
 

 רמב"ן על התורה
Selected	  Pieces	  from	  the	  Ramban’s	  Commentary	  on	  the	  Torah 

 מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג ירחמיאל פרייד
 ענין פסוק פרק

 עיקר הטעם שיהיה משכן בכלל ישראל והשארת שכינה שהיתה בו. ויחוד קדושת הארון וכרובים הקדמה כה
 סוד התרומה ג 
 מצוה מיוחדת להשתתף בעשיית הארון  י 
 סוד הכרובים שהם מרכבה לשכינה למטה כא 
 סוד השלחן שהוא שורש הברכה לעולם כד 

 גור אריה להמהר"ל
Selected	  Pieces	  from	  the	  Maharal’s	  Gur	  Aryeh 

 מלוקט ע"פ קונטרוס של הרה"ג יהושע דוד הרטמן
 ענין אות (ע"פ הוצאת ממכון ירושלים) פרק

 שלש תרומות המשכן כנגד ג' חלקי האדם שהשתתפו בחטא העגל ד כה
 חלקו של יעקב אבינו בקרשים  י 
 הצורך בשלש ארונות יז 
 העדות שבתורה ובלוחות כא 
 הכרובים, ותפילת יחזקאל שהשור יוחלף לכרוב כג 
 הלוחות מעכבים הארון, ולכך לא היה ארון בבית שני כה 
 למעשה של משה, והטעםאף במנורה צריך  לב 
 האם ה' הראה למשה רק את המנורה, או כל הכלים לח 
 מנין לומר שרוחב המשכן עשר אמות, ושחמץ אסור משש שעות ולמעלה ד כו
 "משולשים" בקרשים ובערי המקלט י 

  

5 Parsha Highlights for Further Discussion 

x אור החיים כה:י: The Aron is singled out as the only item in the mishkan that was commanded in the plural: 
 This is indicative of the nature of Torah. The entity of Torah cannot exist without the entirety of Klal .ועשו
Yisrael involved. He points out further that the details of its building are in the singular. Torah can be honed 
and developed by individuals, but Torah as a concept belongs to Klal Yisrael.  

x כז:טז העמק דבר : Both the outer curtain and the parochet were made of techeiles; which symbolizes a very 
high level of connectedness to Hashem. The inner curtains of the mishkan, however, were not. The Netziv 
suggests that this aspect of the Mishkan teaches that when one enters into kedusha, although one is still far 
away from accomplishing anything, they should take it very seriously in order to achieve their future goals. 
(This has many important applications for Baalei Teshiva who are just starting out.) This idea is the reason 
that the Shaarei Nikanor were so beautiful.  

x ״ר הירש ﴿(ישורון﴾) כה:ירש : Wood represents growth, while stone represents permanence. The Torah was 
given on tablets of stone to indicate the unwavering nature of Torah. But then, why does the Aron contain 
wood? It cannot be symbolic of the Torah, rather, it is symbolic of the Jew, who through learning and 
internalizing Torah can grow into a more elevated person.  

x רבינו בחיי כה:יח: The purpose of the keruvim was to indicate our understanding that Hashem directs the 
world through angels, who receive direct instructions from Hashem. The choice of keruvim was to 
demonstrate the love between Hashem and the Jewish people.  

x שפת אמת תרל״א ד״ה נתקשה:	  Moshe	  couldn’t	  understand	  how	  to	  build	  the	  menora,	  so	  Hashem	  showed	  
him. Then he threw the gold into a fire and the menora emerged. Surely one of these two events 
was superfluous? In fact, when a person struggles to ensure that they understand Ratzon Hashem, the 
things that they want to accomplish are achieved without effort - Hashem takes care of it.  



  

Foundations  
  המקדש  בנין  בית

The	  Building	  of	  the	  Beis	  HaMikdash 

The parsha begins with the commandment to build the Temple for God to reside.  Here we will discuss some of the issues and 
ideas related to this mitzvah 

1. Mikdash and Mishkan 
a. The parsha opens up with the commandment in pasuk ועשו  לי  מקדש  ושכנתי  בתוכם“ – ח.”	  	  However	  in	  the	  next	  

pasuk the language used is את  תבנית  המשכן.  Why does the description change between the מקדש and משכן? 
i. See Ohr HaChaim 25:8 who notes the distinction and explains that the מקדש is the general description 

for a dwelling of God that is a commandment for all generations, while משכן is the specific dwelling for 
God to be built in the מדבר. 

1. See also Minchas Chinuch 95:1 who understands that the general mitzvah of י  מקדש  ועשו  ל  is 
the general commend for each iteration of the mikdash and mishkan throughout history. 

b. As	  opposed	  to	  Rambam	  and	  aforementioned	  sources,	  the	  Sma”g	  cites	  the	  verse	  (Devarim	והיה  המקום   (12:11  
 .אשר  יבחר  ה'  אלקיכם  בו  לשכן  שמו

i. Kesssef Mishnah (Hil. Beis	  HaBechira	  1:1)	  explains	  why	  the	  Sma”g	  chose	  a	  different	  verse. 
c. The Rambam begins Hilchos Beis HaBechira (1:1-4) with a history of each iteration of the Mikdash: 

i. 2448 – Jewish people leave Mitzrayim 2448 
ii. 2449 – Establish Mishkan  

iii.  2488 – Jewish people enter EY 
iv. 2488-2502 - Mishkan Gilgal – Stood for 14 years 
v. 2502-2871 - Mishkan Shiloh stood for 369 years 

vi. 2871 -2928 - Mishkan Nov and Mishkan Givan combined years were 57 years  
vii. 2928 – Beis Rishon Built (480 years after Mitzrayim see מלאכים  א'  ו:א) lasted 410 years 

viii. 3338 – Beis Rishon Destroyed 
ix. 70 Years Galos (Purim Story) 
x. 3408 – Beis Sheini – 420 years  

xi. Chanuka Story 
xii. 3829 Destroyed Beis Sheini 

2. What Mishkan and Mikdash Represent 
a. There seems to be a dispute as to the primary purpose of the Beis HaMikdash.  The Rambam (Beginning of Hil. 

