
  

 

   ������� נא לשמור על קדושת הגליון  �������

 לפרשהפנינים 
 
כל פרשת ויקהל תמוהה. למה הי'ה צריך  

לחזור על כל המעשים עוד פעם, הרי נתבארו 
כבר באר היטב? והי'ה לכתוב לקצר ולומר 

  שעשו כמו שנצטוו?
ונראה לומר, דהנה בגמרא (בכורות יז) מביא 
ראי'ה שאפשר לצמצם בידי אדם (לעשות 
מידה משקל או שום דבר אחר בדיוק נמרץ) 
ממידות הכלים שבמקדש וממידות המזבח 
(שנצטוו לעשותן לפי מידה ידועה, וצמצמו יפה 

רש"י)  –ועשאום באמותיהם המצומצמים 
 ודוחה הגמ' הראי'ה: שאני התם, דרחמנא

אמר עביד (ועשית) וכל היכי דמצית למיעבד 
רש"י). אם  –ניחא ליה (ובאמת לא צמצמו יפה 

כן אנו רואים, שבציווי אין עיכוב בכל שהוא, 
ם. לכן מפרשת התורה צאם לא יכולים לצמ

בויקהל כל פרט ופרט, לומר שעשו הכל בדיוק, 
  כמו שנאמר להם לעשות כן עשו.

  )הרב זאב סולביצ'יק(

  
בני ישראל  תמשה את כל עד "ויקהל

אלהם אלה הדברים אשר צוה ד'  רויאמ
                                      לעשת אתם"        

  (לה, א)
כידוע  – ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

נחרב המקדש בעוון שנאת חינם. לעולם 
משמשים הפירוד והמחלוקת גורם לערעור 
היסודות. לכן בהקמת המשכן הקהיל משה 

המשכן  תאת כל עדת בני ישראל. השלמ
  )אור פני משה( תלוי'ה בשלימות העם ואחדותו.

  
במתן  –ויקהל משה את כל עדת בני ישראל 

ב): ויחן שם תורה התאחדו, כנאמר (יתרו יט, 
ישראל, כאיש אחד בלב אחד (רש"י). בעגל 
נתפרדו, חרב איש ברעהו. והנה תכלית המשכן 
היתה לכפר על מעשה העגל, לכן השתדל משה 
להקהילם, למען יחזרו למצבם שבו היו 

  ארץ חמדה)(                             במעמד הר סיני.
  

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל  ויאמר 
להלן: ששת ימים תעשה מלאכה  –אלהם 

וביום השביעי יהי'ה לכם קדש שבת שבתון 
לד'... איתא בגמרא (שבת קיח): כל המשמר 
שבת כהלכתה אפילו עובד עבודה זרה כדור 
אנוש מוחלין לו. ולכן אחרי מעשה העגל 
הקהיל אותם משה ואמר להם אף על פי 
שחטאתם, עבדתם עבודה זרה, יש לכם 
תשובה: תשמרו את השבת כהלכתה ויכופר 

  )שארית יעקב(                                           ם.כל
  

  

  

  
המפרשים  – אלה הדברים אשר צוה ד' לעשת

מקשים על הלשון לעשות, הרי מצות השבת 
היא שלא לעשות? נראה לומר לפי חז"ל (שבת 

 –צז) כי למדו ל"ט מלאכות ממשכן. "אלה" 
ג' הרי ל"ט. אם כן  –ל"ו ו"דברים הדברים" 

הפשט הוא: אלה הדברים אשר צוה ד' לעשות 
במלאכת המשכן. ששת ימים תעשה מלאכה זו 

ואין מלאכת  –במשכן, וביום השביעי תשבות 
  המשכן דוחה שבת.

לפי חז"ל (קידושין לט): ישב ולא  רעוד יש לומ
 –. וזה המצועבר עבירה נותנים לו שכר כעושה 

  )פ' י'(                                      לעשות!             
"ששת ימים תעשה מלאכה וביום 
השביעי יהי'ה לכם קדש שבת שבתון לד' 

  (לה, ב)כל העשה בו מלאכה יומת"              
אלה הדברים אשר צוה ד' לעשת אתם ששת 

מלאכה וביום השביעי יהי'ה  הימים תעש
על ידי שמירת שבת מגיעים  – לכם קדש

לקיים את "אלה הדברים אשר צוה ד'" כי 
היסוד של התורה כולה. כל המשמר א ישבת ה

  שבת כאילו קיים כל התורה כולה (פסיקתא).
  )החוזה מלובלין( 

  
שקל הוא רמז לנשמה. שקל  – מחצית השקל

בגימטריא נפש. כל יהודי ניתנת לו מן השמים 
מחצית נשמה, ומוטל עליו להעלות את 
המחצית האחרת בעבודת השם ובמעשים 

אל המחצית טובים, שתהא שוה במדריגתה 
  )אדמו"ר ר' חנוך מאלכסנדר(                 הראשונה.

