
 

 הטעם שהוסמכה מצוות שבת לחטא העגל

הרי שאחר חטא  ג(-ויקהל משה וכו' ששת ימים וגו' )לה א
 העגל הקהיל משה וציווה לבנ"י על השבת, ויש להבין מדוע

 סמוך למעשה העגל נצטוו שוב על השבת.
ונראה לפרש ע"פ מה דאיתא אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן כל 
המשמר שבת כהלכתה אפי' עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו, 
והקשה הט"ז מה מועילה שמירת שבת אם לא עשה תשובה על 
שעבד ע"ז, ותי' הט"ז דאה"נ דמיירי בעשה תשובה, אלא מאחר 

מ' יומא עבר על כריתות ומיתות בי"ד תשובה תולה דאיתא בג
ומיתה ממרקת, לזה אתי ר' יוחנן למימר דזה דוקא כשאינו 
שומר שבת, אבל בשומר שבת התשובה מועילה לגמרי ואינה רק 

 תולה.
ובזה י"ל שפיר שרצה הקב"ה למחול לישראל על חטא העגל, 
אלא שתשובה לבד לא תועיל להם מפני שתשובה תולה ורק 
מיתה ממרקת, לפיכך הזהירן על שמירת השבת כדי שיתכפר 

 להם חטא העגל לגמרי.
 יעלת חן

ההו"א שיכלו לבנות את המשכן בשבת ע"י שנים 
 שעשאוה

ששת ימים תעשו מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש 
ויש להקשות דהניחא שצווה הפסוק  שבת שבתון לה' )לה ב(

קרא דששת ימים  שלא לעשות מלאכה בשבת אך מדוע בעי
תעשה מלאכה, עוד יש להקשות מדוע הכא נקט קרא לשון 
תעשה מלאכה ואילו בעשרת הדברות נקט לשון ששת ימים 

 תעבוד )כ ט(.
ונראה לפרש בזה ובהקדם דהנה כתב רש"י שמה שהקדימה תורה 
ענין שבת למלאכת המשכן הוא ללמדנו שאין מלאכת המשכן 

 דוחה שבת עיי"ש.
מה דאיתא במדרש שמלאכת המשכן היתה  עוד יש להקדים

נעשית בנס, כיון שהיה נותן ידו אל המלאכה מיד בא מלאך ה' 
 ומסייעו לגומרו.

ולפי"ז יש לבאר שהיתה הו"א שיוכלו לבנות המשכן בשבת מדין 
שנים שעשאוה פטורים שהרי המלאך סייע בידיהם, ולזה אתי 

ך הוא ביאור קרא לומר שאין לבנות המשכן בשבת כפי' רש"י, וכ
הפסוק "ששת ימים תעשה מלאכה" ר"ל שבימות השבוע 
המלאכה תעשה מאליה והיינו ע"י המלאך, וממילא עתה היו 
סבורים שאפשר לבנותו אף בשבת, לזה ממשיך קרא "וביום 
השביעי קדש יהיה לכם" ר"ל שאסורים אתם במלאכת המשכן, 

"ה והטעם לכך הוא משום ש"שבת שבתון לה'" ר"ל שאף הקב
שובת בשבת, וממילא אין המלאך יכול לעזור בבניית המשכן, 

 שעשאוה.   ב'     אי"ז   ותו     לבד    לבנותו   שתצטרכו    ונמצא 
 

ולפי"ז שפיר היטב שהוצרכה תורה לכתוב ששת ימים תעשה 
לבנות המשכן,  מלאכה, שרק משום כך היתה הו"א שבשבת יוכלו

 ושפיר לשון תעשה ולא תעבוד דתעשה היינו מאליה.
 מהרי"ל דיסקין

 לאכהמנוחה איקרי מ

ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש 
ומפרש בירושלמי דתיבת וביום השביעי  שבת שבתון )לה ב(

קאי אלמעלה דהיינו "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי", 
ותמוה דוכי ביום השביעי אפשר לעשות מלאכה, הלא נאסר הוא 

 למלאכות.
א לפרש בשם אביו וכתב לפרש בספר אמרי יוסף ע"פ מה שמבי

מאי דאיתא במשנה בשבת )פרק ז'( אבות מלאכות ארבעים חסר 
אחת, והקשה התוי"ט למה לא כתבה המשנה ל"ט מלאכות 
כפשוטו, ויישב אביו ע"פ דברי המדרש עה"פ ויכל אלוקים ביום 
השביעי )בראשית ב ב(, מה היה העולם חסר, מנוחה, בא שבת 

שאף מנוחה נקראת בלשון  בא מנוחה עיי"ש, הרי מדברי המדרש
מלאכה, שאם מנוחה אינה מלאכה מה שייך לשון חסר בכך, הלא 
מנוחה הוא העדר מלאכה, אלא ע"כ שאף מנוחה נחשבת מלאכה, 
ברם אי"ז מלאכה שמתחייבים עליה אלא אדרבה מצווה ועומד 

 בו.
ובזה שפיר פי' המשנה מ' מלאכות חסר אחת, שאכן יש מ' 

אכה איקרי, אלא שחסר אחת היינו מלאכות שמנוחה נמי מל
 שעל מלאכה זו אין מיתה או חטאת.

