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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 
   )ב-א' שמות לה("  השביעי יהיה לכם קדשםוביו... ני ישראלבויקהל משה את כל עדת "

על פי " פני דודפני דודפני דודפני דוד" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר " ני ישראלבויקהל משה את כל "די היה לכתוב , "עדת"מדוע מזכיר הכתוב 
ומשה יקח " )ו' שמות לג("  מהר חורבאת עדי� ויתנצלו בני ישראל: " על סמיכות הפסוקי�.)שבת פח(ל "מה שאמרו חז

זכה בכל  משהו, � שזכו בה� במעמד הר סיניעדייבני ישראל הפסידו בחטא העגל את הש, )ז' שמות לג(" את האהל
ואמרו . כל האורות מעדיי ישראלאת  לקחמשה ש, לשו  אורמ "ומשה יקח את האהל"שנאמר מה  וזה, העדיי� הללו

ובכל שבת , ישראלאצלו לטובת שמורי� אלא ה�  ,לגמרית אות� אליו משה בענותנותו לא רצה לקחש המקובלי�
בתפילה ועל זה אנו אומרי� ,  ביו� השבתלישראה שזוכי� יתירה הנשמזה המקור לו, אות� לישראל מחזירהוא 

ועל זה מרמז . אחרי�מה ששיי! לאינו רוצה ליהנות מכלומר משה שמח בחלקו בלבד ו "במתנת חלקו ישמח משה"
ומשה "כל עדיי ישראל שנאמר  כי משה קב", "עדי"לשו  מ" עדת", "כל עדת בני ישראל ויקהל משה את ",הכתוב

זה שאמר , שבתהשמירת  על ידיה� שהדר! להחזיר אליה� את העדיי� היא ואמר לל בישראנהג טובת עי  א! . "יקח
  .  שובתזכו בעדייכ�שבזכות שמירת השבת  "וביו� השביעי יהיה לכ� קדש... אלה הדברי�"
  

   )ב' שמות לה("  מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש ימים תעשהששת"
כלומר , " מלאכה ימי� תעשהששת"חלה ואומר שהתנאי לכ! שהקדוש מבאר את הפסוק מהסו# להת" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
דהיינו , "יו� השביעי יהיה לכ� קדשב"הוא א� יתקיי�  ,לעשות'  אשר הכינ� ה�במלאכתיצליחו ימי� הששת ש

  .קיו� העול�ונפש הא י השבתהכי , ימי�השבת לא יהיו ששת בני ישראל אבל א� לא ישמרו , שיקדשו את השבת
  

  )כא' שמות לה(" אשר נשאו לבו כל איש ויבאו"
על בכתוב שהוא מזכיר נו אכי לא מצ,  ה� אלו שבאוחכמי� העושי� במלאכה שכוונת הכתוב היא שה    """"הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

מדוע מוגדר הרצו  לעשות ו". נדיבות"אלא הכתוב מזכיר אצל� רק את הביטוי " נשיאות לב" את הביטוי המתנדבי�
לא , לעשות את המלאכה" ידע" שבעצ� לא היה בבני ישראל א# אחד ש    """"הרמבהרמבהרמבהרמבמתר" ? " לבתאוינש"את המלאכה 

אאל.  היה לאיש מה� נסיו  במלאכה מהסוג הזהאול, מלמדמורה ושלמד את המלאכות האלה מבני ישראל מי היה ב
ובאה�  )ב יז ו"דה( "'ויגבה לבו בדרכי ה"בבחינת , יעזור לה�' ה� האמינו שה� מסוגלי� לעשות את המלאכה וה

  . "נשיאות לב"זו הסיבה שהדבר מוגדר כ, " דובראדניעשה כל אשר חנו נאנ" לו ואמרולפני משה 
  

  )ב כ'להשמות ( "שיםנ האנשים על הוויבוא"
.   על הנשי�דבעואת התכשיטי� הביאו האנשי� ש הכתוב הוא פירושאונקלוס שתרגו� מזכיר את " מש! חכמהמש! חכמהמש! חכמהמש! חכמה"ה

