
 

 כיצד הוריד משה הנותר מתרומת בנ"י לקדושה קלה

יש להקשות  אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו' )לח כא(
מדוע כתבה תורה ב' פעמים משכן, אכן איתא במדרש אמר 
משה לפני הקב"ה עשינו את מלאכת המשכן והותרנו, מה נעשה 

פה תואר על בנותר, אמר לו לך ועשה בהם משכן העדות. ופי' בי
המדרש רבה )שם( שאמר לו הקב"ה עשה בהם משכן העדות 

 היינו שיעשה בהם בית ועד לתלמוד עיי"ש.
והקשה בספר בנין אריאל שהרי משה היה גיזבר ציבור על 
מלאכת המשכן, וא"כ היאך הותר לו להוריד מה שנותר 
מתרומות המשכן לקדושה קלה, והא קיי"ל בטשו"ע )או"ח סי' 

חר שבאו מעות לידי גזבר אינו יכול להורידם לקדושה קנ"ג( שלא
קלה, ותי' בבנין אריאל שמה שנותר מתרומת המשכן לא היה 
ע"פ דרך הטבע אלא ע"פ הברכה, ומותר הנותר ע"י ברכה אפשר 

 שיכול הגיזבר להורידו לקדושה קלה עכ"ד.
ונראה ביאור הענין דאיתא בגמ' )תענית ח( דאין הברכה שורה 

הסמוי מן העין, וכתב בתוס' )שם( שמה שמתרבה ע"י אלא בדבר 
ברכה הרי הוא כהפקר ואין לו בעלים, עיי"ש בביאור דבריו. 
מעתה נבוא להבין שאלת משה לקב"ה מה יעשה בנותר, שמכיון 
שנתרבה ע"י ברכה חשיב כהפקר שאין לו בעלים, וא"כ לא 
חשיב שישראל הביאוהו שהרי חשיב הפקר, והרי למלאכת 

בעי דוקא ממון שהביאו ישראל, נמצא שמה שנתרבה  המשכן
פסול למלאכת המשכן שאינו בגדר ממון שהביאו ישראל, 
שמאחר שנתרבה ע"י ברכה חשיב ממון הפקר, ומכיון שאסור 

 למלאכת המשכן שאל משה לקב"ה מה לעשות בו.
והנה איתא בגמ' )קידושין נט.( שר' אבא קנה שדה אשר ר' גידל 

לא חשיב מהפך בחררה, וכשנודע הדבר רצה לקנותה וממי
שניהם לא רצו להשתמש בקרקע, ונקראה ארעא דרבנן ופרש"י 
הפקר לתלמידים, הרי לנו שמכיון שלא היו בעלים לשדה הזו 
והוי הפקר נתנוה שתהא לתלמידים, ולפי"ז ה"ה הכא שהנותר 
היה הפקר אמר לו הקב"ה עשהו בית ועד לתלמידים והיינו 

 לחכמים.
אתי שפיר מה שפי' היפ"ת דהיינו בית ועד לחכמים  ולפי"ז

דומיא דארעא דרבנן, ושפיר נמי שמכיון שנתרבה ע"י ברכה הוי 
הפקר ונאסר למלאכת המשכן, ולפיכך הוכרח משה להורידו 
לקדושה קלה ולעשותו לארעא דרבנן מכיון שהיה הפקר ונאסר 

 למשכן.
 עצי חיים חלק שני דרושים

 זהאם מהני תשובה על ע"

איתא במדרש, זה  אלה פקודי המשכן משכן העדות )לח כא(
שאמר דוד ע"ה עשה עמי אות לטובה, וכמה דאת אמרת וישם 
ה' אות לקין ע"כ. וכבר הובא בחוט המשולש בפרשתינו, עיי"ש 

והנראה בזה ובהקדם  איך שביאר, ויש להבין דברי המדרש.
ון האם דבספר כפות תמרים בתוספת יוה"כ )יומא פו:( כתב לד

 עיי"ש,  בעיקר   כפירה   ועל    ע"ז  על    תשובה  מהני 
 

והנה איתא בגמ' )ע"ז ד:( לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן 
פתחון פה לבעלי תשובה עי"ש, הרי להדיא שמהני תשובה אף 

דאיתא שם בגמ' לא דוד ראוי לאותו לע"ז, אומנם יש לדחות 
מעשה ולא ישראל ראויין לאותו מעשה כו', לומר לך שאם חטא 
יחיד אומרים לו כלך אצל יחיד ואם חטאו ציבור אומרים להו לכו 
אצל ציבור, והנה דוד הרי לא חטא בע"ז ואומרים לו כלך אצל 
יחיד, מבואר בגמ' שמה שחטאו ישראל בעגל וכן מה שחטא דוד 

זה בכדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, והנה דוד לא חטא  היה
בע"ז, וא"כ דלמא דוקא לרבים מהני תשובה על ע"ז כמו בעגל 
אבל ליחיד לא מהני תשובה על ע"ז, שמדוד אפשר ללמוד 
שמהני תשובה על עבירות בעלמא אבל לא על ע"ז, וחוזר ספיקו 

 של הכפות תמרים האם מהני תשובה על ע"ז.
תא גם גבי דוד בגמ' )סנהדרין קז.( שבקש לעבוד ע"ז אומנם אי

עיי"ש, ואע"פ שבסוף לא עבד דוד ע"ז אבל מ"מ חשב לעבוד 
ע"ז, והרי בע"ז חייבים על מחשבה כמעשה כדאיתא בגמ' 
קידושין )מ.(, וענין זה הרי נמחל לדוד, הרי שמהני תשובה בע"ז 

ובה גם ביחיד, אלא שעדיין יש לדחות שמא אכן לא מהני תש
ביחיד על ע"ז, ומה שהועיל בדוד הוא משום שהיה מלך ומלך 

 עדיף מציבור )כמבואר בגמ' ר"ה ח: עיי"ש(.
הנה גבי קיין מצאנו שהיה כופר בעיקר וכדאיתא במדרש וברש"י 
שנעשה כגונב דעת עליונה, ואיתא במדרש )בראשית רבה סוף 

אמר  פר' כב( שפגע אדם הראשון בקין ואמר לו מה נעשה בדינך,
לו עשיתי תשובה ונתפשרתי, ואיתא שם שעשו אותו לבעל 
תשובה שנתקבלה תשובתו, הרי מקין שגם יחיד יכול לעשות 
תשובה על ע"ז וכפירה בעיקר, אומנם גם זה אפשר לדחות 
שמכיון שנהרג הבל ושת עדיין לא נולד נמצא שהמשך העולם 

וא"כ אמור היה להיות רק דרך קין, נמצא שרבים צריכים לו, 
אפש"ל דחשיב זה כרבים ולכן מהני תשובה ואי אפשר להוכיח 

 ממנו.
העולה עד עתה שאין להוכיח גבי יחיד, אומנם גבי מלך חזינא 

 שמהני תשובה אע"פ שהוא יחיד משום שחשוב יותר מציבור.
אומנם לגבי קין יש לעיין שמא אכן לא נמחל לו עוונו שכפר 

ה' לקין אות לבלתי הכות בעיקר, שהרי כתוב הרי לגביו וישם 
אותו ופרש"י שנתיירא מבהמות וחיות רעות שלא יהרגוהו, 
ובפשטות אפשר לפרש ע"פ דברי הגמ' בכתובות )ל:( דאף בזמן 
הזה שבטלו דין ארבע מיתות בי"ד, ארבע מיתות לא בטלו, ומי 
שנתחייב סקילה או נופל מן הגג או חיה אוכלתו, והנה קין שכפר 

ילה לפיכך פחד שהחיות יהרגוהו ולזה ביקש בעיקר נתחייב סק
אות מהקב"ה, ומהא שחשש שמא יהרג ע"כ שלא נתקבלה 
תשובתו שאם נתקבלה לא היה לו לירא, אומנם אפש"ל לאידך 
גיסא שמכך שנתן לו הקב"ה אות ע"כ שאכן מחל לו הקב"ה על 

 חטאו שכפר בעיקר.
עמי מעתה נבוא להבין המדרש היטב, שביקש דוד מהקב"ה עשה 

 אות לטובה דהיינו שאפשר לפרש את האות שעשה ה' לקין 
 לשמירה,   לו   נתנה   ולכן  לו    שמחללטובה   או  דרכים,  בשני 
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אפשר לפרש לרעה שלא מחל לו ונתנה לו רק כדי שלא אך 
ידרסוהו חיות רעות, וביקש דוד מהקב"ה שיחשב האות שהיה 
לקין לטובה והיינו שמחל לו הקב"ה על שכפר בעיקר, וא"כ 
ע"כ שמהני מחילה על ע"ז וכפירה בעיקר, וא"כ אף לו ימחל 

 הקב"ה על מחשבתו לעבוד ע"ז.
י אלה פקודי המשכן פרש"י ומובן לפי"ז המדרש, שהנה גב

עדות היא לישראל שויתר להם הקב"ה על חטא העגל, וא"כ 
שויתר להם ע"כ שמהני מחילה על ע"ז, ועתה שפיר שאמר 
דוד עשה עמי אות לטובה למחול על חטא ע"ז, אך שמא 
תאמר שאין ללמוד מחטא העגל שמהני מחילה על ע"ז משום 

וסיף דוד ובקש וכמו שהם רבים ורק לרבים מהני מחילה, לזה ה
דאת אמרת וישם ה' לקין והיינו כקין שנמחל לו על שכפר 
בעיקר, וש"מ דמהני תשובה אף ליחיד, ואם תאמר שקין נמי 
חשיב רבים מפני דרבים אתי מיניה, א"כ הכי נמי מלך שדינו 
כרבים שיועיל בו מחילה, לכך ביקש דוד עשה עמי אות 

 לטובה.
 יציב פתגם

 לישראלכיצד מחל הקב"ה 

וכתב רש"י  אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו' )לח כא(
משכן העדות, עדות לישראל שויתר להם הקב"ה על חטא 

 העגל שהרי השרה שכינתו בתוכם.
ויש להקשות ע"פ מאי דאיתא בגמ' ב"ק )נ.( אמר ר' חנינא כל 
האומר הקב"ה ותרן יותרו חייו, וכיצד א"כ פי' רש"י שהקב"ה 

טא העגל, ויש ליישב ע"פ מאי דאיתא בגמ' ויתר להם על ח
מס' ע"ז )ד:( אמר ר' יוחנן משום רשב"י לא דוד ראוי לאותו 
מעשה ולא ישראל ראויין לאותו מעשה, אלא למה עשו, לומר 
לך שאם חטא יחיד אומרים לך כלך אצל יחיד ואם חטאו ציבור 
אומרים להם לכו אצל ציבור, ופרש"י לומר לך גזירת מלך היתה 

 יתן פתחון לשבים דהיינו שחטאו רק כדי להורות תשובה.ל
והנה איתא בגמ' מס' שבת )נו.( כל האומר דוד חטא אינו אלא 
טועה שנאמר ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו )שמואל א 

יד(, וכי אפשר לומר שאם חטא היתה שכינה עמו, אלא ע"כ -יח
 שלא חטא.

דות לישראל ולפי"ז נראה לפרש דה"ה גבי ישראל, שע
שהקב"ה ויתר להם ר"ל שהרי חטאו רק כדי להורות תשובה, 
וא"כ ע"כ שימחול להם, והראיה לכך שהרי השרה שכינתו 
בתוכם וא"כ מוכרח להיות שויתר להם, ואי"ז נוגע לענין כל 
האומר הקב"ה וותרן שהרי חטאו רק כדי להורות דרכי תשובה 

רים שהביא מדרש לרבים )א ה(. )ועי' בספר חוט המשולש בשע
אלא פקודי המשכן משכן העדות, זה שאמר דוד ע"ה עשה 
עמי אות לטובה וגו', ולפי הפי' הנ"ל שפיר שייכים הענינים 

 כהנ"ל ודו"ק.(
 בפקודיך אשיחה

 ההוכחה מבצלאל ששלוחו של אדם כמותו

ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו )לט 
ישראל, והלא בנ"י לא עשו כי  יש להקשות מהו ויעשו בני לב(

 אם בצלאל ומדוע מתייחסת העשיה לישראל.
וי"ל דאתא לאשמועינן דשלוחו של אדם כמותו וכל העשיה 
של בצלאל מתייחסת אף לעם ישראל, ואע"פ שלא ישראל 
שלחוהו אלא הקב"ה, מ"מ י"ל שמכיון שהסכימו ידיהם על כך 

 מותו.הרי זה חשיב כאילו שלחוהו, ושלוחו של אדם כ
 אור החיים

 

 האם בצלאל קנה את שבח הכלים

כתב באור  ויעשו בנ"י ככל אשר צוה ה' וגו' )לט לב(
החיים הקדוש שאע"פ שלא הם עשו אלא בצלאל, החשיבה 

 להם התורה את העשיה משום ששלוחו של אדם כמותו.
ברם יש להקשות דהא קיי"ל אומן קונה בשבח כלי וממילא 

ים, ותו מה שייך למימר על כך בצלאל קנה את השבח בכל
ויעשו בנ"י ששלוחו של אדם כמותו, והרי בנ"י הביאו את 
החומר לבצלאל ובצלאל יצר ממה שהביאו את כלי המשכן, 
וא"כ קנה את הכלים שהם בעצמותן שבח שלו, ושוב 
כשהביאם למשכן חשיב כלי של בצלאל ולא של בנ"י והדרא 

 קו' לדוכתה.
אן כשיטתו של הקצוה"ח, ובהקדם ונראה ליישב ולהוכיח מכ

דנחלקו הקצוה"ח והנתיה"מ באומן שקיבל עליו לעשות 
בחינם אם גם הוא קונה בשבח כלי או לא, שי' הנתיה"מ )סי' 
ש"ו סק"ד( שאף בחינם קונה בשבח כלי. אך שי' הקצוה"ח )סי' 

 ש"ו סק"ג( שאינו קונה בשבח כלי.
ה בשבח כלי והנה אי נימא כהנתיה"מ שאף בחינם אומן קונ

אזי לא מבעיא לשיטת מוהר"ש הלוי )הובאה בקצוה"ח( 
שקונה את גוף הכלי, אלא אף לשי' התרומת הדשן שקונה רק 
את השבח, מ"מ הרי שלא התקיים בכך הציווי של ועשו שהרי 

 את השבח לא הם עשו אלא בצלאל עשאו ואף קנאו.
 אלא ע"כ כשי' הקצוה"ח שבחינם אין אומן קונה בשבח כלי,
ומכיון שכך שפיר היטב שמאחר שבצלאל עשה הכל בחינם 
לא קנה בשבח כלי ואף אחר שהשביחו שייך לישראל, ושפיר 
הלשון ויעשו דשלוחו של אדם כמותו, שהרי מאחר שאין 
הכלי נקנה לאומן הרי שהוא רק שלוחו של בעה"ב לפיכך 

 נאמר ויעשו בני ישראל.
 פרדס יוסף

אשר ציוה ה'  מה הרבותא בכך שבנ"י עשו ככל
 במשכן

ותכל כל עבודת משכן אהל מועד ויעשו בני ישראל ככל 
לכאו' תמוה שהרי  אשר צוה ה' את משה כן עשו )לט לב(

פשוט שעשו בנ"י כאשר צוה ה', ומדוע בגמר מלאכת המשכן 
 כותבת התורה זאת בפירוש.

ונראה לפרש שהרי קיימא לן בגמ' סוכה )כה( שהעוסק במצוה 
ה, נמצא שכאשר עסקו בנ"י במלאכת המשכן פטור מן המצו

הרי שנפטרו משאר מצוות, ולזה אתא קרא בסוף מלאכת 
המשכן להשמיענו ויעשו בנ"י וגו' דלא אתי על מלאכת 
המשכן שאותה פשיטא שעשו כאשר ציוה ה', אלא נאמר על 
שאר מצוות, שאחר שגמרו את מלאכת המשכן וכבר לא עסקו 

במצוות שציוה ה' וזו כוונת  במצוה זו עתה נתחייבו בשאר
 הפסוק.

ויש ליתן טעם לכך שבשעה שעסקו במלאכת המשכן נפטרו 
משאר מצות, שהרי אי לאו שהסמיכה תורה בריש פר' ויקהל 
את מצות שבת למלאכת המשכן הו"א שאף שבת החמורה 
תידחה מפני מלאכת המשכן, והרי שגבי שבת החמורה כתבה 

מפני מלאכת המשכן,  התורה פסוק מיוחד שאינה נדחית
משא"כ שאר מצות כן נדחו מפני מלאכת המשכן, ולזה שפיר 
הביאור הנ"ל שכוונת התורה שאחר שנגמרה מלאכת המשכן 

 חזרו לקיים כל המצוות שציוה ה' את משה.

 אמרי שפר להגר"ש קלוגר

 לע"נ מוקדש  
  זצ"ל צבי אריה ב"ר אפרים זאב רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 מוקדש לע"נ 
  "לצז יעקב יצחק שיינברג ב"ר פנחס חיים רבי

 ת.נ.צ.ב.ה. -שבכ"ז באדר א' פקידת שנתו 

 


