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  ראשו�, י"ט שבט. תשע"ה.  ירושלי�. 

  תחתונים עולים לעליונים ע"י מקדש המדבר ומקדש עולמים.

  יתרו משפטים תרומה (המשך)

פרשיות בי� ר"ח אדר, לבי� ר"ח ניס�.  4 פרשת משפטי� היא ג� פרשת שקלי�. הראשונה בסידרת

שנזכה ש"משנכנס אדר מרבי� בשמחה". אני רוצה להיכנס ג� למשפטי� וג� לשקלי�, וניכנס אל 

  הדברי� דווקא מתו� פרשת תרומה. 

הוא  –פרשת תרומה עוסקת בבניית המשכ�. הקושי הראשו� עוד לפני שנכנסי� אל פרשת תרומה 

  משפטי� ופרשת תרומה. סמיכות הפרשיות בי� פרשת 

סו! פרשת משפטי� הוא פרק כ"ד. הפרק מחולק לשני חלקי�. (נלמד אותו ע"פ פירושו של רש"י 

  התאריכי�) עשרת הפסוקי� הראשוני�: –

 ִמִ ְקֵני ִיְ�ָרֵאל (א)ְוֶאל ֹמֶ�ה �ַמר ֲעֵלה ֶאל ְיֹקָוק ַאָ�ה ְו�ֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביה�א ְוִ�ְבִעים

  ֲחִויֶתם ֵמָרֹחק.ְוִהְ��ַ 

בסיו� נאמרה לו  4"פרשה זו נאמרה קוד� עשרת הדברות, וב –מתי זה היה? רש"י מסביר לנו 

  עלה". 

ש� ישראל נגד ההר". ע� ישראל מגיעי� מרפידי� וחוני� כאיש אחד  בא' בסיו� מגיעי� :"ויח�

  בלב אחד לקבל את התורה. 

  ב' בסיו�: 

ֲעֹקב ְוַתֵ(יד (ג) �ֹמֶ�ה ָעָלה ֶאל ָהֱא&ִהים ַוִ%ְקָרא ֵאָליו ְיֹקָוק ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ֹ$ה ֹתאַמר ְלֵבית יַ 

ים ָו�ִבא ָעִ�יִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָ-א ֶאְתֶכם ַעל ַ$ְנֵפי ְנָ�ִר ִלְבֵני ִיְ�ָרֵאל: (ד) ַאֶ�ם ְרִאיֶתם ֲאֶ�ר 

ם ִלי ְסֻג1ָה ִמָ$ל ֶאְתֶכם ֵאָלי: (ה) ְוַעָ�ה ִאם ָ�מ0ַע ִ�ְ�ְמע� ְ/ֹקִלי �ְ�ַמְרֶ�ם ֶאת ְ/ִריִתי ִוְהִייתֶ 

ֶ�ר ֶכת ֹ$ֲהִנים ְוג0י ָקד�0 ֵא1ֶה ַה6ְָבִרים אֲ ָהַע5ִים ִ$י ִלי ָ$ל ָה�ֶרץ: (ו) ְוַאֶ�ם ִ�ְהי� ִלי ַמְמלֶ 

  ְ�ַדֵ/ר ֶאל ְ/ֵני ִיְ�ָרֵאל: 

  : אומר רש"י

ביום השני. וכל עליותיו בהשכמה היו, שנאמר (שמות לד ד) וישכם משה  - (ג) ומשה עלה   

  בבקר.  

  והמש� הדברי�:

ָעם ֶאל ֶ�ר 6ִֶ/ר ְיֹקָוק ַנֲעֶ�ה ַוָ%ֶ�ב ֹמֶ�ה ֶאת 6ְִבֵרי הָ (ח) ַוַ%ֲענ� ָכל ָהָעם ַיְח6ָו ַוֹ%אְמר� ֹ$ל אֲ   

  ְיֹקָוק:
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  רש"י אומר:

 וכי. עלה בהשכמה שהרי, שלישי יום שהוא, המחרת ביום - ' וגו העם דברי את משה וישב

 מי ויודע הואיל, אמר שלא ממשה ארץ דרך ללמדך הכתוב בא אלא, להשיב משה היה צריך

  :להשיב צריך איני, ששלחני

נסכ�: ביו� הראשו�: ויח�. ביו� השני: משה עולה, והוא מקבל את הצהרת ה' והעברתה לע�. 

