
 

לי תרומה", וידוע שכוונת התורה על    בפרשתנו כתוב "ויקחו
שבאה  הדרש,  דרך  על  לפרש  ונראה  וכסף.  זהב  תרומת 
התורה ללמדנו שיש שתרומה שאינה פחותה מזהב וכסף,  
ואדרבא מעלתה גדולה יותר, והיא מילה טובה או חיוך או  
פירגון... וכמו שדרשו חז"ל בכתובות (דף קיא.) על הפסוק  

לבן שנים אלא ליבון שנים, "ולבן שנים מחלב" אל תקרי ו
מכאן שגדול המלבין שנים חברו יותר ממשקהו חלב. נדמיין 
אב   חודש  באמצע  יהודה  במדבר  הולך  אדם  לעצמנו 
(אוגוסט), השמש קופחת, רותח, כולו מזיע. הוא פותח את  
אליו   מגיע  חברו  ולפתע  נגמרו...  שהמים  ומגלה  המימייה 

לם לא מספיקה עם כוס קולה קרה ביד... שום תודה שבעו
יותר   גדול  לחברו  שהמחייך  אומרים  וחז"ל  לו.  להודות 
מאדם כזה... לפעמים הצורך הנפשי לחיוך פירגון או סתם  

  מילה טובה גדול יותר מהצורך הגופני של מאכל ומשקה. 
נמצאים אנו לקראת ימי הפורים הקדושים, שעיקר מעלתם 
 הוא השמחה. עלינו לדעת כי על ידי שאדם שמח ומשמח

את ילדיו, אשתו, הוריו, חבריו, או סתם את השני... מחייך, 
מפרגן, "זורק" מילה טובה, זוכה לעשות את החסד הגדול 
שמפרגן   אדם  אוהב  לא  (מי  לעצמו  וגם  לאחרים  ביותר 
תקופת   תקופתנו  על  בעיקר  אמורים  הדברים  לו...). 
עם הבריאות  יהיה  מה  בחשש  חיים  אנשים  שבה  הקורונה 

לים מבדידות ומריחוק חברתי. ובפרט בימים והפרנסה. סוב
לכנסת הבחירות  טרום  והלכלוך    ,אלה  ההשמצות  שבהם 

ויומיומי רגיל  דבר  הוא  אחר  ציבור  על  או  השני  על   ,אחד 
לצערנו. ולכן חובה עלינו לעשות ההפך, מי יודע מה מילה 

יכול לעשות  אפי' קטן  אחת טובה, או חיוך אחד, או פירגון  
  ההפך... שני. וחס וחלילהל

עלון זה כשמו כן הוא, בא לחבר בין אחד לשני, וכמובן אל  
אחד  לשמוח  לשני,  אחד  שנחייך  לגרום  שבשמיים.  אבינו 

, וגם את עצמנו... לראות את  אחד את השניבשני, ולשמח  
היופי שבכל אחד ואחד מאיתנו, לא משנה ימין שמאל או  

למות  מרכז, דתי חילוני או חרדי, העיקר, יהודי! חלק מהש
הענקי של עם ישראל. יהי רצון שנזכה  להתחבר כל אחד  
שבשני.   הטוב  את  רק  ונראה  השני,  של  למעלותיו  ואחד 
וכתפילת הרה"ק ר' אלימלך מליז'ענסק זצוק"ל, "אדרבה 
חסרונו",   ולא  חברנו,  מעלת  אחד  כל  שנראה  בליבנו  תן 
וחסד,   תורה  להגדיל  יצליח,  בידינו  ה'  שחפץ  ויה"ר  אמן. 

  אמן.  להתחבראהבה אחוה שלום ורעות, לחבר ו ולהרבות
  

   שבת שלום ופורים שמח!
     א.כ.

