בס"ד פרשת בהעלתך התש"פ

שולחן שבת שלנו

עורך :רב בית הספר – גלעד כהן

מה נלמד מפרשת השבוע – פרשת בהעלתך?
ֵּרות"
ֵּרות ֶאל מ ּול ּ ְּפנֵּי ַה ְּּמ ֹנו ָרה י ִָאיר ּו ִש ְּב ַעת ַה ּנ ֹ
לו ְּת ָך ֶאת ַה ּנ ֹ
"ב ַהעֲ ֹ
ְּּ
יאים לִּכְ בֹוד ֵּארּועַ זֶׁה ְמצַ ּוֶׁה ה' ֶׁאת ַאהֲ רֹן (עַ ל יְדֵּ י
ַאחַ ר חֲ נֻכַת הַ ִּמזְ בֵּ חַ וְ הַ ָּק ְרבָּ נֹות שֶׁ הֵּ בִּ יאּו הַ נ ְִּש ִּ
נֹורה וְ ֶׁאת מֹשֶׁ ה ְמצַ ּוֶׁה ה' עַ ל ל ְִּקיחַ ת הַ לְוִּ יִּים ִּמּתֹוְך בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל
מֹשֶׁ ה) עַ ל הֲ טָּ בַ ת (הַ ְדל ַָּקת) הַ ְמ ָּ
נֹוש ִּאים שֹונִּים:
ּפֹותחַ ת ּפ ַָּרשָּ ֵּתנּו ּומַ ְמ ִּשיכָּה בְ עֹוד כַמָּ ה ְ
וַהֲ ָּכנ ָָּּתם ָּלעֲבֹודָּ ה בַ ִּמ ְשכָּן .בְ כְָּך ַ
הַ צִּ ּוּוי עַ ל הַ ְק ָרבַ ת ָק ְרבַ ן הַ פֶּסַ ח ּופֶּסַ ח שֵׁ נִּי -ה' ְמצַ ּוֶׁה ֶׁאת בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל לְהַ ְק ִּריב ֶׁאת ָּק ְרבַ ן הַ ּפֶׁסַ ח
חֹוקים שֶׁ ל ֹא
בִּ זְ מַ נֹו (י"ד נִּיסָּ ן) .בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל ְמ ַקי ְִּמים ֶׁאת צִּ ּוּוי ה' .עֵּ ֶׁקב ּפְ ִּניַת אֲ נ ִָּּשים ְטמֵּ ִּאים ְּור ִּ
ְאֹותם אֲ נ ִָּּשים ִּהזְ דַ ְמנּות ְש ִּניָּהּ -פֶׁסַ ח שֵּ נִּי.
נֹותן ה' ל ָּ
יָּכְ לּו לְהַ ְק ִּר יב ֶׁאת ָּק ְרבַ ן הַ ּפֶׁסַ ח בַ זְ מַ ןֵּ ,
הַ ִּסימָ ן לַחֲ ִּניָה וְ ַלנ ְִּסיעָ ה -כֵּיצַ ד י ְָּדעּו בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל מָּ ָּתי לַחֲ נֹות ּומָּ ַתי לְהַ ְמ ִּשיְך בַ הֲ לִּיכ ָָּּתם? לְפִּ י הֶׁ עָּ נָּן!
כְ שֶׁ הָּ יָּה הֶׁ עָּ נָּן שֹוכֵּן עַ ל הַ ִּמ ְשכָּן חָּ נּו ּוכְ שֶׁ הָּ יָּה הֶׁ עָּ נָּן עֹולֶׁה מֵּ עָּ לָּיו נ ְָּסעּו .בְ הֶׁ ְמשֵּ ְך הַ ּפ ָָּּרשָּ ה אֹומֶׁ ֶׁרת לָּנּו
ּתֹורה מַ ה ָּאמַ ר מֹשֶׁ ה בַ נ ְִּסיעָּ ה ּומַ ה ָּאמַ ר בַ חֲ ִּניָּה ְ(ראּו בַ חֻ מָּ ש).
