
  יז' באדר, פרשת ויקהל פקודי. ירושלים. 

  'מ'אתערותא דלעילא' ל'אתערותא דלתתא

  פרשות ויקהל פקודי כחזרה על תרומה תצוה:   .א

ותצוה. פרשות ויקהל פקודי ה� שתי פרשות שחוזרות על הדברי� אשר למדנו בפרשות תרומה 

בפרשת תרומה משה מקבל את הציווי על כלי המשכ�, ובפרשת תצוה על בגדי הכהונה, ועל שבעת 

לאחר מחצית השקל,  –תשא סיימנו את ענייני המשכ� בתחילה –ימי המילואי�. ובפרשת כי 

  למדנו על שמ� המשחה וקטורת הסמי�. 

מחדש קצת בנקודות המיחדות פרשות ויקהל פקודי ה� בעצ� חזרות על פרשות אלו. אבל עיו� 

וחצי פרשיות עבור המשכ�!  4אות� בפני עצמ� ית� לנו תמונה מרתקת ג� לגבי עניי� החזרות (

  שאלמלא היינו חוטאי� בעגל היה אמור לשמש אותנו עבור ימי� בודדי�). 

  החלק האחרו� של ספר שמות כולו עסוק במשכ�.

 פרשת ויקהל:   .ב

  פרשת ויקהל פותחת:

ת ר ִצָ"ה ְיֹקָוק ַלֲע�ֹ ַוַ�ְקֵהל ֹמֶ�ה ֶאת ָ ל ֲעַדת ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ַוֹ�אֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶ�ה ַהְ�ָבִרים ֲא�ֶ (א) 

ל ת ַ�ָ�ת'ן ַליֹקָוק  ָ (ב) ֵ�ֶ�ת ָיִמים ֵ)ָעֶ�ה ְמָלאָכה "ַב�'ם ַהְ&ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶד� ַ��ַ  ֹאָתם:

ֶמר ֹמֶ�ה (ג) *א ְתַבֲער" ֵא� ְ�ֹכל ֹמְ�ֹבֵתיֶכם ְ�י'ם ַהַ&ָ�ת: (ד) ַוֹ�א ָלאָכה י"ָמת:ָהֹעֶ�ה ב' מְ 

(ה) ְקח" ֵמִאְ)ֶכם ְ)ר"ָמה  ֶאל ָ ל ֲעַדת ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ֵלאֹמר ֶזה ַהָ�ָבר ֲאֶ�ר ִצָ"ה ְיֹקָוק ֵלאֹמר:

  . (שמות, ל"ה)ְ)ר"ַמת ְיֹקָוק ָזָהב ָוֶכֶסף "ְנֹחֶ�תַליֹקָוק ֹ ל ְנִדיב ִל�' ְיִביֶאָה ֵאת 

  רש"י אומר מיד: 

למחרת יום הכפורים כשירד מן ההר, והוא לשון הפעיל, שאינו אוסף  -  ויקהל משה

הקדים להם  - ששת ימיםאנשים בידים, אלא הן נאספים על פי דבורו, ותרגומו ואכנש: 

 ינה דוחה את השבת.אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, לומר שא

הביטוי מחצית השקל, ולא בקע  –הפסוקי� בפרשת ויקהל ה� אותו דבר, אבל לא מופיע כא� 

  זאת בתחילה). מדגיש  –לגולגולת. (הרמב"� 

  

  . (שמות ל"ה)(י) ְוָכל ֲחַכם ֵלב ָ�ֶכם ָיֹבא" ְוַיֲע�" ֵאת ָ ל ֲאֶ�ר ִצָ"ה ְיֹקָוק

  

עד כא� פגשנו "ועשית" כל הזמ�. בפרשת תרומה גילנו שבצלאל התמנה על עושי המלאכה, אבל 

  זה מתחדש אצלנו עכשיו.  $את כל סיפור ה'כל חכ� לב'
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ת ְיֹקָוק ִלְמֶלאֶכת ַוָ�ֹבא" ָ ל ִאי� ֲאֶ�ר ְנָ�א' ִל�' ְוֹכל ֲאֶ�ר ָנְדָבה ר"ח' ֹאת' ֵהִביא" ֶאת ְ)ר"מַ 

  . (שמות ל"ה, כא')מ'ֵעד "ְלָכל ֲעֹבָדת' "ְלִבְגֵדי ַה6ֶֹד� ֹאֶהל

  ו לבו'. ביטוי חדש. לא רק חכ� לב, ולא רק 'נדיב לב', אלא 'כל איש אשר נשא

ָכל ל ְ ִלי ָזָהב וְ כב) ַוָ�ֹבא" ָהֲאָנִ�ים ַעל ַה8ִָ�ים ֹ ל ְנִדיב ֵלב ֵהִביא" ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַ�ַעת ְוכ"ָמז  ָ (

ת'ַלַעת (כג) ְוָכל ִאי� ֲאֶ�ר ִנְמָצא ִא)' ְ)ֵכֶלת ְו:ְר9ָָמן וְ  ִאי� ֲאֶ�ר ֵהִניף ְ)נ"ַפת ָזָהב ַליֹקָוק:

(כד) ָ ל ֵמִרים ְ)ר"ַמת ֶ ֶסף  ָ�ִני ְוֵ�� ְוִעִ;ים ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָ�ִמים ְוֹעֹרת ְ)ָחִ�ים ֵהִביא":

ֲעֹבָדה ֵאת ְ)ר"ַמת ְיֹקָוק ְוֹכל ֲאֶ�ר ִנְמָצא ִא)' ֲעֵצי ִ�ִ>ים ְלָכל ְמֶלאֶכת הָ  "ְנֹחֶ�ת ֵהִביא"

:ְר9ָָמן ֶאת (כה) ְוָכל ִאָ&ה ַחְכַמת ֵלב ְ�ָיֶדיָה ָטו" ַוָ�ִביא" ַמְטֶוה ֶאת ַהְ)ֵכֶלת ְוֶאת הָ  ֵהִביא":

  ִעִ;ים:8ִָ�ים ֲאֶ�ר ָנָ�א ִלָ�ן ֹאָתָנה ְ�ָחְכָמה ָטו" ֶאת הָ (כו) ְוָכל הַ  )'ַלַעת ַהָ&ִני ְוֶאת ַהֵ&�:

האור החיי� שאינו מופיע בהרחבה כזו קוד� לכ�. בדגש על עבודת הנשי� במשכ�,  $ס%  ביטוי נו

  כי כול� הביאו. –אומר שלא היה 'ביביסטר' 

(כח) ְוֶאת ַהֹ�ֶ�ם ְוֶאת  ְוֵאת :ְבֵני ַהִ<ֻ�ִאים ָלֵאפ'ד ְוַלֹחֶ�ן: (כז) ְוַה8ְִ�ִאם ֵהִביא" ֵאת :ְבֵני ַהֹ&ַהם

