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  ]ז[

ֵאת ַקְלֵעי ֶהָחֵצר ֶאת ַעֻּמָדיו ְוֶאת ֲאָדֶניָה ְוֵאת ָמַס ַׁשַער ) לה, יז(

  ֶהָחֵצר:

  ב לשון זכר "עמודיו", ולשון נקבה "אדניה"מדוע כתו

 אדני כי 1ירמוז. אדניה ואת עמודיו את החצר קלעי את) יזלה, (

 אדניה אמר לכןו ,נחושת כן גם) טו פסוק( האהל לפתח המסך

  .2המסך על בהנק בלשון

  

                                                 
על חצר לשון זכר  מדוע כתוב ,ביאורדלשון הכתוב צריך  ,[ז] תוכן דבריו 1

את וז"ל "ופירש רש"י  .ואדניה לשון נקבה ,עמודיו לשון זכר ,ולשון נקבה

זכר ולשון נקבה, וכן דברים  הרי חצר קרוי כאן לשון -עמודיו ואת אדניה 

מכל מקום עוד צריך  ,". ואף על פי שרש"י מיישב פשוטו של מקראהרבה

אף ש ,לשון זכר ולשון נקבהבפסוק אחד כתוב  לצחות הלשוןמדוע  ,טעם

לצחות הלשון בפסוק אחד  מכל מקום, ,על פי שחצר לשון זכר ולשון נקבה

  אחד.כתוב לשון לצריך 

עולה על החצר  ,אדניה ,אף על פי שפשט הכתובש ,ומבאר המשך חכמה

אלא מפרש הטעם  ,י[ואין המשך חכמה חולק על רש" ,כפירוש רש"י

 ,], לכן מדקדק המשך חכמה לכתוב "ירמוז"ונקבה שהכתוב נוקט לשון זכר

כדכתיב לעיל (כו,  ,שגם אדני המסך היו נחושת ,הכתוב מרמזמכל מקום 

לרמז שאין המילה אדניה עולה רק  ,לכן שינה כתוב אדניה לשון נקבה לז),

הרי ודאי ד ,[ואין כונת המשך חכמה שמסך הוא לשון נקבה .על החצר

ששינה הכתוב לכתוב לשון  אלא ,החצרעל פשט הכתוב שאדניה עולה ש

  .אלא על המסך גם כן] ,שאינו עולה רק על החצר ,כדי לרמז ,נקבה

מדוע כתוב לשון זכר "עמודיו", ולשון נקבה תמצית דבריו:  2

 עולה על ,אדניה ,אף על פי שפשט הכתוב, שבאר. ומ"אדניה"

 שינה הכתוב לכתוב אדניה לשון ,בדרך רמז ,מכל מקוםהחצר, 

שגם  ,אלא אף על המסך ,לרמז שאינו עולה רק על החצר ,נקבה

  אדני המסך היו נחושת.

  

צריך  "ויבאו האנשים על הנשים"[ח] תוכן דבריו, דהנה לשון הכתוב  3

" עם הנשים וסמוכין אליהם -על הנשים וז"ל "רש"י לפיכך פירש  .ביאור

  ]ח[

ָוֶנֶזם  ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ֹּכל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח) לה, כב(

 ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִניף ְּתנּוַפת ָזָהב ַלה':

  מה הפירוש "ויבאו האנשים על הנשים"

 ]ןומיית(ומייתו) [ תרגום. הנשים על האנשים ויבאו) כבלה, (

. הנשים על בעודן, הנשים מעל שהביאו ,3פירוש כו'. גובריא

 להדיוט מתסר לא ם"לעכו זה כוס דאומר, אהוהנר. י"רש יעויין

 מתסר לעבודת גילולים מוקצה משום אבל, (עבודה זרה מד, ב)

"ועל" אינו  " פירושו באו, כפשט הכתוב.ויבאו" ,ולפי פירוש רש"י .עכ"ל

שבאו האנשים עם הנשים  ,. פירוש"עם"אלא  ",על"מתפרש כפשוטו לשון 

 ,ומפרש רש"י ",עםלא "ו "על"מדוע כתיב  ,להביא תרומה לה'. אלא דקשה

הוא דעל  ",על"ב לכן כתו ,שהאנשים באו סמוך לנשים ,שמרמז הכתוב

פקודי סימן י מבואר במדרש תנחומא (ובאמת פירוש רש". לשון סמיכות

בשעה שבא משה ואמר לישראל קחו מאתכם תרומה שמחו ) וז"ל "יא

שמחה גדולה והביאו הנדבה בשמחה ובזריזות, ראה מה כתיב ויבאו 

שבאין האנשים והנשים  ,זה עלשהיו דוחקין זה  ,האנשים על הנשים

   ע"כ. "בערבוביא ומביאין הנדבה

שתרגם  ".הביאו"אלא  ,אין פירושו באו "יבאוו"שאבל אונקלוס מפרש 

 ,"באו" היינוד כפירוש רש"י שאם היה מפרש ",הביאו"פירוש  ,"ן"ומיית

לפי אלא ש .כמו שמפרש בכל מקום ויבאו "ואתו" ,היה מתרגם "ואתו"

זה בא  .מהו פירוש הכתוב שהביאו על הנשים ,תרגום אונקלוס צריך לבאר

ר פירוש האונקלוס תלוי בתרגום המילה עיקש[וכיון  .המשך חכמה לבאר

 ,. ודעשתרגם ומיתן ,העתיק המשך חכמה רק מילה זובדקדוק לכן  ,"ויבאו"

ודבר מצוי ביותר  ,שבנדפס מועתק "ומיתו". ואין לי ספק שהוא טעות סופר

להחליף בין וא"ו לנו"ן סופית. כי לא נמצא נוסח ומיתו בתרגום אונקלוס. 

בזה בעיקר ואין נפקא מינא  ,פירושו הביאו ",מיתוו"גם הנוסח  ,ומכל מקום

  דברי המשך חכמה].

שהביאו על  ,פירוש הכתובכך  ,שלפי תרגום אונקלוס ,ומבאר המשך חכמה

שהביאו האנשים נדבה לה' את תכשיטי הנשים מעל  ,פירושו ,הנשים

שמה שכתוב , ומעליהם הביאו אותן ,ושטות בהןכלומר שהיו מק ,הנשים

  הוא נסמך לתכשיטים הכתובים לאחר מכן חח ונזם וכו'."על הנשים" 

 ,לא היו על הנשים ממשו פרקו שכל התכשיטים שכברכיון  ,והטעם בזה

טי הנשים שנטלו ישהקצו האנשים את כל תכש ,כבר הוקצו לעבודה זרה
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 ב

' ד פרק שמח אור יעויין[ (ראב"ד איסורי מזבח ד, ד)לגבוה

 אלהיך אלה, נג זרה עבודה במסכת אמרו 4לכן]. מזבח מאיסורי

 לעשות חושבין היו כן אם ,הרבה עגליםל שאיוו מלמד 'כו

 הביאו לכן ת גילולים,לעבוד מוקצה והוו, עגלים עוד יטיןמתכש

, מוקצה חשש בהם שאין, הנשים על בעודן 'כו נזם התכשיטין

                                                 

 ,לכן הביאו תרומה לה' מהתכשיטים שהם מעל הנשים ,מהם לעשות עגל

לא אפילו ש ,התכשיטים שלא היו עליהםל אב ,שלא הוקצו לעבודה זרה

   .כבר נאסרו לגבוה מדין מוקצה ,נעשה מהם העגל

מדוע הקצו את שאר  ,הא כיון שכבר נעשה העגל ,אלא שיש לדקדק בזה

נג, ( בעבודה זרה דאמרו חז"ל ,והביאור בזה .תכשיטי הנשים לעבודה זרה

המשך חכמה  [לכן שינה ,היינו עגלים הרבה ,שהיוו להם אלוהות הרבה )ב

רצו האנשים לעשות עוד  ,ואף על פי שכבר נעשה העגל .בלשון חז"ל]

  .לעבודה זרה ,כל תכשיטי הנשים שנטלו מהםאת והקצו  ,עגלים

האומר בית זה ) "ב ,עבודה זרה מד(אמרו חז"ל הא  ,אלא שעוד יש לדקדק

לא אמר כלום, שאין הקדש  -לעבודת כוכבים, כוס זה לעבודת כוכבים 

שאין נעשה מוקצה לעבודה זרה בדיבור בלבד,  ,מבואר ,"ת כוכביםלעבוד

אם כן מדוע היו צריכים להביא דוקא  ,ד), איסורי מזבח ד(רמב"ם הוכן פסק 

והרי התכשיטין שבידם שנטלו מהנשים ולא נעשה מהם העגל  ,מעל הנשים

י שיטת על פהמשך חכמה באר ומ .שאין הקדש לעבודה זרה ,לא נאסרו

שבדיבור בלבד נעשה מוקצה  ,ופוסק ,ולק על הרמב"ם (שם)הראב"ד שח

אמרו חז"ל שאף על פי ש ,מבאר שיטתו אור שמח (שם), ובלעבודה זרה

 ,אבל לגבוה ,אסור להדיוטיות היינו לה ,אין הקדש לעבודה זרהש(שם) 

שהם לא  ,לכן נטלו רק תכשיטין שעל הנשים ,אפילו בדיבור בלבד נאסר

  .הוקצו לגבוה

מדוע התכשיטין שעל הנשים היו מותרים  ,דלפי זה ,ד יש לדקדקאלא שעו

 ,שאף על פי שהאנשים לא הקצו את התכשיטין שעל הנשים לגבוה ,לגבוה

 ,ן לגבוה, יש לחשוש שהנשים עצמם הקצו את התכשיטין שלהמכל מקום

לפיכך הביא המשך חכמה  .ורצו להביא עוד תכשיטין לעשות עוד עגלים

את דהנשים לא רצו להביא  פרשה כא, י)רבה פנחס (במדבר  דברי חז"ל

לפיכך אין  ,בעל כורחם ,תפרקווי (לב, ג) דכתיב ,התכשיטין לאנשים

לפיכך התכשיטין שעל  ,לחשוש שהנשים הקצו את תכשיטיהן לעגלים

ובזה  ,ולא התכשיטים שלא היו על הנשים ,הנשים היו מותרים לגבוה

"ויביאו  :וכך פירוש הכתוב .וסמיושב היטב פשוטו של מקרא לפי אונקל

  התכשיטים] מעל הנשים".את האנשים [

דפשוטו הוא  ,אינו כפשוטווהנה לפי תרגום אונקלוס לשון הכתוב "ויבאו" 

