
 

 

 

 

 

 

 

 369  גליון

 "בין אדם למקום" -פרשת תרומה 

 ישיבת "מרכז הרב", הרב עומר דוידוביץ

 

האם היינו מנסים להכניס פיל לתוך כיס? בודאי שלא. אם כן,  .)שמות כה ח( 1ְקָדׁש וְָׁשַכנְִתי ְבתֹוָכם"וְָעׂשּו ִלי מִ "

 כותב מרן הרב זצ"ל  שגם הם לא יכלכלוהו? -להבדיל, מה הוא טיבו של בנית בית ל"אלוקי השמים והארץ" 

תכן הבדלת מקום אצל ימציאות קדושת המקום... מקום המקדש... היא נשגבת מבינת אדם בהשקפה איך ת"

  2העליונה שלמעלה מכל משיגי הגוף?"הקדושה 

ין קדושת ימבאר שענזצ"ל '? מרן הרב  מעות של מימד "המקום" בעבודת דמה היא המשיש להבין , ובכלל, 

להתרומם ולהתקדם צריך להתרכז דם כדי משום שהא -זאת  , בני האדם. מצידנו.היא  –המקום הוא בעיקרו 

כך שעל ידי  ,בונים ישיבה – תורה  בונים בית. כדי ללמוד – ומשפחתי זוגיכדי לחזק קשר , לדוגמה  במקום מסוים.

 בלשון זו : הרבשם:שמבאר בדרך ריכוז ומיקוד נוצרת ההתקדמות. 

"...התיחדות קדושת המקום פועלת על בני אדם להיות מתרכזים לתכלית המעלה והקדושה וכבוד שמים, שמזה 

  בא יסוד ההדרכה השלמה האנושית בכללה".

יש אם כן להדגיש כי אין קדושת המשכן נשארת "רק" מצידנו, אלא מכיון שמימד המקום הוא כל כך עיקרי וחשוב 

ד' בורא עולם ומנהיגו נותן 'מראש' "גושפנקה" ומימוש של מימד אלוקי למקום, ונוצרת אז קדושה סגולית  –לאדם 

  .למקום המקודש

 :וכך בהמשך הדברים

"...הטובה השלימה ההיא בעצמה גורמת התייחדות המקום... ומזה נעלה אל עצם עניני הסגולות ששם השם ית' 

  ביקרת התייחדות המקום מראש מקדם, למען תצא התכלית השלמה לפי מדתן של בני אדם לתכלית שלימותן".

מה  ?מקומן של זבחים" "איזהוה: על שאלת המשנ 'עולת ראיה' וגם בסידורזצ"ל מעין דברים אלו כותב מרן הרב 

עונה  כך  ? ועלבמקום זהעליו להיות שקרבן זה דהיינו  עבודת המקוםלמה לנו ו –שאלה זו  ה של שבעצם פשר

 הרב:

  3נים"ן הבא מתוך הצורך של ההבלטה המוחשית אשר למושגים העליויהיא עני מהות המקום בכלל,"

ישארו י, כלומר שהמושגים העליונים לא המושגים העליונים "הבלטת" כאן עלמדובר בנוסף ל"ריכוז", 

זהו הענין ו – באופן ממשי.עבודת הקודש תורגש ותוחשבעוצמה. כך ש אלא יחדרו לתוך החייםוקלושים מופשטים 

 של בין אדם ל"מקום".

הרמב"ן מסביר שבנין המשכן היא המשמרת  ?היאך היא הדרך להתקרב אל ד' ולהתחזק במצוות :שואליםהרבים 

 -אם ניתן מקום לקודש  .המילה "מקום" היא מלשון "קיום" וחוזקוכן  את אותה התגלות שכינה שהיתה בהר סיני.

כי אז ייבנה  –צמה עובבחיינו כפירושו של מרן הרב, שהקודש יהיה המרכז של יומנו, ונשתדל לחיותו במעשים ו

 המשכן בתוכנו.
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