
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ו| תשע" ד"יר| גליון  שקלים-ויקהל 'פר

 

 דרשת הרב מטשעבין בגיל שש בסעודה שלישית

, לה) 'וגו הדברים אלה אליהם ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל

 (.א

 מטשעבין הרב אצל לשמש שזכה א"שליט רייצער יואל' ר ח"מהרה שמעתי

 שש בן כשהיה שבילדותו מטשעבין הרב לו סיפר שפעם, שנים כמה משך ל"זצ

 בבית שלישית סעודה בעת שבת בכל ברבים תורה דבר להשמיע דרכו היה
 אחיו לו הכין והמאמר, בהרמילוב ל"זצ "מיעקב כוכב"ה ק"הגה אביו של מדרשו

  ".נחום חזון" בעל ל"זצ מדאמבראווא נחום רבי צ"הגה הגדול

 ד"אב ל"זצ עטינגער איטשע רבי צ"מהגה שליח הגיע, ויקהל בפרשת פעם
 עם עסוק היה נחום ורבי, תורה דין באיזה לדון ל"זצ" מיעקב כוכב"לה לעמבערג

 . לאחיו תורה דבר להכין פנאי לו היה לא ולכן, יניויענ כל לו וסידר השליח

 ממנו לבקש השבת כל משך אחריו והלך, הרפה לא מטשעבין הרב אולם
 ,להכין פנאי לו היה שלא כיון התחמק נחום רבי אולם ,תורה דבר לו שימסור

 .תורה דבר ישמיע לא זו שבשבת ד"בביהמ המתפללים כל אז הבינו וכבר

 באיזה הגבאי עם מחלוקת שנתעורר מעשה ד"בביהמ תרחשה שבת באותו
 . מלעמבערג האורח את יכבדו עליה

 תגיד, נו: מטשעבין להרב ד"ביהמ של הגבאי אמר שלישית בסעודה, כ"אח

 הרב קם( ת"ד השבוע לו הכינו שלא וידע ראה כ"ג הוא... )תורה דבר איזה
 כשיש -" ישראל בני עדת כל את משה ויקהל" בפרשתנו כתיב: ואמר מטשעבין

 עושה כשהגבאי אבל, תורה לומר אפשר -" אליהם ויאמר" אז ישראל בין אחדות

 ידי יצא בזה... תורה לומראי אפשר  אז( העליה בענין) המדרש בבית מחלוקות

 ...להגבאי מוסר הטפת בשילוב תורה הדבר אמירת חובת

 ובחזרתו, כזו אימרה שיאמר קטן מילד מאוד התפעל מלעמבערג השליח

 .מלעמבערג להרב כך על סיפר

 הוסיף מיעקב להכוכב מכתב מלעמבערג הרב כששלח זמן תקופת אחרי

 . ונהניתי החכם בנו דברי שמעתי: המכתב בשולי

 של כדרכן בחוץ המשחק בבנו מיעקב הכוכב הבחין, המכתב כשהגיע
 ,אודותך במכתב מתייחס כבר מלעמבערג הרב: ואמר בו נזף, קטנים ילדים

 ?!...בחוץ משחק עדיין ואתה

 )להגה"ח רבי נפתלי גראס שליט"א( באר הגן

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 "ל מגדולי צדיקי הדור זצ פרשת השבועעל עובדות ומעשיות 

 

 פארוואס איבער זיך פרעגט חסיד א

 . )לח, ח( כנו ואת הכיור אתויעש 

 ק"הרה אצל ראשונה בפעם שבבואו ל"זצ מאלכסנדר העניך רבי הרבי סיפר
 א' מהו לך ואגיד בא: לו ואמר מקאצק ק"הרה לו קרא ל"זצ מקאצקהרמ"מ 

 '.טעמא מאי' 'בגמ מצינו וכן, פארוואס איבער זיך פרעגט חסיד א', חסיד

 לי שאמר מה ידעתי לא עוד השמיעה בשעת, ל"זצ העניך רבי הרבי ואמר
 אז, כדרכי הסעודה לפני ידים לנטילת הכלי נטלתיפעם אחת  ,לימים אך. הרבי
 מחשבותי והעמקתי, הקדושים דבריו בי ונתעוררו הרבי לי שאמר מה דעתי עלה

 ידים מנטילת - מזה נצמח ומצוה תכלית איזה וחשבתי, קדשו דברי להבין מאוד
 בין, שעות' ב לערך מחשבתי עומק מתוך עומד הייתי וכך, המצוה נעשה מי ולפני

 על שצונו אונז מיט גיטיען האט ת"השי טובה ן'פאר וואס גיווארין גיוואר איך
 .ידים נטילת על ו"אקב ה"אמ י"בא ברכה ברכתי ואז. ידים נטילת

 ובעת'. כמאז היום גם כזו ברכה שעשיתי הלואי: 'ל"זצ העניך רבי הרבי וסיים
 והבן, אלכסנדר ק"בק ישורון ישראל עדת ומנהל רבי אז' הי כבר ל"הנ הסיפור

 .מחשבותיהם עמקו מאוד כמה

 ('כרמנו'ב הובא - רבי ערך) קודש שרפי שיח

 לשבת שקלים:
  יתקבלו השנה תפילות שכל רצון עת - שקלים שבת

 ואחיו הוא כי, ]ז"ל[ י"נ ראגמירעשטזמ כהנא מאיר ר"מוהר החסיד לי סיפר"
 והנה, ג"תרמ שנת של שקלים בשבת אפינקלס ראשונה בפעם באו ה"ע זנוויל' ר

 ממנו וביקש, בנים חשוכת היתה וגם חולנית אשתו היתה ל"הנ מאיר' ר אצל
 בדוק היה כה. ]אשתו תיוושע ואז ,זהובים מאה ל"זצ'[ יוסף אמרי'הרה"ק ה] רבינו

 היה וכן[. הישועות בכל נושע כבר זה אז כסף מאחד מבקש היה כשרבינו, ומנוסה
 .ק"בזש נפקדה וגם, ונתרפאה החלימה ואשתו זהובים מאה לו נתן כי

 יין כשהעמיד שבת ובליל, רבינו לפני הזכירם ולא חולים בנים היו לאחיו וגם
 .היה וכן, שלמה רפואה תהיה שלבניו רבינו לו לחיא

 של התפלות כל על להתפלל יכולים שקלים שבשבת, אז רבינו להם ואמר
 כספי מן באו והתמידים, תיקנום תמידים כנגד תפלות כי, שיתקבלו השנה כל

 .השקלים

 על כי(: 'לא, י במדבר) יתרו אל רבינו משה שאמר מה על, אז להם אמר ועוד
 שלו הראיה עם פועל הצדיק כי', לעינים לנו והיית במדבר חנותנו ידעת כן

 ידעת כן על, לעינים לנו שהיית עקב: הכתוב שאמר וזהו, אליו יבואו שהנפשות
 ".והבן, במדבר חנותנו

  (כו-כה' עמ, ה"תרצ סיגוט) יוסף פאר

 בשורה טובה לשוחרי תורה

 מבית היוצר של 'במשנת הפרשה'(-) במהדורה שניהבמשנת רש"י הספר  הופיע 

   0100510250 :מיוחד במחיר כמויות להזמנתכעת בחנויות הספרים המובחרות; 
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להפסיק ממלאכתו עבור המאמין בה' יקל עליו 
 מצוות

 לעשת' ה צוה אשר הדברים אלה' גו משה ויקהל
 יהיה השביעי וביום מלאכה ֵתָעֶשה ימים ששת אותם
 .(ב-א, לה) 'גוו' לה שבתון שבת קדש לכם

 הא האדרב', אותם לעשות' מהו לדקדק ראיתי
 שראיתי מה עם לי ונראה. לעשות שלא' הי הציווי
 הרבי ר'הרה"ק בשם )קאזניץ(  משה באר בספר

 ֵתָעֶשה ימים ששת לדקדק ל"צז מליזענסק אלימלך
הרה"ק  ואמר. ל"הול מלאכה ֶשהַתעַ , מלאכה

 דבר לעשות מוכרח דהאדם דאף דידוע מליזענסק
 ברצון רק בעשייתו תלוי הכל דאין דעיֵ  אבל, לפרנסתו

 וכפי ידיו במעשי ברכה לשלוח שרוצה מה כפי, הבורא
 מבחר) החכם כמאמר, הוא ברוך הקדוש של גזירתו

 גזר ואם .אמת והגזרה שקר החריצות (מג הפנינים
 נעשית יעשה לא אם אף חובריו שיתפרנס השם

  .מעצמו המלאכה

, ידיו במעשי תלוי הכל שאין זאת שיודע כזה ואיש
 לבטל יצטרך אם אף השם ממצות עצמו יפריע לא

 ומכל, מצוה דבר לשאר או למנין לילך כדי ממלאכתו
 לא שאם יאמין ו"שח איש ורק, כראוי שבת שומר שכן

 לחלל יבא כזה איש, פרנסתו יפסיד המלאכה יעשה
 . פרנסתו עבור העבירות מן וכדומה שבת

, "מלאכה תיעשה ימים ששת" הכתוב שאמר וזה
 הוא אז מאליה נעשית מלאכתו כאילו שיחשב היינו

', לה שבתון ושבת "קדש לו יהיה השביעי ביום"ש בטוח
 .אלימלך' ר רבינו ד"עכ

 דמכאן דידוע, דקרא רישא גם לפרש יש ובזה
 החול ימות של מלאכות ט"הל (.,צז שבת) ל"חז למדו

 צוה אשר הדברים דאלה אם והיינו, ה"אל גימטריאשב
 האדם על והיוצ ה"דהקב דאף היינו, אותם לעשות' ה

 של מלאכות ט"הל והן פרנסתו לצורך מלאכה שיעשה
, כהמלא תיעשה ימים דששת ידע ז"עכ, החול ימות
 לו ידמה רק אותם עושה שהוא יחשוב שלא היינו

 הוא ברוך הקדוש רוצה דאם, מאליה נעשית כאילו
 מאליהן נעשות הן יעשה לא אם אפילו אז לפרנסו
  .שבת בקדושת יזהר וממילא

 ויקהל ק"מוצש זאת כתבתי)ומציין  משנה שכיר
 (ב"תרצשנת 

 

 סגולה לעשירות להסתפק בחלקו

 והותר דים היתה והמלאכה וגו' מהביא העם ויכלא
 .)לו, ז(

 וממילא ",והותר" אלא מרלו צריך היה לא לכאורה
 לפרש ונראה. דים היתה שהמלאכה יודעים היינו

 – רשיע איזהו(: אפ" דפ" אבות) התנא דברי בהקדם
 אם שהרי, הבנה מחוסר לכאורה והוא, בחלקו השמח

 – בהם וישמח זהובים שני אדם של רכושו כל יהיה
 אמנם. שבעניים עני אלא אינו הלא, יקרא עשיר הלזה
 להיות הזוכה הוא מי – עשיר איזהו: הוא הדברים ביאור
 שמח הוא מעט לו כשיש אם – בחלקו השמח; עשיר

 לקבל כדאי שאינו באמרו באהבה הכל ומקבל בחלקו
 .להתעשר וזוכה והותר די ה"הקב לו נותן אז או, יותר

 מאחר – דים היתה והמלאכה: הכתוב כוונת זהו
 ןשאי באמרם, באהבה הכל וקבלו די להם שיש שאמרו

 ה"הקב להם השפיע זה בזכות, יותר לקבל ראויים הם
 שהיתה – והותר אותה לעשות: במלאכתם ברכה

 .והותר די להם והיה ידיהם במעשה מצויה הברכה

 ל("זצ מאסטראווצא ק"להרה) שמואל זכרון

 

 שכרו הרבה מאוד

 .(א, לה) 'וגו אותם לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה

שמקבלים בשמירת  הגדול השכר הענין שמה זו בפרשה מדקדק ז״ל הקדוש האוה׳׳ח
 עליהם ליטול מעשה כאן ואין ,ושביתה ממלאכות שמירה רק אהיזו מצוה  השבת, הרי

 אלה שאמר" וזהו למעשה נחשב שהיא למאוד גדול הוא שלה השביתהומבאר ש ,שכר
 .שכר םעליה ליטול מעשה בגדר שיהיה "'ה והיוצ אשר הדברים

 ישב שאם שמחמת דבריו ותוכן ,ע״ז טעם קצתהאוהח"ק  מביא תשא כי ובפרשת
 שבת וביום, עבר ולא לידו עבירה בבא והוא מצוה הכעוש שכרו ירהעב עבר ולא אדם

 לו יחשב לכן, מהם נשמר והוא ותולדותיה הרבה מלאכות לפניו נזדמן ועת עת בכל קודש
 .ש"יעו מצוה לעושה

 שעושה כמו שכר שיקבל די היה דבריו לפי כי, הקדושים דבריו להבין צריך עדיין אך
 כדי עד ה,וכדומ מצרים בלא לנחלה זוכה שיהיה ל כךכ גדול שכרו יהיה ולמה, מצוה

 מחסדו הוא שרק לומר יש בודאי ולכן, לו מוחלין אנוש כדור ע״ז עובד חלילה שאפילו
 לא ובמנוחתם לישראל רק טובה ומתנה, גדול ענין שהיא סודה על לבוא נוכל שלא יתברך
 .סודה ולהבין יקלהעמ אין שכרה מתן ועל, מיתה חייב ששבת ונכרי, ערלים ישכנו

 משנה למלך )להרה"ק מרישא זצ"ל(

 

 תורה דבר]בשבת[ הוי  ם"לעכו אמירה איהאם 

 (. ב, לה) מלאכה ֵתָעֶשה ימים ששת

 ימים ששת( ט, כ לעיל) אומר אחד וכתוב, מלאכה תיעשה ימים ששת אומר אחד כתוב
 עושין וכשאינן, אחרים ידי על נעשית מלאכתן, מקום של רצונו עושין שישראל בזמן, תעבוד

 (.מכילתא. )עצמן ידי על נעשית מלאכתן, מקום של רצונו

 על בין עצמו ידי על בין, שבת מלאכת לאסור הכוונה', תיעשה' כ"דמש: כתב ק"והאוהח
 ביום אבל; נעשית' תהי פירושו, ו"התי תחת י"בציר' ֵתָעֶשה ימים ששת' כ"מש וזהו, גוי ידי

. כ"ע תורה דבר אסורה לגוי אמירה כהאומר וזה, לעשות לך אין אחרים ידי על אפילו השביעי
 לעשות ם"לעכו להניח לישראל שאסור מכאן למדנו(: ג"קי מצוה) יראים בספר כתב וכן

 רק שזה, כתבו פוסקים ושאר ן"הרמב, אמנם. כ"ע' וכו מדאורייתא בשבת בין ט"בי בין מלאכתו
 .שבות ם"לעכו דאמירה והלכה, בעלמא אסמכתא

 אהרן שערי
 

 ל"חז מקדושת ניצוץ מקבלים' תסור לא' שמקיימים י"ע

 (. יב, לה) בדיו ואת הארון את

 ולזה. בדיו ואת כתיב לכך, הארון קדושת ממש להם היה שהבדים: 'הק ח"באוה מבואר
 . ממנו יסירו לא הכתוב שציוה תמצא

 דברים) תסור לא מצווים כשאנו זה ולפי', הק מדבריו ילפינן: מפילץ צדיק השפתי אומר
 ז"ועי, בחכמים הדבק - תדבק ובו מקיימים אנו ז"עי.( כג שבת' עי) ל"חז דברי כל על( יא, יז

 .ח"ודפח, ד"עכ ל"חז קדושת לניצוץ להגיע נוכל

 

 קודם לגדול שבא אחריוהוא  ,הבא ראשוןמדברי האוהחה"ק נלמד: 

 )לה, כז(.  ולחשן לאפוד המלאים אבני ואת השהם אבני את הביאו והנשאם

 חבורה ונעשו אחד עיר מאנשי קצת נתקבצו(: פא סי'ע ב"ח) שי תשורת ת"שוב כתב
 מהחבורה והעמידו, החבורה לתוך אנשים עוד באו כך ואחר, בממונם דברים ולשאר תהלים
 מי ונתעצמו, מיוחד בדף איש כל ולכתוב פינקס לעשות ובקשו החבורה מנהלי וטובים גבאים
 נלמד זה דבר הנה. הבכירה משפט דלהם טוענים החבורה מנהלי וטובי, ראשון ראשון יכתבו
 נכתבו באחרונה שבאו לצד 'הק ח"האוה וכתב, הביאו והנשאם דכתיב ויקהל' פ ק"מתוה
 נכתבו באחרונה שבאו כיון, נשיאים דהיו אף הרי, ל"עכ נשים בחכמת העיזים מטוה אחר

 היו שהם, הנשים על טעם כי, הנשים על האנשים ויבואו פסוק על כתב ן"רמב גם, באחרונה
 אף, בראשונה שבא מי הכתוב דפרסם הרי, ל"עכ להן נטפלו והאנשים בראשונה שם

 .בך ימשול והוא כדכתיב הנשים על שולטים דהאנשים

 ראשון אותו בודקין ראשון שבא זוג, העדים את בודקין כיצד כג:(דף ) ה"בר הוא וכן
 אלא, ראשון שבא זוג אלא, ראשון העדים שבכל הגדול מכניסין דאין הרי, הגדול את ומכניסין

 שבאו אלו כאן נמי והכי, שבהן החשוב את מכניסין אחת בבת באו ראשון שבא דהזוג כיון
 שוין ואם, שבהן בתורה הגדול דהיינו, שבהן הגדול מקדימין אחת בבת ובאו להחבורה תחלה

 יפילו אלה בכל שוין ואם, כבוד זקניו דנגד, בזקנה או שבמעשים טובים החשוב להקדים יש
 .כ"ע' וכו גורל

 

 במשנת האור החיים הק'
 לחפצים להתענג בדברי האור החייםיעקב שלמה שיינברגר טור מיוחד מאת העורך הרב 

 

 במשנת הפרד"ס
 בדרך הפרד"ס הפרשהדברים נפלאים על 

 

 שיחי' רייזל ןב שלמהר'  לזכותמדור במשנת האוהחה"ק הוקדש 
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ַוַטְקֵהל מֶֹשה ֶאת ָכל "(: ה-א להשמות ) כתיב
ֲאֵלֶהם ֵאֶלה ַהְדָבִרים ֲאֶשר ֲעַדת ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוטֹאֶמר 

ֵשֶשת ָיִמים ֵתָעֶשה ְמָלאָכה  .ִצוָה ה' ַלֲעשֹת אָֹתם
ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדש ַשַבת ַשָבתֹון ַלה' ָכל  וַבטֹום ַהשְֻ

ַוטֹאֶמר מֶֹשה ֶאל ָכל ֲעַדת ... ָהעֶֹשה בֹו ְמָלאָכה יוָמת
 .ֶזה ַהָדָבר ֲאֶשר ִצוָה ה' ֵלאמֹרְבֵני ִיְשָרֵאל ֵלאמֹר 

ְקחו ֵמִאְתֶכם ְתרוָמה ַלה' כֹל ְנִדיב ִלבֹו ְיִביֶאָה ֵאת 
: רש"י. ופירש "ְתרוַמת ה' ָזָהב ָוֶכֶסף וְנחֶֹשת

הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן, "
 ".לומר שאינה דוחה את השבת

מבואר איפוא מדברי רש"י שבכל מקום 
ים זה לזה, הרי שהציווי ימוכים שני ציוושס

 –ולכן הציווי הראשון  .הראשון הוא העיקרי יותר
שהוא מצות שמירת שבת גובר על הציווי 

, ואין מלאכת שהוא מלאכת המשכן – אחרוןה
 המשכן דוחה את השבת.

ורבותינו הקדמונים התחבטו כאן בקושיה 
עצומה, שהרי מקרא ערוך הוא בפרשת קדושים 

ִאיש ִאםֹו ְוָאִביו ִתיָראו ְוֶאת ַשְבתַֹתי "(: ג יטא ויקר)
מך "ס: רש"י, ופירש "ִתְשמֹרו ֲאִני ה' ֱאֹלֵהיֶכם

שמירת שבת למורא אב, לומר אף על פי 
שהזהרתיך על מורא אב, אם יאמר לך חלל את 

 ".תוהשבת אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצו
שהציווי האחרון גובר על הציווי  כאןומפורש 

על כיבוד אב ואם  ונצטווהראשון, שהרי בתחילה 
 על כךעל שמירת שבת, ו ונצטווורק לאחר מכן 

אין כיבוד אב דוחה את השבת, הדרשה שבאה 
, ומשמע שהציווי האחרון הוא הציווי העיקרי יותר

שהציווי הראשון הוא  היפך ממה שהבאנו לעיל
 .העיקרי יותר

 

 הבכייה על הייחודים שנאסרו

והנראה להציע בזה דבר נפלא ביותר 
חידוש נורא אשר דבר בקדשו רבינו כ"ק  בהקדם

מרן אדמו"ר השפת אמת זיע"א על דברי הפסוק 
ַוִטְשַמע מֶֹשה ֶאת ָהָעם בֶֹכה "(: י יאבמדבר )

: רש"י. ופירש "ְלֶפַתח ָאֳהלֹו ְלִמְשְפחָֹתיו ִאיש
קי על עס 'למשפחותיו' :אמרוורבותינו "

וכבר תמהו  ".משפחות, על עריות הנאסרות להם
המפרשים, כיצד יעלה על הדעת שדור המדבר, 

מעסקי  ושהיו דור דעה, יבכו על שנמנע
 לישא את העריות. ונבצר מהם משפחות

ובספר 'אמרי אמת' )פרשת כי תשא, 
השפת אמת שביאר  תרצ"ג( הביא בשם אביו

 : דותזאת על דרך החסי

יחדים יוהיו מ ,שדור המדבר היו דור דעה"
ואילו היו אח ואחות  .חודים בשמיםיבכל דבר י

אלא  ,היה יחוד יותר גדול ,מותרים זה בזה
והם בכו על  ,שבעולם הזה לא יכולים לייחד יותר

 ".ולים לייחד היחוד הגדול של עריותשלא היו יכ

בספריו  רעיון זהואם כי לא מצאתי 
ראה זה הקדושים של רבינו השפת אמת, הרי ש

בדברי הרה"ק הצמח  זאתמצאתי חדש אשר 
צדק בספרו 'אור התורה' )פרשת עקב, דרוש 

 לברכת המזון(: 

וירא את העם '"וזהו שאמרו רז"ל על פסוק 
, על עסקי משפחותיו שהן 'בוכה למשפחותיו

עריות שנאסרו להן, שלא מפני העדר מילוי 
שנמשך זוהמת  בכו ח"ו, אלא מפני מההתאווה 

נחש הקדמוני בעלמא דפרודא עד שלא יוכל 
 ".להיות בהם היחודים כו' שהן למעלה

ושורש הדברים מצוי בספרי הקבלה, כפי 
שכתב כתב החייט האלהי בפירושו על ספר 

 'מערכות האלהות' )פרק תשיעי(: 

הפגם הגדול אשר עשה  "ועוד אגלה אזניך
אדם בחטאו והעונש המגיע אליו בעבורו, כי 
הוא נברא בדיוקן של מעלה וכמו ששם אין 
פירוד בין אח ואחות וכל שאר העריות אין שם 
ערוה ופרוץ כי הכל באחדות ובאחוה, כך היה 
 ראוי להיות באדם לולי הפרץ שעשה, כי בעבורו

... הכלל תקוניםנצטווה בעריות, ובספר ה
העולה כי מפני הקצוץ שעשה אדם למעלה 
באות ברית מילה דאיהו שיעור דכל עריין נאסרו 
לו העריות, ולמטה בקליפות הם עריות, אבל 
לגבי מעלה הוא שעור דיחודא כי אין שם קצוץ 

 ופרוד ופרוץ".

 

 המיעוט בשבת!

רבינו כ"ק ועל בסיס חידוש זה הוסיף בנו 
שך , בהמזיע"א האמרי אמתמרן אדמו"ר 

נדבך נוסף לתרץ ובנה  אים לעיל,ובדבריו המ
כמין חומר קושיה עצומה בה נתחבט רבינו 

על דברי הפסוק תשא  בפרשת כיהרמב"ן 
ְוַאָתה ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל "(: א יגלשמות )

ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַשְבתַֹתי ִתְשמֹרו ִכי אֹות ִהוא ֵביִני 
. "ָלַדַעת ִכי ֲאִני ה' ְמַקִדְשֶכם וֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם

 : רש"יופירש 

ואתה, אף על  -ואתה דבר אל בני ישראל "
פי שהפקדתיך לצוותם על מלאכת המשכן, אל 
יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה 

אף על פי  -רו ותי תשמואך את שבת. מלאכה
שתהיו רדופין וזריזין בזריזות מלאכה שבת אל 

אכין ורקין מיעוטין, למעט  תדחה מפניה. כל
 ."שבת ממלאכת המשכן

 וכתב הרמב"ן: 

ון אצלי, כי לפי מדרש רבותינו ולא נתכ"ו
באכין ורקין ימעט בשמירת השבת, כי 
המיעוטים אצלם בכל מקום ימעטו בדבר 
המצווה בו, ואם תדרוש המיעוט בענין מלאכת 

אבל . המשכן יהיה מותר לעשותה בשבת
פש וכיוצא בהן לפקוח נ המיעוט הזה למילה או

 ."שהן דוחין את השבת

כיצד ייתכן לומר  ,הרמב"ן מקשההיינו: 
שה'אך' שהוא לשון של מיעוט בא להשמיע 
שאין מלאכת המשכן דוחה שבת, והרי אם 

"אך את שבתותי  –המיעוט כתוב אצל השבת 
תשמורו", מוכרח שיש כאן מיעוט בשבת, 

ים שמותר במקרים מסויימוהלימוד בא לומר 
לחלל את השבת. והתינח, אילו המיעוט היה 
אמור אצל מלאכת המשכן, אכן היינו יכולים 
לומר שהמיעוט בא לומר שאין בונים את 

אולם אם המיעוט כתוב אצל  .המשכן בשבת
השבת בוודאי שהמיעוט בא להתיר חילול 

, ומה שייך לדרוש ולומר שאדרבה אין שבת
ת . ואכן דעמלאכת המשכן דוחה את השבת

בא האמור אצל השבת הרמב"ן היא שהמיעוט 
לומר שישנם מקרים הדוחים שבת, כמו מילה 

 או פיקוח נפש.

