
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  

  הגיגים מהפרשה
   )ב' שמות כה("  תקחו את תרומתימאת כל איש אשר ידבנו לבו"
לפי שכל ,  דבר מרובהנשואהמאשה � שקיימא ל� גבאי צדקה אי� מקבלי".  ולא מאת כל אשה
מאת כל איש "

 . לה והוי כגזל בידהאנו שמא האשה נותנת שלא מדעת בע� מה שקנתה אשה קנה בעלה וחוששי
תה החכמה או ימה ונשאלת השאלה". וכל אשה חכמת לב בידיה טוו ויביאו מטוה: "ובפרשת ויקהל נאמר 

 ? "בידיה טוו"דוע מצויי� שומ, הדגישמשהתורה 
מבואר שכל מה שקנתה אשה � ש" :)נזיר ד� כד(על פי הגמרא  לואיישב את השאלות ל" פרדס יוס� "ש�ב ראיתי 

על מנת , אחר נת� לה מעות או כל דבר אחר� שהאשה קימצה מעיסתה או שאדלמעט מצב שבו , "קנה בעלה
תיקנו ולפי ש". מה שקנתה אשה קנה בעלה"לא נאמר הכלל ו,  לאשה#שייזה דבר שאז , �לבעלה רשות בהשאי� 

ומר לבעלה  יכולה האשה ל,כ�למזונות שהוא ז� ומפרנס אותה ל תמורהמעשי ידיה של האשה לבעלה בל "חז
 מהמ� שהיה ,�שמי� מלח� בדור המדבר שהיו ניזוני, א� כ�. במעשי ידיהה כוזכ# ו". איני ניזונת ואיני עושה"

אזי ממילא מעשי ידיה� של , ולא נצרכו הנשי� למזונותיה� של הבעלי�,  ומגיע עד לפתחיה� של ישראליורד
 #התבטאה בכ� הנשישל דהיינו חכמת�  ."לבוכל אשה חכמת : "פסוקאר הובכ# מו. הנשי� היה שיי# לעצמ�

 ,"בידיה טוו"אזי ', ומכיו� שרצו לזכות ולנדב לבני� משכ� ה, "כל מה שקנתה אשה קנה בעלה"שידעו את הדי� ש
 � לה#הרי שמעשי ידיה� שיי, של הבעל� למזונותיה� נצרכי�  מכיו� שאינ,�שלה� התחכמו ונידבו ממעשי ידיה

   .'לנדבו למשכ� ה� וברשות
  

  )ב' שמות כה( "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו"
, אל תוותרו לו 
 "תקחו את תרומתי",  לתרו�שקתבעל שנ, יכאב, לרבות זה שלבו ידוונו 
 "מאת כל איש"

  )רבי מאיר מפרמישלא�(                    ):כתובות מט(". כופי� על הצדקה"ל "שאמרו חז
  

  )ג' שמות כה( " התרומה אשר תקחו מאתםוזאת" 
 בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני�  בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני�  בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני�  בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� תרומתתרומתתרומתתרומת    חתחתחתחת א א א א,,,, תרומות אמורות כא� תרומות אמורות כא� תרומות אמורות כא� תרומות אמורות כא�שלוששלוששלוששלושאמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו , , , ,  את תרומתי את תרומתי את תרומתי את תרומתיתקחותקחותקחותקחו""""

ואחת תרומת ואחת תרומת ואחת תרומת ואחת תרומת , , , ,  מה� קרבנות צבור מה� קרבנות צבור מה� קרבנות צבור מה� קרבנות צבורלקנותלקנותלקנותלקנותואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות , , , ,  פקודי פקודי פקודי פקודיבאלהבאלהבאלהבאלהכמו שמפורש כמו שמפורש כמו שמפורש כמו שמפורש 
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((" " " " חדחדחדחד וא וא וא ואאחדאחדאחדאחדהמשכ� נדבת כל המשכ� נדבת כל המשכ� נדבת כל המשכ� נדבת כל 

