
  לא מוגה

  במגדל:משמר  –פרשת ויקהל 

  כיור הנחושת

  "המראת הצבאת", בחינת משה בכיור, ואמת לאמיתה:

. הפרשה שונה מסדר העברת התורה הרגיל. כי סדר העברת התורה כל הפרשה נאמרה בהקהל

בד"כ עובר ממשה לאהרן ולבניו ואח"כ לזקנים ואח"כ לעם. כלומר האדם הפשוט מקבל את התורה 

  כולם מקבלים בו זמנית.  –לאחר שקיבל אותה כבר אהרן. אבל פרשה שנאמרת בהקהל 

כן, אבל אנחנו נעסוק בסיומת של הפרשה. הפרשה פותחת בעניין זה שהשבת לא תדחה בגלל המש

ם של המשכן, והכול עשוי סופה של הפרשה עוסק בבניית החצר. מתוארים כל החלקים הבנויי

  מנחושת. 

 ַא'&ת וְָ%+% ָרב*עַ  ָרְח�& ַא'&ת וְָחֵמ% (ְר)& ַא'&ת ָחֵמ% ִ%ִ$ים ֲעֵצי ָהעָֹלה ִמזְַ�ח ֶאת וַ�ַַע�) א(

 ָ)ל ֶאת וַ�ַַע�) ג:(ְנחֶֹ�ת אֹת& וַיְַצף ַקְרנָֹתיו ָהי* ִמֶ'-* ִ.-ָֹתיו ,ְרַ�ע ַעל ַקְרנָֹתיו וַ�ַַע�) ב( :&קָֹמת

 ָעָ�ה ֵ)ָליו ָ)ל ַהַ'ְח1ֹת וְֶאת ַהִ'ְזָלגֹת ֶאת ַהִ'ְזָרקֹת וְֶאת ַה�ִָעים וְֶאת ַה0ִירֹת ֶאת ַהִ'ְזֵ�חַ  ְ)ֵלי

 ,ְרַ�ע וַ�ִצֹק) ה( :ֶחְצי& ַעד ִמ3ְַמָ$ה ַ)ְרֻ)�& 1ַַחת ְנחֶֹ�ת ֶרֶ%ת ַמֲעֵ�ה  ַלִ'ְזֵ�חַ  וַ�ַַע�) ד( :ְנחֶֹ�ת

 וַיְַצף ִ%ִ$ים ֲעֵצי ַהַ�5ִים ֶאת וַ�ַַע�) ו( :ַלַ�5ִים ָ�1ִים ַהְ�חֶֹ�ת ְלִמְכַ�ר ַה4ְָצ&ת ְ�,ְרַ�ע ַטָ�עֹת

�עֹת ַהַ�5ִים ֶאת וַ�ֵָבא) ז( :ְנחֶֹ�ת אָֹתםָ$ַ� ֻלחֹת נְב*ב ָ�ֶהם אֹת& ָלֵ�את ַהִ'ְזֵ�חַ  ַצְלעֹת ַעל ַ

 ֶ"ַתח ָצְבא� ֲאֶ�ר ַה�ְֹבאֹת ְ�ַמְראֹת ְנחֶֹ�ת ַ��� וְֵאת ְנחֶֹ�ת ַהִ���ר ֵאת וַַ�ַע�) ח( : אֹת& ָעָ�ה

) י( :ָ�ַאָ'ה ֵמ(ה ָמְ%ָזר ֵ%% ֶהָחֵצר ַקְלֵעי 1ֵיָמנָה נֶֶגב ִלְפ,ת ֶהָחֵצר ֶאת וַ�ַַע�) ט(  :מ�ֵעד אֶֹהל

 ֵמ(ה ָצפ&ן וְִלְפ,ת) יא( :ָ)ֶסף וֲַחֻ%ֵקיֶהם ָהַעֻ'ִדים וָוֵי נְחֶֹ�ת ֶעְ�ִרים וְ,ְדנֵיֶהם ֶעְ�ִרים ַע'*ֵדיֶהם

