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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 " )ישראלני כל עדת ב תא הל משהקיו"

של גימטריא שווה ל "ויקהל"שאומר שהגימטריא של רבינו אפרים את דברי " כסא דוד"מביא ב א"רבינו החיד
לדרוש  ,לותילהקהיל קהאותנו ה וצומה "שהקבאנו רואים . מקוהמו כ םשדברי תורה מטהרילהזכיר לנו  "מקוה"

, לדברי תורהלות ימקהילים קהאך לצערנו אנו רואים שגם כאשר , מקוהמו הנו כאות לטהרכדי דינים לדון דרשות ו
כי ביום שבת , מאשר ביום חולבשבת מור יותר הוא חהחטא הזה ו, דברים בטלים ואסוריםבהם לדבר הבריות נוהגים 

לא תבערו אש בכל : "על הפסוקהקדוש  "אלשיך"הפירש כמו שו, תהמבעירה ם נחוגהנהאש כי בשבת " אש הגיהנם
ם והחוטא בשבת וניכל אחד יש חלק בגהלכי , םוניאש הגהאת ר יבעהוא מכי בזה בשבת שלא יחטא  "מושבותיכם

 .גורם להבעירו
 

 (ה' שמות לה) "זהב וכסף ונחשת ,'כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה ,'קחו מאתכם תרומה לה"
לי "שהרי , םההוא משלהם נותנים מה ששעל רוחם  ויעלהקדוש שבא הכתוב לומר לישראל שלא " אלשיך"המר וא

קחו : "מה שאומר הכתוב וזה. וכל ממונם אינו אלא בפיקדון אצלם, (ח 'חגי ב) "אות-צב' הכסף ולי הזהב אמר ה
הדבר הרי ן וכנאם שושמא תאמרו . 'תרומה לה וממנו תקחו, "אתכם"הוא רק אלא  "שלכם"לא הוא כי  "מאתכם
הוא עצם שני וה, נדיבות הלבזה אחד ה: התשובה היא שיש שני דברים שאתם כן נותנים, אתם נותנים דברשאין 

 "כל נדיב לב יביאה"הכתוב  אומרמה ש וזה. ההבאה
 

 (ה 'להשמות )" 'את תרומת ה יביאה"
וכוונת הכתוב היא לומר שהמתנדב יביא את " עם"עות של שבפסוק במשמ" את"מפרש את המילה " ספורנו"ה

 . אלא חובהאינה נדבה ש, דהיינו מחצית השקל, תרומת בקע לגלגלתל הכוונה היאש, 'תרומת ה "עם"הנדבה 
 

 (כ' שמות לה" )מלפני משה כל עדת בני ישראל ויצאו"
שמיד לאחר שהצטוו ישראל בני זריזותם של על ורה שדבר מ רבינו בחייאומר ". כל איש ויבאו"ומיד אומר הכתוב 

 . הנדבה בזריזות ובחריצותאת הביאו הם , להתנדב לצורך בניית המשכן
 

 (לד' שמות לה" )בלבו נתן ולהורת"

חכמים תלמידי שיש ומתרץ שראינו ? "בלבו נתן ולהורת": הקדוש מה כוונת הכתוב שאמר" אור החיים"שואל ה
 "ולהורות נתן בלבו"אמר כן בא הכתוב ול, לאחרים האות ללמדאך אין הם יודעים  לבדבבלבם היא רבים שחכמתם 

 . ה העניק לו גם את החוכמה ללמד את האחרים"ללמדנו שבצלאל לא היה חכם לעצמו בלבד אלא הקב
 

 (ו' שמות לו) "ויכלא העם מהביא"
ויכלא העם " .ב (ב' בראשית ח" )הארץויכלא הגשם מן " .א: מופיעה פעמיים במקרא "ויכלא"לפי המסורה המילה 

בבחינת  נדבתםאת נותנים בני ישראל אינם בזמן ששהדבר בא לרמז ש" כלי יקר"אומר ה( ו' שמות לו) "מהביא
  ".ויכלא הגשם מן הארץ"יתקיים נדבו אז הם התאת מה ש "ויכלא העם מהביא"
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 :מתי ישראל ובכללםהעלון מוקדש לעילוי נשמת כל " נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרהר "מו

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז
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 ( ב-א 'להשמות )" מלאכהששת ימים תעשה  .לעשות אותם' אלה הדברים אשר צוה ה"
 (.שבת ע)" בסיני למשה שנאמרו מלאכות ותשע שלשים אלו - הדברים אלה"

 'איכה א) "על אלה אני בוכיה"פסוק הל על "י ז"שכתב הארשלפי מה  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 
כוונת ו, מלאכהעשיית על ידי חיצוניים אותם את לתקן  םאנחנו צריכיו ,על החיצונים תמרמז "אלה"המילה  (טז

את  םא מבררילשבת יום אבל ב, אבל דבר זה אפשרי רק בימות החול, "תקון"לשון הוא מ" לעשות"הכתוב 
 . ת המלאכהיאסור בעשייום השבת ולכן , החיצונים

 "לאמר' אשר צוה ה"נאמר משכן הגבי לו, "לעשות' צוה ה"גבי שבת מדוע נאמר ל" בעל הטורים"יית שוקעל 
, אף על פי שבמשכן שהיו עוסקים במצות מעשיות דהיינו במלאכת המשכןש" קדושת לוי"מתרץ ה? (ד' שמות לה)