 

 
  

  איך לעבוד על המידות.  
  מצווה הקדוש ברוך ממשה להקים את המשכן וכליו ואף מפרט בפרשתנו  

  מהכלים  והנה ברבים  ומה מידות אורכו רוחבו ועוד.  אך צריך להיות כל אחד מהכליםהי
חוזר הביטוי "מקשה" שפירשו, לייצר את אותו הכלי מחתיכת זהב ולא ממספר חתיכות 
שנפרדו יחד לאחר מכן, כלומר, אל תעשה את קני המנורה בנפרד ואת ירכה בנפרד 
ואת פרחיה, ולאחר מכן תחבר את כולם למנורה מושלמת אחת. אלא מראש תייצר את 

  המנורה כולה על ירכה קניה ופרחיה כאחד. 
ואכן משה רבנו התקשה בכך, עד שאת  ורת  צ  זו מקשה מאד על בניית הכלים,  בניה 

לבצע באמצעות השלכת כיכר זהב לאש,    הקדוש ברוך הואבניית המנורה "הציע" לו  
  ובאופן פלאי בתוך האש נוצרה המנורה מאליה. 

להבין בכך מהי עדיפות של כלי העשוי מקשה אחד ללא חלקים שמצטרפים יחד   ויש
מושלם מול כלי אחד הדומה לו מאד אשר נעשה מכמה חלקים שהולכים ומרכבים לכלי  

כלי מושלם אחד? וכי מי שמביט או משתמש בכלי לאחר שיוצר, מצליח להבדיל בין כלי 
  שנעשו במספר חלקים לבין כלי שנעשה בחלק אחד בלבד? 

  והתשובה לכך היא "שלימות", ונסביר... 
ללקוחת בעלי יכולת הוא באמת מכין את זה מכמה צורף מומחה המכין מנורת זהב    גם

הכין  לא  הוא  בעצם  כשנתבונן  אבל  אחת.  למנורה  כולם  את  מחבר  ובסיומו  חלקים, 
אחת,  כולם למנורה  את  ולבסוף חיבר  ובסיס,  ירך,  פרח,  הכין קנה,  אלא הוא  מנורה 

  , אלא באיכותו. המוגמרההבדל הוא לא במוצר 
של    וניתן בליין  המיוצר  משטיח  יקר  יותר  הרבה  עולה  יד  עבודת  שטיח  דוגמא:  לזה 

מכונות חשמליות, למרות שלרוב השטיח המיוצר ע"י המכונה יפה יותר ומדויק יותר מזו  
  נגזר מחירו. ,שונהוהשקעתו אולם מכיוון שאיכותו  ,המיוצר ידנית ע"י האומן
  ויש לנו בזה לקח לחיים. 

ר על מידה מסיומת או על מחדל מסוים בחייו הגורם לו להיכשל  אדם שמנסה לגבו  ישנו 
קבוע באופן  כלשהי  מעלה  בעבירה  היא  המגונה  המידה  בידיעת  ההכרה  (כשעצם   ,

. אבל מה..., הוא מזניח את יתר הבעיות שלו וחושב לעצמו שאם בכל תקופה  נפלאה)
ועל ידי כך יום במידה אחת מן השורש, ואחרי שיסיים יעבור למידה הבאה,    להוא יטפ 

  אחד הוא יהיה מושלם, והוא טועה. ונסביר... 
אם אדם סובל ממידת הגאוה הוא מתחיל לעבוד בימים האלה על מדה זו הוא   למשל

הוא   בזמן  בו  אולם  אחרים,  על  להתנשא  ולא  אדם  כל  מול  דעתו  להשפיל  מקפיד 
על  חומד../מתלוצץ/מחניף/משקר/מרכל יעבוד  הוא  אחד  שיום  מאמין  הוא  מידה . 

