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אמירת "חזק חזק" ב"סיום"
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

הנה ידוע מה שמובא בשם אדוננו הגר"א זיע"א, שבאותיות של "סיום" הנסתר הוא 
כמו הנגלה, דהיינו שהמילוי עולה בגימטריא שלהם, ס-מך י-וד ו-ו מ-מ. וזה בא 
לרמז שגם מי שהוא בעצמו לא סיים, אם הוא משתתף בסיום הרי זה עולה לו כאילו 

סיים גם הוא.
והמ"ם  והיו"ד שאותיות המילוי שונה מהם, מהו"ו  בזה דשאני הסמ"ך  ויש להוסיף 
שאותיות המילוי הוא ממש כמותם. ונראה שזה בא לרמז דאע"פ שכאשר מסיימים 
לימוד של פרשה או מסכת לומדים פרשה או מסכת חדשה, שזה נרמז בסמ"ך והיו"ד 
שהמילוי שלהם שונה מהם, בכ"ז צריך גם לחזור ולשנן עוד פעמים את מה שכבר 

למדו, וזה נרמז בו"ו והמ"ם שהמילוי שלהם ממש כמותם.
אמור מעתה שהמנהג בסיום החומש לומר "חזק חזק" ב' פעמים הוא: "חזק" למסיים 
מכאן  שילמד  החדש  החומש  על  "חזק"  י"ל:  או  בסיום.  למשתתפים  "חזק"  עצמו, 

ואילך, "חזק" על מה שיחזור וישנן את מה שלמד כבר.
ש"אלה  גם  ]ומה  "סיום".  בגימטריא  עולה  הכולל  עם  ש"חזק"  הוא,  לחיך  ומתוק 
"חזק  בגימטריא  עולה  פקודי" שהוא הפסוק הראשון בפרשה שבסוף חומש שמות 

חזק" עם האותיות[.    

עדות לישראל שויתר להם הקב"ה
הרב אבא קליינרמן

"אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה עבודת הלוים ביד איתמר 
בן אהרן הכהן". )פרק ל"ח פסוק כ"א(, ופרש"י, "משכן העדות, עדות לישראל שויתר 

להם הקב"ה על מעשה העגל שהרי השרה שכינתו ביניהם".
הנה דבר זה שויתר להם הקב"ה על מעשה העגל, יש בזה לימוד נשגב ומזהיר לכל 
אחד ואחד, והוא שגם אם ח"ו נכשל בחטאים יש תקווה "ישוב וימחל לו". אם כלל 
ישראל גם אחרי שחטאו בחטא הנורא, חטא העגל, עדיין לא אפסה תקווה, אלא נמחל 
להם מעשה העגל. ולא עוד אלא שקיבלו אות ועדות על זה שהקב"ה חזר והשרה את 
שכינתו ביניהם. הרי זה לימוד גדול שבכל מצב ומצב האדם יכול לחזור בתשובה עד 
כדי כך שיגיע לדרגה של השראת השכינה. והחטא הראשון שחטא אינו מעכב אותו 

מלעלות במעלות העליונות.

סימן למחילת החטאים
עוד חיזוק גדול רואים בדברים הללו שהשראת השכינה היא סימן יפה לאדם שנמחלו 
לו עוונותיו. וכל אדם כאשר הוא מזכך את מעשיו וחוזר בתשובה אמיתית ועמל בתורה 
כל  לו  נמחלו  סימן שכבר  זה  לכך  וכשזוכה  להשראת השכינה,  זוכה  הוא  ובמצוות, 

עוונותיו ומעשיו רצויים לפני אבינו שבשמים.
והנה בתפילה אומרים כל יום "ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב", ולפי היסוד הזה 
כאשר  לבוא  לעתיד  א"כ  עוונות,  כל  בשעה שנמחלו  רק  השכינה  להשראת  שזוכים 
הקב"ה ישוב וישרה את שכינתו בכלל ישראל ויבנה את בית המקדש, הרי יהא בזה 
הוכחה לכל ישראל שנמחלו להם כל עוונותיהם ולכן זכו להשארת השכינה. ולפ"ז כדי 
לזכות לגאולה השלמה ולבנין בית המקדש חייבים לחזור בתשובה שלמה, שכל זמן 
שלא שבו בתשובה והחטאים עדיין קיימים רח"ל, אי אפשר לזכות לבנין בית המקדש, 

שאין השראת השכינה כאשר יש חטאים ועוונות.
ומעתה לפי זה יש לבאר את התפילה, "ובא לציון גואל - מתי יזכו כלל ישראל לגאולה 
יחזרו כל כלל  - כאשר  ולשבי פשע ביעקב  יהא  גואל, כאשר  העתידה שיבוא לציון 
העתידה  הגאולה  תבוא  מיד  אז  פשע"  "שבי  בבחינת  ויהיו  שלמה  בתשובה  ישראל 

במהרה בימינו.

צפית לישועה
ופרש"י,  כ"א(,  פסוק  ל"ח  )פרק  וגו'".  העדות  משכן  המשכן  פקודי  "אלה 

"המשכן משכן, שני פעמים רמז למקדש שנתמשכן בשני חורבנין על 

עונותיהן של ישראל", מבואר ברש"י שחורבן הבית הוא בגדר משכון שהקב"ה לקח 
מכלל ישראל, שבית המקדש נמצא אצל הקב"ה בתור משכון על עונותיהן של ישראל, 
ומיד כאשר כלל ישראל יפרעו את החוב ויחזרו בתשובה הקב"ה יחזיר לנו את המשכון 

- בית המקדש, שנלקח ממנו.
והנה ענין זה שבית המקדש נמצא בגדר משכון ביד הקב"ה, יש בזה דבר נשגב מזקני 
הוא  המקדש  בית  אם  לפניו  השאלה  שנשאלה  זיע"א,  זוננפלד  חיים  יוסף  רבי  מרן 
משכון ביד הקב"ה, א"כ למה הקב"ה לא מחזיר לנו את המשכון אחרי שאנחנו כל כך 
הרבה מתפללים ומשתוקקים להשבתו, והרי ההלכה היא כשלוקחים משכון מעני אם 
הוא כסות יום צריך להחזיר לו את הכסות מיד בתחילת היום, ואם הוא כסות לילה 
בגד  לעני  כבא השמש, בשביל שיהיה  מיד בתחילת הלילה  זה  לו את  צריך להשיב 
שיוכל לשכב עימו בלילה. וא"כ אחרי שאנו כל כך הרבה מצפים ומייחלים לבנין הבית 

