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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת ויקהל - פקודי - פרה תשע"ה

נקראת  לטובה  עלינו  הבאה  קודש  שבת 

"שבת פרה", כי בנוסף על הקריאה בשתי פרשיות 

השבוע ויקהל פקודי, אנו קוראים למפטיר מצות 

במשנה  ששנינו  כמו  חוקת  בפרשת  אדומה  פרה 

)מגילה כט.(:

קורין  בשבת  להיות  שחל  אדר  חודש  "ראש 

פרה  בשלישית  זכור,  בשניה  שקלים...  בפרשת 

רש"י:  ופירש  לכם".  הזה  החודש  ברביעית  אדומה, 

שיעשו  לטהר,  ישראל  את  להזהיר  אדומה,  "פרה 

ששם  לכם,  הזה  החודש  ברביעית  בטהרה.  פסחיהן 

הירושלמי  בשם  עוד  רש"י  והוסיף  הפסח".  פרשת 

לפרה,  החודש  שתקדים  הוא  "בדין  כה:(:  )מגילה 

הפרה,  נשרפה  ובשני  המשכן  הוקם  בניסן  שבאחד 

ולמה פרה קודמת, שהיא טהרתן של כל ישראל".

בדברי  לפתוח  טוב  מה  בעתו  דבר  כן  כי  הנה 

שמשלב  פקודי(  לויקהל  )דרוש  הקדוש  השל"ה 

בשלוש  הקריאה   - בקודש  המשולש  החוט  את 

פרשיות, פרשת ויקהל, פרשת פקודי, פרשת פרה 

להביא  מצטרפים  יחד  שלשתם  כי  נפלא,  בדרך 

ויקהל  בפרשת  כיצד,  הא  העגל,  חטא  על  כפרה 

"ויקהל משה  למדנו על מצות שבת )שמות לה-א(: 

את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים 

תיעשה  ימים  ששת  אותם,  לעשות  ה'  צוה  אשר 

שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה 

שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת". 

כמו  העגל  חטא  על  כפרה  היא  שבת  והנה 

שבת  המשמר  "כל  קיח:(:  )שבת  בגמרא  ששנינו 

כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין 

הטעם  רמב(  סימן  )או"ח  יוסף"  ה"בית  וביאר  לו". 

המצוות  כל  כנגד  שקולה  ששבת  "מפני  לכך: 

וחידוש  השגחה  מורה  שהיא  ט.(,  ברכות  )ירושלמי 

העולם ותורה מן השמים, וכיון שהוא שומר שבת 

ודאי העבודה זרה שעובד אינו מפני שמאמין בה, 

ולכן יש לו תוחלת מחילה על ידי תשובה".

בפרשת פקודי למדנו על המשכן )שמות לח-כא(: 

"אלה פקודי המשכן משכן העדות אשר פקד על פי 

משה עבודת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן". והנה 

מעשה המשכן הוא כפרה על חטא העגל כמבואר 

זהב  יבוא  הקב"ה  "אמר  נא-ח(:  )שמו"ר  במדרש 

המשכן ויכפר על זהב העגל, אמר הקב"ה לישראל, 

באלה  אותי  הכעסתם  העגל  את  שעשיתם  בשעה 

אלהיך )שמות לב-ד(, עכשיו שעשיתם המשכן, באלה 

אני מתרצה לכם, הוי אלה פקודי המשכן".

פרשת פרה אדומה היא גם כן כפרה על חטא 

רבי  בשם  יט-כב(  )במדבר  רש"י  שהביא  כמו  העגל, 

משה הדרשן: "פרה אדומה, משל לבן שפחה שטינף 

פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצואה, כך 

תבוא פרה ותכפר על העגל". הרי לנו שילוב נפלא 

עלינו  קוראים בשבת הבאה  ג' פרשיות שאנו  של 

משכן,  פקודי  פרשת  שבת,  ויקהל  פרשת  לטובה, 

להביא  מצטרפים  שלשתם  אשר  פרה,  פרשת 

כפרה על חטא העגל. אלו דבריו הקדושים.

כפרות  כי  חשובה,  הערה  להעיר  המקום  כאן 

אלו על חטא העגל נוגעות לנו בכל דור ודור, שהרי 

לב- )שמות  העגל  חטא  אחרי  למשה  אמר  הקב"ה 

לד(: "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם". ופירש 

רש"י: "תמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם, ופקדתי 

עליהם מעט מן העוון הזה עם שאר העוונות, ואין 

מפרעון  קצת  בה  שאין  ישראל  על  באה  פורענות 

כמו  ודור,  דור  בכל  כי  זה  לפי  נמצא  העגל".  עוון 

גם  כפרה  צריך  כך  העוונות,  כל  על  כפרה  שצריך 

לכן  העוונות,  לשאר  שמצטרף  העגל  חטא  על 

ראוי  פרה,  פקודי,  ויקהל,  פרשיות  בג'  בקריאתנו 

לכוון להמשיך כפרות אלו על חטא העגל.

