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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 יג(שמות ל' )" עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'"

? דבר שלםמביאים "שקל" שהוא ולא  ,דבר חצוישהוא  "חצית השקלממדוע מביאים "הקדוש " אלשיךשואל ה"
עשרת על בר ועכמי ש עבודה זרה שקולעובד מפני שההוא הטעם ש)ירושלמי שקלים ב ג( ומביא את דברי חז"ל 
" הקדוש אלשיךתירוץ נוסף מביא ה". כנגד עשרת הדיברות גרה עשר"מחצית השקל" שהיא הדברות, על כן הביאו 

יעלה על לב איש מהם שהוא נפרד שלא יחס אחדותם, את בני ישראל ללהורות שטעם הוא ץ שלמה בן אלקבבשם רבי 
על כן כל אחד  ,שלם "אחד"נעשה הם עם כל אחד ואחד מישראל  תחצי, ובהתחברוהוא  םמהכל אחד אלא מחברו, 

אחרי שה"אלשיך" הקדוש הכתוב את הטעם הזה דווקא כאן? ומתרץ מדנו יליש להבין מדוע עדיין אך יביא מחצית. 
אתן כופר נפשי ואשמת העם  לעענש מדוע שאיאמור להנה יתחמץ לבב אנוש  "ונתנו איש כופר נפשוהכתוב " אמרש

מז לנו ולכן ר ?נו ערביםותאה מחינו, מי עש גם שלא? והלא יומת איש על עונו? מדוע ון אשר עושיו כבר מתוועל ע
חברו, כי ממקור אחד הן ונפשות כל אישי ישראל לאחת יחשבו. על נפש כל איש מישראל קשורה בהכתוב כאן שנפש 

 .הם ערבים זה לזהש, להורות כי כל אחד עם כל איש זולתו אחד הוא, ו"מחצית"כן יביא כל אחד 
 

 (טו)שמות ל'  "לא ירבה העשיר"

ולדעת את  החשבוןאת כדי לכוון הוא  שיר לא ירבה"עהם לאיסור "עט" שהעלי התוספותדעת זקנים מבבואר ב"מ
שלא יוכל העשיר לומר , תרוץ נוסף הוא כדי יןיאי אפשר יהיה לדעת מה המנ ,תן ערך אחריהמניין, כי אם כל אחד י

 . ךחלקיותר מגדול במקדש חלקי ש
 

 ט(' יל)שמות  יהם״רגלה את ידיהם ואת שמחצו ר״ו
של המילים  תוספתאם כך מדוע ההם", לילומר "ורחצו שמה ידיהם ורג" הקדוש שלכאורה די היה אור החייםאומר ה"

רגלים אין רחיצת רגלים ורחיצת לא לדים י תרחיצ יןשאכאן  רצה הכתוב ללמדנוששמה ומתרץ  ?בפסוקואת" , "את
רגליהם. יחד עם ירחצו את ידיהם הכהנים ש היינוד"עם". במשמעות של "את" הוא  ידים. ופירוש המלהרחיצת לא ל

 .רגלים כאחדהידים ואת ה לקדשכים צריהכהנים ( שיטם בחי)זז"ל ח תוכדרש
 

 ל' לד(שמות " )לך סמים קח"

הכתוב  הסמנים. עשר מדוע לא מציין הכתוב את כל סמני הקטרת אלא מזכיר הכתוב ארבעה מתוך אחד  תמיה הרמב"ן
". ומתרץ שהכתוב מציין את ולבונה זכה"רבים,  "סמיםועוד ", "נטף ושחלת וחלבנה" ", איזה?קח לך סמיםאומר "

ה ינהית, כדי שהריח הטוב ותוספת הסמים מוסיפה לעשן הקטרת אתענן עשן הקטורת, עולה בהם הסמנים  ארבע
לא הקפיד רק שיהיו ארבעה אהמשקל וכמה יקטיר ממנה, הכתוב את . ולכן לא פירש מותבושן הקטרת מעש מרותית