  . (שמות ל"ה)ַהָ&ֶמן ְלָמא'ר "ְלֶ�ֶמן ַהִ<ְ�ָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַ?ִ<ים

הנשיאי� מופיעי� כא� כדי להגיד לנו כמה נדיבות לב היה, עד כדי כ& שלנשיאי� לה היה מה 

  נו שה� יביאו את עגלות הצב. להביא. אח"כ ילמדו אות

ה ק ַלֲע�'ת ְ�ַיד ֹמ�ֶ ָ ל ִאי� ְוִאָ&ה ֲאֶ�ר ָנַדב ִלָ�ם ֹאָתם ְלָהִביא ְלָכל ַהְ<ָלאָכה ֲאֶ�ר ִצָ"ה ְיֹקוָ 

  . (שמות, ל"ה, כט') ֵהִביא" ְבֵני ִיְ�ָרֵאל ְנָדָבה ַליֹקָוק

  ואז מגיעי� לסיפור בצלאל ואהליאב: 

ֶ�ר ֵהָ<ה " ָ ל ַהֲחָכִמים ָהֹעִ�ים ֵאת ָ ל ְמֶלאֶכת ַה6ֶֹד� ִאי� ִאי� ִמְ<ַלאְכ)' אֲ (ד) ַוָ�ֹבא

ֲאֶ�ר ִצָ"ה  (ה) ַוֹ�אְמר" ֶאל ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר ַמְרִ�ים ָהָעם ְלָהִביא ִמֵ�י ָהֲעֹבָדה ַלְ<ָלאָכה ֹעִ�ים:

  . (שמות ל"ה)ְיֹקָוק ַלֲעֹ�ת ֹאָת@

  יש יותר מדי!  $ ה מאדיש בעיה קש

ורש"י לימד אותנו שלמרות שהע� היה זרוז ודחו% בעשיית  –הפרשה מתחילה ב"ויקהל משה" 

  המשכ�, אינו דוחה את השבת. והפרשה הזו מסיימת ב"ויכלא הע� מלהביא". 

והייתה בעיה כי הרי בצלאל ואליהאב ה� האחראי� (למטה  –הרמב"� מסביר "אשר נשאו לבו" 

שכל האמני� באו וכל  –גדול וקט� שבשבטי� ע"פ פירוש רש"י) . והרמב"� מסביר  –יהודה וד� 

כל אחד הביא את מה  –אחד הביא את האומנות שלו. ואז העבירו את כול� דר& בצלאל ואליהאב 

  שלבו רצה להביא, למרות שהוא לא היה מומחה גדול. 

  עד שאמרו לה� לעצור: 



  שיעור בירושלים
  יז' אדר תשע"ה
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"ַמת ַה6ֶֹד� ק'ל ַ�ַ<ֲחֶנה ֵלאֹמר ִאי� ְוִאָ&ה :ל ַיֲע�" ע'ד ְמָלאָכה ִלְתר(ו) ַוְיַצו ֹמֶ�ה ַוַ�ֲעִביר" 

ה'ֵתר. (שמות, ַוִ�ָ ֵלא ָהָעם ֵמָהִביא: (ז) ְוַהְ<ָלאָכה ָהְיָתה ַדָ�ם ְלָכל ַהְ<ָלאָכה ַלֲע�'ת ֹאָת@ וְ 

  ל"ח) 

  ג. "במראות הצובאות": 

  ואז מגיעי� אל הפירוט, ואנו נדלג להמש&: 

ח ֹאֶהל מ'ֵעד. (ל"ח, ַוַ�ַע� ֵאת ַהִ �'ר ְנֹחֶ�ת ְוֵאת ַ 8' ְנֹחֶ�ת ְ�ַמְרֹאת ַהBְֹבֹאת ֲאֶ�ר ָצְבא" Aֶתַ   

  ח') 

תשא לאחר מחצית השקל. ש� הכיור הופיע פע� ראשונה, וש� $כבר נפגשנו ע� הכיור בפרשת כי

הר� ובניו רוחצי� ממנו בגשת� אל המזבח לשרת, וש� נאמר שהוא נחושת אבל כא� למדנו שא

  מתחדש לנו "המראות הצובאות". 

הכיור לא בא מס& סכו� הנחושת שהיה אלא מ� המראות הצובאות. וזה יפתור לנו את הבעיה 

  בפרשת פקודי ש� נאמר: 

 @ ֶאת :ְדֵני Aֶַתחַהְ)נ"ָפה ִ�ְבִעים ִ ָ ר ְו:ְלAִַים ְו:ְרַ�ע ֵמא'ת ָ�ֶקל: (ל) ַוַ�ַע� �ָ  (כט) "ְנֹחֶ�ת 

ִ<ְזֵ�ַח: (לא) ְוֶאת ֹאֶהל מ'ֵעד ְוֵאת ִמְזַ�ח ַה8ְֹחֶ�ת ְוֶאת ִמְכַ�ר ַה8ְֹחֶ�ת ֲאֶ�ר ל' ְוֵאת ָ ל ְ ֵלי הַ 

. ָחֵצר ָסִביבת :ְדֵני ַ�ַער ֶהָחֵצר ְוֵאת ָ ל ִיְתֹדת ַהִ<ְ�ָ ן ְוֶאת ָ ל ִיְתֹדת הֶ :ְדֵני ֶהָחֵצר ָסִביב ְואֶ 

  (שמות ל"ח) 

א& הכיור אינו מופיע, מדוע? אלא המפרשי� מסבירי� שהכיור לא בא מס& הסכו� של הנחושת  

  הזה, אלא הוא בא מ� המראות הצובאות. 

שה�  $ויקהל. המדרש היפה על המראות הצובאות לגבי הבנתה של פרשת –כא� נשאל שאלה 

המראות שהנשי� התקשטו במצרי�, אבל למה זה אינו מופיע בסיפור של הכיור בפרשת כי תשא? 

מדוע זה צרי& להיאמר רק בפרשת ויקהל? רש"י שמביא את המדרש לא אומר שהוא מדרש אגדה, 

  לו ה� העמידו צבאות) אלא הוא רואה את המדרש כחלק מ� הפשט. (שבזכות המראות הל

  מהי פרשת ויקהל?   $ ובכלל

 –ה� אחת, אבל ויקהל פקודי ה� שניי�  $בזוהר נאמר שיש ג"� פרשיות בתורה. ניצבי� ויל&

  למרות שה� יוצאות מחוברות בד"כ. מה העניי� בחיבור�? 

