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  הגיגים מהפרשה
  )א'  להשמות("  משהויקהל"

הרי משה עשה זאת בכל פע� שאמר לה� את , "ויקהל משה", מדוע הזכיר כא� הכתוב שמשה הקהיל את בני ישראל
לאחר " ויראו מגשת אליו"ומקשר זאת לסיו� הפרשה הקודמת בה נאמר , הקדוש" אור החיי�"כ� שואל ה'? דבר ה

  . ולהזמינ� שלא יראו מפניובני ישראללהקהיל את משה לזה הוצר� , "קר� עור פני משה"שראו כי 
  

  )א' שמות לה( " בני ישראלעדת משה את כל ויקהל"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כשירד מ� ההרכשירד מ� ההרכשירד מ� ההרכשירד מ� ההר, , , , � הכיפורי�� הכיפורי�� הכיפורי�� הכיפורי�למחרת יולמחרת יולמחרת יולמחרת יו""""

במוצאי יו� "י "רשמפרש  ) יג'שמות יח("  הע�אתויהי ממחרת וישב משה לשפוט "יתרו שת בפרג� על הכתוב 
ה בניהלהודיע לה� מצות ת בני ישראל היתה קהלמטרת השידוע , אלא? הכיצד" רדתו מ� ההרלמחרת ... הכיפורי�

שיבנו את ולא יתכ� , ומשה חשש פ� יתנדב אחד מה� למשכ� דבר שאינו שלו, תרמת הציבור לצור� זההמשכ� וה של
דע לכל י שבאופ� למשפט "מי בעל דברי� יגש אלי"תחלה בהכריז משה לכ� , הבית הגדול והקדוש הזה מ� הגזל

קחו מאתכ� תרומה " לאמר הנדבהודיע� עני� רק אחר כ� ה ו,� ביניה�יהיה דדי שייל אינו שלו עאחד מה שלו או 
  )כלי יקר(                . היינו משלכ� ולא משל חבירכ�"מאתכ�"דגש על  ,"'לה

  

   ) י'השמות ל( " ויעשויבואוכל חכם לב בכם ו"
' היינו לעשות את מה שציוה ה" יעשויבואו ו"? שצריכה להימצא בכ� מהי החכמה הגדולה ""וכל חכ� לב בכ�"

  )ט"הבעש(   . לעשות: החכמה האמיתית היא, המליצות אינ� כלו�והנאומי� , וכל הדיבורי� , ופשרותללא התחכמויות
  

  )כב' שמות לה( " הנשיםעל האנשים ויבאו"
 נדבת� תא שהביאוהנשי� את  כבר מצאו ש� נשי� וכאשר באו הא,הנשי� באו בתחלהמלמד ש "על הנשי�"הביטוי 

זאת , תכשיטיה�את לתת הסכימו הנשי� במעשה העגל לא שהרי  ,נשי�של הגדולה ת� המעל מראה על הוז, תחלה
, זאת אומרת, )ב' שמות לב("  אהר� פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכ� בניכ� ובנותיכ�לה�ויאמר : "למדנו מהכתוב

' שמות לב(" קו כל הע� את נזמי הזהב אשר באזניה�ויתפר: "אול� אחר כ� כתוב, אהרו� בקש ג� את תכשיטי הנשי�

והוא שרמז שלמה על זה . היות והנשי� לא הסכימו לתת את תכשיטיה� לצור� העגלבאזני נשיה� הזכיר  ולא )ג
שמות (" אלה אלהי�: "אמרומה שוהכוונה ב, )קהלת ז(" מצאתי ואשה בכל אלה לא ,אד� אחד מאל$ מצאתי": בפסוק

היות למרות  ,תכשיטי הזהב שלה� בחפ% גדולאת לתת הנשי�  הסכימו בנדבת המשכ� ול�א.  לא מצאתי אשה)ד' לב
הביאו חח ונז� וטבעת "בכל זאת  ו, וה� ה� עקר שמחת� וחמדת�, בתכשיטיה�ולשמוחעני� טבעי בנשי� להשתעשע 

  )רבינו בחיי(                          . אנשי�את המו במצוה הזאת יקדה ו"עגיל וכומז כל כלי זהב
  

