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ויקהל פקודי-פרשיות

פרה פרשת

אל ה' בציווי ל"א) (פרק תשא כי בפרשת הנה,

מלאכת סדר כל את תחילה אמר משה,

השבת. על לו ציוה זה אחרי ורק המשכן,

ישראל לבני מצוה כשמשה בפרשתנו, ואילו

בשמירת תחילה פותח הית"ש, מצוות את

מלאכת את לפניהם מסדר כך ואחר השבת,

הסידים בספר בזה שעמד ומצאתי המשכן.

את לבנו שמצוה 'האב וכתב: תקס"ח) (סימן

תחילה, יעשה שבנו שחפץ שהוא המעשים

לו ישאר שזה כדי באחרונה זאת לו אומר

לראות בא האב של כששליחו אבל בזכרון,

הוא הרי האב, רצון את יבצע אמנם שהבן

רצון הרי כי החשוב הדבר את קודם לו אומר

, ן כ ל ו לה. תחי זאת בצע שי היה האב

את למשה אמר השבת, על ציוה כשהקב"ה

אל דיבר כשמשה אולם לבסוף, השבת ציווי

תחילה. השבת מצוות את אמר העם,

שוהם אבני ספר פי על

'שבת הלשון: כפל מהו המפרשים, שאלו כבר

שבתון'?

הידוע, פי על בפשטות לומר אפשר ואולי

של האידיאלית וקיומה האמיתית שהתכלית

חול, ביוום התנהגותו באופן גם תלויה השבת,

את להכתיר באה אחד מצד היא השבת כי

שפע משפיעה גם והיא שלפניה, המעשה ימי

הבאים השבוע ימי על וקדושה וברכה

יש החול בימות גם שבאמת יוצא לאחריה.

עניין אולי וזהו שבת. לעניין קיום בהם

יש החול בימי שגם כלומר 'שבתון', המילה

'שבתון' מוסיפה והיא השבת קיום קצת בהם

עצמה. השבת על

ב.מ.

הלשון כפל הוצרך למה להבין, יש לכאורה

לה'? 'שבת' באומרו די והיה לה' שבתון' 'שבת

ערוך בשלחן דאיתא דרך על לפרש בס״ד ויובן

במדבר 'ההולך דש"ם): (סימן שבת הלכות

ימים שבעה מונה שבת, הוא מתי יודע ואינו

השבעי ומקדש שכחתו, לבו אל שנתן מיום

שם. עיין וכו' והבדלה בקידוש

שהוא המצווה, עשיית אופן יש בשבת והנה,

ויש ולקדשו, השביעי ביום השבת את לשמור

אומרים שאנו כמו המנוחה יום של עניין גם

וקדושה' מנוחה 'יום בשבת: מנחה בתפלת

יכול אינו שכחתו מחמת שאם זה, לפי ונמצא

פנים כל על השבעי, ביום השבת את לקיים

מנוחה, יום לעשות דין, פי על חייב הוא

מאחר שבת הארת כן גם כו שיש ובודאי

כפל ולזה בברכות. ומבדיל מקדש שהוא

גווני תרי שיש לסיבת שבתון', 'שבת הלשון:

עוזיאל בן יהונתן תרגום שפיר אתי ובזה שבת

תרגם ולא ה', קדם נייחא' 'שבתא שתרגם:

ה', קדם שבתא' 'שבת אונקלוס: שתרגם כמו

שאם במדבר, ההולך של זה שבת וודאי כי

שיהיה לו יזדמן לשמור לעצמו שבחר השבת

יום אלא גמור שבת איני החול, מימות באחד

השביעי'. 'וביום שכתוב: מה גם וזהו מנוחה.

