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פרשת ויקהל
ויקהל
מקדש ,שומעאניכין בחולבין בשבת ,ומהאנימקיים מחלליה מותיומת ,בשאר כל
מלאכותחוץ ממלאכתהמשכן; במלאכתהמשבן,ומהאנימקיים,ועשולי מקרש ,כשאר
כלהימיםחוץמן השכת;או אף בשבת,והדיןניתן ,ומה עבודה שאינה באה אלא מכח
המכשיר.ןהריהיאדוחה שכת ,מכשירי עבורהשאין עבודה באה אלא מכחן,אינודין
שידחו את השכת ,כגון שניטלה קרנו של מובחאו שנפגמה המכין ,שומעאנייתקנם
בשבת ,תלמוד לגמרויקהל משה ,בחול ולא בשבת*
ויאמר אליהם אלה הדברים ונו' .רבי אומר ,להביא שלשים ותשע אבות
המלאכות שאמר להם משה עלפה.
ש שתימים תע שה מלאכה .כתוב אחר אומר ששתימים תעשה מלאכה,
ו של מקום ,וכששת 'ם כ ט
וכתוב אחד אומר "ששהימים תעבוד ,בומן שישראל עושיןרצונ
נכראכריכם ישעיה מא ה
י אחרים ,וכוכן הוא או'0ובני
ימים תעשה מלאכה) ,4מלאכתן נעשיתעליד
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וכרמיכם)י ,וכשאינן עושיןרצונושלמקום ריששתימים תעבוד
מלאכתן נעשית
דוחם כח מח
עלידיעצמן ,ימולא עוד אלא מועבדת אתאויבךונם,,
משה וכו'"
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למה נאמרה פרשה וו ,לפי שהוא אומר 0ועשו לי

שמיתה ח

 1פרשת ויקהל] אב טרשה ב'  2 -משה] אכמ נ' את
 4ובמלאכת המשכן .כלומר ,אואינו אלח אףוסו,.כעין
הג' שהגיה כאן אואינו אפי'בעשיית המשכןועיין עה"ס
כל ,אס נ' עוד עדת בני ישראל ] וגר] רק דב ] אט
שי-ח בהער' למלהובמערכה ועמי שמ"ז שחד גהער' למלת
נאמר  1טרשהזון אט ח'ן שה-א] מ שני  3 -מקדש]
ובשבת] 8 :ת"ל ויקהל' רש"י ורטב-ן 9 :רבי אומר להביא
כ נ' וגףן כ חולן מות יומת] ד ח'ן כל]
וכו' .נראה דממשמע' הדברים למדרביעלהדברים שנאמרו
מ ח' -
למשה על פה והם ל-ט מלאכות ,אבל בגמ' לא משמע כן,
 4מ המלאכותן במלאכת המשבזן כ-ה אכ ,שיג ח'ן
מ-ס .וע" ירוש'  navט ע"בובבלי שםע .וצ"ז 12 :וכתה
 5חוז מן השבת]
ומה וכו' הימים] מ ח'ן אטכ מה
אחד ובו" לעילבי תשא ד"ה ששתימים יעשה:
,
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ומה] טכ נ'
טס
אף בשנ,בת] טמ אכ
אם ,אמ מה (א אם)  6 -הריהטת מ ח' ןאטכ
מ את השבת 1אכ ימכשירי ,ילקי שאל' שכשירין1עבודה בפ'ב] ךח ,מ העבודהן  [nRSק להםן אינו דין] אטכס
דין הוא (כ ח')  7 -אטכשייחםן השבתן אנכפל בטעותומבשירי וכף השבתן כגון] מ נ' אםן ד שנטל ,טכ שנטלה,
מ ניטלהן קרט] א קרן ,מ אבןןשל] מ מןן מ המזבחן א נפגמה ,מ שנפגםן ק שומעני  1יתקנטן פ נ' אף  8 -ת"ל]
ק שנ' ,מ לכך נאמי  9 -אלה הדצרימ] חכ ח'ן וגה] פכ ה'ןלהביא] מ אלו  1אכופן ס"ה אפכ לכ"ג  ,)8אנץ
דכ ח'  10 -דטמ מלאכות  %1 -ששת ו '13מלאכה בפאן מ ח'ן כתוב וכו' עסה-ד] ט ח' ומ"מ לרמז שצאא פ'כי תשאן
נתוב וסר מלאכה] ד ח' ן אחד אומרן מ כאן  12 -כס אחרן תעבור] אכ נ' וגו' (כ ח') כעדיתקיימושניכתובין,
מ נ' הא כיצדן בזמן שישראלן אכף כשישראלן מקום] מ נ' וכף כסו בהחלת פרשתכי תשאן המוסגר רק אכ וכן
כלן בסי  13 -א נעשת וכן בס']א איכרינמ ,כ אכרכם  14 -וכרמיכסן כ ח'ן כ וכשאי' ,א וכשאין יש' ] ימים] א
ח'ן וג'] כ ח'  15 -א ועבדן במקראאויביךןוג']
כ ח' -