ששלוש , "כלי יקר"מסביר ה, לפי זה. ת� שתרמו לחטא העגלאמרו במדרש כי תרומה זו היא לכפר על תרומ
בשתי� מתו# , זאת ועוד. התרומות האמורות כא� באות לכפר על שלוש עבירות שעברו בני ישראל במעשה העגל

עבור כל אחד ואילו התרומה השלישית לא נקצבה בסכו� , בקע לגלגולת, שלוש התרומות נקצב סכו� קבוע
  . ג� זה כנגד שלוש העבירות שעברו בני ישראל במעשה העגל, כרצונוקבוע אלא כל אחד נדב 

חטא זה היה שווה לכול� . את העגל לאלוהעליה� שקבלו , "אלה אלהי# ישראל" באה כנגד 
תרומת האדני� . א
  . ולכ� ג� התרומה היתה שווה לכול�

 באה �כל  ע� כול� שוי�כ� ו גובזביחה זו הי. עגל מה שזבחו ל,"ויזבחו לו" באה כנגד 
תרומת המזבח  .ב
   .בסכו� קבוע זותרומה 

 יד כל אד� שוה כי היתהולא ובזה  למלאכת העגל ונדבש" ויתפרקו נזמי הזהב" באה כנגד 
תרומת המשכ�  .ג
  . לפי עשרו נת�אישהעשיר היה נות� יותר מ� העני כנגד זה באה תרומה שלישית שלא היו כול� שוי� בה א� 
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  מדרשתי " עאורלצא יו

  "ויזרע יצחק"

        """"תרומהתרומהתרומהתרומה""""    פרשתפרשתפרשתפרשת
        """"נת�נת�נת�נת�' ' ' ' ההההוווו""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

  טטטט"""" תשס תשס תשס תשסאדראדראדראדר' ' ' ' דדדד

 .) תענית כט( "משנכנס אדר מרבין בשמחה"



 

  )ב' שמות כה(" ישראל ויקחו לי תרומהדבר אל בני "
קונה שאד� ה. )ג' תהלי� קיב(" הו� ועושר בביתו וצדקתו עומדת לעד"הפסוק מפרש את ל "י זצ'הרב חיי� פלאג
הו� ועושר ": זהו שאמר, וא� המוצר מתייקר הוא מוכ� להשלי� את ההפרש ו מוכ� לשל� כל מחירמצרכי� לבית

: על זה נאמר נשארו הפרוטות ולא עלה ערכ� ,פרוטות' ג" ויבר#"היה רגיל לתת ב הוא, צדקהענייני אבל ב. "בביתו
  . בענייני צדקה אי� עדכו� של מחירי�".וצדקתו עומדת לעד"
  

   )ג' שמות כה(" וזאת התרומה אשר תקחו מאתם "
מקור� של שני את ל אמרו "והנה רבותינו ז.  שנתרמו למשכ�שלושה עשר מיני�התורה מונה כא� , י"מדברי רש 

ועצי שטי� מ� העצי� , רק לשעתה ואחר כ# נגנזה' יצירת ה, מי� חיה, וה� התחשי�. דברי� בלבד מתו# כל הרשימה
לושה שכמו בני� המשכ� משותפי� , מכא� רואי� שבכל בני�. ה למצרי� כהכנה למשכ�"שהוריד יעקב אבינו ע

  : תיתכ� שלימות בבני� וייעודו כמשכ� לשכינהגורמי� אשר בלעדי השותפות המוכרחת של כל אחד מה� לא 
והנאמנות למסורת האבות על ידי עצי , חלק האבות. ב. על ידי תרומת הונו הנמצא ברשותו, חלקו של האד�. א

ה נות� "ובכל בני� הקב, חלק ההשגחה העילאית על ידי התחש. ג. ואי אפשר לבני� המתרחק מדרכי האבות, שיטי�
האד� צרי# להרגיש את שיתו� שלושת הגורמי� כדי לזכות שבניינו יעמוד ויהיה . עתהחלקו בדר# של בריה לש

  )נאות דשא(                           . משכ� לשכינה ולא לתלות רק בכוחי ועוצ� ידי וכדומה
  