למה אין זמן שבו הקב"ה משיב לנו את העבוט.
אלא אמר הגרי"ח זוננפלד, זה גופא התירוץ, אם באמת בית המקדש היה מוגדר אצלנו 
ככסות יום יחידי, שבלא זה אין אפשרות לצאת החוצה, והיינו מתפללים ומשתוקקים 
שמיד  ודאי  בחיים,  והעיקריים  החשובים  הדברים  על  שמתפללים  כמו  הגאולה  על 
היינו נענים והקב"ה היה מחזיר לנו את בית חיינו כמו שמחזירים את המשכון שהוא 
כדי חייו, אבל רוב העולם חי בגלות חיי הרווחה ושקוע עמוק עמוק בגלות, והצפיה 
חיינו,  כבית  המקדש  את  חשים  לא  וכאשר  הרצונות,  בראש  עומדת  אינה  לגאולה 

הקב"ה משאיר את המשכון בידו ואינו משיבו.
ויש להוסיף על דבריו את דברי השל"ה בסוף מסכת סוכה שמעורר על הענין הזה, 
וכתב "והואיל ואתא לידי דבר זה אודיע מה שבליבי היה בוער תמיד, כשראה ראיתי 
ובארץ  הזה  בעולם  קבע  דירת  עושים  השרים,  מבצרי  כמו  בתים  בונים  ישראל  בני 

הטמאה וכו', וזה נראה ח"ו כהיסח הדעת מהגאולה וכו'".
כולם  אם  ישראל,  בכלל  ורק  אך  תלויה  הגאולה  ענין  שכל  נורא,  דבר  מזה  מבואר 
יתעוררו ויבקשו מהקב"ה את הבקשה האמיתית שנזכה לבנין בית המקדש, הרי מיד 
נזכה לגאולה השלמה ויבנה בית המקדש. וכאשר הבקשה על זה תבוא מפנימיות הלב 
שנרגיש בהרגשה חזקה ואמיתית שזה הדבר המרכזי שחסר לנו בחיינו, הרי הקב"ה 

ישמע את שוועתנו ויביא את הגאולה השלמה.

להרגיש את החיסרון
והנה כל ההשפעות הטובות שבעולם הכל בא אך ורק מכח השראת השכינה, וכאשר 
עד  והנפלאות  הטובות  ההשפעות  לכל  נזכה  ישראל  ובכלל  בעולם  תשרה  השכינה 
בלי די, ממילא מצד הסברא הפשוטה היה צריך שכל הבקשות על הגאולה והשראת 
השכינה יהיו מעומק הלב, אלא שאנו לא זכינו ולא ראינו מה זה השראת השכינה, ולכן 

כדי לעורר את פנימיות הלב להרגיש את הדברים הללו צריך עבודה רבה.
וענין השראת השכינה נמשל ל"אמא", אדם שחי כל השנים עם אמו, והנה ביום מן 
מרגיש  והוא  מאוד,  גדול  הוא  הצער  עולמה  לבית  ונסתלקה  נפטרה  האמא  הימים 
בחסרונה בכל עת ועידן. אבל אדם שלא זכה להכיר את אמו, ובגיל צעיר היא הסתלקה 
ממנו, אע"פ שהוא מצטער בחסרונה של אמו, מ"מ צערו הוא פחות מאותו אחד שזכה 

לחיות עם אמו ולהכירה.
כך אותו הדבר השראת השכינה שנקראת בלשון "אמא" כידוע ליודעי חן, )ושמעתי 
מעמע"  מעמע,   - אמא  "אמא,  פעמים  הרבה  ממלמל  שהיה  ומפורסם  גדול  מצדיק 
ובהתחלה לא הבנתי מדוע הוא חוזר שוב ושוב על המילה הזו. ואח"כ נודע לי שכוונתו 
במילה "אמא" לשכינה הקדושה שהיא נמשלה וקרויה "אמא", וכוונתו לעורר רחמי 
השכינה לשוב להתגלות בכלל ישראל(. וממילא מי שזכה וראה מהו השראת השכינה 
הרי הוא יודע מה אנו חסרים עתה שאין לנו השראת השכינה, והוא יכול לבוא ולבקש 
בקשה אמיתית ופנימית על הגאולה השלמה. אבל אנו שלדאבוננו לא ראינו את בית 
המקדש, ואין לנו מושג מה חסרנו ע"י סילוק השראת השכינה, אז קשה מאוד לעורר 

את ההרגשה לבקש בקשה אמיתית ופנימית על בנין בית המקדש.
והנה בשו"ע )סימן ק"פ סעיף ה'( מובא, שבשעת ברכת המזון נוהגין לכסות 

טעמים  שתי  שיש  כתב  )סקי"א(,  ברורה  ובמשנה  הסכין.  את 



ויתכן לפרש שזהו הטעם שהתורה מדגישה על כל פרט ופרט מעשיית המשכן שעשו 
אותו כאשר צוה ה' את משה, לרמז ולומר שכל דבר ודבר שכלל ישראל עשו במשכן 
נעשה מתוך מחשבות עלאים "כאשר צוה ה' את משה", שעשו את זה ברגשי קודש 
ה'  ציווי  ובעצמו. שקיבלו את  נשגבים כאילו שמעו את הציווי מפי הקב"ה בכבודו 
מפי משה רבנו, כאילו קיבלו את זה מפי השכינה, ולכן התורה חוזרת שוב ושוב בכל 
מעשה ומעשה להדגיש ולומר שלא רק מעשה המשכן בכללו נעשה כפי ציווי ה', אלא 
גם הפעולה הפרטית של כל מעשה ומעשה נעשה מתוך מחשבות עלאים כאילו שמעו 

את הדבר מפי הקב"ה.
ויש להביא סמך לדבר הזה מתחילת הפרשה, שכתוב בפסוק )פרק ל"ח פסוק כ"ב(, 
"ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה ה' את משה". ופרש"י, 
"ובצלאל בן אורי וגו' עשה את כל אשר צוה ה' את משה, אשר צוה משה אין כתיב 
כאן אלא כל אשר צוה ה' את משה, אפילו דברים שלא אמר לו רבו הסכימה דעתו 
למה שנאמר למשה בסיני. כי משה צוה לבצלאל לעשות תחלה כלים ואחר כך משכן, 
אמר לו בצלאל מנהג עולם לעשות תחלה בית ואחר כך משים כלים בתוכו, אמר לו 
כך שמעתי מפי הקב"ה. אמר לו משה בצל אל היית כי בוודאי כך צוה לי הקב"ה, וכן 

