
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )יב' שמות ל(" איש כופר נפשו ונתנו"
ויקחו לי "קיחה ללשו� הכתוב בזכיר בשלושת� השלוש תרומות ונזכרו  "תרומה"שת בפרמזכיר ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

' שמות ל(" זה יתנו"ל על הכתוב "ביארו חזו ,בכול� לשו� נתינההכתוב זו הזכיר שה הבפראילו ו )ב' שמות כה(" תרומה

 בעליקח מכל אחד ישותו משמע "לקיחה"לשו� אלא ש? שהיה למשהשי והק מהו ,תקשה בשקלי� אלוה שמשה )יג
את אמר וכדי לתק� ז ,"ע� קשה עור�"ה� על הנתינה כי את האנשי� להכריח צור� ב ,משה בזה התקשהו ,כרחו

 )ד! ג 'במדבר א(" אות� לצבאות� אתה ואהר� ואתכ� יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא תפקדו"הכתוב 
השבטי� צורפו כדי שראשי אלא ודאי ? צור� המניי�ל י�שבטהכתוב לצר� את ראשי הוה יצמדוע , וצרי� להבי�
שראש  חדיראה כל אר שאכי כ ,לגולת לצרכוולוקח מה� בקע לגהוא משה לומר שאחרי לא יהרהרו שהאנשי� 

ה ל וזולעשות לו עולמשה לא יניח  שבטהאז יתנו מרצו� טוב כי כל אחד יחשוב שראש משתת� במניי�  ושל שבטה
ונתנו "אז , צור� המניי�ראש של כל שבט ושבט להת תשא אר שאככלומר  "בני ישראל ראשכי תשא את "נאמר שמה 

  . ה משהתקשתשובה למה שהמהווה והפסוק  ,�� אותטוב ולא תצטר� לכו מרצו�יתנו  ,"איש כופר נפשו
  

  )דל' לשמות ( "קח לך סמים"
אמר נויקהל פרשת באילו ו, :)יומא ג(משל� דהיינו  "קח ל�"ל על הכתוב "הרי אמרו חז" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מקשה ה

כלומר שהסמי� , )כח! כז' שמות לה(" הסמי�ואת הבש� ואת השמ� למאור ולשמ� המשחה ולקטרת  ...והנשאי� הביאו"
מתר% על פי ו ?למשהאת הסמי� � הביאו נשיאישהבשו� מקו� זכר לצור� קטורת הסמי� היו משל הנשיאי� ולא הו

את הענני� הביאו דהיינו ש� ממש ינשאלשהכוונה היא " והנשאי� הביאו"על הכתוב  :)יומא עה(ל "ו חזשרדשמה 
נחשב כאילו אבני לכ�  .)טתענית (משה  ו שלבזכותגיע לישראל המ� הידוע שו. ת המ�דבראבני השוה� ושאר הדברי� 

 . שלקח משל עצמואילו כשל משה ו ויההשוה� והסמי� 
 

   )ד' שמות לב(" אלה אלהיך ישראל ויאמרו"
 לשיאמרו ע, ונכבדי�והיו רבי�  "דור דעה"על דור המדבר שהיה � יאמאפשר להאי� , הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"הקשה מ
פי כ, לדבר" עגל"גרמו לבאמצעות מעשה כישו� אפילו א� נאמר ש, ?"ישראלאלה אלהי� ו" דומ�שהוא " עגל"ה

. אי אפשר להאמי�?, בכל זאת להגיע למצב שה� מעידי� שהעגל הוא זה שהוציא אות� ממצרי�, שמובא במדרש
בני ישראל בדבריה� אלו גילו הקדוש זכות על בני ישראל וטוע� ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לאור תמיהות קשות אלו מלמד ה

, מאר% מצרי�אות�  הוציאל ש!ה� משתחוי� לאאלא , אלוהאותו ועושי� לעגל וי� ו� משתח� הדעת� שאיאת 
כ� ה� יעבדו לחלק הזה ו, רי�ה אות� ממצאצית שהווקיל!האה בחינחיל בעגל את הלה אלו יה�בדברתכוונו הו

אותו ו ,לוקית הריהו כעובד לכל הבחינה!לוקית מתו� הבנה שמי שעובד לחלק מהבחינה הא!מכלל הבחינה הא
ה תהיהקדוש ואומר שהבנה זו לא " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מוסי� הו, בקשותיה�ויענה ל פניה�לוקית יל� ל!בבחינה האחלק ה

חלק הזה מורכב בגו� שהוא איננו נצחי צד שהשמאלא  "ה ממעל!וחלק אל"יש באד� משו� שג� בעיניה� מוזרה 
נצחי שיוכל דבר מזהב שהוא " עגל"יצור תחכמו לה� ה, )ז' קהלת יב(" י�קל!הרוח תשוב אל הא"אלא זמני כי 

 �אנכי "את המאמר לא עקרו באמת בני ישראל ו ,עליו� בדבר המתקיי� ויהיה מצוי תמיד לפניה�הח וכאת הלהמשי
   .בלשו� רבי�" אלה"ואמרו " עגל"שתפו יחד אתו את האלא  )ב' שמות כ( "אשר הוצאתי� מאר% מצרי�וקי� ל!א' ה
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  )יג' שמות ל( "בשקל הקודש מחצית השקל"
כי כל איש  ,אחדותמורה על  "מחצית השקל"מצות שאת ביאור� של הראשוני� " פני דודפני דודפני דודפני דוד"מביא ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

הוא וחבירו כ� ש, "השקל מחצית", ית�כל אחד  ,"זה יתנו"אי לזאת , גו� אחד ישראל חייב לאהוב חבירו כאלו ה�
אותו רש ג� לעשיר וג� ל, "ימעיט א ירבה והדל לאהעשיר ל"ולכ� . שקל של�יובא  ובי� שניה�, היו לאחדי�ביחד י
ה על לכפר הבאי� �פיסומו �תמידי ,צבורהקרבנות היו מביאי� את לו לרבינו ואומר שמהשקלי� הרחיב מ. השיעור

וכל איש יחשוב , באחדותיחד  הקרבנות אינ� מכפרי� אלא כשישראל ה�הוא ש "מחצית השקל"רמז בהו, ישראלע� 
 ,העיקר א� הנפש שהיא. הוא חיצוניהעושר והכבוד  ,הוא עשיר וחבירו ענישלמרות ו, אחד� הוחבירו  כאלו הוא

עוד רמז מביא רבינו ואומר  ."ל חי!בני א"ל� ווכ, נפש העני כמוהו ג�כ�  "לוה ממעל!חלק א"כש� שנפשו היא ו
 חצית השקל הוא חציוא� כ� מ, "נפש"גימטריא בש, "שקל"ובי� שניה� , "מחצית השקל" כל אחד מישראל נות�ש

  . תנפש אחביחד ה� שניה� שנפש להורות 
  

  )טו 'לאשמות ( "ימים יעשה מלאכה ששת"
לדחות אי� ראוי לכ� לעסוק במלאכת המשכ� נית� שיש ששה ימי� בה� שהכתוב מלמדנו שנית� " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
, בשבתהזה לה זמ� קבוע ויארע הזמ�  שוה דוחה שבת אלא א� כ� יומצ שו�שאי� , עבודת המשכ� שבת מפניאת ה

  . אינה דוחה את השבתהיא אחר  ביו�ה והמצואת אבל כשאפשר לעשות , מילהברית ות הקרבנות כמו עבוד
  

   )יז' לאשמות (" ובין בני ישראל אות היא לעולם ביני"
: ומה שנאמר, של עול� דושיאות וסימ� לחהיא השבת בפסוק באה להראות ש" לעול�"שהמילה  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי פרשמ
: ומה שנאמר. דושו של עול�יהיא אות לחהשבת כיצד בא להסביר  "את השמי� ואת האר%' כי ששת ימי� עשה ה"
, שיש במצות השבת י�הנסתריני� ז על הענימורו, לבני ישראל נעאנמסר בצדבר שהלמד מ "ביני ובי� בני ישראל"
אינ� נאמרי� אלא וה� נסתרי� כי , הדברי� אשר ביני ובינ�את  תזכור"עבדו הנאמ� את בנו או  תה אומצומל� ש מוכ

ה לישראל נת� "אמר רבי שמעו� ב� יוחאי כל המצות שנת� הקב": ל"זחומזה דרשו , "כתבימפה אל פה ולא נתנו לה
שואל . .)יצה טזב(" 'ביני ובי� בני ישראל אות היא לעול�' שנאמרנעא חו% מ� השבת שנת� לה� בצ לה� בפרהסיא

