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ה  מלאכה  וביום  השביעי  יהיה  לכם  קודש ָעש ֶֹ  ששת  ימים  תֵּ
 

ממה שכתוב אחרת כאן כתוב שאלו למה  המפרשים
ועשית כל הדברות, שבעשרת הדברות כתוב "בעשרת 
ה  כתוב "" ואילו כאן מלאכתך ָעש ֶֹ כאילו  -"מלאכה תֵּ

שייכתב שביום   לכאורה די בכך ובכלל ??נעשית מאליה
אדם לש פרשיםבמ וראיתי מלאכה?? לעשותהשביעי לא  

בהשגחת הבורא יתברך, שהוא ית' מפרנס אותו מאמין ה
מי לשבת, אבל   לשמורדם כזה קל לאלא העבודה שלו, ו

בטוח  שבכוחו ועוצם  ידו  עשה  חיל,  אלא שלא מאמין 
 חושבאדם  כזה  קשה  לו לשמור שבת כראוי כי הוא 

 ,"אם  הייתי עובד בשבת הייתי מרוויח יותר" חבל :בליבו
ה  מלאכהכתוב "ולכן  ָעש ֶֹ לו  מלאכתך  י", כאששת  ימים  תֵּ
כך לא  ,הוא המפרנסשתאמין שבורא עולם מאליה,   יתנעש

 .בעיניך לשמור שבת כראוי יקשה
 

שמסר זה היה  עדיין קשהלמרות התירוץ הנפלא,  אבל
להיכתב במצוות שבת שבעשרת הדברות ולא כאן אמור 

במלאכת המשכן, כי כאן יש הזהרה לא לחלל שבת לצורך 
שם  ואילו בעשרת הדברותהמשכן ולא לצורך הפרנסה, 

מדובר באופן כללי לחיים של היהודים כמו שכתוב שם לא 
את היה לכתוב תגנוב ולא תחמוד וכו' ודווקא שם מתאים 

ההמסר הזה " ָעש ֶֹ  "??מלאכה תֵּ
 

שמכיוון לתרץ, שדווקא כאן לאחר חטא העגל  ונראה
שהחטא בא להם מתוך הטעייה וחושך ודאגות ובלבול 

אמונה בעם ישראל את היה צורך לחזק  לכן מוחלט,
ה, ולכן דווקא כאן נכתב מסר זה ""בהקב"הוביטחון  ָעש ֶֹ  תֵּ

יסכימו הם  ןובביטחובאמונה התחזקות  ע"י גםו", מלאכה
להוסיף  ויש ,בעין יפהבשמחה ולהתנדב לתרום למשכן 

אל תאמר כי בכוחי ובעוצם ידי עשיתי שהנה כתוב " ,עוד
הוא הנותן לך לי את החיל )עושר( הזה, כי השם אלוקיך 

שינה מהרגלו, וכתב,  אונקלוס", ובתרגום כוח לעשות חיל
 .עצה לקנות נכסיםנתן לך  ה'

 

הכוח שהשם נותן לאדם בפרנסה, דהיינו החלטה  וזה
חליט, אלא בורא עולם זה שהלקנות או למכור זה לא אתה 

היהודים שהתחזקו  ולכן ,בכוחו נותן לך את ההחלטה
, בורא עולם זיכה אותם שפרנסה זה בידי שמים באמונה זו

כלו לסייע בבניית המשכן, כי באמת הם כעבדים לא ושיגם 
שכתב  וכפיאומנות הידע וניסיון במלאכת שום היה להם 
, בהקב"הביטחון וב באמונה והתחזקוהיות  אלא .הרמב"ן
 הבוראכי זה  שלנו בחייםחלטות השהאמינו שהאז כמו 

 בכך  שמספיקכך הם האמינו , משתלט על השכל שלנו
 ימלא אותם והקב"ה ,לבנות באומנות שהם רוצים

 .כמהבח
  

בנו בפעם הראשונה בדיוק מושלם פלא עצום, הם  ואכן
, ועוד יותר פלא שלאחר יומיים שתרמו כלל ובלי טעויות

עוד לפני שבנו כבר ידעו לשער במדויק ולהגיד שתרמו 
מאיפה להם  בלי ניסיוןכי  מדהים וזהמספיק די והותר!!! 

אלא  לחשבן בדיוק כמה חומר הם צריכים לבניית המשכן,
היה שבורא עולם אכן הכניס בהם חכמה עצומה שגם ת

.יך בדיוקלהם ידיעה ברורה מראש כמה צר

הרבה פעמים בן אדם באמצע החיים מרגיש אבוד כי הוא מלא והנה שעלינו להתחזק בביטחון בבורא עולם, ללמדנו 
להיפך העתיד  מרגיענראה אינו  דבחובות הבנק לוחץ נורא וחיובים חוזרים לו והריבית משתוללת כך שלא רק שהעתי

והוא שבור ומתפלל ושוב מתפלל ומתחזק תקופה ארוכה,  עמוק בלב, שמכאיב לוצרה וצער אחר  בגללאו  נראה שחור יותר,
ועדיין הוא לא רואה ישועת ה', והוא בוכה אבא: למה עזבתני?? אני מתקרב אליך בכל כוחי ובכל זאת רחוק ממני ישועה 

 ??ונחמה לנפשי
 

מדבר תורה זה ונדע שבורא עולם מחליט עבורנו, כי הוא משגיח עלינו מתוכנו ממש, ולכן הוא גם  עלינו להתחזק לכן
 בצרה ובכאב ובגלות, וכביכול בוכה אתנו בצערנו. בוודאי יודע את צערנו ואת לחצנו, והוא אבא רחום אתנו 

 

ה שהוא מצפה ממך "ביטחון לך כי את האמונה הזאת שהוא לצדך כל הזמן, אפילו בלי לראות את הישועה, זה מ ודע
", ועד כמה שניסיון זה קשה יותר ומתמשך יותר, אם בכל זאת אנו לק' ולקה' עינינו, זה ירבה את שכרנו בשכר שםבה

  נצחי אין סופי, ואם אדם היה יודע מה גודל שכרו על אמונתנו התמימה ובטחונו בכל מצב בה' היה רוקד ברחובות. 
   

 המשך – שבת שבתון צוה ה' לעשת,ויקהל משה, הדברים אשר 
 

 ,ההר מן כשירד הכפורים יום למחרת - ויקהל, רש"י כתב
 אלא ,יםיביד אנשים אוסף שאינו הפעיל לשון והוא

מה הדגש  א. מקשים מפרשיםוה ,דבורו פ"ע נאספים
וכי חשבנו שיש צורך  ,הקהיל בפה ולא בידייםמשה ש

אלה "כתוב שבת למה לגבי  ב.???  איסוף בידייםלהפעיל 
בלשון  "זה הדבר"כתוב  משכןולגבי  בלשון רבים "הדברים

, הרי לגבי המשכן הרחיב את הדיבור הרבה יותר יחיד
   ?מאשר על שבת?

 

הר מהמשה ירד שכאשר , האלשיךעל פי לבאר  נראהו
 לגשת אליו, פחדעם ישראל הברית, ביום כיפור עם לוחות 

למחרת היה קשה לאסוף לכן גם יום וכי קרן עור פניו, 
במאמץ,  כן היה צריך להקהיל לעכי פחדו קצת,  אותם

, כי לאסוף אותם בידיים ממש כמעט היה צורךכביכול ו
 .שחטאועל עצומה היה להם צער גדול ובושה כאמור 

 

, רצה לקרב אותם ולא לרחק אותםרבינו  משהש ייתכןו
 קודם את מצוות המשכןלכן יתכן שאם היה אומר להם 

לא דוחה " זה אבל" היה מסיים ב , ובסוףלתקן את חטאם
 דברכאילו יש שלהם,  מכאיב, יכול להיות שזה היה שבת

של יותר דחוף או יותר חשוב מלנקות את הלכלוך שהוא 
, מגיע לך פרס, כמו להבדיל אבא שאומר לילד חטא העגל

", אבל" - אתה ממש מוצלחכמו שאומרים לך ", או אבל"
  ."אבל"כך שלא יהיה לכן משה נתן להם את השבת קודם 

 

שמירת שבת יותר חשוב שהמסר שאת )האלשיך ומוסיף 
בצורה מכובדת ולא מעליבה  קיבלואכן הם מבניין המשכן 

מצוות שבת  מהשהוקד ", אלא מכךאבלבלי ", ופוגעת
להם את השבת, כאן משה בא והמתיק ש, (למצוות המשכן

וגילה  ,עדיפה על מלאכת המשכןלמה היא  להםשהסביר 
להם שקדושת השבת היא קדושה קדומה מששת ימי 
בראשית והיא עצמה קדושה שמשפיעה קדושה לנשמה 

רק הכנה להשראת  שהיאמלאכת המשכן  לעומתיתירה, 
לא' כי תשא כדבריו שהנה בפרשת  להוכיח ונראה השכינה,

שלמרות  י:" ופירש רש"תשמרו שבתתי את אךנכתב " יג'
שציוותי על בניית המשכן בכל זאת זה לא דוחה שבת, וזה 

קודם, שאחרי חטא העגל הקב"ה  כנכתב ראיה לדבריו
נזהר בכבודם של ישראל שלא ישמע שיש דבר חשוב יותר 

אז בהחלט אין פגיעה בעם קודם שחטאו  אומנםמכפרתם, 
 ששבת חשובה יותר מבניית המשכן.ישראל שידעו 

  

כל עניין שבת זה רק אות ש, שלא תאמר האלשיך ומוסיף
התורה אסרה מדוע  אם כןש, העולם לבריאת וחידושוזכר 
  בשבת?? המשכן בניית מלאכתאת 
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, שחלק קדוש ממנה היא "כי קדש היא לכם"כתוב  לכך
והקדושה  ההנשמה היתיר, והיא בכם ממש - לכם

, לדורותהיא קדושת השבת  וגםאדם, בהנוספת  הפנימית
שפני כשם דע ש, וחיצוניהקודם למשכן הזמני ו שבתולכן 

קורנים פניו של יהודי המקבל שבת כראוי כך  משה קרנו
 ובנשמה יתירה המנוצלת לקדושה יתירה. בקדושה

 

אלה שלכן דווקא נקט במצוות שבת " להוסיף ונראה
יותר , כי מעלת השבת היא עצומה רבים" לשון הדברים

בד"ה  נראה בהמשךההסבר שכפי שגם ומבניית המשכן, 
מטרות של דברים/את שני הלוקחים עם ישראל ש ויקהל
הדברים  2החיבור בין גם  אוליויחד, אותם מחברים ו שבת
  .בשבת נשמה יתירהשנקבל  גורם

 

והוא שבור ורגיש, לכן חייבים לבוא אליו  המצב שהוא נתון בו וחוזר בתשובה קשה לו מאודשכשאדם חוטא , ללמדנו
 כך שימצא עונג וחשק אישי במצווה ובהמשך החיזוק. ,בעדינות וברגישות, ולמתק לו כל מצווה וכל עניין שבקדושה

 

 א' – "לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת"
 

עמדו על השאלה, מדוע משה רבינו הביא  שבת ע' בגמרא
המלאכות  "טלמכל בשבת דווקא את האיסור להבעיר אש 

 למעשה שונה מלאכתש ודעת רבי יוסיהאסורות בשבת, 
לאו שהעונש המרבי עליה זה  ,הבערה מכל מלאכות השבת

 מהל יש לתמוה כןוא, כשאר המלאכות ולא מיתה ומלקות
הבערה משאר מלאכת שונה לדעת רבי יוסי באמת 

 ?בחומרת העונש?? המלאכות
 

כתוב שמברכים על האש  ד"נ - "גנפסחים בגמרא  הנהו
והגמרא  ,תחילת ברייתו במוצאי שבתבמוצאי שבת כי 

שלנו היה במחשבה אור אבל ה ,מוסיפה שהיו עוד אורות
פו של דבר ל בסובא ,ראו בערב שבתושל בורא עולם לב

במוצאי שבת נתן הקדוש , ששבת במוצאיהאור שלנו  נברא
והביא  ,של מעלה דעהבאדם הראשון מעין  דעהברוך הוא 

 .שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן אור
 

וודאי גם האש נברא בששת ימי בשכתבו  יםמפרשהו
, ולא נגמרו בפועל שאין כל חדש תחת השמשבראשית 

החתם ולכן כתב  ,ח עד שנגמר בפועל במוצאי שבתואלא בכ
לא החשיב מעשה אדם  שהמקשן בגמרא "דשם נ סופר

 רק כתגלית שגילה בכוחות הטבעהראשון כבריאה אלא 
למתרץ בגמרא שיש בכוח האבנים להוציא אש, אבל 

תגלית האדם שמקיים מחשבת הקדוש ומסקנת הגמרא 
 .הקב"ה לבריאת דומהזה  הייתה בערב שבתשברוך הוא 

מרחיב  בראשיתבתחילת חומש  החיים הקדוש והאור
, באבניםשהאש נברא במאמר ראשון והיה מובלע ומבאר, 

ובורא עולם גילה במוצאי שבת לאדם הראשון אופן 
, וזה וניצולם לצורכו בריאתם הערבוב של היסודות בטבע

  .ניצול היסודות זה כבריאה כינחשב בריאה, 
 

ימי  בו'בפועל לא היה היות וגילוי האש יתכן שכן  אםו
שהוא  ר"ידעת  לכן, התגלה במוצאי שבתהמעשה, אלא 

 .פחות חמור משאר המלאכות שהיו בששת ימי בראשית
 

ועונשה  מלאכות "טגם הבערה היא ככל הללהלכה  מנםא
אש אדרבא בגלל ש זה ולפי"ד ככל המלאכות, יבמיתת ב

 חשיבות יותר גדולהלכן יש לה  זה תגלית אנושית
משה שבכוונה  וכתב רבינו בחייהספורנו וו ,כמלאכה

שרוב המלאכות שבני , כי ידוע אשהמלאכת את  הביא
כלי לכל ", וכלשון הספורנו ע"י האש הם מתעסקיםאדם 

 .קרםיבתם ועיס שהיא "המלאכות או לרובן
 

הספורנו נבואה ממש בדברי להוסיף, שיש כאן  נראהו
הביא את מלאכת משה רבינו שבכוונה ו ,הרבינו בחייו

החשמל גם  מרומז כאן, כי "בכל מושבותיכם"בדגש  האש
כי , (נחשב כאש חשמלשלדעת הרבה פוסקים ) בן זמנינו

מפעיל את רוב המלאכות  חשמלהיום יותר מתמיד 
 .והמכשירים בימינו

 

 ב' -מה עניין הבערה כהקדמה למלאכת המשכן?? 
 

שמצאנו ביאור להבדל או למיוחד בהבערה מול  ולמרות
דווקא כאן  מדוע חשובשאר המלאכות, עדיין צריך עיון 

כהקדמה למלאכת המשכן ללמד את המיוחד כביכול 
היות ועם  ואולי לעומת שאר המלאכות?? במלאכת הבערה

ישראל היו עם של עבדים בעבודת פרך במשך שנים רבות 
והם היו משתוממים איך יצליחו ליצור משכן מעשה מאוד, 

פלא אומנתי שגדולי האמנים בכל  ,מעשה חושב ,אומנות
ההיסטוריה יתקשו לבצע אותה, ואיך הם עם של עבדים 

 .וכדברי הרמב"ן לא מלומד יצליח במשימה מורכבת זו??
 

 הבערה בשבת,את מלאכת  הקב"ההדגיש להם  לכן
נתן במוצאי שבת , שכאמור בגמראשל מלאכה זו  השייחוד

דעה באדם הראשון מעין דעה של  הקדוש ברוך הוא
 ,אש- מעלה, והביא שני אבנים וטחנן זו בזו ויצא מהן אור

חינם לאדם הראשון כשם שבורא עולם נתן מתנת  אז
דעת לעם ישראל הקב"ה  יתןגם כך  ,כמה ודעת עליוןח

  .תעליון לעשות מלאכת מחשב
 

ההבערה שהיא תגלית אדם שאנחנו מחשבים את  כמו וכן 
ה ממנשעלינו לשבות   ה כשאר המלאכותלמלאכ, הראשון

בששת ימי טמונה הייתה כאמור קודם היא כי  ,בשבת
גם בורא  כך ,בראשית אפילו שהייתה רק בכוח ולא בפועל

רצוננו ושאיפות לבנו הטהור כל עולם יחשיב לנו את 
 כלש שלמרות דהיינו, בשלימות כמלאכתנובבניית המשכן 

דעה ההיה מהחכמה שבה נשתמש לבנות את המשכן ת
ומהכסף והזהב שהקב"ה נתן לנו בשלל  שנתן לנו הבורא

בכל זה יחשב לנו כאילו אנחנו עשינו את המלאכה  ,מצרים
 .בשלימותמשלנו ו

 

עוד שמלאכת הבערה נחשבת מלאכה למרות שאדם  ויתכן
בפועל לא  והיאבמוצאי שבת רק הראשון גילה אותה 

אדם הראשון כל זאת בגלל שהייתה בששת ימי הבריאה, 
את  ובעלותובלא ניכס לעצמו ונהג בענווה ובהגינות וביושר 

למרות שזה מדהים ודומה לבריאת הקב"ה יצירת האור 
בטענה  הראשון ביטל את מעשהואדם  אלא, וכלשון החת"ס

כמת הבורא הוא רק גילה את חויצירת הקב"ה  שזו
אין לו חלק לו  ולכןהטמונה בבריאה מששת ימי בראשית, 

 יצירת הבריאה.ב
 

 ובכוח התבטלותאדם הראשון ו של תוונכנגד ענוות ואולי
למלאכת בורא עולם  שייכיםבטבע  שגילהתגליות שכל ה

כוח ויכולת לעם נתן הקב"ה  זה כנגדבששת ימי בראשית, 
כלל  ישראל לבנות את המשכן גם כאשר לא למדו אומנות

למרות שבורא  יחשב כאילו הם בנוגם שזה ובמצרים, 
הכסף והזהב ושאר החומרים ואת עולם נתן להם הכל, את 

  .השכלוהרצון ונטייה שכל והדעה והה
 

בעיקר לעושי תזכורת לעם ישראל כייתכן שזה שימש  וגם
ינהגו כאדם הראשון שלא התגאה שיזכרו והמלאכה, 

, וגם הם למרות בחוכמתו אלא התבטל לבורא עולם
שקיבלו חוכמה ויצרו מלאכת מחשבת שיזכרו שהכל מתנת 

 .הבורא היא, בלי שום שמץ של גאווה ח"ו
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 ג' -חיזוק האמונה שבת קודמת למשכן , מכוח 
 

האסורה בשבת בני ישראל שובתים מכל מלאכה  כאמור
בכוח הוא נברא כי  ,מה שבפועל נברא במוצאי שבתמגם 

 גם ביום השבתשמחים לשבות הם ו, בששת ימי בראשית
מבריאת הבורא למחצה ולשליש ולרביע שהוא  מהמ

הוכחה הכי חזקה  יהוז ואדרבא ,בששת ימי הבריאה
מראים שאנחנו , שאנחנו בבריאת העולםשלנו באמונה 

לא זה  עד לימינו, בטבעאנושית שכל תגלית מאמינים 
ה' , ורק היה ונוצר על ידי בורא עולםכבר חדש אלא הוא 

 .נתן דעה לבני האדם לגלותה
 

ממשיכות לא נפסקות אלא  התגליות שבטבע והיות
, ואילו מלאכת המשכן הסתיימה וגם ומתגלות עד לימינו

, לכן יש הכתובים קודם האלשיךוכדברי המשכן עצמו היה זמני 
השבת וגם על מלאכת המשכן,  להקדים את השבת עדיפות

לא עוסקים במלאכת המשכן ש עדיפה ממלאכת המשכן
 .בשבת

 

ך יתכן יאש ,שאלו גדולי ישראלשמזכיר לי שאלה  וזה 
בכל ווחכמים ועמקנים בעלי ידע נרחב מדענים גדולים ש