 יָם וְִלְפ,ת) יב( :ָ)ֶסף וֲַחֻ%ֵקיֶהם ָהַע'*ִדים וָוֵי נְחֶֹ%ת ֶעְ�ִרים וְ,ְדנֵיֶהם ֶעְ�ִרים ַע'*ֵדיֶהם ָבַאָ'ה

) יג( :ָ)ֶסף וֲַח%*ֵקיֶהם ָהַעֻ'ִדים וָוֵי ֲעָ�ָרה וְ,ְדנֵיֶהם ֲעָ�ָרה ַע'*ֵדיֶהם ָ�ַאָ'ה ֲחִמ6ִים ְקָלִעים

 ַע'*ֵדיֶהם ַהָ)ֵתף ֶאל ַאָ'ה ֶעְ�ֵרה ֲחֵמ% ְקָלִעים) יד( :ַאָ'ה ֲחִמ6ִים ִמְזָרָחה ֵקְדָמה וְִלְפ,ת

 ֶעְ�ֵרה ֲחֵמ% ְקָלִעים ֶהָחֵצר ְלַ%ַער *ִמ7ֶה ִמ7ֶה ַה6ֵנִית וְַלָ)ֵתף) טו( :ְ%+ָ%ה וְ,ְדנֵיֶהם ְ%+ָ%ה

 וְָהֲאָדנִים) יז( :ָמְ%ָזר ֵ%% ָסִביב ֶהָחֵצר ַקְלֵעי ָ)ל) זט( :ְ%+ָ%ה וְ,ְדנֵיֶהם ְ%+ָ%ה ַעֻ'ֵדיֶהם ַאָ'ה

 ַעֻ'ֵדי )ֹל ֶ)ֶסף ְמֻח6ִָקים וְֵהם ָ)ֶסף ָראֵ%יֶהם וְִצ.*י ֶ)ֶסף וֲַח%*ֵקיֶהם ָהַע'*ִדים וָוֵי נְחֶֹ%ת ָלַעֻ'ִדים

 וְֶעְ�ִרים ָמְ%ָזר וְֵ%% ָ%נִי וְת&ַלַעת וְ,ְר9ָָמן 1ְֵכֶלת רֵֹקם ַמֲעֵ�ה ֶהָחֵצר ַ%ַער *ָמַס8) יח( :ֶהָחֵצר

 וְ,ְדנֵיֶהם ,ְרָ�ָעה וְַעֻ'ֵדיֶהם) יט( :ֶהָחֵצר ַקְלֵעי ְלֻעַ'ת ַא'&ת ָחֵמ% ְברַֹחב וְק&ָמה אֶֹר8 ַאָ'ה

 ָסִביב וְֶלָחֵצר ַלִ'ְ%ָ)ן ַהיְֵתדֹת וְָכל) כ( :ָ)ֶסף וֲַחֻ%ֵקיֶהם ָראֵ%יֶהם וְִצ.*י ֶ)ֶסף וָוֵיֶהם נְחֶֹ%ת ,ְרָ�ָעה

                    .נְחֶֹ%ת

  (שמות פרק ל"ח)            

הפנימי, הקטורת, והזהב. וכן  –הפנימי והחיצון. הפנימי נקרא בשלושה שמות –יש שני מזבחות 

מקום, החיצון, הנחושת, והעולה. כלומר חיצון מול פנימי זה ע"פ ה –למזבח החיצון יש שלושה שמות 

והנחושת מול הזהב זה ע"פ החומר, אבל מדוע מזבח העולה הוא כנגד מזבח הקטורת? מה גם שרוב 

הקורבנות שמקריבים עליו הם בכלל לא עולה. בנוסף לכך שעולה מגיעה רק על ביטול עשה, שזה 

, לו שמוחלין עד משם זז אינו - ושב עשה על עבריחסית דבר שאינו חמור. בגמרא ביומא כתוב: "

כלומר אפילו לא צריך את יו"כ שיכפר, אלא הוא מכפר ישר  1".שובבים בנים שובו ג) (ירמיהו שנאמר

  לכן יש להבין את משמעות השם "מזבח העולה"? בהבאת הקרבן. 

