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דעת הרמב''ם שדין מחצית השקל שונה מכל דיני התורה שנאמרו בהם דיני כסף, 
אזי שיעור  דין כסף,  ומפתה, שנאמר בהם  דיני התורה בפדיון הבן, באונס  בכל 
בזמן  עליו  הוסיפו  וחכמים  משה,  בזמן  שהיה  הכסף  משקל  לפי  נקבע   הכסף 
בית  בזמן  חכמים  עליו  שהוסיפו  אחר  כיום  סלע  שהוא  שקל  ושיעור  שני,  בית 
שני, משקל הסלע שלש מאות שמונים וארבע שעורות בינונית, וכך נפסק בשו''ע 
ועשרים  מאות  ותשע  אלף  הוא  סלעים  חמש  ששיעור  שע''ה  יור''ד  ובפוסקים 
שעורות כסף, וגם אם יהיה מטבע יותר גדול משיעור זה, אין מתחשבים בו אלא 

אזלינן בתר משקל השקל שהיה בזמן בית שני. 
אמנם מחצית השקל דינו שונה. רמב''ם פ''א משקלים ה''ה' ו' "מחצית השקל זו 
מצוותה שיתן מחצית מטבע של אותו הזמן, אפילו היה אותו מטבע גדול משקל 
שהוא  רבינו  משה  בימי  שהיה  השקל  מחצי  פחות  שוקל  אינו  ולעולם  הקודש, 
משקלו מאה ושישים שעורה. בזמן שהיה המטבע של אותו הזמן דרכונות היה כל 
אחד ואחד נותן במחצית השקל שלו סלע,]שהוא חצי מדרכון[ ובזמן שהיה מטבע 
סלעים היה נותן כל אחד במחצית השקל שלו חצי סלע שהוא שני דינרין, ובזמן 
שהיה המטבע חצי סלע, היה כל אחד ואחד נותן מחצית השקל אותו חצי הסלע, 
ומעולם לא שקלו ישראל במחצית השקל פחות מחצי השקל של תורה." שיטת 
הרמב''ם שמחצית השקל כל דור והמטבע העיקרי שלו, מאותו מטבע צריך ליתן 
מחצית השקל, ואי''ז שייך לשקל שהיה בזמן בית שני כשאר דיני הכסף, רק שלא 
יפחות משקל שהיה אצל משה, והראב''ד פליג וסובר שדין מחצית השקל דינו 

כשאר דיני התורה בכסף, ראה חזו''א יור''ד קפ''ב. 
הוא  שדינו  השקל  מחצית  של  שקל  בין  בזה,  לחלק  לרמב''ם  מנלן  להבין  ויש 
במטבע היוצא בהוצאה וכל דור והמטבע שלו שהוא היוצא בהוצאה, ואילו שאר 

דיני התורה דינם במשקל הכסף שהוסיפו חכמים. 
ונראה שמקור דברי הרמב''ם מהמשנה בכורות מ''ט: "חמש סלעים של בן במנה 
צורי שלושים של עבד, חמשים של אונס ומפתה, וכ''ו וכולן נפדין בכסף ובשווה 
כסף חוץ משקלים" בכל דיני התורה דינם בכסף ובשווה כסף, אבל שקלים דינם 
דווקא בשקל ולא בשו''כ. ועין ירושלמי ריש פרק ב בשקלים ובמפרשי הירושלמי 
משמע שהוא דין דרבנן. אמנם באגרות משה יור''ד קצ''א ביאר שהוא דין דאוריתא 

ולמד מהם תביאו שצריך להביא בדווקא כסף ולא בשו''כ. 
ולפי''ז יש לומר שבכל דיני התורה אזי הכסף האמור בתורה אינו מטבע היוצא, 
תורה  ובזה אמרה  כסף,  הוא מתכת  וכסף האמור בתורה  שו''כ  דין  נאמר  שהרי 
קפ''ב  יור''ד  בחזו''א  ועין  הכסף,  במשקל  הוא  והשיעור  הכסף,  במתכת  שיעור 
ובזה סובר הרמב''ם  ולא לפי המטבע,  שעיקר שומת הכסף נקבע לפי המשקל 
דין מטבע.  בתורה  נאמר  דלא  הכסף  למשקל  אלא  היוצא,  למטבע  שאין מעלה 
משא''כ במחצית השקל שא''א להביא שו''כ אלא כסף בלבד, א''כ כוונת התורה 
במחצית השקל, הוא מטבע היוצא, ולא נאמר כלל משקל אלא מטבע יוצא, ולזה 
בכל דור צריכים לתת לפי המטבע היוצא, אמנם גם לפי הרמב''ם שנותנים לפי 
המטבע היוצא א''א לתת פחות ממטבע שהיה בזמן משה רבינו, ודבר זה לכאורה  
למד הרמב''ם מדברי הגמרא בכורות נ שא''א לתת פחות ממטבע של תורה. ועין 
אב''מ ריש סימן כ''ז דדעת הרמב''ם שכסף האמור בתורה הוא מתכת כסף עי''ש.  

