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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  וא ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 

 

 
  (כ' שמות כז)" ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" 

שמנהג העולם הוא שמי שיש לו שמן רע הוא , אותנו לנהוג להיפך ממנהג העולם שהתורה מצוה רבינו בחייאומר 
ואילו כאן מצוה , ומי שיש לו שמן טוב ומשובח הוא משתמש בו לצורך הכנת התבשיל, משתמש בו להדלקת הנר

ש ואילו את השמן המשובח פחות י, "למאור"יש להשתמש , "זך כתית", אותנו התורה שאת השמן הטוב והמשובח
 . לאוכל, "מנחות"להשתמש ל

 

 (א' שמות כח)" לכהנו לי... ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך"
מרמז על הידוע שבגלל החטא שהאדם חוטא מתרחקת " הקרב אליך"הקדוש שהכתוב " אור החיים"אומר ה 

הגדול כפי גדלו , כפי רמתו הרוחנית של האדם, משורשה בחינה אחת של ענף בנשמה שהיא כנגד אותו החטא
ה ורק לאחר הפצרות רבות "וידוע שמשה נענש על כך שהוא סרב לקבל את שליחותו של הקב, והקטן לפי קטנו

למרות שמשה נענש על , להתרחקות ענף אחד מענפי נשמתו משורשו, עתר לקבל את השליחות ובחטא זה הוא גרםנ
, הפגם עומד במקומו, כל זמן שלא קיבל משה את העונש, בכל אופן, ואהרון מונה במקומו להיות הכהן הגדול, כך

כלומר " ואתה הקרב אליך: "אומר הכתוב, שזהו הזמן שבו מקבל משה את העונש, ולכן כעת, והרחוק עודנו מרוחק
לפי זה ניתן לבאר את מה . וזהו תיקונו, כי לאחר קבלת העונש יתקרב שוב הענף שהיה רחוק, הקרב את עצמך

ומסבירים שצריך לקבל את הרעה  (ברכות נד)" חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה"ל "שאמרו חז
אך על פי האמור ניתן להסביר שהייסורים מקרבים את ענפי הנשמה , :(רכות סב)בשמחה כשם ששמח בקבלת הטובה 

ובאמצעות הייסורים הרחוק מתקרב וזה משמח את ', שאין לך דבר רע ומר מאשר עזיבת ה, שהיו רחוקים משורשם
ימני שהם ס, (מ' שמות כח)" ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת: "וזה מה שאמר הכתוב, לב המשכיל

ולמרות שעשיית הבגדים . ולא עושה זאת מצד הכורח, שמחה שמראה לכולם שהוא שמח בגדולתו של אהרון
 .שיעשה אותם לחיבה ולשמחה באחיו, ה לגלגל את הזכות הזו למשה"רצה הקב, מוטלת על הכהן העומד לשרת

 

  (ל 'כחשמות ) "םתומיהואת  םאוריהונתת בו את  "

היו שמות ש על אבני החשן היו חרותים שמותיהם של השבטיםואומר ש" אורים ותומים"המסביר את עניין  ן"רמבה
ועל ידי  ,אירותהאותיות מאבני החושן מהיו , "ותומים אורים"ל בושאמעוניין ליה הכהן הגדול וכאשר ה. קדושים

צריך שצירוף  א שכדי לקבל את התשובה הנכונהאל. המוצא את התשובה לשאלהגדול צירוף האותיות היה הכהן 
את הצירוף  ולבנותן הכהן אל חם ומכש, "תומים"נקראים השמות קדש אחרים ולכך היו . בסדר הנכוןיהיה האותיות 

ואחר כך כיון , את האותיות האירוהם ו "אורים"השעל בשמות הכוהן כיון בהתחלה , לומרכ. הנכון של האותיות
בה היו קול שהבת  ומעל נבואהתחת להיא מש, הקדש ת רוחות ממדרגחאוהי וז ."תומים"השעל בשמות הכהן 

 . הנבואה ופסקו אורים ותומים שפסקהמשתמשים בבית שני לאחר 
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  (כ 'כזשמות )" ואתה תצוה את בני ישראל"
תקיים בפרשת ה "מחני נא מספרך"מה שאמר משה שבמדרש את המובא  "חנוכת התורה"רבי העשיל במבאר 

 מלאך מיכאל את המשה דחה מדרש אחר שאומר שומוסיף גם  .כלל שמו של משה לא נזכרשבה  "תצוה"
 במקום שצא יו. "עתה באתי"י יהושע שאמר המלאך נשאר דחוי עד ימו. "אם אין פניך הולכים: "אמרשבמה 

 יש מאה , שמו של משהבה זכר מושלא  "תצוה"ולכן כאן בפרשת . אין מקום למלאך מיכאלמשה מצא נבו ש
 . בגימטריא מיכאלשהם ( 101)פסוקים ואחד 

 

 (א' כחשמות )" ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך"
, למשה הרע "הקרב אליך אתהו"ה למשה "רש שכאשר אמר הקבמובא במדאת ה" דפני דו"ב א"רבינו החידמבאר 

שכל ישראל ישמעו לומר אהרן כ על כהונת 'מהאו הכרזה שום הוראה לא למעצמך  "אתה"שה "הקב במה שאמר לו
כאשר משה מכתיר את  ,עתהאבל , פקפוק וערעור בדבר היה שוםיכי אז לא , שאהרן יהיה כהן גדול קול ה׳ אומראת 

שים יוחמ קרח ומאתיםעם וכמו שהיה . דעתומזאת  עשהמשה אלא ' שאין זה ציווי מהיאמרו יתלוננו העם ו, אהרון
אין אומר " ,גדולהכהן הוא האהרן ומכריז שתן קולו ונהיה אם ה׳  אך. כהונתו של אהרוןערערו על ש יןנהדרסראשי 

ואתה "למשה  בשעה שאמר הקב״הי כוונת המדרש שאמר שהווז, משה ואהרן מעל "ותכל תלונותם", "ואין דברים
, ולהרבות מחלוקת בישראלן התלונשזה נותן יד לפושעים ל, "הרע לו למשה" ,קא מעצמךווד "אתה", "הקרב אליך

משה  כי בכל לבו ובכל נפשו ישמח, כהונת אהרן על עיקרהרע לו  לאאבל , משההרע לבלבד הוא מה ש ופרט זה
נתתי  כלומר אם מאמינים בכל התורה אשר, "תורה היתה שלי ונתתיה לך" ה"קבו הל השיבעל כך  .בגדולת אחיו
יפקפקו בכהונה יפקפקו גם  ואם. יאמינו בכהונת אהרן שלא עשית מדעתך גם, כי בכל ביתי נאמן אתה ,להם על ידך

לפקפק  אם ישמע ישראל קול על כהונת אהרן יבואו כי, ן קרחיכמו שהיה בעני "ואתה תעמוד יאבדו המה"ו, בתורה
 .בכהונה ולכן המאמין בתורה שנתנה על ידך יאמין, על התורה ששמעו מפיך

 

 (י' שמות כח)" ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם"
 הימין קץ לבניו לגלות יעקב ביקש 'לכם ואגידה האספו ויאמר בניו אל יעקב ויקרא': לקיש בן שמעון ביראמר "

 ממנו שיצא יצחק ואבי ישמעאל ממנו שיצא כאברהם פסול במטתי יש ושלום חס שמא אמר .שכינה ממנו ונסתלקה
 אחד אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם אמרו 'אחד' ה ינולק-א' ה ישראל שמע' בניו לו אמרו ?עשו

 (פסחים נו א) "'ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך' :ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה
ובכל פסוק , ה"שמו של הקב יחודהם עיקר  "ברוך שם"ו" שמע ישראל", פסוקים אלושני ש הקדוש "אלשיך"אומר ה

. "ע ישראלשמ"שהם כנגד פסוק , "ששה משמותם על האבן האחת"נאמר כן ל. אותיות עשרים וחמששש תיבות ויש 
אותיות שבפסוק האותיות כמספר עשרים וחמש הוא בן היו כתובים על האשבטים שה שששל אותיות סך הוגם 

. "ברוך שם"תיבות שבפסוק השהוא לעומת שש , "הששה הנותרים על האבן השנית"מה שכתוב וכן . "ישראל שמע"
 . עשרים וחמש אותיות הנותרים היו שבטיםה שששמות וגם ב( עם הכולל) אותיותיש עשרים וחמש וגם בו 

 

 (ל' כחשמות )" ונתת אל חשן המשפט את האורים ואת התומים"
עיני "נקראים הסנהדרין וזו הסיבה שמאירים לכל העולם הם  ,על מדין םיושביה ,שהדיינים "כלי יקר"מבאר ה

האורים טעם לכך שהה וז, םדיניהבעלי תעלומות של הכל את לאור  יםוציאומ ,יםילהם לעינם משמשים כי ה "העדה
 . נתונים בחשן המשפטהיו והתומים 

 

 (ל 'כחשמות ) "משפט בני ישראל על לבוונשא אהרן את "

, היא שמצופה מאהרון הכהן ,"משפט בני ישראל על לבוונשא אהרן את ", וומרבאשכוונת הכתוב " ספורנו"מפרש ה
 . שיזכו במשפטבני ישראל  תפלל עללה, או מכל כהן גדול שיבוא אחריו

 

  (ט 'כטשמות ) "ומלאת יד אהרן ויד בניו"
 םתמיד חסר לאדם שרוצה בתענוגי, עולם הזה לא נמצא שלימותהיני יבענש "קדושת לוי"רבי לוי יצחק במסביר 

. ותמיד הוא חסר, ת המשגל וכדומהותאומתענוג מכבוד או החסר לו , דהיינו אם יש לו תענוג משאר דברים, יםגשמי
. (יא 'תהלים לד)' לא יחסרו כל טוב' דורשי ה'כי , שעובד אותו אז הוא שלם בכל מי, מה שאין כן בעבודת הבורא

אשר הוא שלם בכל מיני , כי מי שהוא דבוק בחיות ועבדות של האין סוף, עולה על כולם' התענוג של עבודת הו
לומר כ, "ויד בניו ומלאת יד אהרן"שכתוב מה  וזה .ממילא האדם הדבוק בו אינו חסר לו גם כן שום דבר, שלימות

ואז יהיו ידיהם מלא כל , שיהיו דבקים לבחינות הקדושהה גבוהגה להביא את אהרן ובניו למדר אגדשאמר למשה שי
  . עליוןהתענוג הנועם את כי לא יחסר להם שום דבר כשירגישו , טוב
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