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 "ועשו את האפוד"

כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין " ג' ד' הושע בנביא
", מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה, ואין אפוד ותרפים

אפוד ואילו  עבודה זרה זהשתרפים מפרשים ומבואר שם ב
יש  ופלא גדול ,המגיד העתידות אפוד ואורים ותומיםה זה

הם דבר ?? הרי ?שניהםהקשר בין ומה החיבור כאן 
 ???קדושה מול טומאהוהיפוכו, 

שכשאין אפוד קודש אז גם אין , הגאון מווילנא עונה
זמין שפעם היה  ,הכוונהו, טומאה של תרפים ועבודה זרה

לכן היה זמין גם , אז של עבודה זרה טומאה חמורה
אבל בזמנינו אין לא של אפוד ורוח הקודש,  קדושה גדולה

 . אין גם זמינות לקדושהטומאה זמינה של עבודה זרה אז 

כל זה היה עד לעידן הטכנולוגיה של האינטרנט  אבל
טומאת האינטרנט שבשנייה ודומיו, אבל ברגע שיש את 

גם , אם כן חייב להיות אדם יכול ליפול לשאול תחתית
להיפך שבשנייה אתה יכול להגיע לקדושה עצומה וזמינה 

 , אז יש כאן הזדמנות פז!!!מאוד

ניסיונות מטורפים בכל מקום, דבר שלא יש היום  ואכן
את כל הפתחים ליצר  סוגריםאנשים שלא היה מעולם, 

, ליפול מעולם לא היה קל יותר  !!!הרע בקלות הם נופלים
קל יותר להתקדש לגבהים שפעם רק אבל זכור שוודאי גם 

 .יכלו לחלום על זה

בכיס כמו עבודה זרה נמצאת הסכנה לדבר, היום  דוגמא
אנשים בכל העולם  כי היום, הייתה בתוך חיקוש של פעם

צמודים לאיפון ודומיו, עד כדי כך שראיתי אינסטלטור 
בתור בור הביוב מקקים מעופפים סביבו והוא ממתין 

מרותק כל למשאית שאיבה אבל הוא מנצל כל רגע כי הוא 
רגע לאיפון, ממש עבודה זרה, דבוקים בו לגמרי בכל 

 .קותמקום, לא להאמין איזה דבי

על בחור או אברך שילך ברחוב בפה מלא יצחקו רק  הם
 וכן כשיראו בחור או אברך הלומדעם ספר פתוח וילמד, 

באירוע משפחתי או שסופר, חנות או בב ותורהמתנה לב

זה בחור  ??יגידו עליוהם הוא ילמד, מה וכדו' חתונה כ
 !! ועוד כינויי גנאי !!!מצומצם !!!מוזראדם  !!שסתם מגזים

לאיפון הם דבקים בכל מקום גם באירועים  אבל
גם באוטובוס ו גםבסדר גמור מקובל וזה משפחתיים, זה 

ממש דבקות בעבודה זרה,  בכל רגע קטן, בתור לרופא,
 .מוציאו מחיקו מחבקו ומנשקו

, כי רוב זמנם מרוכזים במכשירים לא עובדים העובדים
כי עסוקים  השומרים והמאבטחים לא שומריםשבחיקם, 

!! אוי במכשיר קטן שמקטין את האדם לאפסעולם קטן ב
   לדור זה שאלו הם עובדיו פועליו ושומריו ורופאיו!!!!

אלא בשם השם נזכיר, ולא נבוש מהמלעיגים,  ואנחנו
יהיה , וכך נדבק בתורה ובתפילה בכל מקום ובכל זמן

כי בכוחנו להתגבר על היצר הרע של עבודה זרה של דורנו, 
הזמינה יותר מתמיד קדושה בעוצמה ננצל את כוח ה

 . היצר הרע העצום כנגדבדורנו 

דוגמא, שומע על גדולי ישראל שלמדו עד השעות  ועוד
ואדם אומר הקטנות של הלילה וקמו בבוקר מוקדם, 

, אין מצב שאני ממניגדול זה  !!איזה עוצמהלעצמו: 
לא מסוגל להתמיד עד השעות ואני מת מעייפות כי מסוגל, 
מה אני ? ??, ועוד לקום מוקדםשל הלילה הקטנות

לנוח ולישון  אני חייב !!!אני רק בן אדם בשר ודם ???מלאך
בשביל לקום רענן, אין מצב שאני ככה יתמיד, זה לא 

 !!!הם זן מיוחדיחידי סגולה, אנושי, זה רק לרבנים 

שברגע שיש להם פתאום ראו איזה פלא, יש אנשים  אבל
בעיה מחר לקום מוקדם אין , אינטרנט אין עייפות

שעות בהתמדה עד לשעות הקטנות , הם רובצים לעבודה
לא  גם הם יחידי סגולה וכמלאכיםפתאום , של הלילה

בשביל שטויות במקרה הטוב,  אנושיים,  ובשביל מה????
ובמקרה הרע בשביל להיכנס עוד ועוד לעומקו של טומאה 

, זן בבוקר לקום מוקדם, פלא עצום וכמובןרחמנא ליצלן, 
, חצי מיושבי תבל, וזה מיליארדי אנשים מכוריםמיוחד, 

 .מלאכי חבלה, כן, אבל פתאום כולם מלאכים

קדימה כמו שהם מתמידים לעבירה ולבטלה, וזה כבר מפורסם בטבע האדם בן זמנינו, אנחנו ננצל זאת שנכיר את  אז
שעות הקטנות של הלילה, רק אנחנו מתעצלים, אז כוחות הנפש שבנו, נגיד לעצמינו, אתה כן מסוגל להתמיד בתורה עד ה

זה זמין  ,תנצל את הטוב ואת הקדושה זה אמתיקום ובן אדם מה לך נרדם קום קרא לאלוקיך, כי כוח הרע והטוב שווים, 
 .אמן ואמן היום יותר מתמיד, בהצלחה

 המשך
 

אם לא תנצל את הקדושה העוצמתית הזמינה יותר  וגם
שם, שזה שבח  דוד המצודתב שכת מה זכור נאמתמיד, 

 לעם ישראל, שבימי הגלות הארוכה לא יהיה לעם ישראל
 ".תרפים אין"ובכל זאת  עתידות בו לשאול ותומים אורים

 

 בהם לשאול התרפים אחרי יפנו לא שעם ישראל והכוונה
 יפנו לא גלותם שבימי לישראל טובה בשורה וזה ,עתידות

 השכינה ראתהש שחסר להם אפילו זרה עבודת אל לא
 .ותומים והאורים והמזבח

, אבל דע לך שבלי להתחבר לקדושה קשה לא ולרע חלילה וחס טומאהל תפנהגם אם לא תתמיד בתורה לפחות אל  ולכן
 .בשמחה ובסיפוק להיגרר לטומאה כי הנפש חייבת להתמלאות

 ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור 
 

הרי בפרשת תרומה כבר נצטווו  יםהמפרש מקשים
  ?כפילות?כאן להביא שמן למאור, אז למה יש 

שמן למאור,  "ויקחו לי"בפרשת תרומה כתוב למה  וכן
למה בפרשת  קשה ועוד ??"ויקחו אליך"ואילו כאן כתוב 

  ??"תצוה" בפרשה כתוב כאןאילו ו "דבר"כתוב תרומה 

את לדרוש  לקחתשמשה הצטווה תב, וכ רמב"ןהוהנה 
והשמן  ,במדבר שמןכי אין דרך לעשות השמן מהנשיאים, 

 .משמרתב הנשיאים היה אצל

שמה כוונתו שהשמן היה  לכאורה צריכים ביאור, ודבריו
שמן אם הכוונה שהיה להם  במשמרת אצל הנשיאים,
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?? מצרים, אז למה דווקא הנשיאים הביאולמאור עוד מ
כדברי  ןהמביחד עם במדבר הנשיאים מצאו את השמן  ואם

מהם את  לדרושלא מובן למה צריך  אם כן ,התרגום יונתן
מיד לבוא  צריכים היובעצמם הנשיאים  הרי ,המשמרת
 ??להחזיר את המשמרתמרצונם ו

שכתב לכאורה,  ניםמוב אינםהרמב"ן דברי המשך  וגם
הוא זך ה אם יראשלמשה שיביאוהו  - "אליך ויקחו"

 התרגום יונתן כדברי נאמרולכאורה אם  ,וכתית כראוי
 ,יחד עם המן מעשה ניסיםבשהשמן הגיע בענני הכבוד 

משמים איזה צורך יש למשה לבדוק את איכותו, הרי 
 ???וודאי הגיע דבר מושלם

 - "מאת בני ישראל" הפסוק קשה שכתב על המשך ועוד
, והרי אשר ימצא בידםבני ישראל שיקחו השמן מאת 

אצלם ממה שהיה הרמב"ן כתב שהנשיאים הביאו 
וגם לכאורה אין צורך ולא מצוי שמן במדבר אז במשמר, 
 ? לקחת גם מבני ישראל??לא שייך 

" זה ויקחו" שכתוב תרומהפרשת מבאר, שב רשב"םהו
" והתצ"בפרשתנו זה יש אבל כאן  ,לצורך המשכןהיה זמני 

חובה שכשיגמר השמן שהתנדבו בנדבת המשכן, דהיינו 
 .לדורותזה מיד ואה צווש ,לכל הדורותשמן עוד להביא 

למה חשוב להזהיר עכשיו וכי  ,לא מובןלכאורה זה  וגם
 ותפולתקלדאוג לשמן באמצע מצוות הכנת המשכן 

הרי לעכשיו כבר  ",ולדורות מיד"ומה שייך כאן  ???ותהבא
 המשכן??? תנתנו בנדב

הציווי  תנופרשבכתב שש  ,חולקנראה ש הרע"ב ובאמת
 שכתוב בפרשת אמורווי אילו הציולפי שעה,  לשמן זמני

 , זה"צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זךשם "
 .לדורותואזהרה לישראל 

גם על התרומה  תמדבר תנופרש שאכן, ענ"דל ונראה
הזמני , ואכן העתידית של השמןעל התרומה הזמנית וגם 

כשיגיעו לארץ בעתיד תקבל י, והעתידי התקבל מהנשיאים
על הסתירה גם  עונה וזהמכלל עם ישראל, ישראל 

 .בדברי הרמב"ןשלכאורה קיימת 

הנשיאים מצאו את השמן הזמני של תרומת המשכן  אכןש
 זאת הם ובכל, כמו שכתוב בתרגום יונתןיחד עם אבני השהם 

במלאכת המשכן  כימיד, אותו ולא הביאו  על השמןשמרו 
שמן פשוט שהוא   שמן המשחהגם עבור צריכים שמן  היו

ולא הביאו הזך והמושלם שמרו על השמן  הם לכןיותר, 
בכדי ששמן זה ישמש מיד עם כל תרומות המשכן, אותו 

 ולא ישתמשו בו בטעות למשחה., אך ורק למאור

קודם בפרשת תרומה היה דיבור כללי שיתרמו, וכאן  ולכן
את השמן  מהנשיאיםשייקחו היה ציווי מיוחד  בפרשה

חתו של משה , כי זה יהיה תחת השגששמרו במשמרתהזך 
 . שמור למאור בלבד

צווה ע"י גם השמן העתידי, כי משה רבינו  הוזכרוכאן 
לבדוק את השמן שקיבל מהנשיאים כפי  בורא עולם

 לבדוק את השמן שיתקבל בעתיד מעם ישראל, שחובה
כמו שעכשיו יש ציווי לתרום מיד, כך גם בעתיד יש לתרום מיד ואולי 

 ראש בבית המקדש.שמן למאור שיהיה מוכן זמן רב מ

שהביאו הנשיאים השמן  שהרי ,חידוש גדולבציווי זה  ויש
הגיע דבר וודאי ומהשמים היה ממעשה ניסים, עכשיו 
כי היה  את איכותו, בכל זאת הביאו למשה לבדוק, מושלם

יביאו כלל השנים הרי בהמשך ש, הזהרה מיד ולדורותכאן 
, םשלא הגיע ממעשה ניסי שמן זית זךבתרומה ישראל 

על כן לבדוק היטב האם אכן הוא זך,  חייביםאז בוודאי ש
, גם שמן של כבר מהתחלה נקבע שכל שמן צריך בדיקה

 .מעשה ניסים

, כי קשה לאדם זירוזשזה לשון צו יש כאן לשון  ולכן
כאן היה מיותר שהרי , לעשות פעולות מיותרות כביכול

, למשה בדק כראוי ולא זלזבכל זאת ו, מעשה ניסים לבדוק
שיתרגלו ששמן זך צריך בדיקה  השקיע לדורותכי הוא 

 ., ומשה בדק בתמימות כראוי ובאמתאחריו כראוי

, שבזכות המאמץ שמשה בודק דבר "ויקחו אליך" וזה
שיהיה מזכה את משה שלכאורה מיותר לבדוק אותו, זה 

 .על אהרן שנכתבכדרך , בתרומת המשכן לו חלק ושייכות

שב שכל מיני החלטות של הרבנים ממש לא קשורים אליך, ואצלך זה לא שייך ורק לחלשי שגם אם אתה חוללמדנו, 
אופי וסתם עמך או קלי הדעת וכדו', דע לך שבורא עולם מעריך אותך דווקא אם תלך בתמימות ותקיים את ציווי הרבנים 

 ול בחינם.גם בלי סיבה ותועלת עבורך, כביכ כפי שדורשת התורה "ושמרת לעשות ככל אשר יורוך"
 

לך שלפעמים תגלה שרימת את עצמך ובאמת תקנון הרבנים תעזור לך ותציל אותך או את משפחתך הקרובה, ואפילו  ודע 
אם לא מיד אתה תגלה זאת בהמשך החיים, וגם אם לא אתה בהקפדתך לקיים את תקנתם אתה מחזק אחרים הזקוקים 

גדולה משלהם, וחלילה אל תהיה מהפורצי גדר שעוונם קשה לכך, וזה הקרבה גדולה לעשות מצווה בתמימות, ושלך 
  .תהיה הראשון המראה דוגמא לציות לדברי רבותינו, וממך ילדו וכן יעשומנשא, אלא 

המשך - בקר עד מערב

לא תרם ש היה מצטעראהרן ש בהעלותך במדרש כתוב
לו הקב"ה שלך גדולה משלהם  אמרכשאר הנשיאים, 

 .תשאתה מטיב ומדליק את הנרו

 ייתכן שזה בהדלקת הנרותלאהרן  שהייתה והמעלה
  .השלא שינמלמד  רש"יוכתב  "ויעש כן אהרן"כתוב כ

שחוזרת על  עבודה יום יומית קבועה היאש היא והמעלה
 ,חייבים להמתין עד שהשלהבת עולה מאליה וגם, עצמה

 ולאדם שרגיל בהדלקה שכבר מנוסה בהדלקת נרות,
להמתין  מיותר ה נראהלפעמים מתוך ניסיונו הרב ז

בכל זאת אהרן הקפיד ולא זלזל, שהשלהבת תעלה מאליה, 
יותר ממתנת עוד  !!זה נחשב התרומה הגדולה מכולםו

  .ערך ייקרשל פריטים שהקריבו רשימה הנשיאים 

הגדול של אהרן שהיה חייב לדאוג שיהיה הניסיון  ואולי
שהנר  שכתוב, למרות רק עד הבוקר ולא יותר מכךשמן 

 .כל היוםגם מערבי דלק ה

 רבי חנינא סגן הכהניםשאמר  במדרש תנחומאכתוב  וגם
דולק מראש השנה עד במנורה שהיה היה  ניסיםמעשה 

, ואם נעשה נס כזה הרי שכל הנרות דלקו גם ראש השנה
שנוח לבורא עולם א רק בלילה, ומשמע לך היום ובמש

 .שהנרות ידלקו גם ביום
 

והקפיד חרג מהציווי,  זאת אהרן לא שינה ולא בכל
, ולא זלזל בציווי בטענה שלא שיהיה בדיוק רק עד הבוקר

נורא אם ידלק עוד קצת במשך היום, אדרבא זה רק מעלה 
התאמץ בתמימות לכוון בעובי הפתילה  אלאולא חיסרון, 

 שיידלק בדיוק כל הלילה בלי שום נגיעה ביום.
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ך קיום מצווה ומתוך לשם שמים, כאשר יש לנו תירוצים כרימון שכל שלפעמים הניסיון הגדול הוא דווקא מתו, ללמדנו
לשם שמים ה של המסכהזה רצון ה' האמתי, אבל בבדיקה יסודית תגלה שמאחורי ש וברורמעשנו לשם שמים ממש 

מסתתר עצלות או מידה מגונה אחרת ואפילו סוג של רשעות, לכן עלינו לקיים מצוות ה' בשלימות ובתמימות ובלי 
ונות, ואם נתנהג בתמימות ונבטל את השקרים של הלשם שמים, נזכה גם לברכת ה' כפשוטו בלי תירוצים חשב

 אמן ואמן. והתחכמויות בקרוב

 המשך -ויקחו אליך, פח השמן הטהור 

מצוה להדליק , שכתב: "הרא"שזה מובנים דברי  ולפי
, בשבילך אלאתדליק, לא בשבילי , אמר לו הקב"ה בלילה

שלא היה לו חלק בקרבנות  בצעראהרן ולפי שהיה 
תטול חנוכת המנורה הנשיאים בחנוכת המזבח א"ל 

 ."לבדך

 שבתחילה תחילת דבריו לסופם,יש סתירה בין  ולכאורה
כתוב  , ואילו בסוףלמשה – בשבילךכתב שההדלקה היא 

  ???ואהרן לבדחלק שחנוכת המנורה זה רק 

 הוא אהרן שאכן ייתכן שהכוונה כאמור קודם,  אלא
הטיב את לבדו הוא ש בכךוהיה לו חלק לבד הקריב ש

לה עשהשלהבת תתמיד השקיע כאמור הוא ו הנרות
, אבל לא בהדלקההיה זכות משה לגם  אבלמאליה, 
את איכות  בדקהדלקה ממש, אלא בכך שהוא במעשה 

כפי ו, "ויקחו אליךבביאור " הרמב"ןכדברי  השמן
ההדלקה ניין זה לעולכן  ,קודםבזה  שהרחבנו את הביאור

  בשביל משה.– הייתה בשבילו

, תורה שבעל פהה מיסודות שהרי, יש כאן יותר מזה אבל
 ,שלא יכשלו באיסור תורה בכדי לעשות סייגים לתורהזה 

גדרות וגזירות כך לא יתקרבו תקנות על כן חכמים תיקנו 
 .להיכשל חלילה באיסורי תורה

קה של ההקפדה על הבדיבזכות ש "ויקחו אליך" וזה
 תמיותרוממילא הבדיקה היא שבא בנס למרות  השמן

שמן הבשביל המשך תרומות  היהכל זה זה  בכללכאורה, 
בוודאי שלא בדרך נס, ש שהוכנוכלל ישראל, שתרמו 

עבור יש לבדוק  תכף ומיד בדיקה, על כן כבר מיד חייבים
, תקנת חכמים באיסורי דרבנן כענייןוזה , הדורות הבאים
 .בכדי שיישמר כראוי האסור מן התורה שאסרו המותר

טמון כי  קיבל משה מתנהבהקרבתו " ויקחו אליך"ב ואכן
תקנת חז"ל וגזירתם,  - התורה שבעל פה ישורשבזה 

 כלל ישראל מיד ולדורות.לומחזקת את התורה שבעל פה 

ולעשות גם דברים  שעיקר ההקרבה זה לא הערך הכספי, אלא הערך הנפשי והאכפתיות להשקיע מכל הלב, ללמדנו
 .אדם לעשותם, רק בשביל תועלת עתידיתנפש המיותרים שקשה ל

 

אכפתיות היא כל סכום, אלא ולשלם האכפתיות, זה לא לקנות לילד כל מה שהוא מבקש וגם עוד לפני שהוא מבקש כן  כמו
זמן יך ולהשקיע בהם סבלנות שלך לרדת לרמה של ילדובעייפות שלך, למרות המהמנוחה שלך  - לוותר מהנוחות שלך