הַ ָּ
הַ צִּ ּוּוי לַהֲ ָכנַת חֲ צֹוצְ רֹות הַ כֶּסֶּ ף וְ ַתפְ ִּקידָ ן -ה' ְמצַ ּוֶׁה ֶׁאת מֹשֶׁ ה לְהָּ כִּ ין ְש ֵּּתי חֲ צֹוצְ רֹות כֶׁסֶׁ ף.
יאים ְלאֹהֶׁ ל מֹועֵּ ד) ּומַ סַ ע
ידיםִּ :מ ְק ָּרא הָּ עֵּ דָּ ה (כִּ נּוס בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל אֹו הַ נ ְִּש ִּ
לַחֲ צֹוצְ רֹות ֵּאלּו ְשנֵּי ַּתפְ ִּק ִּ
הַ מַ חֲ נֹות (לְפִּ י הַ ְּת ִּקיעֹות יֹודֵּ עַ כָּל מַ חֲ נֶׁה ִּאם ְלהַ ְת ִּחיל בַ הֲ לִּיכָּה).
חֵׁ ְטא הַ ִּמ ְתאֹו ְננִּים וְ הַ ִּמ ְת ַאּוִּ ים וְ עָ נְשָ ם -חֵּ לֶׁק מֵּ הָּ עָּ ם ְ(רשָּ עִּ ים) ִּמ ְתלֹונֵּן עַ ל ה' (לְפִּ י הַ ִּמ ְד ָּרש עַ ל
אֲ ִּריכּות הַ דֶׁ ֶׁרְך וְ עַ ל שֶׁ ל ֹא הָּ י ְָּתה לָּהֶׁ ם ְמנּוחָּ ה) עָּ נְשָּ םֵּ :אש בֹועֶׁ ֶׁרת בָּ הֶׁ ם וְ הֵּ ם מֵּ ִּתים .ל ְַאחַ ר ִּמכֶׁן
הָּ אֲ סַ פְ סּוף שֶׁ בְ עַ ם י ְִּש ָּר ֵּאל (עֶׁ ֶׁרב ָּרבְ -רשָּ עִּ ים ,שֶׁ סֹוחֲ פִּ ים ַאחֲ ֵּריהֶׁ ם גַם ֶׁאת ְש ָּאר בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל)
יֹורד ִּמן הַ שָּ מַ יִּם וְ ַרק טֹוב
ּומ ְתלֹו ְננִּים עַ ל הַ מָּ ן (שֶׁ הָּ יָּה ֵּ
ִּמ ְת ַאּוִּ ים לֶׁאֱ כֹל בַ שַ רִּ ,מ ְתגַעְ גְ עִּ ים ל ְִּמצְ ַריִּם ִּ
אֹותם ה' עַ ל
נֹותן לָּהֶׁ ם ֶׁאת הַ ְשלָּו (סּוג שֶׁ ל בַ שַ ר) ,מַ ֲענִּיש ָּ
הָּ יָּה בֹו)ַ .אחַ ר שֶׁ שֹומֵּ עַ ה' ֶׁאת טַ ֲענ ָָּּתם וְ ֵּ
אֹותם.
הֹורג ָּ
ַּתאֲ ו ָָּּתם הַ גְ דֹולָּה וְ ֵּ
עֹוד בַ פ ָָרשָ ה:
חֹותנֹו ל ְִּהצְ טָּ ֵּרף לִּבְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל בַ מַ סָּ ע ל ְֶׁא ֶׁרץ י ְִּש ָּר ֵּאל.
בַ ָּקשַ ת מֹשֶׁ ה ִּמי ְִּתרֹו ְ
צִּ ּוּוי ה' עַ ל הֹוסָּ פַת ִּשבְ עִּ ים ִּאיש ִּמזִּ ְקנֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל לְשֵּ ם עֶׁ זְ ָּרה ְלמֹשֶׁ ה בְ הַ נְהָּ גַת בְ נֵּי י ְִּש ָּר ֵּאל וְ הַ אֲ צָּ לַת
ְבּואה ֲעלֵּיהֶׁ ם.
רּוחַ נ ָּ

