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

  
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  

  הגיגים מפרשת השבוע
   )כ' שמות כז("  תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמידואתה"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (שנהשנהשנהשנה) ) ) ) 420420420420((((כ כ כ כ """"שנה מקדש שני תשנה מקדש שני תשנה מקדש שני תשנה מקדש שני ת) ) ) ) 410410410410((((י י י י """"זה מקדש ראשו� שעמד תזה מקדש ראשו� שעמד תזה מקדש ראשו� שעמד תזה מקדש ראשו� שעמד ת    ����כתית כתית כתית כתית """"

 העתידשלישימקדש ההרמוז ג� א� מדוע לא ) בית ראשו� ובית שני(מקדשי� השני דרש בפסוק מרומזי� לפי המ
ששניה� עתידי� מכיו� ו, רמז על המקדשי� שהיה זמנ� קצובמהמדרש ומתר" ש" רבינו בחיי" כ� שואל ?להיבנות

להיבנות  השלישי העתיד  אבל הבית, שהוא לשו� כתישה ומרמס"כתית"בלשו� הוא הרמז בשניה� � לכיחרב הל
השכינה ושיבת שלישי ית הבהמדבר על ה, )'ישעיה ס( "קומי אורי כי בא אור�" : הנביא כלשו�"למאור"ה  במלרמוז

: הכתובלעול� אמר ו לעד דהבית השלישי יעמוולפי ש, )'תהלי� כז(" אורי וישעי' ה: "המל�אמר דוד לע� ישראל כמ
  . פסק תיאלתמידית ושוב יא ה כלומר כי מעלתו "להעלות נר תמיד"

  

  )א' שמות כח( " הקרב אליךואתה"

שנראה לכאורה כמיותר ויכול היה הכתוב להסתפק , "אלי�"ג� ו" הקרב"ג� , "ואתה"ג� : אומרהכתוב מארי� ו
הקדוש מזכיר את המדרש שאומר שבתחילה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה? א� כ� מדוע הארי� הכתוב" הקרב את אהר�: "ולומר

בסנה ובקש ממנו ללכת ולהוציא את ישראל ' ור להיות הכה� הגדול א� מכיוו� שבעת שהתגלה אליו המשה היה אמ
הלא: "לכ� נענש משה ועברה הכהונה לאהר� שנאמר',  ג� לאחר הפצרות רבות מאת ה,ממצרי� סרב משה ללכת

רק משו� לא , כלומר "ואתה"' אומר הבשעת מעשה , וכעת .שהיה לוי ועכשיו נעשה כה�כלומר  "אהר� אחי� הלוי
�ל� יהיה זה ו, הדבר כאלו אתה חפ" בואת ותעשה , אלא ג� אתה מצד עצמ� הקרב את אהר� במקומ�, שאני מצו

 שמשה הזבכי , לכפרת�דהיינו  "אלי�"אומרו זוהי הכוונה בו',  העזת פני� לפני האשרבמקו� קרב� לכפרה על 
  .  גדול מזהאי� ל� קרב�, הגדולאת הת� לו נואת אהר� ומקרב 

  

  )א' שמות כח( "ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך"
נטה במידה  משה רבנובעוד ש.  היתה שונה מאוד זה מזה ע� הבריותביחס�של משה ואהרו� � הנהגת� דר, כידוע

" הרחק מ� המחנה, לי מחו" למחנה ומשה יקח את האוהל ונטה: "שנאמר,  והתרחקות מהבריותרבה להתבודדות
, שלו� אוהב שלו� ורוד("היה , בדעתו ע� הבריותמאוד היה אהרו� אחיו מעורב  ,הרי שבניגוד אליו. )ז 'שמות לג(

, כלומר" אחי� ואתה הקרב אלי� את אהרו�: " ואומר לולמשה' המעיר משו� כ�  .)יב' אבות א(" אוהב את הבריות
�שיהיה מעורב בי� , הדורמנהיג שת מתכונה זו נדרכי . של אהרו� אחי�זו את מידתו , סגל לעצמ�, הקרב לעצמ

 )מעי� זה מובא בש� רבי נפתלי מרופשי", �א מאיר מפרמישלביר(      .הע�בי� ובינו  קי� מחיצהלהו  ללוא, הע�הבריות יחיה בקרב 
  

