
  
  

  

 'ח 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 
  

  )ב-א 'להשמות (" ששת ימים תעשה מלאכה... ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"
על ו עגלבני ישראל בחטא הותו ובנדבת המשכ� היה לתק� את אשר עה "רצונו של הקבכל ל ש"ידוע מה שאמרו חז

שאד� המעוניי� לרפא את נפשו לאחר שעברה הקדוש " אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מבאר ה. בו ודבקייה� וקל�א' עד הישובו ידי כ� 
 הגור�את להרחיק . ב. חטאמקביל למעשה ההבדבר את הנפש לרפאות . א: דברי� לשהעבירה צרי� לדאוג לש

שלא � וכלו� עולא יהיה שו� לבמעשה התיקו� שו, הדומה אל כיעור העו�דבר יזהר מכל הל. ג. שגר� לאד� לחטוא
, ראשית. מצויי� בפסוקי� שלפנינו ושלושה דברי� אל. בר שישמר את הקלקולד "מצוה הבאה בעבירה"זאת תהיה 
כמו . "את כל עדת בני ישראלויקהל משה "חטא אומר הכתוב מקביל למעשה ההבדבר את הנפש לרפאות כדי 
שמלבד עצ� , )א 'לבשמות (" ויקהל הע� על אהר�: "ו שנאמרהיה על ידי הקהל כמבני ישראל בעגל כאשר חטאו ש

את לקדש כדי יהיה בהקהל שתיקו� צרי� ה לכ� ג�', שהוא חילול הדבר ברבי� חומרת חטא העגל ה� עשו זאת ג� 
: הכתובמר וא שגר� לישראל לחטוא הגור�את להרחיק כדי  ,שנית". ויקהל משה"וזהו  ,תשובהבושיעשו בתיקו� ' ה
לכ� , נזקי� לרמוגההיו � כי ה "ערב רב"את היל ג� להקהלא הקהל רק אות� וכלומר , "את כל עדת בני ישראל"

� במעשה ושלא יתערב איזה לכלו� עו ,השלישית. 'משכ� העשיית לא יהיה לה� חלק בכדי שמה� עליה� להתרחק 
המשכ� באחת מארבעי� יית עשלאכת שבת במאת היחללו שלא , "תעשה מלאכהששת ימי� : "הכתובאמר , התיקו�

  . ל� במשכ�ומלאכות אשר היו כ
  

   )ב' שמות לה(" קדש לכם יהיה השביעי וביום מלאכה ימים תעשה ששת"
הוא שא� אנו מעונייני� , "מלאכה ימי� תעשה ששת"הקדוש מה שמלמד אותנו הכתוב באומרו " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"לפי ה

יהיה לכ�  יו� השביעישה, כלומר, "קדש לכ� יהיה השביעי וביו�: "התנאי לכ� הוא תתקיי� ששת ימי�שמלאכת 
 שבתהכי , למלאכה ימי�הששת לכ� שבת לא יהיו את השמרו תקדשו את היו� השביעי ולא תאבל א� לא , דשוק
  . העול�של קיו� והנפש הא יה
  

  )א' שמות לז(" בצלאל את הארון ויעש"
רבינו רבינו רבינו רבינו אומר , שהוא משכ� התורה לכ�שהיו במשכ� וזאת משו� כל הכלי� ביותר ממקודש הכלי ההארו� היה שידוע 
ועוד , י� בחכמה בתבונה ובדעתקל�שהיה מלא רוח אמשו� שבצלאל  בשמוהארו� את בצלאל יית זכיר בעשמ ,בחייבחייבחייבחיי
הכתוב את בה�  הזכירבשאר הכלי� לא אילו ו, ות הנכונותכוונמישהו שיודע לכוו� את היה צרי� בעשיית הארו� ש

לכל אחד מהחכמי� מי הלב האחרי� כלומר כל חכזר אל וחדבר הסת�  "ויעש"בצלאל אלא הזכיר בכל אחד 
ויעש את ", "ויעש בצלאל את הארו�"פרשיות אלו הסמוכות זו לזו מוסי# רבינו בחיי ואומר ש. העושי� במלאכה

היה הארו� , במשכ� ובמקדשהכלי� היו ה� לפי הסדר ש "מזבח הקטורת אתויעש "ו" ויעש את המנורה", "השלח�
ומזבח הקטרת היה בי� , דרו�עמדה בצד והמנורה , צפו�צד מחו$ לפרוכת בעמד השלח� ו, לפני ולפני� מ� הפרכת

