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  הגיגים מהפרשה
  )יב' שמות ל(" ' לה איש כופר נפשוונתנו"

וזאת התרומה אשר ", "תקחו את תרומתי", "ויקחו לי תרומה", בפרשת תרומה נזכרו שלוש התרומות בלשו� קיחה
לא הוזכר שמו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה, לכ�, בעל כרח�את התרומה אפילו לשו� קיחה מורה שיקחו מה� , "תקחו מאת�

, ואילו בפרשתינו נזכרות התרומות בלשו� נתינה. ת"ה נקרא מצות אנשי� ולא מצות השיכי ז, יתבר� בתרומות אלו
נזכר  �כל  שו� אונס עבלתיר בזמ� שה� נותני� מרצו� טוב המדֵ�, "כל העובר על הפקודי� ית�", "זה יתנו", "ונתנו"

  .אי לש� שמי� כי נתינה זו וד"'תרומת ה", "'תרומה לה"אלו נקראו תרומות  בתרומות אלו ו'ש� ה
  

  )יג' שמות ל(" קלשצית החמדים וקר על הפבזה יתנו כל העו"

     ))))מדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאה((((" " " " ויעמוד בי� המתי� ובי� החיי� ותעצר המגיפהויעמוד בי� המתי� ובי� החיי� ותעצר המגיפהויעמוד בי� המתי� ובי� החיי� ותעצר המגיפהויעמוד בי� המתי� ובי� החיי� ותעצר המגיפה " " " "::::זהו שכתובזהו שכתובזהו שכתובזהו שכתוב
היא באמצע בי� אותיות " מחצית" של תיבת 'האות צ: את דברי המדרש פליאה מסביר בעל זכרו� ישראל בדר� זו

'היינו האות צ, "ויעמוד: "זהו שכתוב: לכ� אמר המדרש.  מרמזת על צדקה'אות צוה, ת"י ובי� אותיות מ"ח
ותעצר ", "מחצית"י של תיבת "ת ובי� אותיות ח"היינו בי� אותיות מ, "בי� המתי� ובי� החיי� ")שמרמזת על צדקה(

 )ויקהל משה(                    ". וצדקה תציל ממוות: "א� ית� צדקה ינצל ממיתה כמו שנאמר" המגפה
  

  )טו 'שמות ל(" א ימעיטהדל ל והלא ירבעשיר ה"

היינו שלא יבוא לכלל גאוה בזכות מעשיו , בדעתו" לא ירבה", א� האד� עשיר בתורה ומצוות: יש לפרש בדר� רמז
,  אד� שהוא דל בתורה ובמצוות$" והדל לא ימעיט. "י הגאוה הוא יאבד את כל עושרו הרוחני"כי ע, הטובי� ותורתו

אלא צרי� הוא להאמי� שיש , כיו� שזה מתחבולות יצר הרע ליאשו לגמרי, ו את כוחו ויכולתולא ימעיט בעיני עצמ
 )הדרה של תורה(                      . לו אפשרות להיות בבחינת צדיק גמור

  

   )ב' אשמות ל( " קראתי בשם בצלאלראה"
אד� שיהיה  בישראלוהעני� שלא היה אפשר בטבע שימצא , )שמות לה(" בש�' ראו קרא ה"וכ� הזכיר משה לישראל 

 ובלבני� ולא בחומרלפי שישראל היו משועבדי� במצרי� בעבודת פר� ומלומדי� , ת בעול�בקי ושל� בשו� אומנו
 ולא אחד ממלמדהיה ראוי שימצא בה� שו� אד� שיהיה בקי בשו� מלאכה דקה כי לא ראו אותה ולא למדו אותה 

החומרלאכת ואילו היה בה� חכ� ובקי במלאכה אחת היה ראוי שישכחנה בהתעסקו במ, בה� שאמ� את ידיו בזה
 א� היה בקי ושל� בכל כ�של וכ, וכאשר יהיה בה� אחד חכ� של� ובקי באומנות אחת דקה ויפה, י�והלבנ

ועוד ,  בכס& ובזהב ובנחשת ובחרושת אב� ובחרושת ע% וחושב ורוק� ואורג הנה זה פלא גדולכל�האומניות 
יודע היה בצלאל לצר& אותיות שנבראו בו ל "זחודרשו ,  כל זה נמצא בבצלאל, ובדעתובתבונהשיהיה של� בחכמה 

בחכמה יסד אר% כונ� ' ה"וכתיב הת� , "י� בחכמה ובתבונה ובדעתקל$ רוח אאותוואמלא "כתיב הכא , שמי� ואר%
,הפלא הגדול שאני ראה ,כלומר, "ראה קראתי בש�"ועל כ� אמר , )משלי ג(" נבקעובדעתו תהומות , שמי� בתבונה

  )רבינו בחיי(                    . להבי� סוד המשכ� וכליו ולהתעסק במלאכתוראתי בש� בצלאל וק, קורא הדורות מראש
   

  )ו' אשמות ל( "תו את אהליאב בן אחיסמך למטה דן הנה נתתי אואני"
 שגדול ,גסהה יבא להזדווג לו שלא תהא רוחו "אמר הקב, קט� משבט ד� אי� ל� גדול משבט יהודה ו:חנינא' אמר ר

וא& בית המקדש בשני שבטי� אלו ,  יהודה וזה משבט ד�משבט המשכ� נעשה בשניה� זה ,ה"וקט� שווי� לפני הקב
  )רבינו בחיי(                  .)דברי הימי� ב ב(" ת ד�ב� אשה מ� בנו"שלמה משבט יהודה וחיר� משבט ד� מצד אמו שכ� כתוב 
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        ::::מת מת מת מת העלו� מוקדש לעילוי נשהעלו� מוקדש לעילוי נשהעלו� מוקדש לעילוי נשהעלו� מוקדש לעילוי נש
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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  Yossef.Benhamo@gmail.com: לח מייל לכתובתש   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"

        

        """"פרהפרהפרהפרה"""" שבת  שבת  שבת  שבת """"כי תשאכי תשאכי תשאכי תשא""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
        """"הי דברהי דברהי דברהי דברייייוווו""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסאדראדראדראדר' ' ' ' חחחחיייי

 ל"אסתר זחמו בר  שמעון בן שמתנעילוי ל



 

  )טז' אשמות ל(" לעשות את השבת את השבת  בני ישראלושמרו"
 פירוש ) יא'בראשית לז( "ואביו שמר את הדבר"על דר� אומרו ,  הוזכר לשו� שמירה$"  את השבת בני ישראלושמרו"

, לצד מניעת מלאכת הרצו� ומצוא החפ%,  בדבר טורחהשבתוהכונה בזה לצוות שלא יהיה , באממתי� ומצפה מתי י
ואומרו לעשות את השבת ,  ומצפה מתי יבאממתי� ותמיד יהיה, אלא צריכי� לשמוח בו בשלימות הרצו� וחפ% בדבר

לעשות את "  . עשות מצות השבתלצדאלא , לשלול הכוונה בחפ% מצות השבת למרגוע הגו& ולעונג אשר יתענג
עושה ונמצא , לקרותו שבת' מה שמוסי& מחול על הקודש יסכי� האלא  ?את השבת" עושי�"בני ישראל כי ו" השבת
  )אור החיי�(                : בני ישראל עושי� אות� שבת,  מיו� הששי וג� שעות מיו� ראשו� שה� חולכי שעות, ממששבת 

  

  )יא' גשמות ל( "ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל"
שהיו עסקיו לעמוד על תורה שבעל פה שהיה כמעיי� הנובע באהל משה ולא רצה להפנות משקידת לימודו לשו� שהיו עסקיו לעמוד על תורה שבעל פה שהיה כמעיי� הנובע באהל משה ולא רצה להפנות משקידת לימודו לשו� שהיו עסקיו לעמוד על תורה שבעל פה שהיה כמעיי� הנובע באהל משה ולא רצה להפנות משקידת לימודו לשו� שהיו עסקיו לעמוד על תורה שבעל פה שהיה כמעיי� הנובע באהל משה ולא רצה להפנות משקידת לימודו לשו� 

        ))))העמק דברהעמק דברהעמק דברהעמק דבר((((. . . . דברדברדברדבר
מה  ,מה עומד מול מה: זה החישוב ,זו הבחינה , זה השיקול.י� שלא נעסוק בתורה היצר הרע מזמ� לנוהרבה תירוצ

אז ירגיש את , ורק כאשר האד� ירגיש שהתורה היא שלו וכאשר הוא בטל ממנה הוא חש את ההפסד, טפל ומה עיקר
ולעת ערב הל� לקנות , בנולאד� שרצה לערו� סעודה מפוארת לרגל נישואי ? משל למה הדבר דומה .ערכה האמיתי

כאשר הגיע לאחד המרכולי� הגדולי� התברר שהוא הגיע עשר דקות לאחר זמ� . מוצרי מזו� בסכו� גדול מאוד
כיו� שברצונו לקנות בסכומי�  האיש ניגש לשומר השער וביקשו שיואיל לפתוח את שערי החנות .סגירת החנות

ג� תחנוניו של . ו של בעל השמחה לא נעתר השומר לבקשתולמרות הסברי.  ישמחיתבהל גדולי� מאוד ובוודאי בע
בצר לו נאל% האיש לעזוב את החנות . לא שינו את דעתו ,האיש כי אי� לו זמ� אחר לקניות ומועד המסיבה קרוב