Beis HaBechirah) emphasizes the point of the Beis HaMikdash as a place to offer sacrifices.  While the Ramban 
exmphasizes the point of the Beis HaMikdash was to continue השארת  השכינה. 

i. Ramban’s	  introduction	  to	  the	  parsha	  explains that the Beis HaMikdash served as a perpetuation for 
the Sinai experience 

ii. See also Minchas Asher 48:2 who explains based on the disagreement of the Rambam and Ramban 
whether building the vessels of the Mikdash are also a part of the mitzvah.   

b. See Gur	  Aryeh	  Va’Yatzei	  28:17	  #23	  as	  well	  is	  in	  Beshalach	  15:17	  #23	  which	  explains	  that	  the	  Beis	  HaMikdash	  
is the bridge between heaven and earth, the spiritual and the physical. 

i. See Maharsha Kesubos 5a who similarly explains that the Beis HaMikdash connects הדין  ומדת    מדת
 הרחמים
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M I K D A S H  A N D  M I S H K A N  

  שמות  פרק  כה  פסוק  ח

  :ְּבתֹוָכם  ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  ְוָעׂשּו

  אור  החיים

  וגו  מקדש  לי  ועשו   המשכן  תבנית  את  דכתיב  משכן  וקראו  בו  חזר  ותיכף  מקדש  קראו  למה  לדעת  צריך'.   כי  ונראה.
  שם  ישראל  שיהיו  זמן  בכל  לארץ  בכניסתן  בין  במדבר  בין  הזמנים  כל  כוללת  עשה  מצות  היא  מקדש  לי  ועשו  אומרו
  לדורות   ה  שאסר  שמצינו  אלא  בגליות  אפילו  כן  לעשות  ישראל  היו  וצריכין,   המקדש  בית  שנבנה  מעת  המקומות  כל'
  שעל  נשמע  שיהיה  משכן  ועשו  אמר  לא  ולזה,  הנחלה  ואל  המנוחה  אל  עתה  עד  באתם  לא  כי')  ט  ב"י  דברים(  כאומרו

  זו  מצוה  נאמרה  לבד  זמן  אותו   אבנים  בנין  בו  לבנות  מקום  שאינו  במדבר  הנעשה  פרט  אמר  כלל  דרך  שצוה  ואחר.
  ועשו  דכתיב'  לה  בית  לעשות  עשה  מצות  הבחירה  בית  מהלכות  א"בפ  ם"רמב  שכתב  ותמצא.  האמור  כסדר  משכן  שיעשה

  כאן  עד  מקדש  לי   שכתבנו  כמו  הלשון  משינוי  הוא  וטעמו,   אותו  שעושים  מעת  כי  מקדש  לי  ועשו  באומרו  ירצה  עוד.
  :לו  יש  קודש  ודין  מקדש  הוא  הרי  שכינה  בו  שרתה  לא  שעדיין  הגם  לי  כאומרו  יתברך  לשמו

  מנחת  חינוך  מצוה  צה  אות  א

  כולל  זו  ע"מ  הנה.  בקיצור  דינים  קצת  ואכתוב  הבחירה  בית  הלכות  מ"בר  באריכות  מבוארין  אלו  דינים'.  כו  ה"ב  לבנות
  וגבעון  ונוב  שילה  כגון  ירושלים  וקודם  בירושלים  ק"בהמ  כ"ג  וכולל  במדבר  ה"מרע  שעשה  המשכן   הרבה  והנה.
  ש"ב  ובין  ה"שהע  שבנה  ראשון  בית  בין  וגם  בירושלים  המקדש  ובין  בשילה  המקדש  ובין  במדבר  המשכן  בין  שינויים

  ואליהו  ביחזקאל  סתומים  דברים  הרבה  שיש  ב"ב  העתיד  הבנין  ובה  ביחזקאל  המפורשים  דברים  מעין  גולה  עולי  שבנו
  בפי  י"וכפירש  לדורות  תעשו  וכן  מפסוק  ילפינן  ו"ט  שבועות  עיין  לדורשם  עתיד   החומש'   דהיה  ז"ע  הקשה  ן"והרמב.
  בכתב  הכל  ה"דהמע  א"כש  נביא  י"עפ  היה  הכל  כי  כתב  ח"ובאוה  מ"וערא.  מקדשות  בתי  ובין  המשכן  בין'  שינויי  כמה
  ל"צ  במקדש  והנה.  לך  וינעם  ש"ע  ת"מה  והכל  ק"רוה  פי  על  מקראי  ודרשו  מ"הל  להם  היה  והנביאים  השכיל  עלי'  ה  מיד

  הר  על  נבנה  והיה  ישראל  עזרת  ונקראת  ועזרה  אולם  היה  ההיכל  וקודם  היכל  היה  וקודם  מחיצה  והיה  קדשים  קודש
  לעולמי  המקודש  הזה  במקום  רק  לעולם  מקום  בשום  הבית  יבנה  שלא  נחלה  נקרא  וירושלים  נביא  פי  על  הכל  המוריה

  היא  והעזרה)  שוה  ואולם  היכל  קדושת  אי  א"במק  ה"אי  ויבואר(  היכל'  נקראי  והאולם  והקודש  הקדשים  קודש  והנה.  עד
  י"וע  ואולם  והיכל  ק"ק  והנה.  וסורג  וחיל  נשים  עזרת  היה  ישראל  לעזרת  וקודם  נקנור  שער  עד  ישראל  עזרת  נקראת

  היה  מ"ומ  לויה  מחנה  היה  הבית  הר  פתח  עד  נשים  עזרת  דהיינו  שקודמת  והעזרה  במקדש  העיקר  והיא  שכינה  מחנה  היא
  בונין  היה  לא  שכינה  מחנה  הנקרא  הזה  והבנין.  במקומו  א"כ  ויבואר  הבית  הר  קדושת  מהם  מחיצות  באותן  ז"זע  מעלות

  ובכל  נ"בע  אבל  הזה  הבנין  בכל  בולט  עץ  עושין  ואין  כלל  בעץ  לא  אבל  בלבנים  בונים  אבנים  מצאו  לא  ואם  באבנים  רק
  שמותר  כ"ג  ד"הראב  דעת  עראי  ובנין.  לזה  הסכים  מ"שהר  ל"ומ  מ"כ  ועיין  מ"בה'  מה  ד"בראב  ה"כ  איסור  אין  הבית  הר
  שבונים  עץ  של  קורות  או  ואבנים.  תטע  לא  במצות  שופטים  פרשת  ל"ועמש  שם  מ"וכ  ד"ובראב  ם"עכו  מהלכות  ז"ועפ
  ש"ומכ  כ"לבה  מתחלה  שחצבן  וקורות  ואבנים  גבוה  לשם  מתחלה  נחצב  שיהיה  צריך  שכתבתי  כמה  דמותר  הבית  בהר
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  לשם  שחצבן  ואבנים  גבוה  לשם  נקרא  הבית  הר  דכל  מלשונו'  ונרא.  כאן  מ"בר  ה"כ  הבית  בהר  אותן  בונים  אין  להדיוט
  אפי  היינו  המקדש  בבנין  לקובעם  מותרים  ה"ה   גבוה  לשם  נקרא  ה"ה  דכל  שכינה  במחנה'   בלילה  ק"בהמ  בונין  ואין.

