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 [ז]

ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה ַקח ְל ַסִּמים ָנָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ) לה-לדל, (

ְוָעִׂשיָת ֹאָתּה ְקֹטֶרת ֹרַקח ַמֲעֵׂשה ַסִּמים ּוְלֹבָנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה:  

  רוֵֹקַח ְמֻמָּלח ָטהוֹר ֹקֶדׁש:

  והרי הנשיאים הביאו את הבשמים לקטורת ,משלך "קח לך"מדוע כתוב 

יעויין ריש יומא  ,כו' קח לך משלך 1קח לך סמים. אמרו(ל, לד) 

אמר והנשאם הביאו כו' ואת כח) -(לה, כזדף ג, ב. ובויקהל 

מן למאור ולשמן המשחה ולקטרת כו', ולא נזכר הבשם ואת הש

שהם הביאו למשה. ונראה על פי מה דדריש פרק יום הכפורים 

(יומא עה, א) נשאם ממש, שהם העננים שהביאו ברדת המן, 

                                                 
דהיכא דכתיב "קח לך" היינו  ,, דהנה תניא ביומא (ג, ב)[ז] תוכן דבריו 1

וסבר דקח לך פירושו משל  ,[ורבי יונתן חולק עליו ,משלך לפי רבי יאשיה

כתיב כאן קח לך סמים ועשית כו' אותם  בסמים של קטורתוהנה  .ציבור]

והלן  , מבואר דמשה היה מביא משל עצמו את הבשמים לקטורת,קטורת

-לה, כז(דכתיב  ,בפרשת ויקהל כתוב שהנשיאים הביאו את הסמים לקטורת

 ְוַהְּנִׂשִאם ֵהִביאּו ֵאת ַאְבֵני ַהֹּׁשַהם ְוֵאת ַאְבֵני ַהִּמֻּלִאים ָלֵאפֹוד ְוַלֹחֶׁשן: ) "כח

". מפורש ְוֶאת ַהֹּבֶׂשם ְוֶאת ַהָּׁשֶמן ְלָמאֹור ּוְלֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוִלְקֹטֶרת ַהַּסִּמים

ואין לומר שהנשיאים הביאו  .יאים הביאו את הבשם לקטורת הסמיםדהנש

כיון דלא  ,והיינו משלך ,ומשה נתן לקטורת ,את הבשמים למשה במתנה

אלא כתיב שהנשיאים  ,שהנשיאים הביאו למשהכתוב בפרשת ויקהל 

  .משמע שהם הביאו בעצמן ולא הביאו למשה ,הביאו

כשירד מן לישראל דעל פי מה שאמרו ביומא (עה, א)  ,ומיישב המשך חכמה

חסר  דכתיב והנשאים הביאו ,היה יורד עמו גם כן אבנים טובות ומרגליות

 ,מרמז הכתוב דנשאים היינו עננים ,ומדלא כתיב נשיאים עם יו"ד יו"ד,

כשם שהביאו  ,דאיווב[ ."ְנִׂשיִאים ְורּוַח ְוֶגֶׁשם ָאִין) "יד ,משלי כהכדכתיב (

ואף  ,את כל הכתוב בקרא דנשאיםהעננים הביאו  ,אבנים טובות ומרגליות

הוא הדין לכל הכתוב  ,על פי שאמרו ביומא אבנים טובות ומרגליות

כן כל מה אם  ,בזכות משהירד והנה אמרו בתענית (ט, א) שהמן  .בפסוק]

מלמד שירדו להם (שם) "דהרי אמרו  ,שהיה יורד עם המן היה בזכות משה

הנשאים הביאו את האבנים , ש"ראל אבנים טובות ומרגליות עם המןליש

היה  ,ים לקטורת הסמים שירד עם המןמאם כן גם הבש עם המן, ממשכו' 

 –ך לפיכך שפיר כתיב קח ל ,שהיה המן יורד בזכותו ,הכל בזכותו של משה

  .והרי זה כמו שלקח מעצמו ,כי בזכות משה היו יורדים הבשמים ,משלך

, לכן (ט, א) והמן היה בזכות משה, כמו שאמרו בתענית [פרק א]

  .2הוי כמו שלקח משל עצמו, ודו"ק

  

  [ח]

ת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ַלֹּקֶדׁש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ְואֵ ) לא, יא(

  ִצִּויִת ַיֲעׂשּו:

  מדוע כתוב "לקודש"

