
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  הגיגים מפרשת השבוע
  )יג' שמות ל( " השקל בשקל הקדשמחצית"

והיות ,  הדברותעשרת מפני שישראל עברו במעשה העגל על "מחצית השקל"נקבע ל" כופר הנפש "רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיילפי 
הלפיכ� היה מביא כל אחד ואחד מישראל עשר, ה גרהעשרו היא חצית יוצא שמשערכו של השקל הוא עשרי� גרה

ני מבשל מחצית השקל גבו " כופר הנפש" שאת רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייעוד מסביר .  לכפרה על שעברו על עשרת הדברותגרה
  . עשרי�גיל פחות מלאיש שהוא  מעלהבית די� של מענישי� בעשרי� שנה ומעלה לפי שאי� 

  

  )טו' שמות ל("  והדל לא ימעיט ממחצית השקלהעשיר לא ירבה"
מורגלי� אנו לחשוב שאד� אשר צבר ממו� רב הוא זה ? הנה יש לנו להבי� מי הוא הנקרא עשיר ומי הוא הנקרא דל

להבנת הדברי� נעיי�  ?הא� ג� כ� היא הסתכלות התורה. ואילו אד� שלא עלתה בידו כ� הרי הוא עני. הנקרא עשיר
אי� : משנה זו צריכה ביאור גדול, לכאורה )א' אבות ד(" השמח בחלקו? איזהו עשיר:  זומא אומרב�: "בדברי המשנה

מכא� אנו יכולי� . אמנ� שמחה יש לו א� לא עשירות? רק משו� שהוא שמח בחלקו" עשיר"אפשר לקרוא לאד� 
העושר נקבע . בל בעול�ולפי מה שמקו  יותר העושר לא נקבע לפי מה שיש לאד�. ללמוד יסוד גדול בהנהגת חיינו

וכפי שראינו אצל יעקב אבינו . כ� צריכה להיות הסתכלותו של האד� על מידת עושרו. לפי מה שחסר לו פחות
 כלומר שזה עדיי� לא מספיק ) ט'בראשית לג(" יש לי רב: " ואילו עשו אמר) יא'בראשית לג(" יש לי כל"יעקב אמר : ועשיו

ידוע  ."מי העשיר השמח בחלקו" .אושר בחלקו ולא מחפש ורוד# אחר ממו� כלומר מ"יש לי כל"לו יעקב אומר 
מטבעו של האד� אשר ככל שיש לו יותר כ� ג� יחסר ,  כלומר) יג'ר קהלת א"מד( "יש לו מנה רוצה מאתי�"ל "מאמר חז

יחסר לו יותר  וכ� על זה הדר� ככל שכספו של האד� רב יותר כ�. אד� שיש לו מאתיי� חסר לו ארבע מאות. לו יותר
מכא� ברורה המסקנה אד� שיש לו מאתיי� ואינו מרגיש שחסר לו כס#  ".עשיר"על כ� ברור מדוע הוא אינו נקרא 

יגיע כפי� כי : " וכמו שנאמר)א' אבות ד(" השמח בחלקו? איזו עשיר"זו כוונת המשנה . נוס# הוא זה שייקרא עשיר
אד� השמח בחלקו לא יהיה לו ". בעול� הזה וטוב ל� לעול� הבאאשרי�  ")ב' תהילי� קכח( "תאכל אשרי� וטוב ל�

משו� שעיקר קלקול החיי� בעול� הזה הוא בכ� שאד� מתאווה " וטוב ל� בעול� הבא"טוב רק בעול� הזה אלא 
ובכ� גור� רעה לעצמו ומביא עליו ועל משפחתו דאגות רבות שנאמר , לנכסי� הרבה ומקנא במי שיש לו יותר

  )אור דניאל(     .אבל א� טוב לו במה שיש לו ולא חסר לו מאומה אז הוא מלא אושר וחיי�" מרבה דאגהמרבה נכסי� "
   

  )כג' שמות ל("  קח לךואתה""
כ� ל, נו שלוממ% ִמשמ� המשחהאת שיקח היא לומר למשה " ל�ל�ל�ל�קח "שהדגשת הכתוב למשה " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

שהו ִמשה היא כוונא� ה� ה אותמצואמנ�  שאני מצותאינה כשאר ו,  תעשהאתהאתהאתהאתה מצוה זו ופירושש "ואתהואתהואתהואתה"אמר ג� 
בו :" ששמ� שעשה משהשאומרת על ה :)כריתות ה(לפי הגמרא " אור החיי�"עוד מבאר ה.  זאת יעשה�זולתאחר 

, " ואהר� ובניו כל שבעת ימי המלואי� ובו נמשחו כהני� גדולי� ומלכי� וכולו קיי� לעתיד לבאוכליונמשח המשכ� 
)פרק א( "בהלכות כלי המקדש"� "רמבהוכ� כתב ,  השמ� שעשה משהמדת שלא נעשה שמ� המשחה זולתהא ל

  . אתה תעשה ולא זולת�"ואתה קח ל�: " הכתובאומר שהוזו,  מה שעשה משהזולתשמעול� לא נעשה שמ� אחר 
  

  )לה' שמות ל("  טהור קדשממולח"
))))יונה איונה איונה איונה א((((    """"וייראו המלחי�וייראו המלחי�וייראו המלחי�וייראו המלחי�"""" אני שדומה לו  אני שדומה לו  אני שדומה לו  אני שדומה לו ואומרואומרואומרואומר    ....� זה� זה� זה� זה שיערב שחיקת� יפה יפה זה ע שיערב שחיקת� יפה יפה זה ע שיערב שחיקת� יפה יפה זה ע שיערב שחיקת� יפה יפה זה ע,,,,כתרגומו מעורבכתרגומו מעורבכתרגומו מעורבכתרגומו מעורב    &&&&    ממלחממלחממלחממלח""""

 את הספינה כאד� המהפ� בכ#  את הספינה כאד� המהפ� בכ#  את הספינה כאד� המהפ� בכ#  את הספינה כאד� המהפ� בכ# כשמנהיגי�כשמנהיגי�כשמנהיגי�כשמנהיגי� על ש� שמהפכי� את המי� במשוטות  על ש� שמהפכי� את המי� במשוטות  על ש� שמהפכי� את המי� במשוטות  על ש� שמהפכי� את המי� במשוטות ))))יחזקאל כזיחזקאל כזיחזקאל כזיחזקאל כז((((    """" וחובלי� וחובלי� וחובלי� וחובלי�מלחי�מלחי�מלחי�מלחי�""""
        ))))יייי""""רשרשרשרש". (". (". (". ( ע� המי� ע� המי� ע� המי� ע� המי�לערב�לערב�לערב�לערב�ביצי� טרופות ביצי� טרופות ביצי� טרופות ביצי� טרופות 

� מרגישי� במליחותו  כאלו ה,טע� הי�את ה� יודעי� מכיוו� שחי� ָ*ַמנקראי� ג� ני� ָ(הַס ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב דעתל
  .  לה�"ומר"רע יהיה  י�או מתי ה,  להולכי הי�חי� ונֹאמת, "מתוק"הי�  מתי יהיה יודעי�ה�  ,כלומר, ובמתיקותו

  

  94  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק 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

  

  ש"ב  חיפה  א"ת  ם"י  
  17:12  17:10  17:21  17:04  כניסה 
  18:18  18:17  18:18  18:20  יציאה

  18:56   18:54   18:55   18:53   ת"ר

  

            """"פרהפרהפרהפרה""""&&&&""""כי תשאכי תשאכי תשאכי תשא""""פרשת פרשת פרשת פרשת 
        """"'''' ה ה ה הויהי דברויהי דברויהי דברויהי דבר""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

  עעעע""""תשתשתשתש    אדראדראדראדר' ' ' ' ככככ

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

        מדרשתמדרשתמדרשתמדרשתי י י י """" ע ע ע עאוראוראוראורללללצא צא צא צא יויויויו
        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""

  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ע"טבת תש' ע ג"           נלבל" זמרים בת פלורהלעילוי נשמת 

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 



 

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

  )טז' שמות ל( " אותו על עבודת אהל מועדונתת"
מלי� את מסהגשמי� והשקלי� את ירידת  מפני שהיו מי הכיור מרבי� ?כיור לפרשת שקלי�הרשת מדוע נסמכה פ

 וכמ,  נעצרי�גשמי�ה מצוות הצדקה הגשמי� ובבטולתגרו� לריבוי זכות הצדקה באה התורה ללמדנו שו, צדקהה
אי� הגשמי� נעצרי� אלא " ש)כהמשלי ("  איש מתהלל במתת שקר,�ִינשיאי� ורוח וגש� ," מהפסוקל "זחדרשו ש

   )רבינו בחיי(                            "בשביל פוסקי צדקה ברבי� ואינ� נותני�
   

  ) יח'לשמות ("תת שמה מיםנו בין אהל מועד ובין המזבח תת אותונו...  נחשתועשית כיור"
 מש�מש�מש�מש�"מסביר ה ?" מי�שמהשמהשמהשמהתת נו"ומדוע אמר "  מי�בובובובוונתת "לומר צרי� היה הכתוב  וריהיות שהכתוב מדבר על הכ

ידי� והרגלי� בכל כלי שרת ולאו דווקא ונית נית� היה במקדש לקדש את העקר ש.)זבחי� כב(לפי הגמרא " חכמהחכמהחכמהחכמה
היה להתבצע דווקא צרי� הידי� והרגלי� וש דקיש אלא, י� ורגלי�דש מה� יד לק�ייכל כלי שרת ראוש ,בכיור

לומר לנו  " מי�שמהשמהשמהשמהונתת "ולכ� כתב . רו�ד כלפי ט משו� מע" ובי� המזבחדבי� אוהל מוע"במקו� המצויי� 
  .  המי� נתוני� בכיורא# א� אי� מעכב , שמהשמהשמהשמה, קו�ַמשַ-

  

   )לד' שמות ל("  נטף ושחלת וחלבנה לך סמיםקח"
 שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב ע�  שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב ע�  שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב ע�  שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב ע� ,,,, מפושעי ישראל אינה תענית מפושעי ישראל אינה תענית מפושעי ישראל אינה תענית מפושעי ישראל אינה תעניתבהבהבהבהשמעו� חסידא כל תענית שאי� שמעו� חסידא כל תענית שאי� שמעו� חסידא כל תענית שאי� שמעו� חסידא כל תענית שאי� רבי רבי רבי רבי ר ר ר ר ממממאאאא""""

        ) ) ) ) ::::כריתות וכריתות וכריתות וכריתות ו ( ( ( (" " " " סממני קטרתסממני קטרתסממני קטרתסממני קטרת
 , ותפילהשעי ישראל בכל תעניתפומהחלבנה בי� סממני הקטורת ללמד אותנו לצר# הכתוב את מנה  ,לפי הגמרא

התפילה מצוה אלא עבירה ולא תהיה ש שהתענית שהיו פושעי ישראל בכלל התענית יש חישא� לא הוא דבר � הטעו
שחטאו הוא , )תענית יא( "בעבור שהזיר את עצמו מ� היי�"וטא חנקרא הנזיר שבגמרא  נואמצ שהרי ,עלה לרצו�תלא 

ולפי זה יתכ� שג� אנו נחשב חוטאי� כי מי התיר לנו להתענות  ,ת היי�במה שמנע את עצמו מההנאה של שתיי
 להתענות �אנו צריכיני� פל כל  הרי ע,פושעי ישראלמ א� יש בינינו �א, ולהזיר עצמנו מהנאת האכילה והשתיה
  )כלי יקר(                   . בעבור� כי כל ישראל ערבי� זה בעד זה

  

  )ב' שמות לא( " קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חורראה"
 הוא כאשר והטע�. ) ללהשמות ( "בש�'  קרא הראוראוראוראו"ישראל ה� למשה אמר לג� ו, " קראתי בש�ראהראהראהראה"למשה ' אמר ה

 ואמלאכת כס# וזהב לעסוק בלא למדו ו, "חומר ולבני�ב"בני� ת ובעבודהיו שקועי� במצרי� היו ישראל בני 
בכס# ובזהב ובחרושת ובקי בעבודות חכ� גדול היה שישימצא בה� אד� הוא א יפללכ� מ ,חרושת אבני� טובותב

, ל�ובקי בכל האומניות כאחד שהיה  חכמי� לא ימצא לפנילומדי� י� הבפילו כי א, אב� וע. וחושב ורוק� ואורג
 ' אמר הולכ�.  גדול בחכמה בתבונה ובדעת להבי� סוד המשכ� וכל כליו למה צוו ואל מה ירמזועוד מומחההוא ו

כי , המשכ�את  שיעשה כדיי� לדעת כל אלה בקל& אותו רוח אמלא ,ה"הקב,  כי הואווידע, א הזה הפלשיראהשיראהשיראהשיראהלמשה 
 ובטר� תצא ,ידעתי�בטר� אצר� בבט� : "שאמרכדר� , ולכבודו בראו,  המשכ� במדברהקי� את ל' ה מלפנירצו�היה 

  )�"רמב(                        ).  ירמיה א ה ("מרח� הקדשתי�
  

  )א' שמות לב( "לנו אלהיםקום עשה ויאמרו אליו "
ואילו , לעשות מה� אלהי�על מנת דור המדבר התפרק מכספו וזהבו  :ראו מה בי� דור המדבר לדורות אחרוני�

  ) אייזל חרי#ירב(                 . לעשות ממנו כס# וזהבעל מנת לקי� &דורות אחרוני� מתפרקי� מא
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  :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם

  ו"משה טויטו בר אסתר הי            א"ו בר מזל טוב שליטג מרדכי צמח אליה"הרה

  שיער� על ידי  ע "לקונצרט סיו� הבקשות תש  היכונו
  . בחסות האג# לתרבות תורנית,המגמה לפייטנות אנדלוסית & בית הספר לחזנות פתח תקווה

יחד ע� תלמידי המגמה   ויוס# ב� חמוויוס# ב� חמוויוס# ב� חמוויוס# ב� חמו    צמ� צמ� צמ� צמ� דוד וידוד וידוד וידוד וי : בהשתתפות הפייטני� הידועי�
בליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית , בני ברק" מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר"לפייטנות ומקהלת הבקשות 
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