  כו  הקים  וביום  שנאמר   כ"צה  עד  ש"מעה  ובונים'   המקדש  נפסל  אינו  ודאי  בלילה  בנו  אם  אבל  לכתחלה  דהיינו  פ"ונ.
  שבת  ש"וכ  ט"י  דוחה  ק"בהמ  בנין  ואין  זה  בשביל   וע.   בית  בנין  יהא  יכול  דיבמות  ברייתא  מביא  ו"ט  שבועות  י"רש'
  ט"י  ד"א  ה"בלא  המסקנא  לפי  והנה.  ביבמות  ועיין  הם  שבתות  בכלל  ט"וי  תשמורו  שבתותי  את  ל"ת'  וכו  ש"ד  המקדש
  עשה  ט"די  סוברים  ע"כ  דלאו  הפסוק  י"רש  מביא  לה  קאמר  ס"הש  דסתם  אך  ד"בכ  ל"כדקי  ת"עול  ט"וי  עשה  ה"ב  דבנין
  אם  מ"ונ.  ט"מה  ד"א  תעשה  ולא  עשה  ל"ה  ט"די  שם  א"כר  ל"דקי  להלכה  אך.  מקומות  ושאר  מ"ב'  פ  שבת'  ע  תעשה  ולא
  אך  נדחה  דהלאו  ג"בכה  לוקה  אינו  א"קמ  חולין'  תוס'  וע  ע"פא  בפסחים  א"ריב  לשיטת  ת"העול  ד"שא  דמחמת  ובנה  עבר

  .ט"י  משום  לוקין  כ"א  הכתוב  דגזרת  מטעם

  סמ"ג  מצות  עשה  סימן  קסג

  של  זרעו  ולהכרית,  מלך  להם  להעמיד,  לארץ  בכניסתם  ישראל  נצטוו  מצות  שלש  תניא)  ב,  כ  סנהדרין(  גדול  כהן  בפרק
  הירדן  את  ועברתם)  יא  י,  יב  דברים(  שנאמר  הבחירה  בית  לבנות  מסביב  אויביהם  מכל  המקום  להם  שיניח  ואחר,  עמלק

  אתכם  מצוה  אני  אשר  כל  את  תביאו  שמה  שם  שמו  לשכן  להיכם  -  א'  ה  יבחר  אשר  המקום  והיה  כך  ואחר  בארץ  וישבתם
  בית  בניין  של  זו  מצוה  זמן,  עמלק  והכרתת  המלך  העמדת)  קטו  קיד  עשה(  למעלה  מנינו  וכבר,  וגומר  וזבחיכם  עולותיכם
  אויביו  מכל  לו  הניח'  וה  בביתו  המלך  ישב  כי  ויהי)  ב  א,  ז  ב  שמואל(  בדוד  אומר  הוא  וכן  דוד  ימי  עד  הגיעה  לא  הבחירה
,  היריעה  בתוך  יושב  א]להים  -  הא')  [ה  ברית(  וארון  ארזים  בבית  עומד  אנכי  הנה  הנביא  נתן  אל  המלך  ויאמר  מסביב
  [ו(זה  דוד  ויאמר  שנאמר  המוריה  בהר  ירושלם]ב[  הוא  הנבחר  והמקום   [ה[  בית  ב]הוא)   לעלה  מזבח  וזה  אלהים]ה']

  )ג"ה  א"פ  הבחירה  בית  ם"רמב'  עי(  עד  עדי  מנוחתי  זאת)  יד,  קלב  תהלים(  ואומר  ישראלב]ל)[ב(

  כסף  משנה  הלכות  בית  הבחירה  פרק  א  הלכה  א

  לבנות  שצונו  הוא  עשרים  מצוה  שלו  המצות  בספר  רבינו  ל"ז.  מקדש  לי  ועשו  שנאמר'  וכו'  לה  בית  לעשות  עשה  מצות
  והוא  שנה  בכל  והקבוץ  לרגל  והעליה  ההליכה  תהיה  ואליו  תמיד  האש  והבערת  ההקרבה  יהיה  בו  לעבודה  הבחירה  בית

  בית  להם  ולבנות  מלך  להם  למנות  לארץ  כניסתן  בעת  ישראל  נצטוו  מצוות'  ג  ספרי  ולשון.  מקדש  לי  ועשו  יתעלה  אמרו
  ג"כ  בפרק  נמי  איתא  דספרי  והא  עצמה  בפני  מצוה  המקדש  בית  שבנין  התבאר  הנה  עמלק  של  זרעו  ולהכרית  הבחירה

  כ  דף  סנהדרין(   ג  תניא  ל"וז  כתב  ג"וסמ':)   וכו  ישראל  נצטוו  מצות'   מסביב  אויביהם  מכל  המקום  להם  שיניח  ואחר'
  שמו  לשכן  בו  אלהיכם'  ה  יבחר  אשר  המקום  והיה  כ"ואח  בארץ  וישבתם  הירדן  את  ועברתם  שנאמר  הבחירה  בית  לבנות

  עד  הגיעה  לא  הבחירה  בית  בנין  של  זו  מצוה  זמן'  וכו  וזבחיכם  עולותיכם  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  כל  את  תביאו  שמה  שם
  ראה  הנביא  נתן  אל  המלך  ויאמר  אויביו  מכל  מסביב  לו  הניח'  וה  בביתו  המלך  ישב  כי  ויהי  בדוד  אומר  הוא  וכן  דוד  ימי
  ל"עכ  היריעה  בתוך  יושב  האלהים  וארון  ארזים  בבית  יושב  אנכי  נא   לי  ועשו  היא  שהמצוה  לומר  רצה  שלא  ונראה.