 3(יא) ואת שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקדש וכו'. נראה

והנשיאים  ,דמודה המשך חכמה דאין מקרא יוצא מדי פשוטו ,[ונראה

את  נשיאיםנים היו מביאים לנאלא שהע ,הביאו את הבשמים לקטורת

נחשב כמו  ,וכיון שבזכות משה באו עם המן ,והם הביאו למשכן ,הבשמים

. וגם לזה נתכון המשך חכמה שכתב "הוי כמו שלקח מעצמו" ,שלקח משלו

עוד יש לומר, שהעננים הביאו למשה, ומשה הביא, ובאמת הנשיאים לא 

הביאו כלל, וזה סותר למדרש חז"ל שהנשיאים הביאו את האבנים, ועל 

  .]כורחך הם מדרשים חלוקים. ועיין להלן פיסקא ח

יו מביאים עם המן דהעננים ה ,מבואר ביומאתמצית דבריו:  2

וכיון שהמן היה  ,והוא הדין בשמים לקטורת ,אבנים טובות כו'

שגם הבשמים לקטורת שירדו עם לפיכך נחשב  ,יורד בזכות משה

  ונחשב משלך. ,היה הכל בזכות משה ,המן

 

את  ושה' מינה את בצלאל ואיתשה דהנה כתוב בפר ,[ח] תוכן דבריו 3

ְוֵאת ֶׁשֶמן ) "לא, יאוכתיב ( ,אב לעשות את כל אוהל מועד וכלי הקודשאהלי

דבכל  ,המילה לקודש צריכה ביאור ,"ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ַלֹּקֶדׁש

  מלאכת המשכן לא כתוב לקודש רק כאן.

דכיון ששמן המשחה וקטורת הסמים הביא משה  ,ומבאר המשך חכמה

שמן המשחה (ל, כג) קח לך, וכתיב בפרשת  דכתיב בפרשת ,משל עצמו

ותניא ביומא (ג, ב), דהיכא דכתיב "קח לך"  ,קטורת הסמים (ל, לד) קח לך

היינו משלך לפי רבי יאשיה, [ורבי יונתן חולק עליו, וסבר דקח לך פירושו 

הוה אמינא דמשה יקח את שמן המשחה וקטורת  ,משל ציבור]. לפי זה
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 ב

למאן דאמר בריש יומא (ג, ב) דכל שנאמר בו קח לך היה משל 

כן אמר משה, לרת היה משל ומשה, אם כן שמן המשחה וקט

ומשה ימסרם לצבור אחר זה כשהן  שלא יעשו לצורך משה

והם  ,מפוטמים, רק משה ימסור הבשמים והסממנים לצבור

  .4יעשו לקדש

  [ט]

ְוַאָּתה ַקח ְל ְּבָׂשִמים ֹראׁש ָמר ְּדרוֹר ֲחֵמׁש ) כה-שמות פרק ל, כג(

                                                 

בצלאל ואהליאב ויעשו את שמן המשחה ואת וימסרם ל ,הסמים משל עצמו

 ימסור משה ,ולאחר שיהיו מפוטמים ,למשה כשהם שייכים קטורת הסמים

ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ְקֹטֶרת "אותם לציבור לפיכך כתוב בתורה  רבינו ע"ה

" שמשה ימסרם לציבור לפני הפיטטום והם יעשו את שמן ַהַּסִּמים ַלֹּקֶדׁש

[ומה שכתב  רת הסמים לקודש לציבור ולא למשה בעצמוהמשחה וקטו

 ,הוא לפי פשט הכתוב שמשה הביא את קטורת הסמים ,המשך חכמה כאן

, יש לפרש זאת על בפיסקא ז שהנשיאים הביאו נואבל לפי מה שביאר

  הנשיאים, שלא תאמר שהנשיאים הביאו לאחר שכבר נעשו מפוטמים].
שמן המשחה וקטורת  תמצית דבריו: כיון שמשה הביא את 4

אל תאמר שעשו את שמן המשחה וקטורת הסמים  ,הסמים

שמסר  ,לכן כתיב לקודש ,ומסרן לציבור מפטמים ,בשביל משה

  ו מפוטמים.ילציבור כשלא ה

 

על פי המאן דאמר דקח לך בדרך אחרת הסתירה, ליישב  [ט] תוכן דבריו 5

 כח) כתוב שהנשיאים הביאו שמן המשחה.-ה, כזובויקהל (ל ,היינו משלך

ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים יש לבאר ביאור חדש בכונת הפסוק "וכן 

  על פי הירושלמי. "ּוָמאָתִים

ְוַאָּתה ַקח ְל ְּבָׂשִמים ֹראׁש ) "כה-ל, כגדהנה כתיב בעשיית שמן המשחה (

ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה ֹבֶׂשם ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן 

ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים:  ְוִקָּדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין:  ְוָעִׂשיָת 

הנה " ֹאתֹו ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ֹרַקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה ֹרֵקַח ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִיְהֶיה

במר דרור עה סממנים הם: מר דרור, קנמון בושם, קנה בושם, וקדה. ארב

כתוב חמש מאות. אבל צריך ביאור מהו הכונה בקנמון "מחציתו  ,ובקידה

". ואמרו בכריתות (ה, א) דגם שיעור קנמון הוא חמש חמישים ומאתים

וכל מחצה מאתים וחמישים  ,א שציותה תורה להביאו בחצאיןלא ,מאות

ועל פי  ,במשקלוהם התוספות שמוספין כששוקלין  ,הכרעותכדי שיוסיף ה

ת"ר, שמן המשחה: מר דרור ה' מאות, קדה ה' מאות, קנמן "זה אמרו שם 

בשם ה' מאות, וקנה בשם חמשים ומאתים, נמצאו כולם אלף ושבעה מאות 

ה ֹבֶׂשם ֲחִמִּׁשים נֵ ֵמאוֹת ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתוֹ ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ּוְק 

ְוִקָּדה ֲחֵמׁש ֵמאוֹת ְּבֶׁשֶקל ַהֹּקֶדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין: ְוָעִׂשיָת  ּוָמאָתִים:

ֹאתוֹ ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ֹרַקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה ֹרֵקַח ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש 

  ִיְהֶיה:

  שמן המשחהוהרי הנשיאים הביאו  ,משלך "קח לך"תירוץ מדוע כתוב עוד 

בגמרא דילן אמר דמחציתו של קנמן בושם ר"ן, והיה בא  5והנה

  " ע"כ. זה שיטת הבבלי.וחמשים

משחה [שמות ל פיטום שמן ה" :וז"ל ,) גרסינןא, שקלים ו(ירושלמי באבל 

כג כד] ואתה קח לך וגו' וקידה חמש מאות וגו' שהן אלף וחמש מאות 

 ,חמש מאותודלפי הירושלמי סך הכל הוא רק אלף  ,הנה מבואר ." ע"כמנים

והנה מר דרור וקידה מפורש בכתוב דהוא  .ולא מפורש בירושלמי הטעם

חך אלא על כור ,דהוא מאתים וחמישים פורשוקנה בושם מ ,חמש מאות

הא  ,אלא דקשה .שלמי דגם קנמון בשם הוא מאתים וחמישיםודסובר היר

ואיך  ,משמע שכולו הוא חמש מאות ,חמישים ומאתיםכתיב "מחציתו" 

  .הוא אלף וחמש מאות אומר הירושלמי שסך כל הסממנים

פשט הכתוב הירושלמי לפי ד ,ומפרש רבי אליהו פולדא בפירושו לירושלמי

ם יהיה מחציתו של משקל מר דרור שהיה חמש שמשקל הקמנון בוש ,הוא

שהוא מחצית משקל מר  ,םשיימון בושם הוא מאתים וחמנלפיכך ק ,מאות

[ובכונה הביא המשך חכמה את פירוש רבי אליהו מפולדא ולא את  דרור.

 ,ולזרוק מחצית ,מאות דה שמפרש שגזירת הכתוב להביא חמשקרבן הע

  .עוד חמש מאות]דלפי זה אין לפרש שהיו ישראל מביאים 

כיון דסוף סוף לא היה קנמון בושם לפי הירושלמי רק  ,והשתא יש לדקדק

וכי לא  ,מדוע צריך הכתוב לפרש שהוא מחצית מר דרור ,מאתים וחמישים

, ומדוע על קידה מאתים חמש מאותידענו שמאתים וחמישים הוא מחצית 

   .שים לא כתב שהוא מחצית חמש מאותוחמ

והכתוב איירי בשמן שמביא  ,דקח לך היינו משלך אבל לפי רבי יאשיה

דבאמת גם לפי הירושלמי סך הכל היה חמש מאות  ,לומרמשה, אפשר 

מחצה של היינו  ,וחמשים, ומה שכתוב מחצית מאתים משקל קנמון בושם

ומחצית היו הציבור  ,מון בושם היה מביא משה רבינו עליו השלוםנק

שהוא רק מחצית  ,ללמד ,מון בושםלפיכך כתבה תורה מחצית בקנ ים,מביא

והיה רק  ,היה רק משל משה קנהמה שאין כן ה ,מסך כולל של קנמון בושם

ומה  .מחציתומיושב היטב מדוע רק בקנמון בושם כתוב  ,מאתים וחמישים

היינו מה שמביא משה  ,שאמרו בירושלמי שהסך הוא אלף וחמש מאות

לא [אבל  .ים כמו הבבלישבע מאות וחמיש ףאבל בסך הכל הוא אל ,רבינו

בא המשך חכמה לומר שלפי רבי יאשיה אין מחלוקת בין הבבלי 
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אמנם בירושלמי שקלים פרק ו הלכה א  לחצאין מפני ההכרעות.

ולא  ,של משקל מר דרור שהיה חמש מאות ,דמחציתו ,מפרש

ונראה  .היה קנמן בושם בכולו רק ר"ן, יעויין במהר"א פולדא שם

מת, דקנמן בושם היה ת"ק יתכן דשניהם א ,דלזה המאן דאמר

שקלים, רק דר"ן היה של משה, והר"ן השניים היה משל צבור. 

