
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  
  הגיגים מהפרשה

   )כ' שמות כז("  תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמידואתה"

המובחר אותו לוקחי� להדלקת ,  השמ� הראשו� שיוצא מ� הזית�כתית . "כתית למאור ולא למנחות"במדרש ו
לכאורה ג� המנחות קרבות על המזבח מדוע צרי� . לוקחי� לשמ� המנחה, תהמשובח פחו, ושאר השמ�, המנורה

 ואילו ,הרוחניות�ידוע שהמנורה מסמלת את אור התורה, אלא ?להתפשר על שמ� משובח פחות מהשמ� למאור
שיש בעני� זה מוסר גדול לאות� אנשי� הטועי� " כלי יקר"אומר ה. הגשמיות�המזבח מסמל את שולחנו של אד�

 ואלו לצרכי� ,אכילה שתיה ושאר מותרות ,י�גשמי�י�חומרי כי�רני� את החלק המובחר מממונ� לצונות
 , מהמובחר שבצאנו,"מבכורות צאנו" שהבל הביא ,כפי שמצאנו אצל קי� והבל, "שאריות"הרוחניי� מפני� את ה

ב הממו� שיש לאד� מלמדת אותנו התורה מוסר השכל שאת מיט.  סת� ירקות,"מפרי האדמה"ואילו קי� הביא 
  . ובסדר עדיפות שני להקצות לצרכי� הגשמיי�" נשמת אד�' נר ה"רוחניות �עליו להקדיש למאור

  

   )כ' שמות כז("  תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמידואתה"

מדרש כ� שואלי� ב? אר שמני�מדוע דווקא שמ� זית ולא שמ� אגוזי� ולא שמ� צנונות ולא שמ� דגי� ולא ש
למדנו זאת מהיונה ? והיכ� למדנו שהזית אור לעול� . לפי שהזית סימ� אור לעול�� משיבי� במדרשתנחומא ו

, ע� ישראל נמשלו ליונההיות ו ו,"עלה זית טר! בפיה" לאחר המבול שהביאה לנח בכ�הביאה אורה לעול� ש
משל למל� שמרדו בו כל יחידות הצבא חו"  .הנר ת וידליקו אתלכ� יביאו שמ� זי, "כנפי יונה נחפה בכס!"

ו בלכל התפקידי� והמשרות בצבא יקאת המל� שציוה  ,הצבאיאחר שהתגבר על המרד , לימי�, מיחידה אחת
ותשחת "והשחיתה את דרכה ' בזמ� המבול כל הבריאה מרדה בה, הנמשל .חיילי� מהיחידה שלא מרדה במל�

 בעלי החיי� והצמחי� הרכיבו ושינו את סדרי הבריאה ורק הזית לא ,"אר" חמסלקי� ותמלא ה�האר" לפני הא
 בבני� כשתילי זיתי� סבי"על הפסוק ( שהרי ידוע שאחת מתכונות הזית שאינו מקבל הרכבה ,מרד בזמ� המבול

� לא א! בני, מה זיתי� אי� בה� הרכבה: יהושוע ב� לוי' אמר ר' אומר הירושלמי בכלאי� סו! פרק א" לשולחנ�
    .לכ� ע" הזית נבחר משו� שלא קלקל ונשאר כבריאתו )יהיה בה� שו� פסולת

  

   ) ג'כחשמות (" מלאתיו רוח חכמהר שב אלי מכחכל ואתה תדבר אל " 
המתארות את בנית פרשיות אשר מופיע מספר פעמי� ב" חכ� לבחכ� לבחכ� לבחכ� לב"בפרשה אנו מוצאי� לראשונה את הביטוי 

חיי� ' אומר ר" ובלב כל חכ� לב נתתי חכמה" הפסוק על ?ואי� זוכי� לתואר זה" חכ� לב "מהו.  וכליוהמשכ�
ואי� , ה משפיע עליו חכמה"שעל האד� להכי� את ליבו להיות חכ� ואז הקב" שיחות מוסר"ל ב"שמואלבי" זצ

נית�  .לקבל חכמה מכשירה את הלב לקבל חכמה) האמיתית(עצ� השאיפה ? את ליבו" להחכי�"יכול אד� 
תשובת " ?מה את� ל�"ה נגלה לשלמה בגבעו� ושואל "הקב. ה זכה לחכמהללמוד זאת משלמה המל� והדר� ב

יע� אשר שאלת את הדבר הזה ולא "לוקי� �ואז אומר א" להבי� בי� טוב לרע... ונתת לעבד� לב שומע"שלמה 
רואי� שתשוקתו העזה של שלמה "  ונבו�לב חכ�לב חכ�לב חכ�לב חכ�הנה נתתי ל� ... שאלת ל� ימי� רבי� ולא שאלת ל� עושר

דוגמה . "חכ� לב"האד� צרי� לבקש חכמה וא� יבקש באמת יקרא .  זו שזיכתה אותו בחכמתו הרבהלחכמה היא
" איש אשר רוח בו"להשתדלות לקבלת חכמה נית� ללמוד מיהושוע ב� נו� אשר זכה להמשי� את דרכו של משה 

מיותר יכול היה לכאורה נראה ,  בזכות שהמתי� למשה תחת ההר כל ארבעי� היו� שהיה משה על הר סיני,וזאת
יהושוע עזב את ביתו ואת ע� ישראל ופרש , אלא) ?כמה כבר היה המרחק מההר למחנה(לחכות למשה במחנה 

  )זמ�  ההליכה מההר אל המחנה (. רק עבור הזכות לשמש את משה עוד כמה רגעי�מהמחנה ארבעי� יו� ול&
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  .)תענית כט(" משנכנס אדר מרבין בשמחה"



 

  )ג' שמות ל(" ועשית לו זר זהב סביב"
בקשר לזר של השולח� והמזבח אומר . המזבח והארו�, השולח�: מצאנו בכלי המשכ� שלושה כלי� בעלי זר זהב

  ?מה משמעות ההבדל"  זר זהב סביבעליועליועליועליוועשית "ולגבי הארו� מציי� הכתוב "  זר זהב סביבלולולולוועשית "הכתוב 
המזבח מרמז על עבודת , לכות כתר המכנגדהשולח� סימ� לעושר מלכי� .  יש להבי� מה מסמל כל דבר,ראשית

 אומר )באר ויקרא(המדרש  . והארו� מרמז על לומדי התורה ומסמל את כתר התורה, כתר הכהונהכנגדהקרבנות ו
נית� לבית דוד לעול� וכתר כהונה שכתר מלכות , לכ�.  הכוונה שיהיה קבוע לעול� ולא יעקר"לו"שכל מקו� שנכתב 

 מונחת "תורהה כתר תורה לא הובטח לא! אחד אלא ,�לעומת" לו ועשית"ה� בכתוב נית� לבית אהרו� לעול� ש
  )תוספת ברכה(           " ועשית לו" לא נכתב במלאכת הארו� , לכ�).קידושי� סו( " זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמודבקר�

כמו כתר ,  שלא יחשבו שכתר התורה עובר ג� הוא בירושה.לא ירשו בניו של משה את גדולתווזה מסביר מדוע 
ובכ� שלא עברה בירושה מראה , והיו פורשי� מלימוד התורה ומשאירי� זאת לזרעו של משה, כהונה וכתר מלוכה

  .ה שהתורה היא של כל ע� ישראל וכל הרוצה יבוא ויטול"הקב

  מגילת אסתרהגיגים מ
ַׂוְתִהי ֶאְסֵתר נֵשאת " ּ ֵעיֵני ֵחןּ לּבְ   )טו' במגילה ( "רֶאיָה  ּכָ
            .).).).)מגילה יגמגילה יגמגילה יגמגילה יג((((    """"מלמד שכל אחד נדמית לו כאומתומלמד שכל אחד נדמית לו כאומתומלמד שכל אחד נדמית לו כאומתומלמד שכל אחד נדמית לו כאומתו""""

   ?זהכנס ל היה צרי� דועמ ו?פסוק זההלימוד מ ומשמעותמה , "ב� יהוידע"שואל ה
בעיצומו  ?מה קרה ש�.  הראשו� שעשה אחשורוש ולסיפור ושתיהמשתהמחזיר אותנו אל , בתרוצו" בני� אריאל"ה

ת נאות וזה י*ִדזה אומר ָמ. יפות יותרהנשי� � בגילופי� החלו להתווכח מאיזה ַע כול�של המשתה כאשר כבר היו 
  . דרשו לראותה ערומהלכ�) ושתי(יות נאות ִדְ-אומר פרסיות נאות עד שבא אחשורוש ואמר ַ+

לכ� ,  שער� אחשורוש לכבוד אסתר לאחר שישתו לשכרה יחל אותו ויכוחבמשתההיה חשש שג� ,  לשאלתינו,א� כ�
כול� הסכימו , )אסתר( וכאשר אמר אחשורוש שאי� יפה מאשתו, ת*ַמה נס שלכל אחד נדמית לו כא&"עשה הקב

  .כי לכל אחד ניראתה אסתר מעמו ומולדתו, עימו
  

ְעתֹו" ַּוָיַסר ַהֶמֶלך ֶאת ַטּבַ ְ ּ ַּוִיְתָנה, ֵמַעל ָידֹו, ּ ּ ן ַהְמָדָתא, ּ ּ ָהֲאָגִגי צֵֹרר ַהְיהוִדיםְּלָהָמן ּבֶ   )י' מגילה ג(" ּ
 ולאחד היה לו חרי" בתו�  ולאחד היה לו חרי" בתו�  ולאחד היה לו חרי" בתו�  ולאחד היה לו חרי" בתו� ,,,, לאחד היה לו תל בתו� שדהו לאחד היה לו תל בתו� שדהו לאחד היה לו תל בתו� שדהו לאחד היה לו תל בתו� שדהו,,,,לשני בני אד�לשני בני אד�לשני בני אד�לשני בני אד�: : : : משל דאחשורוש והמ� למה הדבר דומהמשל דאחשורוש והמ� למה הדבר דומהמשל דאחשורוש והמ� למה הדבר דומהמשל דאחשורוש והמ� למה הדבר דומה""""

לימי� נזדווגו זה לימי� נזדווגו זה לימי� נזדווגו זה לימי� נזדווגו זה , , , , """"????מי ית� לי חרי" זה בדמי�מי ית� לי חרי" זה בדמי�מי ית� לי חרי" זה בדמי�מי ית� לי חרי" זה בדמי� " " " "::::בעל התל אמרבעל התל אמרבעל התל אמרבעל התל אמר, , , , """"????מי ית� לי תל זה בדמי�מי ית� לי תל זה בדמי�מי ית� לי תל זה בדמי�מי ית� לי תל זה בדמי�: ": ": ": "בעל חרי" אמרבעל חרי" אמרבעל חרי" אמרבעל חרי" אמר, , , , שדהושדהושדהושדהו
            .).).).)מגילה ידמגילה ידמגילה ידמגילה יד((((" " " " טול אותה בחנ� והלואיטול אותה בחנ� והלואיטול אותה בחנ� והלואיטול אותה בחנ� והלואי: : : : אמר לואמר לואמר לואמר לו, , , , """"מכור לי תיל�מכור לי תיל�מכור לי תיל�מכור לי תיל�: ": ": ": " בעל חרי" לבעל התל בעל חרי" לבעל התל בעל חרי" לבעל התל בעל חרי" לבעל התלאצל זה אמר לואצל זה אמר לואצל זה אמר לואצל זה אמר לו

סרב אחשורוש לקבל את , אחשורוש רצה להפטר מהיהודי� וכשבא המ� ורצה לשל� לו על הריגת היהודי�: הנמשל
   )יא' גילה גמ(: ַלֲע-*ת 0* ַ+1*ב 0ְֵעיֶניָ�, ְוָהָע�, ַהֶ+ֶס! ָנת&� ָלְ�:  הכס! ואמר

, וישנ� שתי שיטות לבצע מזימה זו, ו"מאז ומעול� רוצי� הגויי� להשמיד את ע� ישראל ח" חת� סופר"אומר ה
וכ� , דבר שיגרו� להתבוללות� של היהודי� בארצ�, לתת לע� ישראל חופש ושוויו� זכויות', אמריקה'שיטת 

להציק לה� על ידי פוגרומי� ועלילות ד� ולהגביל אות� על ידי ,  לרדו! את היהודי�',רוסיה'שיטת . להפטר מה�
אחשורוש סבר להשמיד :  בי� אחשורוש להמ� היתה בשיטה שתגרו� להשמדת היהודי�"מחלוקת"ה. חוקי� ותקנות

אר הע� כלומר להגביה את היהודי� ולהשוות את זכויותיה� לש,  במשלהתלעל ב,' אמריקה'את היהודי� בשיטת 
ובכ� להשכיח מה� את התורה ולשלב� בי� העמי� עד שיתבוללו ויאבדו , וזאת על ידי הזמנת� למשתה כמו כול�

  .השמדת הע� ביו� אחד על ידי גזרות ופוגרומי�,  החרי"בעל, 'רוסיה'המ� העדי! את שיטת . ו"ח
  

ל ָעם" ְׂוֶאת ָדֵתי ַהֶמֶלך ֵאיָנם עִֹשי, ְׁוָדֵתיֶהם שֹנֹות ִמּכָ ְ ּ יָחם, םּ ְׁוַלֶמֶלך ֵאין שֶֹוה ְלַהּנִ   )ח' מגילה ג( "ְּ
  : ל בדר� הלצה"הסביר רבי מאיר שפירא מלובלי� את הפסוק הנ, בזמ� סעודת פורי�

.  רק ממ� עדיי� אי� לה� חג, מכל מל� שהיו אצלו יש לה� חג,לע� ישראל יש הרבה חגי�, המ� אומר לאחשורוש
ְוֶאת 6ֵָתי ַה5ֶֶלְ� ֵאיָנ� ", הדת שלה� והחגי� שלה� נוסדו מכל ע�" ,4ֹנ*ת ִמָ+ל ָע�ְוָדֵתיֶה� : "וכ� יש להבי� את הפסוק

מה דעת� שנגזור עליה� גזירה ואז יהיה לה� נס וינצלו , א� אי� לה� עדיי� חג מאת אדוני המל� אחשורוש, "עִֹ-י�
  ?ממנה וכ� יהיה לה� חג ג� ממ�
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