
 
 

 

 'גי שנה                     

 
 

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

 

 
 " )שמות כז' כ(ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד"

של הקב"ה למשה, "ואתה תצוה", ביחס לשאר הפניות של הקב"ה למשה, "וידבר ה' כאן מה פשר הפנייה החריגה 
ן, מקום להשראת הציווי של הקב"ה על בנית המשכ אתקדוש שאחרי שמשה שומע ה" אלשיךאל משה"? מבאר ה"

בקשה מעם ישראל לתרום לצורך בנית המשכן, ומינוי בצלאל ואהליאב להיות את ההשכינה בעם ישראל, ו
בחירת אהרון ואת המוציאים לפועל את רצון ה' לבנות את הארון, המנורה, המזבח, כלי המשכן, האוהל והמכסה, 

להים לי כי -מה זאת עשה א"לאמר  ת והחמצת הלבכהן במשכן, אחר כל אלה יכול משה להגיע לחלישות דעובניו ל
ואהרון היה אמור להיות  ,תפקיד הכהן הגדול היה אמור להיות של משה ,", מה עודאין לי חלק בדבר הגדול הזה

אלא שכעונש על סירובו של משה לקבל את השליחות להוציא את בני ישראל ממצרים עבר התפקיד לאהרון.  ,הלוי
ה לימהטעם שעל הגם "ואתה" ) ואומר: ה וליישב את דעתו פונה אליו הקב"ה ישירותעל מנת להרגיע את מש

חלקך גדול ש וןוש כישמשה אל תח"ואתה"  :בזה אומר הקב"ה למשה (קול הוא שני גרישין הדורש הגבהת "ואתה"
וגם במה  ,צותמהבכל  "אתה תצוה את בני ישראל"כי על ידי מה ש ,על ידךם היא לוכשל השלמות , ולםוכשל מיותר 

להאיר להם לעולם הבא, ונתו כוש, "להעלות נר תמידהדבר "יועיל  ךיזכו שעל ידי כ ,זית זך" ויקחו אליך שמן"ש
נובעת גם שלמותם כיון שהנים ולא אתה, וכהשהם  ,אהרן ובניובתקנא גם אל לא היו זוכים לכך. ישראל בלעדיך ו

 יזכוהם אליך  ה הזוהקרבה, ועל ידי אחיך ואת בניו"את אהרן הקרב אליך ", משה, "ואתהותלויה בך שנאמר "ממך 
 ".ל כל חכמי לב ועשוהוא זה שידבר "א, ואתה תה הוא זה שמקדש ולא אף אחד אחרהבגדים אאת . גם לכהונה

 

 (כ 'זכשמות )" ני ישראלבה את וואתה תצ"

מביא את דברי  רבינו החיד"א ".מחני נא" שמשה רבינו אמרלא מוזכר שמו של משה בפרשה משום ז״ל אמרו שח
הפרשה  .גלגולויש רמז למשה ול, " שאומר שלמרות שבפרשה לא מוזכר, בפירוש, שמו של משהמגלה עמוקותה"

" מרמז על נחשת ואתההקודמת מסתיימת במילים "יתדות החצר נחשת" ומיד מתחילה "ואתה תצוה". הצירוף "
רצונו לומר ״נח שת  ",חשת ואתהנ״כתוב , וה"שת"נח ושל " רבינו היה גלגול משה , לפי חז"ל,, כימשה רבינו

מוסר גדול שלא לקלל עצמו, כי כאן משעל האדם לקחת כתב שעל התורה  "שפתי כהןומביא גם את דברי ה" ואתה״.
 . בכל זאת קללתו עשתה רושם ושמו לא נזכר בפרשהנפשו להצלת ישראל, את שמסר , רבינו אפילו משה

 

 (י 'כח" )שמות כתולדותם האבן השנית שמות הששה הנותרים על ואת"

  (רש"י" )ובנימין יוסף זבולן יששכר אשר גד השניה ועל ',הא על ונפתלי דן יהודה לוי שמעון ראובן שנולדו כסדר"
 'אודם'כסדר )שנולדו(, " )שמות כח' כא( מפרש רש"י "תהיין לשני עשר שבטהפסוק "פתוחי חותם איש על שמו על 

חולק על הסברו של רש"י וטוען ר"ת " שעלי התוספותבדעת זקנים מ". מובא ב"לשמעון וכן כולם 'פטדה' ,לראובן
חמישי ליעקב הבן הכי דן הוא  ,דן להאבן ש "לשםה ה"היתלא ם, סדר לידתשאם הסדר הוא כפי שמפרש רש"י, כ

הכוונה היא  "בסדר תולדותםמתרץ שמה שאומר רש"י "ויט' מז(.  יהושע" )דן אביהםדן כשם לשם לויקראו כתוב "ו
 .בני רחלכך ובני זלפה אחריהן ואחר  ,בני בלהה אחריהןכל ו ,כל בני לאה תחלהכלומר,  .האמהותשל  הלידהכסדר 

 . לבנימין "הישפ"לדן ו "לשם"צא יואז 
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 " )שמות כז' כ(ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד"
הדלקת מנורה ל ויויהצכלומר, , לצרכך" הכוונה היא אליך ויקחו" שמה שאומר הכתוב למשה "חזקוניאומר ה"

כפי ששאלו הקב"ה,  לא בשבילאבל וצא, י מהיכן אתהכדי שתראה להיכן אתה נכנס וצרכך בלבד, במשכן הוא ל
יערוך  העדותמחוץ לפרכת אשר על שנאמר "חוץ בהיא שהמנורה נמצאת ראיה הו? "יךצר הואאורה "וכי לחז"ל 
 . תהיה לשמיהתרומה ש "לשמיהיא " "לי"של " הכוונה ויקחו לי תרומהשכתוב "לעומת זאת ". אותו

 

  (ג' שמות כח" )אשר מלאתיו רוח חכמה ואתה תדבר אל כל חכמי לב"
. בלשון רבים, כיון שמדבר אל כל "חכמי לב" ,"אשר מלאתים רוח חכמה"לומר על הכתוב יותר ראוי היה לכאורה, 

עליו אמר נ. כמו ש"אשר מלאתיו רוח חכמה"כאן כנגד בצלאל שהכתוב מדבר  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 
שמות " )ראה קראתי בשם בצלאל"מה שאמר השאלה על  תשביתימ. ובזה (שמות לא' ג)" להים-ואמלא אותו רוח א"

קרא הרי שכאן  ,נומה שפירשמששת ימי בראשית. אבל לפי  בשמוקרא  לפי חז"לאמנם  ?. והיכן קרא בשמו(בלא' 
אשר "תדבר עם בצלאל  יפרטבאופן כללי, ובאופן  ,ואתה תדבר אל כל חכמי לבהקב"ה אומר למשה "בשמו. 

 . "מלאתיו רוח חכמה
 

 כח' ו(שמות מעשה חושב" ) ...דוהאפ ועשו את"

בניגוד לשאר שואמרו חז"ל שהאפוד בא לכפר על עוון עבודה זרה,  "מעשה חשבהכתוב מגדיר את מעשה האפוד "
למען " :שנאמר ,נחשבת למעשהמחשבה עבירות שבהן אין המחשבה נחשבת למעשה, בעבירה של עבודה זרה, ה

 ,ן ההוא תלוי באמונהושעיקר העוהוא דבר הם טע" שכלי יקר"מסביר ה .)יחזקאל יד ה(" בלבםתפוש את בית ישראל 
של החטא ההוא תלוי בלב  עיקרכי  ,למחשבהביחס טפל בודה הזרה לע םוכל העבודות שעושי ,דהיינו במחשבה

 "חבשהוא במשמעות של " "חשבלמרות ש" ",וחשב אפדתו אשר עליו כמעשהואמר הכתוב "שמה  וזה .המאמין
על המחשבה לדרוש בו גם המורה דווקא,  "חשב"לשון הכתוב הזכיר כל מקום בו מ םישחובש "חגור"היינו ד

לכפר על המחשבה שהיא הוא כדי כמעשהו נעשה  החשבשטעם וה .כמעשה דמי", כלומר כמעשהו"שהמחשבה בו 
כך מקריבים קודם את העולה ואחר  ,זו הסיבה שבקרבנות שמביאים לכפר על חטא של עבודה זרה. דמי "כמעשהו"

למרות שבכפרה  " )במדבר טו' כד(תאעזים אחד לחט ושעיר... בקר אחד לעלה העדה פר בן ועשו כלאת החטאת, "
המעשה יש את דם וקבירה, כל עלפני אמנם שאר העבירות, ב. כי עולהפני החטאת לאת הים ממקדעל שאר עבירות 

כן מכפרים תחילה על המעשה, על ידי ל ,מההרהוריותר חמור בכל אופן המעשה עצמו אבל  ,ההרהור אל המעשה
העבירה, ואחר כך מכפרים על ההרהור על ידי העולה, שהעולה מכפרת על  החטאת מכפר על מעשההחטאת, ש
פני העולה ללהקריב את  םמימקדילכן  ,חטא המחשבה גדול מהמעשהבירה של עבודה זרה, אבל בע .הרהור הלב

 "מעשה חשבהכתוב "תחילה אמר לפני כפרת המעשה, המחשבה  כפרתהכתוב את הקדים . גם בבגדי הכהן חטאתה
כתוב שו כמ ,לכפר על חטא המעשה "שתי כתפות חוברות יהיה לוהכתוב "אמר  ךכר ואח ,לכפר על חטא המחשבה

שבירת הלוחות שנשא לגרם  העגלמעשה שולפי שמדבר על עובד עבודה זרה,  ז( ')בישעיה מו" ישאהו על כתף"
 ". שתי כתפות חוברות יהיה לוהביא "לכפרה , לכן והיו חוברות 'ברות מול היד 'היו הבלוחות ו ,משה על שני כתפיו

 

 ד(כ 'טכשמות )'" ושמת הכל על כפי אהרן ועל כפי בניו והנפת אתם תנופה לפני ה"

להורות ומטרתה הנים, וכמהקרבן שמקבלים ה םחלקינעשית על ההתנופה " שבכל הקורבנות ספורנומבאר ה"
החלק שעלה על גבי וכאן הונף גם כלומר הכוהנים זוכים לקבל את חלקו של הקב"ה. , "משלחן גבוה קא זכוש"

 י אהרון. למלא את ידכדי עלה על גבי המזבח והפעם הוא שוק הימין שהיה ראוי לכהן, את בו היה המזבח, כי 
 

 (מד 'כט" )שמות בניו אקדש לכהן לי אהרן ואת המזבח ואת אהל מועד ואת וקדשתי את"
 הוא שאוהל מועד " מועד אהל את וקדשתישמה שנאמר " "העמק דבר"ספרו הנצי"ב מוולוז'ין באומר 

 היה נענש מיד,  לו מהראוי יותר לגשת באמי ש שכל הזוב .(כא יומאבו ) שהיו נסיםה עשרהיתקדש על ידי 
  םהאימורי את שורף היההוא ש במה", המזבח מתקדש המזבח ואת" .שבו הקדושה עוצם עלדבר המראה 

  בניו ואת אהרן ואת:(. "נט בזבחיםת )מתגבר מערכהה של אשה היתהשו .(לט יומא) נפלאה במהירות
  עצמו המקדש.( ש"לט יומאכאמור ) םאות לקדש יםישמהמ םלה שיסייעלכוהנים  בטיח", הקב"ה מאקדש

 גבוהה מאוד מקדושת כל הכוהנים הגדולים  ובניו אהרן קדושת והיתה ",הרבה אותו םמקדשי מעט
 . דור שבכל הדיוטיםה הניםוכהו
 
 

 

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

 ע"ה יוסף בן חמו לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

  לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 
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