
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

  

   (תענית כט.) "משנכנס אדר מרבין בשמחה" 
  פרשת השבועלהגיגים 

    )יג' שמות ל("  יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקלזה"
::::וכ�וכ�וכ�וכ�    ))))ויקרא כזויקרא כזויקרא כזויקרא כז((((    """"כל אשר יעבור תחת השבטכל אשר יעבור תחת השבטכל אשר יעבור תחת השבטכל אשר יעבור תחת השבט""""    :::: זה וכ� זה וכ� זה וכ� זה וכ�אחראחראחראחרדר� המוני� מעבירי� את הנמני� זה דר� המוני� מעבירי� את הנמני� זה דר� המוני� מעבירי� את הנמני� זה דר� המוני� מעבירי� את הנמני� זה     ����     על הפקודי� על הפקודי� על הפקודי� על הפקודי�העוברהעוברהעוברהעובר""""
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ())))ירמיה לגירמיה לגירמיה לגירמיה לג((((" " " " י מונהי מונהי מונהי מונה יד יד יד ידללללתעבורנה הצא� עתעבורנה הצא� עתעבורנה הצא� עתעבורנה הצא� ע""""

עובר "לשו� י לא ברור מדוע משתמש הכתוב ב"י וטוע� שג� לפי פירוש זה של רש"על פירוש רש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מקשה ה
 כופר נפש א בעצ�הימצות מחצית השקל  ש)ירושלמי שקלי�(ל "זחדעת על פי " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ומתר  ה? "פקודי�פקודי�פקודי�פקודי�ההההעל 
כל " : נאמר�משה לכאת  ' אשר פקד ה," ישרי�' הפקודיפקודיפקודיפקודי" , עלישראלבני ברו עהיות שבחטא זה , העגלבור חטא עב

  . נפש�כופר את  הביאל� אשר צריכיה� אלה  ,עבירההעוברי כל , כלומר "העובר על הפקודי�
  

  )יג' שמות ל( "זה יתנו"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (זה יתנוזה יתנוזה יתנוזה יתנו: : : : ואמר לוואמר לוואמר לוואמר לו    ה כמי� מטבע של אשה כמי� מטבע של אשה כמי� מטבע של אשה כמי� מטבע של אש""""הראה לו הקבהראה לו הקבהראה לו הקבהראה לו הקב""""

שמעתי מסבירי� שעניי� המטבע של אש בא ? ל אש דווקא ולא של דבר אחרה למשה מטבע ש"מדוע הראה הקב
כ� ג� הנות� . אי� מחסרי� אותה. אי� הדבר גורע ממנה כהוא זה, כמה שתיקח ממנה. ללמדנו שצדקה כמוה כאש

   .ה ממלא את חסרונו בכפל כפליי�"כיוו� שהקב, אינו מחסר מממונו כלו�, צדקה
  

  )לד' שמות ל(" בנה וחלושחלת נטףקח לך סמים "
. לצור� הקטרת הקטורת הבשמי� החשובי� בכללהכניסה הכתוב בכל זאת , הוא רעחלבנה א% על פי שריחה של ה

י�לויהיו כלועלינו להקפיד ששאי� לנו להקל ברשעי� פושעי ישראל  שדבר זה בא ללמדנו רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר 
כל תענית שאי� בה : "ל"זח ו�שלוכ, ראל אינה אגודהכל אגודה שאי� בה מפושעי ישש ,נויתוליתעניותינו ותפב

 ש� שמי� מתעלה ומתקדש בתשובהבשעה שהרשעי� חוזרי� זאת משו� שו, :)כריתות ו(" מפושעי ישראל אינה תענית
בתוכ� מיני� באגודה אחת ות ארבעה נצטוינו לקחלמצות ארבעת המיני� שע� זה הטו.  בכלל הצדיקי��נמניה� ו
 שיש בו טע� וריח ,האתרוגביחד ע�  ,ומצותרשעי ישראל שאי� לה� תורה  לע תרמזומע� וריח שאי� לה ט, ערבהה
     .ה"הקבאת אנו מרצי� רק כאשר כול� יחד  ו, וההדס שיש בו ריחטע�הלולב שיש בו ע�  יחדוב

  

  )ב' שמות לא("  למטה יהודה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חורראה"
'לה שמות( "בש�'  קרא הראוראוראוראו"באותה הלשו� ישראל פונה אל בני משה ג� ו, "בש� קראתי ראהראהראהראה"מר למשה ואה "הקב

פרוכי� בעבודת "במצרי� היו ישראל  שע� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ?  במינויו של בצלאלהראיההראיההראיההראיהצרי� להבי� מה משמעות ו. )ל
 לעבוד לא ידעוזהב ובכס% והצורפות במלאכת את לא למדו כלומר שקועי� במלאכות בזויות ו, "חומר ולבני�

חכ� גדול בכס% ובזהב שיהיה הוא שימצא בה� אד� לכ� פלא ו.  כללאות�לא ראו כנראה חרושת אבני� טובות וב
בקי אחד שיהיה לא ימצא  את במקצועות הללו לומדפילו מי שאהלוא כי , ובחרושת אב� וע  וחושב ורוק� ואורג

מה ו.  דקה ויפהאומנותידיו ב בקוס לא יוכל לערפשבבטיט ועבודה ב ע ורגילוידמי שהיה ו, ל�ובכל האומניות כ
ה "קב אמר הלכ�. חכ� גדול בחכמה בתבונה ובדעת להבי� סוד המשכ� וכל כליו למה צוו ואל מה ירמוזויהיה ש, עוד

מלאר שאזה הוא ה "הקבכי בי� וי, "בצלאל" שנקרא הפלא הזהאת ראה שי, כלומר, "ראה קראתי בש�", למשה
ה ע� "וזהו חסד שעשה הקב, המשכ�וזאת בכדי שיוכל לבנות את , העבודות הללוכל את עת י� לדקל�רוח אבאותו 
  . המשכ� במדבר בני ישראל את עשושי מלפניו רצו� משו� שעלה ה,"ראו חיבתכ� לפני המקו�"בבחינת , ישראל
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  )טו' שמות ל( ״העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט״
גדלות הבורא  כי במה נחשבי� מעשיו לעומת, לא יתגאה בה�, "רבהלא י", טובי�  במצוות ובמעשי�"העשיר"

כי ג� זה מתחבולות , יפול לדיכאו� לא, "לא ימעיט", ובמעשי� טובי� במצוות "והדל" ?וגודל חיוביו כלפי בוראו
  )הב� איש חי(                         . וישא% לעלות ולהתעלות אלא ישמח בחלקו, היצר

  

   )יג' שמות לא( " תשמורואך את שבתותי"
לפי זה מבאר , ט משהוֵעבא לַמ" רק"או " א�"כלומר כל מקו� שכתוב " כל אכי� ורקי� מיעוטי�: "ל"ידוע מאמר חז

 :)יומא פד(ל "חזעל פי מה שאמרו היא , " תשמורואת שבתותי א�א�א�א�"ב "א�א�א�א�"הכתוב כוונת הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
 לשמור שבתחובה � ילעיש מציאות שאי� , כלומר, ל פקוח נפששמחללי� את השבת לצורכי חולה שיש בו סכנה ולכ

 י�הנקראהימי� כל את ל וללכ, בלשו� רבי�, "את שבתותי"באומרו הכתוב ק מדיי ו.דהיינו במצב של פיקוח נפש
לרבות אפילו שבת ו, י� במלאכההאסורי� מועדהשאר או יו� הכיפורי� א� זה בי� ושבת בראשית א� זה שבת בי� 

ללתי עליו שבת אחת אלא הרי הוא בהיתר עד יאד� כבר חה לא יאמר ,במצב של סכנהעדיי� החולה א� ש שבתאחר 
   . מהסכנההחולה שיצא 

  

  )כד' לדשמות (" יך שלש פעמים בשנהקל- א'פני ה  לראות אתבעלתך ולא יחמוד איש את ארצך"
ה לע� ישראל שלא "הבטחה מהקבמוסר הכתוב , אחר שמזכיר הכתוב את מצוות העליה לרגל שלש פעמי� בשנה

בה מופיעה משפטי� רשת בפלעומת זאת , "ולא יחמוד איש את ארצ�", יאונה לה� כל נזק בעקבות קיו� מצוה זו
הכתוב סיי� מלא , )יז' שמות כג( "'פני האד� ה זכור� אל  יראה כלשלש פעמי� בשנה", מצות העליה לרגל לראשונה

אלמלא : "ל"על פי מה שאמרו חז" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר  ה? וצרי� להבי� מדוע. " איש את ארצ�דולא יחמו"בהבטחה 
כל החשש של ע� ישראל מפני האויבי� ,  כלומר.)עירובי� נד(" נשתברו לוחות ראשונות לא שלטה בה� אומה ולשו�

א� לפני חטא העגל היו בני ישראל , שבעקבותיו שבר משה את לוחות הברית, והשכני� הוא רק מאז חטא העגל
, כעת ברור ההבדל בי� שני הכתובי�. אחר את ארצ�ע� יקח יפ� חשוש לא היו צריכי� לו, חסיני� מכל אויב ואורב

ולא יחמוד איש את ", ה"לכ� לא מובאת ההבטחה מהקב,  חטא העגללפנילפנילפנילפנינאמר , בפרשת משפטי�, המאמר הראשו�
משו� כ� , �ולשלוט בה את ישראל  לנצחיכולי� האומותכבר , הלוחות חטא העגל ושבירת לאחרלאחרלאחרלאחר ,אבל כא�, "ארצ�

 .  איש את ארצ�דולא יחמו, גר� לה� נזקי מצות ראיה ברגל לא יד להבטיח שעל יה "קבהוצר� ה
  

  )יב' שמות ל(" ונתנו איש כפר נפש"
על  ,צדקהמצות הי� ישבענלנו רמז דבר זה בא ל) פלינדרו�(,  אפשר לקרוא ג� מהסו% להתחלה"ונתנו"את המילה 

קדו� יהממו� שנמצא ברשותו אינו אלא בבחינת פשעליו לדעת ו, בכל פע� ובכל זמ�ולחזור ולתת לתת האד� 
ה� שמשו� , "זוזי�" הממו� בש� קראנמדוע חכמי� שאמרו פי וכ, כי אינו שלו, המופקד אצלו ואינו בטוח כלל

הוא להביא את עלול  ,וה זוומצכי א� ימנע עצמו מ, תמיד במצות הצדקהעל האד� להולכ� , שני הלאאחד ה מ"זזי�"
 רחסשהוא מצדקה ה ותמצואת זכה וקיי� שא� הוא אד� ל יחשוב הוא, "משפיל א% מרומ�" 'כי ה, ידי עניותעצמו ל
: ל"חזאמרו כ� וכמו , .)שבת קיט(" עשר בשביל שתתעשר: "ל"אמרו חז, אלא אדרבא, ל ידי קיו� המצווהעמעצמו 

רוצה שממונו יתקיי� האד� כ� ה, המלח מקיי� את הבשר לאור� ימי�שכמו מדנו שלל, :)כתובות סו(" מלח ממו� חסר"
מהסו% להתחלה " ונתנו"לכ� אפשר לקרוא , וזהו מלח ממו� חסר, וממילא יעמוד לאור� ימי�, ממנו" רֵסֲחְי"אצלו 

  )וידבר יוס%(                             . ונקבל ונתנו כי חוזר אליו הממו� למפרע
  

  )ח' שמות לב( " הדרך אשר צויתםסרו מהר מן"
הרי על מנת ? "מהרמהרמהרמהרסרו ": כיצד יתכ� שבזמ� קצר כל כ� עברו בני על כל מצוות התורה כפי שמשתמע מלשו� הכתוב

ולעבור את חג , שיעבור חג הפסח כדי לעבור על איסור חמ כי צרי� , דרש זמ� ניכרשבתורה נכל העבירות לעבור על 
נית� ,  שלמרות מה שהקדמנואאאא""""החידהחידהחידהחידמבאר ? זהכיוצא בעוד ו,  אכילה מחו  לסוכההסוכות כדי לעבור על איסור

כי עבירה של , "עבודה זרה"זאת על ידי שנעבור על העבירה של ובקלות לעבור על כל התורה כולה ובזמ� קצר מאוד 
זהו ו, "רה כולהכופר בכל התו"אד� ה רגע אחד של עבודה זרה נקרא עבורבו, נעשה בי� רגעזהו דבר העבודה זרה 

  . מעשה העגלותעקבוזאת בבמהירות רבה סרו מכל דר� התורה " סרו מהר מ� הדר� אשר צוית�"פירוש הכתוב 
  

  )כג' שמות לג( "וראית את אחרי ופני לא יראו"
י� ומקרי� בעת שה� מתקיימי� ואי� אנו רואי� עורישל א אי� אנו מביני� את סיבת� רובשל, "חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"מבאר ה
מתבררת , הימי�במרוצת , כעבור זמ� רבאול� , מופלאי�דברי�  כנונראי� בעיניוה� , משמעות�את ית� ואת תכל

ההשגחה העלומה ואת הסתר הפני� שהיה בעת שאירעו את מביני� של המאורעות ואנו החבויה לנו משמעות� 
ולהבי� להשיג תוכל  ז רק אקרהאחרי שעובר זמ� מאז שקרה המ, "וראית את אחורי": י כוונת הכתובהוזו. מקרי� אלו

  . לא תוכל להבי� את האירועי� מיד בהתחלה ,"ופני לא יראו"א� , את דרכי ההשגחה

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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