
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )א' שמות לה(" משה את כל עדת בני ישראל ויקהל"

המשכ	 וכל כליו  מעשהיות האחרונות נראה שהתורה מאריכה מאוד בתיאור פרשסתכל בנא� מציי	 ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
, "תרומה"פרשת רט בופבאופ	 מתחלה , �יפעמיעל המשכ	 משה מצווה את ה "הקב. וחוזרת על כ� מספר פעמי�

 יכללאופ	 משה לכל ישראל במצווה שמה שלישית הוא פע� , "כי תשא"פרשת בי כללזאת באופ	  והזכירוחזר 
א ירביעית ההפע� ה, )י' שמות לה(..." את המשכ	 את אהלו' וכל חכ� לב בכ� יבאו ויעשו את כל אשר צוה ה" :באמרו
היא חמישית פע� ו )ח' שמות לו(" ויעשו כל חכ� לב בעושי המלאכה: "כתובהעשייה כאחר מספרת התורה כאשר 

את  הזכירמדוע צריכה התורה ל, )לג' שמות לט(" ויביאו את המשכ	 אל משה: "שנאמראחר שנשלמה כל המלאכה ל
הוא הכל ומתר# רבינו שכל האריכות בכתוב וחזרה על הדברי�  ?וכי לא די בפע� אחת? חמש פעמי�עניי	 המשכ	 

: בפסוק אחד "ישראל"הכתוב חמש פעמי�  שהזכירנו אכש� שמצ .מעלת המשכ	דר� חיבה וכדי להדגיש את 
בני בני בני בני באהל מועד ולכפר על  בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראללעבוד את עבודת  בני ישראלבני ישראלבני ישראלבני ישראל� מתו ולבניוואתנה את הלוי� נתני� לאהר	 "

דר� ל שחזרה זו היא "שעל כ� אמרו חז, )'במדבר ח(" אל הקדש ישראלישראלישראלישראלבני בני בני בני נג$ בגשת  בבני ישראלבבני ישראלבבני ישראלבבני ישראלולא יהיה  ישראלישראלישראלישראל
  . ה"ת� של ישראל בעיני הקבמעלמראה על חבה ו

  

  )א' שמות לה(" תםלעשת א 'צוה ה ויאמר אלהם אלה הדברים אשר... משה ויקהל"
קהילות ודרוש לפניה� "למשה הקהל אמר ה "דרש שהקבובא במעל המהקדוש אומר שהפסוק מרמז " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

משה מקהיל , "ויקהל משה: "וזה מוב	 הפסוק, "בכל שבת קהילותברבי� כדי שילמדו ממ� לדורות הבאי� להקהיל 
לעשות ' צוה ה" התורהת לה� א שודרעל מנת להעדה הקהלת כלומר , "אלה הדברי�"מר לה� וואאת בני ישראל 

  . ה"זה הציווי של הקב, "אות�
  

  )כב' שמות לה(" 'לה תנופת זהב הניףאשר  אישוכל "
מרי�  כל", "תרומה"תנת הכס$ והנחושת מגדיר הכתוב כמילו את וא" תנופה"את מתנת הזהב מגדיר הכתוב כ

, האנשי� היה כס$ ונחשת במטבעות וכלי� לרובש 				""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? מדוע ההבדל. )כד' שמות לה( "תרומת כס$ ונחשת
על , כס$ והנחשתכמו הבאת הלא היו רבי� כמרימי הכס$ והנחשת ולא היתה הבאת הזהב מרובה כואילו נותני הזהב 

אות את הרידו לאת נופ$ מזהב הכי מביא , "תרומה"נתינת הכס$ והנחשת נקראת ו "תנופה"נתינת הזהב  תקראנכ	 
  . המביא על נדבתואת לשבח לאחרי� כדי  ואות יניפו הזהב להראותממנו הלוקחי� שאו , חשיבות הנדבה

  

  )כא' שמות לח(" אלה פקודי המשכן משכן העדות"
נפקד  א ל : "שנאמר מלשו	 חסרו	 כמו הוא" אלה פקודי: "שכוונת הכתוב """"נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמפרש 

, המשכ	"הכתוב פעמיי� שאמר  ווזה ,מקדשהי תשל שני ב� חסרונובא הכתוב לרמז על  )מט 'לא במדבר( "ממנו איש
א "ללא ה, "משכ	"ו, בית הראשו	 שהיה במילואומרמז על ה" המשכ	". שנחסרולרמז על שני הבתי�  "משכ	

, "העדות"בגלל  הוא � חרבובתיה שניהטע� לכ� שו, �ירדב' ה ו בוחסר, ל"שלפי חז, מרמז על הבית השני, הידיעה
אותה אבל לא למדו למרות שאמנ� למדו ישראל תורה ו ."תועד"התורה שנקראת שבני ישראל עזבו את על כלומר 
א� אל לנו להתייאש , ונחרבו הבתי�, לה�לא הועיל הזה הלימוד לכ	 ו ,היינו לשמהד "פקד על פי משה"כמו ש
 ,# "בגימטריא ק "על פי"ו הוז, תהיה בזכות משה רבנוהעתידה  השהגאול ,"על פי משה" ,וחוריבוא צרה הומתו� 

   . "איתמר ב	 אהרו	 הכה	 דבי", שוב עבודת הלווי�ר תעורתואז 
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  )ב' להשמות (" לכם קדש יהיה ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי "
 'שמות כ( "לוקי�%א' שבת לה": נאמרדברות הובעשרת " יה לכ�הי": שבפסוק שלפנינו נאמר" פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�פניני� יקרי�"ואל הש

יש חילוק בי	 תלמידי חכמי� הלומדי� כל שאומר שירושלמי הי דברי פל פרש עמו ?"'לה"או " לכ�"למי השבת , )י
� נלבי	 פועלי� שאי, "לכ�"צריכי� בשבת לענגו באכילה ושתיה לקיי� ש, ענוג בימות החולתהשבוע וממעטי� ב
בעשרת  הז לפי. תורהדברי דהיינו לעסוק ב" לוקי�%א 'לה"צריכי� בשבת לקיי� ש, שבועהעוסקי� בתורה כל 

. יינו לעסוק בתורההד" לוקי�%א' לה"ב וכת, עוסק במלאכהבעצמו שהוא ותו שמשמע" דותעב"נאמר בה	 דברות ה
הוא עוסק בתורה לכ	 נאמר אחרי� ושהמלאכה נעשית על ידי  ותומשמעש" תעשה" רמאאילו בפסוק שלפנינו נו
   . לענגו באכילה ובשתיהשצרי� היינו ד" לכ�"

  

  )ג 'להשמות (" בכל מושבותיכם ביום השבת תבערו אש לא"
כל "ל "אמרו חזוקלקול על פי הרוב היא  "הבערה"הלוא ? בשבת "הבערה"מדוע נאסרה " ספורנוספורנוספורנוספורנו"שואל ה
אופ	 כל בל צורה של קלקו ,בדר� כלל ,היא "רהבעה"ומתר# שלמרות ש, ).קה שבת(" י�בשבת פטור י�המקלקל

  . בשבת אסורה "הבערה"לכ	 , � לא לכול	א, של עשיית במשכ	ת המלאכו רבלעזר בהיותה כלי 
  

  )א 'לזשמות ( "ויעש בצלאל את הארון"
בתי� "נאמר מזבח בבשולח	 ואילו ו, "בתי� לבדי�"אמר שעשו בו ארו	 לא נשבעשיית ה "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"המבאר 
ארבע טבעת בארבע  ויצק": ובמזבח נאמר )יד 'לזשמות ( "לשאת את השלח	 בתי� לבדי�": בשלח	 נאמר, "לבדי�

הוא היא ש" בית"מתר# הרב שההגדרה של ? והשאלה היא מדוע )ד 'חלשמות ( "לבדי� בתי�הקצות למכבר הנחשת 
 ה�שהבדי� לא היו קבועי� בהמשכ	  כלילכ	 ב, הביתמ י�יוצאפעמי� לבתוכו ונמצאי� פעמי� לעשוי לדירה ש

האר	 יהיו  טבעתב: "שנאמרקבועי� בו לעול� הבדי� היו אבל בארו	 ש, "בתי� לבריחי�", "בתי� לבדי�: "נאמר
 . "בתי� לבדי�"נאמר לא  )טו' שמות כה(" וממנ יסרו לאהבדי� 

  

  )כא' שמות לח( "אשר פוקד על פי משה אלה פקודי המשכן משכן העדות"
המלאכות של משכ	 המלאכות של משכ	 המלאכות של משכ	 המלאכות של משכ	     ה עשינו כלה עשינו כלה עשינו כלה עשינו כל""""אמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקב    ....והותירווהותירווהותירווהותירו    רבי יוחנ	 לשני בקרי� הביאו כל המשכ	רבי יוחנ	 לשני בקרי� הביאו כל המשכ	רבי יוחנ	 לשני בקרי� הביאו כל המשכ	רבי יוחנ	 לשני בקרי� הביאו כל המשכ	    אמראמראמראמר""""

, , , , הל� ועשה כ	הל� ועשה כ	הל� ועשה כ	הל� ועשה כ	, , , , בה� משכ	 לדברותבה� משכ	 לדברותבה� משכ	 לדברותבה� משכ	 לדברות    אמר לו ל� ועשהאמר לו ל� ועשהאמר לו ל� ועשהאמר לו ל� ועשה    ????מה נעשה בנותרמה נעשה בנותרמה נעשה בנותרמה נעשה בנותר, , , , ''''היתה די�היתה די�היתה די�היתה די�    והמלאכהוהמלאכהוהמלאכהוהמלאכה''''    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , והותרנווהותרנווהותרנווהותרנו
    ,,,,פקודי המשכ	פקודי המשכ	פקודי המשכ	פקודי המשכ	    אלהאלהאלהאלה''''    ::::שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר, , , , וביותר עשיתי משכ	 העדותוביותר עשיתי משכ	 העדותוביותר עשיתי משכ	 העדותוביותר עשיתי משכ	 העדות    ,,,,לית	 חשבו	 אמר לה� כ� וכ� יצא למשכ	לית	 חשבו	 אמר לה� כ� וכ� יצא למשכ	לית	 חשבו	 אמר לה� כ� וכ� יצא למשכ	לית	 חשבו	 אמר לה� כ� וכ� יצא למשכ	    כיו	 שבאכיו	 שבאכיו	 שבאכיו	 שבא

        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש" (" (" (" (''''משכ	 העדותמשכ	 העדותמשכ	 העדותמשכ	 העדות
הברכה  אי	 ,כל דבר שבמני	"ש ארל בגמ"הלוא אמרו חז: את דברי הזוהר ששואל "ראש דודראש דודראש דודראש דוד"ב אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד אימב

ומתור# ש�  ?"על הכל חשבו	די	 ובא הוברכה במשכ	 כי הכל נמנה ותשרה כ	 לא היה ראוי ש א�, "שורה בו
מבאר רבינו שרעיו	 זה רמוז  .לברכה שתשרה למרות המניי	 ר�גזה שהוא , על יד משה רבינונעשה מאחר שהכל ש

משכ	 "ג� בנוס$ אנו רואי� שנעשה ו, פקדונספר מה שנעשה במשכ	 נכל , "פקודי המשכ	 אלה: "בכתוב שלפנינו
א� ה, דבר והיפוכווא� תשאל הלוא יש כא	 , ברכהבו היתה כלומר , נותרמהנעשה ש תברוימשכ	 לדההוא ש "העדות

האמור למנוע  רדב, נו רואי� שמעשה המשכ	 בא בחשבו	 מדוקדקכא	 או? דבר שבמני	 ראוי שתשרה עליו הברכה
כ� תתמה על הכתוב שלא ר אמכ	 ל, מהמותר "משכ	 העדות"נעשה ג� היתה ברכה ובכל זאת רואי� שו, את הברכה
לגביו אי	 הבדל א� ו, � לכ� שתשרה ברכה ג� בדבר שבא בחשבו	גר קדושהפה וה "פוקד על פי משה"כי המשכ	 

  . הקדוש יגרו� להשראת הברכה ויפ ,בא בחשבו	 או לא בא בחשבו	הדבר 
  

  )כג 'לטשמות ( "לא יקרע המעיל בתוכו כפי תחרא שפה לפניו סביב ופי"
את להעלות ולזכ� , "שפה יהיה לפיו", בכוחה של שמירת הלשו	ש """"אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�אמרי חיי�""""בעל בעל בעל בעל רבי חיי� מאיר מויז&ני# רבי חיי� מאיר מויז&ני# רבי חיי� מאיר מויז&ני# רבי חיי� מאיר מויז&ני# אומר 

  .  לא יהיה בו פג� כלל, "לא יקרע"גבוהה עד ש האד� ולהביאו למדרגה כה
  

  )מג' שמות לט(" אותם משה ויברך"
, , , , מעשה ידינו כוננה עלינומעשה ידינו כוננה עלינומעשה ידינו כוננה עלינומעשה ידינו כוננה עלינווווו    ,,,,עלינועלינועלינועלינולוקינו לוקינו לוקינו לוקינו % % % % אאאא    ''''ויהי נוע� הויהי נוע� הויהי נוע� הויהי נוע� ה''''    ....יהי רצו	 שתשרה שכינה במעשה ידיכ�יהי רצו	 שתשרה שכינה במעשה ידיכ�יהי רצו	 שתשרה שכינה במעשה ידיכ�יהי רצו	 שתשרה שכינה במעשה ידיכ�    ????ברכה ברכ�ברכה ברכ�ברכה ברכ�ברכה ברכ�מה מה מה מה """"

            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (א מזמורי� שבתפלה למשהא מזמורי� שבתפלה למשהא מזמורי� שבתפלה למשהא מזמורי� שבתפלה למשה""""אחד מיאחד מיאחד מיאחד מי    והואוהואוהואוהוא) ) ) ) יזיזיזיז    ''''תהלי� צתהלי� צתהלי� צתהלי� צ((((    ''''ומעשה ידנו כוננהוומעשה ידנו כוננהוומעשה ידנו כוננהוומעשה ידנו כוננהו
ועשו לי : "הפסוק ל על"מה שאמרו חזפי ומתר# על ? מדוע בר� משה אות� דווקא בפסוק הזה": כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

בעול� היא שכינה השראת ה עיקרללמדנו ש ,אלא בתוכ� ,בתוכו לא נאמר" )ח 'שמות כה(" מקדש ושכנתי בתוכ�
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