
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

  

   (תענית כט.) "משנכנס אדר מרבין בשמחה" 
  פרשת השבועלהגיגים 

   )לה' שמות כח("  קולו בבואו אל הקדשונשמע"
אל הקדש  אהרו� יבאכאשר , לומר כ,קולו של אהר�הכוונה היא ל" קולו: " מבאר שמה שנאמר בפסוקרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

כוונה נוספת " קולו" כולל ברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי , מקובלתתפלתומע קולו ותהיה ָ�ִישאלו מובטח לנו שמונה בגדי�  בשולב
ע שהכה� הגדול ידלהוהיה שבמעיל הרעשת הפעמוני� ומבאר שתפקיד , � של הפעמוני� שהיו במעילקולוהיא 

ר  הקדש אשמשרתי שהכל גלוי וידוע אצל השכינה ג� אצל המלאכי� יפל ע� וא",  לקודש הקדשי�כנסילהמתכוו� 
דבר  האע לשכינה ולא למלאכי� אשר ש� אליהפעמוני� להודהרעשת לא היה עני� , "לפניו ודבר לא יכחד ג� מה�

אל כנס ילההכה� הגדול לכבוד המל! כדי שיוכל ומל! המקו� לאוהבו של את השיפנו כדי אזהרה למלאכי� היווה 
  )יז' ויקרא טז(" לכפר בקדשכל אד� לא יהיה באוהל מועד בבואו ו: "שנאמר, ולעבדו ביחודהמל! 

  

  )ט' שמות כט("  אותם אבנטוחגרת"
בניו ובולטי� בהעדר� המכנסי� שאינ� מצוייני� ובפסוקי� שלפנינו מתוארי� פרטי הלבוש של אהרו� הכה� 

ולא הזכיר אות� יחד ע� המכנסי� הכתוב את  שהפריש הטע� ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? וצרי! להבי� מדוע, בפסוקי� אלו
וה משה להלביש בעצמו את אהרו� ואת בניו את פרטי הלבוש הללו הוא משו� שבפסוקי� אלו מצ& הבגדי�שאר 

פריט לבוש שנועד  ה� המכנסי�! היות שא, "והלבשת�", "ושמת המצנפת", "והלבשת את אהרו�: "שנאמר
בעצמ� י� אות� לובשאהרו� ובניו  היו ) מב'שמות כח( "לכסות בשר ערוהועשה לה� מכנסי בד : "לצניעות שנאמר

פרטי הלבוש הכלולי�  י�באת המכנסיי� עתה הכתוב לא הזכיר משו� כ! ,  ולא משה הלביש� בה�בהצנעו
  ". והלבשתולקחת את הבגדי� "ב

  

  )ד מ'כטשמות ( " ליןיו אקדש לכהנ ואת בןוקדשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהר"
מבאר  ? "וקדשתי: "ת שהרי בתחילת הפסוק נאמרמיותרלות ככפי "אקדש לכה� לי" :על פניו נראה סופו של הפסוק

קיי� לעד מדובר על דבר ש "לי"נאמר בו כל מקו� של במדרש שב"חזי מה שאמרו ות זו על פליכפ" מש! חכמהמש! חכמהמש! חכמהמש! חכמה"ה
הנאמרת בתחילתו היינו חושבי� שקדושת אהרו� ובניו " וקדשתי"לכ� א� היה מסתפק הכתוב במילה ו, ולדורות

ג� אזי שומ� חרב ובזמ� שמזבח הרי , !כ� או, עבודהצור! ה� נתוני� למזבח לזבח היות שקשורה לקדושת המ
ללמדנו שקדושת אהרו� ובניו , "ואת אהר� ואת בניו אקדש לכה� לי: "הכתובאמר חזר ולכ� , בכהני� אי� קדושה

 . מהבורא יתבר! יתעצמה קדושיא הת� קדושאלא , מזבחקדושת הבינה תלויה או, "לי",  עולמי�לדורותמת קיי
  

  )מו' שמות כט(" יהםוקל- א'  האני... לוקיהם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים-א' וידעו כי אני ה"
הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר( ה. ולכאורה כפילות זו נראית מיותרת "לוקיה�)א' אני ה: "בפסוק שלפנינו נאמר פעמיי�

' הוא ה, ה"עדיי� הקב, "לשכני בתוכ�"אי� , וכנואפילו בזמ� שאי� שכינתו בתות בא לומר לנו שליכפהטע� ש
וידעו : "הקדוש מספק הסבר נוס� לכפילות זו וטוע� שהחלק הראשו� של הפסוק" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה. אנחנוינו לו וקל)א

' וידעו כי אני ה"בתחלה : יקרא עליה� כאומר' הוא בעצ� תנאי להיות ראויי� שש� ה" לוקיה�)א' כי אני ה
יפרקו ולא זאת ה� ל! א, "יה�וקל)א' האני : "שנאמר,  שמי עליה�איקרשי� ייהיו ראואז בני ישראל ו..." לוקיה�)א

  . לאלהי� אחרי�עבדו עול וי
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

   )ל' כחשמות (" ני ישראל על לבובונשא אהרן את משפט " 
 ,� הכה�כ! ג� אהר, כל כאבי הגו�את מרגיש הוא הראשו� ש ו של האד�כש� שלבש" באר מי� חיי�באר מי� חיי�באר מי� חיי�באר מי� חיי�"מבואר ב

מתפלל כואב את כאבו וישראל והיה בני מ ואחד דח היה מרגיש בצערו של כל א,ישראלכל יה בבחינת לב� של הש
כל מיני  את "על לבו"דהיינו אהרו� חש ונושא " ני ישראלבונשא אהר� את משפט ": בוהכתכוונת  יהווז . בעדו

  .  בני ישראליסורי� ושפטי� שבאו עלהי
  

  )א' שמות ל(" קטורת מזבח מקטר ועשית"
 מזבח הנחושתמזבח הנחושתמזבח הנחושתמזבח הנחושת .כפר על הנפש החוטאתדו לעונ, מזבח הנחושת ומזבח הקטרת, מזבחותני השמבאר ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

 חיי� הבאי� תמורתהבעלי את  ועליו מקריבי� ,"הנגו� באב� החטא", באד� פני והגויחלק החומרה עלבא לכפר 
המזבח ראיה לכ! אפשר למצוא מצורת ו .ו� לחומר האד�יש לה� דמיוהסיבה שמקריבי� בעלי חיי� היא ש ,האד�

, דהיינו ,שבאד�דומי� אל נפש הבהמית עליו וכ� הבהמות הקרבי� , ממוצעאד�  לאמות שזהו גובהו ש' שגובהו ג
רה אחרי אשר הוטמאה בגו� הנגו� צריכה כפה" ,הנשמה נועד לכפר על מזבח הקטרתמזבח הקטרתמזבח הקטרתמזבח הקטרת, לעומתו .נפש תמורת נפש

 " בני אד� עולה למעלה ורוח הבהמה יורדת למטהרוח"הזה ואינה מתכפרת בנפש הבהמה כי אי� דמיו� זה לזה כי 
ל חי לעשות מזבח ) צוה א�כל  ע, לנצחהקיימת ואי! תהיה נפש הבהמה הכלה ונפסד תמורה לנשמת אד� ) כא'קהלת ג(

 והיא ג� היא , הקטורתכעש� לכפר על רוח בני האד� העולה היא למעלה ', לה המעלה עש� וריח ניחוח,הקטרת
: שנאמר, ג� לדבר זה נית� למצוא ראיה ממידות המזבח ו". של מעשי� טובי�) ו'גהשירי� שיר ( "מקוטרת מור ולבונה"
ד כ! יחיה "קב כמו שה,"יחידה"לכפר בו על הנשמה שנקראת כדי אמות יחידות דהיינו  ,"אמה ארכו ואמה רחבו"

בבקר  הקטורת הוא וזמ� הקטרת,  כי רוח בני האד� היא העולה למעלה למקומה"קומתוואמתי� " ,היא יחידה
והלואי : "ל"ועל כ! אמרו חז ,ובערב היא שבה אל אביה כימי נעוריה,  לאד� היא באהבבקר כי הנשמה ,ובערב

  ". שתהא יציאה כביאה בלא חטא

  שבת זכורהגיגים ל
   ) כ'כזשמות (" צוהתה ת וא" 

יו� בו בשבוע שחל נקראת , פרשה שבכולה לא מוזכר שמו של משה אפילו פע� אחת ,"תצוה"בדר! כלל פרשת 
בו מזכירי� את חטאו של עמלק " זכור"ובשבת זו חלה לרוב ג� שבת , "באדר' ז"דהיינו , משה רבינושל  ופטירת

מוצא קשר בי� שלושת " שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"ה? "באדר' ז"ו" כורז"פרשת , "תצוה"וצרי! להבי� הא� יש קשר בי� פרשת 
ואמרו , לא היו בני ישראל חוטאי� בחטא העגל' הענייני� ואומר שאילו לא בא עמלק וקרר את ע� ישראל בעבודת ה

 וא� אי� ,ועתה א� תשא חטאת�": לאחר חטא העגל' משה אמר להל ששמו של משה לא מופיע בפרשה מפני ש"חז
דעת זקני� דעת זקני� דעת זקני� דעת זקני� "ומפרש ה" ריפמי אשר חטא לי אמחנו מס" 'העל כ! השיב לו  ו)לב' שמות לב( "ר כתבתא מספר! אשנמחני 

לו על תנאי ילפי שקללת חכ� אפ"פרשת תצוה של משה בשמו ה לא מופיע בגללזו הסיבה ש ש"פותפותפותפותמבעלי התוסמבעלי התוסמבעלי התוסמבעלי התוס
 היו כתוצאה ל במדברישראבני כל החטאי� שחטאו וחטא העגל , עת ברור הקשר בי� שלוש הענייני�וכ. "אהבהיא 

מכ! יוצא . ומיתתו של משה באה כתוצאה מחטי בני ישראל במדבר" עבירה גוררת עבירה" בבחינת ,עמלקממלחמת 
ובסמו! ת פרשת תצוה ברשת זכור בשפיוצאת  ברוב השני�, משו� כ! .עמלקמלחמת משה תלויה בשל  ושג� מיתת

   .של משה רבינומיתתו לומר ל! שעמלק גר� לבאדר ' לז
  

  )יז' דברים כה(" זכור את אשר עשה לך עמלק"
ה להיפקד עקראשה שהיא שבת זכור הוא זמ� המסוגל לשקבלה מרבותינו שיש " תורת אבותתורת אבותתורת אבותתורת אבות"ראיתי מביאי� בש� 

, אמנורחל שכתוב בעניי� " תורת אבותתורת אבותתורת אבותתורת אבות"מבואר ב? ולכאורה מה הקשר בי� שבת זכור לעקרות. קיימא של בזרע
שא� היא היתה ,  אמנושרהעניי� וב, )כב' בראשית ל( "לוקי� את רחל)ויזכור א: "שנאמר" זכירהזכירהזכירהזכירה"בלשו� , שהיתה עקרה

אכ� בשבת זכור קריאת התורה מתחילה ו. )א' כאבראשית ( "וה* פקד את שרה: "שנאמר" פקידהפקידהפקידהפקידה"לשו� בב ו כת,עקרה
  ." עשה ל! עמלקפקדתי את אשר", "פקידהפקידהפקידהפקידה"בהפטרה מזכירי� לשו� ו, "זכור את אשר עשה", "זכירהזכירהזכירהזכירה"לשו� ב

  

  )יח' דברים כה(" ״אשר קרך בדרך
  בזה  היה, "מחיית עמלק"שבעטיו נגזר עליו העונש הקשה הזה של , עמלקו העיקרי של חטא, "רי שמואלרי שמואלרי שמואלרי שמואלבבבבדדדד"לפי ה

  עדושאד� מלא פע� קורה הלוא , "בדר!בדר!בדר!בדר!אשר קר! : "שנאמר,  חיי�+דר!דר!דר!דר!ל+' בעבודת האת הקרירות הפ! שהוא 
שהנחיל  בכ! חטאול� עמלק א, לדר! האמתאוזר כח וחוזר הוא מתעשת יד מלא ש א'ת העבודבקמעא  תקררמו

כאשר אד� חוטא וחוזר , וכידוע,  אלא דר! חיי�מקרהזו כבר לא יד ה, +דר!+כ' בעבודת האת הקרירות לישראל 
   .וחוטא הוא כבר מתרגל לכ! וכבר אי� לבו נוקפו על כ! וקשה לו לחזור אל הדר! הנכונה

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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