שבת מקור הברכה
הרב אבא קליינרמן

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל 
ב'(' הנה לשון הפסוק הוא "ששת  יומת". )פרק ל"ה פסוק  העושה בו מלאכה 

ימים ֵּתָעֶׂשה מלאכה", ולא כתוב ַתַעֶׂשה, אלא ֵּתָעֶׂשה.
ולכאורה יש לעיין בזה הרי לשון ֵּתָעֶׂשה משמעותו הוא שהמלאכה 

ֵּתָעֶׂשה מאליה ולא צריך לטרוח בעשייתה, ומה שאין כן לשון ַתַעֶׂשה משמעותו 
לגבי  תרומה  בפרשת  שמצינו  כמו  המלאכה.  את  בעצמו  ועושה  טורח  שהאדם 
המנורה שכתוב בפסוק )פרק כ"ה פסוק ל"א( "מקשה ֵּתָעֶׂשה המנורה", ופרש"י 
השלך  הקב"ה  לו  אמר  בה  מתקשה  משה  שהיה  לפי  מאליה,  המנורה,  תיעשה 
את הככר לאור והיא נעשית מאליה, לכך לא נכתב תעשה". רואים מזה שכאשר 
התורה כותבת לשון תיעשה ולא לשון תעשה, במקום שראוי לכתוב תעשה, יש 

בזה משמעות ורמז לדבר הזה שהמלאכה תיעשה מאליה.
והנה בכל ששת ימי השבוע האדם עושה בעצמו את מלאכתו, שהמלאכה אינה 
נעשית מאליה, וא"כ קשה מדוע הפסוק משנה את הלשון וכותב בלשון ֵּתָעֶׂשה 
ולא בלשון ַתַעֶׂשה. וביותר קשה דהנה בכל התורה כולה מוזכר את ענין המלאכה 
כמו  המלאכה,  את  עושה  בעצמו  שהאדם  ַתַעֶׂשה,  בלשון  המעשה  ימי  בששת 
מה  וא"כ  מלאכתך",  כל  ועשית  תעבוד  ימים  "ששת  שכתוב  הדברות  בעשרת 

הפשט במה שכתוב כאן את מלאכת ששת הימים בלשון ֵּתָעֶׂשה.

מלאכתו מתברכת
ונראה בס"ד לומר שהתורה מדייקת ומרמזת בזה דבר נשגב, שאם אדם עושה את 
מלאכתו רק בששת ימי המעשה, ומשתדל בכל כוחו שלא יצטרך לעשות בשבת 
שום מלאכה מהמלאכות האסורות בשבת, ושלא יצטרך לחלל את השבת בשום 
אופן ובשום צורה, הרי האדם הזה זוכה שמלאכתו של ששת הימים תתברך ויהא 
לו ברכה במעשה ידיו, עד כדי כך שההצלחה במלאכתו יחשב כאילו ונעשה מאליו 
בלא שום מעשה וטרחה מצידו. כי השבת היא מקור הברכה, וכל מי שמשתדל 

לכבד אותה בתכלית השלמות, זוכה להתברך במעשה ידיו עד בלי די.
ודבר זה הוא רמז נאה ויפה לכל בעלי המלאכה והחנוונים שעוסקים במלאכתם 
כל השבוע, שישתדלו בכל כוחם לסיים את מלאכתם ביום שישי בהקדם האפשרי, 

ואם אפשר לסיים עד חצות מה טוב ומה נעים.
וידוע המעשה ממרן החפץ חיים שכאשר בא אליו סוחר שידע עליו שאינו זהיר 
לו החפץ חיים, מה  וביקש ברכה להצלחה בעסקיו. אמר  בשמירת שבת קודש, 
אתה מבקש ממני ברכה, הרי השבת היא מקור הברכה, ואם תשמור את השבת 
ותצלח  ידך  במעשי  ברכה  יחול  הזמן,  לפני  השבת  כניסת  את  ותקדים  כדבעי 

בעסקיך.
עוד שמעתי מהג"ר משה ידלר שליט"א, מעשה על הגה"צ ר' יוסף דינקליס זצ"ל, 
שניצל בנס בשנת תרפ"ח מפרעות הערבים השפלים בחברון בזכות השבת. שהיה 
ובאותו  בצהרים,   12 השעה  לאחר  שישי  ביום  לעיר  מחוץ  לנסוע  שלא  גדר  לו 
יום שישי הוא היה בירושלים והתכונן לנסוע לחברון, אלא שהתעכבה הנסיעה, 
וכשראה ששעת חצות מתקרבת ביטל את נסיעתו לחברון. ובזכות זהירותו בכבוד 
השבת להקדימו ניצל ממות. ובאמת כאשר הערבים ימ"ש טבחו בקדושים, הם 
חיפשו אותו, ושאלו בפרעות היכן הוא? אך השבת שמרה עליו שלא יהא באותו 

מקום.
מאריך  לקדשו,  השבת  יום  את  "זכור  הפסוק  על  יתרו  בפרשת  הקדוש,  ובזוהר 
בדבר זה שהברכה של כל ששת ימי המעשה תלוי אך ורק בשמירת שבת קודש. 
וכתב "זכור את יום השבת לקדשו, רבי יצחק אמר כתיב ויברך אלוקים את יום 
השביעי, וכתיב במן ששת ימים תלקטהו וביום השביעי שבת לא יהיה בו, כיון דלא 
משתכח ביה מזוני מה ברכתא אשתכח ביה? אלא הכי תאנא כל ברכאן דלעילא 
ותתא ביומא שביעאה תליין, ותאנא אמאי לא אשתכח מנא ביומא שביעאה משום 
מזוניה  יהיב  וחד  חד  וכל  עלאין,  יומין  שיתא  כל  מיניה  מתברכאן  יומא  דההוא 
לתתא כל חד ביומוי מההיא ברכה דמתברכאן ביומא שביעאה". ועיי"ש באריכות 

דבריו.
הוא  השבוע  בכל  ההצלחה  מקור  שכל  הקדושים,  בדבריו  ומפורש 

ומעתה מדוייק מאוד לשון הפסוק  ורק מכח השבת.  אך 



ציווי ה', ממילא הניקוד הוא בפתח שניקוד פתח מורה שעדיין אוחזים באמצע 
ענין ולא הושלם מעשה הדבר. אבל כאן בפרשת ויקהל שמדובר לאחר שהושלם 

מעשה המנורה מנוקד בקמץ שהוא מורה שהושלם הדבר ונשלם ציווי ה'.

מעלת המצווה כשגומרה בשלמות
ומקיימה  כשגומרה  רק  הוא  המצווה  בכח  זוכה  שאדם  המעלות  עיקר  והנה 
"כל  הפסוק  על  א'(  פסוק  ח'  )פרק  עקב  בפרשת  רש"י  שכתב  וכמו  בשלמות, 
אם  המדרש  בשם  וכתב  וגו'",  לעשות  תשמרון  היום  מצווך  אנכי  אשר  המצוה 
התחלת במצווה גמור אותה שאינה נקראת המצווה אלא על שם הגומרה, וע"ש 

שמביא ראיה לזה מעצמות יוסף.
ואז  ולגמור את כל המלאכה,  זכו כלל ישראל להשלים  והנה במלאכת המשכן 
זכו ששרתה השכינה במעשה ידיהם, כמו שכתוב בפסוק בפרשת פקודי )פרק 
ל"ט פסוק מ"ג( "וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה ה' כן 
עשו ויברך אותם משה". ופרש"י, "ויברך אותם משה, אמר להם יהי רצון שתשרה 

שכינה במעשה ידיכם ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו וגו'".
 ומבואר שרק כאשר זכו להשלים בשלמות את כל המלאכה זכו לברכת משה 

שתשרה שכינה במעשה ידיהם.

השמטה
שירת פסוקים בעל פה

הרב יחזקאל מועלם
לע"נ הגה"צ ר' יהודה זרחיה ב"ר שפטיה סגל זצ"ל

א. הנה יש להסתפק, במה שנהגו העולם לשורר פסוקים רבים בע"פ, אם יש להם 
על מה שיסמוכו נגד המפורש בשו"ע )או"ח סי' מ"ט ס"א( דדברים שבכתב אסור 
מן הראשונים ס"ל דכשאינו מוציא אחרים  והן אמת דרבים  לאומרם בעל פה. 
יד"ח בפסוקים שקורא לית ביה איסורא, וכמ"ש התוס' בתמורה )י"ד ע"ב( וביומא 
)ע' ע"א(, וראה בזה בהרחבה בס' שפתי שושנים להג"ר אליהו בחבוט שליט"א 
כיעוי"ש,  גוונא  בכל  ואסרו  בזה  שחלקו  הראשונים  מן  יש  אמנם  ל"ט(.  )בעמ' 
ולדבריהם צ"ב. אלא שהרבה מן האחרונים נקטו להקל כד' הראשונים הנ"ל וכן 
היא דעת הגר"א )סי' מ"ט( והפר"ח )שם( וכן רבים ושלמים כמ"ש בספר הנ"ל 

)עמ' מ, מא( ועכ"פ צ"ע לדינא.

וראה בספר שו"ע המדות )שער השמחה עמ' שצ"ג( שהאריך בנדון זה דשירת 
)יו"ד סי' קצא( דכל שירי תהלות  פסוקים בע"פ, ושם הבי"ד החת"ס בתשובה 
)כמזמורי תהילים( שרי לקרוא בע"פ וכן דעת החוות יאיר בתשובה )סי' קע"ה( 
לענין קריאת תהלים בע"פ, ובזה מתישב מה שנהגו לשורר פס' תהילים בע"פ, 
אלא שאי"ז מיישב שאר הפסוקים. ושם סיים דמנהג העולם להקל בזה נסמך ע"ד 
הראשונים הנ"ל. )וע"ע שם סוף אות ט' וצ"ע(, ועכ"פ כל נדון זה הוא בפסוקים 
שאינם שגורים בפי הכל, דבשגורים שרי כמ"ש בשו"ע שם. אמנם זה ברור דלא 
מהני מה שנעשו שגורים ע"י שהורגלו בשיר עצמו, דאעיקרא צ"ע היאך החלו 
לשורר כן. שו"ר בספר שפתי שושנים הנ"ל )עמ' ערב( שכ' דלדעת השו"ע אין 
להתיר זאת אף כשהוא דרך תפילה, וצ"ע. וע"ע שו"ת יחו"ד ח"ג סי' ע"ג דנראה 

דלא חש בזה להחמיר, וראה עוד בשו"ת מציון אורה ח"א )סי' ל' אות ח'(.

ב. ואגב יש להעיר, דאף אי נימא דיש מקום להקל וכנ"ל, מ"מ אכתי יש ליזהר 
לשיר דוקא פסוק שלם, דקי"ל כל פסוקא דלא פסקיה משה אנן לא פסקינן ליה 
וכמ"ש במגילה )כ"ב ע"א( ונפסק להלכה באחרונים )יעוי' מג"א סי' נ"א סק"ט 
והן אמנם דכתב הרצב"ש  ועל מה סמכו לשיר חצאי פס'.  ובסי' תכ"ב סק"ח(, 
בשו"ת יכין ובועז )ח"ב סי' ב'( שבמקום שיש טעם אתנח או זקף קטון הוי פיסוק 
טעמים שאמרן משה ושרי להפסיק שם, ולפ"ז אשכחנא פתרי לכמה מן השירים 
המצויים כיום, מ"מ ישנם שירים שמפסיקים בהם בלא זה. וראיתי בשו"ת הרי 
יהודה ח"א או"ח )סי' ט"ו אות כ"ד( שכתב דכשאינו מכוין לומר הפסוק כקורא 
יעוי"ש  ושרי  תפילה  דרך  הפס'  לאומר  דמי  ושירה  שבח  דרך  רק  אלא  בתורה 
בהרחבה רבה בפרטי דין זה. וציינו בס' שו"ע המדות שער השמחה )עמ' שצ"ג(. 

שו"ר עוד בס' שפתי שושנים )עמ' רע"ג( שעורר אף הוא בזה.