תנסו לדמיין לעצמכם את החצר הכול עשוי נחושת, למעט ווי העמודים הנמצאים למעלה. אב ננסה 

 ַה;ְֹבאֹת ְ�ַמְראֹת נְחֶֹ%ת ַ)-& וְֵאת נְחֶֹ%ת ַהִ)�&ר ֵאת וַ�ַַע� על בניית הכיור. הפסוק אומר: " להתעכבב
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 בבלי יומא דף פ"ו עמוד א'. 



יש לשאול מה משמעות הביטוי: "במראות הצבאת אשר צבאו את פתח  מ&ֵעד". אֶֹהל ֶ.ַתח ָצְבא* ֲאֶ%ר

  אוהל מועד"? 

  החומרים, כתוב:  בתחילת פרשת פקודי שמסכמים את השימוש לפי

 ֶ.ַתח ,ְדנֵי ֶאת ָ�> וַ�ַַע�) ל( :ָ%ֶקל ֵמא&ת וְ,ְרַ�ע וְ,ְלַ.יִם ִ)ָ)ר ִ%ְבִעים ַה1ְנ*ָפה *נְחֶֹ%ת) כט(

 וְֶאת) לא( :ַהִ'ְזֵ�חַ  ְ)ֵלי ָ)ל וְֵאת ל& ֲאֶ%ר ַה-ְחֶֹ%ת ִמְכַ�ר וְֶאת ַה-ְחֶֹ%ת ִמזְַ�ח וְֵאת מ&ֵעד אֶֹהל

ָסִביב. ֶהָחֵצר יְִתדֹת ָ)ל וְֶאת ַהִ'ְ%ָ)ן יְִתדֹת ָ)ל וְֵאת ֶהָחֵצר ַ%ַער ,ְדנֵי וְֶאת ָסִביב ֶהָחֵצר ,ְדנֵי

  (שמות פרק ל"ח).            

כלומר הכיור אינו מופיע כאן בדברים שהשתמשו בשבילם בנחושת. בנוסף לכך הוא לא מופיע גם 

  בפרשיות תרומה ותצווה. אבל הוא כן מופיע דווקא בפרשת כי תישא: 

�ין אֹת& 1ָ וְנָתַ  ְלָרְחָצה נְחֶֹ%ת וְַכ-& נְחֶֹ%ת ִ)�&ר וְָעִ�יתָ ) יח( :3ֵאמֹר מֶֹ%ה ֶאל יְקֹוָק וַיְַדֵ�ר) יז(ֵ 

 :ַרְגֵליֶהם וְֶאת יְֵדיֶהם ֶאת ִמֶ'-* *ָבנָיו ,ֲהרֹן וְָרֲחצ*) יט( :ָמיִם ָ%ָ'ה וְנַָת1ָ  ַהִ'ְזֵ�חַ  *ֵבין מ&ֵעד אֶֹהל

 ִא6ֶה ְלַהְקִטיר ְלָ%ֵרת ַהִ'ְזֵ�חַ  ֶאל ְבִג1ָ%ְם א& יָֻמת* וְ+א ַמיִם יְִרֲחצ* מ&ֵעד אֶֹהל ֶאל ְ�בֹ(ם) כ(

  ְלדֹרָֹתם. *ְלזְַרע& ל& ע&ָלם ָחק ָלֶהם וְָהיְָתה יָֻמת* וְ+א וְַרְגֵליֶהם יְֵדיֶהם וְָרֲחצ*) כא( :ַליקֹוָק

    (שמות פרק ל')                

כלומר יוצא שהכיור לא מוזכר בסיכום של השימוש בנחושת, והוא מופיע כדבר שולי יחסית. 

שהוא לא מופיע, למרות שיש לו חשיבות מרכזית. בנוסף מקומו של הכיור  המפרשים שמים לב לכך

  :כז אלא קצת בצד, כמו שרש"י כותבלא בדיוק במר

  .הדרום כלפי קמעא משוך, כיצד הא, מועד אהל לפני כיור ואין מועד אהל לפני מזבח

  ל' ד"ה 'ובין המזבח')(רש"י שמות פרק               

למשכן ללא קידוש ידיים ורגליים, אבל יש לו משעות קצת שולית. מצד למרות זאת אי אפשר להיכנס 

 וְֶאת יְֵדיֶהם ֶאת *ָבנָיו וְ,ֲהרֹן מֶֹ%ה ִמֶ'-* "וְָרֲחצ* אחד הוא הכנה לעבודה, אבל בהמשך כתוב:

כלומר משהר רבנו גם צריך לרחוץ את ידיו באמצעות הכיור. אבל משה רבנו היה במשכן  2ַרְגֵליֶהם".

ק בשבעת ימי המילואים ולאחר מכן הוא מעביר את התפקיד לאהרן ולבניו. אם כן יש לשאול מדוע ר

  הפסוק מזכיר את משה רבנו לגבי הכיור? האם הוא מתייחס רק לגבי שבעת ימי המילואים? 

  הגמרא בזבחים לומדת מפסוק זה הלכה:

, בו מקדשין אין - ממנו כהנים ארבעה לקדש כדי בו שאין כיור כל: חנינא ברבי יוסי רבי אמר

          '.וגו ובניו ואהרן משה ממנו ורחצו )מ שמות(: שנאמר

  (בבלי זבחים דף כ"א עמוד ב')            

הרי משה רבנו היה רק בשבעת ימי המילואים, כלומר תמיד הכיור  –אבל כל הראשונים מקשים 

גמרא דורשת שצריך להיות כדי שימש רק לאהרן ולבניו, אם כן אז הוא מיועד רק לשלושה. אז למה ה

  ארבע? 

היא שיש בו את מעלת משה  –יוצא שהכיור הוא לא כלי ממש, אלא הכנה. אבל מעלתו של הכיור 

  בשביל בחינת משה רבנו.  –יותר משאר הכלים האחרים. כלומר תמיד יהיה בו כמות מים אחת 

גם בבית המקדש השני של שלמה שאנו קוראים בהפטרה לא מופיע כיור, אלא "ים של שלמה". לפי 

הרמב"ם בהלכות כלי המקדש הוא גם מתואר כמקום שהכהנים היו טובלים בו, וממנו היו לוקחים את 

המים לכיור. כלומר הכיור של שלמה תפס מקום כ"כ גדול. אבל בבית שלישי אצל יחזקאל שמתאר 

  מופיע הכיור.  –ל הבית השלישי את כ
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הכיור הוא עולם בפני עצמו והוא עולם מופלא. הכיור חותם את כל בניית המשכן. מצד אחד יש בו 

  הוא רק הכנה לעבודת הכהנים.  –מעלה יתירה של בחינת משה, אבל מצד שני 

 נְחֶֹ%ת ַ)-& וְֵאת נְחֶֹ%ת ַהִ)�&ר ֵאת וַ�ַַע� בסוף פרשת ויקהל: " -נחזור לפסוק איתו פתחנו את דיון הכיור

יהיה  –". יש כאן כמה קשיים בפסוק: הרי "אוהל מועד" מ&ֵעד אֶֹהל ֶ.ַתח ָצְבא* ֲאֶ%ר ַה;ְֹבאֹת ְ�ַמְראֹת

שהם צבאו  –השם למשכן רק לאחר מכן בפרק מ' לאחר חנוכת המשכן. ובאמת ההאבן עזרא אומר 

שהם צבאו במקום שיהיה לעתיד  –נו. חלק מהמפרשים מסבירים בפתח "אוהל מועד" של משה רב

  ביטוי "אשר צבאו"? "אוהל מועד". בכלל מה פירוש ה

מצד אחד יש לו  -לא יודעים את מקומו המדיוק של הכיור הן פיזית והן מקומו בפרשיות. ב - נסכם: א

  יש בו את מעלת משה רבנו.  -חשיבות רבה, אבל מקבל מקום שולי. ג

  סביר: רש"י מ

 אותן ואף, מתקשטות כשהן בהן שרואות, מראות בידן היו ישראל בנות -  הצובאת במראת

 לו אמר, הרע ליצר שעשויים מפני, בהן משה מואס והיה, המשכן לנדבת מלהביא עכבו לא

. במצרים רבות צבאות הנשים העמידו ידיהם שעל, הכל מן עלי חביבין אלו כי, קבל ה"הקב

 אותם ומאכילות ומשתה מאכל להם ומוליכות הולכות היו, פרך בעבודת יגעים בעליהם כשהיו

 נאה אני לומר, בדברים ומשדלתו במראה בעלה עם עצמה רואה אחת וכל, המראות ונוטלות

 שנאמר, שם ויולדות ומתעברות, להם ונזקקות תאוה לידי לבעליהן מביאות כך ומתוך, ממך

 הכיור ונעשה. הצובאות במראות שנאמר וזהו, עוררתיך התפוח תחת) ה ח השירים שיר(

 בעלה לה שקנא את שבתוכו ממים להשקות, לאשתו איש בין שלום לשום שהוא, מהם

 שבעים התנופה ונחשת), ל כט לח שמות( נאמר שהרי, ממש מראות שהן, לך ותדע, ונסתרה

 מנחשת כיור של נחשת היה שלא למדת, שם הוזכרו לא וכנו וכיור', וגו בה ויעש', וגו ככר

 מראות של תרגום והוא, נשיא במחזית אונקלוס תרגם וכן, תנחומא רבי דורש כך, התנופה

  .ומחזיתא מתרגמינן, והגליונים) כג ג ישעיה( בישעיה מצינו וכן]. מראות[ בלעז ש"מירידויר

זו לא פעם ראשונה שהקב"ה ומשה נמצאים בוויכוח. זו לא פעם ראשונה שמשה פועל והקב"ה אומר 

 –לו שהוא היה עושה את זה אחרת. (כמו במרגלים) הקב"ה אומר שהמראות הללו של הנשים 

"חביבין עלי מן הכל". יש כאן בעיות קשות בפשט ורש"י שבא ליישב רק את פשוטו של מקרא. רש"י 

ראות הללו הם המראות שהעמידו צבאות צבאות במצרים. משה רבנו לא הסכים לקבל אומר שהמ

 –והם חביבים עליו מהכול  –כי הם היו חביבין ליצר הרע. אבל הקב"ה מסכים לקבל אותם  –אותם 

בגלל שהם העמידו צבאות. מה הוויכוח פה? משה רבנו אומר שזה כלי שלילי, אבל הקב"ה מסתכל 

אבל למה שהקב"ה פשוט לא יגיד להם להביא מראות? אם זה כ"כ חשוב ובי. על זה רק בצד החי

שיגיד להם להביא מראות, כמו שאמר להביא אבני שהם ואבני מילואים! ואם זה כלול בתוך הדברים 

  אז למה זה לא בסיכום של שימושי הנחושת?  –

"וכן תרגם  –", אלא הביא אותם בסוף. והוא מוסיף "כך דרש רבי תנחומא –רש"י לא פתח במילים 

כי זה  –אונקלוס". למה? כי זה פשט! הכול זה פשוט פשוט, ולכן הוא לא אמר "ורבותינו דרשו" 

  הפשט! 

