
 
 

 

 'גי שנה                     

 
 

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

 

 
 (ג 'להשמות )" תבערו אש לא"

 ידוע מה שאמרו חז"ל שהטעם של כל המלאכות האסורות בשבת הוא משום שיש בהם יצירה חדשה או 
 על פי " שאף ספורנואם כך מדוע נאסרה הבערה? הלא על פי רוב, ההבערה היא קלקול? כותב ה" תיקון,

היא לכן  ,או לרובן ,המלאכותשאר כלי לכל היותה משום קלקול, מכל מקום על פי הרוב עצמה היא בשההבערה 
 . בשבת אסורה

 

 לה' ה(שמות " )ונחשת "זהב וכסף

" הקדוש שלכאורה, אין עקביות בתורה בסדר שהיא מחברת בין הפרטים בעת שהיא מפרטת אור החייםאומר ה"
דברים הבאים שלוש עשרה הבסדר ו שמפורט , כמדברים שונים. לפעמים נוספת האות וא"'ו בין כל פרט ופרט

נוספת ולפעמים זהב ו'כסף ו'נחשת ו'תכלת ו'ארגמן... נוסף, פרט שוא"ו בכל הוסיף את האות בנדבת המשכן, ש
פירט הכתוב , ותיכף "את מכסהו'את אהלו ו ,את המשכן", כאומרו פרט השלישיהאל בהתחברות רק וא"ו האות 

. ומתרץ שהסבר הדברים הוא ד סוף סדר פרטי המשכן, וכן על זה הדרך ע"את קרשיו'את קרסיו ו"ואמר  בסדר אחר
"ו אואות וחסרון העל פי דברי חז"ל במדרש שהאות וא"ו מראה על קשר של הדבר הנוסף אל הדבר הקודם לו, 

. ל ליישב כל פרט ופרט במקומווכ, ונ. על פי כלל זה ניתן להבין כל רשימת פרטיםבפני עצמומציין על פרט שעומד 
שלוש כל את בראש כל פרט, כדי להסמיך ולהשוות הוסיף הכתוב את האות וא"ו  ,דבת המשכן, בנבמקרה שלנוו

נחשב הנחושת את מביא מי שוה, וש ם, וזכות"תרומת ה'" קראהילוראויים וים ו, לומר שכולם שעשרה הדברים
, ובעולת "ניחוחריח "יז( בעולת הבהמה -ט 'נו שאמר הכתוב )ויקרא אאכמו שמצ .זהבאת הביא ו מי שהכמבדיוק 
עוד , ובלבד שיכוון לבו"אחד המרבה ואחד הממעיט שלומר לך "( .ז"ל )מנחות קיח, ואמרו "ריח ניחוח"העוף 

וכולם גדול, הדבר מו הקטן כהדבר ההמשכן,  ךחובה לצורהתכוון הכתוב לומר שכל שלוש עשרה הדברים הם 
של מה דבר הניתן, אבל בערך של הבערך כון רק נזה  כלאבל  הכתוב באמצעות האות וא"ו., לכן חברם םמעכבי

 קדושהולא תדמה שום  ,כמה קדושות הם זו למעלה מזו, קדושהשל דרגות הבדלי הם ינייש בבזה נעשה ממנו, ש
 . למה שלמעלה ממנה

 

 כא(' לחשמות ) משכן העדות"אלה פקודי המשכן "

 נפקד ממנו איש". א ל" חסרון כמו" במשמעות של פקודיאת המילה " "נחל קדומיםרבינו החיד"א מפרש ב"
  "המשכן, משכןהכתוב "שאמר מה וזה  .מקדשהי תשני בן חסרועל ה, בא לרמז "אלה פקודיכתוב "ומה ש
 חמישה ים בוחסר ויהובית שני ש ",המשכןרמוז במילה " ,שנחסרו שני הבתים. בית הראשון שהיה במילואומרמז 

 , "העדות"הוא ן לחורבוהטעם  .ושניהם נחרבו ,ה'האות בלא  "משכןביחס לבית ראשון, רמוז במילה " םירדב
 פקד על פי "אבל לא למדו כמו שתורה, שלמדו על פי ואף  ."תועד"התורה שנקראת את יינו על עזבם הד

  ",על פי משה" ,וחוומתוך צרה ר .יל ונחרבו הבתיםהלימוד לא הועלכן  ,לשמהלימוד תורה היינו ד ",משה
 שוב עבודת הלויים ר תעורתואז  ,ץ"ק הבגימטריהוא  "על פי"כי נו יהעתידה תהיה בזכות משה רב ההגאולש

  .איתמר בן אהרון הכהן" דבי"שאמר  ווזה
 

 

 742 מס  עלון בס"ד

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

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

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
 17:15 17:24 17:09 כניסה 

 18:23 18:24 18:22 יציאה

 19:01 19:00 19:03 ר"ת

 

  החודש "ויקהל פקודיפרשת "
 "כה אמר ה'": הפטרה
 א"פתש אדר' כט

 

 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "להעלון ישירות לתיבת הדואת א לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

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

 

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

 יז' תמוז תש"ףאריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע 

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (לה' כהשמות )" ...הארגמן התכלת ואת את... לב בידיה טוו אשה חכמת וכל"

ית העיזים ית לב", ואילו בטוו"וכל אשה חכמ חידכתוב בלשון י. ..ארגמןהתכלת וה תייובטוש "משך חכמהה" מעיר
ת העזים טוו גם אומסביר שההבדל נובע מכך ש .כו(לה' שמות וכל הנשים... טוו את העזים" )כתוב בלשון רבים "

ובעלי חיים אינם , על העזיםאת הצמר עוד בעודו טוו הן לפי חז"ל שים שהיו טמאות נידה, והדבר היה מותר כיון שנ
בלשון הזכירן הכתוב לכן , טהורותשהיו נשים טוו רק  ,שמקבל טומאהדבר  ,תכלתית היטוומקבלים טומאה. אבל ב

  "...ארגמןאת התכלת וה... את טוו" ,רהוטהשהיא  ",כל אשהו"יחיד, 
 

  " )שמות לה' כז(והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן"
ת אבני השהם ואת אבני המילואים ממה שהם שאלו מהמצרים ביציאת מצרים, כי " שלנשיאים היה אחזקוניאומר ה"
 שתים שהיו, שהם אבני השהם את. ומוסיף שלפי מעלתומשכנו המצרי כל איש שאל  ,ישראל ממצריםבני כשעלו 

, םאיוליאבני המ, אבל את ששמות כל השבטים כתובים בהםכיון  ,אפוד הביאו כל הנשיאים ביחדצורך הלנדרשות 
 . שם שבטואת לחתום בה  ,שן הביא כל אחד אבן אחתוחצורך הלשנדרשו 

 

 לד(  שמות לה' )" ולהורות נתן בלבו"

והם היו מורים  ,י בצלאל ואהליאבל ידענעשתה שכל מלאכת הקודש כאן זכיר מהכתוב " שפנים יפותאומר ה"
וה' נתן לעשות את מלאכה, הדרך את ם לה ולאיזה מלאכה מהמלאכות, הור "כל איש אשר נשאו לבואת "ומלמדים 

מבצלאל  ו את המלאכהקבללמדו ווכיון שכולם . הדברים על מכונםאת חכמה בלב כל עושה מלאכה להבין 
, (כב 'לח" )שמות עשה את כל אשר צוה ה' את משה... ובצלאל"כדכתיב  ,כל המלאכה על שמם הנקרא ,ואהליאב

למרות שאברהם ציוה את הנער, , (ח 'בראשית יח" )אשר עשה ובן הבקר" ברהם שנאמרראינו זאת גם אצל א
 , לעשות את בן הבקר, "ויתן אל הנער", וכן בעוד מקומות... ישמעאל

 

 " )שמות לח' כא(משכן העדות"אלה פקודי המשכן, 

עדות למשכן של מעלה. הוא שהמשכן " משום משכן העדות"כן נקרא שהמש רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 
", עצי שטים עומדים"ב ובמשכן של מטה כת ל מעלה.במשכן שגם וכל הדברים שנעשו במשכן של מטה נעשו 

ובמשכן של מעלה ", והיו הכרובים פורשי כנפים"ב ומטה כת במשכן של ."שרפים עומדים"ב ומעלה כת למשכן שו
ועשית קרסי נחשת "ב וובמשכן של מטה כת", כביםוואת הכ"ב ו. במשכן של מעלה כת"שש כנפים לאחד"ב וכת

של . ובמשכן "נוטה שמים כיריעה"ב וכבים בשמים. במשכן של מעלה כתובמשכן ככ םי. שהקרסים היו נרא"חמשים
דומים זה לזה. באופן שמשכן שהמשכנים דברים רבים עוד . וכן "ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן"ב וכתמטה 

 של מטה הוא עדות למשכן של מעלה. לפי שהוא כנגד עולם העליון. וזהו המשכן משכן העדות. 
 

 כב(  'לחשמות בצלאל בן אורי עשה את כל אשר צוה ה' את משה )ו"
 דעתו הסכימה רבו, לו אמר שלא דברים אפילו משה, את' ה צוה אשר כל אלא כאן כתיב אין משה אותו צוה "אשר

 עולם מנהג בצלאל לו אמר ,משכן ואחר כך כלים תחלה לעשות לבצלאל צוה משה כי בסיני. למשה שנאמר למה
 כי היית? ל-א בצל משה אמר לו ,ה"הקב מפי שמעתי כך לו אמר בתוכו, כלים משים ואחר כך בית התחל לעשות
  (רש"יכלים" ) עשה ואחר כך תחלה המשכן עשה, וכן ה."הקב לי צוה כך בוודאי

את פניו ואת צריך לרחוץ , הוא טתויממבבוקר האדם קם שכאשר , רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת" לוי" בארמ
היינו בתחילה צריך לקבל עליו עול מלכות שמים להאמין באמונה דב(, :)ברכות סולברך את ברכות השחר  וידי

והמצות והתורה הם  .אחר כך צריך האדם להתפלל וללמוד תורה ולעשות מצות. שלימה שיש בורא על כל העולמות
המצות והתורה שצא יוהבורא, דות יל רחום וחנון, ושאר מ-הבורא שהוא אשל דות יהמאת המלמדים את האדם 

ה י בחינות באמונתיש שלומדים מכאן שהם מלמדים אותו איך להאמין באמונה שלימה בבורא.  ,אדם עושההש
מצות את אדם מאמין בשכל קטן שיש בורא על כל העולמות, ואחר כך כשאדם לומד תורה ועושה הבורא, בתחילה ב

מאמין באמונה האמונה שכלית בבורא. ואדם מגיע ל, והשכל ותהזדככהוא מגיע לתורה והמצות ההבורא, על ידי 
 . "השראת השכינה" יהוז שלימה בבורא

 

 מ' טז(שמות " )אתו כן עשה 'הויעש משה ככל אשר צוה "
ועד כאן ( ' ח)שמות כה" ועשו לי מקדש" קפסושמה רבינו בחיימעיר העשיות שבספור המשכן. הפסוק מסכם את כל 

, של חטא העגלעשיות , לא כולל את הכנגד רמ"ח מצות עשה שבתורה, וכליו המשכןרמ"ח עשיות במלאכת יש 
 .שאותם עשיות אינן מכלל החשבון

 
 

 

 

 

 

 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  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

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

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