
 
 

 

 'די 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

 

 כ(  'כזשמות )" ואתה תצוה את בני ישראל"
במשמעות צוואה " הוא מלשון ואתה תצוה"למשה  ב"השאמר הק השמ רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"אומר 
וי"ו האות , "ואתהב"ה "אמר הקכך  כא( ')ויקרא כה" וצויתי את ברכתי" כמו שנאמר "השפעות ברכה ורחמיםשל "
ברכות והשפעות לישראל, כי הכל  "אתה תצוה"גם שהקב"ה משפיע ברכה לישראל כך כמו  ין, דהיינויעל הענפה מוסי

ויקחו אליך שמן "השורש העליון. את נענע תבכך  "תה תצוהא"ורשום הכל בשורשו, רק גם  ה"במצוה ועומד מפי הק
 בראותון שכיהוא , "ויקחו להםלא אמר ", ו"אליך"גדולה וזכה: ומה שנאמר  ההשפעעל רמז משמן זית , "זית זך

 . לוה הגיע השפעה הזתענוג כאלו הנאה נגרמת לו אזי וברכה שפעים בשפע מושישראל הצדיק 
 

 כ(  'כזשמות )" ואתה תצוה את בני ישראל"
מאירים את המשכן,  בא כעת לבאר כיצדכל צווי מלאכת המשכן את לומר הכתוב לאחר שגמר " שחזקונימבאר ה"

. אבל באמת, אורהאת היני הארץ תקן להם יכל ענ שנבראולאחר מצאנו שמעשה בראשית גם באך יתקנו לו אורה. הי
כשיבנה  ,עתיד" בתצוה ואתהמה שאומר הכתוב " הזפרשת בהעלותך. ואלא היא תבואר ב והועיקר המצאת אין כאן 
משום זו מלשון שאר המצוות המצוה הלשון הכתוב את נה יש "תצוה את בני ישראל". "אליך שמן ויקחו" ,המשכן

 ". רוז מיד ולדורותישנאמר צווי אינו אלא ז מקוםכל חז"ל "שאמרו כפי שהיא לזמן ארוך. 
 

 ו( כח' שמות)" ועשו את האפוד"
 :(זבחים פח) "ה זרהבודאפוד מכפר על ע"ה

שאמרו , (שמות כח' ח" )וחשב אפודתו אשר עליו כמעשהו ממנו יהיהכתוב "שה ז במורמהדבר ש" פנים יפותמבאר ה"
ף הקב"ה מצרשאת זה  :(לטקידושין )" בודה זרהשאין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה, חוץ מהרהור ע"חז"ל 

על גם כפר האפוד מ, מעשהמו היא כהו", שעכמ"בודה זרה, שמחשבת ע ",וחשב אפודתו"אמר מה שנ למעשה, והיינו
" על פי מה ממנו יהיהעוד יש לומר "שהוא חשוב כמעשה עצמו,  "ממנו יהיה"אמר ש מה הזו בודה זרה,מחשבת ע

קדושת ה מעבודה זרה, ושפריששמדובר על מצות , (ז 'ויקרא כ) "והתקדשתם והייתם קדושים" ל הפסוקשדרשו חז"ל ע
 .אדם עצמוהי ל ידהמחשבה הוא ע

 

 (ט" )שמות ל' ועלה ומנחה ונסך לא תסכו עליו תעלו עליו קטרת זרה לא"

רת יחיד ולא קט ,רת הסמיםוקטפני להעלות על המזבח שום דבר ללהקים והכתוב שלא כאן זהיר , מרבינו בחיילפי 
מאותם אלא רק רת מסמים אחרים ושלא יעלו על המזבח קטפשרות אחרת להזהרת הכתוב היא . אצבוררת וולא קט
כגון דם עולת עוף שהוא דבר  ",ועולה"זה. הלאו על הבר ווע "זרהת "קראהיא נעשה כן  ואם ,שיפרט הכתובהסמים 
ת זמן הקטרת אקבעה שהתורה  רבינו בחיימוסיף נסוך המים.  לואפי", ונסך"כגון קומץ של מנחה.  ",ומנחה"מועט. 

" בהטיבו את הנרות יקטירנה בבקרסמים בבקר  והקטיר עליו אהרן קטרתכתוב "הקטורת בזמן שהשמן קרב ממה ש
אמר שלמה שני דברים אלו , ועל " )שמות ל' ח(ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה"ב ו, וכת)שמות ל' ז(

 (' ט)משלי כז" ישמח לב וקטורתשמן "

 796 מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה 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        יג' אדר ב' תשס"ה נלב"ע

 התנצב"

 

 חיפה ת"א י"ם זמני השבת
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 "תצוהפרשת "
 "אתה בן אדם": הפטרה

 בפ"תשאדר א'  'יא

 

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

 מדרשתע"י  אורלצא יו

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

 ladaat.net/gilionot.php  ,alonolam.com  ,gilyoneishabbos.com/archives/vayizra-yitzchok.html  :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

 יוסף בנימין בר חביבה ז"ל נלב"ע יט' מרחשון תשפ"ב   אליהו בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע טו' סיון תשפ"א

 תנצב"ה

 
 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (כ 'זכשמות ) "אליך ויקחו"
השמן למאור שהתנדבו עתה בנדבת  הכלכשיגם אחר כך לומדים שיש להביא שמן לשון הכתוב מש "ספורנומבאר ה"

 . שמן ההוא שהתנדבובלבד, עד שיגמר הה תשעה למצוהיא הדלקת המנורה  מצותהמשכן, שלא יחשבו ש
 

 (ג' כח" )שמות לב חכמי כל אל"
שבכל  ב"העמק דבר"מוולוז'ין  ב"הנציאז למה הם מכונים "חכמי לב"? מבאר  במוח םאי כ בלבנה אי החכמהלכאורה, 

צריך להבין ו. בלב הוא ,ידועכ ,ומקומה "חכמה ראשית" אישה ,"'ה יראת" הכוונה היא ל"לב חכמי" בוכתש מקום
" מלאתים אשר, לכאורה צריך היה לומר ""חכמה רוח מלאתיו אשר"נאמר " מיוחדת. 'ה יראתת בו "שנדרש ןיהעני מהו

הם צריכים לדעת זאת ו. חכמה רוח אהרן את שמלאתי לבה לחכמילומר  משה, כלומר על אהרןאלא שמדובר על 
 שיסייעו קודש בגדיקב"ה הלו  נתן, אהרן הוצטואהרן הש אחרש. "לקדשו אהרן בגדי את ועשושנאמר " המל הקדמהכ

 יותר ניםוושמכהרי שככל  דיןל פי הע לשמה היעשי טעוןהוא שלכך  לבדהרי שמ שבקדושהשכל דבר  עוויד. דברב לו
 בעצמם שהם ,האומניםאת  שיזהיר משה הוצטוך הכ משום. לתכליתה יותרה לימוע, היא קדושה לשם הפעולהאת 
הכתוב  הקדיםל כן ע שבלבהוא דבר  דברההיות שו. את אהרן לקדש יותרב שיועילו באופן הבגדיםאת  לעשות ,'ה יראי

. לבו על פועלים שהם איך הבגדים חומכ וישכיל יבין הואברוח זו , ש"חכמה רוח" ,אהרן את ,"ומלאתי אשר" לומר
 נוגע אינו זההפרט הש, כיון בצלאלבאמצעות  ולא. לב חכמי כל אל שידבר בעצמו משה בזהלכן הצטווה . נעשו כיצד

  .המוסר לחכמת אלא המלאכה תלחכמ
 

 (כא 'כחשמות ) "תהיין על שמות בני ישראל והאבנים"
יהיה הקדשם לשם כך שיכתבו עליהם  את האבנים יקדישו המתנדביםר שאכ" שכוונת הכתוב היא שספורנומבאר ה"

שנים עשר שמותם, לא פחות ולא שינם עשר אבנים כנגד תהיינה שו", עשרה על שמותם שתים, "שמות השבטיםאת 
יפתח את האבן של כל אחד מהם על שמו, ולא יחליף לא את האבנים המפתח גם ו", חותם איש על שמו פתוחי, "יותר
 . נה מזה לזהוהכואת האבן ולא את 

  

 ל(  'כחשמות ) "אל חושן המשפט את האורים ואת התומים ונתת"

אירו האותיות מאבני החשן החם ומכש שמות קדושיםבהם היו ואומר ש, ורים והתומיםהא יןיהענאת  הרמב"ןמבאר 
מי יעלה לנו את האורים והתומים "שאלו ולדוגמא הרמב"ן מביא את המקרה שבו אל עיני הכהן השואל במשפטם. 

