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  היכולת שבידו, וְיַזּכּו זה לזה כל אחד יעשה

'åùò ïë äùî úà 'ä äåö øùà ìëë ìàøùé éðá åùòéå ,ãòåî ìäåà ïëùî úãåáò ìë ìëúå' 

)áì ,èì(.  

        . . . . 'את המלאכה ככל אשר צוה ה' וגו - ויעשו בני ישראל' – י"רש
  

 

שינה רש"י מלשון מדוע קשה י �דברי הכתוב  לבדבריו ערש"י תמיהת המפרשים מה הוסיף  איבי �

רק שנאמר תואר הכולל 'משכן אוהל מועד' בדקדק י  �  הכתוב, ותחת 'עבודה' כתב 'מלאכה'

, ויתמה מדוע נאמר זאת דווקא גבי מזבח העולה בפרשתן ב' פעמים בכילוי עבודת המשכן, ב' פעמים

ביא קושיית התוס' י � ימי המילואים ביא קושיית הגמרא במה שימש משה בז'י �  במזבח העולה

ביא תירוץ י � למ"ד משה שימש בכהונה גדולה כל מ' שנה מדוע לא הקשו במה שימש כל מ' שנה

באר י � במת יחיד בהם היה המשכןשימי המילואים ז' הגמרא היא רק על  ושייתקהר"י מאורליינ"ש ש

 'קה ח"האוהביא דברי י �  לדרגת ציבורעפי"ז שביום הח'  למילואים נתעלה המשכן מדרגת יחיד 

הגם  והיה נחשב כאילו כל אחד מישראל עשה את כל העבודותשהמשכן צירף את כל בני ישראל יחד, 

שעבודה היא עשייה בטורח ובעמל, ומלאכה היא  המלבי"םדברי  איבי � שלא עשה בפועל ממש

למלאכה, להורות שביום כלות שינה מעבודה ש דברי רש"יעפי"ז את  ראבי  � עשייה בלא טורח

וחכמי הלב בצלאל ועל כן נחשבה מלאכת  ,המשכן נתעלה המשכן ובנ"י מדרגת יחיד לדרגת ציבור

שבנ"י  ,נאמר לראשונה 'קהל עדת ישראל' פרשת החודשבשביא י � כאילו כל בני ישראל עשאוה

שאי אפשר להיות בדרגת ציבור רק  רזהאבני ניא דברי יב � נתעלו אז מדרגת יחיד לדרגת ציבור

סיק ורה שענין האחדות צריך חיזוק אצל כל אחד ואחד מישראל, ויי  �כאשר הלבבות מקושרים 

  �הזמן מסוגל לעורר אהבת אחים ואחדות הלבבות  ,ובימים אלו ,שבקריאת פרשיות אלו
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  היכולת שבידו, וְיַזּכּו זה לזה יעשהכל אחד 

  

 '.את משה כן עשוה' דת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה וותכל כל עב' לב)לט, (כתיב בפרשתן 

  '. עכלה"ק.את המלאכה ככל אשר צוה ה' וגו' -ויעשו בני ישראל פירש בזה"ל 'רש"י 

  

חוזר על הנאמר בפסוק  רק שהואכ ,אלו בדבריולבאר רש"י בא מה מאוד כל העובר על דברי רש"י אלו ישתומם 

  , ואנו נלך לדרכנו.עסקו בכך רבות עצמו, ומפרשי רש"י שתמהו על כך

  

 'מלאכת'המשכן, ואילו רש"י מדבר אודות  'עבודת'שהפסוק מדבר אודות  ,חיןבלכשנדייק בדברי רש"י אלו נהנה ו

  .מפרשי רש"י , ויעויי' מש"כ בזההחילוק בין מלאכה לבין עבודה וומה ,זהשינוי ההמשכן, ויל"ע מה כוונתו ב

  

  רק בפרשתן נאמר הצירוף הכולל של משכן אוהל מועד

  

לא נאמר בכל  ,'הל מועדמשכן א'צירוף זה של הנה , ד''''משכן אהל מועדמשכן אהל מועדמשכן אהל מועדמשכן אהל מועד''''מה שנאמר ב ,צמועבפסוק ק לדייעוד יש 

כל הפרשיות בש ,ויקהלוכי תשא ולא בפרשת תצוה, והפרשיות בהם דובר על מלאכת המשכן, לא בפרשת תרומה 

נאמר פקודי,  ן פרשתורק בפרשתהל מועד', 'אנאמר ופעמים  ,'משכן'נאמר פעמים לא א ,ללו לא נאמר צירוף זהה

נאמר השני בפסוק דידן, הוא הראשון ' פעמים, ד, וצירוף זה נאמר ונשנה בפרשתן 'הל מועדמשכן א'זה מיוחד צירוף 

ונתתה את ' ו)פסוק ("כ מאחלנאמר השלישי  .''''משכן אהל מועדמשכן אהל מועדמשכן אהל מועדמשכן אהל מועדביום החדש הראשון באחד לחדש תקים את ' ב) ,מ(להלן 

משכן אהל משכן אהל משכן אהל משכן אהל לה שם פתח וואת מזבח הע' כט) ,מ(בסוף הפרשה נאמר ושוב . ''''משכן אהל מועדמשכן אהל מועדמשכן אהל מועדמשכן אהל מועדלה לפני פתח ומזבח הע

  . וגו' ''''מועדמועדמועדמועד

  

לגמרי בכל ושלם מהמשכן אשר שכ ,ובןמדבר הוא והקמת המשכן, פעולת נאמר צירוף זה לגבי ב' פעמים נמצא ש

גבי מזבח הדברים נאמרו הנוספות פעמים הב' בולם א ,הל מועד'זה של 'משכן אהכולל התואר הנאמר בו עניניו, אז 

  .' פעמיםב 'משכן אהל מועד'של הזה הכולל התואר נאמר העולה מזבח גבי למדוע דווקא  ,צריך עיוןוזה ה, העול
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  כמו במההמשכן כל ז' ימי המלואים היה נחשב 

  

במה שימש ' .)לד(שם איתא בהאי לישנא מסכת עבודה זרה בנפתח בדברי הגמרא  ים כולם,בכדי לבאר את הדבר

וקשה  - במה שמש משה כל שבעת ימי המלואים'וזת"ד שם תוספות כתבו הו'. בחלוק לבן ,משה שבעת ימי המלואים

היה צריך לשאול  ,ונשתמש בכהונה גדולה מ' שנה ,היה דולגכהן משה רבינו ע"ה (קא:) למ"ד פרק טבול יום בזבחים 

כל ז' ימי כל ז' ימי כל ז' ימי כל ז' ימי דדדדוה"ר יעקב מאורליינ"ש פירש  ,דולגהן דלשון בכהונה גדולה משמע בח' בגדים ככ ,במה שמש כל מ' שנה

כדאמר בפ"ב דזבחים  ,ין בגדי כהונה בבמהוא ,,,,היה נחשב כמו במההיה נחשב כמו במההיה נחשב כמו במההיה נחשב כמו במה    ,,,,המלואים שהיה משה מעמיד המשכן ומפרקוהמלואים שהיה משה מעמיד המשכן ומפרקוהמלואים שהיה משה מעמיד המשכן ומפרקוהמלואים שהיה משה מעמיד המשכן ומפרקו

  . עכת"ד.קיט:)'(

  

באמת משה רבינו שימש כל ארבעים שנה בבגדי כהונה ככהן גדול, ש ,הואעולה מדברי התוספות הגדול החידוש ה

ביום השמיני רק ו, לבן משה בחלוקבהם שימש ועל כן  ,בלבד 'הבמ'גדר של בהמשכן היה  ז' ימי המילואיםאותם באך 

   .משכןתעלה המקום מדרגת במה לדרגת נלמילואים, בראש חודש ניסן, 

  

 ,במת יחידבמת יחידבמת יחידבמת יחידשכל ז' ימי המילואים היה המשכן בגדר של  ,מעיין שם בזבחים במקום שציינו התוס' ימצאה הנהו

 ,'רהציבו'נוצר עניין שביום כלות המשכן  ,ועומק הענין הוא .מבמת יחיד לבמת ציבורמבמת יחיד לבמת ציבורמבמת יחיד לבמת ציבורמבמת יחיד לבמת ציבורביום השמיני למילואים נהפך ו

  . 'ציבור'לדרגת  ים'יחיד'נתעלו עם בני ישראל מדרגת זה היינו שביום 

  

  כולםהמצוות מן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום 

  

נראה כי כאן עשה הכתוב מחברת הכללות וז"ל ' יםנפלא יםפסוק דידן דברב הק' האור החייםהאור החייםהאור החייםהאור החייםיתר ביאור כתב בו

כל אחד יעשה היכולת  ,תנה להתקיים בכללות ישראליוהתורה נ ,זה לזהְיַזּכּו והראה כי בני ישראל  ,בקיום התורה

כמותך כי בשלומו , פירוש לצד שהוא 'ואהבת לרעך כמוך'ח) י ,ט(ויקרא יאולי כי לזה רמז באומרו זה לזה. ו ְיַזּכּוו ,שבידו

אלא אתה עצמך וכאחד מחלקיך, ובזה מצאנו נחת  ,ואם כן אינו אחר ,ובאמצעותו אתה משלים שלימותך ,ייטיב לך

כהן ולוי וישראל  ,וזה לך האות ,ומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולםומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולםומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולםומן הנמנע שימצא אדם אחד שישנו בקיום כולם ,ותוה תרי"ג מצוויכי ה' צ ,רוח

ראל לעשותם, ויש מצות לישראל שאינם בכהנים, וכן בלוים, וכן ונשים, יש מצות עשה בכהנים שאין מציאות ליש
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בנשים, ומה מציאות יש ליחיד לקיימם להשלים תיקון לרמ"ח איבריו ושס"ה גידיו אשר יכוונו להם, אלא ודאי 

 ,אשר צוה ה'אשר צוה ה'אשר צוה ה'אשר צוה ה' ויעשו בני ישראל ככלויעשו בני ישראל ככלויעשו בני ישראל ככלויעשו בני ישראל ככלזה מזה, והוא מה שאמר הכתוב כאן  יזכושתתקיים התורה במחברת הכללות ו

יאמר על כללותם שעשו הכל, וסמך  ,מהם עשו מלאכה ,הגם שמהם הביאו הנדבה ,כינה לכולם יחד מעשה כולם

מאמר זה למלאכת הבגדים אשר עשאום יחידים מישראל, להעירך כי על פרט זה יאמר שעשאוהו בני ישראל באין 

  ה"ק.דעכ .'האמורות שבנדבה ועשה כל המלאכות הבדל, ומעתה כל אחד מישראל הביא כל הי"ג מינים

  

  ציבורדרגת יחיד לכלות המשכן נתעלה המקום מדרגת ביום 

  

ביום השמיני אמר שמה ש, שבעמקות יתר דברי רבי יעקב מאורליינ"שבארים תהללו מהק' דברי האוה"ח פי ל ע

עם עבודות נצטרפו כל ביום זה של הקמת המשכן, שיינו ההמשכן מדרגת יחיד לדרגת ציבור, ונתעלה למילואים עלה 

שמעתה ואילך משה רבינו עצמו, מלאכת וכולל וחכמי הלב, בצלאל  מלאכתאפילו , כולל זה לזההיחידים בני ישראל 

הרי אשר בני ישראל כלולים יחד, שכוכאמור , המשכןעבודת לאכת מכל עשו את כולם היה נחשב כאילו בני ישראל 

בגוף אחד שמה שעשתה יד כשם שלא שייך לומר כגוף אחד, והם ממש מצטרפת זה לזה, והרי ומלאכתם עבודתם ש

כשהם מאוחדים ואוהבים ישראל בני , כך גם עם אחדבוודאי הכל צטרף למה שעשתה יד שמאל, כי אינו יכול להימין 

כן מצוות הכהן נחשבות לישראל כאילו הוא עשאם ועל כן , ואת מעשיהם הטוביםזה לזה, אזי הם מזכים זה לזה 

עבודת המשכן כל  נחשבהועל כן נתעלה המשכן מדרגת יחיד לדרגת ציבור, מהיום השמיני והלאה מובן ש, ועל כן להפך

  .אר העםשכל בני ישראל הגדולים עם הקטנים, חכמי הלב עם  כאילו עשאוה

  

  

  כאילו עשאוה בני ישראלנחשבת מלאכת בצלאל ואהליאב 

  

ו ותמהאת המלאכה',  -'ויעשו בני ישראל כתב ז"ל שהנה רש"י  ,מחודש אופןבנוכל לפרש את דברי רש"י זה על פי 

בני  ''''עבודתעבודתעבודתעבודת''''אודות , שהכתוב דיבר על מלשון הכתוברש"י בלשונו מדוע שינה בדבריו, ועוד מה חידש רש"י כולם 

  .בני ישראל ''''מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת''''אודות על אילו רש"י כתב וישראל, 
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'כל עסק שיתעסק אדם  אילת השחר נב)(ל "שכתב בזה מלבי"םמלבי"םמלבי"םמלבי"םבבבבמצינו הנה ד ,הביאור בזה הוא כנ"לאפשר לומר שאכן 

דידן פסוק והנה ב. ''''עבודהעבודהעבודהעבודה. וכשיש בה טרחא יתירה ועמל נקרא מלאכהמלאכהמלאכהמלאכהלפעול איזה דבר לצורך תכלית מיוחד נקרא 

טורח שטרחו בני ישראל העמל והכאמור היא  'עבודת'תיבת משמעות ו, 'משכן אוהל מועד עבודתעבודתעבודתעבודתותכל כל 'מר נא

כשכוונתו היא למלאכת המחשבת של בצלאל ואהליאב וכל חכמי  '''''מלאכת'מלאכת'מלאכת'מלאכתורש"י שינה בלשונו ואמר , הקמת המשכןב

תכננו כיצד הם ו ,האומנות והמחשבהעבודת המשכן בפועל ממש, אלא הם היו בעלי גופם לא טרחו בשהם לפי הלב, 

בכוונה תחילה שינה רש"י על כן , לכל עובדי המשכן, היאך לעשות את עבודת המשכן והורוהם ש ,להקים את המשכן

דרגת מבני ישראל תעלו את דברי התוס' ואת דברי האוה"ח הק', שביום הקמת המשכן נ לרמז לנול מנת עלשונו, את 

המחשבת של בצלאל מלאכת על כן ומעשיהם, את זיכו זה לזה אזי  ציבורדרגת לתעלו נציבור, וכיון שדרגת ליחידים 

ת העבודה של כל למלאכת המחשבת של כל ישראל, וכן להפך, מלאכ נחשבת מעתה ואילךוכל חכמי הלב, ואהליאב 

למלאכת העבודה של בצלאל ואהליאב, וכל זה נעשה ביום זה של כלות משכן אוהל  נחשבת מעתה ואילך בני ישראל,

  במת ציבור. המשכן שהיה בגדר של לדרגת מועד, בראש חודש ניסן, כשהמשכן עלה מדרגת במת יחיד 

  

השראת מיוחד של מקום מורה על  'משכן'תיבת דהנה  ,המיוחד של 'משכן אוהל מועד' תוארבהביאור והוא 

 רבינו תוועד שם עם משהיה "לכך שהקבמוכן היותו ב ,הזה אוהל מועד מורות על שלמות המקום, ותיבות השכינה

שראת השכינה ה, לא רק מקום ל העניניםכמורים על שלמות  'משכן אוהל מועד' , וב' הענינים יחדעם כלל ישראלו

ז, אלא מקום הכולל את כל כלל "יכול להיות גם בהר סיני וכיובזה ולא רק מקום התוועדות ש ,שזה שייך גם ביחיד

    , מה שלא נפעל עד עתה.'משכן אוהל מועד', והוא הראוי להיקרא ישראל, יחד עם כל הקדושות

  

השינוי כי הנה  ,מזבח העולהדווקא לגבי , 'הל מועדמשכן א'הצירוף של מדוע נאמר ונשנה בין גם נוכל להמעתה 

לפי , עבודת המזבחדווקא ב, היה ניכר בין במת ציבור במשכןהגדול שנעשה ביום השמיני למילואים בין במת יחיד ל

ניכר השלמות הזו של  כיוון שדווקא במזבח העולה היהובבמת יחיד, קרבים  הקרבנות שאינם שבמזבח נקרבים כל

זה של 'משכן הכולל התואר הבו בכפילא נאמר גבי מזבח העולה עם בני ישראל שהפכו מיחידים לציבור, על כן דווקא 

  הל מועד'.א
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  בפרשת החודש נכללו בני ישראל בראשונה 

  

שעפ"י תקנת נביאים  ,, נמצא גם בפרשת החודשיחידים הנעשים לציבורנין הע ,זה שאנו עוסקין בוענין והנה 