מתרץ האמרי אמת  ית הרמב"ןואת קושי
  :המובא לעיל השפת אמתאביו על פי יסוד 

תה מלאכת המשכן יאילו הי ,כאן גם כן"
מותרת בשבת היה זה עילוי וקדושה יותר 

 ".ונמצא שהמיעוט הוא בשבת עצמה ,גדולה לשבת

היינו: בשונה מצורת ההסתכלות המקובלת 
לפיה ההימנעות ממלאכת המשכן בשבת באה 

, ולכן אין כדאית היא מחמת מעלת וקדושת השבת
עשה בשבת, הרי שהאמת ימלאכת המשכן שת

יעשה בה היא הפוכה: השבת לא זכתה שת
ואילו אכן הייתה מלאכת המשכן  מלאכת המשכן.

לא היה בזה כל חסרון מותרת להעשות בשבת 
היה בכך עילוי ותוספת  לשבת אלא אדרבה,

של 'אך איפוא שאכן דרשה זו נמצא קדושה לשבת. 
אנו ממעטים ואומרים  בהאת שבתותי תשמורו' 

שאין מלאכת המשכן נעשית בשבת היא מיעוט 
שאין מלאכת שהשבת יש בה חסרון במה בשבת, 

  .המשכן נעשית בה

 

 שבת הגדול –שבת שבתון 

רבינו כ"ק מרן אדמו"ר  –ודור שלישי יבוא להם 
ופירש כמין על דברי אביו הלב שמחה זיע"א הוסיף 

'שבת  :מה שיום הכפורים קרוי בשםאת חומר 
ִכי ַבטֹום (: "לא-ל טזויקרא , וכמו שנאמר )שבתון'

אֵתיֶכם ַהֶזה ְיַכֵפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמכֹל ַחֹח
ֶאת ַשַבת ַשָבתֹון ִהיא ָלֶכם ְוִעִמיֶתם  .ִלְפֵני ה' ִתְטָהרו

". שכן אילו הייתה השבת ַנְפשֵֹתיֶכם ֺחַקת עֹוָלם
אסורה באכילה ובשתייה, שהם מעשים גשמיים, 

אלא ששבת רגילה , הייתה השבת גבוהה יותר
. ורק ביום הכפורים בו עדיין אינה במדרגה זו

נעשית נאסרנו באכילה ובשתייה, אכן השבת 
 גבוהה יותר, עד שראוי לכנותה בשם 'שבת שבתון'.

ופירש בזה מה הלב שמחה ועוד הוסיף 
 :שרגילים לקרוא לשבת שקודם חג הפסח בשם

'שבת הגדול', שהוא לפי שאכן באותה שבת חללו 
את השבת בעשיית מלאכה, וכמו ישראל  בני

ַוִטְקָרא מֶֹשה ְלָכל ִזְקֵני "(: כא יבשמות שנאמר )
ִיְשָרֵאל ַוטֹאֶמר ֲאֵלֶהם ִמְשכו וְקחו ָלֶכם צֹאן 

ונמצא כי באותה  ".ְלִמְשְפחֵֹתיֶכם ְוַשֲחטו ַהָפַסח
שבת נתעלתה השבת יותר מכל שבת אחרת, 

, ושפיר לצורך גבוה שהרי הותרו בה המלאכות
 הייתה זו 'שבת הגדול'.

 

 מהקל אל הכבד

את כמין חומר ומעתה הבוא נבוא ליישב 
ולקבוע האמורה בפתח דברינו ת הקדמונים יקושי

באופן בו מבקשת התורה להתייחס לשני ציוויים כי 
הסדר בכתובים שיכולים לסתור זה את זה, הרי ש

התורה הוא אופן של 'מהקל אל הכבד', ורצון בא ב
ולכן בציווי  .שהציווי האחרון יגבר על הציווי הראשון

של 'איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו' 
 יותר, מוקדם, שהוא כיבוד אבעלינו לתפוס שציווי 

אין כיבוד אב יכול לכן חזק, ופחות זה הציווי ההוא 
 לדחות את השבת.

בציוויים של מלאכת המשכן וכך אכן הוא גם 
, שמהיות ואזהרת שבת הוקדמה ת שבתושמיר

הוא למלאכת המשכן הרי זו ראיה שאזהרת שבת 
בהתאם לרעיונו של הציווי הפחות חזק, אלא ש

מציאות זו שציווי אזהרת השבת אין האמרי אמת 
 מהציווי השני של מלאכת המשכן הוא הפחות חזק

שלכן מותר לחלל את  תומרמביא את התוצאה הא
 אלא בדיוק להיפך:ור מלאכת המשכן, השבת עב

ר שאסור לחלל את השבת עבוהתוצאה היא 
חילול השבת עבור וזאת מפני ש מלאכת המשכן!

בשבת, אלא אדרבה  חסרון מלאכת המשכן אינו
מעלה הוא בשבת, שהשבת מתעלה יותר אם 

ואם אכן התורה עושים בה את מלאכת המשכן. 
החלישה את כוח השבת בכך שהיא הוקדמה 
למלאכת המשכן, הרי זו ראיה שאין מחללים את 

 .השבת עבור מלאכת המשכן

 החסרון של השבת
  !ת יותר אילו היו בונים בה את המשכןנעליחידושו הנפלא של האמרי אמת: השבת הייתה 

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש ,דנדרוביץ ישראל הרב
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 ההבדל בין פרשיות 'כי תשא' ל'ויקהל'

בהבנת  אל עומק השיתין תרדולטעם לשבח בזה ויש להוסיף 
להקשות: המפרשים בתוספת נופך מה שהוסיפו , כללות העניין

לגבי  מהיכי תיתי שינתה התורה בין פרשת כי תשא לפרשת ויקהל
שבעוד שבפרשת סדר הציוויים של מלאכת המשכן ואזהרת השבת, 

אזהרת השבת למלאכת המשכן הרי שבפרשת כי ויקהל הקדימו את 
, ושינוי זה לשם מה תשא הקדימו את מלאכת המשכן לאזהרת שבת

 .הוא בא

הלוא לפי פשוטו של  זו אף זו, הוסיפו המפרשים ותמהו: לא
מלאכת המשכן ללמדנו שאין מקרא באה הקדמת אזהרת שבת ל

המשכן דוחה את השבת, ומפני כן הוצרכה התורה בפרשת  מלאכת
כי תשא, בה הוקדמה מלאכת המשכן לאזהרת שבת, להוסיף 

אך את שבתותי תשמורו' להודיענו שאין 'ולהביא מיעוט מיוחד של 
לא התורה מדוע מלאכת המשכן דוחה את השבת. ולכאורה, 

את אזהרת שבת למלאכת המשכן,  הקדימה גם בפרשת כי תשא
ובכך היה מתייתר הצורך להביא את המיעוט של 'אך את שבתותי 

מעצם ההקדמה של אזהרת שבת למלאכת המשכן  שכן, תשמורו'
 כבר היינו יודעים שאין מלאכת המשכן דוחה את השבת.

זיע"א  מרן אדמו"ר החידושי הרי"ם והנה כבר הרגיש רבינו כ"ק
בין החילוק שורש כי דיליה הוא ביום כ"ג אדר( )אשר יומא דהילולא 

שבפרשת כי תשא היה זה קודם נעוץ בכך  הסדר שבשתי הפרשיות
ואילו בפרשת ויקהל כבר היה זה לאחר חטא העגל,  חטא העגל

 וראה בספר 'ליקוטי הרי"ם' )בפרשתינו( מה שהביא בזה. 

ולפי דרכנו לעיל היה נראה לומר כי קודם חטא העגל הייתה 
שיבנו בה את בת בדרגה גבוהה יותר, וכמעט שהייתה ראויה הש

המשכן, אילולי חטא אדם הראשון שעדיין לא בא אל תיקונו השלם. 
רדה השבת ממדרגתה ונתרחקה יותר אולם לאחר חטא העגל, י

 בניית המשכן בה. המעלה שלמ

הקדימה התורה  דווקא בפרשת ויקהלאפשר לומר שומשכך 
את אזהרת שבת למלאכת המשכן, אשר כדברינו הקדמה זו 
מבטאת את חסרונה של השבת שאין היא במעלה כזאת אשר 

, וזאת מפני הירידה והשפל שבאו יכולים לבנות בה את המשכן
לעולם מחמת חטא העגל. אולם בפרשת כי תשא, שנאמרה לפני 

זהרת שבת, כי חטא העגל, הקדימה התורה את מלאכת המשכן לא
וקרובה הייתה לכך  אכן מצד עצמה כמעט ולא היה חסרון בשבת

שיוכלו לבנות בה את המשכן, אלא שמכל מקום עדיין חטא אדם 
הראשון לא הגיע לידי תיקונו השלם, ועל זה בא המיעוט של 'אך את 

 שבתותי תשמורו'.

בשלמות, ירד  ואכן, לעתיד לבוא, בה יתוקן חטא אדם הראשון
בשבת )ראה רש"י סוכה מא א ד"ה מקדש מהשמים אפילו בית ה

א"נ(, שכן תגדל מעלת השבת בכך שיעשו בה את מלאכת בית 
 המקדש.

ובזה אמרתי סנסן נהדר בביאור דברי הפייטן בזמר 'כל מקדש': 
ְמחו ִכְמַקְבֵלי  ,ַהְמַחִכים ְבִבְנַין ֲאִריֵאל ה'אֹוֲהֵבי " ישֹו ְושִֹ ְביֹום ַהַשָבת שִֹ

ום ילוכבר העירו, מה עניין 'המחכים לבנין אריאל' ל". ַמַתן ַנֲחִליאֵ 
ולפי כל האמור לעיל יבואר בטוב טעם, כי הנה בניית בית . השבת

ואוהבי ה' שהם שומרי השבת  ,המקדש בשבת הוא עילוי לשבת
ותר אפילו היה משזה יד לבוא, אל לעתיהמה מחכים לבנין ארי

 השבת.של ה ויליעובכך יהא מוכח על בשבת, 

 

 כששמעו שמדובר בכסף יצאו מלפניו...