 מלאכהבו שאין עושים  ,שבתיום וב. "'לאמר'' אשר צוה ה"לכן נאמר , עולם הדיבורבזה את קנו יתהם אף על פי כן 
 םמתקניאנו אף על פי כן , בשבתהן העיקר כי תורה ותפלה , בדיבור כגון תורה ותפילהועושים רק מצוות ש, מעשית
 . היכלומר תיקון עולם העשי, "'לעשות'' אשר צוה ה"לכן נאמר . עולם המעשהבזה את 

 

 (ב' ויקהל לה) "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם"
 "עשהת  ששת ימים "ולא  (מנוקדת בפתח' שהאות ת) "מלאכה עשהששת ימים ת  "הכתוב לומר היה צריך , על פניו

 ? בפסוק בפתחש" תעשה"במילה ' אם כך מדוע מנוקדת האות ת. המלאכה נעשית מאליהשמשמעותו היא ש
, (.ב י"ב) "מזונותיו של האדם קצובין לו מראש השנהש"ל "אלא שכוונת הכתוב היא להזכיר לנו את מה שאמרו חז

 איזה אמנם על האדם לבצע . גם אם יתאמץ וישתדל יותר קצב לווהמה שיותר מהשיג ללא יכול והאדם 
 לכן אל וזו במידת השתדלותו  ו תלויהפרנסת הפרנסה אך עליו להבין שאין השגתהשגת השתדלות לצורך 

 שבת יום תפרנסים בכי אותם אנשים המ, השבתשמירת להרבות בהשתדלות ובמיוחד לא על חשבון לאדם 
 לאדם שיש " םחפץ חיי"מתוך מחשבה שבזה הם מגדילים את ההכנסה השנתית שלהם טועים הם ומדמה אותם ה

 כמות היין שיוכל להוציא  לו חבית של יין וחושב הוא שאם יוסף ברז נוסף לחבית הוא יוכל להכפיל את
 יום כך האדם העובד ב. בר איננו נכון והתוצאה היא שהיין שבחבית יגמר מהר יותרדהרי ברור שה. מהחבית
 אותם מה שברור הוא שו, אך בעמל רב יותרשהוקצבה לו הקצבה מקבל את אותה בסופו של דבר הוא שבת 

 . בת אינם מפסידים משביתה זושיום הבתים ממלאכה באנשים השוה
 

 (ג' ויקהל לה" )לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת"
 ( ח"תקוני הזוהר מ" )האי כל מאן דכעיס בשבת כאילו אוקיד נורא דגיהנום"

של הבערת אש  איסורבכך הוא עובר על הו, גיהנוםהאש את מבעיר הוא כאילו בשבת נחשב כל הכועס , כלומר
 "בן יהוידע"רבינו יוסף חיים בשואל . ין זה מותראכי אם גם בימות החול לא רק בשבת אסור לכעוס אלא ש. בשבת

? דווקא" בידו"ל שעלתה "מדוע אמרו חז.( מא קידושין) "אבידו אלא רגזנות רגזן לא עלתה: "ל"חזאת מאמר 
הוא כועס האדם אך כאשר , ים שלווי הידונכתבות בקבמהלך חייו הן אדם עושה הת והעברות שושכל המצוומסביר 

 .שלו רגזנותזה רק ה" בידו"שעשה והן פורחות מידיו ומה שנשאר  תומצופסיד את המ
 

 (לח חשמות ) "במראות הצובאות אשר צבאו פתח אהל מועד נחשת כנו ואת נחשתויעש את הכיור "

והיה משה מואס בהן מפני , בנות ישראל היו בידן מראות שרואות בהן כשהן מתקשטות ואף אותן לא עכבו"
 (י"רש) "ה אלו חביבין מן הכל שעל ידיהן העמידו הנשים צבאות רבות במצרים"אמר לו הקב, ליצר הרע שעשויין
: הרי בכל מלאכת המשכן קבלו תרומה מהנשים שנאמר? משה למאוס בתרומת הנשים" נזכר" מה, ן"הרמבשואל 

הכומז ש .(שבת סד)ידוע לפי המדרש ו, (כב 'להשמות ) "הביאו חח ונזם וטבעת וכומז... הנשים עלויבואו האנשים "
שבכל מלאכת המשכן התערבה מתנת  ן"הרמבמתרץ ו? הוא מאוס יותר מהמראות ובכל זאת לא מאס בהן משה

מתכשיט העשוי כיור הנחשת נעשה כולו אבל , הנשים עם מתנת הגברים ולא נעשה שום כלי על טהרת תרומת הנשים
  .לקבלם עד שנאמר לו מפי הגבורהלכן מאס בזה משה ליצר הרע 

גם כאן הלא  ,הנחושתאת מראות נשים לא רצה לקבל מהמשה שלעובדה אין זה טעם מספיק טוען ש" פנים יפות"ה
. םתכשיטיהכמו בשאר שהביא העם נחושת השאר עם יחד את מראות הנחושת שהביאו הנשים  לערבמשה יכול היה 
גם , י"לפי רש, המראות הוא משום שבמראות אלו הביטו לא רצה לקבל אתמשה " פנים יפות"אלא שלדעת ה

כי תועבת "איסורים אלו ב בוכתו, "שמלת אשה לא ילבש גבר"משום  תן תורהישראל במבני זה נאסר לדבר והגברים 
על כך ', בית הלא תועבה יבלהשלא כדי ם אות לא רצה משה לקבל ןלכ, (ה 'כבדברים " )יך כל עושה אלהקל-א' ה

ארץ הדרך אחר שהגברים נמנעו ממוה מצוהן עשו בהן במצרים יקבל מאיתן את המראות כיון ה ש"אמר לו הקב
 .קשההעבודה הל גלב
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