 .", תגדל משפחה לשם ולתפארת אמן ואמןשלך גדולה משלהםכך יהיה "מיד ולדורות, ומחשבה מעמיקה וזה חובתך אבא 

 "ואפוד"
 

לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא )שהוא  -רש"יכתב 
שהוא כמין סינר שקורין פורצני"ט  "ולבי אומר לי" לבוש(,
 ."על הסוסים שחוגרות השרות כשרוכבות")שורץ( 

 בנותיושהיה זוכר זאת מילדותו או רש"י אם  ולכאורה
היה מזכיר זאת בכדי שנבין איך רש"י כנראה , אז סיפרו לו

, ולא רש"י מה חוגרות השרות כשרוכבות על הסוסיםידע 
 .שראה זאת בעיניו הקדושות

, שרש"י התבטא בלשון ולבי אומר לי, כי מפורסםאלא 
ה של שרות רוכבות, ואז רש"י התפלא שנכשל בראי

כשהתבונן בדבר מדוע  קרה לו דבר זה, קלט שבכוונה 
, וכפי לו זאת בכדי שילמד את צורת האפודמשמים הראו 

 . שלאחרונה שמענו ש

ברגע שרש"י אחרי הבין שלא הייתה לו אזי  ואם זה נכון
לא התבייש לברר איך בדיוק הוא נפילה בראיה אסורה, 

ות השרות בעת הרכיבה, כי ברגע קוראים לבגד הזה שלובש
שמפני  ויתכןהלימוד אז הוא לא התבייש,  עבורשהבין שזה 

חשש לשון הרע הודיע להם שמטרתו לבאר מה זה אפוד, 
 ואז אמרו לו שזה "פורצני"ט )שורץ(".

ועוד בהמשך שוב רש"י נוקט לשון זה, וזה לשונו " אומנם
יונתן  , שתרגוםאומר לי לבי שיש ראיה שהוא מין לבוש

וגם במעשה תמר  ,כרדוט דבוץ -" ודוד חגור אפוד בד"
כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות אחות אבשלום "

 ונשאלת השאלה  ,"כרדוטין -מעילים ותרגם מעילים 
? "??ועוד לבי אומר לי"בלשון רש"י למה כאן שוב השתמש 

 ??הרי כאן זה כבר ראיה ולימוד רגיל מפסוקים?

וונה נקט לשון זה גם בלימוד הרגיל, לי שרש"י בכ ונראה
להודיע לנו, שכמו שהוא רש"י הקדוש התבונן בעניין 
המוסרי שקרה לו בחקר הלב ולהגיע לאמת הנסתרת, כך 
בדיוק הוא גם מתבונן וחוקר בכל לימוד תורה שהוא לומד, 

אותו לב הן במוסר והן בלימוד זה  בי אומר לייהלדהיינו 
 .  התורה

רבי חיים הגאון פור שמספרים בשם מזכיר לי סי וזה
שפעם הלך עם תלמידו וראה חתול שחור רץ  מבריסק זצ"ל

רב חיים התחיל לחקור בפני התלמיד, ואחרי חתול לבן, 
, החתול השחור רודף אחרי החתול הלבן, האם יש לחקור"

כרגע שניהם באותו כיוון ועוד כמה רק  שהוא לא רודףאו 
אכן אולי  ומצד שלישיו, רגעים הם יתפצלו כל אחד לדרכ

אבל אין כאן רדיפה,  ,שניהם צריכים להגיע לאותו יעד
, רבי הוא התלמיד עומד משתההו ??"?אלא סתם ריצה

 תועלת? מה ?למאי נפקא מינא, מה זה משנה: שואל
חתול שחור חתול לבן כן רודפים לא רודפים  בחקירה זו??

 מה זה משנה????

הבנת מועיל לכי  נפקא מינא, זה רב חייםלו  ענה
עמוד א' למעלה,  תוספות במסכת עירובין דף עג'ה

ולא מצא אפילו רמז קל מיד חיפש בתוספות  התלמיד
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חזר  ושובהרצים ברחוב, וכ"ש לחתולים  הקשור לחתולים
, בדקתי בתוספות ולא מצאתי רבינולרב חיים וטען לו: 

 ??זכר וקשר בכלל לעניין החתולים?

מתרגל להתבונן ולחקור אם אדם לו רב חיים בחיוך,  ענה
זה יעזור לו , אזי בכל דבר ולא לראות ראייה שטוחה

 ובכל לימוד שהוא לומד בתורה הקדושה. בתוספות

בכל עניין שבהתבוננות ובעמקות, יהיה הכל ש, צריך גם בחיים גם ברחוב גם במוסר וגם בלימוד, "ליבי אומר לי", אותו כן
ביראת בעמקות ו, ללמוד תורה ות רוחניותיות שטחי, ושהתבוננות תביא אותנו רק למטרולא לה להתבונן היטבהלב צריך 

 , "וטהר ליבנו לעובדך באמת" אמן ואמן.שמים וניקיון הלב

 המשך - "ולבי אומר"

והוא  שרש"י נוקט בלשון הזה,בלבד  אחד עוד מקום יש
 על מברך אינוש "אומר ולבישכתב " עירובין נ' א'בגמרא 
 לה.לבט ברכה יהיה לאבכדי ש הסמיכה עלו התנופה

שרש"י התאמץ בכל כוחו למצוא מקורות  וייתכן
לפירושיו, ורק כשלא הייתה לו ברירה כי לא מצא רק אז 
השתמש בסברת עצמו, או שאמר איני יודע כי לא רצה 

 להמציא סברה לא בטוחה מעצמו.

כן אין עוד בש"ס ובתורה כולה דבר שרש"י החליט  ואם
א מוכרחת, אבל בשביל זה צריך להיות ת"ח גדול מסברה ל

 לדעת האם זה נכון. 

", כי לירק כאן לגבי האפוד נקט רש"י "ולבי אומר  אבל
אומר " –כאן זה היה חייב להיות דבר ראשון לרש"י עצמו 

", שזה גילה לו שלא נכשל חלילה במראה שלא מתאים לי
 לצדיק, אלא להתלמד וללמד וכאמור קודם.

שאסור לראות שום ראיה אסורה, עד כדי כך שאם כל השמירה בכל זאת נכשלנו עלינו לברר לעומק מה סיבת  ,ללמדנו
הדבר וללמוד מזה לעתיד או לתוספת שמירה אם צריך ושייך, או תועלת אחרת כפי שמפרשים שרש"י למד ממראה נשים 

 חית את נשמתנו ולהביאה לבאר שחת חס ושלום.עם האפוד, אבל סתם לראות אוי לנו אוי לנפשנו חלילה לנו להרוס ולהש

 ויקחו אליך להעלת נר תמיד

כתוב, אמר בורא עולם, וכי אני תצוה ו'  תנחומא במדרש
להאיר בשביל  אלא?? צריך שתאירו לי" יוצר אורהבורא "

העין הזו לבנה, אמר ר' יוחנן  :מוסיף המדרש לך למשה,
א מהחלק ל ??, מאיפה הוא צריך לראות?והשחור באמצע

, ואת האדם רואה רק מתוך השחורהלבן?? אבל זה לא כך, 
אור העיניים אתה לא יכול להבין, ואתה מבקש להבין את 

  !!!!דרכי

י שנמצא מאחר מביא המדרש רעיון דומה, " ובמקום
רק את מה שנמצא באור, ואילו מי  ??בחושך את מי רואה?

וש הקד אבלשנמצא באור אינו רואה מה שנמצא בחושך, 
 ".רואה מה שבחושך וגם מה שבאורברוך הוא 

 

בחנוכה, "שהתבוננתי בנר הקדוש, של חנוכה,  דרשתיו
מקיף אותו אור שוראיתי שצמוד לפתילה עיגול שחור 

 זה אש שמאיר".  עם השחור אדום צהוב וביחד

חוט משולש של רעיון אחרי דברי המדרש, יש לנו  אבל
ור אצל בני שהא, שהמכנה המשותף הוא, בקשר לאור
 .מהחושך ומהשחורגם האדם בנוי 

אור, שנקיף את השחור באור מאיר ה, שלכל אחד מאתנו יש שחור של עבירות, אבל ככה בנוי עצום מזה מסר ולמדתי
לא יציבים, אבל עדיין מאירים לתפארת, לפעמים לא יציב, כי גם אנחנו הוא לפעמים הוא מרצד לפי הרוח, וואדום וצהוב, 

 השחור שבנרות. כמואוש, אתם מאירים למרות כל הנפילות, זה האור שמאיר בדיוק ידים אל יולכן יהו

 המשך

שמתוך החושך אפשר לראות את  אפשר ללמוד,דבר  ועוד
 כשאתה בחושך עדיין יש בכוחך להתחזק, אז גם האור

 .ולראות את הטוב שבאורולראות את האור ולהגיע לאור, 

שנמצא  הצדיק - באורלפי זה יוצא שמי שנמצא  אבל
ולכאורה המשמעות , יכול לראות את מי שבחושך לא באור
, יכול לראות ולהבין את הרשעיםלא  שהצדיקהיא 

 ??להתקרב אל האורלרשעים לעזור ממילא הוא לא יכול ו
 הייתכן???

יתכן שזה בדיוק מה שבורא עולם אומר למשה,  אבל
כשאין  " האור הזה שמדליקים בלילה במשכן,יקחו אליך"

 !!זה בשבילך, משהשם אדם כי אין עבודה בלילה, 

 כפי שישתקבל גם אתה כוח של אור  אתה משה שגם
, רואה בכל מצב את כולם הקב"הלבורא עולם, שכפי ש

 קדוש וטהורצדיק לכל זה עבר כוח קיבל כך משה וכפי ש
 ,באשר הוא שםיכולת להבין ולעזור לכל יהודי שיהיה לו 

 . ק מהחושך ונמצא רק באורלמרות שהצדיק רחו

, שאם נפלת וכשלת אל תבוש לגשת לצדיק הקדוש והטהור, ואל תתפתה ליצר הרע שרוצה ברעתך וטוען לעומתך ללמדנו
שהצדיק הקדוש לא יבין אותך ורק יצעק עליך וירחק אותך ויגרום לך נזק ולא תיקון ועזרה כנדרש, דע לך שזה שקר כי כל 

את כוחו של משה להנהיג את עם ישראל שמתוך האור הם יראו גם לתוך החושך ויעזרו לכל הצדיקים שבדורנו קיבלו 
 השרוי בחושך להוציאו מאפילה לאורה אמן ואמן.