יותר רואים הרבה הרי הם  !!!בה'כופרים הם זאת 
היאך הם לא ואת נפלאות ה' הטמונים בטבע, מאחרים 

 ??"מה רבו מעשיך ה'בגלותם "יוצאים בריקוד ובמחולות 

 

הגאון הרב אלחנן ווסרמן בשם לכך שמעתי  תשובותו
 היא:, תשובה אחת הגאון הרב שך זצ"לממרן וגם  הי"ד

כביכול סימנו מטרה מראש כופרים כי שהמדענים 
לשם לא אמונה בבורא עולם ה שהיאשלנקודה הפנימית 

לא מגיעים אכן לא להגיע, לכן הם  להתקרב וחלילה
שהמדען כל כך  נוספת שמעתי: ותשובה ,לאמונה רח"ל

ובגאוותו כי רבה מת הבורא בטבע, כמתלהב שגילה את ח
הוא מנכס זאת לעצמו כאילו זה שלו, כאילו הוא יצר היא, 

שהוא בעצם רק  למרות !!את זה וכאילו הוא ברא את זה
צומחת כי רק הוא אבל הגאווה שלו  ,כאילו חיבר פאזל

שלא הייתה ידועה עד כה מיוחדת ההגיע לתגלית הצליח ו
כביכול  הקשה לו לוותר על הכבוד ולמוסרלאחרים, ו

ואמונתו בכוח האדם בגלל גאוותו א דווקכמת הבורא, ולח
אינו מגיע לאמונה בבורא עולם כראוי למגלה בטבע, לכן 

 .עמוקות בבריאת הבורא יתברך
 

תגלית האדם שמקיים ש"הגדיר שהחתם סופר  ואכן
זה ", הקב"ה לבריאת דומה -מחשבת הקדוש ברוך הוא 

תחבר להתלהב ולההמדען והמגלה תגליות  על האדםש
כביכול שותף הוא כי , וחזק חיבור אמיץבלבורא עולם 

ועליו להודות לבורא עולם על  ,מעשה בראשיתלקב"ה ב
 שבת י'בגמרא שנאמר  מוכו  ,שזיכהו בשותפות מדהימה זו

 כשותף להקב"השנחשב  לאמיתו דיין הדן דין אמתעל 
באהבת ה' במקום שאפשר להתחבר  אבל במעשה הבריאה,
 ,מחכההרע היצר שם גם דווקא  ,מאוד ולדבוק בהקב"ה

את האדם בגאווה שתביא אותו להפיל מאוד ויש לו כוח 
 .זה כנגד זה ברא אלוקיםכפיות טובה, כי לכפירה ול
 

כל מי שמחדש חידושי תורה בקדושה ולאמתה של  ובעצם
גם כביכול מגלה מה שאחרים לא ידעו,  תורה, הרי הוא

כל מה שתלמיד אבל האמת שכל החידושים הנכונים "
" כבר נמסרו למשה בסיני, ואכן הוא ותיק עתיד לחדש

יכול מצד אחד לצמוח בכוח החידושים להתקרב לבורא 
 תו בתורה הקדושה שיהיה לו חלק בה,עולם על שזיכה או

היצר הרע מסוגל דווקא לקחת אדם תלמיד  שני מצד אבל
חכם ומחדש נפלא, ולמלאות אותו בגאווה שהוא הבעלים 
של התורה, ומכוח הגאווה להביאו למחוזות שליליים, וכך 

מרעין בישין  שארהוא יחטיא את הרבים במחלוקת ו
  רח"ל, כי גם כאן זה כנגד זה ברא אלוקים. 

   

שאם קיבלנו כלים מיוחדים ומתנות וכישרונות מבורא עולם עלינו להשתמש בהם רק לטובה, ונדע שאם לא , ללמדנו
דווקא מתוך הכלים והמתנות שקיבלנו ולרעה גדולה הרע היצר יטה אותנו מיד ו , תיכףנשתמש בכלים שקיבלנו לטובה

רק כלים לטומאה וליצר הרע ולחטאים אבל זה כנגד זה  , וכן להיפך יש דברים שקיבלנו בחיינו הנראים שהםמבורא עולם
 .לכלי לקדושה עצומה להפכוביכולתנו להפוך דווקא את הנראה ככלי לטומאה 

 

שמעון ", ונדיר ביופיו שגם הוא קיבל מבורא עולם דבר שאין לאחרים כי הוא היה "יפה תואראותו נזיר מהדרום כמו  וזה
אכל גם חרג ממנהגו וו ,קדושספר אותו בראשו כפי שמנשקים נישק ובהמשך התלהב מקדושתו כפי שנראה הצדיק 

 שלו. רבן נזיר טמאלמרות שבחייו לא הסכים לאכול מקשל אותו נזיר יפה תואר רבן אשם נזיר טמא מק
 
 

אדם בחיים , שאותו נשאשכתבתי באריכות בפרשת  וכפי
על מאוד שמר זה אדם שזאת אומרת ולא ראה את עצמו, 

עיניו, כי מי שהולך אחר עיניו לרעה, בוודאי מתבונן כל 
הבחור  נכשלהזמן במראהו ומשקיע במראהו, והנה לפתע 

היצר התחיל להתפרע  ומיד תוארו הנדיר,יופי  כשראה את
 בו עד כדי לטרדו מן העולם, 

 

ים נכשל ונטמא אותו נזיר בטומאת מת והוצרך פעמי ולכן
כזה ארס לרבנות בירושלים, כי לספור נזירות ולהקריב ק

השער  תנזירות פעם אחת וגזיז הלא הספיק רב וקטלני
ארוכה  ם נסיעהיהצריך פעמיפעם אחת בלבד, אלא 

המדהים,  ם גזיזת יופי שערויופעמי, לירושלים מהדרום

ורק ככה יוכל לחנוק ולבטל את יצרו שעמד עליו להאבידו 
 י.מן העולם לגמר

 

ואותו בחור נלחם ביופי שלו שלא יורידו לבאר  והיות
הפך שחת והקדיש בנזירות את יופיו, על כן שערו היפה 

כמה שהיופי , ועד מחפץ של יצר הרע לחפץ של קדושה
, של אותו דרומי גדול יותר כך הקדושה שלו גדולה יותר

אמר שמעון הצדיק כי כגודל הניסיון כך גודל השכר, ולכן 
כמלאך ה' שליווה את אלכסנדר  דשיםקודש הקשהיה 

 "ונישקתיו"" "חיבקתיו" מוקדון במלחמותיו, "חימדתיו
על ראשו, כי היופי של הדרומי הפך לקודש, וכמה שהוא 

 יותר יפה ונחמד הרי שהקדיש יותר לקדושה. 
 

תלוי מה יהיה צורך השימוש שלנו בו, וזה נוגע לכל עניין בחיים, שעם , שמכל דבר אפשר ליצור מעלה או חיסרון, ללמדנו
נראה טוב אכן וא האם  ,אברי הגוף אפשר לרוץ ולעסוק בתורה ומצוות ואפשר לרוץ ולעסוק בעבירות, לכן כל מצב וכל עניין

!! לכן חזקו ואמצו ותתעלו השכר! -מצב ועניין הנראה כרע עלינו להפכו רק לטוב, ולפי הקושי  כן אם הואלשמרו לטוב, ו
 אמן ואמן.

 

 הדברים אשר צוה ה' לעשת, יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'אלה ויקהל משה, 
 

בפרשת כי תשא כתוב קודם שואלים מדוע  המפרשים
כאן על שבת??? ואילו כתוב לאחר מכן מעשה המשכן, ורק 

רש"י כאן  והנה ???שבת למלאכת המשכןמצוות הקדים 

 המשכן מלאכת לציווי שבת אזהרת להם הקדיםכתב: 
שהרי דרשה   ולכאורה קשה, השבת את דוחה שאינו לומר

אך את מהפסוק "כי תשא פרשת בזו כבר דרשה רש"י 
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שלמרות מצוות המשכן בכל זאת לא  "שבתותי תשמורו
 ??יחללו את השבת בשבילה

 

במצוות  כי תשאבפרשת בפסוקים נבחין ש ובהתעמקות
הן בעניין השמירה והן לכאורה, כפילויות  יש מספרשבת 

 שמרתםו" ",אך את שבתותי תשמורו" א.בפסוק בעונש 
ששת , ב. ""מחלליה מות יומתכי קדש הוא לכם את השבת 

שבת שבתון קדש לה',  ימים יעשה מלאכה וביום השביעי
 ושמרו בני", ג. "מות יומת ביום השבתכל העשה מלאכה 

ישראל את השבת לעשות את השבת לדרתם ברית עולם, 
לם כי ששת ימים עשה ה' את השמים וביני ובין בני ישראל אות הוא לע

מה פשר  ונשאלת השאלה, "ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש
 כל הכפילויות???

 

על  יש אזהרה בנפרדבהבחנה בפסוקים נבחין ש ואכן
אזהרה  ועוד", קודש לכםשהיא "בגלל  ,שמירת שבת
", קודש להשםזה "ש בגללעל שמירת שבת בפסוק נפרד 

ואילו  ,בנפרדכל סיבת חיוב שמירת שבת והתורה מדגישה 
יום " נכלל בפסוק אחד ואזהרה אחתזה  כאן בפרשה

שלכן  ויתכן ,"להשםשבתון השביעי יהיה לכם קדש שבת 
 כי אכן כלל  "אלה הדברים"אמר רבינו משה כאן בפרשה 

שינה מדברי אכן למה השאלה דברים יחד, ו 2 אתרף וצ
 הדברים?? 2בין  השם שהפריד

 

את שתשמרו  הסיבה הראשונה, הם הסיבות 2ביאור  והנה
אות וסימן וכבוד שש רש"י, ופירוכ, לכםכי זה  השבת

, שהנחלתי את יום מנוחתי למנוחה שלכםשבחרתי בכם, 

, לה'כי זה  יום השביעישתשמרו את  הסיבה השניה
, מאמתים ומעידים את האמונה בבריאת העולםשאנחנו 

ועל כל סוג מטרה של שמירה כתוב בפסוק עונש מוות 
 .בנפרד

 

ושמרו בני ישראל את השבת "הוא  שם  העניין סיוםו
", שעם ישראל בפועל יחברו ומחברים לדורתם ברית עולם

ביני ובין בני " , דהיינו גםלשבת לה' - השבת לכםבין 
האות והכבוד לעם " וכאמור היא לעולם ישראל אות

ישראל שבורא עולם בחר בעם ישראל שינוחו ביום 
כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת " וגםמנוחתו, 
" שזה הקודש לה', וביום השביעי, שבת וינפשהארץ 

 מאמתים את האמונה בבריאת העולם.שאנחנו 
 

אך את  לאמר, שבתחילת הציווי כתוב "דבר זה מובן ולפי
, ואילו בסוף "ושמרו בני ישראל, כתוב "שבתתי תשמרו

, שכתוב לגבי ויקהל נוכמו בפרשת", וזה בעצם לעשות"
העשייה של עם ישראל  כי ,"לעשותשבת שציווה השם "
, אחת מאוחדתמטרה כהמטרות  2הייתה לחבר בין 

  ,לעשות את השבת כתובולכן , שהלכם והלה' יהיו ביחד

 

במציאות שכך קבע  שבורא עולם" משמע ושמרו" לשוןבו
משה דווקא כאן , ולכן את השבת לנצח ורעם ישראל ישמ

ולכן הקדימה  מאוחד המצווה באופןרבינו הביא מיד את 
 שלימות של שמירת שבת.ה יהוזכת המשכן, כי אלמל

 

 המשך – כתוב בתורתךשני לוחות הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת, וכן 
 

שתיקנו אנשי כנסת הגדולה ביותר לפי זה הנוסח  ונפלא
ושני לוחות אבנים הוריד בידו, " ת שחרית של שבת,בתפיל

כן כתוב בתורתך, ושמרו בני ווכתוב בהם שמירת שבת, 
  ."ישראל את השבת

 

אך את הציווי "היה צריך לכתוב את הפסוק של  ולכאורה
ולא את  "ושמרתם את השבת" או "שבתותי תשמרו

אם לכאורה, ש קשהוכן  "??ששמרוהתוצאה " שלהפסוק 
פסוק  עודמה צריך להוסיף שמירת שבת  כתוב בלוחות

, וכי מה שכתוב בלוחות אין זה מה שכתוב מהתורה
 ??בתורה

 

בלוחות  יםכתוב ינםאש תוספת חידושיש בתורה  אלא
כמין של שמירת שבת יש כאן  מלבד הציווישהברית, והוא 

שמעיד בנו הקב"ה בשמחה ובהתלהבות שעם  נבואה
עם ש ,"ושמרו" -ישראל יקיים את המצווה בשלימות 

לכם שבת שה המטרות ביחד 2ישראל מחברים את 
.לה' יהיו ביחדשבת וה

יומת מלאכה בו העשה כל

המשכן לומדים על המלאכות האסורות בשבת,  ממלאכת
כמאמר הגמרא שמלאכה שהייתה במשכן היא חשובה 

הוסיף  ובהערות רי"א חבר לאדרת אליהוואסורה בשבת, 
ששת ימי בהמלאכות שהיו  ןהשהמלאכות שהיו במשכן 

 .דוגמא לכל הבריאה, כי המשכן הוא בראשית
  

אפשר להוסיף, שעל ידי חטא העגל כל העולם נהרס,  ואולי
עד כדי כך שבורא עולם רצה למחוק את עם ישראל 
ולהתחילו ממשה, והיות וכל העולם נברא עבור עם ישראל 
אם כן על ידי העגל כביכול העולם היה גם צריך להימחק 

מחדש עם בני משה, אבל המשכן  חילותעם עם ישראל ולה
בא לתקן את עם ישראל ובעצם את כל העולם כולו, לכן 

מלאכות המשכן הם המדד למלאכות של ששת ימי 
 בראשית.

 

בצלאל  אודותבפעם הראשונה שבורא עולם מדבר  והנה
רק בפרשתנו כתוב משפט " וולהרות נתן בליבולא כתוב "

שהעולם נברא שאחרי חטא העגל  ונראהזה, ולמה?? 
ה חובה שעולם חסד יבנה לכן דווקא יתכביכול מחדש הי

את  היה מתפקידו לבנותלא רק  -הנכד של חור שנרצח 
היה עליו להרבות כפר על עם ישראל אלא גם שיהמשכן 

חוכמה שקיע ללמד אחרים שגם להם במידת החסד ולה
יהיה חלק וזכות בבניית המשכן ולא ודעת ושגם לאחרים 

 .ו בלבדלו לבדרק 
 

שרק הם יחשבו המוצלחים והטובים, אבל שעוד אנשים יהיו טובים  !!שיש הנהנים לעזור ולרחם אבל רק הםללמדנו, 
גש ותלמד  13זה חס ושלום!! והתורה הקדושה דורשת מהפלא הגדול בצלאל בן ה ,ומוצלחים שיתחרו ויעמידו אותי בצל

  להיות אנשי פלא לא רק אתה.אחרים, תן לעוד יהודים 
 

יכול היה להתחמק כי לא נצטווה על כך בפירוש, והיצר למרות שבורא עולם חנן אותו ביכולות להורות לאחרים,  ובצלאל
ועוד יטען מצוה בו זה ללמד אחרים, ההיה מרמה אותו שהוא נצטווה מפורש לעבוד ולבנות את המשכן ולא להשתמש בזמן 

עזות וחוצפה שילד בן  שיש כאןוגם הגאווה של אני ואפסי עוד הייתה מתלבש בארשת של ענווה פסולה יותר מבשלוחו, 
ילמד אנשים מבוגרים ממנו, ובצלאל דחה זאת מכל וכל וניצל כל מתנה שקיבל מבורא עולם בשלימות ולימד את  13

 הגדולים ממנו בלי משחקי ענווה. 
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 "יהיה  לכם  קדש" 
 

עוד לפני שנצטוו ישראל ציווי  ו" זהלכם קודש יהיה"
זה אבל  קדושת השבת בענייןכתוב נכון שזה  ,ציווי המשכן

תהיה חלק מאתנו כל קדושה שקדושה, עניין שבלכל נוגע 
  יותר, תחבר בנו הקדושהתכך יותר נשקיע ש, וכמה ממש

יהיה לכם שבה כתוב הציווי  שבתמצוות לגבי כתוב  ולכן
 משכן, ואילו לגבי "לעשותהדברים אשר צווה ה' " קודש

בעקרון בשבת והרי , "לאמרהדבר אשר צווה "כתוב רק 
למשכן יש הרבה מה , ואילו צריך לא לעשות מלאכה

" יהיה לכם קודש?? אלא במצוות שבת שכתוב "לעשות
צריך יש ושם בתוך האדם,  חייבת להיות קבועהקדושה שה

 .ולפעול לעשותהרבה 
 

כתוב שמנוח התפלל והעתיר  "גישופטים בנביא  והנה
שהמלאך  בתפילה וביקש מבורא עולם והתאמץ מאוד

ישוב  שמשון - שהתגלה לאשתו וסיפר לה על בנה שיולד לה
רק המלאך חזר אבל שוב שיתגלה אליו, והנה פלא ו

 ונשאלת ,קראה לבעלה שיצטרףזאת שלאשתו, והיא 
, הרי שוב התגלה לאשה ולא לבעלהמלאך למה השאלה, 

 העתיר והתאמץ בתפילה??זה שהתפלל והוא זה שהוא 
 ?במה היא עדיפה?למה המלאך העדיף להתגלות לאשה?? 

 

היות ועל האישה לתרץ על פי הדברים הקודמים, ש ונראה
חודשים להתנזר מענבים ושכר,  9במשך   מאמץ היה מוטל

לכן היא זכתה והיא זהר מאוד לאכול רק אוכל טהור, יהול
מי שמתאמץ כי והמלאך התגלה שוב אליה,  !העיקר

חזקה  בזהירות ומקיים אותה מעשית ופיזיתבמצווה 
תפלל היותר חשיבות ממי ש יש לו ,ממושךובזמן מאוד 
. אפילו במשך יום או יומיים חזק

 

יום של קדושה ושמירת העיניים והמחשבות,  40יום, כן,  40אחים יקרים וקדושים קבלו עליכם צדיקים וידידים  ולכן
, אבל זה עוצמתי ואורך רוח צריך כוחמו יום כאילו נוצרתם מחדש, נכון זה מאמץ 40 אתם מתקנים ב כךכנגד יצירת הוולד, 

להתמיד בקדושה, ושלא נעמוד בניסיון קשה והרצון ו את הכוח חזק מתפילה, אבל כמובן חייבים תפילה שיהיה לנויותר 
 .אמן ואמן ושלא ניכשל חלילה

 

 לה' שבתון שבת - כי  קרן  אור  פניו
 

למה נסמך בתורה העניין שקרנו פני  בעל הטוריםה כתב
 לומר לנו,  בפרשתנו שבת למצוות סוף פרשת כי תשאמשה 
 ,פנים של שבת לשאר הימיםהדומה  קירון אור  שאין

בריו שלא רק למשה רבינו יש קירון אור פנים, מד ומשמע
נשאלת וקירון אור פנים,  שיהיה לו שייךאלא גם לכל יהודי 

 התשובהואם כן למה לא על כולם רואים זאת??? השאלה 
של שבת ליום חול,  מדוקדקת בדבריו, שאינו דומה קירון

דהיינו שליהודי שכבר יש לו אור קדושה שזורח ומאיר 
ת קודש האור שעל פניו מתחזק בפניו כל השבוע אזי בשב

, לא כולם זוכים לראותאת האור הזה בזמנינו אבל  יותר,
כי יש עיניים שנטמאו כל כך שאין להם רגישות לראות 

את האור  רואיםזוכים ואבל יש שאכן באמת כן  טוב,
 .הקורן מאדם קדוש

 

לארה"ב ובאמצע הטיסה היינו  ,  הייתי בטיסהלמשל
מעל  חנוכתוב שאנשוראיתי במסך  ,אלף מטר 10 בגובה של
חשבתי לעצמי, בגרמניה יושב מיליונר שיש לו וגרמניה, 

רחוב שלם, אפילו מסוק פרטי, וחושב לעצמו אני ואפסי 
בו מגובה ש אבל !!!ענק שבענקים "אני כל העולם"עוד, 

וגם לא  !!לא ראיתי אותוכבר קילומטר,  10רק  - הייתי
ראיתי את הבית הענק שלו, ואפילו לא ראיתי את הרחוב 
שלו, ואפילו גם לא את העיר שלו, רק חום וירוק במקום 

 רקע התכלת של הים.
  