  אנו עוסקי� בבגדי הכהונה. ולבסו&: "וכבוד ה' מלא את המשכ�".  –בפרשת פקודי 

הסברו של הרבי מליובאוויטש  –תערותא דלתתא להתערותא דלתתא בין ה  .ד

  לפרשיות: 

  תמיד חיפשתי הגדרה לפרשה. הרבי מליובאוויטש מגדיר את השוני בי� הפרשות כ&: 
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ה� התערותא דלעילא, בפרשת  תרומה הוא מצווה מלמעלה על הכלי�,  $ פרשות תרומה ותצוה

הכל זה נדבות. (לכ� הרמב"�  –ההתערותא דלתתא  על הבגדי�. ופרשת ויקהל היא $ובפרשת תצוה

  שאי� בקע לגולגולת).  –אומר 

שמה של הפרשה מעיד על כל עניינה. משה מקהיל את כל עדת בני ישראל ומוציא מה� את כל 

  הכוחות מלמטה. זה קורה מיד לאחר חטא העגל, ומיד לאחר יו� הכפורי�. 

כבוד  –שבאה בעקבות ההתערותא דלתתא  עוסקת בתוצאה, בהמשכה מלמעלה –פרשת פקודי 

  ה' מלא את המשכ�. 

 –אני יכול לעורר ולהפעיל  –חלוקה זאת חשובה בחיי� בכלל. כולנו יודעי� שבהתערותא דללתא 

בתניא)  אבל כדי שאני יכול  $מה שלמעלה זה ממהתערות של& מלמטה  –("דע מה למעלה ממ&" 

� לא מעוררי� אותי אי& אני יעורר את הכל? הרי א� לפעול אני צרי& שיעוררו אותי להתעורר. א

  אני יש�, אני צרי& שמישהו יעורר אותי? 

שהכל זה מלמעלה, ולי  –"מודה אני לפני& וכו'". והפירוש הוא שאני מודה  –בבוקר אנו אומרי� 

ני עכשיו א  $ אי� חלק בזה. הרי אני לא יכול להעיר את עצמי. ולאחר שה' העיר אותי מה אני עושה

  מלמטה למעלה. וזה ההתעוררות שלי מלמטה.  $נוטל את ידי   

אומרי� 'מודה אני' עוד במיטה ולכ� אי� בו ש� ה' כדי שיהיה אפשר להגיד בטומאה.  $בהלכה

כי שיהודי אומר מודה אני שו�  –שאומרי� דווקא בידיי� מלוכלכות  $ בספרי� הקדושי� אומרי�

י� מלוכלכות לא יכולות לעצור. את האמירה הפנימית של דבר לא יכול לעצור אותו וג� לא ידי

  זה כוח אדיר ששו� דבר לא יכול לעצור.  –יהודי שאת הכל הוא מקבל מלמעלה 

  זאת החלוקה המבנית, ורק לאחריה אפשר להבי� את עניי� החזרות בפרשות. 

להשרות שכינה בתחתוני�. העול� נברא כדי שהוא מלמטה יביא  $ למשכ� יש מגמה אחת ברורה

  את "כבוד ה' מלא את המשכ�" עד למקומות הכי נמוכי� שעוד לא היו לפני כ�. 

  כיצד זה נעשה? 

את כל  –פרשת ויקהל מתארת אי& יהודי מחפש להעביר להשראת השכינה את כל כשרונותי& 

אי& מלמטה משרי� שכינה  –יקהל אינה עוסקת בחובות של&. אלא היא עוסקת כוחותי&. פרשת ו

  עוברת שלב אחר שלב בפרשות אלו.  –בתחתוני�. התשובה לשאלה הזו 

והוא רוצה  –פרשת ויקהל לא עוסקת במחצית השקל, אלא היא עוסקת ב"מי אשר נשאו לבו'" 

כישרו� הזה לא בא להשראת שכינה לוודא אי& את הכשרו� הזה הוא מביא להשראת שכינה. א� ה

  אי� בזה שו� איסור, וכנראה ג� הוא מקיי� את כל התורה כולה, אבל לא כ& בוני� משכ�.  –

  בהתערותא דלתתא עלי לבדוק הא� אני מביא את כל הכוחות לעבודת ה'. 

לא כי כדאי שיהיו פה הרבה אנשי�, וג� אי� צור&  –את מצוות המשכ� עושה משה ב"ויקהל" 

כי הוא רוצה להראות לה� אי& כל  –כי הרבו הע� להביא. אלא הוא מקהיל אות�  –בכול� 

  יכולי� להופיע אלוקות במלואה.   $ הכוחות ביחד
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  ולא ידע כי קרן עור פניו.   .ה

  מסווה. מסתיימת בפרשת ה $פרשת כי תשא

הדברים על המסוה מובאים מתוך 'הפרשה היומית' על שביעי של פרשת כי תשא שם הם  - (הערה  

  מובאים בתוספת ביאור והרחבה) 

ה ָ ַרִ)י ִאְ)C ַוֹ�אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ְ ָתב ְלC ֶאת ַהְ�ָבִרים ָהֵאֶ�ה ִ י ַעל Aִי ַהְ�ָבִרים ָהֵא�ֶ 

 �ל "ַמִים *א ָרֵאל: ַוְיִהי ָ�ם ִעם ְיֹקָוק :ְרָ�ִעים י'ם ְו:ְרָ�ִעים ַלְיָלה ֶלֶחם *א Dכַ ְ�ִרית ְוֶאת ִיְ

ה ֵמַהר ִסיַני "ְ�ֵני ָ�ָתה ַוִ�ְכֹ)ב ַעל ַהֻ�ֹחת ֵאת ִ�ְבֵרי ַהְ�ִרית ֲעֶ�ֶרת ַהְ�ָבִרים: ַוְיִהי ְ�ֶרֶדת ֹמ�ֶ 

  1ְ�ַדְ�ר' ִא)'. ִ�י ָקַרן ע�ר ָ�ָניוְד)' ִמן ָהָהר "ֹמֶ�ה *א ָיַדע ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְ�ַיד ֹמֶ�ה ְ�ִר 

הא� לא מפליא הוא הדבר שהזכות הגדולה הזו לקרינת עור פניו של משה מתרחשת דווקא ע� 

  $קבלת הלוחות האחרוני�? למרות שלכאורה היינו מצפי� שדווקא ע� קבלת הלוחות הראשוני� 

מסביב היה קולות ולפידי� וההר עש�, הקב"ה בחר דווקא לחלוק כבוד זה למשה רבנו  כאשר הכל

  דווקא ביו� הכיפורי�. 

האור החיי� מאיר את עינינו לכ& שעוד לפני שהתורה מתארת לנו את קרינת עור פניו של משה, 

  החיי�:  $ היא מתארת לנו את אי ידיעתו של משה מכ&. על כ� מסביר האור

הענין לפי מה שהודיע הכתוב אחר זה כי נתן משה מסוה על פניו בתמידות אכן יתבאר 

זולת בעת לימודו אם כן יאמר האומר למה לא נתן משה מסוה על פניו ברדתו מן ההר 

בזמן שלא היה מלמד את ישראל תורה, לזה אמר הכתוב ומשה לא ידע זה היה סיבה שלא 

נה קרן עור פניו .... בכל משך רדתו מן נתן על פניו מסוה קודם וראהו אהרן וישראל וה

כי מה שהיה מרגיש בפניו היה מאור הלחות אל מול פניו יאירו ההר, ולזה היה תולה 

, והוא אומרו לא ידע כי קרן עור פניו ולא ידע כי קירון פנים היה קבוע בו בעור פניו

ה בלוחות שבידו פירוש ידע בקירון פנים אבל לא חשב שהיה אור קבוע בעור פניו והיה תול

  וזה היה סיבה שלא עשה מסוה וראהו אהרן.