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

346

מסכתא דשבתאריקוהל

פרשה א

יה לככפ קד ש
 .שלא יהו ישראל אומרים ,הואיל
וביו ם ה שביעייה
ומותריםבעשיית מלאכהבבית המקדש ,נהאמותריןבגבולין ,ה"לוביוםהשביעייהיה
לכם קדש ,לכם קדשולמקוםחול.
,
כל העו שה בו מל אכרהיו מרז בו ולא בו ובחברו ,והרי שחל יום
הכפוריםלהיות ערב שבת ,ועשה מלאכהבין השמשוה ,שומע אסיהאחייב ,תלמוד
"מיתיד כא לומר כל העושה בו מלאכהיוטת ,בו ולאבוובחברו.
 .למה נאמר ,לפי שהוא אומר "בחריש ובקציר
ש וכו'
לן 14רזבערו
י
4
תשבות ,שבות מחריש בשעת הקציר ,שבות מערבשביעית לשביעית; איןלי אלא
שהוא שובת מערב שביעית לשביעית ,יכולכן ישבות מערב שבת לשבת ,יכוהדין
נותןהואיל ושביעית לשם השם ,ושבת לשם השם ,אם למדתי שהוא שובת מערב
שביעיתלשביעית ,כך ישבות מערב שבת לשבשם ,ועוד קל וחומר ,ומה שביעיה
שאין חייבין עליה לא כרת ולא מיתת ביתדין ,הרי הוא שובת מערב שביעית
לשביעית ,שבת שחייבין עליה כרת ומיהתביתדין ,דין הוא שישבות מערב שבת
לשברז; ולא יהיה רשאי להדליק לו נר ,או להטמין לו את החמין או לעשות
לו מדורה ,ת"ל לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ,ביום השבתאי אתה
מבעיר ,אבל אתה מבעיר מערב שבת לשבת - .דבר אחר לא תבערו א ש בכל
י קראי
י מו שבותיכם ,למה נאמר,לפי שנאמר יאש תמיד תוקד עלהמזבחלאתכבה,שומע
אניבין בחולבין בשבת ,ומהאני מקיים מחלליה מותיומת ,בשאר כל מלאכות ,חוץ
מן המערכה; ובמערכה ,ומהאנימקיים לא תכבה ,בשאר כל הימים חוץמן השבה,
תלמוד לומר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ,במושבות אי אתה מבעיר אבל אתה

5

]

א נ' וג'ןיהון למפיהיו -

 1שלא יהו ישראל וכו' .כ"ה פ"ז וצ"ל כבמכדרשב"י
שלא יהו כהנים אומרים ,הואיל ומותרים אט במקדש וכו',
ועיין מאמר על המכדרשב"י למו"ר ר-י הלוי 4 :ולא
בוובחברו .כריתות פ'ד מ'ב תוספתא שם פ'ב ה'טו ובבלי
שםיט :ת-כ חובה פרקז ה'ח ,ופ' בבה"מ דלענין חטאת
קאמר ,ובמ"ע כתב דא"צ אלא ס"ד מאחר שגמר המלאכה
באיכורמיתה יהאחייב מיתה קמ"לדאיןמצטרפים 7 :שבות
ןלשביעית וכו'לשביעית .בא-צ מוחק זך,
מערב מיפייפ
וא"צ ,וסתמא כר"ע ,שביעית פ"א מ'ד ר-ה ט 12 :.ולא
וכו' .כלומר או לאיהיה כגיילקוט דס"ד דדמי לשביעית.
לגמרי גםלענין זה קמ-ל דלא 19 :ובמערכתה .כלומר
אואף במערכהכעין ג'ילק' ומ"ח והג' א"צ אואינו אלא
מן (בסהתוה"מ אף) המערכהן 20 :במושבות וכו' .שבונ

