
  בס"ד. שבת ראש חודש אלול. תשע"ו.

  לוחות ושברי לוחות מונחים בארון.

  שיעור ראשון לאלול.

  י פרק דברים ספר                                

  :ֵעץ ֲארֹון ְּל� ְוָעִׂשיתָ  ָהָהָרה ֵאַלי ַוֲעֵלה ָּכִראׁשֹנִים ֲאָבנִים לּוחֹת ְׁשנֵי ְל� ְּפָסל ֵאַלי יְדָֹוד ָאַמר ַהִהוא ֵעתב

   :ָּבָארֹון ְוַׂשְמָּתם ִׁשַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ָהִראׁשֹנִים ַהֻּלחֹת ַעל ָהיּו ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֶאת ַהֻּלחֹת ַעל ְוֶאְכּתֹב) ב(

   א פסוק י פרק דברים על י"רש

 תחלה ארון עשיתי ואני ארון ועשית כ"ואח לך פסל לי ואמר לי נתרצה יום' מ לסוף -  ההוא בעת) א(

 עד בו נתעסקו לא משכן שהרי בצלאל שעשה הארון הוא זה ולא אתנם היכן בידי והלוחות שכשאבא

 כך ואחר תחלה משכן עשה ובצלאל המשכן מלאכת על להם צוה ההר מן ברדתו כי הכפורים יום לאחר

 יצא לא בצלאל שעשה ואותו למלחמה עמהם יוצא שהיה וזהו היה אחר ארון זה נמצא וכלים ארון

  :ונשבה עליו ונענשו עלי בימי אלא למלחמה

   א פסוק י פרק דברים על ן"רמב

 והמכסה הוא עץ כולו הזה הארון והיה שתרד בעת בתוכו הלוחות שתשים - עץ ארון לך ועשית וטעם

 המצופה הארון עשו ואז, המשכן שנעשה עד שם הלוחות והיו, הארונות בכל כמנהג מלמעלה עליו אשר

 שישברם לפניו גלוי שהיה לפי, הראשונות בלוחות כן לו אמר ולא טהור זהב עליו אשר והכפורת זהב

 את ונתת) כא כה שמות( שצוני, המשכן שנעשה עד שם שהיו), ה פסוק' (ה צוני כאשר שם ויהיו וטעם

  :האלה בפסוקים והישר הטוב וזהו אליך אתן אשר העדות את תתן הארון ואל מלמעלה הארון על הכפורת

 ברדתו כי, הכפורים יום לאחר אלא במשכן נתעסקו לא שהרי, בצלאל שעשה ארון זהו ולא י"רש וכתב 

 וזהו היה אחר זה נמצא, וכלים ארון כ"ואח המשכן עשה ובצלאל, המשכן מלאכת על להם צוה ההר מן

 זה ונשבה עליו ונענשו, עלי בימי אלא במלחמה יצא לא בצלאל שעשה ואותו, למלחמה עמהם יוצא שהיה

 בארון ונתנם הלוחות משם שהוציא ואחר לשאול ויש בתנחומא כתוב שמצא הם אגדה ודברי הרב לשון

 באגדה וכן, שם היו הלוחות ששברי ואומרים למלחמה עמהם יוצא הוא ולמה, בזה היה מה בצלאל שעשה

 אומר אלעאי ברבי יהודה רבי תניא) א"ה ו"פ ירושלמי( שקלים במסכת שנינו שכך, הם יחיד דברי אבל

 ופעם היה אחד אמרי ורבנן', וכו בו מונחין הלוחות שברי שהיו אחד, במדבר ישראל עם היו ארונות שני

, כן אינו) צט מנחות:, יד ב"ב:, ח ברכות( בתלמוד מקום בכל רבותינו ודעת ונשבה עלי בימי יצא אחת

 ימי כל הראשונות הלוחות עם הזה הארון יעמוד אנה ועוד בארון מונחים לוחות ושברי לוחות אלא

 לבית הכניס לא שלמה וכן ארונות שני שם אין הפרוכת לאחר הקדשים קדשי בבית במשכן כי, המדבר