 ,ברחובות גרמניהלבדו , הנה הולך יהודי עודהרהרתי  ואז
אף אחד  :והיצר אומר לו !!איומהמולו פריצות פתאום ו

ובבית תחזור  !!כולם גוים, תיפול כברכאן לא מכיר אותך 
בתשובה, אני מבטיח לך שאני יעזור לך לחזור בתשובה!!! 

 אני לא רוצה !!, אבאלאאאאאאבלבו,  צועקהיהודי  אבל

זה  - להסית , דייצר הרע תפסיק להסית , די"אסור"
קרן כמו מתגבר, ואז וצדיק הוא ברוך השם ו!!! עבירה

ממנו ואורו זורח עד למעלה  צתמתפר תלייזר עוצמתי
אוי איזה  !!!למעלה, כן זה בולט מלמטה עד לכסא הכבוד

ליוצרו, ומלאכי השרת שרים יהודי צדיק זה נחת רוח עשה 
 ".ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרולו "

 

יכול להיות זה  ,גרמניהחייבים להגיע בשביל זה עד לא ו
בשום דבר המביא סתכל להבשכונה, לא וברחוב  - גם פה

ראיתי בלי  ואםאפילו שאף אחד לא מרגיש, לידי הרהור 
 תוציא לי את זה מהזיכרון !!!אבאעלי להתחנן, , כוונה

, והנה אנא אבא מתחנן אני על נפשי ,בבקשה מתחנן
 ואבאה!!! יתכאילו לא היעפה ונעלמת  הראיה והמחשבה
", חזו חזו בני חביבילפמליא דיליה "שבשמים אומר 

נמר, שפע עזותו כקדושתו וטהרתו על פניו וגבורתו כאריה ו
 .ברכת השם יותן לו אמןוברכה והצלחה ניתן לו 

 

אבל אתה עצמך  שיםיגם קדושה שלא כולם מרג ויש
הנה כשאתה הולך ברחוב בארץ ישראל, כי , תרגיש בעצמה

יודע שיש מה לראות כי  ואתהומשתדל לא להסתכל, 
מעצמך מחשבות הבחנת בלי רצון, ואתה מתגבר ומסלק 

מרחף בעולם אחר, רעות, אתה לפתע חש כאילו אתה 
כי  !!!נכון וזה ,למעלה מן השמש !!!בעולם של צדיקים

ארץ ישראל אתה נמצא בארץ ישראל האמתית הקדושה, 
נגעת בקדושת ארץ ישראל כי בלי הקליפות, הקדושה 

מעליך את הקליפות הטמאות תית, כי קילפת האמ
שמכסות מאתנו את הארץ הטובה והקדושה, אשריכם 

ם כהמתקדשים בעיניים וחשים בקדושת הארץ, בזכות
 ויגאל אותנו גאולה שלימה בקרוב. ה'ישוב 

 

שיהיה לכם ורציתי ר, ואיפניו כשנודע לו שזכה קשה לתמיליון שקל, ההפתעה שהייתה על  56לי על אחד שזכה ב סיפרו
לברכה, אבותיכם הקדושים זיכרונם  קשה מאוד, כך בדיוק מופתעים ממכםברור, כשאתם מתגברים על היצר, ודווקא כש

 !!!ממה ששמח זה שזכה בלוטו, אין לי ספק בכךעוצמתית יותר  !!! והשמחה היא הרבהובורא עולם שמח בכם
 

 המשך- תומחשב שביווח ורקם וחשב חרש מלאכת כל לעשות לב חכמת אתם מלא
  

שהרי "חכמת לב"  מאריכים מה המשמעות המפרשים
פי הדברים ול חכמה אמורה להיות במוח ולא בלב??

יש חכמים גדולים כמו  שהרי הקודמים הדברים ברורים,
כמה לא מביאה שהחומגלי תגליות  מדענים וחוקרים

 ,שמצופה מהםכפי ולעבוד את בורא עולם להתקרב  אותם

ים נימבהרי הם כי  ,מצופה מהם האמונה החזקהדווקא ו
 , כמת הבורא בבריאהעוצמת חיותר מאחרים את גודל 

בבורא עולם ולעיתים הם ראשי  זאת הם כופריםובכל 
כמה לא הביאה אותם לטוב אלא החהכופרים בעולם, כי 

 ולתהומות הכפירה והרשע. אותם לחטאהובילה 
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" נדיב לבבמשקל של ""חכמת לב"  מדגישה התורה, לכן
לבורא  יתמסר כולוו ,לטובהרק שתמש י האדםכמה חשב

 ,עם כל הרגשגם  ה'יעבוד את , וכמהעולם שחנן אותו בח
  ." שזה שיא השלימותבמוח ולב"את הקב"ה עבוד ישכך 

 

כמתו יתברך בעולמו, ומזה נתעלה שנזכה לראות את גדלו וכוחו וחבדו בלב שלם, רצון שבורא עולם יטהר לבנו לע יהיו
בדבקות לבורא יתברך ונתמלא באהבה רבה לבורא הגדול והעצום שמלא כל הארץ כבודו, ושלתבונתו אין קץ, ובעזרת ה' 

 .יהיו לטובה אמן סלהמלא משאלות ליבנו לטובה, ושאיפותינו לעולם הקב"ה י
 

 "וכל  הנשים  אשר  נשא  לבן  אתנה  בחכמה  טוו  את  העזים"
  

 תהטוויית  היריעות  שנעששאר ומת שבת עד'  בגמרא
באופן  נדיר  ומיוחד  במינו,   הבצמר  העזים  התבצע

 קודםעוד , החיות הנשים  טוו  את  הצמר  על  גבי  העיזיםש
ובן מדוע הנשים התאמצו לטוות מ ולא ,םמגופ ו אותםגזזש

מדוע  מובןלא  וגםעיזים על גבי העיזים ממש, היריעות את 
שבפנים המשכן כך  ,הראשונותמונחות יריעות העיזים היו 

היפה כיסוי התקרה מיריעות עיזים, ולא את  ראו תקרה
 ???"עורות תחשים"
 

 יריעות עיזיםשאת השהנשים הצדקניות שמעו  ויתכן
החליטו  לכן הן, כתקרת המשכן – ראו בפנים המשכןי

מיוחד במינו  עיזים משהוהלהתאמץ לעשות ביריעות 
הנשים התאמצו לטוות את  ועל כן שבכך יתפאר המשכן,

אכן וכמה נפלאה, יעות עיזים על גבי העיזים ממש בחהיר

 ,עיזיםהיריעות בשר ודם את ליחו לגדל גם בעיני הם הצ
הם גם רצו להמחיש את החיבור בין בורא עולם לעם  ואולי

אבל בכל זאת  ,אנחנו הבהמותלהבדיל ישראל, כאילו 
 ותהיריעות שמשמשכמו  ,להקב"ה יםמחובראנחנו 

 בעיזים. ותמחובר נעשו כשהם עדייןלקדושת המשכן 
 

פרשת ב תאח פעם ,על המשכןם יפעמיכתוב  שלכן ויתכן
כתוב כמעט אותו , ושוב תצוההמשכו בפרשת ותרומה 

עבור  כאן נכפל הענייןכי , ויקהלפרשת פרשה שלנו בדבר 
שחיפשו בכל פינה מה הם יכולות הנשים הצדקניות 

 כמה יתירה ביריעות עיזיםח, ואכן הם מצאו לחדש לחדש
שפעם לתרץ  אפשראולי מזה  וחוץ ,ולכן עבורן נכפל העניין

לדעת איך לבנות את המשכן, ופעם שניה היה בכדי אחת זה 
ד הלכות שבת מעבודת המשכן.וללמכדי זה 

שזה  "מטבריהרבי שמשון נקאש שליט"א  ידידי היקר"ובמחשבה, והוסיף לי  שיופי אמתי זה בהשקעה ומאמץ, ללמדנו
ציור שווה הרבה יותר כי שאלא  ??יותר מדויקת מציור?והרי תמונה יותר חיה  !!ההסבר מדוע ציור יקר יותר מתמונה

וגם אנחנו נעשה מאמץ והשקעה לשפר את נשמתנו ולפאר את נשמתנו, בחידושים בתורה,  ,הושקעה בו עבודה ודיוק רב
 .וד להוסיףע יש מה תמיד ובעבודת השם, ולא לעבור את היום בלי מחשבה מה יש עוד לחדש ולשפר וליפות, כי

 

 המשך –טוו את העיזים 
 

 תכתוב שאפילו בחציב א' "זייומא  ירושלמי בגמרא
, המקדשובאריגת הבדים היה צורך לעשותה לשם אבנים ה

 "גקונטרס קבא דקשייתא סהחלקת יואב מקשה ואם כן 
כתוב שהטווה בשבת צמר על גבי בהמה  "דשבת עשבגמרא 

פטור, כי זה נחשב מלאכה כלאחר יד ולא מלאכה רגילה, 
ובשבת חייבים רק על מלאכה רגילה כמו המלאכות שהיו 
במשכן, ובמשכן היה הכל מלאכת מחשבת ולכן מלאכה 

 ואם חר יד לא נחשבת מלאכה ופטור עליה,שנעשתה כלא
העיזים עשו מלאכה הרי הנשים שטוו על גבי ש קשהכן 

שהיא נחשבת מלאכה כלאחר יד ולא מלאכת מחשבת 
  וממילא זה לא מלאכה ראויה למשכן??

 

נשים הללו חכמות היו וממילא ש אפשר לתרץ ובפשטות
כמלאכת מחשבת  המומחותרק אצלן מה שעשו נחשב 

משא"כ אצל שאר בני  ,כלאחר יד כלפיהן זה לא נחשבו
בפשטות הגמרא יתכן  אומנם, זה נחשב כלאחר ידאדם 

ועי'  שגם לחכמים ומומחים בטלה דעתם אצל כל האדם
  אגלי טל גוזז ז' בהגהה.תוס' ו

 

תירץ קושיות עצומות אלו על  "חשנה י' נ "חי פרדס ובספר
 אשר לב חכם איש וכלעל הפסוק " ה' "חרבה מפי המדרש 

, שהקב"ה עבור מלאכת "בהמה ותבונה חכמה ה' נתן
 לא רק לאדם אלא גם לבהמות,כמה המשכן נתן ח

מה התועלת ?? כמה לבהמהוהדברים תמוהים, בהמה??? ח
כמה לעמוד ח קבלובהמות הש - התועלת שזה וכתב בכך??

הנשים צדקניות לארוג הצליחו ולא לזוז בעת האריגה, וכך 
 ,הפעם הבהמות לא זזורק ו והיות ,על גבי הבהמות בקלות

זה לא במלאכת המשכן באופן חד פעמי דווקא כאן אם כן 
, והדברים נפלאים מלאכה כלאחר יד אלא מלאכת מחשבת

 ., ובעצם כך משמע קצת בגמראממש!! כפתור ופרח
 

כמה זו??? הרי בכל זאת מה הרווח בח השאלה, נשאלתו
אחרי שחתכו את הצמר שטוו על גבי העיזים זה היה כמו 
צמר רגיל, ומה העניין שקודם הוא היה מחובר לבהמות 

 לזה??? זכר הרי עכשיו אחרי שנחתך אין 
 

חכמות טוו את ההנשים לכן לתרץ, שדווקא  נראהו
כמה יתירה הייתה בהן שטוו על ח" וכלשון רש"יהעיזים, 

כי הן ראו לפתע את העיזים שהיו בעלי ממש,  "גבי העיזים
זות כהרגלם, ויותר צמר ארוך עומדות במקום אחד ולא ז

כמה ח ןה להיתשהיכמה גרמו לנשים מכך העיזים בח
להבין שגם הבהמות רוצות חלק  היתירה ורגישות יתר

 .במלאכת המשכן
 

 לטוות על העיזים לראות עד כמה הן ניסו והנשים
כמה ה' נתן חשאכן יתאפקו ולא יזוזו, ואכן הנשים קלטו 

מיוחדת בבהמות, לכן הנשים רצו שיהיה זכר לנס הגדול 
חנן גם את הבהמות  והקב"ה שגם הבהמות רצו להשתתף

שידעו  ובפרט טוו את הצמר על גבי העיזים, על כןכמה, בח
פנים המשכן, לכן בשיריעות עיזים זה התקרה הנראית מ

שאדם ובהמה  ,ונפלאותיו גדלות הבורא רתמיד ייזכ
 לבנות בית לה'.כמה בחובעצם כל הבריאה השתתפה 

 

כאשר  ,ראיית היריעות עיזים דווקא מתוך המשכן עצםש
התחש  היריעות עיזים הוא הפשוט במראהו לעומת

לכאורה התחש והרי , דמיםוהצבעוני או עורות אילים מא
היא זו  ,דווקא פשטות זו אלא אמור להיות בפנים??היה 

ואת הנס!! , תזכיר את המיוחדות שהייתה ביריעות אלוש
גם כן לוכמה לצורך הכנת המשכן גם לבהמות, שניתנה ח

כי יש בהם פלא היריעות הזכירה התורה תחילה את מעשה 
כמה יתירה.וח

כמת הבהמות, ולחאפילו שות יתירה, כמו שהנשים שמו לב כמה יתירה זה לשים לב לשני ולאחר ברגי, שחללמדנו
כמה יתירה ובהשקעת חשיבה מעמיקה עלינו לנצל כל עניין טוב שאפשר להוציא מכל אדם אפילו מבהמה אם וכמובן בח

 זה מקרב אותנו ואותו לעבודת ה' יתברך.
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עלותו על האת הטוב שבאדם ירוד זה, ולכמה יתירה אפשר למצוא וא כבהמה, עלינו לזכור שעל ידי ח, גם אדם שהולכן
אכן צברו הרבה מעשים רעים בחייהם, אם דרך המלך מכוח ניצול הטוב שבו, ודע לך לפעמים אנשים המכונים רעים כי 

בכל זאת אתה תבחין בנקודה אפילו קטנה חיובית שיש בו ותבליט אותה ותגדיל אותה דע לך שהרבה פעמים אתה תצליח 
 ל כולו ולהפוך אותו לאדם שכל כולו חיובי, כי סוף סוף מישהו מצא בו נקודת אור והאיר את חייו.מנקודה זו לשלוט ע

 

שרבנים לחצו עליו  החפץ חייםמזכיר לי סיפור על  וזה
להכריז חרם על יהודים שעבדו במפעל בשבת כי המדינה 

טען  חייםהחפץ והרוסית חייבה אותם לעבוד גם בשבת, 
אבל בעיני זה  !!נראה שהדין פשוט להחריםלכם  ,לרבנים
החפץ חיים להם הדוגמא שהביא  וכפי לא פשוט!!בכלל 

בעצמו, שיהודי מוסקבה במשך עשרות שנים חיללו שבת 
נצרות או גירוש!!! התכהפקר ממש, ויום אחד נגזר עליהם 

ויהודים אלו גילו תקיפות ואומץ והכריזו בגאון על 
 הנה יהדותם ועזבו את מוסקבה בלי רכוש ובחוסר כל!!

: אם היינו מרחיקים אותם בגלל החפץ חייםטען  ,לכם
חילולי השבת כפי הכתוב בהלכה, הרי הם לא היו מקדשים 

והיה כאן קידוש ה' מדהים ועוצמתי יה, הסשם שמים בפר
שהממשל הרוסי פשוט נדהם שאפילו יהודים מחללי שבת 

  .ממש בוערת בהם אש!! וזה קידוש ה' עצוםעדיין היהדות 
 

 עלינו לדעת לקרב יהודים ולמצוא בהם את נקודת האור הפנימית, ויש!!! ולכן
 

אור, הרבה נקודות חיוביות שעדיין לא טיפחת ועדיין לא שתפנה לאחרים פנה אל עצמך, גם בך יש הרבה נקודות  ועד
השקעת בהם, וחבל!! כי מכוח נקודות אור אלו אתה יכול לטפס גבוה מאוד מאוד, קדימה!! אל תתייאש!! תמיד אפשר 

 לתקן, עד הרגע האחרון אפשר, אז מהר רוץ לעבודת ה' ידיו פרוסות אליך באהבה.
 

 יםהאנשים על הנש ויבאו
 

מהמפרשים מבארים פסוק זה, מה טעם באו הבעל  רבים
ליקוטי וב ספורנוב וראיתיואשתו יחד לתרום??? 

מקבלים צדקה  יןאהיא ששהלכה ידועה  ושכתב הריצב"א
מרובה מאשה נשואה, כי ייתכן שבעלה לא מסכים לכך, 
לכן הביאו הנשים את בעליהם להוכיח שתרומתן הייתה 

 על דעת בעליהם.
 

בתירוץ זה, כי לכאורה למה האישה לא  תייוהתקש
מסרה לבעלה את תכשיטיה ושהוא לבדו יביא את 

שהביאו את כייתכן שהבעלים  אלאהתרומה בשם אשתו?? 
תכשיטי נשיהם רצו להוכיח למשה שהם הביאו את 
התכשיטים ברצון נשותיהם, לכן הם הביאו את האישה 

למה  ולמה?? איתם שתוכיח שהנתינה היא מרצונה הטוב.
הבעלים היו צריכים להוכיח, הרי למה נחשוד שהוא גנב 

לתקן מה ייתכן שהם באו  אלאמאשתו את תכשיטיה?? 
שתלשו מהנשים שלהם , ששם כתוב שעשו בחטא העגל

, לכן כאן בתרומת המשכן הם את התכשיטים נגד רצונן
בצורה הכי מכובדת לתרום את באו לתקן זאת ובאו 

, משה לא, ולכן הביאו את נשיהם תכשיטי נשותיהם
הצדקניות  מרצונן של הנשיםהנה הפעם זה  כאומרים:

 ולא חלילה בכפיה ח"ו.
 

שהתבזו הבעלים שהוצרכו להביא את נשותיהם  זהבו
נפש שעשו העוגמת כיפר לבעלים על איתם למשה, זה 

גם נקודה זו לא נמחקת אגב לנשותיהם בחטא העגל, כי 
, ולכן התורה טורחת החטא הגדול של העבודה זרה

הם באו ביחד ולא בהפרדה, כי כאן הם להבליט זאת, כן 
 .תיקנו גם את הפגיעה בנשותיהם

 

המזבח יוריד דמעות עלינו למחוק את ששלפני שבונים מזבח, עלינו למחוק את הדמעות של האישה, עוד לפני , ללמדנו
 בכבוד לאישה נבנה מזבח, ונבנה בית ה'. וכבוד בין אדם לאשתו.אושר סליחה והדמעות לדמעות של 

 

עדיף לכם להתחזק באמת  ,ביראת שמים ושמירת קדושת ישראל, אמר תוך כדישיהודי שדרש לחזק יהודים  וכמו
ובתמים כי אם לא אנחנו ניפגש בבית דין!!! והוציא להם כרטיס ביקור של "טוען רבני" ואמר הנה יש לי גם כובע של 

נצטרך חלילה להגיע שלא  ,שרובאמת ובי כף ומידי"טוען רבני" ואני ממליץ לכם מניסיון מר, שעדיף לכם להתחזק ת
 לצורך שימוש בכרטיס זה!!

