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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )א' שמות כח("  ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרןנדב"
יהיו ה נוהאב לכהאת משח שאחר שימשה שלא יחשב  שהכתוב מפרט את שמות בניו של אהרו� כדי ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 
פנחס הרי שמפנחס ראיה וה. ונהכהלצור� בעצמ� אות� ג� למשוח הוא א צרי� אל, הני�וכבאופ� אוטומטי הבני� 
אשר צאצאיה� כל ועל ידי משה ו נמשחאלו שארבעה אות� רק  אלא התמנו לכהונהלא  צאצאיו של אהרו�ושאר 

  .  ה� יהיו כוהני�יולידו אחרי כ�
  

   )ג' שמות כח("  אל כל חכמי לב תדברואתה"
וצרי� להבי� מדוע חוזר , "ואתה"מישה הפסוקי� האחרוני� מופיעה שלוש פעמי� התיבה בחנראה שא� נשי� לב 

רוצה " ואתה"הקדוש שבחזרה זו על המילה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה? הכתוב על אותה המילה בסמיכות קרובה כזו
, ונהכההכליו ובגדי  מלאכת המשכ�, שנית, נדבת המשכ�, ראשית: שלושה נושאי�בלמשה לתת מעלה הכתוב 

הוא נוטל שכר כאילו הוא עשה ודיע הכתוב למשה שמ" תהוא"בחזרה זו על התיבה  .עבודת בית המקדש, שלישיתו
אמר שנ, � את הנדבהואלי� ה� מביאיהיות , "ואתה תצוה"הכתוב כנגד הבאת נדבת המשכ� אמר ,  בעצמוהכלאת 

כנגד מלאכת המשכ� . אלי�אותה וה� יביאו ה את הנדבלהביא אות�  מצוהשאני הכוונה היא כביכול , "ויקחו אלי�"
, "אל כל"ומר  הכתוב ואקיידמו, שלוחי�עושה אות� ה דיבור זה אתוב, "ואתה תדבר אל כל חכמי לב" הכתוב אמר
' כנגד עבודת בית ה.  בעצמוה עשא�משוכאילו ,  המעשי� שיהיו נעשי� במשכ� יהיו נעשי� בשליחות�שכלשכלשכלשכלכדי 
ו וז, "אלי�"לומר הכתוב ולזה דקדק , יבא ויעבוד בשליחות�אהרו� שכלומר , "אהר�ואתה הקרב אלי� את " אמר
עלללמדנו שהמצוה היא , נוכחשו� לב ומלאכתו ועבודתו המשכ�כל מעשה על  משה תמצוה אה "שהקבה הסיב
  . במקומולעשותה אחרי� את השהוא יצוה הכתוב את משה אלא שצוה , משה

  

  )טו' שמות כח(" מעשה אפוד כ חשן משפט מעשה חושבועשית"
מוזכר בחוש� ובאפוד" מעשה חושב"הביטוי , "ועשית חוש� משפט מעשה חושב" החוש� נאמר  עשייתלעציווי ב

בו שהאפוד מכפר על עוו� ששבא הכתוב לרמוז לנו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה. בגדי�השאר עשיית בבלבד ולא מוזכר 
 א� חשב אד� ,עבירותהבשאר שהרי , "עבודה זרה"והכוונה היא לעוו� ,  ממשמעשהמו ונחשבת כ מחשבה אסורהה

, בוד עבודה זרה א� חשב אד� לע"עבודה זרה"אבל ב, עבירה� זה נחשב לו כאיאותה עשה  ולאעבירה לעשות 
, מצד שני. אותה נחשב לו הדבר כאילו עבד בפועל עבודה זרהעשה  ולאאפילו א� לבסו" לא עבר את העבירה 

לומר על  הדיי�  וביד" מה שעיניו רואות�אי אי� לדיי� כ"לדיי� כי  כי הדי� מסור, "� הדיקלקול"לכפר על החש� בא 
 וא� יאמר הדיי� כ� היה , שמאל שהוא ימי� כפי העני� וכפי האיש וכפי הזמ� וכפי המקו�ועלימי� שהוא שמאל 

� היה החש� נתו� על לב אהר� כי הדיני�כל ע ? לבדו הבוח� לבות בני האד�' בלתי הלהכחישונראה בעיני מי יוכל 
"מעשה חשב כמעשה אפוד"שנאמר מה  ו, לכפר על מחשבת הדיי�"חשבמעשה "זו הסיבה שנאמר מסורי� ללב ו

כל "ל "זאמר חכמבודה זרה  עכנגדשקלקול הדי� שקול למדנו אפוד לשהשווה הכתוב את מעשה החוש� למעשה ה
ה על הדי� יהיהמכפרשחש� המשפט הכתוב  על כ� אמר )סנהדרי� ז("  אשירההמעמיד דיי� שאינו הגו� כאלו נטע

  .בודה זרהאפוד המכפר על עהכמעשה 
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )כ' שמות כז( "להעלות נר תמיד"
כש� ומסביר ש. במספר דברי� מוצא הקבלה בי� מצות הדלקת המנורה לבי� מצות חינו� הילדי� רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�

עד שיוכל ללמוד , כ� יש ללמד את התלמיד, )י"רש( "עד שתהא שלהבת עולה מאליה", שצרי� להדליק את המנורה
כ� יש להסביר , היו בו שמרי� מזוקק שלא ידהיינו" ז� כתית"כש� שהשמ� צרי� שיהא  ,ועוד. ולהבי� בכוחות עצמו

חצי לוג שמ� " במנורה תתכש� שצריכי� ל ,וכ�. כדי שלא יבואו לכלל טעות, את הלימוד לתלמידי� באופ� זר וברור
ולהימנע מלחשוב , כ� יש לעשות מאמ� שג� התלמיד החלש יגיע להישגי� בלימודיו, )י"רש(" ללילי טבת הארוכי�

 במנורה תתוכש� שאי� ל. הוריואו בשל מצב� הכלכלי של , ונותיו החלשי�שאי� לו סיכוי לגדול בתורה בשל כישר
  . כ� יש להשקיע מאמצי� ג� בתלמיד הכשרוני ולא לסמו� על כשרונותיו, חצי לוג שמ� א" בלילות תמוז הקצרי�

  

   )י' כחשמות ( " על האבן האחתשה משמותםש"
 ששמות השבטי� היו כתובי� על אבני האפוד )סוטהירושלמי (ל "אומר שמהכתוב שלפנינו למדו חז" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

 זה רמוז במה רדבו, הבאב� השניכתוב  "ימי�" ותאב� אחכתוב ב "ב�", על שתי אבני�היה כתוב " בנימי�"ושמו של 
התכוו� ולזה , דו שתי כתפות האפיה כתוב בנימי� עלהלכ� . לא כל שמות�מקצת שמות� ודהיינו  "שמות�מ"שכתוב 

  . ששמו של בנימי� שכ� על שתי כתפיו של אהרו� )יב' דברי� לג(" ובי� כתפיו שכ�"על בנימי� אמר משה כש
 

  )לה' שמות כח( "בבואו אל הקדש ונשמע קולו"
בבואו  ונשמע קולו" : שלוש פעמי�"ונשמע" מופיעה המילה רהומסלפי ה מציי� ש"דודדודדודדוד פניפניפניפני" בספרו אאאא""""החידהחידהחידהחידרבינו רבינו רבינו רבינו 

ונשמע " .ה פסוקי� אלובי� שלושהקשר את מבאר  אאאא"דחיחיחיחיההההוווו ."המל� פתג�ונשמע ". "נעשה ונשמע". "אל הקדש
ד מלכ� שילעשות זאת על ידי הוא מעוניי� לתק� את חטא לשו� הרע יכול אד� כאשר ש "קולו בבואו אל הקדש

אי� "של "אמרו חזכלל  הלוא ?רע על ידי הדיבורהדיבור האלא שנשאלת השאלה כיצד יכול האד� לתק� , תורה
בור יהדחטא את מעשה כדי לתק� דיבור אלא נדרש האת חטא אי� די בדיבור לתק� א� כ� ו, "נעשה סנגורגור קט
התירו� הוא א�  .כות המעשה נתק� את הדיבורכלומר בז, "נעשה ונשמע"שנאמר מה  וזה. עשה את כל הרעהש
 ואלו שני דברי נרג�ה�  דברי לשו� הרעאילו לה שמותיו של הקב%ה ווכהיא כלומר התורה  "ונשמע פתג� המל�"

  "נעשה סנגורגור אי� קט"דברי� שוני� כ� שלא שיי� כא� הכלל ש
 

  ) א'לשמות ( "מקטר קטרתועשית מזבח "
נדרש לבנות את המזבח חלול לא לכ� ו, קטרת בלבדצור� הלמועטת אש נדרשה במזבח הקטורת ש "ספורנוספורנוספורנוספורנו"המבאר 

הקטורת מזבח בהאש ו, האש תמידאשר דולקת בו  העולהמזבח עשות בלכו רטצשהפי כ, באדמהמלא את חללו ול
וסי"  מ. את גר� המזבח שהיה של ע�לשרו" הלא הספיקהיא  תמועטהיתה האש שובהיות , ושלזהב ה על צפויהיתה 

מזבח הקטורת לא נועד כי , בפרשת תרומהשהוזכרו ע� שאר הכלי� וזכר ה ומציי� שמזבח הקטורת לא "ספורנו"ה
 ככל אשר אני מראה אות� את תבנית ...ושכנתי בתוכ�" :אמרשנ, שאר הכלי�פי שנועדו כ לצור� השכנת השכינה

 :אמרשנ, כעני� מעשה הקרבנות, משכ�ב'  המראה כבודאת הוריד נועד לג� לא הוא , " כל כליותבניתהמשכ� ואת 
א מזבח לא, "'וירא אליכ� כבוד ה, תעשו' זה הדבר אשר צוה ה"באמרו  משה העיד וכ� "ונועדתי שמה לבני ישראל"

מה על דר� , קטרתהולשחר פניו במנחת , קרבנות הבקר והערבת אבואו לקבל ברצו� ב' לכבד את ההקטורת נועד 
  ."יו לפנובאושאו מנחה , כבוד שמו' הבו לה" :שנאמר

  

   )ה' שמות ל("  הערבים יקטירנהבין"
 :ל�מבקש דוד המ הזל בקר ועהקטורת של ריח היותר מנוד" אחרית היו� של ידוע ריח הקטורת  שכרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 

על  ולא ,חטאת ואש� שבאי� על חטא המעשהמבקש על קרב� לא דוד , )'תהלי� קמא( " קטורת לפני�תפלתיתכו� "
בקשתו .  שאינה באה על החטא כלל כי א� על השמחהקטורתמבקש על העולה שבאה על חטא המחשבה אלא קרב� 
 )'תהלי� קמא( "שאת כפי מנחת ערבמ"בהמש� הפסוק  .שתהיה תפלתו מקובלת לפניו כקטרתהיא  ה"קבדוד מהשל 

 על הקטרת שהוא נושא "משאת כפי"והזכיר ,  שחרשל שתהיה תפלתו רצויה יותר מקטרת ה"הקבמדוד בקש מ
ממהר לרצות יותר דבר לפי שאי� בכל הקרבנות  )'ויקרא טז(" ומלא חפניו קטורת סמי� דקה"בכפיו כמו שכתוב 

  .  מעלה עש� מידשהואמהקטרת 
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   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"שה חזקיהו שליטג מ"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס" ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס" ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס" ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס" ופייטני� , , , , """"דידותדידותדידותדידותשיר ישיר ישיר ישיר י"""", , , ,  מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו""""מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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