על פי הדי  שא� אד� מקצה דבר לצור! " מש! חכמהמש! חכמהמש! חכמהמש! חכמה"מתר" ה? רה זוומדוע היה צרי! להביא את התכשיטי� בצו
הנאמר בחטא העגל אמרו " אלה אלהי!: "ועל הפסוק, סר לגבוה א! הוא נאיוטדלהעבודה זרה הדבר אינו נאסר 

 בנוס# לעגל  עגלי�ד עו�תכשיטיהלעשות מ כלומר בני ישראל התכוונו )ז נג"ע("  שאיוו לעגלי� הרבהדמלמ"ל "חז
לכ  .  ואז אסור היה לעשות מה� את המשכ ה זרהדלעבוי� מוקצא� כ! יוצא שהתכשיטי� שלה� היו ו, ושעש

כי ,  לעבודה זרהמוקצהשל חשש על התכשיטי� האלו אי  שו�  על הנשי� שד� בעו,�התכשיטי האנשי� את הביאו
  .בעל כרח כלומר  "ויתפרקו"שכ  כתוב , עגלצור! עשיית לת את תכשיטיה  לתהסכימו הנשי� לא ידוע ש
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        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ג     תנצב"אדר תשע' ע כב"ל נלב"ד    יצחק בר שרה לוי ז"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )לה גשמות ("  בכל מושבותיכם ביום השבת תבערו אשלא"
וידוע שמלאכות שה  , ולא תיקו ההבערה היא קלקול הלוא על פי רוב מלאכת , מדוע נאסרה הבערת אש ביו� שבת

מכל מקו� שהיא קלקול שלמרות שמלאכת הבערה על פי רוב " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מתר" ה? דר! קלקול אינ  אסורות בשבת
  .  בשבתאסורההיא משו� כ! לרוב  לפחות לכל המלאכות או מלאכה בסיסית בהיותה 

  

   )כ' להשמות ( "כל העושה בו מלאכה יומת' שבת שבתון לה"
שא נאמר תשת כי רפב וליאו "יומתיומתיומתיומתכל העושה בו מלאכה " :נאמרשבפסוק שלפנינו  יהונת  אייבשי"יהונת  אייבשי"יהונת  אייבשי"יהונת  אייבשי"רבי רבי רבי רבי מעיר 

 :בפרשת כי תשא נאמרו" יומת" :נאמרכא  מדוע ,  בי  שני המקומותללהבי  מה ההבדצרי! ו, "תתתתמות יוממות יוממות יוממות יוממחלליה "
נאמר י עולמות ולכ  נמפסיד שמי שמחלל שבת ר על חילול שבת ובבפרשת כי תשא מדו ומתר" ש ?"מות יומת"
את  מפסיד רקמהסוג הזה חוטא שהמשכ  ת יואילו בפסוק שלפנינו מדובר במחלל שבת לצור! בני" מות יומת"
   ". יומת"בפסוק שלפנינו רק לכ  נאמר , ההז עול�ה

  

   )כב' להשמות ( "'וכל איש אשר הניף תנופת זהב לה" 
נטלו והניפו בלא ''' הני# תנופת ה: "לא שקלו ולא הגישו במדה כי א�, רומהאת זהב התש  "באר מי� חיי�באר מי� חיי�באר מי� חיי�באר מי� חיי�"המבאר 

   . התור� בלא קצבה וחשבו , דיב לבכנ, מאהבת המצוה ומחמת רצונ� הטהור לתר� למשכ , חשבו  ומדה
  

  ) כה' להשמות (" וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטווה"
 וא� כ  ג� מה שטוותה שיי! לבעלה , לבעלהכתעושה שייהאשה ודה שבכל על ש"אמרו חזהרי , נשאלת השאלה 