 

 ישראל בני מאת לדרתם עולם חקת ה' לפני בקר עד מערב -זית  שמן אליך ויקחו
 

האריכו בכוונת התורה במצוות הדלקת  המפרשים
 "?? לםחוקת עוכשכתבה " הנרות

שבורא  במדבר ח' ב' האבן עזראעל פי מבאר  המשך חכמהו
אומנם  'מכילתא דפסחא אע"פ עולם לא התגלה למשה בלילה 
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 משה רבינולהקב"ה התגלה אזי הנרות במשכן דלקו כאשר 
 .גם בלילה

  

שלמרות שאסור לדון  חו"מ ה' ב'בסמ"ע מצאנו  זה וכעין
לדון גם  דין תורה בלילה אבל כשנרות דולקים מותר

 בלילה.
 

בשאר הדורות שלאחר משה רבינו, אז הדלקת הנרות  אבל
", כי אין להם טעם והסבר לקיום המצווה חוקהם בגדר "

 בלילה דווקא, ובפרט כשאין עבודה בלילה באוהל מועד.
 

זצ"ל, שכתב  רבי יונתן אייבשיץנוסף ראיתי בשם  והסבר
ת שבזמן בית המקדש מובן שלא היה צורך להדליק א

המנורה ביום, כי בבית המקדש היו חלונות, אבל במשכן 
שלא היו בו חלונות אם כן היו צריכים לכאורה להדליק 

 נרות גם ביום, 
 

" דהיינו חוקת עולם לדורתםזאת לא עשו כן, כי " ובכל
שלא ישנו את המצווה פעם כך ופעם כך, אלא תמיד היא 

ליקו נרות בלי שינויים, ולכן גם במשכן הדבעשייתה ושווה 
 רק בלילה ולא ביום.

 

שאין , לכאורה יצא לנו נחבר את שני ההסברים יחד ואם
, שבתקופת בית המקדש הכל מובןכי  -" חוקת עולם" כאן

מובן  ואילו בתקופת משהביום,  הדליקומובן שלא 
שהדליקו רק בלילה כי היה תועלת מהדלקת הנרות בלילה 

התנבא משה נרות בלי הגם כי  ,ביום משא"כלמשה רבינו, 
 מתנבאים ביום.הככל הנביאים 

 

שבכל זאת מסתתר כאן סוד שלא מובן, שאכן אם  אלא
אין עבודה בלילה, לשם מה יש מצוות הדלקת הנרות בזמן 

שכמו שביום יש אור ואין צורך בנרות, כך בית המקדש?? 
, ולבורא עולם אין צורך בלילה אין עבודה ואין צורך בנרות

אז מה , לא זקוק לאור "יוצר אור"דרש שבאור, כדברי המ
 סוד הדלקת הנרות???

 

פרה , והיא "מצווה מקבילה למצווה זו, יש הנהשונקדים 
לטובתך, ומצד שני  -"ויקחו אליך, שגם בה כתוב ""אדומה

כותב  בפרשת חוקתשם  החזקוניו ,"חוקת התורה"כתוב בה 
בו , ובעצם זה הזמן ששפרשה זו נאמרה בא' ניסן שנה שניה

אהרן ובניו התחילו להדליק את הנרות בבית המקדש, 
 .נראה שיש קשר בין הדברים, ודבר תלוי בשני ולכאורה

 

שהיה עוד לפני מתן כתב שבמרה  שמות טו'שרש"י  ואע"פ
 בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן תורה
, זה לא סותר (מ' מהגמרא סנהדרין) ודינים אדומה ופרה שבת

 .חזקוניאת דברי ה
 

משה ידע את המצווה והלכותיה עוד לפני מתן ו שיתכן
 טעם המצווה התגלה למשה רק בפרשת חוקת, אבל תורה

שהאבות קיימו  וכמו, כמעט שנה אחרי מרה ומתן תורה
את כל התורה כולה כמפורש שאכלו מצות בפסח, למרות 
שעדיין לא היה יציאת מצרים, כי טעמי המצוות התגלו 

  .לאחר מכן
 

דברים שלא נתגלו למשה נגלו   'רבה יט דכתוב במדרש  ואכן
הקדוש  "האור החיים" וביארלרבי עקיבא וחבריו, 

גם כל מה ו ,וודאי נאמרו למשה מסיניכל התורה שעיקרי 
לחבר בין החידוש  אבלשתלמיד וותיק עתיד לחדש, 

זה  וההלכה שבתורה בשעל פה למקורות שבתורה שבכתב
 .בריולרבי עקיבא וחהתגלה 

 

גם הלכות פרה אדומה אכן ניתן למשה בהר סיני  וכאמור
אבל טעם פרה אדומה התגלה למשה  ,או קודם במרה

אחרי מתן תורה כשהדליקו את הנרות במשכן על ידי 
בדיוק באותו יום נתגלה ש, כדברי החזקוניאהרן ביום א' ניסן 

 .למשה טעם חוקת פרה אדומה
 

 המשך
 

  פרה  אליך  ויקחו" על הפסוקבמצוות פרה אדומה  והנה
פרה " – שמך  על  נקראתהיא   לעולם :כתב רש"י "אדומה
", וגם בכל אפר פרה ערבבו בו מאפר שעשה משה שעשה
 משה.

 

 מגלה אני לך :למשה ה''הקב שאמרכתוב  במדרש והנה
ולכן מערבבים בכל פרה , לא ולאחרים אדומה פרה טעמי

כי רק משה רבינו שעשו מאפר פרת משה רבינו,  אדומה 
 - שמך על נקראתהיא  לעולםעשאה עם כל הכוונות, ולכן 

   .משה שעשהפרה 
 

ההבדל בין לבאר את מלובלין כתב  שפירא והמהר"ם
 א' בראשית מתנחומא דברים לג' ב'רש"י ש, משה לעם ישראל

על כתב שהקב"ה נתן לישראל תורה הכתובה אש שחורה 
 .לבנה גבי

 

 לו שנתן התורה"כתוב  כה' ב' שקליםבירושלמי  ואילו
 ,היא שחורה באש חרותה לבנה אש לו נתנה למשה ה"הקב
 .מאש חצובה ,באש מובללת אש

 

שחור ש, בין הלשונות הסביר את ההבדל המהר"םו
בהיר  לבן מסמל על יוםואילו לא מובנים,  מסמל חוקים
  .מובנותהמצוות ה את ומובן, ומסמל

 

ואכן להם ניתנה  ,להם ליהודים החוקים לא מובנים ולכן
, , ונפרדת מהלבןעל גבי הלבן שהיא השחור תורה מאש

 .מובניםהחוקים גם  אצל משה ואילו
 

וכלשון , הלבן מתוךהוא השחור אצל משה  ולכן
שאש מעורבבת ובלולה הלבן עם השחור, כי  הירושלמי

 ".אש מובללת באשאצלו כל התורה מובנת לגמרי "
 

בדל בין הבנת משה ההעוד קצת ב להוסיף וחשבתי
החוקים שבתורה מקיימים את חוקי  שכאמור, לשאר העם

בריתי יומם ולילה חוקות  "אם לאהטבע, כמו שכתוב 
, שעל ידי חוקי התורה ירמיה לג' כה'שמתי" שמים וארץ לא 

 .מקיימים את חוקי הבריאה
 

חוקי הבריאה יש בהם דברים שקשים בגם  והנה
, אמר ר' יוחנן: חומאמהמדרש תנשהבאנו  וכפי, להשגה

, מאיפה הוא צריך לראות? העין הזו לבנה, והשחור באמצע
  לא, מהחלק הלבן!! 

אור , ואת האדם רואה רק מתוך השחורזה לא כך,  אבל
העיניים אתה לא יכול להבין, ואתה מבקש להבין את 

  ואת חוקתי??? דרכי

כן אדם שבחושך רואה רק מי שבאור, ומי שבאור  וכמו
רואה מה הקדוש ברוך הוא  מי שבאור, אבלאה רק ור

כי אין לו הגבלה בראיה בין אור  -שבחושך וגם מה שבאור
  .לחושך"

 מלמד אותנו מהראיה של האדםבעצם בורא עולם  וזה
שנדע שאצל בורא עולם הכל  דווקא מתוך השחור שבעין,

 .והוא טמן בנו כוח זהאחד הכל ראיה ובלי הגבלות, 
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למשה,  אמריתכן שזה בדיוק מה שבורא עולם לי ש ונראה
, האור הזה שמדליקים בלילה במשכן" יקחו אליךו"

 .זה בשבילך משהכשאין שם אדם כי אין עבודה בלילה, 
 

כמו  ,כוח של אור כמו שאצל הקב"הגם אתה  שתקבל
אצל הקב"ה , כי בחושך ובאוררואה בכל מצב שהקב"ה 

  .הכול כאחד ממש
 

 שתראה כראיית הקב"ה, ה ותראהגם אתה משה תזכ כך
, וכאמור קודם שתראה בלי הגבלותהכל כאחד בבהירות 

 .כל רשע הנתון בחושך שתוכל לעזור לו
 

 ,החוקים כוללכל התורה ותבין את תראה  משה רבינו וגם
  .מכוח הדלקת הנרות, וכל זה מלובלין כדברי המהר"םו

 

ורא , שכל דבר בעולם בין בתורה ובין בחוקי הטבע, יש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל הם באמת מובנים לבללמדנו
ממשיכי דרכו, ולכן גם אם אנחנו נתקלים בקשיים עצומים ולא מובנים צדיקים משה רבינו, שמשפיע מהבנתו ללעולם או 

לפעמים דווקא כשאתה בשיא החיזוק דווקא אז הכל מתמוטט לך ואתה לא מבין, ולא לאבד תקווה, לא לאבד את האמונה, 
 לראות? צריך מאיפה הוא, באמצע והשחור, לבנה הזו העין יוחנן:' ר "אמרר את משפט המפתח לא מובן!!! זכו ממש זה לא הגיוני!!!הרי למה??? 

