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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (א 'להשמות )" ל משה את כל עדת בני ישראליקהו״

הלוא דבר רגיל הוא שמשה הקהיל את ישראל  ?קהיל את כל בני ישראלמדגיש הכתוב שמשה נדרש כעת להמדוע 
פניו של  ראחר שקרן עול, הקדוש שכעת" אור החיים"מבאר ה. ה ציוה אותו לומר להם את דברו"בכל עת שהקב

עם ישראל  להקהיל את כלהוצרך משה  (ל 'לד שמות) "יראו מגשת אליוו"ד שלפחד אצל עם ישראל ע דבר שגרם, משה
 ."ויקהל משה"שהיה בהם ממנו לכן נאמר  המוראמתוך כוונה להפחית מעט את 

 

 (א' שמות לה)" ויקהל משה"

  (י"רש) "למחרת יום הכפורים" 
 יםפוריכהביום  ,העולם ךשמדר" כלי יקר"מתרץ ה? ישראללמה דווקא לאחר יום הכיפורים הקהיל משה את בני  

למחרת יום " ויקהל משה"נאמר לכן , חוזרים לסורםהם  תרלמחאך מיד  ,מחילה זה מזהכל ישראל מבקשים 
 . כל השנהך במשך יהיו כימשיכו ואותם קהילה אחת כדי שות עשמשה התכוון ל, הכפורים

 

 (א' לה שמות)" ויקהל משה אל כל עדת בני ישראל"
 יהיו באחדות עם ישראל השתדל שמשה ש, "ויקהל", את הפסוק על דרך הרמז ואומר א"רבינו החידמבאר 

  :א כוונת הכתובהיזו ו. היו לאחדיםשלבם את והשתדל לקרב וליחד , היה עניוהוא עצמו ש, "משה", והווענ
 אלה הדברים ". חד בלב אחדדיבר על לבם שיאספו ימשה , כלומר, "ויקהל משה אל כל עדת בני ישראל"

 שלום הוא בעל אינה אלא למי שיש ש ,דהיינו התורה', אם יהיו בענווה ובאחדות יזכו לדבר ה "אשר צוה ה׳
 כל ישראל כי על ידי האחדות נחשבים , "לעשות אותם", המצותאת לקיים ישראל ועל ידי זה יוכלו , הווענו

 בזה נחשב ש" ואהבת לרעך כמוך"גם בכתוב ז ווזה רמ. תומצוהתרי״ג יחד כולם יכולים לקיים את לגוף אחד ו
 , "ה׳ עוז לעמו יתן: "גם הכתובמז וזה רעל ו. "אני ה׳"וזהו ', קשורים בשם הות הומצהתרי״ג את ם ימיקיהם מש

 וכיון שיש אחדות . "ה׳ יברך את עמו בשלום"אמר הוסיף וזה  לע? "התורהכל את ל לקיים ומי יכ"ואם תשאל 
 .התורה כלאת יקיימו הם לם וכבין 

 

 ( ב 'להשמות ) "וביום השביעי יהיה לכם קודש"

בשם " קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמתרץ ? מלאכת המשכןשל שבת לציווי ה על האזהרמדוע נסמכה ה
ימים ההעולם בששת את ה ברא "ידע שהקבכדי שהאדם שבת הוא השמירת המצווה על ין יענעל פי הידוע שכל , בנו
כה סמנ כןל, (יז 'לאשמות )" את השמים ואת הארץ' כי ששת ימים עשה ה" :נאמרמו שכ, "שבת וינפש"שביעי יום הוב

שבצלאל נאמר עליו למלאכת המשכן , ה ברא העולם בששת ימים"ידע האדם שהקבשמטרתה היא ש, שבתהאזהרת 
, ה את העולם"ל שהוא ידע לכוון בבניית המשכן את הכוונות והפרטים שבהם ברא הקב"אמרו חז צלאלועל ב, עשאו

צירוף את ידע שבצלאל כיון , (.ברכות נה)" יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ: "ל"זחכמאמר 
, העולם בששת ימיםת אה ברא "אמונה שלימה שהקבבהאמין הרי ודאי שהוא , האותיות של בריאת שמים וארץ

וביום "ימים  ההעולם בששאת ה ברא "שידעו הכל באמונה שלימה שהקב, שבתהאזהרת משום כך נסמכה כאן 
 ". השביעי שבת וינפש
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  (י 'הלשמות )" 'כל חכם לב בכם יבואו ויעשו את כל אשר צוה הו" 
דהיינו אם תרצה לדעת מהי , "וכל חכם לב בכם: "את הכתוב על דרך החידוד ואומר רבי ישראל בעל שם טובמבאר 

' מה שציוה הכלומר שיעשו את כל " יבואו ויעשו"הרי היא ש, ך שתהיה לאדם מישראלהחכמה הגדולה ביותר שצרי
 .לעשות, "ויבואו ויעשו": החכמה האמיתית היא, נאומיםו דיבוריםה וכל זאת במקום התחכמות ופשרשום ללא 

 

 (בכ' להשמות ) "ויבואו האנשים על הנשים" 

כאשר באו כי הכתוב אומר ש, בעם ישראל שבחן של הנשיםשמהפסוק שלפנינו ניתן ללמוד על  ם"המלביאומר 
וזה , והן הביאו את תרומותיהן הקדימו אותםכבר נשים לעבודת המשכן הם מצאו שה האנשים להביא תרומתם

