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  ב פסוק לה פרק שמות
 ִיְהֶיה ַהְ�ִביִעי �ַב��� ְמָלאָכה ֵ�ָעֶ�ה ָיִמי� ֵ�ֶ�ת
�ת קֶֹד� ָלֶכ�ַ�ַ � ב� ָהעֶֹ�ה ָ�ל ַליקָֹוק ַ�ָ�ת�

 : י�ָמת ְמָלאָכה

 י "רש
 לצווי שבת אזהרת לה� הקדי� .ימי� שתש

 את דוחה שאינה לומר, המשכ� מלאכת
 :השבת

 
  ב"ע מט דף שבת מסכת
 אבות דתנ� הא: להו וקמיבעיא יתבי הדור

 אמר? מי כנגד אחת חסר ארבעי� מלאכות
 . המשכ� עבודות כנגד: חמא בר חנינא רבי להו

 י"רש
 בפרק ש� המנויות אות� .המשכ עבודות נגד
 שבת ופרשת, למשכ� צריכי� היו גדול כלל

 .הימנה ללמוד המשכ� מלאכת לפרשת נסמכה
 

  כא פסוק לח פרק שמות
 ַעל 1ַ/2ד ֲאֶ�ר ָהֵעד/ת ִמְ�ַ�� ַהִ.ְ�ָ�� ְפק�ֵדי ֵאֶ-ה

� ִאיָתָמר ְ�ַיד ַהְלִוִ�� ֲעבַֹדת מֶֹ�ה 2ִי�ֶ � 3ֲהרֹ
� : ַה�ֵֹה

  י"רש
 נדבת משקלי כל נמנו וז בפרשה 4 פקודי אלה

� כליו כל ונמנו, ולנחשת ולזהב לכס5, המשכ
 רמז, פעמי� שני 4 משכ המשכ :עבודתו לכל

  עונותיה� על חורבני� בשני שנתמשכ� למקדש
 שהרי, העגל מעשה על הוא ברו6 הקדוש לה� שויתר לישראל עדות 4 העדת משכ :ישראל של

, במדבר ללוי� המסורה עבודה היא וכליו המשכ� דיפקו 4 הלוי� עבדת :ביניה� שכינתו השרה
 ):ד במדבר (נשא בפרשת שאמרו כמו, עליו המופקד למשאו איש איש להקי� ולהוריד לשאת
 :שעליו עבודה אב בית לכל למסור עליה� פקיד היה הוא 4 איתמר ביד
    

  יז פסוק טו פרק שמות
 ִ�ְב6ָ�ְְל ָמכ�� ַנֲחָלְת6ָ ְ�ַהר ְוִת9ֵָעמ� ְ�ִבֵאמ�
 : ָיֶדי6ָ ��ְננ� ֲאדָֹני ִמ1ְָד� ְיקָֹוק 2ַָעְלָ�

 י"רש
 לא לכ6 לאר: יכנס שלא משה נתנבא 4 תבאמו
 מטה של מקדש 4 לשבת� מכו :תביאנו נאמר
�  מקדש :פעלת אשר מעלה של כסא כנגד מכוו

 בית חביב. 'ה י6יד כוננו אשר המקדש שלאחריו הש� מתיבת להפרידו גדול זק5 עליו הטע� 4
 בשתי ומקדש, אר: יסדה ידי א5) יג מח ישעיהו (שנאמר, אחת ביד נברא שהעול� המקדש

    :שלו המלוכה שכל לבא לעתיד, ועד לעול� ימלו6' שה בזמ�, ידי� בשתי יבנה ואימתי. ידי�
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  מאמר ב - פרי צדיק מאמר קדושת שבת ספר

 

בת למלאכת  תורה מצות שוהקדימה
וכ� בפרשת . המשכ� בריש פרשת ויקהל

אחר שאמר לו ראה קראתי בש� . תשא
לצוותו על מעשה יד� של . 'בצלאל וגו

שבתותי ', הזהירו ואתה דבר וגו. צדיקי�
להקדי� . מקדשכ�' לדעת כי אני ה. 'וגו

הקדושה דשבת שמצד הש� יתבר6 בעצמו 
 לקדש האד� קוד� שיבוא האד� די�המק

וא5 דהסדר להיפ6 והתקדשת� . להתקדש
' והיית� קדושי� אד� מקדש עצמו כו

היינו לעני� והיית� שיהיה הויה .) יומא לט(
 �וקיו� להקדושה בקרב� שיהיה כ

קדושי� זה צרי6 לקדש עצמו מעט על כל 
פני� מלמטה בעול� הזה כדאיתא הת� 

 מצד כא�ובפתיחה כחודה של מחט עד 
אבל ג� לפתיחה זה קד� מצד הש� . האד�

יתבר6 שהוא מקדשו אלא שזהו התעוררת 
נובע בשעה שהש� יתבר6 שולח התעוררות 
הקדושה בלבו והוא כמראה הבזק שהאור 

והוא רק לעורר . מאיר כרגע ומיד נעל�
האד� על ידי אותו אור מועט כמו רגע 

שישי� אל לבו לראות שיהיה זה כ� אצלו 
. ש על השבת קוד�" וזהו עני� מ.ותבקביע

ומקדימת קדושה זו יוכלו לזכות אחר כ6 
לעסוק במלאכת המשכ� הגדולה ממלאכת 

שיהיה מעשה ידיה� פעולת . שמי� ואר:
ל "וכ� אמרו חכמינו ז. ה"ידיו של הקב

כי . כדי שיעבור עליו שבת' במילה דליו� ח
המילה הוא התחלת מעשה ידי אד� בגו5 

ממה שלא היה מתוק�  נוהאד� עצמו לתק
שבבריאה היה ערל והש� יתבר6 . בבריאה

רצה שגמר תיקו� הבריאה יהיה על ידי 
ועל . פעולת אד� שרצה לזכות את ישראל

ומילה . זה היה תכלית בריאת העולמות

הוא המצוה הראשונה להיות לאות לבני 
, ישראל זרע אברה� אות� שנקראו זרעו

.) לא (�דריכמו שאמרו בנ. והיינו זרע יעקב
דכל הגוי� ערלי� והמילה רק ) 'ב(וש� 

היינו שרק ה� מוכני� לתק� . בישראל
הבריאה שיהיה על שלימותה ולא כמו 

� "אבל העכו. שנברא רק בשלימות יותר
אפילו ימולו נקראי� ערלי� ובישראל 

כי כבר זכו אבות העול� לזרע� , להיפ6
אחריה� דש� וקדושת היהדות אי אפשר 

 על פי שחטא והגדיל 5דא .ליעקר מה�
עבירות עד למעלה לא פקע ש� ישראל 

וג� פושעי ישראל מלאי� מצות . ממנו
כרימו� שבזכות� יגיעו לתיקו� דלא ידח 

ועל כ� מבט� לשמו יתבר6 . מה� נדח
נימולי� בהיותו תינוק שאי� בו שו� דעת 

ועל כ� . כלל ולא בבחירתו והשתדלותו
זכה כי כבר ,  נקראו מולי��אפילו ערלי

לזה בהשתדלות אבותיו וכמו שהתינוק 
רק . הנימול אינו בהשתדלותו ופעולתו

פעולת אביו שחייב למולו מעצמו או על ידי 
�וזהו התחלת קדושת . שלוחו או הבית די

המצוה הנכנס באיש ישראל שיתקדש גופו 
וישראל קדושת� על ידי . להיות מע� קדוש

וצרי6 .  יתבר6הש�פעולת אד� כמצות 
 לו קדושת השבת שהוא התחלת שיקד�

קדושה שמהש� יתבר6 בלא פעולת אד� 
ועל ידי הקדושה דשביתה יוכל . כלל

להמשי6 אחר כ6 קדושה למעשה שבפעולת 
ומילה בזמנה דוחה שבת דבזמנה . אד�

מצד התינוק הוא ג� כ� קדושת שמי� 
ובאמת מעשה ידיה� . שהוא אי� פועל כלו�

נזכר ה כ" הוא מעשי ידי הקב�של צדיקי
:לעיל

 