ששת לאחר השביעי' 'יום לשמור ענין שגם

שהוא זה במקרה מצווה הוא מלאכה ימי

פי על אף האמיתי, השבת יום מתי שכח

העולם. כל של השבת יום שאינו

ה פי חי'-על איש 'בן

צריך היה שלכאורה שואלים, מפרשים הרבה

הכתוב לומר ששת ימים 'ַּתֲעֶׂשה' או 'ַּתֲעׂשּו' 

המלאכה את העושה הוא האדם שהרי בפתח,

מאליה. נעשית המלאכה ואין

כתוב היה שאם בפשטות, לתרץ ונראה

'ַּתֲעֶׂשה' בפתח, היה אפשר ללמוד מזה, שזה 

לשבת הימים,–תנאי בששת מלאכה לעשות

ששה דוקא לעבוד לאדם שאין ידוע אולם

ואם פרנסתו, צורך כפי אלא בשבוע, ימים

שעות כמה או יומיים או יום רק לו יספיק

המציא למשל שאם או מחייתו, את להרויח

כדי לו מכניסה שהיא המצאה איזו אדם

וודאי הרי עוד, לעבוד שיצטרך מבלי פרנסתו

כמו הזמן בשאר תורה לללמוד הוא חייב

כתוב: ולכן ולילה'. יומם בו 'והגית שכתוב:

'ֵּתָעֶׂשה' כלומר: המלאכה צריכה היא ליעשות 

אבל העולם, בטבע יתברך הבורא הנהיג כך כי

הרבה לו יש אם לעשות' 'דוקא חיוב לא זהו

צרכו די מרויח שהוא או למשל, בירושה כסף

היא העבודה שתכלית יוצא קצר. זמן במשך

צריך. לא אם לעשות דוקא עניין ואין המחייה

אופן. בעוד זו קושיא לתרץ אפשר ואולי

את הקהיל שכשמשה כאן, אומר רש"י כי

והנה, הכיפורים. יום ממחרת היה זה העם,

מרוממים ישראל בני היו איך לעמנו נתאר

יום תורה, מתן אחרי הראשון זה, כיפור ביום

לא וודאי העגל, חטא להם נתכפר בו הקדוש

לחזור כיפור יום כזה אחרי ישראל בני רצו

היום חיי של משה-לגשמיות הקהיל ולכן יום.

נוכחים כולם שיהיו כדי ישראל עם כל את

התורה שאין החשוב, המסר את לשמוע

מתנזר שיהיה הישראלי מהאיש דורשת

לרצות וחיובי טוב זה כמובן הזה. מהעולם

רצון ולהרגיש גבוהה רוחנית בדרגה לחיות

חייבת המלאכה אבל ברוחניות, רק לעסוק

השתמש ולכן העולם. קיום בשביל להיעשות

' בלשון כללהפסוק הרגשת כלומר, '

נעלה כך כל היתה כיפור יום אחרי ישראל

לקום הרצון אצלם שייך היה לא שבכלל

אין התורה, אמרה ולכן מלאכה, ולעשות

להיעשות! חייבת המלאכה ברירה,

למה מפרשים, הרבה שאלת גם תתורץ ובזה

דבר ישראל? בני את משה הקהיל פה דוקא

אלא בתורה. אחר מקום בשום מוצאים שאין

את להחזיר חייב היה שמשה זמן זה שהיה

מוכנים שהיו העם, בהנהגת המשקל שיווי

התורה. רוח לפי שאינה בקיצוניות אז ללכת

ב.מ.
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מראות בידן היו ישראל 'בנות רש"י: מפרש

אותן ואף מתקשטות כשהן בהן שמסתכלות

מואס והיה המשכן. לנדבת מלהביא עכבו לא

לו אמר הרע. ליצר שעשויין מפני בהם משה

הכל'. מן עלי הם חביבין כי קבלם, הקב"ה:

נשים בישראל היו 'והנה כתב: עזרא ובאבן

ונתנו העולם זה מתאוות שסרו השם עובדות

להתעלות יותר רצו הן כי נדבה, מראותיהן

אוהל פתח אל יום יום באות והיו בקדושה,

כלומר, 'צובאות' המילה פירוש (וזה מועד'.

אל יום יום הצובאות הנשים של המראות

מועד אוהל .)ב.מפתח

המיועד שהדבר נמצא, כאן שמובא מה לפי

ומחליפו יצרו על מתגבר אדם אם הרע, ליצר

הקב"ה. אצל מאד חביב זה ה', עבודת לצורך

לטפח בהן משתמשות שנשים מראות אותן

הצדקניות הנשים באו העולם, תאוות ידם על

ונדבו מראות אותן של יעודן את והחליפו

עלי חביבות אלו הקב"ה, אמר למשכן. אותן

שהובאו הנדבות מכל יותר כלומר, מהכל

ט'): (נדרים בתלמוד מצאנו זה מעין למשכן.