לאמר' וגו'. ועוד נאמר בה  כל עדת ישראלכל עדת ישראלכל עדת ישראלכל עדת ישראל'דברו אל  (יב, ג)בפרשת החודש נאמר דהנה נצטווינו לקראותה בשבת זו, 

בשם הכולל לראשונה בתולדותם הנה כאן בפרשה זו נקראו עם בני ישראל  .כל קהל עדת ישראל'כל קהל עדת ישראל'כל קהל עדת ישראל'כל קהל עדת ישראל''ושחטו אותו  ו)פסוק (

כל ענינו הנה כמו כן וציבור, לדרגת יחידים דרגת מתעלו בני ישראל לראשונה בפרשה זו נפי שלשל 'קהל' ושל 'עדה', 

של קרבן ציבור מיוחדים ויש לו דינים  ,(עי' יומא נא.)בא בכנופיא כקרבן ציבור קרבן יחיד השהוא  ,של קרבן הפסח הוא

  זה עומד ומשמש גם בפרשת החודש. הדוחה שבת וטומאה, נמצא שענין

  

  שיש לרבים דין יחידיםפעמים 

  

בה נקרא את פרשת פקודי על יום כלות מלאכת עבודת  ,לדרכנו נמצינו למדים ששבת זו הבאה עלינו לטובהו

עם בני שבה נקראו את פרשת החודש גם שבה חיבר המשכן את כללות עם בני ישראל לאחד, ובה נקרא  ,המשכן

בענין אחדות את עצמנו הפסח הבא בכנופיא, הוא הזמן לעורר ולהתעורר קרבן ענין ב, 'קהל עדת ישראל'ישראל בשם 

ונתחלקנו אנו מפוזרים ומפורדים בין האומות, שכהמר הזה, בגלות חסר אצלנו מאוד כידוע הלבבות, שענין זה 

ידועים שעדיין קהילות עצמם היתה האחדות פורחת היה ניחא, אך הדברים תוך ה, ואילו בקהילות קהילותונתפרדנו ל

תנו מאיהיצר הרע הזה מרקד בתוך כל קהילה וקהילה ובתוך כל משפחה ומשפחה, והחובה מוטלת על כל אחד ואחד 

לכל הפחות בתוך  לכל הפחות בימים המבורכים הללו ימי ניסן, לעורר את אחדות הלבבות הכוח להשתדל בכל

היא עבודה התלויה במעמקי כי  , אינה באה מעצמה,ציבורדרגת יחיד לדרגת מההתעלות הזו משפחתו וחבריו, שהרי 

א, על דברי זיע" האבני נזרהאבני נזרהאבני נזרהאבני נזרבשם אביו  (פר' במדבר תרע"ו) שם משמואלשם משמואלשם משמואלשם משמואלמה דאיתא בספה"ק  , וכאמור כמה וכמה פעמיםלבה

מקום דין מקום דין מקום דין מקום דין 'ואף דיש רבים בספינה, מכל 'ואף דיש רבים בספינה, מכל 'ואף דיש רבים בספינה, מכל 'ואף דיש רבים בספינה, מכל כיחידים דמו'. וז"ל שם  (תהלים קז, כג)'יורדי הים באניות  (יז:)חז"ל בש"ס ר"ה 

, לפי שציבור מקרי שכל אחד מיצר בצער הכלל כולו, ולא מפני צערו לבד, אבל יורדי הים שמתקבצין יחידים יש להםיחידים יש להםיחידים יש להםיחידים יש להם

אנשים שונים שאין מכירין זה את זה, וכל אחד מיצר בצרתו הפרטית, ולא אכפת ליה בזולתו, על כרחך כיחידים דמו', 

  עכ"ד. 
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  והאחדות בלבבות בני ישראלימים אלו מסוגלים להגביר את האהבה 

  

בו להצטער בצרת אך ורק על ידי עבודת כל אחד ואחד, שיעורר ליאלא מעצמו, א בציבור אינו נמצא שכוח של 

אפשר לזכות לכוח הציבור, והימים הללו שבהם שלום וריעות, וכך מתוך אהבה ואחוה ו, זולתו ולשמוח בשמחתו

לחזק את כוח האחדות, ובכך נזכה ו ,מסוגלים לעורר את אהבת הלבבות ,ו לציבורני היחידים שנעשנזכרים עניי

  .כי"רא ,ונוכל אי"ה להקריב קרבן הפסח במועדו ,לגאולה השלימה במהרה ובזמן קריב
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