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  ד"בס

    ירושלים- ישיבת הּכֹתל  

  א"שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט

  1111ט"תשעויקהל  תפרשל

  גדולתה וערכה של השבת
  

היכן נצטוה משה למסור את פרשת השבת 
  ?בהקהל

 ... ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהםישראל בני עדת משה את כלַוַּיְקֵהל "
 קֶֹדׁש יה לכםיה השביעי ּוַבּיֹום ,מלאכה ֵּתָעֶׂשה ימים ששת

 אש לא תבערו. יומת מלאכה  ָהעֶֹׂשה בוכל ,'שבת שבתון לה
  .)ג-א, שמות לה(" ביום השבתֵתיֶכם ְׁשבֹ מבכל

לת התורה ועד סופה ימתחש", במדרש כבר עמדו על כך
ש "ילק(" בלבדזו אין פרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא 

למה מסר משה פרשה זו , ונשאלת השאלה. )ח"רמז תויקהל 
  ?היכן נצטוה לעשות כן? הקהלב

' הַוּיֹאֶמר ", בפרשה הקודמת נאמר: אולי מותר לומר כך
 ַאְך ֶאת ,ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר, ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר
ְוַאָּתה "מה פירוש  .)יג-יב, שמות לא('  וכו"ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו

ַאָּתה : "ל"אמרו חז? "רַּדּבֵ  "למה לא נאמר בקיצור? "ַּדֵּבר
מכילתא ("  שליחי" ע מלאך ולאי"עלא . בעצמךאתה  -  ַּדֵּבר

 משה בעצמו צריך לצוות את ישראל על .)א"י פרק ל"דרשב
  .השבת

שמסיבה זו אמר משה פרשה זו ,  אפשר לומר,אם כך
: כךהיה הרי בדרך כלל סדר לימוד התורה לישראל . בהקהל

שנה לו משה , נכנס אהרן ,משה היה לומד מפי הגבורה
שנה ,  נכנסו בניו.נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה, פרקו

 אלעזר לימין משה ואיתמר וישבונסתלקו , להם משה פרקם
נסתלקו , שנה להם משה פרקם,  נכנסו זקנים.לשמאל אהרן

 . שנה להם משה פרקם, נכנסו כל העם.ישבו לצדדיןוזקנים 
ביד בני אהרן , ם שניםביד הזקני, נמצא ביד כל העם אחד

בפשטות אין . )לב, י שמות לד"רש( ביד אהרן ארבעה, שלשה
אלא , הכוונה שכל העם כולו נכנסו בסוף לבית המדרש

ותהכוונה היא שלכל העם היתה  ש אך בפועל ,  להכנסר
ואלו שנכנסו מסרו את הדברים , נכנסו רק חלק מהם

 וכך הלאה עד שנתפשטו, וחבריהם לחבריהם, לחבריהם
  .הדברים בכל ישראל

כיון שנצטוה משה לומר , כאן. אבל כאן זה לא היה כך
ולישראל את הציווי על שמירת השבת  מ צ ע הקהיל , ב

, תחילה את כל ישראל ורק אז מסר להם את הדברים
ַלֲעׂשֹת ' הֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה : "כשכולם שומעים ממנו

 ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ,אָכהֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמלָ . אָֹתם
לֹא .  ָּכל ָהעֶֹׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת',הקֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לַ 

ציוה אותם על ". ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבכֹל מְֹׁשבֵֹתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
  .'כפי שציוהו ה, השבת בעצמו

  ?שפרשת השבת תמסר בהקהל' למה רצה ה
 מה נשתנתה מצוה זו מכל מצוות :ןוצריך להבי

למסור אותה את משה  'שבגלל זה ציוה העד , שבתורה
  ?בהקהללישראל 

 עשה לך ,ה"אמר הקב" :ואמרועל כך ל במדרש ענו "חז
 כדי ,קהלות גדולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת

שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת 
ד ולהורות לישראל דברי תורה ולכנוס בבתי מדרשות ללמ

". איסור והיתר כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני
כדי ללמד לדורות להקהיל , פרשה זו נאמרה בהקהל, כלומר

  .קהילות בכל שבת ושבת כדי ללמוד תורה
למה נאמרה פרשה זו , אבל אולי מותר לומר טעם נוסף

 אנו .וה שקשה לקבל אותהכנראה ששבת היא מצ. בהקהל
הם ,  לקבל את השבתואים היום שלחילונים קשה מאדר

רק , אסור ללכת לשום מקום,  ביתמאסרכעין רואים בשבת 
 ועוד ,ולנט מאתמול'מוכרחים לאכול צ, לבית הכנסת

 לכן. ובהטמתנה השבת היא   הם לא מבינים כמה.דברים
  מתנההשבת היא שישראלצריך את משה רבינו שיסביר ל

כמו , מתנה טובה אלא ,שבתאת הל  זה לא עונש לקב.טובה
ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  "-ל "ל על הפסוק הנ"שאמרו חז

 ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם , ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו,ֵלאמֹר
ת"מהו ". ְמַקִּדְׁשֶכם' הְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני  ַע ַד  ִּכי ֲאִני ָל

אמר . הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוש? "ִּדְׁשֶכםְמקַ ' ה
, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה: למשהה "הקבלו 

 לכן .)ב, שבת י(  לך והודיעם-ואני מבקש ליתנה לישראל 
כדי שיודיע , ציוה את משה לומר את פרשת השבת בהקהל

  .'לכולם באופן ישיר על המתנה הטובה שעומדים לקבל מה
ין עוד דבר  אשבשולחן ערוך" ורח חייםא"בכל 

ועל שבת זו , שבתהחוץ מת דין שחייבים עליו מיתת בי
 .מיתת סקילה, ת דיןתה הכי חמורה מכל ארבע מיתות ביהמי

כאן צריך את משה רבינו שישפיע על ישראל שיקבלו את 
שהשבת תהיה חביבה , שיקדשו את השבת,  באהבההשבת

כל  חוץ מ.כאן חכמת לבך צרי. ו"עליהם ולא ידחו אותה ח
צריך  ,ההלכות שצריך ללמד את ישראל איך לשמור שבת

שזו , בת אהבה לשםלהכניס בלבמיוחדת חכמת לב עוד 
ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו ִּכי אֹות " .גדולה לישראל בין האומות

, "ְמַקִּדְׁשֶכם' הִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני 
לה היא  אות גדּו-א ביני וביניכם יכי אות ה: י"פירש רש

, בינינו שבחרתי בכם בהנחילי לכם את יום מנוחתי למנוחה
  .מקדשכם' כי אני ה] בה[לדעת האומות 

קינו אל' לא נתתו הו ", בשבתאומרים בתפילהזהו ש
 וגם , ולא הנחלתו מלכנו לעובדי פסילים,לגויי הארצות

 השבת היא מתנה מיוחדת שנתן ."במנוחתו לא ישכנו ערלים
לכן צריך את משה רבינו שיסביר . ורק להם ,לישראל' ה

הרי משה  ."חומרות"עוד  לא . מתנה טובההילישראל שזו
שאסור  פה הוא אומר .חדשות" חומרות"כל יום עם בבא 

, לאכול בשר בחלבופה הוא אומר שאסור , ללבוש כלאים
וביום הכפורים אסור לאכול , ובפסח אסור לאכול חמץ
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, ל אמרו" עד שחז!חדשות" חומרות"כל יום ... בכלל
נסעו , לאחר הקמת המשכןמהר סיני ישראל שכאשר נסעו 

לפי ... שבורח לו והולך לו, כתינוק היוצא מבית הספר"
 אין .)ה פורענות" דא, שבת קטז' תוס(" שלמדו הרבה תורה בסיני

עם כל , אבל מצות השבת. נוספות" חומרות"ח ללהם כ
 שזו לא עוד ישראלמשה מסביר ל, חומרתה של השבת

  . ונפלאהאלא מתנה טובה, חומרה
צריך כל המצוות את ,  צריך לקיים"חומרות"נכון שגם 

ול אבל כאן רוצים שישרא, לקיים ב ה א  יקבלו . את השבתי
האותה  ב ה א   שתהיה,"כי לישראל עמך נתתו באהבה ".ב

שהוא ,  צריך את משה רבינולזה. אהבה לקבל את השבת
 לא כל אחד יוכל לעשות .בעצמו יצוה את ישראל על השבת

הוא מרגיש ,  הוא מכיר את האמת הגדולה הזו, משה.את זה
 שבלבו האת הלהב הוא יכול להעביר, בשבתשאת האהבה 

 .המתנה הטובה שבשבת שגם הם ירגישו את ,לאחרים
יום היא  שבת !נו שמחים בשבת א.סהרבית איננה שבת הש

 .ה כמו כלה עם החתן שלה"עם הקבבו ו מתייחדים שאנ
 שהשבת  מרגישה.ה"יחדת עם הקבבשבת כנסת ישראל מתי

  .)ב, ברכות נז( 2"אחד מששים לעולם הבא" היא

   יום של שלמות- שבת 
חה לחיי ות ליום שכולו שבת ומנוצפ ל- התכלית שלנו

ו בית ם שכולמחכים ליואיננו  .)ב, תמיד לגמשנה ( העולמים
 .בית סוהראכן איננה שבת וה ,רוצים בית סוהראיננו  .סוהר

מנוחה ושמחה אור " .'שבת היא שמחה ודבקות בהה
, נפלאיום הוא פסח גם  ".מחמדיםשבתון יום יום , ליהודים

אבל אין לנו שום הבטחה שנזכה , וגם שבועות וגם סוכות
רק על שבת .  שבועות או סוכותום שכולו פסח אולהגיע לי

,  מזמור שיר לעתיד לבוא-מזמור שיר ליום השבת "אמרו 
נו רוצים א .)שם(" ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים

ללא שום ,  זו השלמות האמיתית.להגיע ליום שכולו שבת
שאר המועדים הם תוצאה של חטאים . קלקול וחסרון

חטא אדם הראשון , )ראש חודש( חטא הלבנה - וחסרונות
והחטאים שגרמו , )יום הכפורים(חטא העגל , )ראש השנה(

שכתוצאה מזה נולד , )א, נדרים לב' עי(לנו לרדת למצרים 
ללכת במדבר ארבעים שנה , )פסח(צורך להוציאנו משם ה
בלי יכולת להשיג אותה , )שבועות(ולקבל תורה , )סוכות(

כמעט ש, בה אברהם יצחק ויעק אות שהשיגודרךכ, מעצמנו
את התורה הצליחו להשיג כן ול,  בימי חייהםולא חטאו

נא דבי ת; א, קדושין פבמשנה ( ולקיימה עד שלא ניתנה מעצמם

לא .  לעומת זאת השבת היא שלמה.)ה ברוך המקום"ו ד" פאליהו
לכן אין במוספי השבת קרבן . [קשורה לשום חטא וקלקול

  .]3רק עולות, חטאת
 שהיא - מוסף של שבת ת תפלבש, זו גם הסיבה לכך

מפני חטאינו "יננו אומרים א -כנגד קרבן מוסף של שבת 
אש רשבת  במוסף של וכן,  אומריםם טוב ביו".גלינו מארצנו

ולפי שחטאנו לפניך אנו ואבותינו חרבה "אומרים  חודש
בשבת  אבל -   בגלל ראש חודש- " עירנו ושמם בית מקדשנו

יהי רצון "מנם אומרים א.  וחורבןחטארגילה איננו מזכירים 
את ושם נעשה לפניך , ותטענו בגבולנותעלנו לארצנו ש
ני  זו נאמרת מפבקשהוכל אחד ֵמבין ש, "בנות חובותינורק

רש לא אומרים אבל בכל זאת, שכרגע המקדש חרב ו פ מ  ב
ראש חודש בשבת רק ביום טוב ו. שבית המקדש חרב
מעין  .של שלמותבסימן כי שבת היא . אומרים זאת במפורש

  .בלי שום חסרון כלל, לם הבאעו
 לכן .יכול להסביר לישראלהיה משה רק , את כל זה

.  שליחי" ע מלאך ולאי"עלא .  בעצמך אתה"!ַאָּתה ַּדֵּבר"
...  ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהםישראל בני עדת משה את כלַוַּיְקֵהל "ולכן 
 ". קֶֹדׁשיהיה לכם השביעי ּוַבּיֹום ,מלאכה ֵּתָעֶׂשה ימים ששת

 ואי אפשר ,סגולת השבתכי רק משה יכול להסביר את 
  .על ידי אחרים למסרה

  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

 
                                                           

מאמרו של הרב בענין זה פורסם בכתב העת [. בכל פרשה בתורה יש קשר או הקבלה בין תחילת הפרשה לסופה, א"לדעת הרב שליט. 1
ובו מחקרים , )בני ברק" (מכון מורשת אשכנז"י "יוצא לאור פעם בשנה ע" ירושתנו"כתב העת . ח"קי' עמ) ט"תשס(' כרך ג, "ירושתנו"

  ]. אורחותיהם ומנהגיהם,תורתם של חכמי אשכנזוסקירות ב
  ).כ- יט, שם לח" ( ְנחֶֹׁשת...ָכל ַהְיֵתדֹת וְ ...ָוֵויֶהם ֶּכֶסף "-) ה, שמות לה" (ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת: "הקשר בין תחילת הפרשה לסופה בפרשת ויקהל

  ).יח, שם לח" (ְּתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ָמְׁשָזר "- ) ו, שם לה" (ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני ְוֵׁשׁש ְוִעִּזים: "קשר נוסף
  ).יט, שם לח" (ַעֻּמֵדיֶהם ַאְרָּבָעה ְוַאְדֵניֶהם ַאְרָּבָעהוְ  "-) יא, שם לה" (ֶאת ַעֻּמָדיו ְוֶאת ֲאָדָניו: "קשר נוסף

  ).יז, מדר "ב" ( שבת- ב" נובלות העוה; חלום-   נובלות נבואה;שינה - נובלות מיתה :שלש נובלות הן: "ובמדרש אמרו. 2
ן "רמב" (והמשכיל יבין, שלוםוהכל  ,מפני שכנסת ישראל בת זוגו, אין במוספי השבת חטאת כשאר כל המוספין: "ן"לשון הרמב. 3

פרי "גם ' ועי. [א למעלה"כפי שביאר הרב שליט, בלי חסרונות, שלם ומלאשהשבת עומדת בסוד עולם ,  ונראה שכוונתו היא.)ב, במדבר כח
  ].ן"ה ומה שכתב הרמב"ג ד"פרשת פנחס אות י" צדיק

  ,הבנתו של העורךשטחיות השיחה נערכה לפי 

  .לות בעורך בלבדוכל טעות או חסרון יש לת


