
 
 
 
 
 
 

 ביאור השפת אמת
 י"לפנימיות של רש

 ויקהל
  



 
 

 ויקהל
 

-------------------------------------------------- 

ה ַוַיְקֵהל א ת ֹמשֶׁ ל-אֶׁ ֵאל ְבֵני ֲעַדת-כָּ ר ִיְשרָּ ם ַוֹיאמֶׁ ה ֲאֵלהֶׁ ִרים ֵאלֶׁ ר ַהְדבָּ ה-ֲאשֶׁ ה ִצוָּ ם ַלֲעשת ְיהֹוָּ  :ֹאתָּ
-------------------------------------------------- 

 
 

 י"רש
 

 משה ויקהל
 

 ותרגומו  ,דבורו פי על נאספים הן אלא  ,בידים אנשים אוסף שאינו  ,הפעיל לשון והוא  ,ההר מן כשירד הכפורים יום למחרת
             ואכנש

 

 הכפורים יום למחרתביאור ענין 
 
 

 שפת אמת
 

 ה"הקב להם נתן בתשובה שחזרו ועתה מתאבלים היו י"בנ כי. ל"ז י"רש ש"כמ ההר מן כשירד כ"יוה למחרת. 'כו משה ויקהל
 עושין עדיין בשמחה עליהם שקבלו המצות כל ואיתא.הביאו גדולה בשמחה הנדבה כי. לשמחם המשכן נדבת מצות ברחמיו
 שהתנדבו ידי שעל לומר ויתכן. לעולם קבוע נשאר בשמחה ומצות תורה עול לקבל מחדש שהתחילו אחר לכן. בשמחה
 החג ימי בעבודת שמחה להם ניתן תשובות בעלי המה י"שבנ כ"יוה אחר. בסוכות שמחה ימי ליתןלהם לדורות זכו בשמחה

 תשובה שבעל יהשמחה"ע הכל ועיקר. אחד ענין הוא והסוכה המשכן מלאכת כי' ה לפני ושמחתם' כו לכם ולקחתם ש"כמ
 :השכינה להשראת זוכה' ית אליו בהתקרבותו שמח

  

 הפעיל לשון ויקהלביאור ענין 
 

 שפת אמת
 
 

 קדוש יאמר כ"א ואשוה תדמיוני מי ואל. בשם' ה קרא ראו בפסוק' ובמד. 'כו משה ויקהל כ"אח המסוה פרשת כתיב מקודם
 במכוון' הי הכל מ"מ. החטא שגרם אף כיבוודאי. 'כו כאדם אכן' כו אתם אלהים אמרתי אני דכתיב. 'כו עיניכם מרום שאו

. התורה לקבלת בראשית מעשה תורה שהקדימה כענין. הטבע באמצעות רק הראוי לתיקון לבוא להתחתונים א"א כי להראות
 לחזור והוכרחו המדריגה מזאת ונפלו קדוש יאמר כ"א מדאי יותר נתקרבו כאשר קולות בקולי בלוחותהראשונות' הי כי ואם

 מן יפה לך אין בלוחותאחרונות שאמרו כענין וזה בראשית מעשה תיקון שהוא המשכן עשיית וזה. הטבע פי על לתקן
 שאו ש"וזז. מזה א"במ ש"כמ ז"בעוה' כו בתשובה' א שעה יפה שאמרו כענין. הטבע תוך המוסתר הדרך זה הוא. הצניעות

 וזיכה הראשונה במעלה להשאר זכה ה"רע משה אך. ל"כנ בראשית הטבעומעשה באמצעות העבודה להיות' כו עיניכם מרום
 כי י"בנ לטובת' הי לא כי לומר וחלילה. המחנה מן עצמו ופירש האהל את יקח ומשה בפסוק ל"חז ש"כמ י"בנ כל את

 שהוא. יעקב קהלת מורשה ז"ועי משה לנו צוה תורה ש"וז. 'כו משה ויקהל עצמו ז"עי אדרבה אך. בעבורינו נפשו המסר"מרע
 באין י"כשבנ לעתים ז"עי. 'כו האהל לו הלקח"ומרע הראשונה במדריגה להשאר יכולין היו לא י"בנ כאשר לפרט הצריך כלל
 כל מסודר' הי מקודם כי. בשם ולפמים יקרא שמות לפעמים במדרש שם ש"וז. התורה את ה"מרע להם מוריש אז. האחדות אל

 י"ורש. 'כו משה ויקהל אז אחד להיות כשמתבטלין האחדות י"ע ונשאר. מזאת נפלו החטא ידי ועל.השורש באותו ישראל פרט



 גרם. מסוה פניו על ושם.לעצמו שפירש י"ע. ויקהל' הכ סמיכת זה כי שפיר אתי ש"מ ולפי. 'כו נפעל לשון ויקהל מדייק ל"ז
 :ש"וכמ ל"כנ בידיו אותם הקהיל שלא הפעיל לשון וזה. בכחו ונקהלו. ישראל בני לבות להטות בעבודתו

 
-------------------------------------------------- 

ֵאפֹוד ַהִמלִֻּאים ַאְבֵני ְוֵאת ַהֹשַהם ַאְבֵני ֵאת ֵהִביאו ְוַהְנִשִאם כז ן לָּ  :ְוַלֹחשֶׁ
-------------------------------------------------- 

 

 מתחלה נתעצלו הנשאיםביאור ענין ש
 

 י"רש
 

 הביאו והנשאם
 

 אמרו כך אלא  ,בתחלה התנדבו לא המשכן ובמלאכת  ,בתחלה המזבח בחנוכת להתנדב נשיאים ראו מה  ,נתן  'ר אמר
 והמלאכה שנאמר  ,הכל את צבור שהשלימו כיון  ,אותו משלימין אנו שמחסרין ומה  ,שמתנדבים מה צבור יתנדבו  ,נשיאים

  ,תחלה המזבח בחנוכת התנדבו לכך  ,'וגו השהם אבני את הביאו  ,לעשות עלינו מה נשיאים אמרו  ,).ז  ,לו שמות) דים היתה
             כתיב והנשאם  ,משמם אות נחסרה  ,מתחלה שנתעצלו ולפי

 
 שפת אמת

 
 יתירה במעלה שהוא מי צריך ביותר כי להראות והענין. 'ובמד י"ברש ש"ע' כו שנתעצלו י"ע' י חסר הביאו והנשאים בפסוק

 נופל האדם בהתרוממות אבל. הזריזות' א ישלכל העבודה בתחלת לכן. חסידות לידי מביא זריזות כי הזריזות במדת להחזיק
 לפני' כו מהיר איש חזית ש"כמ הזריזות בכח אותו להקדים במדריגה ממנו הפחות יכול לכן. גדול פחיתות וזה מהזריזות

 :ממדריגתו למעלה מקדים הזריזות י"שע. ל"כנ הוא. למצות מקדימין זריזין ש"כמ. הואמקדים כי. ממש לפני. יתיצב מלכים
  

-------------------------------------------------- 

אכָּה ז ה ְוַהְמלָּ ְיתָּ ל ַדיָּם הָּ אכָּה-ְלכָּ ּה ַלֲעשֹות ַהְמלָּ  :ְוהֹוֵתר ֹאתָּ
-------------------------------------------------- 

 

             ולהותרביאור ענין 
 

 י"רש
 

 המלאכה לכל דים היתה והמלאכה
 

             ולהותר  ,אותה לעשות משכן של המלאכה לכל  ,המשכן עושי של דים היתה ההבאה ומלאכת
 

 והותר
 

              ).כד  ,ג ב מלכים) מואב את והכות  ,).יא  ,ח שמות) לבו את והכבד כמו
 

 שפת אמת
 

 כל לא כי פשוטו פי על הענין ויובן. והותר דים אהדדי סתרי לישני' דב העולם מקשים. והותר' כו דים היתה והמלאכה בפסוק
 הנדבה הבאת במלאכת די' הי כי הכתוב זאתמגיד מול. האדם רצון כפי הפעולה לגמור. למעלה בשלימות עולין המעשים

 עבודת מכל אנחנו גם נזכה ואולי האי וכולי. בפועל לעובדא עלה שלא כמה והותר המשכן של המלאכה כל נעשה להיות
' הי המותר שגם כלומר ולהותיר י"רש ש"וז. למעלה למעלה י"כנס עליות בכללות חלק נקודהומשהו לו להיות לזכות האדם

 :המלאכה נגמר להיות גבוה חלק נתברר הנדבות רוב ומכל המלאכה להשלמות בהכרח
 


