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 [יג]

ם ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזָהב ְוִנָּׂשא ָבם ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי ִׁשִּטי )כה, כח(

  ֶאת ַהֻּׁשְלָחן:

  ובשאר כלים כתוב לשון "לשאת", "בשאת"  ,"ונשא"לשון שולחן כתוב במדוע 

 רק כתב לא ובארון 1במזבחות. השלחן את בם ונשא) כחכה, (

 ,פירש .בם ונשא כתב וכאן 'כו(כז, ז)  בשאת )ד, ל; יד, כה( לשאת

, במקדש בהיותו לצורך שלא אף ןהשולח את לישא שמצוה

 לא הכי ומשום, המקום לפני חיבתכם ראו רגלים לעולי להראותו

 יןויעו, (כו, ב) חגיגה סוף שאמרו כמו ,לנחת העשוי כלי הוי

                                                 
ְוָעִׂשיָת ֶאת ַהַּבִּדים ֲעֵצי " )שמות כה, כחעל הפסוק הכתוב בשולחן ([יג]  1

מדוע כתוב  ,יש לדקדק ,"ָבם ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוִנָּׂשאב ִׁשִּטים ְוִצִּפיָת ֹאָתם ָזהָ 

ב כתו ארוןבד .ובשאר כלים לא כתיב כן ,"ונשא" שמשמעו שבודאי ישאוהו

ֶאת ָהָאֹרן  ָלֵׂשאתֹרן אָת ֶאת ַהַּבִּדים ַּבַּטָּבֹעת ַעל ַצְלֹעת ָהָאְוֵהבֵ " )שמות כה, יד(

ּוְׁשֵּתי ַטְּבֹעת ָזָהב ַּתֲעֶׂשה ּלֹו " )שמות ל, ד( כתוב ובמזבח הקטורת ,"ָּבֶהם

 אתָלֵׂש ִמַּתַחת ְלֵזרֹו ַעל ְׁשֵּתי ַצְלֹעָתיו ַּתֲעֶׂשה ַעל ְׁשֵני ִצָּדיו ְוָהָיה ְלָבִּתים ְלַבִּדים 

ְוהּוָבא ֶאת ַּבָּדיו ַּבַּטָּבֹעת " )שמות כז, זב (, ובמזבח הנחושת כתו"ֹאתֹו ָּבֵהָּמה

והלשון "לשאת" או  ,"ֹאתוֹ  ִּבְׂשֵאתת ַהִּמְזֵּבַח ְוָהיּו ַהַּבִּדים ַעל ְׁשֵּתי ַצְלעֹ 

  .שר ישאו אותו"בשאת" משמעו כא

רק  ת אותם,וארון אין מצוה מיוחדת לשא דבזבחות ,ומיישב המשך חכמה

אבל בשולחן היה  ,המשכן מחניה לחניה את כשמפרקים ,כאשר צריך לזה

 .להראות להם שהלחם נשאר חם ,מצוה להראות השולחן לעולי רגלים

על (ויקרא כד, ו) אמר ריש לקיש: מאי דכתיב " )כו, ב(חגיגה דגרסינן ב

 עשוי לנחת הואכלי עץ ה ,מכלל שהוא טמא. ואמאי -ר ולחן הטההש

אלא מלמד שמגביהין אותו,  ,, ואינו מקבל טומאהרוש: שלא לטלטול][פי

ומראין בו לעולי רגלים לחם הפנים, ואומרים להם: ראו חיבתכם לפני 

המקום, סילוקו כסידורו. דאמר רבי יהושע בן לוי: נס גדול נעשה בלחם 

לשום לחם חם ביום  א, כא, ז)-(שמואל כסידורו כך סילוקו, שנאמר -הפנים 

  .הנה מבואר שהיו מטלטלין רק את השולחן ." ע"כחוהלק

היו  ,שאפילו כשלא היו צריכים לטלטל מחניה לחניה (שם) וכן כתבו התוס'

הקשה  -כלי עץ העשוי לנחת ) "שם' (תוסוז"ל ה ,מטלטלין את השולחן

ואם כן  ,היו מטלטלים אותה ,כל שנים שהיו ישראל במדבר ,הר"ר אלחנן

ן אמאי צריך ראייה מקרא השלחן הטהור מכלל ואם כ ,אין עשוי לנחת

  .2, ודו"ק(ד"ה כלי עץ) שם תוספות

  

 [יד]

ר ִּכָּכר ָזָהב ָטהוֹ  )כה, לט(כו'.  ְוָעִׂשיָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהוֹר )כה, לא(

  .ּה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלהַיֲעֶׂשה ֹאתָ 

מדוע שינה משה בציווי המנורה: א. הקדים כליה לנרותיה. ב. לא כתב "כל" על 

 הכלים, ובכל כלי המקדש כתוב "כל".

, פח דף מנחות מידות שתי 3בפרק וכו'. מנרת ועשית) . לטלאכה, (

דלא איצטריך קרא רק לנוב וגבעון ושילה ובית  ,ותירץ .דאיכא טמא

 " עכ"ל.ושמעינן מקרא שהיו מגביהין אותה ,שלא היתה מטולטלת ,עולמים
משמעו שבודאי ש ,לשון "ונשא"בשולחן כתוב תמצית דבריו:  2

להראות לעולי רגלים  ,חייבים לשאתוש כיון ,יהיו נושאים אותו

 בשאר כלים כתוב  אבל .שהלחם נשאר חם ,הנס שהיה בשולחן

משמעו שישאוהו כשיצטרכו  ,לשון "בשאת" וא ,לשון "לשאת"

  .דהיינו מחניה לחניה ,לשאתו

  

 ]ד[י

לה, ( בפסוקכתוב בציווי המנורה ש[יד] תוכן דבריו ליישב שינויי הלשון  3

  ".ְוֶאת ֵּכֶליָה ְוֶאת ֵנֹרֶתיהָ ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור " )יד

 ,כלי המנורההנרות לכמעט בכל מקום את הקדים  ,בעשיית המנורהא. דהנה 

  )לח-כה, לזלקמן בפרשת תרומה (דכתיב  .יה ומחתותיהקוחלמדהיינו 

ֵעֶבר ָּפֶניָה: ְוֵהִאיר ַעל  ֵנֹרֶתיהָ ִׁשְבָעה ְוֶהֱעָלה ֶאת  ֵנֹרֶתיהָ ְוָעִׂשיָת ֶאת "

כתיב ד ,מקומות בפרשת ויקהלבב' וכן  ,"ָזָהב ָטהֹור יָה ּוַמְחֹּתֶתיהָ ּוַמְלָקחֶ 

 ,"ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹור ְוֶאת ֵּכֶליָה ְוֶאת ֵנֹרֶתיהָ ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור " )לה, יד(

ָזָהב  ֶתיהָ יָה ּוַמְחּתֹ ּוַמְלָקחֶ ִׁשְבָעה ֵנֹרֶתיָה ַוַּיַעׂש ֶאת " )לז, כג( וכתיב

רק ו ,שבכל המקומות הקדים הנרות לכלי המנורה ,הנה מבואר ."ָטהֹור

 ,קחיה ומחתותיה לנרות, דהיינו מלהקדים כליהשינה ו ,י שצוה משהובצו

וצריך טעם  ".ֵּכֶליָה ְוֶאת ֵנֹרֶתיהָ ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת " )לה, יד(כדכתיב 

  בזה.
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 מודו מחתותוב ובמלקחים, הככר מן באין נרות אם תנאי פליגי ב

 של וטעם. שם יעויין ,טעמו תמן ומפרש. שם יעויין עלמא כולי

 ויקהל דבראש משום ,נראה, הככר מן נרות דאין דסובר התנא

] ומחתות מלקחים[ כליה ואת המאור מנורת ואת) יד, לה( כתיב

 נרות קודם לכלים קרא אפסקיה, המאור שמן ואת נרותיה ואת

 כן, לככר חוץ שהן דברים הן םכלי דכמו ,מיניה ושמע, המערכה

כה, ( לקמן כתיב משכן בכלי ולכן ,לככר שחוץ דברים הם הנרות

 היה ,דעשייה זימני תרי ,לז, כג)לח. -לה, לז( ויקהל סוף) לח-לז

 ,אחד בפעם שנה משה ורק, ומחתות למלקחים קודם הנרות

 כל ואת (לה, יד) כתוב לא ולכן ,הככר מן הנרות שאין םלהודיע

                                                 

מלבד אצל  ,ואפילו אצל המנורה ,ם "כל"בכל כלי המקדש כתוב על הכליב. 

ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ְוֶאת " )לה, יגב (דבשולחן כתו .המנורה לא כתוב על כליה "כל"

ֵאת ִמְזַּבח " )לה, טזובמזבח כתוב ( ,"ְוֵאת ֶלֶחם ַהָּפִנים ָּכל ֵּכָליוַּבָּדיו ְוֶאת 

 ,"ֶאת ַהִּכֹּיר ְוֶאת ַּכּנוֹ  ָּכל ֵּכָליוְוֶאת ָהֹעָלה ְוֶאת ִמְכַּבר ַהְּנֹחֶׁשת ֲאֶׁשר לֹו ֶאת ַּבָּדיו 

ָּכל ּה ֵאת ִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעֶׂשה ֹאתָ " )כה, לט(כתוב ואפילו במנורה להלן 