ולפי זה לא היה במשקל הסממנים רק ר"ן משל צבור, ואלף ות"ק 

משל משה, נמצא דשל צבור היה חלק הששית מכל המשקל. 

ואולי משום, דהמשכן כן, הארון ושני מזבחות ושולחן ומנורה 

דברים [היינו שני מזבחות בחדא], וכיור שמשחם היו ששה 

ונשאר לדורות למשוח רק הכהנים בלבד, שזה גם כן חלק ששית, 

                                                 

האם כל הקנמון בושם  ,הירושלמי חולק עם הבבליוהירושלמי, דודאי פליג 

  .משל משה]

מדוע פיסקא ז והשתא לפי זה יש ליישב מה שהקשה המשך חכמה לעיל 

ן מה שהקשה וכ ,ונדחק ליישב ,המשחהכתוב שהנשיאים הביאו שמן 

. ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ַלֹּקֶדׁש) לא, יאבפיסקא ח מדוע כתוב (

וביארנו דשמן קנמון בושם הביאו גם  ,המאן דאמר דקח לך משלך דלפי

 ,דגם משה הביא וגם הציבור או הנשיאים ,יש לומר דשניהם אמת ,הציבור

ועל  ,מאתים וחמישים קנמון בושם הביאו שמן המשיחה היינו דהנשיאים

המחצית קנמון בושם שעשו לקודש היינו  ,זה כתוב שעשו לקודש את השמן

  .מלבד השמן של משה ,והקדישוהו מיד שבא מהציבור

אבל באמת על קטורת  .מה יתרץ על קטורת הסמים[אלא שעוד צריך ביאור 

מני דסמ ,הסמים כבר תירץ המשך חכמה לעיל בפרשת תרומה פיסקא ב

ולא בא המשך חכמה  ,צתן משל משהקהקטורת היו מקצתן משל ישראל ומ

  .ורמז לזה שם] ,כאן ליישב רק ענין שמן המשחה

על ידי בני ישראל שהוא ועל פי זה שמפרש שמאתים וחמישים היה בא 

יש לתת טעם מדוע באמת  ,מכלל הסממנים של שמן המשחה ,שישית מלבר

דהנה שמן המשחה בא  ,שך חכמהומבאר המ .ציותה תורה לעשות כן

 .וכן למשוח את הכהנים (מ, טו) ,(מ, ט)כלי המשכן המשכן ולמשוח את 

והנה המשכן וכליו הם ששה דברים: א. המשכן. ב. הארון. ג. שני מזבחות. 

את הכהנים. והנה משיחת  ד. שולחן. ה. מנורה. ו. כיור. נשאר עוד למשוח

ּוָמַׁשְחָּת ֹאָתם ַּכֲאֶׁשר ) "מ, טו שמות(כדכתיב  ,הכהנים מועילה לדורות

ָמַׁשְחָּת ֶאת ֲאִביֶהם ְוִכֲהנּו ִלי ְוָהְיָתה ִלְהֹית ָלֶהם ָמְׁשָחָתם ִלְכֻהַּנת עֹוָלם 

יש להם תועלת ממשיחת  ,נמצא שדורות הבאים של הכהנים ,"ְלֹדֹרָתם

שהיא משיחה  ,לפיכך אמרה תורה שחלק משיחת הכהנים ,הכהנים

אבל משיחת כלי המשכן היתה רק  ,יבואו משל הציבור ,ותהמועילה לדור

(שבועות טו,  כלי המשכן והמקדש עבודתן מחנכתם ,מכן ולאחר ,במדבר

לכן חלק ששית בא משל צבור, ואלף ות"ק מנים היו משל משה 

  .6ור"ן משל צבור, שממנו משחו לדורות, ודו"ק היטב

  

  ]י[

ְמַחְלֶליָה מוֹת יּוָמת ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי ֹקֶדׁש ִהוא ָלֶכם ) לא, יד(

  ִּכי ָּכל ָהֹעֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה:

 מדוע מחלל שבת מות יומת, והרי אפילו ספק פיקוח נפש דוחה שבת

 מות מחלליה, לכם היא קודש כי השבת את ושמרתם) ידלא, (

, 7אר  הזרות. יאהה הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה כל כי, יומת

[ואף על  והוא טעם נפלא. ,שאינה לדורות .לפיכך באה משל משה רבינו ,א)

ת היה בשביל הדורות שיפי שעירבו כל הסממנים יחד, מכל מקום, כיון ששי

  רה שיהיו הציבור שותפים שישית בסך הסממנין].רצתה תו ,הבאים

היה קנמון בא מאתים חמישים  ,לפי הירושלמי תמצית דבריו: 6

ובסך כולל הוא  ,ומאתים חמישים משל הציבור ,משל משה

שהיו בסך הכל אלף ושבע מאות  ,שישית מלבר מכלל הסממנין

ומיושב מדוע כתוב אחד אומר שמשה הביא שמן  .וחמישים

כיון  ,והטעם בזה .שהנשיאים הביאואומר וכתוב אחד  ,ההמשח

ומשיחת  ,שמשיחת הכהנים היתה לתועלת הציבור לדורות

לכן  ,מכלל משיחת המשכן וכליו כהנים היא שישית מלבר,ה

  מלבר בשמן המשחה. ציותה תורה שהציבור ישתתף שישית

  

 ,דהנה פשטות הכתוב הוא .ל מקראליישב פשוטו ש ,[י] תוכן דבריו 7

כיון שהעושה בה מלאכה נענש  ,שמזהיר את המחלל שבת שמות יומת

מיתת בית דין היא בעדים ו ,והנה מיתת בית חמורה מעונש כרת .בכרת

 .וכרת הוא בעושה במזיד ואין עדים והתראה להמיתו בבית דין ,והתראה

דהעושה בה מלאכה  ,דהיה לכתוב להפך ,פשט הפסוק תמוה מאוד ,ולפי זה

 .לכן גם ללא עדים והתראה הכרת ,כיון שהמחללה מות יומת ,כרתחייב 

ולכן  .בכרת ,מיתת בית דין בקל דהיינו ותולה החמור ,אבל הפסוק מהפך

דהא דכתיב מות יומת  (ע, א), מחמת קושיא זו מפרש שמואל במסכת שבת

ויומת  ,חטאת אלא במחלל בשוגג דחייב קרבן ,לא איירי במיתת בית דין

[ודברי  .אבל פשט הכתוב לא משמע כן ,שיביא חטאות[בממון] היינו 

  .ואין מקרא יוצא מדי פשוטו] ,שמואל הם דרשת חז"ל

דבא לתת טעם מדוע מחלל שבת  ,פשט הכתוב ,לפיכך מפרש המשך חכמה

 ,שהרי פיקוח נפש נדחה מפני השבת ,דלכאורה הוא תימה ,מות יומת



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 א, ע דף בשבת שמואל הוציאו 8ולכן. בקל החמור שתולה

 כל כי יומת מות אמר ולכן. בחטאות יומת ומות אשוגג למידרשיה

 זדונו על שחייבין דבר כל אהו גדול שכלל, ונכרתה מלאכה העושה

 ,נראה דקרא פשטא אך. ברור וזה, חטאת שגגתו על חייבין כרת

 פיקוח מפני נדחית גופיה השבת הלא, לפלא יהיה דלא ,דאמר

                                                 

אם כן רואים שחסה תורה על  ,פש נדחה מפני השבתואפילו ספק פיקוח נ

ולכן שבת נדחית מפני נפש הישראל ואפילו  ,נפש הישראל יותר מהשבת

  .זה בא הכתוב לבאר ,אם כן מדוע המחלל שבת יומת , (יומא פה, ב),בספק

(יומא פה,  פיקוח נפש וספק פיקוח נפש דוחה שבתמדוע  טעםצריך דהנה 

  בת נפשו בכרת, חזינן שחמורה חילול שבת מאוד. , והרי המחלל שב)

רואים ששבת  ,, כיון שהמחלל שבת במיתהךפלהגם השאלה היא ובאמת 

כן מדוע מותר לחלל שבת על פיקוח נפש  אם ,חשובה יותר מחיי אדם

ואין לומר דכתיב וחי בהם ולא שימות בהם  ,ואפילו על ספק פיקוח נפש

העבירות החמורות כעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות רוב והרי  )שם ,יומא(

