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

 

  הגיגים מפרשת השבוע
   )א' שמות לה("  משה את כל עדת בני ישראלויקהל"

 הכיפורי
למחרת יולמחרת יולמחרת יולמחרת יו""""

 הכיפורי

 הכיפורי
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כשירד מ� ההרכשירד מ� ההרכשירד מ� ההרכשירד מ� ההר, , , , 
 הכיפורי

היות שמשה עמד להודיע , ד אות
כל הסיבה שמשה הקהיל את ע
 ישראל היא לצור� השכנת שלו
 ביניה
 ולאֵח
, "אי� אד
 דר ע
 נחש בכפיפה אחת"�והלוא ידוע ש, לה
 על מעשה המשכ� ורצה שכול
 יהיו שותפי
 יחד בעשיה

שהרי  ,
 הכיפורי
י שהיה זה למחרת יו"פירש רשיפה , ולפי זה. לה שיהיו באגודה אחתיעל כ� הוצר� להקהיל
 תח
ת� מבהר סיני לפני ת ותרעומות חו! מ� החניה והיו במחלוקל במדבר של בני ישראכל החניות ל במדרש ש"אמרו חז

 בזמ� שה
 ,�כ
 וא, "כאיש אחד בלב אחד"ל " ועל זה אמרו חז) ב'יטשמות (" ויח� ש
 ישראל" :כתובשתורה 
 את ע
 להקהילשהזמ� הטוב ביותר מצא משה לכ� , ד אות
אי אפשר להקהיל
 ולאֵחמחולקי
 ואי� דעת
 שוה 

וזכר היו
 היה עדיי� טרי  ,אגודה אחתשבו היו כל ישראל מאוחדי
 בתפילה כ, 
 הכיפורי
למחרת יווא ישראל ה

". לדרכו פונהאישלא יוק
 השלו
 כי כבר נתפרדה החבילה וכל "
 ייו
 או יומיא� א
 משה היה ממתי� , אצל

הרי עבירות  כי ,ו� שבי� איש לחברוממסיבה נוספת שיכולה לגרו
 לחוסר אחדות בע
 ישראל היא מחלוקות בענייני 

 הכיפורי
 מתקנת מחלוקות אלויובשלו
 שהאחדות והאי� ולכ� , שבי� אד
 לחברו אי� יו
 הכיפורי
 מכפר . 
משו

ויהי ממחרת וישב "יתרו שת בפרי על הכתוב " כפי שמפרש רש,בעצ
 היו
 ההואאת הע
 ישב משה לשפוט כ� 
 כדי שמכל צד יהיה שלו
 ביניה
 ואז יהיו ,"במוצאי יו
 הכיפורי
"שהיה זה  ) יג'שמות יח("  הע
אתמשה לשפוט 

  )כלי יקר(               .  המשות% לכול
המשכ� לדור במדור אחד דהיינו 
ראויי
  

   )ב' שמות לה("  מלאכה ימים תעשהששת"
על ידי וא בי� השבת ה במלאכעשיית ר ס'ִאהקדוש ש" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"לומד ה" עשהֵת"מזה שהכתוב משתמש בלשו� 

ופירושו, ו"י תחת התי" בציר," מלאכהעשהששת ימי
 ֵת: "לומד את הפסוקהוא כ� ו, בי� על ידי גויועצמו 
אבל ביו
 השביעי אפילו על ידי אחרי
 אי� לעשות,  ג
 על ידי אחרי
תהיה נעשיתשהמלאכה בששת ימי השבוע 

  . בשבתומר אמירה לגוי אסורהלכ, אותה
  

  )ב' שמות לה(" אכה יומת בו מלהעושה כל"
   )ג' שמות לה( " ביום השבתלא תבערו אש בכל מושבותיכם"

הוא כדי לאסור את  ,"כל העושה בו מלאכה יומת"תחלה הכתוב באמר  שמה שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסמיכות הפסוקי
 לומד 
הזכיר ואחר כ� . שלא יחשבו שמלאכת עבודת המשכ� חשובה כל כ� עד כדי חילול שבת,  בשבתמלאכת המשכ�

:לו אמריכאכדי לאסור את כל המלאכות בשבת ו "לא תבערו אש בכל מושבותיכ
 ביו
 השבת: "הכתובוהזהיר 
כי הוא אש הבערת ההמלאכות במלאכת סוגי כל הכתוב את כלל מה ש ו" תעשו כל מלאכה בכל מושבותיכ
לא"


אד
 מתעסקיהידוע שרוב המלאכות שבני  
 תקנו לנו �ולכ, קר
יבת
 ועיסהיא האש ו ,י האשל יד אלא עאינ
 בה
 לפי "בורא מאורי האש" על האש לבר� ,ת השבועמלאכלהיתר הא תחלת י שה,ל במצות הבדלה במוצאי שבת"זח

  ". ויהי אור" שכתוב ביו
 ראשו� ,תחלת המלאכות במעשה בראשיתהיתה שהאש 
  

  )יא' שמות לה("  את אהלו ואת מכסהוהמשכןאת "
די א
 היה משה מודיע , הלוא, ראל את כל הכלי
 והעבודות הנדרשות לבנית המשכ�מפרט לבני ישמשה מדוע 


ואת פירוט הכלי
 והעבודות היה מוסר לחכמי
 " נא להרי
 תרומה, אנו עורכי
 מגבית לבנית משכ�! רבותי: "לה
כדי , 'שצוה אותו הות והכלי
 כל המלאכאת הוצר� לספר לכל העדה  מסביר שמשה ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב? ולבעלי המלאכה

את "לה
 סיפר ולכ� , היא רבהכי המלאכה , גדולה להביא נדבה 
להודיע לה
 שצריכישיבינו את תכולת העבודה ו
  .�יהשעורהודיע את המלאכות ואת לחכמי
 העושי
 במלאכה ואילו , יכללבאופ� ..."  את אהלו ואת מכסהוהמשכ�
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315:  להשאלה בטלפון )איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )כו' להשמות ( "םזין אותנה בחכמה טוו את העבוכל הנשים אשר נשא ל"
נועדה מלאכת המשכ�  שונעו והביהנשי
 יד, אלא, "כמהבחה נשא לב� אותנ: "על איזה חכמה מדובר כא� שכתוב

, זו ג
 הסיבה, תיקו�יכות צרה� י� בחטא העגל ולכ� אחטאו נשי
 הרי לא  ה�א, העגלחטא בור בעשי
 נו� האיקלת
וידוע . כדי לתק� רק את הגברי
 ולא את הנשי
, צית השקל ולא שקל של
מחתת לציוה ' שה, לפי האלשי� הקדוש

ויה היא מלאכה טשה, ) הלכה א'רק כאפ(הלכות אישות ב
 " הרמבכתבשו שי
 בלבד כמנמלאכת הטויה מיוחדת לש
ה זו  במצו,בעליה�, שי
נהאאת ת ,+א� כדי לַז,  המשכ�ר�ולכ� הוצרכו הנשי
 לטוות ביד
 לצו . שי
נהמיוחדת ל

 קצצו את בעליוה, והביאו את העזי
 אל בעליה�, עזי
על ההשיער בעודו מחובר את חכמו לטוות נת, של הטויה

  )חיעוד יוס% (         .י האנשי
"מרה ענגמלאכה זו שא צנמ, וכיו� שה
 קצצו את הארוג, ברי
זו לג אותהארוג ומסרוהבד 

  

   )כט' להשמות ( "'בה להנדאו בני ישראל ביה... שה אשר נדב לבם אותם להביאואוכל איש "
,  א% א
 יקיי
 מחשבתו,רוסו% דב, תחרט או יפקתיסותיכ% , שו לעשות צדקה או מצוהנפתעוררהו ,  האד
נהה

ולזה  . והוא דבר הניכר, ומה שעושה הוא קצת שלא לשמה, ה"ה לו ינכ"ונכ, שר חשבכאלפעמי
 לא תהיה שלימה 
, מההביאו הכל וג
 לש, פלא בהמו� ישראל כמה רבבות אשר כל מה שעלה בלב
והוא , לישרא בחבא הכתוב בש

ומתחילה ,  ואשהישכל א, כל אשר עלה על לב
, "הביאו... כל איש ואשה אשר נדב לב
 אות
ו" :אמר הכתובשה וז
לא נוש ט א"רבחד בה
 אחל שלא היה ראבכל ההמו� רבבות אלפי יש, והוא פלא', לש
 ה" ' להבהדנ"ועד סו% היה 

   )מי
דו קחלנ�א"החיד(              ". 'דבה להנ"וכונת� שלמה , תהצה ומקנמי
  

  )ח' לחשמות (" אותבמראות הצוב... ויעש את הכיור נחושת"
וכנו נחשת ועשית כיור נחושת " :בוכתעשיית הכיור י וויבצמעיר את תשומת לבנו לעובדה ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

. "וית� בו מי
 לרחצה: "כתוב "פקודי"פרשת רק ב, "לרחצהלרחצהלרחצהלרחצה"ה לא כתוב עשיתיאור הבאילו ו, )יח' שמות ל(" לרחצהלרחצהלרחצהלרחצה
בנות ישראל היו ביד� מראות ": "תו הצובאתובמרא" שאומר על הכתוב י"ובא ברשמה מדרש תנחומאסביר על פי מו

ר ֵצ מואס משה בה� מפני שעשויי
 לֵיוהיה , מתקשטות וא% אות� לא עכבו מלהביא לנדבת המשכ�כשה�שרואות בה� 
 כשהיו , רבות במצרי
צבאות שעל ידיה
 העמידו הנשי
 , כי אלו חביבי� עלי מ� הכל,קבל ,ה" הקבולמר  א,הרע

 המראות וכל אחת ונוטלות , הולכות ומוליכות לה
 מאכל ומשתה ומאכילות אות
היו ,בעליה
 יגעי
 בעבודת פר�
 לידי תאוה ונזקקות לבעליה�ומתו� כ� מביאות  בדברי
 לומר אני נאה ממ� ומשדלתוה רואה עצמה ע
 בעלה במר-
 
נית� להבי� את , לפי פירוש זה, א
 כ� ")' חירי
השיר ש(" תחת התפוח עוררתי�: "מרשנאלה
 ומתעברות ויולדות ש

על ידי שמשקי
  לאשתו
 שלו
 בי� איש ישנועד ל שהוא שו
 מ"הצובאותמראות " שהכיור נעשה מהשנאמרמה 
הכתוב  גילה �כ
 א. "ונקתה ונזרעה זרע"ולכ� מזה הכיור ישתו הסוטות , שקינא לה בעלהאישה מי
 שבתוכו למה

 
 . "לרחצהלרחצהלרחצהלרחצה"ב כא� וולכ� לא כת.  ג
 לשתיהלאא, לבדבישתו הסוטות ולא יהיו לרחצה שבכיור שמהמי
  

   )ז' לטשמות (" אבני זכרון לבני ישראל"
 אביויעקב פוטיפר נראתה לו דמות דיוקנו של ע
 אשת בשעה שהיה יוס% נתו� בנסיו�  מובא ש:)סוטה לו(בגמרא 
א
  " רצונ� שימחה שמ� מביניה
, ואתה ביניה
אפוד אחי� שיכתבו על אבני 
 עתידי,יוס%" : לוהאמרבחלו� ו

בדעת
 של כאשר יעלה ש ,שאבני האפוד משמשות אות זכרו� לבני ישראלמכא� למדנו , ?עבירה זוחלילה תכשל ב
  )החכמ� מש(    . עבירהאת הויתבישו לעשות ', הד לפני וות
 חקוקי
 באפמיזכרו בני ישראל שש, לעבור עבירהישראל 

  
  

 

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

  :
  יחד ע
 תלמידי המגמה דוד ויצמ�  ויוס% ב� חמודוד ויצמ�  ויוס% ב� חמודוד ויצמ�  ויוס% ב� חמודוד ויצמ�  ויוס% ב� חמובהשתתפות הפייטני
 הידועי
" בני ברק, בליווי תזמורת אנדלוסית אותנטית מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרלפייטנות ומקהלת הבקשות "

  
ובמעמד רבני
 ואישי ציבור.  יוסי שריקייוסי שריקייוסי שריקייוסי שריקיבראשות הכנר המפורס
)   )   )   )   באודיטוריו
 באודיטוריו
 באודיטוריו
 באודיטוריו
 """"יד לבני
יד לבני
יד לבני
יד לבני
"  "  "  "  פפפפ""""תתתת.   .   .   .   24242424/03030303/10101010הקונצרט יער� בטהקונצרט יער� בטהקונצרט יער� בטהקונצרט יער� בט'   '   '   '   ניס� תשניס� תשניס� תשניס� תש""""ע ע ע ע ( ( ( ( 

 052052052052-3268315326831532683153268315פרטי
 בלוחות המודעות ובטלפו�פרטי
 בלוחות המודעות ובטלפו�פרטי
 בלוחות המודעות ובטלפו�פרטי
 בלוחות המודעות ובטלפו�:   :   :   :   
  

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
�052052052052: : : : להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� להשאלה בטלפו� ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רשברשותנו מבחר תפילי� רש���3268315326831532683153268315        
            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 

            בבבב""""קרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג בקרית הרצוג ב" " " " תורת ישראלתורת ישראלתורת ישראלתורת ישראל""""בית כנסת בית כנסת בית כנסת בית כנסת     33330000::::20202020    שששש""""מוצמוצמוצמוצ    ה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמוה יוס% ב� חמו""""ו בהדרכת עו בהדרכת עו בהדרכת עו בהדרכת עלימוד פיוטי
 ובקשות נוסח מרוקלימוד פיוטי
 ובקשות נוסח מרוקלימוד פיוטי
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