 

בית דין ותראו איזה שנאה יש בין הצדדים, ואיך  תלכם מושג איזה צער זה להתגרש רק תשבו שעתיים במסדרונו ואין
דינים מסיתים ומפתים ומלבים את האש והכל כי כך הם מרוויחים יותר כסף מהצרות של המתגרשים יותר  העורכי

בלי לראות את זה בעין אי ודיונים ויותר טיפולים בחלוקת הרכוש וכו' כך לזוג המתגרשים כמעט ונשארים בלי גרוש, 
 משפחתנו שלימה ורגועה אמן ואמן. אפשר לקלוט עד כמה רע להתגרש!!! אז בידנו הדבר להתחזק ולשמור על

 

 המשך
 

כאן מקום להעיר, וכי לא היה להם זהב בשפע ממה  ויש
שלקחו ביציאת מצרים ומביזת הים, מדוע היו צריכים 

הם הביאו דווקא  וכאמורלקחת את תכשיטי נשותיהם?? 
 את תכשיטי נשותיהם בכדי לתקן מה שחטפו מהן בחטא

לא מדוע שם ל, אבל השאלה חוזרת על חטא העגל, העג
בגלל שאהרן  ואולי השתמשו באוצרות שקיבלו ממצרים??
הרי ברגע שהנשים ודרש מהם לקחת דווקא מנשותיהם, 

למה נהגו בברבריות ותלשו להם בכוח את  לתת, לא רצו
לקחת מהאוצרות ופשוט הרבה יותר קל הלוא התכשיטים 

וכי למי שפורק עול אכפת לו לדייק בדברי אהרן  ??שלהם
 ???רב בדיוק

 

שאכן היהודים הקדושים, גם בעת נפילתם בחטא  ונראה
העגל לא רצו להיות כפויי טובה ולהשתמש בזהב שקיבלו 

מתנה מבורא עולם ביציאת מצרים וביזת הים, לכן ובבנס 
הם העדיפו לקחת מנשותיהם מה שהיה על גופן ממש 

 עד כדי כךבמשך הדורות,  מותיהן ומשפחתםמאכירושה 
לפני עוד  ,העדיפו לתלוש בכוח מגופן של נשיהםש

 .שקיבלו מבורא עולם שישתמשו באוצרות
 

כי היצר הרע לא מסתפק לא הספיק הזהב באמת  ואולי
הוא רוצה להשחית את המידות שלנו לגמרי  ,בעבירה אחת

ולהרוס אותנו לחלוטין, לכן כל הזהב מהתכשיטים לא 
שכך לא תהיה להם ברירה  ,הספיק וכאילו נבלע והצטמק

וינהגו בכפיות טובה וישתמשו בזהב שקיבלו בנס מהקב"ה 
כן השתמשו גם בזהב שקיבלו ואויתנו אותו לעגל רח"ל, 

וכסף  -ודי זהב לבורא עולם " משה רבינו טעןש זהובנס, ו
חטאו בעגל.הם " לכן ת להםיוזהב הרב
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שכפיות טובה זה גרוע מכל, שאפילו עם ישראל בעת נפילתם העצומה נזהרו לא להיות כפויי טובה, וגם נלמד , ללמדנו
מזה שהיצר הרע לא מסתפק להפיל אותנו בעבירות הוא רשע ורע שהוא מנסה גם להפוך אותנו למפלצות ולחיות אדם 

להכשיל אותנו בעבירות הוא רוצה ע לא רק מנסה מושחתי מידות ואנשים דוחים ורעים לבריות, וכפי הידוע לכל היצר הר
 בלי יכולת לצאת ולתקן.גם להפיל בן אדם שיפול גם מבחינת החוק שכך הוא יהיה עמוק בתוך הרשע ומסובך כל כולו 

 

 המשך
 

הנשים לא חטאו בעגל ואם כן מדוע הנשים בכל  כידוע
 וברוך בניית המשכן???זאת תרמו את תכשיטיהם לצורך 

שהנשים ראשונה לכך  תשובה תשובות בדבר, 2ה' יש לי 
רצו שהמשכן לא ישמש רק ככפרת עוונות, אלא כבית 

  .משרה שכינתו בנו הקב"השראל שקדוש לכבוד ה' ועם י
 

לי עוד תשובה נפלאה בדבר, שהנשים רצו  הוהתחדש
לכפר על אשר תכשיטיהם שימשו ליצירת העגל, ולמרות 
שזה נחטף מהם ונתלש מהם בכוח וזה אונס גמור, בכל 
זאת כאב להם שסוף סוף הזהב שלהם שימש לעבודה זרה, 

כשיטים שלהם למשכן ולכן הם התעקשו לתת את הת
  .שיתקן את חטאם

 

שהם לא צריכות לתרום כי הן  םהבעלים טענו לנשי ואולי
לא ויתרו  ו, ובכל זאת הנשים התעקשו ולכן הןלא חטא

למשה בכדי שמשה ישמע אותן ויסכים  ןורצו אחרי בעליה
 עצמם לא חטאו. את הזהב שלהן למרות שהןלקבל 

עוד, שעד ידי שהנשים התעקשו לכפר גם על חטא  וייתכן
ן באו לתקן גם את באונס גמור, בעצם ה ידן לעשהגיע 

שחטאו בעגל ממש, כי כמו שהן באו  חטאם של בעליהן
לכפר על חטא שבא להם באונס גמור, כך רצו להשוות שגם 

  בעליהם חטאו באונס גמור.
 

השטן החשיך את העולם והראה להם שמשה נפטר,  כי
והם נכנסו למצב של ייאוש ופחד, ומצד שני הם חוו גם 

יום עם כל הבגדים היפים  40אכזבה קשה כי הם המתינו 
, הכוזריכפי שכתב  טים ששמו עליהם במתן תורהוהתכשי

וכך המתינו בקוצר רוח למשה רבינו, ופתאום הכל קרס 
וכגודל האכזבה והיאוש כל גודל להם מול העיניים, 

לעבודה בלי שכל ודעת לכן נפלו מהר ובקלות נפילתם, ש
כשבאו עם הנשים החכמות והצדקניות רצו  וזהזרה, 

עם הבעלים שהכל ייחשב להם  עצמן תלהשוות אבעליהם 
 כאונס גמור, וכך הנשים רצו לתקן את חטא העגל לגמרי.

 

שאם אדם מתקן חטא קל ביותר זה גורם לתקן גם אחרים בחטאים גדולים יותר, כי אנחנו כשרשרת ארוכה  ללמדנו
שחוזר בתשובה על אונס גמור ועל חטא קל שבקלים, זה גורם  ותלויים אחד בשני, ובורא עולם מלא רחמים כשרואה צדיק

שבורא עולם יתמלא רחמים על עם ישראל ויקבל תשובת רשעים בעבירות חמורות כי הוא משווה תשובה לתשובה, שעם 
 ישראל אוהבים את הקב"ה ודואגים לנקות כל פגם לגמרי.

 

 כל  כלי  זהב  כל  נדיב  לב  הביאו  חח  ונזם  וטבעת  וכומז
 

הכוונה  וז אם עם הנשים, אבל -" על הנשיםרש"י " מפרש
 ??" לא מתאימה לכאורהעלוהמילה " ??כתוב עםלמה לא 

בעודן על מוסיף ומבאר רש"י שהביאו חח ונזם  לכן
, דהיינו שהעל הולך על התכשיטים שהיו על הנשים

 יריעותאת ה" שעשו את העזיםטוו ב" וכן פרש"יהנשים, 
מדוע היה חשוב  וקשה, צמר כשזה עדיין מחובר על העיזים

, ןאים לתרום כשעדיין התכשיטים עליהשהנשים יבואו לגב
תכשיטים של גם ?? בפרט שיש שם בזה מה המטרהוכי 

 .בהמשך הפסוק כפי שפרש רש"יוצניעות 
 

שואלים המפרשים מדוע היו הנשים צריכות לבוא  ובכלל
מסביר שהאנשים באו עם   והספורנו ???בעליהםעם 

 .ים  צדקה מן  הנשים אלא דבר מועטהנשים  כי לא מקבל
 

שהרי הבעלים זה לא שייך, טעם במדבר  ולכאורה
ברגע ו ,הסכימו שהנשים יתנו תכשיטים לעבודה זרה

זרה אם כן זה נהיה לעבודה הסכימו שזה יהיה שהבעלים 
הנשים שלא הסכימו יתכן  ממילאו ,איסור הנאהמצדם ל

או על כל פנים גם אם נטען שאיסורי הנאה  ,מההפקרשזכו 
יש להם בעלים או כאן שלא חל האיסור אם כן אין כאן 

זכות הפקר, בכל זאת ייתכן שלפחות הנשים יקבלו ויזכו ב
כשהבעלים  שכןוכל  ,בעל בתכשיטים שלהשהייתה לו ל

יש כאן גילוי דעת ברור שהם חזרו בתשובה וודאי 
לעבירה תתרום אותם  האישהשהסכימו מסכימים, כי אם 

כל שכן כשחזרו בתשובה הם ישמחו שתתרום אותם לצורך 
  ?מצווה???

 

הזהב הנמצא אצל היהודים זה  בפשטות כל או רוב ובכלל
לעבדים בדרך כלל כי ממה ששאלו מהמצרים ומביזת הים, 

לכאורה זה ו ,מנם מצאנו שליהודים היה צאן ובקראאין רכוש יקר, 
מהמצרים להקרבה  היה שלהם גם בתור עבדים ולא רק ממה שקיבלו

 השאלזה ממה שהנשים  אכן תכשיטי ואם .בעת יציאת מצרים
מביזת הים, אז  הלקחש מהאישה מרעותה המצרית וגם 

בא כי כאן אין חשש ש זה כסף של האישה ולא של הבעל,
הקרן שיהיה לפחות לכן בה ומשקרת שמצאה, וימגנלה 

כאן הבעל וכמו נכסי מלוג שהבעל אוכל פירות, שלה ויחשב 
 ??וודאי הסכים לוותר על הפירות?

 

פוסק שאשה יכולה לתרום  שהנודע  ביהודהגם  ומה
מתנה גדולה כשטוענת שזה ברשות בעלה, אז בשביל מה 

אז הנשים לא חטאו בעגל  וכאמורבאו איתם הבעלים?? 
בא הרי המשכן תרומה למשכן,  ןקיבלו מה למה באמת

לא כתוב שביקשו מהנשים ואכן  ?לכפר על חטא העגל?
  ???תרומה

 

לא חטאו וגם הנשים שבעצם  נשים לב לדבר מדהים, והנה
עם מנפשות יותר מחצי ואם כן יש לנו  ו,שבט לוי לא חטא

לא  20, ומה גם שפחות מגיל ו כלל בעגללא חטאשישראל 
ואם רק הגברים נחשבים לחוטאים בבית דין של מעלה, 

היו תורמים אז שבט לוי והצעירים שהיה להם כסף לתרום 
 .הייתה תרומתם בטילה בתרומת רוב עם ישראל שחטאו

 

בתרומתן שהמשכן יהיה לא גרמו ותרמו, והנשים באו  לכן
של  רק כפרת עוונות לעם ישראל אלא כמחשבה ראשונה

ועשו לי מקדש " שאמרשהייתה קודם חטא העגל  הקב"ה
ונעדתי שמה לבני ישראל " , וכפי שכתוב "ושכנתי בתוכם
ואת  אהל מועד ואת המזבחוקדשתי את , ונקדש בכבדי

 ושכנתי בתוך בני ישראל ,אהרן ואת בניו אקדש לכהן לי
אשר יהם קאל ה'וידעו כי אני  ים:קוהייתי להם לאל

ומשמע  –" הוצאתי אתם מארץ מצרים לשכני בתוכם
עוד לפני חטא הקב"ה הוציא אותנו ממצרים מפורש שלכן 

 .והמזבח בכדי לשכון בתוכנו על ידי המשכןהעגל 
 

באו הגברים שרק קודם כתוב הלכן בפסוק ש ייתכןו
לתרום, ורק בפסוק שאחריו כתוב שבאו הגברים ביחד עם 

לתרום, אבל  נצטווובאמת רק הגברים שכי אפשר , הנשים
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 בו חשש מוקצה לעבודה זרה היההיות והזהב שברשותם 
שהקצו את הזהב שלהם כמה" ה"משך ח וכפי שהרחיב

אלה מדייקת "כפי שהגמרא גם ו ,לעשיית עגלי זהב רבים
לכן הביאו , כי התאוו לעגלים הרבהלשון רבים " אלהיך

התכשיטים בעודם על הנשים להוכיח שבזהב זה אין את 
כי זה זהב מהנשים שלא רצו  לעבודה זרה, חשש מוקצה

 .לתת את נזמיהן ותכשיטיהן לעגל
 

, ולכן שהבעל הביא משלו זה היה נדירזהב כשר  ואכן
, וכמו כי זה היה נדיר "הניפו"דווקא בתרומת הזהב כתוב 

, שהבעל הבעל הניף וגם הגבאים הניפושמפרשים שגם 

, וגם לשבח את הבעל והתגאה בכך שהתגבר על היצרשמח 
שלא הקצה את הזהב שהיה לו לעבודה זרה, ולא נמשך 

לעבירה ולעגלים אחרי היצר הרע שהשתולל ולא התאווה 
  .נוספים כמו אחרים

 

צה הזו שהבעלים נאלצו ניצלו את הפרשהנשים  וייתכן
בשמחה התחילו לתרום בהתנדבות  הןואז  ,ןלהתרים אות

", כל נדיב לבולהתנדב לעשות במלאכה, ולכן כתוב כאן "
המשכן לא רק לכפרה  מהותהפכו את  הנשים הצדקניותכי 

של בורא עולם עוד  , כרצונו הראשוןאלא גם לנדבת לב
. קודם חטא העגל

 

היות קודש קודשים, אז גם נשמה יהודית יכול להפוך ול תכשיט נשיםכל סוג של שכל דבר יכול להתהפך ממזה,  ונלמד
לפרסמו דשים, ועוד נלמד, שבמקום שאין איש, יש לאדם לפרסם וגם לקודש הקמחמת טומאה חמורה עצמו ממאוס 

 ברבים, "תנופה" על שהתגבר על היצר הרע, ולא יצטנע לפתע, אלא אדרבא ויגבה לבו, לחזק אחרים.
 

 קחו  מאתכם  תרומה  לה'
 

תנו " ולא "קחו מאתכםמאוד, למה כתוב " קשה
ויקחו  לי  כתוב " בפרשת תרומהגם  והנה ?"?מאתכם
 או לפרש  שמדובר אל  הנשיאיםם אפשר ש , אבל"תרומה

 קחו מאיש אשר ידבנו לבו, אבל כאןישיגבאי הצדקה  אל
ויאמר  משה אל כל  עדת  בני ישראל קחו  כתוב מפורש  "

 ועוד מעצמם?? ,היהודים קחויממי  י", אז אם כן מאתכם
מחרת יום כיפור משה משכתב רש"י קשה, שמצד אחד 

ומצד  ,ומלאכת המשכןת תרומת ודולימד את עם ישראל א

בין איש כתוב שיתרו ראה אותו באותו יום שופט  שני
כתוב שכל אחד יצא ורץ  ומצד שלישילרעהו בדיני ממונות, 

 אז מה בדיוק קרה באותו יום??? ?להביא תרומה?
 

שאכן משה ציווה על מלאכת המשכן, והזהיר אותם  ויתכן
אחוז  100הכוונה שיהיה " וקחו מאתכם"לקחת מעצמם 

משלהם ללא חשש גזל, ולכן יתכן שחלק מעם ישראל חזרו 
לדון בדיני ממונות בכדי שתרומתם רבינו למשה בדחיפות 

 תהיה גלאט ללא חשש גזל.
 

 המשך
 

 בשמים שהיה יום 40 לאחר מההר ירד רבינו שמשהכ
בכל זאת אחרי שירד הוא  ישן ולא שתה ולא אכל לאבהם ש

מיד כשירד  אלא ,אכילה ושתיה ושינהלהשקיע התפנה ו לא
התאמץ ועבד הוא גם למחרת הוא לימד תורה את העם, ו

מאוד, שלימד את עם ישראל תורה ושפט ביניהם כל  קשה
נבול היום עד כדי כך שאפילו יתרו חמיו העיר לו על כך "

סעודת  לחמיו יתרועשה מכל זאת משה רבינו  וחוץ ",תבול
ניצל את המצווה משה רבינו לא מצווה, וגם בסעודת 

אלא ניצל את הזמן  ,ההזדמנות סוף סוף לאכול לחם

בכך לכבד תלמידי חכמים בגופו לקיים עוד מצווה והיא 
 שימש כמלצר לתת להם אוכל!!!ש
 

רק בשמים היה שמשה רבינו הוא כמלאך ממש, לא  וברור
בכל זאת נלמד  אבל ,כמלאך אלא גם בארץ התנהג כמלאך
בתנא דבי אליהו רבה ממשה רבינו כפי שאמרו חז"ל 

 יאדם לומר אימתי יגיעו מעשי למעש שחייב כל כ"ה
, ומעשה אבות סימן יפה אברהם יצחק ויעקב אבותיי
 .לבנים

יום כיפור לא נאבד צלם אנוש צום במוצאי כגון גם אנחנו לאחר עליה רוחנית גבוהה לא נתפרע בגסות על הגשמיות,  ולכן
כולל בתפילה נישן כל חג השבועות על החמץ, ולא  מוצאי חג הפסחונתפרע על האוכל כי יום שלם לא אכלנו, ולא נתפרע ב

 .בליל שבועות היינו ערים כלכי שלמים ונשבש ימים 
  

, כי הרוחניות הגבוהה שבה היינו אמורה להשפיע עלינו בשמים וגם בארץמלאך אמתי נתנהג כמשה רבינו שהיה  אלא
 .גם עם סיומה, ולא ניראה חלילה כפורקי עול וכשמחים להתפטר מעול המצווה וכתינוק הבורח מן בית הספר

 המשך - ויצאו מלפני משה

הרי בתחילת  רבי אליהו לאפיאןהמשגיח הצדיק  שואל
הפרשה כבר כתוב שכל עם ישראל נקהלו לפני משה, אז 
ברור הדבר שיצאו מלפני משה, ולמה טרחה התורה 

  להדגיש שיצאו מלפני משה???
 

זצ"ל שהתורה מחדשת לנו שכאשר יצאו המשגיח  ומתרץ
ו בהם שיצאו ממשה, ולהבדיל ממי שיוצא הכירממשה 

 לרואים לפי הליכתו ששתה הרבה אלכוהושמבית מרזח 
מי שיוצא מבית כנסת אחרי תפילה  אבל ,בבית מרזח

, לוהטת גם כשיצא מהתפילה עדיין רושם התפילה על פניו
האכילה שלנו  ולכן ,"מלפני משהוגם כאן ראו שיצאו "

שעדיין השפעת קדושת במוצאי צום צריכה להיות אכילה 
שתהיה אכילה נאצלת עדינה בקדושה  - הצום על פנינו

 וכראוי.ומתוך רוחניות וטהרה 

בשונה מכניסתם  שכולם יצאו בבת אחת כתב עזרא אבןהו
בלי יוצא מן והמשמעות שכולם , שנכנסו קבוצות קבוצות

רצו בזריזות להביא תרומה ולא התעכבו לשאול הכלל 
הביאו ורק אחרי זה הם שאלו , אלא קודם כל שאלות

  שאלות מהבוקר עד הלילה.
 

יאים שהתעצלו והביאו ה טענה נגד הנשיתשלכן הי וייתכן
הייתה להם כוונה טובה להשלים אחרי כולם, והרי באמת 

כאן הייתה תביעה עליהם, כי הרי  אלא ???ככל שיידרש
כולם כולל אתם רצתם החוצה ממשה מיד ובזריזות 

השם בלי שאלות וחשבונות, אז למה להביא את תרומת 
והתחלתם לחשב חשבונות, ועל כך נכתב  התקררתם בדרך

   זו חיסרון.  ם" חסר, כי היה בהתנהגותוהנשאם"
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 הארן את בצלאל ויעש
 

 רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר א' "הברכות נ בגמרא
 הקדוש לו שאמר בשעה ,נקרא חכמתו שם על בצלאל יונתן
 ארון משכן לי עשה לבצלאל לו אמור לך למשה הוא ברוך
 וכלים ארון עשהלבצלאל  לו ואמר והפך משה הלך ,וכלים
 אדם עולם של מנהגו רבינו משה :בצלאל לו אמר ,ומשכן

 לי עשה אומר ואתה כלים לתוכו מכניס כך ואחר בית בונה
 ??אכניסם להיכן עושה שאני כלים ,ומשכן וכלים ארון
 ארון משכן עשה הוא ברוך הקדוש לך אמר כך שמא
 .וידעת היית לק בצל שמאמשה:  לו אמר ,וכלים

 

 ארון בוכת תרומה בפרשת הרימקשה ש ובתוספות
 מועד אהלקודם  בוכת תשא כי בפרשתש ותירץ ???להיתח

, אך עדיין קשה שמ"מ בתרומה לעדות הארון אתאחר כך ו
 כתוב הפוך??? 

 

רצה לנסות את  רבינו משהשכתוב  שיטה מקובצתב ואכן
שאם כן היה  אבל קשה ,הסדראת  לו הפך בצלאל לכן

למשה רבינו להפוך את הסדר, לא בפרשת תרומה ששם 
 הפניעוד מקשה ו נצטווה מהקב"ה אלא בפרשת ויקהל???

 אלקים דברי ו"ח להפוך משה של בדעתו עלה איךש יהושע
 ??חיים

  

 ולכן ,המלאכה סדר ןיבעני כלל קדימה כאן איןש ותירץ
 כליםאת  כ"ואח לכלים המשכןאת  אחת פעם הקדים
 משה כמו שלפעמים הוקדם ,םויוש כולםש לומר ,למשכן
 כתב רש"י ללמדנוכפי שו למשה אהרןלפעמים ו לאהרן

 ם. שקולי ששניהם
 

 לאחר חכמתו לפי שיעשה בצלאל על סמך ה"והקב
 אפשרכי , בצלאל אותו וקרא אלקים רוח אותו שמילא

 להיכן, ובעצם הסברא שאמר בצלאל בדבר סתפקשמשה ה
 הוקם לאהיות ומחנוכה  האמת לפי את הכלים אכניס

ממילא לא משנה לכאורה הסדר  בניסן אחד עד כלל המשכן
 שיש בצלאל אמר בעלמא ארץ דרך מצדמה קודם, רק 

 בזמנם. הכלים בו להכניס שעשוי המשכןאת  להקדים
 

 ,משמע להיפך מדברי הגמרא רבה נ' א' מדרשב מנםא
 ,זה בצלאל -תן לחכם  "תן לחכם ויחכם עוד"שכתוב 

בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה המשכן בא ואמר ש
  .לבצלאל

 

שישרה הקב"ה  :אמר לו ?לו מהו המשכן הזה אמר
והיכן אמר לו בצלאל  ,שכינתו בתוכו ומלמד לישראל תורה

אמר לו משאנו עושים את המשכן אנו  ?התורה נתונה
 ,ן כבודה של תורה בכךא"ל רבינו משה אי ,עושין הארון

זכה שיקרא לפיכך  עושין הארון ואח"כ המשכןאלא אנו 
 :ויעש בצלאל את הארוןשנאמר  על שמו

 

 אלי ה' אמר ההוא בעתכתוב " פרק י'בחומש דברים  והנה
 ההרה אלי ועלה כראשנים אבנים לוחת שני לך פסל

", ומשמע שעשיית הארון תהיה אחרי עץ ארון לך ועשית
 היו אשר הדברים את הלחת על ואכתבקבלת הלוחות, "

 ואעש", "בארון ושמתם שברת אשר הראשנים הלחת על

" דהיינו כראשנים אבנים לחת שני ואפסל שטים עצי ארון
 שעשה קודם ארון ואחרי זה לוחות.

 

קשה, איך שינה משה רבינו מהסדר שנצטווה  ולכאורה
 שמשה שינה מדברי ה' – רש"י שם כתב והנהמהקב"ה??? 

בטענה שזה ביזוי התורה שכשארד  ,תחלה ארון שעשה
 שעשה הארון לאזה ו ,אתנם היכן בידי מההר והלוחות

 .הכפורים יום לאחר עד בו נתעסקו לא משכן שהרי בצלאל
 

דברי רש"י, כי טענה זו למה לא טען משה רבינו  ופלא
שם אותה קודם ירידתו עם הלוחות הראשונות, ואולי כי 

לא הזכיר הקב"ה את עניין עשיית הארון, ורק בלוחות 
 הזכיר הקב"ה את הצורך בארון.

  

כי כלפי שמיא היה גלוי שמשה ישברם, אבל גם  וייתכן
חטא העגל כשם שברי הלוחות מונחים בארון?? ואולי לפני 

שיכלו לראות את משה בלי מסווה כך הלוחות יכלו להיות 
 בלי כיסוי ויל"ע. 

 

לכאורה סותר את המדרשים הקודמים שבצלאל  זה וגם
ואין זה כבודה של  –היכן התורה נתונה שאל את משה "

משמע שהלוחות היו בלי ארון עד שבא בצלאל ו" תורה
 משכן???בהסכמת משה ועשה ארון תחילה ואחר כך 

   

בפסוקים בחומש דברים נראה שגם כאן  ובהתעמקות
אפשר לפרש כדברי הפני יהושע, שהקב"ה נתן מקום למשה 
לפרש שקודם יעשה ארון ואחר כך יפסול את הלוחות, כי 

" בארון ושמתם הלחת על ואכתב"בפסוק השני שם כתוב 
וכאן קצת משמע שיכניס את הלוחות בארון שקיים כבר 

 בכדי שהלוחות לא יהיו גלויים. 
 

מתברר כפתור ופרח בסייעתא דשמיא,  זה הכל ולפי
שמשה רבינו חשש שמא בעשיית הארון הקדים שלא לרצון 
ה', לכן שמח כשבצלאל שהקב"ה העיד עליו שהוא מלא 
בחכמת ה' ולחשוב מחשבות נכונות כדעת ורצון בורא עולם 
גם הוא טען כטענת משה שחייבים להקדים את בניית 

אפילו מטעם וזאת , המשכן בכדי שיהיה כבר מקום לכלים
אלא שהרי ממילא לא בנו את המשכן מיד  !!דרך ארץ בלבד

 .רק בחודש ניסןהכל היה מוכן ושמור 
 

לכתחילה את הארון שעשה בצלאל בכך הכשיר  ובעצם
שיש שאכן טענת משה  ,קודם קבלת הלוחותעוד משה 

ביזוי לתורה שלא מיד יהיה מונח בארון שלכן צריך 
ית הארון לקבלת הלוחות, ודרך בצלאל להקדים בני

מתרץ את  גם, ואולי זה התגלה שזה רצון ה' האמתי
קדימת כלפי  ז' יח'קהלת רבה המדרש  הסתירה שיש בדברי

 .ש"עי למשכן הארון
 

נחשב שבצלאל בנה לבדו את הארון, כי הוא כביכול  ולכן
הכשיר את הארון שעשה משה בשלימות וגילה שזה רצון 

 קדם מה למדרשים הגמרא בין סתירה אין זה לפיה', ו
, ואכן הארון שהיה מדברים ארון איזה על תלוי כי, למה

 .המשכן הכנתבקודש הקודשים זה עשה בצלאל רק אחרי 

זכה למתנה עצומה, עד כדי כך שאפילו תיקן את פועלו  13בן בצלאל שבורא עולם נותן מתנות לבני אדם, הנה לנו  ללמדנו
כל זה בזכות הסבא הגדול שלו חור שמסר נפשו ונהרג על קידוש ה',  ???למה זכה לכךושל משה רבינו נביא הנביאים, 

     שלו מרים שמסרה נפשה לקיים את ילדי ישראל, לכן כמה שנמסור נפש ככה נזכה לצאצאים קודשים. הובזכות הסבתא רב
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 מועד אהל פתח צבאו אשר הצבאת במראת

שהכהן היה  האר"י הקדושבספר ליקוטי תורה של  כתוב
מתבונן בפניו של האדם המקריב וכך היה רואה ומכיר את 
חטאו ומתקנו על ידי כוונות בעת ההקרבה, אבל כשאישה 
הקריבה הכהן לא היה מסתכל בפניה אלא מסתכל עליה 

 דרך המראות "מראות הצובאות" שהיו בכיור.
 

שמה  אטשנקהמנחת אלעזר ממוהאדמו"ר  ומקשה
ההבדל אם הכהן מסתכל על האישה ישירות או דרך מראה 
הרי אם כוונתו לטובה יהיה שניהם מותרים, ואם חלילה 

 כוונתו לרעה שניהם יהיו אסורים???
 

שאכן אין חשש שהכהן יסתכל לשם עבירה , ותירץ 
הנים והכ - , אלא יש חשש שמא פרחי הכהונהחלילה

יטעו שמותר להתבונן בפני אישה, לכן הכהן לא  ,הצעירים
 יסתכל על האישה רק יתבונן בה דרך מראה.

 

לענ"ד שיש חשש שפרחי הכהונה יבחינו  קשה ועדיין
שהכהן מתבונן בה דרך המראה אולי יפרשו זאת כצביעות, 
שכאילו הכהן לא מסתכל עליה אבל מהצד דרך תחבולה 
הוא מסתכל עליה, ויש בזה הרס לחינוך לצביעות 

  חלילה???

שאם הכהן היה מתבונן במראה דרך עבירה  ,לתרץ ונראה
ן בה ממש ואם החושדים בו מידי פעם היה מנסה להתבונ

שיעקבו בו מהצד יראו שהוא לא מעביר עיניו אפילו לרגע 
לראותה במציאות סימן שאין כוונתו חלילה לעבירה ורק 

 למצווה ראייתו דרך המראה.
 

זה נראה לפרש גם מדוע משה הסתפק האם לקבל  ולפי
כל  ואילואת תרומת המראות כי הוא תכשיט של צניעות 

תכשיטי זהב הנשים קיבל בלי שאלות וספקות למרות 
 !!!שם רש"ישם גם תכשיטים של צניעות כמפורש ב ושהי

 

לקבל את המראות כי חשש  , שכאן חשש משהוייתכן
צא מראיית הכהן את האישה דרך המראות מהתקלה שת

 ומה יגידו פרחי הכהונה, 
 

שמראות אלו שימשו במסירות נפש  טען לו בורא עולם לכן
להקים ולהחיות את עם ישראל בזמנים הקשים ביותר של 

" ואין קדושת עם ישראלהגלות, ולכן זה חפץ של קדושה "
שיסתכל דרך מראות כחשש שכהן שכוונתו לקדושה 

רבנות להקריב קקדושות אלו בנשים שבאות וצובאות 
לקול צא מזה תקלה וקחלילה תחס ובפתח אוהל מועד ש

 לפרחי הכהונה.
 

שאנחנו  למרותוזאת  הרס הדור הצעיר,פעולות ודברים שעלולים לגרום לעד כמה עלינו להיזהר מחילול השם ומ ללמדנו
ויפרש את , בכל זאת עלינו להיזהר שמא הדור הצעיר יחשוד חלילה שום כוונות רעות ואין לנויודעים בעצמנו שהכל כשר 

 מעשינו כדבר שלילי ויתיר לעצמו איסורים מכוחנו.

 ן קוטלר זצ"לרבי אהרלי סיפור על הגאון הגדול מזכיר  וזה
שבא להתרים עשיר באמריקה שהיה לו מנהג מוזר, דווקא 

מעל מושבו היה תמונה גדולה לא צנועה ובזה היה במשרד 
שבאו להתרים אותו, מי שהיה מציץ בודק את הרבנים 

לא  בתמונה אותו עשיר לא היה תורם לו כי ראה בו אדם
  ירא שמים.

ן קוטלר נכנס למשרדו כל הזמן עיניו כאשר רבי אהר והנה
הקדושות של רבי אהרון קוטלר היו מכוונות היישר לעבר 

לא תרם  התמונה, והעשיר שראה את רבי אהרן בכך כמובן
 ן.כלום לישיבתו של רבי אהר

ן היו בתדהמה הייתכן לגדול הדור אהרשל רבי  הגבאים
עשיר ואמרו לו למה העשיר לא תרם??? והם באו לאותו 

לא תרמת לגדול הדור??? ענה להם אותו עשיר, כי אותו 
רבי כל הזמן הסתכל על תמונה לא צנועה כל הזמן בלי 

 בושה ובלי להתבלבל!!! 

לו הגבאים, וכי תעלה על דעתך שגדול הדור כך יבזה  אמרו
שר בלי גם רב צבוע לא היה יושב ומסתכל יאת עצמו, הרי 

בושה ובלי להתבלבל, אלא היה כביכול שומר על עיניו 
ומידי פעם חוטף מבט בתקווה שלא ישימו לב, ואם גדול 
הדור הסתכל בלי בושה דבר שממש לא מתאים למעמדו, 

שהסתכל ממול בכל זאת הוא לא ראה  זה מוכיח שלמרות
א רואים דבר כלום, כי העיניים הקדושות שלו פשוט ל

 דשים!!!טמא, כי הוא קודש הק

שהאדמו"ר , הרב ויסמן מאשדודלי שכן יקר  סיפרו
היה נוהג לנפוש בשוויץ  מויזניץ בעל הישועת משה זצ"ל

פעם בשנה, ובכדי שלא ייכשל במראות אסורות בנסיעה 
בהרי האלפים היו שוכרים עבורו את כל הרכבת כך ברכבת 

  כבת שימשה רק את האדמו"ר ומלוויו.שהר

יום אחד האדמו"ר רכון על החלון מסתכל לכיוון  והנה
הנוף ולפתע חולפת רכבת מקבילה אליהם והיא הייתה 
עמוסה בנשים לא צנועות, והנה הגבאים רואים 

ו פריצות שהאדמו"ר ממשיך ומסתכל לכיוון הקרון שיש ב
והאדמו"ר לא הסיט את ראשו אלא מבטו עדיין ממוקד כל 

 הזמן לכיוון ההוא!!!

הדבר?? הרי  היו בתדהמה לא הבינו מה פשר הגבאים
דשים ואיך יתכן דבר שכזה?? אבל האדמו"ר הוא קודש הק

בדרך לאכסנייה, שאל האדמו"ר את מלוויו, וכי גם את 
תי בכדי הרכבות המקבילות אתם שוכרים בזמן נסיע

 ??ותשיסעו ריק

הבינו  בשוק פעם שנייה, הם אכןבהלם והיו  הגבאים
ו הקדושות לא נכשל ולא ראה שום שהאדמו"ר בעיני

שעיניו אכן היו פתוחות ומסתכלות בכל זאת פריצות אלא 
קרון ריק, לכן המשיך להסתכל בלי רק ראה הוא 

 להתבלבל!!! 

קדושת עיניו הטהורות, שלא עוצמת על  לימד אותם זהו
בעיניו גם כאשר בדרך הטבע אמור היה להיכשל נכשל 

אפשר לשאול מרב הרשל כ"ץ זה חלילה, והוסיף לי שאת 
שהיה הגבאי של האדמו"ר זצ"ל והוא מעיד על כך בעדות 

 נאמנה.

 !!מעל דרך הטבע מעבירות גם ומציל אותולא מכשיל אותו גם בשוגג  ה"הקבעל קדושתו באמת ובתמים  שהשומר ,ללמדנו
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 , משכן העדותאלה פקודי המשכן

 שהתמשכן למקדש רמז ,פעמים 2משכן כתוב רש"י  כתב
כתב רש"י  ובהמשךישראל,  של עונותיהן על חורבנות בשני

 להם רשווית לישראל " שהמשכן עדותמשכן העדות"
 ביניהם. שכינתו השרה שהרי העגל, מעשה על ה"ב הקדוש

, יים בשבחהתחיל בגנאי וסמקשים, שכביכול  והמפרשים
, בתי המקדש 2מבשר להם על חורבן מצערם ש הלתחיב

העגל  להם הקב"ה על חטא רשוויתובסוף מבשר להם 
  שהיא בשורה טובה.

 

אם בא לבשרם טוב בזמן טוב של סיום המשכן  ותמוה
 2בשלימות ובזמן כפרת עוון העגל, מדוע הזכיר שיחרבו 

אשר אהיה במצרים כשאמר ה' למשה " והרי מקדשות??? 
" שכשם שהקב"ה עם עם ישראל בגלות זה אז כך אהיה

למה הקב"ה יהיה אתנו בגלות השנייה, טען לו  משה רבינו 
שתבוא  ולבשר להם על צרה נוספתאת עם ישראל  לצער

אהיה והסכים עמו ה' ואמר לו לך אמור להם " עליהם!!
 בשורות רעות??? 2אז למה כאן בישר להם  "!!!שלחני

 

ע"פ המדרש  "אקידושין להנה הקשה רש"י לתרץ, ש ונראה
מזמור לאסף אלוקים באו גויים על " "ואיכה רבה ד' ט

כי על  קינה יש כאן???", שלא מזמור הוא אלא בנחלתך
שיש  ותירץחורבן בית המקדש צריך לקונן ולא לשיר??? 

כאן מקום לשמוח שגם בשעת חרון אף הקב"ה שפך את 
 עם ישראל לפליטה. והשאיר את ,כעסו על עצים ואבנים

 

מבשר לישראל שכוח  שהקב"ה, גם לכאן התשובה יהווז
לא רק שמכפר על תרומת המשכן שבנו עם ישראל באהבה, 

 ,לעתידגם וכוח עצום יש בו גם עוצמה אלא  חטא העגל,
" שגם עצי שיטים עומדיםדורשת " "ביומא עשהגמרא  וכפי

 2תם בזכואחרי שהם נגנזים יש בהם עוצמה וכוח, ואכן 
 .לא ישפוך חמתו על עם ישראל הקב"הפעמים 

 

המקדשות, כי  2הקדים את בשורת חורבן  שהקב"ה ויתכן
בא להוכיח לעם ישראל שהיו לחוצים מחטא העגל, הנה 
לכם שבכוח המשכן שבניתם באהבה לכפר לא רק את חטא 

פעמים  2העגל אלא יש בו כביכול גם עודף ויתרה לפטור 
משכן מכפר לעם וזוהי עדות שהאת עם ישראל מכליה, 

ישראל שבניתם עוצמה  אשריכם ישראל על חטא העגל,
שכזו, לא רק דאגתם לכם, אלא בנדבת לבכם הטהור 
 דאגתם לדורי דורות, ראו מה בניתם אשריכם ישראל!!!! 

 

 המשכן משכן העדות
 

 שהותיר ראהו בצלאל אצל משה נכנסשרבה  במדרשכתוב 
 את עשינו העולם רבון ה"הקב לפני אמר ,המשכן מן

 לך לו אמר בנותר?? נעשה מה והותרנו המשכן מלאכת
 המשכן פקודי אלהוזו הכפילות " ,לעדות משכן בהם ועשה
מה שכתוב  מובןזה  ולפי משכנים, 2" כי היו העדות משכן

 המלאכה לכל דים היתה והמלאכה" ז' "ולבפרשת ויקהל 
שהיה די  נהמה הכוו דנו מפרשיםבו", והותר אתה לעשות

שהיה נותר  ,התשובה היא כדברי המדרשויתכן ווגם הותר, 
 העדות. למשכן והספיק גםמשכן הראשון צורך המ
 

" שהוא נפרד משכן העדותצריך להבין מה זה " ובעצם
שהכוונה לאוהל במפרשים  וראיתימהמשכן הרגיל??? 

מועד שעשה משה רבינו לאחר חטא העגל שנטה אוהלו 
, ועל פי מבקש ה' בא לשם ללמוד תורהמחוץ למחנה וכל 

רש"י זה היה רק לאחר יום כיפור שירד עם הלוחות 
, ולדברי האבן עזרא זה לאחר שנצטווה על המשכןהשניות ו

 .היה לאחר תרומת המשכן
 

אם תרמו לצורך המשכן איך היה מותר  ולכאורה
להשתמש בזה לצורך אוהל ללימוד תורה?? והאם הוראת 

ה היתר שמותר לשנות ממטרת הקב"ה המפורשת ז
 ב"ב ח' ע"ב?? אמנם בגמרא , או שזה הוראת שעההצדקה

דנה בעניין שינוי מטרות צדקה, אבל יתכן שאין כאן כלל 
 שינוי ממטרת הצדקה.

 

בחנוכה הסתיימה מלאכת הכנת המשכן, ואיפה  שהרי
שהכל  ויתכןהיו מונחים המשכן וכליו עד חודש ניסן??? 

אוהל משה שמשה קרא לו  –" דותבמשכן העהיה מונח "
והיות וזה שימש מקום לשמירת המשכן ", אוהל מועד"

ילך גם לזה, כי זה  ממילא מתאים שחלק מתרומת המשכן
עד ניסן המשכן  מחנוכהבחודשים  ואולי מצורכי המשכן,

מקדושת לימוד התורה של משה  וספגוכליו גם השפיעו וגם 
המשכן שישפיע וזה הוסיף לעוצמת קדושת ומבקשי ה', 

לנצח נצחים, ככתוב עצי שיטים עומדים לעד גם לאחר 
 שנגנזו.

 

רצה לתקן את שמשה רבינו ורמז עוד בדרך אפשר  וייתכן
 הבעל דברמה שעם ישראל לא ניצל את כוח התורה כנגד 

שהרי  שהוא השטן שבלבל אותם והחטיא אותם בעגל,
יום אמר לעם  40להר למשך  ולאחר מתן תורה ועליית

", ואולי רימז להם מי בעל דברים יגש אליהםישראל "
יבוא לבלבלם אזי אהרן וחור  "השטן – בעל דבר"שאם ה

ימנעו את חטא העגל, אבל השטן גרם בכוח תורתם 
שהחוטאים בעגל לא הקשיבו לחור והרגוהו, ולכן אהרן 

בתקופה זו  ולכןלא יכל למנוע את חטא העגל,  ולבד
משה מקום הרבצת התורה, המשכן וכליו שכנו באוהל ש

זה תיקן מה שלא השתמשו בכוח התורה של אהרן וחור 
, ועי' במדרש רבה נא' ז' ורמז וכ"ז בדרך אפשרשלכן חטאו בעגל, 

  .שמשכן ומשכן העדות זה כוח הקורבנות יחד עם כוח התורה

כסף זורם לארנק של השני, כך , שכל פרוטה בורא עולם מיעד לה יעוד, ולכן כשקשה לך כלכלית דע לך כמו שהללמדנו
הוא יכול לזרום לכיס שלך, הכל לפי רצונו של בורא עולם, כל פרוטה עוברת תחת ידו ורצונו, רק נתחזק "ישראל בטח 

ה' כהרף עין, בקרוב ממש אמן ואמן, וגם נלמד מזה שלא רק שיש לתקן את החטא, אלא וישועת  "תשועת עולמים בהשם
 שנו בכלים שיש לנו לנצח את היצר הרע.צריך גם לתקן מה שלא השתמ

 

 אלה פקודי המשכן
 

דהיינו  ,"אלהאת " לתקןבא ש"אלה" רבה במדרש  כתוב
אם ש ומקשים, אלה אלוהיך ישראלאת חטא העגל שאמרו 

בתי  2 חורבןכן מדוע דווקא כאן כתב רש"י שמרומז 
לתרץ על פי  ונראה המקדש שהם כמשכון על עם ישראל??

שליצני הדור היו מרכלים על משה כפי  המדרש תנחומא
" וכידוע ויהי ויהי כצאת משה והביטו אחרי משהשכתוב "

 זה לשון צער, שאמרו שמשה התעשר מקופת המשכן רח"ל,
ליצני הדור הללו  ועל לכן בא ונתן להם חשבון מדוקדק,

שמפקפקים בצדיק וישר נביא הנביאים שבורא עולם 
על אנשים כאלו  -" הוא בכל ביתי נאמןבעצמו מעיד עליו "

שזה כביכול המשך חטא העגל שאמרו בו  ,"אלהנכתב "
 ", וזה הגורם לחורבן בתי המקדש ולגלות הארוכה.אלה"

 

כבר לדבר נגד גדולי ישראל, כל מי שמדבר על גדולי ישראל לא גילה את אמריקה בחשדות שהוא מעלה ומגלה, כי כך  די
סנהדרין תלמידי חכמים מראשי האפילו א לא בן אברהם אלא בן אבימלך, כך פקפקו היה מאז ומעולם כך פקפקו ביצחק שהו
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שמחוץ למחנה עושה עבירות חמורות למרות שראו שמשה פקפקו  וכןהישר באדם שהוא גנב, משה רבינו בנביא הנביאים 
  שדוהו וכדי ביזיון וקצף!!!, עד כדי כך חרבינו שלא תתייחדנה עם משה םעמוד ענן מעל אהלו, הם בכל זאת קינאו לנשותיה

 

 ,אל לך להיות הרשע הארור שמקרר את שארית ישראל בזלזול גדולי ישראל , די להיות ממתקני ומבקרי הרבנים!!לכן
 !!!!הפסק עכשיו ומידתחתיך ותחת יוצאי חלציך, פשוט  יקרוסהכל  ודע לך שבדרך רעה זו

 

 המשך –אלה פקודי המשכן 
 

ליצני הדור טענו ש ו' "אמות רבה נתנחומא ושבמדרשים  כתוב
 ולכאורה ,שמשה התעשר כי גנב לעצמו מתרומות המשכן

שהוא לא גנב מהתרומות, כי אם  חותכתיש למשה ראיה 
העם אחרי יומיים  ציווה עלא"כ היה גונב מדוע חלילה הוא 

ישר אדם היה לא הוא הרי אם חלילה  להפסיק לתרום!!
 ?? לתרוםאדרבא היה מצווה על העם להמשיך 

 

, על זה הליצנים יטענו שמשה מצדו היה ממשיך מנםא
שטענו שזה  בגלל העושים במלאכה ורקלבקש תרומות 

את נאלץ לצוות להפסיק משה רבינו מספיק די והותר לכן 
עושי  , מיד היולא היה מצווהאם הוא  כי ההתרמה,
  .ההתרמהאת  בו למה לא הפסיק חושדיםהמלאכה 

 

עדיין יש כאן תמיהה  ,היו עונים זאת הליצניםאם גם  אבל
מאיפה ידעו בעלי המלאכה עצומה לליצנות שלהם, שהרי 

שבהם אספו את התרומות כמה כסף הם  םתוך יומיי
שלא היה להם  מדובר בעם של עבדיםהרי  יצטרכו??

אנשי מקצוע ל שאפילוניסיון במלאכת האומנות העדינה, 
סביר , וכאן שותיקים יקשה עליהם לדעת כמה בדיוק צריך

כשלו אם יש תשיטעו והרבה חומר יתבזבז על ניסיונומאוד 
 .ליתר ביטחוןחומר כן היו צריכים לקחת הרבה יותר 

 

כמה עצומה שלא יה ברור לעיני כל, שה' נתן בהם חה אלא
וכדברי בדרך הטבע, כך שהם ידעו לדייק בדיוק כמה צריך, 

וזבז שאכן לא ב "כל הזהב"בפסוק  האור החיים הקדוש
במהרי"ל פירור מהזהב, הכל נוצל כראוי בלי טעיות, וכן 

, "גמ "טל" עשו כן עשושמסביר את הכפילות " דיסקין
אין כאן מקום  וא"כ שהייתה עשיה מושלמת בלי טעיות,

כמה כי הכל היה צפוי ברוח הקודש ובח לליצנות על גניבות
   !!!במדויק להכל שידעו מראש בדיוק כמה צריךאלוקית 

 

ללמדנו שליצנים לא מחפשים תירוצים אמתיים,  אאל
ואין ברירה חייבים להמחיש להם באופן חד וברור, שלא 
יהיה להם שום פתחון פה חלילה, כפי שהיה אצל אברהם 

בגלל ליצנים אלו משה  ואולי ,כפי שאכתוב בהמשך ויצחק
היה צריך להתפלל שתשרה שכינה במשכן, כי היה כבר רוע 

 רכו סביב מלאכת המשכן.ומחשבות רעות שנכ
 

 -בגלל זה היה גם עיכוב בחנוכת המשכן ש ויתכן
 שהרי ,, אבל גם זה לא עזרםשהליצנים יפסיקו מליצנות

שמשה פירט להם הכל בעת  רבה נא' ו'במדרש כתוב 
כתוב שם שמשה ו ,תקופת ניסןשזה היה ב שהמשכן עמד

לא ראה את ווי העמודים שהיו מכסף ונלחץ מאוד 
לכן גם לאחר  ואולי , עד שראה את ווי העמודים,ליצניםמה

, כי בגלל רבנות עדיין לא היה גילוי שכינההקרבת כל הק
הקפיד על עם ישראל, ויצטערו כשיראו שאין ה' הליצנים 

גם הליצנים והמפקפקים גילוי שכינה ויעשו חשבון הנפש ו
 יחזרו בתשובה שלימה.ביושרו של משה רבינו 

 

שידע את כל התורה כולה איך שכח לרגע שיש כסף בראשי העמודים, וכי לראות אותם הוא  עצום הוא שמשה ופלא
ללמדנו שמלבד כל אלא  צריך?? הרי את כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש ידע וכל שכן מה שכתוב בתורה מפורש???
לב לבורא עולם שיציל  הפעולות הגשמיות למנוע מעלינו ליצנות ולזות שפתיים ושם רע, עלינו להתפלל מתוך שברון

 ., וכפי שנראה בהרחבה במאמר הבאאותנו מפיהם של ליצני הדור, וברגע שעזר לו הקב"ה הכל התבאר והסתדר
 

 שקל ושבעים וחמשה מאות ושבע ואלף ככר מאת העדה פקודי וכסף
 

בקשר לכסף ידעו כמה נתרם ויכלו לדעת מה יצא מזה  רק
רק  בתרומה רגילה רש"י כתב שכסף לא נתנו שהריבדיוק, 

מחציות השקלים יוצא במחצית השקל, וכשנצרף את כל 
שקל, ורש"י  1775כיכר כסף ו  100בדיוק כפירוט התורה 

לגבי  אבל למספר בני ישראל,מחשבן שזה בדיוק מתאים 
הזהב ושאר הדברים שתרמו בנדבת לב אחד הרבה ואחד 
המעיט אז גם כאשר משה רבינו נתן פירוט כמה השתמש 

מה, בכל זאת יכולים הליצנים לטעון נגדו אולי קיבלת ול
ואיך משה  בשאר הדברים שניתנו בנדבת לב! וכןיותר??? 

שלא קיבל יותר, ולא לקח מאומה  יכול היה להוכיחרבינו 
 כטענת הליצנים???לעצמו 

 

 ,כמה נכנסבדיוק בקשר לכסף עם ישראל ידע  וכאמור
לא יוכל להוכיח כסף משה רבינו יטעה וחשבון הולכן אם ב

מדויק לאיפה הלך הכסף במדויק יהיה זה הוכחה ניצחת 
גם אם משה רבינו  אומנםו ,לטענת הליצנים נגד משה רבינו

, בכל זאת יגידו הליצנים נוצלהיוכיח כל פרוטה בכסף לאן 
שבכסף משה רבינו לא רימה כי ידע שאפשר לבדוק אותו 

 ולכן חלילה,אולי הוא כן גנב , אבל בשאר הדברים בבירור
שהיו  מכסףווי העמודים לא ראה את  כאשר משה רבינו

לחץ נוראי נכנס לנסתרים ביריעות ונשכחו ממנו, הוא 
 שקל???? 1750איפה ה -שהוא גנב עם הוכחות!!!!  שיטענו

פלא הוא איך משה רבינו נביא הנביאים רואה את  ואכן
העתידות ויודע את כל התורה כולה וכל מה שתלמיד ותיק 
עתיד לחדש, איך הוא שכח פסוקים בתורה שנאמרו לו 

כאמור  אלא מספר פעמים על ווי העמודים שנעשו מכסף???
בורא עולם בכוונה הלחיץ את משה שיעלם לו חשבון קודם 

הכסף וילחץ ומרוב צער ודאגה הוא יתפלל בשברון לב, ואז 
נזכר בווי לאחר התפילה ואכן משה רבינו  ,תבוא הישועה

שהוא לא גנב כסף, כי עד השקל  הוכיחהוא  ובכךהעמודים 
 .הלך הכסף לאן הראה להםהאחרון הוא 

 

הושיע את משה בזכות  שה'ברגע אלא , לא זו בלבד אבל
התפילה שנאמרה מתוך שברון לב ולחץ עצום, זה עזר 

 כמה זהב קיבלת??? תוכיח!!!גם למנוע מהליצנים לטעון 
את דברי משה  כי מיד נסתמו טענותיהם לגמרי וקיבלו

קודם  וכמובן ונה מוחלטת בלי טענות ומענות כלל,באמ
להם שעצם הדבר שתוך  ולהוכיח לטעוןהיה ל ומשה יכ

יומיים ציוו להפסיק לתרום כי יש די והותר, זה מוכיח 
המופלאה  כמהרק על ידי רוח הקודש והחכי  ,שלא גנב

ידעו בעלי המלאכה מראש כמה בדיוק  שקיבלו מהקב"ה
קיבלו בדיוק לפי התוצאה ולא היה לקחו וולכן הם  ,צריך

כאמור ליצנים לא מחפשים אמת והם  אבל ,מקום לגניבות
 מתעקשים לחשבון ברור ולא לסיפורים וכדומה. 

 

שלפעמים בן אדם סובל דווקא בעניין שהוא בטוח שבזה אין לו סיבה לסבול וזה החלק הבטוח שבחייו, והוא  ללמדנו
כאן במקום הכי פחות צפוי נפלתי?? אבל לפעמים זה ממש לא נפילה אלא קרש קפיצה, שאם האדם משתומם למה אפילו 
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ילחץ ויתפלל מעומק הלב ומתוך שברון הרוח, אזי בורא עולם יוציא אותו מצרה זו ויפתור לו דרך זה גם את הצרות 
 לא היה לו דרך וסיכוי הגיוני להינצל מהם.סבר האדם ששבהם האחרות 

 

ר שנסתרים דרכי ה' וחלילה לנו לפקפק בבורא עולם ובהשגחתו עלינו, אלא נתפלל אליו באמת ובתמים וחסדי ה' נזכו לכן
 עלינו יהיו תמיד וישועת ה' כהרף עין אמן ואמן.

 

 המשך – ליצנים
עד כמה כוחה של ליצנות, הנה לנו אברהם אבינו  ושנבין

במותה בכה עליה שכל כך אהב את שרה אמנו, בכל זאת 
התשובה על זה ??? ובכה רק קצת ולמה קצת!!!! רק 

שלא יגידו הליצנים שבכה על שמתה בגלל , המפורסמת
והוא בוכה ומתחרט שעשה את העקדה ושיקר על , העקדה

 !!!!אשתו וגרם למותה
 

שיקר עליה בקשר לעקידה מה שמילא  השאלה ונשאלת
כי חשש שהיא תסרב או תעכב את מצוות הבורא, ניחא!! 

אבל , גם אם אשתו תסרב ה'יו החובה לקיים מצוות כי על
וכי בגלל כמה ליצנים ימעט לבכות קצת עליה, למה??? 

 אלא הרי הכאב הוא טבעי וזועק לשמים!!בכבוד שרה?? 
נראה שאברהם העדיף למעט בכבוד אשתו, ולהשתלט על 
הכאב הטבעי ולהתאפק, רק בשביל שלא יתחלל שם 

תחרט על מצוות הוא חס ושלום מכאילו שמים, ש
לאותם ליצנים שבגללם נמנע אברהם  אויו העקידה!!!!

שלא אבינו לבכות כראוי לצדקת שרה אמנו, הלוא על 
התפרצות הר בפטירת יהושע בן נון הייתה  מספיק הספידו

, והר געש קטן לעומת העונש של הליצנים שמיעטו געש
 בהספדה של שרה.

 

כי כתוב שבת  ,כן, בליצנות גם גורמים לידה ומוות כמו
כראיה  השימש שמה, כי היאבכל ונולדה לאברהם ושרה 

נוספת נגד הליצנים שאברהם ושרה לא מולידים 
ושמאבימלך התעברה שרה, כי הנה שוב התעברה שרה 

 והולידה מאברהם בת נוספת עוד קודם העקידה.
 

זו הוכיחה שיצחק שנלקח לשחיטה זה לא בגלל שהוא  ובת
ם אותו, וגם מה שלא נשחט בסוף אברהמשנאת מאבימלך ו

לכך וא בן פסול שנולד בזנות מאבימלך וזה לא בגלל שה

עצם לידתה הוכיחה שאברהם ושרה שהרי פסלו,  הקב"ה
 הברכה כשנולדה בת זו.ה יתהי ווזמולידים, 

 

היא מתה בגיל צעיר כי לא ימצא לה שידוך יהודי,  ואכן
 וגם ר,בדעת רבי מאיוכנכתב באריכות בפרשת חיי שרה 

דרוש שמואל דווקא מתה בגיל צעיר עם פטירת שרה עי' ב
", כי אז גברה הליצנות ולבכתה"בפסוק מנחה בלולה וב

המוות של הבת בגיל צעיר בזמן ו ,שערערו על יצחק
ם ושרה כן העקידה עורר את כולם, שבעצם ברור שאברה

 ם האמתי כמו הבת הצעירה שמתהמולידים ויצחק הוא בנ
 .זה עתה

 

כתוב שגם תה השפעת הליצנים גדולה, שיהי כך וכל
ישמעאל היה מציק ליצחק, וטען לו כטענת ליצני הדור 
שיצחק אינו בן אברהם אלא  בן של אבימלך, ולכן ישמעאל 

 ניסה אפילו להורגו.
  

לישמעאל היה ברור שלמרות  שהריפלא עצום,  וזה
לו שהיה ברור היה שרה היו עקרים, בכל זאת ושאברהם 

ידו ישמעאל אברהם הול -הוא תרפאו, שהרי נס ונלהם 
ברור היה  וממילא מהגר, וגם שרה הולידה את יצחק,

לישמעאל שיצחק נולד מאברהם ושרה כי שניהם הפכו 
אברהם לא מוליד אז גם הוא אינו בן  שהרי אםלמולידים, 

 אברהם, אז למה צחק על יצחק והרס לעצמו??
   

