ב"ה

מראי מקומות לשיעור פרשת ויקהל פקודי תשפ"א

הרב שבתי סלבטיצקי שליט"א

למה אני לא מושלם ? מקדש שלמעלה ומקדש שלמטה
אור החיים שמות פל"ו ,ח ד"ה 'ויעשו כל חכם " :טעם אשר החזיר הכתוב על כל הפרטים ולא הספיק לומר
ויעשו כאשר ציווה ה' את משה ,על דרך אומרם ז"ל בכפל פרשת אליעזר עבד אברהם כי מתוך שחביבה
עליו נכתבה שתי פעמים ,וכמו כן גילה הכתוב בעניין מעשה המשכן כי חביב עליו ,ולכן נכתב שתי פעמי".
ועי' לקו"ש חט"ז
מדרש רבה במדבר פרשה יב פסקה יב  " :להקים את המשכן א"ר סימון בשעה שאמר הקב"ה לישראל
להקים את המשכן רמז למלאכי השרת שיעשו אף הם משכן ובעת שהוקם למטן הוקם למעלן והוא משכן
הנער ששמו מטטרון שבו מקריב נפשותיהם של צדיקים לכפר על ישראל בימי גלותם ולכך כתיב את
המשכן שמשכן אחר הוקם עמו וכה"א מכון לשבתך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך".
שמ"ר פרשה לג פסקה ד "לך ה' הגדולה והגבורה וגו' כי כל בשמים ובארץ אתה מוצא כל מה שברא
הקב"ה למעלן ברא למטן.....

למעלן( :ישעיה ו) שרפים עומדים ממעל לו .למטן :עצי שטים עומדים......

למעלן כרובים ,שנאמר :יושב הכרובים .למטן ,ויהיו הכרובים ... .למעלן( :תהלים יא) ה' בהיכל קדשו.
למטן היכל ה." '.
"ולא עוד אלא שחביבין כל מה שלמטן משל למעלן… תדע לך ,שהניח מה שלמעלן וירד בשלמטן,
שנאמר :ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם .הוי( :ד"ה א כט) כי כל בשמים ובארץ .ואומר( :חגי ב) לי הכסף ולי
הזהב אמר ה' צבאו".
אור החיים ל"ט " :עוד ירצה שהיו אומרים בשעת המלאכה הרי אנו עושים דבר זה כאשר צוה ה' את משה".
רמב"ם בכורת פ"ה ה" א "רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים אפילו יצאו שני ראשיהן כאחד אי אפשר שלא
קדם אחד הואיל ואין ידוע אי זה מהם יצא ראשון".
רש"י בכורות יז" : .א''א לצמצם .שיצאו שני ראשיהן כאחד אלא האחד יצא תחלה ולא ידעינן הי ניהו"
בכורות יז " : .תא שמע ממדת כלים ממדת מזבח .שאני התם דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד
ניחא ליה".
בר"ר פרשה יא  " :כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשיה ,הדא הוא דכתיב ׳אשר ברא אלוקים
לעשות׳ אשר ברא ועשה אין כתיב כאן ,אלא לעשות לומר שהכל צריך תיקון" .
תהלים ו ,ח" : ,ותחסרהו מעט מאלקים" .עייין מהר"ן פ"ט.
שמות כ"ז ,יז" ,ומשה נגש אל הערפל אשר שם האלקים".
מד"ר שיר השירים פ"ז ,א : ,ר' שמואל בר תנחום ור' חנן בריה דר' ברכיה בוצריה בשם ר' ירמיה :אומה
שעשתה שלום ביני ובין עולמי ,שאילו לא קבלה תורתי הייתי מחזיר עולמי לתהו ובהו.

