
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )כא' שמות לח("  המשכן פקודיאלה"

אי� ברכה שורה לא בדבר הספור "ל "ז חהלוא אמרו, הקדוש כיצד זה מנו א תפקודי המשכ�" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה
,  כאשר מדובר בבני� המשכ�, ללמדנו שכא� " המשכ�אלה פקודי"כא� מתר� שנאמר ו? ).מ מב"ב(" ולא בדבר המנוי
כל הפרטי� כל שירבה מספר ככי , ביא ברכהעצמו ימני� במקרה הזה ה, אדרבא, הקפדהשו� ואי� אפשר למנות 

  . הברכהראל דבר שיגרו� לריבוי  של ע� ישתגדל הזכותבמשכ� כ  
  

  ) כא'לחשמות (" אלה פקודי המשכן משכן העדות" 
ביד שהפסוקי� שלפנינו מוני� את היתרונות שיש למשכ� שגרמו לכ  שהמשכ� יהיה נצחי ולא נפל  "נונונונוררררווווספספספספ"מבאר ה
הוא זה שהיה  משה #" אשר פקד על פי משה. "ב. חות העדותלויו  במשכ� הזה ה#" משכ� העדות. "א: אויבי�

. ד. ביד איתמרהיתה משמרת כל חלקי המשכ� , "עבודת הלויי� ביד איתמר"במשכ� הזה היתה . ג. אחראי לבנייתו
מיוחסי� וצדיקי�  היו מלאכת המשכ� וכליוב �אומניה ראשי, כלומר, "ובצלאל ב� אורי ב� חור למטה יהודה עשה"

שבנה מקדש ב, בניגוד למשכ�. אויבי�הלא נפל ביד המשכ� לכ� שכינה במעשי ידיה� והשרתה מסיבות אלו . שבדור
 את בדק הבית לחזקהיה והוצר  , שכינה נפסדו חלקיוהא$ על פי ששרתה בו ולכ� , מצורהיו שלמה עובדי המלאכה 

 בו שרתהלא , שו� מעלה מהמעלות שמנינוה בו תשלא הי, שניהבית וב .נפל ביד אויבי�בסופו של דבר הבניי� ו
פי על  פוקדא הוו, לוחות העדותאת שלא היו בו כיו� , "משכ� העדות"בית שני לא היה הכי , ל ביד אויבי�שכינה ונפ

י ומ)טו' עזרא ח(" מצאתיומבני לוי לא , ואבינה בע� ובכהני�"כמו שהעיד עזרא באמרו , כורש ולא היו ש� בני לוי
  . ו היו צידוני� וצורי�תבבני התעסקש
  

  )כב' שמות לח(" 'ר למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה בן אורי בן חוובצלאל"
מתר� ? "חכמי לב בעושי המלאכה"הלוא היו עוד " עשה את כל"וכי רק בצלאל עשה את המלאכה שאומר הכתוב 

של על פיו  שאי� כוונת הכתוב לומר לנו שבצלאל עשה את כל המלאכה לבדו אלא בא הכתוב ללמדנו ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
כמו , ה שעשומלאכהכל את לפניו כול� היו מראי� ו, כל החכמי� לשהמורה בצלאל היה , כלומר, נעשה הכלבצלאל 
 שאמרכמו,  לצור  המשכ�לב עשו מלאכההאבל ג� חכמי , ) לד'להשמות (" ולהורות נת� בלבו: "הכתובשאמר 
: שאמר הכתוב למה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבפירוש נוס$ מביא . ) ח' לומותש( "ויעשו כל חכ� לב בעושי המלאכה את המשכ�: "הכתוב

 שאפילו דברי� שלא אמר לוולומר בצלאל שבח אתעל פי הירושלמי שאומר שמאמר זה בא ל" 'כל אשר צוה ה"
לומר אי� כוונת הכתוב , כלומר, סיניבדעתו למה שנאמר למשה משה בפירוש בצלאל הבי� מעצמו והצליח לכוו� 

  .את משה' כל אשר צוה הקיי� את ,  ידו עלונעשדברי� שבכל ה, בצלאלשלומר אלא , הכלאת עשה בצלאל ש
  

    )כד' שמות לח("  העשוי למלאכהכל הזהב"
כל הזהב העשוי: " שאומר שכוונת הכתוברבי וידאל צרפתירבי וידאל צרפתירבי וידאל צרפתירבי וידאל צרפתיו של פירושאת " חומת אנ חומת אנ חומת אנ חומת אנ " מביא באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

א מהמדרש ומקור דבריו הו, המשכ� בעול� לא היה אלא בעבור מלאכת נבראללמדנו שתכלית כל הזהב ש" למלאכה
ית  בשביל המשכ� ובשביל ב? ולמה נברא,בזהב להשתמששמעו� ב� לקיש לא היה העול� ראוי רבי ר מא: "שאומר
  . )כה' דברי� ג(" ההר הטוב הזה והלבנו�: "אמרונ )יב' בראשית ב(" וזהב האר� ההיא טוב: "שנאמר. המקדש

  323 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  חגזמני ה

    17:06  17:17  17:01  כניסה 

    18:14  18:15  18:13  יציאה

    18:50  18:51  18:54  ת"ר

  

 "שקלים ""פקודי"פרשת 
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' כבע "ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

   )כח' לחשמות (מישה ושבעים עשה ווים לעמודים״ ח״ואת האלף ושבע המאות ו
  מה עשה באל$ ושבע מאות ושבעי� וחמישהמנושכח מה שער  משה את החשבו� נבשעל במדרש ש"חזאמרו 

" חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר" ה.ווי� לעמודי�את הה� מעשה הוא הזכיר לו בדר  ניסית ש, ה את צערו"וכשראה הקב, השקלי�
כנגד ששי� ריבוא , נפש א שש מאות אל$ישראל הושל בני  �עיקר שורשמסביר זאת על פי הידוע ש" תורת משהתורת משהתורת משהתורת משה"ב

, זההלמספר  שמחו�אלו  ,ישראל  בניאול� יתר .כ  שלכל נשמה יש אחיזה וחלק בתורה, שיש בתורהשל אותיות 
עד , הקדושה $ אות� ולחבר אות� אלילה כיצד לצרחלא ידע בתומשה , ישראל קשר אמיתי לתורה ולשורשה� אי� ל

כ  יהיו  ידי על .חכמי� תחברו אל הצדיקי� שה� עמודי העול� ויתמכו בתלמידייוזה על ידי ש, תקנהשמצא לה� 
  .ויוכלו ג� ה� להשתיי  אל הקדושה" בבחינת &ווי�& ל&עמודי�

  

  )מג' שמות לט("  אותם משהויברך"
א א א א """"והוא אחד מיוהוא אחד מיוהוא אחד מיוהוא אחד מי) ) ) ) תהלי� צתהלי� צתהלי� צתהלי� צ ( ( ( (""""ינו עלינוינו עלינוינו עלינוינו עלינוקקקקלללל####אאאא' ' ' ' ויהי נוע� הויהי נוע� הויהי נוע� הויהי נוע� ה''''אמר לה� יהי רצו� שתשרה שכינה במעשה ידיכ� אמר לה� יהי רצו� שתשרה שכינה במעשה ידיכ� אמר לה� יהי רצו� שתשרה שכינה במעשה ידיכ� אמר לה� יהי רצו� שתשרה שכינה במעשה ידיכ� """"

                ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( למשה למשה למשה למשהשבתפלהשבתפלהשבתפלהשבתפלהמזמורי� מזמורי� מזמורי� מזמורי� 
מוצא קשר לבני� המשכ� מתחילתו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה, לבני� המשכ�" תפלה למשה"לכאורה לא ברור הקשר בי� המזמור 

אמר וזה מזכיר את אשר "  מעו� אתה היית לנו בדור ודור'ה: "אומר משהבתחילת המזמור . ומסופו של המזמור
"  אשר בניתיהנה השמי� ושמי השמי� לא יכלכלו  וא$ כי הבית הזה" :המקדשאת בתפלתו כשחנ   המל שלמה 

