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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (יב' שמות ל)" כי תשא"

 :( תרא יבבבא ) "אמר רבי אבהו אמר משה לפני הקב״ה במה תרומם קרן ישראל אמר לו בכי תשא"
 י המשכן נעשודנאשמאחר ש, שדקדק, חדש "תוצאות חיים"על פי שאלת ה "פני דוד"א ב"רבינו החידמסביר 
י שהכוונה "מדוע מבאר רש, אם כן, הרי שיש הכרח לגבות את חצאי השקלים הללו, שקלים שנמנו כאןהמחצאי 

 ?אדני המשכןעל הכתוב לומר באופן מפורש שחייבים לגבות מחצית השקל לצורך היה  ,היא כשתחפוץ" כי תשא"ב
בזה  ישראלעם קצת בושה לבזה היה , המשכן שיתנדבו מחצית השקל לצורך דורש ומחייבהיה ה "הקבאם שתרץ מו

היא  ונהווהכ. כשתחפוץכלומר  "כי תשא" ישראל אמרו את לכן באהבת, העגלעל חטא לכפר שמחייב אותם 
תורת בולא " לבואשר ידבנו "מי רק  לאא, משום שאין כאן חיוב, ישראלעם בושה לן בזה המשכן איה לטובת נדבשב

ואם לא , ברצונםתלוי הדבר ש מאחר העגללכפר על חטא בשביל להביא מוכרחים שלא ניכר כל כך  ולכן, חיוב
 יתפרסם שאתה רוצה בכבודםכלומר במה  ?"ישראל במה תרום קרן"שאל משה רבינו מה וזה  .חטא ין בזהתנדבו אי

לשון חיוב יכירו וידעו בולא  "כי תשא" כלומר ממה שאני אומר בלשון, "כי תשא"בה "הקבלו  אמר ?של ישראל
 . זלזולשל  ביקרם שלא יהיה להם סרך שאני חפץ

 

  (לד' שמות ל)" נטף ושחלת וחלבנה לך סמים קח"

פושעי ישראל בכל את ללמד אותנו לצרף כדי החלבנה בין סממני הקטורת את נה ומהכתוב  (כריתות ו)ל "לפי חז
לא א התענית מש ושהיו פושעי ישראל בכלל התענית יש לחשישאם לא הוא דבר ם הטעש" כלי יקר"מבאר ה ,תענית
וזאת רק משום נקרא חוטא הנזיר ש (תענית יא) ל"אמרו חזשהרי  ,עלה לרצוןתלא היא עבירה ודווקא וה אלא ומצתהיה 
כי , מצד הערבות ההדדית, בתענית אז הרי בכל אופןאבל אם יש בינינו פושעי ישראל  ,הזיר את עצמו מהייןשהוא 

 . בעבורם להתענותם אנו צריכי, כל ישראל ערבים זה לזה
 

 (טז' שמות לא)"  את השבת לעשות"
אם כך מדוע אומר , ובסוף היום השישי נכנסת השבת, הלוא השבת באה מאליה? את השבת" עושה"האדם כי ו

. את השבת" עושה"הקדוש שאכן השבת באה מאליה ולא האדם " אור החיים"מתרץ ה? "לעשות את השבת"הכתוב 
ה "הקב, לפני כניסת השבת ואחרי צאת השבת" הקודשמחול על "מה שהכתוב בא לומר שאת השמן שהאדם מוסיף 

יום השי ומייום השהמהזמן כי , ממששבת  "עשה"זה יוצא איפה שהאדם ה". שבת"מסכים לקרא לשמן הזה 
 . אותם שבת "עושים"בני ישראל ו, ראשון שהם חולה

 

 (זט' גלשמות ) "ונפלינו אני ועמך"
העולם אלא על שכינה על אומות השלא תשרה משה בקש מ" ועמך ונפלינו אני"באמירה זו  .(ברכות ז)ל "לפי חז

, זה פשוט, שאין הכוונה שלא תשרה השכינה על האומות עובדי עבודה זרה" משך חכמה"מפרש ה. ישראל בלבד
הנביא לכן אמר . גם אז שלא תשרה השכינה עליהם, כמו הכוזרים ,יתגיירוהאומות אפילו אם אלא משה מבקש ש