  
וביום השביעי יהי'ה לכם קדש שבת שבתון 

א מקור ישבת אין בו מעשה ובכל זאת ה – לד'
הברכה לששת ימי המעשה, "מהאי יומא 
מתפרנסין כל יומא שתה" (זוהר). והרי כתוב 
"וברכך ד' אלוקיך בכל אשר תעשה", משמע 
שצריך מעשה שיה'ה כלי שתשרה עליו הברכה. 
אלא, ההנאה ועונג שהאדם מקבל מקדושת 
שבת, חשובים מעשה. וכך אמר אבי אדמו"ר 

פירוש הדברים המקלט) ב –ז"ל (בעל אבני נזר 
"לעשות את השבת לדרתם" (עפ"י תוס' ב"ק 

  לב, דהנאה אחשבה כמעשה). 
  )אדמו"ר ר' שמואל מסוכצ'וב(                                 

  
שבת שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. אמר 

תזכו לשמור שבת,  םלהם הקב"ה לישראל את
  י עליכם כאילו שמרתם את כל נמעלה א

  

  
  

שבתורה, ואם חיללתם אותה מעלה המצוות 
ללתם כל המצוות (שמות אני עליכם כאילו חי

  בה פרשה כ"ה).ר
כל המשמר שבת כאילו קיים כל התורה כולה  

(פסיקתא). ההסבר הוא לפי הגמרא (שבת י): 
ש לי יאמר לו הקב"ה למשה: מתנה טובה 

בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה 
חתן את לישראל. ואם הכלה מחזירה ל

המתנות שנתן לה, הרי זה מוכיח שהיא אינה 
רוצה בו והשידוך נתבטל. כמו כן השבת: אם 
אין שומרים את השבת, הרי שמחזירים את 
המתנה שנתן לנו אלקים, ובזה אנו מראים 
שאיננו רוצים חלילה בקשר שבין ישראל 

  )החפץ חיים(                                            להקב"ה.
  

מעולם לא זזה שכינה מישראל בשבתות וימים 
טובים ואפילו בשבתות של חול (זהר קרח 

ף יקעט). ההסבר הוא: הדין הוא שמצוה להוס
"ח סי' רס"א), ואותה מחול על הקודש (או

דין שבת וזה נקרא שבת של  תוספת יש לה
  )ייטב לב(        חול, וגם אז יש השראת השכינה.

  
לכם קדש שבת שבתון וביום השביעי יהי'ה 

אף ה"לכם" יהי'ה קודש, שתאכלו  –לד'
  החיד"א)( ותתענגו בשבת בקדושה וטהרה.       

  
וביום השביעי יהי'ה לכם קדש שבת שבתון 

צריך להכניס את לה' בחלק של לכם, כי  – לד'
  )מטעמים(                           שבת היא כולה לה'.

  

  
קדש שבת שבתון וביום השביעי יהי'ה לכם 

ובפרשת בשלח (טז, כג) כתוב: "שבתון  –לד'
'". קודש לבסוף? רמז למה דשבת קודש ל

שאמרו חז"ל "זכור ושמור, זכור מלפניו ושמור 
מלאחריו. מכאן אמרו שמוסיפין מחול על 
הקודש" (ילקוט שמעוני יתרו רצ"ה). לכן נכתב 

שבת  תותוספז על וכאן קודש קודם, לרמ
מלפניו. ובפרשת בשלח נאמר קודש אחר שבת 

  שבתון, לרמז על תוספות שבת מלאחריו.
  רבינו בחיי)(                     

  
וביום השביעי יהי'ה לכם קדש שבת שבתון 

תשא כתוב -בפרשת אמור וכן בפרשת כי –לד'
שבת שבתון, ואילו בפרשת יתרו וכן בפרשת 

וביום 'ואתחנן אין כתוב שבת שבתון אלא 
אפשר לבאר על פי מה  –. ולמה? 'השביעי שבת

דאיתא (ברכות לה): "בזמן שישראל עושין 
רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי 

ם אחרים". ואם כן כל ששת ימים המעשה אצל
מעין שבת, ויום השבת הוא להם שבת שבתון. 

  אבל "בזמן שאין עושין רצונו של מקום

  מברכין חדש אדר ב
  חלקים 15 . דקות31  .9המולד ליל רביעי שעה 

 ראש חדש בימים חמישי שישי.



מלאכתן נעשית על ידי עצמן", לאלה יום 
- השבת הוא שבת בלבד. ולפי זה כאן ובכי

תשא ובפרשת אמור שנאמר בהן תעשה או 
יעשה בצירה וקמץ (בניין נפעל), שמשמעו 

בעושין  –שמלאכתן נעשית על ידי אחרים 
ב: וביום השביעי שבת כתו -צונו של מקוםר

בפרשת יתרו בפרשת ואתחנן  ושבתון. ואיל
ד (בניין קל), לפי וכתוב ששת ימים תעב

שעובדים בעצמם בששת הימים, ולכך כתוב 
         .'וביום השביעי שבת..'בהם רק 

  הרב דב בר הכהן רפפורט ממז'יבוז')(   
  

חז"ל אומרים (ביצה טז)  –שבת שבתון לד'
כי בשבת מקבל כל אחד מישראל נשמה 
 יתירה. כי הנסיון של שמירת שבת הוא גדול

מאד, והי'ה צורך לשתף ליצר הטוב עוד 
  נשמה, ושניהם יחד יתגברו על היצר הרע.

  ר' מרדכי בנעט)(                                               

  
 ךמובא בזוהר: ובגין כ –שבת שבתון לד'

איקרי שבת, מה שבת שמא דקב"ה דאיהו 
שלים מכל סיטרוי. אפשר להסביר לפי דברי 
המהרש"א על דברי חז"ל (שבת נה): חותמו 
של הקב"ה אמת, כי אמת עולה במספר קטן 

ע ככל שאתה מכפילו יעלה שפר תסתשע, ובמ
י"ח, עולה  –תשע, ב' פעמים תשע  לך תמיד

כ"ז,  –ג' פעמים תשע  במספר קטן תשע.
במספר קטן תשע וכן עולם. ולכן אין בו שינוי 
חילוף ותמורה. וכן שבת עולה במספר קטן 
תשע, הוא השם של הקב"ה והוא שלם מכל 

  דבש וחלב)(                         סיטרוי.                 

  
ינה שהנוטריקון של שבת:  –שבת שבתון לד'

ראובני ואתחנן). היו ענוג (ילקוט תשבת ב
מעשה משנים ופירשו  יכמה חסידים ואנש

שבת תענוג. ומספרים על לימוד ב –ינה ש
הצדיק ר' נעט מאוורוטש שלא הי'ה ישן כלל 
בשבת ובליל שבת הי'ה לומר כל הכ"ד 
פרקים של מסכת שבת. הוא הי'ה אומר: 

ון לא הי'ה ישן מעולם ביום, אהקיסר נפולי
הוא הי'ה אומר: בשעה שאני ישן איני קיסר, 
וחבל להחמיץ בשינה את המלוכה לזמן מה. 

  )לפי ס' שיח אבות( והרי שבת היא מלכתא.    

  
בפרשת כי תשא  – כל העשה בו מלאכה יומת

טו) נאמר: מחללי'ה מות יומת. כל -(לא, יד
העושה מלאכה ביום השבת מות יומת. כי 
בחילול שבת יש שתי מיתות: בזה ובבא. 
וכאן הרי המדובר במלאכת המשכן, שבו 
כוונתו לשם שמים, לקיים דבר מצוה. כאן 

עולם הבא, לכך נאמר בו רק הלא הפסיד 
  )ר' יהונתן אייבשיץ(                                יומת.

  
שבת, שהיא  – כל העשה בו מלאכה יומת

כולה חיים ואהבה ורצון, איך יתכן שבגללה 
תצמח מיתה לאדם, "כל העושה בו מלאכה 

הכוחות החיצונים מתפרצים  –יומת"? 
ומתאווים לשכון במקום שנתרוקנה ממנו 

פר הזוהר בעניין טומאת סקדושה. כך מובא ב
בהסתלקות הנשמה הקדושה מגוף מת; 

האדם, שורה במקומה כוח חיצוני, שהוא 
נת זה לעומת זה. וכן גם בחילול שבת. על יבח

שהיא  ידי החילול מסתלקת קדושת שבת
 יים, ובמקומה באים כוחות חיצוניםכולה ח

שהם היפך החיים, והללו מביאים על המחלל 
  )אדמו"ר ר' אברהם מסוכצ'וב(        את המיתה.

  
לא תבערו אש בכל משבתיכם ביום "

  )לה, ג(                                          "השבת

הוכללו כל המלאכות באש, כי ידוע שרוב 
המלאכות שבני אדם מתעסקין בהן אינן 
אלא על ידי אש. כי האש סיבתן ועיקרן. ולכן 
תיקנו חז"ל לברך במוצאי שבת בשעת 

התחלת ההבדלה על האור, לפי שהוא 
  )רבנו בחיי(    המלאכות בששת ימי המעשה.

  
בלוחות  –לא תבערו אש בכל משבתיכם 

הראשונים נאמר הטעם לשבת, משום זכר 
למעשה בראשית: "כי ששת ימים עשה ד' את 
השמים ואת הארץ.. וינח ביום השביעי". וזה 
לא חל על מלאכת האש, כי האש נבראה 
במוצאי שבת (פסחים נד), ולא היתה הבערה 

א ובכלל שביתת מלאכתו יתברך. יכול אפ
אדם להעלות על הדעת כי מלאכת אש 
מותרת. לכן אחרי לוחות אחרונים הוצרך 
להזהיר מחדש, כי שם לא הוזכר מעשה 

  בראשית אלא זכר ליציאת מצרים.
  )תאפרת יהונתן(                    

  
מספרים:  –לא תבערו אש בכל משבתיכם 

פעם אחת באו והודיעו להרב יוסף חיים 
זוננפלד כי בבית אחד הבעירו אש ומבשלים 
בשבת. קם הרב ורץ בבהלה למקום הבערה. 
נכנס אל הבית מבלי לשאול רשות והתחיל 

שבת על רשעם. עמדה הלהוכיח את מחללי 
הבית כנגדו ושאלה: וכי כך דרכו של  תבעל

ס בתוך יהודי תלמיד חכם להתפרץ ולהיכנ
בית חברו פתאום? על זה ענה הרבה 
בתמיהה: כלום דרכו של אדם להתעכב על 
ענייני דרך ארץ ונימוס בשעה שרואה אש 

  )לקט שבת(                  בוערת בבית חברו...    
  

בני ישראל  תויאמר משה אל כל עד"
  "לאמר זה הדבר אשר צוה ד' לאמר

  )ה, דל( 
הרשב"א  – זה הדבר אשר צוה ד' לאמר

בתשובותיו (סימן תקפב) כותב כי מצוה 
דבים לדבר נתלפרסם שמות האנשים המ

לזה סמוכין מן הפסוק הזה: "זה  מצוה, ויש
אף שצדקה צריכה להיות בסתר,  –הדבר" 

אבל בהתנדבות  –"מתן בסתר יכפה אף" 
 הצוה ד' לאמר" מצו" –שה ולדברים שבקד

  )ס יוסףפרד(              להודיע ולפרסם ברבים.

  
לי לאמר לכם (רש"י).  –אשר צוה ד' לאמר 

מה מחדש כאן רש"י? ויש לומר שרש"י 
התכוון למה שאיתא במדרש, כי משה 
הצטער על שלא השתתף בבניין המשכן. אמר 
לו הקב"ה: "דיבורך חביב עלי מהכל". 

בר ד' שיתרמו דוכשבא משה לישראל ב
למשכן, אמר להם: "זה הדבר אשר צוה ד'" 

 –לי, השתתפותי בתרומת המשכן היא 
  )מעינה של תורה(       "לאמר לכם".                

  
לי לאמר לכם  –זה הדבר אשר צוה ד' לאמר 

(רש"י). ואפשר לומר בפשטות, כפי דרשת 
אל  –חז"ל על הפסוק כבד את ד' מהונך 

תקרא מהונך אלא מגרונך, היינו שמצות 
צדקה היא גם בזה שאומרים לאחרים לתת, 
שעושה ומעשה את האחרים. וכן דרשו 
בספרי: "כי בגלל הדבר הזה יברכך ד'", 
היינו: בגלל הדיבור שתעורר אחרים לצדקה. 

 –וזה נרמז גם כאן, אשר צוה ד' לאמור 
  )שמחה שערי(            לאחרים שגם הם יתנו.  

  
לי לאמר לכם  –זה הדבר אשר צוה ד' לאמר 

(רש"י). מה כוונת רש"י בהוספת מלת לי? ויש 
ש כי לא יעלה על ילומר, רש"י רוצה להדג

הדעת שבני ישראל היו מצווים ועושים בדבר 

זה, לפי שנדבות למשכן באו רק מנדבת לב 
לא על פי צו. ולכן אומר רש"י: שהצו הוא רק 

אל, אבל בני ישראל יתרמו למשה לאמר לישר
  )דברי ירמיהו(              מנדבת לבם.                 

  
קחו מאתכם תרומה לד' כל נדיב "

לבו יביאה את תרומת ד' זהב וכסף 
  )ה, הל(                                        "ונחשת

היינו,  – כל נדיב לבו יביאה את תרומת ד'
הנדיבות שבלבו,  שיביא את תרומת ד' עם כל

שיכניס כל הרצון שבלב בזאת הנדבה. וגם 
פירושו, שעם הנדבה הזאת יביאו את כל 
נדבות לב. כי נדבות המשכן היו תיקון לכל 
הרצונות ובאמצעות זאת הנדבה יביאו את 

  )שפת אמת(                              כל נדבות לבם.
  

ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני "
או כל איש אשר נשאו לבו ומשה: ויב

וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את 
תרומת ד' למלאכת אהל מועד ולכל 

  )כא-ה, כ(ל          "עבודתו ולבגדי הקדש
או כל איש וויצאו כל עדת בני ישראל. ויב

אל האסיפה לשמוע את  – אשר נשאו לבו
הדרשה באו כולם, ויקהל משה את כל עדת 

משה את  בני ישראל". אבל אחר שגמר
"ויצאו כל עדת בני ישראל" נשמטו -דבריו

 ואחד אחד, וחזרו רק יחידי סגולה; "ויבוא
ש אשר נשאו לבו". רק יחידי סגולה, יכל א

  )מגנזנו העתיק, בשם ספר הדרוש(       נדיבי לב.