מושלם. אולם פרשתנו מלמדת אותנו שישנה דרך   אדם נוספת וכך אט אט הוא יהיה  
כאחד.   המידות  בכל  יותר  טוב  להיות  מאדם  הדורשת  דרך  יותר,  טובה  שלימות  של 

אחד    ,כלומר במידה  מיוחדת  קריטית  מהתקדמות  קטנה,  כללית  התקדמות  עדיף 
אן אתמול, אני אדם חדש, ואני  בלבד. ההחלטה צריכה להיות אני לא אותו אדם שהיה כ

מתחיל בכך שאני משתדל להקפיד על הכל. ההבדל הוא בכך ששינוי משמעותי של  
אדם בכל הליכותיו הוא שינוי שע"י זה יהיה אדם אחר, מהות אחרת של איכות שונה, 
הוא נהיה "מקשה זהב", חתיכה אחת שלמה ומיוחדת באיכותה, ולא פסיפס של רכבים  

וד מידה הולכת ומושלמת באדם, יתר המידות ממשיכות להשחית משתנים, אשר בע
  אותו ואת נשמתו .

שע"י כך הוא בתהליך של מנורת הזהב בתחילת דרכה, ובעזרת ה' עד סופה  נמצא  
והנהגתנו,  מדותנו  בכל  להתחזק  יתברך  השם  יזכנו  והמוגמרת,  המושלמת  הטוב 

            ולעשות רצונו כרצונו כל הימים בנחת ושלוה.
 שבת שלום ומבורך! ופורים שמח!  
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  זכור -פרשת תרומה 
 ' אדר תשפ"א זיום שישי 

  ע"ה  בת שבע קנבייסקיהנהגת אשת חבר כחבר הרבנית  

  שליט"א  חיים קנייבסקיאשת חבר לגדול הדור מרן שר התורה 
בפורים לא נחה לרגע, אף על פי שלא רצתה לקבל מתנות אבל כשהביאו מתוך מצוה של משלוח מנות קיבלה את כולם בשמחה, 

מיד מחלקת לאחרים ועד מוצאי פורים כבר לא נשאר   ההייתמחזירה לנותנים כפל כפלים, ומה שבכל זאת נשאר בבית  השהייתאלא 
    דבר אצלה.

  ולא   ,שלא שייך שיעבור הפורים בלי שיעברו גם בביתה וקיבלה את כולם יפה, הרגישו נוח וישבו זמן רבכל אלו שהשתכרו בפורים ידעו  
  היה אכפת לה הרעש הטרחה והלכלוך שהם גרמו.

  
  מתוך הספר "הרבנית"

 

בביתר   הגרים  הורי  השנייה,  האינתיפאדה  בזמן  זה  היה 
בדיקות, עילית היו צריכים ללכת לירושלים אל הרופא לכמה  

  . "מחנה יהודה"בשוק  סידורים אצל השעןואחר כך ל
שלהםהורי   התור  את  ופספסו  מאוחר  מעט  ולכן  ,  הגיעו 

ה  קיבלהרופא   בתורהיו  שאנשים  את  אמר  אחריהם  אבי   .
כי אם לקבל גזרת ה'    ואין מה לעשות  ,שהכל לטובהאימי  ל

  . באהבה
הו השוק י  רכאשר  אל  בדרכם  שהיו  שמעו  פ ה,  ע"י    יגועיה 
והיו  שהתפוצץ  מתאבד  יישמעאל זה  רח"ל  הרבה    בפיגוע 

מתבררה"י  הרוגים היה    ,.  הפיצוץ  היו   היכןשמקום  שהורי 
אם לא היו  ...  שאירע הפיגוע  שעההצריכים להיות, ובאותה  

אותם, עוקפים  והיו  לתור  היה    מאחרים  מה  יודע  עולה מי 
  "."חסדי ה' כי לא תמו כי לא כלו רחמיו ...בגורלם, גורלי

  א.נ.כ.
 

 עילוי רוחנירוצה 
  יקירך? ל

 למענו! קוםהמזה 

ישועה בכל רוצה 
  ? העניינים

 !לךש  קוםהמפה 

בשבח והודיה  לה' יתברך אנו 
שמחים שזכינו ה' יתברך לחנוך  

(תמונות   החדש בית הכנסתאת 
של בהכ"נ במדור מהנעשה  

  . בשטח...)
ודת ה'. במקום של תורה, וע

 מגדל אור להפצת היהדות
  . בעפולה וגלילותיה

זכינו כמו כן בחסדי ה' לייסד  
תפילת נץ כל בוקר, בימים שהנץ  
מאוחר יותר ישנו לימוד של שעה 

לפני התפילה. ובימים שהנץ 
מוקדם, הלימוד הינו חצי שעה  

  חברותות. אחר התפילה ב
  הרוצה להצטרף מוזמן! 

