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

  
 "משנכנס אדר מרבין בשמחה" ( תענית כט.)  

  הגיגים מפרשת השבוע
  )ב' כהשמות ( "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"

פרשת , הפרשה הקודמתבכל מדוע  וצרי� להבי� ,"דבר אל בני ישראל", למשהבפסוק זה נאמר בפע� הראשונה 
, העגללפני חטא  נאמרה "משפטי�"פרשת ש, "קדושת הלויקדושת הלויקדושת הלויקדושת הלוי"מסביר , " בני ישראל�דבר אל: נאמר לא ,"משפטי�"
ל שהאד� שהיה זוכה "זואמרו ח, ה לאחר מעשה העגלתמלאכת המשכ� הישל ציווי בה נאמר ה" תרומה"פרשת ו

ד את משו� שהצדיק שומר מא, והסיבה היא, .)יומא ט( לא עדי�י� להיו עושי� עמו עסקידבר אתו בשוק לקיש  רישש
ולכ� כשראו את ריש לקיש מדבר , שיוכל להגביה אותו אל הקדושהאלא א� הוא יודע ע� אד�  ואינו מדבר, דיבורו

, בדה זרה שבני ישראל עבדו ע,אחר מעשה העגללולכ� . בוודאי שהוא אד� ישר ונאמ� א" בלא עדי� ע� אד� ידעו
�דבר אל בני ישראל: ציוויאת הה צרי� משה לכ� הי, משה כלל לא רצה לדבר את�, 'מה תרחקוהי כ� ל ידוע ."  

  

  )ג-ב' שמות כה("  אשר תקחו מאתםוזאת התרומה תרומתיתקחו את ... לי תרומה ויקחו"
התרומההתרומההתרומההתרומהוזאת ", "מתימתימתימתיתרותרותרותרואת תקחו ", "מהמהמהמהתרותרותרותרוויקחו לי " :פעמי�שלש מוזכרת בפסוקי� שלפנינו " תרומהתרומהתרומהתרומה"המילה 

וה� החכמה והתבונה ,  נתרומ� בה�שהעול�תרומות הכנגד שלש ה�  שתרומות אלו רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , "אשר תקחו
נרמז הרעיו� הזה , )'משלי ג("  נבקעותהומות בדעתובדעתובדעתובדעתו, בתבונהבתבונהבתבונהבתבונה כונ� שמי� , יסד אר$בחכמהבחכמהבחכמהבחכמה' ה: "שכתובפי כ, והדעת

תרומות כנגדהכתוב שלוש הזכיר כא� לכ� עול� וה כבריאת ההמשכ� שקולבנית המשכ� לפי שעבודת במעשה 
,השניה, תרומת המשכ� האמורה בפרשה זו, ת האח:תרומותשלוש  במדבר ישראלבני תרמו  זה וכנגד. אלומעלות 
את בני מנו שבה  "במדבר"פרשת תרומת המזבח האמורה ב, תהשלישיו, "כי תשא"שקלי� אמורה בפרשת התרומת 

רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימוסי" . בור ואות� שקלי� היו לקרבנות צ, מחצית השקלמה� שנת� כל אחד ,י שקלי�ל ידישראל ע
בכא� ותרומת המוזכרת  התרומה �דש הוקשה� השתי� , דש והשלישית חולוקה� לו שתי� אתרומות שמתו� שלוש 

 ישראל לצור�היתה ששקלי� ההשלישית והיא תרומת התרומה אבל , ה ולכבודו"המזבח שהיו שתיה� לצור� הקב
  . )'שמות ל("  נפשוונתנו איש כופר: " שכתוב�ולתועלת� שבה היו מתכפרי

  

  )ז' שמות כה( " ואבני מילואים לאפוד ולחושן שהםאבני"
מ� הלוא ,  בסו" רשימת התרומותמלואי�האבני את שוה� והאבני זכיר הכתוב את מע דומ, שאלה הנשאלת היאה

והמשובחי� מכלמעולי� ה ,מלואי�השוה� ואבני ה אבני ,ה�שהרי , כס"ה וזהבהזכיר� לפני ההראוי היה ל
ואי� בזה כהונה הבגדי מותר ליהנות מ ש)יומא סט(ל "חזל פי מה שאמרו ע, הקדוש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"משיב ה? התרומות

מעלת ש, כלי המשכ� ועבודתואותה הדרגה של כהונה אינ� בהבגדי יוצא שלפי זה , �"כ� ג� פוסק הרמבו, מעילה
ברור , א� כ�, מועל בה�כל הנהנה מה� ו, �שהרי אסור ליהנות מכלי המשככהונה כלי המשכ� גבוהה ממעלת בגדי ה

י לכ� צורשהרי שאר התרומות היו ל, שאר התרומות כל ייייאחראחראחראחרמלואי� האבני שה� ואבני מדוע פירט הכתוב את 
" אור החיי�"בש� התשובה נוספת שהבאנו ראה (.  בלבדכהונההלבגדי לא היו אלא מה שאי� כ� האבני� ש, המשכ� ועבודתו

  )בשנה שעברה
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  )י' שמות כה( " ארון עצי שטיםועשו"
ל "חז אמרושעליה� מזבח השלח� וה ,ארו�ה :וה�, סביבזר זהב לה�  ועששכלי� מצאנו בכלי המשכ� שהיו שלושה 

כלי� א� מתבונני� במידותיה� של שלושה . כתר מלכותו כתר כהונה , כתר תורה:כתרי�שלושה  שה� כנגד )יומא עב(
" מתוו וחצי קואמהאמתי� וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ", � חצויות ולא שלמותהארות מידו, אנו רואי� הבדלי�אלו 

, )א' שמות כז( "מתווושלש אמות ק... חמש אמות אר� וחמש אמות רחב", שלמותהמזבח היו מידות , )י' שמות כה(
וצרי� , )כג' ת כהשמו(" מתוואמתי� ארכו ואמה רחבו ואמה וחצי ק", שלמותחצויות וחלק� � חלקהשלח� היו מידות ו

שיקח  "למעלה ממ�מה הבט ", ל שבענייני� שמימיי� רוחניי�"זשאמרו חמה לפי " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה? להבי� מדוע
 ולא הגיע ,הוא חסר מ� שלימותשידמה בנפשו ועל ידי זה , דוגמה מאנשי� שנמצאי� ברמה רוחנית גבוהה ממנו

, � גשמיי� בעניני�א, "קנאת סופרי� תרבה חכמה"שהרי מתו ת חכו" על שלמייוסה זו קנאזכות  וב, חבירולמדרגת
כ� סתכל במי שהוא למטה ממנו ובעל האד� להעושר וכבוד מו  הגופניות כהצלחות, כלומר, ענייני העול� הזה

 "המתפלל ית� עיניו למטה ולבו למעלה: "ל"חז וכמו שאמרו .אנשי�ישמח בחלקו בראותו כי יש לו יותר מהרבה 
 להטות לבבו אל 'המתפלל על צרכי הנפש והגו" ית� לבו במי שהוא למעלה ממנו ויתפלל אל הלרמוז ש )יבמות קה(

 ולא יבקש בחלקולמטה ממנו ואז ישמח במדרגתו ית� במי שהוא גשמיות בחמדות הגו" האילו ו, החכמה שיגע בה
 אד� ידמה בנפשו שכללמדנו לת חצויו ,המרמז על כתר תורה, ות הארו�יד היו כל מ,�כל  ע.עושרהעל רבוי כל כ� 

, כתר מלכות לע המרמז , השלח�ואילו מידות , ת חסרונו אכאילו הוא חסר מ� שלימות החכמה וצרי� עדיי� למלא
בנפשו כאלו ות דמלח בחלקו וושמהאד� ל לי עכ שלימותחלק ממידותיו ,  ישראללשגשמיות הצלחות הכלומר על ה

תאותו מכל את שלא ישלי� לאד� היו שבורות להורות  ממידות השולח� קחל אמנ�, כל ואינו חסר מאומההיש לו 
מידות וכ� מידותיו שלמות מזבח הקטורת היו כל . תאותואת שבור האד� לאות נפשו אלא צרי� תכל מלא  ולא י,וכל

   . לכ� מידותיה� שלמותשלי� חסרונוולהמזבח העולה כי עני� שניה� לכפר על האד� 
  

  )י' כהשמות ("  עצי שטים ארוןועשו"
 ועשו: " ואילו בארו� נאמר,)פסוק יב( " לוצקתוי", )פסוק יא( "וצפית אותו", עבודת כל כלי המשכ� נאמרה בלשו� יחיד

בעשיית הארו� שהוא " שתתלהישראל  שדבר זה בא לרמז שעל כל ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמסביר ? מה ההסבר, בלשו� רבי�" ארו�
ובארו� , מפני מה בכל הכלי� כתוב ועשית"וכ� אמרו במדרש רבה . לתורהיזכו כול� בזכות זה ו , עליו�קדוש משכני 

. )שמות לד ב(" ה יבאו הכל ויתעסקו בארו� שיזכו לתורה" אמר הקב: שלו�ביר� יהודה במר רבי א ?כתיב ועשו ארו�
,  לבצלאליעזורשאו , כלי זהב לארו�מישראל שיתנדב כל אחד על ידי ? כיצד משתתפי� בני ישראל בעשיית הארו�ו

  .ת בעת בנית הארו�עטו מהעזר, שבנה את הארו�
  

  ) לג'כושמות ( " קדש הקדשיםן הקדש וביןוהבדילה הפרכת לכם בי"
המחיצה א יהפרכת ה: וזוהי כוונת הפסוק. )יג'  א כגדברי הימי�( "דשי�קויבדל אהר� להקדישו קודש : "הכתובמר א

ולהכנס הפרכת מותר לעבור את , שהוא קודש קדשי�, הכה�ר� אהורק ל, י� הקודש ובי� קודש הקדשי�ה בבדילהמ
בפסוק היא " לכ�לכ�לכ�לכ�"התוספת של המילה . מבית הפרכתו להכנס לבד אסור לבהוא קדש שאבל מי , קדשי�הקדש אל 

,  אי� הבדל,השוכ� בי� הכרובי�', המצד א� , בני האד�, זו בי� קודש לקודש קדשי� היא דווקא לנוהבדלה ללמדנו ש
 )מש� חכמה(                              ". מלא כל האר$ כבודו" כי הוא

  

  )ב' שמות כה( "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו"
אי� , "תקחו את תרומתי", לתרו�לבו מזה שצרי� יכאב ש, לבוידוונו  אפילו זה ש" אשר ידבנו ליבומאת כל איש"
  )רבי מאיר מפרמישלא�(             ):כתובות מט(". כופי� על הצדקה"ל "אמרו חזהרי ש, וותר לול
  

  )כ' שמות כה( "ופניהם איש אל אחיו"
ופניה� איש אל : "אצלנו בפרשה נאמר על הכרובי�, � שני פסוקי� הסותרי� זה את זה"בנוגע לכרובי� מצאנו בתנ

של  רצונו �כא� בעושי: "ומתור$ בגמרא על זה )כ' י ג"דה(" ופניה� לבית": על הכרובי�אמר ובמקו� אחר נ" אחיו
ה�  &  רצונו של מקו��בזמ� שישראל עושי"י " ומבאר רש). צטבבא בתרא( " כא� באי� עושי� רצונו של מקו�,מקו�

 , פניה� לבית�הופכי &)רצונו של מקו�( �וכשאי� עושי... ה אוהב את ישראל" שהקבסימ�ל...  זה לזהפניה�הופכי� 
 דעתו על עצמואת  לו לתת לא, ה לעשות רצונו של מקו�רוצהאד� ש, על דר� המוסר, מזה נית� ללמוד". על ידי נס

שיהיו פניו " ופניה� איש אל אחיו"נאמר הרי ש, 'חברו ושכנו ילכו בדר� השג� , ולדאוג ג� לזולתאלא עליו , בלבד
ועליו לדעת " ופניה� לבית": עליו נאמר, לביתוות נופניו פכלומר ,  בלבדדואג לעצמוה� דא, אול�. אל אחיוות נופ
   )פרדס יוס"(                              . אינו עושה רצונו של מקו�בצורה זו הוא ש
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