יטיב אֶׁ ת ַהנֵרֹות"
ּומ ִ
"ש ְּלָך גְּ דֹולָ ה ִמ ֶׁשלָ ֶׁהם ֶׁשאַ ָתה ַמ ְּד ִליק ֵ
ֶׁ
(הצְּ טַ עֵׁ ר) עַ ל ׁשל ֹא היה ִעמהם ,נִ חֵׁ ם
יאים חַ ְּלׁשה ַד ְּעתֹו ִ
הַ ִמ ְּדרׁש ְּמסַ פֵׁ ר ׁשכְּ ׁשראה אַ הֲ רֹן חֲ נֻכַת הַ נְּ ִש ִ
יטיב את הַ נֵׁרֹות בֹקר וערב".
ּומ ִ
אֹותֹו ה' וְּא ַמר לֹוׁ" :ש ְּלָך גְּ דֹולה ִמשלהם ׁשאַ תה ַמ ְּד ִליק ֵׁ
וְּאנּו נִ ְּׁשאַ ל :אֵׁ יזֹו נחמה זֹו? ִמ ַניִן ׁשהֲ טבַ ת הַ נֵׁרֹות גְּ דֹולה ֵׁמהאֵׁ רּועַ הַ גדֹול וְּהַ ְּמפֹאר ׁשל חֲ נֻ ַכת
הַ ִמ ְּׁשכן?
ֲשה בַ בֹקר וְּאת הַ כבׁש הַ ֵׁשנִ י ַתעֲשה בֵׁ ין העַ ְּרבַ יִם"
ְּתׁשּובה :עַ ל הַ פסּוק" :את הַ כבׁש אחד ַתע ֵׁ
אֹומ ִרים חֲ ַז"ל" :זהּו כְּ לל גדֹול בַ תֹורה" ַמדּועַ ? כֵׁיּון ׁשלַ עֲשֹות אֵׁ רּועַ גדֹול פַ עַ ם אַ חַ ת זה ַקל ְּמאֹ ד,
ְּ
הַ קֹ ִׁשי האֲ ִמ ִתי הּוא ְּלהַ ְּק ִריב ְּבהַ ְּתמדה בֹקר אַ חַ ר בֹקר ,צהֳ ַריִם אַ חַ ר צהֳ ַריִם את אֹותֹו הַ ק ְּרבן .לכֵׁן
יטיב את הַ נֵׁרֹותְּ .שכרֹו גדֹול
יֹותר מֵׁ אֲ ׁשר לַ ַמ ְּת ִמיד יֹום יֹום ְּלהֵׁ ִ
נִ חֵׁ ם ה' את אַ הֲ רֹן ְּבכְך .אֵׁ ין שכר גדֹול ֵׁ
יבים ק ְּרבנֹות ,גְּ דֹו ִלים כְּ כל ׁשיִ ְּהיּוְּ ,בפַ עַ ם אַ חַ ת.
יאים הַ ַמ ְּק ִר ִ
בַ הַ ְּרבֵׁ ה ֵׁמאֹותם הַ נְּ ִש ִ
הֹוריכם!
ּובמה אַ תם ַמ ְּת ִמ ִידים יְּל ִדים? סַ ְּפרּו ְּל ֵׁ
ְּ

ִּחידֹות ַל ָפ ָר ָשה
❖  .1לְ ֵּאילּו אֲ נ ִָּּשים ְמיֹעָּ ד
ּפֶׁ סַ ח שֵּ נִּ י?
❖  .2עֹופֹות שֶׁ נ ֶֶׁׁאכְ לּו.
את הַ ְּתׁשּובֹות (עִ ם ֵׁׁשם+כִ תה)
יֵׁׁש ְּל ַהכְּ נִ יס ְּל ֵׁתבַ ת הרב עַ ד יֹום ְּר ִביעִ י.