 'ה: " מה שאמר משהזה, ה"את הקב, כביכול, כלומר שלמה המל  תוהה הא� הבית שבנה יכול להכיל ) כז'מלכי� א ח(
 אי  יעלה על הדעת לומר ,� כ� וא. עול� ואי� העול� מקו� ומעו� ל הוא מעונו שלאתה כלומר " מעו� אתה היית
בטר� הרי� יולדו ותחולל אר� "משה מחזק את דבריו בזה שמזכיר בהמש  המזמור ש ? בוק�מלהתשיכינו ל  בית 

? אז היכ� הוא התמק� בטר� נברא העול�, בו �מקלהתמקו� ה צרי  " וא� הקב"ל#ותבל ומעול� עד עול� אתה א
 ואי  יתכ� שיצוה לו , ומעו� לכל העול�מקו�הוא ה "הקב ,דרבהא, ה"של הקבאלא ודאי שאי� העול� מקומו 

 עד דכא ותאמר שובו אנושתשב "כמתר� משה על זה אמר ? ק�מהתהוא צרי  מקו� לה לבנות לו בית כאילו "הקב
י שלפו� העגל ועעל  הוצר  לוותר על כבודו ולעשות לו מדור בתחתוני� כדי למחול לה� ה"כלומר הקב" בני אד�
  . המשכ� כפרה על מעשה העגלהיההמשכ� המדרש 

  

  )ב 'משמות ( " באחד לחודשןביום החודש הראשו"  
מה , "בחודש הראשו� ביו� אחד לחודש"לומר על הכתוב היה העברי לפי משפטי הלשו� ש "מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מדייק ה
 �כ� וא, )כד' א כ שמואל(" מחר חודש... ויהי החודש"אמור פי הכ, חודשהא לראש כוונה הי ה"יו� החודש"עוד שב
את ערב וכולל את ההיו� שהוא את כל � ילצי" יו�"שאי� כוונת הכתוב פרש ומ? "באחד לחודש"לומר היה מיותר 

הכוונה היא " וביו� החודש"דהיינו מה שנאמר , לילהבולא אלא כוונת הכתוב היא לציי� שהדבר נעשה ביו� , בוקרה
  . רק ביו�בלילה אלא ה תשכ� לא היהקמת המללמדנו ש. של החודש ולא בלילה ביו�

  

  )טז' שמות מ("  אתו כן עשה' צוה האשרויעש משה ככל "
" עשייה"המובא בפסוק שלפנינו חות� את כל אות� הפעמי� שנאמרה בה� לשו� " כ� עשה" שהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימעיר 

 ועד )שמות כה(" דשועשו לי מק: "פסוקהמוא� נמנה את מספר הפעמי� בה� מוזכרת עשייה . בנושא בניית המשכ�
כמוב� . ח מצות עשה שבתורה"ה� כנגד רמהזכרות אלו ו, )248(ח "רמנמצא שמניי� הפעמי� הוא , הפסוק שלפנינו

  עד)לב' מות כהש(" קו� עשה לנו: "מפסוקשמניי� זה אינו כולל את ההזכרות שקשורות לעשיית העגל המופיעות 
  )לג' מות כהש(" ואדעה מה אעשה: "הפסוק

        

   ) לח'משמות ( "על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם' ענן הכי "
, גלותמש  הישראל בבני בכל המסעות והטלטולי� שיעשו מרמז ש" בכל מסעיה�: "סיו� הפסוק" אבני אזלאבני אזלאבני אזלאבני אזל"לפי ה 

הרי עמוד , "יומ�", בי�זמני� טוהיות� בגלות בג� . לא יטש� ולא יעזב�ה ש"את הבטחת הקבר תמיד וזכעליה� ל
 ,יהיה עמוד הענ� כאש, "לילה", ג� בזמני� קשי� וחשוכי� של עניות ורדיפותו. הענ� הול  לפניה� ומנחה אות�

  .אשר תאכל את החורשי� מזימות להשמיד את בני ישראל
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס$ ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס$ ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס$ ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס$ ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
  . במוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווה, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי�
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