  יבחר  אשר  המקום  והיה  היא  שהמצוה  לו  נראה  לא  ורבינו  מיירי  שבמדבר  במשכן  קרא  דההוא  משום  רבינו  ש"כמ  מקדש
  ה   וגו  אלהיכם'   קרבנות  שיביאו  דקאמר  הוא  בעלמא  סיפור  אלא  הבחירה  בית  לבנות  פקיד  לא  דהתם  משום  ג"וכסמ'

  אשר  המקום  דוהיה  מקרא  הביאו  ג"כ  שבפרק  פ"ואע  הבחירה  בית  שיבנו  ציווי  במקרא  מצינו  לא  אבל'  ה  שיבחר  למקום
  ה  יבחר   בית  לבנין  קודמת  עמלק  של  זרעו  שהכרתת  לומר  אלא  זה  ממקרא  הבחירה  בית  בנין  ציווי  שיהא  לענין  לא'

  זה  מפסוק  ראיה  להביא  רצה  לא  ולפיכך'  ה  יבחר  אשר  המקום  והיה'  וכו  אויביכם  מכל  לכם  בהניח  והיה  מדכתיב  הבחירה
  בין  מקום  לכל  הוא  כלל  קרא  דהאי  משמע  מיירי  שבמדבר  במשכן  פרשה  דההיא  ג"ואע  מקדש  לי  מועשו  ראיה  והביא
.  משכן  לי  ועשו  קאמר  ולא  מקדש  לי  ועשו  דקאמר  נמי  ודיקא  עולמים  לבית  בין  וגבעון  ונוב  לשילה  בין  שבמדבר  למשכן

  ':וכו  לדורות  תעשו  וכן  ד"י  שבועות  ז"ט  סנהדרין  בגמרא  הוא  וכן
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  רמב"ם  הלכות  בית  הבחירה  פרק  א

  א  הלכה

,  מקדש  לי  ועשו  שנאמר  בשנה  פעמים  שלש  אליו  וחוגגין,  הקרבנות  בו  מקריבים  להיות  מוכן'  ליי  בית  לעשות  עשה  מצות
  '.וגו  עתה  עד  באתם  לא  כי  שנאמר  שעה  לפי  והיה,  רבינו  משה  שעשה  משכן  בתורה  נתפרש  וכבר

  ב  הלכה

  ושחלקו  שכבשו  שנה  עשרה  ארבע  בגלגל  המשכן  העמידו  לארץ  שנכנסו  כיון   של  בית  שם  ובנו  לשילה  באו  ומשם,
  ובנו  לנוב  ובאו  חרב  עלי  וכשמת  שילה  משכן  עמד  שנה  ט"ושס,  תקרה  שם  היתה  ולא  עליו  המשכן  יריעות  ופרשו  אבנים

  מקדש  שם   העולמים  לבית  באו  ומגבעון  מקדש  שם  ובנו  לגבעון  ובאו  חרב  שמואל  וכשמת,   שבע  וגבעון  נוב  וימי,
  .שנה  וחמשים

  ג  הלכה

  לדורי  בית  שם  ואין,  קרבן  בהן  ולהקריב'  ליי  בית  בהן  לבנות  כולן  המקומות  כל  נאסרו  בירושלים  המקדש  שנבנה  כיון
  לישראל  לעולה  מזבח  וזה  האלהים'  יי  בית  הוא  זה  דויד  ויאמר  נאמר  שבה  המוריה  ובהר  בלבד  בירושלים  אלא  הדורות
  .עד  עדי  מנוחתי  זאת  ואומר

  ד  הלכה

  ואנשי  ומבואר  מפורש  אינו  ביחזקאל  כתוב  שהוא  פ"אע  להבנות  העתיד  בנין  וכן,  במלכים  מפורש  כבר  שלמה  שבנה  בנין
 .ביחזקאל  המפורשים  דברים  ומעין  שלמה  כבנין  בנוהו  עזרא  בימי  כשבנו  שני  בית

W H A T  M I K D A S H  &  M I S H K A N  
R E P R E S E N T  

  רמב"ן  שמות  פרק  כה  פסוק  ב

  למצותיה  אבות  כמו  שהם  מצות  קצת  משה  ידי  על  אותם  וצוה,  הדברות  עשרת  בפנים  פנים  ישראל  עם  השם  דבר  כאשר
  של  ידו  על  שיצום  מה  כל  לעשות  עליהם  קבלו  וישראל,  להתיהד  שבאים  הגרים  עם  רבותינו  הנהיגו  כאשר,  תורה  של

  אם  ועתה  מתחלה  עמהם  התנה  כאשר  לאלהים  להם  והוא  לעם  לו  הם  הנה  מעתה,  זה  כל  על  ברית  עמהם  וכרת,  משה
  קדוש  וגוי  כהנים  ממלכת  לי  תהיו  ואתם  ואמר),  ה  יט  לעיל(  סגולה  לי  והייתם  בריתי  את  ושמרתם  בקולי  תשמעו  שמוע

  שיהיה  המשכן  דבר  על  תחלה  צוה  ולכן.  ביניהם  שכינתו  להשרות  מקדש  בהם  שיהיה  ראוים  קדושים  הם  והנה),  ו  שם(
  ישראל  בני  את  ויצוה  משה  עם  ידבר  ושם,  לשמו  מקודש  בתוכם  בית  לו   מנוחת  מקום  הוא  במשכן  החפץ  עקר  והנה.

  הארון  שהוא  השכינה   כב  כה  להלן(  שאמר  כמו,   הכפרת  מעל  אתך  ודברתי  שם  לך  ונועדתי)   הארון  הקדים  כן  על,
  שבעבורם  המשכן  ענין  על  ויורו,  כמוהו  כלים  שהם  והמנורה  השלחן  לארון  וסמך,  במעלה  מוקדם  הוא  כי  בכאן  והכפרת
),  א  לו  להלן(  בצלאל  עשה  וכן),  יא  לה  להלן(  מכסהו  ואת  אהלו  את  המשכן  את  ויקהל  בפרשת  הקדים  משה  אבל.  נעשה
  :במעשה  לקדם  הראוי  שהוא  לפי

  כבוד  וישכן)  טז  כד  לעיל(  שם  שנאמר  וכמו.  בנסתר  עליו  שוכן  סיני  הר  על  שכן  אשר  הכבוד  שיהיה,  הוא  המשכן  וסוד
  ה   סיני  הר  על'   כא  ה  דברים(  וכתיב,   ה  הראנו  הן)   גדלו  ואת  כבודו  את  אלהינו'   ה  וכבוד  במשכן  כתוב  כן,   את  מלא'