עשה המשכן תחלה ואחר כך עשה הכלים".
מבואר ברש"י שהדיוק של המילים "כאשר צוה ה' את משה", בא לרמז שבצלאל ידע 
לכוון במעשי עשיית המשכן כמו שצוה ה', שלא עשה רק כמו שצוה אותו משה, אלא 
כמו שצוה ה' שזכה לכוון לדעתו של מקום. רואים זה רמז שהמילים "כאשר צוה ה' 
את משה" לא בא לומר רק את הפשט שעשה את ציווי ה', אלא יש בזה רמז לדבר 
דעתו  לכוון  וידע  הקב"ה  מפי  אותם  שמע  כאילו  המעשים  את  שעשה  עמוק,  יותר 
לדעת המקום, ומעתה על דרך זה יש להסביר כמו שנתבאר את כל ריבוי הפסוקים 
שנאמר בהם "כאשר צוה ה' את משה", לומר שזה נעשה מתוך מחשבות ותשוקות 

עלאים כאילו שמעו את זה מפי הקב"ה בכבודו ובעצמו.
והנה בסוף כל עשיית המשכן כתוב בפסוק )פרק ל"ט פסוק מ"ג( "וירא משה את כל 
המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כן עשו ויברך אותם משה". ופרש"י, "ויברך 
אותם משה, אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם, ויהי נועם ה' אלוקינו 

עלינו ומעשה ידינו וגו', והוא אחד מאחד עשר מזמורים שבתפלה למשה".
את  זה שעשו  רבנו, מחמת  מפי משה  הזו  הנשגבה  לברכה  זכו  ישראל  וי"ל שכלל 
זכו  במידה  מידה  לכן  בעצמם,  השכינה  מפי  ששמעו  כמו  המשכן  פקודי  מלאכת 
לבנין המשכן  ועד, אשרי להם שזכו  לעולם  ידיהם  שהשכינה תשרה תמיד במעשי 

בשלמותו, כן ימהר הקב"ה בבנין בית המקדש במהרה בעגלא ובזמן קריב.

בגדי כהונה
הרב יהודה שניידר

ערכין ט"ז. אמר ר' ענני בר ששון למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות 
לומר לך מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין כתונת מכפרת על שפיכות דמים 
ועשה להם  גילוי עריות דכתי'  ויטבלו את הכתנת בדם מכנסים מכפרים על  דכתי' 
מכנסי בד לכסות בשר ערוה מצנפת מכפרת על גסי הרוח כדרבי חנינא דא''ר חנינא 
יבא דבר שבגובה ויכפר על מעשה גובה אבנט מכפרת על הרהור הלב אהיכא דאיתיה 
דכתי' והיה על לב אהרן חושן מכפר על הדינין דכתי' ועשית חושן משפט אפוד מכפר 
על עבודה זרה דכתי' אין אפוד ותרפים מעיל מכפר על לשון הרע אמר הקב''ה יבא 
דבר שבקול ויכפר על מעשה הקול ציץ מכפר על מעשה עזי פנים כתיב הכא והיה על 

מצח אהרן וכתיב התם ומצח אשה זונה היה לך.
יש להתבונן מדוע מכפרין בגדי כהונה על עבירות הללו, וכי מה ריצוי יש בלבישת 

הבגדים המועיל לכפר.
ולפנים של בית המקדש בקדש הקדשים מקום השראת השכינה, עמדו  הנה לפני 
כרובים אשר פניהם איש אל אחיו, ובב"ב צ"ט. כיצד הן עומדין רבי יוחנן ור' אלעזר 
חד אמר פניהם איש אל אחיו וחד אמר פניהם לבית ולמ''ד פניהם איש אל אחיו הא 
כתיב ופניהם לבית לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן 
שאין ישראל עושין רצונו של מקום, וברש"י כתב וזה לשונו, סימן שהקב''ה אוהב את 
ישראל ומתחלה כך נעשו פנים אל פנים כדי שתשרה שכינה בישראל וישראל יעשו 

רצונו של מקום וכשאין עושין הופכין פניהם לבית על ידי נס, עכ"ל.
ומבואר שאופן השראת השכינה בישראל הוא פנים בפנים, וכן במעמד הר סיני הוא 
אומר דברים ה'-ד' פנים בפנים דיבר ה' עמכם מתוך האש, ועולה ומתבאר שנמשלה 

השראת השכינה וגילוי שכינה לפנים בפנים.
וצריך להתבונן עומק המשל הזה דפנים בפנים, ונראה דהנה האדם נברא פנים ואחור, 
דהיינו שהפנים מאירים מאור הפנימיות שבו, אבל שאר גופו אטום וסתום ואין בוקע 
וחשוכות,  אטומות  פניהם  שגם  לצלן  רחמנא  כאלו  ויש  כלל,  הפנימיות  אור  ממנו 

וכדכתי' ומצח אשה זונה היה לך.
והנה כל דרכי בני האדם הם כן שיש פעולות הנמשכות מן הפנים דהיינו שהם יוצאות 
ויש פעולות שהם נמשכות מן הצד האחורי והסתום,  מן האור הפנימי של האדם, 

דהיינו שהם חסרות כל אור.
חבויה  הכבוד,  כסא  מתחת  חצובה  אלוק'  חלק  שהיא  ישראל  ונשמת 

מסותרת וכבושה בתוככי מחשכי הגוף, אבל האיש הנלבב 

לדבר, והטעם השני כתב "בשם רבינו שמחה לפי שפעם אחד הגיע אחד לברכת 
בונה ירושלים ונזכר חורבן הבית ותקע סכין בבטנו, וע"כ נהגו לסלקו בשעת ברכה".

ולכאורה מסתמא אותו אדם חי בזמן בית המקדש, ולכן כאשר הזכיר בברכה את 
בונה ירושלים, מרוב צער הוא תקע את הסכין בבטנו.

