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 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  

  הגיגים מפרשת השבוע
  )כא' שמות לח(" אלה פקודי המשכן משכן העדות"

מובא במדרש שמשה רבינו מוסר כא� די� וחשבו� מפורט על כל ההכנסות וההוצאות לעשיית המשכ� כדי להראות 
הרי , שעל פניו די� וחשבו� זה מיותר, ����""""המלביהמלביהמלביהמלביאומר , שו� דבר אל כיס�, עושי� במלאכהה, שחלילה לא לקחו

במלאכת עשיית המשכ�  ולא היתה ,�כונהוא  שהחשבו� � על כעידהמשכ� עצמו ה לומר לנו ש"משכ� העדות: "נאמר
לא היתה השכינה שורה שודאי או מעילה הרי בשל גניבה אפילו נדנוד קל לו היה כא� יאכ�  ש,שו� גניבה או מעילה

   )ח' ישעיה סא(" שנא גזל בעולהאהב משפט  ' אני ה: "ה שונא גזל שנאמר"במשכ� שהרי הקב
  

  )כא' שמות לח("  המשכן פקודיאלה"
שהמשכ� בא לכפר על חטא העגל כפי רמוז בפסוק בא ל" אלהאלהאלהאלה"שהשימוש בלשו� , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

צרי� והתיקו� , )ר כא ה"ויק("  חבילות של מצותד�עשה כנגת ושל עבירלות א� עשית חבי: "ל במדרש"שאמרו חז
 פקודי אלהאלהאלהאלה"כתוב ואמר ה באכ� ל, ) ד'לבשמות ( " אלהי�אלהאלהאלהאלה"ואכ� בחטא העגל אמרו ישראל , את החטדוגמלהיות כ
תכפר שעדות הוא לה� שנ""העדותמשכ� : "במדרשאמרו זהו שו. העגלו� ועה על כפרהתיקו� והבבחינת " המשכ�

בחטא . משכ� זה ג� ב כנגדוהעגל באשהיו בחטא  �פרטיהכל � א� נתבונ� נראה שכאו, ) חנאר "שמו(" ו� העגלוע
שיהיה י� קל"א' ה� הכינו מקו� לה"כנגד זה במשכ�,  אשר ילכו לפניה�אלהי�לתאוו תאוה בני ישראל ה"העגל

. '� הכינו מזבח להעלות עולות ושלמי� להה"כנגד זה במשכ�, ה� בנו מזבח והעלו עולות"בחטא העגל. לפניה�
"בחטא העגל. 'להנתנו זהב� וכספ� וכל כלי חמדת� ג� "כנגד זה במשכ�, זהב�תרמו את  בני ישראל"בחטא העגל
� יאלא כל עדי, לבדבלא נז� , הביאו האנשי� על הנשי�"כנגד זה במשכ�,  מעליה�נזמיה�את  פרקו בני ישראל

  .ובצלאל לעשות את פקדו"כנגד זה במשכ�, לעשותומינו את אהרו� ה� "בחטא העגל.  שלה�מעליה� וכל כלי חמדה
  

   )ד כ'לחשמות ( "ודשי למלאכה בכל מלאכת הקעשוהב הזכל ה"
רמוז מה , "י למלאכהעשוהב הזכל ה: " שלפנינוסוקשבפ רבי וידאל הצרפתירבי וידאל הצרפתירבי וידאל הצרפתירבי וידאל הצרפתימביא בש� , "�חומת אנ"ב, אאאא""""החידהחידהחידהחיד 

למלאכת זהב  י�צריה שהשו� מ� ורק אהזהב בעול� ולא נברא , מש בזהבלא היה העול� ראוי להשתל ש"שאמרו חז
מכיו� , "למלאכה"משו�  אינו אלא , בעול�,הקיי�,  כל הזהב העשוי"" כל הזהב העשוי"?  וכיצד זה רמוז.המשכ�

  .  מלאכת המשכ��לצורשהזהב נדרש 
  

  )כד' חשמות ל( "הכלמלאשוי העב הכל הז"
$ כס נראה לומר שה? על הכס$ ולא על הזהבקרמפורט  � וחשבו�דילע� ישראל  סר משהומדוע מ, נשאלת השאלה

אנשי�  ויימצאו אי אלבודאי הבי� שבי� כל ישראל משה ו, שנתנו כל ישראל כמס חובה" מחצית השקל"תרומת  מבא
משה שיהיו שש לא חמה� ו. "לבנדיבי "י ל יד רק ע,הזהב נית� בתור נדבהואילו , שידרשו די� וחשבו� ויטילו חשדות

 )בת יהונת�אה(                            . חשדני� ודורשי חשבונותבה� 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )כא' שמות לח("  פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משהאלה" 
    חורב� ראשו� וחורב� שניחורב� ראשו� וחורב� שניחורב� ראשו� וחורב� שניחורב� ראשו� וחורב� שני, , , , ה עתיד להתמשכ� שני פעמי�ה עתיד להתמשכ� שני פעמי�ה עתיד להתמשכ� שני פעמי�ה עתיד להתמשכ� שני פעמי�"""" שמואל שהקב שמואל שהקב שמואל שהקב שמואל שהקב''''אמר ראמר ראמר ראמר ר, , , , למה משכ� משכ� שני פעמי�למה משכ� משכ� שני פעמי�למה משכ� משכ� שני פעמי�למה משכ� משכ� שני פעמי�

        ) ) ) ) נחומאנחומאנחומאנחומאתתתתמדרש מדרש מדרש מדרש ((((        ))))נחמיה אנחמיה אנחמיה אנחמיה א((((    """"חבל חבלנו ל�חבל חבלנו ל�חבל חבלנו ל�חבל חבלנו ל�""""    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
ראשו� ובית המקדש ה בית ו שעמדהשני�מספר ס� כל ז ו רמ"המשכ� משכ� העדות"י� לימשב נו בחיינו בחיינו בחיינו בחיייייירברברברבאומר 

 "המשכ�המשכ�המשכ�המשכ�" . המקדש הראשו�מיציאת מצרי� עד שבנה שלמה את ביתרמוז בפסוק הזמ� שחל$ כ� כמו שני והמקדש ה
, שניהמקדש הבית עמד שי� שנה מספרשזהו , )420 (ת ועשרי�בגימטריה ארבע מאועולה  יובצירו$ חמש אותיות

חסר בכתיב  ,"העדתהעדתהעדתהעדת", המקדש הראשו� מספר שנות קיומו של ביתזהו , )410 (בגימטריה ארבע מאות ועשר "משכ�משכ�משכ�משכ�"
שבנה עד במדבר המשכ� ת קמי� מאז השנהמספר שזהו , )479 (מטריה ארבע מאות שבעי� ותשעיבגיוצא  ,ו"וא

  .המקדש הראשו� ביתשלמה המל� את 
  

   )כז 'לחשמות (" ניםאדמאת ה"
? ומה הקשר בי� שני דברי� אלו .חייב אד� לבר� בכל יו�שברכות המאה ה� כנגד היו במשכ� שאדני� המאה 

ברכות כ� ה� ה,  ועליה� עמד המשכ�משכ� הלשודות בעצ� היסי� היו דנכש� שהאש, "����""""רירירירישי השי השי השי הדודודודוחחחח"מבואר ב
� על ,תנולשו� אדמ  הואאד�, ועוד. "אשר קדשנו במצוותיו",  של האד�הקדושה ותודיסה� הברכות , שהאד� מבר

ה שמבר� אד� בכל יו� ה� מאברכות הה למדנו שמא. היאו� כל הבראד הוא ה"קבשהיד האד� י הברכות מעיד
  . ומשכ� הפנימי של הלשאדני� ה

  

  ) א'לטשמות ( "את משה' הכאשר צוה ... די שרדגעשו ב והארגמן ותולעת השני  התכלתןומ"  
כאשר "שעשו זכר מורק בבגדי� , "שהמאת ' הכאשר צוה " שעשו פרטיאופ� שכ� לא נזכר במלאכת המבכל מדוע 
�  הכהונה עברו על איסור כלאיבגדישבעשיית משו� שהסיבה היא " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? "את משה' הצוה 

, שהמאת ' הי וויעל פי צדבר זה הותר לה� באופ� חריג ו, רמ וצ)פשת� (שששהרי הבגדי� היו עשויי� מ, )שעטנז(
 קשורה לכ� שבכל מלאכת המשכ� ,"מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה" לפי ה,סיבה נוספת אפשרית". שהמאת ' הכאשר צוה : "לכ� כתוב

לא תעשו� : "גמרא מהפסוקבכפי שלמדו , ויש איסור לעשות יותר מדג� אחד לצור� הדיוט ,נעשה כלי אחד בלבד
כלי ולכ� .  חל האיסור הזהאלכהונה הבגדי בנוגע לאבל . :)מנחות כח(ד� תבנית מנורה תבנית היכל א לא יעשהש" אתי

� בגדי א, �לשמאות� ר שהוא עושה מלולציי� וצרי� � אי, שעשו רק אחד לצור� המשכ�נורה המשולח� וה ,המשכ�
לכ� כתוב בכל בגד , �לשמ עליה�  בשעת העשייה שעושהצרי� שיחשוב , הכהונה שאפשר לעשות� ג� לש� הדיוט

 . שהמאת ' הוי ו לש� צושעשלהדגיש , "שהמאת ' הכאשר צוה "
  

  )ג' שמות לט("  את פחי הזהבוירקעו"
וג� כא� די היה שיאמר , בעשיית האפוד, חו+ מאשר כא�, התאי� נעשוהאומנות צורת  טרופלא מבכל מלאכת הקדש 

שהוזכר בכל כלי המשכ� שעשו ללא י פכ, ..." כתפות עשו לו,מעשה חושב...  זהב תכלתהאפודויעשו את "הכתוב 
 שהכתוב בא לספר לנו ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? א� כ� מדוע פרט הכתוב את דר� העשייה של האפוד, פירוט צורת העשייה

כי לא נשמע , בצמר ופשתי�מו זהב טווי ושזור כשיהיה בעיניה� מוזר  היה כי, דשו בחוטי הזהבישחאת החדוש 
  .  פתילי זהבעשושיד היו� ההוא עכדבר הזה 

  

  ) כא'שמות לט(" ולא יזח החושן מעל האפוד"
א הוהאפוד תפקיד ש על פי הידוע ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהרימסביר ? "האפוד שלא יזח החוש� מעל"התורה מצווה מדוע 

ימת לחזור בתשובה על עבירה מסואשר באי� אומר שכשרבינו יונה עוד ידוע מאמר ו, עבודה זרהחטא לכפר על 
, ישראל בגלל הערב רבבני חטאו  בחטא העגלואכ� .  וג� על כ� לשוב בתשובההסיבות לעבירהקור את צרי� לח

כל דיני עליה וחלי� , די�עשיית גירות נחשבת כקבלת ביבמות  הגמראולפי . ה"התייע+ ע� הקבשלא למשה גייר ש
החוש� מכפר על עיוות והיות ש. ילה וכדומהבל לאמקבלי� גירות ביו� ו ודייני�כלומר להיות שלושה , הדייני�

להצמיד את נו ילכ� נצטוו, ה" ללא אישור מהקבאת הערב רב גיירשמשה ל רות שיעיוות הגהרי שהוא כיפר ג� , הדי�
  . החוש�, הדי� תהיה מחוברת לכפרה על עיוות, האפודדהיינו , שהכפרה על עבודה זרההאפוד אל החוש� כדי 

  

  ) כ'משמות ( "תעדו את הןיתו חיקו"
, "וית� את השולח�: "בלבדגו$ המעשה כתוב הוזכר ב, הקמת המשכ�לצור� למשה רבינו הפעולות שנדרשו בכל  

רבי משה רבי משה רבי משה רבי משה אומר ? מה הטע�, "וית�"וג� " ויקח"הוזכר ג� העדות לוחות ואילו בעניי� . וכדומה, "ויש� את המנורה"
ג� לקבל וצרי� הוא ג� , האד� לקחת ולתתעל , קדושהנוגע לתורה ה שהמשבכל , נוללמד שהכתוב בא , מידנרמידנרמידנרמידנר

האד� אלא , לעצמוה תורהולשמור את התורה בלימוד , ה בלבדלהסתפק בלקיחואל לו לאד� . להשפיע לאחרי�
  ". ללמוד וללמד "בבחינת , מחכמתו לאחרי�ולהשפיע ב להעניק מחוי
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