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

  
     "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  
    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע

 )יב' לשמות ( "ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם"
ינו כל אחד יבמנ, בעוד שכאשר מדובר בפרט, יחס אל הכללכמו הנו הכתוב שאינו דומה היחס אל הפרט  לגלהמ

  לפני�ישנפרוכיו� שכל מעשיו מוארי� ו, ה"הקב, ההשגחהבאופ� פרטי על ידי בעל הוא מושגח רי שה, לגלות�ולג
, כאשר מדובר בהשגחה כלליתמה שאי� כ� , שהרי אי� צדיק באר� אשר לא יחטא, נג�די ודאי הוא שיגיע לי, הבורא

וזה הרעיו� שמסתתר בתשובתה של , אז עניינו ומעשיו של הפרט נבלעי� בתו� מעשי הכלל והוא ניצל מעונשש
 שר אלי המל� או כלומר איני רוצה שתתפלל בשמי לפנ, )יג' מלכי� ב ד(" אנוכי יושבתבתו� עמי "שונמית לאלישע ה

  )רבינו בחיי(               . פ� אענשבאופ� פרטי הצבא מוטב לי שיהיה עניני נכלל בכלל הרבי� ולא 
 

 )ב' לאשמות  (" קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חורראה"

צרי� להבי� ו. ) ל'להשמות ( "בש�'  קרא הראוראוראוראו"ישראל בני משה אמר לג� ו, " קראתי בש�ראהראהראהראה"למשה ה "קבאמר ה
 שנקרא הפלא הזהאת  שיראהשיראהשיראהשיראה) ואחר כ� אומר משה לישראל (למשה' אמר ה, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי . זוה מה משמעות הראיה

מלאכת כס� וזהב לעסוק בלא למדו ו,  בלבדלבני�בחומר וה בבעבודטרודי� במצרי� היו ישראל  הרי בני ,בצלאל
ובקי בעבודות ל חכ� גדושהוא ה� אד� ינימצא בנשהוא והפלא .  כללאות�חרושת אבני� טובות ולא ראו  בוא

נדיר למצוא  , חכמי�לפניעבודות אלו לומדי� שאפילו א� היו , בכס� ובזהב ובחרושת אב� וע� וחושב ורוק� ואורג
סוד המשכ� את להבי� ודעת חוכמה ותבונה לג� היתה בבצלאל , יתרה מכ� . הנזכרותבקי בכל האומניותאד� שיהיה 

ביא אות� להבנה שחכמה זו המצויה אצל בצלאל הגיעה אליו רק ראיה זאת ת. וכל כליו למה צוו ואל מה ירמזו
היה ' ה רצו�כי , המשכ�את ה בנשיסוגי המלאכות וזאת על מנת כל את י� לדעת קל# אותו רוח אמלאה "משו� שהקב

 .  חוכמה ודעתו את בצלאל ונטע בולכבודו ברא, המשכ� במדברלבנות את 
 

  )ח-ז' לבשמות ( " מן הדרךמהרסרו , ת מארץ מצריםרד כי שחת עמך אשר העלילך "
שעל ידי חטא , ל שכוונת הכתוב היא לומר" חזומיישבי�. ית מיותרתא נרפסוקהמוזכרת ב" מהרמהרמהרמהר "המיללכאורה ה

  רק עליאפשרזה דבר ו,  על כל התורה כולה,,,,בבת אחתבבת אחתבבת אחתבבת אחת ,"מהר "שכביכול עברו ישראל, " מ� הדר�מהרמהרמהרמהרסרו "העגל 
יו� עד ו, פסח כדי לאכול חמ�עד להמתי� אד� � יצר, לעבור על כל התורהעל מנת , אחרת, עבודה זרהחטא ידי 

על כל  מידמידמידמידאד� עובר השבחטא זה ,  עבודה זרהחטאמה שאי� כ� על ידי , וכ� הלאה, הכיפורי� כדי שלא להתענות בו
ל שבכל העבירות הקדוש "ולכ� אמרו חז .ה כולההרי הוא כופר בכל התור, משו� שעל ידי עבודה זרה, התורה כולה

אינה נחשבת כמו האיסור , דהיינו שהמחשבה לעשות איסור בפני עצמה, למעשהרעה ברו� הוא לא מצר� מחשבה 
עצ� המחשבה לעבוד עבודה זרה נחשב , אבל באיסור עבודה זרה) מלבד מחשבת עריות שנאסרה במפורש(עצמו 

עדיי� יש א� , מצוותהג "הוא פורש רק ממצווה אחת מתריבאותו הרגע , ור עבירהלעבכאשר אד� חושב כי , לאיסור
אותו הרגע ב, עבודה זרהלעבוד א� החושב , מחשבתו לפועלתצא שלא זכות� תעזור לו לו אחיזה בשאר מצוות ו
 )' הקאלשי�ה(  . מעשהזו הרעה נחשבת כמחשבתו לכ� ו,  מהתורהמידמידמידמידזה גור� לו להתנתק ו', הוא מפריש את עצמו מה
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) לו'שמות ל(" ושחקת ממנה הדק"

        ))))....מנחות פזמנחות פזמנחות פזמנחות פז ( ( ( (""""ק היטבק היטבק היטבק היטבדדדדהההה, , , , קקקקדדדדהיטב ההיטב ההיטב ההיטב ה: ": ": ": "כשהוא שוחק אומרכשהוא שוחק אומרכשהוא שוחק אומרכשהוא שוחק אומר
וצרי� להבי� את הרעיו� המסתתר מאחורי אמירה . �לבשמייבור ד כ� יפה ה,יבור רע ליי�דה ש�מבואר שכשבגמרא 

 �יצג את העניינייהיי� משהלא , יבור ושתיקהדפרק חשוב בענייני נו דל ללמ"חזבאמירה זו התכוונו . ל"זו של חז
ולכ� אומרי� לנו , דהיינו הנאות הנפש והנשמה, נייני� רוחניי�יצגי� עיוהבשמי� מ, הזה הנאות העול�, �החומריי

 �שהבדברי�  ,�בשמיואילו ב, יבור ככל האפשרדצרי� למעט בכלומר בענייני� חומריי� " יבור רע ליי�דהש "ל"חז
, ברכות וברי תורהדיבור של ד? ואיזהו הדיבור המענג את הנפש והנשמה. �יבור יפה להד ה,עונג לנפש ולנשמה

 )דעת חכמה ומוסרל(         .  הבא� לחיי עול� את האדי�זכדיבורי� המ
 

 ) טו'לאשמות ( "ששת ימים יעשה מלאכה"
 תעשה את אתהאתהאתהאתה,  כלומר)ט' שמות כ(" מלאכת� כל ועשיתועשיתועשיתועשיתששת ימי� תעבוד " : נאמר"יתרו"הדברות שבפרשת בעשרת 
עשה ֵ': " נאמר"ויקהל"ובפרשת  )טו' שמות לא( "עשה מלאכהששת ימי� ֵי: " נאמר"שאכי ת" תפרש ב.המלאכה

 רצונו של �עושיישראל בזמ� שש דרשל במ"זחופירשו . שהו אחר יעשה את מלאכת� כלומר ִמ)ב' להשמות ( "מלאכה
לפי . ל ידי עצמ� נעשה ע� רצונו של מקו� מלאכת�עושיאי� ישראל בזמ� ש ואחרי�ל ידי  נעשה ע�מקו� מלאכת

יהיה לכ� " כתוב "ויקהל"פרשת  וב"תשאכי "פרשת ב,  בפסוקי� שהזכרנוזה מדוקדקהרעיו� ה" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
 רצונו של מקו� לכ� �עושיישראל בזמ� שוזה קורה ,  לישראל קדושההפישהשבת מוס" קדש היא לכ�"#ו, "קדש

וזה בזמ� ,  בשבת"קדש" לא נאמר "יתרו"ואילו בפרשת , אחרי�ית על ידי  נעש�מלאכת, כלומר, מדובר בלשו� נסתר
 . " ועשיתתעבוד"בלשו� נוכח ב ו לכ� כת, רצונו של מקו�� עושי ישראלשאי�

 

 )טז' לאשמות ( " השבת את השבת לעשות את בני ישראלושמרו"
". לעשות את השבת: "וכ� לא ברורה כוונת הכתוב, "ושמרו בני ישראל: "הבי� מה משמעת השמירה שנאמרצרי� ל

 ) יא'בראשית לז( "ואביו שמר את הדבר"הקדוש שכוונת השמירה היא על דר� מה שנאמר ביעקב " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
, הרחטכ השבתעלינו היה ת שלא ינותוצומתכוו� הכתוב לו, בר הדבאממתי� ומצפה מתי ישיעקב היה  ל"ו חזפירשש

ה שלמשבת מתו� הלשמוח באנו  �אלא צריכי, צינו ורצוננוחפה והמגבלה לקיי� את כל מלאכמשו� האיסור לעשות 
לשלול כדי  "לעשות את השבת" הכתוב ואומרמוסי�  . השבתבאתצפה מתי נ ומתי�נותמיד , ו� השתוקקות אליהתמו

יו� צרי� לצפות לאלא , האד�בו  תענגמעונג אשר משו� הגו� ולמרגוע משו� שהיא שבת והציפייה לנה הכוואת 
 . שבתב' ת הומצושבת על מנת לקיי� את 

 

  )לג' לדשמות ( " על פניו מסוהויתן"
, ומשה, � בפניו של משההיו מסתכליכול� ששהטע� שמשה ש� על פניו מסווה הוא משו� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה

 נת� על פניו מסוה לכסות �כל ע, �עור ונקרשלאחר פניו  ב� גדול ובייש� והיה מתבייש על שמסתכליהיה עניו, כידוע
 "לא הבייש� למד" הבושה מעל פניו כי מסוהאת  הוצר� להסיר , ללמוד תורה מפיו,'בבואו לפני ה� א, את הפני�

 ".  לדבר אתו יסיר המסוה עד צאתו'ובבא משה לפני ה" לכ� נאמר ) ו'אבות ב(
 

 )יט' לבשמות ( "וישלך מידיו את הלחות... ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת"
כבר שמע משה והרי ? על משה היא מדוע המתי� עד שירד וראה את העגל ורק אז שבר את הלוחותנשאלת השאלה ה

 מתר� הספורנוהספורנוהספורנוהספורנו? משה בראותו את העגללחדש התה מ, א� כ�, ה בעצמו שבני ישראל עשו את העגל"קבמפי ה
על ידי כ� , בני ישראלהחטא של יעלה בידו לתק� את שתחילה שלמרות מה ששמע משה מפי הגבורה סבר הוא ב

 �כאשר א� . הלוחותיהיו עדיי� ראויי� לקבל את כ� וב, יחזרו בתשובהיתחרטו ו, שיכירו בחטא�שיביא אות� לכ
משה תייאש כא� ה, שה� עוד שמחי� בחטא�לא רק שעשו את העגל אלא ש, ראה את המחולות סביב העגלירד ו

  . "וישל� מידיו את הלוחות"ולכ� � את החטא תקוה לתקהבי� שאפסה הו
 

  )כא' לגשמות ( "הנה מקום אתי ונצבתי על הצור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הצור"

כבוד , כאשר מדובר בכבודו של מקו�, "הנה מקו� אתי" :הדרכה למנהיג בישראל לומד מפסוק זה לובלי�לובלי�לובלי�לובלי�מממממ מ מ מ """"מהרמהרמהרמהרהההה
כבוד חזק אית� כצור למע� להיות גובה הראוי ובתייצב דהיינו לה, "ונצבת על הצור", יי�קעל המנהיג ל, שמי�
עני� של נגיעה רק  ויהיה ,כבוד שמי�הזה שמדובר בכשיעבור הרגע  ,"והיה בעבור כבודי", אתלעומת ז. שמי�
  .שפל בר�ע עצמ� בנקרה ותהיה ענו וצנה, "ושמתי� בנקרת הצור", במצב זה העצה היא, אישית, צדדית

 

 )א' לבשמות ( "קום עשה לנו אלהים"
 .כס�לקי� כדי לעשות # מאי�מתפרק� היוו, אלהי�כדי לעשות  �כסהמו התפרק היה אומר שפע�  אייזל חרי�ירב

    """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
    052052052052####3268315326831532683153268315: : : : 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

        """"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     20:3020:3020:3020:30ש ש ש ש """"מוצמוצמוצמוצ    ה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמוה יוס� ב� חמו""""דרכת עדרכת עדרכת עדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בה

  Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 ו"היועמרם בן שבת בר עליזה ה אשר בן חמו בר מרצדס "ה : לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם


