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 פקודי-פרשת ויקהל

 אינה מלאכה 'שלילה'

 

 :1״ויקהל משה את כל עדת בני ישראל גו׳ אלה הדברים אשר צוה ה׳ לעשות אותם״

 

עבודת  א עניןשהו שזהו כללות סדר העבודה הנדרש בעולם, ,2נרמז הענין דל״ט מלאכות -ב״אלה הדברים גו״׳ 

  הבירורים.

 

הדעות בטעם  שתיוכ ״לא תבערו גו״׳, - 4שנתפרשה בכתוב אכת הבערה,מל״ט המלאכות היא מל חתא ,3והנה

  .5אם ״לחלק יצאת״ או ״ללאו יצאת״ -הדבר 

 

ף א צריך לאפר, לא אם כןשהמבעיר אינו חייב א ף על פיש״א ,6ם טוב״ר הזקן בהלכות יוובענין זה מחדש אדמו

  לא משום ריבוי האש״.א עיקר החיוב אינו משום שריפת וכליון העצים, על פי כן

 

והוא  הוא פוסק, מו"ר הזקןאד אבל, ,מו"ר הזקןומקשים קושיות על דעת אד מפלפלים כזה, 7םכמה אחרוני -

  אלא ״ריבוי האש״. שהמלאכה אינה ״כליון העצים״, -דעתו  עומד על

 

                                                           
בדוגמת הענין ד״עולם  שעי״ז ״זדונות נעשו לו כזכיות״, ע״ד מדובר לזה שבהמשך תשובה עילאה, שענינה שבת, — חסר המשך הענינים.1 

ואין  ין האחדות,נ]היו עוד כמה תיבות בע ״י ביחד.כל בנ —ומצד זה נעשה ״ויקהל משה את כל עדת בני ישראל״  )כנ׳׳ל(.על מילואו נברא״ 
 [(.זוכרים )המו״ל

 וש״נ. א, שבת ע,2 
 על שיחה זו(. )גם()מיוסד ראה לקו״ש חל״ו ע׳ ואילך  —בהבא לקמן 3 
 ג. לה,4 
 הובא בפרש״י עה״פ. שבת שם,5 
 או״ח סתצ״ה ס״ב ובקו״א.6 
 ראה שו״ת אבני נזר או״ח סרל״ח.7 
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ומזה  .8קלקלין פטורין״שלכן בכל המלאכות ישנו הכלל ש״כל המ כיון ששלילה אינה מלאכה, -וטעם הדבר 

 -אלא הענין החיובי  )״כליון העצים״(,שעיקרה אינו הענין השלילי שבמלאכה  מובן גם בנוגע למלאכת הבערה,

  ״הוצאת האש או שמרבה האש״.

 

שאין הכוונה שנטילת  -משום נטילת נשמה״  ..״שוחט משום מאי  9יש לפרש כן גם בדברי הגמרא ל פי זה]וע

 ההדבר שיהיאלא המלאכה היא הכנת  שלילה(, של א עניןנשמה״ הו)שהרי ״נטילת צמה היא המלאכה הנשמה ע

 שחיובה הוא כשצריך לאפר, וכמו במלאכת הבערה, ״נטילת נשמה״. ל ידיאלא שענין זה הוא ע ה,ראוי לאכיל

  שזהו עיקר החיוב[. שזוהי הפעולה שעל ידה נעשה ריבוי האש, -כליון העצים  ענין שזהו

 

 ששלילה אינה ענין של עבודה כלל. - )שהרי ענין ל״ט המלאכות הוא עבודת הבירורים(וההוראה מזה בעבודה 

  .)״ריבוי האש״(להוסיף ריבוי אור  -ובמקום שכבר יש אור  להאיר אור, -העבודה היא בענינים של חיוב דוקא 

 

  ב.ויתחילו לעסוק בעבודה של חיו ה,שיעשו תשוב -כל אלה שיש להם קושיות וטענות  ובמילא,

 

 ,10זוכים ״ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים״ -עבודת הבירורים כדבעי במשך ששת ימי החול  ל ידיוע

 במהרה בימינו. משיח צדקנו, ל ידיע

 , רשימת השומעים בלתי מוגה.קטע משיחת ש"פ ויקהל, מבה"ח אדר שני

 .115תו"מ ה'תשי"ד ח"ב ע'

 

 

                                                           
 )במשנה(.רע״ב  שבת קה,8 
 סע״א. שם עה,9 
 תמיד בסופה.10 


