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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 ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (לד' שמות ל)" קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה"

יקבל בעינינו לצרף באגודת תעניותינו  ללמדנו שלא. ומנאה הכתוב בין סממני הקטורת... בושם שריחו רע-וחלבנה"
 (י"רש" )ותפילותינו את פושעי ישראל שיהיו נמנין עמנו

בשעה שהרשעים ש רבינו בחייבאר מ? את הפושעיםולתעניותינו בזה לצרף לתפילותינו הגדול מה העניין וכי 
הצדיקים נתפשים כי אחרת , שם שמים מתעלה ומתקדשדבר זה גורם לכך שבכלל הצדיקים  םחוזרים בתשובה ונמני

במצוות , לקחתזה נצטווינו הטעם הומ .שהרי כל ישראל ערבים זה לזה, ההדדית ערבותבעוון הרשעים מדין ה
שיש בו טעם  ,האתרוגיחד עם  ,שאין לה טעם וריח ,ערבההת לשים א, מינים באגודה אחתה תארבעאת  ,לולבה

ר שכאכי . ה"קבאת ה אנו מרציםובכך שכולם ביחד . שיש בו ריחוההדס , שיש בו טעם ,הלולביחד עם וב ,וריח
כן אוגדים אותם ל ,האתרוגמבעלי החסרונות יקבלו את הצבע וטעם יחד אזי הדס והלולב אגודים ההערבה 

תלמידי מרמז על לאתרוג ש קכל עם ישראל להידבעם כך ראוי לפעול . אותםומצמידים אותם לאתרוג ומנענעים 
   .מצוותהתורה ושל הריח הטעם ואת ההחכמים ולקבל מהם 

 

  (יג' שמות לא)" אך את שבתותי"
 ?באה למעט" אך"מילה ה ל"חז הלוא לפי, "אך את שבתותי"הקדוש מדוע אומר הכתוב " אור החיים"מקשה ה

, שמחללים את השבת לצורכי חולה שיש בו סכנה ולכל פקוח נפש וכדומה :(יומא פד)ל "זחעל פי מה שאמרו  בארמו
זה כאמור במצב ו, שבתאת האין לך לשמור שבה שיש מציאות , "אך את שבתותי"באומרו הכתוב מז ומה שר הזו

בלשון רבים " שבתותי" ומרפיד לקשהכתוב מ" אור החיים"מוסיף ה. של פיקוח נפש שמותר לחלל את השבת
שאר אם בבין ויום הכיפורים אם זה שבת בראשית בין אם זה בין , כלול בהיתר הזהשבת  הנקראללמדנו שכל 

אדם הלא יאמר ש, חולה במצב של סכנהאם עדיין ה ,שבתשבת אחר , מספר שבתותגם לרבות אפילו ו יםמועדה
  . אלא הרי הוא בהיתר עד שיצא מהסכנה "ליו שבת אחתללתי עיכבר ח"

 

 (יא' שמות לב)" יחרה אפך' ה למה"

פי כ, נהיוידוי ותחשל דרך ב' אל המשה יתפלל שהיה ראוי , גדול הכזבחטא כאשר מדובר , ן"הרמבמקשה , לכאורה
למה ""דווקא בטענת ' אל המדוע בחר משה לפנות , (לא' שמות לב) "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"שאמר בהמשך 

פן יצא הקצף פחד משה , "ואכלםהניחה לי ויחר אפי בהם "משה לה "הקב רכאשר אמש נראה? "יחרה אפך 'ה
אמר : "מו שמובא במדרשוכ. "אפך בעמך יחרה' למה ה"מיד לכן אמר , כרגעאת ישראל  ויחל הנגף לכלות' מלפני ה

, אבל איני זז מכאן עד שאבקש עליהם רחמים, בעולםאם מניח אני את ישראל וארד לי אין לישראל תקומה , משה
נחם על הרעה אשר דבר ' ה, עם ישראל התפלל עללאחר שמשה והנה . "מיד התחיל משה ללמד עליהם סנגוריה