הוא  דלכאורה  פסוקים  דשירת  זה  מנהג  על  להעיר  יש  זה  כל  בלא  ובאמת,  ג. 
נגד דברי הגמ' בסנהדרין )קא' ע"א( ת"ר, הקורא פסוק של שיר השירים ועושה 
אותו כמין זמר וכו' מביא רעה לעולם, מפני שהתורה חוגרת שק ועומדת לפני 

הקב"ה ואומרת לפניו ריבונו של עולם עשאוני בניך ככנור שמנגנין בו לצים. 
ועושה אותו כמין זמר" שקורא  ופירש"י, "הקורא שיר השירים  ע"כ. 

בנגינה אחרת שאינו נקוד בה ועושה אותה כמין שיר, אע"פ 

"ששת ימים תיעשה מלאכה", לומר שאדם ששומר ומכבד את השבת כדבעי, 
והשבת אצלו היא קודש קודשים כולה בבחינת "שבת לה'", ונזהר מאוד שלא 
מאליה  תתברך  שמלאכתו  זוכה  הוא  הרי  בשבת,  מלאכה  שום  לעשות  לבוא 

בבחינת "תיעשה מלאכה" מאליה.
ומכבדו  כהלכתה,  את השבת  מי ששומר  כל  חלקו של  ואשרי  ומעתה אשריו 
בבואו ובצאתו, כמו שאומרים בזמירות של ליל ש"ק בפייט כל מקדש שביעי, 
לבא,  וממהרים  השבת  מן  לצאת  המאחרים  אוהבו,  אברהם  זרע  ה'  "דורשי 
ושמחים לשומרו וכו'", שהוא בוודאי זוכה להתברך בברכה עצומה לכל ששת 

ימי המעשה.

אשה כשרה
"וכל אשה חכמת לב בידיה טוו וגו'". )פרק ל"ה פסוק כ"ה(' ברבנו בחיי כתב, 
"מכאן שאין ראוי להיות חכמת האשה אלא במטוה ובזריזות צרכי ביתה וכבוד 
בעלה, ולכך מנעו חז"ל ללמד תורה לבנות שנאמר ושננתם לבניך ולא לבנותיך 
פרק  ביומא  דרשו  וכן  תיפלות,  מלמדה  כאילו  תורה  בתו  את  המלמד  ואמרו 
אלא  לאשה  חכמה  אין  טוו  בידיה  לב  חכמת  אשה  וכל  הכפורים  יום  שעירי 
היהודי  בבית  האמיתיים  החיים  להיות  צריך  איך  רואים  בדבריו  והנה  בפלך"' 
ובפרט בבית של תורה, שכל כבודה בת מלך פנימה, והאשה עזר כנגדו בתוך 

הבית עי"ז שדואגת לכל צרכי הבית והכנת המאכלים לבעלה וכל יוצ"ח.
ונראה שיש בדברים הללו ידיעה נחוצה לכל בת ישראל ולכל בית אב בישראל, 
סיפוקה  עיקר  להרגיש את  צריכה  היא  שעיקר ההצטיינותה של האשה שבה 
ושמחתה, צריך להיות בתוך ביתה לדאוג לצרכי ביתה וכבוד בעלה. וכל שאר 
הדברים הנוספים שעושה אע"פ שהם חשובים מאוד, מ"מ אינו העיקר, ועיקר 

ההשקעה והסיפוק צריך להיות בתוך הבית ולא מחוצה לו.
וממילא גם אשה שיוצאת לעבוד כדי לעזור בפרנסת הבית, וכדי לעזור לבעלה 
שיוכל לשקוד על תלמודו הרי צריך לדעת שעיקר התכלית הוא לא העבודה, 

אלא העיקר זה הבית ובזה צריך להיות עיקר ההשקעה.

הישיבות  בני  ורעי  אחי  לכל  לעורר  שצריך  גדול  ולקח  לימוד  הזה  בדבר  ויש 
בעת  ולחקור  לדרוש  שצריך  מה  שעיקר  לדעת  השידוכין,  בתקופת  העומדים 
הזו הוא על מעלת האשה בתוך הבית, ולא להשים את העיקר אם היא מופלגת 
בתוארים יתרים ובחכמות חיצוניות, שאין זה עיקרה של האשה, אלא עיקרה 
הוא בבית פנימה. ובגמ' ביבמות )דף ס"ג א'( איתא, "נחית דרגא נסיב איתתא". 
מזה  רואים  עליה".  תתקבל  לא  שמא  ממך  חשובה  אשה  תקח  "לא  ופרש"י, 
שעיקר האושר האמיתי בבית הוא דווקא כשלוקח אשה יותר פשוטה ממנו, וכך 

יזכה לבית נאמן בישראל.

נשים צדקניות
והנה בעשיית הכיור כתוב בפסוק )פרק ל"ח פסוק ח'( "ויעש את הכיור נחושת 

ואת כנו נחושת במראות הצובאות אשר צבאו פתח אהל מועד".
וכתב באבן עזרא, "וטעם הצובאות כי משפט כל הנשים להתיפות לראות פניהם 
בכל בוקר במראות נחושת או זכוכית וכו', והנה היו בישראל נשים עובדות השם 
שסרו מתאות זה העולם, ונתנו מראותיהן נדבה, כי אין להם צורך עוד להתיפות. 
רק באות יום יום אל פתח האהל מועד להתפלל ולשמוע דברי המצוות, וזהו 

אשר צבאו פתח אהל מועד, כי היו רבות".
רואים בזה את מעלתם של הנשים הצדקניות שהיו בזמן המשכן, שכל תאוותם 
וחפצם היה רק לעשות את רצונו של מקום והיו באות יום יום אל אוהל מועד 
ובזכותם  נגאלו  צדקניות  נשים  ובזכות  המצוות'  דברי  את  ולשמוע  להתפלל 

עתידים להגאל במהרה בימינו אכי"ר.

מעלת שלמות וגמר המצווה
"ככר זהב טהור עשה אותה, ואת כל כליה". )פרק ל"ז פסוק כ"ד(' הנה הפסוק 
הזה כתוב כאן בפרשת ויקהל בסוף עשיית המנורה. ובפרשת תרומה בציווי של 
עשיית המנורה כתוב בפסוק )פרק כ"ה פסוק ל"ט( בסוף כל הציווי את אותו 

הלשון "ככר זהב טהור יעשה אותה, את כל הכלים האלה".
אלא שיש הבדל בפסוקים בניקוד של המילה "ככר", כאן זה מנוקד בקמץ ִּכָּכר 
זהב, ובפרשת תרומה זה מנוקד בפתח ִּכַּכר זהב, ולכאורה יש להבין מה ההבדל 
בין שני הפסוקים הללו הרי תמיד הנקודה באה לפרש את המילה א"כ איזה 
שינוי יש במילה הזו בין שני  הפסוקים שכאן הניקוד צריך להיות בקמץ ושם 

בפתח.
המנורה  עשיית  של  הציווי  על  מדבר  הפסוק  שכאשר  לבאר  נראה 

בפרשת תרומה, כיון שעדיין לא נעשתה המנורה ולא נגמר 

 



שמשיר השירים הוא ועיקרו שיר אסור לעשותו כמין שיר אלא בקריאתו. ע"כ. 
ונפסק הדבר בט"ז )סי' תקס סק"ה( ובמג"א )שם סק"י( ואכמ"ל. וא"כ צ"ע על 

מה סמכו.

אלא שיש לעיין אם מותר הדבר כשעושה כן דרך שבח להשי"ת ולא דרך שחוק 
והיתול. והנה מלשון רש"י משמע להחמיר בזה, מדפי' סיפא דברייתא בעושה 
דרך שחוק ומשמע דרישא בכל גונא אסור. וכן מבואר בד' היד רמ"ה כאן שכתב 
בזה"ל: ת"ר הקורא פס' משה"ש וכו' ואפי' לשורר בו להקב"ה, שלא ניתן אלא 
לקרותו בטעמים שבו ולא דרך זמר ע"כ. והוא ממש כמ"ש. אלא שסיים הרמ"ה 
"ויש לפרש דהני מילי מאן דקרי ליה דרך שחוק אבל מאן דמיכוין לשבוחי ביה 
להקב"ה דרך ניגון, שפיר דמי. ומילתא צריכא עיונא" עכ"ד. הרי שצידד לומר 
דבדרך שבח להשי"ת שרי. וכנראה שמתחילה נקט בפשיטות שאין לחלק ושוב 
ושוב  י"ל שמתחילה העתיק שיטת רש"י הנ"ל שלא חילק  וטפי  צידד אחרת. 

כתב דעתו.

ואמנם יש לפרש, דלא אסרה הגמ' אלא דוקא בפס' שיר השירים דאז כוונתו 
להוציא הפס' דרך שחוק והבאי, וכן פי' היעב"ץ שם וצידד נמי כן באגר"מ )יו"ד 
ח"ב סי' קמב(. וסייעתא רבתי הביאו לזה ממס' כלה רבתי )פ"א( ע"ש. וה"ה 
בשאר פס' בכה"ג דהוא דרך שחוק, הא לאו הכי שרי. ומ"מ מן הראוי שיתנו 
זה  בכל  והארכתי  להשי"ת.  בהם  ולשבח  להלל  השירה  לדברי  ודעתם  לבם 
בקונטרס שירת ינון )עמ' מז( וראה עוד בזה בס' הנכבד ישמח ישראל )פרק טז( 

ובביארים שם )סי' ה( ואכמ"ל.

הערות לפרשת השבוע
"ויעש את שמן המשחה קודש ואת קטורת הסמים"

הנה עשייתן דשמן המשחה וקטורת הסמים נאמרה כאן בפרשת עשיית מזבח 
הקטורת, ויל"ע דבשלמא הקטורת היא מענין המזבח לכך נאמרה כאן, אבל מה 

ענין שמן המשחה אצל מזבח הקטורת בפרט.
והנה בכריתות ו. אמרו דכל מעשיה דהקטורת לא יהו אלא בקודש, היינו בתוך 
העזרה ובכלי קודש יעויין ברמב"ם כלהמ"ק פ"ב ה"ו, ובשפ"א שם הק' האיך 
פ' פקודי  ]וע"ע במש"ח  והא אכתי לא היה משכן  עשה בצלאל את הקטורת 
ביותר  הקדוש  במקום  להיות  דצריך  בדוחק  דצ"ל  וכתב  זאת[,  ליישב  מש"כ 

ועשאה עכ"פ תוך הענן ולא חוץ למחנה ע"ש. 

באותה  דאפשר  קודש  בכל  להיות  דצריך  כהשפ"א  דינא  בעיקר  נימא  ושמא 
שעה, דלכך לדורות בעינן גם כלי קודש וגם בתוך העזרה, הלכך בצלאל עשאה 
בכלי  עכ"פ  דעשאה  דהיינו  עשייתה,  בשעת  לו  אפשר  דהיה  קודש  בכל  נמי 

קודש, ודי בכך ואי"ז חסרון במה דלא עשאה במשכן דאכתי לא היה. 
והנה הכלי קודש צריך שמן המשחה להתקדש, ולמבואר יתכן לומר דבצלאל 
משח המכתשת בשמן המשחה וקדשה לצורך עשית הקטורת, וא"כ הוא אזי 
לעשית  נצרך  היה  דהוא  לפי  המשחה,  לשמן  נמי  הכתוב  כאן  דהזכיר  ניחא 

הקטורת למשוח בו את המכתשת לקדשה.

הרב יצחק זאב דיסקין

משאר  יותר  המלאכה  על  נפשו  שנתן  לפי  וברש”י  א’(   )ל”ז  בצלאל”  “ויעש 
חכמים נקראת על שמו ובשפתי חכמים ביאר כי בכל המלאכות כתוב ויעש ולא 
הזכיר שם בצלאל אלא גבי ארון משום שבכל הכלים לא עשה לבדו אלא הראה 
לאליהב ולתלמידיו איך יעשו, אך בארון בשביל רב קדושתו עשה בעצמו וצ”ב 
יותר  הארון  בעצמו את  נפשו משמע שלא עשה  רש”י שנתן  לשון  דמשמעות 
משאר מלאכות אלא נתן נפשו א”כ איך פירשו שעשה בעצמו ואם הפי’ שעשה 
בעצמו א”כ הפסוק כפשוטו שאת הארון עשה בעצמו משא”כ שאר מלאכות 

וברש”י לא פירש כן.

אלא נראה דלגבי עצם עשיית הארון הגשמי לא עשה את הארון יותר משאר 
ובפרט  כלים   יותר משאר  בארון  נפש  מסירות  שייך  דמה  כן  ומוכח  מלאכות 
שהשפתי חכמים אומר מרוב קדושתו, ומה זה שייך לעצם עשיית הארון אלא 
צריך  התורה  כנגד  הוא  העדות  דהארון  הרוחני  הארון  בעשיית  איירי  בהכרח 
כוונה יתירה וא”א כוונות קדושות אלו בלא מסי”נ וכדברי בעל הטורים שידע 

יותר  סוד הארון והמרכבה, שהארון הוא כנגד כסא הכבוד ולכן נתן נפשו 

 

וזהו גם פי’ בדברי הרמב”ן דבעבור שהוא מלא רוח אלוקים בחכמה וכו’ יעשנו 
בכוונה הרצויה ולכן נקראת על שמו, ונמצא דעיקר העשייה נקראת ע”ש עשייה 
א’ פ”ד(  וכמבואר בנפה”ח באריכות )שער  כי היא מחיה את הגשמיות  רוחנית 
ולכן שמו נקרא בצל א-ל שידע לצרף אותיות שנבראו בו שמים וארץ ובמד”ר 
)מ”ח ד’( עה”פ בצלאל בן אורי בן חור דמה ראה להזכיר חור אלא משום שנתן 
נפשו על הקב”ה ולא הניחן עמדו והרגוהו, א”ל הקב”ה חייך שאני פורע לך וכו’ 
יעו”ש בעניין שבשעה שעשו ישראל העגל עמד חור ונתן נפשו על הקב”ה וכו’ 
עיי”ש מבואר שכח מסירות נפשו של בצלאל הוא מכח זכות אבותיו ולכן בניו של 
חור היו עושי המשכן וכן היה משבט יהודה ומשיח בן דוד בא ממנו וזהו מכח 
וחור זכה מכוח אמו מרים שבזכות מסירות נפשה ש “ותתיצב  מסי”נ להשי”ת 
לקדשו”  יהודה  “היתה  בתהילים:  נאמר  ולכן  במדרש  כמבואר  מרחוק”  אחותו 
היה, אלא שכח  ולא אומר  יהודה  גבי  נקבה  וצ”ב מהו לשון היתה שהיא לשון 
מסי”נ של נחשון שקפץ לים היה מכח מרים, ולכן מדגיש בצלאל בן אורי בן חור 

למטה יהודה. 

והנה יש להוסיף מדוע דוקא גבי תורה צריך כח מיוחד יותר משאר מצוות, אלא 
שכל המצוות מה שעושה מצוה אפילו אחת, הרי עשה אותה מצוה, משא”כ גבי 
התורה שהרי אם חסר אות אחת מהתורה הרי הס”ת פסול אעפ”י דשאר התורה 
נכתבה כולה בשלימות כי התורה בשלמותה היא דוקא שכל התורה בכל אתוין 
שלה היא שלימה שלא יחסר בה אפילו אות אחת ולכן צריך כח מיוחד של צירופי 
אותיות שנבראו בו שמים וארץ בקדושת התורה שהיא אחדותית ומקושרת בין 
כל אותיותיה ויש בה כוונות עליונות כמושנ”כ לעייל ויעויין באוה”ח הק’ פ’ כי 
תשא שהסביר שהרי הקב”ה יכל לעשות שמשה רבינו ע”ה היה יורד קצת לפני 
הזמן ואז לא היה חטא העגל ופ’ שמ”ר היה צריך להשתלם במשך 40 יום בכל 
כדי להביא לעמ”י כל  יום בשלימות  נצרך כל ה-40  ולזה  חלקי פרד”ס התורה 
לו קצת  נחסר  יורד קצת קודם היה  ואם היה  כולה שלמד מפי השי”ת  התורה 
מהתורה וממילא לא היה נותן התורה לעמ”י וכל שלימותה זה לא אותה תורה 
שרצה השי”ת להעביר לישראל ואמ”כ עדיף שיהיה חטא העגל ואז יחסר אות 
אחת מהתורה בנתינתה, כי התורה בשלמותה היא דווקא כאשר היא בכל חלקי 

הפרד”ס בשלמותה וכך יש בה קדושת התורה  ולכן שונה הארון שבו הלוחות.

הרב שמעון הרמן 

הערה
הרב מנחם מנדל לבנטל

למע"כ החשובים תושבי השכונה היקרים כל אחד כשמו ברצוננו להודות לכל 
אלו שטרחו ובאו להשתתף בשמחתנו ויעזרנו ד' תמיד להשתתף בשמחות מתוך 

בריאות עושר ואושר אמן.
מגילה ט"ז דברי שלום ואמת מלמד שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה, ודעת 
רש"י דהיינו כס"ת ורש"י לשיטתו דכל כ"ד ספרים צריכים שרטוט אבל דעת ר"ת 

דרק מזוזה צריכה שרטוט וכאמתה של תורה היינו מזוזה שיש בה יחוד ד'.
ולכאורה קשה לדעת רש"י מה צריך קרא דמגילת אסתר צריכה שרטוט דמהיכ"ת 

שיהיה דינה שונה מכל כתבי הקודש וצ"ע. 
נתנה להכתב  ז'. דס"ל לשמואל דמגילת אסתר לא  דיעוין מגילה  והנראה בזה 
וקשה דקראה ע"פ לא יצא ותי' הריטב"א דלא נתנה להכתב בתורת כתבי הקודש 

אלא כתורת מגילה.

ויעוין חידושי מרן הגרי"ז דיעוי' בב"ב ט"ו יחזקאל ומגילת אסתר אנשי כנה"ג 
כתבהו והקשה רש"י ואיני יודע למה לא כתבו יחזקא בעצמו אם לא שלא נתנה 
נבואת חו"ל להכתב, מבואר דדיני כתיבה המה האחד דין מגילה וזהו ע"י מרדכי 

ואסתר והב' דין כתבי הקדש.
ויש להסתפק אם דין קריאתה הוא דין קריאת מגילה או דין קריאת כתבי הקדש, 
ונראה ג' ראיות א' דקראה ע"פ לא יצא, מבואר דהוה קריאת מגילה, ב' דקראה 
ע"פ עד מחצה יצא, ג' מדאין דין לדקדק באותיתיה מבואר דהוה קריאת המגילה 

ולא קריאת כתבי הקדש.
ואי נימא דשייך לכתבו בתורה מגילה ולא בתורת כתבי הקדש מיושב היטב הא 
דאף  היינו  תורה  של  כאמתה  שרטוט  דצריכה  ואמת  שלום  דדברי  קרא  דצריך 
וכמ"ש  כהנ"ל  והיינו  תורה  של  כאמתה  שרטוט  צריכה  מגילה  בתורת  שכותבו 

ועדיין צריך אריכות ועוד מועד לחזון.



דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. אסור ליגע במקומות המטונפים היינו במקומות המכוסים באדם לפי 
בתפילה  שעומד  בשעה  בראש,  חכך  אם  וכן  זיעה,  מלמולי  בהם  שיש 
או שעוסק בתורה ]ע”פ שו”ע ורמ”א סי’ צ”ב סעיף ז’[ ] ולכן אין לחכך 
צריך  אם  ]ולענין  שלומד[  בשעה  או  התפילה  בשעת  הראש  בקרקפת 
לכתחילה ליטול ידיו לברכות ולתורה, או שסגי בנקיון במידי דמנקי, עיין 
מ”ב סי’ ד’ ס”ק ס”א וסי’ צ”ב ס”ק כ”ט[ וכן אסור ליגע בצואת האוזן 
והאף כי אם ע”י בגד ] רמ”א שם.[ והגר”א והמור וקציעה מקילים בזה 

] מ”ב ס”ק ל’[.

ב. תשובה בערב ראש חודש- כתבו הספרים דאף מי שאינו מתענה. מ”מ 
יראה לעשות תשובה ביום זה ולתקן את אשר עוות בכל החודש, מאחר 
שהוא יום אחרון של כל החודש, כמו ערב ר”ה מכל השנה. ואז בוודאי 
יהיה לו יום החודש זמן כפרה לכל תולדותיו  ]מ”ב סוף סי’ תי”ז[ ]וכמו 
שהביא שם המ”ב מקודם בשם האחרונים שבר”ח מתכפרים עוונות של 
כל החודש וכדאמרינן במוסף “זמן כפרה לכל תולדותם ..” כי עולת ר”ח 

היתה באה על תולדות ימי החודש[.

סי’  ]שו”ע  חודש  ראש  בסעודת  להרבות  מצוה  חודש-  ראש  סעודת  ג. 
צריך  ואין  די,  ר”ח  לכבוד  ביום  בסעודה  שמרבה  דמה  נראה  תי”ט[. 
להרבות גם בלילה ] מ”ב ס”ק ב’[. כתבו האחרונים דהמדקדקים נוהגים 
 [ ר”ח  לכבוד  הימים  מבכל  יותר  אחד  עושים מאכל  בחול  ר”ח  כשחל 

מ”ב שם[.

ד. שכח יעלה ויבוא בברכת המזון בר”ח- “אם טעה ולא הזכיר בה של 
ר”ח בין ביום בין בלילה אומר “ברוך שנתן ראשי חודשים לעמו ישראל 
לזכרון” ]ובביה”ל כותב שבפתיחה אומר שם ומלכות[ ואינו חותם בה, 
והוא שנזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב, אבל אם נזכר עד שהתחיל  
שאין  וברמ”א מסיק  ז’[  סעיף  שו”ע קפ”א  חוזר.]  אינו  והמיטיב  הטוב 
לאומרו אח”כ בתוך שאר הרחמן ] כמו שהדין בעל הניסים כה”ג[ ע”ש 

טעמו.

בתיבות  מניחים  השבוע  במשך  בשבת  פרסומת-  בעיתוני  קריאה  ה. 
ובפשטות  פרסומות,  ודפי  פרסומת  עיתוני  של  סוגים  כמה  הדואר 
הדברים  את  לקנות  מעונין  אינו  אם  אף  בשבת  לקוראם  היתר  אין 
]ולענין  ט’[  קכ”ח-  סעיפים  פכ”ב  שבת  אורחות  ]עין  המתפרסמים 
טלטולם של העיתונים הללו עין אורחות שבת פי”ט סעיף מ”ו ובהערות, 