ששמעו  הדברותעשרת מחלק שהרי היא בפרהסיא היא ניתנה וא לה? נעארבינו כיצד נית� לומר שהשבת נתנה בצ
 ורזכוה �ולכ, נעאבצנו תינשות השבת ושבמצסתרי� ענייני� הנאלא חייבי� לומר שמדובר על ה? אות� כל האומות

   ". ביני וביניכ�"לשו� ב
  

  )ה' לבשמות ( "מחר 'אהרן ויבן מזבח לפניו ויקרא אהרן ויאמר חג לה וירא"
, "עגל"עבוד ולזבוח לכווני� לתמראה שבני ישראל , כלומר )כב' בלשמות ( "ראה אות� ברע"שאהר�  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

בכ� חשב ו, בנה לשמואהר� על המזבח ש 'הליזבחו כדי שבני ישראל , "מחר' חג לה"וקרא , ק� ובנה מזבחלכ� הוא 
הוא כדי " מחר"לה� שאמר ומה  .לבדב' להתהיה ונת� בזבחי� ווכ, י�שיבהממזבחות את הלא יבנו אהרו� שה� 

ויעלו עולות ויגישו "ה� השכימו בבקר אלא ש, יעזבו את העגלה� יבא משה ובינתיי� אולי , את הזמ� לה�משו� ל
מכווני� יו הבני ישראל אנשי� שמפני שהיו ב, "שלמי� לולולולועולות ויגישו  לולולולוויעלו "לא אמר  הכתוב. "שלמי�

ה "ועל אלה אמר הקב. "עגל"ש� הלו זבחשמשחיתי� ג� אנשי� מה�  היוו, שאמר אהר�פי כ 'לש� הבזבחיה� 
, קרבנותאת ה מקריבוא זה שהאולי אהר� א� לצד ש. חטאי�יו הכי ה� ה, )ח 'בלשמות (" וישתחוו לו ויזבחו לו"למשה 
יה חלק הע� האילו מו', לש� הלהקריב � ומכואהרו� ודאי שהיה כי , "ויעלו עולות ויגישו שלמי�"סת� הכתוב אמר 

  . אשר עשו "עגל"הקריב לדעת� ל נתנו אתש
  

   )כט' שמות לד(" ידע כי קרן עור פניו ומשה לא"
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (ממה שנשתייר בקולמס וקנחה בציצית ראשו של משהממה שנשתייר בקולמס וקנחה בציצית ראשו של משהממה שנשתייר בקולמס וקנחה בציצית ראשו של משהממה שנשתייר בקולמס וקנחה בציצית ראשו של משה    ????מהיכ� זכה משה לקרני הודמהיכ� זכה משה לקרני הודמהיכ� זכה משה לקרני הודמהיכ� זכה משה לקרני הוד""""

ראש דע מולא יהוא וכי  ?ה שנשתייר דיו בקולמס"ל הקבעלומר אפשר � יא, """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במקשה 
רי המדרש ועוד קשה בדברי המדרש ה ?נשתייר דיו בקולמוסלכתיבת התורה עד שלקח יותר מהצור� ודרוש כמה דיו 
בשעה "במדרש המובא על פי ומתר% . אינו מהווה תשובה לקושיה "על ידי הדיו"% וריתהו ?"מהיכ� זכה"שואל 

ה "היות שהקב. "ו כי א� בלשו� ואתה תצוהשאמר משה מחני נא מספר� נמחה שמו בפרשת תצוה שלא נזכר שמ
 מחני נא"א� כשאמר משה  הדיו לצור� כתיבת כל התורה כולמספיק ס ודבר מראשיתו והיה בקולמ יודע אחרית

�. נשאר בקולמוס "משה"בו דיו שהיה ראוי לכתוב האותו שצא יו ,לא נזכר שמו בפרשת תצוהשבשל כ�  "מספר
ס בציצית והקולמאת קינח ה "הקבשזכה זכות  האותב ,פשו על כלל ישראלנאת שמשה מסר  ה"בשראה הק כיו�ו

  . נפשו על ישראלאת על שמסר  ,ראשו ובעבור זה זכה לקרני הוד
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