  במשכן  והיה".  גדלו  ואת  כבודו  את"  כנגד,  המשכן  את  מלא'  ה  וכבוד  פעמים  שני  במשכן  והזכיר).  לד  מ  להלן(  המשכן
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  במתן  שאמר  וכמו.  סיני  בהר  לו  נדבר  אשר  הדבור  אליו  היה  משה  ובבא.  סיני  בהר  להם  שנראה  הכבוד  ישראל  עם  תמיד
  ז  במדבר(  כתיב  במשכן  כך,  הגדולה  אשו  את  הראך  הארץ  ועל  ליסרך  קולו  את  השמיעך  השמים  מן)  לו  ד  דברים(  תורה

  שאמרו  מה  להגיד"  אליו  וידבר"  ונכפל.  אליו  וידבר  הכרובים  שני  מבין  הכפרת  מעל  אליו  מדבר  הקול  את  וישמע)  פט
  ביום  השמים  מן  היה  משה  עם  דבור  כל  כי,  עמו  מדבר  ומשם  הכפרת  מעל  משה  אל  השמים  מן  בא  הקול  שהיה  בקבלה
  הכרובים  שני  מבין  ונשמע   לו  ד  דברים(  האש  מתוך  שמעת  ודבריו  כדרך,   זהב  שניהם  היו  כן  ועל),   הכתוב  אמר  וכן.

  :בכבודי  ונקדש  לדבור  מועד  בית  יהיה  שם  כי,  בכבודי  ונקדש  שם  אליך  לדבר  שמה  לכם  אועד  אשר)  מג  מב  כט  להלן(

  עי(  בהם  שכתבנו  מה  ומבין  תורה  במתן  הנאמרים  בכתובים  יפה  והמסתכל   כא  פסוק  להלן'   ובית  המשכן  סוד  יבין)
  שאמר  כמו),  כג  ח  א"מ(  ישראל  אלהי'  ה  המקדש  בבית  בתפלתו  בחכמתו  שלמה  שאמר  ממה  בו  להתבונן  ויוכל,  המקדש

  יושב  ישראל  אלהי  כי  למעלה  שם  שרמזנו  לענין'"  ה"  לפרש  שם  והוסיף),  י  כד  לעיל(  ישראל  אלהי  את  ויראו  סיני  בהר
  כי  ואדע  כבר  בנהר  ישראל  אלהי  תחת  ראיתי  אשר  החיה  היא  מלמעלה  עליהם  ישראל  אלהי  וכבוד  שאמר  כמו,  הכרובים
  א"דהי'  (ה  ברית  ארון  על  וסוככים  לפורשים  זהב  הכרובים  המרכבה  ולתבנית  דוד  ואמר).  כ  יט  י  יחזקאל(  המה  כרובים

  (ה  לשם  המקדש  בבית  תמיד  יזכיר  וכן),  יח  כח   תשמע  ואתה  ופעם  פעם  בכל  ויאמר),  מד  ח  שם(  לשמך),  יט  ה  א"מ'
  בניתי  אשר  והבית  בה  בחרת  אשר  העיר  דרך'  ה  אל  והתפללו)  מה  מד  ח  שם(  וכתיב,  רחמים  במדת),  לו  ח  שם(  השמים
  יכלכלוך  לא  השמים  ושמי  שמים  הנה  הארץ  על  האדם  את  אלהים  ישב  האמנם  כי  אמר  ובביאור,  השמים  ושמעת  לשמך

  יח  ו  ב"דהי(   ה  שם  שם  נקרא  אשר  האלהים  ארון  את  משם  להעלות  הארון  על  וכתיב).   עליו  הכרובים  יושב  צבאות'
  יושב  השם  כי,  שם  נקרא  אשר  הכרובים  יושב'  ה  האלהים  ארון  את  משם  להעלות)  ו  יג  א(  הימים  ובדברי).  ב  ו  ב"ש(

  :הכרובים

  מנחת  אשר  סימן  מח  אות  ב
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  גור  אריה  בראשית  פרק  כח  אות  כג

  ותירץ,  איכא"  אלהים  בית"  מאי  והכא,  המקדש  בית  על  אלא  נאמר  אינו"  אלהים  בית"  כי  פירוש'.  וכו  אליעזר'  ר  אמר
  שאמר  ומה.  המקדש  בית  שהוא,  אלהים  בית  נגד  מכוון  שהוא,  השיפוע  על"  אלהים  בית"  ויהיה'',  וכו  אליעזר'  ר  אמר'
  בית  הוא"  במקום  ויפגע",  "שבע  מבאר  יעקב  ויצא)  "י  פסוק(  הכתוב  מן  מוכח  זה'',  וכו  שבע  בבאר  עומדות  היו  רגליו'

  "יא  פסוק  י"רש(  המקדש   יט  פסוק(  לן  ששם  אל  בית  הוא"  שם  וילן),   שהיה  הסולם  אמצע  של  קדושתו  מאי  וקשה).
  במקום  אבל,  קדושה  יש  -  עומד  שם  שהסולם  במקום  הסולם  רגלי  או  הסולם  ראש  בשלמא,  כנגדו  מכוון  המקדש  הבית
  המקדש  בית  להיות  ראוי  כי  סובר  שהוא  ל"ז  י"רש  דעת  כי  ויראה),  ן"הרמב  קושית(  איכא  חשיבות  מאי  הסולם  אמצע
  בית  ובין  שלמעלה  המקדש  בית  בין  בשוה  נתון  הסולם  היה  האופן  בזה  כי,  שלמעלה  המקדש  בית  נגד  הסולם  אמצע  תחת

  ואם.  המקדש  בית  מן  רחוק  -  למטה  הסולם  התחלת  עומד  היה  המקדש  בית  נגד  הסולם  ראש  היה  שאם,  שלמטה  המקדש
  המקדש  בבית  הסולם  רגלי  היה   שלמעלה  המקדש  בית  ממקום  למעלה  הסולם  רחוק  היה,   בין  הסולם  שיהיה  וראוי,

