
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יג' לשמות (" מבן עשרים שנהעל הפקודים כל העובר "
אלא עד שהוא ב� אי� האד� חייב התורה ל שמ"אנו לומדי� את מה שאמרו חזכא� הקדוש מבאר שמ" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

לגדר זה שתהיה נפשו שלימה מהשגת המושכל "והטע� הוא משו� שרק בגיל זה מגיע האד� , :)שבת פט(עשרי� 
את רעיו� זה רמז דוד בתהלי� ו, " ולזמ� הנזכר תשיגהואאשר נפש ישראל מש� , יי�קל�האמההדרגות הרוחניי� 

אד� הענש נלא דוע טע� מאת ה" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מסביר הו, ) ז'תהלי� ב(" אמר אלי בני אתה אני היו� ילדתי�: "אומרוב
 המספיק להערכת בורתובתגכי הוא לצד שעדיי� לא שלמה דעתו בהכרת המושכל ובהשכלת הידיעה : "ל זהיעד ג

,  בלבו א� לאושרידברולהבחי� את אשר , ולהשכיל ברצו� הנפש, לשבור כח המסית ולנצח תאות הטבעיות, מלחמה
 �   " החיי�ובהיותו ב� עשרי� הנה הוא של� בדעתו להחזיק מג� וצנה בתגבורת השכל וההבחנה והבחירה בדר

  

  )טז' שמות ל( "אהל מועד אותו על עבודת ונתת... ולקחת את כסף הכיפורים"

כופר , אלושקלי� ו,  שמחצית השקל שנתנו בני ישראל הוא כופר נפש עבור חטא העגל שעשורבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 
המשכ� שקול ידוע ש כי , המשכ� ותחתיתוות שה� יסוד,האדני�נבנו ה� מלצור� עבודת אהל מועד והובאו , הנפש
והיה לבני ישראל לזכרו� לפני : "שו� כ� מסיי� הכתוב ואומר ומ,ה�היה נשע� עליוהמשכ�  ,ההזל�  העובריאתכנגד 

 שהוא  ומסוי�מיוחדדבר המשכ� יעשו בבני� שכוונתו לומר שמהכס" הזה של השקלי� , "לכפר על נפשותיכ�' ה
 לפני יהיהדבר זה ו, )'תהלי� נא("  נגדי תמידוחטאתי: "בחינתחטא� ב לה� תמיד את זכירשי, היה לבני ישראל לזכרו�י
  .זה כס" הכפורי�ה לכס"קרא � לכ, כי יתרצה לה� בהיות האדני� יסודות של משכ�לה� כפר על מנת שי' ה

  

  )דל' לשמות ( "קח לך סמים"
� קח ל�"ל "אמרו חז�ואת הבש� ואת השמ� למאור ... והנשאי� הביאו: "ואילו בהמש� נאמר, :)יומא ג("  משל

לפי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר$ ה. למשהזאת זכר שה� הביאו ומולא  )כח�כז' שמות לה(" הסמי�ולשמ� המשחה ולקטרת 
ידוע ו. ת המ�דירעת יבאות� שהביאו ה� שהענני� ד ללמדנו "שכתוב נשאי� ללא האות יו :)יומא עה(ל "דברי חז

 . לקח משל עצמוא� כ� נחשב הדבר כאילו שמשה  .)טתענית (ו של משה בזכותירד לע� ישראל המ� ש
  

  )ה' לבשמות ( " ויבן מזבח לפניו אהרןוירא"
כלומר הוא הבי� שה�  )כב' שמות לב(" כי ברע הוא: " שאהרו� ראה את ע� ישראל ברע שנאמר����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

והמזבח שבנה , "מחר' חג לה"וקרא , מזבחבעצמו ק� ובנה לכ� הוא ו, מתכווני� לעשות את העגל לעבודה זרה
ומה . עבודה זרה מזבח לתבנוכפי כוונת� לולא , 'הלעליו זבחו אהרו� היה לש� שמי� והוא התכוו� שבני ישראל י