משה רבנו לא חשב שהאור זה ממנו, הוא חשב שזה מ� הלוחות. משה, הלוחות, והאור האלוקי 

  נעשו אחד. ומה ע� הע�? 

ת ֵאָליו: ַוִ�ְקָרא ֲאֵלֶהם ַוַ�ְרא :ֲהֹרן ְוָכל ְ�ֵני ִיְ�ָרֵאל ֶאת ֹמֶ�ה ְוִה8ֵה ָקַרן ע'ר Aָָניו ַוִ�יְרא" ִמ�9ֶֶ 

�ֹמֶ�ה ַוָ�ֻ�ב" ֵאָליו :ֲהֹרן ְוָכל ַה8ְִ�ִאים ָ�ֵעָדה ַוְיַדֵ�ר ֹמֶ�ה ֲאֵלֶהם: �ָ ל ְ�ֵני  ְו#ֲחֵרי ֵכן ִנְ 

  2ִיְ�ָרֵאל ַוְיַצֵ"ם ֵאת ָ ל ֲאֶ�ר ִ�ֶ�ר ְיֹקָוק ִא)' ְ�ַהר ִסיָני.

  סיפור יוס% ואחיו:  פסוקי� אלו מזכירי� לנו את

                                                           
 כט'. $שמות, ל"ד, כז' 1
  לב'.$שמות, ל"ד, ל' 2
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ל" ִמAָָניו: ַוֹ�אֶמר י'ֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני י'ֵסף ַהע'ד Dִבי ָחי ְו*א ָיְכל" ֶאָחיו ַלֲענ'ת ֹאת' ִ י ִנְבהֲ 

�ַוֹ�אֶמר י'ֵסף ֶאל ֶאָחיו �� ָנא ֵאַלי ַוִ$ָ � ַוֹ�אֶמר ֲאִני י'ֵסף ֲאִחיֶכם ֲאֶ�ר ְמַכְרֶ)ם ֹאִתי ְ 

  3ְצָרְיָמה.מִ 

  "עד בואו לדבר אתו": 

  נחזור אל נקודה זאת בהמש&, וכעת נראה את סיומה של הפרשה: 

)' ָיִסיר ֶאת ַוְיַכל ֹמֶ�ה ִמַ�ֵ�ר ִאָ)ם ַוִ�ֵ)ן ַעל Aָָניו ַמְסֶוה: "ְבֹבא ֹמֶ�ה ִלְפֵני ְיֹקָוק ְלַדֵ�ר אִ 

י Aְֵני ֹמֶ�ה  ִ  ֵני ִיְ�ָרֵאל ֵאת ֲאֶ�ר ְיֻצֶ"ה: ְוָרא" ְבֵני ִיְ�ָרֵאל ֶאתַהַ<ְסֶוה ַעד ֵצאת' ְוָיָצא ְוִדֶ�ר ֶאל �ְ 

  4ָקַרן ע'ר Aְֵני ֹמֶ�ה ְוֵהִ�יב ֹמֶ�ה ֶאת ַהַ<ְסֶוה ַעל Aָָניו ַעד ֹ�א' ְלַדֵ�ר ִא)'.

  כמה פעמי� מוזכר בפרשיה זו משה, וכ� הביטוי 'קר� עור משה'. 

בחיי' שואל על סיו� הפרשה: "עד בואו לדבר אתו". לכאורה היה צרי& להיות $ובעקבות כ& ה'רבנ

כתוב: 'עד בואו לדבר ע� ה''? בכל הפסוקי� משה רבנו הוא הנושא עליו מדברי�, ולכ� אינו מבו� 

  ככוונה לקב"ה.  –האזכור 'אתו' 

  לכ� מחדש לנו ה'רבנו בחיי' חידוש עצו�: 

עד בא ה' לדבר עם מעלה וכבוד למשה כדי שתבין גם מזה  אבל יתכן לומר כי הכל

, ולמדך הכתוב כי משה יבא לדבר אל ה' וה' אל משה, וכענין שכתוב: (לעיל לג, יא) משה

  "כאשר ידבר איש אל רעהו", זה מדבר וזה משיב בלא אמצעי ולא היה נבהל כלל.

  עמו! חידוש עצו�! משה היה משאיר את המסוה, עד שהקב"ה הגיע לדבר 

כעת, לאחר שאנו מביני� את מעלתו העצומה של משה עליה אנו קוראי� ב'שביעי' של פרשתנו, 

השאלה בה פתחנו רק מתעצמת: הא� דווקא בלוחות השניי� משה רבנו זוכה למעלה זו? הא� 

  דווקא לאחר חטא העגל משה זוכה לקרני ההוד? 

  מתי משה לבש את המסווה? 

א� נשי� לב אל הפסוקי�, מתי משה רבנו ש� את המסווה? כאשר הוא סיי� לדבר ע� בני 

המסווה לא היה על פניו. כ& ג� כאשר  –ישראל הוא ש� את המסווה, א& כאשר הוא דיבר אית� 

  ה' בא לדבר עמו, הוא היה מסיר את המסווה. אז מתי בדיוק הוא היה ע� המסווה על פניו? 

  ל: על כ& עונה הארבנא

כאשר ידע כי קרן עור פניו ידע שלא היה דבר הגון וראוי שישתמש בזוהר ההוא בדבר 

חולין, והיה דעתו שאחר שהקדוש ברוך הוא עשה זוהר פניו כזוהר הרקיע וכככבים היה 

מהדין שיעשה הוא כמעשיהם, וכמו שהגרמים השמימיים כל תנועותיהם ופעולותיהם הם 

                                                           
  ד'.$מ"ה, ג'בראשית,  3
  לה'.$שמות, ל"ד, לג' 4
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ם או כדי להשפיע במה שלמטה מהם ככה יעשה הוא אם כדי לקבל את השפע ממניעיה

לבד ממנו בעת קבלו השפע מהש"י וכן בעת תתו השפע לבני ג"כ בזוהרו שישתמש 

, ישראל וללמדו אותם התורה והמצות באופן שיהיו עיניהם רואות את מוריהם

ומפני זה בהיותו מדבר עם השם היה מסיר את המסוה שאז היה מקבל השפע וכן בדברו 

אבל אח"כ היה נותן על פניו ראל היה מדבר מבלי מסוה כי היה אז משפיע אליהם, ליש

מסוה כדי שלא ישתמש באותו זוהר אלהי בעת אכילה והמשתה והשינה וגם בעת 

, לפי שאין הדברים ההם דברו לאשתו ואנשי ביתו בדברים שאינם מהתורה והמצות

י מסוה הדברים אשר בהם ממה שיאמרו בגרמים השמימיים כאומר שאינו עושה מבל

  ידמה לשמימיים ועם מסוה הדברים הגשמיים. 

