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Pekudei 5730 “The Completion of the Mishkan” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=119  

Alef.  

Alshich is probably bothered by the sequencing of the Reisha and Seifa of the verse. It would 

have more logically read that once the Jewish people did all that they had been Commanded 

by God, then the work of the Mishkan was completed. By reversing the order, something 

additional was being indicated, i.e., according to Alshich, despite the fact that God had 

mightily Assisted in the work of the Jewish people, because they had held up their end of the 

bargain, the project in its entirety is attributed to their contributions.  

(The assumption that there had to be significant involvement by God in the production of 

the Mishkan parallels a comment by RaMBaN:  

 רמב"ן שמות פרק לא פסוק ב
אמר השם למשה ראה קראתי בשם, ומשה אמר  -)ב( ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי בן חור 

לישראל ראו קרא ה' בשם )להלן לה ל(. והטעם, כי ישראל במצרים פרוכים בעבודת חומר 

 פלא . והנה הואולבנים, לא למדו מלאכת כסף וזהב וחרושת אבנים טובות ולא ראו אותם כלל

, כי אף שימצא בהם אדם חכם גדול בכסף ובזהב ובחרושת אבן ועץ וחושב ורוקם ואורג

בלומדים לפני חכמים לא ימצא בקי בכל האומניות כלם, והיודעים ורגילים בהם בבא ידיהם 

תמיד בטיט ורפש לא יוכלו לעשות בהן אומנות דקה ויפה. ועוד, שהוא חכם גדול בחכמה 

סוד המשכן וכל כליו למה צוו ואל מה ירמוזו. ולכן אמר השם למשה בתבונה ובדעת להבין 

ים לדעת כל אלה בעבור שיעשה המשכן, כי קשיראה הפלא הזה, וידע כי הוא מלא אותו רוח אל

היה רצון מלפניו לעשות המשכן במדבר, ולכבודו בראו, כי הוא קורא הדורות מראש )ישעיה מא 

בטרם תצא מרחם הקדשתיך )ירמיה א ה(. ובלשון הזה ד(, כדרך בטרם אצרך בבטן ידעתיך ו

 )לעיל טז כט( ראו כי ה' נתן לכם השבת על כן הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים:
ולרבותינו בזה מדרש )שמו"ר מ ב( הראה אותו ספרו של אדם הראשון ואמר לו כל אחד 

אה קראתי בשם התקנתיו מאותה שעה, ואף בצלאל מאותה שעה התקנתי אותו, שנאמר ר

בצלאל. והוא כענין שפירשתי. ועוד אמרו )ברכות נה א( יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו 

 בהן שמים וארץ. והענין, כי המשכן ירמוז באלו והוא היודע ומבין סודו:

Alshich points out that not only was Betzalel endowed with special wisdom and artistic 

ability, but the actions of all of the artisans were inspired and guided by HaShem in the 

fabrication of the Mishkan, its vessels and the Kohanim’s clothing.) 

Bet.  

1.  R. Eliyahu Mizrachi: By the Tora adding a “Chaf” before the word “Kol”, it implies that 

whatever the Jewish people did, it was in accordance with HaShem’s Commandment. 

However, the “object”, i.e., what it was they did, is not explicitly mentioned in the verse. 

Therefore RaShI adds the word “Melacha” (the creative, physical activity associated with the 

building of the Mishkan.) 

 Maskil LeDavid:  This commentator on RaShI asserts that by adding the word “Melacha”, 

RashI is accounting for two apparent superfluities in the verse: a) the explicit mentioning of 

“Benai Yisrael”, and b) the repetition of the phrase “Chen Asu.” He suggests that the term 

“Melacha” carries with it two connotations: 1) the bringing of the materiel, (as in: 

 שמות פרק לו
ה ַאל־ַיֲעׂשּו־֛עֹוד  יש ְוִאש ֶׁ֗ ַמֲחֶנ֘ה ֵלאֹמ֒ר ִאַ֣ ירּו ֥קֹול ַבַּֽ ה ַוַיֲעִבִ֨ ו ֹמֶשֶׁ֗ ָ֖ה)ו( ַוְיַצַ֣ אכ  ם  ְמל  ָ֖ ע  א ה  ֵל֥ ֶדש ַוִיכ  ת ַהֹקֹּ֑ ִלְתרּוַמַ֣

יא ִבַּֽ  :ֵמה 
ה)ז אכ ֶׁ֗ ל־ ( ְוַהְמל  ֛ם ְלכ  ה ַדי  ֥ ְית  ָ֖הה  אכ  ּה ְוהֹו ַהְמל  ֹּ֑ ֹות ֹאת  ר:ַלֲעׂשַ֣  ֵתַּֽ

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=119
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and 2) the actual creation of the Tabernacle. Whereas the first task was open to every 

member of the Jewish people, and therefore the mention of “Benai Yisrael”, the second was 

undertaken only by a talented group, which is the implication of “Chen Asu.” 

Be’er Yitzchak: This commentator suggests that RaShI is splitting the verse, and sectioning off 

the first part, i.e., the phrase ending with “Benai Yisrael” (this is contrary to the Ta’amim, 

which have the Etnachta under the word “Moed”: 

ֶכל כ   לב ֶהל ַות ֵּ֕ ן ֹאֹ֣ ַכַּ֖ ת ִמשְׁ דל־ֲעֹבַדֵּ֕ ֵ֑ ָּ֧ה יְׁ  מֹוע  ר ִצו  ֹכל ֲאֶשֶׁ֨ ל כְְּׁ֠ א ֵ֔ ר  ֹ֣י ִיׂשְׁ נ  ַַֽיֲעׂשוּ֙ בְׁ ו׃ קו   קַו  ׂש  ן ע  ֵּ֥ ה כ   (ֶאת־ֹמֶשַּ֖

from the subsequent portion of the verse. The reason for this is only if the last two words 

“Chen Asu” are associated with what immediately comes before, i.e., “VeYa’asu Benai 

Yisrael…” will there be mention of what was done, i.e., (Chen Asu), as well as how this is 

being described, i.e., “KeChol Asher Tziva HaShem Et Moshe.” 

2.   

 בראשית פרק יב
ר   ה ָ֗ ם ה  ק ִמש ָּׁ֜ ת ֶׁ֨ ק )ח( ַוַיעְׁ יֹקו ֵ֔ ַחּ֙ ַל  ב ּ֙ ם ִמזְׁ ֵ֤ ֶבן־ש  ֶדם ַוִי  י ִמֶקֵ֔ ַעֹ֣ ה  ל ִמי םּ֙ וְׁ ֵ֤ ית־א  ה ב   ֳהלֵ֑ ֹ֣ט א  ל ַוי  ַּ֖ ית־א  ב   ֶדם לְׁ ה ִמֶק 

ֹקו  ק: ם יְׁ ֵּ֥ ש  א בְׁ ַּ֖ ר   ַוִיקְׁ
  רש"י 

 אהלו: נ-)ח( ויעתק משם 

 שפתי חכמים אות נ( 

ון יציאה, כמו שכתב לעיל נ דקשה לרש"י דהעתקה לא שייך בגוף שיש בו רוח חיים אלא לש

)פסוק ה( ויקח אברם וגו', או לשון נסיעה כמו שכתוב ויסע אברם וגו', ועל זה פירש אהלו 

 )היה מעתיק משם:

 במדבר פרק יד
ֹו ֻלנּ֞ י ֶאת־תְׁ ֵ֑ ל  ים ע  ה ַמִליִנַּ֖ מ  ֵּ֥ ר ה  את ֲאֶש  ֵֹ֔ הּ֙ ַהז ע  ר  ה ה   ֵ֤ ד  ע  י ל  ַתָ֗ י )כז( ַעד־מ  ַלַּ֖ ים ע  ה ַמִליִנ  מ  ָּ֧ ר ה  ל ֲאֶשֶׁ֨ א ָ֗ ר  ֹ֣י ִיׂשְׁ נ  ת בְׁ

ִתי: עְׁ מ    ש 
  רש"י 

 עלי:כ  את ישראל -אשר המה מלינים 
 שפתי חכמים אות כ(

כ הוסיף מלת ישראל בין מלינים ועלי כדי שלא תפרש מלת מלינים על המרגלים וזה אין 

 )מלינים:אמת שהמרגלים הוציאו דבה על ארץ ישראל וישראל היו ה

 במדבר פרק כו
ו ַעל־  ר ִהצָּׁ֜ ה ֲאֶשֶׁ֨ ד ָ֗ ע  י ה  ֹ֣ ִריא  ם קרואי קְׁ ָּׁ֜ ן ַוֲאִביר  ת ֶׁ֨ וא־ד  ם ה  ֵ֑ ן ַוֲאִביר  ֹ֣ ת  ד  ל וְׁ ַּ֖ מוא  ב נְׁ ֹ֣י ֱאִליא ֵ֔ נ  ל־)ט( ובְׁ ַע  ה וְׁ ֹמֶשֵ֤

ֹקו  ק: ם ַעל־יְׁ ַּ֖ ַהֹצת  ַרח בְׁ  ַאֲהֹרןּ֙ ַבֲעַדת־ֹקֵ֔
  רש"י 

 משה: א את ישראל על -)ט( אשר הצו 
 פתי חכמים אות אש)

א מפני שמלות הצו בהצותם הם מבנין הפעיל היוצא לאחר שהוא פעול וצריך לפרש מי 

הוא הפעול הצו את ישראל כתב הרא"ם ולא ידעתי למה שינה הפעולים ואמר שהאחד 

מהם הוא ישראל והאחד מהם הוא העם ולמה לא יהיו שניהם ממין אחד. ושמא יש לומר 

ונו במ"ש הצו בהצותם לכן אמר הצו את ישראל ובהצותם הוא כיון שהכפיל הפסוק בלש

 (העם או להיפך עד כאן לשונו:

 במדבר פרק טז
 ֵּ֥ נ  ֶלת בְׁ ֹון ֶבן־ֶפַּ֖ אֵּ֥ ב וְׁ י ֱאִליא   ָּ֧ נ  ם בְׁ ָּׁ֜ ן ַוֲאִביר  ת ֶׁ֨ ד  י וְׁ ִוֵ֑ ת ֶבן־ל  ַּ֖ ה  ר ֶבן־קְׁ ֵּ֥ ה  ַרח ֶבן־ִיצְׁ ח ֹקֵ֔ ן:)א( ַוִיַקֹ֣ אוב    י רְׁ

 רש"י 
לעורר על הכהונה, וזהו ב  עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לקח את -ויקח קרח 

שתרגם אונקלוס ואתפלג נחלק משאר העדה להחזיק במחלוקת, וכן )איוב טו, יב( מה יקחך 
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לבך, לוקח אותך להפליגך משאר בני אדם. דבר אחר ויקח קרחג משך ראשי סנהדראות 

 ן, )הושע יד, ג( קחו עמכם דברים:שבהם בדברים, כמו שנאמר )במדבר כ, כה( קח את אהר
 שפתי חכמים אות ב) 

ב פירוש לקיחה זו מחשביית היא והלב הוא הפועל וקרח הוא הפעול אם כן ויקח הוא 

 (כמו ויוקח כדעת המתרגם ואתפלג:

In each of these cases, there is a lacuna in the text that RaShI fills in, just as he did vis-à-vis 

Shemot 39:32, where he inserted the word “Melacha”: 

 Beraishit 12:8—“MiSham” is too amorphous, so RaShI clarifies this by stating that  

Avraham left his tent. 

BaMidbar 14:27—RaShI wishes to fill in the object of “Mailinim” which is the Hifil form of 

“complaining.” Therefore he says that HaShem Accused the Meraglim of abetting 

the Jewish people in their contentions against Him.  

Ibid. 26:9—Similarly, the verb “Hitzu” is in the Hifil form, and RaShI explains that Korach’s 

leadership caused the Jewish people to articulate their hostility against Moshe and 

Aharon, and therefore against HaShem.  

Ibid. 16:1—The verse does not explicitly mention whom Korach took, presuming that the 

others mentioned were not recruited by Korach but rather were ready to rebel 

even without Korach. Therefore, RaShI states that Korach took “himself” outside of 

the mainstream.  

3.   

 ר' אליה' מזרחי: 

ל   א ֵ֔ ר  ֹ֣י ִיׂשְׁ נ  ַַֽיֲעׂשוּ֙ בְׁ ד ַו  ֵ֑ ֶהל מֹוע  ן ֹאֹ֣ ַכַּ֖ ת ִמשְׁ ֶכל כ ל־ֲעֹבַדֵּ֕ ֹקו  ק ֶאת־( את המלאכה))לב( ַות ֵּ֕ ָּ֧ה יְׁ ר ִצו  ֹכל ֲאֶשֶׁ֨ כְְּׁ֠

ו:מֹ  ׂש  ן ע  ֵּ֥ ה כ   ֶשַּ֖

 משכיל לדוד: 

ל  א ֵ֔ ר  ֹ֣י ִיׂשְׁ נ  ַַֽיֲעׂשוּ֙ בְׁ ד ַו  ֵ֑ ֶהל מֹוע  ן ֹאֹ֣ ַכַּ֖ ת ִמשְׁ ֶכל כ ל־ֲעֹבַדֵּ֕ ֹכל  (;בהבאתם את החומרים השונים) )לב( ַות ֵּ֕ כְְּׁ֠

ו ׂש  ן ע  ֵּ֥ ה כ  ֹקו  ק ֶאת־ֹמֶשַּ֖ ָּ֧ה יְׁ ר ִצו   :(האומנים המיוחדים) ֲאֶשֶׁ֨

 באר יצחק:
ֶכל  ל)לב( ַות ֵּ֕ א ֵ֔ ר  ֹ֣י ִיׂשְׁ נ  ַַֽיֲעׂשוּ֙ בְׁ ד ַו  ֵ֑ ֶהל מֹוע  ן ֹאֹ֣ ַכַּ֖ ת ִמשְׁ ל־ֲעֹבַדֵּ֕ ה   ;כ  ֹקו  ק ֶאת־ֹמֶשַּ֖ ָּ֧ה יְׁ ר ִצו  ֹכל ֲאֶשֶׁ֨ ו: ,כְְּׁ֠ ׂש  ן ע  ֵּ֥  כ 

4.  Although the term “Melacha” could be extended to include the bringing of materiel, 

nevertheless from the beginning of the verse, it would appear that the subject discussed is 

the completion of the Mishkan proper, which focusses upon the fabrication of the Tabernacle 

itself, rather than on the contributions of the various substances that were required.  

Gimel.  

1.+2.   As far as the question in section Beit is concerned, RaMBaN accounts for the final phrase 

“Chen Asu”, as did Maskil LeDavid and Be’er Yitzchak (R. Eliyahu Mizrachi did not appear to 

concern himself with this particular apparent redundancy.) RaMBaN’s approach, however, is 

literary rather than content-driven, in the sense that he claims that this format is employed 

on numerous occasions, whereas the commentators on RaShI look for some sort of 

substantive explanation to account for the final phrase in Shemot 39:32. In that sense, they 

are more in accord with HaEmek Davar, who also gives a substantive explanation, albeit 

different from the two offered by these particular commentators on RaShI.  

Daled.  

1.  The question that Ohr HaChayim deals with is the same one that Maskil LeDavid addresses, at 

least in part, i.e., if there was a cadre of specialists working on fabricating the Mishkan, why 
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should all of the Jewish people be given the credit for doing so. Ohr HaChayim’s answer to 

the question is different, but the difficulty is the same.  

 Ohr HaChayim’s answer parallels a comment made by RaMBaM in his commentary on the 

Mishna:  

 משנה טז משנה מסכת מכות פרק ג
רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות 

 :"ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר")ישעיה מ"ב(  :שנאמר

 רמב"ם על משנה 
דם מצוה משלש עשרה ושש מאות מצות כראוי וכהוגן ולא מיסודות האמונה בתורה שאם קיים הא

שתף עמה מטרה ממטרות העולם הזה כלל, אלא עשאה לשמה מאהבה כמו שביארתי לך, הרי 

הוא זוכה בה לחיי העולם הבא, לכן אמר ר' חנניה כי מחמת רבוי המצות אי אפשר שלא יעשה 

ותו המעשה. וממה שמורה על האדם אחת בכל ימי חייו בשלימות ויזכה להשארות הנפש בא

היסוד הזה שאלת ר' חנניה בן תרדיון מה אני לחיי העולם הבא, וענהו העונה כלום בא לידך 

מעשה, כלומר האם נזדמן לך עשיית מצוה כראוי, ענה לו שנזדמנה לו מצות צדקה בתכלית 

אל למען כן השלמות האפשרית, וזכה בה לחיי העולם הבא. ופירוש הפסוק ה' חפץ לצדק את ישר

 יגדיל תורה ויאדיר.