  
או כל אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה וויב

כידוע יש  –רוחו אתו הביאו את תרומת ד' 
למעשה, בין הרצון  מרחק גדול בין המחשבה

הטוב להגשמתו. הרבה רצונות טובים 
מתנדפים לפני שיצאו אל הפועל. הרבה 
אנשים נושאים בחובם מחשבות נעלות חפצי 
לב טובים, אך לכלל מעשה אינם מגיעים. 
ולכן מספרת לנו התורה כי בתרומות המשכן 

ר נשאו אש יש"כל א –לא הי'ה אף אחד כזה 
לבו" ו"נדבה רוחו", שהי'ה לו רצון לנדב, 
ונשאר ברצונו בלבד, אלא כולם "הביאו את 
תרומת ד'" קיימו רצונם, הוציאו את 

  מחשבתם הטובה מן הכוח אל הפועל.
  )הרב חיד"א(                    

  
ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב "

לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל 
איש אשר הניף תנופת ב וכל הכלי ז

  ה, כב)(ל                                   "זהב לד':
עם הנשים  – ויבאו האנשים על הנשים

המתנדבות באו האנשים שלהן להסכים 
בנדבה, כדי שיקבלו הגבאין מהן. שאין 
מקבלים מן הנשים אלא דבר מועט (ב"ק 

  )ספורנו(                                                 קיט). 

  
התרומות  – ויבאו האנשים על הנשים

שובת המשקל למעשה העגל. תלמשכן היו 
 הוחז"ל אומרים ב"מקום שבעלי תשוב

עומדים שם צדיקים אינן עומדין שם" 
(ברכות לד, סנהדרין צט). והנה בחטא העגל 
כידוע השתתפו רק האנשים, לא הנשים. 
יוצא שעל ידי התשובה על החטא הנ"ל 
האנשים התנשאו למדרגה יותר גבוהה 
מאשר הנשים הצדקניות, שלא חטאו בעגל. 
וזה "ויבאו האנשים על הנשים", על ידי 

למעלה, כמו כל בעלי תשובה  התשובה התעלו
  שמתעלים למעלה ממדרגת צדיק.

  )חידושי הרי"ם(                                                    



 

  

וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה "
  )לה, כו(             "בחכמה טוו את העזים

וחכמה יתירה היתה כאן (שבת עד). ולמה 
לומר דהנה הי'ה צורך בחכמה יתירה? ויש 

נשים אינן מצוות על מלאכת המשכן, כי 
מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות 
ממנה, ובניין המשכן היא מצות עשה שהזמן 

 הגרמא כי אינו דוחה שבת. וגדול המצוו
ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה 

מה שטוו כח(קידושין לא). לכן עשו הנשים ב
ולגבי'ה על העזים, שזו עבודה שכלאחר יד, 

יש רק איסור שבות, ואין שבות במקדש. ואם 
כן אפשר הי'ה לעשות עבודת משכן זו גם 
בשבת, וחדלה המצוה להיות מצות עשה 
שהזמן גרמא, ממילא נשים חייבות בה 
  ומצוות עלי'ה, וזו היתה החכמה היתירה.

ר' חיים ולנר, בשם אדמו"ר ר' יחיאל מאיר (
  )מאוסטרובצה

  
שא לבן אתנה בחכמה טוו וכל הנשים אשר נ

וחכמה יתירה היתה כאן (שבת  –את העזים 
עד). איזו חכמה מיוחדת היתה בטווי'ה זו 
ויש לומר, הדין הוא: מעשה ידי'ה של האשה 

לבעלה, אלא שלפי חז"ל (כתובות נח)  –
האשה יכולה לומר אינני ניזונת ואיני עושה. 
זו היתה אפוא החכמה, שהנשים אמרו ככה, 

  נדב מעשה ידיהן למשכן.ויכלו ל
  )מהמעין הנצחי(

  
היא היתה אומנות יתירה  –טוו את העזים 

שמעל גבי העזים טווין אותן (רש"י בשם 
הגמרא שבת צט). ונראה הטעם שטוו אותם 

ג ומעל העזים, כי כל הנשים נתאוו לאר
לצורך המקדש, ולא ימלט שלא היו ביניהן 

- לבעליטמאות. לכן טוו מעל העזים במחובר 
  חיים כידוע אינו מקבל טומאה.-חיים, ובעל

  )תאפרת יהונתן(                   
  
וימלא אתו רוח אלקים בחכמה בתבונה "

  )ה, לא(ל                "  ובדעת ובכל מלאכה:
הרי בצלאל  – מהכוימלא אתו רוח אלקים בח

הי'ה אומן וחכם לב, למה הי'ה זקוק לרוח 
אלקים, לנבואה, כלום לא היתה מלאכת 
המשכן עולה יפה בידו בלי רוח הנבואה? 
העניין הוא, שבין המתנדבים למשכן היו 
בעלי כוונות שונות: מהם שכוונתם לשמה, 
מהם שנותנים על מנת להתכבד ומהם 
שנותנים מחמת בושה והכרח. נמצא, 

ל, עלול הי'ה ילמלא רוח הנבואה בבצלאשא
שה ולהוציא אותו ודלקחת ממון שניתן בק

לממון שאינו  לצרכים טפלים של המשכן,
שי קדושה דווקא. ילהשקיע בתשמ –כשר 

אלא בכוח הנבואה ידע בצלאל להשקיע את 
המעות של מצוה בקדשי המשכן, ואת ממון 

    הפניות בדברים שאין בם קדושה גמורה.
  )יד מטריסקהמג(   

  
ת לעשת בזהב ובכסף וב מחשבוולחש"

  )ה, לב(ל             "ובנחשת
לא שהמעשה  – ת לעשתוב מחשבוולחש

            בה והדעת. שחיהי'ה נפרד מן המ
  )שפת אמת(         

  
 –ת לעשת בזהב ובכסף וב מחשבוולחש

מרגלא בפומא דאינשי: הדאגה העיקרית איך 
לרכוש כסף, ואז כבר יודעים מה לעשות 
בכסף. אבל זו טעות, ראש ועושר אל תתן לי 
(משלי ל, ח) אומר החכם מכל אדם. כסף 
מעלה את האדם וכסף מורידו שאולה. בכסף 

בונים את המשכן ובכסף עושים את העגל. 
ים וזה שאמר הכתוב: "וימלא אותו רוח אלק

ב מחשבות" וולחש –מה בתבונה ובדעת כבח
יש צורך להרבה תבונה ודעת ולהרבה  –

          .מה לעשות בזהב ובכסף –מחשבה 
  )הרב י' אבידע(      

  
ב ויקרא משה אל בצלאל ואל אהליא"

מה כחואל כל איש חכם לב אשר נתן ד' 
בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל 

  לו, ב)(                   " המלאכה לעשת אתה
הרי כבר הכריז משה (לה, ו) "כל נדיב לב 
יביאה את תרומת ד'", וכן "כל חכם לב בכם 
יבואו ויעשו" (שם, י). והנה נדיבי הלב לא 
חיכו שיחזור משה ויזמינם במיוחד אלא 
"ויבואו האנשים על הנשים כל נדיב לב 
הביאו", מעצמם הביאו. ולמה לא באו גם 

ם הקריאה הראשונה לעשות חכמי הלב ע
במלאכה, אלא המתינו עד שיחזור משה 
ויקראם במיוחד? ההסבר הוא: "חכם לב" 

אפוא  ואמיתי אינו רואה עצמו חכם. לא ידע
חכמי הלב שהכוונה להם, והי'ה צורך 

  )(לקוטי פנינים                 להזמינם במיוחד.

  
ויקחו מלפני משה את כל התרומה "

דת וישראל למלאכת עבאשר הביאו בני 
תה והם הביאו אליו ות אודש לעשוהק

  )ו, ג(ל "עוד נדבה בבקר בבקר
לפי  – והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר

פשוטו של מקרא נראה ש"והם הביאו" מדבר 
רק בעושי המלאכה, ותמוה שלא נאמר מה 
הביאו? ואמר על זה הגאון בעל "ברוך טעם", 
הדין הוא שפועל יוצא ואוכל מזמנו של בעל 
הבית. אבל עושי המשכן השכימו בבוקר 
לעבודה כדי להשלים מה שיפסיקו בזמן 

ושי "והם" נוטריקון: הע –האכילה. וזה 
מלאכה, הביאו אליו בבוקר בבוקר, נדבתם 

  היתה השכמת הבוקר, כל בוקר.
  )פנינים יקרים(

  
הם  –והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר 

לשמה, ותרמו את נדבותיהם למשכן לשמו 
בכל לבם ונפשם, בלי כל נגיעה ופנייה. סימן 

"והם הביאו... בבקר בבקר" בבוקרו  –לדבר 
של בוקר, בהשכמה, שאיש אינו יודע ואיש 

  )הרב ד' שהם(    אינו רואה, רק הקב"ה לבדו. 
  
  
ויעש את הכיור נחשת ואת כנו נחשת "

במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל 
  )לח, ח(                                             "מועד

מואס משה בהן, אע"פ ומה שפירש שהיה 
שקבל מידם כומז שהוא מאוס יותר מזה, 
פירש הרמב"ן, התם נתערבה כל הנדבה, אבל 
שיעשו כלי מיוחד מן התכשיט העשוי 
ליצה"ר, לא היה בוחר בכך, עד שנאמר לו כן 

  (טור עה"ת)        .מפי הגבורה

  
וטעם "הצובאות", כי משפט כל הנשים 

במראות פות לראות פניהם כל בוקר ילהתי
נחושת או זכוכית. לתקן הפארות שעל 
ראשיהן, הם הנזכרים בספר ישעי', כי מנהג 
ישראל היה כמנהג ישמעאל עד היום. והנה 
היו בישראל נשים עובדות ה' שסרו מתאוות 
זה העולם, ונתנו מראותיהן נדבה, כי אין 

פות, רק באות יום יום ילהם צורך עוד להתי
לשמוע דברי אל פתח אוהל מועד להתפלל ו

המצוות וזהו "אשר צבאו פתח אוהל מועד" 
  (ראב"ע)                   כי היו רבות.                   

  
  מה נעשה הכיור מן מראות של הנשים?ל

לפי שמן הכיור היו משקין הסוטות, על כן 
היו הנשים מסייעים בעשיית הכיור להודיע 
כי המה בחזקת כשרות ורוצים בבדיקת 

אחר שיודעים בעצמם כי צנועות המה  הכיור
ונתנו דוקא נחושת. לפי שנאמר (ירמיה ג, ג) 

ה 'י"ומצח אשה זונה היה לך", וכתיב (ישע
מח, ד) "ומצחך נחושה", וידוע (ברכות נט) 

שת, ושאין קטיגור נעשה סניגור, לכך נתנו נח
  יתה מצחם נחושה. יו שלא הדכי בזה הו

  כלי יקר)(

  
והנה בשעת הקרבת הקרבן היה הכהן מכיר 
בפניו מקום שפגם ובמחשבתו והיה מנקה 
אותו מחטאו, ובאשה שאסור להסתכל 
בפניה, הביא אותה לפני הכיור שעשו 
במראות הצובאות, ורואה שם צורתה ומכיר 

(טור בשם במחשבתה והיה מנקה חלאתה. 
  בשם מהר"ם רקנאטי) ךש" –י"מ ליקוטי תורה 

  

  הליכות והלכות 
  דיני ארבע פרשיות

פרשיות":  4בשבת זו מתחילים סדרה של "
שבת שקלים, שבת זכור, שבת פרה ושבת 

אים ספר נוסף יוצמהחודש. לשם קריאה זו 
  והמפטיר עולה וקורא.

אנו קוראים על  - שבת שקלים  -שבת זו 
. מצות נתינת מחצית השקל בבית המקדש

שקלים כיון שבאחד באדר משמיעין על ה
א פרשה זו שבת לפני ראש ותיקנו חז"ל לקר

חדש אדר. השקלים ניתנו עבור קרבנות 
ציבור, שהוקרבו כל השנה בבית המקדש, 
ואנו עושים זכר לזה בקריאה זו. אם שכחו 
ולא קראו אין תשלומים בשבת הבאה. אם 
נזכרו בשבת עצמה וכבר סיימו את קריאת 
ההפטרה, יוציאו ספר תורה ויקראו עם 
ברכות ויאמרו קדיש. ואת ההפטרה של 
שקלים יגידו ללא ברכה. אם נזכרו באמצע 
קריאת ההפטרה יפסיקו, ויקראו את פרשת 
שקלים (והוא הדין לגבי שאר הפרשיות) עם 
עולה אחר, שיברך ברכת התורה עם קדיש 
ויתחיל ההפטרה בברכה. לפרטים עיין משנה 

  ברורה סימן תרפ"ה.
קדישים אם יש שני מנהג ספרד להגיד שני 

ספרי תורה, אחד על כל ספר. ומנהג אשכנז 
להניח את שני הספרים על התיבה ולומר 

        קדיש אחד לאחר קריאת פרשת השבוע.

  
  

        מעשה חכמים
  (לה, ה)                קחו מאתכם תרומה לה'

מהו "קחו", היה לו לומר "תנו". גם בפרשת 
תרומה נאמר "ויקחו לי תרומה", אלא ששם 

צדקה, היאים או גבאי ניתן לפרשו על הנש
משא"כ כאן שנאמר "ויאמר משה אל כל 
עדת בני ישראל... קחו מאתכם", היינו בני 

שואל  –כן ממי יקחו? -ישראל עצמם, אם
  הג"ר זלמן סורוצקין. וכך הוא מתרץ:

מעשה שמעתי בלומדי בוולוז'ין, בהגר"ח 
סולובייצ'יק, שבהיותו ר"מ הישיבה נסע 

מחובותיה, אל ר' ברוך למען הצלת הישיבה 
זלדוקביץ, גביר ידוע מעסקני הישיבה 
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במינסק. הסכום הדרוש היה עצום, ור' ברוך 
שנטל על עצמו את השגתו הותיר את ר' חיים 
יושב ולומד בביתו. חלפו ימים ר' חיים 
התעניין בדבר הכסף, והגביר השיבו כי 
מחצית הסכום כבר בידו. שמח הגר"ח ושב 

מן נוסף בא האיש ובישר לתלמודו. בחלוף ז
לראש הישיבה כי כל הסכום נמצא בידו, 
והוא שב לוולוז'ין בשמחה לפרוע את 

  חובותיה.
אחר זמן נודע לר' חיים כי כל אותו הסכום 
לא ניתן אלא מכיסו של ר' ברוך עצמו, והדבר 

תמה באזני  –היה לפלא בעיניו. אם כך 
מדוע החזקתני בביתך כל אותם  –הגביר 
לא שילחתני מיד בכסף מלא? השיבו ימים, ו

הלה: וכי דבר קל הוא ליטול מהכיס סך כה 
בראשונה כדי לכבוש  ,! רבות עמלתי?גדול

את יצרי עבור הפרשת מחצית הסכום ורק 
אחר כך החילותי במלחמה פנימית נוספת עד 

  שהואלתי לנדב גם את המחצית השניה.
צא ולמד, אמר הגר"ז סורוצקין, כי גם בלא 
לוקחים מן החוץ, עדיין צריך אדם ל"מעשה" 
ומתרים כדי לקחת ממנו את תרומת ה', זהו 
האדם עצמו. זהו שנאמר "קחו מאתכם 
תרומה לה'". ודוקא ביקש הקב"ה שתהיה 
ההתרמה מבית, ולא מן החוץ, למען יבנה 

ה יהמשכן מנדיבות לב גרידא, ללא שום כפי
  בי זלמן סורוצקין)(ר                        מעסקנים. 

  
אשה עשירה מאחת הערים במעשה היה 

הגדולות שבהונגריה שהיתה חשוכת בנים, 
באה אל הרב שבעיירה ובידה סכום עצום של 
ארבע מאות זהובים, היא בקשה מהרב 
שישלח את הכסף לאחד מצדיקי הדור 

ושע יכ"פדיון נפש", ושיתפלל עליה שת
  בבנים.

בהסכמתה, שלח הרב את הסכום העצום 
לרבי יוסף חיים זוננפלד, שהיה ידוע 
בצדקותו ובקדושתו הטהורה, כדי שהוא 
יפזר את הכסף לצדקה לעניי ירושלים, 

שריד בית  –ויתפלל ליד הכותל המערבי 
  לישועתה של האשה. –מקדשינו 

חלפו שבועיים, ובעלה של האשה בא במרוצה 
איך זה  –ם האיש התרע –לבית הרב, רבינו 

לוקחים מידי אשה סכום כה גדול ללא ידיעת 
בעלה ברצוני לקבל את כספי בחזרה. הרב לא 
העלה כלל על דעתו שהאשה הביאה לו את 
הכסף ללא ידיעת בעלה. והוא הציע לבעל 
שהוא יחזיר לו את הסכום מכספו הפרטי 
לשיעורין, ובלבד שלא לבייש את פני הרב 

  .הצדיק שקיבל את הכסף
עודם מדברים, והדוור נכנס לבית הרב ובידו 
מכתב שנשלח מירושלים. הרב פתח את 
המכתב בנוכחות של הבעל, ומה נדהמו 

 –שניהם למצוא בתוך המעטפה את הכסף 
בצרוף מכתב מאת  –ארבע מאות הזהובים 
  רבי יוסף חיים זוננפלד.

וכך כתב רבי יוסף חיים: מכיון שכבודו כתב 
הכסף, חוששני לי שהאשה מסרה את 

שעשתה זאת ללא ידיעת בעלה, אי לכך הריני 
שולח לכם את הכסף חזרה, ונא למסור 
לידיעת האשה, שהננו מרבים בתפלות 

  למענה, שימלא ה' משאלות לבה לטובה.
הרב ובעלה של האשה, לא יכלו לעצור בעד 
ההתרגשות הרבה שאחזה בהם, ודמעות 

רות גדלות כה רבה, זהי .חמות זלגו מעיניהם
  כעין זו מכספו של הזולת, עדיין לא ראו.

עתה אמר הבעל לרב, שיחזור וישלח את 
הכסף בשנית לידיו של הצדיק מירושלים, 
מאושר אהיה אם כספי יפול לידיו של צדיק 

  הכריז האיש. –זה 
הכסף נשלח שוב לתעודתו הראשונה, כאשר 

                                          .הפעם מצורף אליו אישורו של הבעל
  (עוד יוסף חי)      

  

  
אשה אחת חרפה את בעלה בקללות נמרצות, 
לאחר מכן נקפה ליבה ושיגרה מכתב לרבי 
אריה לוין, ובו היא מבקשת שהקללות לא 

יחולו על בעלה, וצרפה למכתבה תרומה 
  לצרכי צדקה.

תרומתה בצירוף החזיר לה ר' אריה את 
מכתב שבו הסביר לה. שאף אם תעלה צדקה 
עשרת מונים, לא יסולח לה עד שתפייס את 
בעלה. והוסיף הרב במכתבו: מאחר ורבת עם 
בעלך, יש להניח כי אינו יודע על תרומתך, 

  ויש בזה גם משום אבק גזל...
ימים אחדים לאחר מכן, קיבל הרב אגרת 

שעשתה נוספת מאותה אשה, בו היא כותבת 
ונתפייסו.  –כעצתו ובקשה סליחתו של הבעל 

למכתבה זה צרפה תרומתה מחדש, והפעם 
בסכום כפול, ובשולי המכתב באה גם 
חתימתו של הבעל, שהתרומה ניתנה על דעתו 

  (איש צדיק היה)                                וברצונו...
  
  
  

 תולוי נשמהעלון לעי
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה

  ה ל י פ ת ה  ת ע ב  ן ו י ל ג ב  ן י י ע ל  א ל  א נ 
 


