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)טז( ויכסהו הענ  ,רבותינו חולקי בדבר .יש מה $אומרי$
אלו ששה ימי $שמראש חודש עד עצרת יו $מת תורה:
ויכסהו הענ  ,להר :ויקרא אל משה ביו השביעי  ,לומר
עשרת הדברות ,ומשה וכל בני ישראל עומדי ,$אלא שחלק
הכתוב כבוד למשה ,ויש אומרי $ויכסהו הענ למשה ששה
ימי $לאחר עשרת הדברות ,וה $היו בתחלת ארבעי $יו$
שעלה משה לקבל הלוחות ,ולמד' ,שכל הנכנס למחנה
שכינה טעו פרישה ששה ימי) :$יח( בתו הענ  ,ענ זה
כמי עש הוא ,ועשה לו הקב"ה למשה שביל ]חופה[ בתוכו:

שמות פרק כה

ר!מה ֵמ ֵאת ָל ִאי ֲא ֶ ר יִ ְֶ 6בִ !8ל%
)א( וַיְ ַד ֵ%ר יְ קֹוָק ֶאל מֹ ֶ ה ֵ5אמֹר) :ב( ַ%ֵ 6ר ֶאל ְ%נֵי יִ ְ) ָר ֵאל וְ יִ ְקח! ִלי ְ( ָ
ר!מ ִתי:
ִ( ְקח! ֶאת ְ( ָ
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)ב( ויקחו לי תרומה  ,לי לשמי :תרומה  ,הפרשה) ,ב( וסוד המשכ הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכ על הר
יפרישו לי מממונ $נדבה :ידבנו לבו  ,לשו נדבה ,סיני שוכ עליו בנסתר .וכמו שנאמר ש) $לעיל כד טז(
וישכ כבוד ה' על הר סיני ,וכתיב )דברי $ה כא( ה
והוא לשו רצו טוב ,פרישנ"ט בלעז ]מתנה[:
הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו ,כ כתוב במשכ
תקחו את תרומתי  ,אמרו רבותינו שלש תרומות
וכבוד ה' מלא את המשכ )להל מ לד( .והזכיר במשכ
אמורות כא ,אחת תרומת בקע לגלגלת ,שנעשו
שני פעמי $וכבוד ה' מלא את המשכ ,כנגד "את כבודו
שמות
מה $האדני ,$כמו שמפורש באלה פקודי )
ואת גדלו" .והיה במשכ תמיד ע $ישראל הכבוד
לגלגלת
לח כו  ,כז( ,ואחת תרומת המזבח בקע
שנראה לה $בהר סיני .ובבא משה היה אליו הדבור
תרומת
ואחת
לקופות לקנות מה קרבנות צבור,
אשר נדבר לו בהר סיני .וכמו שאמר במת תורה
המשכ נדבת כל אחד ואחד .שלשה עשר דברי$
)דברי $ד לו( מ השמי $השמיע' את קולו ליסר' ועל
האמורי $בעני כול $הוצרכו למלאכת המשכ או האר; הרא' את אשו הגדולה ,כ' במשכ כתיב
לבגדי כהונה ,כשתדקדק בה:$
)במדבר ז פט( וישמע את הקול מדבר אליו מעל
הכפרת מבי שני הכרובי $וידבר אליו .ונכפל "וידבר
אליו" להגיד מה שאמרו בקבלה שהיה הקול בא מ השמי $אל משה מעל הכפרת ומש $מדבר עמו ,כי כל דבור
ע $משה היה מ השמי $ביו $ונשמע מבי שני הכרובי ,$כדר' ודבריו שמעת מתו' האש )דברי $ד לו( ,ועל כ
היו שניה $זהב .וכ אמר הכתוב )להל כט מב מג( אשר אועד לכ $שמה לדבר אלי' ש $ונקדש בכבודי ,כי ש$
יהיה בית מועד לדבור ונקדש בכבודי :והמסתכל יפה בכתובי $הנאמרי $במת תורה ומבי מה שכתבנו בה$
)עי' להל פסוק כא( יבי סוד המשכ ובית המקדש ,ויוכל להתבונ בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית
המקדש ה' אלהי ישראל )מ"א ח כג( ,כמו שאמר בהר סיני ויראו את אלהי ישראל )לעיל כד י( ,והוסי< ש$
לפרש "ה'" לעני שרמזנו ש $למעלה כי אלהי ישראל יושב הכרובי ,$כמו שאמר וכבוד אלהי ישראל עליה$
מלמעלה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי כרובי $המה )יחזקאל י יט כ( .ואמר דוד
ולתבנית המרכבה הכרובי $זהב לפורשי $וסוככי $על ארו ברית ה' )דהי"א כח יח( ,וכ יזכיר תמיד בבית
המקדש לש $ה' )מ"א ה יט( ,לשמ' )ש $ח מד( ,ויאמר בכל פע $ופע $ואתה תשמע השמי) $ש $ח לו( ,במדת
רחמי ,$וכתיב )ש $ח מד מה( והתפללו אל ה' דר' העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי לשמ' ושמעת
השמי ,$ובביאור אמר כי האמנ $ישב אלהי $את האד $על האר; הנה שמי $ושמי השמי $לא יכלכלו' )דהי"ב
ו יח( .וכתיב על הארו להעלות מש $את ארו האלהי $אשר נקרא ש $ש $ה' צבאות יושב הכרובי $עליו )ש"ב
ו ב( .ובדברי הימי) $א יג ו( להעלות מש $את ארו האלהי $ה' יושב הכרובי $אשר נקרא ש ,$כי הש $יושב
הכרובי:$
שמות פרק לה פסוק א
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אמר
ֲדת ְ%נֵי יִ ְ) ָר ֵאל ַו ֹ ֶ
ַק ֵהל מֹ ֶ ה ֶאת ָל ע ַ
ַו ְ
ֲא ֵל ֶהֵ $א ֶ5ה ַה ְָ 6ב ִריֲ $א ֶ ר ִצ!ָה יְ קֹוָק ַל ֲע)ֹת
א ָֹת:$

ויקהל משה  ,למחרת יו $הכפורי $כשירד מ ההר,
והוא לשו הפעיל ,שאינו אוס< אנשי $בידי ,$אלא ה
נאספי $על פי דבורו ,ותרגומו ואכנש:

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family.
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