 "על"והוא מפרש "יביאו". ולשון הכתוב "על" הוא כפשוטו,  ,לשון "באו"

פרשה  ,פינחס(במדבר רבה,  לעגל נזמיהן ליתן רצו לא הנשיםד

 .6ק"ודו. כרחם בעל ,5ויתפרקו כתוב שכן ,. ועוד), יכא

  

  ]ט[

 ",ועל" , שבאו,ויבאו" הוא כפשוטו" ,ממש. אבל לפירוש רש"י הוא להפך

  אלא סמוך לנשים. הנשים, שלא באו על ,הוא לא כפשוטו

שהאנשים באו  ,ושני הפירושים אמת ,ובאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים

והביאו את התכשיטים  ,יה להביא תרומה סמוך לנשיםבבשמחה ובערבו

לכן  ,שכולל את שני הפירושים ,זהבלשון לכן כתבה תורה  ,שעל הנשים

שרש"י ותרגום אונקלוס משלימים זה את  ,ברש"ילעיין  חכמה ציין המשך

 .זה. זה תוכן דברי המשך חכמה
  וצריך לעיין בכתב היד.לא ברורה.  "וכן"המלה  4

אותו הדור היו ) ", יבמדבר רבה (פרשת פינחס פרשה כאב חז"ל ז"ל 5

שאמר להן אהרן  ,שכן את מוצא ,הנשים גודרות מה שאנשים פורצים

הב אשר באזני נשיכם ולא רצו הנשים ומיחו (שמות לב) פרקו נזמי הז

שנאמר ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב וגו' והנשים לא נשתתפו  ,בבעליהן

" ע"כ. וכלשון זה איתא גם במדרש תנחומא פנחס (ז, עמהן במעשה העגל

-שמות פרק לב, בכתוב (דלמדו זאת חז"ל ממה ש ,ז). ומפרש המשך חכמה

ן ָּפְרקּו ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ַוֹּיאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֲהרֹ ) "ג

ְוָהִביאּו ֵאָלי:  ַוִּיְתָּפְרקּו ָּכל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוָּיִביאּו ֶאל 

אלא האנשים פרקו להם  ,משמע שהנשים בעצמם לא פרקו נזמיהם ,"ַאֲהֹרן

באזני וז"ל " )שם(רש"י למה שפירש נו סותר [ואי בעל כורחם.מאוזניהם 

אמר אהרן בלבו הנשים והילדים חסים על תכשיטיהן, שמא יתעכב  -נשיכם 

 ," עכ"להדבר, ובתוך כך יבא משה, והם לא המתינו ופרקו מעל עצמן

, ולא המתינו שיניחו להם דהכונה שהאנשים פרקו מעל נשיהם בעל כורחם

  מרצונם.

. מה הפירוש "ויבאו האנשים על הנשים"ת דבריו: תמצי 6

ומבאר, דלפי תרגום אונקלוס לשון הכתוב "ויבאו" אינו כפשוטו, 

דפשוטו הוא לשון "באו", והוא מפרש "יביאו". ולשון הכתוב 

"על" הוא כפשוטו, "על" ממש. אבל לפירוש רש"י הוא להפך, 

שלא באו  "ויבאו" הוא כפשוטו, שבאו, "ועל", הוא לא כפשוטו,

על הנשים, אלא סמוך לנשים. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, 

ושני הפירושים אמת, שהאנשים באו בשמחה ובערבוביה להביא 

תרומה סמוך לנשים, והביאו את התכשיטים שעל הנשים, לכן 

  .כתבה תורה בלשון זה, שכולל את שני הפירושים
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 ג

ַהָּנִׁשים ֹּכל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם  ַוָּיֹבאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל) לה, כב(

 ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי ָזָהב ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ֵהִניף ְּתנּוַפת ָזָהב ַלה':

  מדוע רק כאן כתוב נדיב לב

 שדברים ,7פירוש. וטבעת ונזם חח הביאו לב נדיב כל(לה, כב) 

 היה ושם, א, דס שבת עיין, עבירה להרהור האדם מביאים אלו

 ,לב נדיב וזהו, באמת יתברך השם רצון ועשיית היצר התגברות

  .8והבן, הלב בהשכלת פירוש

  

  ]י[

                                                 

  

רק באלו  ,בכל הפרשה לא כתוב נדיב לבלבאר מדוע , [ט] תוכן דבריו 7

דדברים  על פי שאמרו חז"ל בשבת (סד, א) ,חח ונזם כו'. ומבארשהביאו 

ולכן כשיצאו למלחמת מדין הביאו כפרה  ,ידי הרהור עבירהאלו מביאים ל

, ובאו לידי שהיה להם ממה שזנו עיניהם מדברים הללו ,על הרהור עבירה

 ,איך הביאו דברים אלו למשכן ,על פי זה יש לדקדק ,והנה. הרהור עבירה

 לב", אלא שמפני זה כתוב "נדיב ,והרי הם מביאים לידי הרהור עבירה

ונדבו את לבם  ,ו על יצרםרשהם אלו שהתגב ,דרק נדיב לב הביאו ,לומר

ולהם לא היה הרהור עבירה מדברים  ,לעשות רצון ה' יתברך באמתלה' 

שאין מחשבת עריות מתגברת " ,שנדב לבו לה' ,לב ב כאן נדיב, לכן כתואלו

לכן דקדק המשך  ,, כא)רמב"ם איסורי ביאה כב" (אלא בלב פנוי מן החכמה

אי אפשר לנדב את לבו ש ,שנדיב לב פירוש בהשכלת הלב ,חכמה לפרש

 בהשכלה באמת. אלא ,לה'
כיון שדברים הללו תמצית דבריו: מדוע רק כאן כתוב נדיב לב.  8

ולא בא על ידי זה  ,ורק מי שנדב לבו לה' ,רהור עבירהמביאים ה

  הביא דברים אלו. ,לידי הרהור עבירה

  

ֲאֶׁשר ִנְמָצא  ִאיׁשְוָכל בפסוק כג כתוב "מדוע א.  :ליישב תוכן דבריוי] [ 9

ְמָצא ִאּתֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר נִ אלא כתוב " ,ובפסוק כד לא כתוב איש ,כו'" ִאּתֹו ְּתֵכֶלת

מה הכונה  ,"ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעֹבָדהמדוע בעצי שיטין כתוב " . ב."ֲעֵצי ִׁשִּטים

  בזה. 

וכל מי שהביא  ,ולא של יחידציבור  צריך להיות של המשכן היהד ,ומבאר

(יומא לה, ב. ועוד  היה צריך למוסרו לציבור ,דבר למלאכת המשכן

 ,ה קטן אינו יכול להקנות מהתורהוהנ .דהיינו להקנותו לציבור ,מקומות)

ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתוֹ ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותוַֹלַעת ָׁשִני ) כד-כגלה, (

יאּו:  ָּכל ֵמִרים ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים ְוֹעֹרת ֵאיִלם ְמָאָּדִמים ְוֹעֹרת ְּתָחִׁשים ֵהבִ 

ְּתרּוַמת ֶּכֶסף ּוְנֹחֶׁשת ֵהִביאּו ֵאת ְּתרּוַמת ה' ְוֹכל ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתוֹ ֲעֵצי 

  ִׁשִּטים ְלָכל ְמֶלאֶכת ָהֲעֹבָדה ֵהִביאּו:

 מדוע כתוב בפסוק כג איש אשר נמצא ובפסוק כד לא כתוב איש

 ,שבע בארה 10)ד, צד( ויגש פרשת רבה 9במדרשכד) -(לה, כג

ממגדל צבעים  לוי מר רביאכו'  אברהם שנטע ארזים לקוץ שהלך

 כוונת. כו' הארון קדושת משום איסור בהן נוהגים והיו כו' כו'

 םווהכנ יעקב שהביא מה היה ,שהביאו שטים דעצי, המדרש

דדוקא מאיש  ,כו'" ְוָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְמָצא ִאּתֹו ְּתֵכֶלתלפיכך כתוב בפסוק כג "

נטלו  אבל עצי שיטין ,כיון שאינו יכול למסרו לציבור ,נטלו ולא מקטן

 ,ע אותם יעקב אבינוטכיון שמובא במדרש שעצי שיטין הללו נ ,מקטנים

ונזהרו לעשות בהם מלאכה כי היו  ,בשביל המשכן והביאום אתם ממצרים

וכל מי שהיה בידו עצי שיטין קיבל  ,מוקדשים להקדש עבור מלאכת המשכן

דקיימא לן  ,לפיכך אף מקטנים היו מקבלים ,אותם מאבותיו עבור המשכן

ואפילו לזכות  ,דקטן זוכה לעצמו מדאורייתא אם דעת אחרת מקנה אותו

אבותיו  ,ובעצי שיטים הדרין (סח, ב ד"ה קטן), כמבואר בתוס' סנלאחרים

דיכול למוסרו  ,מקבלים מהקטן , לכן היוזיכו על ידו למלאכת המשכן

כיון שדעת אחרת מקנה אותו על ידו  ,שיש לו כח להקנות לאחרים ,לציבור

, דלכן בכל הדברים כתוב איש ,ובזה מיושב היטב כל הדקדוקים .לאחרים

ולכן  ,שאין כן עצי שיטין קבלו מקטנים מה לים מקטנים,בשלא היו מק

זה תוכן  כי הם מוכנים למלאכת המשכן. ,כתוב בעצי שיטין לכל מלאכה

 דבריו.
[מו, א] ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא ) "ד, צד ,בראשית רבה (ויגשז"ל  10

אמר רב נחמן שהלך לקוץ ארזים שנטע אברהם  ,בארה שבע, להיכן הלך

(בראשית כא) ויטע וגו', כתיב (שמות  דאת אמרה זקינו בבאר שבע, היך מ

כו) והבריח התיכון בתוך הקרשים, אמר ר' לוי והבריח התיכון שנים 

ושלשים אמה היו בו, מהיכן מצאו אותו לשעה, אלא מלמד שהיו מוצנעין 

לה) וכל אשר נמצא , (שמות וא ההוא דכתיבעמהם מימות יעקב אבינו, ה

מר ין כתיב כאן אלא אשר נמצא אתו, אאתו עצי שטים, אשר ימצא אתו א

ולא נמצא בהם  ,והביאום עמהם למצרים ,ממגדל צבעיא קצצום ,לוי רבי

והיו נוהגים בהם איסור  ,אעין דשטים הוה במגדלא .לא קשר ולא פקע

אמר להם  משום קדושת הארון, אתון ושאלון לרבי חנינא חבריהון ורבנן,

  " ע"כ. אל תשנו ממנהג אבותיכם

והיו נוהגים בהם בזמן חז"ל  ,שהיה במגדלא עצי שיטין ,וארהנה מב

שעצים אלו היו מזמן אבותינו שהקדישו  ,בקדושה משום קדושת ארון



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 .מלאכה בהם יעשו שלא קדושה במו נוהגים היו ובודאי, לארון

 היו לא דמקטן משום ,תוא נמצא אשר איש כלו) כג, לה( כתוב לכן

 יןויעו[ לצבור מסר ולא, התורה מן לאחרים מקנה דאינו, מקבלים

]. 11באורך, ששקל קטן לענין (א, א) שקלים הלכות המלך בשער

 שטים עצי אתו נמצא אשר וכל) כד פסוק( כתוב שטים עצי אבל

 איסור בו נוהגים והיו, המלאכה לכל שהיה ,העבודה מלאכת לכל

 לצורך מעמהם בלושק גמור זכות לקטניםהוי  כן אם. מאבותיהם

 תוספות כדברי ,התורה מן מועיל בקטן אף ובזה ,הקדש מלאכת

. שם יעויין ,(סנהדרין סח, ב ד"ה קטן) ומורה סורר בן פרק בריש

                                                 

  אותם לארון ולמשכן.

כיון דדבריו חשובים מאוד לענין הנידון כאן במשך חכמה הנני מעתיק  11

דתנן מהא  שה לי,תו ק, א) "שקלים א(שער המלך וז"ל  .את הצריך לנידון

אם שקלו  ,במשנה ה' אף על פי שאמרו אין ממשכנין נשים ועבדים וקטנים

כי היכי  ,ובלבד שימסרם לצבור לגמרי ,ופירש הרע"ב לשם ,מקבלים מידם

דכיון דקי"ל  שה,והשתא ק .דלא ליהוי קרבן צבור קרב משל יחיד יע"ש

ואר כמב ,דקטן אינו מקנה לאחרים דבר תורה עד שיגדיל ויביא שתי שערות

סוף סוף מדאורייתא  ,אם כן היכי מהני בהו מסירה לצבור ,פכ"ט מה' מכירה

ובהדיא כתב רבינו ז"ל פ"ח מהל' לולב  ,נמצא קרבן צבור קרב משל יחיד

ונמצא  ,שהקטן קונה ואינו מקנה לאחרים דבר תורה ,דאין נותנין אותו לקטן

אף על גב  ,תאדכוו כי נמיה ם כןוא יין שם,שאם החזירו לו אינו מוחזר ע

כיון  כל מקוםמ ,קרב משל צבור יבורצרבן דמתקנת חכמים נמצא ק

נמצא דבר תורה קרב משל יחיד ולא  ,דמדאורייתא לאו בר הקנאה הוא

דמן התורה אפילו  ,דהכא שאני ,והנראה ליישב כו' .דומיא דלולב ,מהני

 ,דואין כאן חשש דנמצא קרבן צבור קרב משל יחי ,בלא מסיר' לצבור מהני

אלא  ,משום דכיון דרובן של שקלים מבני חיובא נינהו בטלים הם ברוב

ה וכבר ידוע מ ,הוא דבעינן שימסרם לצבור ,משום דמטבע חשיב ולא בטיל

דכל הדברים שאין להן ביטול הוא דוקא  ורת הבית,הרשב"א בת שכתב

 ה שכתבוומ ,דמן התורה הכל בטל ברוב חוץ מאיסור ניכר ,מדרבנן

הם דברים  ,וף מעילה דמטבע חשיב ולא בטל מדאורייתאהתוספות בס

 ,מעילה דין ו' לכותדה רק זפ נה למלךוכבר עמדו בזה הרב מש ,תמוהים

אמרינן בהו דמהני מסירה לצבור אף  ,ואם כן כיון דאין איסורו אלא מדרבנן

 ,דאתי תקנתא דרבנן ומפיק איסור דרבנן ,על גב דאין הקנאתו אלא מדרבנן

כנ"ל נכון  ,דלא אתי דרבנן ומפיק דאורייתא ,בההוא דלולב ה שאין כןמ

 ,כן גם קטן אף ,אתו נמצא אשר וכל רק ,איש כתוב לא לכן

  .12ודו"ק

  

  ]יא[

ַמת ֵלב ְּבָיֶדיָה ָטוּו ַוָּיִביאּו ַמְטֶוה ֶאת ְוָכל ִאָּׁשה ַחכְ ) כו-לה, כה(

ְוָכל ַהָּנִׁשים  ַלַעת ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש:ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרָּגָמן ֶאת ּתוֹ 

  ֲאֶׁשר ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה ְּבָחְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעִּזים:

 מדוע בטוויה של תכלת כתוב אשה, ובטוויה של העזים כתוב נשים 

 טווכו'  הנשים וכלכו'  טוו בידיה לב חכמת אשה וכל) כו-כהלה, (

 וכאן ,יחיד בלשון כתוב 'כו וארגמן דבתכלת 13מה. העזים את

, העזים על שטוו נדות גם טוו העזים דאת משום, רבים לשון בכתי

 אבל ,טומאה מקבלים אינם חיים ובעלי, (עד, ב) בשבת וכדאמר

 " עכ"ל.וברור
 ,מדוע כתוב בפסוק כג איש אשר נמצא ,קשה תמצית דבריו: 12

דכיון שהמשכן היה צריך  ,ובפסוק כד לא כתוב איש. ומבאר

וקטנים  ,כל נודב צריך למסור הדבר לציבורלכן  ,להיות של ציבור

לכן לא נטלו מקטנים נדבות  ,אאינם יכולים לזכות מדאוריית

 ,כבר מוקדשים מיעקב אבינויו שה ,מלבד עצי שיטין ,למשכן

 ,מזכה מהתורה ,וקטן שזיכו לו אחרים לעצמו כדי לזכות לאחרים

  דאפילו מקטנים נטלו עצי שיטין. ,לכן בעצי שיטין לא כתוב איש

   

ְוָכל " ,בטוויה של התכלת כתוב לשון יחידמדוע  ,ליישב ,[יא] תוכן דבריו 13

ַלַעת ַחְכַמת ֵלב ְּבָיֶדיָה ָטוּו ַוָּיִביאּו ַמְטֶוה ֶאת ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרָּגָמן ֶאת ּתוֹ  ִאָּׁשה

ֲאֶׁשר  ַהָּנִׁשיםְוָכל " ,ובטוויה של העזים כתוב לשון רבים ,"ַהָּׁשִני ְוֶאת ַהֵּׁשׁש

על פי מה שאמרו בשבת  ,". ומיישבְכָמה ָטוּו ֶאת ָהִעִּזיםְּבחָ  ָנָׂשא ִלָּבן ֹאָתָנה

והנה  .והיה בה חכמה יתרה לעשות זאת ,שהטוויה היתה על העזים ,(עד, ב)

לפיכך גם נשים נדות היו יכולות לטוות את  ,בעלי חיים לא מקבלים טומאה

כי  ,לכן כתיב נשים לשון רבים ,שאינם מקבלים טומאה ,הצמר על העזים

לא היו  ,את התכלתאבל אבל  על העזים, היו יכולות לטוות את הצמרכולן 

לרמז  ,לכן כתיב אשה לשון יחיד ,יכולות נשים טמאות לטוות רק טהורות

ואף על פי שגם הם היו [ .שלא כל הנשים היו יכולות לטוות אלא הטהורות

כתיב לשון יחיד לרמז שלא כל הנשים היו יכולות לטוות  ,מכל מקום ,רבים

 .]והארגמן כו'ת התכלת א



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

, יחיד בלשון אמר לכן, תטהורו רק טוו טומאה שמקבל בתכלת

  .14ודו"ק וארגמן תכלת טוו טהורה אשה שכל

  

  ]יב[

ִּמֻּלִאים ְוַהְּנִׂשִאם ֵהִביאּו ֵאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ְוֵאת ַאְבֵני הַ ) כח-לה, כז(

ְוֶאת ַהֹּבֶׂשם ְוֶאת ַהָּׁשֶמן ְלָמאוֹר ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה  ָלֵאפוֹד ְוַלֹחֶׁשן:

  ִּמים:ְוִלְקֹטֶרת ַהּסַ 

 מדוע לא כתוב 'ואת השמן למאור ולמשחה'

. המשחה ולשמן למאור ושמן 'כו הביאו והנשאם) כח-כזלה, (

 ,למנחות כמו כתית שאינו שמן אף המשחה לשמן דכשר 15פירוש

                                                 
בטוויה של התכלת כתוב לשון יחיד, הטעם שתמצית דבריו:  14

שהטוויה היתה על  כיון ,ובטוויה של העזים כתוב לשון רבים

היו יכולות  טמאותנשים גם לכן  ,שאינם מקבלים טומאההעזים, 

  מה שאין כן תכלת.שהן רבים, לטוות את הצמר על העזים, 

  

 "ְוֶאת ַהָּׁשֶמן ְלָמאֹור ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה"דהנה לשון הכתוב  ,[יב] תוכן דבריו 15

או לכתוב  ,היה לכתוב בתרוויהו 'ואת השמן למאור ולמשחה'ד .צריך ביאור

הנה יש כמה סוגי ד ,. ומבאר המשך חכמהמשחה'שמן המאור והשמן ואת '

-בהלכות איסורי מזבח (ז, ח"ם וברמב )פו, א(כמבואר במנחות  ם,שמני

ְוִיְקחּו ) "כ ,כז(כדכתיב  ,שרק למאור צריך להיות זך ביותר ,יא), ומבואר שם

זך כתית " )שם(חז"ל במנחות  וודרש ,"ֵאֶלי ֶׁשֶמן ַזִית ָז ָּכִתית ַלָּמאֹור

כשם שאין צריך זך וכתית אלא  ,ולפי זה .ת"למאור, ואין זך כתית למנחו

הוא הדין דיש לדרוש זך וכתית למאור ולא זך וכתית  ,מנחותולא ל ,למאור

שהמעיין יראה מנין יש לומר  ,ין שם במנחותי[לכן כתב לע .לשמן המשחה

  כדביארנו]. ,שגם שמן המשחה לא היה צריך כתית

שאף על פי  ,דבא ללמד ,ועל פי זה מבאר המשך חכמה כוונת הכתוב

הביאו הנשיאים שמן  ,מקוםמכל  ,שלשמן המשחה אין צריך להיות כתית

ְוֶאת "וזה פירוש הכתוב  .זך וכתית לשמן המשחה ממש כשמן של המאור

[שאין  ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה , [ואותו השמן הביאו גם]ְלָמאֹור [הזך וכתית] ַהָּׁשֶמן

דהיה משמע  ,לכן לא כתוב 'למאור ומשחה' ,"צריך להיות זך וכתית]

 ולשמן'הלשון אבל  ,מאור למשחהשחייבים להביא אותו השמן של 

 ,עבור שמן המשחה ,פירושו שהביאו את השמן הכשר למאור ,המשחה'

החמירו להביא שמן אלא שנשיאים  ,שאינו צריך להיות כשמן המאור

  מהודר גם לשמן המשחה.

 כתית שיהא דוקא דבעי ,למאור כמו כתית שמן הביאו הם רק

 יאיסור הלכות סוף ם"וברמב ,שם יעויין א, פו מנחות כמפורש

  .16ודו"ק יא)-(ז, ח מזבח

  

  ]יג[

ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבם ֹאָתם ְלָהִביא ְלָכל ַהְּמָלאָכה ) לה, כט(

   ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשוֹת ְּבַיד ֹמֶׁשה ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַלה': 

  מדוע חוזר ואומר "הביאו בני ישראל כו'"

 לכל להביא אותם לבם נדב אשר אשהו איש כל) כטלה, (

 דבירושלמי 17הענין. 'לה נדבה ישראל בני הביאו 'כו המלאכה

לא  ,זך וכתית[ומה שכתב המשך חכמה ששמן המשחה אינו חייב להיות 

וז"ל  ,, ו) שכתבשמות פרק כה(חזקוני אבל מצאתי ב ,בחז"למצאתי מפורש 

שאין דרך למלך לבא אל ביתו  ,כל עניני הפרשה מתקוני הבנין .שמן למאר"

עד שיתקנו בו אורה, ומאותו שמן עצמו יקחו לצורך המשחה לקדש בו כל 

מאור למשן הלקחת משמן חייבים  שהיובריו מבואר מדו עכ"ל. "הבנין

דפישטא ליה  )פרק צו(קב הישר  ועיין בספר. דלא כהמשך חכמה המשחה

שהשמן של משן המשחה היה זך וכתית כשמן המאור, ובהעמק דבר (שמות 

ובאמת הכל הוא  .כה, ו) כתב שאין צריך ליטול לשמן המשחה זך וכתית

אלא  ,שלא היו צריכים ליטול שמן זך וכתית למשחה ,כדברי המשך חכמה

חלקת "ועיין בספר  .שהנשיאים החמירו להביא שמן למשחה זך וכתית

א סעיף ז הערה שדן בזה בשני מקומות בפרק  ,על שמן המשחה "שמחה

החזקוני ולא את ולא הביא את דברי . 393. ובפרק ב סעיף יא הערה 32, 31

  המשך חכמה].דברי 

מדוע לא כתוב 'ואת השמן למאור  ,תמצית דבריו: ליישב 16

וכתית  שמן המשחה לא היה חייב להיות זךולמשחה'. ומבאר ד

לכן  ,אלא שהנשיאים החמירו להביא זך וכתית ,כשמן המאור

אינו צריך ש ,שמן המשחהפירוש, עבור  ,כתיב לשמן המשחה

  להיות זך וכתית, והם הביאו זך וכתית.