 1יהיה לכם קדש] ד ח',
 2ומותריזן פ נ' אט ,אטכס ואט קתרין (מ מוהרים)ן
בעשיית] אטכס יעשותן מותריזן אטכמ  1לעשות
מלאכהן אכ השביעי וגף  3 -לכם קדש] מ נ' כלומ'ן
לכם בפ'ב]ר ח' ,ט נ'יהיה,פ נ' הואו קדש] ד ח' 4 -
וכק וגלן בו בפ'ב] דט ח'ן ל הרי  5 -להיות ערב]
כ לערבן אכיהיה  6 -אוטק כי כל (כ"ה שמות לא
יד)ן יומת] מ ח'ן בו בפ'ב] דכ ח' ,מ מלאכה בו -
 7תבערו וכו' ובקצירן כ ח'ן וגר] טלמ ח'ן למה
נאמר] אך ח'ן שה"א] מ שנ'  8 -כ תשבית  1שבות]
מ ח'ן אטכמ מן החריש ,מ נ' בשעת החריש ומן
הקצירן מז ובשעת]הקציר] מ נ' ר"לן שבות] אטכמ
שישבוסן לשביעית] ט נ' כשם שהוא שובתן א"ל וכו'
ישבות שוה'ס] ט ח'ן איזן אהין  9 -שהוא שובת] מ שישבותןיכול] אכמק ח'ןבן ישבות] מ ח'ן לשבת] מ נ'מנין.,
ד לערב שבתן המוסגר ח' ד  1מודין הוא  10 -כ והואיל] ט והשביעיתן אכ לשום וכן בס'ן מ והשבת ] אם] ילקי
ווינ' ח' ] אכ למדת ,מ למדנו  11 -כך ישבות] ם ח'ן מערב] ילק'ווינ' כמערבן אטכס מה (ט ח ),אם (מ ח') -
 13לשגיעיח] כ לשבותן ד שחייב] רעליו  14 -ולא] ארכ או ,ט או לאן לו] אכמ נ' אתן אטכמ הנר ] או] אטנה
מ חיוכן בס'ןפמ ולהטמיןןפמ ולעשות  15 -לו] כ ח' 1מדורהן מ נ' מערב שבתןאש] א נ' וג' ]בכל מושבותיכפן
אטכ ח,וביום השבת בפא] אכ ח],אכ אין 1אכ את מבער  16 -כק אתה (כ את).מבער ,א מבעראתןלשבת]א לערב
שבת  1כ תבערו וגו'ן בכל מושבותיכם] אטם ח' ,אט וגו' (ט ח') ונ'וביום העבת  17 -למה נאמר] אדפכ ח'ו לפי
ש~] אבק ח' ,פלפי שה"א] אכ או אע וכו'וד תמודוגו'ו אכ תוקד וגר 1לא תכנה] מ ח' 18 -בין בפ'ב] אכובין]
א מהןכלן מ ח'] אכ המלאכות  19 -ובמערכה] כ"ה אכ ,ד ח ,,ט אואינואף המערכה ,מ א"א אלא אפילו במערכהן
אכ מהו לא תכבה] מ איש תמיד תוקדו בשאר] ד ח' 1כל] מ ח' ] מ ימים' ] השבת] ד שבת ,מ משבת  20 -אכ
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מסכתאדשבתאריקן

פרשה א

J

מבעירבבית המקדש*  -אמר אחדמתלמידירבי ישמעאל,הרי הוא אומר לא תבערו
אשה למה נאמר,לפי שהוא אומר0וכייהיה באיש חטא משפט מותוהומה ,שומעאני טייםיאיב
בין בחולבין בשבת ,ומהאנימקיים מחלליה מותיומת ,בשאר מלאכות חוץ ממיתת
ביתדין; אואינואפילו במיתתביתדין ,ומה אנימקייםפותליתאותועלעץ ,בשאר
 5כל הימים חוץ מן השבת; ובשבת ,ת"ל לא תבערו אש וגו; שריפה בכלל היתה
ויצאת ללמד ,מה שרפה מיוחדת שהיא אחת ממיתות בית דין ,ואינה דוחה את
השבת ,אף כל שאר מיתות בית דין לא ידחו את השבת- .רבייונתן אומר ,לא
תבערו אש ,למה נאמר,לפי שנאמר ויקהה משהונו' ,שומע אני ,לא יהא חייב עד
שיעבורעל שלשים ותשע אבות מלאכות ,תלמוד לומר בחרישובקציר תשבות;עדיין
 10אניאומני,עדשיעבורעלשתים,ואםלאואינוחייב,תלמודלומר לאהבערו אש ,הבערה
היתה ככלל ויצאת ללמד ,אלא מה הבערה מיוחדת שהיא אחת משלשים ותשע אבות
מלאכותוחייביןעליהבפני עצמה ,אף כל שאר שלשים ותשע אבות מלאכות,דיןהוא
שיהאחייב על כל אחתואחתבפניעצמה- .רבינתןאומר,לאתבערו אש ,למהנאמר,
כ .ועי' רמב"ן בפ' אמור בגטז :זו 4מר אחדוכו' .עיין

מנחותגז - ]:הרי הוא אזמר וכו' .לעיל משפטים
ד"ה מעם מזבחי וכו' 4 :ומהאנימקיים ותליתוכו' .בא"צ
ג' ומהאני מקיים והומת בשאר וכו' :נ 5ובשבת .בא"צ
הגיה או אינו אלא אפי' בשבת ,וא"צ,וכן היא לשון המכי'
ןלעיל עמ' שמה הערה לשו'
בכמה מקומות בפרשה זהעיי
ן שורה הקודמת ובח"ג 6 ]:ר'יונתן וכו' .בא"צ
ד ,ועיי
מגיה ע"פ הגמ' דשאתע .ר'נתן וכג' מ"חועי'מכדרשב"ין
י
וגורס לקמן ר'יונתן נוגרסתרמב-ן כאן ר'נתןן ועי'שנו
שנאמר וכו'.
הל' בגמי שם שתוספות ד"ה יכול8 :
בא"צ מגיה לפי שהוא אומר 1-2~4דהמועדי ה' וגו' שומע
אני לא יהא וכו' וצ"ל כבמכדרשב"ילפי שהוא אומר אך
אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם ,שומעאני לא
יהא וכו' ועי' מאמר על המכדר9ב"י דף ו ,עיין ביצה
פ-ב מ-ה .ירוש' מא ע"ג סג ע"ב ורמב"ן בפרשה 13 :ר'
נתן וכו'י הא רשאי' בא"א הגיה ל א יהא ,ועי' בם-ע.
פ'ד

יפי

תבערו וגו' ] א אש וגו' 1במושבות] ב"ה אטכ יימב"ן

(ויקרא כג ,טז) ,ד ח' ,מ במושבותיכם  1אב איןו אב
אתו מבעיר] כ"ה טלמ ורמב"9 1ם ,אובק מגערווב
ק אתה (כ את) מבער ,א מבער את  1 -המקדש] מ נ'
במערכה 1מ אחד מתלמ' ר"י אומ'  1הרי הוא או'] ט
י1
ח'  2 -אש] כ ח' ,א נ' וג' 1שה"ש] מ שנ' 1טכ
משפט מות] ד ח' ] והומת] אדב ח /א וגו'  3 -בין
בפ'ב] אכמיןו מלאכות] כ"המ ,אבלארטככל המיתות1
כ ממיתות  4 -אואינו אפילו] כ"ה ול ,אכק ח' ,מ
או אינו אלא אפילו ,כ) או אףו במיתת] איבמיטת,
ן 1אכ מה1
כ במיתות ,ט מיתת1בי-ד] א מתשאינודי
ותלית וכו']בו והומת1על  [ryטכ ח'  5 -כל]מ ח'1
מ ימים ן מ משבת  1ובשבת] כ"ה אכק ,ול ח ,,ט או
אף בשבת ,מ אואינו אלא אפילו בשבת  1אש] אטכ ח'1
וגו'] כוכבח ,.מ ג' בכל מושבותיכםינ
' עוד ולהלן הוא
אומרוהיו אלה לכם לחקת משפטבכלמושבותיכם (במדבר

לה כס) מה להלן בבי"ד אף כאן בבי"דו שריפה וכו' ללמד] בויוו אמכ היתה בכלל  6 -טויצתהו ללמד] כ מלמד ,אכק
נ' אלאו מ ומה1מיוחדתן אדט רו סק ממיתת 1דאינה  7 -אכ ואף 1שאר] מ ח' ' 1ר'יונתן] מ ר' נתן  8 -שנ'] א
טכ שה"א1ויקהל וכו'] מויאמר אליהם אלה הדברים ] משה] א נ' את כל 1וגו'] דט ח'ו אכיהיה 9 -עלן מ נ' כל1
אבותן טס ח' 1אכ המלאכות 1תשבות] דכ ח'  1עדין אני אומר] אדכ ח'  10 -עד שיעבור] מ כשיעבורן שתים] מ
נ' יהאחייב  1אינה אכמ לא יהיה (מ יהא) 1חייב] ט נ' עד שיעבורן אש] דכ ח' ,א נ' בכל מוש' וג'  11 -מ בכלל
היתהן מויצאתה] אלא] מ ח' 1מה] א מן 1אחת] מ ח' 1אבות] אם ח'  12 -כ המלאכות 1אכחייבין ,דחייב1בפניעצמה]
ד ח' 1שלשים ותשע] מ ח' 1שלשים] ק נ' בטעותיוםן מלאכות] א המלאכות ,א נ' כאן בטעות חייבין עליה בפני עצמה
אף כל שאר שלשים ותשע אבות המלאכות (המלות חייבין עליה גפ-ע נרשמו גם בכ'י'מ במקום זה ונמחקו)1דין הוא
 ,ק לחייבן וככאו"א] דעליה 1כל] ט ח' 1אכ אחד ואחד 1אכ עצמו 1ף
שיהא] דם ח'  13 -א שיהיהו חייב] מחייבין
גתן אומר] מ ד-א] לא וכו' ת"ל שורה ט'ו] מ ח' 1כ תבערו וגו'  1אש] ט ח' ,א נ' וג'  1 -עמוד הסמוך משה] א נ' את
כל עדת ב"י וג'  1יהא] אכ נהיה ,ט אינו  1אכ להטמין  2 -ולעשות] כ"ה ט ,אדכ לעשותו ט את המדורה מ'
מערב שבתן כ הבערו וגו' ויתר הכת' ח' 1אש] אטםנ' בכל מושבותיכם  1ביום השבת בפ'ב] ט ח'  3 -א כאין 1אכ
אתוכן בס' 1אכ מבער וכן בס' -
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מסכתא רשכתאריקוק

פרשה א

לפי שהוא אומר ,ויקהל משה ,שומעאנייהא רשאי להדליקלו את הנר ולהטמיןלו
את החמין ולעשות לו מדורה ,תלטור לומר לא תכערו אש.
ביום ה שבת .ביום השבתאי אתה מכעיר ,אבל אתה מבעירביוםטוב.

ע ל ת מכילתא לאליקא שמיא תושבחתא
וית בה שמכתות תשעהואילוןאיטןסימניד:וןואביר פרעה למשה ונטל
ת בהפרשיותשמוניםושתים
עמ)ק כירחאלמידן כמפא דשבתא ,יאי
למשה"ב מ"ט ספשקציח.