  לרבי נחמן יש סיפור מפורסם על המראות : 

שיציירו שלכל אחד מהם הוא נותן קיר והוא רוצה  –הוא מספר על מלך שלקח שני ציירים ואמר להם 

שהם יקבלו הכול בתמורה לכך. הוא נותן להם שנה  –את הציור הכי יפה שלהם. הוא מבטיח להם 

וצייר ציור מדהים.  -שלמה לציור, והם יכולים להשתמש בכול מה שירצו. הצייר הראשון לא נח לרגע

לאחר  אבל הצייר השני עומד מהצד ומסתכל, מדי פעם מודד קצת בקיר אבל לא העביר שום מכחול

ונראה מי הולך לנצח. אבל הימים מתקרבים לסוף  -כמה חודשים. המשחק כבר נראה די מכור  

והצייר הראשון עושה דיוקים אחרונים, אבל הצייר השני לא עושה כלום. בשעה האחרונה הוא  -השנה

התופסת את כל הקיר. המראה מבהיקה את הציור של  –מגיע ושם מראה ענקית מבריקה וצלולה 



ייר הראשון.  המלך מגיע ומתפעל מהציור, אבל אז הולך לצייר השני ואומר לו שהעבודה שלו הצ

  חביבה עליו יותר. 

אני לא רואה את עצמי, ואת מה  –כשאני מסתכל על הציור ? מה ההבדל בין מראה, לבין הציור

בר משה אל שמאחוריו. אבל כשאני מסתכל במראה אני רואה את הציור ואחורה. חז"ל אומרים "ויד

ראשי המטות זה הדבר אשר צוה ה' ". אומרים חז"ל שההבדל בין משה לננביאים שהוא התנבא 

זה אספקלריא שאינה מאירה.  –זה אספקלריא מאירה, ו"כה"  –ב"זה", ושאר הנביאים ב"כה". זה 

ול אני רואה עולמות מופלאים. אני יכ –אספקלריא זה זכוכית. כשאני מסתכל אל הזכוכית קדימה 

אני רואה אור חוזר, אני לא רואה  –להשיג אותה, אבל אני לא בתוכה. אבל כשאני מסתכל במראה 

  אני רואה אותי!  - אור ישר. אני רואה את האחור

וכל  -המראות שמביאות הנשים הם תיאור בעצם איך הנשים השתמשו בדבר הכי נמוך של יצר הרע

אווה, ולכן היה משה מואס בהם. כי משה זה כל היא הייתה מפתה אותו. הם השתמשו בקנאה., ובת

ולכן בכיור חייב להיות בחינת משה. משה רואה באלספקלריא מאירה ולכן  -עולמו באספקלריא מאירה

את הצדיק כמי שהיצר הרע מאוס בעיניו. אבל הקב"ה היה אומר לו  -זה מאוס בעינו. התניא מגדיר

ה. כי שם דבר ה' עם משה פנים אל פנים. אבל "קבל". לכן האבן עזרא אומר שזה האוהל של מש

הראשון שזה נעשה מן המראות של הנשים בגלל שהיו משקים את הסוטות בפירושו  הכלי יקר מסביר

  מן הכיור. אבל בפירושו השני הוא אומר:

 פתח שנקט ומה. שלהם באוהל לומר רצה מועד אוהל פתח צבאו שהעמידו צבאות אותן כך

 ונקט. אוהל פתח בצניעות אמר כן על) יד לח שם( עינים בפתח ותשב בזונה שנאמר לפי

 הבאים, הוא מועד לשון כי בשדות היום כל היו אשר בעליהן עם יחדיו נועדו שם כי מועד

  זה. במקום להתוועד אחר ממקום

הם לא על שם העתיד, אלא הנשים באו לתת למשה את המראות מ"האוהל  –שהמראות הצובאות  

 –וע"י כך הם משרים את השכינה בעם ישראל  –המקום בו הם נמצאים עם בעליהם מועד" שלהם! 

  משם הם רוצים להשרות את השכינה גם באוהל מועד העתידי. 

א צייר את הציור הכי יפה הו –אבל המלך אומר שהצייר שציר את האמת הגמורה במקום הקשה שלו 

  שיש. כי הוא צייר את המאחורה גם. 

  ב'יום יום' של היום ( כ' אדר א' תשע"ד)  כתוב: 

אין במשמעותה של עבודה שעבודה תהיה באמת, כי האמת היא עבודה בפני עצמה, שגם 

הציפורן תהייה אמיתית מה אתה מתפעל? הרי מצינו בגמרא שמשה רבנו מידת האמת ראה 

   על פניו. ונפל 

הרבה מאד פעמים אתה קם בבוקר ואתה רוצה לעבוד את ה' באמת, אבל לפעמים אתה שואל את 

זה האוייב  –עצמך האם אתה עושה את זה באמת? או שאתה משחק איזה משחק? לכן אומר הרבי 

ולכן עבודת ה' שלך היא אמיתית.  –השאלה הזו. כי הנפש האלוקית שלך היא אמיתית  –של האדם 

או שאתה מסתכל במראה. האמת היא עבודה תוודא עם עצמך כל הזמן האם אתה הצייר המקורי  אל

  בפני עצמה. 

שבא הקב"ה לברא את העולם אמת אמרה אל ייברא, לכן הקב"ה השליך אותה לארץ. ואז באו מלאכי 

הרי האמת היא חותמו של הקב"ה, אז מדוע אתה משליך אותה ארצה? לכן  –ואמרו לו  –השרת 

  שנאמר "אמת מארץ תצמח".  –הקב"ה הרים אותה למעלה. 

אל תקום בבוקר. אתה  –היא האמת שקמה אתך בבוקר ואומרת לך –רבי נתן אומר שהאמת הזו 

כי הוא רצה שהאמת הזו  –אבל היא צודקת! לכן הקב"ה השליך אותה ארצה  –סתם 'משחק' אותה. 

אז הוא הרים אותה ארצה.  - שהיא טבעה למטהתהייה קצת ב'בוץ' של העולם למטה. אבל רק לפני –

  היא אמת לאמיתה. –כי עכשיו האמת הזו 



היה אומר  –"כל דיין שדןם דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית". אבי מורי 

זה אמת, ואם זה לא  - את הביטוי :"אמת לאמיתו". כי אם זה אמת -שאין שום תרגום לשפות אחרות  

יש "אמת לאמיתה". המקור של דין "אמת לאמיתו" הוא  –אז זה לא אמת. אבל אצל היהדות  –אמת 

  הגמרא ששואלת איך משה דן מבוקר עד ערב? אלא אומר רש"י: 

 בתורה עוסק כאילו הכתוב עליו מעלה, אחת שעה אפילו לאמיתו אמת דין שדן דיין כל אלא

 ערב ויהי) ה א בראשית( בו שנאמר, בראשית במעשה ה"להקב שותף נעשה וכאלו, היום כל

                אחד. יום בקר ויהי

  (רש"י שמות פרק י"ח ד"ה 'מן הבקר עד הערב')          

עבודת  - פירושה שמבחינה אמיתית –ממשה רבנו. "אמת לאמיתו"  –למדו את "אמת לאמיתו" 

הבינוני היא לא עבודת אמת. כי אתה מתכוון בתפילה שאתה יוצא ממצריים, אבל באמת לא יצאת כי 

אח"כ זה תוקף אותך שוב. אבל הקב"ה ברא את המשכן כדי להשרות שכינה גם במקום הכי נמוך 

  שיכול להיות. 

למשכן. לכן כל החצר היא הכיור הוא חלק , ולא חלק מהמשכן. כי אין משכן בלי כיור, אבל הוא הכנה 

פנים". בשביל אדם פשוט  זה "עז -נחושת. כי כשהמשכן במדבר אז רואים מבחוץ 'יריעות עיזים', 

שהכול זה צביעות. הרי  –שרוצה להיכנס למשכן הוא צריך להיות חצוף כמו עז. כי הרי האמת אומרת 

ה נכנס לחצר והכול גם אם תביא קרבן, אח"כ אתה תחטא שוב, אז בשביל מה? אבל משם את

נחושת. ונחושת זה ה'עז' של המתכות. כי היא 'מצח נחושה'. היא החוצפה של כל המתכות. היא 

 –במקרה נכנסה לשורה עם הכסף והזהב. ואז אתה נכנס ורואה את הכיור ואת המזבח והעמודים 

אתה הולך  -ואתה רואה את הכול נחושת, חוץ מהחישוקים והווים. ולפני שאתה מגיע לאהל מועד

ורואה מים. ומה זה מים? זה המראה הכי טובה שיש בעולם!  –לכיור. אתה מגיע לכיור  -קצת הצידה

רואה את עצמו. כמו פרעה במצרים שראה את עצמו. לכן יהודי  -ולים של שלמה - מי שמגיע לכיור

  שנכנס למשכן צריך לראות את עצמו. 

הקב"ה בוחר דווקא  –ל עולה למעלה. ולכן גם בכיור כי הכו –לכן מזבח החיצון נקרא 'מזבח העולה' 

כי משה זה כל אחד. שאדם נכנס למשכן  –את המראות של הנשים. ולכן משה נמצא בכיור כל הזמן 

  הוא תמיד יוכל לראות את עצמו ולזכור את בחינת משה שבו.  –ואת המראה  - ויראה את הכיור

מועד של הנשים במצרים. והקב"ה ירצה שאתה בפתח אוהל מועד העתידי יבוא דווקא מתוך אוהל 

 -תאהב את עצמך בגלל מה שאתה. ולא בגלל מה שרוצים ממך שתראה. תבוא עם האמת לאמיתה

  עם כל ה'גיפה' של העולם כאן למטה. 

כי זה צריך לבוא ממני. ולכן עם המראה כמעט יוסף נופל  –לכן הקב"ה לא מצווה להביא את המראות 

הוא יוצא ממצרים. כי בגלל המראה הוא מסלסל בשערו, ובגלל המראה הוא ראה  ובגלל זה –במצרים 

  את דמות דיוקנו של  אביו. 

הוא עד איפה מגיעה השראת  –כל המשכן עניינו זה השראת שכינה, אז  הוויכוח בין משה לקב"ה 

ול להגיע שיגידו שכל אחד יכ –השכינה הזו?  האם כן אפשר להכניס גם את המראות הפשוטות הללו 

  לאהל מועד ולא לפחד מצביעות בכלל. 

היא אישה שבלעה חושד בה  -אבל גם בפירוש הראשון של הכלי יקר יש לשים לב. כי גם אישה סוטה

והיא רוצה אותה. ולכן זה מגיע רק מהמראות של  –הוא רוצה אותה ורוצה שהיא תשתה מהמים. 

  שהם נאות מהגברים.  –הם שהם אמרו לבעלי -מצרים. כי משם מגיע כוח הקנאה  

כל סוגיית השראת השכינה לא לחינם מסתיימת דווקא בכיור ודווקא בנחושת. כי כשמשה רבנו שומע 

שלא ידאג כי כל אחד שיבוא לאהל מעד הוא יראה את בחינת  - הוא אומר למשה   -מהקב"ה "קבל"

  ע"י המראה.  –משה שבו 



האם הקב"ה קרוב לכולם או רק  –. הרי יש סתירה "קרוב ה' לכל קראיו, לכל אשר יקראוהו באמת"

 -האמת זה התורה –שאיך קוראים באמת?  –למי שקורא אותו באמת? אלא אומר האדמו"ר הזקן 

אומר השפת  אמת  –ואז אתה תהייה קרוב לקב"ה. ואז "רצון יראיו יעשה"  -ומספקי רק לקרא בתורה

  שהוא יעשה להם את הרצון.  –

היא תפילת רבי אלימלך הנקראת התפילה  –"אדרבה תן בלבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו וכו'. 

אתה רואה באישון  –כמו הכיור שהוא לפני העבודה. וע"י שאתה רואה בחבר שלך  –לפני התפילה 

  לטוב ולרע.  –ורואה את כולך עם כל מה שיש בך  -שלו שהוא המראה את עצמך בגודל האמיתי