     יייי'''' חיי� מוולוז חיי� מוולוז חיי� מוולוז חיי� מוולוזביביביבירררראמו של  תירו" בש� איתי  ר?משכ צור! בניית האת מעשה ידיה  ללתרו� הנשי� יכלו ואי! 
לכ  היא ה האש תמפרנס אזה שהוא הבעל כיו  שהוא שעבודת האישה שייכת לבעלה ל "שמסביר שהטע� שאמרו חז

, את האשהמפרנס  שהזהבעל לא היה ו, ה" היתה מאת הקבת בני ישראלפרנסשבמדבר א! .  מעשה יריהתנותנת לו א
   .יה למשכ דמעשה יאת � ורתלהיא  מעשה ידיה של אשתו שייכי� לו ויכולה  ממילא אי

  

  )כז' שמות לה("  הביאו את אבני השוהםוהנשאם"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((    """"ד משמ�ד משמ�ד משמ�ד משמ�""""יויויויו נחסר אות  נחסר אות  נחסר אות  נחסר אות     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""""

כל את ישראל בני כי אולי יתנו ,   ע� נדבת� עד הסו#שאכ  לא היו הנשיאי� צריכי� להמתי" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
 המה שנחסרש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מוסי# ה, המשכ עשית בלא יהיה חלק לצור! בנית המשכ  ואז יצא שלנשיאי�  דרושה

כלומר אי   ) ה'תהלי� קא( "גבה עיני� ורחב לבב אותו לא אוכל"ה "שאמר הקבמשמ� הוא לפי מה ד "יודווקא ה
בחשב� שבני ישראל לא התפארות ו ספק רוח גאוה אללואצל הנשיאי� היה , יחד ע� גבהי לבה רוצה להיות "הקב

את ה משמ� "הקבלכ  הוריד , כל מה שהצבור חסרי�ואילו ה� יכולי� למלא את חסרי� ה� מה שאת מלא יכולי� ל
  . אית�קומואי  מש מה� לומר ה"קב הלקח ה ואות,ה"שמו של הקבמיא הו בשמ� זהאות ה כי רק ,ד"אות יוה

  

  )ח' שמות לח("  הצובאותבמראותויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת "
 את הנחושת בכלל ריראוי שיזכ האכ  היו,  מאדתנחשת קלל מוצהבהיו עשויות ממראות  שהרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימפרש 

כי � התכשיטי� ההא שלא הזכיר� הכתוב יחד ע� אל, כומזה וטבעתהנז� החח והע� יחד נשי�  שהביאו הנדבהה
, � הזכיר� בפני עצמ נחשת ולכמהמראות שהיו את תרומת לערב עמה� הכתוב זהב ולא רצה עשויי� מהיו ה� 

ולא היתה מלאכת המשכ  ת בכל החלקי� והכלי� שנדרשו לרבועהיתה מזהב ה מנדבהבדל נוס# בי  הנדבות הוא שה
ל שמשה "זחדרשו  ג� הסיבה למה שוז, יורמראות נעשה כלי מיוחד בפני עצמו והוא הכניכרת בפני עצמה ואילו מה

יותר  ולפניה חביבשנדבת המראות הזו ה "אמר לו הקבעד ששעשויות ליצר הרע ה  מראות מפני נדבת הרבינו מאס ב
כומז את המדרש הזה ג� על הדרשו ל לא "חזו,  ידיה  העמידו הנשי� צבאות רבות במצרי�עלמכל הנדבות היות ש

ב יחד תערבאלא ג� כא  הסיבה היא שהכומז ה, היה למשה למאוס יותררות שעל הכומז למ ,מראותעל הכמו שדרשו 
עד שאמר לו רבינו  הוקשה למשה  כלי מיוחד ולכמהמראות כא  נעשה אילו וולא ניכר בפני עצמו כל הנדבה ע� 
היו ור מהכי� שלו� בי  איש לאשתו שינעשה מהמראות היה לששהכיור  שעוויד,  חביבי� מ  הכלאלוה "הקב

  . נסתרההיא אשה שקנא לה בעלה וה תאהשקצור! ל מי� �נוטלי
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   Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה
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