 ג' כפרות בבחינת עש"ן
ע'ולם ש'נה נ'פש

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

על  כפרות  ג'  ענין  לבאר  הקדוש,  השל"ה  לדברי 

שבת, משכן, פרה אדומה, על פי מה  חטא העגל: 

א(  דרוש  בראשית  )פרשת  נחל"  ב"ערבי  שהאריך 

לבאר מה שכתוב בספר יצירה )פ"ג מ"ה(, כי הקב"ה 

ברא את העולם עם ג' בחינות עולם, שנה, נפש.

השטח  מרחב  הוא  "עולם"  כי  בזה,  הביאור 

והמקום של כדור הארץ, שכפי המבואר בתוספות 

שליש  ים,  לשליש  מתחלק  כל(  ד"ה  צד.  )פסחים 

הכלול  הזמן  היא  "שנה"  ישוב.  ושליש  מדבר 

הנפשות  הן  "נפש"  שנים.  ימים,  שעות,  מרגעים, 

אדם,  ובני  חיים  מבעלי  שכלולים  הנבראים  של 

שהמובחר שבהם הם כלל ישראל שקיבלו עליהם 

עול תורה ועבודת ה'.

מוכרחים  המעשים  כל  כי  נראה  נתבונן  ואם 

עולם, שנה,  להיות במסגרת של החוט המשולש: 

שהוא  מקום  באיזה  נעשה  המעשה  שהרי  נפש, 

בבחינת "עולם", וכן הוא נעשה באיזה זמן שהוא 

בבחינת "שנה", וכן הוא נעשה על ידי אדם שהוא 

)בהקדמת  הראב"ד  שכתב  וזהו  "נפש".  בבחינת 

"וצריך אתה לדעת כי כל ספר  פירושו לספר יצירה(: 

ב'  בעולם,  מהם  אחד  דרכים,  ג'  על  יתפרש  יצירה 

בשנה, ג' בנפש, וסימנם )שמות יט-יח( והר סיני עש"ן 

כולו, ]עש"ן נוטריקון[ ע'ולם ש'נה נ'פש".

)בראשית א-א(:  והנה מקרא מלא דיבר הכתוב 

הארץ".  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

)משלי  שנקראת  התורה  "בשביל  רש"י:  ופירש 

ח-כב( ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו )ירמיה 

ישראל  איש  שכל  נמצא  תבואתו".  ראשית  ב-ג( 

צריך לעבוד את ה' בג' בחינות אלו. לפי זה אומר 

דברי  בכל  עלינו  מוטל  "לכן  )שם(:  נחל"  ה"ערבי 

התורה להביט כל אחד כפי שכלו, איך הדבר ההוא 

בעולם שנה נפש".

נמצא לפי זה כי כשחטאו בעגל פגמו בג' בחינות: 

שהרי החטא היה במדבר שהוא  עולם, שנה, נפש, 

בתמוז  עשר  שבעה  בזמן  והיה  "עולם",  בבחינת 

הנפשות  ידי  על  ונעשה  "שנה",  בבחינת  שהוא 

לפי  "נפש",  בבחינת  שהן  העגל  בחטא  שהשתתפו 

זה יש לומר כי ג' כפרות על חטא העגל משכן, שבת, 

פרה, הן כפרות בבחינת עולם, שנה, נפש.

הקב"ה  בו  שהשרה  מקום  שהוא  "משכן" 

בבחינת  העגל  חטא  על  כפרה  הוא  שכינתו, 

ביאור נשגב של השל"ה הקדוש

 הקשר בין ג' פרשיות: ויקהל, פקודי, פרה:
שבת, משכן, פרה, מכפרים על חטא העגל
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היא  השביעי,  ביום  זמן  שהיא  "שבת"  "עולם". 

"פרה  "שנה".  בבחינת  העגל  חטא  על  כפרה 

אדומה" היא כפרה על ישראל בבחינת "נפש", כמו 

שביאר הרמב"ן )ויקרא א-ט( כי הקרבנות הם כפרה 

שעושים  מה  שכל  שיתבונן  ידי  על  האדם,  על 

"כדי  קדשו:  ובלשון  לו,  לעשות  צריך  היה  לקרבן 

לאלקיו  חטא  כי  אלה,  כל  בעשותו  אדם  שיחשוב 

גופו,  וישרף  דמו  שישפך  לו  וראוי  ובנפשו,  בגופו 

וכיפר  תמורה,  ממנו  שלקח  הבורא  חסד  לולא 

הקרבן שיהא דמו תחת דמו נפש תחת נפש".