ות השכל לא עובד, יש נגיעה וקנאה וליצנר שאכ אלא
למרות שכשאתה שותף לליצנות על האחר אתה לפעמים 
פוגע גם בך עצמך, אבל במצב של קנאה וליצנות אתה כמו 
עיוור ולא רואה כלום, וליצנות אחת דוחה מאה תוכחות, 

 תוכחות אברהם לא עזרו לו לתקן את דרכו. וגם כל

הנה בשביל כמה , לא נחטא ונבייש את משפחתנו חלילהח"ו ש ,כמה צריך לשמור על כבוד המשפחה ועל שם טובעד  ראו
 .שאף ליצן לא יפקפק בכבוד המשפחהאברהם, בכדי  כפני יצחקפני  שינה , הקב"הליצנים שאמרו מאבימלך התעברה שרה

 

להיות  נלמד מכאן עד כמה עלינו להיזהר מליצנות שגורמת נזקים ורשעות בלי היגיון, וגם עד כמה עלינו להיזהר לא וגם
 .נח, ואם אפשר עלינו להתאמץ להיות נקיים מאלוקים וגם מאדם אפי' מליצניםכהנהגת טרף לליצנים אלא להתרחק מהם 

 ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש לה'
 

 ויכתבו עליו"כתוב יש לעיין, שכאן כאן הפסוק  בלשון
ופתחת עליו פתוחי "תוב , ואילו בפרשה תצוה כ"מכתב

עליו?? וגם  מכתבולא מוזכר שם שיכתוב  "חתם קדש לשם
ראיתי, ששאל  ועוד? ?לכתוב מכתבמה זה המשמעות 

מדוע כתבה  – האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר מגור
" בלשון רבים, למה נעלה בדעתנו שכמה ויכתבוהתורה "

 - "ויעשו את ציץ"שנכתב  ולמרות? ??יכתבו זאתאנשים 
בלשון רבים, שם יתכן שאחד חתך ואחד רקע לפלטה דקה 

 .את הזהב והשלישי כתב
 

ציווה לציבור שיעשו שמשה  לתרץאפשר  ובפשטות
והשני  קודשכתב  שא'או , למרות שרק א' כתב ,ויכתבו

נראה שיש כאן דגש מ"מ אבל , הובמצוזכו  2ש  לה'כתב 
אה וכפי שנר, "ויכתבו עליו מכתב"מכך שכתוב  – עומק

 ויכתבו -מדוע כתוב לשון רבים השאלה  עלהנה ו בהמשך,
מסופר על אדם ש "חיומא לגמרא ע"פ העונה האדמו"ר, 

שם בן ארבע " שהיה אומן שידע לכתוב "בן קמצרבשם "
קולמוסים  4בכך שהיה מניח  בבת אחת!" )הוי"ה( אותיות

האותיות של שם  4בין אצבעותיו וכותב בו זמנית את כל ה 
ת המומחיות המיוחדת הזו סירב בן קמצר ללמד ה'!  וא

דורשים אותו לגנאי, וקוראים עליו  במשנהולכן  ,לאחרים
  !!"!שם רשעים ירקבאת הפסוק "

 

מה וכי  ?עד כדי כך? מדוע יש לגנות אותוהאדמו"ר  ותמה
אות אחר  רגילאת שם ה' באופן  שנמשיך לכתובלנו  אכפת

יש בזה  בבת אחת שם ה'שכאשר כותבים את  ותירץ ??אות
 !!!שם השם אינו חסר אף לא לרגע אחדמעלה גדולה כי 

ששם ה' יהיה ולכן גם כאן רצו  !!ויש בזה כבוד שמים!
שלא יהיה חסרון  כתוב על הציץ באופן מושלם בבת אחת

" בלשון ויכתבומשום כך נאמר כאן "ואפילו של רגע קטן, 
 4די רבים כי השם הקדוש נכתב בו זמנית בבת אחת על י

שאחד יכתוב  כמהיכל לתת ח שהקב"הולמרות , אנשים
נראה וכך הכתב אחיד, בכל זאת  כפי שכתב בן קמצרהכל 

 .מיוחד זכו ובלי נסשי יותר אנשיםהעדיף שכאן הקב"ה 
 

יכלו  לכןשבציץ זה אותיות גדולות ופיתוחי חותם  ויתכן
אנשים או נערים יחד ולכתוב בו זמנית, וזה  4להצטופף 

כתיבת הציץ שם דרשה התורה וב ",אפשריבגדר "עדיין 
את  כי מנע את בן קמצרויתכן שקללו , שיכתבוה רבים

, כל סופר סת"ם שיכתוב שם השם בבת אחתהתועלת מ



 פקודי – בנווטהר ל

4 
 

 4שהרי שם זה כמעט בלתי מציאותי ולא אפשרי שיכתבו 
 .בבת אחת

 

 הנוספותלשאלות בתשובתו נקבל גם תשובות  וכשנרחיב
מלאכות האסורות בשבת כל הנה הש, שכתבתי תחילה

 תבפרששכתבתי  וכפיממלאכת המשכן, אותם לומדים 
כל  אתהאריכה שוב בפרשה שלנו כפלה והתורה  ויקהל

ללמד את המלאכות בשביל מלאכת המשכן, בעיקר 
יכתבו " כתוב בפרשתנודווקא  ולכןאסורות בשבת, ש

 זה נחשב כתיבה לעניין שבת.שגם ", ללמדנו מכתב עליו
 

אנשים כתבו ביחיד כל  4צריך עיון, שאם בציץ  הולכאור
, למה זה נחשב לכתיבה, הרי כל אחד כתב אחת אחד אות

 שהרירק אות אחת, ואות אחת זה רק חצי שיעור?? 
 אחר ובא אחת אות כתבכתוב " "בשבת פרק י בתוספתא

 כולו[ הספר] כל' אפי כולו השם כל' אפי אחת אות וכתב
 השליםאו  השם את שליםוה אחת אות כתבאבל  ,פטור

 ???ספר חייב"ה את
 

מבאר את כוונת  הלכות שבת פרק א'" אור שמחה"והנה 
שכשכתבו בתחילת התוספתא מה שכתוב שהתוספתא, 

 יותרשכל אחד לא התכוון לכתוב  כיווןמביחד פטורים, זה 
להשלים את  התכווןלא אף אחד מהם גם אות אחת, ומ

לא גם  כיי שיעור, לכן זה נחשב שהתכוון רק לחצ, הספר
בסוף דברי , אבל פטורלכן ו ידע שבכתיבתו נשלם הספר

זה " חייב כתב אות אחת והשלים את הספרש"התוספתא 
 .חייבולכן שהתכוון להשלים כ
 

מתכוון לחתוך הש לדעת רבא מתאיםזה הסבר  אומנם
נחשב  הרי שזהמחובר בטעות את הוחתך  )תלוש( היתר

שות עלבפעולתו כל שלא התכוון מתעסק ופטור, כי ל
שכל  לדעת אביי אבל ,פטורו עבירה זה נחשב מתעסק 

שהתכוון למלאכה אפילו של היתר כגון לחתוך היתר וחתך 
רצה לעשות את הפעולה של , שהרי הוא חייבאיסור גם 

התכוון להרים וזה לא נחשב מתעסק, ורק אם  לחתוך
, ואם כן ובטעות תלש אז פטור כי בכלל לא התכוון לחתוך

לדעת אביי אם כתב אות ובכך השלים את הספר יהיה חייב 
כי הוא התכוון לכתוב ויצא מזה כתיבה, ואי אפשר 
להחשיב זאת כמתעסק לדעתו, ואם כן לאביי קשים דברי 

 שכתובהאור שמח שלדעת אביי כ ומתרץ התוספתא????
כמה אנשים כל אחד שפטור מדובר שכתבו בתוספתא 

נשלם המילה או בבת אחת , ואחתבבת מהם אות אחת 
 פטור. ו לכןהספר מכולם, והיות וכתב רק אות אחת לבד

 

מוסיף אות אחרונה ובכך לאביי הקשה, למה  ולכאורה
אפילו בלי שידע  הסתיים הספר זה נחשב כתיבה וחייב

במציאות הוא כתב ויש לאות  כי שבכך יושלם הספר,
ו ביחד חשיבות בכך שסיים את הספר, ואילו כתבשכתב 

, הרי גם בזה יש השלמת ספר ונשלם בבת אחת הספר פטור
  ??שזה דבר חשוב

 

באופן שכולם כתבו רק אות אחת בלבד ש ,לתרץ ונראה
בכל זאת כך הושלם המילה או הספר, למרות שבבבת אחת 

בו  הה מילה או ספר כתוב שחסריתהיות ולפני זה לא הי
והוא  אלא היה חסר בו יותר מאות אחתאות בודדת, רק 

גם  אתושבו זמנית הוסיף  אחרכתב רק אחת וביחד עם 
הם בכזה מקרה גם לאביי אות הושלמה המילה או הספר, 

שיכוונו  יםחייבבכזה מקרה גם לדעת אביי פטורים, כי 
בכדי שיתחייבו עליה  המושלמתהמשותפת ולתוצאה 

לא שהם במקרה  מדברתוהתוספתא  ,כמשלים אות לספר
אין מעשיהם המשותפת והמושלמת לכן לתוצאה כיוונו 

חסר  י כל אחד רק כתב אות בודדת כשהיהכ ,מתחברים
אין זו מלאכה , ולכן את הספר להשליםאחת אות יותר מ

 .גם לדעת אביי ופטורים לכל הדעותחשובה 
 

יכתבו עליו מובן מדוע בפרשה שלו דווקא כתוב " ולכן
ביחד " ללמדנו שלמרות שחסר יותר מאות אחת ומכתב

וביחד יצאה התוצאה  אות אחתכל אחד כמה אנשים כתבו 
כולם שלכל הדעות  צריך בכל זאת, של הכתב המושלם

בבת בוהו שכתיכוונו לתוצאה שיצא מהכתיבה שלהם 
ה חשובה של זה נחשב למלאכרק אז  , ולכן"מכתב" -אחת 

 .לכל הדעות כתיבה בשבת
 

רק להבין את עומק דברי  שעות עמלתי 20שכלכם  ודעו
קודשו של האמרי אמת מגור זצ"ל זכותו יגן עלינו, אבל זה 

, וכפי יש בזה גם רעיון עצום לחיזוקמלבד שיקר מפנינים, 
" שכתוב קודש לה'שתראו בסמוך, וגם להתחבר בהבנת "

 .רוחני אמתיעל הציץ הקדוש זה עונג 
 

הגיע ביחד , ומתכוונים לאת כל מה שחסרלהשלים ביחד אם כמה מצטרפים בכל זאת חסר הרבה אם שגם , ללמדנו
זה נחשב שכל אחד עשה את כל המלאכה, ולכן, נתלכד יחד כל אחד עם חבריו בדרך רבותיו לעשות  ,תוצאה המושלמתל

רבה אותיות וממילא חסר הרבה, זה לא נכון כי יש הרבה קבוצות ה ותרצון אבינו שבשמים, ואל תאמר אני רק אות וחסר
אחת זה פסול, ונכווין חזק ובספר תורה שחסר אפילו אות  ,של יראי השם ועובדי השם אלא כל אחד יתחזק ויחזק חלקו

 ושלם המטרה לקדש שם שמים בעולם, "קודש להשם".תשביחד 
 

 ם משה""וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אתה ויברך את
 

ברכה זו הייתה עוד קודם א' ניסן  הפסוקיםוממשמעות 
היה כאשר משה ראה את כל כי זה  ,יום הקמת המשכן

 מהרי"ל דיסקיןואוה"ח  מלאכת המשכן, וכפי שכתבו המפרשים
שראה שהמנורה נוצרה בנס, וכל חומר שנתרם למשכן נוצל 

 ,כמקובלוהמלאכה בשלימות ולא התכלה תוך כדי ההכנה 
יהי רצון שתשרה שכינה "אמר להם:  רש"יכתב  הוהנ

מדוע משה רבינו , סופר החתם מקשה ,"במעשה ידיכם
ועשו לי היה צריך לברך אותם, הרי הם קיבלו הבטחה "

 "??מקדש ושכנתי בתוכם
 

 ,שמיניפרשת לגם ייתכן שזה קשור ומתחבר  ובאמת
לאחר שהקריבו ש שהוא יום א' ניסן יום הקמת המשכן,

ושאל רש"י  "ואהרן משה ויבאכתוב "ת, את כל הקרבנו
 אהרן שראה כיוןש ,בהסבר שני ותירץ רש"י ??נכנסו למה

 ירדה ולא המעשים כל ונעשו הקרבנות כלאת  בויקרהש
 שכועס אני יודע ואמר ,מצטער היה לישראל שכינה

 לו אמר ,לישראל שכינה ירדה לא ובשבילי עלי ה"הקב

 מיד ,תביישתיהו שנכנסתי לי עשית כך אחי משה ,למשה
 :לישראל שכינה וירדה רחמים ובקשו עמו משה נכנס

 אמרו - "העם את ויברכו ויצאושם "כתוב הפסוק  ובהמשך
 שתשרה רצון יהי" ('צ תהלים) "עלינו ינוקאל' ה נועם ויהי"

 ימי' ז שכל לפי :ומפרש רש"י "ידיכם במעשה שכינה
 יום בכל ופרקו בו ושמש למשכן משה שהעמידו המלואים

 למשה ואומרים נכלמים ישראל והיו ,שכינה בו שרתה לא
 ונדע בינינו שכינה שתשרה שטרחנו הטורח כל רבינו משה

 הדבר זה" :משה להם אמר לכך ,העגל עוון לנו שנתכפר
 אחי אהרן ",השם כבוד אליכם וירא תעשו' ה צוה אשר
 שכינה תשרה ועבודתו קרבנותיו י"שע ממני וחשוב כדאי
  .בו חרב שהמקום ותדעו בכם

 

השאלה ביתר שאת, וכל  תכל זאת, שוב מתחדד לאחרו
בסיום המלאכה כביכול חשש משה עד כדי  למהכך למה?? 

גם  ובאמת אכןשהיה צורך לברכם שתשרה בהם השכינה, 
רבנות עדיין לא ראו את לאחר שהוקם המשכן והקריבו ק
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ועשו הרי הם קיבלו הבטחה " ולמה???השראת השכינה, 
שכביכול יש כאן  נראהו?? "םלי מקדש ושכנתי בתוכ

עם ישראל לקצה של את  יביאוב והמתח כהעישמטרה 
הסבלנות וכמעט לדיכאון וייאוש חלילה!!! ולמה??? מה 

 המטרה??
 

, לחדד ליהודים שלא יחשבו היא התשובהש וייתכן
העוונות,  כל שהיא מכפרת עלושהמשכן זה נוסחת פלא, 

דווקא  לילהוח ,ומעתה כל עבירה תימחק על ידי המשכן
בעם ישראל כי יסמכו נפילה רוחנית  יגרם מחמת המשכן

משה רבינו גילה להם שגם  לכן ,רבנותעל המשכן והק
בורא עולם  וגםכשהמשכן מוכן עדיין צריכים ברכת צדיק, 

גם אחרי שבנו את שזאת על ידי כך הוסיף לחדד להם 

יבינו שמתח אותם עד גבול הסבלנות, עדיין כביכול המשכן 
המשכן לא עובד באופן שדברים לא פשוטים כל כך, הש

כך הוחדר להם והושרש להם היטב שגם כשיש אוטומטי, ו
משכן חייבים תפילות ועבודת השם מרובה, וחס וחלילה 

 .בתורה ובמצוות ובעבודת ה' לא לזלזל ולהקל ראש ח"ו
 

איש חסיד ר "ראינו בזמשכתבתי כמה פעמים, ש וכפי
אליהו הנביא שבא וה מלכה, ש" הנאמר בסעודת מלוהיה

שבא  אליהו הנביאגם מופיע שם שו ,פרנסת החסידללעזור 
בחצות הלילה היה חייב גם הוא לעזור ליהודי צדיק 

תמיד ש ללמדנולבורא עולם לעזרה, ולהתחנן  להתפלל
מלבד שיש עניין , דרך אין קיצורכי חייבים תפילות ומאמץ 

 .מתאווה לתפילת הצדיקים שהקב"ה מפורסם
 

ה, השתדלו והרבו תחינה, ונדע אין קיצורי דרך, יש סגולות יש זכויות אבל תמיד ובאמת תמיד חייבים עבודת קדימ אז
 השם ותפילות במסירות נפש עד טיפת הכוח והסבלנות האחרונה וגם אחרי האחרונה.

 

 ולחנוכה ברכת משה הייתה בחנוכה –המשך 
 

עם משה זו הייתה , ברכת שמוכח לכאורה בפסוקים כפי
סיום מלאכת המשכן סיום הכנת המשכן, והנה כידוע 

יום זה לא נחגג באותה שנה, כי אבל  ,כסליו "ההייתה בכ
שמר  בורא עולםחג הקמת המשכן היה בא' ניסן, ובכל זאת 

את יום זה לחג בימי החשמונאים שמאז יחגגו את חנוכה 
 דורות.דורי ל
 

של  תודה עמוקהומתוך  שמחה של מצווהמתוך  ואולי
ימות המשכן שהוכן על של להקב"ה ולעם ישראלמשה 

ך אותם והסתיים מלאכתו בשלימות ממש, הוא ביר
 נהנת משה רבינו וברכתשתשרה שכינה במעשה ידיהם, 

, ולטהר את הכוח לגבור על היווניםלהם את העוצמה ואת 
יום חג קדוש וטהור שמוסיף לבית המקדש, ולעשות יום זה 

  לדורי דורות. אור וקדושה לעם ישראל
 

גם אנחנו בזמן של שמחה של מצוה נודה מעומק הלב לבורא עולם וגם לעם ישראל השותפים לשמחה, ונזכור שברכה  לכן
אלו להתחזקות נוספת כי אז בוודאי כבזמן כזה בפרט מצדיק שמברך מתוך שמחה יש בזה עוצמה לדורות, ולכן ננצל זמנים 

 ח מאוד בהתחזקות שקיבלנו מתוך שמחה של מצוה, וברכת ה' תלווה אותנו בכל אמן. נזכה לברכת ה' יתברך ששמח בנו ושמ
 

 ברכה שניתנה מתוך צערם של ישראל – המשך
 

מאוד, שתפילת הצדיקים משה ואהרן מתוך שברון  ייתכן
על שלא וצערם של עם ישראל עם קדושים  םכלימתמלב 

ים זה היה הכנה לימינו בו יש צדיק שרתה שכינה במשכן,
ועם ישראל עם קדושים שבמעשיהם מקרבים את הגאולה, 

לכן אבל בכל זאת מקדש אין, וכולנו נכלמים ובצער וביגון, 
כוח תפילת הצדיקים שהתפללו בעת הקמת המשכן, 

גם יעמוד לנו ולזרענו שתשרה שכינה במעשה ידינו 
 ., ועלובת נפש תושיע אמןכשאין בית מקדש למרבה הצער

 

 תיימה בחנוכהמלאכת המשכן הס
 

בחנוכה הסתיימה מלאכת המשכן, אבל בכל זאת  כאמור
המשכן המוכן לא הוקם אלא עד א' ניסן, וזה היה קשה 

משה  לכן ,מאוד לישראל להמתין זה רב עד להקמת המשכן
רבינו מיד בירך אותם שבעזרת ה' הכל יהיה בסדר ואל 
דאגה השכינה תשרה במשכן שבנו, ויתכפר להם חטא 

 .ושלא ידאגו אין שום חסרון במה שעשו, העגל
 

שחטא העגל בא להם יתכן שיש כאן עוד ענין, והוא  אבל
נים לא י, ואם היו ממתכי מיהרו ולא המתינו למשה רבינו

לכן הם המתינו בקוצר רוח להקמת היו חוטאים בעגל, 
 וזה ,ניסן למרות שהיה מוכן כמה חודשיםעד א' המשכן 

הוכיח שהם עצם זה גם היה מידה כנגד מידה, אבל 
 . שחטאו מתכפרים על ידי המשכן מכל חלקי החטא

אם בשביל החטא כגון האינטרנט  ולכןלוקח כל פרט בחשבון, ולכן בכל עבירה צריכים לתקן כל פרט,  שהקב"ה ללמדנו
לעבירה בהתמדה וי או בכל רגע פנוי וגם לא פנשל ימינו הייתי ער עד השעות הקטנות של הלילה  והע"זשהוא אם כל חטאת 

  ובהתמדה כל רגע. עד השעות הקטנות של הלילה,וחסד אזי גם פרט זה אני חייב לתקן שאני ישקיע לתורה ותפילה  ,רח"ל
  

 המשך - יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם
 

איזה הן מעשה ידיו של אדם? " "בשבת לחז"ל  אמרו
 שבירכם משה: יתכןואם כן  ,"הווי אומר: בניו ובנותיו

חנכו את תגדלו ות –" שתשרה שכינה במעשה ידיכם"
הם ועליכם ותשרה עלי ,בניכם ובנותיכם לתורה ולמצוות

לדברי קצת  ודומה, כהשראת השכינה במשכן שכינהה
  .שברכם שיתברכו גם במעשה ידיהם בביתם התפארת שלמה

 

באירוע הזה על חינוך  למה בירך אותם משה ולכאורה
משכן שרק בשיש השראת שכינה כהילדים שיהיה בו 

 ??אמצו לסיימו?עכשיו הת

 ,בכסליו ה"מלאכת המשכן הסתיימה בכ כאמור אלא
יתכן שלעם ישראל  ולכןניסן, א' והקמת המשכן היה רק ב

היה צער גדול שלא משתמשים במשכן מיד, לכן בא משה 
דעו לכם שבכוונה יש הפסקה  :ואמר להםובירך אותם 

ל אארוכה בין סיום מלאכת המשכן להקמתו, להודיע לנו ש
ו שבהקמת המשכן סיימתם את ההשקעה בעבודת תחשב

 חשובהוה והנצחית תמידיתהעבודת ה' ה', ממש לא, אלא 
שתשקיעו  !!, שהבית יהיה קדושפנימה בביתבעצם זה 

 , וזה השראת השכינהבחינוך הילדים לתורה ולקדושה
 ימינו ממש.לדורות עד דורי לוהברכה 
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שמרו על הבית, שלא יהיה טומאה בבית ותנעימו את  לכן מאז ולעולם זה בבית,ההשקעה הגדולה היות ומורי ורבותי,  לכן
 במשכן. כפי שהיהתראו השראת השכינה תזכו לברכת משה רבינו והתורה והמצוות בילדים שלכם, ו

 

בנו  בא אבא עםפעם שכשביקשתי ממנו ברכה ליראת שמים,  הגדול רבי חיים קנייבסקי שליט"אשסיפר לי הגאון  כמוו
בירך את הנער, אבל האבא לא הסתפק בכך, וביקש אכן ברכה ליראת שמים, והחזון איש שבנו יקבל ממנו לחזון איש 

ידיו הקדושות, האבא היה מאושר  2שהחזון איש יברך את בנו עם שתי הידיים על הראש, החזון איש הסכים ובירך עם 
את שמים, חייך אליו החזון איש ואמר לאבא "עשיתי מה הוא היה בטוח שהנה בנו מסודר לכל החיים ביר !!ביותר

 .שביקשת, עכשיו שיתחיל לעבוד"
 

מבורכים בברכת משה רבינו, כבר וזכרו אם תשקיעו אתם  !!, אבל קדימה לעבודהאותנו בירךרבינו משה  זכרו אכן ולכן
 !!אמן ואמן שקיע, בהצלחהלהמאוד שווה היא ממש ברכה מדהימה  ומשכן, איזכמו בכינה בבית שלכם שתשרה הש

 

המשך -משה  אתם ויברך עשו כן ה' צוה כאשר אתה עשו והנה המלאכה כל את משה וירא

עשו, מקשים למה כתוב כפילות בפסוק " המפרשים
 אשר ככלכתוב " קודםבפסוק ה שהריהקשו  עוד "??עשו
", ואם העבדה כל את ישראל בני עשו כן משה את ה' צוה

" הרי כבר כתוב אתה עשווב כתוב "כן למה בפסוק שלנו ש
ושם כבר נכתב שעשו  קודם שסיימו ועשו את המלאכה???