  ביו� השלישי: השבת התשובה בש� הע� לקב"ה. והקב"ה עונה לו:

ִרי ִע5ָ= ְוַגם ם ְ/ַד/ְ (ט) ַוֹ%אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ִהֵ;ה �ֹנִכי ָ/א ֵאֶלי: ְ/ַעב ֶהָעָנן ַ/ֲעב�ר ִיְ�ַמע ָהעָ 

  ְ/: ַיֲאִמינ� ְלע0ָלם ַוַ%ֵ(ד ֹמֶ�ה ֶאת  6ְִבֵרי ָהָעם ֶאל ְיֹקָוק. 

  ד' בסיו�.  ואומר רש"י:  –וזה כבר ביו� הרביעי  –ומשה עולה שוב 

תשובה על דבר  -  את דברי העם וגו'ביום המחרת שהוא רביעי לחודש:  - ויגד משה וגו'

זה שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך, 

  רצוננו לראות את מלכנו.

  ואז:

ם: (יא) ְוָהי� ְנֹכִנים (י) ַוֹ%אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֵל= ֶאל ָהָעם ְוִק6ְַ�ָ�ם ַה0%ם �ָמָחר ְוִכְ/ס� ִ�ְמ&תָ 

  יִ�י ִ$י ַ/0%ם ַהְ@ִלִ�י ֵיֵרד ְיֹקָוק ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני.ַל0%ם ַהְ@לִ 

הוא ו' בסיו�. ואלו ה� שלושת ימי  –זה ד' וה' בסיו�. וה� יהיו נכוני� ליו� השלישי  –היו� ומחר 

   ההגבלה.

  ומה ה� האיסורי� בשלושת ימי ההגבלה: 

ַע ָ/ָהר מ0ת אֹמר ִהָ@ְמר� ָלֶכם ֲעל0ת ָ/ָהר �ְנֹגַע ְ/ָקֵצה� ָ$ל ַהֹ;גֵ (יב) ְוִהְגַ/ְלָ� ֶאת ָהָעם ָסִביב לֵ 

ֶיה ִ/ְמֹ�= י�ָמת: (יג) &א ִתַ(ע /0 ָיד ִ$י ָסק0ל ִיAֵָקל א0 ָיֹרה ִיָ%ֶרה ִאם ְ/ֵהָמה ִאם ִאי� &א ִיחְ 

ְמ&ָתם: ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַק�6ֵ ֶאת ָהָעם ַוְיַכְ/ס� ִ� ַהֹ%ֵבל ֵה5ָה ַיֲעל� ָבָהר: (יד) ַוֵ%ֶרד ֹמֶ�ה 

  (טו) ַוֹ%אֶמר ֶאל ָהָעם ֱהי� ְנֹכִנים ִלְ�&ֶ�ת ָיִמים �ל ִ�ְ(�� ֶאל ִאָ@ה.

  ואומר רש"י: 

לסוף שלושה ימים, הוא יום רביעי שהוסיף משה יום אחד  -היו נכנים לשלשת ימים 

יוסי, ולדברי האומר בששה בחדש ניתנו עשרת הדברות לא הוסיף משה  מדעתו, כדברי רבי

  כלום. לשלשת ימים, כמו (פסוק יא) ליום השלישי. 

  יו� מת� תורה בו' או בז' בסיו�. רש"י מכניס אותנו אל המחלוקת הידועה לגבי 

  אלו? כל זה התיאור של הימי� בי� ר"ח סיו� עד מת� תורה. א� הא� היה עוד אירועי� בימי� 
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הרי אנו יודעי� שבד' נאמר לו להגביל את ההר, ומתחילי� שלושת ימי ההגבלה .אבל כא� יש 

  חידוש שקרה עוד משהו. מה קרה? 

  

רש"י בהמש� יגיד לנו ש'אי� מוקד� ומאוחר בתורה'. אבל אי אפשר להגיד סת� את הכלל הזה. ג� 

  הדברי� קוד�. א� משתמשי� בו , יש להבי� מדוע? מדוע התורה לא אמרה את 

  

זה הרבה כבר לפני שתרח מת (המופיע בפסוק  –לדוג': "ואברה� ב� חמש שני� ושבעי� שנה" 

מוקד� בסדר, ומאוחר בזמ�, במקרה זה אי� שאלות כי  –קוד�), אז ברור שהפסוק של תרח 

  התאריכי� כתובי� במפורש. אבל יש להבי� ג� ש� מדוע.

  

צרי� להבי� כשזה מופיע מדוע התורה סדרה את  –. כ� שא. אסור להגיד סת� את הכלל. וב

 .�  הדברי� כ

  

שברור שפרשיה זו נאמרה קוד� עשרת הדברות. כי כתוב "ואל משה אמר".  –לכ� אומר רש"י 

  לומד אחרת ואומר שפרשיה זו אינה לפני מת� תורה). –(הרמב"� 

  

קרא למשה לעלות, בניגוד לפרשת יתרו בה נאמר פשוט שמשה עלה.  שהקב"ה –כא� מתחדש לנו 

  בנוס! כא� נאמר שלא רק משה אלא ג� נדב ואביהוא ושבעי� מזקני ישראל. 

  

 ֶ�ה ַוְיַסCֵר ָלָעם(ב) ְוִנַ(� ֹמֶ�ה ְלַב06 ֶאל ְיֹקָוק ְוֵהם &א ִיָ(�� ְוָהָעם &א ַיֲעל� ִע05: (ג) ַוָ%ֹבא מֹ 

ר ָבִרים ֲאֶ�ר 6ִ/ֶ ל 6ְִבֵרי ְיֹקָוק ְוֵאת ָ$ל ַהCָ�ְ5ִִטים ַוַ%ַען ָ$ל ָהָעם ק0ל ֶאָחד ַוֹ%אְמר� ָ$ל ַה6ְ ֵאת $ָ 

 ַח ַ�ַחת ָהָהר �ְ�ֵ�יםְיֹקָוק ַנֲעֶ�ה: (ד) ַוִ%ְכֹ�ב ֹמֶ�ה ֵאת ָ$ל 6ְִבֵרי ְיֹקָוק ַוַ%ְ�ֵ$ם ַ/ֹ/ֶקר ַוִ%ֶבן ִמְז/ֵ 

  ֶעְ�ֵרה ַמDֵָבה ִלְ�ֵנים ָעָ�ר ִ�ְבֵטי ִיְ�ָרֵאל.  

  

  את מה הוא כתב, הרי זה היה לפני מת� תורה? עונה רש"י: 

  

  מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצות שנצטוו במרה.   

  

בחמישה בסיו�. בפרשת יתרו רק נאמר שהיה שלושת ימי  –בבוקר", אומר רש"י  ואז "וישכ�

 12מצבה כנגד  –הגבלה, אבל כא� נאמר לנו בדיוק מה עשו. משה בה' בסיו� מקי� את המזבח 

  שבטי ישראל. 

  

שקרה לפני מת� תורה? א� היינו צריכי� לצייר מה קרה לפני  –מי מאתנו זוכר את התיאור הזה 

  , מי מאתנו היה זוכר לצייר את המזבח שמשה בונה בה' בסיו�? מת� תורה

  

  וממשיכי�: 
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ה Cִָרים: (ו) ַוִ%Eַח ֹמ�ֶ  (ה) ַוִ%ְ�ַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְ/ֵני ִיְ�ָרֵאל ַוַ%ֲעל� ֹע&ת ַוִ%ְזְ/ח� ְזָבִחים ְ�ָלִמים ַליֹקָוק

ְזֵני ָהָעם ַרק ַעל ַה5ְִזֵ/ַח: (ז) ַוִ%Eַח ֵסֶפר ַהְ/ִרית ַוִ%ְקָרא ְ/�ֲחִצי ַה6ָם ַוָ%ֶ�ם ָ/ַאָ(ֹנת ַוֲחִצי ַה6ָם זָ 

  ַוֹ%אְמר� ֹ$ל ֲאֶ�ר 6ִֶ/ר ְיֹקָוק ַנֲעֶ�ה ְוִנְ�ָמע. 

  

  איזה ספר? הרי עדיי� אי�... אומר רש"י: 

  מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה:   

  

  בר על ספר הברית עד מת� תורה, ולא על מת� תורה בכלל. מי מאתנו זוכר ש'נעשה ונשמע' מד

  

ְיֹקָוק ִע5ֶָכם ַעל  (ח) ַוִ%Eַח ֹמֶ�ה ֶאת ַה6ָם ַוִ%ְזֹרק ַעל ָהָעם ַוֹ%אֶמר ִהֵ;ה ַדם ַהְ/ִרית ֲאֶ�ר ָ$ַרת

  ָ$ל ַה6ְָבִרים ָהֵא1ֶה. 

  

ותרגומו וזרק על מדבחא לכפרא  רש"י אומר שהוא לא הזה על הע�, אלא על המזבח: "עני� הזאה,

  על עמא". 

  

מדוע זה לא כתוב בפרשת יתרו? האם זה לא  –כל זה בה' בסיון. כאן הבן חמש למקרא צריך להבין 

הצריך להיות מופיע לפני מתן תורה? ומדוע אנו זוכרים כולנו דווקא את התיאור של  –סיפור חשוב 

  בפועל לפני מתן תורה –ה באמת שלושת ימי ההגבלה של יתרו, ולא זוכרים מה קר

  

 ִיְ�ָרֵאל ְוַתַחת &ֵהי(ט) ַוַ%ַעל ֹמֶ�ה ְו�ֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביה�א ְוִ�ְבִעים ִמִ ְקֵני ִיְ�ָרֵאל: (י) ַוִ%ְרא� ֵאת אֱ 

ד0 ָרֵאל &א ָ�ַלח יָ ַרְגָליו ְ$ַמֲעֵ�ה ִלְבַנת ַהCִAַיר �ְכֶעֶצם ַהָ@ַמִים ָלֹטַהר: (יא) ְוֶאל ֲאִציֵלי ְ/ֵני ִיְ� 

  ַוֶ%ֱחז� ֶאת ָהֱא&ִהים ַוֹ%אְכל� ַוִ%ְ���. 

  

  רש"י מסביר: 

  

מכלל שהיו ראוים להשתלח בהם  - ידו לא שלחהם נדב ואביהוא והזקנים:  -  ואל אצילי

  יד.

  

  וממשיכים: 

  

ֶאֶבן ְוַה�0ָרה (יב) ַוֹ%אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָ�ם ְוֶאְ�ָנה ְל: ֶאת ֻלֹחת הָ 

  ְוַה5ְִצָוה ֲאֶ�ר ָ$ַתְבִ�י ְלה0ֹרָתם. 

  

  זה מתי נאמר?  אומר רש"י : "לאחר מת� תורה". 

  

שאלה הזועקת היא מדוע לחלק את הדברי� לשניי�? מדוע התורה חילקה לנו את התיאור לשני ה

  והשני במשפטי�.  כ� שהאחד בפרשת יתרו –חלקי� 
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  ואז אנו מגיעי� אל חלקו השני של פרק כ"ד: 

  

 וְַה#&ָרה ָהֶאֶבן ֻלחֹת ֶאת ְל$ וְֶאְ#נָה ָ ם וְֶהיֵה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה מֶֹ ה ֶאל יְקֹוָק וַ�ֹאֶמר) יב(

  :ְלה&רָֹתם ָ(ַתְבִ#י ֲאֶ ר וְַהִ)ְצוָה

  

זה עכשיו, ולכ� רש"י אומר 'אחר מת� תורה'. מכא� עולה משה לארבעי� יו� לשמי�   )"עלי אלי" 

  לקבל תורה. ואז הפסוקי� האחרוני�: 

  

 ֶהָענָן ְ+ת&- מֶֹ ה וַ�ָבֹא) יח( :יְִ,ָרֵאל ְ+נֵי ֵעינֵילְ  ָהָהר ְ+רֹא  אֶֹכֶלת ְ(ֵא  יְקֹוָק ְ(ב&ד *ַמְרֵאה) יז(

  ָליְָלה. וְ.ְרָ+ִעים י&ם .ְרָ+ִעים ָ+ָהר מֶֹ ה וַיְִהי ָהָהר ֶאל וַ�ַַעל

  

  האחת לפני מתו תורה והשניה אחרי.  –ג� בפרק כ"ד אנו מוצאי� שתי פרשיות 

  

כעת אנו עוברי� אל פרשת תרומה. וכא� אנו עוסקי� במלאכת המשכ�, אבל רש"י ממשי� שוב ע� 

"אי� מוקד� ומאוחר". כולנו יודעי� שביז' בתמוז היה חטא העגל. ומשה רבנו עומד ומצווה על ע� 

ג�  ) במוצאי יו""כ. ורש"י בפרשת כי תישא, בפרק ל"א פסוק יח' –את מלאכת המשכ�  –ישראל 

י� מוקד� ומאוחר בתורה. חטא העגל קד� לציווי מלאכת המשכ�, אבל הסמיכו את כא� א

  הפרשיות, והגיעו לציווי מלאכת המשכ� מיד לאחר פרשת משפטי�. 

  

  הקדמה זו פותחת לנו את הפתח למעבר בי� משפטי�  לתרומה. 

  

דמה של מי שמתבונ� היטב רואה כא� שתי הקדמות למת� תורה. ההקדמה של פרשת יתרו, וההק

  סו! פרשת משפטי�. ה� היו באות� ימי� בדיוק אבל התורה חילקה.

  

הרבי בשיחה מסביר את הדברי�: במת� תורה מתחדשי� שני ענייני� שרק א� נבי� אות� נבי� את 

החלוקה בי� פרשת יתרו לפרשת משפטי�, ור� כ� נבי� את המשכ� ואת ההוראה למעשה לכל 

  אחד. 

  

רי� שוני�. א. הקב"ה נת� את התורה. ב. כרתנו ברית ע� הקב"ה. זה במת� תורה התחדשו שני דב

  הפשט של "תעבדו� אותי על ההר הזה". 

  

כשהקב"ה דיבר בב' בסיו� ע� משה, הוא מצווה אותו להגיד לבני ישראל קוד� כל: "כה תאמר 

בל זה מת� תורה. כלומר נדרש מישראל פשוט לשמוע. א –את� ראית�...א� שמע תשמעו בקולי" 

ההמש�: "ושמרת� את בריתי". איזה ברית? הרי לא נכרתה עוד שו� ברית? רש"י אומר: " 

  שאכרות לה� על שמירת התורה". אבל למה לא סיפרו על זה? 

  

  בברית הופכי� בני ישראל למאוגדי�, מקושרי� בקב"ה.
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רשת יתרו בעומק זה החילוק בי� מעמד הר סיני של יתרו, לבי� מעמד הר סיני של משפטי�. בפ

  עשרת הדברות. זה החלק של עליוני� היורדי� לתחתוני�.  –מדובר על קבלת התורה 

  

אבל במשפטי� מדובר על כריתת הברית. יש רק כריתת ברית שעל ידה ישראל נעשי� מקושרי� 

לקב"ה. משה בונה מזבח מעצמו, למרות שהקב"ה לא ציווה אותו. כי כל החלק הזה של מעמד הר 

ק שבו ע� ישראל מקבל את הדברי�, ואז הוא מעלה את הכל מהתחתוני� סיני הוא החל

  לעליוני�. 

  

בארבעי� הימי� האחרוני� משה לא נצטווה על מלאכת המשכ�, אבל התורה מתארת לנו את 

  הדברי� בצמוד לזה. מה כ� מופיע בפרשת תרומה? 

  מ': מופיע מעשה המנורה: )פסוק לט' –בפרק כ"ה 

  

ֹ�ֶריָה �ְפָרֶחיָה ְמֹנַרת ָזָהב ָטה0ר ִמְקָ�ה ֵ�ָעֶ�ה ַה5ְנ0ָרה ְיֵרָכF ְוָקָנF ְ(ִביֶעיָה ַ$פְ (לא) ְוָעִ�יָת 

ָחד �ְ�&ָ�ה ְקֵני ִמ5ֶָ;ה ִיְהי�: (לב) ְוִ�ָ@ה ָקִנים ֹיְצִאים ִמ6ֶDִיָה ְ�&ָ�ה ְקֵני ְמֹנָרה ִמF6ָDִ ָהאֶ 

&ָ�ה ְגִבִעים ִני: (לג) ְ�&ָ�ה ְגִבִעים ְמEָ�ִֻדים ַ/Eֶָנה ָהֶאָחד ַ$ְפֹ�ר ָוֶפַרח �ְ� ְמֹנָרה ִמF6ָDִ ַה@ֵ 

ה: (לד) �ַב5ְֹנָרה ְמEָ�ִֻדים ַ/Eֶָנה ָהֶאָחד ַ$ְפֹ�ר ָוָפַרח ֵ$ן ְלֵ�ֶ�ת ַהEִָנים ַהֹ%ְצִאים ִמן ַה5ְֹנָר 

ְוַכְפֹ�ר  ְפֹ�ֶריָה �ְפָרֶחיָה: (לה) ְוַכְפֹ�ר ַ�ַחת ְ�ֵני ַהEִָנים ִמ5ֶָ;ה�ְרָ/ָעה ְגִבִעים ְמEָ�ִֻדים $ַ 

: ַהֹ%ְצִאים ִמן ַה5ְֹנָרה ַ�ַחת ְ�ֵני ַהEִָנים ִמ5ֶָ;ה ְוַכְפֹ�ר ַ�ַחת ְ�ֵני ַהEִָנים ִמ5ֶָ;ה ְלֵ�ֶ�ת ַהEִָנים

ֶתיָה י� F1ָ$ֻ ִמְקָ�ה �ַחת ָזָהב ָטה0ר: (לז) ְוָעִ�יָת ֶאת ֵנרֹ (לו) ַ$ְפֹ�ֵריֶהם �ְקֹנָתם ִמ5ֶָ;ה ִיהְ 

ָהב ָטה0ר: (לט) ִ�ְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת ֵנֹרֶתיָה ְוֵהִאיר ַעל ֵעֶבר Cֶָניָה: (לח) �ַמְלָקֶחיָה �ַמְחֹ�ֶתיָה זָ 

