
  
  

  

 ' השנה                          
 

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

  

 (תהלים קיא' א)סוד ישרים ועדה"  בבכל לבב, ה אודה" 
 שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הזה שזכינו לסיים ארבע שנים ולהתחיל שנה י'שתבח ה'בורא ו'יתברך ה'יוצר

   חמשית של הפצת העלון וזיכוי הרבים ולמען שמו.
  פרשת השבועלהגיגים 

  )כב' במדבר ד("  את ראש בני גרשוןנשא"
אכ� מתייחס לכ
 המדרש וטוע� שהיות  ו,הבכור שהרי הוא תחילהלמנות את בני גרשו� הכתוב צרי
 היה , לכאורה

, א
 עדיי� חוזרת ומתעוררת השאלה, הארו�ו של לכבודוזהו  תחילהלכ� מנה אות� ב קהת בנילנמסר משא הארו� ש
שרצה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר� ה? עוזיתר הבכור לכבדו ביתר שאת וגרשו� שהוא משא הארו� אל ו את לא מסרמדוע 
לקדשו שצרי
 ו, "כבוד חכמי� ינחלו"ו את גודל הכבוד שיש לכבד את לומדי התורה בבחינת  לנה להראות"הקב

ני� את משא  נותוואילו הי. 'דבר האתו את שא שהוא נוקהת תחילה בעבור בני  כדר
 שמנה את שבקדושהבכל דבר 
הזו בגלל חשיבות הי� את תול נו תחילה ולא הייהוא נמנההבכורה גלל שבי� אומרנו הבכור היישהוא הארו� לגרשו� 
 כבוד לתורה תידעו הכל לתכ
  תחילה ות�אוה קהת ומנלבני הארו� ה את משא "הקבמסר לכ� , משא הארו�
להורות שכתר תורה ה היא כוונה ) טו'משלי ג( "מפניני�יקרה היא "י� זה לפסוק יסמ
 המדרש ענומה ש .וללומדיה

 מזולתי אלא הכל יתר אני ראוי לכתר תורה  ויאמרשלא יתפארדי כהארו� אל הבכור משא לא נית� לכ� הפקר לכל ו
מי שהוא זכאי רק  כי לכתר כהונה ,שנכנס לפני ולפני�ה� גדול היינו מכד "יקרה היא מפניני�" : נאמר� לכ, בה�שוי

,זרע דודמי שהוא מרק בו אי מכתר מלכות שיש לו זהב ורב פניני� ואי� זכדהיינו  "יקרה היא מפניני�"מזרע אהר� ו
  . לו�יאהכל זכהוא הפקר לכל ואבל כתר תורה 

  

  ) ד'הבמדבר (" כאשר דבר אל משה כן עשו בני ישראל"
,  במשכ�קרבנותיה� והיו צריכי� לבא ולהיראות את הקריבבה� באו בני ישראל ל שמי�ביש" מש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמהמש
 חכמה"מובא ב

וזה . היה תמיד פרוש מאשה, צוי אצלוהדיבור היה מו, היה תמיד במחנה שכינהשומשה . היו פורשי� מנשותיה�
 שצוהו לפרוש .)שבת פז(ל "זחשדרשו , ) כח'דברי� ה( "ואתה פה עמוד עמדי"? והיכ� דיבר, "אל משה' כאשר דבר ה"

כאשר "ולא " כאשר דבר"ולכ� כתוב . שבשעה שהיו באי� לעזרה פרשו מנשותיה�, "כ� עשו בני ישראל. "מהאשה
   . הסכי� על ידו'וה, עשה מדעתומשו� דמשה , בכל מקו�" צוה

  

   )פז' במדבר ז("  הבקר לעולהכל"
:  שג� כא� באה לידי ביטוי ההקבלה בי� הכבוד שהיה במעמד הר סיני ובי� המשכ� וזהו לשונורבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

אל  כ� ישר,כש� שירד בהר סיני בדגלי מלאכי השרת,  ידעת כי הכבוד שירד בהר סיני הוא שנעתק אל המשכ�וכבר"
והזר " : כ� הגביל את המשכ�)'שמות יט(" לא תגע בו יד" : ואמרסיניכש� שהגביל להר , י� דגלי�יבנסוע משכ� עשו

 כנגדקרבנותב "נשלמה חנוכת המזבח והוק� המשכ� הקריבו יכאשר � כא� יהעניכמו כ� ו, ")במדבר א(" הקרב יומת
בהר סיניהפרי� שהקריבו ד פרי� כנגדו "ו כא� כוהקריב, בהר סיני ב שבטי ישראל"בנה משה לישב מצבות "י

  )'שמות כד(" פרי�' ויזבחו זבחי� שלמי� לה: "שנאמר
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 סיון' זיע "ל נלב" זלונהן חמו בר  בעמרםנ "העלון השבועי מוקדש לע" נשמת אדם' נר ה"



 

  )יב' במדבר ה("  כי תשטה אשתובני ישראל ואמרת אלהם איש איש  אלדבר"
יבור הכוונה היא לד" דבר"ל שכאשר כתוב "ועוד ידוע מה שאמרו חז" ואמרת... דבר: "לכאורה ישנה כפילות בפסוק