  )ו 'שמות כה(" ר בשמיםו למאןשמ" 
תלמיד הלרמז לנו ש, "�בשמי". "אורכי נר מצוה ותורה : "ככתוב, שעוסק בתורה�  מסמל תלמיד חכ"שמ� למאור "

, מתורתו� דהיינו להאיר לאחרי, "�בשמי"אלא צרי# להיות בחינת , אמותיו בלימודו' ד לא די לו שיסתגר ב,�חכ
   )תורת הפרשה(                       ". מריח התורה הקדושה והטהורה � אות� ולב%

  

  )ז' שמות כה( " ואבני מילואים שהםאבני"
היה ראוי להזכיר� אפילו לפני הזהב , לכאורה, ני השוה� ואבני המילואי� בסו� כל מיני התרומהמדוע הוזכרו אב

הענני� היו מביאי� את "ל ש"ומשיב לפי מה שאמרו חז" אור החיי�"זאת שואל ה? והכס� שהרי ה� חשובי� יותר
אשר על כ� סדר נדבת� , רו� כיסחסהיה בזה ולא , לא טורח ויגיעההגיעו לנשיאי� לא� כ� , )עה יומא(" �האבני השו

  .  מכיס� ועל ידי טורח�שמביאיהאחרי� אחר כל נדבות 
  

  )ח' שמות כה( " ושכנתי בתוכם לי מקדשועשו"
ורמוז בתיבה  השנ 410ראשו� עמד הבית ה, שניהבית הראשו� והבית ה וז מני� השני� שעמדו רמ"ושכנתי" הבמל

  )רבינו בחיי(                       .ככככ""""תתתתושכנתי ושני רמוז כ#  וזה ה שנ420ובית שני עמד , יייי""""תתתתושכ�  
כ# ושכנתי
  

   ) ח'שמות כה(  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
המשכ� עניי� תחילה על בה צוה "הקבהרי , הדברי�סדר את  שינה משה דועמ מקשה )בתחילת פרשת ויקהל(" כלי יקר"ה

נועד להרבות השבת הזכרת עניי� כי ומתר* ?  ציווי המשכ�לפניהשבת נושא ומשה הקדי�  ,ואחר כ# על עניי� השבת
ה והשרה "המשכ� מורה על כבוד ישראל שויתר לה� הקבעניי�  ו,חידש עולמובר#  ית'להורות כי הו �מיכבוד ש

לפני המשכ� עניי�  הקדי� �כל ה חס ביותר על כבוד� של ישראל ע"והקבהיות  . לה� עו� העגלומחלשכינתו בתוכ� 
המשכ� לפני עניי�  בר# ראוי להקדי� השבת המורה על כבודו יתתבר#י� אבל משה חשב שלכבוד הש, בתעניי� הש

   .המורה על כבוד� של ישראל
  

  )כג' שמות כה( " שלחןועשית"
 עי� מיטיב ומאכיל ש� טוב שאד� ,השלח� הוא מזבח כפרה לאד� והלח� שעל השלח� חשוב כקרב� על גבי המזבח

אמות ומקצעותיו לו וארכו וקירתיו ע* וידבר אלי   שלוש אמות גבה וארכו שתי�ע*המזבח  ":ל"זח ודרשו .העניי�
ל  אד� מתכפר ע, קיי�דשהמקית  אלא בזמ� שב? פתח במזבח וסיי� בשלח�)כב' יחזקאל מא(" 'הזה השלח� אשר לפני 

שבצרפת שעושי� משלחנ�  חסידי� ומנהג.  ידי השלח�על אד� מתכפר , קיי�דשהמקת  עכשיו שאי� בי,י המזבחיד
 שעשה בחייו והטובה שהוא הצדקהנו בעמלו כי א� ולהורות כי האד� לא ישא מאומה בידו ולא ילו, ארו� לקבורה

  )רבינו בחיי(                     :)ברכות נד(" המארי# על שלחנו מאריכי� לו ימיו ושנותיו" רבותינוולכ# אמרו , מיטיב על שלחנו
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
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