גזירת המלך להורות תשובה לרבים

פנים,  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

רחש לבי דבר טוב לבאר בדרך דרוש, מה שבחר 

שבת,  העגל:  חטא  על  אלו  כפרות  בג'  הקב"ה 

ויקהל,  פרשיות:  בג'  שנזכרו  אדומה,  פרה  משכן, 

הקב"ה:  שאמר  מה  לבאר  בהקדם  פרה,  פקודי, 

וכבר  חטאתם".  עליהם  ופקדתי  פקדי  "וביום 

הבאנו מה שפירש רש"י: "תמיד כשאפקוד עליהם 

עוונותיהם, ופקדתי עליהם מעט מן העוון הזה עם 

שאר העוונות". וצריך ביאור מהו הקשר בין חטא 

העגל לשאר העוונות.

לנו  שגילו  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

כל הענין של חטא העגל לא היה  כי  ז"ל,  חכמינו 

אלא גזירת המלך כדי להורות תשובה לרבים, כמו 

ששנינו בגמרא )ע"ז ד:(:

את  ישראל  עשו  לא  לוי,  בן  יהושע  רבי  "אמר 

העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה... והיינו 

דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא היו 

ישראל ראויין לאותו מעשה אלא להורות תשובה 

ושליטים  גיבורים  "כלומר  רש"י:  ופירש  לרבים". 

עליהן,  יצרם  להתגבר  ראוי  היה  ולא  היו,  ביצרם 

אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם, כדי ליתן פתחון 

אשוב  לא  החוטא  יאמר  שאם  תשובה,  לבעלי  פה 

שלא יקבלני, אומרים לו צא ולמד ממעשה העגל 

שכפרו ונתקבלו בתשובה".

הקב"ה:  שאמר  מה  היטב  מבואר  מעתה 

"וביום פקדי ופקדתי", כי מאחר שחטא העגל לא 

היה אלא כדי להורות תשובה, נמצא כי בכל פעם 

העגל  חטא  עליהם  מתעורר  חוטאים  שישראל 

לטוב או לרע, כי אם עושים תשובה על עוונותיהם 

מקבלם  שהקב"ה  העגל  מחטא  שלמדו  משום 

בתשובה, לא רק שיש להם כפרה על מה שחטאו 

אלא גם חטא העגל מתבטל לגמרי, שהרי מתגלה 

שחטא העגל לא היה לבטלה מכיון שנתמלא רצון 

ה' להורות תשובה לרבים.

על  תשובה  עושים  ישראל  אין  ח"ו  אם  אולם 

עוונותיהם, מגיע להם עונש גם על חטא העגל, כי 

תשובה,  לעשות  העגל  מחטא  למדו  שלא  מאחר 

לא היתה שום תועלת במה שסיבב הקב"ה כביכול 

לפיכך  תשובה,  להורות  העגל  בחטא  שיכשלו 

עוונותיהם שלא עשו תשובה  - על  "וביום פקדי" 

חטא   - חטאתם"  את  עליהם  "ופקדתי  עליהם, 

העגל שלא למדו מזה לעשות תשובה.

 הקב"ה מקבל את ישראל בתשובה
מצד שהם בנים למקום

גדול  יסוד  פי  על  בזה,  הביאור  להרחיב  ונראה 

אשר ידוע ומפורסם בכל ספרי הדרוש, כי מה שיש 

להם  שיש  משום  הוא  בתשובה  תיקון  לישראל 

שמבואר  ממה  הוא  לכך  והמקור  למקום,  בנים  דין 

במדרש תנחומא )פרשת האזינו סימן ד(: "כתיב )במדבר 

ו-כו( ישא ה' פניו אליך, וכתוב אחד אומר )דברים י-יז( 

פנים,  לו  נושא  תשובה  עושה  פנים,  ישא  לא  אשר 

יכול לכל, תלמוד לומר אליך, ולא לאומה אחרת".

בשם  ה(  אות  ב  מאמר  )סיון  יששכר"  ה"בני  וכתב 

לבאר  אמור[,  פרשת  דוד"  "ראש  ]בספרו  החיד"א 

מדוע באמת מהני תשובה רק לישראל ולא לגוים, כי 

מעלתם של ישראל היא שנקראים בנים למקום כמו 

שכתוב )דברים יד-א(: "בנים אתם לה' אלקיכם", והקב"ה 

הוא אביהם, לכן מצד הדין יכול הקב"ה לקבל תשובת 

)קידושין  בגמרא  כמבואר  כבודו,  על  ולמחול  ישראל 

לב.(: "האב שמחל על כבודו - כבודו מחול".

רצו  אומות העולם שלא  זה שאר  לעומת  אך 

לקבל את התורה הם רק בבחינת עבדים, והקב"ה 

הוא עליהם בבחינת מלך, כמו שכתוב )תהלים מז-

י-ז(:  )ירמיה  כתוב  וכן  גוים",  על  אלקים  "מלך  ט(: 

ראוי שיקבלם  אין  לכן  הגוים",  מלך  יראך  לא  "מי 

"מלך שמחל  בתשובה, שהרי שנינו בגמרא )שם(: 

על כבודו אין כבודו מחול".