  ): ט-  ו ח א"מ( אחד ארון אלא הקדשים קדשי

 דעת על הנכון וזהו -  קדושה תשמישי כדין גנזוהו בצלאל של ארונו כשנעשה, משה של הזה הארון אבל 

 נצטווה מתחלה כי, וזה בצלאל שעשה לארון ירמוז עץ ארון לך ועשית כי יתכן הפשט דרך על כי, רבותינו

  .)י כה שמות( שטים עצי ארון ועשו הראשונה המצוה והיתה, וכליו המשכן על משה

   כה פרק שמות ספר) 1(

 ָטהֹור זָָהב אֹתֹו ְוִצִּפיתָ ) יא:(קָֹמתֹו ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָרְחּבֹו ָוֵחִצי ְוַאָּמה ָאְרּכֹו ָוֵחִצי ַאָּמַתיִם ִׁשִּטים ֲעֵצי ֲארֹון ְוָעׂשּו

  :ָסִביב זָָהב זֵר ָעָליו ְוָעִׂשיתָ  ְּתַצֶּפּנּו ּוִמחּוץ ִמַּביִת



   ו הלכה שבת הלכות - ח"או הלכות ליקוטי ספר) 16(

 ֶאֶבן ֶׁשּנְִקֵראת ִּפי - ַעל -  ַאף ֲאָבל, ִּפּנָה ְלרֹאׁש ָהיְָתה ַהּבֹונִים ָמֲאסּו ֶאֶבן ְּבִחינַת, ֶאֶבן נְִקֵראת ָהֱאמּונָה ֶּבֱאֶמת ִּכי

ָרֵאל חֹוָמה ֲאנִי ִּבְבִחינַת, ָחזָק ֶאֶבן ְּכמֹו ְּבָהֱאמּונָה ָחזָק ִלְהיֹות ֶׁשְּצִריִכין ֵמֲחַמת ְֹ  ֶׁשֵהם ְּבַעְצָמן ִמְתָּפֲאִרין ֶׁשּיִש

 ַחס ַלְחלּוִחית ׁשּום ּבֹו ֶׁשֵאין ַמָּמׁש ָקָׁשה ֶאֶבן ֵאינָה ֵכן - ִּפי - ַעל -  ַאף, ֲאָבנִים ְּכחֹוַמת ֶּבֱאמּונָָתם ֲחזִָקים

 ּוְבָרכֹות ַהְׁשָּפעֹות ִמינֵי ְוָכל ְּגָונִין ִמָּכל ִּדְכִליָלא ָטָבא ַאְבנָא ְּבִחינַת, טֹוב ֶאֶבן ִּבְבִחינַת ִהיא ַאְדַרָּבא, ְוָׁשלֹום

 ָבלאֲ  ְוַהַהְׁשָּפעֹות ַהְּבָרכֹות ְמקֹור הּוא ֱאמּונָה ִּכי', ְוכּו ַחּיִים ַמיִם ְּבֵאר ְּבִחינַת ִהיא ִּכי, ַהּזֶה טֹוב ֵמֶאֶבן נְִמָׁשִכין

  . ַמָּמׁש ָקֶׁשה ֶאֶבן ְּכמֹו ִהיא, ַהחֹוְלִקים ֵאֶצל ַהיְנּו, ֶאְצָלם

ְמָּתם ִׁשַּבְרּתָ  ֲאֶׁשר ְּבִחינַת ְוזֶהּו ַֹ . ָּבָארֹון ֻמּנִָחים לּוחֹות ְוִׁשְבֵרי לּוחֹות, ִלְבָרָכה זְִכרֹונָם ֲחָכֵמנּו ְוָאְמרּו ָּבָארֹון ְוש

 ָהֱאמּונָה ְוִנְתַּתֵּקן ָחזַר זֶה ְּבַעְצָמּה – יְֵדי - ַעל, ַהְּׁשבּוָרה ֱאמּונָה ְּבִחינַת לּוחֹות ִׁשְבֵרי ְּבִחינַת יְֵדי - ַעל ַהיְנּו