אצל  חזקה  כך  כל  היא  בית המקדש  חיסרון  של  האמיתית  ההרגשה  כמה  רואים 
אלו שזכו לראות את כל ההשפעות שהיה בזמן בנין הבית, עד כדי כך שזה יכול 
להביא לאדם כזה שהזיכרון של חורבן הבית יביא לו צער כל כך גדול עד שיתקע 

סכין בבטנו.

בקשת הגאולה
ועלינו להתבונן בזה כמה זוכים מכח השראת השכינה, וכמה עתה אנו מפסידים 
המקדש.  בית  בזמן  שהיתה  השכינה  השראת  את  לו  אין  כאשר  הבית  בחורבן 
ובתפילה כל יום מבקשים בסוף שמונה עשרה "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו 
ותן חלקנו בתורתך", רואים מזה שהשלמות של חכמת התורה זוכים לזה רק כאשר 
יבנה בית המקדש, ואילו היום כמה שאפשר לזכות בתורה עדיין חסר מזה הרבה 

מהשלמות האמיתית.
וכל הצרות הרבות שמתחדשות עלינו בפרט עתה בדור האחרון הזה של עקבתא 

דמשיחא, שורש הכל בא מכח זה שחסר לנו את בית קדשנו ותפארתנו.
לכן באו ונתעורר מאוד, ונבקש מהקב"ה את המשכון שחסר לנו ביותר מהכל, ואז 
וישרה את שכינתו  בית המקדש  את  ויבנה  ויחזור  דין המשכון  את  יקיים  הקב"ה 

לעולם ועד ולנצח נצחים.
ופשוט שבית המקדש העתיד יהא קיים לעולם ולעולמי עולמים, והדברים ק"ו דהנה 
מובא בחז"ל שאם משה רבנו היה נכנס לארץ ובונה את בית המקדש, הוא לא היה 
נחרב לעולם, כי מעשה ידיו של משה רבנו רעיא מהימנא לא יכול לשלוט בזה ידים 
זרות. ומעתה על אחת כמה וכמה בית המקדש לעתיד שיבנה על ידי הקב"ה בכבודו 

ובעצמו, בוודאי שזה ישאר ויתקיים לעד ולנצח נצחים עד סוף כל הדורות.

"כאשר צוה ה' את משה"
"ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקדש ויעשו את בגדי 
הקדש אשר לאהרן כאשר צוה ה' את משה". )פרק ל"ט פסוק א'( הנה בכל פרט 
ופרט ממלאכת המשכן הפסוק חוזר וכותב שעשו את זה "כאשר צוה ה' את משה", 
ולכאורה יש לעיין מה התורה באה לרמז בכפלות הזו בכל פעם ופעם, הלא בפשוטו 
היה די לכתוב אחרי כל עשיית כל המשכן שהכל נעשה כאשר צוה ה' את משה, ומה 
הצורך לכתוב בפרטות על כל מעשה ומעשה שנעשה כאשר צוה ה' את משה. ועיין 

באור החיים שהתקשה בזה וכתב ליישב את הדבר בכמה אופנים.

שבחו של אהרן שלא שינה
ונראה לומר דהנה בפרשת בהעלותך לגבי הדלקת הנרות, כתוב בפסוק )במדבר, 
פרק ח' פסוק ג'( "ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה, כאשר צוה ה' 

את משה". ופרש"י, "ויעש כן אהרן, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה".
ובמפרשים מקשים מהו השבח והריבותא לאהרן הכהן "קדוש ה'" בזה שאומרים 
ולא  ה'  רק מה שציוהו  יעשה  הכהן  ודאי שאהרן  הרי  ה',  מציווי  עליו שלא שינה 
ישנה, הלא בשביל לומר שבח לאהרן הכהן היה צריך לומר שעשה איזה משהו מעל 
כוחותיו הטבעיים למען כבוד ה', אבל דבר זה שלא שינה מציווי ה' לכאורה לפי 
דרגתו אין זה נחשב לשבח כלל, והרי זה דבר פשוט שכל אדם ואדם מקפיד שלא 

לשנות מציווי ה' וכל שכן אהרן קדוש ה'.
ונראה לבאר בזה דבר נשגב, דהנה בודאי יש שינוי גדול אם אדם שומע ציווי מפי 
כביכול הקב"ה בעצמו, מאשר אילו היה שומע את הציווי מפי אדם אחר בשם ה'. 
שכאשר אדם שומע את הציווי מפיו יתברך, יקיים את המצווה ברגשי קודש באהבה 
וכיסופין עלאין ובכל הכוונות העליונים בדחילו ורחימו, דכיון ששמע את המצווה 
עליונה  בקדושה  לעשות  עצום  וחשק  אהבה  מקבל  ממילא  בעצמו  הקב"ה  מפי 
לו  יחסר  ה',  מפי אדם אחר בשם  אבל אם אדם שומע את המצווה  את המצווה. 
את אותם רגשי קודש עלאין בעשיית המצווה. ואפילו שלא ישנה מאומה מהציווי 
ויעשה כמצווה עליו בתורת משה בלא לנטות ימין ושמאל, מ"מ העשייה היא כבר 
לא באותו דרגה אילו היה שומע את זה מהקב"ה בכבודו ובעצמו. והרי כללא הוא 
"כלי שני אינו מבשל", דהיינו שאפילו שזה נשאר חם מ"מ אינו מבשל שאינו מוסיף 

בעצמו חמימות ורגשי קדושה בעשיית המצווה.
את  שקיבל  שינה,  שלא  ה'  קדוש  הכהן  אהרן  של  שבחו  שזהו  לפרש  יש  ומעתה 
מצוות הדלקת הנרות "כאשר צוה ה' את משה" כלומר כאילו שמע דבר זה מפי 
הקב"ה בעצמו, ובצורה כזו "ויעש כן אהרן" ולא שינה מאומה בהרגשת הלב בזה 
שלא שמע את הציווי מפי ה', אלא קיבל את הדברים ממשה רבינו ע"ה כמקבלו מפי 
הגבורה ממש, והעלה את הנרות בדיוק כאשר צוה ה' מתוך מחשבות זכות וטהורות 

חכמים",  "אמונת  של  היסוד  הוא  זה  ודבר  עלאין,  ובכיסופין  ורחימו  בדחילו 
לקבל את הדברים ששומעים מפי הרב ומפי החכם, כמו ששומעים את 

הדברים הללו מפי השכינה.