  )ו' שמות כח("  את האפודועשו"
, "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר" ה, אלא? עמדו "ועשו"נאמר , בעשיית האפוד, כא�אילו  ו"ועשית"נאמר  ציווי עבודת המשכ� בכל

על חטא עבודה זרה בזה ישראל בני וכא� עברו בודה זרה עחטא  שהאפוד בא לכפר על )ערכי� טז(ל "זו חרמלפי שא
  .  על חטא זהלכול� כפרהכדי שתהיה אפוד עשיית היתעסקו בלכ� בא הכתוב וציווה שכול�  את העגל עשוש
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  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )ב' כחשמות (" תפארתלכבוד ולועשית בגדי קדש לאהרן אחיך "
" תפארת"ו, "תפארת"הוא " כבוד"שהרי , היא כפילות מיותרת" לכבוד ולתפארת"�בראיה ראשונית נראה ש, על פניו

כלומר יתבר� ' לכבוד ההכוונה " לכבוד", אי� כא� כפילות כלל" ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה? א� כ� מדוע הכפילות, "כבוד"היא 
מורה ה ,כה�השיהיה , הכוונה לכבודו של הכה� הגדול, "ולתפארת"ו ואיל, בגדי הקדש ה� לכבוד עבודת הקדש

ושלא יהיה , וכ� יקבלו ממנו מרות, כלומר שיהיה מכובד על קהל עדתו, "נורא על כל סביביו", תורה ודעת לע�
   ".חכמת המסכ� בזויה"בבחינת 

  

   )כ' כזשמות (" ידלות נר תמהעכתית למאור ל"
לא ימוש לא ימוש לא ימוש לא ימוש     קיי�קיי�קיי�קיי�, , , , אפילו לא קרא אד� אלא קריאת שמע שחרית וערביתאפילו לא קרא אד� אלא קריאת שמע שחרית וערביתאפילו לא קרא אד� אלא קריאת שמע שחרית וערביתאפילו לא קרא אד� אלא קריאת שמע שחרית וערבית    ::::ו� ב� יוחאיו� ב� יוחאיו� ב� יוחאיו� ב� יוחאי שמע שמע שמע שמעביביביבי יוחנ� משו� ר יוחנ� משו� ר יוחנ� משו� ר יוחנ� משו� רביביביביאמר ראמר ראמר ראמר ר""""

        ))))ות צטות צטות צטות צטנחנחנחנחממממ((((" " " " י�י�י�י�ספר התורה הזה מפספר התורה הזה מפספר התורה הזה מפספר התורה הזה מפ
? יו� ולילהלימוד תורה של לנחשבי� , וקח לומר את קריאת שמעמספר הרגעי� של, קשה להבי�קצת לכאורה 

עלה את מ ינושהכה� אלמרות " תמידעלות נר לה"מר במנורה נאשלומדי� זאת ממה ש" ����""""הריהריהריהריחידושי חידושי חידושי חידושי "ר היסבמ
הרי נחשב הדבר הרגע אותו כל היו� מכח ת לקושהמנורה ד� מכיו�  א,רגע אחד בלבדבמש� אלא רק " תמיד"ר והא
 הטהלת ההתלהבות ונשמר, קריאת שמע בכוונה ובהתלהבותאת  קוראי� שראכ,  הוא הדי� בקריאת שמע"לתמיד"

   ".יומ� ולילה"שב לנחזה לכ� ו, כל היו�במש� שבלב 
  

  )חכח׳ שמות ( ו יהיה״ממנ עליו כמעשהו שר אודתוב אפוחש"

חשב אד� לעשות מצוה ונאנס , כלומר ,מחשבה טובה מצטרפת למעשה*"קיו� המצוות שבל האומר "מאמר חזידוע 
,  מצוהקיו�מחשבה לכלומר  *וחשב אפודתו*: פסוקבז ורמ זהדבר . ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה

א� . כבר עשה את המצוה כאילונחשב , הרי היא *כמעשהו*,  קישוטהיינו "אפוד", את האד�ומעטרת שמקשטת 
  ) בש� רבינו אפרי�קדומי� נחל(   .נס לא עשאהואמשו� המצוה ורק  באמת לעשות אתאכ� התכוו� ש, "ה*ממנו יהיתנאי שב
  

  )לה' שמות כח("  אל הקדש ולא ימותואו קולו בבונשמע"
 צור�נדרשי� לאי� ה� הרי ש,  בבגדי הכה� הגדולפעמוני�פסוק זה בא להסביר את הצור� בהרכבת , ����""""מבמבמבמבהרהרהרהרלפי 

שמע ונ"ששציווי הפעמוני� בא כדי מר וא� בא הכתוב ולכ, פעמוני� בבגדי��  ללכת עבדוכזה מאי� ג� ו, לבישהה
 )אסתר ד יא(י למדנו מהמל� אחשורוש ויהיה כעי� קבלת רשות לפני כניסתו אל האדו� שהר, "קדשבואו אל הקולו ב

צור� נוס( בפעמוני� הוא לפי הנלמד בתלמוד . חייב מיתהללא קבלת רשות מל� פתאו� ההיכל שכל הנכנס אל 
לומדת הגמרא , ) יז'ויקרא טז("  בבואו אל הקודשוכל אד� לא יהיה באהל מועד: " על הפסוק)ה' יומא א(ירושלמי 

 בעת לא היו באוהל מועד, כלומר המלאכי� ) י'יחזקאל א( " פני אד�פניה�דמות ו: "נאמר עליה� ש�אפילו אותש
בעת בואו להכנס אל שמע קולו לתת פעמוני� בבגדי הכה� הגדול בכדי שי' העל כ� צוה , שנכנס לש� הכה� הגדול

רתי המל� ושיודע הדבר כדי שיוכלו מש, ברשותשיצא , וכ� בצאתו, "הוציאו כל איש מעלי"רא וקכמי ש, הקודש
  . לשוב לפניו

  

  ) לה'שמות כח( "'ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ה"
כאשר מדובר באד� חשוב לא כל שכ� , שינהג בהפה לכל אד� היא מידה יהצניעות ידוע ומוב� לכל בר דעת שמידת 

ענייני דברי� שב, �בענייני חוליכאשר מדובר אמור נכו� וזה  כל, החת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופראומר , �א. גדול הדורומכובד הנחשב ל
 להשמיע י�המנהיגגדולי הדור ועל , לענייני� רוחניי�ע גכשהדבר נו, קודש בענייניכאשר מדובר  �לוא, העול� הזה

בבואו אל "? ומתי, של המנהיג" ונשמע קולו": וזה מה שאומר הפסוק. ללא חת, לדבר בעוז ובאומ" , ברמה�את קול
             . כשמדובר בענייני� רוחניי�"הקודש

  

  )כ' שמות כט(" תנוך אזן בניו הימנית תנוך אזן אהרן ועל  ולקחת מדמו ונתתה עלהאילושחטת את "
ואילו , אהרו� ובניו ביחד, יד� ורגל� של אהרו� ובניו מוזכרי� ה�, בציווי זה של לקיחה מד� האיל ונתינתו על אוזנ�

 וישחט ויקח משה מדמו וית� על: "שנאמר, אהר�תחילה עשה זאת משה ל, בעת הביצוע מוזכרי� אהרו� ובניו בנפרד
 בני אהר� וית� משה מ� ויקרב את: "רק בפסוק הבא נאמר ו)כג' ויקרא ח(..." בה� ידו הימנית אהר� הימנית ועל תנו� אז�
את ההבדל לפי שמובא במדרש שהצור� בקידוש " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה. )כד' ויקרא ח( ..."תנו� אזנ� הימנית הד� על
הכהני� ו, הדלעבוד יהבי� יצה היה חצתלא וכדי ש, גלי�וברי� דביורגלי� נובע מזה שעבודת הכהני� מתבצעת ידי� 
, דכאחהוא עליה� י ויוצהלכ� , זה שוי� אהר� ובניווב, לא חציצהלעל הרצפה י� יחפות ברגלבעת עבודת�  די�עומ
לכה� הגדול יותר מצוות יש מכיו� שו, י�הנהמיוחדות לכת ומצולרמז על ההאז� הוא הד� על שיחת הטע� למאבל 

 . ז� בניו לחודואאת והכתוב למשוח את אוז� אהרו� לחוד לכ� פרט מאשר בכה� רגיל 
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