 מלפני ישראל בני עדת כל ויצאו' וגו  ישראל בני עדת כל את משה ויקהל
 (. כ-א, לה) משה

 ד"אב בלום עמרם' ר הגאון: מביא( קנח' עמ) "אבא של עולמו" בספר
 כל את משה ויקהל: "זמנו מציאות פי על צחות בדרך אומר היה אלואויפ
 פומבית אסיפה בסתם שמדובר היהודים חשבו בתחילה" י"בנ עדת

 אבל, כולם באו ולכן, מיםמסוי נושאים על בו להתווכח שניתן, בקונגרעס
 ישראל בני עדת כל ויצאו" אז" תרומה מאתכם קחו" משה שאמר כששמעו

 "...משה מלפני

 

 כשמשה רבינו הגבאי צדקה נשאר...

 .)לו, ז( והותר דים היתה והמלאכה

 יותר רשנשא", והותר" נאמר ,להרבה זקוקים שהיו המשכן אצל מדוע
 נזכר לא, אחד לעגל הרבה בזהב צריך היה שלא העגל אצל ואילו; הצורך מן

 .שהביאו הזהב מן משהו שנשאר מקום בשום

 ולא צדקה של" גבאי" רבנו משה היה המשכן אצל 'מתרצים העולם'ו
 שונים עסקנים התעסקו העגל אצל אבל, אחת פרוטה אף לאיבוד הלכה

 ".רהות"ל מקום אין הללו ואצל, ומשונים

 

 שבעיר ההתרמה במסיבת להשתתף מוישווא ק"הרה סירב מדוע

 מלאכה עוד יעשו אל ואשה איש לאמר במחנה קול ויעבירו משה ויצו
 המלאכה לכל דים היתה והמלאכה .מהביא העם ויכלא הקדש לתרומת

 ז(.-)לו ו והותר אתה לעשות

רבי מנחם מנדל פעם אחת, בשבת קודש ויקהל פקודי, הוזמן הרה"ק 
לעיר דטרויט, שם התגוררו משפחות עשירות יוצאי מרמרוש,  אמוישוו

והובטחה לו תרומה של חמשת אלפים דולר למען הישיבה )סכום עצום 
בימים ההם. למעלה מרבע מיליון דולר לפי הערך של ימינו(. מסיבת 
ההתרמה נערכה במוצאי שבת באולם מפואר בו התכנסו בני הקהילה 

שווא לאולם נדהם לראות פרצה חמורה העשירים, אך בבוא הרה"ק מוי
ביסודות הצניעות, כאשר ישבו שם אנשים ונשים בתערובת ובלבוש לא 

 צנוע. 

הרה"ק מוישווא נסער מאוד. הוא נעמד ליד הדלת ולתדהמת קהל 
הנוכחים החל לייסר אותם בדברים קשים ותקיפים על פריצת גדרי 

להקים את המשכן  הקדושה. ובין השאר כך אמר: כשעמד משה רבנו ע"ה
נזקק לממון, ואז יעצוהו לערוך מסיבה אליה יוזמנו בני ישראל שיתרמו 
למען המשימה הקדושה של בניית המשכן. והנה כתוב 'ויבואו האנשים על 

. משראה זאת משה רבנו אבערבוביהנשים', כלומר, שבאו אנשים ונשים 
וד', כלומר, הוציא צו 'ויעבירו קול במחנה לאמור איש ואשה אל יעשו ע

שאיננו חפץ בתרומות אלו ואין זה נאה ויאה למשכן ה' שייבנה מתרומות 
שנאספו במסיבת רעים עם תערובות של אנשים ונשים. ואז 'וייכלא העם 
מהביא', כלומר, פשוטי העם חדלו מלהביא את תרומותיהם כי אם אי 

  .אפשר להביא אלא על ידי תערובת אזי אין מביאים כלל

הקדושה מעידה: 'והמלאכה היתה דים והותר', כלומר, אבל התורה 
כאשר מוותרים על תרומות שבאות בדרכים לא כשרות אין צורך בהם כלל 

 ובסופו של דבר אינם מעכבים את מלאכת הקודש. 

הרה"ק מוישווא הכריז על אתר כי הוא אינו מעוניין כלל בכספם ועזב 
 את המקום בלי לקחת מהם פרוטה אחת. 

 

 בדרך צחות
 לפרשת השבועדברי חידוד וצחות הקשורים 

 

 ת: לקבלת הגיליון באימייל וכן לתגובות והערו

mol448@gmail.com  

  700-007-92-18או למספר פקס: 

 

 

 ד גהמשך מאמרו של הרב ישראל דנדרוביץ מעמו

 אלעד -שליט"א  (י"מ)בררף ש אלימלך הרב נודב ע"י

  הולדת בתו למזל טובלרגל 

 תורה חופה ומעש"ט אכי"רגדלה לליה"ר שיזכה 

 

 

mailto:mol448@gmail.com
mailto:mol448@gmail.com

