
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

ומביא ? י פעמי�תש" משכ�"המילה , "העדות משכ� ,אלה פקודי המשכ�: "שואל מדוע נאמרה בפסוק רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
מעלה היכל של המכוו� כנגד הוא , דהיינו המשכ�, היכל של מטההללמד שאת תירו� המדרש שכפילות זו באה 

, קול כנגד בריאת העול�והמשכ� היה ש, "מכוו�"אלא  "מכו�"אל תקרי , )'שמות טו( "'מכו� לשבת� פעלת ה" :שנאמר
שמות ( "ועשית יריעות עזי� לאהל: "בוובמשכ� כת, )'ישעיה מ(" הנוטה כדוק שמי� וימתח�: "בובבריאת העול� כתש

ועשית " :בוובמשכ� כת )'בראשית א( "יקוו המי�" :בובבריאת העול� כת. )'תהלי� קד( "כיריעהנוטה שמי� " :בווכת )'כו
. )'שמות כה(" ועשית מנורת" :כתובובמשכ�  )'בראשית א( "יהי מאורות" :בובבריאת העול� כת. )'שמות ל( "כיור נחשת

בבריאת . )'ת כהשמו(" הכרובי� פורשי כנפי� והיו" :כתובובמשכ�  )'בראשית א( "ועו# יעופ#" :בובבריאת העול� כת
בבריאת העול� . )'שמות כח( "אלי� הקרבואתה " :בוובמשכ� כת )'בראשית א( "י� את האד�קל$ויברא א" :בוהעול� כת

ויבר� " :בובבריאת העול� כת. )'שמות לט( "ותכל כל עבודת" :בוובמשכ� כת )'בראשית ב( "ויכלו השמי�" :בוכת
ויקדש אותו " :בווכת )'שמות לט(" ויבר� אות� משה" :כתובובמשכ�  )'בראשית ב( "י� את יו� השביעי ויקדש אותוקל$א

 "ששת ימי� תעשה מלאכה" :בוובמשכ� כת )'בראשית ב( "כי בו שבת" :בובבריאת העול� כת. )'במדבר ז( "כל כליו ואת
רבינו רבינו רבינו רבינו מוסי#  . ואר�להודיע� ששקולה מלאכת המשכ� כנגד שמי� , "מאתכ� תרומה קחו"אמר נ �כר ואח, )'שמות לה(

 "עול� חסד יבנה" :שנאמרנדבה וחסד של דר� ברק אלא חובה כנברא לא כש� שהעול� על המדרש ואומר ש בחייבחייבחייבחיי
. )'לה מותש(" כל נדיב לבו יביאה"ו )'שמות כה( "אשר ידבנו לבו" :נדבה שנאמרשל דר� בהמשכ� נבנה  �כ )'פט תהלי�(

ביו� עשות " :הש� המיוחד שנאמרר כ� הזכיר את מעשה בראשית ואחי� בכל קל$ש� אהכתוב את שהזכיר  וכש�
שהוא  )'שמות מ( "מלא את המשכ�' וכבוד ה" :הכתובאחר שהזכיר ש במשכ�מצא � ג� נית� לכ )'בראשית ב( "י�קל$א' ה

 דותיוכש� שהעול� נברא בשתי מ. "המשכ�על ' כי ענ� ה" :המיוחד ואמר' ההכתוב את י� הזכיר קל$כנגד ש� א
הש� המיוחד ואהליאב משבט  כנגדמדת רחמי� ומדת הדי� כנגדו המשכ� נעשה בשני אומני� בצלאל משבט יהודה 

  .ד� כנגד מדת הדי�
  

  )כא' שמות לח(" המשכן פקודי אלה"

" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה, א� כ�, )מ מב"ב(" אי� ברכה שורה לא בדבר הספור ולא בדבר המנוי" :ל"זדוע מה שאמרו חי
ומתר� שזו הסיבה ? מדוע הוא לא חשש שמא לא תשרה הברכה במשכ�, כיצד מונה משה את פקודי המשכ�הקדוש 

כי , הקפדהשו� חשש או ואי� נית� למנות  "אלה"ל את "כלומר למרות מה שאמרו חז "אלה פקודי: "הכתובאמר ש
את הזכות ותסובב את תגדיל כ� מספר את הרבה נמנה ותכל פרט שעל כי , הברכהאת ביא יזה הי� ימנדווקא ה
   ". המשכ�"זאת משו� שמדובר בו, הברכה