בהגיעו חנות השניה הביט בשלט המורה על שעות פתיחת החנות וסגירתה וראה שהדלת סגורה  .ולחפש מקו� אחר
 עסוק בסגירת יתבהל הוא הביט פנימה אל תו� החנות וראה כי בע. א ידע את נפשו מרוב צערהאיש ל .ג� כא�
מיד פתח את הדלת ,  את הרכישות שמוכ� האיש לערו�יתבהל כששמע בע. נקש בדלת וביקש שיפתח לו, הקופה

לקראת צאתו שאל . יל� ביד נדיבה ובמזומ�ש ,האיש שמח עד מאוד על השירות הנפלא .ושירת אותו בשמחה רבה
הרי א& ש� הייתי ? מדוע בחנות השניה סירב השומר לאפשר לי לרכוש את המוצרי� ,אמור לי: "יתבהל את בע

בחנות ממול ניצב שומר שיש לו שעות עבודה קבועות ואי� לו שו� : "יתבהל ענה לו בע .!"משל� טבי� ותקילי�
כאשר . כל ההכנסות שייכות לי ,א� כא� אני הוא בעל החנות. קניות במרכולאי� זה מעניינו מה היק& ה. קשר לחנות

כי כל רגע נוס& שאתה  ,הבנתי מיד שכדאי לי להשקיע זמ� נוס& ,ראיתי את רשימת המוצרי� שהינ� מעוניי� לרכוש
 הוא שכל רגע ורגע של לימוד ,כ� צריכה להיות הרגשתו של האד� לגבי לימוד התורה ".בחנותי הכנסותיי גדלות

א� א� האד� ירגיש . בלימוד" שעות נוספות"בכ� הוא מגדיל את זכויותיו וכדאי לו להשקיע  ,זהו רכושו ,שלו
משמע שהוא בבחינת שומר שמחכה , המדרש הוא חש צער וסבל שכל רגע נוס& שהוא נשאר בבית" שומר בשער"כ

? ואי� יבח� זאת, הא� התורה היא קניינוויבח� כל אד� את עצמו  .לסיי� את שעות עבודתו אז התורה אינה קניינו
וא� לקראת סו& , כמו שומר א� הוא מגיע לשיעורי� ולתפילות בזמני� הקבועי� והוא אינו בבחינת מוסי& והול�

, שהזמ� לא עובר והוא בקושי מצליח להישאר עד הסו&, התפילה או סיו� הלימוד הוא מתחיל להרגיש שקשה לו
א� א� הוא משקיע . נוס& שהוא מוכ� להישאר משמע שהוא בבחינת שומר בשערוכמוב� אי� מה לדבר על זמ� 

  )אור דניאל(                  . בלימודיו ובתפילתו מעבר לזמ� והוא אינו חש מעמסה מבחינת הזמ� משמע שהתורה היא קניינו
  

   )טי' בשמות ל( " אתם תחת ההרוישברהלחת  וישלך מידו את"
 על ישראל ושטר חוב שנקרע היו כמו שטר חובהלוחות לפי ש. א: מבאר" כלי יקר"ה? מדוע שבר משה את הלוחות

שבר� כדי משה שמרי� ואש י. ב.  שקבלו התורהישראל כ� לוחות אלו היו עדות על ,אי� לתובע במה לתובע�
  לא יוכל,כ� . ומשה שבר הלוחות מהלוחות ישראל גרמו שפרחו האותיות,להצטר& ג� את עצמו עמה� בחטא

ועתה א� תשא " ועל זה אמר משה . שהרי הושוו בחטא"אכלה אות� ואעשה אות� לגוי גדול"ה לומר "הקב
 אזי ג� , וא� לאו, מוטב"א� תשא חטאת�" ,�כ�  נתחדש דבר שג� אני חוטא כמות� ואועתה רוצה לומר "חטאת�

ה שבני "לו על ידי הקבא� מדוע לא שבר משה את הלוחות מיד כשנאמר ". מחני נא מספר�" �כללי לא תשא ו
 היו פורחותשמחמת שהיו האותיות " )ב שצגשמות ל(לפי שמסיק בילקוט , "כלי יקר"מסביר ה? ישראל חטאו בעגל

ההר כשראו העגל ואז הרגיש  נוכל לומר שהיו האותיות פורחות תחת הזי  ולפ"אבני� כבדי� ונפלו מידו של משה
  . שבר� תחת ההר דווקא�כל  כי נסתלקה מה� הקדושה עמשה

  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:30 -ש "מוצ

   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל"או בדוא 052-3268315: ןטלפוניתן להפנות לוהערות ות האר

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש


