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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ג' שמות לה("  תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבתלא"


""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי 


מלאכה בו העושה כל: "הכתובאמר לאחר ש, שבתב לאסור ג� מלאכת אוכל נפששלפנינו הכתוב  בא 
שלא יבערו ג� אש לאפות לח� ולבשל בשר כי האשכשכוונת הכתוב היא " לא תבערו אש "ופירשהוסי� , "יומת
אמר בעשרת נשפי כ"  מלאכהכלכלכלכלהעושה בו "אמר נלומר כ
 מפני שלא הכתוב והוצר� . כל מאכללהכנת  צור� היא

מלאכת האיסור את כלל מוציא היה להאפשר ,  סת�"מלאכה"אמר אלא נ, ) י' כשמות( " מלאכהכלכלכלכללא תעשה "הדברות 
 הזכיר 
לכ,  האיסור ואי
 אוכל נפש בכלל) ח'דברי� טז(" לא תעשה מלאכה" :נאמר בחג המצותשי פכ, אוכל נפשהכנת 

  .שבת בהאוכל נפש אסורהכנת  שא� בפירושהכתוב 
  

  )כז' שמות לה" ( הביאו את אבני השוהםוהנשאם"

ככככל ל ל ל  לבסו� ע לבסו� ע לבסו� ע לבסו� ע����אאאאי י י י לפי שנתרשלו בנדבה זו ולא הביאו נדבת� כלפי שנתרשלו בנדבה זו ולא הביאו נדבת� כלפי שנתרשלו בנדבה זו ולא הביאו נדבת� כלפי שנתרשלו בנדבה זו ולא הביאו נדבת� כ""""


) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (ד משמ� והנשא� חסר כתיבד משמ� והנשא� חסר כתיבד משמ� והנשא� חסר כתיבד משמ� והנשא� חסר כתיב""""יויויויו נחסר אות  נחסר אות  נחסר אות  נחסר אות 
,כפר על מעשה העגלהיא להמשכ
 מטרת מעשה שכל ד מהנשיאי� בכ� "מבאר החסרו
 של האות יו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה
לוחות אשר ל יותר קדושה מישאותיות לע שוידו. מה
קדושות האותיות פריחת השבירת הלוחות ומה גרבגינו נש

,..."זהב וכס� ונחשת",  האמורי� בפרשת תרומהאת נדבת� משלושה עשר הדברי�לכ
 הביאו כל הע� עצמ
 ו
, היות וכ� ,מדות שהתורה נדרשת בה�כנגד שלוש עשרה ה ,הלוחותמ אותיותהפריחת לגרמו ר שאעל ו לה� כפרשי

לכ
 , התורההלוחות שהוא עיקר של  כתבה שו� דבר נדבה המתייחס אל  להביא עוד�לא היו הנשיאי� יכולי
כל כ� כפרה זו אינה חשובה א� ,  לכפרה על שבירת שתי אבני הלוחות"שתי אבני שוה�"להביא הנשיאי� והוצרכו 

של כתב החלק באותה כפרה הבאה על לה� כי לא היה של הנשיאי� ד משמ� "אות יוה ה הע� על כ
 נחסרכפרתכמו 
  .הפורחות דהיינו האותיות ,הדברותשרת ע

  

  )לד' שמות לה("  בלבו נתןולהורת"
, "בחכמה בתבונה ובדעת"שהיה מלא , הקדוש שמלבד חוכמתו הפלאית והעצומה של בצלאל" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה

מלמד אותנו הכתוב על תכונה מיוחדת נוספת שהיתה לבצלאל וזו היכולת להעביר את הידע לשאר העובדי� 
א� , לבדבחכמי� שתהיה חכמת� בלב� הרבה יש משו� ש, "ולהורת נת
 בלבו", למידי� בצורה ברורה ומובנתולת

הקדוש שבניגוד למה שנאמר בגמרא " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מוסי� ה. אי
 ה� יודעי� ללמד אותה ולהעביר אותה לתלמידי�
ד על מעשה הקטורת הוגרס ב
 לוי ללמ של בית אבטינס לא רצו, הפני�של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לח� "

הודיענו בא הכתוב ל ).לח יומא(" היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד ב
 קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב
  .שבצלאל היה מורה ומלמד את כל מי שהיה מעוניי
 ללמוד

  

  )אכ 'לחשמות ( "אהרן הכהן עבדת הלוים ביד איתמר בן... אלה פקודי המשכן משכן העדת"
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" ( שהרי השרה שכינתו ביניה� שהרי השרה שכינתו ביניה� שהרי השרה שכינתו ביניה� שהרי השרה שכינתו ביניה�ה על מעשה העגלה על מעשה העגלה על מעשה העגלה על מעשה העגל""""עדות לישראל שמחל הקבעדות לישראל שמחל הקבעדות לישראל שמחל הקבעדות לישראל שמחל הקב    ####משכ
 העדות משכ
 העדות משכ
 העדות משכ
 העדות """"

" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסביר ה? היא ביד איתמרי� ועבודת הלה על מעשה העגל לכ� ש"מה הקשר בי
 העדות שמחל הקב
 ומי לכהונת�הבכורי� על חטא העגל בכל אופ
 לא חזרו לישראל ה "הקבחל מש על פי שא�שהכתוב בא ללמדנו 

אפילו א� ו, חוחיכה
 שזבח לעבודה זרה אי
 קרבנו ריח נל ש"חזאמרו שוכמו , שעבד את עבודת המשכ
 היו הלוי�
 . תשובההעובדה שחזר בועיל ראוי עוד לעבודה ולא תאינו שכבעל מו� וא הרי הבתשובה שב 
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז



 

  )ב' הלשמות (" ששת ימים תעשה מלאכה"
? הא� יש משמעות לחזרה על אזהרה זו דווקא כעת, עגלה השעאחרי ממיד שבת מירת השעל ומזהיר הכתוב חוזר 

משמר הכל "ל "חזשהאזהרה על השבת נחוצה דווקא כעת לאחר חטא העגל לפי מה שאמרו " שארית יעקבשארית יעקבשארית יעקבשארית יעקב"מתר% ה
 :אמר לה�ל ומשה את בני ישראהקהיל כ
 ל ):שבת קיח(" מוחלי� לו ש  זרה כדור אנוהשבת כהלכתו אפילו עובד עבוד

ה "השבת כהלכתה הקבאת תשמרו א� א� ,  על ידי חטא העגלעבדת� עבודה זרהוחטאת� חטאה גדולה נכו
 ש
  .  על חטא זהימחל לכ�

  

   )כב' להשמות ( "ויבאו האנשים על הנשים " 
 מקו� שבעלי: "ל"ידוע מה שאמרו חזו. בנדבת המשכ
 משו� תשובה למעשה העגלש" ����""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"מבאר ה

ועוד ידוע שהנשי� לא הסכימו לתת את תכשיטיה
 לצור� . .)סנהדרי
 צט( "י� ש�מדואי
 צדיקי� עש� ובה עומדי� תש
הנשי� מיותר גבוהה במדרגה ה� היו , תשובה בעלית עכהעגל ונעשו   שחטאו במעשה,האנשי�, א� כ�, הכנת העגל

  .  שהיו למעלה מה
, " הנשי�עלעלעלעלויבואו האנשי� : "לפיכ� נאמר. שלא השתתפו במעשה העגל
  

   )ו' לושמות (" כלא העם מהביאוי... ויצו משה"
ישראל י לומר בנכ, שכרבני ישראל קבלו , "ויכלא הע� מהביא", וזוה צמעל שג� , לומרבא הכתוב , החת� סופרהחת� סופרהחת� סופרהחת� סופרלפי 

תכוונו אמנ� ה� בסופו של דבר לא הביאו את התרומה שה, התכוונו להביא עוד תרומה למשכ
 והיה זה לש� מצוה
אלא , על הפטור שקבלו מלהביא את התרומהו מחשוה� לא , משו� ציוויו של משה שלא יביאו עודרק א� היה זה 

  .  א יעשו עוד מלאכהלציוה ששמשה לא א,  יותר� רצו להמשי� ולהביאה, באראד
  

   ) יז'לזשמות (" ויעש את המנורה זהב טהור מקשה עשה את המנורה "
השל� את הככר :  אמר לו הקדוש ברו� הוא,לפי שהיה משה מתקשה בה".  מאליההמנורה נעשתהבמדרש מובא ש