 .ומדוע שבת החמורה אינה ביהרג ואל יעבור ,הם ביהרג ואל יעבור ,דמים

המחלל שבת מיתתו דהרי  ,לה מהעבירות החמורותא קואין לומר שהי

  .כל מיתות בית דיןבסקילה החמורה מ

כיון שכל קיומה של השבת אינו  ,שפיקוח נפש דוחה שבתשהטעם אלא 

ואין  ,שהם מעידים על שביתת ה' וקדמותו בעולם ,אלא על ידי ישראל

אלא אך ורק על ידי ישראל שהם מעידים על  ,מתקיימת בפני עצמההשבת 

וישראל הם  ,על ה'וכל מהות השבת היא העדות  ,ה"ידי השבת על הקב

קיומה על ידי כל נפש ונפש  ,אם כן השבת ,המעידים על ה' על ידי השבת

כי  ,יאבד עד אשר יעיד על השבת ,מישראלואם תאבד נפש אחת  ,מישראל

נמצא שקדושת השבת  ,כל יהודי ויהודי הוא מקיים את השבת בעדותו

 ,לכן מחללין השבת אפילו על ספק פיקוח נפש ,כל אחד מישראלתלויה ב

לא נציל את המקיים ואיך  ,היא היא המקיימת את השבת ,כי הנפש הזו

מסכתא  -כי תשא (מכילתא בל שאמרו "וזה כונתם חז .ל השבתוהמעיד ע

, מעיד למי ולא עוד אלא כל מי שמשמר את השבת" וז"ל )א דשבתא פרשה

שאמר והיה העולם, שברא את עולמו בששה ימים ונח ביום השביעי, וכן 

ו [וכמו שאמר ," ע"כואתם עדי נאם יי' ואני אל )ג יבישעיה מ(הוא אומר 

רבי שמעון בן מנסיא אומר: ושמרו בני ישראל את השבת,  ביומא פה, ב)

  .]אמרה תורה: חלל עליו שבת אחת, כדי שישמור שבתות הרבה

דכיון שכל הטעם שמחללין שבת לקיים נפש  ,מתבאר היטב הכלועכשיו 

אם מחלל על כן  ,מישראל הוא רק מפני שהנפש ההיא תעיד עוד על השבת

והוא שפל ובזוי מבהמה לכן חייב  ,אינו בכלל מקיימי השבתשבת במזיד 

 ,כי אין עדים והתראה הוא בכרת ,ן אפילו אם אי אפשר לסוקלוולכ ,מיתה

 של נפשו פיקוח ספק מפני אף קלה היא והרי, מישראל אחת נפש

 באמת אכן .ונסקל נהרג השבת על שעובר ומי, (יומא פה, ב) אדם

 ישראל אין אם כי, ישראל של נפשו מפני נדחית השבת קדושת

 ועל ממעשיו השם שביתות על יעידו ומי, בעולם שבת ליכא

 אם, אכן .(מכילתא מסכתא דשבת פרשה א) בעולם קדמותו

ועוד  .כי נכרתה נפשו מהקשר של כנסת ישראל לה' שהוא על ידי השבת

שכיון שיומת בבית דין התכפר עונש הכרת שהוא קשה  ,שמיתתו טובתו היא

  מנשוא הרבה יותר ממיתת בית דין.

בא לומר הטעם שהמחלל שבת מות יומת, ד ,הכתובכונת פי זה יבואר על ו

והוא הקשר האמיץ שיש לכנסת  ,כיון שהמחלל שבת נפשו נכרתת מה'

השבת, ואם  זה שנפשו נכרתת אינו בכלל מקיימיאדם כ כךלפי ,ישראל לה'

אינו ממקיימי השבת נדחה גופו מפני עון חילול שבת כשאר עבירות 

כמו  ,שעל ידי מיתתו מתכפר לו עונו ,לטובתו היא מיתתוש החמורות. ועוד

 נסקל אינו אם גם כי" (מג, ב) שכל המומתין מתוודין. שאמרו בסנהדרין

 ".ובתורתו בה' ישראל כנסת קשורה אשר האמיץ הקשר מן נכרתת נפשו

ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי ָּכל ָהֹעֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש " פשט הכתובוזה 

  ."ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיהָ 

"קודש דכתיב  ,פסוקתחלת הועל פי זה מיישב המשך חכמה עוד דקדוק ב

ולאור המבואר יתפרש  ,מאי קאמר ,המילה לכם צריכה ביאור ,היא לכם"

 ,קדימה התורה ואומרתפרש מדוע מות יומת, לכן מדבאה התורה ל ,היטב

רבי ) "ב ,פה(יומא יונתן בן יוסף בכמו שאמר רבי  ,שהשבת נתונה לכם

היא מסורה בידכם, ולא אתם  -יונתן בן יוסף אומר: כי קדש היא לכם 

כי אם  ,כי אתם מעידים עליה ,ואתם העיקר והיא הטפלה ,"מסורים בידה

דוקא כשאתם ש ,וזה הוא פשט המשך הכתוב ,אין ישראל מי יקדש אותה

, שאינו ממקיימי מחלליהמקיימי השבת, אז אתם חשובים מהשבת, אבל 

ש ההיא מקרב פאכה נכרת הנכיון שכל העושה בה מל ,מות יומת השבת,

מיתתו עוד ו ,וחייב מיתהוגופו שפל ובזוי  אם כן לאו בר קיימא הוא ,עמיה

 טובה גדולה לו.
ירש שמואל צריך עיון דבלשון הגמרא לא משמע שמטעם קושיא זו פ 8

אמר  ,חילוק מלאכות מנלן) "א ,שבת עדז"ל הגמרא ( ,דאיירי בקרבן

התורה רבתה מיתות הרבה על  -שמואל: אמר קרא מחלליה מות יומת 

כל (לה, ב) ול אחד. האי במזיד כתיב! אם אינו ענין למזיד, דכתיב חיל

" ע"כ. יומת בממון -ן לשוגג, ומאי יומת תנהו עני -העשה מלאכה יומת 

מפרש כך  ,הנה מבואר דמטעם דכתיב כל העושה כו' דאיירי במיתה

 שמואל.