בעזה"י לאחר שיסיר ה' מעלינו 
נייסד שיעורי   ,קורונהנגיף האת 

  תורה ותפילות מנחה וערבית. 
זמני שחרית וכולל נץ הינם 

 . 3בעמוד 

 ארוש בן אילניתסהר  להצלחה ורפו"ש לבת סיידון בן רחלשמעון 
  ורעייתו

 יימא קל שרע  לז

זיווג הגון מיכאל 
 בן אריסה

ששון קסרי 
 הכהן בן שרה  

  אהרון בן ריטה 
 דניאל בן אסנת  

אליהו (אילושה)  
  זיווג הגון   בן דבורה 

 דניאל בן בלה 

 הפעילות נעשית בבהכ"נ "קדוש יעקב".

 



 

 

 
בקריאת זכור יש בעל קורא דקדקן שקורא בספר תורה לא מהודר, ומצד שני יש ספר תורה 

 דקדקן, מה עדיף?מהודר שקורא בו בעל קורא לא 
 עדיף ספר תורה מהודר, מכיוון שהוא חפץ המצווה (דהיינו, שבו עושים את המצווה).

 
 הבנו שצריך לתת מחצית השקל. כמה? מתי? ולמי?

₪ על כל אדם ואדם מגיל עשרים ומעלה, ויש להחמיר מגיל שלוש עשרה ומעלה,  26סכום של  א.
ומתחילים לתת אותו מראש ב. יך לתת על עובר. ומכל מקום טוב לתת אף על הקטנים, ואין צר

 ויש לתורמו למוסדות תורה וכן לאברכים. (חזון עובדיה פורים עמוד קב' והלאה). ג. חדש אדר. 
 

 השנה חל פורים ביום שישי, יש דינים מיוחדים השנה בגלל זה?
  יש לעשות את הסעודה בבוקר, ואחריה לישן מעט. וכן כל שאר המצוות זמנם ביום.

 
 מותר לגבר להתחפש לאישה, או אישה לגבר?

 חס וחלילה. (עיין יחוה דעת, חלק ה' סימן נ').
 

 הייתי עייף קצת... ונמנמתי בקריאת המגילה יצאתי י"ח?
מנמנם דינו כלא שמע כלל שצריך לחזור ולשמוע, ואם שמע ולא התרכז, יצא. ויש לשמוע את 

פי' מילה אחת צריך לחזור ולשמוע מתוך מגילה כל המגילה מתוך מגילה כשרה, ואם לא שמע א
כשרה מאותו מקום. ואם הפסיד והרגיש מייד, יכול לקרוא מתוך החומש ולהדביק את הבעל 

 פג').    -קורא. (חזון עובדיה פורים עמוד עח' ו
 

השתכרתי ונפלתי מחמת השכרות על חבר שלי ושברתי לו את המשקפיים, האם אני צריך 
 לשלם?

 רח').-. (עיין חזון עובדיה פורים עמודים רז'חייב לשלם
 

 אני רוצה לשלוח משלוח מנות שהוא לא אוכל (מכשיר חשמלי, או ספר מעניין) יוצאים בזה י"ח?
 לא יוצאים בזה ידי חובה. ומכל מקום רק משלוח אחד חל עליו חיוב, והשאר זה מדין להרבות

 חברים), ולכן אפשר במה שרוצים. (חזון עובדיה פורים עמוד קכ').-( ֵרִעים
 

קריאת מגילה ומתנות לאביונים), -למה צריך לעשות בירושלים פורים משולש, בימים שישי (
 משלוח מנות וסעודת פורים)?-על הניסים, וקריאת התורה של פורים במפטיר), וראשון (-שבת (

ור לקרוא את המגילה, הקדימו הקריאה ליד' שזהו זמן רוב מכיון שחל טו' אדר בשבת ואס א.
העולם. וליום ראשון אי אפשר לדחות, שהרי כתוב במגילה "ולא יעבור". ומתנות לאביונים תלוי 

מחכות) לקריאת המגילה, ולכן שתי מצוות אלו -בקריאת המגילה, שעיניהם של עניים נשואות (
ועל הניסים בהזכרה בתפילה ובברכת המזון,  קריאת התורה במפטיר ב.זמנם ביום שישי. 

משתה ושמחה עושים ביום ראשון שלא לערב את שמחת הפורים  ג.אומרים בשבת שזה זמנו. 
בשמחה של שבת. וכן משלוח מנות דוחים ליום ראשון. ומכל מקום כתבו האחרונים, שישתדל 

. ויש לרב לדרוש בשבת לעשות גם בשבת משלוח מנות ולהוסיף בסעודה עוד מאכל, ולשתות יין
 בענייני הפורים. (חזון עובדיה פורים עמוד ריב' והלאה).   

 
 

 

לא כהרגל מהעבר הנני הביכורים של צדיק תלמיד חכם נדיר ורב המעש רבי אוריאל קלנטרוב שליט"א רב הקהילות שכל מהלכיו והליכותיו קידוש שם שמים ולשם שמים, ש למען אותיות בתיבות ושורות בגליון
 נת אל תמנע טוב מבעליו ישראל קדושים שותף במורשה קהלת יעקב:להביא כמה מחשבות ודיבורים מהדרשות שזכינו לשמוע שעשו התלהבות של קדושה ורוממות, כשכותב השורות אינו מטיף אלא בבחי

ונכלל גם מצוה בפני עצמה במנין המצוות או רק הכשר מצוה לקיום המצוות במשכן ובמקדש,   ועשו לי מקדש : בהבנה ראשונית ומבט ראשון הוא פסוק מרכזי בחיים שנוהג רק בזמן שקיים בית המקדש, ועל כלי המקדש חלקו הראשונים אם הם
ו על הל' כלי  המקדש], ובכל זאת מפני חשיבותו מובא ארון העדות בפני עצמו גם בברכות נה בזו המצוה אפילו ארון העדות, [ולהרמב"ם הארון אף אינו בין שבעה כלים בפ"א ה' בית הבחירה ה"ו עיי"ש דרך חכמה לא ומבואר שיטתו במקומ

ודאי ראוי להקדים, [הרמב"ם כתב במנין  צרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ, הוא שהיה בצל ק'ל להקדים המשכן לכלים רק משום משל ממנהגו של עולם דוקא וצ"ב, אבל לשאר כלים ארוןע"א כשמשה רבינו אומר לבצלאל שהיה יודע ל
 ,, וצ"ב].המצות כ"ב: לשמור בית זה תמיד שנאמר : ובניך אתך לפני אהל העדת, כל הבית על שם העדות בבמדבר יח, ב

בתוכם, לשון רבים פתאום נאמר, מוכח שתכלית המצוה היא  ידוע דברי הקדושים האלשיך והאור החיים והשל"ה שהאריכו בכך שלעשות מקדש לשון יחיד נאמר, ושכנתי בתוכם, בתוכו לשון יחיד לא נאמר אלא
שו, אולם היעד והתוצאה חייבת להיות מקדש מאוחד אחד בלשון יחיד, מקדשות רבים וסגוליים ככל שיהיו אינם מצות ה', ושמענו מהנאמר עשיה בלשון רבים וע השראת השכינה אצל כל אחד ואחד מישראל.

מקום לכינוסים להביא את קרא בי כנישתא, אינו בית וויש ספרים קדושים שמפרשים שהמצוה רק אם יהיה מקדש אחד מאחד לכל לב ישראל, התכלית של בית כנסת לכנס לאסוף ולאחד, בלשון ארמית לכן נ
גם יצירת כינוס ואיחוד אוסף של חילוקי גופות באיחוד דבר ממשלה מגושמת זו או אחרת, אלא בית המאחד ומכנס ואוסף, מעין חג האסיף במועד שנאסף הגשמיות של התבואה [עפירש"י דברים טז, יג], ו

האחרים מדגישים, וכיצד בנין מגושם זה אמור להיות מאחד רוחני שכזה, וכבר כך שאל שלמה המלך במלכים א ח' פסוק ז"ך [בתפילת נשמות, ולא כאותם המשמיעים כמה מיוחדים הם ושיטתם בשונה מכל 
רץ, הנה השמים ושמי השמי לא יכלכלוך, אף ישב אלק'ים על האהסגולה לומר מפסוק יב פרק ט' פסוק ו'], תפילתו על בית המקדש שבנה, שיאמנו ויתאמתו כל דברי ה' לדוד אביו וכך גילה לשאול: כי האמנם 

 כי הבית הזה אשר בניתי.

ו שהביעו שם שמחתם לשמוע שהגשמת מצוות בפועל לפני מספר שנים בפרשה זו התכבדתי לדרוש בחנוכת הבית בהזמנת מכובדי הצדיק והגאון הרב שמעון רוזנברג בבית המעשים הטובים בעפולה, והי
בית מקדש של מטה, רק  ליא לעשות, לוקח מעשים מגושמים גם קטנים ככל שיהיו והופכם לרוחניים ברום המעלה, ובית מקדש של מעלה חייב להיות מכוון אך ורק על ידיהידיעה שאבינו אב הרחמן המפ

עומדים ומוסיף הרמב"ם אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, מדוע, כי אינם מעלים  הגשמיות ועולם תחתון ברצונו יתברך מנהיג עולמות רוחניים ועליונים, בסוד מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים
 לכן נקרא מכון לשבתך מוכן ומכוון על ידי היהודים המתמודדים עולמות בסולמות, אין להם ירידות מוכרות למעשיהם ודרגתם, אין להם נסיונות והתמודדויות, רק גשמיות ועולם של מטה מכוון עולם של מעלה,

אותה, היינו לא להסיח דעת בדיוק מאותו עמלק שמשפיל  ומנצחים עמלק וכל משטין, וכדברי ספר החינוך במצוה הר"ת , זכור בפה לא תשכח בלב כלומר: לא תשליך שנאתו ולא תסירה מנפשך בענין שתשכח
ב עם כל ההשפעות והיכולות ממקדש של מטה, וכיצד מגיעים למעשים נעלים אלו, איך יוצרים עולמות עליונים אותך למחשבה שהינך נפרד מעולמות עליונים, אלא לזכות תדיר להיות משפיע בסוד רצוא ושו

 מזוככים.

חניות, אלא רק מעשים בגוף יוצרים פניות והנאות בהסואת של רו ועשו לי, כמו מצות פרשת שבוע תרומה, ויקחו לי, למשה רבינו מגלה הקב"ה שמקדש וגאולה וכל דברי קדושה, לא עושים ולא יוצרים עם נגיעות
ידח ממנו נידח, גם בצלאל חוזר מה שאמר אליו משה: עשה מצב של יכלו הנשמות שבגוף לתקן עולם במלכותו לכל תרחיש ותכנית של גאולה שיהיו כל ישראל מקבלים זאת בגופם ולא רק ברוחם ונשמתן ולא 

רום ירוף אותיות של בריאת עולם ומנהגו של עולם יכולים להוות ולעשות משכן ומקדש להקב"ה, רק כאשר באמונה שלימה מביא האדם את עצמו למצב טלי, יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו וכו', רק צ
למעני עשה זה המעשה ה שעליה יחתום הקב"ה בעצמו, לי לשמי, שיהוייתו והימצאותו, נטול רצונות ונגיעות, כך ורק כך, בונים מקדש וכך בונים מקדש מעט ובתי כנסת, כך בונים בית יהודי בשלום אמת, עם ע

 ראוי הוא להיות שותף בבנין עולם עם בונה ירושלים ה' בב"א.