דכתיב  ,כל""כתוב לא  ,בציוי שציוה משה על המנורהורק  ,"ָהֵאֶּלה ַהֵּכִלים

  ."ֹרֶתיָה ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהָּמאֹורנֵ ְוֶאת  ְוֶאת ֵּכֶליהָ ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור " )לה, יד(

 ,יש להקדים דהנה ה' ציוה שמשקל המנורה יהיה ככר זהב ,ולבאר כל זאת

 ,"ּה ֵאת ָּכל ַהֵּכִלים ָהֵאֶּלהִּכָּכר ָזָהב ָטהֹור ַיֲעֶׂשה ֹאתָ " )כה, לטכדכתיב כאן (

כלי ו, וכפתורים פרחיםגביעים הקנים  ,והנה המנורה כוללת את גוף המנורה

נורה הם המלקוחות והמחתות, ונרות המנורה. ומבואר במנחות (פח, ב) המ

 ,לא היו בכלל ככר הזהב ,דהיינו המלקוחות והמחתות ,דכלי המנורה

  .ונחלקו התנאים האם נרות המנורה היו בכלל ככר הזהב

יתיישבו היטב  ,מאן דאמר דאין נרות המנורה בכלל הככר זהבל זה, ולפי

, כי בכל ן בכל מקום הקדים נרות המנורה לכליהדלכ .כל הדקדוקים בס"ד

שייכים למנורה יותר מקום הקדים הנרות לכלי המנורה, כיון שנרותיה 

והקדים כליה  ,יובציואבל בכונה שינה משה רבינו ע"ה פעם אחת  ,מכליה

לומר  ,"ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאֹור ְוֶאת ֵּכֶליָה ְוֶאת ֵנֹרֶתיהָ " )לה, ידדכתיב ( ,לנרותיה

דכיון  ,לנרותיהלכן הקדים כליה  ,כר זהבכשנרותיה אינם בכלל  ,להם

, שגם נרותיה אינם בכלל ככר זהב ,נלמד מכאן ,שכליה בודאי אינם ככר זהב

דכיון שהקדים כליה שאינם בכלל ככר זהב, על כורחך נרותיה שכתובים 

  ומיושב דקדוק א'. לאחר מכן, מוכח שאינם בכלל ככר זהב,

רק כיון ש בכלים, שב עוד מדוע בכל מקום כתוב "כל"ועל פי זה מיו

בכל  ,לכן ,אבל כשאינו מסיים אינו כותב "כל" ,"כל" מסיים כותבכש

הכלים שהוא סיום ענין כתוב "כל" על הכלים, וכן במנורה כשסיים ענין 

ששינה משה והקדים הכלים בציווי המנורה  ,במקום אחדכותב "כל", אבל 

 ולקמן) טז לה,( ומזבח) יג, לה( שולחן גבי דכתיבא מוכ כליה

 ,כתיב ואת כל כליה ,משום דהיכי דכתוב בסוף ,)לט, כה( במנורה

 למכתב מצי לא ,הנרות כך אחר שכתב כאן אבל, הדבר כמסיים

  .4ודו"ק ,כליה כל

  

 [טו]

ָרה ְיֵרָכּה ְוָעִׂשיָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהוֹר ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה ַהְּמנוֹ  )כה, לא(

  ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריָה ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:

 מדוע כאשר המנורה נעשת משל מתכת, אין בה גביעים כפתורים ופרחים

 ואחד, יםושנ ארבעים היו םופרחי כפתורים 5גביעיה(כה, לא) 

כיון שחסר את הנרות שהם בכלל כלי  ,ל הכליםלא כותב "כל" ע ,לנרות

כיון  ,מה שאין כן במקום שהקדים הנרות לכלים כותב "כל" ,המנורה

 ומיושב דקדוק ב'. .שמסיים את כל הכלים
 )לה, ידדכתיב (בציווי המנורה, תמצית דבריו: משה רבינו ע"ה  4

שנרות  ,א ללמדב, "ְוֶאת ְמֹנַרת ַהָּמאוֹר ְוֶאת ֵּכֶליָה ְוֶאת ֵנֹרֶתיהָ "

לכן בציווי  ,רה אינם בכלל הככר זהב שנעשה ממנה המנורהוהמנ

שכשם שכליה בודאי אינם  ,ללמד ,בלבד הקדים כליה לנרותיה

גם נרותיה אינם בכלל ככר זהב. ולכן לא כתב  ,ר זהבכבכלל כ

, אם כן הכלים שכיון שהקדים הכלים לנרות ,"כל" על הכלים

לכן לא כתוב  ,שחסר הנרות ,נורהכליה במ אינם כוללים את כל

הוא סיום ש ,כתוב "כל" , מה שאין כן בכל כלי המקדשכל""

  ., ואפילו במנורהוכולל כל הכלים ,ענין

  

