
נותן לישראל את ההזדמנות לתרום למשכן: "דבר על בני  בפרשה הקודמת, פרשת תרומה, ראינו כיצד הקב"ה 
ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי". האם כך ראוי לבנות את בית ה'? האם 
תביא  התרומה  כפיית  אולי  שני,  מצד  מכובד?  בית  להקים  בשביל  שנדרש  מה  שיתנו  הציבור  על  לסמוך  אפשר 

להקמת משכן לא בלב שלם?

ביהמ"ק נבנה בדרך השניה – שלמה המלך הטיל מסים כבדים למימון העבודות והבניה נעשתה בכפיה, אך בטרם 
חלף דור אחד מבניית המקדש, ירבעם בן נבט חסם את הדרכים אליו והסית את עם ישראל לעלות אל העגלים 
שהציב בבית אל ובדן במקומו. קשה להאמין שעם ישראל היה מוותר בצורה דומה על המשכן. בפרשה אפשר לראות  
אירוע דומה: "ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" – העם מצווה 

לתת שמן למאור. עם זאת גם בפרשת תרומה ניתן למצוא שמן למאור, ושם כתרומה ולא כציווי. מה פשר הפער?

המילה שמציעה פיתרון לעניין היא "תמיד" המופיעה בפרשה – "ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך 
כתית למאור להעלות נר תמיד". חומרי הגלם שבפרשת תרומה – זהב, כסף, נחושת, עצים ואבנים, הם חומרי בניה 
להקמת המשכן, ועם סיום הבניה אינם נדרשים עוד. שמן הזית לעומת זאת נדרש גם לתפעול השוטף של המשכן. 
בשביל לבנות את המשכן מספיק תרומות שניתנות מתוך פרץ התעוררות רגשות כי האירוע הוא חד פעמי; בשביל 

לתחזק את המשכן באופן יום-יומי – נדרש ציווי, כי התחזוקה היא אירוע חוזר, והתרגשות זמנית לא תספיק.

אותו דבר חוזר בקורבנות שבפרשה, שם נראה ציווי על הקרבת קורבנות התמיד, ובהמשך התייחסות לקורבן נדבה. 
קורבן הנדבה הינו תרומה ואירוע חד פעמי, בעוד קורבן התמיד מקיים את המשכן בשגרה. שתי הפרשות נדרשות 
להקמת המשכן - החופש שבתרומה שבא בעקבות התעוררות רגשות, והכפיה שבציווי, הנדרש בשביל לתחזק את 

המשכן לאורך השנים גם כשההתרגשות שוככת.

"ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת והלבשת אתם את אהרן אחיך ואת בניו"

ללא  בקודש  ישמשו  שאם  רבה  כה  חשיבותם  לבישתם.  ואופן  פרטיהם  ובניו,  אהרון  לבגדי  מוקדש  מהפרשה  חצי 
בגדים אלו - ימותו. מהי אם כן משמעותם של אותם הבגדים?

פנימיים"  "בגדים  על  בגדי הקודש מלמד  וכך מפרש המלבי"ם: תיאור  שונים בדבר משמעות הבגדים,  הסברים 
שיעשו כהני האל להלביש בם את נפשותיהם בדעות ובמידות ובתכונות טובות, שהם מלבושי הנפש. על הדרך פותר 
המלבי"ם סתירה בפסוקים: בפסוק אחד נאמר למשה "ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך" ובפסוק העוקב נאמר "ואתה 
תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרן" - מי עשה את הבגדים, משה או חכמי לב? אלא 
את הבגדים החיצוניים עשו חכמי לב, ואת הנמשל ברוח הכהנים, את ההידבקות במידות טובות - הטיל ה' על משה.

במהלך קריאת המגילה בערב פורים תתקיים קריאת מגילה מיוחדת לילדים, יצירה ופינוקים. מתאים לגיל הצעיר.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

17:21 הדלקת נרות 
17:30 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
16:00 מנחה  
18:15 ערבית  
18:15 צאת השבת 

זמני השבת

פרשת תצוה
בס"ד | שקיעה: 17:41 | צאת הכוכבים: 17:59 | סזק"ש: 08:57 | יא אדר התשפ"ג | לרפואת ברוריה בת נחמה פלה, בתוך שאר חולי ישראל | שבת שלום!

פורים

יום שני, יג אדר
כניסת הצום  04:49
ערבית  18:02
צאת הצום  18:02
קריאת מגילה  18:20
הפעלה לילדים  18:30
שבירת צום  19:10
קריאת מגילה שניה              19:30

יום שלישי, יד אדר
שחרית  08:00
קריאת מגילה  08:30
קריאת מגילה שניה              09:30

הודעות

טוב  מזל 
ת  ח פ ש מ ל

ז  ר י ל א
להולדת הבן!

משלוח  סבב  נקיים  השנה  גם 
מוזמנים  קהילתי.  מנות 
 להירשם! קישור בקבוצת הווצאפ.

מסיבת פורים למבוגרים תתקיים 
במוצ"ש פרשת תצוה, 4/3 בשעה 
20:30. קישור להרשמה בקבוצת 

הווצאפ.