ולפי"ז מיושבים היטב דברי הירושלמי דביום השביעי קאי 
אלמעלה דששת ימים תעשה מלאכה, שאף בשבת יש לעשות 

 מלאכה והיינו מלאכת המנוחה שהרי מנוחה איקרי מלאכה.
 ילקוט האורים

 יוהדלקת נרות בער"ש למ"ד אשו משום חיצ

יש להבין  לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת )לה ג(
מדוע הדגישה התורה ביום השבת ולא כתבה כפשוטו לא תבערו 

 אש בכל משבתיכם בשבת.
ונראה שהנה ידועה קושיית הנימוק"י בגמ' )ב"ק כב( בסוגיא 
דאשו משום חציו או משום ממונו שאם אשו משום חציו והיינו 

שיב הדלקה של המדליק, א"כ כיצד שבכל רגע שהאש דולקת ח
אפשר להדליק נרות בערב שבת, הלא הנרות ימשיכו לדלוק אף 
בתוך השבת ומדוע לא יחשב הדבר כל רגע הדלקה מכח המדליק, 
ועיי"ש בנימוק"י מה שתי', ובאחרונים שהאריכו בזה טובא 

 ואכמ"ל.
ולפי"ז נראה שהאריכה התורה לנקוט ביום השבת בכדי להוציא 

הנימוק"י ולומר שדוקא ביום השבת עצמו לא תבעירו אש, מקו' 
אבל בערב שבת אפשר להבעיר אש אע"פ שהולכת ודולקת לתוך 

 השבת.
 מקרא מפורש
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הטעם שקודם תרמו הנשים ואח"כ הסכימו בעליהן 
 עמהן

הרי שקודם הביאו  יביאו האנשים על הנשים וגו' )לה כב(ו
הנשים ורק לאחר מכן הביאו האנשים את מה שהביאו הנשים, 

 ויל"ע הטעם בסדר הזה.
ונראה ע"פ מאי דאיתא בטשו"ע )אבעה"ז סי' צ' סעיף י"ז( 
בעל שמכר בנכסי מלוג, דהיינו שמכר את נכסי אשתו, ולאחר 

יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי  מכן שאלה והסכימה,
ולבטל המקח, והיינו שטוענת שלא ברצונה הסכימה אלא רק 
בכדי לעשות לבעלה נחת רוח אחר שמכר לקיים המכירה, 
לפיכך יכולה לחזור בה, אבל אם קודם האשה מכרה ואח"כ 
הבעל קיים את מכירת האשה, המכר קיים ואינה יכולה לחזור 

 ורת רוח.בה משום שאין לה טענת ק
עוד קיי"ל בטשו"ע )יו"ד סי' רמ"ח סעיף ד'( שאין לוקחין 
מתנה חשובה מאשה בלא דעת ורצון בעלה, ואפילו אם המתנה 

 הינה מנכסי מלוג של האשה.
ועפי"ז יתבאר הפסוק, שהרי בנ"י הביאו גם תכשיטי נשים 
והביאו מאיש לחוד ומאשה לחוד, דהיינו ששניהם תרמו גם 

והרי תכשיטי נשים הוי מתנה חשובה שאשה  אנשים וגם נשים,
אינה יכולה ליתן בלא רצון בעלה, וא"כ א"א להעמיד שהנשים 
נתנו על דעתן, ולהעמיד שהבעלים נתנו ואח"כ הסכימו עמהן 
הנשים נמי א"א מפני שא"כ יכולה האשה לטעון קורת רוח 
עשיתי לבעלי ואי"ז בלב שלם, לכן כתבה תורה ויביאו האנשים 

ים והיינו שקודם נתנו הנשים ואח"כ הסכימו בעליהן על הנש
עמהן, ושפיר שהאשה יכולה לתת שמאחר שבעלה מסכים 
עמה חשיב שנתנה מדעתו ומרצונו, ומכיון שקודם נתנו הנשים 
ורק אח"כ הסכימו בעליהן חשיב שנתנו בלב שלם שאין להם 

 טענת קורת רוח.
 תורת משה

ת עשה חיוב הנשים במלאכת המשכן שהייתה מצו
 שהז"ג

ופרש"י היא היתה אומנות יתירה  טוו את העזים )לה כו(
שמעל גבי העיזים טווין אותן. ויש להקשות מדוע הוצרכו 
הנשים לחכמה יתירה לטוות ע"ג העיזים, ומדוע לא יכלו 

 לטוות הצמר כשאינו ע"ג העיזים.
ונראה לפרש שהנה הנשים היו פטורות ממלאכת המשכן שהרי 

מן גרמא, מפני שמלאכת המשכן לא דוחה היתה מ"ע שהז
שבת, ומה שעשו היה בגדר אינן מצוות ועושות, ואיתא בגמ' 
בקידושין )לא.( שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה 
ועושה, וממילא רצו הנשים להיות מצוות במלאכת המשכן 

 שע"י כך יהיה שכרן גדול כמצוות ועושות.
ע"ג העזים דאז נחשבה ולזה נתחכמו הנשים לטוות כשהצמר 

מלאכה זו עבודה כלאחר יד, ובזה ליכא איסור דאו' בשבת אלא 
אסור רק משום שבות, והנה קיי"ל שאין שבות במקדש, והרי 
שמלאכה זו אפשר לעשותה לכתחילה בשבת במשכן שאין בו 
איסור שבות, ונמצא שגבי מלאכה זו חשובה מלאכת המשכן 

לעשותה אף בשבת, וא"כ כמ"ע שאין הזמן גרמא שהרי אפשר 
לא נפטרו מכך הנשים, והרי שהן כמצוות ועושות ושכרן גדול 

 יותר, ושפיר מה שטוו ע"ג העיזים דוקא.
 בשם האוסטרובצר

 

מדוע בשמן המשחה נאמר קדש ובקטורת הסמים 
 נאמר טהור 

ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטורת הסמים טהור 
ן שגבי שמן כתוב יש לעמוד על הבדל הלשו וגו' )לז כט(

דוקא קודש וגבי קטורת הסמים נקטה התורה לשון טהור, והרי 
 שניהם היו טהורים וקדושים.

ונראה לפרש שהנה איתא בגמ' מעילה )יד( וב"מ )נז.( שכשבנו 
את בית המקדש היו בונים אותו בחולין ואח"כ מקדישים 
אותו, שאם בזמן הבניה היו האבנים קודש דילמא אתי 

קדש דלא ניתנה תורה למלאכי השרת ויכולים למימעל בה
הבונים להנות מהצל וכדו', לכן בזמן הבניה בנו בחולין ואח"כ 

 הקדישו.
והנה סברא זו שייכת אף בקטורת הסמים שהרי אסור למעול 
בה, ונמצא שכאשר יכין אדם את קטורת הסמים ויריח מריחה 
הרי שמעל, ולזה י"ל נמי כבנין בית המקדש שהכינו את 

 הקטורת בחול ורק אח"כ הקדישוה.
משא"כ גבי שמן המשחה א"א לעשותו חולין ורק אח"כ 
להקדישו, מפני ששמן המשחה נאסר על הדיוט לעשותו 
בחולין כדכתיב לא תעשה כמתכונתו, והרי שאפשר לעשותו 

 רק כשכבר בעשייתו יהיה קדוש. 
ובזה שפיר שגבי שמן המשחה כתיב קודש ר"ל שבזמן 

ך כבר להיות קדוש, משא"כ גבי קטורת הסמים עשייתו צרי
כתוב רק טהור ר"ל שבזמן עשייתה עדיין אינה קודש אלא רק 

 טהורה בכדי שלא ימעלו בה.
 בכורי אביב

החידוש בשמן המשחה הוא קודש ובקטורת 
 הסמים הוא טהור

ויעש את שמן המשחה קדש ואת קטורת הסמים טהור 
המשחה כתוב דוקא  יש להבין מדוע גבי שמן וגו' )לז כט(

קודש וגבי קטורת הסמים כתוב דוקא טהור, הרי פשוט 
 ששניהם היו גם קדושים וגם טהורים.

ונראה לפרש שהנה לגבי שמן המשחה פשיטא שצריך להיות 
טהור, שהרי השמן נמצא בכלי המשכן ואם יהיה טמא יטמא 
את כל הכלים ואת כל הכהנים הנמשחים בו, וביותר שהרי 

ס דבר טמא למקדש, ולזה אי"צ לכתוב בו טהור אסור להכני
דזה פשוט, משא"כ קודש צריך קרא להשמיענו שהרי שמן 
המשחה נועד אף למשוח את המלכים כדאיתא גמ' הוריות 
)יא:(, וא"כ הו"א שאי"צ להיות קדוש, לזה הדגישה תורה גבי 

 שמן המשחה דוקא מילת קודש.
ה קודש שהרי משא"כ גבי קטורת הסמים פשיטא שצריך שיהי

נקטר ע"ג המזבח ואין מקטירים לגבוה דבר שהוא חולין, 
וממילא פשיטא שצריך להיות קודש, ולזה כתבה תורה בו 
מילת טהור דבזה באה להשמיענו שאע"פ שהקטורת אינה 
מאכל וממילא אינה יכולה לקבל טומאה, שהרי רק אוכל 
מקבל טומאה, לזה קמ"ל קרא טהור שאף הקטורת יכולה 

ל טומאה משום חיבת הקודש, וצריך שיהיה קטורת לקב
 הסמים טהור.

 טעמא דקרא
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