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

 

    הגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבועהגיגים מפרשת השבוע
 )ב' שמות כה( "תרומתי  אתתקחואיש אשר ידבנו לבו   מאת כל,לי תרומה ויקחו"
  )ג' כהשמות (" וזאת התרומה אשר תקחו מאתם"
 בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו  בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו  בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו  בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו מתמתמתמתתרותרותרותרו    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 המשכ� ואחת תרומת המשכ� ואחת תרומת המשכ� ואחת תרומת המשכ� , , , ,  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 פקודיבאלהבאלהבאלהבאלהשמפורש שמפורש שמפורש שמפורש 
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (חדחדחדחד וא וא וא ואאחדאחדאחדאחדנדבת כל נדבת כל נדבת כל נדבת כל 

ראשונות הקדי� התרומות הי תשב, ראשית: תרומותבהתבוננות בפסוקי� מבחיני� בהבדלי� לשוניי� בי� שלוש ה
פני לשו� ל "תרומה"לשו� הכתוב שלישית הקדי� אילו בתרומה ה ו"תרומה"לשו� פני  ל"קיחהל"לשו� הכתוב 

בקע "שהיו , ותתרומות הראשונשתי ה בי� "מאת כל איש אשר ידבנו לבו"מאמר שה מדוע הוכנס הקד ועו". לקיחה"
תרומה ורק ה, בנדבת לב הנות� כלל ות כל איש מישראל ואינ� תלויעלהיו חוב גמור תרומות אלו שוידוע  ,"לגולתולג
 "קיחהל"לשו� הכתוב הזכיר דוקא בתרומה זו  ובנדבהלבד באה ב היא "זהב וכס� ונחושת"שלישית שנאמר בה ה
נית� לפרש בשני " ידבנו"מסביר שאת המילה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה .דבר הבא בנדבה אי� בו הכרחרי בכח והותו משמעש

ת רפויה "� מתחלפות ביניה� ובמיוחד בי"אותיות בומ(, מלשו� כאב" וונויד"או , מלשו� נדבה" ידבנו", אופני�
לפי זה נית� להבי� מדוע בשתי . כלומר האד� כואב ודאב על הנתינה שהיא בעל כורחו, )ו"שנשמעת כמו וא

האיש  וא� ,כל אישהיו תרומות אלו חובה על , לכל הדעות, שהרי, "תרומה"ל" לקיחה"התרומות הראשונות הקדי� 
לשו�  ל"קיחהל"לשו� הכתוב  ממנו בעל כרחו לפיכ  הקדי� "תקחל"יכולי� היו הגבאי�  לא היה רוצה לתרו�

היא  הגבאי� "קיחתל"לומר  כ,לתרו�הוא  בעל כרחו יבא האד�שיבאו הגבאי� לגבות מזה  כי על ידי "תרומה"
לא אילו לא ירצה לתרו� ש ,בה� חוושמלא ת הלב ובאה בנדבש, א  לגבי התרומה השלישית ".תרומה"שגורמת ל

מנדבת תור�  ד�אחר שהארק ללומר שכ "קיחהל"שו�  לל"תרומה"לכ� הקדי� הכתוב לשו�  ,להכריחוו הגבאי� יוכל
יו אפילו תר� בפכבר  ממנו בעל כרחו מה שתולקחאותו  תאז יוכלו הגבאי� לכפורק  ,מממונו כפי רצונוומקציב לבו 

 אזאחר שתר� ללומר שכ "וזאת התרומה אשר תקחו מאת�"נאמר � לכ, רומהא� בינתיי� הוא כבר התחרט על הת
 .   אפילו בכחתקחו מאת� 

 

  ) ב'כהשמות ( "אשר ידבנו לבו"
נמצא "  האר# ומלואה'לה" שהרי ,�כלו� אמת לא נות� האדלמע� השכ� , את הנתינה בנדיבות הלבתולה התורה 
� אד ". כי מיד  הכל ומיד  נתנו ל : "וכמאמר הכתוב, ה"קבמשל ה� כי א, ה"משלו לקב� שלא נות� האד, אפוא

 ,�בר. ה"משל הקב�  כי א, שהרי לא משלו נטלו,�הרי לא נת� כלו ,אשר יקחו ממנו את תרומת המשכ� בעל כרחו
כ  אמרה תורה � ומשו,  היא נתינתו'נדיבותו ואהבתו לה� ועצ, הרי הראה נדבת לבו, ובבנדבת ל� כאשר נות� האד

  )החת� סופר(        .אי� כא� כל נתינה ותרומה, לא כ�� שא, "כל איש אשר ידבנו לבו" תרומת המשכ� דוקא מאת שתהיה
 

 )ז' שמות כה( " ואבני מילואים שהםאבני"
 בסו� רשימת מלואי�האבני את שוה� והאבני הקדוש מביע את תמיהתו על כ  שהזכיר הכתוב את " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

מעולי� ה ,מלואי�השוה� ואבני ה אבני ,ה�שהרי , כס�ה וזהבהזכיר� בפסוק לפני היה לומ� הראוי ה, התרומות
מלואי� האבני את שוה� והאבני את שהנשיאי� הביאו במדרש נו אמצוההסבר הוא ש, והמשובחי� מכל התרומות

וכעונש  זה עלעליה� הקפיד ה "לפי המדרש הקבו, למשכ�  יצר שהמכל את הביאו בני ישראל ראו שלאחר ש, סו�ב
את שוה� והאבני  הכתוב את סדרכ� ל, "י"ללא האות  "והנשא�"שהרי כתוב , אות אחת מה�הכתוב ר יחסעל כ  ה

 . באחרונהבאו מהטע� עצמו שה� , למטה מכול�לנו שמעלת� היא  לומר, י� ברשימהאחרונ מלואי�האבני 
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 "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  

  )ג' שמות כה("  זהב וכסף ונחשתוזאת התרומה אשר תקחו מאתם"
� העגל ועוישראל שכבר נמחל ללנו לרמז בא זהב בראש התרומה הכתוב את המזכיר כא�  אומר שבזה שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 "שור"זכיר כתוב מ שה)'ויקרא כב( "שור או כשב או עז כי יולד: "על הפסוקל "זחדרשו זה � עיוכ, זהבעשוי משהיה 
 לרמז שכבר נמחל לה� כדיכמו כ� כא� ש. � ההואוהעולישראל שכבר נמחל לה� ולהודיע י לבאר דבתחלת הפרשה כ

  .לגמרי על כ� הזכיר מלת זהב תחלת התרומה ללמד  כי במה שחטאו נתרצו
 

 )ב' כהשמות ( "דבר אל בני ישראל"
 משו� שמשה עצמו לא רצה לדבר עימ� היות שפסקה "דבר אל בני ישראל"אחר חטא העגל ללמשה אומר ה "הקב

תה כי אי� א, לדבר אל הע� עלי  "דבר אל בני ישראל"משה את  הצווומה "לכ� בא הקבו. לקדושת� משו� חטא העג
 על המנהיג" ויקחו לי תרומה" .יצחק ויעקב, זרע האבות אברה�, "בני ישראל"ה� הרי ש, �ימע" ברוגז"רשאי להיות 

 )ב'צרבי לוי יצחק מברדי(            .  להחזיר� אל מעלת הקדושה,"לי"מוטלת החובה לדבר אליה� ולרומ� אות� 
 

 ) טו'כהשמות ( " ממנוו יהיו הבדים לא יסרוןבטבעות האר"
        .).).).)יומא עביומא עביומא עביומא עב" (" (" (" (י ארו� לוקהי ארו� לוקהי ארו� לוקהי ארו� לוקהדדדדהמסיר בהמסיר בהמסיר בהמסיר ב""""

לומר לנו שאת הבדי� היו שמי� על , בשולח�כ� כתוב ג� ו, )ז' שמות כז(" י� בשאת אותודוהיו הב" :בובמזבח כת
ואילו . ו מניחי� אות� במקומ� היו מורידי� מה� את הבדי�וכשהי, המזבח או השולח� כאשר רצו לשאת אות�

את המסיר עד כדי כ  ש, ה� בזמ� נסיעה וה� בזמ� מנוחה, דתמיבארו�  קבועי� יוי� הדהבאלא ,  הדבר אינו כ בארו�
על פי הקדוש שמסביר זאת " אלשי אלשי אלשי אלשי "מביא את ה" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"ה? ונשאלת השאלה מדוע זה כ . ארו� לוקההי דב
שמקדיש חכ� ה ד והנה התלמי,טול שיבוא ויטולתורה שמונח לכל הרוצה ליהכתר  לערמז מ ו�האראומר שהרש דמה

. �תקייתוכל לה תוובזה תור, יחזיק אותו מבחינה כלכלית ירעשה שהכיתמו דצרי  סעאת כל זמנו ללימוד התורה 
ות דשהוא הארו� לע, חכ�ה דתלמיי הדי את ה� הסומכי�, התורבוהתומכי� י� ה� המחזיקי� ד הב,י�דבאו הבכ� ול
 . י� קבועי� בו תמידדלכ� באו הב. סורו ממנוי אוחזי� בארו� הברית לא דהראוי שיהיו תמי� מו, ותורותיו' ה

 

  )כד' שמות כה( " סביב לו זר זהבועשית  אותו זהב טהורוצפית"
האות , "� את העול�זזזזה"ברכת על מרמזת ' זזזז האות. ברכת המזו�שב ,מ� התורהש, הברכות שלש ותזורמ בבבב""""זהזהזהזהבמילה 

, שבהמש  הפסוק ,"זר זהב" י�לימוב. "ונה ירושלי�בבבב"מרמזת על ברכת ' בבבבוהאות , "אר#הההה"  מרמזת על ברכת'הההה
 )רבינו בחיי(                 . שהיא מדרבנ�" מלכות בית דוד"ברכה הרביעית על תמצא רמז להמסמלי� את המלכות 

 

 )לא' ות כהשמ( " ועשית מנורת זהב טהור"
    ) ) ) ) ::::וווומנחות פמנחות פמנחות פמנחות פ" (" (" (" (����שולח� בצפו� ומנורה בדרושולח� בצפו� ומנורה בדרושולח� בצפו� ומנורה בדרושולח� בצפו� ומנורה בדרו""""
 "ל סביבותיו שב הרוחע וסובב אל צפו� סובב סובב הול  הרוח ו�הול  אל דרו: " מסביר את הפסוק "חפ# חיי�"ה
, כלומר ):ב כה"ב( "ידרי�, יחכי�שהרוצה : "ל"שהרי אמרו חז, דרו�הכלית האד� היא ללכת אל  ואומר שת) ו'קהלת א(

 שאלנ כש א, "הול  אל דרו�"וזהו , ממוקמת בדרו�, שהיא סמל התורה, שהרי המנורה, מוד תורה ולקיי� מצוותלל
עונה הוא שהוא  ? תיכ� אחרי התפלהתהכנסת # מביראתה מדוע אינ  יושב ללמוד מעט אחר התפילה אלא , האד�
  הוא מעט לעסקיו להרויח לפרנסת ביתו פונה"סובב"רק  אלא "הול "בבחינת איננו , כלומר, "סובב אל צפו�"רק 

ד ע, כלומר, "הול  הרוח" עד ש"סובב"הוא בכל כ  טרוד " סובב סובב"דבר הוא פו של סובאבל , ותכ� ישוב ללמוד
שלח האד� נ". חרושב ה", "סובב" שהיה טרוד יותר מדי בגללב, "על סביבותיו"שסו� הוא הו.  ממנו נשמתותצאיוש

 . ותוק� את אשר עלתכדי בחזרה לעול� הזה 
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  Yossef.Benhamo@gmail.com :ל" או בדוא052-3268315: טלפוןלהפנות לניתן והערות ות האר

 :לרפואת כל חולי עם ישראל ובכללם

 ו"משה טויטו בר אסתר הי           א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה

 שירת בקשות בנוסח מרוקו -" ר ידידותשי"
 ו "בני ברק בהדרכת בן חמו יוסף הי" מאיר השחר"חברת הבקשות 

 20:30מקיימת שירת בקשות מידי ערב שבת בבתי כנסת בעיר בשעה 
 6447141644714164471416447141----054054054054 - אבי 3268315326831532683153268315----052052052052 - יוסף :לבירור מיקום הבקשות או להזמנת הקבוצה אליכם

 