, ביום ההוא' הונלוו גוים רבים אל "למרות ש (יד' בזכריה )" 'נאום ה ושכנתי בתוכך י הנני באושמחי בת ציון כ רני"
 . רק על ישראלעליהם אלא שלא תשרה שכינה , ולא בשאר אומות העולם, "ושכנתי בתוכך"בכל זאת , "והיו לי לעם

 

 566מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון 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

  71:72 71:71 71:20 כניסה 

  71:71 71:71 71:71 יציאה

  71:15 71:10 71:11 ת"ר

 

  "כי תשא"פרשת 
 "וישלח אחאב": הפטרה
 ח"עתש אדר 'זט

 

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

 מדרשתי "ע אורלצא יו

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

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

 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ה"תנצבשבט                  ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז                       

 הגיגים לפרשת השבוע
 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com
file:///D:/BHDATA/BH%20Jud/0%20פש/4%20במדבר/1%20במדבר/ladaat.net/gilionot.php


 

 (כ' כחשמות )" היו במלאותםימשובצים זהב "
 עליהיו על הזהב והאותיות יהיו האבנים , כלומר "משובצים זהב במלואותם"האבנים יהיו לומר שכוונת הכתוב 

שיש  רבינו בחיימעיר . ה"יו של הקבשמות( ב"ע)שבעים ושתים אותיות כנגד שבעים ושתים בחושן והיו  .האבנים
הם הכסף והזהב שהרי  .ישוו בההיא יקרה מפנינים וכל חפצים לא שמעלת התורה והבנה של כאן התעוררות גדולה 

התורה אותנו להבין שבא הכתוב לעורר ו ,הזהבמעלתם יותר גדולה משל והאבנים היקרות  ,אדםהבני כל חמדת 
המרמזות , בסיס לאותיותהיקרות הן הוהאבנים  ,היקרות לאבניםבסיס הוא השהרי הזהב  הללונים יעולה על כל הקני

הרי ש, קריעהן ההאותיות  ,ךאם כ, יותרנכבד דבר הבסיס למהדבר הפשוט לעשות היא דרך ידוע שהו, על התורה
  . יניםיהקנשאר כל הזה שבו נמצאים  העולםבהם נברא 

 

 (יח 'לשמות )" וכנו נחשת לרחצהועשית כיור נחושת "

 בכך רומזת , נחושתו כסף, זהב :דברים שלשהכהונה הבגדי ל תקחלציוה ה "שהקב, "נעם אלימלך"ה פרשמ
 את מידת אליו בראש ובראשונה לאמץ צריך  'ה תא עבודלס אל הקדושה וכניהלאדם הרוצה לתורה ה
 מספר כל בה ש "זהב"המילה אותיות הז וזה רמו, (ד 'דאבות )" מאד מאד הוי שפל רוח" כמאמר התנאהכנעה ה

 עליה ש ,ס אל הקדושה שהיא מדרגה חשובהכנהיה לאדם הרוצאות שלפניו לרמז להספר קטן ממאות הוא כל 
, "כסף" .הכנעההגדלותו אשר טמן בקרבו עד תכלית את גבהותו ואת צריך לשבר ש ,דבר חשובשהוא  "זהב"רמז מ
ה עולה במספרכל אות  "כסף"במילה אותיות הו, (ל 'בראשית לא) "נכסף נכספת"כמו ' רמז לאהבה ותשוקה בעבודת המ

, "נחושת". תועד תכלית יכולתו ואפשרומעלה מעלה ' בעבודת הרמז שצריך להתגבר ולעלות מ, מהאות שלפניה
 ,עולם הזההגשמיים ב םנייענישאר הה וישתיהאכילה והדהיינו , לומר הגשמיותכ, לשוןלשון נופל על , לשון נחש

ובזה הוא , 'ה למען עבודת ,ה ובמחשבות טהורותהכל אל הקדושה שיאכל וישתה בקדושה ובטהראת צריך להכניס 
 .לישראל ולעולםלעם  שפעלגורם 

 

  (יג 'לאשמות ) "מקדשכם 'ה אני כי לדעת לדרתיכם וביניכם ביני הוא אות כי תשמרו שבתתי את אך"
 (:מכות כג) "ומצות תורה להם הרבה לפיכך, ישראל את לזכות ה"בהק רצה :אומר עקשיא בן חנניא רבי"

עולם של הטעם את הבעולם הזה ישראל בני רצה להטעים לה "שהקב "קדושת לוי"ב ב'מברדיצ רבי לוי יצחקמסביר 
ובשבת כל אדם יכול , (:ברכות נז) "מעין עולם הבא"הוא תענוג רוחני שנתן להם את יום השבת  ןולכ, הבא הרוחני

הזה בעולם אין ], (:קידושין לט) "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא"ל ש"שאמרו חזאך כיון . התענוג הרוחניחוש את ל
אך את שבתותי : "שכתובמה וזה . בתורת מתנהישראל את השבת ם עונתן לה "קבתחכם הה[ תשלום שכר על מצות

וזה . עולם הבאבשכר העל אות לכם לוזה יהיה , מו תענוג הרוחניבזה תטע ,שבתאת הרו ועל ידי שתשמ, "תשמורו
אשר ' שאני ה ודעלומר שעל ידי שמירת שבת תכ "מקדשכם' לדעת כי אני ה כםיהיא ביני ובינכי אות '"שכתוב מה 

  (.ה לא"ר) ".לעולם שכולו שבת", מקדש אתכם לעולם הנצחי
 

 (ב' שמות לב)" נזמי הזהב פרקואהרן  אלהם ויאמר"

שאהרן מבקש שיביאו זהב  ן"הרמבמתרץ ? מדוע מבקש אהרן את הנזמים מזהב ולא בקש גם את הנזמים מכסף
שדומה לדם  "פרויםזהב "ל על הכתוב "חזוכמו שאמרו . מראהו כמראה אשגם ו, על מדת הדין מזמרמשום שהוא 

 .היו מזהב והכרובים מזבח הקטורת גםו, זהבמולכן נעשה בית הקרבנות כלו . .(יומא מה) פרים
 

  (יא' שמות לב) "מארץ מצריםיחרה אפך בעמך אשר הוצאת ' ויאמר למה ה... ויחל משה"

לך "ה אומר למשה "כי הקב. ה אליו"ה בקושיא שנובעת מתוך דברי הקב"הקדוש משה פונה אל הקב" אלשיך"לפי ה
 רב ערב ,עמך אלא נאמר לא העם שחת"י "ופירש רש (ז' שמות לב)" מצרים מארץ העלית אשררד כי שיחת עמך 

ה טוען "כלומר הקב, "והשחיתו שחתו הם בשכינה גרים שידבקו טוב ואמרת בי נמלכת ולא וגיירתם מעצמך שקבלת
, ישראלל כוונה היאשה, אתה "חרה אפך בעמך אשר הוצאתי' למה ה", אם כן נשאלת השאלה, שהערב רב חטא

מדוע אתה כועס על עמך , חטא, דהיינו הערב רב, הוצאתי ממצרים אניאם העם אשר "ה "כלומר משה שואל את הקב
 ? הוצאת ממצרים שאתהישראל 

 

 (יטלב שמות )" את העגל ומחולות ויחר אף משה וירא"
שמא שהכעיס " ספורנו"מסביר ה? שבני ישראל עשו את העגל', מפי ה, מדוע רק כעת כעס מושה הלוא הוא כבר ידע

, שמחים בקלקול שעשומשה שבני ישראל כשראה , "מחולות"כעת את משה לא היה המעשה של העגל אלא דווקא ה
את לתקן  שיוכלמהאפשרות ונואש משה בזה התקצף  (טו 'יא ירמיה) "כי רעתכי אז תעלוזי"מה שאמר הנביא כעין 

 .הלוחותקבלת ם ליראויישראל המעוות באופן שיחזרו לתמותם ויהיו 
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 552-6268625: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו   :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