  

מדוע חוזר על  ,סיום הפסוק צריך ביאוריש לדקדק: א. [יג] תוכן דבריו, ד 17

ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה הא כבר כתיב  ,"ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַלה'"וכתב  ,דבריו

. ב. ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבם ֹאָתם ְלָהִביא ְלָכל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשֹות ְּבַיד ֹמֶׁשה

ְלָהִביא ְלָכל הו "". ג. מֹאָתםמהו מוסיף " "ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבםכיון דכתיב "

  ."ָכהַהְּמָלא



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

 משל משתנה קרבן אין דלרבנן אמר (הלכה א) דשקלים ד פרק

 ספיחי שומרי גבי(קיח, א)  מציעא בבא סוף בליוב .לצבור יחיד

 פרק השנה ובראש, יפה לצבור ימסרם לא שמא דחיישי ,שביעית

 מביאים דהכהנים אמר ב, כא ובמנחות. שם יעויין א)(ז,  קמא

, נאכלים הלחם ושתי נאכלת כהנים מנחת דאין גב על אף, שקלים

 אשר ואשה איש כל אמר ולזה. שם יעויין לצבור דמסרי משום

היינו  ,המלאכה לכל להביא ניםומכ היו ,בפרטיות אותם לבם נדב

 הביאו זה חריוא .למוסרם לצבור לכלליות ישראל לצורך המלאכה

. 'ה לשם זה אחרי הביאום הצבור שכללות ,'לה נדבה ישראל בני

 רק, פרטיות נדבות מן המשכן למלאכת נדבות באה לא אבל

 .18ודו"ק .'ה לשם הביאום והצבור ,יפה יפה לצבור שמסרו

  

  

  בב' כרכים -משך חכמה עם בינת החכמה 

משך חכמה עם "זכינו להוציא לאור שני כרכים  ,בסייעתא דשמיא

במדבר  –בראשית שמות ויקרא. כרך ב  –כרך א  ".ביאור בינת החכמה

 עם ,עד סוף שנת תשע"ה ,כל הגליונות שיצאו לאור :םוה דברים.

   ."בינת החכמה"מבוא המבאר את כללי ביאור ו ,תוספות רבות

  y.b.daskal@gmail.com  :יש לפנות במייל חינםלקבלת הספרים 

  "דבס בגליונות ובספרים שיצאו לאורם להנצחת קרובייש אפשרות 

                                                 

, דכיון שאסור שיהיה מלאכת המשכן משל יחיד ,ומבאר המשך חכמה

שכיון  ,ולא היה יכול להקדישו לציבור .וסרו לציבורהיחיד היה צריך למ

 ,באה משל יחיד ,דהיינו הנדבה ,אם כן הקרבן ,הוא שלו ,שכשהוא מקדישו

 וכן אמרו בירושלמי .וכל מה שהקדיש למשכן היה צריך להיות משל ציבור

לכן היה היחיד צריך  (שקלים ד, א) דאין קרבן יחיד משתנה לקרבן ציבור.

. אלא שיש ולאחר מכן היו הציבור נודבים למשכן ,קודם למוסרו לציבור

(בבא חשש שמא לא ימסרו יפה לציבור, כמו שחששו חז"ל בכמה מקומות 

 לפיכך שהיחיד לא ימסור יפה לציבור,מציעא קיח, א. ראש השנה ז, א) 

דדוקא מי שנדב ליבו  ,דקדק לכתוב "אותם" ,"ֲאֶׁשר ָנַדב ִלָּבם ֹאָתם"יב כת

פו הפרטי מאוד מאוד, ואין חשש שלא ימסור יפה, רק הוא היה נותן מכס

נדבה לציבור למוסרו יפה. כמו שמצאנו בכהנים שמוסרים לציבור בכל 

ה' ַלֲעׂשֹות ְּבַיד  ְלָכל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ִצָּוהכתיב " ולכן ליבם (מנחות כא, ב),

ולאחר  .לכל מלאכה שציוה ה' על הציבור ,היינו למוסרו לציבור ,"ֹמֶׁשה

 ."ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַלה'"ולכן כתיב  ,מכן היו הציבור נודב למשכן

ובזה מדוקדק  .מה שהיחיד נדב ומסר להם לה' הביאו נדבהציבור היינו ש

 בריו.זה תוכן ד ,היטב דברי הכתוב
: מדוע חוזר הכתוב ואומר "הביאו בני ישראל תמצית דבריו 18

כו'". ומבאר המשך חכמה, דכיון שאסור שיהיה מלאכת המשכן 

משל יחיד, לכן היה היחיד צריך קודם למוסרו לציבור, ולאחר 

ְלָכל ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר מכן היו הציבור נודבים למשכן. ולכן כתיב "

ואחר מכן, ", היינו למוסרו לציבור, ַיד ֹמֶׁשהִצָּוה ה' ַלֲעׂשוֹת ּבְ 

". היינו שציבור הביאו נדבה לה' ֵהִביאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנָדָבה ַלה'"

  מה שהיחיד נדב ומסר להם.

 