, נזמיהןמו את תרא להשתתף ולהנשים סרבו שבמגבית זו , בניגוד גמור למגבית שערכו בעבר לצורך חטא העגל
 . מיטב תכשיטיהןהתלהבות רבה את הקדימו להגיע ותרמו בהן המשכן עשיית למען ואילו 

 

 (ל 'להשמות )" דההוחור למטה י ןבבן אורי  בשם בצלאל 'הראו קרא "

אומר  (אל 'להשמות )" וימלא אותו בחכמה ובדעת"לכך שנאמר עליו  דההוחור למטה י ןב... בזכות מה זכה בצלאל
הראה  "יהודה"כמו ש, התחכמות יתירהללא לא בחקירה ולצריך להיות  "ת נפשומסיר"שהעניין של " משך חכמה"ה
כי  .(סנהדרין ז)עגל חטא הבאת נפשו מסר ש "ן חורב"ו, (טו' ברכות ד) .סוף עצמו ביםאת מסר בכך ש" מסירות נפש"

, יהודה וחור, ובזכות מסירות הנפש של אבותיו. 'קדוש הנפש על את המלמסור  נימיהפרצון את ההחקירה תעכב 
 . זכה בצלאל לחכמה ודעת, תחכמו יותר מדאיהשלא חקרו ולא 

 

   (ג' לושמות )" בבקר בבקר נדבה עוד אליו הביאו והם"

ומה המשמעות של ? מציין כאן הכתוב את המועד בו הביאו החכמים את תרומתם, בשונה משאר התרומות, מדוע
פועלים הו יםאומנך הדרל ש"על פי דברי חז א"הגר מבאר? בפסוק שלכאורה נראה שהיא מיותרת" עוד"המילה 

שהרימו התרומה החומרית מלבד בא ללמד אותנו שהכתוב לפי זה . בשעה השביעיתהתחיל את יום עבודתם ל
והיה זה , "בבקר בבקר", החכמים לעבודת המשכן הם תרמו גם מזמנם והתחילו את יום עבודתם מוקדם מהרגיל

 . לתרומתם שתרמו לעבודת המשכן, "עוד", בנוסף
 

 (ו' ולשמות )" יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש אל"

נדבה מסוג זה ניתן , כרצונםלמשכן לא הכריז שלא יביאו נדבה מלשון הכתוב ואומר שמשה " ספורנו"מדייק ה
, כלומר שלא יתחילו לעשות מלאכה חדשה לטובת המשכן, "יעשו עוד מלאכה"הכריז שלא  אאל, להמשיך להביא

עצי שטים לכל מלאכת העבודה "אמר נמלאכת תיקון העצים ש וא "ויביאו מטוה"אמר נש הטוויהמלאכת  גוןכ
 . כדומהתיקון העורות ומלאכת  וא "הביאו

 

  (כה' שמות לח)" פקודי העדה מאת ככר וכסף"

רבינו מסביר , "ונחשת התנופה שבעים ככר"בהמשך אמר וכן  "וכסף פקודי העדה מאת ככר"הכתוב שאמר  מה
יו ידמה שקיבל מסר מיד לכל ו, בתרומת המשכןחשבון על כל דבר ודבר מוסר לעם ישראל דין ומשה מלמד ש, בחיי

עבודות ל היחידי שגזבר להיות התמנה הוא השחשדו בו עקב העובדה לא יישראל בני שוזאת כדי  ,איתמר של
זה  "איש אמונות", ('משלי כח) "ואץ להעשיר לא ינקה ,איש אמונות רב ברכות: "כתובה ואמרו במדרש על. המשכן

ה ברכות על ידו ונעשה גזבר על מלאכת "שהביא הקב "רב ברכות", ('במדבר יב) "הואבכל ביתי נאמן " :משה שנאמר
ותפתח הארץ את "ועליו נאמר  "לא ינקה"לפיכך  גדולהזה קרח שהיה לוי ובקש כהונה  "ואץ להעשיר", המשכן

ל "זאמרו חשכן  ,חובת הבריות ידיכך צריך לצאת  ,וכשם שצריך אדם לצאת ידי חובת המקום .('טזבמדבר ) "פיה
ויאמרו מתרומת וזאת כדי שלא יחשדו בו , ובבגדים ללא כיסים, ללא נעליםנכנס ה היה מהלשכתורם שהכהן ה

מו שהכהן וכ. ון הלשכהומעשהדבר נובע יאמרו אז  ,עניאם הוא יהיה או  ,בעתיד רעשתיאם הוא , הלשכה העשיר
 "ותפלטני מריבי עמי"דוד התפלל פי שכ ,אחריו ושיחלא יוו רננא ילהבריות שזהר יאדם להכל צריך כך , היה זהיר

ומצא חן ושכל : "עוד שלמה המלךוכתב  ('במדבר לב)" ומישראל' מהוהייתם נקיים : "הואפורש פסוק מו, (כב 'שמואל ב)
  ('משלי ג)" ים ואדםקל-טוב בעיני א

 

 (טז' שמות מ) "אתו כן עשה' ויעש משה ככל אשר צוה ה"
שלולא הקדוש שבא הכתוב ללמדנו " אלשיך"אומר ה? "כל"ולא נאמר שעשה " ככל"מדוע נאמר שמשה עשה רק 

" ככל"עשה משה צא שיו, דרש בכתובכל הנאת להקים את המשכן ולעשות הוא לא יכול היה , ה למשה"הקבעזר 
 .ף הדמיון"בכ ,'האותו אשר צוה  "כל"כלומר כמעט 
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