  ִ�ָ�ר ָזָהב ָטה�ר ַיֲעֶ�ה ֹאָת� ֵאת ָ�ל ַהֵ�ִלים ָהֵאֶ�ה: 

  

את הפע� הראשונה בה כתוב לנו שס! כל הבניה צריכה להיות ממשקל מסוי�. כל המנורה היא זהב, ז

צריכי� לעשות מכיכר זהב אחד. ואז אנו מגיעי�  )והמידה היא כיכר זהב. כל המנורה ואת כל הכלי� שבה

  אל פסוק מ': 

  

  (שמות, כ"ה). (מ) 'ְרֵאה ַוֲעֵ�ה ְ"ַתְבִניָתם ֲאֶ%ר ַאָ$ה ָמְרֶאה ָ"ָהר

        

על איזה הר מדובר כא�? הר סיני! כלומר כל עניינה של המנורה הוא "כאשר אתה מוראה 

  בהר".אומר רש"י: 

  

ראה כאן בהר תבנית שאני מראה אותך, מגיד שנתקשה משה במעשה  - וראה ועשה

כתרגומו  - אשר אתה מראההמנורה, עד שהראה לו הקדוש ברוך הוא מנורה של אש. 

  בטורא, דאת מתחזי

  

  רואה?   )כלומר אתה רואה. כי אנשי� מראי� ל�.  א� כ� מדוע לא כתוב
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ישנה עוד מילה אחת כזאת בתורה מוכרת מאד: "אתה הוראת לדעת כי ה' הוא האלוקי� אי� עוד 

  מלבדו". 

  

צרי� להבי� את החיבור הזה בי� המנורה בפרט, ובי� כל מעשה המשכ� בכלל, לבי� מה שקורה בהר 

  סיני. 

  

א.במה התקשה משה? טכנית? הרי יש אומני�, ויש אנשי� יעזרו. אז מה הקושי? חז"ל אומרי� 

שהקושי של משה היה בגלל שכתוב "מקשה תעשה המנורה", וזה מוזר כי כתוב "וראה ועשה". אז 

  הא� הוא צרי� לעשות, או שהיא תיעשה מאליה?  רש"י בפסוק לא' אומר:

  

היה משה מתקשה בה, אמר לו הקדוש ברוך הוא השלך מאליה, לפי ש -  תיעשה המנורה

  את הככר לאור והיא נעשית מאליה, לכך לא נכתב תעשה. 

  

הא� זה קושי טכני? המושג קושי אצל משה רבנו הוא אינו טכני. בפרשת שקלי� שנקרא השבת 

  אומר רש"י: "מלמד שנתקשה משה ...והראהו הקב"ה כמי� מטבע של אש". כתוב: " זה יתנו". 

אז הא� ההסבר לקושי במנורה הוא אי� עושי� את כולה מקשה, אז מה הקושי באי� נראה 

 ?�  מטבע? מה כ"כ מסוב

  

משה לא ראה, אלה הוא הוראה. הראייה של משה, הפכה להיות לאחד ע� החפ* הנראה.  –בהר 

זה לא רק  –יעזור לנו להבי�. כי זה שה' הוא האלוקי�  –"אתה הוראת לדעת כי ה' הוא האלוקי�" 

ראייה, אלא זה ג� משהו מבפני�. זה לא אתה הראת, ולא אתה הוראת (שורוק), אלא אתה 

  הוראת (חול�). 

אז מה אני צרי�  –במהות הפנימית שלי. אבל א� הוראתי  –הקב"ה החדיר בי את הראייה הזו 

 –נגלה לעשות? אלא החיי� מלאי� בהרבה מחיצות וקשיי� המפריעי�, לכ� הדר� לבטא את זה ב

  זה להסיר את המחיצות, ואי�? זה ע"י הידיעה שה' הוא האלוקי�. ( כ� פירוש האדמו"ר הזק�). 

  

מה שמשה הוראה בהר סיני, הוא צרי� להביא אותו בפועל בבנייה. את המשכ� ואת המנורה, הוא 

  הוראה ( חול�). מדוע? 

  

 )בהר סיני ירדו העליוני� לתחתוני�. כל עניינו של הר סיני זה שהייתה בו ההתגלות המופלאה

זה רק קדושה  –האלוקית. אבל בשעת מת� תורה היא הייתה ואח"כ הכל נגמר. "הצא� והבקר " 

  זמנית. ההשראת שכינה של הר סיני אינה יכולה להימש� והיא נגמרת. 

  

הגיע לחטא העגל. הניסיונות ה� קשי�, ויש התמודדות ע� אפשר ל –ג� אחרי כריתת הברית 

  אבל יש מציאות של חיי� שאינה במעלה של הר סיני. –החיי�. הר סיני הוא תופעה מופלאה 

  

  בפרשת המנורה מה שכתוב הוא לא "כמשפטו". זה פרשת "ואלה המשפטי�". 
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 –מד הר סיני בנגלה כלומר התכלית של המשכ� היא אחת. תכלית המשכ� היא להמשי� את מע

  בקיו�. –במציאות. תכלית המשכ� היא להמשי� את מעמד הר סיני, כא� במציאות 

  

כשנכסי� לפרשיות המשכ� כדאי לחשוב על התופעה המופלאה. כי כל פרשיות המשכ� נועדו רק 

  למשכ� המדבר. 

א אי� היא אינה תוצאה של חטא העגל, אל –פרשת המשכ� לפני חטא העגל, כי פרשת המשכ� 

  משמעות למעמד הר סיני א� הוא לא נמש� במשכ�. 

  

הפרשה לאחר מעמד הר סיני היא פרשת תרומה. דבר משונה מאד. הרי המצווה היא מצוות "ועשו 

לי מקדש וכו'", אז מדוע לא התחילו במצווה זו? וג� מצווה זו היא בית הבחירה, אז מדוע לומדי� 

  אותה מהמשכ� הזמני של המדבר? 

  

יינו של המשכ� הוא אי� מעמד הר סיני ממשי�. לכ� סופ� של חמשת הפרשיות הוא תמוה כל ענ

  מאד: 

  

א ֵיָעֶלה ֶהָעָנן (לו) �ְבֵהָעל0ת ֶהָעָנן ֵמַעל ַה$ָ�ְ5ִן ִיְסע� ְ/ֵני ִיְ�ָרֵאל ְ/ֹכל ַמְסֵעיֶהם: (לז) ְוִאם &

ֵעיֵני ָכל ֹקָוק ַעל ַה$ָ�ְ5ִן י0ָמם ְוֵא� ִ�ְהֶיה ַלְיָלה /0 לְ ְו&א ִיְסע� ַעד י0ם ֵהָע&ת0: (לח) ִ$י ֲעַנן יְ 

  ֵ/ית ִיְ�ָרֵאל ְ/ָכל ַמְסֵעיֶהם. 

  

בניית המשכ� היא בספר שמות, ונשיאתו היא בספר במדבר. אז מדוע פסוק זה עושה כא�? אלא 

שמתחיל אצל פרעה במצרי�, שמתחיל  –שחתימת ספר שמות  ) פסוק זה בא ללמד אותנו  

בשאלה: "מי ה'? לא ידעתי את ה'?, לא מסתיימת במעמד הר סיני אלא היא מסתיימת בלקחת את 

  ו למשכ�. ואת המשכ� הזה להכניס בתו� כל המסעות. הר סיני ולהכניס אות

  

לבנות מקדש ג� במדבר, ג�  –"מקדש המדבר". בעומק ש� זה הוא הכוח  –הרמב"� קורא למשכ� 

בשממה. ג� פיזי וג� רוחני. אד� שנמצא לפעמי� במדבר רוחני משל עצמו, ידע שג� ש� הוא 

ותר מזה. דווקא ממקדש זה לומדי� את יכול לבנות מקדש. ג� ש� הוא יכול להופיע מקדש, וי

מקדש העולמי� שייבנה במקו� אשר יבחר ה' לשכ� שמו ש�. וידוע ש'בתוכו לא נאמר, אלא 

ג� בתו�  –בתוכ�', ולכ� כל אחד מאתנו הוא בית מקדש וכל אחד יכול לבנות מקדש מדבר 

  השממה שלכאורה הוא חושב שיש בו. 

  

  במה משה התקשה? 

  

אומר שהוא התקשה בכל המשכ�. הקושי במנורה הוא הסמל לקושי בכל  הרבי מליובאוויטש

המשכ�. המנורה היא זהב טהור. המנורה נבנית מגשמיות. המנורה נבנית ממציאות הכי גשמית 

יודע בדיוק מה תכלית המשכ�. הוא יודע שתכלית המשכ� זה  –הכול זהב. משה רבנו  –שיש. 

רמה שג� ש� למעלה אי�, ולכ� יש ירידה לצור� עליה. השראת שכינה. אבל השראת שכינה בכזאת 
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 –זהב כס! נחושת, אי� כל אלה יהיו בסיס  ) אי� חומרי� גשמיי�) ועל זה שואל משה רבנו  

  להשראה גדולה יותר מהעולמות העליוני�? אי� עושי� את זה? 

  

הזה". אי� אומר שלמה המל� שהקי� את המקדש: "ה� השמי� ושמי השמי� ... וא� כי הבית 

"עדות היא לכל באי עול�  –הקושי בשיאו. כי למנורה יש תפקיד אחד  –כשהוא מגיע אל המנורה 

כיכר  –שהשכינה שורה בישראל". דווקא במנורה מתקשה משה. אי� מנורה העשויה זהב גשמי 

  למעלה מהזמני� ולמעלה מכל העולמות העליוני�.  –זהב ע� משקל. ממנה עולה נר תמידי 

  

אתה צודק. באמת אי אפשר. אלא התפקיד של� הוא להשלי� את הכיכר  –נה לו הקב"ה על כ� עו

שבכוחות אנושיי� אי אפשר ליצור משכ�, אי  )לאור, "והיא נעשית מאליה". השל� את הכיכר לאור

אפשר להשרות שכינה בכוחות אנושיי�, אבל אפשר להשלי� על ה' יהב�, להשלי� את הכיכר 

וחות של� לאש. אפשר להמשי� את כריתת המזבח, את האש של הר סיני לאור, תשלי� את כל הכ

  בזהב בכס! ובנחושת.  –

  

המנורה כבר תיעשה מאליה. כשבא הקב"ה ואומר למשה רבנו שיקח מחצית השקל " העשיר לא 

 –היא מיועדת לקורבנות הציבור. לכ� בשבת אנו נתחיל בפרשת שקלי�  –ירבה והדל לא ימעיט" 

היו משמיעי� על השקלי� לקורבנות הציבור. קורבנות הציבור ה� תמיד של שחר כי בר"ח אדר 

בה� מתחיל כל עניי� עבודת ה' בעול�. כל הכוח לעבוד )ותמיד של בי� הערביי�. קורבנות הציבור

אי� מחצית השקל יכולה  –את ה' מתבטא בקורבנות האלה של התמידי�. משה רבנו מתקשה 

  לייצר עולת תמיד? 

  

  קשה אי� המנורה מייצרת נר תמיד, ואי� מחצית השקל יכולה לייצר עולת תמיד. הוא מת

  

"בהר סיני". וזהו הפסוק: " עולת תמיד העשויה בהר סיני".  –ואיפה משה רבנו ראה את המנורה 

הכוח אליה קיבלנו בהר סיני, וממנו קיבלנו את  –איזו עולה נעשתה בהר סיני? אלא עולת התמיד 

  תמיד. הכוח לעולות ה

  

שהדגשה על מחצית השקל  דוקא, (וזה מעכב להלכה) בחסידות מוסבר  –מופיע במפרשי� 

שאני חצי ולא  –זוהי עבודת ה'. עבודת ה' בתמידיות, יכולה להיות רק בידיעה  –שמחצית השקל 

שקלי�, וערב שבת  –של�. "נר תמיד", "עולת תמיד", ו"משתה תמיד". אנו ערב שבת משפטי� 

  דר. מברכי� א

  

�"שויתי ה' לנגדי תמיד". הוא מסיי� את האורח  –אורח חיי�  ) הרמ"א פותח את השולח� ערו

חיי� במילי�: " טוב לב משתה תמיד". ש� הוא פוסק שא� יש פורי� קט� בחודש אשר אז אמנ� 

אי� די� לעשות סעודה, אבל יש עניי� להחמיר. והוא כותב: "ונוהגי� להרבות קצת", והוא מסכת 

  ההלכה: " וטוב לב משתה תמיד". את 
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אותיות ארעי) . זה קרה. עניינו של הר סיני זה  )הר סיני הוא אירוע מדהי� אבל ארעי. (אירוע 

שהוא זמני. אלמלא הוא נסמ� לפרשת תרומה. אפשר להגיע לחטא העגל. חטא העגל המופיע 

  בסו! הר סיני הוא חלק מעבודת ה' שלנו, הוא חלק מהניסיו�. 

  

  זה פלג גופא. כל אחד הוא חצי.  –ר נאמר שהקב"ה וכנסת ישראל בזוה

אפשר להיות חצי?  אי� במטבע אפשר לפנות חצי  –בדבר כ"כ טכני  –משה שאל אי� במטבע 

אי� בדבר הכ"כ ירוד אפשר לקחת חלק בעבודת ה', ולהראות אי� אני חצי  ממני להופיע אלוקות?

   והקב"ה הוא החצי השני. 

  

  

  