פנאי כעת כאשר יש למשה ו. שה כלהרק אמר נחמתי לא אעאלא , לגמרי לא שנתרצה להם, להרוג אותם ולכלותם
 "אולי אכפרה בעד חטאתכם' אעלה אל ה"מר לעם ואהוא  ךעובדיו ואחר כאת רג ורף את העגל והורד ושויהוא 

ואתפלל גם בעד אהרן ' ובאהרן התאנף ה"אומר משה במשנה התורה בתיאור הדברים . שימחל לכםעד , (ל' שמות לב)
של אהרון לא רצה להזכיר בחייו משה כי , אהרןשל  ולכבוד זההיה ו, כלל כאן רהזכולא העובדה ש, "ההיאבעת 

 . האמתאך אחר מותו של אהרון מודיע לנו משה את , של משה וכדי לא לביישוהוצרך לתפלתו שהוא 
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  (יב' שמות ל)" איש כופר נפשו ונתנו"
אומר  "נתינה"לשון בר בכולם נאמזו  שהובפר "קיחה"לשון נאמר בתרומות ובכולם שלוש  תתרומה נזכרו שתבפר

וצריך להבין מה היה הקושי תקשה בשקלים אלו ה שמשה (מנחות כט)ל "זשהדבר קשור למה שאמרו ח" י יקרלכ"ה
תקשה להכריח כל אחד על הומשה  ,כרחו בעל ,יקח מכל אחדמשה ש ותולשון לקיחה משמעונראה ש? של משה
ואתכם יהיו איש  ,לצבאותם אתה ואהרןאותם  תפקדו: "את נאמרוכדי לתקן ז "כי עם קשה עורף הוא"הזו הנתינה 

אלא ? מניןכל שבט ל ראש ת אתוה לקחיצמדוע ויש להתבונן  (ד-ג 'מדבר אב) "איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא
 חדכי כשיראה כל א, ך עצמורולגולת לצולוקח מהם בקע לגהוא על משה לומר ש לא יהרהרעשו זאת כדי שהעם 

ו לא יניח של שבטהיתנו מרצון טוב כי כל אחד יחשוב שראש  יאז, כךם על עומד שם ומסכי ושל שבטהשראש 
שא את ראש של כל שבט ושבט יכשת, כלומר "בני ישראל ראשכי תשא את : "ה מה שאמר הכתובזו. לו עולשיעשו 

ופסוק זה  .םף אותטוב ולא תצטרך לכו מרצוןמסתמא יתנו  ,"ונתנו איש כופר נפשו" ,יאז ,"לפקודיהם", אל המספר
 . בלשון יחיד לפי שמדבר בראש כל שבט ושבט "ראש"לכך נאמר ו. תשובה על מה שהיה משה מתקשההוא 

 

  (טז 'לאשמות ) "ושמרו בני ישראל את השבת"
 (קיח שבת)" םנגאלי מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלא"

. הזה שבועב' כדי לעבוד את ה כל השבועלמשך יש לו חיות ושפע הזו השבת אז מ, כשאדם שומר שבת כראוי ונכון
 רץתמעל פי זה  .וכן לעולם יתנהג כך, כראויאותה לשמור לו אז בשבת הבאה קל , כל השבוע' וכשאדם עובד את ה

" תאילו שמרו ישראל שבת אח"ל "חזשבמקום אחד אמרו , הקושיא את  "קדושת לוי"ב ב'צחק מברדיצרבי לוי י
 תשומר שבת אחאדם וכש, תשבת אחבא יההשמירה עיקר כי . "שתי שבתות"ל "ו חזוכאן אמר, (א"א ה"מי תענית פירושל)

ונמצא , כראוי השניהשבת את הומחמת זה קל לו לשמור , כל השבועבמשך בלב טהור ' את ההוא אז עובד כראוי 
וזהו הרמז . וכן לעולם, ותבקל הישניהשבת את הישמור  הוא תכי על ידי שבת אח, הראשונהשבת ההעיקר הוא ש

ששמירת , היישנהשבת הכוונה היא ל "לעשות את השבת", תשישמרו שבת אחכלומר כ, "ושמרו בני ישראל"בפסוק 
 . ותבוא לו בקלת יהשניהשבת ה

 

 (ב' שמות לב)" ויאמר אלהם אהרן פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנתיכם והביאו אלי"
לאחר שמלאו , חר מיום המחרתולא יא, שמשה רבינו עתיד להגיע בקרובאהרן ידע ש הקדוש" אלשיך"אומר ה

לעשות להם פסל כי הוא  ישראל על הדרישה שלהם ממנו םעער בולא גאלא שאהרון , לילההיום וארבעים הארבעים 
הזמן עד שיגיע אהרון פועל בעורמה למשוך את . תקומהישראל ם עולא תהיה לחשש שמא יהרגו אותו ובשל כך 

ימאנו מתוך הבנה שהנשים והבנות " פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם בניכם ובנותיכם"משה ואומר לעם ישראל 
גם ויתכן . י"רששפירש  כפי. ובינתיים משה יגיע יתארך הזמןאותן לתת  ועד שיפייסו מיד את נזמי הזהב לתת
ויביאו מאזניהן  את הנזמים יוציאוש בנותהנשים והו מלא יבקשכלומר ש" פרקו"כאן היא במה שציווה ערמה שה

יחרה אפן ויסרבו ובכך , בחוזקה בנותהבנים והנשים המאזני את הנזמים  עצמם יפרקו ויסירואלא הגברים , לגברים
את הם הבינו אלא ש. ומשה יגיע ובין כך ובין כך יתארך הזמן, זניהןונזמיהם באאת ויבכו ויצעקו עד יניחו , לתת

ויתפרקו כל העם את נזמי : "נגשו כלל את הנשים אלא פרקו מעצמם את הנזמים שנאמרולא התכסיס של אהרון 
 . מיד אל אהרןהביאו ו" זניהםוהזהב אשר בא

 

 (זי 'לבשמות )" ושע קול מלחמה במחנהויאמר יה"
יצאו למסע עסקים ובדרך שמע  נןחויבי אלפא ורש .(כאתענית )את הפסוק על פי המובא בגמרא " משך חכמה"מבאר ה

יוון מכשהמלאכים התכוונו אליו הבין רבי יוחנן , מלאכים שאומרים שאחד מהם עתיד להיות גדול בתורהרבי יוחנן 
וון כיישראל בבני  'הנקמת את יהושע לנקום ראוי היה  ,כאןגם . אלפא לא שמעחברו שהוא שמע את המלאכים ו

, להלחם בישראלשנית היה סבור שעמלק בא כי הוא , "במחנהקול מלחמה "אמר לכן . הוא נלחם בחרבו עם עמלקש
יהושע שבא מאפרים בנו  ידולכן היה על י, :(ב קכג"ב)זרעה של רחל  דאין זרעו של עשו נופל אלא ביל ש"מרו חזאו

ידי תלוי כלומר שב, רק אני שמעתיו שאתה לא שמעתמזה , "קול ענות אנכי שומע: "אומר משהאבל , של יוסף
 (כ' שמות לב)" ראלוישק את בני יש... ויקח את העגל"נאמר ולכן , הדבר

 

 (די 'לאשמות ) "את השבת ושמרתם"

מסביר , מצות עשיית המשכן ללמדנו שעשיית המשכן אינה דוחה את השבתהשבת מוזכרת לפני מצות של "ו חזרמא
יש , "קדש היא לכם כי" :משום שעל השבת נאמר השבת תשמצוות עשיית המשכן אינה דוחה אטעם שה" ספורנו"ה

" עשה"שמצות ראוי זה מן הואין , "לא תעשה"מצות יש כאן , "מות יומת מחלליה": ועוד נאמר, "עשה"מצות כאן 
 .של שבת "לא תעשה"מצות ו "עשה"של עשיית המשכן תדחה מצות 

 
 
 
 
 

 

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

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "גן פ נוה" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 152-6238605: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

