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1
  בשתי הפרשות האחרונות עסקנו בתורה:  

 התורה הופיעה בקולות וברקים, בקול שופר חזק מאוד, משה ידבר ואלוקים יעננו בקול...! -בפרשת יתרו 
ובפרשת משפטים התורה היתה מאוד פסקנית. משפטים. חייב. מותר. אסור. באמירות מאוד ברורות התורה חדרה לנו אל 

 תוך החיים. בכל התחומים.
ועשו ארון. לוקחים את התורה וסוגרים אותה בארון. מכניסים אותה לחדר שאף אחד לא נכנס לשם  ופתאום בפרשת תרומה:

 ת התורה...! מסתירים אותה. מאחורי 'סורג ובריח'.ושמים וילון...! מחביאים א
 אבל תורה הבאת בשביל שנלמד ונראה מה היא אומרת...!

 השראת שכינה, "ושכנתי בתוכם" הנושא של פרשת התורה הוא:  מדוע היא שם...?!
 כה.מה מותר מה אסור, הל הנושא הרשמי של התורה: כי יש שני נושאים שהתורה באה לעסוק בהם:

 שכינה, ושכנתי בתוכם. ויש מושג אחר שנקרא:
 התורה באה לתת השראת שכינה לכל מיני נושאים בחיים, לא כאמירה ברורה, אלא כמקור השראה.

 התורה מסתתרת מאחורי וילון ורק משפיעה על החיים. בצורה בלתי נראית. היא מקרינה אלינו.
 את היא השכינה.ז –איך שייראו החיים במקום שאין הגדרות ברורות 

 ההשפעה של התורה הלא פורמלית על החיים.
יום וצריכה להתחנן על עמה. תפלפל  03למשל: לא כתוב בשום מקום בתורה מה הדין במלכה שלא הוזמנה לבוא אל המלך 

  בש"ס ולא תמצא. אין הגדרה.
 היא תגיד: צומו עלי וכו. -אבל מלכה שחיה בהשראת התורה, במקרה כזה 

   ת זה בהר סיני? לא. זה בא מהשראת התורה.האם שמעת א
  זאת השראת שכינה. –ותלבש אסתר מלכות 

 ימי תענית דיבור, משהו מהשראת השכינה. 7מישהי אחרת אולי היתה מחליטה על 
התורה פותחת במצווה: "ויקחו לי תרומה" ועוברת ל "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו". למה אין הגדרה מדוייקת כמה להביא? 

 י יש נושא גדול: צריך שיהיה משכן.  כ –
 זהו לא ציר המשפטים של התורה. ההארה, האווירה, הרוח, מה שמסתובב בלב. זרימת החיים בלי הגדרות ברורות.

 זה מאוד מתבטא בתחומים הרחבים של החיים.
זה מופיע רק בסוף תצווה. ומולה בדיוק באמצע, הקטורת. ו –מול הארון נמצא מזבח הקטורת: התורה מאחורי פרוכת סגורה 

 ה'פיניש', המטרה.
 קשה להצביע עליו. מתפשט באוויר. התכלית של כל הסיפור: מה האטמוספירה שנוצרת מחייך. –קטורת זה ריח 

 יכול להיות שאדם לא עשה אף עבירה, אבל לא חשים ממנו את התורה. מי שחי תורה יש לו ריח גן עדן.
 שכינה.   -   ש שהתורה השפיעה עליו.יכול להיות זמר ששר , ואתה מרגי

      פרשת תרומה מציגה את התורה מזווית אחרת ממשפטים.
 נוכחות התורה. והקרנתה על תחומי החיים.-ובתרומה        התורה הנאמרת המדברת. - פרשת משפטים  

זה הכי משגע את עמלק. לא התורה, במובן הפורמלי. כשהוא בא היא עדיין לא ניתנה...!! עם מה עמלק רב? לא לקחנו לך 
 לא מאיים על המן, לא מנענע מולך לולב. רק יושב. לא כפייה דתית לא כלום... –מרדכי          אדמה , לא איימנו עליך...

 הקדושה שמתפשטת בחיים. ההארה הזאת. לק.אלא שיש שם השראת שכינה. זה מטריף את דעתו של עמ
 הוא לא מסוגל לסבול את זה.

 המטרה הגדולה היא לזכור מי אנחנו! –כשאנחנו זוכרים את עמלק 
 הוא ימחה... –הקב"ה יכול 'להסתדר' עם עמלק, "אמחה את זכר עמלק" 

 כנתי בתוכם".אבל הרבה פעמים האוייבים המרים שלנו, לצערנו, הם מזכירים לנו שאנו אומת "וש
 איפה היא השכינה בין כל החפצים.   כל הפרשה עדיין לא ברור איפה השכינה נמצאת באמת.

 ועשו את המשכן = נאמר על הבדים, הבדים הצבעוניים שמכסים את המשכן.
ביע היכולת לצבוע את החיים. זה הטבע שלנו. כל מיני חוטים ויישומים שנשזרים זה בזה. לא משהו שאפשר להצ –המשכן 

    לא שחור לבן. צבעוני.  -   עליו ולעקוב אחריו במדויק. החיים נהיים צבועים.
 ככה נראית שכינה, בהרבה צבעים של כל עמך בית ישראל.

ככל שמתקרבים לימי הפורים. יותר צריך לעסוק בנושא של השראת השכינה בתוכנו. וכן אלו ימים של לימוד זכות. לחפש 
בכל מיני נושאים בחיים. לפעול למען זה, לראות את זה, לשמוח על זה. ללמד זכות על איך שורה השכינה בהרבה מקומות. 

 היא המשימה הגדולה שלנו היום. לעסוק בזכויותיהם של ישראל. -ישראל 
גם למרדכי ואסתר היה על מה להעביר ביקורת, לא כולם היו איתם. מהמשתה ועוד... אבל הסיומת של המגילה היא שהוא  

 וב לכל עמו ודובר שלום לכל זרעו.היה דורש ט

 שבת שלום.  -  שנזכה להרבה שמחות, ישועות ונחמות, שהתפילות יותר יעלו למרום.
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 פנימי לא מוגהה – [תשפא ,תרומהערש"ק ] שיכתוב 