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ה

, הבהמה מן אף ונבזה גרוע הוא השבת את שמר לא יהישראל

 הקשר מן נכרתת נפשו נסקל אינו אם גם כי, כפרתו וזה, ונסקל

 טובה ומיתתו .ובתורתו 'בה ישראל כנסת קשורה אשר האמיץ

 הכפר תהיה מיתתי מתודין המומתין כל ל"ז וכמאמרם, לו גדולה

 את ושמרתם שאמר וזה). ב, מג סנהדרין( שם עיין, הזה העון לכל

 העיקר ואתה ,לכם נתונה שהיא היינו, לכם היא קודש כי השבת

 ב, פה יומא יוסף בר יונתן 'ר דריש וכן[ לכם הטפילה והיא

 צרכיהם כל ועושין]. תשא מסכתא דשבת פרשה א ובמכילתא

 המה מי אלישר אין אם כי, בשבת סכנה בו שיש בחולי

 המחללה כי, יומת מות מחלליה כן פי על ואף ,אותה המקדשים

 כל כי ,השם ובין בינו שהיה קודש ברית וחלל ממעלתו פלשנ הוא

 הוא כן אם ,היעמ מקרב ההיא הנפש ונכרתה מלאכה בה העושה

  .9לו גדולה טובה ומיתתו ,הוא קיימא בר לאו
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ורק על ידי ישראל יש  ,וקדמותו בעולם ,ה'המעידים על שביתת 

לכן ו ,שכל יהודי שחי מעיד על השבת ,לכן הם קודם לשבת ,שבת

ה שעאבל אם חילל שבת נ ,אפילו ספק פיקוח נפש דוחה שבת

ימות כי לכן  ,ונפשו נכרתת מהקשר של כנסת ישראל לה' ,מבוזה

 ,ועוד .ועון שבת חמור מאוד יותר מגופו ,בתשהאינו ממקיימי 

  כי כבר נכרת מה'. ,שיכפר על עונו ,מיתתו היא לטובתוש

  

מדוע על השבת באה תורה לבאר הטעם מדוע  ,תוכן דבריו ליישב ]יא[ 10

והיה לתורה לבאר  ,והרי פיקוח נפש דוחה העבירות שבתורה ,מות יומת

חייבי  כמעט כלדבאמת  ,ועל זה כתב שמות יומת בעבירות אחרות.הטעם 

ורובם  ,הם ביהרג ועל יעבורשחייבים מיתת בית דין ות שבתורה מית

דאין  )כה, א(פסחים כמבואר ב ,םבעריות ובעבודה זרה ושפיכות דמי

והטעם הוא מבואר מה  .על העבירות הללו רלהתרפאות על ידי שעוב

 ,בת תלויה במקיימהששה וןכי ,נשתנה שבת משאר חייבי מיתות בית דין

מה  ,פיקוח נפש ת מפני ספקלפיכך נדחה השב ,עליה המעידם והיינו ישראל

  שאין כן בשאר עבירות.

בין גוף הישראלי  ,להמחיש עד כמה יש הבדל גדול מאוד בל יתוארי וכד

שגופו שפל ובין המחלל שבת  ,ספק פיקוח נפשו דוחה שבתהמקיים שבת ש

 מביא המשך חכמה דבר נפלא להמחיש זאת ,ונבזה ונדחה גופו מפני השבת

שהרודף לחלל שבת ניתן שמעון, דסובר על פי שיטת רבי אליעזר ברבי 

שרבנן חולקים על רבי אלעזר  ואף על[ )סנהדרין עד, א(להצילו בנפשו 

  ]יא[ 

ת ִּכי ֹקֶדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מוֹת ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשּבָ  )טו-לא, יד(

יּוָמת ִּכי ָּכל ָהֹעֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה:  

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתוֹן ֹקֶדׁש ַלה' 

  ָּבת מוֹת יּוָמת:ָּכל ָהֹעֶׂשה ְמָלאָכה ְּביוֹם ַהַּׁש 

  ביאור לפי שיטת רבי אלעזר ברבי שמעוןעוד 

, רציחה זרה עבודה ,ריותע רובם, מיתות חייבי בכל כי 10חזי ופוק

. בשבת רק הענין זה הזכיר לא לכן, הםמ מתרפאין אין שבכולם

 )עד, אסנהדרין ( שמעון בן אלעזר בילר מצאנו מזו וגדולה

 שהרודף פיל עף א, בנפשו אותו מצילין שבת לחלל שהרודף

 לחלל הרודף שזה היינו, בהריגתו שבת יחלל ,וההורגו ,אחריו

 הגדול שמו בעדות ולשקר ובמעל במרד לחלל רודף הוא ,שבת

את הרודף לחלל שבת שאי אפשר להציל בנפשו  בריםווס ,ברבי שמעון

על פי יסוד דברי המשך חכמה יבואר  ,מכל מקום ,)עג, א(סנהדרין כדתנן ב

 ,שכל זמן שלא חילל ,אלא שרבנן סוברים ,שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון

  .כי לא יצא מחזקת ישראל עד שיחלל ממש] ,אין להורגו ,רק רץ לחללאלא 

תניא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר: " :ל"וז איתא )א עד,(בסננהדרין דהנה 

המחלל את השבת ניתן להצילו בנפשו. סבר לה כאבוה דאמר עונשין מן 

כ והנה זה הרודף להציל "ע "הדין, ואתיא שבת בחילול חילול מעבודה זרה

מחלל בעצמו את השבת בזה שהורג את הרוצה  ,את הרוצה לחלל שבת

שהרודף  ,והנה הדבר פלא ,ט מלאכות"אדם היא מלשהרי מיתת  ,לחללה

 ,צילווכדי לה ,שבתאת הה לחלל אדם שרוצהציל לכדי  ,שבתהאת מחלל 

, וקושיא זו הקשו התוס' בסנהדרין עג, ב הרודף בעצמו מחלל את השבת

  .חד למעוטיה "ד

 במרד לחללהוא רוצה  שבתמחלל הד ,הוא ממש נפלא ,לאור המבואראבל 

 שבת מחלל הוא ,ההורגו אבל ,יתברך הגדול שמו בעדות ולשקר ובמעל

 שקראלא אם רוצה ל ,נחשב חילול אינו ,שבת וחלול, יתברך שמו לקדש כדי

  .יתברך השם של בעדותו

אור מבאר המשך חכמה עוד בי שיטת רבי אלעזר ברבי שמעון, פי זהועל 

ָּכל ָהֹעֶׂשה "טו פסוק הא כתיב ב ,דיש עוד לדקדק .ל"הנבפשט הכתוב 

דפסוק יד לא איירי  ,לפיכך יש לומר ,"ָּבת מֹות יּוָמתְמָלאָכה ְּביֹום ַהּׁשַ 

ועל זה כתוב  ,אלא שרוצה וחלל ורץ לחלל את השבת ,במחלל ממש

יומת על ידי  ,פירוש מי שרודף ורץ לחלל את השבת ,"ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת"

ִּכי ָּכל "והטעם בזה  ,שניתן להצילו בנפשו שלא יחלל את השבת ,אחרים

  ."ָהֹעֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ו

, יתברך שמו לקדש כדי שבת מחלל הוא ההורגו אבל ,יתברך

 ולכן ,יתברך השם של בעדותו והשקר הזדון רק ,אינו ,שבת וחלול

 יתברך שמו שיתקדש כדי שהוא ,דבר לכל כחול הוא לחולה שבת

 ,יתברך שמו המעריצים הם ,המקדישים הם ,ישראל ידי על

. במכוון הנבראים והמציאו והשגחתו קדמותו עולםב ומודיעים

 מי היינו ,מחלליה ,שמעון בן אלעזר בילר דקרא פירושו ואולי

 דבעושה. השבת יחלל שלא כדי יומת מות, שבת לחלל שרודף

 תוספות ועיין. יומת מלאכה בו העושה כל ,כן אחרי כתיב מלאכה

  .12ודו"ק 11[עג, ב] )א"ע עח( דף סנהדרין

  

  

  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 

                                                 
א. ויש לעייין בכתב "א. והוא טעות סופר, והוא בדף עג, ע"ח, עע :בנדפס 11

  היד.
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את מחלל להצילו שהרודף ואף על פי  .שבת ניתן להצילו בנפשו

 ובמעל במרד לחללהוא רוצה  שבתמחלל המכל מקום,  שבתה

 שבת מחלל הוא ,ההורגו אבל ,יתברך הגדול שמו בעדות ולשקר

אלא אם  ,נחשב חילול אינו ,שבת וחלול, יתברך שמו לקדש כדי

דפסוק  ,יש לומר פי זהעל ו .יתברך השם של בעדותו שקררוצה ל

 .אלא שרוצה וחלל ורץ לחלל את השבת ,יד לא איירי במחלל ממש

 ,פירוש מי שרודף ורץ לחלל את השבת ,"ְמַחְלֶליָה מוֹת יּוָמת"

 ,שניתן להצילו בנפשו שלא יחלל את השבת ,יומת על ידי אחרים

  ."ִּכי ָּכל ָהֹעֶׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש"והטעם בזה 

  