 ְמַקּיֵם זֶה - יְֵדי -  ַעל ַהְּׁשבּוָרה ֵמָהֱאמּונָה נְקּוָדה ֵאיזֶה ּבֹו ֶׁשּנְִׁשַאר יְֵדי - ,ְׁשנִּיֹות תַהּלּוחֹו ְּבִחינַת ֶׁשֵהם ֵמָחָדׁש

 ָּכל ִּכי. ְׁשנִּיֹות לּוחֹות ַקָּבַלת ְּבִחינַת ֶׁשִהיא ָהֱאמּונָה ּוְמַתֵּקן ְוחֹוזֵר ֶאְצלֹו ֱאמּונָָתם ֶׁשּנְִׁשְבָרה ֲחָכִמים ֶׁשל ָהֵעָצה

 ַעל ְוֶהֱעִמיָדן ֲחַבּקּוק ָּבא, ֶׁשָּכתּוב ּוְכמֹו, ֱאמּונָה ִמְצֹוֶתי� ָּכל, ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, ֱאמּונָה ַעל עֹוֶמֶדת ַהּתֹוָרה ַקָּבַלת

  :ל"ַּכּנַ  ַהיְנּו' ְוכּו ֱאמּונָה

  

   נגינה ערך - ישרות עצות ספר) 28(

, נגון ידי על - התחברותם עקר, הפכים שני כמו שהם, מאד מזה זה הרחוקים דברים שני התחברות עקר

 נגון ידי על הוא מאד והנמוך והגשמי השפל העולם מזה יתברך להשם הדבקות עקר כן ועל, בפנים כמבאר

 פי על אוף, התחתונה בדיוטא ומונח יתברך מהשם מאד הרחוק האדם שאפלו, בחוש שרואין וכמו, וזמרה

, לזהר שצריכין רק, בעולם הוא היכן עצמו את ומזכיר יתברך להשם נתעורר נגון ידי על רב פי על כן

 ביותר, ושלום חס, לו להזיק יכול זה כי, ביותר עכשו המצוי, וקלים רשעים ממנגנים נגינה לשמע שלא

 איזה בעצמו כשמנגן או, יתברך להשם באמת לבם את המכונים, באמת כשרים מאנשים נגינה ידי על אבל

, הזה מעולם והדבקות החבור עקר כי, יתברך להשם מאד זה ידי על להתעורר יכולים, לשמים וכונתו, נגון

 על הוא, שבשמים מאביו מאד ונתרחק שחטא מי בפרט, מאד ונשגב מרומם שהוא יתברך להשם, הגשמי

 עליו, המלך דוד יסד זה ועל, יתברך להשם שאומרים והתשבחות השירות כל בחינת שהוא, וזמרה נגון ידי

 שברי פגם לתקן שעוסק, משיח בחינת הוא כי ,נגינה מיני עשרה מכל שכלול, תהלים ספר כל, השלום

 כל תקון שהוא, זאת לתקן שעוסק, משיח שהוא, ודוד החורבנות כל היו זה ידי שעל, לוחות

 שברי מתקנים נגינה מיני עשרה ידי על כי ,נגינה מיני מעשרה הכלול תהלים ספר יסד כן על, העולמות

 שיוכל עד, שהוא מקום מכל יתברך להשם הלב ומחברכים מדבקים שמים לשם נגון ידי על כי, לוחות

 כמו, יתברך השם אחר נמשך שהלב מה כפי כן וכמו, לבך לוח על כתבם: בחינת התורה אותיות אור לקבל

 אותיות בחינת ידי על שהיו, לוחות שברי תקון בחינת שזה, התורה אותיות אור לסבל ללוחות כח יש כן

, והגרון הגרגרת בחינת, דיקא - גרגרותיך על קשרם: בחינת וזה לברכה זכרונם רבותינו כמאמר, פורחות

 על כתבם: זה ידי ועל, שמים לשם נגינתו שיהיה הינו תורה דברי בו מקושרים יהיו, הקול יוצא שמשם

 סם בבחינת בשלמות התורה אור לראות וזוכה התורה משכחת להנצל זוכה ידי ועל, ל"כנ הינו, לבך לוח

  חיים

  


