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"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"      

 )לה, א(
למה נאמרה פרשה זו בהקהל? לפי שראה משה שעתיד 
ביהמ"ק להיחרב בעוון שנאת חינם, עמד והקהילם בטרם מסר 

האחדות והליכוד של היהודים להם ענייני המשכן. לרמוז: 
 בצוותא, תנאי ראשון הוא למעשה המשכן.

שני שותפים, שפרץ סכסוך ביניהם, הגיעו אל הרבי מהר"ש 
)רבי שמואל( מליובאוויטש, וביקשו מהרבי שיפסוק מי מהם 

 צודק. אמר להם הרבי:
"אשאל אתכם שאלה. במקום אחד אמרו חז"ל 'מזלם של 

טובים השניים מן האחד'. לעומת זה עדיף', וכן נאמר ' –שניים 
נאמר 'קדרה של שני שותפים, לא חמה ולא קרה'. איך 

 מתיישבים המאמרים הללו?
אלא ההסבר פשוט: כל עוד השותפים פועלים מתוך אחדות, 
שורה עליהם ברכה גדולה. על זה נאמר 'טובים השניים', כשהם 

 מאוחדים. אולם אם זו 'קדרה של שותפים', –'מן האחד' 
 מוצלח"...-אז זה מצב לא-הרותחת וגועשת, כי

 

 ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"
 לעשות' ה צוה אשר הדברים אלה אליהם
 )לה, א( " אותם

 אלה" להם ואמר ישראל בני כל את הקהיל רבינו משה
 בלב תמיד וללכדכם להקהילכם כגון, אלה דברים –" הדברים

 לעשות' ה צוה אשר" יתברך' ה רצון הם הם, אחת ובעצה אחד
 ( מאירוסלב שמעון' ר) ."אותם

 

 ויאמר ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"
 לעשות' ה ציוה אשר הדברים אלה אליהם
 (א, לה" )אותם

 (.י"רש" )הכיפורים יום למחרת"
 צריכים הכיפורים ביום רק שלא, לישראל רמז רבינו משה

 למחרת גם אלא, ורעות אחוה, ומחילה סליחה חדורים להיות
 . אלה במידות להמשיך חייבים הכיפורים יום

 (מקוברין משה' ר ק"הרה)
 

 "אותם לעשות' ד ציוה אשר הדברים אלה"
 (א, לה)

 בפרשת כתוב ואיך, שביתה, תעשה ואל בשב היא שבת מצות
 הכוונה אלא'. אותם לעשות' ד ציוה אשר הדברים אלה' שבת

, יהודי להיות, לשבת אותך שמקשרים הדברים את לעשות הוא
 עם יותר חזקה שייכות לך יש יהודי יותר שאתה מה שכל

 '.מיתה חייב ששבת גוי' הרי אחרת השבת
 (ע"זי מסלונים שמואל רבי ק"הרה)

 ויצאו... ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"
 (כ - א, לה) "משה מלפני ישראל כני עדת כל
 פשוט" ישראל בני עדת כל את משה ויקהל" בתחילה נאמר אם

 ואפשר. להשמיענו הכתוב בא ומה משה מלפני שיצאו הוא
. יצא מהיכן הכל רואים, מרזח מבית יוצא כששיכור להסביר
 שיצאו ראו והילוכם פניהם ארשת על, ישראל אף, להבדיל

  . משה מלפני עתה
 (זצ״ל לופייאן אליהו' ר הגה״צ)

 

' וגו ישראל בני עדת כל את משה ויקהל"
     "משה מלפני ישראל בני עדת כל ויצאו

 (כ-א, לה)
 בלום עמרם' ר הגאון: מביא (קנח' עמ)" אבא של עולמו" בספר

: זמנו מציאות פי על צחות בדרך אומר היה אויפאלו ד"אב
 היהודים חשבו בתחילה" י"בנ עדת כל את משה ויקהל"

 בו להתווכח שניתן, בקונגרעס פומבית אסיפה בסתם שמדובר
 שאמר כששמעו אבל, כולם באו ולכן, מסוימים נושאים על

 ישראל בני עדת כל ויצאו" אז" תרומה מאתכם קחו" משה
 "...משה מלפני

 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי 
 יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'" )לה, ב(

בתלמוד ירושלמי )שבת פרק טו( מובאים דבריו של רבי ברכיה 
בשם רבי חייא בר בא שאמר: לא ניתנו שבתות וימים טובים 

 אלא לעסוק בהן בדברי תורה!
ורה )סימן רצ ס"ק ז'( הרחיב וביאר שלא ניתנו ובמשנה בר

שבתות וימים טובים לישראל אלא כדי לעסוק בהם בתורה 
מפני שבכל ימות החול טרודים האנשים במלאכתם ואין להם 

אסור  –כותב ה"משנה ברורה"  –פנאי לעסוק בה כראוי לפיכך 
לאדם לפנות עצמו מדברי תורה ולקבוע סעודתו בשעה 

המדרש דברי תורה ברבים אלא יקדים את שדורשין בבית 
 סעודתו או יאחר אותה. 

תוכחה לאותם  –מסיים ה"משנה ברורה את דבריו  –ומכאן 
אנשים שמטיילים בעת ההיא בשוקים וברחובות... כי אפילו 
סעודת שבת שהיא מצוה אסורה אז מפני ביטול תורה וכל שכן 

 שאסור לטייל ולהרבות אז בשיחה בטלה!
 על כך אמר החכם רבי שלמה ששון:משל נפלא 

סבל אחד היה עמל קשה מאוד לפרנסתו. בסופו של יום היה 
שב אל ביתו תשוש עייף ויגע. יום אחד בהיותו בדרכו לשוב אל 
ביתו ראה התקהלות גדולה בפתחו של אולם מרכזי שבעיר. מה 

מפני מה נדחקים כאן אנשים כה  –הדבר? התעניין הסבל 
פיו  –ענה לו אחד האנשים  –גיע לעיר רבים? מרצה ידוע ה

מפיק מרגליות והכל משחרים לשמוע את מוצא פיו. כדאי 
ממש נופת צופים!  –מאוד גם לך להיכנס לשמוע את דבריו 

עמד הסבל בתור וכאשר הגיע תורו נכנס לאולם ותפס את 
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מקומו בכיסא מרופד ונוח. כעבור דקות מספר עלה המרצה אל 

ומעיו בהרצאתו. הסבל שעייף היה הבמה והחל לרתק את ש
מעמל יומו לא יכל להחזיק מעמד ועד מהרה נעצמו שמורות 
עיניו ושקע בשינה עמוקה... קול מחיאות כפיים סוערות עוררו 

 אותו משנתו. 
האין זאת?  –אמר לו שכנו שישב כסא לידו  –היה נפלא 

מלמל האיש הכיסא היה נוח וגם החימום פעל  –נפלא... 
רק כדי  –התפלא שכנו  –. האם לשם כך באת לכאן? כיאות..

אמר  –לשבת על כסא ולהתחמם מעט?!... כן הוא גם הנמשל 
הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה יקרה מבית גנזיו  –רבי שלמה 

ושבת שמה כדי שנוכל לעסוק בתורה ולהגיע ביום זה למעלות 
נשגבות. אדם שמכלה את יום השבת בשינה ובשיחה בטלה 

 הוא ממש כאותו סבל... הרי 
 

 (ב, לה) "'וגו מלאכה תעשה ימים ששת"
 הקשו ועוד מלאכה" תעשה" לומר לו דהיה המפרשים הקשו

 ביום" שיאמר ומהראוי להזכיר צורך אין המלאכה שעשיית
 פי על לבאר ויש(. באלשיך ועיין) מלאכה תעשה לא השביעי
. השבוע ימי כל מתברכים השבת דמיום הקדוש בזוהר המובא

, נעשית מעצמה המלאכה כאלו נראה אז שורה הברכה ואם
 תעשה ימי ששת" שאמר מה וזה. האנושי כח כפי שלא

 לכם יהיה השביעי וביום"ש בתנאי אך, מעצמה -" מלאכה
  '". לד שבתון שבת קודש

 (עה״ת אפריון)
 

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי 
כל העושה ’ יהיה לכם קודש שבת שבתון לה

 בו מלאכה יומת" )לה, ב(
אלא נאמר תיעשה ’ לא נאמר ששת ימים תעשה מלאכה וכו

כלומר מי ששומר שבת כהלכתה יש לו ברכה בימות החול 
ך. המלאכה תיעשה מעצמה והפרנסה תזדמן ממנו יתבר

שנאמר לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. יש כאלה 
שחושבים שהשבת ניתנה בעיקר לשינה ולמנוחה "שבת 
וינפש" שכן שבת ר"ת שינה בשבת תענוג ומנצלים את השבת 
למנוחה ולבטלה. אך טעות היא בידם! אכן שינה בשבת תענוג 

  אך צריך להבין משמעותה של השינה בשבת ולמה היא ניתנה.
משל למה הדבר דומה? ראובן הוא פקיד בחברה מסויימת 
ונזדמן למסעדה יוקרתית. להפתעתו הוא רואה את שמעון 
חברו הטוב העובד באותו חברה יושב גם הוא במסעדה בחברת 
אנשים נוספים ובסיומה של הסעודה חותם הוא על שובר של 
העסק ואינו משלם ולא זו בלבד אף מזמין הוא על חשבון 

 את כל אותם אנשים שישבו ואכלו עמו.  העסק
סבר ראובן לתומו שכך הוא הנוהל בחברה שאכילה במסעדה 
היא על חשבון העסק ואין צורך לשלם. לאחר מספר ימים שוב 
סעד באותה מסעדה כיד המלך ובתום הארוחה ביקש לחתום 
על שובר של העסק ולשלוח את החשבון להנהלה. "ממתי מגיע 

יוקרתית על חשבון העסק?" שאל אותו לך אירוח במסעדה 
מנהל החברה כשקיבל את החשבון. "מה השאלה? הלא 

"שמעון  -לשמעון אתם משלמים". "נכון" ענה מנהל המפעל 
הוא איש מכירות ותפקידו הוא להיפגש במסעדות יוקרתיות 
עם לקוחותינו. לשמעון אנחנו לא "מרשים". אותו אנחנו 

מרוויח העסק ולכן אנחנו  מחייבים כיון שמן הארוחה שלו
נשלמים את ההוצאות. אך אתה מה לך ולארוחות אלו? למפעל 

 לא תצמח כל טובה מכך אלא רק נזק!" 
כך הוא לגבי השבת. בני התורה אשר תורתם אומנותם 
ועוסקים יום ולילה בתורה להם מתאימה המנוחה גם כדי 
לצבור כוחות מחודשים לכל השבוע וגם כדי לענג בכך את 

צמם בשבת. אין ספק גם בליל שבת הם נשארו ללמוד עד ע
השעות הקטנות של הלילה. אך אדם שכל השבוע אין לו כל 
עסק עם לימוד התורה והוא נתון רק לפרנסתו עבורו השינה 
היא נזק. עליו מוטלת החובה לעסוק בתורה כדי לקדש את 
עצמו בשבת ובכדי לייקר את השבת יותר משאר ימות השבוע. 

ריכה להיות ראייתו של האדם את השבת. השבת לא כך צ
עשיית מלאכה אלא היא ניתנה לנו -ניתנה לנו כ"עונש" של אי

כדי לעסוק בתורה ולחזק את האמונה ולהטעין את הנשמה כל 
שבוע מחדש שלא נשכח את היעוד שלנו בעולם הזה ולא 
כאותם כסילים ששבת בשבילם זה יום של הוללות מעורב 

יבות של שטן אוי להם מיום הדין אוי להם מיום כדור רגל ומס
 התוכחה. 

 

 ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא"
 (ג, לה" )השבת

 ביום: מוסר של בדרך זה לפסוק פירוש הביא" זהב תורי" בספר
 והם לעבודתם ממהרים אינם אנשים המנוחה יום השבת

 יושבות וכן ולשיעורים לתפילות הכנסת בבתי מתכנסים
 לעיתים הנמשכות השבת בסעודות חדא בצוותא המשפחות

 . ארוך זמן
 הם מגיעים מיד יחדיו משתהים אדם בני כאשר העולם בטבע

 כך בשל פורצת מהרה ועד, ורכילות הרע לשון, בטלה לשיחה
 . המחלוקת אש

 בכל אש תבערו לא: "רמז בדרך התורה כאן מזהירה כך משום
 בשעה המחלוקת אש את תבעירו אל" השבת ביום מושבותיכם

 . השבת ביום יחד מכונסים יושבים שאתם
 

 "לא תבערו אש בכל מושבותיכם" )לה, ג(
הרה״ק ר' נחום מטשערנאביל שהה פעם בשב״ק אצל הרב ר' 
שמעון שלמה, אביו של הרה״ק ר' משה מסאווראן זצוק״ל, 
והדליקו אז בערב שבת נר גדול שידלק כל הלילה עד הבוקר, 

ם וללמוד בעוד ליל, ויהי באשמורת הבוקר כדי שיוכלו לקו
כשהרה״ק ר' נחום קם משנתו, ובחוץ עדיין חושך ואפילה, ראו 
ר' שמעון שלמה ובני ביתו שהרה״ק ר' נחום מטשערנאביל 
הולך בבית וממשש הדרך כמי שהולך בחושך, וקרוב לכך 
שיחבוט את ראשו בהליכתו, והרה״ק פנה אליהם בשאלה למה 
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שידלק כל הלילה, והי' הדבר לפלא בעיניהם לא הדלקתם הנר 

שהרי בבית דולק נר ומאיר את כל הבית כולו, ותיכף עשו 
דרישה וחקירה ואכן נודע הדבר כי הנר כבה בלילה, והמשרתת 
הנכרית הדליקה אותו בשבת, ומחמת שהודלק הנר בשבת 

 קודש לא האיר כלל להצדיק, ולא ראה כלום לאורו. 
 )לשון חסידים(

 

 " )לה, ה('לד תרומה מאתכם קחו"
, עולם של רבונו, אמר ע"זי מזידיטשוב הירש צבי רבי ק"הרה 

 ולא הוה ולא, הייתי לא ואני, ויהיה הוה היה אתה, ממך היפך אני
 מביט כשאני'", ה שויתי( "ח, טז תהלים) הפסוק על ואמר. יהיה

, ממני ההיפך בדיוק ת"שהשי" לנגדי"ש רואה אני, ת"בהשי
 על ביאר', הק מתלמידיו ואחד. הייתי ולא יהיה ולא הוה שאיני

 לראות יבוא עצמו שפלות על מתבונן שכשהאדם' הק דבריו פי
'", לה תרומה מאתכם קחו" הפסוק את, ל-הא רוממות את

'" לה תרומה" אז, בעצמכם תתבוננו כאשר" מאתכם קחו"
 ד(, ח )תהלים הכתוב וכמאמר, קל ורוממות גדולת את תראו

 גדולת את אראה כאשר" אצבעותיך מעשה שמיך אראה כי"
 ".תזכרנו כי אנוש מה" אזי, ת"השי

 

 קחו מאתכם תרומה" )לה, ה( "
ידוע המעשה עם רבינו הגר"א זצ"ל, שהרבנית שלו עסקה 
בגמ"ח, ויצאה עם חברתה לאסוף ולחלק כספי צדקה, והסכימו 
בין שתיהן שמי שתמות ראשונה, תבוא ותגיד לחברתה היאך 
נראה הדין בעולם הנצח. לימים מתה חברתה, ואחר כמה ימים 