 



הנמשך אל הדרך אשר ישכון בה האור אשר זכה שתאיר בו נשמתו, הוא אשר כל 
פעולותיו הם מצד הפנים.

הפנים  מעלת  את  להשיג  מתרומם  שהאדם  עי"כ  הם  השכינה  וגילוי  והשראת 
להקשיב ללחישת נשמתו, ובזה מזדכך וזוכה לפנים בפנים.  

שבת קל"ט. ואמר רבי מלאי בשכר וראך ושמח בלבו זכה לחשן המשפט על לבו, 
ראה והבן כי הלב הוא חבוי וטמון, אבל השמח בשמחת חבירו אור לבו בוקע וזורח 
זאת הפועל  בכל  פנים, אבל  אינו  הגוף  רוב  הגם שלכאורה  כי  ללמדך  למרחקים, 
למדתנו  וזאת  מאירים,  לפנים  גופו  נהפך  גופו  את  נשמתו  שתאיר  באופן  בקרבו 
וראך  מכח  ותומים  ולאורים  המשפט  לחשן  שזכה  הכהן  באהרן  הקדושה  התורה 
ואורים  המשפט  חשן  את  לשאת  זכה  פנים  שנעשה  שליבו  וכלומר  בלבו,  ושמח 

ותומים שהם כמעשה פנים המלמדים להועיל לכל מבקש השם.
רבינו בחיי פרשת תצוה כ"ח-ל"ו כתב וזה לשונו, הכהן בשעת עבודה וכו' שכינה 
למעלה על ראשו וכו' משגחת על ישראל וזהו לשון ציץ מלשון מציץ מן החרכים, 
עכ"ל. ומבואר דהציץ שהוא כנגד הפנים ממש לפיכך הוא כנגד השגחת השכינה 

והצצתה על ישראל, דהיינו פעולת פנים הפונות ומסתכלות ומשגיחות.
עברות  על  מכפרים  שהבגדים  שם  בערכין  הגמ'  מאמר  את  להבין  נשוב  ומעתה 
רבות, דהנה כמו שנתבאר הרי העבירות והפעולות הנפסדות נפעלות מן צד האחור 
שאין בו הארת הפנים והנשמה, ולפיכך נצטוה הכהן הגדול ללבוש הבגדים שהם 
לכבוד ולתפארת לכבוד עבודת בית אלוקינו, ויש בדבר הזה לרומם ולהגביר את כח 
הנשמה על הגוף עד כדי כך שהבגדים מתקנים את הגוף שהוא צד האחור להפכו 

כמו פנים. 
וכמו שמצינו בחשן המשפט שניתן על לב אהרן על ששמח בליבו, וכמו שנתבאר 
שע"י שלבו נהפך לפנים עי"כ זכה לחשן המשפט המנביע את הארת הלב, כמו"כ 
שאר הבגדים הם תיקון לגוף להפכו להיות פנים ובזה יתכפרו כל העבירות היוצאות 
מצד הגוף החשוך והאטום, כאשר ע"י הבגדים הניתנים לכבוד ולתפארת, כל בגד 
בסגולתו ומעלתו מתקן את הגוף להיות פנים בהיותו נובע משפיע ופועל פעולות 

המאירות באור הנשמה. 
השמטה

חקירה בדין משיחת שמן המשחה
הרב אריאל בן שלום

לע"נ מו"ח הר"ר צבי ב"ר אפרים זללה"ה
א[ יש לחקור, במלך וכהן גדול דבעי משיחת שמן המשחה; האם מספיק שמשוח 
בזמן מעשה משיחת השמן המשחה, או דבעינן שכל הזמן יהיה 'משוח', וזאת מחמת 
דמעשה המשיחה מחיל מהות בגברא של 'משוח בשמן המשחה', ובזה נחשב שכל 
הזמן משוחים בשמן המשחה. וי"ל דחלוק בזה משיחת מלך ממשיחת כהן גדול, 

וכפי שנבאר זאת בס"ד.
ור"י  ר"מ  דנחלקו  ו:.  בכריתות  תנאים  במחלוקת  תלויה  זו  דחקירה  י"ל  ובהקדם 
וכהן  ומלך  כתיב,  זר"  על  יתן ממנו  "ואשר  סבר  ר"מ  להנאתם;  וכהן שסכו  במלך 
השתא זרים נינהו. ורבי יהודה סבר בעינן עד דאיכא זר מתחלתו ועד סופו ומלך וכהן 
מעיקרא לאו זרים הוו, שהרי סכו בתחילה. וברמב"ם מבואר דלר"מ גם עכשיו אינו 

נחשב זר1, וצ"ב מ"ט דל"ה השתא זרים. 
זרים  עתה  וממילא  משיחה,  מעשה  זה  דהעיקר  ס"ל  דר"מ  נחלקו,  בזה  ולכאורה 
בשמן  'משוח  של  בגברא  מהות  מחיל  המשיחה  שמעשה  ס"ל  ר"י  משא"כ  נינהו, 

המשחה', ונחשב תמיד משוח, וממילא עתה אינו זר.2
ב[ והנה על הקרא "ואשר יתן ממנו על זר" – איתא בתרגום יונתן בן עוזיאל )שמות 
ל לג( בזה"ל: "ודיתן מינה על חילוני דלא מבנוי דאהרן". והיינו דס"ל כר"מ דכיון 
'זרים'. אלא דיש לתמוה,  שנמשח מעיקרא, אינו זר, ולכך בני אהרון לא נחשבים 
דמשמע שמלך כן נחשב זר, שהרי כתב "חילוני דלא מבני אהרון", משמע דכל מי 
בכהן מה  וזה קשה, דממ"נ אם  'זר',  בכלל  ואף מלך   - זר  הוה  שלא מבני אהרון 

שנמשח מעיקרא ל"ה זר, מ"ש מלך דכן חשיב זר לאחר משיחתו.
ועל כן נראה דס"ל דבהא גופא חלוק כהן ממלך, דאמנם משיחת כהן הוה חלות 
בגברא, וממילא נחשב משוח כל הזמן, ובאופן שתמיד אינו זר, משא"כ מלך דינו 
רק במעשה המשיחה, ואינו מחיל בגברא, וממילא לאחר מעשה המשיחה חשיב זר.