בפרשת סוטה שתי שיש הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? מדוע, הכוונה היא לאמירה רכה" אמור"קשה וכאשר כתוב 
עתידה הטהורה אילו ו, " ירכההפלנ בטנה ותהצבו"הוא הטמאה כאשר סופה של , אחת נקיה ואחת טמאה, דרגות

, טמאה הלא ,שהוא קשה ותקי$, "דיבור" ,"אמירה"לשו� ו "דיבור"כ� כתוב בפסוק לשו� ל, "ונזרעה זרע"בח תשלה
  .אשר יקנא לה בעלה, לטהורה, ועדינהרכה שהיא  ,"אמירה"ו
  

   )כג' במדבר ה(" םיפר ומחה אל מי המרסוכתב את האלות האלה הכהן ב"
את שמו על ה ומתיר למחות "בזמ� השקאת הסוטה מוותר הקב, כביכול, ה אשר"ל מדגישי� את גדולתו של הקב"חז

ג� הוא " שלו�"שהיות ש ל מפראגל מפראגל מפראגל מפראג""""מהרמהרמהרמהרההההר אמב, אשתולש יישרה שלו� בי� אזו מחיקה בזכות שלו רק בכדי ו, המי�
ה א
 מיד בא תחתיו "של הקבנמחק ש� אחד שהרי אמנ� ,  אי� כא� מחיקה כלל
א� כ, ה"משמותיו של הקבכ� אחד 

  . ה"ש� קודש משמותיו של הקבשהוא " שלו�"ה
  

   )ג' ובמדבר (" מיין ושכר יזיר"
תענית ( מלאכת שמי�ב טממעמשו� שבזה , מותעצמו בצואת סג$ ילא ש', להזיר להשאד� שחפ� " הספורנוהספורנוהספורנוהספורנו"מר וא 

שבזה הוא , עצמו מהיי�את אלא יפריש , :)סוטה כב( מרי�כוכמנהג צבועי� ופרושי� הגופו במכות את לא יצער ו, :)יא
   . כללו בזהחכאת ולא יתיש , ממעט מאוד את התאוות ומכניע יצרו

  

   )כג' במדבר ו( "כה תברכו את בני ישראל אמור להם"
        ). ). ). ). יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (בכוונה ובלב של�בכוונה ובלב של�בכוונה ובלב של�בכוונה ובלב של�""""

ולא בלבד ישראל בני שהברכות מכוונות לבאה לומר לכהני� " אמור לה�: "גשת הכתובדשה" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"אומר ה
נגיעה דעת� שו� ב� מברכי� את ישראל לא תעלה כהנישההדגשה זו נצרכה כדי שבזמ� ו, כהני�כוללות ג� את ה

, ישראלשברכו את כאשר תתקיימנה הברכות שהרי .  הללוטובת הנאה שתצמח לה� מהברכות מחשבה על ואאישית 
שיזכו , תצמח מכ
 טובת הנאה ג� לכהני�, נכסיה�כל ממונ� ו, עשתרות צאנ� ובקר�, ויתבר
 פרי בטנ� ואדמת�

  .  לה� ולא לכ�היינו ד"אמור לה�: "לכ� הזהיר� הכתוב. במתנות כהונה לרוב
  

  )יג' במדבר ז(" סלת בלולה בשמן למנחה"
לכ� הביאו מנחה וקטורת , הקרבי� עליוסוגי הקרבנות את המזבח בכל התכוונו לחנו
 הנשיאי�  מבאר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 הוראת שעה בכל אופ� היתה זו שאינ� באי� בנדבהה� קרבנות הקטורת והחטאת למרות שו. ועולה וחטאת ושלמי�
ה ע� "ובזה שהסכי� הקב . האפשריי�הקרבנותסוגי כל מזבח בהת חנוכאת השלי�  על מנת שיוכלו למיוחדת

אנו , ) יא'מדבר זב("  את קרבנ� לחנוכת המזבחנשיא אחד ליו� יקריבו: "לחנו
 את המזבח שנאמרהנשיאי� וצוה 
  ויחנכו את בית : "כתיבד, ולכ
 עשה שלמה חנכת הבית. המזבחאת בית המקדש ולומדי� שיש מצוה לחנו
 את 

ועבדו בני ישראל : " לבית השני שנאמרוכ� אנשי כנסת הגדולה עשו חנוכה. ) ה'ב ז"דהי(" י� המל
 וכל הע�קל%הא
שבעת ימי� : "שנאמר, לימות המשיחלעתיד לבוא וכ� . ) טז'עזרא ו(" להא%כהניא וליואי ושאר בני גלותא חנכת בית א

או ידיו ויכלו את הימי� והיה ביו� השמיני והלאה יעשו הכהני� על המזבח את יכפרו את המזבח וטהרו אותו ומל
  . )כז% כו'יחזקאל מג( "עולותיכ� ואת שלמיכ�

 

!!! היכונו היכונו היכונו !!! 
  קונצרט מיוחד לכבוד " דוד המלך" ,  נעים זמירות ישראל,  

  )  בבית הכנסת " אוהל יצחק"   רחוב הרצוג פ" ת 5/6/12שיערך בטו'  בסיון תשע" ב ( 
 בהשתתפות פייטנים ובליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית.
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