
  
  

  

 ' השנה                          
 

  
ָ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  
   ) כ'כזשמות ( "ואתה תצוה את בני ישראל" 
והטע� משו� והטע� משו� והטע� משו� והטע� משו� , , , ,  סדר שלא הוזכר בה סדר שלא הוזכר בה סדר שלא הוזכר בה סדר שלא הוזכר בה שמשעה שנולד משה אי� שמשעה שנולד משה אי� שמשעה שנולד משה אי� שמשעה שנולד משה אי�,,,, מה שאי� כ� בכל החומש מה שאי� כ� בכל החומש מה שאי� כ� בכל החומש מה שאי� כ� בכל החומש,,,,לא הזכיר משה בזה הסדרלא הזכיר משה בזה הסדרלא הזכיר משה בזה הסדרלא הזכיר משה בזה הסדר""""

            ))))בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�". (". (". (". ( ונתקיי� בזה ונתקיי� בזה ונתקיי� בזה ונתקיי� בזה,,,, וקללת חכ� אפילו על תנאי באה וקללת חכ� אפילו על תנאי באה וקללת חכ� אפילו על תנאי באה וקללת חכ� אפילו על תנאי באה)))) לב לב לב לב''''לבלבלבלבשמות שמות שמות שמות ((((ת ת ת ת בבבב אשר כת אשר כת אשר כת אשר כת''''מחני נא מספר�מחני נא מספר�מחני נא מספר�מחני נא מספר�''''שאמר שאמר שאמר שאמר 
משו� שמני� אותיות המילוי של , והטע� הוא. "מיכאל"כמני� מאה ואחד  שמני� הפסוקי� בפרשה הוא אאאא""""הגרהגרהגרהגרמבאר 
אות הנסתר מההחלק , מנינו ארבעי�ו, "�" הוא "מ�"הנסתר מהאות ומר החלק כל.  הוא מאה ואחד'ה'ש'מהש� 

דבר זה . ס� הכל הוא מאה ואחד. ומנינו אחד, "א" הוא "הא"אות ההנסתר מהחלק ו, שישי�שמנינו , "י�" הוא "שי�"
את החלק בכל ז, ל� בפרשה שלפנינונע , גופו הקדוש כלומר,חיצוניותו של משה רבינובא לרמז לנו שלמרות ש

  .  חיה עמנויי�עד ,נואותשהיא התורה הקדושה שלימד  ,דהיינו הרוחניות שלו, הפנימי שבו
  

  )א' שמות כח("  הקרב אליך את אהרן אחיך מתוך בני ישראלואתה"
שבכ� בא הכתוב ללמדנו שאהרו� התעלה להיות כה� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר" ה ?"ואתה"לשו� מדוע פונה הכתוב למשה ב

מעבודת  בכורי ישראל שנפסלו פיכמהכהונה תרחק אהר� המעשה העגל משו� שלאחר , ל משהגדול בזכותו ש
 מאד להשמידו ואתפלל ג� בעד אהר� ' התאנ$ הובאהר�: "פי שנאמרבתפלתו כ את אחיו קרבומשה בא והמקדש 

השמדתו כאילו הלא אחי ובשרי הוא ו"מר ואאת אהרו� בו כתלה משה שהיה תפלה קר ה ועי) כ'דברי� ט( "ההיאבעת 
להיות הכה� נבחר הוא אליו  את אהרו� קרבמשה שזכות  שבנמצא .על מרי�משה  כדר� שהתפלל "נאכל חצי בשרי

מתו� אחי� ואתה הקרב אלי� את אהר� : "לכ� נאמר .שג� הוא היה בתו� בני ישראל עובדי העגלהגדול א$ על פי 
  .דולה למרות שהיה בתו� בני ישראל בחטא העגלהוא הגור� לכ� שאהרו� עלה לג, משה, שאתה, "בני ישראל

  

  )י' לשמות ( "הנשבו אחת יותנוכפר אהרן על קר"
הלוא ג� ? מדוע נאמר שהכפרה של אהרו� על המזבח הקטורת מתרחשת רק פע� אחת בשנה ביו� הכיפורי�

" ח קטרת הסמי�קרנות מזב הד� על ונת� הכה� מ�: "בהקרבת פר העל� דבר ישנה כפרה על מזבח הקטורת שנאמר
פר שאהרו� יתחייב להביא  לא היה יכול להיות שכאשר היו בני ישראל במדבר" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה? )ז' ויקרא ד(