בני ישראל משה וגיע יבינתיי� אולי ,  את הזמ�להארי� לה�נתו היתה כוו, "מחר", שדחה אות� אהרו� ואמר לה�
בכוונה אינו  הכתוב ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמדגיש . "ויעלו עולות ויגישו שלמי�"ה� השכימו בבקר אלא ש, יעזבו את העגל

ה כאשר אמר "היו מכווני� לש� הקבלפי שחלק מהאנשי� אכ� מעשיה� , " שלמי�לולולולו עולות ויגישו לולולולוויעלו : "אומר
' שמות לב(" וישתחוו לו ויזבחו לו: "ה למשה"ועל אלה אמר הקב. עגלא� חלק מהאנשי� העלו זבחי� לש� ה, אהר�

ויעלו עולות ויגישו "אמר סת� בכל זאת נית� לפרש מדוע נ, את הקרבנות מקריבוג� א� נאמר שאהרו� הוא זה ש, )ח
', לש� הבעבודתו שהקרבנות ה� מכוי�  היה וזה מהטע� שאהרו�, ללא הציו� למי מעלי� את הקרבנות, "שלמי�

  . לעגל אשר עשושהקרבנות ה� דעת� אילו ה� כיונו את ו
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  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

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

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 'אדר א' יטע "ל נלב"זה 'עמרם בן שבת בר איז

 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  ) יחלשמות ( " נחשת כיורועשית"
ומתר$ שהכלי� שהוזכרו ? וצרי� להבי� מדוע, ברשימת הכלי� שנדרשי� למשכ�לא הוזכר ור הכיש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מעיר ה

 �ואילו הכוונה בכיור איה להשראת השכינה אלא רק שכינה במקדש השראת הברשימה ה� כלי� הדרושי� לצור
  .הכהני� לעבודת�נת להכ

  

    )ב' ות לאשמ("  קראתי בשם בצלאלראה"
ח ראה ברוה למשה "שבפסוק שלפנינו אומר הקב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? "ראה"ה כשאומר למשה "מה כוונת הקב

ה שמוסי" הכתוב  ומ" שעלי�ודשהקח ואתה תחזה ברו: "כאומר, הזוהגו� למלאכה ראוי ובצלאל ששעלי� ודש הק
אמר משה , לפי המדרש, משו� כ�, ל�אשל ה ולי שהיה בצ,"בצלאל,  מוכיח עליושמוהוא ללמדנו ש" בש�"ואומר 

 בצלהיו עושי המלאכה לומר ש )א' תהלי� צא(" יושב בסתר עליו� בצל שדי יתלונ�: "את הפסוקבגמר מלאכת המשכ� 
שיעשו ככל אשר כא� אמר נ לא )יא' שמות לא(" ככל אשר צויתי� יעשו: "וזה מסתדר ג� ע� סיו� העניי� ש� נאמר, ל�א

את י " רשפירשג�  �ל וכ� שהיו בצל אחייבי� לומר  אלא ,אות�לא יעשו ככל אשר אנכי מצוה  א,תצוה לה�אתה 
  . )כב' שמות לח("  את משה'ובצלאל ב� אורי עשה ככל אשר צוה ה"פסוק ה
  

  )א' שמות לב( ״םלקי- קום עשה לנו אויאמרו אליו "
 ה� אלא, חסרמשה ההמנהיג � ור במקח אגמנהיבני ישראל לא ביקשו מאהרו�  שבדרישת� "אזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורהאזני� לתורה"המציי� 

עד כדי כ� שה� אותו  מתחילי� להערי$ ה� הוא שכאשר המנהיג מסתלק בישראל גהמנהכי  ."לקי��א"מבקשי� 
   .ול למלא את מקומוכלקי�& י�א"רק שאומרי� 

  

  )יט' שמות לב( ״ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות״
מיד  �תולא שבר אממתי� משה עד שהוא יורד מההר ורק אז הוא שובר את הלוחות ומדוע ,  הקדושהאלשי�האלשי�האלשי�האלשי�אל וש

