
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  

  )ג' שמות כח(" תדבר ואתה"   )א' שמות כח(" ואתה הקרב אליך"   )כ' שמות כז(" ואתה תצוה"
מבאר , "ואתה"ה פונה אל משה ואומר לו "בפסוקי� שבתחילת הפרשה אנו מוצאי� שלוש פעמי� ברציפות שהקב

באופ�  נדבת המשכ�על : ה לפאר ולשבח את משה על שלושה ענייני�"הקדוש שבדר� הזו רוצה הקב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
ה לומר למשה "בכ� רוצה הקב. עבודת בית המקדשעל כל ו, כהונההכליו ובגדי כולל  מלאכת המשכ�על , כללי

, אלי�ה� מביאי� ו, "הואתה תצו"הכתוב מר וכנגד הבאת נדבת המשכ� א .הכלאת הוא נוטל שכר כאילו הוא עשה ש
, "ואתה תדבר אל כל חכמי לב"הכתוב מר וכנגד מלאכת המשכ� א. להביא וה� יביאו אלי�כלומר אני מצווה אות� 

 .�ותאית עש האתוכאילו , במשכ� יהיו בשליחות�עשו כל המעשי� שיכ� ש, שלוחי�אתה ממנה אות� שיהיו ובזה 
 ".אלי�"כתוב הו כוונת וז, יבא ויעבוד בשליחות�אהר� ש, "את אהר�ואתה הקרב אלי� " אמרנ' וכנגד עבודת בית ה

אמת שבאחר מ, "ועשית", "נוכח"בלשו� ומלאכתו ועבודתו  המשכ�כל מעשה על משה  תאה "קבטע� זה מצוה המו
  . במקומולעשות אחרי� את הוה ושהוא יצאותו ה וצוה מ"הקבאלא ש, מוטל הציוויעליו 

  

  )ד' שמות כח( "חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת ואבנטואלה הבגדים אשר יעשו "

על עבודה מכפר  "אפוד"ה. מכפרי� על שמונה גופי עבירותשל הכה� בגדי� השמונה  ).ערכי� טז(ל בגמרא "לפי חז
חש� (על עוות הדי� מכפר  "חש�"ה, על שפיכות דמי�מכפרת  "כתנת"ה, עריותעוו� על מכפרי�  "מכנסי�"ה, זרה

 "אבנט"וה על עזות פני�מכפר  "צי""ה, על גסות הרוחמכפרת " מצנפת"ה, על לשו� הרעמכפר  "מעיל"ה, )משפט
ה "ומתר" שהקב? מה המיוחד בעבירות אלו ביחס לשאר העבירות, הקדוש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"שואל ה .על הרהור הלבמכפר 
כי : "נאמר" עבודה זרה" על. ונית� לראות זאת בפסוקי� להל� ראשו�הבבית בני ישראל יחטאו שבעבירות צפה 

שכוונת ל "זחואמרו , )ד 'עמוס ו( "וסרוחי� על ערסות�: "נאמר, "גילוי עריות"על . )כח 'ירמיה ב( "מספר ערי� היו אלהי�
אשר מלא את " נאמר" שפיכות דמי�"על . ):שבת סב(" ומסריחי� מטותיה� נשותיה�שהיו מחליפי� "הכתוב לומר 

לשו� "על . )כא 'ישעיה א( "מלאתי משפט... איכה היתה לזונה"נאמר , "עוות הדי�"על . )טז 'כאמלכי� ב ( "ירושלי� ד� נקי
יע� כי גבהו "$ו, )ישעיה ב יא(" עיני גבהות אד�: "נאמר" גסות הרוח"על . )ב 'ירמיה ט(" וידרכו את לשונ�"נאמר " הרע

הוי : "נאמר" הרהור הלב"על . )ג 'ירמיהו ג( "היה ל�מצח אשה זונה : "נאמר" עזות פני�"על . )טז 'ג ישעיה( "בנות ציו�
  )א 'מיכה ב(" חושבי או�

  

  )כ' כחשמות (" יו במלואותםהמשובצים זהב י"
, על האבני�יהיו על הזהב והאותיות יהיו האבני� לפיכ� יוצא ש, משובצי� זהבת היולהאבני� אומר הכתוב שעל 

יש כא� התעוררות ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר . ה"של הקב ושתי� שמותהיו שבעי� ושתי� אותיות כנגד שבעי� בס� הכל 
' משלי ח(" מפניני� וכל חפצי� לא ישוו בה"היא יקרה תורה הולידיעה ש, התורה ה שלמעלתהבנת גדולה למוסרית 

למדנו א הכתוב לבו, מהזהבגבוהה יותר מעלה ה� בוהאבני� היקרות , אד�החמדת בני ה� הכס% והזהב שהרי . )יא
 בסיס לאותיותהיקרות ה� והאבני� , בסיס לאבני� היקרותמהווה שהרי הזהב , ני� כול�יהתורה עולה על כל הקניש

� כ� יוצא וא, נעשה בסיס לחומר החשוב והנכבד, הפשוט, העול� שהחומר הנקלהודר� , המרמזות על התורה
  .  ני� נמצאי� בוינברא העול� שכל הקני� שבה, עיקר הכלה� האותיות ש
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  )כ זכשמות ( "אליך ויקחו"
אלה משמעותה היא ג� , לנתינה הנוכחית הראשונהמצמת טאינה מצ "אלי� ויקחו": משמעות הכתוב" ספורנוספורנוספורנוספורנו"לפי ה
שמ� נוס% להדלקה השוטפת של כו יצטרו, שהתנדבו עתה בנדבת המשכ� שיכלה השמ� הראשו�לאחר כלומר  ,לעתיד

רק זמנית מצות היא הדלקת המנורה  מצותלא יחשבו שע� ישראל ש ."אלי� ויקחו"ג� אז צרי� שיתקיי� , המנורה
  . ה תמידיתזמ� שיספיק השמ� מהנדבה הראשונה אלא זוהי מצוול

  

  )א 'כחשמות (" ו לינכהלראל שבני ימתוך תו  אניו בואת  ךיחאליך את אהרן א קרבואתה ה"
 שעלה משה למרו�בשעה "על המובא בגמרא  "עמודיה שבעהעמודיה שבעהעמודיה שבעהעמודיה שבעה"ש הרב ופיראת " פני דודפני דודפני דודפני דוד"מביא ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

תרגו� תרגו� תרגו� תרגו� "הו. :)שבת פח(" ה לקבל תורה בא"אמר לה� הקב ,מה לילוד אשה בינינוה "לפני הקבאמרו מלאכי השרת 
ואחר כ� , ומידד אלדדאת  הדליו, פרנ� �באליצפ� לנשאה היא  ,יוכבדאת עמר� גירש שאומר שלאחר ש" יונת�יונת�יונת�יונת�

זה דבר ו ,נשואי�לאחר גרושתו את החזיר עמר� ש, לפי זה, צאוי .משהאת ילדה היא והחזיר את גרושתו עמר� 
מה לילוד "ה "לקב� מלאכילת האש יאהו וז .)ד' דברי� כד( "לשוב לקחתה. ..לא יוכל בעלה"דכתיב מ� התורה האסור 

הוא בא כלומר ש ,ונשאת לאחר אשר הוחזרה מגרושיהאשה מה עושה כא� הב� של אותה כלומר  ,?"אשה בינינו
, "לקבל תורה בא"השיב לה� הקב&ה על כ� ו? שמי�לרשות לעלות הלו ה נאשר ניתאי� וא� כ�  ,מביאה אסורה

ממשי� , לפי פירוש זה. זרע קדשהוא משה בנו ו ,ורסאיר על שו� עמר� לא עבלכ� עדיי� לא נתנה תורה ו דהיינו
 ,"ואתה הקרב אלי� את אהר� אחי�"משה ה אומר ל"הקבמר שכאשר ווא ומבאר את הפסוק שלפנינו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

לו היה שהרי אביו של אסורה הביאה הבא מזה משו� שהוא כה� גדול מלהיות ל נפסא ה שהושמה לעצמו שחשב מ
בגופו ולא  לאמו� בו שו� שלא יהיה להיות מושל� וצרי� הגדול והכה� , "משנשאת מחזיר גרושתו"די� של 

של מעשה הכלומר , "תורה היתה שלי ונתתיה ל�" אמר לו הקב&ה. מאד עליו ועל אביו ואמו צטערה המשו, וסיחויב
  .לכ� הראיהא יל� הדווקא נתינת התורה ו, עו�לאבי� שו� חטא או אי� כא� לכ� נתנה תורה ושאבי� היה לפני 

  

  )ד' שמות כח(" הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד ואלה"
את העשייה  פרטכאשר הכתוב מ ר כ�חילו אאפוד ואואחר כ� את ההחש� הכתוב קוד� את זכיר בפסוק שלפנינו מ

בפרשת ג� ו) טו' שמות כח( "משפט ועשית חש�", ר כ� את החוש�ואח" ועשו את האפוד", האפודהוא מזכיר קוד� את 
 "ועשית"רואי� עוד שבכל הכלי� נאמר ? צרי� להבי� מדוע זה כ� חש�פני האפוד להכתוב את ההקדי�  "פקודי"

על פי " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מתר" ה? מה ההבדל, "ועשו ארו�"בארו� כמו שנאמר  "ועשו את האפוד"נאמר ילו באפוד וא
 רושבלמשה לשגר� בני ישראל העגל שעשו חטא היינו על ד, החטא של עבודה זרהעל  לכפרהאפוד שבא המבואר ש

כנגד  )ז' שמות כח(" חוברות יהיה לו כתפותשתי "ב ווכת "על שתי כתפיו"לכ� בא האפוד  ,שנשא על כתפיו ת הלוחותא
טע� שזה מאותו הלשו� רבי� ב "ועשו"אמר זה מסביר מדוע נשני הלוחות שהיו בה� חמשה דברות מול חמשה 

את השאלה השנייה מתר" על פי הגמרא , את השאלה הראשונה" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"בכ� תר" ה". ועשו אצל הארו�" שנאמר
 ,�בגדי כהונה מכפרי א% �קרבנות לבגדי כהונה לומר ל� מה קרבנות מכפריה פרשת הנסמכששואלת מדוע  )ערכי� טז(

 ,דמי�כתונת מכפר על שפיכות  ,מעיל מכפר על לשו� הרע ,מכפר על עבודה זרה אפוד ,�חש� מכפר על הדיני
 ,מכנסי� מכפר על גילוי עריות ,צי" מכפר על עזות מצח ,אבנט מכפר על הרהור הלב ,פר על גסות הרוחמצנפת מכ

על קלקול יותר ה מקפיד "הקבהוא מפני שחש� לאפוד כתוב את הלפי זה מה שהקדי� ה. מדו זאת מפסוקי�ול
� אבדענשו בולא נה "גד הקבפעלו נש "ור הפלגהד"ונית� להביא ראיה מ, בודה זרהע עלמקפיד הוא ממה ש� הדיני

לכבודו של חששו ישראל א� בפועל בני . מ� העול�אבדו  שהיה חמס וגזל ביניה�שחטאו בזה  "דור המבול"אילו ו
  . �הדיני קלקוליותר מבעיניה� חמור בודה זרה כי חטא ע ,עשיית האפודאת הקדימו ה ו"הקב

  

   )ל 'כחשמות (" תומיםההאורים ואת  תתת אל חושן המשפט אנ"
 "בית שני"זמ� בלא היו תומי� ההאורי� ומשו� ש, "תמיד"שעל האורי� והתומי� לא נאמר " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

, ר ארו�דבגנחשב ש� המפורש בחוש� הוא יש את הכי בזמ� ש, "ונשא"ולא , "והיו על לב אהר�"ב וולכ� כת ).כא יומא(
ל "זחרשו דוכ� . שמרגיש משא קצת, "ונשא אהר�"ב וכתלא אורי� ותומי� לאבל , שנושא את נושאיו ואינו משא כלל

אלא ? "ואתפוש"דוע נאמר והלא היו בידו מ, )יז' דברי� ט(" ואתפוש את שתי הלוחות ואשבר�"הפסוק על  )נ"רדאבות (
 .נעשו משאה� הכתב מה� כיו� שפרח אבל , לא היו למשאה� שפרח הכתב מעליה� שלפני 

  

   )לה' כחשמות ( "נשמע קולו בבואו אל הקודשו"
 ,למד� גדול שיהיהפידה מקהיתה , רבמנות הילה באה לקכששפע�  &&&&הההה''הפלא''הפלא''הפלא''הפלאההההעל על על על בבבברבי פינחס הלוי הורווי" רבי פינחס הלוי הורווי" רבי פינחס הלוי הורווי" רבי פינחס הלוי הורווי" אומר 

, קולו בוחני� תחילה את, אל הקודש& &ונשמע קולו בבואו, כשבאי� למנות רבואילו בימינו . בעל מידותו ירא שמי�
  . ותטפלהתכונות כל השאר . בנאומי�גדול כוחו וא� , א� קולו ערב
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