
  
  

  

 'ח 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(" כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו"

א למנות ראש ומנהיג אתה בכאשר , "כי תשא את ראש בני ישראל": הקדוש את הפסוק ואומר" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מבאר ה
  .  את עצמו ככופר נפש בעד כלל ישראלמסור ה שמוכ� לחד כזתמנה רק א, "ונתנו איש כפר נפשו", לבני ישראל

  

  )יג' שמות ל(" מבן עשרים שנהעל הפקודים כל העובר "
יגיע לגיל אד� אלא עד שאת ההתורה ת חייבמלא דוע סוד מהכתוב את הכא� הודיע הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה
 �ות המושכל מהדרגות הרוחנית א גיהשוטוע� שבגיל זה מגיעה נפשו של האד� לשלמות ומסוגלת ל, :)שבת פט(עשרי

 'תהלי� ב(" אמר אלי בני אתה אני היו� ילדתי�: "הכתובהסוד זו, יתישראלהנפש כי דרגות אלו ה� מקור ה, ותיוקל!הא

לא שלמה דעתו בהכרת המושכל ובהשכלת "שעדיי� לכ� לפני גיל עשרי� אי אפשר להעניש את האד� כיו� ו, )ז
, ולהשכיל ברצו� הנפש, ת הטבעיותותאוהלשבור כח המסית ולנצח , מההמספיק להערכת מלח ובתגבורתהידיעה 

של� בדעתו כבר הוא , עשרי�גיע האד� לגיל ובה, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"כלשו� ה" בלבו ידברולהבחי� את אשר 
  . מגיע לו עונש, א� לא  עשה זאתו, החיי�רבדר� ובחי� ולהבחלו ושכלולהתגבר בלהחזיק 

  

  )לא' שמות ל("לדורותיכם משחת קדש יהיה זה לי שמן"
: הכתובמר היה שיאראוי הלוא , "משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכ� שמ�: "מדוע אומר הכתוב ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבשואל 

הקדש אשר לאהר� יהיו לבניו  ובגדי:"אמר בבגדי�פי שכ, "לאהר� ולבניו לדורות� זהשמ� משחת קדש יהיה "
, בניואת אהר� ו את עתכימשח בשמ� הזה הוא שאת משה צוה שהכתוב מ ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמתר$ , אלא? )כט'כט שמות(" אחריו

משיח קדשי אשר את למשוח בו הכוונה שמותר השמ� יהיה , "זה לי יהיהמשחת קדש  שמ�" :אחר כ� אומר הכתובו
לאור� שחו ימכלומר בשמ� הזה , "לי"שאיננו דהיינו "על זר"מהשמ� הזה ינת� יולא , "לדורותיכ�" ,אבחר בו

מצאתי דוד עבדי בשמ� :"כתובכוונת ו. "'משיחי ה"מוגדרי� כי שניה� , הגדולי� הכהני�את והמלכי� הדורות את 
  . לי קדשבשמ� שהוא משחת היא שמשחתי אותו , )כא'תהלי� פט(" קדשי משחתיו

  

  )לא' שמות ל("לדורותיכם משחת קדש יהיה זה לי שמן"
ואשר ית� ממנו "אומר מוסי% הכתוב ו, נבי� נכו� כוונה זוכדי שואומר ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבזה של ש ופירעל רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי% 

הני� אי� נמשחו וכ� מלכי ישראל שלא היו כ וא�,כל מי שאינו מזרע אהר� הכה�מוגדר " זר"כאשר "על זר ונכרת
 וזה "'משיחי ה"� כי שניה המלכי�ג� את הני� ולהכניס בכלל הכ "יהיה זה לי"הכתוב מר לפיכ� א ?בשמ� המשחה

הכוונה " על בשר אד� לא ייס�: "הכתובאמר מה שו, )שמואל א טז("קו� משחהו כי זה הוא: "כתוב בהמלכת דודשמה 
  . מל�להדיוט ולא היא ל" אד�"במילה 

  

  )יג'לאשמות (" את שבתותי תשמורו אך"
את שבתותי "אופ� כל ב,על מלאכת המשכ�אתכ� א% על פי שצויתישכוונת הכתוב לומר ש"ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה
את תקלקלו בחילול השבת  וא�, "אות היא ביני וביניכ� כי", השבתות מפני מלאכת המשכ� לתדחו אתאו, "תשמורו

  .כי לא אשכו� בתוככ�, משכ� לשכני בתוככ�משמעות לכ� שתעשו את האי� שו� מהרי ש, הזוהאות 
  

  

  445מס  עלון  ד"בס

        ::::לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת לעילוי נשמת     יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו� מהעלו� מהעלו� מהעלו� מ
  ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג           ל"ז צחק בנימין בר שוריןי    ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

  ז"ניסן תשס' ע יא"נלב    ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב    ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה
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 "כי תשא"רשת פ

  "וישלח אחאב":הפטרה

 ו"עתש'אדר  א'חי

 Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת?שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"בן חמו בר אסתר זש יצחק "ע

  ladaat.net/gilionot.php  alonolam.com    :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

  :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
  ה  "אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז'  אדר א' ע יט"ל נלב"ה ז'עמרם בן שבת בר איז
 ה"תנצבחשון    ' ע יד"ל נלב"דס בן חמו בת שמחה זסחשון        מר' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז



 

  )ב' שמות לא(" קראתי בשם בצלאל ראה"
אמר שה מו ,זו הגו� למלאכהראוי ובצלאל ששעלי�  ודשהקח ברו "ראה"ה למשה "אומר הקב"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"לפי ה

"�זו הסיבה שלפי , "ל!בצל א"היה שהוא ראוי לכ� כי הוא מוכיח עליו  ,"בצלאל", שמוג� שהכוונה היא ללמד "בש
כי עושי )א' תהלי� צא("די יתלונ�!יושב בסתר עליו� בצל ש: "את הפסוקאמר בגמר מלאכת המשכ� המדרש משה 

ככל אשר צויתי� : "שמסיי� הפסוק ואומר ונית� לדייק זאת ג� ממה, "ל!א בצל"היו , בניהולו של בצלאל,המלאכה
יעשו ככל אשר אנכי מצוה : "אמראלא  "תצוה לה�אתה שיעשו ככל אשר : "הכתובלא אמר ש"יעשו
  . ל!שהיו בצל אעשו זאת רק משו� ודאיש"אות�

  

  )יג' שמות לא(" אךאת שבתתיתשמרו ואתה דבר אל בני ישראל לאמר"
לפי שהוא אומר לא תעשה לפי שהוא אומר לא תעשה לפי שהוא אומר לא תעשה לפי שהוא אומר לא תעשה     ????למה נאמרלמה נאמרלמה נאמרלמה נאמר    ! ! ! !     א� את שבתותי תשמרוא� את שבתותי תשמרוא� את שבתותי תשמרוא� את שבתותי תשמרו... ... ... ... ידי שליחידי שליחידי שליחידי שליחלא על ידי מלא� ולא על לא על ידי מלא� ולא על לא על ידי מלא� ולא על לא על ידי מלא� ולא על     ! ! ! ! ואתה דבר ואתה דבר ואתה דבר ואתה דבר """"

את שבתותי את שבתותי את שבתותי את שבתותי ''''תלמוד לומר תלמוד לומר תלמוד לומר תלמוד לומר     ????דברי� שה� משו� שבות מני�דברי� שה� משו� שבות מני�דברי� שה� משו� שבות מני�דברי� שה� משו� שבות מני�    ,,,,כל מלאכה אי� לי אלא דברי� שה� משו� מלאכהכל מלאכה אי� לי אלא דברי� שה� משו� מלאכהכל מלאכה אי� לי אלא דברי� שה� משו� מלאכהכל מלאכה אי� לי אלא דברי� שה� משו� מלאכה
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש"("("("(להביא דברי� שה� משו� שבותלהביא דברי� שה� משו� שבותלהביא דברי� שה� משו� שבותלהביא דברי� שה� משו� שבות    ''''תשמרותשמרותשמרותשמרו
שאלה נוספת היא כיצד ו? בעצמואותה מר לומשה צרי� מדוע דווקא במצוה זו " חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל בשואל 

ה ברא את "הקבשהנה ידוע ומתר$ ש? לאסור שבותשהכוונה היא "את שבתותי תשמרו"לומד המדרש מהכתוב 
יו� ה ב"מה ששבת הקבלפי זה חייבי� לומר ש )ו'תהלי�לג(" שמי� נעשו' בדבר ה: "אמר הכתובהעול� במאמר פיו כמ

דהיינו שבת  "את שבתותי תשמרו"ב וכתהדייק משר להבי� את המדרש שמכעת אפ. מאמירהה תישבהשביעי הוא 
סור מכא� למדו במדרש את אי. מאמירהג� את� תשמרו את השבת  �כ ,כמו שאני שמרתי את השבת מאמירה, שלי

ואתה דבר אל : "נית� להבי� ג� את המדרש של תחילת הפסוק שאומרלפי זה . בשבת שיעשה מלאכהגוי אמירה לה
את "היה יכול לומר  ,שהשכינה היתה מדברת מתו� גרונו, משהשרק . לא על ידי מלא� ולא על ידי שליח "ישראלבני 

היה שהרי ת"את שבתותי"אבל אד� אחר אינו יכול לומר . כאמורויהיה נשמע ג� כ� איסור שבות  "שבתותי
כדי בעצמו לומר זאת רח משה הוכלכ� . יהיה נשמע איסור שבותומכ� ,המדבראד� המשמעות על השבת של אותו 

  . איסור שבותמכ� את שנשמע 
  

  )יא 'לבשמות ("'ויחל משה את פני ה"
אששאששאששאשש::::אמררביאלעזראמררביאלעזראמררביאלעזראמררביאלעזר????מאיאחילומאיאחילומאיאחילומאיאחילו''''אחילואחילואחילואחילו''''העדשאחזתוהעדשאחזתוהעדשאחזתוהעדשאחזתו""""מלמדשעמדמשהבתפלהלפניהקבמלמדשעמדמשהבתפלהלפניהקבמלמדשעמדמשהבתפלהלפניהקבמלמדשעמדמשהבתפלהלפניהקב::::תניארביאליעזרהגדולאומרתניארביאליעזרהגדולאומרתניארביאליעזרהגדולאומרתניארביאליעזרהגדולאומר""""

        .).).).)ברכות לבברכות לבברכות לבברכות לב" (" (" (" (אמראבייאשתאדגרמיאמראבייאשתאדגרמיאמראבייאשתאדגרמיאמראבייאשתאדגרמי????מאיאששלעצמותמאיאששלעצמותמאיאששלעצמותמאיאששלעצמות....לעצמותלעצמותלעצמותלעצמות
על . זההפג� השהרגיש כי מעצמותיו ג� כ� נמצא  דע, בר העגלדהארי� בתפילתו על שמשה , "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"הבארמ

, מיכהשל היה כה� לפסל  ,יונת�, הנכד של משה, לפי הגמראו, .)נדה לא( "אב נות� בב� עצמות"פי המובא בגמרא ש
ואעשה אות� לגוי ואכל� ועתההניחהליויחראפיבה�"שאמר ' הבר דדפתחו� פה להתפלל נגלמשה לכ� היה . )ב קט"ב(
 . של עבודה זרה בבניו ימצא הפג� הזהכי מה זה יועיל הרי ג� , )י' שמות לב(" ולדג
  

  )ו'שמותלד(" ויעבור ה׳ על פניו ויקרא"
אמר לו כל זמ� שישראל חוטאי� יעשו לפני אמר לו כל זמ� שישראל חוטאי� יעשו לפני אמר לו כל זמ� שישראל חוטאי� יעשו לפני אמר לו כל זמ� שישראל חוטאי� יעשו לפני , , , , מלמד שנתעט% הקב&ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלהמלמד שנתעט% הקב&ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלהמלמד שנתעט% הקב&ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלהמלמד שנתעט% הקב&ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפלה""""

�        ))))::::ר&ה יזר&ה יזר&ה יזר&ה יז((((    """"כסדר הזה ואני מוחל לה�כסדר הזה ואני מוחל לה�כסדר הזה ואני מוחל לה�כסדר הזה ואני מוחל לה
  י�מהל�קל!ולרשעאמרא: "על הפסוק" אר$החיי�אר$החיי�אר$החיי�אר$החיי�"ש ופיראת " חומתאנ�חומתאנ�חומתאנ�חומתאנ�"מביא ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

  דהיינו " תשא בריתי"ה שואל את הרשע מה יועיל זה ש"שהקב)טז' נתהלי� ("לספרחקיותשאבריתיעליפי�
  זה הרי , דותיהמאת שלוש עשרה ומרבזה שאתה א"עלי פי�"דות של רחמי� ימשלש עשרה הברית 
  מההואחנו�,א%אתההיהרחו�מה הוא רחו� "היינו דעושי� כסדרהזה למי שאלא ואינו מועיל מספיק אינו 

ש נית� לפר"כל זמ�שעושי� כסדר הזה ה� נעני�"מה שאמר הקב&ה ש ,רבינואומר , לעומת זאת".א%אתההיהחנו�
  , ה"של הקבדותיויבזכות אמירת מ וענילבד וה� בבאמירהאת שלוש עשרה המידות שיאמרו או , שניפירושי�זאת ב

המפרשי� הביאו ראיה ...."רחו� וחנו�"ג� ה� להיות להידבק במידותיו ווצרי� תמספק הלבד אינבאמירה שאו 
, ל&!א&אידותהימשלוש עשרה הראשונה שבהמידה שהרי , ה"ת מידותיו של הקבבאמירשדי הואהנכו� שהפירוש 

  "כל זמ� שעושי� כסדר הזה"מה שאמרו שכוונת � מוכחאכמו, שידבק בה באד� תשייכ ינהאדה זו יומ
ל !א"ל "חזשתקנו מבואר הנוסח ובזה .דותימאת שלוש עשרה הלהתעט% בציצית ולומר בכוונה כוונה היא ה

  הראשונה שהיא  "ל!א"דת יממהיא שנה ווהכש, "הורתנולומר מדות שלש עשרה זכור לנו היו� בריתשלש עשרה
  י� מרואאנו שמה וזה , י�קל!עשה אלא יתכ� שהאד� יישהרי , גיסאמירהבשלמדנו דות יממשלוש עשרה ה

� עשות& וא� כ"&לומר& ולא לשאת שלוש עשרה המידות צרי� ל& הורתנו!&אמהמידה כלומר , "להורתנו לומר!א"
  ."זכורלנו היו� ברית שלש עשרה"
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