רקכי  ,ובכפרת העונות(
ה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו בֹוָניו בֹו" נאמר. ועל כך עזרא הסופר, אין בכוחם להתקיים המלך ובימיו של )תהלים קכז, א( )זוהר פרשת פנחס דף רכא ע"א  "ִאם ה' לֹא ִיְבנֶׁ

 .ד"ה ומדארגיזו קמיה וד"ה ביומוי דעזרא(

 למטה התעוררות של בני האדםה בכוח 'צרור המור' דף לח ד"ה ונוכל להתיר הספקות( מחבר)'אשכול הכופר' על מגילת אסתר ל מלמעלה שפעהיה מושפע ירושלים על 
השפע  ומחמת מכוונת כנגד בית המקדש של מעלה.היתה  שירושלים של מטהכיוון , )'בית מועד' דרוש ארבעים לנחמה דף קפג ע"א ד"ה ועל ירושלים העתידה להבנות(

ְך היה הוא שבפתיחת ספר קהלת על כך שלמה המלך סיפר ש וזה הטעם. בחכמה 'יופי תכליל'יתה ה ירושלים של מטהאז  לֶׁ בירושלים שנאמר מֶׁ
ן ָדִוד  ת בֶׁ לֶׁ ְך "ִדְבֵרי ֹקהֶׁ לֶׁ על מרדכי היהודי שהוא  במגילת אסתר נזכרגם  ולכן. השיג את חכמתו הוא ללמד שמצד המקום )קהלת א, א( "ִבירּוָׁשָלִםמֶׁ

ן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמ העיר הוגלה מ ן ִׁשְמִעי בֶׁ ן ָיִאיר בֶׁ ַכי בֶׁ ר ָהְגָלהיִני: ירושלים שנאמר "ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְבׁשּוַׁשן ַהִביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרדֳּ מגילת ) ִמירּוָׁשַלִים" ֲאׁשֶׁ

)'אשכול הכופר' על מגילת אסתר בין הסנהדרין ואף ידע שבעים לשון שם ישב גם הוא של כך ב, ושמרדכי היהודי היה גדול בחכמהבזה ללמד  ו( –אסתר ב, ה 

  .'צרור המור' דף לח ד"ה ונוכל להתיר הספקות( מחברל

 במקוםנמצא  העליון מקדש ה'. וט(-'האלשיך הקדוש' פרשת תרומה כה ח) מקדש שבארץהמשכן והנמצא כי יש למעלה 'משכן' ו'מקדש' המכוונים כנגד ו
)'רזיאל המלאך' דף  )ראה גמ' חגיגה דף יב ע"ב( ברקיע הרביעי הנקרא זבּול (' בשם 'האלשיך הקדוש'קשה איך'ילקוט דוד' פרשת תצוה ד"ה ') העליון מהמשכן למעלהשהוא  רוחני
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כאל הכהן ושם מי פעלבנוי בארץ אז גם בית המקדש של מעלה היה בזמן שבית המקדש ו. כג ע"ב טור א, 'של"ה הקדוש' שער האותיות אות ק ד"ה הנה האדם התחתון(
כביכול גם בית המקדש למעלה אז , גלוחרב וישראל נבית המקדש למטה ש מאז אך .)ראה גמ' מנחות דף קי ע"א בשם רב גידל( 'רבנות אש'ק הקריבהגדול 

ככהן גדול ומקריב את נפשות הצדיקים בכל הדורות  משמש טרו"ןטאותו הזמן למעלה, ושם מלאך ממשמש מוהמשכן הוא זה ש 'חרבנ'
ְמֵהָרה ְבַאֲהָבה  ּוְתִפָלָתם ְוִאֵשי ִיְׂשָרֵאלהם בסוד "ש פרשת תרומה ד"ה ויש לדקדק( לק ב'ח לר' ברכיה ברך ט, 'זרע ברך'-פרשת תרומה כה ח 'אלשיך הקדוש')רבנות אש' קבמקום '

וכך על אף שהמשכן הגשמי למטה נגנז וגם המקדש  .א אות ב ד"ה ובהיות הדבר( ( )'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר דף כה ע"ב טורשמונה עשרה)מתוך תפילת  ְתַקֵבל ְבָרצֹון"
פרשת ויקהל 'שבט מוסר'  ספר מחברר' אליהו הכהן ל)'עיני העדה'  תמוטט והולךמיהיה לא מחזיק את העולם ש קיומו של המשכן למעלה למטה נחרב, הרי שהמשך

 .ד"ה עמודיה ד' בלישנא(

 בו ותשכוןבית המקדש השלישי עתיד לרדת משמים ואז השכינה תחזור 

. )הרמב"ן בראשית יד, יח ועיי"ש עוד בזה( כבר בימי קדם ידעו שמקום זה שבירושלים מכוון כנגד בית המקדש של מעלה וששם שכינתו של הקב"ה
, כפי שאמרו רבותינו שכנגדו למעלהשל ה' נבוכדנצר הרשע רצה להחריב את בית המקדש של מטה ואחר כך להחריב גם את מקום מעונו ו

בכוחו להזיק  לא היהאך  צד ע"ב ורש"י שם(דף סנהדרין גמ' ) עליו "אמר אותו רשע, בתחילה אחריב דירה של מטה ואחר כך אחריב דירה של מעלה"
שייחשב לו  דוד המלך רצה ומכל מקום .לנגוע שם כלליכול היה כי אין לו חלק ושורש בעולמות העליונים ולא  המקדש של מעלהמה לבית מאּו

ִבֲסָבְך  ְלָמְעָלהשביקש דוד "ִיָּוַדע ְכֵמִביא מה וזה  .לעוון כאילו הוא באמת הזיק לבית המקדש של מעלה והמחשבה הרעה שלו תחשב כמעשה
גם  פגע – מטה לש מקדשבית האותו העץ שבעזרתו שבר את נצר כאילו דכלומר שייחשב לנבוכ ע"ב( צודף סנהדרין  גמ' )ראה )תהלים עד, ה(" ֵעץ ַקְרֻדמֹות

 .שער א פרק ד ד"ה ובאמת כי האיש( לר' חיים מוולאוזי'ן )'נפש החיים' מעלה לשבית המקדש ב

המקדש בית עם כוונות ומחשבות כנגד  אותושלמה המלך בנה שמשום  שלמטה בבית המקדשגם לגעת  היה יכוללא נבוכדנצר הרשע למעשה 
כאשר באו הבבליים לשרוף לכן  .פרק כו( חלק א להרמ"ע מפאנו )'מאמר חיקור דין' כי לא ישלטו שונאים במעשה ידיו התבשר אחרי תפילתו לה' וכבר, העליון

ה ִיְהיֶׁה וכפי שרמז שלמה המלך בתפילתו " ,מעלהועלה להוא גבה  המקדשבית את  ְליֹוןְוַהַבִית ַהזֶׁ , 'מאמר רנב אופנים' אופן פז - )מלכים א' ט, ח( )'מגלה עמוקות "עֶׁ

יר שֶ  בית המקדש של מעלה והתחבר יחדיו עםעלה הוא ו (חלק א פרק כולהרמ"ע מפאנו חיקור דין'  עִּ נּויָּה כְׁ בְׁ ִּם ה  ל  רּושָּ ושנאמר "יְׁ דָּ ּה י חְׁ ה לָּ רָּ )תהלים קכב,  "ֻחבְׁ

פרשת דברים ד"ה  'מגלה עמוקות') לא שלטה בו ידם של אומות העולם מעולםו כולו נגנזהמקדש  ביתשלמעשה כך  .)'לב אריה' פרשת ויחי אות טו ד"ה ולפי זה נראה( ג(

בעת שנכנסו  הראשוןבית המקדש של מפתחות המשמים את שלקחו  למה בדומה. והיה זה (פרק כו חלק א לרמ"ע מפאנו , 'מאמר חיקור דין'איתא בכנפי יונה
במקדש שוב , היא נשבעה שלא תיכנס הבית חורבןעם  שגלתה השכינה ואחרי .פרק כו( חלק א )'מאמר חיקור דין' (ע"א כטדף תענית גמ' ראה )הכובשים לירושלים 

 .)ראה גמ' תענית דף ה ע"א בשם ר' יוחנן( )'עיני העדה' פרשת בשלח דף ק ע"ב ד"ה עוד יתכן לפרש(של מעלה עד שתיכנס קודם לכן במקדש של מטה 

)'ראש דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן דף קמ ע"ב טור א ד"ה 'וכזה ראיתי' אבני הקודש של בית המקדש הסתלקו בנס להתנוסס אל מקום שלא שולטת בו יד אדם 

יע   על מנתו למהרמ"ע מפאנו( בִּ ׂשְׁ ה  בנו מבנה ו וסיד ממקום אחר עפר ואבניםמלאכים הביאו , שבאו להחריב הרשעיםאותם את עיניהם של אז  לְׁ
, 'ראש דוד' להחיד"א פרשת ואתחנן דף קמ אופן פז, 'מדבר קדמות' להחיד"א אות מ סעיף מג 'רנב אופנים – מגלה עמוקות') ונאיםׂשהין בית המקדש, ואותו שרפו והחריבו מעֵּ  שהיה

לרוב גדולתו  אז אם היה בונה אותוכי ארץ ישראל ולבנות את בית המקדש, מנע ממשה רבינו לבוא לה' לכן  .(ע"ב טור א ד"ה 'וקרוב לזה' בשם ר' בצלאל הדרשן
סוף אופן  'רנב אופנים - מגלה עמוקות') נאבדיםהיו ישראל לחילופין אז למראית עין, ולהחליפו גם לא ו לא היה רשות לגעת בבית המקדש כלל וצדקותו

ושכל  יראו שלא שלטו בהם שאר האומותלם נגנזו ולא אבדה אפילו אבן אחת. ועתיד ה' להחזיר אותם למקומם ואז כל יסודות המקדש כוו .פז(
וד"ה  תא חזי ד"ה ע"ב רמדף פקודי פרשת )זוהר  )ישעיה נב, ח( "ְבׁשּוב ה' ִציֹון ַעִין ְבַעִין ִיְראּושנאמר "קֹול ֹצַפִיְך ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָדו ְיַרֵּננּו ִכי  ןאבני הבניין עומדות בקיומ

 .'ימי בין המצרים'( –כן נחרב ראה מאמרינו לפרשת מטות מסעי שלהרחבה לגבי בית המקדש השני ) וכד יהדר וד"ה וכדין כי עין בעין(

לסוף בעוונות נדחה  דבר זהלאחר שיצאו ממצרים היה הקב"ה מוריד להם את בית המקדש מוכן משמים, אך כבר אם ישראל היו זוכים אז 
)זוהר פרשת פנחס  שאז יוריד ה' את בית המקדש השלישי ,(וד"ה והכי הוא וד"ה בית ראשון )זוהר פרשת פנחס דף רכא ע"א ד"ה דאפילו קרתא גאולה האחרונהעת ההימים ל

ואף יותר  ,במעלה שלו )זוהר פרשת פנחס דף רכא ע"א ד"ה בית ראשון( שיהיה כלול משני בתי המקדש הראשונים דף רכא ע"א וד"ה בית ראשון, 'חסד לאברהם' מעין א' נהר יז(
דֹול  בני יששכר אות שכב( מחבר)'אגרא דפרקא' ל מהם ת שנאמר "גָּ יִּ ב  בֹוד ה  ֶיה כְׁ הְׁ אשֹון" יִּ רִּ ן הָּ ֲחרֹון מִּ א  ֶזה הָּ ור יא, חיים הכהן מזמ אברהם )חגי ב, ט( )'ארץ החיים' על התהלים לר'ה 

)תהלים קמז, ב(  " בֹוֵנה ְירּוָׁשַלִם ה'וכן " )תהלים קב, יז( )'ארץ החיים' על תהלים מזמור קב, יז( "ִכי ָבָנה ה' ִציֹוןמעשי ידיו של הקב"ה שנאמר "הוא יהיה ו. א בשם הזוהר(

יָך ה' ֱאֹלְיִה " הזה העמידה 'יהי רצון' בנוסחלכן יש נוהגים להגיד בסוף תפילת  .)זוהר פרשת פנחס דף רכא ע"א ד"ה ולזמנא דאתי( י קֵ ינּו ֵואֹלקֵ י ָרצֹון ִמְלָפנֶׁ
ִתְבנֶׁהֲאבֹוֵתינּו  הוא שיון וכ. )'קשר גודל' להחיד"א סימן ז אות כא, 'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת פנחס דף רכא ע"א אות א( (הוא נוסח הספרדים) "ֵבית ַהִמְקָדׁש ִבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ׁשֶׁ

 .(ולזמנא דאתי)זוהר פרשת פנחס דף רכא ע"א ד"ה  לא ייחרב יותרגם ממילא ולא של בשר ודם, בניינו של ה' יהיה 

ִּם  זה בזה יםמחובראף ו כנגד השני מכווןאחד  )עפ"י רש"י תהלים קכב, ג( כמו המקדש של מעלההמקדש של מטה יהיה לעתיד לבוא  ל  רּושָּ שנאמר "יְׁ
יר שֶ  עִּ נּויָּה כְׁ בְׁ וה  דָּ ּה י חְׁ ה לָּ רָּ והשכינה תשוב ותיכנס בבית המקדש של מטה ובה ימלוך ה'  .זה נראה(ת ויחי אות טו ד"ה ולפי )תהלים קכב, ג( )'לב אריה' פרש" ֻחבְׁ

ה'  ִיְגַדל"וְ  נאמר אזועל  )ראה גמ' תענית דף ה ע"א( )'עיני העדה' פרשת בשלח דף ק ע"ב ד"ה עוד יתכן לפרש(לעולם ועד, וכנגדה יכנס ה' שוב גם בבית המקדש של מעלה 
" הכוונה לבית מקדש של מעלה המכוון ְִגבּול ִיְׂשָרֵאל"לפי ש פרשת תולדות דף ס ע"ב( לר' חיים הכהן מארם צובאעל התורה  )'תורת חכם')מלאכי א, ה( ֵמַעל ִלְגבּול ִיְׂשָרֵאל" 

 למטההמקדש  שה וההשפעה תרד בהתמדה אלאז הקדּוו .פרשת תולדות חלק א דרוש ח ד"ה הנה כי כן יבורך גבר( לר' בנימין הכהן 'גבול בנימין')כנגד בית מקדש של מטה 
בית המקדש של מטה  גם וכנגד , כךרוחנית 'אש'מעשוי וכמו שבית המקדש למעלה  .)'בית מועד' דרוש ארבעים לנחמה דף קפג ע"א ד"ה ועל ירושלים העתידה להבנות(

 עולמיםל וקיומו יהיה )'ארץ החיים' על תהלים מזמור קב, יז( וסביב 'חומת אש' כי תהיה )'ברכת שמואל' פרשת ויצא דף יט ע"א טור א ד"ה אמנם באופן אחר( באש עתיד להיבנות
 במהרה בימינו, אמן. ה'בן איש חי' סוף סימן מח ד"ה והנה אמרו('מראות יחזקאל' למחבר עפ"י )

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  סול תמיכל ב
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו  רבקה בת חנה
 !רפואה שלימה במהרה

 

 לעילוי נשמת:העלון גם 

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 
 גרשון ושרה

  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל בני משפחתה

 העלון גם לרפואה שלימה של

ציונה שושנה בת חנה 

 הי"ו ֵבמּון

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

גָּה  הי"ו שמואל בן אֹולְׁ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

העלון השבוע גם לעילוי נשמת 

 הרבנית הצדקת אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך 

 כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 של הפצת העלון גם לרפואתם

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 :לרפואתה' מצב הילדה השתפר, אנא להמשיך בתפילות ברוך 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

ויהי רצון ה' יתברך יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר -רנ"ב אבריה ושס"ה גידיה. "א

 חולי עמו ישראל, אמן. 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל ששון בן חנה
 ת. נ. צ. ב. ה.

 לעילוי נשמת:

 רהָּ בְׁ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, ויזכה 

 לבריאות איתנה לאורך שנים!

 

העלון גם לרפואה 

 ידיד העלון שלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות
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