
  
  

  

 'שנה ד                           
 

  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כט.) 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )י' שמות כה( " ארוןועשו"

ועשו ", )נסתרי�( המשכ� ודבר בלשו� רבי� כליביחס לעשיית שאר  את דברו כתובארו� שינה הבציווי עשיית ה
ואת ", "זהבועשית מנורת ", "ועשית שולח�", )נוכח(בציווי שאר כלי המשכ� דבר הכתוב בלשו� יחיד שבעוד , "ארו�

וצפית ", )נוכח(דבר בלשו� יחיד הארו� עצמו ת יי שלבי עשטוריבפאפילו ו, "ועשית את המזבח", "תעשההמשכ� 
הקדוש שהדבר בא " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? וצרי� להבי� את ההבדל, " עצי שטי�ועשית בדי", "ויצקת לו", "אותו

ואי� מציאות בעול� יכול עשות כל עקרי , ה יכול להתקיי� אלא בכללות כל ישראלשאי� גופה של תור"רמז ל
 אינו ואהוא כה� הרי האי� באפשרותו של יחיד מישראל לקיי� בעצמו את כל התורה שהרי א� , כלומר, "התורה
תומצואת כל וא� הוא ישראל הרי אינו יכול לקיי� , עוד מצוות ו"פדיו� בכור" ו"מתנות כהונה"את מצות מקיי� 

כללות � את קיינית� ל ישראל כלכלכלכלבכללות יוצא שרק , לויא� הוא וכ� , בהקרבת הקרבנות ודיניה�הקשורות עשה ה
 הוא לשו� יחידהכתוב באמר השלבי� בעשיית הארו� ט וריפבמה שו, לשו� רבי�ב "ועשו: "הכתובאמר כ� ל, התורה

  . דיחיאד� על ידי להתקיי�  יכול והכנותיה  ועמליהתורהה לומדידהיינו  "כלי התורה"� וקיתמשו� ש
  

  ) טו'כהשמות ( " ממנוו יהיו הבדים לא יסרוןבטבעות האר"
            .).).).)יומא עביומא עביומא עביומא עב" (" (" (" (י ארו� לוקהי ארו� לוקהי ארו� לוקהי ארו� לוקהדדדדהמסיר בהמסיר בהמסיר בהמסיר ב""""

ולפי הגמרא אד� המסיר את , מהפסוק אנו לומדי� שעל בדי הארו� להיות מושחלי� בטבעות ג� בעת חניית המשכ�
לשאת את "הרי בס� הכל הבדי� נועדו , וצרי� להבי� מדוע,  נענש במלקותאפילו בעת החניה, הבדי� מהטבעות

צרי� האומרת ש� "רמבהשיטת לפי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר זאת ה? ואי� לה� תפקיד בעת חניית המשכ�" הארו�
ה זו נובע ממאמר שיטההיגיו� מאחרי ו. הטבת הנרותהגדר של זהו ו, יו�שעות הג� ב במנורה הנרותאת ליק דלה
ה לאור "של הקב, כביכול, כלומר הדלקת הנרות אינה נובעת מהצור�, :)שבת כב(? "וכי לאורה הוא צרי�"ל "זח

כמו ו, ג� ביו�את המנורה ליק דלהאת האור הזה ציוה צרי� ה "קבהשאי� להראות ועל מנת להדגיש ו, המנורה
את אותו היגיו� . ציווי הלכתי אינה לצור� האור אלא זהו לקה בלילהדהה� ר כוהאצור� לקה ביו� אינו לדשהה

, כלומר ).סוטה לה( "נושא את נושאיו"היה הארו� ל ש"שידוע מה שאמרו חז, ג� לעניי� הארו�" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"משלי� ה
י� דהב תפקיד אי�כיוו� שכ� ממילא ו, לא נושאי הארו� היו מרימי� את הארו� אלא הארו� היה מרי� את נושאיו

מהארו� ג� בשעת הבדי� ה שאי� להסיר את "משו� כ� ציווה הקב. שא את עצמוהוא נו הארו� שהרי לשאת את
� אי� צור� בה� כ, מונח באוהל מועד הארו� י� בעת היותדלבצור� כמו שאי� לכל באי עול� שלהורות , החניה

 .על הכת# הארו�  את�בשעה שנושאי
  

   ) י'השמות כ(" ועשית שנים כרובים זהב"
        ) ) ) ) יייי""""רשרשרשרש((((" " " " ק לה�ק לה�ק לה�ק לה�כרובי� דמות פרצו# תינוכרובי� דמות פרצו# תינוכרובי� דמות פרצו# תינוכרובי� דמות פרצו# תינו""""

מיני שאר לעשות� ממותר היה שבמשכ� ובמקדש האחרי� כל כלי השרת מפני ש" זהבזהבזהבזהבכרובי� "מדגיש הכתוב 
רק הכרובי� חייבי� היו להיות מזהב ואסור היה לעשות� מכל מתכת ו, זהבלע� ישראל בזמ� שלא היה , מתכות
, דמות תינוקבהיו י "לפי רשש, � שהכרובי�משושדבר זה הוא   מאיר שפירא מלובלי� מאיר שפירא מלובלי� מאיר שפירא מלובלי� מאיר שפירא מלובלי�ביביביביררררמסביר ? מדוע ,אחרת

חינו� הילדי� ברי� אמורי� בוכיו� שהד, לומר לנו שחובה לחנ� את הילדי� לתורה, מסמלי� את התינוקות הרכי�
פרוטות ב"ה וב אי אפשר לצאת ידי ח,ותבקרי תלמודי תורה וישי, ני הנוער ובהקמת מוסדות מתאימי� לכ�בו

   . קא בזהבואלא דו" נחושת
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, נזיאשכ, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ז' שמות כה( " ואבני מילואים לאפוד ולחושן שהםאבני"
הזכיר� לפני מ� הראוי היה להלוא ,  בסו# רשימת התרומותלואי�ימהאבני את שוה� והאבני מדוע מזכיר הכתוב את 

" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר" מבאר ה?והמשובחי� מכל התרומותמעולי� ה ,לואי�ימהשוה� ואבני ה אבני ,ה�שהרי , כס#ה וזהבה
הזכיר � כל', הלפני � ויו ש�לוכאלא  "אחד הממעיט ואחד המרבה"אי� הבדל בי� שה להראות "הקברצה  זה שבאופ�

שהרי  " מנדבת�נדבתי גדולה" :מרויא העניהעשיר על  שלא יתפארהרשימה כדי בסו# ה החשובהכתוב את התרומה 
" עונש"זהו בעצ� , טע� נוס# להזכרת אבני המילואי� בסו# רשימת התרומות. הרשימההכתוב בראש מנה אותה 

 :ומראו שהתנדבו בסו# כ�שרו� לבב� הביא� לידי זאת משו� ו, לנשיאי� שהביאו את אבני השוה� ואבני המילואי�
נו למלאות מה יש לאל ידי" כאומרי�ה וו דר� גאו וזה"� ומה שה� מחסרי� אנו משלימי,יתנדבו הצבורתחילה "

סר יחש ולא עוד אלא ,ה משפילו" הקב, כי כל המגביה את עצמו,בסו#נדבת� הכתוב את  הזכיר �כל "שה� מחסרי�
חקוק ה ה"שמו של הקבאות מד היא "שהאות יו" והנשיאי�"במקו�  "והנשא�: "משמ� וכתבד "יוהכתוב את האות 

מבואר ה והוהענמורה על גדר � הש� שכי משמ� ו את האות הז 'שהתנשאו בדבריה� לקח הכיוו�  ו"נשיא"בש� 
  . וקטנותוהוענד מורה על "יואות צורת הג�  ו"בכל המקו� אשר אזכיר את שמי אבא אלי�"בפסוק 

  

   ) ח'השמות כ(  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
' הכבוד שכו� לע� ישראל מקו� בו ישיהיה , המשכ� הואשבציווי עשיית  סודהו מבאר שהתכלית העיקרית ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
 :בותעוד כו, ) טז'כדשמות (" סיניעל הר ' וישכ� כבוד ה: "במעמד סיני נאמר .במעמד מת� התורהשכ� על הר סיני כפי ש

. ) לד' משמות( "מלא את המשכ�' וכבוד ה: "במשכ�נאמר  �כ, ) כא'דברי� ה(" ינו את כבודו ואת גדלוקל%א 'ה� הראנו ה"
היה אל אהל מועד  ) לד' לדשמות(" 'לפני הובבא משה ".  לה� בהר סינישנראהד הכבו תאבמשכ� לע� ישראל והיה 

מ� השמי� השמיע� את קולו ליסר� " :אמר במת� תורהנוכמו ש. אשר נדבר לו בהר סיניאליו אותו הדיבור הדבור 
 הכפרת מבי�  אליו מעלמדברוישמע את הקול " :במשכ�כתוב כ� , )לו 'דברי� ד(" ועל האר� הרא� את אשו הגדולה

   .) פט'במדבר ז(" שני הכרובי� וידבר אליו
  

   ) יא'השמות כ(" זר זהב סביב ועשית עליו . ..ועשו ארון עצי שיטים " 
צווי ב. למזבח הזהבזר שלישי לשלח� וזר שני , לארו�זר אחד . שלשה זרי�בעשיית המשכ� הצטוו בני ישראל לעשות  

צווי עשיית וכ� ב" לולולולוועשית "שלח� נאמר הל עשצווי עשיית הזר ואילו ב" עליועליועליועליוועשית "ארו� כתוב הל עשעשיית הזר 
על פי  ����""""המלביהמלביהמלביהמלביתר� מ? ויש להבי� את שינוי הלשו� בעשיית הזר של הארו�" לולולולוועשית "ל מזבח הזהב נאמר עשהזר 

. נהוהכהכתר  לערמז ממלכות ומזבח הזהב הכתר  לערמז מהשולח� , תורההכתר  לערמז מהארו� ל ש"מה שאמרו חז
 כהונההכתר לבית דוד וכתר המלכות , מאב לב�עוברי� בירושה הדר� היא שה� כהונה שכתר תר מלכות וכ, לכ�

המסמל , ואילו בארו�. קשורה בה� ולא ניתנת להפרדהמעלה שדהיינו זוהי " לולולולוועשית "נאמר בעשיית�  ,לבית אהר�
   .  כל אחד ואחדעל" עליועליועליועליוועשית "נאמר בו את כתר התורה שאינה עוברת בירושה 

  

  )כג' שמות כה( " עצי שטים שלחןועשית"
 וכל הטובות האלו, חילה'שועה מ'ובה י'לו� ט' ש:של היא ראשי תיבות �"שטישהתיבה המדרש  מביא מרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 ,השלח�זכות בזכות� ובלאד� באות והברכות הללו , שג� ה� נעשו מעצי שטי�כ� בארו� ובמזבח ו, שולח�בנכללות 
הוא אד� וזאת כאשר ה , והלח� שעל השלח� חשוב כקרב� על גבי המזבח,מזבח כפרהלו הוא נו של האד� שלחכי 
... והמזבח ע� שלש אמות: ")'יחזקאל מא(על הפסוק ל "זחשדרשו כפי  ,העניי�על השלח� את מיטיב ומאכיל ו עי� טוב

ית בזמ� שבללמדנו ש, "שלח�" בסיי�מ ו"מזבח"בהפסוק פתח בתחילה , "' הלפניוידבר אלי זה השלח� אשר 
רבינו רבינו רבינו רבינו מוסי# .  ידי השלח�על אד� מתכפר , קיי�דשהמקת  עכשיו שאי� בי,י המזבחל יד אד� מתכפר ע, קיי�דשהמק
להורות כי האד� לא ישא מאומה בידו , עושי� משלחנ� ארו� לקבורההיו חסידי� שבצרפת שה מנהג ומציי� את בחייבחייבחייבחיי

המארי� על שלחנו "ל "זחולכ� אמרו , שה בחייו והטובה שהוא מיטיב על שלחנו שעהצדקהולא ילונו בעמלו כי א� 
  ".מאריכי� לו ימיו ושנותיו

  
  

  

 
"שיר ידידות" - שירת בקשות בנוסח מרוקו 

  20:30חברת הבקשות " מאיר השחר"   ב" ב בהדרכת בן חמו יוסף הי" ו מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בשעה 
 054-6447141 אבי -  052-3268315יוסף -   לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם: 
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