 כלומר הוראת ).הוריות ז( "הוראה דיליה לאו כלו� הוא"לכ� ו, משהביחס לאהר� אינו מופלא משו� ש, העל� דבר
וכפר אהר� על קרנותיו אחת : "הכתובלכ� אמר . בהוראהשגגה של אהרו� אינה נחשבת משו� שמשה גדול ממנו 

אחת בשנה ורי� פמד� חטאת הכ"ג� אבל . רק אחת בשנהעל קרנות המזבח כפרה זו צל אהרו� היתה שא, "בשנה
ל גגו של עשבע מתנות שהדי� הוא שהכה� מזה , כלומר ג� מד� החטאת של יו� הכיפורי�, "יכפר עליו לדורותיכ�

וזאת מפני שהזאה זו מצוותה רק בפר החטאת של יו� , אחת בשנהפע� רק רה זו לדורות היא כפ ג� ,מזבח הזהב
ולכ� מה שמכפר , מזבחההזיה על גגו של די� של ציבור אי� של המשיח והכה� ל השהכיפורי� ואילו בפר העל� דבר 

  .  זה רק אחת בשנהעליועליועליועליו
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   ) כ'כזשמות ( "ךשמן זית ז ויקחו אליך " 
י כתיתה א$ ישראל אי� י כתיתה א$ ישראל אי� י כתיתה א$ ישראל אי� י כתיתה א$ ישראל אי� ל ידל ידל ידל יד לומר ל� מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע לומר ל� מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע לומר ל� מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע לומר ל� מה זית אינו מוציא שמנו אלא ע???? למה נמשלו ישראל לזית למה נמשלו ישראל לזית למה נמשלו ישראל לזית למה נמשלו ישראל לזית:::: יוחנ� יוחנ� יוחנ� יוחנ�ואמר רביואמר רביואמר רביואמר רבי""""

            :):):):)מנחות נגמנחות נגמנחות נגמנחות נג" (" (" (" (����י יסוריי יסוריי יסוריי יסוריל ידל ידל ידל יד למוטב אלא ע למוטב אלא ע למוטב אלא ע למוטב אלא ע����חוזריחוזריחוזריחוזרי
 והשמ� אינו מתערב ,כל המשקי� מתערבי� זה בזה ": והטע� הואלשמ�ג� נמשלו מובא עוד במדרש שבני ישראל 

זה פלא השאת ה" צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"אומר ה)  א'ר לו"מש(" אינ� מתערבי� ע� העובדי כוכבי�כ� ישראל , אלא נתו� למעלה
בכל זאת ה� עומדי� ממעל , נרדפי� ונלחצי� על ידי הגוי�, שא$ על פי שבני ישראל מעוני� ,נית� לראות בחוש

  .  ואינ� מתבוללי� בה�, לה�
  

   )ד' שמות כח(" אפוד ומעילואלה הבגדים אשר יעשו חושן ו"
ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רחבו ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רחבו ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רחבו ולבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו רחבו , , , ,  תבניתו תבניתו תבניתו תבניתורושרושרושרושולא מצאתי בברייתא פיולא מצאתי בברייתא פיולא מצאתי בברייתא פיולא מצאתי בברייתא פי) ) ) ) שהוא לבוששהוא לבוששהוא לבוששהוא לבוש((((לא שמעתי לא שמעתי לא שמעתי לא שמעתי %%%%ואפודואפודואפודואפוד""""

        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כרוחב גב איש כמי� סינר שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסי�כרוחב גב איש כמי� סינר שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסי�כרוחב גב איש כמי� סינר שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסי�כרוחב גב איש כמי� סינר שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסי�
כ� מובא שעל ". לא ידעתי", "לא שמעתי: "שאינו בוש לומר, י"רש, רואי� כא� את גדולתו של גדול פרשני המקרא

י "כוונת רשמה א� כ� .  הכתובפירושחלק משל רש&י זה " איני יודע"או  "תיידע אל"אמר שג�  ששששש""""החזו� איהחזו� איהחזו� איהחזו� איבש� 
שמעתי מסבירי� , אלא? י נבע מהרהורי הלב"וכי פירושו של רש" ולבי אומר לי... לא מצאתי בברייתא: "כשאומר

והוא הצטער מאוד על , רוכבת על סוסכשהיא , שובהח הול� בדר� וראה אשהיה ה, היה קדוש מרח� אימוש רש&יש
ולכ� אמר ,  הוא לא מצא הסבר בברייתאאפודפרש מהו לי "צטר� רשהא� כאשר  .שכביכול נכשל בראיית אשהכ� 
שה' עשה  כנראה, שרוכבת על סוסאישה חשובה אותה כלומר כעת אני מבי� שמה שראיתי את  "וליבי אומר לי"

  .צריכה תלמוד  ראיה זרה של חכ�לורואי� מכא� שאפי ,כוונת הכתוב ד ואבי� אתכדי שאראה את האפו, זאת
  

  )ה' שמות כח("  יקחו את הזהבוהם"
שידבר אל כל ה למשה "הקבעתה צוה אילו ו, "תעשה", "ועשית", משה עצמוה אל "וי� הקודמי� פנה הקבכל הצוב

הכוונה היא שה� ש, "את התכלתאת הזהב וקחו וה� י: "הכתובלכ� אמר  ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ,  הבגדי�שיעשוחכמי לב 
 ישקול שלא שמסתתר אחרי כוונה זו היא לומר למשה המו. מהצבור ויעשו בה את הבגדי�ישירות הנדבה את יקבלו 
 יד� עלולא יחשבו את האנשי� אשר יתנו את הכס$ : "כעני� שנאמר, כי נאמני� ה�,  אותההנדבה ולא ימנהאת לה� 

  ) טז'ב יבלכי� מ(" י באמונה ה� עושי�לתת לעושי המלאכה כ
  

  )ט' שמות כח("  אבני שהם את שתיולקחת"
לאבני הקדוש שהכוונה היא " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר" ה? שהכוונה לאבני� ידועות" את"הבי� מדוע אומר הכתוב צרי� ל
י שוה� אשר ולקחת את שתי אבנ: פסוקהההבנה של א י היהווז,  בתחלת המצוה בפרשת תרומהוזכרושכבר ה, שוה�

ולא שוה� ה אבני ה לתר" למשה מדוע הזכיר הכתוב במפורש את"הקב� ותכוה ובזה . בפרשת תרומהצויתי� להביא
  אות� "ולקחת"כ� אמר הכתוב ול, שוה� יש מצוה פרטית מלבד אבני המילואי�האבני בכי , ל האבני�אות� בכלכלל 

  . בפרשת תרומהל�  שפרטתי"אבני שוה�את "
  

  )יב' שמות כח( "על שתי כתפיו'  את שמותם לפני הונשא אהרן"
אהר� ש� על . שוכחי� את אלה שבחרו בה� ואת צרכיה�ה� מנהיגי� שע� כניסת� לתפקיד אהרו� לא נהג כשאר 

  . נבחר ומי בחר אותוויזכור תמיד לש� מה הוא, כדי שלרגע לא ישכח את עול צרכיה�בני ישראל בכתפיו את שמות 
  

   )לב' שמות כח(" תוכו פי ראשו בוהיה"
            .).).).)ערכי� טזערכי� טזערכי� טזערכי� טז" (" (" (" ( יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול::::הההה"""" אמר הקב אמר הקב אמר הקב אמר הקב,,,,מעיל מכפר על לשו� הרעמעיל מכפר על לשו� הרעמעיל מכפר על לשו� הרעמעיל מכפר על לשו� הרע""""

הדובר ג� את לל ו כ"קולהיבא דבר שבקול ויכפר על מעשה "ל על המעיל "חזמה שדרשו  שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
נאמר  לפיכ� ,קרא מעיל שבא לכפר על המעלכ� נומשו� יש לו שפתי� דולקי� ולב רע מי ש ,בדבורושקרי� והמועל 

אזהרה לאד� שראוי לו שיהיה דבורו שוה למה שבתוכו שיהיה ו רמז בזה ויש, "והיה פי ראשו בתוכו" על המעיל
  . �תוכו כברו ושפתו לפיו סביב לעצור במלי

  

  )כ' שמות כט( " ועל בהן ידם הימנית ועל בהן רגלם הימנית...ונתתה על תנוך אזן אהרן"
, הכוהני�במעמד ההכתרה של ש, "לקראת שבתלקראת שבתלקראת שבתלקראת שבת"מבואר ב? ודווקא במקומות אלמדוע יש לתת את הד� , צרי� להבי�

מלמד על צור� באוז� כרויה להאזנה , "תנו� אז�: "הנדרשות מה�מה� שלוש התכונות העיקריות רצה הכתוב ללמד� 
רגל מלמד על הצור� ב, "בה� רגל�. "ת ציבורלעזור ולהדרי� איד מושטת מלמד על צור� ב, "בה� יד�. "לצרכי הפרט

  .צריכי� להיות קודש לציבורוגופ�  זמנ�כל  כלומר .ממהרת לעודד ולעזורה
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