 

  -"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" 

דרשות מביא על פסוק זה שכל כלי וכלי מהמשכן היה עושה תיקון ופועל פעולה בדבר השייך לעניינו, ולא רק -זצוק"ל בספרו "עוד יוסף חי" הבן איש חי רבנו יוסף חייםאדוננו 
תיקון עצום ורב בדברים ל טוב ובגדי כהן גדול אשר כל אחד מכפר על עוון חמור פרטי וכן מנורה שולחן ומזבח, אלא גם שאר כלי שרת הנמצאים במשכן והמקדש כולם עושים פוע

ות של שניהם נעשים תיקונים הרוחניים. ואע"פ שגוף הכלי הוא כסף וזהב שהוא דבר גשמי, כיוון שאור הקדושה נכנס ונבלע בו הוא אליו כמו נשמה לגוף האדם שע"י ההתחבר
הוא כמו הנשמה בתוך הגוף ממש. ומבאר הבן איש חי, שהקדושה הנמשכת תוך גדולים ופעולות נוראות, כן הוא העניין בכלי המשכן והמקדש שאור הקדושה עצור ובלוע בהם ש

מדרש, שמשה רבנו בירך את הכלים הקדושים הללו נעשית ע"י הכוונה שמכוונים במעשיהם לשמו של ה' יתברך ובזאת הכוונה ממשיכים אור השכינה על מעשי ידיהם, וכמובא ב
ו "ויהי נעם ה אלקינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו", נמצאנו למדים כמה גדולה וחשובה הכוונה בכל עם ישראל שתשרה שכינה במעשה ידיהם, והם אמר

 מצוה ופעולה שעושים לכבוד ה' יתברך.

שאם -שיעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוין. ב'-כוונות שאומרים פסוק זה ובקיצור הם: א' 2ומביא רבנו בספרו בן איש חי הלכות (פרשת ויגש אות ו') שצריך לכוין 
 הסתלק אור הקדושה מחמת מעשינו הרעים תחזור להמשיך לנו אור הקדושה שנמשכה לנו ע"י מעשינו הטובים.

 -""ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו וכן תעשו

דרשות על הפסוק את מש"כ הרב ברכת טוב בשם מהר"ם ז"ל, דמשה רבנו ע"ה פעל ועשה המשכן התחתון ומט"ט (לא להגיד בפה -עוד מביא רבנו בספרו בן איש חי -"וכן תעשו"
"כד אוקים ליה משה למשכנא אתקם משכנא אחרא  רק בלב) שהוא ממונה על שם הפנים שהוא חנוך פעל ועשה המשכן העליון, כמו שאמרו רז"ל בזוה"ק (פרשת שמות דף ר"מ)

 על ידיה" שביום שהוקם המשכן למטה הוקם גם למעלה.

 וזו היתה כוונת ה' יתברך שקראו בשם משכן אותיות מ' ש' ממשה וכ' נ' מחנוך וקראו משכן ע"כ. 

רמוז, שצורך המשכן היה לטהר את ישראל מעונותיהם אשר סיבתם היתה הזוהמה והנה רומז הבן איש חי שהאותיות הנשארות לאחר ניכוי האותיות משמות הצדיקים הם חו"ה ל
 שדבקה בחוה.

אשר ידועים דברי הפלא יועץ שכל מקום שנבנה בית כנסת בית מדרש לה' יש באותו המקום אבן משהו מבית המקדש, ולכן בתי  "משכן יעקב"ברוך ה' שזיכנו לבית המדרש 
 , היינו שיש בהם מעט מבית המקדש.כנסת ובתי מדרש נקראים מקדש מעט

 וברוך ה' שזיכנו להרבות חיילים לתורה ולהגביר המקום בלימוד ושעורי תורה אשר תטהר אותנו מכל עוונותינו דוגמת המשכן שהקים משה.
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