   )כד' שמות לה( " הביאו לכל מלאכת העבודהים שטעצי אתו נמצאוכל אשר "
 אלא "נדבה"בלשו� בתורה תרומת עצי השיטי� לא נזכרת הקדוש מעיר את תשומת לבנו לכ� ש" אור החיי�"ה

 הרי בני , לבנית המשכ�מסביר זאת על פי המדרש ששואל מהיכ� היו לה� עצי שיטי�ו, "הביאו", "הבאה"בלשו� 
צפה ברוח הקודש שיצטרכו עצי� לבנית המשכ� ולכ� ה "עאבינו יעקב ותשובת המדרש היא כי ? ישראל היו במדבר

וכל אשר נמצא אתו עצי "אמר כ� נ ול)'ר צד"בלפי . (וכשיצאו ממצרי� לקחו אות� עימ�, צוה לבניו לטעת עצי�
וה� לא עשו   מלאכת המשכ��שטי� ביד� היה לצורהת עצי ומצאעצ� ה כי, "הביאו לכל מלאכת העבודה שטי�
  .ההבאהאת אלא 

  45  מס עלון  ד"בס

        ::::העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת העלו� מוקדש לעילוי נשמת 
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זן בר שוריןצחק בנימיי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת
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  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"

            """"פקודיפקודיפקודיפקודי""""ויקהלויקהלויקהלויקהל""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
        """"החודשהחודשהחודשהחודש""""שבת שבת שבת שבת 

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסאדראדראדראדר' ' ' '  כה כה כה כה,,,,""""כה אמרכה אמרכה אמרכה אמר""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 ל"אסתר זחמו בר  שמעון בן שמתנעילוי ל



 

  )ל' להשמות ( " למטה יהודהחורבשם בצלאל בן אורי בן ' הראו קרא "
וזה שנמנה ,  חטא העגלעל ישראל לבניסלח  ה"בכאל$ עדי� שהקעידה מהתמנותו של בצלאל לעבודת המשכ� עצ� 

 נהרג בעת מעשה העגל משו� , סבו של בצלאל, חורשהרי. מחזק הבנה זו,  אבי אביו,עד חורשל בצלאל נמנה יחוסו 
אי� קטגור "כי , הוכח כי נתכפר אותו חטא, עתה שנתמנה נכדו לעבודת המשכ�ו, בו לעשותושלא נענה לע� שהפציר 

  )ילקוט תורה(                               . "נעשה סנגור
  

  )  ה'ושמות ל(" 'הוה שר צלאכה אמ להדובהעי מדים העם להביא ברמר מלאמשה רו אל מאיו"
אמרו בני   וכה,  לכפר על חטא העגלההמשכ� באעשיית שידוע ש, אלא? "'אשר צוה ה"מפני מה הוזכר שוב הלשו�  

תשובת המשקל די היה פי הרי ל, א העגלט משו� הצור� לכפר על חרקזהב הא� היינו מביאי� את , ישראל למשה
להביא "היא ת� כוונעיקר שכר ני, "מרבי� הע� להביא"מזה שא� . עגלעשיית השנביא כמשקל הזהב אשר נתנו ל

   )ופרסחת� (                  . לכפרהרק ולא ', מאהבת ה, כלומר', "אשר צוה ה" משו� "מדי העבודה למלאכה
  

  )א' שמות לז(" הארוןויעש בצלאל את "
משכ� בשהיו שרת שיתר כלי המשו�  ? שמו של בצלאלעלת זכרומ ,ולא שאר כלי שרת ,הארו�עשיית דוקא דוע מ

מה שאי� כ� . ה"בעז, בבית השלישיג� עתידי� ה� להיעשות ו ,שנית ראשו� ובביבבית , ידי אחרי�על אחר כ� נעשו 
בבית המקדש . במשכ� ובבית המקדש הראשו� השתמשו בארו� הקודש שבנה בצלאל עד שנגנז, אצל ארו� הקודש

  . ובבית המקדש השלישי עתיד הקדוש ברו� הוא להחזירו. השני לא היה ארו� הקודש
  

   ) כא'חשמות ל( " העדות אשר פוקד על פי משהמשכןאלה פקודי המשכן "
עד שהראה לה� חשבו� מדוייק , אמרו במדרש שחשדו ישראל במשה בעני� נדבות המשכ�: סח רבי שלמה מרדומסק

