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 ויקהל
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ה ''ַוַיְקֵהלפרשתנו עוסקת במלאכת המשכן והקמתו, אך כהקדמה לכך מזהירה על השבת:  ת מֹשֶׁ ל אֶׁ  ְבֵני ֲעַדת כָּ

ֵאל ר ִיְשרָּ ם ַויֹאמֶׁ ה ֲאֵלהֶׁ ִרים ֵאלֶׁ ר ַהְדבָּ ה ֲאשֶׁ ם ַלֲעשֹת' ה ִצוָּ ת ֹאתָּ ִמים ֵששֶׁ ה יָּ שֶׁ ה ֵתעָּ אכָּ  ַהְשִביִעי וַביֹום ְמלָּ

ה ם ִיְהיֶׁ כֶׁ ש לָּ תֹון ַשַבת קֹדֶׁ ל' ה ַשבָּ ה כָּ עֹשֶׁ ה בֹו הָּ אכָּ ת ְמלָּ ם ְבכֹל ֵאש ְתַבֲערו ֹלא יומָּ ת ְביֹום מְֹשבֵֹתיכֶׁ " ַהַשבָּ

 (שם ב י"רש) השבת'' את דוחה שאינו לומר המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם ''הקדיםג( -)שמות לה, א

כידוע המלאכות האסורות בשבת אינן מפורטות במקרא; הגמרא לומדת את מספר המלאכות מהביטוי 'אלה הדברים' 

 -'''דברים'  )שבת ע.(בסיני''  למשה שנאמרו מלאכות ותשע שלשים אלו הדברים' 'אלה 'הדברים' '''דברים'המוזכר בפרשה: 

והשאלה מתבקשת: מדוע התורה ראתה  )רש"י(ט'' ''ל הרי ו''ל בגמטריא -'אלה'  שלשה, הרי חד לרבות - ''ה תרי, משמע

לנכון להזהיר דווקא על מלאכת הבערה ולא על אחת משאר לט' מלאכות? מה המיוחד במלאכה זו מכלל המלאכות עד 

 שיש צורך לציין אותה בנפרד? כך שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א.

 חלוקת תנאים המתייחסת למלאכה זו. רבי יוסי אומר, הבערהחז"ל תירצו שאלה זו בדרכים שונות. מובאת בגמרא מ

אלא  סקילה או כרת מתחייב אינו עליה כשאר מלאכות והעובר מלאכה אב מלאכת הבערה אינה דהיינו, יצאת ללאו

 שאם אמינא ''דהוהללמד על חילוק מלאכות,  דהיינו, יצאת הבערה לחלק: אומר נתן רבי מלקות כשאר לאווין שבתורה;

 היא שהבערה כלומר, כשם (חכמים שפתי) לחלק'' יצאה לכך אחת חטאת אלא חייב שאינו אחד בהעלם מלאכות ט'"ל עשה

 .מלאכה בנפרד אב חייבים על כל כך עצמה בפני עליה וחייבים, מלאכה אב

אמנם רוב הפוסקים פסקו להלכה כדעת רבי נתן, אולם יש לעיין מהו טעמו של רבי יוסי. מדוע חילק הקב"ה בין מלאכת 

 מבעיר לשאר מלאכות לחייב עליה לאו בלבד? 

כפי , בראשית במעשה הבריאה מלאכת את שסיים לאחר ה"הקב שביתת מעין אומר הרב: אנו מחויבים לשבות בשבת

ת ִכי" :שנאמר ִמים ֵששֶׁ ה יָּ שָּ ת' ה עָּ ַמִים אֶׁ ת ַהשָּ ץ ְואֶׁ רֶׁ אָּ ַבת ַהְשִביִעי וַביֹום הָּ ַפש שָּ ועל כן אנחנו  (יז, לא שמות) "ַוִינָּ

שובתים מאותן מלאכות שהקב"ה שבת ביום זה. אלא שישנה מלאכה אשר ממנה לא שבת השי"ת, שכן לא נצרכה 

 שאנו הסיבות אחת דו חז"ל במסכת פסחים שהאש נבראה במוצ"ש; זולבריאת העולם, והיא מלאכת הבערה כפי שלמ

 ממלאכת שהשביתה כיוון, כן ועל. הראשונה השבת במוצאי בריאתה במוצ"ש בגין האש' מאורי ברכת 'בורא מברכים

 עליה חייבים ולכן מוחלטת מלאכה שהיא אינה נחשבת יוסי רבי סובר, מלאכות שאר משביתת שונה הייתה הבערה

  .המלאכות כשאר סקילה ולא מלקות כשאר לאווין

ועדיין יש להבין מה מסתתר מאחורי רעיון זה להזכיר את מלאכת הבערה לחוד, ובכלל מדוע לציין איסור מלאכות שבת 

 בסמיכות למלאכת המשכן כשהציווי על השבת מוזכר במקומות רבים בתורה?

ר ְמַלאְכתֹו ַהְשִביִעי ַביֹום ֱאֹלקים ַוְיַכל": אומרת התורה הרב, אומר ה ֲאשֶׁ שָּ  מפורש בפסוק זה )בראשית ב, ב( "עָּ

ְך" בהמשך נאמר: אולם סיים את כל המלאכה הנדרשת לבריאת העולם; ה"שהקב רֶׁ ת ֱאֹלקים ַוְיבָּ  ַהְשִביִעי יֹום אֶׁ

ַבת בֹו ִכי ֹאתֹו ַוְיַקֵדש ל שָּ ר ְמַלאְכתו ִמכָּ א ֲאשֶׁ רָּ  שהוא ברא רק, נעשה הכל לא שעוד משמע (שם) "ַלֲעשֹות ֱאֹלקים בָּ

  לעשות'. אלוקים ברא 'אשר ומאידך עשה' 'אשר נאמר אחד בולטת: מצד הסתירה כן אם. במטרה להמשיך לעשות

  .בבריאה פעיל ויהיה בעשייה חלק ייטול שהאדם באופן העולם את ברא ה"שהקב אלא

 בית כביכול בנה ה"הקב, העולם של הבית' כעין 'חנוכת היא שהשבת אמרו הראשונים: נוסף פירוש מוסיף והנה הרב

 עושה ביום ובו באדר א"י-ב לדוגמה ומסיים ארמון בונה ודם בשר כאשר מלך. הבית חנוכת הנקרא עולם וכשסיים ערך

שהוא  רק, חשוב תאריך הסיום הינו שתאריך ראיה אין אולם, בשבילו מאוד חשוב שהארמון הדבר מוכיח, הבית חנוכת

 ולא יום באותו החגיגה את עורך היה אזי המלך באדר ח"כ-ב מסתיימת אילו המלאכה היתה בא לציין את סיום הבניין;

 כבר החגיגה את לערוך אלא הסיום עד להמתין לא מחליט והמלך הסתיימה טרם המלאכה אם לעומת זאת. אדר א"י-ב

 את הקדים המלך הושלם טרם שהארמון למרות שכן, יום אותו של החשיבות על מוכיח שהדבר הרי, חודש בראש

 .המסוים יום לאותו המסיבה

 אזי לא, בית חנוכת ולאחר מכן הקב"ה היה עורך לחלוטין מסתיימת הייתה הבריאה אילו: העולם בריאת גבי הוא הדין

 שבת, מוצאי עד האש נבראה טרם שכן, הושלמה לא שהמלאכה אולם כעת חשוב; יום הינו שיום השבת ניכר היה

 שביתה היתה וממילא היום, חשיבות על מוכיח הרי שהדבר בשבת, דווקא הבית חנוכת את עושה הקב"ה ואעפ"כ

 המלאכה לא אם גם המשכן בניית ממלאכת לשבות צריכים ועל כן ,מושלם לא עדיין שהעולם למרות ממלאכה

 .הסתיימה

ם ְבכֹל ֵאש ְתַבֲערו ''ֹלא כאן דווקא כתבה התורה כעת מובן מדוע ת ְביֹום מְֹשבֵֹתיכֶׁ  שבת ה"שהקב כשם: לומר "ַהַשבָּ

 ההסבר זהו .הושלם לא שעדיין למרות המשכן מעשיית לשבות צריכים אנחנו אף נבראה, שהאש טרם למרות מהבערה

 .שבת דוחה אינה המשכן מלאכת מדוע

 העולם?ומה ההסבר שמלאכות המשכן הן אותן המלאכות שבהן נברא 

 כה' אדר א' תשע"ו 835גיליון מס'  



א כֹל" יתברך, שנאמר: לכבודו נברא כעין משכן העולם אומר הרב, בעצם אִתיו ְוִלְכבֹוִדי ִבְשִמי ַהִנְקרָּ  ַאף ְיַצְרִתיו ְברָּ

ובתוך המשכן הגדול הזה הקב"ה ברא מרכז קטן יותר אשר יקריבו שם קרבנות, ושם יתגלה כבודו  (ז, מג ישעיהו) "ֲעִשיִתיו

 בעוצמה גדולה יותר; על כן אותן המלאכות הנדרשות לבריאת העולם, הריהן נדרשות לבניית המשכן.

ַמִים", הבריאה בכל' ה את יגלה החכם'. ה כבוד את מעלים שהוא כיון, העלם מלשון הוא העולם מאידך  ְמַסְפִרים ַהשָּ

 שבכל וטובותיך נפלאותיך ועל, עמנו יום שבכל ניסך ''על', ה ביד להבחין אפשר הבריאה בכל (ב, יט תהילים) "ֵאל ְכבֹוד

מאומה  פועלים אנו שאין להזכיר, השבת לנו ניתנה ועל כן, הטבע מעשי היא הבריאה שכל סבור חכם שאינו מי .עת''

 כמנהגו עולם, יורד הגשם, זורחת השמש להתקיים: ממשיך והעולם ממלאכה שובתים אנחנו בעולם;הפועל  ה' הוא אלא

 הוא הדין בהקמת המשכן האדם צריך לדעת שלא הוא היוצר אלא ה' הוא הפועל.  .נוהג

  

 נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל "לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאאאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר לעילוי נשמת 

בן יעקב משה, מתתיהו  הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיאאריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עישה,  בן

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,רחמים בן חנהדודי בת גלים הי"ד, 

ברוריה בת שרה בת שולמית, שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה, 

פרלה בת גוטי,  יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה, בת שרה, רחל בת סוליקה, אלסירה מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , שרה בת מריםשרה בת קיז'ה
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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