ועתה בא וראה מה שמצינו בענין זה דבר יקר, 

ופרשת  במדבר  )פרשת  מגדים"  ב"נועם  שכתב  מה 

דין  לישראל  יש  האזינו( לבאר הטעם למה באמת 

בנים למקום, ואילו הגוים אין להם רק דין עבדים 

כי הכל  ותירץ  בדבר.  יש  פנים  וכי משוא  למקום, 

זרע  ישראל  כי  מדה,  כנגד  מדה  ובמשפט  בצדק 

עם קודש מצווים להאמין באחדות ה', כמו שפתח 

הקב"ה עשרת הדברות )שמות כ-ב(: "אנכי ה' אלקיך 

אשר הוצאתי מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה 

ו-ד(:  )דברים  כתוב  וכן  פני".  על  אחרים  אלהים  לך 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

שלא  שמוזהרים  אף  הגוים  זה  לעומת  אך 

בני  מצוות  משבע  אחת  והיא  זרה  עבודה  לעבוד 

נח, אבל מבואר ברמ"א )אורח חיים סוף סימן קנו( כי: 

"אינם מוזהרים על השיתוף", כלומר שמותר להם 

לשאת  מותר  ולכן  רשויות,  שתי  שישנן  להאמין 

שנשבעים  פי  על  אף  הזה  בזמן  הגוים  עם  ולתת 

בעבודה זרה, ]ומקור הדבר בתוספות )סנהדרין סג: 

קמז  סימו  )יו"ד  תשובה"  ב"פתחי  וראה  אסור(,  ד"ה 

אות ב( שיש בזה מחלוקת הפוסקים[.

דין  לישראל  שיש  הטעם  היטב  מבואר  מעתה 

שהם  מאחר  כי  אב,  בבחינת  שהוא  למקום  בנים 

כנגד מדה הקב"ה  מדה  לכן  ה',  מאמינים באחדות 

הוא בבחינת אב שהוא רק אחד, כי אי אפשר שיהיה 

לאדם יותר מאב אחד, אבל אומות העולם שאינם 

מאמינים באחדות ה' כי אם בשתי רשויות, לכן מדה 

כנגד הקב"ה הוא עליהם בבחינת מלך, שהרי שייך 

ממדינה  עובר  כשהוא  מלכים  כמה  לאדם  שיהיה 

למדינה אחרת, אלו תוכן דבריו המתוקים.

יד-א(:  )דברים  הפסוק  כי  נאה  רמז  להוסיף  ויש 

"בני"ם את"ם להוי"ה אלהיכ"ם" בגימטריא )בראשית 

א-ה(: "ויה"י ער"ב ויה"י בק"ר יו"ם אח"ד". לפי מה 

הפרשה  לשון  סדר  לפי  אחד,  "יום  רש"י:  שפירש 

היה לו לכתוב יום ראשון, כמו שכתוב בשאר הימים 

שהיה  לפי  אחד,  כתב  למה  רביעי,  שלישי,  שני, 

עד  המלאכים  נבראו  שלא  בעולמו,  יחיד  הקב"ה 

יום ב'". לפי זה מובן הרמז: "ויהי ערב ויהי בקר יום 

"בנים  בגימטריא:  אחד  הוא  שהקב"ה  רמז  אחד", 

שהקב"ה  האמונה  בזכות  כי  אלקיכם",  לה'  אתם 

הוא אחד זכינו להיות בנים למקום.

 של"ה הקדוש: הצד השוה בג' פרשיות:
ויקהל שבת, פקודי משכן, פרה אדומה, שהן מכפרות על חטא העגל

 שבת היא כפרה על חטא העגל: "כל המשמר שבת כהלכתו
אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו"

 משכן הוא כפרה על חטא העגל כמבואר במדרש:
"אמר הקב"ה יבוא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל"

 פרה אדומה היא כפרה על חטא העגל כדברי רבי משה הדרשן
בבחינת: "תבוא אמו ותקנח צואת בנה"
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חטא העגל בבחינת שתי רשויות

נראה, שלא  נתבונן בחטא העגל  והנה כאשר 

כח  ובעוד  בה'  האמינו  אלא  בה'  לכפור  נתכוונו 

ממה  נלמד  זה  דבר  רשויות.  שתי  דהיינו  נוסף 

ויאמרו  "ויעשהו עגל מסכה  )שמות לב-ד(:  שכתוב 

מצרים",  מארץ  העלוך  אשר  ישראל  אלהיך  אלה 

רבי  "אמר  סג.(:  )סנהדרין  בגמרא  כך  על  ודרשו 

רשעיהם  נתחייבו  שבהעלוך,  וי"ו  אלמלא  יוחנן, 

כפרו  לא  "דהא  רש"י:  ופירש  כליה".  ישראל  של 

בהקב"ה לגמרי, שהרי שתפוהו בדבר אחר".