The Mishna deals with this question regarding the recitation of the traditional liturgy of the 

Grace after Meals by individuals to whom some of the tenets do not personally apply:  

 

 משנה גמשנה מסכת ברכות פרק ג
 :ובברכת המזון]*[ נשים ועבדים וקטנים פטורין מקריאת שמע ומן התפילין וחייבין בתפלה ובמזוזה 

  ר' עובדיה מברטנורא 
מיבעיא לן אי חייבות בברכת המזון מדאורייתא כיון דכתיב )שם ח( ואכלת  -ובברכת המזון 

ושבעת וברכת הויא ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא, או שמא אין חייבות מדאורייתא משום 

 ( על הארץ הטובה אשר נתן לך והארץ לא נתנה לנקבות ולא אפשיטא:דכתיב )שם
  / ברכת המזון לנשים וילדים 26שיעור 

-26-http://www.etzion.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8
-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA
-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D
 %D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D 

 הרב חיים נבון
ַכְלת  ברכות כ ע"ב)רש"י  ... ( הסביר שחיוב ברכת המזון קשור בפסוקי התורה בדבר נחלת הארץ: "ְוא 

ְך"  ה ֲאֶשר נ ַתן ל  ֶרץ ַהֹטב  א  ְעת  ּוֵבַרְכת  ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַעל ה  ב  נשים לא קיבלו במישרין   (.דברים ח', י)ְוׂש 

נחלה בארץ, ולכן יש מקום לומר שאינן חייבות בברכת המזון מדאורייתא. התוספות )שם( דחו הצעה 

 ו נחלה בארץ. זו וטענו שאם כן צריך להיות ספק דומה לגבי הכוהנים והלויים, שגם הם לא קיבל

 

התוספות הסבירו שנשים אינן יכולות להזכיר בברכת המזון את שני המשפטים "על בריתך שחתמת 

 שהרי אינן חייבות בברית מילה ובתלמוד תורה.  -בבשרנו, ועל תורתך שלימדתנו" 

 

התוספות הניחו כדבר פשוט שנשים אינן יכולות להזכיר שני משפטים אלו. בגמרא להלן )מט ע"א( 

מר: "כל שאינו אומר 'ברית' ו'תורה' בברכת הארץ... לא יצא ידי חובתו". התוספות הסבירו כך את נא

שמי שמדלג לא יצא ידי  -ספק הגמרא בדף כ ע"ב, לגבי חיוב נשים בברכת המזון: האם הכלל הזה 

ת מתייחס גם לנשים, שברכתן אינה מוגדרת מדאורייתא כברכת המזון, משום שאין בה ברי -חובתו 

ותורה; או שמא הכוונה רק לגברים, שחייבים לומר ביטויים אלו והשמיטו אותם, שאז ברכתם אינה 

 ברכה. 

 

  אמנם, המאירי חלק על ההנחה היסודית של התוספות:

http://www.etzion.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-26-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.etzion.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-26-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.etzion.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-26-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.etzion.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-26-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.sefaria.org/Berakhot.20b?lang=he
https://www.sefaria.org/Berakhot.20b?lang=he
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.8.10?lang=he
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.8.10?lang=he
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"ונשים, יש אומרים שאין מזכירות ברית ותורה, הואיל ואין להם אצלם דין ודברים. ולדעתנו אף הנשים 
 ..(.ברכות מח ע"ב ישראל הם, ועל ישראל הן אומרות כך" )מאירי אומרות כן... שהרי בכלל

 

ת ברית ותורה בברכת המזון? ראינו שנחלקו בזה התוספות והמאירי. האם בפועל נוסח מה לגבי אזכר

 הברכה לנשים צריך להיות שונה מנוסח הברכה לגברים? 

 

נשים אינן חייבות בתלמוד תורה. אך אפשר בהחלט שבכל זאת יכולות לומר בברכה "על תורתך 

ובזה ההבדל בין נשים לבין גברים הוא זניח שלימדתנו". ייתכן שהנוסח מתייחס לשמירת ההלכה בפועל, 

 לעומת המשותף להם. 

 

ייתכן גם שמדובר על שייכות עקרונית לתורה, כחלק מכנסת ישראל, ולאו דווקא על קיום או לימוד 

בפועל. וגם אם נדבר על לימוד תורה בפועל, הרי נשים חייבות ללמוד את המצוות השייכות להן )רמ"א 

   יו"ד רמ"ו, ו(.

 

 לגבי אזכור ברית המילה? כך כתב על זה הבית יוסף: ומה 

(, הווי ליה זכר ונקבה גוף יבמות סג ע"א)"...וגם על הנשים יש לדון, שאין נקרא אדם אלא כשיש לו אשה 
 אחד, ושפיר מצו למימר ]= יכולות לומר[ 'על בריתך שחתמת בבשרנו'" )בית יוסף או"ח קפ"ז(.

 

הבית יוסף טען שאין מניעה שנשים יזכירו גם ברית, משום שהאישה והאיש הם כגוף אחד, והברית 

מעותית לברית מילה. הנחתמת בגוף האיש מתייחסת גם לאשתו. אם כך, גם לנשים יש זיקה מש

בשולחן ערוך לא הזכיר כלל את דינן של נשים לגבי אזכרת ברית ותורה בברכת המזון )אולי משום 

שלדעתו אין בהקשר זה הבדל בין נשים לגברים(. הרמ"א )או"ח קפ"ז, ג( כתב שנשים ועבדים לא יאמרו 

גם ברית ותורה בברכת המזון,  ברית ותורה. המשנה ברורה )שם ס"ק ט( כתב שהנשים בימיו נהגו לומר

כנוסח הנהוג לגברים, משום שגם להן יש שייכות לברית ולתורה, שבזכות שתיהן כנסת ישראל כולה 

 זכתה לנחול את הארץ. 

 

המגן אברהם )שם ס"ק ג( תמך במנהג הנשים להזכיר ברית ותורה בברכת המזון. הרי נשים חייבות 

עבודה ביש להן שייכות ללימוד תורה. ומדברי חז"ל במסכת  ללמוד את המצוות הרלוונטיות להן, ולכן

עולה שיש לנשים זיקה גם למצוות ברית מילה. לכן לדעתו גם נשים מזכירות ברית ותורה  זרה )כז ע"א(

המאירי טוען שגם נשים אומרות ברית ותורה בברכת המזון, משום שהן חלק מעם בברכת המזון. 

 ..ישראל, והברית והתורה שייכות לעם ישראל כולו.

Another category of individuals who might otherwise be precluded from certain liturgical 

pronouncements:  

  (תשובה לעובדי' הגר) שו"ת הרמב"ם סימן רצג

י אבותינו קינו ואלקשאלת על עסקי הברכות והתפלות בינך לבין עצמך או אם תתפלל בצבור היש לך לומר אל...

ואשר קדשנו במצותיו וצונו ואשר הבדילנו ואשר בחר בנו ושהנחלת את אבותינו ושהוצאתנו מארץ מצרים 

נה דבר אלא כמו שיתפלל ושעשה נסים לאבותינו וכל כיוצא באלה הענינים. יש לך לומר הכל כתקנם ואל תש

ויברך כל אזרח מישראל כך ראוי לך לברך ולהתפלל בין שהתפללת יחידי בין שהיית שליח צבור. ועיקר הדבר 

שאברהם אבינו הוא שלמד כל העם והשכילם והודיעם דת האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא ובעט בע"ז 

ם וצוה בניו ובני ביתו אחריו לשמור דרך ה' כמו והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והור

שכתו' בתורהא כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' וגו'. לפיכך כל מי שיתגייר עד 

סוף כל הדורות וכל המיחד שמו של הקדוש ברוך הוא כמו שהוא כתוב בתורה תלמידו של אברהם אבינו ע"ה 

והוא החזיר אותם למוטב כשם שהחזיר את אנשי דורו בפיו ובלמודו כך החזיר כל העתידים  ובני ביתו הם כולם

להתגייר בצואתו שצוה את בניו ואת בני ביתו אחריו. נמצא אברהם אבינו ע"ה הוא אב לזרעו הכשרים ההולכים 

ם ע"ה הוא אביך ויש י אבותינו שאברהקינו ואלקבדרכיו ואב לתלמידיו וכל גר שיתגייר. לפיכך יש לך לאמר אל

לך לומר שהנחלת את אבותינו שלאברהם נתנה הארץ שנ'ב קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה. 

https://www.sefaria.org/Berakhot.48b?lang=he
https://www.sefaria.org/Berakhot.48b?lang=he
https://www.sefaria.org/Yevamot.63a?lang=he
https://www.sefaria.org/Yevamot.63a?lang=he
https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.27a?lang=he
https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.27a?lang=he
https://www.sefaria.org/Avodah_Zarah.27a?lang=he
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אבל שהוצאתנו ממצרים או שעשית נסים לאבותינו אם רצית לשנות ולומר שהוצאת את ישראל ממצרים 

שנכנסת תחת כנפי השכינה ונלוית  ושעשית נסים עם ישראל אמור. ואם לא שנית אין בכך הפסד כלום מאחר

אליו אין כאן הפרש בינינו ובינך. וכל הנסים שנעשו כאלו לנו ולך נעשו. הרי הוא אומר בישעיהג ואל יאמר בן 

הנכר הנלוה אל ה' לאמר הבדל הבדילני /יבדילני/ ה' מעל עמו וגו', אין שום הפרש כלל בינינו ובינך לכל דבר. 

בנו ואשר נתן לנו ואשר הנחילנו ואשר הבדילנו. שכבר בחר בך הבורא יתעלה ודאי יש לך לברך אשר בחר 

והבדילך מן האומות ונתן לך התורה שהתורה לנו ולגרים שנ'ד הקהל חוקה אחת לכם ולגר הגר חוקת עולם 

 לדורותיכם ככם כגר יהיה לפני י"י. תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם ולגר הגר אתכם. ודע כי אבותינו שיצאו

ממצרים רובם עובדי ע"ז היו במצרים נתערבו בגוים ולמדו מעשיהם עד ששלח הקדוש ברוך הוא משה רבינו 

ע"ה רבן של כל הנביאים והבדילנו מן העמים והכניסנו תחת כנפי השכינה לנו ולכל הגרים ושם לכולנו חוקה 

תיחס למי שאמר והיה העולם. אחת. ואל יהא יחוסך קל בעיניך אם אנו מתיחסים לאברהם יצחק ויעקב אתה מ

וכך מפורש בישעיהה זה יאמר לי"י אני וזה יקרא בשם יעקב וגו'. וכל מה שאמרנו לך בענין הברכות שלא 

תשנה כבר ראיה לזה ממסכת בכוריםו תמן תנינן הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבע י"י 

י אבות ישראל. וכשהוא מתפלל בבית ק ינו ואלקאומר אללאבותינו לתת לנו. וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו 

י אבותינוז זהו סתם משנה. והיא לר' מאיר ואינה הלכהח אלא כמו שנתפרש קלינו ואקלהכנסת אומר א

בירושלמיט תמן אמרינן תני בשם ר' יהודה גר עצמו מביא וקורא מאי טעמיה כי אב המון גוים נתתיך לשעבר 

לך אב לכל הבריות. ר' יהושע בן לוי אמר הלכה כר' יהודה. אתא עובדא קמיה דר' היית אבי לאברהם מיכאן ואי

אבהו והורי כר' יהודה. הנה נתברר לך שיש לך לומר אשר נשבע י"י לאבותינו לתת לנו. ושאברהם אב לך ולנו 

ימון ולכל הצדיקיםיא ללכת בדרכיו והוא הדין לשאר הברכות והתפלות שלא תשנה כלום. וכתב משה ב"ר מ

 (זצ"ל

2.  The difference between the two answers in Ohr HaChaim, is whereas the first answer is 

unique to the construction of the Mishkan and invokes the Rabbinic construct of Shlichut, the 

second answer transcends this particular Mitzva and pertains to the collective Jewish people 

at all times, and focusses upon how even as they are diverse individuals, they are 

metaphysically considered as one individual and therefore can fulfill all Commandments in a 

complementary fashion.  

3.  The general principle underlying the second answer, is whereas it is literally impossible for 

every individual to fulfill, let alone be even obligated in all Commandments, they all can get 

credit for performing all of God’s Mitzvot as long as they identify with Kellal Yisrael, allowing 

them to depend upon the fulfillment of others, even as those others depend upon them.  

 

  

 


