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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 ד(שמות לה' ) "ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה' לאמר"

 על מנת להשיג שלוש מטרות:  "הקהל"שהפרשה הנאמרת ב " הקדושאלשיךמבאר ה"
 ובכך לתקן את החטא של ההתקהלות לצורך חטא העגל.  ,א. להקהיל את בני ישראל לצורך מצוה

 שגרמו לחטא העגל. הערב רב, את בני ישראל מלהרחיק ב. 
 מצוה הבאה בעבירה.  יהתהג. להדריך אותם שלא 

שתי המטרות הראשונות הושגו בכך שנאמר "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל", והמטרה השלישית הושגה בהזכרת 
 כן. למעשה המשתעשה מלאכה" לומר לנו ששמירת השבת קודמת ששת ימים מצות השבת "

אמר יים להי" כלומר דברים אלו ראוויאמר משהאת שתי המטרות הראשונות, מה שנאמר "לפרש הפסוק שלפנינו בא 
כיון קא ולא מאת הערב רב, שודו "מאתכם" בא לומר "קחו מאתכםבני ישראל". ומה שנאמר "אל כל עדת , ""הקהל"ב

מחדש על  היה להם חלק בהשראתהן לא ראוי שימישראל, לכשכינה את הלקו יסבכך עשו את העגל ושהם אלו אשר 
 . פרדו מהם ולא תלמדו ממעשיהםילמען תוההרחקה היא , ישראל

 

 א( כ 'להשמות )"ויבאו כל איש אשר נשאו לבו" 

נאמרה על המתנדבים נשיאות לב, שנאמר נו אלא מצ וןעל החכמים העושים במלאכה, כיהכתוב נאמר  הרמב"ןלפי 
הוא משום "אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה", שהקרבה למלאכה נקראת נשיאות לב, עם טה. ובלבד נדיבותבהם 

בכל כלל, אבל מלאכה בידיו את למד, או מי שאימן מורה או שלמד את המלאכות האלה מממישהו לא היה בהם ש
מר לו, אני ולוי משה לבא לפנ( ו 'דברי הימים ב יז) "ויגבה לבו בדרכי ה'"ידע לעשות כן, הוא בטבעו שזאת הוא הבין 

 דובר. כל אשר אדוני את אעשה 
 

 " )שמות לה' ל(בשם בצלאל 'קרא ה ראו"

לומר כבר כ ",בשם בצלאל 'קרא ה, "ותדקדקו בשמותדהיינו שימו לב  "ראולבני ישראל "מר משה וא" כלי יקרלפי ה"
 "בצלאל"כי  .במלאכת הקדש םשיהיו עסוקילהיות אלו שהם נבראו כך  עלשמות המורים ה' קרא להם מלכתחילה 
" שדי ילין ביןכמו שכתוב " לשכינה מדוראשר הוא  ,הארוןאת המשכן ואת הוא יבנה שרמז מ ,"אל" "צל"הוא על שם 

ומבין שני הכרובים הסוככים  ,ארוןהשכינתו בין שני בדי את "ל שהקב"ה מצמצם זחפירשו ויג(  'אהשירים )שיר 
שבכל מעשה המשכן היא ראיה הו ,כביכול "אל" "צל"היו  םה לומרכ הצלינו ינוהסכך ע .בכנפיהם על פני הכפורת

וזה ראיה שעל שם הארון הוא  "הארוןויעש בצלאל את "ב ואצל הארון כתאבל  ,בצלאלאת ולא הזכיר  "ויעש"ב וכת
ין הוא לקרבו שבד ורהמ "בן חור" .כי הוא יבנה מקום לתורה אור ,על שם אור התורה "בן אורי" ".אל" "צל"נקרא ב

 .הלוחות שבירתלשגרם  ,נפשו על מעשה העגלאת אל המלאכה הקדושה הזאת יותר מזולתו יען כי חור אבי אביו מסר 
והמקדש נקרא אריאל  ,מטה יהודה שנמשל לגור אריהשהיה מאת חור  הרגובזמן עשית העגל ז"ל )סנהדרין ז( פי חכי ל

להורות שמקום השכינה אינו תלוי  ,היה רחב מלפניו וצר מאחוריו כך המשכן ,מלפניו וצר מאחוריו שרחבכארי זה 
בחר הקב"ה לשכינתו מקום צר להורות  ל כןע ,ושמי השמים לא יכלכלוהו אף כי הבית הזה השמיםכי  ,םיבהרחבת ידי

 . ומכל מקום בחר לו במקום צראחר ישראל ויתר על כבודו להתקומם במקום  ולכבוד ,שאינו נגבל בשום מקום
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  מלאכה יומת" )שמות לה' ב( יהיה לכם קדש שבת שבתון לה׳ כל העושה בו"וביום השביעי 

בין אלו מזרח לב םשוכניאלו הבזמן שמירת שבת בין  יםרבם זמני ייש הפרשש רבינו החיד"א ב"פני דוד"מבאר 
הארץ שהוא תחת  ,פי זמן גן עדןלשהוא  ,שובתים בשמיםבו זמן ששביתתם שונה מהן מז ,רובםלו .מערבהשוכנים ב

 רבינו החיד"א. מבאר נמסרה לכל אחד מישראל כפי מקום ישיבתושהשבת כתב הרדב"ז מביא את מה שה, ווקו השו
, ואין לך אלא מקומך ושעתך, לכםשהשבת מסורה מסביר  "קדש לכםיהיה "שנאמר בר רמוז בפסוק שלפנינו. מה שהד