 את למשהה "בלש� מה הראה הק, נעשתה מאליההמנורה א� אמנ� : ונשאלת השאלה" לאור והיא נעשית מאליה
שנית
  "שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"המתר% ?  אלא היא תיעשה מעצמההמש התוהרי בי
 כ� ובי
 כ� לא יעשה א, מעשה המנורה

אזי  ,אד� מתאמ% ועושה ככל יכולתו את מעשה המצוההכאשר והיסוד הוא ש. ' בעבודת היסוד גדול מכא
 ללמוד
  . הדבר ייעשה בידי שמי�שמובטח לו ו, ו מעצמהעשייזכה ש, חלק שאי
 בכוחו לעשותהא� את אותו 

  

  )כא' שמות לח("  על פי משהדת אשר פק העדי המשכן משכןדאלה פקו"
ר שאינו שקול ומדוד בדברכה שורה אלא באי
 ה"הכלל שהלוא ידוע " ב
 איש חיב
 איש חיב
 איש חיב
 איש חי" בעל היי�יי�יי�יי� יוס� ח יוס� ח יוס� ח יוס� ח    רבינושואל 
ומתר%  ?היגר� לע� ישראלולא חששו לנזק העלול ל, ונות של בני
 המשכ
ב ופקדו את החשא� כ� כיצד מנו" ומנוי

כלומר "  כחול הי�ני ישראלבוהיה מספר : "תחילת ספר יהושעב על הכתובמסכת יומא ל ב"על פי מה שאמרו חז
, כלומר לא נית
 לספור את בני ישראל" אשר לא ימד ולא יספר"שני נאמר בהמש� ד צומ, נית
 לספור את בני ישראל

ני בספירה רגילה של  כלומר ב".ידי שמי�בידי אד� כא
 בכא
 , לא קשיא":  את הסתירהל"זתירצו חכ� ו? סתירה
ונ� של כלי בספירת חש, א� כ
. הברכה השורה בב פוגמת נהי שמי� אייד� ספירה בא, זקלנ� ולגרהדבר האד� עלול 


שלמעלה " משכ
"ר וקשור לבשל מטה היה מחו " המשכ
", ראשית: מצד שני טעמי�, "ידי שמי�ב"היתה , המשכ
י� אי
 חל נעליובלא כאילו הוא קיי� ועומד א, תחתוני�בו מציאות שנזוהר הקדוש כ� שהמשכ
 איבשמי� כמפורש ב

וכל , שכ
המ את כל בהוא זה שספר וחיש, רת מתו� גרונובשהשכינה מד, וניבוס� הרי משה רנר בד. זק ופג�נ� שו
ואתו של משה נבדלה דרגת בל שבעניי
 זה נ"וכמו שאמרו חז, ה"הקבור היוצא מפי משה כאילו הוא יוצא מבדי
ה נמפני שהשכי, "ר אשר ציוה הבזה הד"ואילו משה היה אומר  ,"כה אמר ה"שה� אמרו , יאי ישראלנביחס לשאר ב

, בהכתו נבי
 את לשו
 תכע. ה שו� נזקבשלא חל " תמיישמ"יינו נמילא היתה ספירתו ומ מ.ונרת מתו� גרובהיתה מד
 ?מדוע לא חששו לספור אות� "י המשכ
ודאלא פק". כלי המקדשברכה שברי� שהגנו על הבהמדגיש את שני הד

אשר פוקד על פי "נוס� לכ� בו. ר גשמי כללבואי
 זה ד,  למשכ
 של מעלהילב המק"משכ
 העדות" מפני שהוא
  .  ה�ברכה השורה בלתי מזיקי� את הבו, וריו היו שמימיי�ב שכל די# "משה

  

   )לו' שמות מ("  מעל המשכן יסעו בני ישראלובהעלות הענן" 
בני ישראל היו רק כאשר מש�  תה מסתלקתהיולא , במשכ
ע וקבשרתה באופ
 השכינה  מהכתוב שהספורנוהספורנוהספורנוהספורנומדייק 

  ולא בבית,ראשו
המקדש ה יתבבא  ל,הילבשהמשכ
 היה כאשר לא ומציאות זו לא חזרה על עצמה . צריכי� לנסוע
ואני אהיה לה חומת : " הנביאמרכמא, שיבנה בקרוב, ייששלהמקדש הבית מציאות זו תחזור בזמ
  �א. שניהמקדש ה

  . )ט' ב יהזכר( "וכהבתיה ה אבודאש סביב ולכ
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