  

  ) לו' שמות מ(" מעל המשכן יסעו בני ישראל ובהעלות הענן"
אלא רק כלל מש�  תה מסתלקתהיוהשכינה לא , במשכ�ע וקבבאופ� היתה שהשראת השכינה " ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה
שהשראת שכינה לא היתה ברמה הזו בשו� מקו� " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מוסי# ה. מהמקו� צריכי� לנסועישראל בני  היוכאשר 
: שנאמרו מכ, תהיה השראת השכינה רבה יותרי יששלהאבל בבית , ראשו� ולא בבית שניה יתבבא ל, היללא בש

  . )ט' ב יהזכר( "וכהבתיה הא בודואני אהיה לה חומת אש סביב ולכ"
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  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"יצחקיצחקיצחקיצחקויזרע ויזרע ויזרע ויזרע """"
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php  alonolam.com    :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

  :ובכללםהעלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל " נשמת אדם' נר ה"
      ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז

 ה"תנצבחשון    ' ע יד"ל נלב"דס בן חמו בת שמחה זסחשון        מר' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז



 
  

  )כא' שמות לח( "אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה"
נעשה על למרות שהכל  ,במלאכת המשכ� ,והנה כא�. אי� הברכה שורה בדבר הספור ושקולש) :תענית ח(ל "אמרו חז

על פי  """"קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי""""וב בוב בוב בוב ב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצמבאר . הברכהשרתה בו א# על פי כ� , פי חשבו� ועל פי מדה הקצובה
בכל מקו� שנת� עיניו שרע הוא כמו בלע� העי� של השורש שה, )ה 'שיר השירי� ז(" עיני� ברכות בחשבו�: "בוכתה
, שורש העליו� של מקור החיי�הפריד אותו מוא מבדבר הסתכל מהרשע שו� שכאשר מ, ה מארה באותו הדברתהי
גבי ישראל לאבל . אשר יש בו' סתכל בכח המא א שהוא לאל, שהיה להוט אחר אותו הדבר והיה נחשב בעיניושו� מ

הסתכלות זו א# על פי כ� , מספרה� וימנית את הלדערוצה א# בדבר שיש בו חשבו� וש, "עיני� ברכות בחשבו�"ב וכת
בראיה זו הוא וכיו� ש, כח הבורא שנמצא בושהוא מביט בו את בכל דבר רואה איש הישראלי שו� שהמ, הקמזי האינ

ו כוונת וז. ממשי� ברכה ושפע ממקור עליו� על הדבר ההואהוא בראיה הזו  יאז, הדבר ההוא לשורשואת מדביק 
כתוב כוונת הו. "חשבו�"של בדבר פילו א, נות השפעהיכמו ברכות ומעי תנעשוי� עיניהש, "ברכות"כתוב עיני� ה
ה הברכה תוא# על פי כ� הי, כמה פעמי� ונעשה בחשבו�נמנה שכל דבר לומר , במשכ� "אלה פקודי המשכ�"

שיצא כיו� , "אשר פקד על פי משה" :כתובמה שאומר הוזה . צור� גבוההיה י� יואדרבה המנ, ווהשכינה שורה ב
  . ברכההעל ידו  פהניתוס, עליונהשהיה בדביקות ובקדושה , י� מפי משהיהמנ

  

  )מג' שמות לט( "כן עשו ויברך אתם משה 'וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה כאשר צוה ה"
היות שהעוסקי� במלאכה שמעו את " כאשר ציוה משה אליה�"לכאורה היה הכתוב צרי� לומר שאת המלאכה עשו 

הקדוש לפי המדרש " אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"אומר ה? "'כאשר צוה הוהנה עשו אותה "א� כ� מדוע נאמר , הציווי מפי משה
את דבריו שיהיו מגיה שכאשר משה ציוה על מלאכת המשכ� היו מספר דברי� שבה� בצלאל תיק� את משה והיה 

תרו� נוס# הוא שבציווי ". 'את אשר צוה ה: "לכ� נאמר. אות�וה יצכפי שמשה את משה ולא ' וה היאשר צבהתא� ל
: ו שנאמרכלי� כמאת המנורה וה את .מכסהואת אהלו ואת המשכ� את תבנית משה ה ל"הקבעשיית המשכ� הראה 

את תבניתו אלא לא ראו שעשו את המשכ� האומני� אבל , )מ 'כה שמות( "וראה ועשה בתבנית� אשר אתה מראה בהר"
... וירא משה: "רלכ� אי אפשר היה לצפות מה� שיעשו בדיוק כפי שראה משה ולכ� נאמ, קיבלו את ההוראות ממשה

, כדר� טבעוא� תשאל כיצד יתכ� הדבר הרי זה לא . ה"קבו האות והיצאשר בעת כפי שהוא ראה ממש " עשווהנה 
  .ישראלה עשה זאת יחד ע� "קבהשהכוונה היא ש, "כ� עשו"בלשו� רבי� אמר כ� ל

  

  )מג' שמות לט(" אותם משה ויברך"
כלי כלי כלי כלי "שואל ה. )יז 'תהלי� צ(" עלינולוקינו $א 'ויהי נוע� ה"יהי רצו� שתשרה שכינה במעשה ידיכ�  ?מה ברכה ברכ�

 בתחילת המזמורש ,ל בני� המשכ�ערמז בתהלי� ' ומתר� שיש בפרק צ? מה הקשר בי� הפסוק לעשיית המשכ�" יקריקריקריקר
הנה השמי� " :המקדשאת שאמר שלמה בתפלתו כשחנ� ל פי מה ע והוא "מעו� אתה היית לנו בדור ודור 'ה: "נאמר

מעונו של הוא אתה כלומר  "מעו� אתה היית 'ה"אלא  )כז 'מלכי� א ח( "ושמי השמי� לא יכלכלו� וא# כי הבית הזה
�בטר� הרי� "הרי  ?בו �קלהתמיעלה על הדעת לומר שיכינו ל� בית כיצד  �כ� א. עול� ואי� העול� מקו� ומעו� ל

פוש מקו� אזי באיזה מקו� היה בטר� לתה צרי� "וא� הקב "ל$ל אר� ותבל ומעול� עד עול� אתה איולדו ותחול
ואי� יתכ�  ,ומעו� לכל העול� מקו�הוא ה "הקב ,אדרבה, אלאמקומו הוא אלא ודאי שאי� העול� ? נברא העול�

עד דכא ותאמר שובו בני  שאנותשב : "לכ� משיב הכתוב? וא צרי� מקו� להתמק�יצוה לבנות לו בית כאילו ההוא ש
 לדעתכי  ,ו� העגלועעל ה הוצר� לוותר על כבודו ולעשות לו מדור בתחתוני� כדי למחול לה� "הקב, כלומר "אד�

  . העגל חטאכפרה על תכלית המשכ� היתה ל "זח
  

   )יח-יז' משמות (" ןויקם משה את המשכ. ״ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן
לש� , להבי�צרי� ו. ו אחר כ�אות היה משה מקי� את המשכ� ומפרק ,לואי�יממשבעת ימי ה ,בכל יו�ש, אמרול "זח

שבע הנפילות להיו כעי� הכנה פעמי� שהקי� משה את המשכ� שבע ש, ורורורורגגגגאדמו&ר רא&מ מאדמו&ר רא&מ מאדמו&ר רא&מ מאדמו&ר רא&מ מהההה ראבמ? מה עשה זאת
 הקמותהבשבע . בית המקדש הראשו� ובית המקדש השני, בגבעו�, בנוב, בשילה, בגלגל, במדבר. למשכ�יהיו ש

את סלל בכ� הוא העמיד שוב כל &פירוק& ו. לבל תהיינה נצחיות, נו והקי� את כל שבע הנפילותיחזר משה רב הללו
&אל :וקסמרומז בפוזה . דר� להקמה מחודשת של בתי המקדש שנחרבו כתוצאה מהתגברות כוח הרשעה בעול�ה

  . )מז$ מו' משלי כד( כי שבע יפול צדיק וק�&, רבצו דאל תשד, צדיק התארוב רשע לנו
  

  )כד' משמות (" ח השלחןכנבאוהל מועד  וישם את המנורה"
שמו , שהיא מסמלת את התורה" נורהאת המ"ממה שאומר הכתוב ש, מוסר השכלראיתי לומדי� מהכתוב שלפנינו 

  .  נולחעל שלומדי� מכ� שעל האד� להתרגל לומר דברי תורה , שמרמז על שולחנו של האד�, "�לחהש כחנ"במשכ� 
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