
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

  

   (תענית כט.) "משנכנס אדר מרבין בשמחה" 
  פרשת השבועלהגיגים 

  )כ' שמות לה("  משהמלפני  כל עדת בני ישראלויצאו"
ולא היה בה� אחד ,  את תרומת� בזריזות להביא," עדת בני ישראלכלכלכלכל", יצאו כאחד בני ישראל שכלשכלשכלשכלהכתוב מדגיש 

היא לומר לנו "  משהמלפני: "הקדוש שכוונת הכתוב באומרו" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה, משה אצל תעכבהתעצל או הש
)יומא(גמרא בל "וזאת למרות מה שאמרו חז, קוד� שית� לה� רשות לעמוד מלפניועוד , מלפניושבני ישראל יצאו 

,  הבינו ישראלינהקדוש שב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה, " אלא עד שית� לו רשותרבושאי� רשות לתלמיד לעמוד מלפני "
תרו� נוס  הוא שרואי� אנו דוגמה נוספת לכ� , כאילו אמר לה� עמדו, "קחו מאתכ� תרומה"משה כשאמר לה� ש
  .כפי שנאמר אצל אברה� אבינו בלכתו לעקוד את יצחק בנו" השורהת את קלקלשהאהבה מ"
  

  )כב' שמות לה("  האנשים על הנשיםויבואו"
כלי כלי כלי כלי "מציי� ה. לטובת המשכ� תכשיטיה� ת אתשהסכימו לתושיבח� על כ� נשי� צדקת האת הודיע כא� בא הכתוב ל

ל שכל " לצור� בניית המשכ� היות שידוע מה שאמרו חזתכשיטיה�ת את לתות צריכהנשי� הדי� לא היו שמצד " יקריקריקריקר
את ה� ועשו ממנו  הזהב שלנזמיאת  שפרקו הגברי�, א� כ�. המטרה של בניית המשכ� היא לכפר על חטא העגל

תכשיטיה� את  תלתסירבו  אבל הנשי� ש,לכפר על נפש�� כדי  ותכשיטיהנזמיה�ת את לת ה� אלו שצריכי� העגל
 �מחמת חיבת הקודש לא נמנעו אלא ש? תכשיטיה�את  יתנומדוע ש, וא� כ�כפרה ות העגל אינ� צריכיית עשלצור
יחשובאל משה כדי שלא ת הנדבה ת את תרומת� לטובת עשיית המשכ� א� נמנעו מלהביא בעצמ� אמלתהנשי� 
בעצמ� הנשי� לא הביאו לכ� הזכיר הכתוב רק את האנשי� בהבאת הזהב כי , זו� חלק בעבירה נשיהיה לשג� משה 

  . שה� יביאו אות� למשהתכשיטיה�לאנשי� את אלא נתנו 
  

  )ח' שמות לח("  הצובאותבמראותויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת "
והיה משה מואס בה� מפני והיה משה מואס בה� מפני והיה משה מואס בה� מפני והיה משה מואס בה� מפני , , , , ד� מראות שרואות בה� כשה� מתקשטות וא  אות� לא עכבוד� מראות שרואות בה� כשה� מתקשטות וא  אות� לא עכבוד� מראות שרואות בה� כשה� מתקשטות וא  אות� לא עכבוד� מראות שרואות בה� כשה� מתקשטות וא  אות� לא עכבובנות ישראל היו ביבנות ישראל היו ביבנות ישראל היו ביבנות ישראל היו בי""""

        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"ה אלו חביבי� מ� הכל שעל ידיה� העמידו הנשי� צבאות רבות במצרי�ה אלו חביבי� מ� הכל שעל ידיה� העמידו הנשי� צבאות רבות במצרי�ה אלו חביבי� מ� הכל שעל ידיה� העמידו הנשי� צבאות רבות במצרי�ה אלו חביבי� מ� הכל שעל ידיה� העמידו הנשי� צבאות רבות במצרי�""""אמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקבאמר לו הקב, , , ,  ליצר הרע ליצר הרע ליצר הרע ליצר הרעשעשויי�שעשויי�שעשויי�שעשויי�
קבלו כ� מלאכת המשכ� שאר התרומות להרי בכל ?  רק כעתמשה למאוס בתרומת הנשי�" נזכר"מה , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 