להבין את דרכי ואת  מבקש ואתה, להבין לא יכול אתה העיניים את אור", השחור רק מתוך מהחלק הלבן!!   אבל זה לא כך, האדם רואה לא,
 ???"חוקתי
 

יוק את עבודתך ואת קדושתך, ואת מאמצך הרבים ואת כל המסירות שבורא עולם יודע בדותירגע בידיעה תתנחם  אבל
זה בדיוק התוכנית  !בעצם זה לא בלגאןדע לך שונפש שלך, והוא מבין בדיוק למה כל הבלגאן קורה לך בדיוק עכשיו, 

ות ידיים ואתה בידיים טוב ,מובן אצל בורא עולםזה  ,זה מסודר !!עתירג אזהמסודרת של בורא עולם רק אתה לא מבין, 
 של אבא אוהב.

 

 ויקחו אליך שמן זית להעלות נר תמיד

בפרשת בהעלותך כתוב, שאמר הקדוש  תנחומא ובמדרש
ברוך הוא למשה לך אמור לאהרן אל תירא, לגדולה מזו 
שהקריבו הנשיאים אתה מיועד ומתוקן, שהקרבנות 

, אבל הנרות הם לעולםרק בזמן שבהמ"ק קיים,  נוהגים
הברכות שנתתי לך  ן, וכ"מנורה יאירומול פני האל ש"

מה  ונשאלת השאלהלעולם,  םלברך את בניי, אינן בטלי
, הרי משחרב בית המקדש הכוונה שהנרות הם לעולם
הדלקת  לנו עוד את מצוותשיבנה במהרה בימינו אין 

 ???נרותה

 עולםלחוכמה  השפיעומנורה הוזך  ששמן זיתייתכן  אלא
שהרוצה  ב"ב כה' ב' הגמראכמאמר ו, לנצחמשפיעים זאת ו

יתפלל בנטייה לצד דרום כי המנורה  - ידריםלהחכים 
 כפשוטו. וזה נר תמיד הייתה בדרום,

לפי ההכנה כך גודל ההצלחה  כיכך למה???  וכל
, והיות ומשה הכין את השמן למנורה תכף ומיד וההשפעה

חודשים רבים לפני קיום המצווה כפי שנראה במאמר 
כבר אין הדלקת נרות, ועד פיע גם כשהסמוך, לכן זה מש

 לימינו ממש.

 על פי" עצי שיטיםעל " בפרשת תרומהכפי שכתבתי  ולכן
 תלמוד, סכוין בטל סברן אבד תאמר שלא יומא עב' הגמרא

 ם!!ולעולמי לעולם םשעומדי "עומדים שטים עצי" :לומר
ריפאו מהמשך המדרש, שעצי שיטים אלו  וכפי שהבאתי

, וכן הארכתי אל בזנות בשיטיםאת החטא שחטאו ישר
אלף  24שם על פי המקובלים שבזה תוקן תורתם של 

, ועד עצם היום ולנצח תלמידי רבי עקיבא על ידי רשב"י
 הם עוזרים ומסייעים לתקן את עם ישראל. 

על  והתשובה , שזכותם עומדת לעד??כוחם כה רב ולמה
 אבינו יעקבש שהביא רש"י בתרומה תנחומא רביפי המדרש 

 ,במדבר משכן לבנות ישראל שעתידים הקודש ברוח צפה
 עמהם ליטלם לבניו הוצוו ,ונטעם למצרים ארזים והביא

 .ממצרים כשיצאו

יעקב הכין את שנים, אם כן  210במצרים היו  והנה
וכגודל ההכנה , שנה לפני שהיה בהם צורך 210הקרשים 

, לכן כוחם עומד לעד, זמן רב אחרי כך גדול העוצמה
 מו את תפקידם כמשכן בנוי.שסיי

תורת משה, ויתכן שלימוד התורה בעיקר  - שהאור שבמנורה הדולק בלילה מאיר ומחכים את לומדי התורהללמדנו 
 !!חוכמה קדושה וטהורה וצלולה, זהב טהור מקשה- כשמן זית זך אור נקי וצלוללימוד זה  ,זמן בו הנרות דלקו בלילה

 ביום ובלילה.בהתמדה תורה בקדושה לומדים אשריכם ה !!כפתור ופרח !!מושלם

 "ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד"

משה רבינו ההלכה הייתה ברורה לעם ישראל,  בתקופת
, וכל זה ת בהלכהוהמחלוק וורק באמצע בית שני התחיל

ולכן  ,מבורא עולם והתרחקנו קצת, בגלותבגלל שאנחנו 
 .מיםיש דעות מה בדיוק התכוון ורוצה אבא שבש

השיבה שופטינו " 18זה אנחנו בוכים, בתפילת  ועל
שלא יהיו מחלוקות בעם  ,"כבראשונה ויועצינו כבתחילה

והסר ישראל, אלא תהיה דעה אחת, וממשיכים בתפילה "
לדעת מה הדרך הישרה " כי המחלוקות ממנו יגון ואנחה

 ."יגון ואנחה"את הלב,  שוברממש והנכונה זה 

באבני , שהמלבי"םאים של נפלה ודברימ והתנחמתי
למרות המילואים שהיו על כתפות האפוד של הכהן גדול, 

בצד של השבטים היו כתובים באבן ששששה משמותם 

בפשטות ו ,ימין וששה הנותרים על האבן בצד השמאלי
השבטים הפונים לימין הם במעלה יותר מהפונים שמות 

בכל זאת הם מתאחדים על כתפות אפוד אחד לשמאל, 
 .רםשמחב

זה יהיה לפני ה' לזכרון,  ידי שאהרן לבוש באפוד אחד ועל
את יחד יל מאוחדיםשמות השבטים שכל  להקב"הלהזכיר 

ביחוד שלם, שה' אחד וישראל שמו הקדוש של בורא עולם 
 גוי אחד בארץ. 

היו למעלה בכתפות הם אכן לי עוד לפרש, ש ונראה
הלב כשהם למטה על אבל דעות,  2אבנים, כ 2מחולקים ל

 12בחושן הם ממש מחולקים כל אחד בנפרד כי שם היה 
מכנה משותף של כמה  עםכביכול כל שבט בנפרד, ואבנים, 

 .ביחד לפי השורות
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ומכולם יוצא , בניהםהמסגרת זהב מחבר בכל זאת  אבל
היה היה הכהן שואל שכש, דבר השם באורים ותומים

אותיות מאירות באותיות של שמות במקבל תשובה 
עדיין הם  12למרות החלוקה ל ם, שסך הכל השבטי

כולם באמת מתכוונים להתקרב , שמאוחדת במסגרת אחת
המחלוקות  כל למרותלאבא ולעשות את רצונו בשלמות, 

 והדעות החלוקות.
 

ולא יזח החשן מעל זה מובן לי מה הקפדת התודה " ולפי
", שבכל מצבי החלוקה שיש בעם ישראל תמיד זה האפוד
 2אותו בגד, בין למעלה ובין למטה, לא ו - דבגד אחעדיין כ

 !!כי אחת כוונתנו !!!אלא תורה אחתתורות  12ולא תורות 
 לעשות רצון אבינו שבשמים איש על מחנהו ואיש על דגלו.

ממש שלו מזכיר לי מה שסיפר לי ידידי, שפעם הילדים  זהו
וכל אחד ניסה להראות  !!רבו והתווכחו קשות בצעקות

נבהל לשמע הצעקות, אבל הוא צודק, וולהוכיח שהוא 
מבטיח לכם הקטן צועק " ושומע את בנהוא מאחורי הדלת 

קלט שכל הוא , ואז "שאבא ישמח יותר בשעון כמתנה
מה המתנה לדעת בבירור  והמריבה הייתההוויכוח 

ליום הולדת, אז באמת כולם  לאבאהמושלמת לקנות 
א הכי כל המריבה מה אבאהובים מתוקים, רק לנשק, כי 

 !!!, מתוק מדבשישמח

דעה בכמו פעם כבראשונה", שנחיה השיבה שופטינו "שנה  2000 בכל זאת זה מבלבל, לכן מתחננים כבר קרוב ל אבל
 אחת, וזה מה שמובטח בגאולה, דעת אחת ושכם אחד לעובדך, בקרוב ממש אמן.

 והיה המזבח קדש קדשים, כל הנגע במזבח יקדש
שבו הקריבו  המזבח החיצון צריך ביאור איך לכאורה
, והרי קודש הקודשיםשהוא  כתבה עליו התורהקורבנות 

קודש הקודשים ששם נמצא הארון בהמזבח החיצון אינו 
  ??והלוחות

 ",הנוגע במזבח"אלא כתוב  למה לא כתוב כל הנוגע בו וגם
 ???הרי יודעים שמדובר במזבח

לגבי הדין שכל הנוגע בו יוקדש רק ש רש"ימסביר  אלא
שקרבן  שמשמעותוהוא,  דש הקדשיםהמזבח קו כונה

כי  !!ונפסל ועלה על גבי המזבח, לא ירדשהיה ראוי 
 המזבח קידש אותו.