  אמצע  כי  נאמר  אם  אלא  יתכן  לא  וזה,  למטה  כמו  ולמעלה,  למעלה  כמו  למטה  הסולם  עד  המקדש  בית  מן  שיהיה,  שניהם
  המקדש  בית  נגד  היה  הסולם   הסולם  חצי  כמו  למטה  ובין  למעלה  בין  רחוק  היה  והשתא,   שניהם  בין  הסולם  והשתא,
  מעלה  של  המקדש  בית  ומן,  מעלה  של  המקדש  לבית  מטה  של  המקדש  בית  מן  לעלות  היה  הסולם  כי.  שראוי  כמו  בשוה
  למטה  לרדת   בשוה  שניהם  בין  עומד  הסולם  שיהיה  וראוי,   י"הרש  דעת  הוא  כך,   שראוי  י"רש  שדעת  לומר  יש  ועוד.
)  יב  פסוק(  בשמים  וראשו  בארץ  עומד  היה  הסולם  כי  וזה,  הסולם  שפוע  והוא  -  הסולם  אמצע  תחת  המקדש  בית  שיהיה
  עד  הארץ  מן  מדריגות  יש  כן,  בה  מדריגות  שיש  הזה  כסולם  השמימה  ועולים,  בעליונים  קשור  התחתון  העולם  כי  לומר

  מן  ובמדריגה  במעלה  יותר  הם  העליונים  כי  וזה,  מאוד  עמוק  דבר  לך  להודיע  בשוה  עומד  הסולם  היתה  לא  והנה.  השמים
  היינו  -  התחתונים  מן  מתרוממים  שהם  והעליונים.  לעליונים  התחתונים  מן  עולה  במדריגות  הסולם  היתה  לכך,  התחתונים

  מצד  רק  בשוה  עולה  אינו  הסולם  עליות  היתה  לכך,  מזה  זה  נבדלים  הם  אבל  במין  מתדמים  ואינם,  שביניהם  ההבדל  מצד
  מחולקים  שהם  במה)  העליונים  מן  התחתונים]  (התחתונים  מן  העליונים[  התרוממות  כי,  הצדדים  חלוף  על  זה  יורה,  לצד

  שני  בו  יש),  יא,  יב  דברים'  (ה  את  לעבוד  האדם  יבא  ושם,  השכינה  וועד  בית  שהוא  במה  המקדש  בית  אמנם.  נבדלים
  ולא,  בו  אדם  בני  שרשות  במה'  זה  הוא  לנו'  העליונים  יאמרו  ולא,  בו  שוים  והכל,  ותחתונים  לעליונים  מתיחס  -  הצדדים
  זה  הוא  לנו'  אדם  בני  יאמרו   ה  מקדש  שהוא  במה' ,  הסולם  שפוע  אמצע  תחת  עומד  המקדש  בית  שיהיה  ראוי  ולכך',

  צד  אל  מצד  הולך  לתחתונים  עליונים  בין  התחלפות  הוא  שהסולם ,  הסולם  אמצע  תחת  משניהם  כלול  המקדש  ובית,
  :הסולם  אמצע  תחת  המקדש  בית  שיהיה  ונכון  ראוי  ולפיכך

  ד  דניאל  י"עפ(  עליונים  קדישין  ממאמר  זה  דבר  לן  ומסתייעא   יד,   ב"ע  כ  נדרים(  רבנן  אלהים  מלאכי  מאן),   דבפרק),
  שנאמר,  אחת  ביד  נברא  וארץ  שמים  דאילו,  וארץ  שמים  ממעשה  יותר  צדיקים  מעשה  גדול  אמרו.)  ה(  דכתובות  קמא

  ה  מקדש)  "יז,  טו  שמות(  כתיב  במקדש  ואילו",  שמים  טפחה  וימיני  ארץ  יסדה  ידי  אף)  "יג,  מח  ישעיה( ".  ידיך  כוננו'
  אחד  אין,  מזה  זה  נבדלים  שהם  ובשביל,  מזה  זה  ומתחלקים  מזה  זה  נבדלים]  והתחתונים[  העליונים  כי  בזה  הורו  והנה
  בין  צד  חלוף  שיש  וכמו.),  לז  מנחות(  שמאל  הוא  יד  סתם  כי,  שמאל  ביד  נבראת  וארץ  ימין  ביד  שמים  נברא  ולפיכך,  הכל
  להם  שיש  שלהם  והבדל,  התחתונים  מן  נבדלים  העליונים  כך,  ימין  כח  לה  שיש  במה  משובח  יותר  והימין,  ושמאל  ימין
,  ותחתונים  עליונים  בין  החבור  והוא,  הכל  כולל  שהוא  במה  ידים  בשתי  נברא  המקדש  בית  ואילו.  ומדריגה  מעלה  יותר
,  שנתבאר  כמו  הכל  כח  בו  יש  המקדש  בית  ואילו,  צד  והבדל  חלוק  על  מורים  הם  שהידים,  ידים  בשתי  נברא  שיהיה  ראוי
  :השפוע  אמצע  תחת  המקדש  בית  שיהיה  ראוי  והיה,  ותחתונים  עליונים  בין  הוועד  שהוא

  אל  בבית  והראש  שבע  בבאר  עומדים  היו  הסולם  שרגלי  ומה   לקבל  בארץ  משובח  מקום  הוא  שבע  באר  כי  מפני  זהו,
  היה  ולפיכך),  כה,  מט  בראשית  י"עפ(  תחת  רובצת  ברכה  שם  והיתה,  ברכה  מקבלים  שהם  לתחתונים  שראוי  כמו,  ברכה
  שם  ולפיכך'.  שבע  באר'  נקרא  ולפיכך,  תחת  רובצת  ברכה  וזהו,  מתברך  והמקור  התהום  שהיה,  בארות  של  ברכה  שם
  אל  בית  על  שאמרו  וכמו',  אל  בית'  נקרא  ולפיכך,  אלהי  ענין  שם  היה  אל  ובית.  למעלה  מלמטה  להתעלות  הסולם  רגלי
  תחת  הוא  -  מהכל  שכלול  המקדש  ובית.  בזה  להאריך  ואין,  בתחתונים  הוא]  המוות[  שמלאך,  המות  מלאך  שם  שלט  שלא
  :עצמם  בצד  אמיתיים  דברים  והם,  ועמוקים  גדולים  דברים  לך  התבאר  הנה.  הסולם  אמצע
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  שבע  בבאר  עומד  הזה  הסולם  זמרא  בן  יוסי'  ר  אמר);;  ז,  סט(  המדרש  שם  כך  כי,  זה  יסבול  לא  ר"ב  דברי  מקום  ומכל
  יהודה'  ר  ואמר".  הזה  המקום  נורא  מה  ויאמר  ויחלום  שבע  מבאר  יעקב  ויצא"  טעמא  מאי,  המקדש  בית  עד  מגיע  ושיפועו