אותיות הלעיניו  והאירוהאורים,  לן בשמות שוהיה הכהן מכובתחילה א(.  ')שופטים א "לה להלחםיאל הכנעני בתח
 )כל אלו שמות שהיו כתוביםה"א מאברהם האות למ"ד מלוי, ות והאעי"ן משמעון, ת והאיו"ד מלוי, האות , "יהודה"

שסדרו מהן  האותיותדורן, כי מיסאת ן יעדידע וי הוא אינול עיני הכהן מו. והנה כאשר האותיות מאירות (באבני החושן
אפשרויות הי על ידוהה", ו"הוי הד עליה", או " ן את הצירופים הבאיםהיה אפשר לעשות מה "יהודה יעלהאת הצירוף "

יהיה לב הכהן תמים  שמות אלו חונקראים "תומים", מכהשמות הקדש אחרים . כאן צריך להיעזר ברבות מאדנוספות 
הוא האירו, האותיות ו "האורים"כיון בשמות לאחר שהכהן . כי ואת סידורן ן האותיות שהאירו לעיניויעניאת דעת ל

 יהודההנכון, בדוגמה שלנו "בורם יהאותיות מאירות לעיניו, יבא בלבו ח עודב. ו"התומים"מיד ומכוון בשמות מכוון 
זאת מדרגה ממדרגת רוח הקדש, היא למטה מהנבואה, ולמעלה שהשאלה ב"אורים ותומים"  הרמב"ןמוסיף . "יעלה
 ". םאורים ותומיה"הנבואה ופסקו  שפסקהמשתמשים בה בבית שני לאחר היו קול שהמבת 

 

  " )שמות ל' א(ועשית מזבח מקטר קטורת"
מזבח הוא "מלאכת המשכן שהכלי החותם את רשימת הכלים שנדרש להכין ל רבי אברהם סבע ב"צרור המור"מבאר 

והשבח למזבח הקטרת הוא הראשון. וה ושצ ם הוא משום שזהו הכלי המשובח ביותר, אחרי הארוןעטוה. "הקטורת
סוף ה בבאלת המחשבה יתחכך ש. (כז' טמשלי " )שמן וקטורת ישמח לבכתוב "מעשיר ומשמח. כ ,שהוא מכפרמשום 

המגפה ת את עוצרא לכפר על מעשה העגל. והתורה היא מכפרת. והקטורת יהמעשה. כי תכלית עשיית המשכן ה
ת  הכתוב אולכן חתם  (יב.ברכות " )הכל הולך אחר החתוםש"ז"ל ח מאמר עואף מישראל. וכבר ידהחרון  ת אתומסלק

הדברים התחתונים בעליונים את מקשר , הוא כל דברי המשכןאת לפי שהוא מקשר , תהמשכן במזבח הקטור כליכל 
 כל הדברים ומחברבין מקשר מפני שהוא . לשון קישורמ ,"קטורת"ת העליונים בתחתונים. ולכן נקראאת הדברים ו

בקר בוה להקטירו יוצגם . ו"ונתת אותו לפני הפרכת אשר על ארון העדות אשר אועד לך שמה"אמר נם. ולכן אות
של מזבח מעלתו מנת להבליט עוד את  לעדת הדין של בין הערבים. וילילה ומהדין של דת הימאת כדי לסלק  ,ובערב

יום שזה היה ביוה"כ. להורות שכפרת , (שמות ל' י" )וכפר אהרן על קרנותיו אחת בשנההכתוב "אמר הקטרת, 
את פיטום אנו אומרים  הזההטעם . ומ"אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם"תלויה בה. וזהו  לישראהכיפורים של עם 

פי שהקטורת היא חותם הכל וקישור הכל. וחותם התפלה היא הקטורת בכל יום ויום בבקר ובערב אחר כל התפלה. ל
 קב"ה. הקטורת. שמקשר כל התפלה ועושה ממנה עטרה וקושרה כתר ל

 
 

 ספרים ל"חנוכת בית" ו"ברית יצחק"צחק": גמ"ח "בית ימבחר 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
 

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

 מרסדס.חמו בר אשר בן   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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