כאשר משה היה מדבר ע� חוטאי העגל הוא היה מסיר את המסווה. כשהוא דיבר ע� הע�, והוא 

והיו עיניה� רואות  –היה משה רבנו, אז נפשו האלוקית דיברה עמה� ולכ� הוא דיבר ללא מסווה 

  את מוריה�.

  ם הפרשה: שיר השבח למשה בסיו

תשא' היא אי& מ� המקו� הכי נמו& תעלה קרנ� של ישראל. א& נראה בפרשתנו שיש $כל פרשת 'כי

כלומר תרד  –רק דמות אחת ש'הפסידה' וירדה ממעמדה בפרשתנו. למשה רבנו נאמר "ל& רד" 

  מגדולת&, ולמה? כי הע� של& חטא!

זה היה משה. הוא היה  $עגל הזהב  א� היה איש אחד בעול� שלא היה אפילו בצורה פיזית קרוב ל

ארבעי� יו� וארבעי� לילה למעלה בהר, ולא ידע מהנעשה למטה. אז מדוע הוא צרי& לרדת 

  מגדולתו בגלל הע�? 

'שביעי' של הפרשה בא לענות לנו על כ& וללמד אותנו אי& ג� משה עצמו יודע לרומ� עצמו מ� 

מקומות בה� הוא עוד לא היה קוד� לכ�. לכ� הירידה הזו. משה רבנו עולה מתו& חטאו של הע� ל

מוב� מדוע קר� עור פניו רק בלוחות השניי�. הקב"ה רצה שמעמדו של משה ומעלתו הנעלית 

  יתקיימו לעד יחד ע� הלוחות הראשוני�, ולא יישברו יחד ע� הלוחות הראשוניי�. 

חוטאי�. התורה צריכה ישראל ואפילו ה$ כדי שמשהו יתקיי� הוא חייב להיות מקויי� על ידי בני

  להתקיי� תמיד, ג� א� לפעמי� אנו ח"ו לא עושי� רצונו של מקו�. 

בפרשתנו משה רבנו גילה לנו שלפני החטא היה אולי אפשרי שמלא& יוביל אות� בדר&. א& לאחר 

חד ה�. לכ� לאחר החטא משה אפילו לא מוכ� לקבל  –החטא התברר שישראל, אורייתא וקב"ה 

לאחר החטא, ישראל יחד ע� הקב"ה והקב"ה  –דמות על שליחת המלא&. עכשיו את ההודעות הקו

  יחד ע� ישראל. 

משה רבנו הוא המחבר בי� ע� ישראל לקב"ה. משה צרי& מסווה רק כאשר הוא אוכל, אבל כאשר 

  הוא לא צרי&, כי הוא מדבר אלוקות.  $הוא מדבר ע� הע� או ע� הקב"ה 

  "י מסביר: א� כ& מדוע הע� יראי� מפניו? רש
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בא וראה, כמה גדולה כחה של עבירה, שעד שלא פשטו ידיהם  - וייראו מגשת אליו

בעבירה, מהו אומר (שמות כ"ד יז') ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני 

ישראל, ולא יראים ולא מזדעזעים; ומשעשו את העגל, אף מקרני הודו של משה היו 

  מרתיעים ומזדעזעים.

לה� לתחושת המרחק הזו ממשה. ג� אחי יוס% התרחשו ממנו, בגלל הפחד מ� החטא.  החטא גר�

יוס% הוא זה שגור� לה� להתקרב אליו למרות החטא, ואולי אפילו דווקא בגלל החטא. יוס% 

מקרב אות� כי הוא יוס% רק בזכות�. כ& � משה רבנו מקרב את הע�, כי הוא משה רק בזכות�. 

כי הוא משה רבנו רק כי ה�  –ה, הוא כביכול אומר לה� לא לפחד כאשר משה מסיר את המסוו

  ע� ישראל.  

בעומק, זאת ג� השמחה של פורי�. פורי� ככפורי�, וכמו ש"עצומו של יו� מכפר", כ& שמחת 

פורי� נובעת מעצומו של היו�. (האש קודש). מגילת אסתר שנראית לנו מתרחשת הכי בטבעיות, 

של היהודי� בכ& שנהנו מסעודת אחשוורוש ולא עלו לבנות את  מגילת אסתר שמראה את חטא�

בית הבחירה, מגלה לנו אי& מש� מרדכי ואסתר יכולי� להעלות את כולנו למעמד של קבלת 

  התורה בפע� השנייה. 

ובאווירה של פורי� נית� אולי לומר שאולי התחפושות של פורי�, ה� מי� מסווה שאנו לובשי� 

כאשר אנו מדברי�  –כל השנה היא רק באכילה ושתיה, אבל בפורי� ואומרי� שהתחפושת של 

  ע� הקב"ה ו'איש ע� רעהו', אנחנו לא צריכי� את התחפושת של כל השנה. 

זאת הפרשה אשר מלמדת אותנו במה תרו� קרנ� של ישראל. ממחית השקל, מ� הכיור, מחטא 

 –א בשיר השבח של משה רבנו העגל, מקבלת הלוחות השניי�, מיג' מידות של רחמי�, והשיא הו

  הרועה הנאמ� של ישראל. 

  (חזרה אל השיעור בירושלים) 

זה  –אומר לנו שכשמשה מדבר ע� הקב"ה, או א� יהודי בבני ישראל  הסיו� של פרשת כי תשא

ע� כנסת ישראל שמגלה את הקב"ה  –אותו דבר ולכ� בשניה� אי� מסווה. הוא מדבר אלוקות 

  במקומות הכי נמוכי� הללו ואפילו בחטא העגל. 

רות מתחילי� להש –ואז מ"ויקהל"  –ביו� הכפורי� הקב"ה התרצה לבני ישראל לאחר החטא 

שתסביר את ירידת הנשמה  $ שכינה מהמקומות הכי נמוכי�, ואז תהייה ההתערותא דלתתא

  אז בשביל מה?  –למטה. א� יהיה כוח אחד שלא יבא לידי ביטוי למחרת יו� הכפורי� 

במוצאי יו� הכפורי� אנו אומרי� "סלח לנו אבינו כי חטאנו", ומדוע? הרי עכשיו הקב"ה מחל 

שהרי מסו% נעילה יכול להיות שחטאתי. אבל הוא  –ששאל אותי שאלה זו  לנו? אני עניתי לסבי

 –הרי זה מיד שנגמר? והוא ענה  –אז למה אומרי� "והוא רחו�"  $ שא� זאת  התשובה –ענה לי 

  שהעוו� הוא המחשבה שיו� כפור נגמר.

  כי אלו חביבין עלי מן הכל:   .ו
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  נחזור למראות הצובאות: 

  ראשון של פרשת כי תשא. ) –הדברים המובאים לעיל הינם מתוך הפרשה היומית  - (הערה  

  שא'? ת-מדוע ב'כי –הכיור 

  'ראשו�' של פרשתנו עוסק בהרבה נושאי�, א& אני ארצה להתמקד דווקא בכיור:

ל ְנֹחֶ�ת ְלָרְחָצה ְוָנַתָ) ֹאת' ֵ�ין ֹאהֶ ַוְיַדֵ�ר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֵ�אֹמר: ְוָעִ�יָת ִ �'ר ְנֹחֶ�ת ְוַכ8' 

 ת ַרְגֵליֶהם: ְ�ֹבDםמ'ֵעד "ֵבין ַהִ<ְזֵ�ַח ְוָנַתָ) ָ�ָ<ה ָמִים: ְוָרֲחצ" :ֲהֹרן "ָבָניו ִמֶ<8" ֶאת ְיֵדיֶהם ְואֶ 

ק: ְלָ�ֵרת ְלַהְקִטיר ִאֶ&ה ַליֹקוָ ֶאל ֹאֶהל מ'ֵעד ִיְרֲחצ" ַמִים ְו*א ָיֻמת" א' ְבִגְ�ָ)ם ֶאל ַהִ<ְזֵ�ַח 

  5ְוָרֲחצ" ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְו*א ָיֻמת" ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק ע'ָלם ל' "ְלַזְרע' ְלֹדֹרָתם.

) מדוע התורה לא 6, (ואותה שואל הרבי מליובאוויטש בפרשתנוהיא השאלה המרכזית בפרשיה זו

�. מדוע התורה מצווה אותנו על מלאכת בניית הכיור כאשר היא דנה בכלי המשכ –עסקה בכיור 

  תשא, ולא בפרשת תרומה יחד ע� כל כלי המשכ�. $ דווקא בתחילת פרשת כי

  בהלכות בית הבחירה: שאומר הרמב"� ובמיוחד לפי 

אלו הן הדברים שהן עיקר בבנין הבית... ועושין במקדש כלים, מזבח לעולה ולשאר 

, וכיור וכנו לקדש בח, ומקומו לפני האולם משוך לדרוםהקרבנות, וכבש שעולים בו למז

ממנו הכהנים ידיהם ורגליהם לעבודה, ומקומו בין האולם ולמזבח משוך לדרום 

דש לפני ו, ומזבח לקטורת ומנורה ושולחן ושלשתן בתוך הקשהוא שמאל הנכנס למקדש

   7דש הקדשים.וק

יחד ע�  –בפרשת תרומה  עליוכתבה  שיש חשיבות רבה לכיור, אז מדוע התורה לאשמזה רואי� 

  שאר הכלי�? 

ומסבירי� שתכלית המשכ� היא השראת  –על שאלה זו עוני� כמה מ� המפרשי� (ספורנו ואחרי�) 

כנו, א& הכיור מהווה ושכינה. כל הכלי� משמשי� עבור התכלית הזאת של השכנת השכינה בתה

והוא  ,הכנהרק להשרות שכינה. ובגלל שתכלית הכיור הוא שיוכלו רק הכנה עבור הכהני� בכדי 

  לא משרה שכינה במהותו, על כ� התורה לא כתבה אותו בי� שאר הכלי� בפרשת תרומה. 

אנו מביני� מדוע התורה לא כתבה את הכיור בפרשת תרומה, א& עדיי� לא מוב�  ,ע"י פירוש זה

תישא? הרי בכיור אנו נעסוק עוד $פרשת כימדוע היא החליטה לתאר לנו את מלאכת בניי� הכיור ב

ויקהל וג� בפרשת פקודי. אז מדוע לתורה היה חשוב לפרט לנו פרשת ג� ב –בהמש& הפרשיות 

  בפרשיות אלו בהמש&?  שלואת הכיור בפרשתנו, ולא לחכות ע� תיאור הבנייה 

  כמות המים בכיור:  –"משה אהרן ובניו" 

                                                           
 כא'.$שמות, ל', יז' 5
 .196ליקוטי שיחות, חלק ו', מעמ'  6
  ו'.$רמב"�, הלכות בית הבחירה, פרק א', הלכות ה' 7
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התורה לא מצווה  ,עור גודלו של הכיור. א� שמי� לבעוסקת בשישואל, השאלה השניה שהרבי 

אותנו על שיעור גודלו של הכיור. הכיור היה מיועד עבור מי� לרחיצת ידיה� ורגליה� של 

  הכהני�, א& לא מפורט לנו כמה מי� היה צרי& להיות בו. 

  ישנה תשובה בפרשת פקודי, ש� נאמר:  ,ג� לשאלה זו

ָבָתם ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם: ְ�ֹבDם ֶאל ֹאֶהל מ'ֵעד "ְבָקְר  ֲהֹרן �ָבָניוֹמֶ�ה ְו#ְוָרֲחצ" ִמֶ<8" 

   8ֶאל ַהִ<ְזֵ�ַח ִיְרָחצ" ַ ֲאֶ�ר ִצָ"ה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶ�ה.

  למלא את הכיור: תאת כמות המי� אשר נדרש ,חז"ל לומדי� מפסוק זה

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

   9בו, שנאמר: ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו.

  

  ומסביר רש"י: 

גב דלא - על- ואף .שאף משה כהן היה בשבעת ימי המילואים ,תרין ובניו תרין -משה ואהרן 

  מיהו קרא להכי מידריש. ,כהנו בבת אחת

משה  –מא' בניס�  –נו היה יחד ע� אהר� ובניו. לאחר מכ� ימשה רב ,רק בשבעת ימי המילואי�

כבר לא השתמש בכיור ולא עשה את עבודות הכהני�. כ& שכמות המי� בכיור נלמדת משבעת ימי 

  נו שלא השתמש בכיור רק בשבעת ימי� אלו!יוממשה רב ,המילואי�

  הכנה לעבודה הכוללת:  –הכיור ושבעת ימי המילואים 

הוא הכלי היחיד שמטרתו הכנה, והוא לא משרה שכינה ממש. הכיור שמצד אחד,  ,מסבירהרבי 

התשובה לכ& תהיה  –מאיד&, אי� עוד כלי במשכ� שכאשר ישאלו בכל הדורות ע"פ מה נקבע גודלו 

למרות שמשה השתמש בכיור רק בשבעת הימי�, הוא זה שקבע את מהותו של ונו. יממשה רב

  הכיור לדורי דורות. 