כי לא ו, אי� עלה על דעת� חשד כזה, וצרי� להבי� . והאמינו לו, שכל הכס$ היה מנוצל בשלמות למלאכת המשכ�
ורק הוא התפנה לעסוק , כלו� לא ראו בי� סו$ שה� כול� הלכו להתעסק בביזת מצרי�, ידעו שמשה בז לכס$ וזהב

כל ממו� , ידעו כל ישראל שהמשכ� מוק� כולו מנדיבות לב, אכ� יש פני� אחרות לדבר? בהעלאת ארונו של יוס$
: מהסס ומהרהר, אל שפל בעיני עצמו ולבו נוקפווהיה כל אחד מישר, לא יירצה בו, שנתר� בלא כוונה זכה וברה

 והיו כול� באי� אל משה וחוקרי� אלו תרומות "?במה זכיתי, ודאי תרומה שלי לא זכתה להיכלל בבניית המשכ� "
עד שפייס� משה בדברי� והוכיח לה� בחשבו� , ולא נתקררה דעת� בכל ההסברי� ,נותרו ולא זכו להצטר$ בקודש

כולכ� זכאי� להשתת$ , כולכ� צדיקי�: כמו שמרגיע ואומר, וצלו במילוא� למלאכת המשכ�שכל התרומות עד תו� נ
  . בתרומת המשכ�

  

   ) כא'שמות מ( " ויבא את הארון אל המשכן... הארןאלויקח ויתן את העדות "
ו ביתר כלי ואיל, הארו� אל המשכ�את א י הבר כ�אחרק ו, את העדות לתו� הארו�קוד� הכניס מציי� שמשה הכתוב  

וג� , "ויער� עליו ער� לח�" ואחר כ� "וית� את השלח� באהל מועד"קוד� בשולח� כתוב  :היה הפו�השרת הסדר 
ויש� את "ובמזבח כתוב , "'ויעל הנרות לפני ה"ואחר כ�  "ויש� את המנורה באהל מועד "במנורה כתוב בתחילה 

שיחודו של הארו� הוא בהיות מבאר ויציק רבי משה סולו? דועמ". ויקטר עליו קטרת סמי�"ואחר כ� " מזבח הזהב
וכו את הלוחות ולכ� קוד� הכניס לת. ארו� ואינו כלי שרתכלל  נחשב בלעדיה� לא.  בתוכו,הלוחותדהיינו , העדות

בבית שני מפני ש,  ברור שאמרנוהמלפי , ובזה מתר% ג� מדוע בבית שני לא עשו ארו�  .למשכ�כנס והר כ� ורק אח
   )"פניני קד�"ב הובא(.  די� ארו�ולוחות אי� לבאי�  ו, לא היו לוחות

  

  ) ג ל' שמות מ( " ויכל משה את המלאכההחצרויתן את מסך שער "
נקרא עשיית המשכ�  תמלאכאלא היות ומשה סיי� את ? וכי משה עשה את המשכ�, "ויכל משה את המלאכה"

 לוי בש� רבי חמא בר בירמר א: "כמובא במדרש, "אי� המצוה נקראת אלא על ש� גומרהש" .המשכ� על שמו
 התחיל במצוה משה ?צד כי. כל מי שמתחיל במצוה ואינו גומרה ובא אחר וגומרה נקראת על שמו שגמרה:חנינא

ר%  לאהכניס�י שלא ל יד וע)'שמות יג(" ויקח משה את עצמות יוס$ עמו" :שנטל עצמותיו של יוס$ עמו מני� שנאמר
 קברוואת עצמות יוס$ אשר העלו בני ישראל ממצרי� : "נקראת על שמ� של ישראל שקברו אות� שנאמרישראל 
, לפיכ�. )'ר דברי� ח"ב(" � כתיב כא� אלא אשר העלו בני ישראלאשר העלה משה ממצרי� אי, )'יהושוע כד(" בשכ�

   )התורהעל " שפתי כה�"(                . "משה": ראשי תיבות ""חצר'ער ה'ס� ש'מ": מלאכת בנית המשכ� מסתיימת במילי�
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   20:30 -ש "מוצ

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

  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש


