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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' כהשמות ( "התרומה אשר תקחו מאתם וזאת"

 "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"על פי זה מבאר ה. זהבעשיית עגל העל לע� ישראל  רהיתה לכפבמדרש שמטרת התרומה ל "זאומרי� ח
כל ה החטא של היעבירות  יתבשכאשר , עבירות שעשו במעשה העגלכנגד שלוש הה� ת זכרומוש תרומותששלוש ה

שלוש את הביאו בני ישראל בהתא� לכ� ג� . מאחד לאחדשונה היה החטא עבירה השלישית ה ואילו בהעובדי� שוו
בחטא  )ד 'לב שמות( "אלה אלהי� ישראל"אמרו את העגל לאלוה ועליה� שקבלו העבירה האחת היא מה . תרומותה
וי� ול� שוהיו כבה הביאו תרומה ראשונה ש �כל קראו לעגל אלוה ואדו� ע כול�וי� כי וזה היו כל העובדי� שה

שאוו לאלהות "ל "חזאמרו שקראו לעגל אלוה ועל מה  לכפרכדי  ,"אדו�"נגזר מלשו� ש ,"אדני�"הונעשו מה� 
שזבחו העבירה השנייה היתה במה . "אדני�"הרבה  ה הזומהתרונעשו מלכ� הרבה אדוני� כלומר  )סנהדרי� סג( "הרבה

ה חלק ה שהיישניהתרומה האה וה לכ� בכול� שושל חלק ה הובזביחה זו הי )ח' לבשמות ( "ויזבחו לו"שנאמר  עגלל
 מה שנאמרהיא העבירה השלישית ". ויזבחו לו"מה שנאמר לכפר על כדי ציבור הקרבנות  ממנוונעשו וה כול� שו

יד כל אד�  היתהלא בזה מלאכת העגל מממונ� ולשהתנדבו  )ג' לבשמות ( "אשר באזניה� נזמי הזהבאת ויתפרקו "
נת�  אישכל כי א�  �לא היו כול� שויבה שלישית שהתרומה ההעני כנגד זה באה כי העשיר היה נות� יותר מ ,הושו

  . לפי נדבת ליבו ,לפי עשרו
  

   )י' כהשמות ( "עצי שטים ןועשו ארו"

נאמר בה� א� כי  ,י�דוהבואילו את הזר , "זהב טהור"הציווי הוא לעשות את הארו� ואת הכפורת ארו� עשיית הב
הטהרה ש "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה. "טהור"לא א�  "זהב"בכל אופ� צרי� לעשות� רק , )טו' כהשמות (" לא יסורו ממנו"
לכ� הארו� . בעור דבויעהלכור הוא כמו של הזהב ההכנסה שצא יו, ! אותולצרעל מנת לכור של הזהב א ההכנסה יה

של עור מו הכ �י� הדזהב והבהאבל זר . "לשמה" דעליו תפילי� שצרי� עבו �עצמו הוא כמו עור הקל! שכותבי
� י� להתילא היה צר לכ�. הכרחיאינו  דבוימשו� שהע "לשמה" אות� אי� צרי� לעבד ,�"רמבהשלשיטת , הבתי�
מקשה מגו! עשויי� כיו� שה�  "זהב טהור"מ �ר� לכתוב שהוצ י�הכרובי� אעל ו. ותדארו� הע צור�לאות� 
 ".זהב טהור"ג� הכרובי� ה� ברור ש �כ� א, "זהב טהור"נאמר שהיא רת ופעל הכו ,רתוהכפ

  

  )לא' שמות כה( "מנורת זהב טהור ועשית"
והכוונה היא , משוטטי� בכל האר"הכוכבי� ת הגד שבעכנה� המנורה של שבעת הנרות שמדרש מובא ב

 .)בנה'ל, וכב'כ, וגה'נ, מה'ח, אדי�'מ, דק'צ, בתאי'ש(ל "חנכ� "שצכוכבי הלכת במערכת השמש שבעת ל
פועלי� שנרות ברקיעי� כמו ה� הקשר בי� הדברי� ואומר שאות� שבעת כוכבי הלכת  את רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

הנרות היו ת הנרות של המנורה שכ� שבעכמו , הזה תמיד ביו� ובלילה ומנהיגי� את העול� השפלאר" ב
של המנורה הנר האמצעי מציי� נקודה נוספת והיא ש רבינו בחיי. תמיד' ובלילה לפני ה ביו� י�דולק
, ל"חנכ� "לכת שצהכוכבי ת שבעמבי� אמצעי הכוכב ההוא ג� ו ושהוא תדיר באור "חמה" הכוכבכנגד הוא 

 ולכ� נבראה החמה ביו� הרביעיהשבוע  שבעת ימיי� בשאמצעי היו� ההיו� הרביעי הוא � המעניי� הוא שג
  . של ששת ימי הבריאה
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  )ט 'כהשמות ( "תעשו וכן"
  , שתכלית עשיית המשכ� היא כדי שיהיה מקו� להשראת השכינה בתו� ע� ישראל "ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה
   העגלישראל את בני שעשו קוד� שהיה המצב שונה מזה ו, ישראל � שלועבודת �תפלתאת ולקבל  �לדבר עמ

    .ללא שו� אמצעי� נוספי� )כא' שמות כ(" וברכתי� אלי� אבוא שמי את אזכיר אשר בכל המקו�"לה�  אמרנאז ש
  

  ואת המשכן תעשה עשר יריעת שש משזר ותכלת וארגמן ותלעת שני כרבים "
  )א' שמות כו(" תעשה אתם מעשה חשב
  שהוא  רמז אל האד� הקדוש שמעבר למשמעות הפשוטה של הפסוק ישנו כא�" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"אומר לנו ה

  ל על "חז כמאמר' להיות היכל הושכו� עליו ה על מנת שיוכל ל"קבעשות משכ� ליהל צרי�
  פונה הכתוב ". בתוכו"אמר נולא " בתוכ�"נאמר  )ח 'כה שמות( "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ�: "הפסוק

  תעשה להיות ש צוויתישר ותו המשכ� אא ,"ואת המשכ�: "ואומר לוכמדבר אליו לאד� בלשו� נוכח 
  לה וכל התורה כאת ברות הכוללות ידהעשרת כוונה היא לה, "תעשה עשר יריעות"שצרי�  ,משכ� לי

   ,יחדשבנמצא , האד� על הנעשית יריעת מס� קדש המאהילמהדיברות כל אחת , מראש ועד סו! כנודע
  י� ג� יתלוו צרראויה ומכובדת ופה זו שתהיה חי דוכ.יריעותהעשר את כוללות  ,עשרת הדברות כל

  שפירט דוד המל� במזמור דות ימהשתי� עשרה כוונה היא לוה. שש כפולותדהיינו , "שש משזר"עליה 
  כלומר על מנת שיזכה האד� , )'תהלי� טו(" מי ישכו� בהר קדש� ,מי יגור באהלי�' ה, מזמור לדוד"

  הול� "(ות הללו שני� עשר המידבעל צרי� להיות א וה, מאהיל עליוה "של הקבשיהיה אהל קדושתו 
  לפני מי אתה "עליו לדעת , לידי עבירההאד� א ובל מנת שלא יוע". שש משזר", ...)תמי� ופועל צדק

�  , "תכלת"מדת הדי� הרפה הדומה לוזה על ידי  בעול� העליו� )א' אבות ג(" עתיד לית� די� וחשבו
  ויש ג� , דת הדי� הרפהיוא מהזו היא  ).סוטה יז(" ורקיע לכסא הכבוד ,תכלת דומה לרקיע: "ל"זח כמאמר
  על ועוד ". תכלת וארגמ�ו"אמר נועל שתיה�  ,"ארגמ�"ה ,דת הדי� הקשה המתייחסת אל האוד�ימאת 

  , תהיה בו עפר ,שא� תזכהבואר שהכוונה היא שמ, "למקו� עפר רמה ותולעה, לא� אתה הול�"סתכל האד� לה
  " תולעת"תתהפ� לשיש מצב שלומר , "עת שניותול"אומרו נרמז בפסוק ב וזה. רמה ותולעהתהיה וא� לאו 
  . עפרלהיות ייתו ומהושמשתנה לשו� שינוי מ "שני"וזהו , לפחות להיות עפרתשתנה , צדיקתהיה או א� 
  פי גדר הכוונה של. "כרובי�"במילה אתה בורא מלאכי� רבי� המתוארי� ה ומצוה שאתה עושה בכל מצו

  , "כרובי� מעשה חושב תעשה אות�"וזהו . לה בריאת�שתעהמלא� יהיה גדר בקיו� המצוה כ� והמחשבה 
  . אות�ות עשו תוכל לאשר בהכלי הכוונה היא עיקר דהיינו מחשבה השמעשה 

  

   )ט' שמות כו(" לבד תוהיריע שש ואת לבד וחברת את חמש היריעות"

שש "ו, "תורה משיוחמשה ח"כנגד  �ה "חמש היריעות"ש, בש� רבינו אפרי�בש� רבינו אפרי�בש� רבינו אפרי�בש� רבינו אפרי�    """"חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�""""בבבבא א א א """"רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידאומר 
. שבעל פה תורההתורה שבכתב ע� את הלחבר וכוונת הכתוב לומר שיש  "סדרי משנה ששה"כנגד ה�  "היריעות

לאביה� שבשמי�  ישראלבני תחברו השבה� , שבועות� שבי� פסח למייה כנגד חמשי�ה�  "ועשית ללאות חמשי�"
  . היריעותאת  כמו שהקרשי� מחברי�

  

  )יג 'כז שמות( "קדמה מזרחה"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמב���ישנ� כינויי� שוני� הקודש  שו�לעושה לנו מעט סדר בשמות שנות� הכתוב לרוחות השמי� על פי הידוע שב 

" ומדות� מחו" לעיר את פאת קדמה: "שנאמרי� יכענ, "קד�"קורא הכתוב  "מזרח"צד ל לארבע רוחות השמי�
   "ה� קד� אהלו� ואיננו ואחור ולא אבי� לו"י� שנאמר יכענ, "אחור"מכנה הכתוב  "מערב"את צד , )ה 'לה במדבר(

  אלו מתייחסי�  נויי�כ שניו, המערבישהכוונה לי� , )ב 'דברי� לד( "עד הי� האחרו�: "כתובוכ� , )ח 'איוב כג(
   "ויהיו לאחור ולא לפני�"אמר לכ� לפניו צד המזרח ולאחריו צד המערב וכ� נ, פונה אל אור השמששאד� ל

 "י�"כנוי מוזכר ג� ב "מערב"צד . מפני החו� יבש$היותו נגוב בעק, "נגב"קורא הכתוב " דרו�"לצד . )כד 'ירמיה ז(
ו הכתוב בשמ זכירמ "צפו�"את צד . מערביהוא הגבול ה "� הגדוליה"ישראל  אר"וזאת משו� שב, )כב 'שמות כו(
"�   "תימ�"צד . לעול� צד זהבית אי� השמש נראכלומר , �הוא צפ%� משו� שונקרא כ. )כ 'שמות כו(" לפאת צפו

 ,"רו�" "דר", מורכב משתי מילי�א ווה, )ו 'קהלת א(  "הול� אל דרו� סובב אל צפו�"י� שנאמר יכענ, "דרו�"נקרא 
צד ללפעמי� קורא הכתוב . ברו� הרוח ההואהולכת כי השמש ונקרא כ� , אחת מהשתיי� נבלעת בהיגוי' ואות ר

וג� זאת מתייחס אל אד� , )ג 'ישעיה נד(" תפרצי לושמא ימי� כי: "ככתוב "שמאל" "צפו�"צד ול, "ימי�" "דרו�"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי! . אל אור השמש, פונה למזרחש��� ותוסודשמות אלו יש ג� ענייני� קבליי� שמלבד ההסבר הפשטני ל 

  . עשה המרכבה העליונהשקשורי� למלו אבשמות ה

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל": ": ": ": בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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