גר"א, וסיפרה לה שיש למעלה מפטירתה באה בחלום לאשת ה
דין וחשבון על כל פרט ופרט בחיים, והביאה דוגמה לדבר: את 
זוכרת איך הלכנו יחד ברחוב וראינו עני ורמזנו לו לבוא אלינו, 
שיש לנו כסף עבורו, דעי לך ששם דנו אותי למה בקשתי אותו 
לבוא אלינו, ולא חטפתי מצוה נוספת של הליכה, דהיינו ללכת 

 מסור לו. וסיימה שזו דוגמה על עומק הדין. אליו ול
אשת הגר"א סיפרה את החלום להגר"א זצ"ל, וקרא את אנשי 
החברה קדישא, וציוה עליהם לרשום את הסיפור בפנקס 
החברה קדישא. ושמעתי מהגאון רבי אליעזר שך זצ"ל שבעיניו 
ראה את הסיפור רשום בפנקס חברה קדישא דוילנא, וכן היה 

און רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל. ולפי זה יש מספר ג"כ הג
לפרש את הפסוק קחו "מאתכם" תרומה לה', והיינו שתביאו 
מאתכם, שאתם בעצמכם תביאו ולא תמתינו שיבואו לגבות 
ממכם, שגם עצם העברת הנדבה היא מצוה, ומשפטי ה' תהום 

 רבה.
 )חכמה ודעת(

 

 "כל איש אשר נשאו לבו" )לה, כא(

מאיר מגוסיטינין סמוך על שולחן חותנו,  כשהיה רבי יחיאל
עמל תמיד למצוא אורחים שיסעדו עמו. פעם אחרי תענית, 
נעלם בטרם בא אוכל לפיו וחזר אחרי שעה ארוכה, רטוב 
מגשם עד לשדו, צוהל משמחה כי מצא אורח להביא לביתו. 

נזף בו חמיו, הבט וראה חתני השני, גיסך, קיים מצות 
השקיט רעבונו אחרי הצום. ואתה,  'ונשמרתם לנפשותיכם',

 מסכן נפשך בגשם ואץ להביא אורחים. 
הסביר לו רבי יחיאל מאיר, כמוני כמוהו השקטנו רעבוננו. הוא 

 רעב ללחם, ישב לסעודה. ואני רעב לאורחים, הבאתי אורח.
 

"ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו 
חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש 

 )לה, כב(’" אשר הניף תנופת זהב לה
מצינו במדרש הגדול על הכתוב: "ויבואו האנשים על הנשים כל 
נדיב לב" מלמד שהיו הנשים מקדימין לאנשים לפיכך זכו 
הנשים של אותו דור יותר מן האנשים שאלו נכנסו לארץ ואלו 

 לא נכנסו ע"כ. 
י"ע מעשה שהיה ברבי אברהם זצ"ל אחיו של הגאון מווילנה ז

התגורר בעיר קיידן ואחת המשפחות שם דאגה לפרנסתו. 
אברהם: עד מתי תשב בקיידן תעבור ’ פעם אחת באו ואמרו לר

להתגורר בווילנה שהיא עיר יותר גדולה ושם תהיה פרנסתך 
יותר ברווח. נענה ואמר למציעים: צריך לשאול את פי הרבנית. 

בה בסירוב הלכו אליה והביאו בפניה את ההצעה אבל היא הגי
 מוחלט. 

וכששאלו אותה למה היא מתנגדת ענתה: לפני כמה שנים לא 
יכל בעלי לקנות אתרוג לסוכות מחוסר אמצעים הלכנו ומכרנו 
את דירתנו ועברנו לדירה יותר קטנה כדי שנוכל לקנות אתרוג 
והנה שלוש פעמים ביום אני עוברת ליד דירתנו הקודמת ואני 

טרה של קניית אתרוג ועל ההנאה נהנית מזה שמכרנו אותה למ
 הזו אני לא מוכנה לוותר!... 

 )שאל אביך ויגדך(
 

 "וכל אשה חכמת לב" )לה, כה(
 הבספר "גן יוסף" מביא: אשת המהרש"ל הייתה ידועה בעיר

קחית מאוד, פעם אחת שאל אותה ראש העיר ואמר יכאשה פ
 מדועקחית, הסבירי לי, ילה: אומרים עליך שאת אשה פ

הוא תמיד עונה בשאלה  ,שהיא שאלה וליהודי איז כששואלים
 ...ולמה באמת לא יענה בשאלהמיד הרבנית, השיבה אחרת? 

 

 בני הביאו, לבם נדב אשר ואשה איש כל"
 (כט, לה) "'לד נדבה ישראל

 בני את שהביאו בזה היתה שנדבתם צחות בדרך לומר יש
, כלומר. ת"להשי נדבה והקטנים הרכים בניהם היינו, ישראל
, ולתורתו' לד, סבא ישראל ברוח ישראל בני את שחנכו

 הנדבה היא, שמים ויראת תורה שילמדם רבינו למשה ובהביאם
  '.ד למשכן ביותר החשובה

 (ברוך מקור)
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" חור בן אורי בן בצלאל בשם ’ה קרא ראו"
 (ל, לה)

 לעבוד ישראל שביקשו בשעה אלא? חור כאן להזכיר ראה מה
, הניחן ולא ה"הקב על נפשו נתן( העגל לעשות) כוכבים עבודת

 . לך פורע שאני חייך: ה"הקב לו אמר! והרגוהו עמדו
 ונלחם שלו הצבא שר עמד, לגיונותיו עליו שמרדו למלך משל

! אותו והרגו עמדו -? מורדים אתם המלך על: להם אמר. עמהם
 על? לו לפרוע צריך הייתי לא, לי נתן ממון אילו: המלך אמר
 כל אלא? לו עושה אני מה! עלי נתן שנפשו וכמה כמה אחת
 שרים) ואפרכים דוכסים מעמידם אני ממנו שיצאו בנים

 (. ומלכים
. ה"הקב על נפשו ונתן חור עמד העגל ישראל שעשו בשעה כך

 טוב שם מגדלם אני ממך היוצאים בנים כל חייך: לו אמר
 רוח אותו וימלא בצלאל בשם קרא ראו: "שנאמר בעולם

 שרים כולם הימים בדברי הנזכרים חור בני כל וכן" )אלוקים
  (וחשובים

 (רבה מדרש)
 

' ה קרא ראו ישראל בני אל משה ויאמר"
 רוח אתו וימלא' וגו אורי בן בצלאל בשם

-ל, )לה "למלאת אבן ובחרושת' וגו אלוקים
 לג(

, הארץ עם מתחילה שהיה, עקיבא רבי על מספרים חכמינו
 על מנוקבת אבן שראה מאחר, תורה ללמוד כך אחר והתחיל

 השכל מוסר מזה ולמד, הרף בלי עליה שנטפו מים טיפות ידי
 תורה לימוד הרי, הקשה לאבן לה יכלו הרכות המים טיפות אם

 מאובן שיהיה אף, אנוש לב לתוך לחדור בודאי יכול בהתמדה
 לחדור, הגדולה בחכמה מחונן היה בצלאל. שיהיה כמה וגס

. שמים ויראת בתורה ולמלאו לנקבו, ביותר המאובן הלב לתוך
 חרש היה הוא" למלאת אבן ובחרשת: "הכתוב שאמר וזהו

 . הדרוש בחומר ולמלאותה אבן לנקב ואומן
 ו("תרכ אדר ג"כ – ח"תקנ ם"הרי )חידושי

 

 ולחשוב' וגו יםוקאל רוח אותו וימלא"
 (לב-לא, לה) "'וגו בזהב לעשות מחשבות

 רוח אותו ואמלא( פרשתן) האלשיך בשם אמר ל"ז הרב בשם 
, במוח רק דעת לו יש אדם כל דהיינו' וכו מחשבות לחשוב' וכו

 כ"משא, שעושה דבר אותו לחשוב המוח צריך דבר וכשעושה
 חושבין היו אבריו כל שגם' וכו רוח מלא שהיה בצלאל

 דעת בהם שהיה שצריך מה עושים בעצמם והידים, מחשבות
 תהלים) הפסוק' פי שזה ע"זי ל"ז הוא ואמר'. וכו עצמם בפני

 איתא וכן, תבונה היה בכפיו שגם, ינחם כפיו ובתבונות( עב, עח
 ד"לביהמ אותו מוליכין רגליו שהיו בדוד( א, לה ר"ויק)

 את האדם שמקדש י"ע וזה, דעת להם היה בעצמן שהרגלים

 העולם שאומרים וזהו, דעת כ"ג להם בא ת"להשי מאד איבריו
 . במוח לך אין ברגל לו שיש מה

 (ע"זי מקאריץ פנחס רבי ק"להרה פנחס אמרי)
 

 (לג, לה) "למלאת אבן ובחרשת"
 באבן לחרוט שידע, היו בצלאל של מעלותיו מן חדא

 אולי זצ״ל הרי״ם החידושי רי״ם מהגה״ק שמעתי. ולמלאותה
 עם עוד שהיה בעת עקיבא שרי, רז״ל שאמרו מה ע״פ, לרמז יש

 במקום עליו שירדו מים טיפות ע״י מנוקב סלע ראה, הארץ
, באבן חור לעשות צריכים היו שלא והיינו, נקב בו ועשו, אחד
, מזה עקיבא ר׳ למד אז, נקב עשו להיכנס כשרצו המים אלא

 מלא שהיה שבצלאל, לומר אפשר. בליבי תורה דברי שוודאי
 האבן בלב נקב לעשות יודע היה, מהשי״ת וקדושה חכמה רוח

. בה להכניס שרצה וירא״ש תורה של המילוי ע״י ביותר הקשה
, ״למלאת״, ואומן חרש, בצלאל שהיה - אבן״ ״ובחרשת: וזהו

 את מחורר כבר היה, המילוי ע״י אלא, חור לעשות הוצרך שלא
 לב חכם איש וכל הרי״ם החידושי מערכת, חדתין מלין. האבן
 מלאכת כל את לעשת לדעת בהמה ותבונה חכמה' ד נתן אשר

 אפילו(, ג, מח) רבה במדרש ואיתא(. א, לו' )וגו הקודש עבדת
 י"רש שכתב מה פי על סופר הכתב ומבאר, חכמה נתן בבהמה

 שמעל יתירה אומנות היתה היא, העיזים את טוו( כו, לה לעיל)
 הבהמה מן לטוות קשה זה דבר ובוודאי, אותה טוו העזים גבי

, ממלאכה ומבטלת ודוחפת שמתנונעת בהמה של כרחה בעל
 בבהמה חכמה' ד שנתן אלא, חיים בעלי צער איכא הא וגם

 בעגל.( פה) מציעא בבא' במס דאיתא מה וכעין, לכך שנתרצו
 והיינו, ממנה ויאכל שישחטנה כדי הקדוש רבינו אחר שרץ

 .ל"וק, בבהמה אפילו חכמה שנתן
 

 לעשות המלאכה לכל דים היתה והמלאכה"
  (ז, לו) "והותר אותה

 מדי יותר שהיה או( דים) מספיק היה האם מובן לא מהפסוק
 יודעים איך: חולין מסכת בסוף שיף ם"המהר אומר( הותר)

 לעשות היין גביע את כשממלאים: למשל, מספיק שהיה
 יודעים איך. מלא היה שזה למפרע יודעים, כשנשפך רק, קידוש
 ".הותר" שהיה מפני" די" שהיה

 

 "הצובאות במראות ...נחושת הכיור את ויעש"
 (ח, לח)

 נשים בשביל המאררים מים להכנת גם משמשים היו הכיור מי
 את צדקניות נשים נדבו לפיכך. לא או חטאו אם לברר. סוטות

, וכשרותן צניעותן את בכך והפגינו הכיור לעשיית החמרים
 . הכיור ידי על שייעשה הכיור מפני כלל מתייראות שאינן

 (יקר כלי)
 

 א גוט שבת
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