 שמןעשיית בהכתוב שאמר מו כהדבר הוא  וטעםוריחניים. עוד סמים טובים  עמהם, ושיוסיף וים במשקלםשואלו 
כך גם סמך עליהם, אלא  מעשהפירט מה הוא הקחים, ולא והר שיעשה אותו כמשפט מעשההמשחה "מעשה רוקח", 

"רקח סמים ויעשה מכולם קטרת עוד ויוסיף עמם  ,הובמשקל שוהמוזכרים מארבעה הסמים  קחישיהכתוב אמר כאן 
כדי שתעלה  "ממנה לפני העדות"שהם טובים עם אלה, ויתן  להםבסמים הידועים  ,כמעשה הרוקחיםמעשה רוקח", 

 . המלכיםלפני  המוגמרלהעלות את  והגו שנתמרתו כמ
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  (שמות ל' לה" )קטורת הועשית אות"
 אבהלם הנפש בעואת תכלית התורה היא להשלים לנו שהורות שהכתוב בא ל "צרור המוררבי אברהם סבע ב"אומר 
והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים "אמר נמה שזה . והדברים ת אתשמקשר "קטורתה" יהוה למעלה. וזאות רוולקש

איש הכתוב "אמר ומה ש. תכליתהעולם הזה אינו הותית האמתכלית י ההוזכיון ש (שמואל א כה' כט" )היךל-את ה' א
כל הדברים למעלה ולמטה. את תורה שמקשרת לקשור כל זה ( שמות ל' לח)" אשר יעשה כמוה להריח בה ונכרת מעמיו

וכמו שהתורה קשורה וכלולה בעשרת הדברות. כן תמצא שהיו בקטורת י"א סמנים עשר כנגד י' הדברות וי' מאמרות. 
 ון יחיד שהוא על הכל ועולה על העשר. ואחד כנגד אד

 

  (שמות לב' ד" )כהמס עגל ויעשהו"

. ערב רב התחילו בעבירההשהידוע פי  לע "חזקוני? מסביר ה"שאר חיהה של רצוולא עגל ה של צורקא ודומדוע עשו 
בני ישראל ש (שמות טו' ב" )לי ואנוהו-זה אל על הפסוק ""ת תבנית בצורת עגל כיון שאמרו חזשו לעשוערב רב בקוה

" רגליהם ככף רגל עגלוכף עליהם נאמר "של מלאכי השרת ש רגליהםרק את ראו ערב רב אבל ה השכינהאת ראו 
הם יהם של מלאכים עקבותשחשבו , כלומר הערב רב הם פסיעותיו של הקב"האלו כסבורים היו ש (יחזקאל א' ז)

 ולכן בקשו תבנית של עגל. עקבותיו של הקב"ה
 

  (שמות לב' ח" )כהסלהם עגל מ עשו םסרו מהר מן הדרך אשר צויתי"
לעבור על רוצה האדם ש רבינו החיד"א ב"נחל קדומים"מדוע מדגיש הכתוב שבני ישראל סרו "מהר" מהתורה? מתרץ 

צריך שיבוא יום חדש לפני העומר,  שיבא פסח ויאכל חמץ בפסח, ויאכלצריך , לכך זמןמספיק  כל התורה צריך
מי אבל  .צריך זמןאת מצוות ה"עשה"  מנע מלקייםיולהמצוות ה"לא תעשה" לעבור על כל  ,לא יתענההכיפורים והוא 

המודה שהתורה  בר על כלועעובד עבודה זרה, ברגע הזה הוא הוא שברגע בו צריך שום זמן,  אל עובד עבודה זרהש
  ."הדרך אשר צויתים מן" ,בלי שום זמן ",סרו מהר"שנאמר מה וזה  התורה כלה. בעבודה זרה כאלו כופר בכל

 

 " )שמות לב' יא(להיו-א 'הפני  ויחל משה את"