ל "חזאמרו  ומזה, במזבח להישלח� למנורה משו� קמעא כלפי חו$ עד שהכה� נכנס להיטיב את הנרות פוגע תחה
  . שו� מזבח הקטורת קוד� להטבת חמש נרות לפי שאי� מעבירי� על המצותידש
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   )ב 'להשמות ( "וביום השביעי יהיה לכם קודש"
    חציוחציוחציוחציו    חלקהוחלקהוחלקהוחלקהו    ::::אומראומראומראומר    יהושעיהושעיהושעיהושע    רבירבירבירבי    ....ושונהושונהושונהושונה    יושביושביושביושב    אואואואו    ושותהושותהושותהושותה    אוכלאוכלאוכלאוכל    אואואואו    אלאאלאאלאאלא    ביו� טובביו� טובביו� טובביו� טוב    לאד�לאד�לאד�לאד�    לולולולו    אי�אי�אי�אי�    ::::אומראומראומראומר    אליעזראליעזראליעזראליעזר    רבירבירבירבי""""

        ' ' ' ' להלהלהלה    עצרתעצרתעצרתעצרת''''    אומראומראומראומר    אחדאחדאחדאחד    כתובכתובכתובכתוב    ,,,,דרשודרשודרשודרשו    אחדאחדאחדאחד    מקראמקראמקראמקרא    ושניה�ושניה�ושניה�ושניה�    ::::רבי יוחנ�רבי יוחנ�רבי יוחנ�רבי יוחנ�    ואמרואמרואמרואמר    ....המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    לביתלביתלביתלבית    וחציווחציווחציווחציו    ושתיהושתיהושתיהושתיה    לאכילהלאכילהלאכילהלאכילה
    חלקהוחלקהוחלקהוחלקהו    סברסברסברסבר    יהושעיהושעיהושעיהושע    ורביורביורביורבי    לכ�לכ�לכ�לכ�    כולוכולוכולוכולו    אואואואו' ' ' ' להלהלהלה    כולוכולוכולוכולו    אואואואו    סברסברסברסבר    אליעזראליעזראליעזראליעזר    רבירבירבירבי    ''''לכ�לכ�לכ�לכ�    תהיהתהיהתהיהתהיה    עצרתעצרתעצרתעצרת''''    אומראומראומראומר    אחדאחדאחדאחד    וכתובוכתובוכתובוכתוב    ''''לקי�לקי�לקי�לקי�� � � � אאאא

                :):):):)פסחי� סחפסחי� סחפסחי� סחפסחי� סח" (" (" (" (לכ�לכ�לכ�לכ�    וחציווחציווחציווחציו' ' ' ' להלהלהלה    חציוחציוחציוחציו
בשבת לומר ש, "וביו� השביעי יהיה לכ� קודש: "שכוונת הפסוק בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצפי המדרש הזה מבאר על 
  . "קודש"יהיה ג� כ�  "לכ�"ה, "יהיה לכ� קודש"כלומר . 'ג� כ� לה הוא, דהיינו האכילה והשתייה ,"לכ�"ה
  

  )ה 'להשמות ( "'תרומה לה קחו מאתכם"
לא קרבנות האילו תרומת ו, רק שתי�ות כא� זכרשנדרשו מבני ישראל מוהתרומות  שלששמ" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

ויקהל משה את בני ", לפני משה היו רק אנשי� �הבאיהיות ש. המשכ�ה בניית יי� לא נגמרדעמוזכרת היות ש
, שקל לכל זכרדהיינו מחצית הני� דאהתרומת שהכוונה היא ל, "קחו מאתכ� תרומה"הכתוב לכ� אמר , "ישראל
שיקחו  "קחו מאתכ�"לכ� אמר , על השקלי� �שממשכניוידוע , תורמות את מחצית השקלשהנשי� אינ� משו� 

, "'היב לב יביאה את תרומת דכל נ"נאמר תרומת המשכ� על אבל . האנשי�דהיינו  "מאתכ�"ורק , וימשכנו בחזקה
  . �לב לא ממשכניהבת דובנ, נשי�כלל ג� את ה

  

  )ה 'להשמות ( "'תרומה לה קחו מאתכם"
אנשי� שיקבלו את בחרו תאת� ש, היא לומר לבני ישראל" קחו מאתכ�"שכוונת הכתוב באומרו " ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
  . 'תרומה להאת המאתכ� 

 

  )כז' שמות לה(" הביאו את אבני השוהם והנשאם"
   כלומר) יד 'משלי כה(" ש� אי�נשיאי� ורוח וג"מלשו� ענני� כמו  "והנשיאי� הביאו"את הפסוק  דרשול "זח

  אי� הגשמי� ש )תענית ח(ל "על פי מה שאמרו חז" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה )יומא עה(השה�  אבנישהענני� הביאו 
  " וגש� אי� איש מתהלל במתת שקר ורוחנשיאי� "נעצרי� כי א� על פוסקי צדקה ברבי� ואינ� נותני� שנאמר 

  אבל כא� שכל  ,כלו�� מורידידהיינו הענני� אי� הנשיאי� , שפסקוהנדבה את במקו� שאי� נותני� כלומר 
  � בעת� והיתה הברכה יהנשיאי� נתנו גשמכלומר , "והנשיאי� הביאו"נאמר  נדבתואת אחד נת� 

עושר שהשפיעו הרוב וזאת בזכות , ותיקרני� האבשאר השה� וכל האבני ו את קנמשתלחת בכל מעשה ידיה� עד ש
  . לה� הנשיאי�

  

  )ג' שמות לו(" מלפני משה ויקחו"
בתחילת הפרק , מתוארת התרומה שהביאו בני ישראל אל משה לאוהל מועד )כט� כב' לה(אחרי שבסו# הפרק הקוד� 

משה אל נדבה עוד בני ישראל שני הביאו יו� הב� ג� כ, מתואר שמשה מעביר את התרומה לחכמי� )ו� ג' לו(שלפנינו 
. והותר היתה דיהתרומה להביא והע�  שמרבי�אמרו לו ו באו האומני�עד ש, אותה לאומני�ר ביעוה להיוהוא צ

: שמה שאומר הכתוב ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר . לאור זאת מעביר משה קול במחנה שמבקש להפסיק את הבאת התרומות
לפאר יש בזה ג� , בשפע ובנפש חפצה נדבת�את לשבח את הע� המביאי� נועד , )ה' שמות לו(" מרבי� הע� להביא"

בזה שהעביר קול במחנה יש בפסוקי� אלו ג� ללמוד את שבחו של המנהיג , נאמנות�ולהראות את  י�החכמאת 
פי כ, אחרי�ושלי� של הע� בניגוד גמור למחפ$ בכספ� וזהב� הוא אי� דבר המדגיש ש, מהביא עוד תרומה למנע�

  )טו 'במדבר טז( "מה� נשאתי אחדלא חמור : "הצהיר משהש
  

  )ז' לו שמות( "דים הוהמלאכה הית"
  והמלאכה ", )יג 'י עזרא(" והמלאכה לא ליו� ולא ליומי�"רה ומסמופיעה שלוש פעמי� ב "והמלאכה"המילה 

  על פי מה  """"דדדדפני דופני דופני דופני דו""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר  ."והמלאכה היתה די�", )א 'הימי� א כט דברי(" היתה גדולה
  ... וא� למד מקרא משנה ?פלפלת בחכמה ?אד� עסקת בתורהאת היו� הדי� שואלי� ל שב"שאמרו חז

  א# גדולי הדורות אי� נית� להקי# את כל הלוא שתומ� כול האד� להוי. עד מעשה מרכבה ושיעור קומה
  צא וא� האד� עוסק בתורה תדיר במקו� שלבו חפ$ ישז&ל על כ� אמרו ח? לרביע ואהללו לא יגיעו לשליש 

ארוכה מאר$ היא התורה לימוד מלאכת כלומר , "דולה&והמלאכה היתה ג: ה הקשר בי� הפסוקי�וז, ידי חובתוהוא 
והמלאכה לא ליו� ולא "הכתוב לזה אמר  ?ל וכי יפקוד מה נשיבנו�ומה נעשה כי יקו� א, מדה ורחבה מני י�

, אז, י� כי א� תדיריעשה תורתו קבע ולא ליו� ולא ליומיעל לימודו יו� יו� והאד� כלומר א� ישקוד , "ליומי�
  .ידי חובתובכ� ויוצא  "י�והמלאכה היתה ד"
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