  ויקרא  -  הזה  המקום  נורא  מה"  יהודה'  דר  טעמיה,  אל  בית  עד  מגיע  ושיפועו  המקדש  בבית  עומד  הזה  הסולם  סימן  בר
  הוא  הסולם  שהתחלת  שנאמר  רק,  אל  בית  עד  שבע  באר  מן  הולך  הסולם  שיהא  אמרו  ולא",  אל  בית  הזה  המקום  שם

  המקדש  בבית  וסופה  שבע  בבאר   אל  בבית  וסופה  המקדש  בבית  התחלה  או,   מן  נבדלים  שהתחתונים  כיון  והטעם,
  הסולם  שרגלי  או  ולפיכך,  ישתתפו  שלא  בעבור,  לגמרי  לעליונים  התחתונים  מן  אחת  סולם  שתהיה  ראוי  אין,  העליונים
  ר  כדעת  המקדש  בבית  הסולם  וראש  שבע  בבאר  עומדים   יוסי'   ר  ולדעת,   עד  התחתונים  מן  ההתעלות  יעקב  ראה  יוסי'

  עומדים  הסולם  רגלי  היו  יהודה'  ר  ולדעת.  ראה  לא  ויותר,  הגבוה  רשות  הוא,  משתיהן  הכלול  המקום  שהוא  המקדש  בית
  אל  בית  הוא  הסולם  וראש,  המשותף  המקום  שהוא  המקדש  בבית   מדריגות  מעלת  תכלית  עד  הכל  שראה  לומר  ורצה,

  הם  כי,  למעלה  התבאר  אשר  מטעם  אל  בית  עד  שבע  באר  מן  הסולם  לתת  שאין;;  שוים  הכל  זה  בדבר  אבל.  העליונים
  יחד  מתחברים  משתתפים  המדרגות  ואין,  במדריגתם  מתחלפים   על  ועובר  שבע  בבאר  הסולם  רגלי  כי  שפירש  י"ורש.

  בית  מקום  שיהיה  ראוי  כי  ועוד.  למעלה  שנתבאר  כמו,  כן  נותן  הדעת  שאין  דבר  -  אל  בבית  הסולם  וראש  המקדש  בית
  :למעלה  שאמרנו  וכמו,  ל"ז  רבותינו  דעת  הוא  הנכון  פירוש  לכן,  מסויים  אינו  הסולם  ואמצע,  מסויים  המקדש

  גור  אריה  שמות  פרק  טו  אות  כג

  מדריגת  בענין  נפלא  סוד  לו  ויש.),  ה(  דכתובות  קמא  בפרק  הוא  הזה  המאמר'.  וכו  ידים  בשתי  שנברא  המקדש  בית  חביב
  אמרו  וכן.  משכלך  יותר  ותבין  הטעם  קצת  אבינה  והנה.  וארץ  משמים  למעלה  שהיא  למדריגה  מיוחד  שהוא  המקדש  בית
  יסדה  ידי  אף)  "יג,  מח  ישעיה(  דכתיב,  אחד  ביד  נבראו  וארץ  ששמים,  וארץ  שמים  ממעשה  צדיקים  מעשה  גדול;;  שם
  מציאות  הוא  השמים  כי  דע,  פירושו  וכן".  ידיך  כוננו'  ה  מקדש"  כתיב  צדיקים  במעשה  ואילו",  שמים  טפחה  וימיני  ארץ
.  ארץ  בלא  שמים  ואין,  שמים  בלא  ארץ  ואין.  העולם  מציאות  משלים  היא  הארץ  אבל,  הכל  מציאות  ואינו,  העולם  חלק
,  ב  שם(  דכתיב  לשמים  ארץ  מקדים  ופעמים",  הארץ  ואת  השמים  את  אלהים  ברא  בראשית)  "א,  א  בראשית(  כתיב  לכך

  כי  לומר),  טו,  א  ר"ב(  בראשית  בפרשת  כדאיתא,  שקולים  שניהם  כי  לך  לומר",  ושמים  ארץ  אלהים'  ה  עשות  ביום)  "ד
  הימין  ויד  השמאל  שיד  כמו",  שמים  טפחה  וימיני  ארץ  יסדה  ידי"  כי  הכתוב  ואמר.  העולם  מציאות  הוא  שניהם  ידי  על

  העולם  מציאות  הם  שניהם  והארץ  השמים  כך,  ימין  יד  בלא  שמאל  יד  ואין  שמאל  בלא  ימין  יד  ואין  האדם  הם  שניהם
  ושלמותו .  במדריגה  חשוב  יותר  שהוא  הימין  אל  והשמים,  במדריגה  חשובה  שאינה  לפי  השמאל  אל  הארץ  שיחס  רק,

  והארץ  השמים  כי",  רגלי  הדום  והארץ  כסאי  השמים)  "א,  סו  ישעיה(  כדכתיב,  לשבתו  מיוחדים  והשמים  שהארץ  וכמו
  והארץ  כסאי  השמים"  אמר  לכך),  כח,  מ  ישעיה(  נקרא"  עולם  אלקי"  יתברך  והוא,  ביחד  העולם  כל  כוללים  שהם  ביחד
.  וארץ  שמים  הוא  העולם  אשר"  עולם  אלקי"  הוא  כי,  השם  עליו  נקרא  איך  מדריגתו  ואחד  אחד  לכל  נתן",  רגלי  הדום
  וארץ  שמים  על  שנקרא  כמו  והקדוש  הגדול  הבית  על  נקרא  השם  -  המקדש  אבל   כן  גם  שכינתו  הוא  שם  כי,   והנה.

  כמו,  דבר  חלק  כן  גם  הוא  הארץ  וכן,  דבר  חלק  הוא  השמים  שהרי,  אחת  ביד  נברא  שהשמים,  וארץ  משמים  גדול  המקדש
  עליהם  נקרא  י"שהש  עד  ביחד  משלימים  ביחד  והארץ  שהשמים  כמו  כי,  הכל  הוא  המקדש  אבל,  חלק  הוא  השמאלי  שהיד

  כבודו  ק"ביהמ  אבל,  שני  בלא  אחד  ואין",  עולם  אלקי"  שנקרא  במה  עליהם  שכבודו",  רגלי  הדום  והארץ  כסאי  השמים"
  עליו  נקרא  ושמו,  בבית  הנה   הדברים  אבל,  נפלא  יותר  הוא  בזה  הדבור  ותכלית,  חכמים  דברי  להבין  פתח  לך  פתחתי.