בלשון  "לא יהיה לך"ו "אנכי"אתה אמרת  :לקב"האמר הוא ישראל על משה וריה של גבדברי הסנשבמדרש מובא 
מדבר  בעוד מקומות שהכתובמצאנו , הלוא רבי העשיל ב"חנכת התורה"אך שואל לי צוית ולא להם. כלומר  ,יחיד

ל שביום הדין ישאלו את האדם כאן? ומתרץ על פי מה שאמרו חז"בלשון יחיד וכוונתו לכל אחד ואחד מה השוני 
אנכי ה' "ב וכתנלמד מהשהדבר ותירץ  ?והקשה הסמ"ק היכן נרמז שמחויבים לצפות לישועהם צפית לישועה"? "הא

יציאת מצרים מוזכרת אלא הזכרת יציאת מצרים מיותרת, מה שהיה היה, אורה כל "להיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים-א
" אהיה אשר אהיהעל הפסוק "במדרש מובא יות. ווגלהך מארץ מצרים כן אוציאך משאר תיאכשם שהוצשלומר לך כדי 

הקב"ה לו אמר  "דיה לצרה בשעתהלקב"ה "אמר משה ושם . "עבוד אחרבוד זה אהיה בשאהיה בשע". (שמות ג' יד)
דברי  תלפי זה ניתן להבין איות ולא לישראל. ומלכהנתגלה שעבוד למשה שרק צא יו. אמור להם אהיה שלחני אליכם"

אמרת ו "להיך אשר הוצאתיך-אנכי ה' א"אמרת חייבים לומר שרק אותי צוית ולא אותם שהרי וכך אמר משה משה, 
את ישראל לא הבינו אבל בני כמו שהוצאתיך מארץ מצרים כן אוציאך משאר הגליות. , שכדי לצפות לישועהזאת 

 .ולא לישראללבד בלי נאמר  "אהיה אשר אהיה"יות. כי וגלהשאר ים על דעוהם לא יכיון שזה הפירוש ה
 

  א( ')שמות לד "ויאמר ה' אל משה פסל לך"
  ( :)שקלים יד" הפסולת יהיה שלך"

 כל מה שנוגע שאמר למשה הקב"ה כוונת חז"ל בגמרא לומר שש עם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב"נמבאר 
מכאן ומה שאמרו " .שלא תשגיח על הנוגע לך ,לפרנסתך להצטרכותך יהיה בעינך כפסולת המאכל הנדחה מן הגוף

יהיו מלאים ושבעים כל בני ישראל שהיתה כל כוונתו ו ,'עשה כאשר אמר לו השמשה רבינו  ו, פירוש"נתעשר משה
 . טוב וזה היה כל עושרו שראה בעושרם וטובתם

 

  ו( 'לדשמות )" ויעבור ה' על פניו ויקרא"

 (רש"י" )מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור"
 דות שהתורה נדרשת בהןימהש עשרה ושלשדוב בער הרב את דברי  ב"קדושת לוי" אמבירבי לוי יצחק מברדיצ'ב 

למידת  המקבילדת 'רחום' יל', ומ-דת 'איממקבילה ל 'קל וחומר'דת ימכך ש, ש עשרה מידות הרחמיםומקבילות לשל
העני כדי לרחם של  חקוובדעצמו בצער את ולדבק להשוות צריך העשיר אשר העשיר מרחם על העני, כוה'. ו'גזירה ש

. ויםשום העשיר והעני השהעשיר על העני, ונמצא אז רחמנות מה יהוזעצמו לעני, את משוה העשיר , על ידי זה שויעל
 מקבילה למידת'רחום' שמידת מכאן למדנו , "עמו אנכי בצרה"טו(  'כנאמר )תהלים צאקב"ה, ביכול אצל הוכן הוא כ
 .וה'ו'גזירה ש

 
 

 :ה גן פ"תובית כנסת "שבת אחים" נו ,מרכז לתורה ושירה מדרשת "ויזרע יצחק"
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 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:

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