אכלתי לא מימי הצדיק, שמעון אמר 'תניא,

בא אחת פעם אחד. אלא טמא נזיר אשם

יפה שהוא וראיתיו הדרום מן נזיר אחד אדם

לו סדורות וקווצותיו רואי וטוב עינים

להשחית ראית מה בני, לו: אמרתי תלתלים.

לצאן הייתי רועה לי: אמר הנאה? זה שערך

המעין מן מים למלאות הלכתי בעירי. אבא

ובקש יצרי עלי ופחז שלי בבבואה ונסתכלתי

למה רשע! לעצמי, אמרתי העולם. מן לטרדני

שעתיד במי שלך? שאינו בעולם מתגאה אתה

שאגלחך העבודה, ותולעה! רימה להיות

ראשו על ונשקתיו עמדתי מיד לשמים!

בישראל. כמוך ירבו בני לו אמרתי

שלו בבבואה שהסתכל מתוך בחור, אותו הנה

שפחז גרם זה מראה, כעין לו היה שזה במים

צורתו את במים שראה שמתוך יצרו, עליו

שהיו ראשו ושערות נאה, כך כל שהיא

זה ידי ועל ויופי, הוד לו שהוסיפו תלתלים

למעשים להביאו וביקש יצרו עליו נתגבר

עליו קיבל ואז העולם. מן לטורדו רעים

לנסות הרע ליצר סיבה שהיו שערות שאותם

את הכניע הוא עצמם בהם העולם, מן לטורדו

את ויגלח נזירות עליו שקבל ידי על יצרו

שמעון נתפעל ומזה שמים. לשם שערותיו

ראשו. על שנשקו כך, כדי עד הצדיק

חן אבני ספר פי על

לי ונראה מפרשים. הרבה תמהו זה לשון על

הקודש, בלשון משתמשים זה ן שבלשו

יותר ירוד במעמד מרגיש שהאחד במקרה

כמו חשיבותו. את להבליט וירצה מהשני

כשהמלאכים ו') א' (פרק באיוב מוצאים שאנו

בפסוק שם כתוב , ה' לפני להתייצב באו

על להתיצב האלהים בני ויבאו ' בלשון:

וגם-י שפירשתי. כפי לומר חייבים ושם הוה'.

יהיה שלנשים רצו לא שהגברים מכיון כאן

את לתת באו הם מהם, חשיבות יותר

עליונות. של הרגשה עם נדבותיהם

ב.מ.

יצאה זה למה ' ידועה: חז"ל דרשת הנה

דקדוק אך . שבת' מלאכות מכלל הבערה

תבערו 'לא לכתוב: לו היה כי קשה. הלשון

משבותיכם' 'בכל כך: ואחר השבת' ביום אש

ה ל-כי שייך השבת' אש',-'ביום תבערו 'לא

תבערו. לא היכן לומר: צריך כך ואחר

אלה ' לאמר: משה בא כי לי נראה אך

היינו אוחם', לעשות ה' צוה אשר הדברים

מצוה, המשכן שמלאכת הגם המשכן מלאכת

אבל מלאכה. תעשה ימים ששת רק זאת בכל

אסרה לא במשכן, שהיתה הגם האש, הבערת

להקריב צריכים היו כי המקדש בבית תורה

להבעיר שאסור שהמקום יוצא הקרבנות. את

בא וזה השבת. ביום משבתיכם' 'בכל זה אש

בכל ' הוא האיסור כי יש ולהדג ללמד

הפסוק הקדים ולכן העיקר, והוא משבותיכם'

השבת. ליום 'משבתיכם'

ישן אור ספר פי על

הפסוק שלכאורה המפרשים, שואלים הנה

המלאכה אם כי וביה. מיניה עצמו את סותר

והותר? זה מה אז דים, היתה

רוצה אדם בן אם שכידוע, לומר: אפשר ואולי

יותר להכין חייב הוא בשלמות, דבר לעשות

רק יכין הוא אם כי המקורי. מהחשבון חומר

לעשות יספיק לא זה צריך, שהוא כמה בדיוק

שצריך חייט, למשל כמו בשלמות. הדבר את

לתפור בשביל בד מטר ארבע חישובו לפי

יותר קצת להכין יצטרך באמת הוא חליפה,

מוצלחת. חליפה שתהיה כדי סחורה

דים, היתה שהמלאכה יהיה: הפסוק ופירוש

יותר! הביאו כי ולמה? איך

ב.מ.

של רבה היה זצ"ל גזונדהייט יעקב רבי

סכסוך בווארשה פרץ אחד יום ווארשה.

כידוע, חשובה. ציבורית למשרה מינוי בעניין

על נמנו לא היהודים ווארשה תושבי של רובם

על להשתלט ניסו החסידים אבל החסידים,

חסידי מועמד הציעו והם יכלו שרק משרה כל

יעקב רבי זו. למשרה קדושים של בנן מיוחס

זה, במקרה אבל החסידים את אמנם כיבד

עליו ריננו שכן למועמד הסכמתו נתן לא הוא

ולכן ממונות, בדיני ביותר נזהר הוא שאין

נקי אבל מתנגד, אחר במועמד הרב תמך

הרי"ם חידושי בעל מגור האדמו"ר כפיים.

המעומד לטובת בעניין התערב זצוק"ל,

רבי של דעתו את לשנות ניסה הוא החסידי.

במסכת היא מפרושת משנה 'הרי וטען: יעקב

של בנו גמליאל רבן ב') משנה ב' (פרק אבות

בצורכי העוסקים כל אומר הנשיא יהודה רבי

שמים, לשם עמהם עסוקים יהיו ציבור

אפוא רואים אנו מסייעתם'. אבות שזכות

מיוחס שיהיה צריך ציבור, בצרכי שהעוסק

גם מוצאים אנו וכך אבות. זכות ובעל

ייחוסו את והולכת מונה שהתורה בבצלאל

אם בעצם, יעקב: רבי כך על לו השיב הרב'.

להיות צריך למה מסייעתם, אבות זכות

הרי שמים'? לשם עמהם עסוקים 'יהיו כתוב:

שהם מכיוון שמים לשם עוסקים יהיו וודאי

כאבותיהם צדיקים גם הם ובטח מיוחסים

המשנה של פירושה אלא, אבותיהם? ואבות

ציבור בצורכי העוסקים 'כל הוא. אחר באבות

מה משום שמים' לשם עמהם עוסקים יהיו

לשם עמהם עוסקים שיהיו להזהיר צריך

מסייעתם. אבות שזכות משום שמים?

לעיסוק ממנים רוב פי שעל משום הכוונה,

מסייעת אבותיהם שזכות מי ציבור, בצורכי

שהרביים היינו, המשרות. את לקבל להם

והם עבורם, ומתערבים משתדלים וחסידיהם

ידי יוצאים הם בלבד אבות שבזכות סבורים

להם אפשר וכבר עצמי, יחוס צריך ולא חובה

שכבודו הראייה ואשר שמים. יראת בלא גם

למה ראיה משם הרי מבצלאל, הביא

מיד שאכן מהפסוק, אנו רואים כי שאמרתי,

מי דווקא דן, משבט אהליאב את לידו הושיבו

י בנ של מהשבטים שהיה יחסן ו נ שאי

אצל אותו דוקא הושיבו ולמה השפחות!

בצלאל על וישגיח עינו שישים כדי בצלאל?

המיוחס!



 ד“בס

פעם, אמר זצוק"ל מאלכסנדר הניך חנוך רבי

איך כי כרבי. המתחזה אדם אף מכיר שאינו

בגדים ילבש הוא כרבי? להתחזות יעשה

ויחבוש לובשים, שהרביים כפי לבנים

השולחן בראש וישב הרביים, כמו שטריימל

אבל שיריים. ויחלק מסביב חסידים ויאסוף

רבי זהו הרי כן, שעושה מי ' הרבי: סיים

אמיתי'!

שאם הם ששניים העולם, אומרים זה ולפי

ומשוגע! רבי, מציאותם, זוהי הרי מתחזים,

משוגע, מעשי העושה נורמלי איש גם כי

הוא! משוגע

הקב"ה 'אין איתא: לח.) (דף נדרים במסכת

וחכם ועשיר גיבור על אלא שכינתו משרה

האוהל את ויפרוש דכתיב ממשה וכולן ועניו

המשכן' על

יכול אדם שאין לומר הייתכן תמוה, והדבר

בעושר אלא השכינה השראת לידי לבוא

ובקומה? ובחכמה ובגבורה

ירא הוא פשוט, שכשאדם היא, התשובה

מה עליו: אומרים במצוות, ומדקדק שמים

חסר פשוט אדם הוא הרי היא? רבותא

כי להאמין, נוטה הוא כך ומשום השכלה

כן כמו דבר. לכל מאמינים פשוטים אנשים

עני צדיק? שהוא הפלא מה עני. על יאמרו

העולם מתענוגות ליהנות כסף-הוא! לו אין

ובבית הכנסת בבית זמנו את הוא מבלה ולכן

חולה הוא שמים ירא יהודי ואם המדרש!

חידוש, משום בזה אין עליו: אומרים וחלוש,

לחטוא! והחשק הכוח המסכן בו אין שהרי

המסכן, מום. בעל על אומרים דבר ואותו

והוא בחברה הצלחה לו אין מראהו בגלל

מקום לו נותר ולא אנשים בין לבוא מתבייש

אבל המדרש. ובית הכנסת בית אלא אחר

שניתן הטובות המעלות בכל שנתברך אדם

חכם, מרובה, הנאה בחיים ידן על ליהנות

שומר הוא כן פי על ואף קומה, ובעל עשיר

הוא הכל ועל שמים, ירא והוא ומצוות תורה

ומידותיו מעלותיו בכל מתגאה ואינו עניו גם

הדעות לכל ראוי הריהו כזה אדם הטובות,

עליו! שורה השכינה שתהיה

השמועה מפי

ועל הכנסת בית הרפורמים הקימו בווינה

את זהב באותיות חרטו החיצוני כותלו

רבי עמד המשכן'. את מלא ה' 'וכבוד הפסוק:

וראה הכנסת בית ליד זצ"ל חיות הירש צבי

לכתוב צריכים היו 'הם ואמר: הכתוב את

לבוא משה יכול הפסוק:'ולא את זה במקום

המשכן'! אל

ראה אלא עשו? מלאכה 'מה במדרש: איתא

מאתם, תקחו אשר התרומה וזאת כתיב, מה

וכסף זהב תבואתו ראשית לה' ישראל קודש

זהב כסף–ומחשת. אברהם, יצחק,–זה זה

יעקב'.–ונחושת זה

מה כל, קודם הסבר. צריכים המדרש דברי

ונחושת? כסף לזהב ויעקב יצחק אברהם עניין

נמשל שאברהם בערך, ירידה ישנה למה וגם

מזה פחות ויצחק עוד–לזהב ויעקב לכסף,

לנחושת?–פחות

הכסף הזהב, של ערכם שבעצם לפרש. ונראה

מצד קודם טעמים. שני מחמת הם והנחושת,

דברים הם כי חשיבות מקבלים הם נדירותם

ערכים שהם מצד וגם , ג להשי שקשים

שהקב"ה הדבר עצם והנה לסוחר. העוברים

ומכירה קנייה של עניין שיש בטבע השתיל

יש זה ידי על כי נשגב, עניין זה תשלום, ואופן

המסחר של ענין היה לא שאם בעולם, שלום

את זה הורגים העולם תושבי היו והחליפין,

שבעצם יוצא, להם. הנצרך את לקבל זה

בהם יש המסחר אמצעי וכל והכסף הזהב

כל שכמו אלא ואמת. שלום של נשגב עניין

אנשים יש בחירה, שיש מכיוון בטבע, דבר

בצורה הית"ש של זו במתנה שמשתמשים

הזהב הפיכת ידי על מתכליתה, ההפוכה

רק נבראו הם כשבאמת בחיים, לעיקר והכסף

העולם. לקיום והתועלת השלום לתכלית

הדבר הוצאות, הדורש דבר בכל והנה

ממה יותר הרבה השקעות דורש הראשוני

שיבוא לדבר כי אחריו יבא אשר שהדבר

ולכן הראשון. מהדבר בסיס כבר יהיה אחריו

את לעולם להביא צריך שהיה אברהם

מאמציו היו מההתחלה, בהית"ש האמונה

עבודתו את חז"ל משווים ולכן יותר רבים

פחות לו שהיה יצחק לזהב, ו ומאמצי

בהרבה התבסס כבר כי זה, בעניין מאמצים

לכסף, מאמציו משווים פעל, שאברהם מה על

אברהם של היסודות כבר לו שהיו ויעקב

ובאמת לנחושת. חז"ל אותו משווים ויצחק,

האחד, עניינים. שני בו היו המשכן בעשיית

העניינים כל לפי וכדין כדת יעשה שהמשכן

צריך היה אשר פרט כל תכלית של הנשגבים

כבצלאל המומחים האומנים ידי על להיעשות

לא חשוב אחר עניין בו היה אבל ואהליאב,

ומכיוון ישראל. בני תרומות והוא: פחות

המסחרי ערכו לפי רק לא נמדד דבר שערך

האדם של מאמציו בהשקעת ערכו לפי אלא

בצלאל רק שלא הקב"ה רצה לכן להשיגו,

אישי מאמץ ישקיעו המומחים ואהליאב

שכל אלא הערך, דברי לתרומות שמעבר

המשכן בבנית אישית ישתתפו גם ישראל

לתרומות שמעבר אישי חלק להם ויהיה

בבניינו השתתפו כולם לכן במשכן הכסף

ב.מ.

ארבעת שעניין צחות, בדרך לומר אפשר

חג כך ואחר פסח כך ואחר הפרשיות,

ה' את עבודתו דרך על להורות בא השבועות

ראשון: דבר האדם. הסמל'שקלים'של זהו ,

יהיה ה' שעבודת צריך האדם. בעיני הערך של

בלבו. וחשוב יקר הכי את'זכור'הדבר לזכור ,

ולא מנסיונו וללמוד הרע יצר לו שעשה מה

מלבו. הרע את ולמחות לסורו ,'פרה'לשוב

טומאה. מכל עצמו את כסדר'החודש'לטהר ,

ול להרגל לתת ולא ה' בעבודת -להתחדש

הדברים יקיים ואם עליו. להשתלט 'מלומדה'

היצר את לבער יזכה שצריך, כמו האלו

בשלמות. התורה את ולקבל

ב.מ.

מום' בה אין 'אשר צחות: בדרך לומר אפשר

וכל חיסרון שום בעצמם רואים שאינם אותם

פגם, שום בלי וישר כשר הוא עושים שהם מה

עול' עליהם עלה 'שלא מאותם: הם הללו

במומים הם מרגישים שאין הסיבה כלומר,

יראת של עול' עליהם עלה 'שלא היא, שלהם

אמיתית. שמים

ישראל עבודת

שהסיבה שאמר: אחד פילוסוף על מספרים

שכן היא, הבהמות על שולטים אדם שבני

הבהמה בשר את לאכול הזכות לאדם יש אם

בחייהן. עליהן לשלוט הם שזכאים וודאי הרי

יוצא, זה חשבון לפי אחד, חכם לו אמר

בחייו האדם על לשלוט צריכים שהתולעים

בשרו! את אוכלים הם מותו אחרי שכן

שהטמא שכתוב הפסוק, מרמז זה על ואולי

על מרמז האזוב כי תולעת, ושני אזוב יקח

יזכור כי כאזוב עצמו ישפיל והטמא שפלות.

רק הוא שהאדם כלומר, התולעת' 'שני את

ממנו, חשובה יותר שהתולעת לתולעת, 'השני'

לפי מותו, לאחר האדם את תאכל היא הרי כי

פילוסוף! אותו סברת

קדומים נחל
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