תכלית� הייתה  $� שבעת ימי המילואי� (בה� עסקנו בהרחבה בפרשה הקודמת) וג� הכיור ג

שג� שבעת ימי המילואי� היוו הכנה עבור העבודה הכוללת, וכ� הכיור היווה  ,הכנה. הרבי מסביר

נו, מכיוו� יהכנה עבור העבודה הכוללת של הכהני� במקדש. לכ� כמות המי� נלמדת ממשה רב

  לק בתהלי& ההכנה בשבעת ימי המילואי�. הוא לקח חג� ש

מכיוו� שהוא משמש רק הכנה עבור  ,מבי� כל הכלי� 'נמו&'הוא ה ,זהו מהותו של הכיור. מצד אחד

ליד הכניסה מצד דרו�, מרמז על כ& שהוא לא  –העבדה הכוללת ואינו משרה שכינה. (ג� מקומו 

 ו� שבעת הכלי� העיקריי� אשר אותהכיור הוא אחד מ ,א& מצד שני .היה הכלי החשוב במשכ�)

  מונה הרמב"�. 

                                                           
  לב'. $שמות, מ', לא' 8
  תלמוד בבלי, זבחי�, יט': 9
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  "המראות הצובאות": 

  התורה תתאר לנו את כל הכלי� אשר נעשו מנחושת:  ,בתחילת פרשת פקודי

:ְדֵני Aֶַתח ֹאֶהל  "ְנֹחֶ�ת ַהְ)נ"ָפה ִ�ְבִעים ִ ָ ר ְו:ְלAִַים ְו:ְרַ�ע ֵמא'ת ָ�ֶקל: ַוַ�ַע� ָ�@ ֶאת

ר ַח: ְוֶאת :ְדֵני ֶהָחצֵ ְוֵאת ִמְזַ�ח ַה8ְֹחֶ�ת ְוֶאת ִמְכַ�ר ַה8ְֹחֶ�ת ֲאֶ�ר ל' ְוֵאת ָ ל ְ ֵלי ַהִ<ְז�ֵ מ'ֵעד 

  10ִביב.ָסִביב ְוֶאת :ְדֵני ַ�ַער ֶהָחֵצר ְוֵאת ָ ל ִיְתֹדת ַהִ<ְ�ָ ן ְוֶאת ָ ל ִיְתֹדת ֶהָחֵצר סָ 

כיור הנחושת אינו  – "הפלא ופלא"שהיו מנחושת, א& במקדש התורה מפרטת לנו את כל הכלי� 

  , והוא אינו מופיע בי� הדברי� העשויי� מנחושת. "מופלה לרעה"מופיע! ג� כא� הכיור 

  ועליה הוא עונה:  ,שאלה זו שואל האברבנאל

וביאר מה נעשה  .שת התנופה היה שבעים ככר ואלפים וארבע מאות שקלווכן זכר שנח

שת במצרים ובכל ארץ המזרח היה נערך הרבה. האמנם לא זכר ודע שהנחממנו. ואתה ת

שת והיה הנח ,שת הזה שזכר הכתוב כאןושת כיור וכנו. לפי שהנחובמה שנעשה מהנח

-שת התנופה. והכיור וכנו לא נעשה ממנו כיווכמו שאמר ונח ,אשר בא בנדבה מבני ישראל

  שת ההוא.ויען לא נעשה מהנח ,ר וכנוולכן לא נזכר כאן כיו ,אם ממראות הנשים הצובאות

כי הוא נעשה  –כלומר, הכיור בוודאי נעשה מנחושת, א& הוא אינו מופיע במניי� בפרשת פקודי 

  ממראות הנשי� הצובאות. כ& שהאברבנאל מפנה אותנו לפרשת ויקהל: 

  11ֲאֶ�ר ָצְבא" Aֶַתח ֹאֶהל מ'ֵעד. ַוַ�ַע� ֵאת ַהִ �'ר ְנֹחֶ�ת ְוֵאת ַ 8' ְנֹחֶ�ת ְ�ַמְרֹאת ַהBְֹבֹאת

  רש"י מסביר: 

בנות ישראל היו בידן מראות, שרואות בהן כשהן מתקשטות, ואף  - תות הצובאובמרא

-והיה מואס משה בהן, מפני שעשויים ליצרכבו מלהביא לנדבת המשכן, יאותן לא ע

ידיהם -שעלקבל, כי אלו חביבין עלי מן הכל,  :הוא-ברוך-אמר לו הקדוש .הרע

כשהיו בעליהם יגעים בעבודת פרך, היו הולכות  העמידו הנשים צבאות רבות במצרים.

ומוליכות להם מאכל ומשתה ומאכילות אותם ונוטלות המראות, וכל אחת רואה עצמה 

עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים, לומר אני נאה ממך, ומתוך כך מביאות לבעליהן לידי 

רות ויולדות שם, שנאמר (שיר השירים ח ה) תחת התפוח תאוה ונזקקות להם, ומתעב

עוררתיך, וזהו שנאמר במראות הצובאות. ונעשה הכיור מהם, שהוא לשום שלום בין איש 

  נא לה בעלה ונסתרה....ילאשתו, להשקות ממים שבתוכו את שק

מה מקומ�  –המראות הצובאות ה� המראות אשר שימשו לקישוט עבור בנות ישראל. א� כ& 

כי אלו  ,? בשאלה זו התקשה משה, ולכ� הוא היה 'מואס בה�'. א& הקב"ה ענה לו: 'קבלמשכ�ב

  חביבי� עלי מ� הכל'.

                                                           
 לא'. $שמות, ל"ח, כט' 10
 שמות, ל"ח, ח'.  11
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הו מדרש אגדה, אלא זה חלק מ� הפשט. לא מדובר רק בנשי� זרש"י לא אומר לנו בפירושו ש

לנו עזרא ואחרי�), אלא מחדש $אב� –שבאו להביא את תרומת� (כפי שמסבירי� רוב הפשטני� 

המילה  ,פי פירושו של רש"י–רש"י שה� המראות שהעמידו את צבאות ה' במצרי�. כ& שעל

  מקימות הצבא.  –'צובאות' פירושה 

כל, מדוע הוא הא� אלו חביבי� על הקב"ה יותר מ :להבי� צרי&בעיו� בהסבר זה של רש"י, 

ב ונעלה מ� משתמש בה� רק עבור הכיור? מדוע לא נעשה בה� שימוש עבור כלי יותר חשו

  הכיור? 

"נתאווה הקב"ה להיות לו דירה כתוב בחז"ל ששאלה זו תכניס אותנו אל עומק� של הדברי�. 

בתחתוני�". כל תכלית המקדש היא להראות אי& השכינה יכולה לבוא לידי ביטוי ג� בדברי� 

 כפי שראינו במנורה) אי& –נו הבי� (למרות שהוא התקשה במעט יהגשמיי�. לאחר שמשה רב

ג� ע"י דברי� חומריי�, כעת הקב"ה רוצה ללמד אותו אי& ג� מ� התאווה אלוקות אפשר להופיע 

. הקב"ה רוצה "דירה בתחתוני�" –אפשר להופיע את תאוותו של הקב"ה  ,הגשמית של האד�

  'תאוות ה''.  –עד כמה נמו& אפשר לרדת כדי להקי� משכ�  –ללמד את משה 

  'הכובש את יצרו': 

 – 12בור הכובש את יצרו"יטוב היה מסביר על דברי ב� זומא במסכת אבות: "איזהו ג$ש�$הבעל

יש לו  ,מדובר על מי שכובש את מה שהוא באמת יצרו. והסבר הדבר: כאשר אד� יוצא למלחמה

אותה הוא צרי& לנצח. זאת לא חכמה  $הרבה מטרות, א& עליו לדעת להתמקד על מטרה אחת 

תפאר בכ& שניצחת אותה. הגדולה היא לבחור מטרה קשה שמהווה להתמקד על מטרה קלה ולה

  עבור& סיכו�, ולבסו% להתפאר על שהצלחת לכבוש אותה. 

מהו  ,הוא צרי& לדעת קוד� כל –כאשר אד� יוצא למלחמה ביצר שמסביר הבעש"ט  ,ע"פ משל זה

ורק לאחר  ,מה ה� המכשולי� שבאמת מפריעי� לו לעבודת ה' ,היצר באמת. הוא צרי& לראות

הוא לא הגיבור עליו מדבר ב�  –מכ� לצאת להילח� בה�. א� אד� יצא למלחמה עבור מטרה קלה 

אז הוא יהיה גיבור אמיתי שנמדד א&  –זומא. א& א� הוא ינצח באמת מטרה שהייתה קשה עבורו 

  ורק ע"פ עצמו ולא ע"פ אחרי�. 

א זו שגילתה לה� את עבודת ה'. הי ,כ& ג� בפרשתנו לעניי� הכיור. דווקא התאווה של הנשי�

  דווקא מכוח התאווה הזו של הנשי� במצרי�, נבנה כיור הנחושת. 

הוא יכול להגיע לעבודת ה'. א� הוא  �יד$לכל אחד יש את התאווה שלו, א& עליו לזכור שג� על

כי אצל  – "דירה בתחתוני�"אז הוא יוכל לבנות לקב"ה  ,ולהתגבר עליה� –ידע לכבוש אות� 

  ה דווקא ה� חביבי� עליו יותר. הקב"

שהעמידו את הצבא שיצא ממצרי�. מהו עניינו של הצבא? ומהו החידוש ה�  –המראות הצובאות 

עלינו להבי� מה  ,שהתרחש בעקבות כ& ביחס בי� בני ישראל לקב"ה? כדי לענות על שאלות אלו

  ה� ההבדלי� בי� אד� אשר עובד עבודה, לבי� חייל.
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  שיעור בירושלים
  יז' אדר תשע"ה
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 ,הוא מתחייב לכל מיני תנאי�, א& לדבר אחד הוא לא מתחייב ,כשאד� עובד בעבודה מסויימת

מתחייב רק על דבר אחד והוא למסור את  ,חייל שבא לצבא ,והוא למסור את נפשו. לעומת זאת

  נפשו.  

אנחנו  $כ& ג� כשיצאנו ממצרי�. עד אז היינו בני� ועבדי�, א& כעת אנחנו כבר חיילי� בצבא, 

מוכני� למסור את הנפש. אנחנו מוכני� למסור את הנפש דווקא בגלל המפקד (הקב"ה), ולא מפני 

  שהבנתי בשכלי מדוע נלחמי�. 

התאווה לעבודת ה'. זהו  שיא קבלת העול היא למסור אתכי ה'חייל'. אצל שיא קבלת העול הוא 

  הגיבור הכובש את יצרו. לא שגובר על דברי� שקלי� עבורו, אלא שהוא מתגבר על התאווה שלו. 

  תשא': -דווקא ב'כי –מסירות הנפש של משה ואהרן 

הוא המהות של תכלית הקמת  ,הכיור הוא הכנה עבור העבודה הכוללת. א& מצד שני ,מצד אחד

עד כמה נמו& אפשר לרדת (ולפעמי�  –יית הכיור עשנו בירב המשכ�. הקב"ה מלמד את משה

. זוהי העבודה שחביבה ביותר על הקב"ה. זהו "דירה בתחתוני�"אפילו צרי&) כדי לבנות מש� 

הכיור שחביב על הקב"ה יותר מעבודת מזבח הקטורת ומזבח החיצו�, יותר מלח� הפני�, וג� 

  מהשולח� ומהמנורה. 

אותו קיבלנו משבעת ימי המילואי�, והוא מלווה אותנו תמיד בבית  ,נויזהו הכוח של משה רב

 ו, אלא אותשל מי� בכיור אפשר למדוד בליטרי�$ המקדש. את הכוח למסירות הנפש של יהודי אי

  עלינו ללמוד ממשה, אהר� ובניו. 

אי� משמעות   $ תשא'$שמה של הפרשה מעיד על תוכנה. 'כיכי תשא'? $אז מדוע פרשיה זו ב'כי

מה תרו� קרנ� של בורוממות. (' ותנשאהתילי� רק לספור, אלא משמעות� היא ג� מלשו�: המ

תישא עוסקת אי& אפשר לרומ� חצי שקל, ולהביא ממנו קרבנות ציבור לה'. $ ישראל'). פרשת כי

את התאווה ג� למקומות הכי  הרי�ול –תשא מלמדת אותנו אי& אפשר לרדת הכי נמו& $פרשת כי

  . "דירה בתחתוני�"י� עוששכעליוני� 

תשא', כדי ללמד אותנו את הלימוד שלמד משה $ סיפור הכיור עבר מפרשת תרומה לפרשת 'כי

. דווקא הכיור שנראה לנו רק הכנה לעבודה הכוללת, "כלהאלו חביבי� עליו יותר מ"ש –מהקב"ה 

  שנזכה. רצו� $יהידווקא הוא מלמד אותנו אי& בוני� לקב"ה 'דירה בתחתוני�'. 

  הכיור בפרשת ויקהל? מדוע 

זה שלא יהיה כישרו� אחד שלא מופיע אלוקות. אבל כעת  $אני יכול להבי� שהתערותא דללתא

יהיה כיור. מבחינה מסויימת הוא  –באה פרשה ויקהל לגלות לנו עוד משהו. בכניסה לאוהל מועד 

הופעת לא כ"כ כלי רגיל. הוא אחד מהשבעה הכלי� החשובי�. אבל כל הכלי� ה� משמשי� ל

  (ולכ� זה לא בפרשת תרומה) שכינה,אבל הכיור הוא רק הכנה. 

זאת  –הזו היא כדי שנגיע בסו% ל"בכל מסעיה�". למחרת יו� הכפורי� –כל ההתערותא דלתתא 

מגמת השראת השכינה. צריכי� להמשי& זאת בכל המסעות ולא רק במעמדות העליוני� 
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ג� אז אפשר להופיע את  $יו� $ל חיי היו�והגבוהי�. רק במקומות הכי נמוכי� ובמציאות ש

  בכל המסעות.  –ה"ושכנתי בתוכ�" 

  

 