ז(:  שם  )שמות  שכתוב  מה  בזה  לבאר  יומתק 

"ויאמר ה' אל משה לך רד כי שיחת עמך אשר העלית 

שיחת  עמך,  "שיחת  רש"י:  ופירש  מצרים".  מארץ 

העם לא נאמר אלא עמך, ערב רב שקבלת מעצמך 

גרים  שידבקו  טוב  ואמרת  בי,  נמלכת  ולא  וגיירתם 

בשכינה, הם שיחתו והשחיתו". לפי האמור הביאור 

בנים  דין  להם  שאין  גוים  שהיו  רב  הערב  כי  בזה, 

ישראל להאמין בשתי  למקום, הם שהשחיתו את 

בנים  שנקראים  מעלתם  בכך  לקלקל  כדי  רשויות, 

למקום מפאת אמונתם שהקב"ה הוא אחד.

הקב"ה:  שאמר  מה  להבין  לנו  ירווח  מעתה 

ופירש  חטאתם".  עליהם  ופקדתי  פקדי  "וביום 

רש"י: "תמיד כשאפקוד עליהם עוונותיהם, ופקדתי 

כי  העוונות".  שאר  עם  הזה  העוון  מן  מעט  עליהם 

רשויות,  בשתי  אמונה  היה  העגל  שחטא  היות 

תשובה,  יעשו  עוון  שבכל  הוא  כך  על  התיקון  לכן 

כדי לגלות בכך שהקב"ה מקבל תשובתנו בבחינת 

מגלים  אנו  הרי  ובכך  כבודו,  על  למחול  שיכול  אב 

שהקב"ה הוא אחד כמו אב שלא שייך רק אחד.

הנה כי כן מטעם זה בכל עוון יש מחטא העגל, כי 

אם אין ישראל שבים על העוון, הרי הם מגלים שאין 

להם תיקון בתשובה, כי הקב"ה הוא מלך שאינו יכול 

העגל  חטא  מתעורר  זה  ידי  ועל  כבודו,  על  למחול 

שהאמינו בשתי רשויות, אשר כתוצאה מכך הקב"ה 

הוא בבחינת מלך ששייך יותר מאחד ולא בבחינת אב, 

לכן הם נענשים גם על חטא העגל שחוזר וניעור.

אבל אם הם עושים תשובה על העוון, הרי הם 

מגלים בכך שיש להם דין בנים למקום, משום שהם 

אחד,  הוא  שהקב"ה  שלימה  באמונה  מאמינים 

כבודו,  על  למחול  שיכול  אב  בבחינת  הוא  והרי 

שהאמינו  העגל  חטא  על  גם  תיקון  זה  הרי  לכן 

בשתי רשויות, שהרי על ידי התשובה הם מגלים 

שהקב"ה הוא אחד בבחינת אב.

 שבת משכן ופרה הוכחות
שישראל נקראים בנים למקום

שבחר  הטעם  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

שיהיו  שבת, משכן, פרה,  בג' כפרות אלו,  הקב"ה 

כפרה על חטא העגל, כי ג' דברים אלו הם הוכחה 

נשכיל  ומזה  למקום,  בנים  הם  שישראל  ברורה 

לעשות  חובה  עלינו  מוטלת  שהחובה  להבין 

תשובה על כל מה שחטאנו, שהרי הקב"ה מקבל 

תשובתנו כאב שיכול למחול על כבודו, ועל ידי זה 

יש לנו כפרה גם על חטא העגל, שהרי גזירת המלך 

היתה כדי להורות תשובה.

מצות  בה  שנזכרה  ויקהל  בפרשת  ונפתח 

ה"בני  שהביא  מה  ומפורסם  ידוע  שבת,  שמירת 

יששכר" )סיון מאמר ב סימן ו( בשם החיד"א ב"ראש 

בגמרא  ששנינו  למה  טעם  אמור(,  )פרשת  דוד" 

)סנהדרין נח:(: "בן נח ששבת חייב מיתה", כי שבת 

מכל  הקב"ה  שבת  שבו  מלך  של  שרביטו  הוא 

ב-ב(:  )בראשית  שכתוב  כמו  עשה,  אשר  מלאכתו 

"וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה". 

של  בשרביטו  המשתמש  כב.(  )סנהדרין  לן  וקיימא 

מלך חייב מיתה כדין מורד במלכות.

כמו  למקום  בנים  דין  להם  שיש  ישראל  לכן 

להם  ניתנה  אלקיכם",  לה'  אתם  "בנים  שכתוב: 

בשרביט  להשתמש  מותר  להם  כי  שבת  מצות 

אביהם הוא הקב"ה, אבל גוים שיש להם דין עבדים 

שכתוב:  כמו  עליהם,  מלך  בבחינת  הוא  והקב"ה 

להשתמש  להם  אסור  גוים",  על  אלקים  "מלך 

בשרביטו של מלך, לפיכך בן נח ששבת חייב מיתה 

כדין מורד במלכות.

הקדושים  בספרים  שמבואר  מה  לצרף  ויש 

כך  על  רמז  וכבר  לתשובה,  הזמן  הוא  שבת  כי 

שב"ת  כי  הראשון(  )שורש  שבת"  של  ב"סידורו 

רמז  זהו  כי  לומר  ויש  ת'שוב.  ב'ו  ש'בת  נוטריקון 

לה-ב(:  )שמות  ויקהל  פרשת  בפרשתנו  הכתוב 

יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תיעשה  ימים  "ששת 

פנויים  שנהיה  כדי  לה'",  שבתון  שבת  קודש  לכם 

את  לתקן  הנפש,  חשבון  לעשות  השבת  ביום 

ולפי  המעשה.  ימי  בששת  ח"ו  פגמנו  אשר  כל 

לשבת  תשובה  בין  נפלא  קשר  יש  הרי  המבואר 

קודש, שהרי משבת אנו למדים שיש לנו דין בנים 

תשובתנו  הקב"ה  מקבל  הרי  זה  ובזכות  למקום, 

כדין אב שיכול למחול על כבודו.

 "אתם בנים ואני אביכם"
עשו לי מקדש

בכפרה  להתבונן  חיל,  אל  מחיל  נלך  זו  בדרך 

שהוא  פקודי  בפרשת  העגל  חטא  על  השניה 

המשכן, הנה גם משם יש לנו הוכחה ברורה שיש 

לנו דין בנים למקום, כמו שמפורש במדרש )שמו"ר 

מקדש  לי  "ועשו  כה-ח(:  )שמות  הפסוק  על  לד-ג( 

ושכנתי בתוכם". ומפרש המדרש הטעם לכך:

יד-א(  )דברים  שנאמר  אביכם,  ואני  בנים  "אתם 

)ירמיה  שנאמר  אביכם  ואני  אלקיכם,  לה'  אתם  בנים 

לא-ח( כי הייתי לישראל לאב, כבוד לבנים כשהן אצל 

וכן הוא אומר  בניו,  וכבוד לאב כשהוא אצל  אביהם, 

)משלי יז-ו( עטרת זקנים בני בנים, עשו בית לאב שיבוא 

וישרה אצל בניו, לכך נאמר ועשו לי מקדש".

ונראה לבאר הקשר בין מה שאנו נקראים בנים 

למקום עם מצות: "ועשו לי מקדש", שהרי תכלית 

עשיית מקדש לה' היא כדי להקריב שם קרבנות, 

כמו שכתב הרמב"ם )הלכות בית הבחירה פ"א ה"א(: 

"מצות עשה לעשות בית לה' מוכן להיות מקריבים 

בשנה  פעמים  שלוש  אליו  וחוגגין  הקרבנות,  בו 

שנאמר ועשו לי מקדש, וכבר נתפרש בתורה משכן 

שעשה משה רבינו והיה לפי שעה".

והנה תכלית הקרבנות היא לכפר על כל מיני 

על  עולה  קרבן  השוגג,  על  חטאת  קרבן  חטאים, 

הרהור הלב, תמיד של שחרית ותמיד של ערבית 

במדרש  כמבואר  העוונות,  כל  על  כפרה  הם 

תנחומא )פרשת פנחס סימן יג(: "מעולם לא לן אדם 

בירושלים ובידו עוון, כיצד, תמיד של שחר מכפר 

הערבים  בין  של  תמיד  בלילה,  שנעשו  עוונות  על 

מכפר על עוונות שנעשו ביום".

עם  יחד  תשובה  לעשות  הוא  העיקר  אמנם 

הקרבת הקרבן, כמבואר בגמרא )ברכות כג.(: "אמר 

רבא, הוי קרוב לשמוע דברי חכמים, שאם חוטאים 

מביאים קרבן ועושים תשובה, מתת הכסילים זבח, 

 רעיון חדש על הקשר בין ג' הפרשיות, על פי המבואר
כי חטא העגל היה גזירת המלך כדי להורות תשובה

 "וביום פקדי ופקדתי", כאשר חוטאים ואינם עושים תשובה
מתעורר חטא העגל שהיה כדי להורות תשובה

 ספרי הדרוש: תשובה מהני לישראל משום שיש להם
דין בנים למקום, ואב שמחל על כבודו כבודו מחול

 הצד השוה בשלוש מצוות: שבת, משכן, פרה אדומה,
שהן הוכחות ברורות שיש לנו דין בנים למקום
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ואין  קרבן  ומביאים  שחוטאים  ככסילים  תהי  אל 

עושים תשובה". הרי לנו דברים ברורים כי תכלית 

עשיית המקדש להקרבת הקרבנות, היא כדי לכפר 

על החטאים בצירוף מצות תשובה.

הקב"ה  לנו  שגילה  מה  היטב  מבואר  מעתה 

טעמו ונימוקו לעשות לו מקדש: "אתם בנים ואני 

אביכם... כבוד לבנים כשהן אצל אביהם, וכבוד לאב 

וישרה  שיבוא  לאב  בית  עשו  בניו...  אצל  כשהוא 

ידי  על  כי  מקדש".  לי  ועשו  נאמר  לכך  בניו,  אצל 

שאנו עושים מקדש לאבינו שבשמים כדי שיהיה 

בנים  דין  לנו  שיש  ברורה  הוכחה  זו  הרי  בניו,  עם 

למקום, ועל ידי זה יתקבלו כל קרבנות עם התשובה 

כי אב שמחל על כבודו - כבודו מחול.

 פרה אדומה בבחינת אם
המקנחת טינופת בנה

והנה הגענו לכפרה השלישית על חטא העגל 

גם  כי  נראה  נתבונן  וכאשר  אדומה,  פרה  שהיא 

למקום,  בנים  ישראל  היותם  עם  קשורה  זו  כפרה 

בבחינת  היא  האדומה  פרה  של  הענין  כל  שהרי 

הבאנו  שכבר  כמו  בנה,  צואת  ותקנח  אמו  תבוא 

לבן  "משל  הדרשן:  משה  רבי  בשם  רש"י  פירוש 

אמו  תבוא  אמרו  מלך,  של  פלטין  שטינף  שפחה 

ותקנח הצואה, כך תבוא פרה ותכפר על העגל".

ויש לבאר ענין זה יותר על פי דברות קדשו של 

ויקחו  יאמר  או  ד"ה  חוקת  )פרשת  אלימלך"  ה"נועם 

על  רמז  הוא  אדומה  פרה  של  הענין  כל  כי  אליך(, 

השכינה הקדושה אם הבנים, ומקור הדבר בזוהר 

הקדוש )פרשת חוקת קפ:( שמפרש מה שכתוב על 

מום",  בה  אין  "אשר  יט-ב(:  )במדבר  אדומה  פרה 

שהוא רמז על השכינה שעליה נאמר )שיר השירים 

ד-ז(: "כולך יפה רעיתי ומום אין בך". נמצא לפי זה 

הבנים,  אם  השכינה  על  רמז  היא  אדומה  פרה  כי 

בבחינת  בעגל,  בניה  שחטאו  מה  על  המכפרת 

תבוא אמו ותקנח צואת בנה.

חשבתי דרכי לבאר בזה מה שקבע הקב"ה מצות 

פרה אדומה כחוק בלי טעם, כמו שכתוב )במדבר יט-

"זאת חוקת התורה אשר צוה ה' לאמר, דבר אל  ב(: 

בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין 

בה מום אשר לא עלה עליה עול". ופירש רש"י: "זאת 

חוקת התורה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את 

בה,  יש  טעם  ומה  הזאת  המצוה  מה  לומר,  ישראל 

לפיכך כתב בה חוקה, גזירה היא מלפני ואין לך רשות 

החוקים  מכל  מדוע  ביאור  וצריך  אחריה".  להרהר 

מצא הקב"ה לנכון להזהיר רק בחוקת הפרה: "גזירה 

היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה".

מאמר  לבאר  בהקדם  זה  ענין  לבאר  ונראה 

הקב"ה  יאמר  לבוא  לעתיד  כי  פט:(,  )שבת  הגמרא 

לאברהם אבינו וכן ליעקב אבינו: "בניך חטאו לי", 

"ימחו על קדושת שמך", וכאשר יאמר  והם יענו: 

לפניו  אמר  לי,  חטאו  "בניך  אבינו:  ליצחק  הקב"ה 

שהקדימו  בשעה  בניך,  ולא  בני  עולם  של  רבונו 

בני  )שמות ד-כב(  לפניך נעשה לנשמע קראת להם 

בכורי ]ישראל[, עכשיו בני ולא בניך". ופירש רש"י: 

גלוי לפניך שהן עתידין לומר לפניך בסיני  "שהיה 

נעשה ונשמע, לקבל עולך מאהבה כבנים".

בזכות  כי  גדול,  יסוד  מזה  למדים  נמצינו 

להיות  זכו  לנשמע  נעשה  ישראל  שהקדימו 

להקב"ה  יצחק  יוכיח  וכך  למקום,  בנים  בבחינת 

בזכות  שהרי  הקב"ה,  של  בנים  הם  ישראל  כי 

"בני  הקב"ה:  להם  קרא  לנשמע  נעשה  שהקדימו 

מה  בין  הקשר  מהו  ביאור  וצריך  ישראל".  בכורי 

שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, למה שקרא להם 

הקב"ה בתואר בנים. 

 ישראל נקראים בנים למקום
בזכות קיום חוקים בלי טעם

ונראה לבאר הענין בזה על פי הידוע כי מצוות 

התורה מתחלקות לחוקים ומשפטים, כמו שכתוב 

משפטי  ואת  חקותי  את  "ושמרתם  יח-ה(:  )ויקרא 

בין  וההבדל  בהם".  וחי  האדם  אותם  יעשה  אשר 

מצוות  הם  "חוקים"  כי  הוא,  למשפטים  חוקים 

הם  "משפטים"  ואילו  לנו,  גלויים  טעמיהן  שאין 

מצוות שכליות שטעמיהן גלויים לנו.

והנה גדולתם של ישראל היא בכך שמקיימים 

גם המצוות בבחינת "חוקים" בלי הבנת הטעם, כבן 

המקיים כל מה שאביו מחנכו, אפילו אם עדיין לא 

השכיל להבין טעמו ונימוקו. אבל הגוים אפילו אם 

מקיימים המצוות, אינם מקיימים רק שבע מצוות 

בני נח שהן מצוות שכליות, לכן אינם נקראים בנים 

למקום כי אם עבדים. ויש לומר כי זהו שאמר דוד 

המלך )תהלים ב-ז(: "אספרה אל חוק ה' אמר אלי בני 

אתה אני היום ילדתיך". פירוש בזכות שאני מקיים 

אומר  טעם,  בלי  "חוק"  בבחינת  שהן  המצוות 

הקב"ה אלי: "בני אתה", כי הבן מקיים מצוות אביו 

אפילו בלי שישכיל להבין הטעם.

יצחק  שיאמר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

"בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע  להקב"ה: 

ישראל  של  שבחם  שהרי  בכורי",  בני  להם  קראת 

שהקדימו נעשה לנשמע הוא בכך, שקיבלו עליהם 

לפני  עוד  התורה  מצוות  כל  לקיים   - "נעשה" 

עליהם  קיבלו  בכך  כי  נמצא  הטעמים,  "ונשמע" 

טעם,  בלי  "חוקים"  בבחינת  המצוות  את  לקיים 

בכורי  "בני  הקב"ה:  להם  קרא  שעה  באותה  ולכן 

ישראל", כי הבן מקיים מצוות אביו בכל לב אפילו 

אם אינו מבין הטעם.

ירווח לנו להבין מה שקבע הקב"ה  הנה כי כן 

היות  כי  טעם,  בלי  כחוק  אדומה  פרה  מצות  את 

העגל  חטא  על  לכפר  היא  המצוה  שתכלית 

שהיא  בנה",  צואת  ותקנח  אמו  "תבוא  בבחינת: 

ישראל  על  המכפרת  הבנים  אם  השכינה  על  רמז 

שיקיימו  הקב"ה  רצה  לכן  למקום,  בנים  שהם 

ישראל מצוה זו בבחינת חוק כדי שעל ידי זה יהיו 

בנים למקום ויזכו לכפרה.

העולם  ואומות  שהשטן  הטעם  באמת  וזהו 

מונין את ישראל: "מה המצוה הזאת ומה טעם יש 

בנים  להיות  שזכו  בישראל  מקנאים  הם  כי  בה", 

שהן  מצוות  גם  מקיימים  שהם  בזכות  למקום, 

שימצאו  רוצים  הם  לכן  בלי טעם,  חוקים  בבחינת 

"לפיכך  אדומה,  פרה  מצות  לקיום  טעם  ישראל 

רשות  לך  ואין  מלפני  היא  גזירה  חוקה,  בה  כתב 

להרהר אחריה", כי בזכות קיום המצוה בבחינת חוק 

בלי טעם הם בנים למקום, ועל ידי זה יזכו לכפרת 

הפרה בבחינת: "תבוא אמו ותקנח צואת בנה".

בשלוש  השוה  הצד  כי  זה  מכל  לנו  היוצא 

בפרשת  שבת  הפרשיות:  בשלוש  שנזכרו  הכפרות 

בפרשת  אדומה  פרה  פקודי,  בפרשת  משכן  ויקהל, 

למקום  בנים  דין  לנו  שיש  למדנו  שמכולן  פרה, 

לנו  שיש  להבין  נשכיל  ומזה  אבינו,  הוא  והקב"ה 

תיקון לתקן כל מה שחטאנו בתשובה שלימה, שהרי 

הקב"ה מקבל את תשובתנו מדין אב שיכול למחול 

על כבודו, ועל ידי זה יש כפרה על חטא העגל שהיה 

גזירת המלך כדי להורות תשובה לרבים.

ג'  שצריך  מה  כי  חשובה,  נקודה  להוסיף  ויש 

הוכחות מג' כפרות אלו: שבת, משכן, פרה אדומה, 

שנתבאר  מה  לפי  הוא  למקום,  בנים  דין  לנו  שיש 

כנגד  מכוונות  אלו  כפרות  ג'  כי  המאמר  בתחילת 

שהם  נפש,  שנה,  עולם,  לתקן:  שצריך  בחינות  ג' 

מקומות, זמנים, נפשות, לכן צריך ג' הוכחות שאנו 

נקראים בנים למקום, בכל המקומות שבעולם, ובכל 

הזמנים, וכל נפשות ישראל ללא יוצא מן הכלל. 
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