ובספר נתיב הקודש סי’ ל”ד אות ט’[

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

פקודי – שמחת סיום

 קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

אילם  וערת  ועזים  ושש  שני  ותולעת  וארגמן  נמצא אתו תכלת  איש אשר  “וכל  א. 
תרומת  את  הביאו  ונחשת  כסף  תרומת  מרים  כל  הביאו:   תחשים  וערת  מאדמים 
ה'" )לה, כג - כד( יל"ע אמאי בציווי על התרומה נאמר זהב, כסף ונחושת, ולאחר 
מכן תכלת וכו', ואילו בתיאור הבאת התרומה הקדימה התורה את התכלת והארגמן 

לתרומת הכסף והנחושת.
ב. "ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת:  ולהורת נתן 
כי תשא  יעויין בפרשת  – לד(  לג  )לה,  דן"  בן אחיסמך למטה  ואהליאב  בלבו הוא 
דכתיב התם “ובחרשת אבן למלאת ובחרשת עץ לעשות בכל מלאכה" ויש בזה שני 
כתיב  דלא  ב'  "מלאכת מחשבת" אלא מלאכה סתם.  כתיב התם  דלא  א'  שינויים: 

התם "ולהורות נתן בלבו", וצ"ב בטעם השינוי.
ג. בהא דמבואר בפרשה דהחכמי לב עשו את המשכן, יל"ע מדוע בפרשת תרומה 
גבי מלאכת המשכן לא נזכרו חכמי הלב, ורק בפרשת תצוה גבי בגדי כהונה כתבה 

התורה "ואתה תדבר אל כל חכמי לב וכו'" )כה, ג(

תגובות
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי האריך לבאר החילוק בין "זכר" ל"זכרון" למעשה 
סגולה  הביא  תקע"ד  עמוד  המנהגים  טעמי  דבספר  זה  על  להוסיף  ויש  בראשית, 
לזכרון להתפלל במחשבה בקידוש כשאומר "זכרון למעשה בראשית", ותמוה למה 
דוקא בתיבות אלו ולא בכל פעם כשאומר זכר למעשה בראשית וכדומה, ולפי ביאורו 

יש להבינו שכאן מדגישים יותר הזכרון למעשה בראשית.
הרב אבא קליינרמן שליט"א הביא מקיצור ש"ע דנוהגין לקרות כל פרשת העגל ללוי 
כי לא היו בעשיית העגל, והוסיף ביאור על זה, וראוי להביא כאן מקורות קדומים 
למנהג זה, במג"א מביאו בסימן תכ"ח בשם הכנסת הגדולה וז"ל שם, נהגו שהלוי 
קורא כל פרשת העגל עד ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל. והטעם 
רוצה לקרוא לכהן כל  והוא הדין שאם  לוי לא נמצאו בעשיית העגל.  משום שבני 
פרשת העגל קורא, שהכהן בכלל בני לוי, אלא כדי שישאר בפרשה לששה העולים 
אחריו לא נהגו להמשיך לכהן עד ומשרתו, כיון שאפשר ללוי לקרותה שלא נמצא 
בעשיית העגל ע"כ. ומקורו הוא מספר תקון יששכר וז"ל )ע"ו ע"א(, ושמעתי שנמצא 
כתוב מתקון ראשונים גדולים ז"ל שאין קורא כל פרשת העגל אלא לוי לפי שבני לוי 
לא עשו בו דבר כדכתיב מי לה' אלי ויאספו אליו כל בני לוי ולא ישראל יקראנה שמע 
יתבייש שהישראלים הם שעשאוהו ואפשר שגם שאר ישראלים השומעים מתביישים 
כשרואים או מרגישים שהקורא מהם מתבייש על מעשיהם, ויפה מאד נראה בעיני 
והוא  בטעמו  על מה ששמעתי  עוד  מוסיף  ואני  לו,  לחוש  ושראוי  וטעמו  זה  מנהג 
שאינו נאה להקרות לאדם בפיו ברבים מה שהוא הרע שעשה וגנותו הואיל ויש אחר 
שיקראנו והוא שבחו שלא עשהו, וכן אפילו לא יהיה העולה הוא עצמו הקורא אלא 
הש"ץ עליו אין נכון להעמידו על קריאתה הואיל ויש אחר שקוראו ואין הדבר נוגע 
בו, וא"כ לפי זה יצטרך הכהן שיקרא עד שבת וינפש ולוי כל פרשת העגל ופרשת מה 
שנתזלזלו בו ישראל ונענשו בו עליו מויתן אל משה ככלותו לדבר אלו עד ומשרתו 
יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האוהל ,ומשם ואילך משלימים לעלות מנין חובת 
היום, וכן נהגו פה צפת שבגליל העליון תוב"ב כמה ש"צ יצ"ו שנשמע להם דבר זה 
וטעמו שקבלוהו מקדמוניהם ז"ל, ושאלתי לכמה מהם ואמרו לי שגם ניגון הטעמים 
הם מחליפים בכל קריאת אותה הפרשה שקורין אותה כמו בדאגה, חוץ מתפלתו 
לעמו,  לעשות  דבר  הרעה אשר  על  ה'  וינחם  ]עד[  ה'  ]למה[  ויחל משה  של משה 
שאומרים שאין נכון להטעים בנעימות וקול ערבות בספר תורה ברבים את מעשה 
אבותינו הרע הזה, וגם זה נראה בעיני טוב, ובפרט במקומות שהעולים לספר תורה 
הם בעצמם קורין ולא הש"ץ בעדם שלא יראה בכך הלזה הקוראה כמ"ש כמתפאר 
ומתענג בכך הוא שלא עשה, על ישראלים השומעים שעשו, ועוד אמרו לי מהם שגם 
קבלו מקדמונים ז"ל בשם גדולים מהם ז"ל וכן הם עתה נוהגין שגם אותם הששה 
פסוקים הראשונים שבפרשת המתאוננים בסדר בהעלותך מן ויהי העם כמתעוננים 

רע ]עד[ והמן כזרע גד וכו' קורין אותם בדאגה וחליפות טעמים עכ"ל.
הרב דוד אריה שלזינגר

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272


