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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 'לשמות )" דיהםוכי תשא את ראש בני ישראל לפק"

 ויגוף' (לב שמות) ש"כמ מגפה בהם שנכנס מפני העגל מעשה אחר המשכן נדבת בתחלת למנותם שנצטווה למדת"
 ודע צאני את מנה ממך בבקשה :לרועה לו אמר ומשפסק ,דבר בה שנפל בעליה על החביבה לצאן משל, 'העם את' ה

   (טז' י לב"רש" )עליו חביבה שהיא להודיע בהם נותרו כמה
הלוא לא , נותריםם ההאת בני ישראל על מנת לדעת כמה  למנותה צריך "הקדוש זה נשמע מוזר שהקב" אלשיך"ל

גרע מנינם שנה שמא בכל המגפות והפגעים הם הגיעו למצב דאגראל שבעם יומתרץ שהיתה ? כל דברממנו יפלא 
ל מעלת "זחכנודע מ ,שכינהההשראת ל םהגורזה היה מספרם בצאתם ממצרים וזהו המספר , בואירהמסך ששים 

בוא יהרואה ששים רל ש"זו הסיבה שאמרו חז. כל בחינות מקורי הנשמותאת  כוללוא הון שכי, זה וקדושתוהסכום ה
ומוכנים להשראת עם ישראל  שורשי כלאת  יםכוללון שהם כי, (.נחברכות ) "ברוך חכם הרזים"מברך מבני ישראל 
היו שהם עדיין בראותם , למנותם לשמחםאת משה וה יצ, ה לעם ישראל"מעוצם חיבתו של הקב, כןל .שכינה ביותר

 . מהעודפים עשו ווים לעמודיםשהרי , בוא והותריששים ר
 

 (יד 'שמות ל) "עשרים שנה ומעלה מבן"

 אינם נענשים בידי שנה פחותים מעשרים כיון שה" נהעשרים ש"נקבע ללי אנימיהמשהגיל " חזקוני"מסביר ה
 ששים רבוא יוצא שסכום מחציות השקל של " חזקוני"לפי החשבון של ה. להביא כפרה םצריכי םשמים ואינ

 שנה עשרים  הזצא מהו ,שבעים שנהחיים  אדםרוב בני  ?כיצד. כסף ככרבוא יעולה לר עם ישראלמ
 כל אחד בהם שנה ש חמשיםשארו נ "מבן עשרים שנה ומעלה"כדכתיב  השקלים מהבאת מחצית פטורש

 ששים איש כך שכל  ,כל שנה ושנהשל קדש המחצית השקל שקל עבור מנה של חול ואחד מישראל נותן 
 רבוא בסך הכל כולם נותנים שהיו ששים רבוא הרי בני ישראל , כסףשהם ככר  ,חייהם ששים מנהמשך ב םנותני
 ואני  ,שקליהםאת מר כדאי שקלי לבטל כלו "כסף אשקול ככרועשרת אלפים "המן הרשע וזה מה שאמר , ככר

 .הם כרצוניברבוא שבהם לעשות  אתן כנגד ששים
 

 (לא' למות ש) "משחת קדש יהיה זה לי שמן"

יותר והיה ראוי , אינו מדוייק "משחת קדש יהיה זה לי לדורותיכם שמן"הכתוב אומר שה מ ,ן"הרמבטוען , לכאורה
 ובגדי" הכהונה בגדיהכתוב בנוגע לאמר שפי כ, "לאהרן ולבניו לדורותם זהשמן משחת קדש יהיה "הכתוב שיאמר 

ואת בניו תמשח וקדשת  אהרןואת "מר היה על הכתוב לואו , (כט 'כט שמות)" הקדש אשר לאהרן יהיו לבניו אחריו
ותו היא משמע (לג' לשמות " )זר על" ינתן שלאומה שאמר הכתוב , "אותם לכהן לי והיתה להם חקת עולם לדורותם

הכהן המשיח "על ייסך שהשמן  מפרשו, "על בשר אדם לא ייסך"הכתוב  מרווכן א, ונזכראלו שכל אדם חוץ מל
מוסיף ו, בניואת אהרן ואת שימשח בו עתה את משה צוה ן שהכתוב מ"מסביר הרמב. (ויקרא ו טו)" תחתיו מבניו

ולא ינתן , "םלדורותיכ"משיח קדשי אשר אבחר בו את למשוח בו כדי , "זה לי יהיהמשחת קדש  שמן"הכתוב מר ואו
מצאתי דוד "כתוב כמו ש. 'כי שניהם משיחי ה, הגדולים הניםוהכאת והמלכים את ולכן ימשחו בו , על זר שאיננו לי

 . לי קדשבשמן שהוא משחת , "בשמן קדשי", (כא 'תהלים פט)" עבדי בשמן קדשי משחתיו
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  (יג' שמות ל" )הקדש בשקל השקל מחצית הפקדים על העבר כל יתנו זה"
דבר השוה . מישראל אלא לפי כחםדורש שאינו ה "ו של הקבמעלתן אנו רואים את שכא" צרור המור"מבאר ה

ל באומרם שזה היה אחד מהדברים ששמע משה ונרתע "זת חוונו כזו. "חצית השקלמ"לעניים ולעשירים והוא 
וכל אשר לאיש יתן "ב ווכן כת. "ויקר פדיון נפשם"ב וא כתלוהכי . "ונתנו איש כופר נפשו"ה "הקבכשאמר . לאחוריו

ולפי . "מחצית השקל"וזהו . חכם ולא כפי כחיושיב לו איני שואל מכם אלא כפי כה ה"אלא שהקב. "בעד נפשו
כלומר . "'הלתרומת מחצית השקל "ואמר הכתוב חזר כן ל. שכופר נפש האדם יהיה דבר מועט כזהזר מושנראה 

ף על פי וא. היא קדשי שהר' אחר שהיא תרומת המו. "'הל התרומ"לפי שהיא . הוא "מחצית השקל"הטעם שאמרתי 
 .א דבר גדוליה' ת המורהיא תכיון ש. היה דבר מועטתש

 

  (יח 'לשמות ) "ועשית כיור"

כיור שיגרום ה לעשות "קבהוא דבר המשפיע ומריק מים מהדדים שבתוכו וציוה ה הכיורש" נעם אלימלך"מבאר ה
כנו הוא , "וכנו נחושת"עצמו בהם בקדושה ובטהרה את היינו על ידי הגשמיות שינהג ד, נחושתההשפעות על ידי ל

 . דהיינו שיעשה יסוד גמור להשפעות להשפיע לישראל על ידי הגשמיות, לשון מושב ויסוד
 

  (ד' לבשמות " )אלה אלהיך ישראל ויאמרו"

עגל לעד שאמרו " דור דעה"מ רבים ונכבדיםיה הגיעו לאפשות והבערות יטולא מאמין לקשה הקדוש  "אור החיים"ל
ן זה לא מצדיק עדיי, ברדהתחיל ל ,באמצעות מעשה כישוף ,גם אם נאמר שהעגל? "ישראלאלה אלהיך " דומםשהוא 

אינם הם דעתם שמגלים את דבריהם אלו אדרבה ומסביר ש. בכזאת שהוא הוציאם ממצריםלהעיד עדות שקר 
אלא , מארץ מצרים אותם המוציאל -נאמנים לאנשארים הם אלא , אלוהממנו עושים אין הם ולעגל משתחוים 

אז יצא שכאשר הם ו, אותם ממצרים וציאהשל -מהאאלהות ה של בחינחיל בעגל הלתכוונו שבדיבור הזה הם ה
ין או, שלם נחשבת כעבודה לשלםעבודה לחלק מההבנה שה מתוך "ם לחלק מהקבאת העגל הם בעצם עובדיעובדים 

שמציאות החלק הזה אצל האדם הירא זמנית יון כאך  ,לוה ממעל-חלק איש גם באדם כי הלא , בעיניהםזה מוזר 
ויהיה לאורך זמן מתקיים שהוא עליון בדבר הכח כו את ההמשיותחכמו הם ה "להים-הרוח תשוב אל הא"ולבסוף 

אלא  "ץ מצריםאשר הוצאתיך מאר לוקיך-א' אנכי ה"ר ואת הדיבלא עקרו כלומר הם , ולעולםתמיד לפניהם מצוי 
  ". אלה"אמרו הם משכו חלק ממנו לעגל ו

 

   (לא' לבשמות " )ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך"
אין כי  "חטאתכם דבע 'אולי יכפר ה"היה לו לומר אינו ראוי ו "אולי אכפרה בעד חטאתכם"משה אמר מה , לכאורה

מסביר אלא ? "חטאתםבעד "מדוע אמר  "על חטאתם"חוץ מזה היה משה צריך לומר , להם לכפרמשה של בידו 
 .של העם "אשםהקרבן "הם ם עה כי ראשי ,"כפרה בעדכם הנני"נפשו על ישראל ואמר את שמשה מסר " כלי יקר"ה

 מחני נא", חטאתםלא תשא אם בין חטאתם ותשא אם בין , כלומר "אם תשא חטאתם ואם אין"אמר משה לכן 
 מחני" ןכם אזי ג חטאתםואם לא תשא  ,"נא מחני" ןכם קח אותי כפרה בעדם איחטאתם ות תשא םאי כ ."מספרך

 ".כי איככה אוכל וראיתי באבדן מולדתי" ,"נא
 

 (ג-ב' גלשמות ) "זבת חלב ודבש ץאל אר... ושלחתי מלאך לפניך"

את שעברו לאחר  ,יריחובבימי הסגר אל יהושע מלאך הבא כאשר תקיים שהדיבור הזה ה "משך חכמה"מציין ה
ן שאינה זבת חלב דפרט לעבר היר, (ט' דברים כו) "בשדוארץ זבת חלב "בכורים ל על ה"חזשאמרו לפי . ןדהיר

 . ןדהיראת שיעברו לאחר היינו ד, "בשדאל ארץ זבת חלב ו ...הנני שולח מלאך"הכתוב  לכן אמר. בשדו
 

 (טולד שמות )" ליושב הארץ תכרות ברית פן"

שאם תהיה עמו בברית משום יושב הארץ הוא עם כרות ברית לשלא ציווי להטעם הכתוב מסביר ש" ספורנו"לפי ה
ך לאכול ל יקראהוא  ,"מזבחו ואכלת לך וקרא": וזה יכול לקרות בשני אופנים. באל אחרות ולעבוד טעל תגיע

 את והזנו אלהיהן אחרי בנתיו וזנו לבניך מבנתיו ולקחת" :אופן אחר .את אלהיו להפיק רצונותעבוד עמו אז ו, מזבחו
 . פעורן יעניבכמו שהיה , נשיםאהבת מ אתשתעשה ז, "אלהיהן אחרי בניך

 

  (ה' שמות לב" )ויאמר חג לה׳ מחר"
' לה חג"אם כך מדוע נאמר אך , שמיםשם שכוונתו היתה ל "ויבן מזבח"על אהרן ל שמה שנאמר "אמרו חז, לכאורה

נשתברו בו נעשה בי״ז בתמוז ו שהלא העגל "נחל קדומים"א ב"החידמסביר רבינו ? על איזה חג מדובר? "מחר
 "מחר" בוהכת כוונת בעצם "חג לה׳ מחר"שמה שנאמר צא יו, הקב״ה להפכו ליום טוב עתידל ש"אמרו חזו, הלוחות

 . לאחר זמןבמובן של היא 
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