
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ וא ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )כ' שמות כז(" להעלת נר תמיד למאורויקחו אליך שמן זית זך כתית  תצוה את בני ישראל ואתה"

המנורה מקו� שהכתוב מציי� את לכ שהסיבה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה, דהיינו לצורכ" ויקחו אלי"הכתוב מדגיש 
ה המנור אוראת צרי ה "שכביכול הקבלומר המו� הע� שלא יטעו היא כדי  "מחו� לפרוכת אשר על העדות"ואומר 

ה "מאורו של הקבאורה היה מלא העדות מקו� ועוד שה שכינההמנורה למקו� השראת  בי�רידה שהרי הפרוכת מפ
היו  דשהמקית חלונות של בולפי זה מוב� מה שמובא במדרש שה. רכולצו "אלי"היא זו הקיחה האלא ודאי עיקר 

מאיר לכל  היההמקדש אלא אדרבה המקדש  תא המאירהיתה מבפני� להורות שלא השמש  י�חו� וצרמב י�רחב
  . ממנו יוצא השפע אל כל צבא מרו�ו .)ב 'יחזקאל מג( "האירה מכבודו והאר�: "העול� שנאמר

  

   )ב' שמות כח(" לכבוד ולתפארת בגדי קדש לאהרן אחיך ועשית"
? בזמ� שמצווה על עשיית הבגדי� "לתפארתלכבוד ו"באומרו בא ללמדנו הכתוב מה הקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"שואל ה

הידיעה מה יצא לנו מכי  "כבוד ותפארת"לאהר� היה אלו י בגדי�בלבישת שמדנו לי� לומר שכוונת הכתוב היא לא
במה שימש משה  :שאלו את רבי עקיבא"הקדוש על פי הגמרא שמספרת על כ ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר� ה, אלא? וזה

, ).ז לד"ע(" בו אמרא שאי�בחלוק לב� : מרו לוא )לא הוה בידיה אתא ושאל בי מדרשא( ?כל שבעת ימי המילואי�
בעבודת  �שהבגדי� מעכביאנו לומדי�  שבעת ימי המילואי�שעה ששימש ככה� בבמשה לבש חלוק לב� ה שזמו

 .הכהונה לא בגדילעבודת הקרבנות יכול לעבוד בני� הוזולת הכמישהו אחר  אבל, בלבד אהר� ובניוהקרבנות אצל 
שאז זה מחייב ג� את , עבודה לצורכיאלו ה�  בגדי�שחשוב נא של, "לכבוד ולתפארת: "זה מה שבא ללמדנו הכתוב

קבוע באופ� משרת למי ש" לכבוד ולתפארת"אלא בגדי� אלו ה� , לא כ� הוא, בעבודת ימי המילואי�ללבש� משה 
כפי , ד בחלוק לב�ואהר� ובניו יעבמישהו אחר שעובד בעבודת הקורבנות ואינו מזרע אבל , הקרבנות עבודתב
  . בשבעת ימי המילואי�שימש משה ש
  

  )ל' שמות כח(" אל חשן המשפט את האורים ואת התומים ונתת"
                ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמ� את דבריושעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמ� את דבריושעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמ� את דבריושעל ידו הוא מאיר דבריו ומתמ� את דבריו    החש�החש�החש�החש�כתב ש� המפורש שהיה נותנו בתו כפלי כתב ש� המפורש שהיה נותנו בתו כפלי כתב ש� המפורש שהיה נותנו בתו כפלי כתב ש� המפורש שהיה נותנו בתו כפלי """"

מביא ו, הכוונה היא לשמות קודש שניתנו בי� כפלי החוש�" אורי� ותומי�"י שאומר ש"מחזק את דברי רש ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב
ה ייולא בעשבציווי העשייה לא , לאכת המשכ�כלל במ "אורי� ותומי�"עד עתה הזכרו הולא מכ שבעצ�  ראיה

אי� , )ח' מות לטש( "ויעש את החש�", )ב 'לט שמות( "ויעש את האפוד"בגדי� בעוד שהכתוב מפרט את עשיית ה. עצמה
על הכתוב להזכיר היה  כ�חוהיו מעשה חרש " אורי� ותומי�"הלו יוא, "האורי� והתומי�את ויעש "מר ואהכתוב 

 שמות( "ועשו ארו�", א הידיעה"הב בהכתו �זכירמלא דבר נוס$ הוא שבכל שאר הכלי� שנוצרו לצור המשכ� . זאת

 "ואת המשכ� תעשה"אמר נבמשכ� אמנ� , )לא' שמות כה( "זהב ועשית מנורת", )כג 'שמות כה( "שולח�ועשית ", )י 'כה
 אמרנ "אורי� ותומי�"והנה ב. )ח 'כהמות ש( "מקדשועשו לי : "הכתובו אות שכבר הזכירא זאת משו� , )א 'כו מותש(

 אות� והזכיר, בעשיית�למרות שלא שמענו על ציווי , "ונתת אל חוש� המשפט את האורי� ואת התומי�: "כא�
אל  וית�"במעשה נאמר ו, "ונתת אל חש� המשפט" ויאמר בצונ, והזכיר� הכתוב במשה לבדו, א הידיעה"הכתוב בה

ולא היה לאומני�  ,לא היו מעשה אומ�" אורי� ותומי�"ללמדנו שה, )ח 'ויקרא ח( "החש� את האורי� ואת התומי�
   . והוא כתב� בקדושה, מסור למשה מפי הגבורההה� סוד  אאל, נדבה כלל וא מעשה �שולקהל ישראל 

  

 

  384מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה

    17:05  17:17  17:00  כניסה 

    18:13  18:14  18:12  יציאה

    18:49  18:50  18:54  ת"ר

  

 "זכור-הצות"פרשת 

  "ויאמר שמואל" :הפטרה

 ה"עתש אדר 'ט

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"לתיבת הדואת העלון ישירות א לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

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

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב             ד"תשע ע כה אב"נלבישראל בן נחמה             , אדר' ע יא"ל נלב"שמעון בן חמו בר אסתר ז



 

  )חכח׳ שמות ( ו יהיה״ממנעליו כמעשהו  שרא ודתוב אפוחש"
אומרי� שהפסוק שלפנינו מרמז על מה שאמרו  רבינו אפרי�ו" מש חכמהמש חכמהמש חכמהמש חכמה"הבאנו באחד העלוני� משני� עברו שה

ה מצרפה למעשה חו� "אילו מחשבה רעה אי� הקבמצרפה למעשה ו ברו הוא מחשבה טובה הקדוש"ל ש"חז
שהטע� לכ  """"חומת אנחומת אנחומת אנחומת אנ""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר  .)קידושי� מ(" מאשר מחשבה על עבודה זרה שכ� נחשבת למעשה

הוא משו� " ה מצרפה למעשה"אילו מחשבה רעה אי� הקבמצרפה למעשה ו מחשבה טובה הקדוש ברו הוא"ש
, בלבד אלא על פי בית די�גיע לאד� שהרעה לא תהוא קבע ענותנותו ומ, בלבד לשל� טובהה היא "קבשל המדתו ש

וה% ", ה נותנת"של הקב רחמי�ה� הטובה מדת ילעני ,"נת�' ה", )כא' איוב א(" לקח' וה ה% נת�"כמו שאמר הכתוב 
הכה כל בכור ' וה"כמו " 'וה"ל כל מקו� שנאמר "כפי שאמרו חז הוא ובית דינולעניי� שאינו טוב דרושי� , "לקח

מחשבה "לבדו ולכ�  יעשהה "הקב י� הטובהילענ, לפיכ. "הוא ובית דינו"הכוונה היא  )כט' שמות יב(" באר� מצרי�
א . והוא משל� ג� על המחשבה ,של האד� המחשבותאת כי הוא לבדו יודע , "מצרפה למעשה טובה הקב&ה

על מנת לדו� דרוש ו, מחשבותלקרא  די� אינ� יודעי�הבית ידוע ששופטי ו, צרי בית די� מחשבה רעה להעניש על
מחשבה א ב. מחשבה רעההוא אינו נענש על מעיד על בנו לכ�  אי� אבא היות ש, ה בעצמו יעיד על האד�"שהקב

 עלג� ענש האד� נאז , ה"נו של הקבצא מכלל בויבכ שהול האד� אחר עבודה זרה הוא עבודה זרה שעל 
בפסוק ז ווזה רמ. זו על מחשבה �מענישיבית הדי� עבודה זרה ו שחשב מחשבתעליו מעיד ה "שהרי הקב, המחשבה
, מצרפה למעשהה "הקבמחשבה טובה ש, "כמעשהו" מחשבת תקונו וקישוטו למצות ,"וחשב אפודתו", שלפנינו

טובה הקב&ה מצרפה  ולכ מחשבה, והוא יודע המחשבות, הטובאת משל� הוא בעצמו כביכול , "ממנו יהיה"נאמר ו
  . הרעהבנוגע למחשבה  למעשה מה שאי� כ�

  

   )כ 'כחשמות ( "וישפה תרשיש ושהםוהטור הרביעי "
ומובא , "אשר"היה כתוב עליה שמו של שבט האב� שא הי, לפי המדרש ,"רשישת"שהאב� " מש חכמהמש חכמהמש חכמהמש חכמה"מבאר ה

לה� ישראל שהיו ע� כות על ד זלימויש בזה ו. י�ולדג י�שאות לכהנינוהיו היו נאות של שבט אשר בנותיו במדרש ש
, אומות העול�ואלו , שדבמק דול העובדכה� גהינשא לראויה ל יהשתהכדי בצניעות אות�  �לידמגבנות נאות והיו 

 )ראה סיפור ושתי במגילה. (אותה ערומה י�מוליכ �ה, פיהייפ� בת שיש להכ
  

   )לו 'כחשמות ( "'קודש להפתוחי חתם  " 
מפתח , מפתחות בידו של הקדוש ברו הוא שלא נמסר לשליח' ג" :ל"אמרו חזמה ש, מזורשבפסוק מ אאאא""""הגרהגרהגרהגרמבאר  

" חת�"דהיינו המפתחות ה� של , "פתוחי. ")תענית ב(" מפתח של תחיית המתי�, מפתח של גשמי�, )יולדת(של חיה 
  .  יתנו לאחרולא נ', קודש ה� לה, "'קודש לה", טר'מ ,מתי�הת חי'ת ,יה'ח: ראשי תיבות

  

  )כב 'טכשמות (" איל מלואים הוא כיואת שוק הימין "
בשאר מה שלא נעשה  שוק הימי� על גבי המזבחנית� , איל המילואי�, שדווקא בקרב� הזה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
הקרב� על הימי� של ולכ� ראוי שיהיה שוק , אד�של ההיד הימנית  במקו�בהמה הוא של הכי השוק הימני , הקרבנות

ביד בבית המקדש היתה  הכה�עבודת ידוע שכל כי , ואות הכה� המקריבנית של ימהמלוי יד ליד לש� גבי המזבח 
  :)זבחי� כד(" כל מקו� שנאמר אצבע וכהונה אינה אלא ימי�"ל "זו חאמרמו שכ, ימי�

  

   )ט' שמות ל(" תעלו עליו קטרת זרה לא"
רת וקט"לא  "רת הסמי�וקט"פני הזהיר שלא יקדימו להעלות על המזבח שו� דבר לשהכתוב בא ל רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

שלא  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימזכיר " קטורת הסמי�"וכדי להבי� את חשיבות  .אחרתאו כל קטורת  "צבוררת וקט"ולא  "יחיד
הקטרת את הקריבו וזה משו� שה� הנשיאי�  קרבנותראינו בכל התורה שהיא משבחת קורב� של מישהו למעט 

ה "הקב לפיכ, "פר אחד ב� בקר: "ר כ נאמרואח, )'במדבר ז(" כ$ אחת עשרה זהב מלאה קטרת: "תחלה שנאמרבה
התורה שנאמר כל טל את יאחז שבנו רואי� אצל וכ� א. זה קרב� פלוני ,זה קרב� פלוניואומר קרבנותיה� את משבח 

ה "ויתר לו הקבה ובכל זאת "את הקבוהרבה להכעיס  בודה זרהועבד ע )'ישעיה ח(" תעודה חתו� תורה בלמודי צור"
ג� סגרו דלתות האול� ויכבו את הנרות וקטרת לא : "בוכתבטול הקטרת שכ� על כל שאר העברות ולא ויתר לו על 

ונית� . )כט 'הימי� ב דברי(" על יהודה וירושלי� ויתנ� לזעוה' קצ$ ה ויהיי ישראל קל'הקטירו ועולה לא העלו בקדש לא
 והמזבח וסדראת  כוער ,הקרבנות ושחטנ ,נעשה המשכ� וכל כליוהרי ה ש"קטרת לפני הקבה הכמה חביבעוד לראות 

שלמה בחכמתו אצל נו אוכ� מצ. הקטורתאת שכינה עד שהקריבו הלא ירדה בכל זאת המנורה ואת לח� ווהשאת 
ה יותר מהעולה הנשחטת בצפו� ומהשלמי� הנשחטי� "לפני הקב הוחביב תמקובל שהקטרתואמר את שבאר ז
  )'ד ש"הש(" ובואי תימ� הפיחי גני יזלו בשמיו יבא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו צפו�עורי " :אמרנבדרו� ש

  
  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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