 את כל המלאכה.

הנכתב קודם הכל מתורץ, שעם ישראל עשו את  ולפי
גם ועל חטא העגל,  כעתגם בכדי לכפר  בשלימותהמשכן 

 ףחרון אזמן בכדי שכוח ועוצמת המשכן יגן על עם ישראל ב
כוחו שם ישראל בעת חורבנות בתי המקדש, וגם על עשהיה 

גם לאחר שכבר ום עשו, יכתוב פעמי ולכן ,לנצחיהיה קיים 
 על העתיד., כי זה "עשו אתהכתוב "הסתיימה המלאכה 

 

ויברך אותם משה

יהי רצון שתשרה שכינה במעשה "רש"י אמר להם  כתב
נו היה צריך מדוע משה רבי, סופר החתםמקשה  ,"ידיכם

ועשו לי מקדש לברך אותם, הרי הם קיבלו הבטחה "
שהיה תנאי  ,החתם סופר מתרץו "??ושכנתי בתוכם

" שיתרמו לשם שמים, ויקחו לי תרומהבתרומת המשכן "
ולכן בירך  ובלי זה לא תהיה השראת השכינה בעם ישראל,

אותם משה שיתמלאו כל התנאים בשלימות וכך תשרה 
 השכינה.עליהם 

דברים תמוהים, שהרי אחרי שתרמו ובנו ה ולכאורה
מהתרומות מה שייך לברך שיתמלאו התנאים, הרי אם 

לכאורה לא לשם שמים וכבר השתמשו בכסף שתרם אדם 
יוצא  אלא  הרי מה שעשוי עשוי?? !!!!ן כבר מה לעשותאי

על ידי ברכת צדיק אפשר מדברי מרן החתם סופר, שאכן 
יכול , אפילו שכבר נעשה הדבר הצדיק לתקן פגמים למפרע

לברך ולתקן אותו בשלימות כאילו עדיין הדבר לפנינו 
 ועדיין לא נעשה.

 

בכדי שנהיה אנשים  ,את כל הפגמים שלנו למפרע לתקןיעזור לנו למה אנחנו מחכים נרוץ לצדיק שיברך אותנו ו אז
  .ואמן אמןוצדיקים שלמים מו

המשך -ויברך 

זכיתי ברור לי שש) רבי יוחנן סופר מערלוי זצ"ל האדמו"ר
 מביא את, (ל לתת לי את שמי יוחנן"לאבי זצ הציעל "זצר "שהאדמו

ותם לאחר שסיימו את קושיית החתם סופר למה בירך א
רק שלמרות שהם  שמשה בירך אותם ותירץ ??המלאכה

 ולא הצליחולט' לג' י "ככתוב ברשלהקים את המשכן  רצו
יחשב להם הדבר כאילו הטהור  עצם הרצוןבכל זאת 

 .הקימו אותו
  

בלי עזרה כי  ,כל מלאכת המשכן ברכה זו היא על ובעצם
הטבע הם לא מדרך  מבורא עולם שהייתה למעלהעצומה 

, רק כי הם היו עם של עבדים להכין משכן היו מצליחים
חשב להם נ הכלבכל זאת ואת המשכן,  כאילו עשוהם 

 כאילו זה מעשה ידיהם ולא מעשה ניסים.שכאילו עשו, 
 

אומרת שלעתיד לבוא הקב"ה  סוכה נ"בשהגמרא  וכפי
שוחט את היצר הרע והצדיקים בוכים והרשעים בוכים, 

בענוותם הרבה כי הצדיקים  הרי"ף בעין יעקבופירש 
לכן לא מגיע להם וחושבים שרק בעזרת ה' ניצחו את היצר 

 .כי לא פעלו דבר שכר

ויש מפרשים שמתפלא  ,ומתפלא הקב"ה תמה עמם אבל
איך הצדיקים הצליחו להתגבר, ויש מסבירים שמתפלא 

אופן פליאת הקב"ה  בכל ,איך הרשעים לא הצליחו
להם שמחשיב את עבודת הצדיקים לעבודה שמוכיחה 

 הםשמעשיו, ושכר הם ראויים להערכה ךשעל כ עצמם
 את הרשעים. יםמחייב

 

להוסיף שבברכה זו שתחשב להם הקמת המשכן  ויש
יש בה חידוש עצום, שאפילו שעדיין  כאילו הקימו אותה

משה רבינו לא הקים את המשכן בכל זאת מעת רצונם 
להקים את המשכן שזה היה בחנוכה כבר נחשב להם הדבר 

 לו הקימו את המשכן.כאי
 

לחידוש החתם סופר, שאפשר לתקן למפרע  ודומה
קלקולים במעשים שכבר נעשו שיהיו מושלמים, רק החתם 

יוצא חלציו סופר דיבר למפרע אחרי שנעשו, ואילו 
חידש שמועיל על העתיד שעדיין האדמו"ר מערלוי זצ"ל 

 . וכאמור קודם לא בא

 ויברך אתם משה ,עשו אתה ,משה אל המשכן את ויביאו
 

 היו לאעם ישראל ש מדרש תנחומארש"י בשם  כתב
 שום משה עשה שלא ולפי להקים את המשכן, יכולים
 שלא ,הקמתו הוא ברוך הקדוש לו הניח במשכן מלאכה

 שאין הקרשים כובד מחמת אדם שום להקימו יכול היה
 הקדוש לפני משה אמר ,העמידו ומשה לזקפן באדם כח

 עסוק לו אמר אדם ייד על הקמתו אפשר איך הוא ברוך

 וזהו ,מאליו וקם נזקף והוא כמקימו נראה בידך אתה
 .מאליו הוקם "המשכן הוקם" שנאמר

 

הרי גם משה לא הצליח  מערלוי זצ"ל האדמו"רוהקשה 
את ואם כן  להקימו, ורק על ידי נס הוא הצליח ,להקימו

  לבני ישראל שהם יצליחו לבנות אותו???יותן הנס הזה 
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על שאלה זו, במפורש הרי רש"י ענה צ"ע ש ולכאורה
במלאכת  רצה להניח למשה רבינו לעשות משהושהקב"ה 

 המשכן ולכן רק משה רבינו הצליח להקימו בנס??
  

שהרי משה רבינו לא הקים את המשכן  יש לתמוה ובכלל
מלאכת המשכן  שהרימיד כשסיימו את מלאכת המשכן, 

 ניסןבבא' רק  הייתה והקמתאילו כסליו, ו "הבכ הסתיימה
ניסו להקימו כש אוליאם כן , ו )או קודם בשבעת ימי המילואים(

עדיין לא בגלל ש זה ,ולא הצליחו לפני שהביאו אותו למשה
ולא מסתבר שהביאו את המשכן למשה רק  הקמתו?? הגיע זמןלא 

 סמוך לחודש ניסן בלי שידעו את ציווי ה' שהמשכן יוקם בא' ניסן??
 

 עודוהם לנסות להקים את המשכן?? תמוה מי התיר ל וגם
הרי כמו  ,תמוה למה לא הקימו אותו ביחד כמה אנשים

שהעבירו אותו ממצרים עד שהביאו אותו למשה מוכן 
 כקרשים מה א"כ הקושי לזוקפו מספר אנשים יחדיו??

 

, שבא' ניסן הוקם המשכןתמוה שבתורה כתוב  ומאוד
ן איך אם כותמוה נס, רק ע"י וכאמור ברש"י זה הוקם 

משה הקימו קודם בשבעת ימי מילואים עוד לפני הנס של 
למה דווקא בכלל הוקם מאליו??? וש – "הוקם המשכן"

מתעורר ושואל את הקב"ה איך אוכל רבינו בא' ניסן משה 
להקים את המשכן, הרי במשך שבוע לפני זה הוא הקים 

 בלי לשאול ובלי תמיהות???
  

בניה של חלקים, לתרץ, שהקמת המשכן זה לא רק  ונראה
וכוח ", שיש בהם עוצמה אדירה י שיטים עומדיםעצאלא "

, ולכן רק תרומה בפרשת רות וכפי שהרחבנו בענייןולדורי ד
בא' ניסן משה רבינו הקים את המשכן כראוי עם כל 

בשבעת ימי  אבל ,"עצי שיטים עומדיםהכוחות של "
ם עצי שיטיהמילואים שלא היה בהקמתם את העניין של "

" הוא הצליח להקימם בלי ניסים כי היה גיבור וגם עומדים
 .כגובה הקרשים אמות 10כי זה היה גובהו של משה 

 

לא בנס גלוי ביחד  כמה אנשיםעם ישראל אפילו  ואילו
להקים את המשכן, כי הם רצו להקימו בשלימות  הצליחו

עצי שיטים לשם הקמת המשכן, שיהיה בו את עוצמת "
כפי  להביא למשה רבינו דבר מושלם", כי רצו עומדים

עצי שיטים שציווה אותם להכין, אבל את הכוח של "
 הלא הצליחו להשיג, כי רק לצדיק הדור שמור" עומדים

בכוחו של צדיק ", שרק עצי שיטים עומדיםהעוצמה של "
, כמו כוחו של את כל הקרשים יחדיו להעמיד ולאחדהדור 

ל יעקב אבינו הבריח התיכון שהוא ע"פ המדרש מקלו ש
 אבי השבטים. 

  

אם היו רק רוצים להקימו כפי שמשה הקים בשבעת  ואכן
אבל לא היה  ,ימי המילואים, יתכן שהיו מצליחים בכך

, והיות וכוונתם הייתה לשלימות להם עניין בכך וכאמור
 ??נס מיוחד שלא יצליחומדוע היה  לכן הקשה האדמו"ר

ילו הם הקימו בפרט שבסופו של דבר נחשב להם הדבר כא
, אבל התשובה הנראית כתב קודםשנ את המשכן כפי

לענ"ד שבכל זאת צריכים כוח של צדיק שיפעיל את עוצמת 
 ." וכאמורעצי שיטים עומדים"

בשם הגמרא שבשעה שהוקם  בחיי ברבינוראיתי  שוב
המשכן למטה הוקם המשכן למעלה בשמים, ואם כן ברור 

מלאכה קשה מחמת כובד שאין הקמת המשכן היה 
 וכובד רוחני.בזה קושי אלא היה  הקרשים כפשוטו בלבד,

 

 וירא משה ויברך אתם משה
 

אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה  רש"י כתב
מזמורים  "אידיכם "ויהי נועם" וגו' והוא אחד מי

ששאל למה היה  גן רוה, וראיתי בספר משהשבתפילה ל
מזמורים  "אחשוב לרש"י להזכיר שזה אחד מי

 שם בושכתצ'  מדרש תהיליםעל פי  ותירץ שבתהילים??
מזמורים שאמר משה,  11א"ר לוי בשם ר' חנינא "

כי אין  בתכסיס של נבואה אמרם, ולא נכתבו בתורה,
 ".מערבבים דברי נבואה בדברי תורה

מזמורי  11 יש לנו שזה א' מהיה חשוב לרש"י להדג ולכן
תהילים שמשה אמרם בתהילים, כי זה ההסבר למה לא 

 .הברכה בתורה הנכתב
  

זה מראה לנו שכל הכפילות של תרומת שלהוסיף,  ונראה
ולא סתם כפילות,  המשכן ופירוטה הארוך זה תורה ממש

 ואין לנו צל של מושג כמה גנזי תורה טמונים בחזרה זו,
 .יבותה של נבואת משה רבינולמעלה מחש שהרי חזרה זו

מחדד לנו שאין לנו צל של מושג עד כמה עמוקים וחשובים הם דברי תורה אפילו כשהם כביכול כפולים ונראים  וזה
 בינתנו, ומעל כל נבואה אפילו של נביא הנביאים.ל מעלהרבה זה תורה ואפילו תגין ב כל מילה ואותכמיותרים חלילה, אלא 

 חזק חזק ונתחזק –פקודי 

יש  תורהחומשי הב האחרונות רשיותהפ כלש הבחנתי
וזה מחייב אותנו  נפשוסיכום וחשבון  חשבון בהם עניין של

 כפי שנראה בסיום המאמר.
 

יש שם את  חומש בראשיתסוף  "ויחי"פרשת  הנה
שעשה יעקב עם השבטים כשנפטר, וכן  נפש חשבוןה

 חשבון "קודיפהאחרונה היא פרשתנו " שמותבחומש 
 .המשכןבניית  לצורך צאיכמה ו נכנס מהמפורט כ

שם יש כמה  "בחוקתיפרשה אחרונה " ויקראבחומש  וכן
 לבורא מקשיב שלא למי ,ברכות מול קללות 7 של סדרות

  ולא עושה חשבון נפש וחושב שהכל מקרה הוא רח"ל.

 חשבוןל " מפורט כמסעיבפרשת " במדברבחומש  וגם
 דבריםבחומש ו, במדבר עמם הקורות וסיכום המסעות

 משה פרידתיש שם את  "הברכה זאתוה האחרונה "הפרש
 לשבטי קה. לעתיד ודרך נפש חשבון עם השבטים בברכת

בראש  שנה סוףנסיים את  ככה, וגם חיינו סוףחייבים לסיים את  ככה, נפש בחשבון לסיים חייבים הסוף אתש ללמדנו
שבת קודש מנוחה מעבודה  – שבוע בסוףם נסיי וככה, קטן כיפור יום - חודש בסוףנסיים  ככההשנה ויום כיפור, ו

 .פעולה כל לאחרגם  וככהחשבון נפש בקריאת שמע שעל המיטה,  השינה לפני בלילה וככהוהתרכזות בחיינו הרוחניים, 
 אמן ואמן. ונתחזק חזק לחזק הכנז, ככה נחיה ואם

 
 

 השבועיהחיזוק 
 

ל הפכה "האמא זש ת, ולמרושגידלו משפחה לתפארתעיוורים לעילוי נשמת הורים מו נתר וגם עלון פרשת ויקרא זהעלון 
וודאי שאנחנו יכולים ז א !!!שנה בכל זאת גם קושי זה לא מנע ממנה להמשיך ולגדל את המשפחה לתפארת 20לאלמנה לפני 

 !!לצדיקים ותלמידי חכמים שיגדלולילדים לעיקר הבית ווחייבים לגדל משפחה לתפארת, ולהשקיע את הנשמה ואת הלב 



חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 שגדולי ישראל העידו שזה הצלת הדור מסכנות הדור
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א  בראשית

 ומרת ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א ראש 

-הישיבה הגדולה "כנסת ישראל
 אשדוד

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

רבי אליהו ביטון בר  –לע"נ  בהעלותך
 טז' סיוון תשס"א –חנה 

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –הרב דוד אלפער 

 הרב שלמה אלפער שליט"א

 בן אדמו"ר רבי דוד מרדכי זצ"ל לז"נ כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן  וישב
 מטאלנא

 א' דחנוכה כה' כסליו תשנ"ט    נתבקש לישיבה של מעלה 

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  פנחס
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה  מקץ
 ה' טבת תשע"ד -  תחי'רבי שמעון הכהן זצ"ל בן עישה עליזה 

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  מטות
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה  ויגש
 סולומון זצ"ל 
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

שמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל  חסיבהאליהו ו
ו' באב תש"ן  -נפטר ב

 .נ.צ.ב.ה.ת

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

לע"נ ש"ב הרב יצחק בן הרב  ואתחנן   שמות

 יח' אב –שלום ריינר 

נכדו הרב שלמה פרידמן מונסי 

 ארה"ב

להצלחת התורם ולזיווג הגון  בקרוב  וארא
 לבנו 

   עקב בעלום שם

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן  –לע"נ  בא
ח'  -בר הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 שבט

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא  –ל"נ  ראה
אקרמן בת הרב שמריהו זונדל 

 ג' אלול -הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

 משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים
 מונסי

 ארה"ב

   כי תבוא

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –אברהם יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

  

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

יא' טבת  –הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי ריינער  –לע"נ זקינו 
 תשס"ג

ח' טבת  –ריזל בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל   -ולע"נ זוגתו 
 תשע"ג

 ריינער שליט"א סחפ ייםחהרה"ח רב נתרם על ידי   

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן  -לע"נ 
אקרמן  נפטר הרב פסח  יוסף 

 כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -לע"נ אליהו זאב בן ר' דוד יעקב תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

 הם קדישיעל לעילוי כל הנשמות שלא נאמר יום כיפור   מצורע
 בעילום שם

   סוכות   אחרי מות

מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
–  

 ל' ניסן תשס"ח

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

לרפואת הרב מקסים ניסים  פורים   אמור
 )מקס( בן רחל דדון

וברכה והצלחה לכל משפחתו 
 יחד עם כל עם ישראל

 ולעילוי נשמת
 בן רחל דדון אביו רבי שלמה 

 בת אסתר דדון ואמו רחל 
 

 הרב מקסים דדון שליט"א
 שנולד ביום הפורים

      בהר

 >>> עמודים כל אחד 500כרכים כ  2בעזרת ה' הספר יצא ב <<< 
 

 פאונד 14 ₪ 72 $ 18 עמוד פאונד 28 ₪ 144 $ 36 דף פאונד140 ₪ 720 $ 180 פרשה

 gmail.com@106855        או באימייל   0527120333 יוחנן ריינר

 ₪     72עמוד  – י"קהרב ₪,  100ראש ישיבה חשוב בבני ברק , שליט"א הרה"ח ר' חיים משה ידוואב:  תורמים נוספים
 ₪ 200הרב שלמה ביטון   ₪ 200שמעון שנקר הרב   101הרב רפאל זרביב  ₪ 180ש"ב הרב דוד וטובה קלמן דף  

   ₪ 2000יהודי יקר מאוד משדרות  ₪  300 רוזבסקי שליט"אמיכל דוד  הרבראש ישיבת וילקומיר הגאון 
 ₪ 7000יהודי יקר מאוד מעפולה שה' ייתן לו בריאות איתנה ורפואה שלימה 

mailto:106855@gmail.com