על חטא� '  ושמע מפי הידעלא התחדש לו מאומה הוא הלא  ?א שישראל עשו את העגלהוה אומר לו "כאשר הקב
? העגל והמחולות מדוע שבר את הלוחות רק בראותו את. וידע פשר הקולות ג� שמע את קול הע�ו, של ישראל 

לא  לפיכ�א� מצטערי� עליו וחוזרי� בתשובה , עדיי� תקנה ותקוהיש הנורא ביותר הגדול והחטא ג� על ש, תר$מו
 הבי� משה מחי� בחטא ושרוקדי�שה� חוטאי� כאשר ראה את הע� הא� . ולא חרה אפו, שבר משה את הלוחות

  .שאי� תקנה ולכ� שבר את הלוחות
  

  )א 'לדשמות ( "פסל לך שני לוחות אבנים ראשונים"
""""�            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( ומש� נתעשר משה הרבה ומש� נתעשר משה הרבה ומש� נתעשר משה הרבה ומש� נתעשר משה הרבה,,,,הראהו מחצב סנפירינו� מתו� אהלו ואמר לו הפסולת יהיה של�הראהו מחצב סנפירינו� מתו� אהלו ואמר לו הפסולת יהיה של�הראהו מחצב סנפירינו� מתו� אהלו ואמר לו הפסולת יהיה של�הראהו מחצב סנפירינו� מתו� אהלו ואמר לו הפסולת יהיה של

 בביזה משה י�קועסהיו פסולת מכיוו� שביציאת מצרי� כשכל בני ישראל  אותה התדי� הוא שיטול אבה "אמר הקב
כעת נית� שא� העושר הזה כי ,  שלפי זה קשה,אלא .ה העשיר אותו"ולכ� הקב עצמות יוס"העלאת היה עסוק ב

מתר$  ?ה זמ� רב כל כ� עד שפיצה אותו"מדוע המתי� הקב, לא שלח ידו בביזת מצרי�הוא שהוא מפני למשה 
מר ואעגל  אחר מעשה ה�א .ה הביא לו"בכל העושר הזה שהקבכלל לא חפ$  ותוענומרב שמשה " קטורת הסמי�קטורת הסמי�קטורת הסמי�קטורת הסמי�"ה

 אות� על חיישראל ומוכר בע� עוגכשמשה  ו, הזהב שהיה לע� ישראלהכס" ורוב יא חטא הלהסיבה ה ש"לקבמשה 
אי� אתה יכול לדו� אותנו הרי אי� " אל תדי� את חבר� עד שתגיע למקומו" :ל"אמרו חז שועשיית העגל ה� עוני� ל

וקא עכשיו כדי שג� לו יהיה ה העשיר אותו דו"ולכ� הקב .הרע הזה של העגל�ל� בכלל כס" ולכ� אי� ל� את היצר
  .כס" וזהב ואז יוכל להוכיח את ע� ישראל 

  

   )כט' שמות לד(" קרן עור פניוכי "
למוס בקו נשארשדיו בכ� שאת ה, את המדרש המסביר כיצד קר� עורו של משה" נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" מביא באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

הדיוט הרי ? כיצד נשאר דיו בקולמוסו של משה הר&ר העשלהר&ר העשלהר&ר העשלהר&ר העשלשואל .  פניונומשה ומזה קרשל  ועל ראשה "הקבנת� 
�ה "א� אצל הקב,  דיו בקולמוסשתיירלצור� הכתיבה ויתכ� שית� יותר דיו ממה שצרי� ולכ� י אינו יודע כמה דיו צרי

עניו "לכתוב צרי� היה משה ז&ל שח אמרועל פי מה ש ופירש? ידוע בדיוק כמה דיו צרי� א� כ� כיצד נשאר דיו
  . יו&ד שיעור לכתובהדיו ונשתייר ,  בלי יו&ד"ענו"כתב מרוב ענוותו ו ,"מאד
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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