שיעלה כקרבן כשר על המזבח, ולהכשירו  לקדש פסול כי
צדיק שמקדש יהודי , ולכן זה כוח של קודש הקדשים

הוא קדש עלה לא ירד, יתומכשירו שאם  שנפסל
  !!!הקודשים

 

המזבח הוא בגלל שמקריבים עליו של זה עצום  וכוח
נותנים וזורקים מקריבים קורבנות י כאשר קורבנות, כ

יש בו גם זה הסיבה שדם התמצית של הקורבנות,  עליו את
ולא , כל הנוגע במזבחכתוב  לכןוכוח להכשיר אחרים, 

כשיש ש, הכוח בא מכוח שמקריביםכי  כתוב הנוגע בו,
 .הקרבה יש קודש קדשים

ויעזור לחזק אחרים שגם הם יקריבו את יצרם, כך חד מאתנו יקריב את יצרו, את דם התמצית של יצריו, כל אש ללמדנו
כל הנוגע ", אבל חשוב שיהיה , וכך יתקדש להיות "קודש קדשים"יהיה לו כוח להשפיע ולהכשיר אחרים שיעלו ולא ירדו

 ן הוא עשה צעד אחד אז לא ירד.לגעת במזבח, יעשה צעד ואם אכ מעצמו, דהיינו שהפסול יתקרב "במזבח

 א - וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה שנים ליום תמיד

לבאר את עניין ומהות הקורבנות, שיובן אפילו  בכדי
לאנשים הרחוקים מהיהדות, יש לי לשאול שאלה קצת לא 

לאכול בשר של חיה או בהמה או דגים,  לנונעימה, מי התיר 
מה?? בשביל ו !!!הרגו אותם חיים,את ההרי לקחו להם 

 רצח???נחשב למה זה לא לאכל אותם, ואתה נשאני בכדי 

, מאדם מותר כי הם בדרגה פחותהשהדבר שיענו,  יש
 50אחוז חיים, והבעל חיים פחות ורק  100 הוא אדםש

  !!טענה זו ממש לא מתקבלת אבלאחוז חיים, 

מותר להרוג טען שש!! טען היטלר ימ"שבעצם כך  כי
אחוז חיים,  20נשאר להם רק כי וזקנים  אנשים חולים

, פחות לבריאים ולצעירים זה עושה חיים קלים יותר וככה
אולי  ולפי הלך מחשבה זה !!הוצאות על המדינה וכדומה

 אחוז חיים???  30להם רק נשאר נאכל בני אדם שגם נהרוג ו

 , האם הם צודקים"צמחוניים" אלו שלא אוכלים בשר וגם
ידוע שגם לצמחים יש חיים,  שהרי !!אממש ל??? ומוסריים

אחוז  20אולי יש להם רק נכון והם מתקשרים בניהם, 
לאכול גם אם כך אסור וחיים, אבל עדיין, יש להם חיים?? 

 ונמות????? ,אז מה לא נאכל !!! צמחים

אסר להרוג בעלי חיים אכן  הקב"ה בתחילת העולם הנהו
רשות לנח נתן  ה' ורק אחרי המבוללצורך אכילת אדם, 

כי   ??ולמה?לשחוט ולאכול בעלי חיים, ולדורות הבאים 
כהכרת הטוב  לה'נח הקריב מיד כשיצא מהתיבה קורבנות 

 בהכרת הטוב של נח,מאוד שמח בורא עולם ועל הניסים, 
במסירות נפש ביום ובלילה לנח שטרח וגם כשכר טרחה 

הציל בזמן המבול, וכך  בתיבה להאכיל את בעלי החיים
רשות לבני אדם ה' נתן לכן , שיהיה להם המשך אותם

 בשר.מהם בשביל לאכול גם ליהנות ולהרוג בעל חיים 
 

 ב - המשך

, ששאל מדוע בפרשת האברבנאללדברי  נמשיך כאןמו
מזכירה התורה תצוה שבו מתואר המשכן ובגדי הכהונה, 

לאחר מספר חודשים מאז רק הרי  ,את קורבנות התמידגם 
הקריבו קורבנות  יא' תשרי(שהיה ב) ציווי מלאכת המשכן

 ???  ניסן(בא' )

ולא קורבנות חטאת  רק קורבן תמידלמה הוזכר  וגם
 . ואשם

, שיתכן ואדם יטעה ויטען, שבורא עולם האברבנאל עונהו
חטוא, עבור עבירות ולקבע והכריע את הטבע שלנו ל

חטאת שם וצווה להקריב  ,משכן שציווה לבנות והראיה
 כאלו טוב לפניו שנחטא ונשובבר ונראה הדואשם, 

 בתשובה!!

, שהרי הקב"ה לא צווה להקריב ממש לא נכוןזה  אבל
קרבנות, ורק אחרי מעשה העגל כשראה את העם כי ברע 
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הוא ומוכן לחטוא אז נתן לפניהם התרופה לרפאות 
 מחלתם לפי הצורך בקרבנות.

כי לא דברתי את אבותיכם ")ירמיה ז'( שאמר הנביא  וכמו
צויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי ולא 

 ."עולה וזבח
 

שמוטב שלא יחטא באמת בורא עולם לא רצה שנחטא,  כי
, ורק אחרי העגל ביקש האדם ולא יקריב קרבן לכפר עליו

 .שיבנו משכן שיוכלו לתקן חטאים על ידי הקורבנות

שבורא עולם לא חפץ בחטאים , בכדי להדגיש לנו לכן
למרות שחטאו שחטא העגל ש דגישה התורהה ךלכ וכפרה,

בכל זאת גם אז עדיין בורא עולם ונזקקו למשכן לכפרה, 
בציווי מלאכת  תמידהקורבנות  אתהבליט ברחמיו 

בורא עדיין להורות לנו שגם אחרי חטא העגל , המשכן
קורבנות קבועים , שהם עולם חפץ רק בקורבנות התמיד

עם קורבן  )שעושים חטא ובאים פרטיים שלא באים על חטאים
, על כל לה'תודה קורבן קבוע כהבעת , אלא זה לכפר ולתקן(

מכפר על גם וממילא הוא  הטובות שעושה לעם ישראל
  .לה'נחת רוח בהם עשה שנשנח הקריב אחרי המבול  כשם, הכלל

 ג' – המשך

הוא שירגיש בעולה תודה ושלמים, עניין הקורבן  ובאמת
שגופו וידמה בעצמו , הנשחט כאלו הוא הכבשהמקריב 

וכל כוחותיו מזומנים לעבודת יוצרו כתודה על החיים 
מסכים אפילו למות והחסד שעושה עמו, עד כדי כך שמצדו 

 .לבורא עולם ולהקריב את החיים

אני מקריב קורבן וכך לכן  ,בורא עולם רוצה שנחייה אבל
  .אני ממחיש את רצוני שכל כולי יהיה לבורא עולם

שמה  מדמה לעצמיממחיש וחטאת, אני המקריב  ובקורבן
הייתי צריך להישחט עצמי אני ששמגיע לבהמה מגיע לי, 

וסומך את ידיו ומתוודה,  ולהישרף על שציערתי את אבא,
 וככה בהמחשה זו הוא חוזר בתשובה.

לצורך הנאת הגוף לאכול בשר לשחוט ו מותראם  וממילא
לצורך  לשחוט ודאי מותרבווכל שכן , בבשר והנאת כרסי

, שזה זכות שות נחת רוח לבורא עולםלעשלי,  הנשמה
ואין ספק שזו  לבורא עולם, לבעל החיים שהוקרב בקדושה

 .התכלית המושלמת ביותר לבהמה בעולמו

יותר מאשר מאוד שמח הרבה  ,הבהמה - ספק שהוא ואין
 .היה מגיע לצלחת לארוחת צהרים

שמבטלים איסור צער  משפטיםשביארתי בפרשת  וכפי
  .וחינוכי מוסרי בעלי חיים בשביל רעיון

מותר לבטל איסור צער , שאם הנימוקי יוסףשכתב  כמו
לשחוט בהמה בשביל לצורך בני אדם, כמו  בעלי חיים

אפילו לא  כל שכן שמותר מפני כבוד זקןמנת בשר,  לאכול
, שיהיה תלמיד חכם שלא מכבודו לפרוק ולטעון בהמה

 . פטור מהמצווה

בורא עולם מעדיף שלא נחטא, מאשר נחטא ונכפר, אז הבה ניזהר ונתחזק שלא של, לזכור, כפי שהוכיח האברבנא ועלינו
נכפר על ידי תורה ואין קורבנות ובימינו שאין מזבח  ,נחטא חלילה, ואם בכל זאת נכשלנו וחטאנו נכפר על ידי קורבנות

 צדקה ומעשים טובים.בותפילות בכוונת הלב ו

 זהב יהיו במלואתם"הטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים ו"
לחרוט את שמות השבטים על אבני קושי עצום  היה כידוע
יהיו " ככתוב להחסיר מהאבן, כי היה אסור ,החושן

 באזמללהשתמש ושלימים בלי חסרון, שיהיו " במלאותם
אלא הם הצליחו רק על האבן, את מחסר לא יכלו כי זה 

תב שכו ,מח' ב' סוטהשכתוב בגמרא  כפיו ידי מעשה פלאי,
עליהם בדיו ומראה להן שמיר מבחוץ והן נבקעות 

, והשמיר הוא יצור מזערי כשעורה שנברא בששת מאליהן
 ימי בראשית, ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו.

 

בצורת אותיות בלי לחסר,  רק חתכה חריץהשמיר  ואם
וקשה לבן אדם לראות ולקרוא בו , קו דקאם כן זה היה 

כהן לקרוא תשובות באורים יקשה ללכאורה , ושמות
נראה לי שפשוט  אלאהאותיות האירו,  אפילו אםותומים 

לא רק , וזה כוח עצום השמיר דחסה את האבן פנימה
זה מדויק ואכן , אבן יהלום קשה לחתוך אלא גם לדחוס

כתאנה זו שנבקעת בימות בלשון הגמרא שתיארה זאת 
וכבקעה זו שנבקעת בימות , החמה ואינה חסרה כלום

, שזה לא רק חתך של קו אלא ואינה חסרה כלום הגשמים
 . פתח ממש

 

 בגיטין  סח'שהרי מפורש בגמרא  ,נשאלת השאלה ועתה
מדוע על זה ו שמשה רבינו הביא את השמיר לאבני האפוד,

 איך הגיע השמיר לא מפרטת התורה שבכתב או שבע"פ, 
על שלמה  ואילו? ??משה רבינולידי  בימי הקמת המשכן

 ???איך בא השמיר לידובאריכות  בגמרא מסופר

שמשחרב בית  סוטה מח' על פי הגמראלתרץ  ונראה
 ופסקו צופים ונופתהמקדש הראשון נגנז ובטל השמיר 

כוח  התגברשזה מרמז ש, הקרן אורהוכתב  ,אמנה אנשי
, פסקה האמונה המושלמת, כי היצר וקשה לפצחו ולשברו

חזרה להשתוקק  והנפש, נאבד טעם התורה והמצווהולכן 
כסף, ל םשמשתוקקי - ושמים מר למתוק, אחרי ההבל

כמתוקים שהם מרים בסוף שהם ומתאווים לדברים 
 בהתחלה  מכוח הדמיון.

 

מקדש גבר שנאת חנם, כמפורש בתוספתא "התזה  ובגלל
 ,"שני חרב מפני שאוהבים את הממון ושונאים זה את זה

והמצוות כל זמן שהתענגו בנופת צוף מתיקות התורה ש
היה כל אחד שמח בחלקו, ואהבה ואחווה ביניהם בלי 
קנאה ושנאה, אבל כאשר חזרו לאהוב כסף שהוא ראש 
התאוות הזרות גבר ביניהם השנאה והפירוד, ועין כל אחד 

 רעה בשל חברו, וכל זה מקטנות האמונה השלימה.
 

בזמן משה היו בעלי אמונה ש, לשאלה התשובה וזה
עצום בלימוד התורה, ולכן פשוט  טעםלהם עצומה, והיה 

עד כדי כך הדבר שיהיה כוח שמיר מצוי לשבור את האבן, 
ורק בתקופת שלמה שאפילו התורה לא טרחה לפרט זאת, 

, אז היו צריכים שעם ישראל היה ברמה נמוכה יותר
מאמצים מיוחדים למצוא את הכוח של השמיר לשבור את 

אי מלך האבן, עד כדי שהיו צריכים להשתמש באשמד
 השדים. 
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 !!"אנשי אמונה" בתקופת משה רבינו עם ישראל היו ואכן
כל מי שיש לו פת : "שם אמר רבי אליעזר הגדולוכפי ש

", אינו אלא מקטני אמנה -בסלו ואומר מה אוכל למחר 
לא ומידי יום ביומו,  היה להם את המןאבל בתקופת משה 

בלו,  בגדיהם לאכי גם היה להם דאגות של פרנסה בכלל, 
, לכן הם לא דאגו קיבלו מריבונו של עולםממש הם הכל 

להם היה אמונה שלימה יותר מדורו של  ועל כןלמחר, 
 שלמה. 

תתחזק אל  !!עלינו להתחזק מאוד באמונה, ולבטוח בבורא עולם בעניין הפרנסה, היום יש אוכל בבית יפה, שמח לכן
 .כי אין מחר, אלא חיה בצניעות, ותבטח בבורא שיפרנס אותך מחר תדאג על מה תאכל מחר, זה לא אומר להתפרע ולבזבז

אל תתאווה ובחלקך ואל תקנא באחרים, ואל תחיה בתחרות עם אחרים, כי זה גורם לך לאהוב כסף ולרדוף כסף,  ושמח 
, אז תרגיש נועם בלימוד התורה ובישר לדברים הנראים כמתוקים שאחריתם מרה, ואם תהיה חזק באמונה באמת

אף אחד לא יעמוד בדרכך, ובכל ניסיון תצליח, ומתיקות בקיום המצוות, וככה תגיע לעוצמות שתוכל לנצח כל דבר קשה ו
 .רק חזק ואמץ בהצלחה

 "יהיו במלואתם" -המשך  העניין הקודם 

אבני ללשמיר רק שמשה רבינו נזקק מדייק  הרמב"ן
, "מלאותם", כי רק בחושן כתוב אבני האפודלהחושן ולא 

דרשה תורה שרק אבני החושן אכן למה נשאלת השאלה ו
 ? ??אבני מילואיםהיחרטו בשמיר ולא 

יש להבין מדוע בחר השם לענות לעם ישראל בצורה  וגם
כזו, ששואלים שאלה ומקבלים תשובה באותיות 

כתוב אגב  ??שמאירות בשמות שעל גבי אבני החושן?
קודש שזה היה מדרגה ברוח ה ויקרא ח' ח' ברבינו בחיי

 פחות מנבואה, ויותר מבת קול שהיה בבית שני. 

כתוב שיתכן שאחרי שנתן משה בחושן את  וברמב"ן
עברו השמות במסורת ממנו לגדולי  ,השמות הקדושים

, היה לדוד אפודעם ספרי התורה, ולכן יחד  חכמי ישראל
חושן כדמות  והיה בו חושןשזה כדמות אפוד של משה 

שכתוב שהיה  שמואלהיה ל ןוכ ,הקודש רק שהיה מבד
שמונים עיר הכוהנים  בנוב וכן, "נער חגור אפוד בד"

, והלבישו בזה את הכהן מבני וחמשה איש נושא אפוד בד
 הנביאים ושואלים בו ונענים. 

מאיפה להם לשמואל ולדוד ולשמונים פלא עצום, וכי  זהו
, ונניח שהיה להם כסף וחמשה אפוד עם אבני החושן

יקרות, ואת השם המפורש באורים ותומים  לקנות אבנים
בכל זאת מאיפה להם את השמיר קיבל במסורות ממשה, 

על האבנים את שמות בני ישראל, שהרי הם היו  שיחרוט
 ומקבלים תשובות על ידי האותיות החרוטות?? שואלים בו

לומר שכמו שבבית שני לא היה שמיר לכן חרטו עם  ודוחק
עוד לפני הבית הראשון בכל  למרות שהיו, אז גם הם אזמל

בבית שני כי כאמור  וזה דוחק, באזמל חרטוזאת גם הם 
לא גם לא היה אורים ותומים שזה השמות הקדושים, לכן 

, ואילו להם שהיה את תלוי בשני אחדהיה שמיר, כי 
 השמות הקדושים א"כ אמור היה להיות להם גם שמיר.

, אורה הקרןבשם קודם שכתבתי  היא כפיהתשובה  ואכן
שמשחרב בית המקדש הראשון נגנז ובטל השמיר, וזה 
מרמז כי התגבר כוח היצר וקשה לפצחו ולשברו, כי פסקה 

האמונה המושלמת, ולכן נאבד טעם התורה והמצווה, 
 .והנפש חזרה להשתוקק אחרי ההבל

 
היו בעלי אמונה  משה שבתקופתשכתבתי קודם  וכמו

ולכן פשוט הדבר  עצומה, והיה טעם עצום בלימוד התורה,
ורק בתקופת שמיר מצוי לשבור את האבן, השיהיה כוח 

שלמה שעם ישראל היה ברמה נמוכה יותר, אז היו צריכים 
מאמצים מיוחדים למצוא את הכוח של השמיר לשבור את 
האבן, עד כדי שהיו צריכים להשתמש באשמדאי מלך 

 השדים. 
 

ודת בעלי האמונה החזקה הפרושים לגמרי לעבגם  ולכן
, כמו שמואל העולם הזה מתאוותלגמרי השם, שהתרחקו 

שראה את בני עלי ולא למד ממעשיהם להתעסק באכילה 
ובשתייה ובתענוגות העולם, אלא מקטנותו היה חגור אפוד 
בד כי הוא נבדל לעבודת השם, וכן דוד וכן שמנים וחמשה 
איש כהני נוב עיר הכוהנים נושאי אפוד בד, שהיו פרושים 

 .ת ה' לגמרילעבוד

היה מצוי להם הם שברו את יצרם לגמרי, ו שהיות
כדרך  ,היה מצוי להם אבני החושן בנסוגם , השמיר

שהזדמן בנס לנשיאים יחד עם המן, ולא היה להם בכלל 
בא אליהם בקלות  כל זהטרחה להשיג את זה, אלא 

 ובפשיטות.

לדבר עם בני ישראל באופן כזה בחר השם  ובכוונה
, כי בורא והכהן מתבונן באותיותירות שהאותיות מא

שנזכור שיש לנו כוח לשבור כל דבר קשה כמו עולם רצה 
ובכוח כיבוש היצר , שדחס את האבנים הקשותהשמיר 

 .הנכונות מבורא עולם אנחנו מקבלים את התשובות

כי זה מזכיר את הכוח שיש  ,באבנים "לזיכרון"כתוב  ולכן
שלמרות שאנחנו שגם לנו לנו מזכיר ובעצם  ,בשמיר

יש את , בכל זאת גם לנו חלשים וקטנים כמו התולעת
 שום דבר קשה לא יעמוד בפנינוש, לנצח את היצרהכוח 

 כשם שלא עמד בפני השמיר.

 המשך - תמיד ה' לפני לזכרן הקדש אל בבאו בחשן ישראל בני שמות את נשאו

באבני פעמים כתוב לזיכרון לגבי האבנים,  שלוש
מפרשים זה כתבו השם כפי שו, זיכרוןל כתוב מילואים

 ופעם נוספת כתוב לגבי, להזכיר זכות השבטים הקדושים
 ,על היצר כמו השמיר להתגבר מאודזיכרון  זהשחושן ה

שמשה הלביש כוזה  כח' כט'" זיכרון" כתוב שלישית ופעם
הכניס בקפלי האפוד את השמות ו ,בבגדי כהונהאת אהרון 

 .ומיםהקדושים של האורים ות

שכוח כיבוש היצר יש בו ללמדנו השלישי בא  ןוהזיכרו
השמות  אפילו עוד קודם שמכניסים את ,עוצמה

  ,האורים ותומים הקדושים

" שמות בני ישראל בחושן לזיכרוןמשמעות הפסוק " כפיו
בלי השמות הקדושים של האורים שהשמות החרוטים לבד 

 יש בהם זכות לזיכרון טוב לפני ה'.ותומים, כבר 
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השפיע טוב בגדים,  8גדול כשבא אל הקודש בלבוש  כהןו
, כיבוש היצר כוח וזכות זכות אבותלישראל בכך שהזכיר 

ן זה זיכרו ,אורים ותומים השמות הקדושיםוביחד עם 
 חלילה.והחוט המשולש לא במהרה ינתק  ,משולש מושלם

  

גם השם, ובעזרת השם ניזכר לזיכרון לפני יחד כי הכל מתחבר  ,את החושן מהאפודולהסיר אסור להזיז מובן נפלא ש ולכן
 .ואמן אמן , וגם אנחנו נכבוש את יצרנו ונתחבר לחוט המשולש שלא במהרה ינתקברךתבזיכרון טוב מלפני ה' יאנחנו 

 המשך – בזאת יבוא אהרן אל הקודש
 

זה כתוב בפרשת אחרי בספר ויקרא, אבל זה  פסוק
רבה כא' ושם כתוב במדרש  כביכול מקביל לפסוק הקודם,

שכהן גדול נכנס לקודש פנימה בצוות מילה שנאמר , ה'
כתוב  כא' ט'", ושם במדרש וזאת ברית אשר תשמרו"

כנגד מילה שהיא ביום בגדים,  8שכהן גדול משמש דווקא ב 
  .השמיני

ימי מילואים בהקמת  8להוסיף שלכן גם היו  ונראה
המשכן, בכדי להזכיר לכוהנים שבזכות קדושת שמירת 

 ועובדים בבית המקדש.הברית הם זוכים 

 מבאר האדמו"ר רא"מ מגור זצ"להללו פי המדרשים  ועל
": ואתה תצוהעל הפסוק בפרשתנו " תנחומאאת מדרש 

קטן נימול  כך שנו רבותינוילמדנו רבינו קטן לכמה נימול?? 
  .אבינו יצחק שנמול כשם לשמונה ימים

תמוה מה הקשר בין ברית מילה לפרשת תצוה???  וכמובן
שבזכות שמירת ברית  האדמו"ר הרא"מ מגור ן עונהועל כ

מילה, לכן יש את בכוח לאהרן ובניו להיכנס ולהקריב 
בעניין המדרש תנחומא  ליהתחם שמתאיולכן קורבנות, 

 .הפרשת תצולהברית כהקדמה 

 המשך
מי לא  הקודם הוא מדרש פליאה שהרי המדרשבעצם 

 אז מה בכלל שאלו תלמידיוימים??  8יודע שקטן נימול ל 
כפתיחה של  מבליטים שאלה זוועוד  שהיו גדולי עולם??

 פרשת תצוה!!!

ימים כשם שיצחק  8נימול ל התשובה שכתוב ש וגם
 ימים??? 8וכי מה העניין להזכיר שיצחק נימול ל נימול, 

 13נימול בגיל  שקטן יהיה ומחשבהיש הווה אמינא וכי 
ר ענין מילה לפרשת ובכלל מה הקש שנה כישמעאל???

 תצווה??

שהתורה  ,רשב"ם וכהרחבתהספרא  על פילתרץ  ונראה
ציוותה את משה רבינו שיתנו לו שמן למנורה, וכתבו 

 .ולדורות מידשמשמעותו  ציוויזה לשון " והתצ"ש

למה חשוב וכי  ,לא מובן זה לכאורהשהקשנו קודם ש כפיו
שהתחיל להזהיר עכשיו באמצע מצוות הכנת המשכן 

 ? ??שאחרי חודש ניסן לתקופות לדאוג לשמן בתשרי 

הרי לעכשיו כבר נתנו  ",ולדורות מיד"שייך כאן  ומה
 המשכן??? תבנדבהנשיאים 

 עולםלחוכמה  השפיעומנורה הוזך  שמן זיתכאמור  אלא
שהרוצה  ב"ב כה' ב' הגמראוכמאמר , ומשפיעים זאת לנצח

יתפלל בנטייה לצד דרום כי המנורה  - ידריםלהחכים 
 כפשוטו. וזה נר תמיד הייתה בדרום,

ולכן , ל ההצלחה וההשפעהההכנה כך גודכגודל  וכידוע
חודשים  תכף ומידהכין את השמן למנורה רבינו משה 

לכן זה משפיע גם כשכבר אין ורבים לפני קיום המצווה, 
 הדלקת נרות, ועד לימינו ממש.

הדמיון לברית מילה, שגם ברית מילה עושים לא בגיל  וזה
מקדימים  אלא, אדםב יצר הרעה מתגברשנים שאז  13

רבות קודם שמתעורר בו טעמו של שנים ימים  8בגיל  למול
הכנה למצווה זמן רב קודם שהוא נצרך , כי גם זה חטא

 .לקיימו

ור שברית ברשאלו תלמידיו של רבי תנחומא, רבינו  וזה
הקדושה  על הקטןמשפיע רק ממתי ימים,  8עושים בגיל 

ה שיוכל בכוח זה להישמר מחטא ומעוון אי של המיל
עליו משפיע זה  :להם רבי תנחומאנה ע ???שמירת הברית

 13בגיל כישמעאל נימול לא לכן יהודי ו ,מיד כשנולד
נחשב ים מי 8 עד)הניסיונות, אלא מיד עם לידתו באים כש

כיצחק שזה הכנה מושלמת  (כמוסר זמן להקרבה כבבהמה
 .לשמירת הברית

של חזקה של שנים  תיוצר לניסיונותההכנה  תהקדמש
  .בגדלותו קדושהלשמור כך שנקל לאדם  שמירת הברית,

חתם בנו קדושת הברית, חיינו  תתחילקידש ידיד מבטן, עם  ה"הקבשאכן קשה מאוד להיות קדוש וטהור אבל לכן  ,ללמדנו
 .נו כקדםילהתחזק ולחדש ימנוכל שלנו כאם גם נזכה לשמור בנקל על הקדושה וששנים בקדושה, שיהיה לנו חזקה ארוכת 

 שם אליך לדבר השמ לכם אועד אשר ה' לפני מועד אהל פתח תמיד עלת
 מזבח שמעל מכאן מדיםולש מרבותינו יש: רש"י כתב

 ,המשכן משהוקם משה עם מדבר ה"הקב היה הנחשת
 מעל אתך ודברתי"( כה שמות) שנאמר הכפרת מעל א"וי

וקת הזו תולה את המחל והמשך חוכמה ,"הכפורת
בית כנסת  מה יותר קדוש מגילה כז'במחלוקת בגמרא 

כלפי הדין האם  לתפילה או בית מדרש של לימוד תורה
 מותר להפוך בית כנסת לבית מדרש ולהיפך.

מדרש שב אות פו' "השתפכות הנפש"בספר  ראיתיו
שהגאולה הראשונה הייתה כתוב  שופטים ט' תנחומא

וביאר זאת נצחית, , אבל הגאולה האחרונה היא זמנית
הגאולה הגאולה הראשונה הייתה רק מכוח התורה, אבל ש

 כוח התפילותצירוף של כוח התורה עם האחרונה היא ב
  .יוצר גאולה נצחיתוכוח מושלם זה 

זה רק  ,הכפורת מעלאכן הקב"ה דיבר עם משה  זה ולפי
מעל , אבל הדיבור שהיה לתקופת הגאולה הראשונההיה 

מלבד כוח , שבה יש מיועד לגאולה האחרונההיה  המזבח
שזה התפילה קורבנות  – התורה יש בו גם כוח העבודה

שהיה  "ושמה" "שם"כתוב בפסוק פעמים  ולכןבימינו, 
אוהל מועד דהיינו קודש מ דיבורהיה  ,דיבור 2כביכול 

לדבר "יה ", וההשמאועד "הקדשים מעל לכפורת וזה 
לבד יש תורת משה כי  ,חזה על המזבש "םשאליך 

תורת משה המשולבת המתאימה לגאולה ראשונה, ויש 
, בכוח התפילה המתאימה לגאולה הנצחית הקרובה ממש

למרות הידוע לנו  (אור החיים בפרשה) משה הוא הגואל ולכן
משתמש בכוח התורה משה שכביכול שדוד הוא המשיח, 

כפי שקיבל שזה כוח התפילה, יחד עם כוח תפילת דוד 
    אמן.בתורה ובתפילה יחד  נתאמץ, לכן על המזבחממה' 
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 הדפסת עלוני השבוע נתרמו:
  

  התורם הצלחתלו תלרפואנתרמו 
 חתו משפ ובני

 
 

 עלונים בוזה המקום לברך את ידידי בלב ונפש שותפי 

 הי"ו שמשון בן שרההרב 

 להצלחה בשלום בית ובכל העניינים אמן

 

 לעילוי נשמות הצדיקים והצדקניות ע"ה
 

 דודי הגאון רבי יונתן בן הגאון רבי יצחק זצ"ל    ר' שלום בן יצחק ריינר  א"מ
    הינדא בת שלמה היינמן   יצחק בן יעקב היינמן   חדוה בת ישעיהו היינמן   

  רחל פריידא בת אביגדור בן ציון   ומרדכי חיים בן רג'ינה 

  הצדיק רבי יהודה )יודל( בן הרב צבי אריה זצ"ל אקרמןש"ב 
 

 :לשידוך הגון בקרוב
 

  ישראל בן מרים אוריידהראובן בן פרידה   אליהו בן עלייה   בראנהישכר שלמה בן  
 רייזל   פייגא בת נעמי   משה חיים בן לאה עקאמשה בן נלי 

 פייגא רייזל בת נחמה הדסהו  ברכה רייזל   בתיה פייגא בן ישראל יוסף 
 לזיווג הגון ולפרנסה טובה"   "בת אל בת רחל"   יקים בן רחליהושע אל"

 ולרפואת והצלחת
 

       שושנה בן לייב משה     עקה בן יעקב אליעזר הרב הרב שלמה שמריהו בן חנה   
 גאולה בת שושנה   מיכל בת רינה  דינה יעל בת שיינדל רייזל   שילה בן ציפורה 

    אסתר בת אריאלה      אורלי בן אורי  אלי בן זרי )רבקה(    סילין       בת אורלי 
       ראובן בן לואיסה        משה בן לאהנעמי          בן אליהו רפאל     

 חיים מאיר בן מלכה רויזא     צפורה שרה בת רייזל מניה בת צביה    פייגא        
 

 להצלחת:
 עדן בן מיכל   מרגלית בת אסתר אסתר בת חנה   

 

 

  והערות להארותקבוע באימייל  עלוניםקבלת  

106855@gmail.com  
 יוחנן ריינר + 972527120333 

 מבקש עזרה,
 להדפסת ספר החיזוקים "וטהר ליבנו"  

 על כל הפרשיות
 תזכה למצוות 

mailto:106855@gmail.com