ויש להוכיח זאת. דהנה איתא בגמ' בכריתות ה: ואפי' כהן גדול בן כ"ג טעון משיחה 
רק  שדינו  דמלך  וי"ל  מ"ש.  וצ"ב  ברמב"ם.  נפסק  וכך  מלך.  בן  מלך  מושחין  ואין 
במעשה המשיחה כדי לעשותו מלך, וממילא כאשר בנו יורשו א"צ לעשותו. משא"כ 
כה"ג אף שבנו יורשו, אולם לא סגי במעשה המשיחה אלא בעינן שיחשב משוח כל 

הזמן, ולהא לא מהני מה שיורשו אלא מה שנמשח בפועל.3

1. והיינו, דלא תימא דבאמת עכשיו הוא זר, אלא דבעינן 'זרות' של מי שהיה זר תמחילתו ועד סופו, 
דהא כ' הרמב"ם בפ"א מהל' כלי המקדש ה"י, וז"ל: הנותן משמן המשחה על גבי מלך או כהן גדול 
זרים, ע"כ. הרי מבואר דלר"מ שגם  ואין אלו  זר  יתן ממנו על  שכבר נמשחו פטור שנאמר ואשר 

עכשיו אינו זר, בגלל שמעיקרא לא היה זר. וזה תימה, מהכ"ת דעתה אינו זר.
2. וא"ש עד"ז הא דאיתא בגמ' דר"מ לשיטתו ס"ל שבת כהן שנישאת לזר, אינה חשיבא 'זר' לגבי 
תרומה, עיין בפיה"מ להרמב"ם דכתב משום דכבר אכלה. וצ"ב סו"ס עכשיו היא לא אוכלת, ועל 

כרחך שחל בגברא מהות ש'אינו זר' - שהוא 'בר אכילת תרומה'. ]ועי' בחי' הגרי"ז בסוגיא[.
ועדיין יש לחקור במשיחת כלי המקדש; דאיתא בשבועות טו. בזה"ל: כל הכלים שעשה משה   .3

 

ג[ והנה כתב הרמב"ם בפ"א מהל' כלי המקדש ה"י דהנותן משמן המשחה על כהן 
ומלך פטור, משום דל"ה זרים אצלו, משא"כ הסך חייב משום שנאמר "על בשר אדם 
לא יסך" - וכל אדם במשמע. ומקשים, שהרי בגמ' בכריתות איתא להדיא דאיסור 

סיכה בכזית הינה רק להדיוט, והרי לרמב"ם איסור סיכה היא גם לכהן ומלך.
ונ"ל דאף הרמב"ם מודה שאיסור סיכה לא שייך אלא בהדיוט, אולם י"ל דכיון דמה 
דל"ה זרים מחמת שהם נחשבים משוחים בפועל, זה רק בייחס לנתינת השמן, אולם 
במעשה הסיכה הוו הדיוט, ]דההבדל בין סיכה לנתינה; שסיכה זה משיחה – מורח על 
הגוף, ונתינה זה יציקה גרידא[, ולפ"ז לא נחשב שמעשה הסיכה קיים אצלם, משום 
שרק עצם השמן קיים אצלהם. וזה מה שלומד הרמב"ם מהקרא; שלגבי סיכה – כל 
אדם - ואף כהן ומלך חשיבי זרים, מאחר שמעשה המשיחה כבר לא קיים בהם לכו"ע. 

ורק לגבי 'נתינה' ל"ה זרים. וא"ש הא דמלך וכהן חשיבי הדיוט לגבי הסיכה.
ד[ אמנם י"ל בעוד אופן. דס"ל לרמב"ם דאיסור "על בשר אדם לא יסך" תרתי אית 
בהו; גם מצד איסור של 'זרות' וגם מצד מעילה, דהא סיכה כשתיה, והוי דרך שימושו. 
ואף דכהן שסך למצותו ליכא מעילה, דילפינן מקרא בגמ' שם ה:, אולם כשסך שלא 

לצורך ודאי דאיכא ביה מעילה ]כדאיתא שם ז.[.
ועל כן י"ל דהא גופא יליף הרמב"ם; מהא דכתיב "על בשר אדם לא ייסך" - שכל אדם 
'מעילה'.  'זרות' אלא אף מצד  במשמע אף בכהן, מוכרח שהקרא לא קאי רק מצד 
]ולומר דקאי רק מצד 'מעילה' לא שייך, שהרי מקישים ל"ואשר יתן ממנו על זר" – 
הרי גם איסור זרות אית ביה[. ואשר על כן, מה דאיתא בגמ' שסיכה בכזית אסורה רק 

בהדיוט - זה רק לגבי דין זרות, ולא לגבי מעילה. 
וההכרח, שהרי מעילה אינה רק בכזית אלא בכל דהו שמשתמש, וא"כ הנאמר לאסור 

בכזית רק להדיוט - היינו רק מצד זרות, ומצד מעילה אסור לכל אדם, ובכל דהו.
ויש להוכיח שמעילה בשמן המשחה הוה בכל דהו; מהא דילפינן שם ה: דשמן שיורד 
על זקן אהרון ליכא ביה מעילה. ואיתא שם שהשמן בזקן אהרון היו שני טיפות בלבד, 
הרי  למעילה,  מקום  בזה  יש  ובכ"ז  כזית,  בשיעור  לא  זה  טיפות  שששני  ומסתמא 

דמעילה איכא בכל דהו.

הערות לפרשת השבוע
"כל הזהב העשוי למלאכה בכל מלאכת הקודש"

כי הזהב ממנו ביד איתמר ציפוי  ולא סיפר בפרשה מה נעשה בזהב,  כתב הרמב"ן 
ומזבח  והשולחן  והמנורה  והכפורת  הארון  אלעזר  ביד  וממנו  והבריחים,  הקרשים 
הזהב, והנה בעבור שלא יוודע צפוי כל כלי כמה זהב יש בו, לא סיפר שנתנו משה 

להם במנין ובמשקל, ולכך לא הזכיר כאן פקודת אלעזר וכו' ע"ש. 
דבריו צ"ב דלכאורה יקשה והלא גם בכסף נעשה בו ציפוי כש"נ וצפה ראשיהם, וכן 

בנחושת ציפה ממנו למזבח, ואעפ"כ סיפר בפרשה מה נעשה בכסף ובנחושת.
יוודע כמה ציפוי יש  אמנם ביאור דבריו דרק ציפוי הנחלק בין אלעזר ואיתמר, לא 
לכל אחד מהם, והיינו בזהב בלבד דהיה ממנו ציפוי ביד אלעזר והיה ממנו ציפוי ביד 
להם משה  דנתנם  לומר  הוא  דהסיפור  לפי  בזהב,  הנעשה  סיפר  לא  הלכך  איתמר, 
בגזברות במנין ובמשקל, וזה א"א בזהב דלא יוודע המנין והמשקל הנמסר ביד אלעזר 
גם  מהם  דהיה  הגם  אזי  איתמר,  ביד  כולו  דהיה  והנחושת  הכסף  משא"כ  ואיתמר, 
בציפוי, מ"מ אפשר למסור לאיתמר במשקל ובמנין, מאחר דעכ"פ ידוע הסך הכולל 
ידוע בפרט כמה היה ממנו  של כל הכסף ושל כל הנחושת הנמסר בידו, הגם דלא 

בציפוי.
הרב יצחק זאב דיסקין

בנין בית המקדש ביו"ט ובלילה ובמקדש העתיד                                                 
ְּביֹום־ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָּתִקים ֶאת־ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד: )מ, ב.(

בגמ' בשבועות ט"ו, ב. איתא: אמר אביי מנין שאין בנין בית המקדש בלילה שנאמר 
וביום הקים את המשכן ביום מקימו בלילה אין מקימו ע"כ. ובתוס' שם הקשו דבר"ה 
כולו אסור קאמר התם דאיבני בלילה  יום הנף  יום הנף דתנן  לענין תקנת  ל.(  )דף 
דאיבני בחמיסר וקשיא דהא אין בנין ביהמ"ק ביו"ט ובלילה ותרצו וז"ל: ויש לומר 
טו(  )שמות  כדכתיב  שמים  בידי  מאליו  עשוי  שהוא  דלעתיד  המקדש  בית  דהיינו 
מקדש ה' כוננו ידיך, עכ"ל. ובס' מקדש דוד קדשים סי' א' הביא מש"כ המנח"ח מ' 
ולפי"ז מבואר שפיר  בו פסלות  ואין  אינו אלא איסור  ביהמ"ק בלילה  צ"ה דהקמת 
דברי התוס' דביהמ"ק דלע"ל כיון שעשוי בידי שמים אין כאן מקום לאיסור אולם 
במקד"ד שם הוכיח מהירושלמי פ"ק דיומא ה"א שהוא פסלות בגוף הבנין דאמרי' 
י"ג הקמות אחת ביום ואחת בלילה ואמרי' התם  ימי המלואים היו  התם דבשבעת 
זאת אומרת הקמת לילה פסול לעבודת יום ע"ש הרי לן דהקמת המשכן הוי פסלות 

ואילך עבודתן מחנכתן. ע"כ. הרי מבואר דהיכא דאיכא שירות לא בעינן  משיחתן מקדשתן, מכאן 
משיחה, וא"כ רק להתחלת הקידוש בעינן משיחה, ולא לכל זמן קדושתם. ומאידך פריך התם מ"ט 
לדורות ליכא משיחה, הא כתיב "וכן תעשו" – לדורות. ומשני: שאני התם דאמר קרא "וימשחם ויקדש 
אותם" אותם במשיחה ולא לדורות במשיחה. הרי מבואר שכלי משה ל"ה ע"י שירות אלא ע"י משיחה, 

וממילא אפשר דבעינן משיחה לתמיד. 



דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. הרמת ספר בזמן שמו"ע- נפל ספר על הארץ ואינו יכול 
בה,  עומד  שהוא  הברכה  כשיסיים  להגביהו  מותר  לכוון 

ואל"ה לא יפסיק ]מ"ב סי' צ"ו ס"ק ז'[

ב. ולא יפהק בשעת התפילה ואם צריך לפהק מתוך אונס, 
יניח ידו על פיו שלא תראה פתיחתו ]שו"ע סי' צ"ז סעיף א'[

לקרות  רשאי  הקורא  בס"ת-"ואין  קורא  הבעל  הנהגת  ג. 
בתורה עד שיכלה אמן מפי הציבור" ]שו"ע קמ"א סעיף ה'[ 
עליהם  להמתין  צריך  באמן  שמאריכים  אנשים  יש  ואפילו 
הקורא  צריך  לכן  הקריאה-  לשמוע  צריכין  כולם  דהא 
י"ז[  ס"ק  ]מ"ב  האמן  שיגמרו  המיעוט  על  אפילו  להמתין 
וגם צריך להזהר שאת המילה הראשונה יקרא מתוך הכתב 
)אחר שראה אותה( ולא ימהר לקוראה בע"פ לפני שמבחין 

במילה.

וכש"כ  וכתובים  נביאים  אסור להניח תורה שבע"פ ע"ג  ד. 
ומצוי  חומש  ע"ג  סדור  להניח  אסור  ולפ"ז  חומש,  ע"ג 
הסידור  את  בתפילת שחרית שמניחים  קדש  בשבת  הדבר 
ע"ג החומש ]עיין מקורות לכ"ז גנזי הקודש פ"ג סעיף כ"ח 

ובהערות[.

בספר  קודש-כתב  ספרי  ע"ג  וחליפות  כובעים  הנחת  ה. 
מנוחה וקדושה ]ע"מ ל"ב אות ט'[ וז"ל: "ועוד נאצה גדולה 
הכובע  להסיר  וצריך  מצווה  של  טלית  לבישתו  בשעת  מזו 
מראשו מניחו על ספר, ואף שכל השולחן פנוי לפניו רק ספר 
אחד יש עליו... ומניחו על הספר דווקא... אוי לעיניים שכך 
רואות" עכ"ל והדבר נכון גם שמגיעים לבית המדרש לענין 
הדין  הוא  הספרים.]ולכאורה  ע"ג  והחליפה  הכובע  הנחת 

הנחת טלית ע"ג ספרי קודש[. 

