נפש הפרשה

בס"ד .אדר תשע"ז

מקשה זהב
( )2ספר שמות פרק כה
נֹורה יְ ֵרכָּה וְ קָ נָּה גְ בִׂ י ֶעיהָ כַפְ תֹ ֶריהָ ּופְ ָרחֶ יהָ ִׂממֶ נָה יִׂ ְהיּו(:לב)
וְ ע ִָׂשיתָ ְמנֹ ַרת זָהָ ב טָ הֹור מקְ שָ ה תֵּ יעָ שֶׂ ה הַ ְמ ָ
ּושלשָ ה קְ נֵי ְמנֹ ָרה ִׂמצִׂ דָ ּה הַ שֵ נִׂ י( :לג) ְשלשָ ה
וְ ִׂששָ ה קָ נִׂ ים יֹ צְ ִׂאים ִׂמצִׂ דֶ יהָ ְשלשָ ה קְ נֵי ְמנֹ ָרה ִׂמצִׂ דָ ּה הָ אֶ חָ ד ְ
ּושלשָ ה גְ בִׂ עִׂ ים ְמשֻׁ קָ דִׂ ים בַ קָ נֶה הָ אֶ חָ ד כַפְ תֹ ר ָופ ַָרח כֵן לְ שֵ שֶ ת
גְ בִׂ עִׂ ים ְמשֻׁ קָ ִׂדים בַ קָ נֶה הָ אֶ חָ ד כַפְ תֹ ר ָופ ֶַרח ְ
הַ קָ נִׂ ים הַ יֹ צְ ִׂאים ִׂמן הַ ְמנֹ ָרה(:לד) ּובַ ְמנֹ ָרה אַ ְרבָ עָה גְ בִׂ עִׂ ים ְמשֻׁ קָ ִׂדים כַפְ תֹ ֶריהָ ּופְ ָרחֶ יהָ  :וְ כַפְ תֹ ר תַ חַ ת ְשנֵי הַ קָ נִׂ ים
ִׂממֶ נָה וְ כַפְ תֹ ר תַ חַ ת ְשנֵי הַ קָ נִׂ ים ִׂממֶ נָה וְ כַפְ תֹ ר תַ חַ ת ְשנֵי הַ קָ נִׂ ים ִׂממֶ נָה לְ שֵ שֶ ת הַ קָ נִׂ ים הַ יֹ צְ ִׂאים ִׂמן הַ ְמנֹ ָרה:
כַפְ תֹ ֵריהֶ ם ּוקְ נֹ תָ ם ִׂממֶ נָה יִׂ הְ יּו ֻּכלָּה ִמקְ שָ ה אַ חַ ת זָהָ ב טָ הֹור:
( )7-8ספר במדבר פרק ח
זֶה מַ עֲשֵ ה הַ ְמנֹ ָרה ִׂמקְ שָ ה זָהָ ב עַד יְ ֵרכָּה עַד פִׂ ְרחָ ּה ִׂמקְ שָ ה הִׂ וא כַמַ ְראֶ ה אֲשֶ ר הֶ ְראָ ה יְ דֹ וָד אֶׂ ת משֶׂ ה ֵּכן עָ שָ ה
אֶ ת הַ מנורה.
תיעשה המנורה ( -תנחומא) מאליה לפי שהיה משה מתקשה בה אמר לו הקב"ה השלך את הככר לאור
והיא נעשית מאליה לכך לא נכתב תעשה (מנחות כט):
( )1ספר שמות פרק כה
(יח) וְ ע ִָׂשיתָ ְשנַיִׂ ם כְ רֻׁ בִׂ ים זָהָ ב ִׂמקְ שָ ה תַ עֲשֶ ה אֹ תָ ם ִׂמ ְשנֵי קְ צֹות הַ כַפֹ רת

( )12ספר ליקוטי הלכות או"ח  -הלכות סעדה הלכה ה
וְ זֶה מַ ה שֶ ְמבֹ אָ ר בַ ַכּוָנֹות שֶ עִׂ קַ ר הֶ אָ ַרת נֵר ֲחנֻׁכָה הּוא עַל  -יְ דֵ י בְ חִׂ ינַת הַ שֵ ם נַחַ ל שֶ הּוא ָראשֵ י תֵ בֹות לְ 'הַ ְדלִׂ יק
תֹורה שֶ הִׂ יא בְ חִׂ ינַת נַחַ ל נֹובֵ ַע וְ כּו' ,בְ חִׂ ינַת כִׂ נְ חָ לִׂ ים נִׂ טָ יּו .שֶ זֶהּו ְבחִׂ ינַת ִׂר ְבבֹות ַנ ֲחלֵי
ֵנ'ר ֲח'נֻׁכָה ,הַ יְ נּו בְ חִׂ ינַת הַ ָ
תֹורה ְבלִׂ י הֶ פְ סֵ ק ִׂב ְבחִׂ ינַת
שָ מֶ ן ( ִׂמיכָה ו) .כִׂ י עִׂ קַ ר הַ הַ ְדלָקָ ה לְ הַ ְמ ִׂשיְך קְ דֻׁשַ ת הַ שֶ מֶ ן שֶ הּוא בְ ִׂחינַת קְ דֻׁשַ ת דַ עַת הַ ָ
ֹאשָך אַ ל י ְֶחסָ רְ ,דהַ יְ נּו שֶ ל ֹא יִׂ פְ סֹ ק וְ יִׂ ְתבַ טֵ ל חַ ס
כְ מַ עְ יָן הַ ִׂמ ְתגַבֵ ר ּוכְ נָהָ ר שֶ אֵ ינֹו פֹוסֵ ק בִׂ בְ חִׂ ינַת וְ שֶ מֶ ן עַל ר ְ
נֹורה ִׂמקְ שָ ה זָהָ ב עַ ד יְ ֵרכָּה
תֹורה בְ כָל מַ ה שֶ ַיעֲבֹ ר ָעלָיו וְ כּו' וְ ַכ ַנ"ל שֶ זֶהּו ְבחִׂ ינַת וְ זֶה מַ עֲשֵ ה הַ ְמ ָ
וְ שָ לֹוםִׂ ,מ ִׂדבְ ֵרי ָ
עַד פִׂ ְרחָ ּה ִׂמקְ שָ ה הִׂ יא שֶ הּוא לְ שֹון קֹ ִׂשי וְ עַקְ שָ נּות שֶ צְ ִׂריכִׂ ין לִׂ הְ יֹות עַקְ שָ ן גָדֹול בַ עֲבֹודַ ת ה' ִׂמ ְת ִׂחלָה וְ עַ ד סֹוף
כ ְַמבֹ אָ ר בְ מָ קֹום אַ חֵ ר וְ ַכ ַנ"ל .וְ זֶהּו בְ חִׂ ינַת ( ְמלָכִׂ ים  -א יז) כַד הַ קֶ מַ ח ל ֹא ִׂתכְ לֶה וְ צַ ַפחַ ת הַ שֶ מֶ ן ל ֹא תֶ ְחסָ ר ,הַ יְ נּו
ַכ ַנ"ל .וְ זֶה כַד הַ קֶ מַ ח ל ֹא ִׂתכְ לֶה עַל  -יְ דֵ י וְ צַ ַפחַ ת הַ שֶ מֶ ן ל ֹא תֶ חְ סָ ר ,כִׂ י נִׂ ְמשֶ כֶת ְב ָרכָה הֵ פְֶך הַ קְ ָללָה שֶ הָ יָה עַל -
צֹואים ַכ ַנ"ל ,כִׂ י עַ ל  -יְ דֵ י ְב ִׂחינַת וְ צַ ַפחַ ת הַ שֶ מֶ ן ל ֹא תֶ ְחסָ ר ,בְ ִׂחינַת
יְ דֵ י חֵ ְטא אָ דָ ם הָ ִׂראשֹון שֶ אָ ז נִׂ ְמ ְשכּו הַ בְ ג ִָׂדים ִׂ
תֹורה בִׂ קְ בִׂ יעּות נִׂ ְתתַ קֵ ן כָל זֶה ַכ ַנ"ל:
ֵעסֶ ק הַ ָ