 "אישמשקל "על  ,הוא שבת קטן "שבתוןומה שנאמר "מורה על השבת העיקרי בשמים ממעל,  "שבת"ה שנאמר מו
שבתון שאינו זמן שבת ומר שגם ה" בא ללה׳ומה שנאמר "בו,  יםשבת כפי המקום שעומדלא וה היוכ, וה"אישון"ו
בשבת כפי מקומו  "כל העושה בו. ומה שנאמר "שיהיה כמה שעות שהם חול, מכל מקום הוא לה׳ ,עיקרי בשמיםה

 . מושב שלוהפי מוזהר לכל אחד  "לא תבערו אש בכל מושבותכםוגם בהמשך נאמר ". "יומת"שהוא שבתון, 
 

 ג( 'להשמות ) "לא תבערו אש"

כלי לכל והיא משמשת  היות ,, מכל מקוםתקלקלעל פי הרוב מאף על פי שההבערה בעצמה היא " שספורנומבאר ה"
 . היא אסורה בשבתלכן המלאכות או לרובן 

  

 כ( משה" )שמות לה' מלפניישראל  עדת בני ויצאו כל"

. מלפני משהכשיצאו  לאחוריהם כולם שהלכו תומשמעו "מלפני" לשוןשה "הנצי"ב מוולוז'ין ב"העמק דברמסביר 
 תלמידים לפני ברידהוא משום שבשאר המקומות משה  ,מקום בכלאשר מ יותר כאןדווקא  הכתובזאת  פרשומה שמ

 להודיעהכתוב ה רצו "ישראל בני עדת כל" עם דברמשה מ ,כאן אבל. כן עשוהם ש טוופשנו, ממ תורהשבאו לקבל 
 אל משה ויצאו לאחוריהם.  בכבוד נהגו שכולם

  

 (כב' לה" )שמות נשים על הנשיםויבואו הא"
תכשיטיהן את לשלול מהן שהאנשים באו עם הנשים כדי לומר וונת הכתוב כ" שמבעלי התוספותדעת זקנים מבואר ב"

שמחות וזהירות במלאכת שמים היו הנשים בכל זאת ו וטבעת וכומז" חח ונזםלטבת מלאכת המשכן, כמו שנאמר "
 " )שמות לה' כו(. כל הנשים אשר נשא לבן אותנה"כדכתיב 

מהן את שבמעשה העגל לקחו , משום זכו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חדשעוד מבואר שזה הטעם למה ש
במעשה אבל  כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם" )שמות לב' ג(ויתפרקו ות הכתוב "תכשיטיהן בעל כרחן כמשמע

ניסן שהכוונה היא לראש חודש ונראה  ש ליום טובאש חודתן להם רילפיכך נת התכשיטים שמחו בנתינהן המשכן 
 .השנהאשי החודשים של כל ראת משמרות הן  אש חודששבו הוקם המשכן ואגב אותו ר

  

 ז(שמות לו' ) "והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אותה והותר"

מבואר , )שמות לו' ה(" מרבים העם להביא מדי העבודה למלאכהלכאורה הכתוב שלפנינו מיותר, הלוא כבר נאמר "
מעט, כגון ביאו מין אחר האבל מ חד הביאו הרבהמין אמלומר שהיה אפשר  ,לפי הפסוק הראשוןש" פנים יפותב"
ל למלאכת הזהב עבמידה כזו שניתן נהיה למלא את החסר מרובה היתה כסף אך כמות ה תמועטהיתה זהב כמות הש

כל המינים מש "המלאכה היתה דים לכל המלאכההכתוב ומציין ש" ידי מכירת מותר הכסף וקניית זהב תמורתו. לכן בא
 . והותר דיה היהנדרשים 

  

יצונה חפת היריעה השב שהברת כן עמחצה במקת חשפת היריעה הא לת עלאת תכללש "ויע

 א( ' ילושמות ברת השנית" )מחב
". מדוע בכל זאת צוה ה' את משהויעש כאשר די היה לכתוב ", נראה מיותר פרטיםלכאורה כל פירוט העשייה לפרטי 

ל ע)ב"ר ס, ח( במדרש ז"ל על פי דברי ח " הקדושחייםאור הה"חוזר הכתוב ומפרט לפרטי פרטים את העשייה? מתרץ 
שהכתוב מתאר את הסיפור בפירוט רב וחוזר עליו פעם , בעת שהלך להביא אשה ליצחק ,פרשת אליעזר עבד אברהם

. כך גם אצלנו,  " )מדרש(שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים יפה"ו נוספת והטעם הוא משום שהדבר חביב
  . חביב עליוממה שחוזר מפרט הכתוב לפרטי פרטים לומדים אנו שמעשה המשכן ין מעשה המשכן, יבענ

 

 א(  )שמות לז'" בצלאל את הארוןעש "וי

שאר " שאת משך חכמהצלאל" מבאר ה"נאמר "ויעש" באופן סתמי ורק על הארון נאמר "ויעש בשאר כלי המשכן ב
עשה בצלאל הארון ש אבל ,לבא ידלעתיעשו י וגם נשהבבית הן ראשון והבבית הן  ,ר כך גם אחריםאחכלי המשכן עשו 

אבל ביתר  "לאלצויעש ב"מר נאל הארון צרק אולכן  ,קיים לעולםנשאר ארון בצלאל , כך שאחרארון ז לא עשו נגנ
 .  "ויעש" רקאלא נאמר לאל צבנזכר שם  לאהכלים 
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