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

 

 
  ל' יב(שמות "  )איש כופר נפשו ונתנו"

 בהכתוהזכיר כאן ו ,"קיחה"ללשון הכתוב בובכולם הזכיר  ,תרומותשלוש תרומה נזכרו שת בפר" שכלי יקרמזכיר ה"
 ?וצריך להבין מה היה הקושי של משה .תקשה בשקלים אלוה שמשה"ל זח וואמר ."נתינה"לשון בהתרומות את 

על הנתינה אותם להכריח כיצד ניתן תקשה הומשה  .כרחו בעלשיקח מכל אחד ותו משמע "לקיחה"שון ומתרץ של
אותם לצבאותם אתה ואהרן ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש  תפקדוהלוא נאמר " "כי עם קשה עורף הוא"

אלא ודאי  ?צורך המנייןלכל שבט  ראשגם את  תלקחצריך להבין לשם מה צריך וד( -ג 'מדבר א" )לבית אבותיו הוא
 חדיראה כל אר שאכי כ ,ך עצמורולוקח מהם בקע לגלגולת לצהוא משה לומר שאחרי שלא יהרהרו היה זה כדי 

 שלו שבטהשראש היה בטוח כי כל אחד י ,יתנו מרצון טובהם  יאזהלקיחה  םעומד שם ומסכים ע ושל שבטהשראש 
תשא את ראש של כל ר שאכ " כלומרבני ישראל ראשא את כי תשואומר "כאן . בא הכתוב עוללהם  עשוסכים שילא י

 ,םהכריח אותטוב ולא תצטרך ל מרצוןמסתמא יתנו הם  "ונתנו איש כופר נפשו"אז , לצורך המנייןשבט ושבט 
 .הה שהיה משה מתקשה בשאללתשובה  בעצם אהופסוק וה

 

 יג(" )שמות ל' זה יתנו כל העבר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש"

סא הכבוד ימלמד שהראהו כמין מטבע של אש מתחת כבמדרש "רבי מאיר " הקדוש מביא את מה שאומר אלשיךה"
היה די הלוא , "סא הכבודימתחת כ"היה ומקשה, מדוע צריך היה לומר רבי מאיר שהמטבע , "ואמר לו כזה יתנו

? ומבאר שלרבי מאיר היה קשה מה סא הכבודימתחת כ" בלי להזכיר שהיה הראה לו כמין מטבע של אש"מר לו
הנתינה, הרי שיעור בא הכתוב ללמדנו את אם כי שהוא כמורה באצבע, שהתבטא הכתוב במילה "זה" דבר שנראה 

", שנראה כמורה באצבע, מה שאמר הכתוב "זהלכן  הדרוש שיעוראת ה עירק להודאלא  ,הוראה באצבעשלא צריך ל
איך יתכן , תקשההה ש. כי מ"סא הכבודימתחת כמין מטבע של אש מלמד שהראהו הביא את רבי מאיר לומר "

כמין בלבד? הראהו הקב"ה  מחצית שקל כסףא, ניתן לכפרה בסולילא וערכה סא הכבוד יחצובה מתחת כהנפש הש
שמטבע כסף גשמי אני  ולא יעלה על דעתלמשה שמקום יציאת הנשמות, לומר  ,סא הכבודימטבע של אש מתחת כ

סא ישהיא אש מתחת כ ,לו את נפשםיכאכלומר סא הכבוד הם נותנים לי, ילו אש מתחת כימעלה עליהם, כי אם כא
מקריב  יתנו. כל אחד ,סא הכבודישהוא אש רוחני מכ ,, כזה"זה יתנומה שאמר הכתוב " לי. וזה הם נותנים ,הכבוד
 .תשובההנפש על ידי את ה

 

 " )שמות לב' כ(על פני המים וישק את בני ישראל ויזרדק  ויטחן עד אשר"
 ,על פני מי הנחל היורד מן ההראת האפר  זרקהוא  ,עפרכדק טחן את העגל עד שהיה  המשאחרי שש הרמב"ןמבאר 

את טחן ה אשר עשו. לכן הוא מעשאת הלבזות ומבאר שטעמו של משה היה  המים. םמאותישראל  והשקה את
 "תאמר לו צאתזרם כמו דוה "ו בצואה, כמו שנאמר אות יוציאוהם שכדי בבטנם  אותו שלהם והכניס "אלוה"ה

סוטות את ישראל כפי שבודקים את ה קותכוון לבדהוא שמשה ה)ע"ז מד.( טעם נוסף על פי חז"ל כב(. ' )ישעיה ל
 . צבתה בטנם ונפלה ירכםאלו שחטאו, ו
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 טו( 'לאשמות ) "שבתון שבת"
ו מ, כהאסורות המלאכותל"ט דבר שאינו מכלל גם ר ואס" שמשמעות הביטוי "שבת שבתון" היא לספורנומבאר ה"
וק עסוילגמרי מחיי שעה פנוי יהיה האדם , ש"קדש לה'"יהיה היום הזה וזה כדי ש "וביום השביעי תשבותשנאמר "

 . בעסקי חיי עולם לכבוד קונו
 

 )שמות לא' טז( "בני ישראל ושמרו"
צריך להוסיף מחול בשבת ז"ל )יומא פא:( ש" הקדוש שהכתוב שלפנינו מרמז על מה שאמרו חאור החייםאומר ה"

להכין האדם צריך  אלאהאסורה בשבת,  כהממלאימתין האדם עד כניסת השבת כדי להפסיק לא לכן, ו .על הקודש
 מעשיםאת הלקיים ", לעשות" ,השבתיום עד שיגיע  , "ושמרו",שבת, ויהיה יושב ומשמרהעצמו בקדושת את 

עולם הבא נקרא עולם ה( ש.ז"ל )ר"ה לאמבואר על פי מה שאמרו ח" לעשות את השבת"דרושים לכך. ומה שנאמר ה
ושמרו בני ישראל את הכתוב "אמר כן  לעכולה,  התורהכנגד כל  הקולהשבת ששדוש קר הזוהבשכולו שבת, ואמרו 

בו לדורי  שיהיו "שבת"נה בשם ועולם המכשהכוונה היא ל, "את השבת" ,להם ",לעשותהוא כדי ", והטעם "השבת
 לשומרברית כרותה ", ברית עולם"לדורות,  ועולם הזה שאין האדם קיים באת הלשלול וזה נועד , "לדורותם"דורות, 

  . עליוןהעולם את השבת שינחל את ה
 

  (שמות לב' לב" )נא ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני"

חוטאים  ישראלר שאכחז"ל ש מה שאמרואת הפסוק על פי שפירש  מהר״א יצחקיהרב שם מביא ב רבינו החיד"א
א יחטאתם האם , כלומר "תשא חטאתם ועתה אם"משה כאן מר ושאמה עליהם, וזה  נוטל צדיק אחד ומכפר"ה הקב

שאינם  דל עוגדעוונם ואם  .הכפרלצדיק את הנוטל "ה בשהקהיא המידה עליהם, ש הכפרלנא" מחני "כפרה,  בגדר
כך היא הבנת הכתוב: מיתתם. ובת לראו שאיני רוצהכיון , נא" מחני"ואתה רוצה לכלותם, גם כן  ם לכפרהיראוי

 מחני" ,, בין כך ובין כךחטאתם בין אם לא תשא ,בין אם תשא חטאתם ,, כלומר"ואם אין ,חטאתם ועתה אם תשא"
דה ימהש, "אמחנו מספרי מי אשר חטא לי"את תשובת הקב"ה למשה  אביום בשרבינו החיד"א לפי זה מסביר  .נא"

דומה , והדבר כאיש אחדהם  כל ישראלכיון שלבד, בישראל אצל היא עליהם ומכפר  וטל צדיק אחדנשהקב"ה זו ה
אשר חטא לי  מי" ,שאמר הקב״ה למשהמה  וזה". ימות חטאואיש ב", םיגויאצל האבל הזרוע, את מקיז אדם של

 טא יומתחמי ש כן כללוויש להם דין של הגויים, יצאו מכלל ישראל, ם ה ,גלבע חטאוהם כיון שש, "אמחנו מספרי
 ".ומכפר נוטל צדיק אחדם המידה של "בהכת לא שייכבר , ובחטאו

 

  כג( לג' " )שמותוראית את אחורי"

 (:)ברכות ו "ה קשר של תפילין"מלמד שהראה לו הקב"
להים -אנפתולי "תפילין הוא לשון התחברות ודביקות על שם ש רבי אלימלך מליזנסק ב"נועם אלימלך"אומר 

והוא כביכול  ,שאנחנו נקושר בו ,שיקשר בין הדבקים ,הקשרלמשה את  ה"הקב ח( והראה ')בראשית ל "נפתלתי
יפה שעה אחת בתשובה ומעשים "שאמר התנא מה וזה  .בנו שיהא הכל אחד, והיינו קשר של תפיליןיהיה מקושר 

לומר שנעשה אחדות כה שעה זו אחת, "ז(, שיפה לפני הקבי ')אבות ד" טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא
ולם הזה, היינו מה שאנחנו ה אחת בעים יחידבנו ונעשנדבק אנחנו נדבקים בו והוא כביכול  ,בתשובה ומעשים טובים

' לומר מכל התענוגים שיש לו בעולמות העליונים, כי תשוקת ותענוג הכ, "מכל חיי עולם הבא"עושים בעולם הזה. 
שאנחנו מה , "ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה"נו. ל להתאחד בנו להטיברק הוא 

קורת רוח וחשוב בעינינו  ה"בקעל ידי זה יש ל ,שכינתו בתוכנוה שתהיה לעולם הזה "בקפועלים להמשיך את ה
והתענוג שלו יפה לנו מכל חיי ותענוגי עולם הזה  ,הנקרא עולם הבא ,, התענוג שיש לבורא"עולם הבאבקורת רוח "ה

 . שלנו, כי זה עיקר הבריאה
 

  כא( 'לדשמות ) "בחריש ובקציר תשבות"
 .משפיע שפע טובה וברכה על העולמותהיסודי הוא שהקב"ה  הכללש רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"מבאר 

הוא משום  ב( ')מ"ב ד "מה יש לכי בבית"אלישע מה שאמר שפעו הטוב מהאי"ן, ואת וידוע שהקב"ה משפיע 
עליו.  ותמשפיעהצריך לעשות אותיות, והאותיות הם הוא כלומר , שהאדם צריך לעשות כלי לקבלת השפע מהקב"ה

כלומר, השפע הבא עליו מלמעלה. א יה "קצירה"לעשות אותיות, ו המדו "זריעה" ,"קצירה"ו "זריעה"כמו  וזה
 'דברים טו) "וברכתיך בכל אשר תעשה"בפסוק רמוז  זהצריך לעשות שום אותיות,  אלמהאי"ן ובא השפע בשבת 

 ". בחריש ובקציר תשבות"בפסוק , וזהו הרמז "קצירה"ו "זריעה"צריך לעשות אותיות כדוגמת ה אלבשבת ש, יח(
 

 

 

 

 

 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :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
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 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 
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