  ][טו

ְוָעִׂשיָת ְמֹנַרת ָזָהב ָטהֹור ִמְקָׁשה ֵּתָעֶׂשה " )כה, לא(שמות על הפסוק ב[טו]  5

מבואר ברמב"ם ", ּוְפָרֶחיָה ִמֶּמָּנה ִיְהיּו ְוָקָנּה ְּגִביֶעיָה ַּכְפֹּתֶריהָ ַהְּמנֹוָרה ְיֵרָכּה 

נמצאת ד) וז"ל "-, גבית הבחירה גל (, וז"מנין הגביעים הפרחים והכפתורים

כל הגביעים שנים ועשרים, והפרחים תשעה, והכפתורים אחד עשר, וכולן 

: ים מעכב את כולןמן השנים וארבע מעכבין זה את זה ואפילו חסר אחד

אין עושין בה  ,אבל שאר מיני מתכות ,בשעשאוה זהב מה דברים אמוריםב

  ." עכ"לםגביעים כפתורים ופרחי

אין בה  ,שאר מיני מתכותמדוע כאשר עושים את המנורה מ ,וצריך טעם

דכיון שעל פי  ,מה ענין הזהב לצורת המנורה .רים ופרחיםוגביעים כפת

מדוע אין צריך  ,ול לעשותה משאר מיני מתכותויכ ,תורה זהב אינו מעכב



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ג

 אין מתכות שאר של אם אבל ,זהב של באה כשהיא מעכב מהם

-ג, ג פרק הבחירה בית הלכות, ופרחים כפתורים יםגביע עושין

 דלא למאן אלא אותו מוסרים ואין, ב"מ שם נגד דמרמז ונראה. ד

 הממונה להם אמר פרק בירושלמי כדאמר, כלום נש מבר מיכל

 שאר של מנורה שעושין עניים כשהם ולכן ,ז הלכה ג פרק יומא

 םראוי אינם שאז, ופרחים כפתורים גביעים באה אינה, מתכות

  .6ודו"ק ,נאה רמז וזה, ב"מ בשם רגילים להיות

  

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

  .לעשות בה גביעים כפתורים ופרחים

וז"ל [עם  (יומא ג, ז), רושלמיעל פי מה שאמרו בי ,ומבאר המשך חכמה

ְּבִציּפֹוִרין ָאַמר ְלַרִּבי ִּפיְנָחס ַּבר ַחָמא,  ]רופא אחד[ַחד ָאִסי "ד נפש] יאור ידיב

אמר [א"ל, ֵלית ֲאָנא ָיִכיל  ]בא ואמסור לך את השם[ ִאיָתא ְוָאָּנא ָמַסר ֵליּה לָ 

א"ל, ַּדֲאָנא ָאִכיל ַמֲעֵׂשר, ּוָמאן  ]ושאל אותו מדוע[ ָאַמר ָלָּמה ]לו, אינני יכול

אני אוכל מעשר, כלומר, נהנה [ְדָרִגיל ֵליּה ָלא ָיִכיל ֵמיכֹול ִמַּבר ָנׁש ְּכלּום 

יהיה מורגל על לשונו, שמא  מאנשים, וכל מי שנהנה מאחרים אסור שהשם

הנה מבואר ששם מ"ב  ." ע"כ]י מריבה וישתמש בשם שלא כראוייבא ליד

  .אין נמסר רק למי שאינו נהנה משל אחרים

דכיון שמנין כל הגביעים והפרחים  ,במנורהלפי זה יש לומר רמז נאה ו

וכיון שאין להשתמש בשם מ"ב  ,בהוא רמז לשם מ" ,והכפתורים הם מ"ב

לפיכך בשעה שישראל  ,ר ואינו נהנה משל אחריםישהוא עש רק מי

 ,מותר להם להשתמש בשם מ"ב ,ועושים את המנורה מזהב טהור ,בעשירות

 ,אבל כשאינה משל זהב ,לכן עושים בה מ"ב גביעים פרחים וכפתורים

כיון שאוסר להשתמש  ,ועושים אותה משאר מיני מתכות ,שישראל עניים

 יעים פרחים וכפתורים.אין עושים בה גב ,בשם מ"ב
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שרק מי שאינו נהנה משל  ,רומז לשם מ"ב. ואיתא בירושלמי

שרק  ,יש לרמז ,אחרים מותר להתמש בשם זה. לפי זה

אז עושים בה  ,זהבהמנורה מאת ועושים  ,כשישראל עשירים

 ז מותר להם להשתמש בשםכי א ,מ"ב גביעים פרחים וכפתורים

אסור  ,ועושים אותה משאר מיני מתכות ,אבל כשהם עניים ,מ"ב

 ,ים בה גביעים פרחים וכפתוריםשוע איןו ,להשתמש בשם מ"ב

  שמשתמשים בו במעשה המנורה. ,דהוא מ"ב לרמז על שם מ"ב

 


