
 

 מדוע טוו הנשים על גבי העיזים עצמן

וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה טוו את העיזים 
ופרש"י אומנות יתירה היתה, שמעל גבי העיזים טווין  )לה כו(

אותן. ומקורו בגמ' שבת )צט.(. וצ"ב מדוע הוצרכו הנשים לעשות 
 כך.

"פ מה שכתב המגן אברהם )סי' ש"מ סק"ג( וז"ל, ונראה לפרש ע
הטווה מן החי פטור שאין דרך טוויה בכך. ועפי"ז יש לפרש 
שהרי משה אמר להם שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת כמו 
שפי' רש"י )בפסוק ב'(, ורצו הנשים לעשות מצוות מלאכת 
המשכן, ולכך נשאן לבן בחכמה לטוות ע"ג העיזים עצמן וכך 

 פי שאין דרך טוויה בכך.פטורות ל
 מקרי דרדקי

 מדוע חשבו בנ"י שמלאכת המשכן דוחה שבת

ופרש"י הקדים להם  ששת ימים תעשה מלאכה וגו' )לה ב(
אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את השבת. 
ויש להקשות מדוע רק כאן אמר משה לישראל שמלאכת 

ת זה מיד כשצוה המשכן אינה דוחה את השבת, ולא אמר להם א
אותם על המשכן לעיל בפרשת תרומה, והרי מיד היו צריכים 

 לדעת שאין מלאכת המשכן דוחה שבת.
ונראה לומר שבתחילה כשצוה את בנ"י על המשכן לא היה צריך 
לומר להם שאין מלאכת המשכן דוחה שבת מפני שהיה פשוט 
להם לישראל שלא ידחה שבת, שהרי שבת הוי ל"ת שיש בו 

, וא"כ פשוט דעשה דמלאכת המשכן לא ידחה שבת, ולכך מיתה
 לא הזהירם על כך.

משא"כ כאן אחר חטא העגל שנאמר להם שהמשכן הוא כפרה 
על חטא העגל ויגרום להשראת השכינה על ישראל, היה צד 
לישראל שמלאכת המשכן תדחה שבת כמו קרבן התמיד שדוחה 

ין מלאכת את השבת, לפיכך הוצרך כאן להזהירם בפירוש שא
 המשכן דוחה שבת.

 מקרי דרדקי

כיצד מוכח שכונת הציווי על שבת היא אף ביחס 
 למלאכת המשכן ולא בפנ"ע

ופרש"י הקדים  ב(-ויקהל משה כו' ששת ימים וגו' )לה א
להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן לומר לך שאינו דוחה את 

יווים השבת. ויש לדקדק מהיכן נלמד כך, שמא אכן צוה להם ב' צ
 נפרדים על המשכן ועל השבת.

ונראה לפרש ע"פ מה שנכתב בזוהר שמשה הקהיל רק את עדת 
מהערב  בני ישראל ולא את הערב רב, והיינו שהפריד את בנ"י

רב, והטעם לכך כתב הזוהר משום שנצטווה שלערב רב לא יהא 
 חלק במשכן.

 

קשות דהניחא שהבדילם כשצווה על המשכן מפני והנה יש לה
שכך נאמר לו, אבל מדוע הבדילם כשצוה על השבת, והלא 

 בשמירת השבת מצווים אף הם.
אע"כ יש לומר שכאן לא נצטוו בעלמא על השבת אלא נצטוו על 
השבת ביחס למשכן, וכמו שפי' רש"י שנצטוו שאין מלאכת 

מהערב רב אף  "יהמשכן דוחה שבת, ולכך הבדיל משה את בנ
בציווי על שבת, ומעתה שפיר מה שפירש רש"י שמכאן שצוה 

 להם שמלאכת המשכן אינה דוחה שבת.
 בנין אריאל

 באלו הלכות דורשים בחג שחל בשבת

איתא במדרש, בכל התורה לא מצינו  ויקהל משה וגו' )לה א(
שנאמר ויקהל אלא כאן, לומר לך שאמר הקב"ה למשה עשה לך 

ש להם הלכות שבת בשבת. מכאן אמרו משה תיקן קהילות ודרו
להם לישראל שיהיו שואלין דורשין הלכות פסח בפסח הלכות חג 
בחג והלכות עצרת בעצרת. ויש לתמוה כיצד יש ללמוד להלכות 

 פסח בפסח ממה שהקהיל לדרוש להם הלכות שבת בשבת.
ונראה לפרש ובהקדם דידועה קושיית הר"ן מדוע הוצרך משה 

יו דורשים הלכות פסח בפסח, והא קיי"ל בגמ' )סוף לתקן שיה
מגילה וכן פסחים דף ו( של' יום קודם החג דורשים בהלכות החג, 
וא"כ כ"ש שבחג עצמו דורשים בהלכות אותו החג. ונראה לתרץ 
קושייתו דבודאי יש רבותא בכך שדורשים מהלכות פסח בפסח 

ים עצמו והוא כאשר פסח חל בשבת, דהו"א שמכיון שדורש
הלכות שבת בשבת א"כ אף בפסח שחל בשבת צריך לדרוש 
מהלכות אותה שבת, קמ"ל שאין דורשים מהלכות השבת אלא 

 מהלכות הפסח.
והנה ברש"י פירש גבי ויקהל משה שהיה זה ממחרת יוה"כ, 
ותיכף ומיד צוה להם משה ששת ימים תעשה מלאכה, והנה 

ה לא דרש להם ממחרת יוה"כ זה ד' ימים קודם לחג סוכות, ואפ"
משה מהלכות החג אלא מהלכות השבת, וקשה מדוע לא דרש 
מהלכות החג, וצ"ל שאותו היום שבת היה ובשבת היה דורש 
הלכות השבת ולא הלכות החג, מוכח מכך שבשבתות שבל' יום 
קודם לחג לא דורשים מהלכות החג אלא מהלכות השבת, שהרי 

מהלכות שבת משה דרש בשבת שבתוך הל' יום שקודם סוכות 
 ולא מהלכות החג.

וע"פ דברי רש"י מיושבת היטב קושיית הר"ן כמ"ש דה"פ, 
דאע"פ שבשבתות שבתוך הל' יום של חג אין דורשים מהלכות 
החג אלא מהלכות שבת, אפ"ה אם החג עצמו חל בשבת אין 

 דורשים מהלכות שבת אלא מהלכות החג.
שדורשים ועפי"ז נבוא אל המכוון בדברי המדרש שלמד מכאן 

בהלכות חג בחג דה"פ, שלא יכל המדרש לומר בעלמא משה 
 תיקן להם לישראל לדרוש הלכות חג בחג משום קושיית הר"ן,

שאם תיקן ל' יום קודם החג ודאי שבחג עצמו, ומדוע הוצרך 
לתקן על כך בנפרד, אבל אחר שאמר המדרש שהיה דורש להם 

 שבת והרי משה הל' שבת והוקשה כקושיין כיצד דרש מהלכות
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היה בל' יום שקודם החג, וע"כ צריך לומר שהיה זה בשבת, 
ובשבת שבל' יום קודם לחג דורשים מהלכות שבת ולא 
מהלכות החג, וא"כ שפיר הוצרך לתקן להם שבחג עצמו אפילו 
אם חל בשבת דורשים מעניני החג ולא מעניני השבת, ומיושב 

שבת ולא היטב שמאחר שבשבת שקודם לחג דרש להם הלכות 
הלכות החג, ע"כ הוצרך לתקן להם שבחג שחל בשבת דורשים 

 מהלכות החג ולא מהלכות השבת.
 דברי יהונתן

 מדוע חשבו ישראל שמלאכת המשכן תדחה שבת

ופרש"י, הקדים  ששת ימים תעשה מלאכה וגו' )לה א(
להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן לומר שאינו דוחה את 
השבת. והקשה המזרחי מדוע היה צריך להזהירם על כך, הא 
פשיטא שאינה דוחה שבת דהא שבת עשה ול"ת ומלאכת 

 המשכן רק עשה, ואין עשה דוחה ל"ת ועשה.
ונראה ליישב שהנה המשכן היה כדי לכפר על חטא העגל, 

ע הוצרכו משכן כדי לכפר על העגל, והא איתא וקשה מדו
בחז"ל דהשומר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור 
אנוש מוחלין לו, וא"כ אינם צריכים את המשכן כדי לכפר על 
העגל ודי להם שישמרו שבת כהלכתו בכדי שימחל להם חטא 

 העגל )עי' באוה"ח הקדוש(.
ראל לומר סברא זו, וע"פ קושיא זו יש ליישב היטב שחשבו יש

שאם באמת אפשר לכפר על העגל ע"י השבת מדוע צריכים 
הם לעשות משכן, אלא ע"כ שהמשכן הוא יותר כפרה על 
העגל משמירת שבת, וא"כ ע"כ שהמשכן חשוב יותר מהשבת, 
ולכן חשבו ישראל שמלאכת המשכן תדחה שבת, קמ"ל שאין 

קושיית מלאכת המשכן דוחה שבת כמו שכתב רש"י, ומיושבת 
 המזרחי.

ומה שבאמת הוצרכו למלאכת המשכן ולא די בשמירת השבת, 
י"ל בתרי אנפי: א. שמירת השבת כהלכתו קשה יותר שיש בה 
הרבה מיני דיקדוקים וזהירות, ב. במשכן היתה מעלה שעדות 

 הוא לישראל שהקב"ה משרה שכינתו עליהם.
 אמרי יצחק

מהיכן נלמד שהבערה לצורך הארה שלא הייתה 
 במשכן אסורה בשבת

יש  לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום השבת )לה ג(
להקשות מדוע הזהירה התורה דוקא על הבערה מתוך כל הל"ט 

 מלאכות.
וע"ד הפשט י"ל שהנה הבערה יש בה כמה אופנים, יש הבערה 
כדי לכלות את הדבר באש, ויש הבערה כדי להאחיז את האש 

 די להאיר.)עי' רמב"ם הל' שבת(, ויש הבערה כ
והנה קיי"ל שכל מלאכה שהיתה במשכן חשובה היא ואסורה 
בשבת )עי' תוס' ריש ב"ק(, ומעתה יל"ע איזה חלק של הבערה 
נחשב מלאכה חשובה, דיש להסתפק האם הבערה כדי להאיר 
נחשבת מלאכה חשובה שהרי לא היה דוגמתה במשכן, שהרי 

לצורך  בכדי להאיר היה להם עמוד ענן, נמצא א"כ שהבערה
הארה לא היתה במשכן ואינה מלאכה חשובה, וא"כ הו"א 
שהבערה לצורך הארה לא תאסר בשבת שלא היתה במשכן 
ולא נחשבת מלאכה, לזה קמ"ל קרא דוקא הבערה לומר שכל 

 ההבערות נאסרו בשבת ואף הבערה לצורך הארה.
ומהו באמת הטעם שאף זה נאסר, והא סו"ס לא היתה הבערה 

 לא נושבת  ארץ  אל   כשיגיעו שהרי  ליישב  ש ישכזו במשכן, 

יהיה להם עמוד ענן, ושם כן יצטרכו הבערה במשכן לצורך 
הארה, וא"כ אף זה מלאכה שיש במשכן וחשובה מלאכה 

 ונאסרה.
 מהרי"ל דיסקין

 פקודי

המשכן נצרך משום שקיבלו את התורה ממשה 
 ולא מהקב"ה

אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי משה 
נראה לפרש מקרא זה באופן נפלא ע"פ מאי דאיתא  )לח כא(

במדרש )שה"ש רבה פ"א ס"ד(, בשעה שאמרו ישראל נעשה 
ונשמע נעקר יצר הרע מליבם, וכשחזרו ואמרו דבר אתה עמנו 

 ונשמעה חזר יצר הרע למקומו.
וע"פ מדרש זה יש לפרש הפסוק בתהילים לו עמי שומע לי 

ה"פ, "לו עמי שומע לי" ר"ל ישראל בדרכי יהלכו )פא יד( ד
שאמר הקב"ה אם עם ישראל היה שומע לי ומקבל ממני את 
עשרת הדברות, היה נעקר יצה"ר מלבם, וממילא "ישראל 

 בדרכי יהלכו" שלא יהיה להם יצה"ר.
וי"ל שאף בפסוק כאן רמוז כך, שהנה גבי המשכן איתא 
במדרש אל תקרי משכן אלא משכון, שנתמשכן בעד 

של ישראל, הרי שהמשכן בא לכפר על עוונותיהם עוונותיהם 
של עם ישראל, וכך הוא פירוש הפסוק "אלה פקודי המשכן 
משכן העדות", ר"ל כך תעשו את המשכן שהוא משכון לכפר 
על עוונותיכם, ומה הטעם שיש עוונות לעם ישראל משום 
שיש להם יצה"ר, והטעם שיש להם יצה"ר הוא משום "אשר 

כלומר מחמת שהקב"ה לא נתן את התורה פקד על פי משה", 
בעצמו אלא רק ע"פ משה, לכן חזר להם היצה"ר וחוטאים 

 וצריכים את המשכן שיכפר עליהם.
 גבעת פנחס

 לקיחתו של הארון היא נתינתו כקבלת אדם חשוב

הנה בכל הכלים  ויקח ויתן את העדות אל הארון וגו' )מ כ(
יקח. עוד פלא נאמר רק ויתן, ותמוה מדוע כאן נאמר אף ו

 מדוע נאמר לשון כפול ויתן ויקח.
ונראה לפרש ע"פ מה דאיתא בגמ' קידושין שאשה שנתנה 
מתנה לאדם חשוב לשם קידושיה וקיבל ממנה מקודשת, שזה 
שאדם חשוב מסכים לקבל מתנה ממישהו זה נחשב נתינה, 
וכבר באלשיך פירש בזה את זה שכתוב ויקחו לי תרומה ולא 

ה שהקב"ה הסכים לקחת מישראל נחשב כתיב ויתנו, שז
 נתינה.

והנה כל כלי המשכן שמשה עשה לא היו חשובים כ"כ ביחס 
למשה שהיה חשוב מהם, וא"כ זה שמשה עשה אותם נחשב 
שהם התכבדו במשה שעשאן ולא משה התכבד בהם, משא"כ 
ארון העדות שהיה חשוב שבכלים וחשוב אף ממשה, בו משה 

 את העדות.היה מתכבד שזכה ליתן בו 
ולפי"ז מיושב היטב שבכל הכלים נאמר רק ויתן, כלומר 
שמשה עשה ונתן, משא"כ בארון שמשה שם בו את העדות 
הרי שבעצם מה שנתן בארון את העדות חשיב לקיחה, 
שהארון שהיה חשוב ממנו לקח ממנו את העדות, ונמצא 
שעצם הלקיחה נחשבת נתינה בכך שנתן לו הארון את הלקיחה 

לקחת ממנו, לכן בזה כתוב ויקח ויתן שהלקיחה של  שהסכים
 הארון את העדות היא היא הנתינה.

 אמרי שפר )להגר"ש קלוגר(
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