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

ויקרא – ענייני פורים ופרשת זכור
צו - לא יצא עלון

שמיני - פרה אדומה
תזריע - ברכת האילנות

מצורע - גליון פסח - עניני חג הפסח

בהקמה ולפי"ז ילה"ק א"כ מה לי הקמה בידי אדם ומ"ל הקמה בידי שמים ע"ש. 
ונראה דכוונת התוס' דדיני הקמת המשכן לא נאמרו אלא במקדש שיש בו תורת הקמה 
שהרי נצטוו בהקמתו בזה נאמרו דיני הקמה שביום ולא בלילה משא"כ מקדש דלעתיד 
מופקע הוא כלל מתורת הקמה שהרי הוא עשוי מאליו בידי שמים ולא נאמר בו דינים 
ותורת הקמה כלל שהרי נעשה מאליו ומבואר שפיר. ובאו"א נראה ליישב עפמש"כ רש"י 
בסוכה דף מ"א דרש"י שם נמי הקשה קושיא זו ותרצו בזה"ל: הני מילי בנין הבנוי בידי 
ויבא משמים, שנאמר  יגלה  הוא  ומשוכלל  בנוי  אדם, אבל מקדש העתיד שאנו מצפין 
בנוי  העתיד  שמקדש  לחלק  בא  דרש"י  נראה  עכ"ל.  ידיך.  כוננו  ה'  מקדש  טו(  )שמות 
ומשוכלל הוא כבר ואינו צריך בו אלא שיתגלה ויבוא משמים, ומשו"ה אין כאן פסלות 
לילה כיון שאין בו עכשיו תורת בנין שהרי כבר בנוי ומשוכלל הוא וא"צ אלא להתגלות 
בנין  אבל  אדם,  בידי  בנין  מילי  הני  בזה"ל:  כתב  ובר"ה  שפיר.  ומיושב  משמים  ולבוא 
שם  וקיצר  בסוכה  למש"כ  דכוונתו  להעמיס  וניתן  ע"כ.  הוא.  שמים  בידי  לבא  העתיד 
בדבריו ומיושב שפיר. ושו"ר בקה"י למרן הגרי"י קניבסקי זצוק"ל שבועות סי' י' דמבאר 
באו"א קצת דכל הפסול של בנין בלילה אינו אלא במקדש דבעי' שיהא בנוי בידי אדם 
דהקמת לילה אינו כשר ונמצא דביום חשיב כאילו נעשה מאליו משא"כ במקדש העתיד 
שגילתה תורה דדינו להיות בנוי בידי שמים וממילא אפי' יהא מוקם ביום אין כאן מעשה 
הקמה בידי אדם וכשר וא"כ אפי' בלילה כשר ע"ש. ולענ"ד מלשון רש"י משמע כמש"כ 
וגם בלשון התוס' משמע דעיקר החילוק משום דנעשה מאליו בידי שמים ואין כאן תורת 

מעשה הקמה ודו"ק.       

מזבח העשוי בידי שמים
ב[   בס' מקד"ד שם כתב להעיר במש"כ רש"י ותוס' הנ"ל שביהמ"ק העתיד יהא בנוי 
יהיה פסול דבעי' בנין לשם  יבנה בידי שמים  בידי שמים, מ"מ נראה דלגבי מזבח אם 
מזבח. והוכיח כן מהא דזבחים דף ק"ח, א. דמבואר לגבי במה דלא מהני להעלות על 
הסלע משום דבעי' לעשותו לשם מזבח ע"ש. ולענ"ד נראה דאינו כן אלא ודאי כשר הוא 
ושם מזבח עליה דהתם לגבי במה דבעי' שיעשהו לשם מזבח וכל דצור בעלמא הוא אין 
עליו שם מזבח משא"כ מזבח שירד משמים יחד עם כל ביהמ"ק שלעתיד כיון דמזבח 
בנוי בשמים הרי דבעצמותו שם מזבח עליו דאין ירידת אבן בעלמא משמים אלא דכל 
מהותו ושמו שם מקדש עליה ושם מזבח עליה ותו לא בעי' ייחודו וקביעת שמו ע"י אדם. 
וכעין דוגמא לדבר נראה להביא מש"כ האחרונים בהא דאיכא למ"ד דמילה כשרה ע"י 
גוי והא יש כאן חסרון לשמה וכתבו דכיון דזהו מצותו של ערלה לחתכו ולעשותו מהול 
הרי הוא עומד לכך מאליו ולא בעי' מחשבתו לכך לעשותו לשם מילה ואכמ"ל. וה"נ כל 
מהותו בשמים מזבח הוא ואין כאן אלא מציאות של מזבח ומשו"ה שם מזבח עליו אע"ג 

שלא נתייחד לכך ע"י אדם ודו"ק. 
הרב אליהו רוזנטל

 קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "אלה פקודי המשכן משכן העדת אשר פקד על פי משה" )ל"ח, כ"א( יל"ע מדוע לא 
נקרא שמו של המשכן "משכן העדות" עד פרשה זו, ומדוע בפרשת תרומה כשציוה ה' 
על עשיית המשכן לא קראו בשם זה המורה על תכליתו ]משכן ללוחות העדות[. והנה 
את הארון כינה כבר הכתוב "ארון העדות" בפרשת תרומה אך את המשכן לא כינה כן עד 

הנה, ויל"ע מדוע.
ב. "עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן" )שם( ופרש"י וז"ל, עבדת הלוים - פקודי 
איש  איש  להקים  ולהוריד  לשאת  במדבר,  ללוים  המסורה  עבודה  היא  וכליו  המשכן 
למשאו המופקד עליו, כמו שאמרו בפרשת נשא )במדבר ד(. ויל"ע מדוע נכתב דבר זה 
כאן כשבא הכתוב למנות את המשכן וכליו ומה עשו מכל דבר שתרמו. וגם צ"ב מדוע 

הזכיר רק את פקודת איתמר ולא את פקודת אלעזר.
ג. "והבאת את השלחן וערכת את ערכו" )מ', ד'( יל"ע מדוע נקט קרא לשון זה ולא כתב 
שיניח עליו לחם כדכתיב בפרשת תרומה "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" )כ"ה, 

ל'(. 

תגובות
בדברי חיזוק כתבתם דהגר"א ומור וקציעה מקילין בצואת האף והאוזן, ויש לדייק דאכן 

הגר"א הקיל בשניהם מ"מ המור וקציעה הקיל רק בצואת האף וכן מדויק בשע"ת.
בסעודת ר"ח כתבתם מהמ"ב דבלילה אין צריכים להוסיף, ומ"מ בפורים אף שעיקרו 

ביום מ"מ כתב הרמ"א דיש להוסיף גם בלילה, ובט"ז הביא מן הירושלמי שהשוה 
סעודת ר"ח לפורים.

הרב דוד אריה שלזינגר

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272