ידוע לפי ו, ) כב'להשמות ( "הביאו חח ונז� וטבעת וכומז...  הנשי�עלויבואו האנשי� : " שנאמרתרומה מהנשי�
 שבכל מלאכת ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר� ? הוא מאוס יותר מהמראות ובכל זאת לא מאס בה� משההכומז  ש.)שבת סד(המדרש 

כיור הנחשת  אבל ,המשכ� התערבה מתנת הנשי� ע� מתנת הגברי� ולא נעשה שו� כלי על טהרת תרומת הנשי�
  .  לקבל�עד שנאמר לו מפי הגבורהלכ� מאס בזה משה מתכשיט העשוי ליצר הרע נעשה כולו 

  

  )כב' שמות לח(" את משה'  את כל אשר צוה ה בן אורי בן חור למטה יהודה עשהובצלאל"
ל ואהליאב היו בצלא": "אריהאריהאריהאריה" מביא את המדרש ובו רמזי� יפי� בעניי� בצלאל ואהליאב הקשורי� לרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

, "אריהאריהאריהאריה גור ד�" ואהליאב משבט ד� שנקרא "אריהאריהאריהאריהגור " בצלאל משבט יהודה שנקרא ,ל�והאומני� הבקיאי� שבכ
 אריאל אריאלהוי " : כדכתיבלאריהלאריהלאריהלאריה שכ� מצינו ההיכל צר מאחוריו ורחב מלפניו ודומה לאריהלאריהלאריהלאריהוהמקדש היה דומה 

 עתידי� להתמשל בזמ� ובאריהובאריהובאריהובאריה. )'ירמיה ד("  מסבכואריהאריהאריהאריהלה ע" : נענשו שנאמרובאריהובאריהובאריהובאריה, )'ישעיה כט(" קרית חנה דוד
  .")מיכה ה("  בבהמות יערכאריהכאריהכאריהכאריהוהיה שארית יעקב בגוי� " :שנאמרהישועה 
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  )ג' הלשמות ( "השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום " 
לא תעשה כל : "לאכות שנאסרו במאמראש בשבת ואינה נכללת בשאר המ תערבהאיסור על מדוע נכתב לאו מיוחד 

יוצא א� כ� שהאש לא  , ל האש נוצרה במוצאי השבת"שלפי חז" תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�תפארת יהונת�"מתר� ה ?)י' שמות כ(" מלאכה
  . ולכ� נכתבה אזהרה מיוחדת על איסור הבערה, ביו� השבת' כות מה� שבת האנכללה במל

  

   ) כז'להשמות ( "והנשאם הביאו את אבני השהם " 
    כ�כ�כ�כ� אלא  אלא  אלא  אלא ???? בתחלה ובמלאכת המשכ� לא התנדבו בתחלה בתחלה ובמלאכת המשכ� לא התנדבו בתחלה בתחלה ובמלאכת המשכ� לא התנדבו בתחלה בתחלה ובמלאכת המשכ� לא התנדבו בתחלההמזבחהמזבחהמזבחהמזבח נת� מה ראו נשיאי� להתנדב בחנוכת  נת� מה ראו נשיאי� להתנדב בחנוכת  נת� מה ראו נשיאי� להתנדב בחנוכת  נת� מה ראו נשיאי� להתנדב בחנוכת ביביביביררררמר מר מר מר אאאא""""

 כיו� שהשלימו צבור את הכל  כיו� שהשלימו צבור את הכל  כיו� שהשלימו צבור את הכל  כיו� שהשלימו צבור את הכל .... אותו אותו אותו אותו���� משלימי משלימי משלימי משלימיאנואנואנואנו    ���� ומה שמחסרי ומה שמחסרי ומה שמחסרי ומה שמחסרי���� יתנדבו צבור מה שמתנדבי יתנדבו צבור מה שמתנדבי יתנדבו צבור מה שמתנדבי יתנדבו צבור מה שמתנדבי::::אמרו נשיאי�אמרו נשיאי�אמרו נשיאי�אמרו נשיאי�
לכ� התנדבו לכ� התנדבו לכ� התנדבו לכ� התנדבו . . . .  הביאו את אבני השה� הביאו את אבני השה� הביאו את אבני השה� הביאו את אבני השה�????לעשותלעשותלעשותלעשות אמרו נשיאי� מה עלינו  אמרו נשיאי� מה עלינו  אמרו נשיאי� מה עלינו  אמרו נשיאי� מה עלינו ))))שמות לושמות לושמות לושמות לו((((" " " " והמלאכה היתה די�והמלאכה היתה די�והמלאכה היתה די�והמלאכה היתה די�""""    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( כתיב כתיב כתיב כתיבוהנשא�והנשא�והנשא�והנשא� ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות משמ�  ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות משמ�  ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות משמ�  ולפי שנתעצלו מתחלה נחסרה אות משמ� .... תחלה תחלה תחלה תחלההמזבחהמזבחהמזבחהמזבחבחנוכת בחנוכת בחנוכת בחנוכת 
רשת  בפוליוא, "יוד"ולא כתבה את האות מצה התורה יק, בנדבת�תעצלו הנשיאי� הששכיוו� " חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"אומר ה

למרות , � ביחד כולבפרשת מיוחדת ולא כללה אתונשיא וכתבה נדבת כל נשיא נשא האריכה התורה בנדבת כל נשיא 
יחד בזריזות ובפועלי� בני האד� כאשר ה "הקבפני כמה חביב למכ� אנו לומדי� , שכול� הביאו את אותה הנדבה

כאשר ו, אות משמ� התעצלו הנשיאי� להשתת  את הצבור בנדבת� נחסרשר כא. ע� הצבור ואי� בה� קנאה ותחרות
 השכל מי שעושה טוב, ללמדנו. וכתבה פרשה שלמה לכל נשיאעבור� בהתורה רחיבה ה, הביאו כול� נדבת� ברצו�

  . ה מפרסמו לחרפה"הקב ,ולהיפ� מי שמונע עצמו מלהשתת  בבני� המקדש, ה מפרסמו לטובה"הקב
  

  )כא' שמות לח("  משכן העדותןאלה פקודי המשכ "
        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"רמז למקדש שנתמשכ� בשני חורבני� על עוונותיה� של ישראלרמז למקדש שנתמשכ� בשני חורבני� על עוונותיה� של ישראלרמז למקדש שנתמשכ� בשני חורבני� על עוונותיה� של ישראלרמז למקדש שנתמשכ� בשני חורבני� על עוונותיה� של ישראל""""
, את בית המקדש שהתמשכ�, )כד' בראשית נ(" פקוד יפקד"מלשו� , "פקוד"א� את� מעונייני� ל, "אלה פקודי המשכ�"

על פי " תולדות יעקב יוס תולדות יעקב יוס תולדות יעקב יוס תולדות יעקב יוס "מסביר זאת ה. דהיינו א� תשובו ותזכרו את תורת משה, "על פי משה", התנאי לכ� הוא
". על עזב� את תורתי: "ה"קבלו העונה ? )יא' ירמיה ט("  האר�העל מה אבד"אל הנביא ואשר שהמדרש שאומר שכ

ואז , "עבדי זכרו תורת משה": לפיכ� אומר הנביא מלאכי, עזיבת התורה? חורב� בית המקדשמה גר� ל, כלומר
א� תשובו לזכור את תורת  כלומר )כג%ב כ' מלאכי ג(" הנה אנוכי שולח לכ� את אליהו הנביא", מובטח לנו על ידי הנביא

   .תזכו מיד לגאולהובטח לכ� שממשה 
  

   ) כב'לחשמות ( "'ה הור ציש את כל אודה עשהר למטה יהחו ןרי בו אןבצלאל בו"
,  שבפסוק"כלכלכלכל"תיבת מה באה התורה לרבות ב א� כ� , זה בא לרבות משהו נוס " כלכלכלכל: "ידוע שכל מקו� שכתוב

באה לרבות ג� הכוונות " כל" שתיבת "  חיעוד יוס" בספרו יוס  חיי�יוס  חיי�יוס  חיי�יוס  חיי�רבינו רבינו רבינו רבינו מתר� ? "'ה הור ציש אכלכלכלכל את עשה"
הבניה מעשה , ראשית.  כפולויו הוא צ�לפי שמשה רבינו נצטווה מהקדוש ברו , והסודות שבכל כלי וכלי שבמשכ�

כלי  � בעת עשייתוכוות שצרי� לכוונת הסוד, תשני.  מידת� ומשקל� של כל הכלי��בצורת, של המשכ� וכליו
מלבד עצ� . לאל הצליח בחכמתו הגדולה לבצע את שתי הצוויי� הללו בשלמותבצובא הכתוב לרמוז ש. המשכ�

� ג� את הכוונות והייחודי� שציוה והצליח בצלאל לכו, "את משה' כאשר ציוה ה"המעשה של בניית המשכ� וכליו 
  . בשלימות" הכלהכלהכלהכל"בצלאל עשה את ו. � הכלי� בשעת עשייתולכוה "קבה

  

   )ו ט''משמות ( "הםאביאשר משחת את כומשחת אותם "
שעל כהונת " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"אומר ה? "כאשר משחת את אביה�", מדוע מדגיש הכתוב למשה למשוח את בני אהר�

, נאאהר� היה משה מתקבניו של על מעלת שיתכ� א� , סו  סו  משה הוא המל� והנביא, אהרו� משה לא היה מקנא
וכעת הוא רואה שבניו של אהרו� יורשי� את , לילהה שבניו ירשו את גדולתו והוא נענה בש"רי משה בקש מהקבשה

לכ� ,  כפי שמשח את אביה� ובלב של�בהח אות� בשמחה רומשללא יעלה בדעתו של משה  אולי �כ� וא, גדולתו
    ".כאשר משחת את אביה�",  ובשמחהמרצו� גמור, "ומשחת אות�"אמר בא הכתוב ו

  

   )לח' שמות מ(" יהםסע מבכל אל כל בית ישרנייעל המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לע' ענן הכי "
בתוכו לא , ) ח'ה כשמות(" י בתוכ�נתכושדש מקועשו לי " :כתובשו  כמכ� שנקרא משלמיד חכ�אפשר לומר רמז על ת

ענ� , כ� היו ש� שתי מעלותמשוכמו ב,  בכל אד� שנדמה למשכ�הלרמוז שהשכינה תהיה שרוי , "כ�בתו" לאמר אנא
סה כע ועניו ומנו ציד תמיהשיה, תיעוענ� רומז לצנ,  ואשנ�ע,  שתי מעלותבו להיות י� צרחכ�למיד תהכ� , ואש
� רבי דוד יוגנרייז ווכמו ששמעתי מפי הגא .  על המשמרוד ולעמר� בפלעמודמי� צרי� להיות אש פעאמנ� ל ,נ�בע
 תזהר שלא בלא, טובזה " ברנשלב "כלומר , )ט י'תהלי� נא(" לקי� לא תבזה%לב נשבר ונדכה א ":סוקהפל ל ע"זצ

.  ואשנ�א ע"וז, של�" לב נשבר"ב" זהתבלקי� אל %א"וזהו ,  כבוד שמי�יש במקו� של�תשתמש בלב נשבר ש
   )דההו יקול(  . � ומסעיה� ונדודיה� צריכי� להיות דוגמת ענ� ואשיהבכל גלויות, "ל בכל מסעיה�ישרא יתלעיני כל ב"
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