  :ידים  בשתי  שנברא  המקדש  מדריגת  להבין  פתח  כמו  האלו

  המכילתא  אחר  שנטה  י"רש  דברי  על  לדקדק  ויש   וכו  לעתיד  בשתים  יברא  ואימתי'  שאמרו,   דמה  מדבריו  ומשמע'',
  ה  מקדש"  שכתיב   ידיך  כוננו'   לעתיד  מקדש  על  קאי"   ה(  בכתובות  ואילו,   הוא  צדיקים  דמעשה  משמע.)   מקדש  וזה,
  ושני  ראשון  מקדש  ועל,  ה"הקב  מעשה  אלא  צדיקים  מעשה  יהיה  לא  לעתיד  ומקדש,  צדיקים  מעשה  דהוא  ושני  ראשון
  ה  מקדש"  אמר   יהיה  לעתיד  המקדש  ובית",  ידיך  כוננו"  דכתיב,  לעתיד  במקדש  איירי  קרא  דודאי  ויראה",  ידיך  כוננו'
  ידי  על  אותו  פעל  יתברך  שהשם  רק'  ד  בידי  לגמרי  אינו  ושני  ראשון  מקדש  בנין  אבל,  ודם  בשר  בנין  ולא  ה"הקב  בנין

  כמו  מיניה  ילפינן,  לעתיד  בבית  איירי  דקרא  גב  על  ואף.  ידם  על  לפעול  יתברך  השם  אל  כלי  כמו  היו  שהם,  הצדיקים
  :צדיקים  ידי  על  ידים  בשתי  נברא  ושני  ראשון  מקדש  כך,  ידים  בשתי  נברא  לעתיד  שמקדש
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  מהרש"א  חידושי  אגדות  מסכת  כתובות  דף  ה  עמוד  א

  כו  צדיקים  מעשה  גדולים   וארץ  שמים  בהן  שנבראו  אותיות  לצרף  בצלאל  היה  יודע  הרואה  בפרק  ש"מ  פ"ע  מבואר'.
  החכמה  שהם  מעלות'  שבג  העליונה  היא  שהדעת  מהידוע'.  וגו  תהומות  בדעתו  התם  וכתיב  ובדעת'  גו  אותו  וימלא  שנאמר

  רק  תיבות  אינן  ה"הקב  של  שמותיו  כי  אותיות  לצרף  ואמר  הקדש  רוח  והוא  תשא  כי  פרשת  י"כפרש  והדעת  והתבונה
  ב  בין  שניתן  מקדש  גדול  שם  עוד  אמרו  ז"ועד  בצלאל  גבי  שנאמר  ק"ורוה  הדעת  הוא  לצרפם  והיודע  אותיות   אותיות'
  וארץ  שמים  בהן  שנבראו  אותיות  לצרף  יודע  והיה  דעת  בו  שהיה  בצלאל  י"ע  נעשה  שהוא'  וגו'  ה  מקדש'  ה  פעלת  שנאמר

  ב  בין  שניתן  והוא  יתעלה  מדותיו  שני  הם  הכא  דקאמר  וידיו   שהוא  השמאל  והשני  הרחמים  והוא  הימין  האחד  אותיות'
  שם  ידיו  לצרף  מעלה  של  בפמליא  וגבורה  כח  מטילים  במקדש  במעשיהם  אליו  והנלוים  בצלאל  שהוא  והצדיקים  הדין
  מימין  אחד  שמות'  ב  בין  מקדש  נכתב  כ"שע  והדין  הרחמים  שהם  שמאל  ומצד  ימין  מצד  במקדש  שהן  שמותיו'  ב  שהם
  ב  צירף  דלא  בראשית  במעשה  כ"משא  משמאל  ואחד   בלחוד  ארץ  יסדה  ידי  כתיב  ארץ  במעשה  אלא  בהם  השמות'

  עולם  של  ובנינו  הרחמים  השמים  מן  כי  הבריאה  מטבע  והוא  שמים  טפחה  ימיני  כדכתיב  לחוד  הימין  היה  שמים  ובמעשה
  אשר  והחיים  הרחמים  אל  והגבורה  הדין  מדת  מצרפין  היו  במעשיהם  הצדיקים  אבל  ההויה  הפסד  עולם  הארץ  מן  וההפך

  ה  לעולם  גבור  אתה  נתייסד  ז"ע  אשר  לעולם  חיים  מביא  יתעלה  בגבורתו   אדם  של  הגבורה  טבע  היפך  מתים  מחיה'
  מב  היו  המקדש  מעשה  בעיקר  זו  הכוונה  פ"וע  החיים  שממית   הימין  מצד  שהוא  יהודה  למטה  בצלאל  האחד  שבטים'
  וגו  אהליאב  ואתו  ואמר  ה"הוי  שם  ה"הקב  של  שמו  על  כולו  יהודה  ש"כמ  ורחמים   הדין  אליו  לצרף  דהיינו  דן  למטה'
'  בב  נעשה  בלחוד  שהארץ  דמשמע  יצרו  ידיו  ויבשת  והכתיב  ופריך'  וגו  עמו  ידין  דן  דכתיב  קאתית  מדן  ש"כמ  והגבורה

  ש"ומ  כתיב  ידיו  שלפנינו  תהלים  ספרי  ובכל  השמאל  שהיא  אחת  יד  דהיינו  כתיב  ידו  ומשני  והדין  הרחמים  שהם  ידיו
  וגו  שמיך  אראה  כי  דכתיב  אצבעותיו  יצרו   נבראו  שבו  ימין  של  אחת  יד  שהוא  הרחמים  של  השם  אותיות  צרופי  הן'

  וכו  ידיהם  מעשה  ק"ה  ש"ומ  השמים   מצרפים  ידיהם  במעשה  שהצדיקים  שבארנו  כמו  מבואר  הוא  מטר  ניהו  ומאי'
  נקראו  כ"וע  הארץ  בריאת  שהיא  הגבורה  מקום  אל  מהשמים  הרחמים  ממקום  בא  שהוא  ניהו  ומאי  הרחמים  אל  הגבורה
  גשמים  גבורות  להזכיר  נתיסד  כ"שע  כך  נקראו  הגבורה  בצירוף  באים  שהם  ש"ע  לעולם  חיים  שהם  אף  גשמים  גבורת
  :לעיל  שכתבנו  הכוונה  פ"ע  גבור  אתה  בברכת


