
  
ָ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
  )ו' שמות לה(" 'כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה'  לה מאתכם תרומהקחו"

: בהמש� הפסוק משנה משה ואומרו, משלכ�משלכ�משלכ�משלכ�תרומה , כלומר, " תרומהמאתכ�מאתכ�מאתכ�מאתכ�קחו "בתחילת הפסוק אומר משה 
כי , שהכל תלוי במחשבתו של הנות�" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מסביר ה? מה ההבדל, ''''מהמהמהמהכלומר שהתרומה היא , "' האת תרומת"

י הכל  נות� משלו כלו� כאינוכי על האד� לדעת שהוא , הרצו�, בעצ� מה שהאד� נות� בתרומה זה רק את המחשבה
על כ� , "הזה את החיל י עשה לייד ועוצ� יחוכי כ"ב וחשלבדעתו וה טע ילוא ,הזהבלו ה כי לו הכס� ו"של הקבהוא 

חושבי� כי משלה� אתה קחו מאות� האנשי� ה, "' מאתכ� תרומה להקחוקחוקחוקחו" : נאמר.נאמרו בפסוק שני סוגי תרומה
מעצמו , "'את תרומת ה יביאהיביאהיביאהיביאה"אד� כזה , הכס� ומשלו הוא נות� לו' ה היודע כי להאד�, "לבכל נדיב " אבל .לוקח

לנו  אה אלא מר?"עוד" הכוונה במילה  מה," נדבה בבוקר בבוקרעודעודעודעודהביאו אליו וה� : "ועליה� נאמר, יביא אותה
את התרומה בטר� מה שהביאו מעצמ� , שיתאר :בשמחההמצביעי� על כ� שנתנו את נדבת� שני סימני� הכתוב 

י�  בפני� מאירות כי כל דבר הנית� בפנ,"בבוקר"את נדבת� ביאו � הה,  ושנית.את נדבת� � אליה� הגבאיושבא
  . שנית� בבוקרהמ� כמו  ,מאירות נית� בבוקר

  

  )כ' שמות לה("  משהמלפני  כל עדת בני ישראלויצאו"
הקדוש שלאחר שמשה הודיע " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�" מבאר ה?" משהמלפנימלפנימלפנימלפני" מדוע מציי� הכתוב שבני ישראל יצאו ,לא ברור

ת תרומת� כיו� שחששו שמשה קיו� מגבית לבנית המשכ� ה� הזדרזו לצאת ולהביא אהצור� בלבני ישראל על 
עשיר גדול וג� הכירו בחשקו הגדול לקיי� את משה היה כיו� ש, מסוגל להביא מעצמו את כל הדרוש לצור� המשכ�

כי ,  שמשה יתרו� משלולפנילפנילפנילפנייצאו להביא את התרומה , כלומר" מלפני משה... ויצאו: "וזוהי כוונת הכתוב', מצוות ה
  .ג� ה� רצו לזכות בתרומה למשכ�

  

  )ה' שמות לו("  העם להביאמרבים"
את  כי האנשי� התנדבו ,והנשי� האנשי� ,ישראלשל בני  �גדולה בנדבתהמעלה את ההכתוב מד אותנו מלכא� 

הנדבהקר י וע.תכשיטי הזהב שלה�את  והנשי� התנדבו ,שניההתכלת והארגמ� ותולעת ואת שת והכס� והנח
מה שאמר הכתוב ו, "ויבאו" ומיד נאמר" ויצאו כל עדת בני ישראל ":כפי שאומר הכתוב, התקיימה עוד באותו היו�

עוד נשארו , קר כל הנדבה ביו� ההואיעאת אחר שהביאו רוצה לומר של" וה� הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר"
  )רבינו בחיי(                      .  בהשכמהלמחרת כלומר "בבקר בבקר"עטי� שהביאו אליו נדבה אנשי� מ

  

   ) לד'להשמות (" לבוברות נתן להוו"
מעלה אחרת , שהיו חכמי� גדולי� ואומני� דגולי�, שמעבר למעלת� של בצלאל ואהליאב" אב� עזראאב� עזראאב� עזראאב� עזרא"מבאר ה

כי יש , להעביר לאחרי� את הידע והאומנות, "להורות"בצלאל ואהליאב ידעו ג� , "לבובלהורות נת� ו", הייתה בה�
א� מצד שאינ� מסוגלי� להעביר את , אחרי�וללמד ל להורות ה לה�שקא� , גדולי� לעצמ�חכמי� אנשי� שה� 

  . וזהו ייחוד� של בצלאל ואהליאב, וא� מצד חוסר רצו� וקנאה, הידע בצורה ברורה או חוסר סבלנות
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  ) ג'להשמות (" ביום השבת... ערו אשבלא ת"  
אל , "אש רואל תבע "מזהירה ורשת והקדוש ומבאר שבפסוק זה התורה ד" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מוסי� ה, מעבר לפשט הכתוב

וביו� השבת היא נכבית עד צאת , אש הגיהינו� בוערת כל השבוע, כידוע, כי". ביו� השבת", אש הגיהינו�תציתו את 
ולכ� אומרת . דלקתנואש הגיהינו� שבה ת בשיו� ב רה שעוברי� עביא� כ, )למי ששמר שבת בעול� הזה(, השבת
הרבה חמורה היא עבירה הנעשית בשבת כי , הישמרו מלחטוא ביו� השבת"  השבתביו�... לא תבערו אש: "התורה
   . מכיו� שהיא גורמת להדלקה מחדש של אש הגיהינו� בשבת,  ביו� חולתימעבירה הנעשיותר 

  

  )כב' שמות לה("  האנשים על הנשיםויבואו"
הטע� הוא משו� שעיקר הנדבה ו,  האנשי�לפנילפנילפנילפני מסביר שכוונת הפסוק לומר שהנשי� הביאו את נדבת� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 ומטבע הדברי� ,"ועגילי�חח ונז� וטבעת וכומז ובכל כלי זהב כצמידי� ", הייתה מסוגי� שוני� של תכשיטי�
,  במקו� מידטבעותיה�את ונזמיה� את פרקו וה� , תכשיטי� אלו היו מצויי� יותר אצל הנשי� מאשר אצל האנשי�

  . אות�הביאו השיגו את התכשיטי� ואשר ו מאוחר יותר עד הגיעוהאנשי� , ראשונות אל הגבאי�ובאו 
  

  )כב' להשמות (" האנשים על הנשיםויבואו "
,  הנשי�אחראחראחראחרוהוא במוב� שהאנשי� באו , " הנשי�עלעלעלעלויבואו האנשי� ":  את הכתוב����""""המלביהמלביהמלביהמלביבאופ� דומה מבאר 

והכתוב בא להודיע את . את הנשי� שהקדימו אות�ש� כבר מצאו ה� , תרומת� את כאשר באו האנשי� להביאש
צור� ל� א, נזמיה�את � וסרבו להשתת� ולתרהנשי� חטא העגל לצור� ,  בע� ישראל שכידועשבח� של הנשי�

  .בשמחה ובהתלהבותמיטב תכשיטיה� את הקדימו להגיע ותרמו ה� הזדרזו והמשכ� הקמת 
  

  )כב' להשמות (" האנשים על הנשיםויבואו "
 באוהנשי� המתנדבות  ����עעעעששששהיא לומר "  הנשי�עלעלעלעלהאנשי� ויבואו : " מבאר שכוונת הכתוב,לעומת זאת, "נונונונוספורספורספורספור"ה

ק "ב(מובא בגמרא ? ומדוע היו צריכי� לבוא הגברי� יחד ע� הנשי� בעת שה� הביאו את תרומת יד�. האנשי� שלה�

ועל סכו� גבוה , תרומה אלא דבר מועטאי� הגבאי� רשאי� לקבל מהנשי� סכו� גבוה כ,  שכאשר עורכי� מגבית)קיט
ת נדבה� באו לאשר את הסכמת� ל, לפיכ� ברור מדוע הגיעו ג� הגברי� ע� הנשי�. יש לקבל את הסכמת הבעל

  . � את הנדבהמהלקבל  �הגבאיוכלו כדי שי, האישה
  

   )כו 'להשמות ("  את העיזיםווטוכל הנשים אשר נשא לבם אתנה בחכמה " 
        ) ) ) ) שבת צטשבת צטשבת צטשבת צט ( ( ( (""""בה� שמעל גבי העיזי� טוובה� שמעל גבי העיזי� טוובה� שמעל גבי העיזי� טוובה� שמעל גבי העיזי� טוותה תה תה תה ייייחכמה יתירה היחכמה יתירה היחכמה יתירה היחכמה יתירה הי""""

חוכמת� של הנשי� א לא? ומדוע היה צור� בכ�, שהנשי� טוו מעל גבי העיזי�בזה  רה יש יתה מחכאיזה  ,לכאורה
את הבגדי� טוו ולכ� ה� , התבטאה בכ� שה� ידעו שא� נשי� שאינ� טהורות יטוו את הבגדי� ה� עלולות לטמא אות�

ה בחייה� ולכ� אי�  טומאי� מקבלנ� איי� חייבעלששו� שידעו וזה מ, שגזזו את העיזי�כלומר לפני , על העיזי�מ
  ")מש� חכמה"ראה ג� ב, "�ירקפניני� י"(                     .חשש שהבגדי� יטמאו

  

   )כט' לה( "'בה להנדאו בני ישראל ביה... שה אשר נדב לבם אותם להביאואוכל איש "
אומר . לכאורה הדבר הוא ברור ומיותר? בני ישראל הביאו את אשר התנדבומדוע מרגישה התורה צור� לומר לנו ש

 הרי ר לעניי� מסוי�מתעוראשר הוא כוזהו טבעו של האד� ש  היאדר� העול�ש, "נחל קדומי�"ב, אאאא""""החידהחידהחידהחידרבינו 
לפרוע את "מגיע הזמ� שר אול� כא,  וקבלות גדולותמקבל על עצמו החלטות שונותוותו רגע האד� מתלהב שבא

ו של האד� מתקהי� חושי,  קיבל על עצמושהואשהואשהואשהואלקיי� את מה  ,"מעשהה"שלב החלטותיו מגיעות לכאשר , "שטרה
לכ� באה התורה ומשבחת ו,  או מחלקהעצמו ממנהאת טור פ ומנסה ל, החליטיהה עללט את ההחבחו� מתחיל לוהוא
וכל ", בות אשר כל מה שעלה בלב�כמה רבשהיו והוא פלא בהמו� ישראל , המשכ�שהתנדבו לצור� ראל ישבני את 
, משהלצור� המשכ� כאשר נצטוו על ידי לתת  ישראל � בנייה עלואותה הקבלה שקיבל, "ונדבה רוחאשר  שאי
רט לא שהתחה� מד שו� אחלא היה שו� הסתייגות ולא לובאותה התלהבות ובאותה שלימות "  בני ישראלביאוה"
  . לא מההתלהבות לעשייתהה וגודל הנדבמ

  

  ) א'לזשמות ( "ויעש בצלאל את הארון" 
? וכי את שאר הדברי� במשכ� לא בצלאל עשה, "ויעש בצלאל את הארו�", הפסוק מציי� שאת הארו� עשה בצלאל

שהסיבה לכ� היא משו� שאת " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר$ ה? מדוע התורה מדגישה רק לגבי הארו� שאותו עשה בצלאל
אול� את הארו� לא עשה איש , בשני בתי המקדש,  כל ההיסטוריהשאר כלי המקדש זכו ג� אחרי� לעשות לאור�

ועתיד לצו$ בזמ� שיבנה הבית , א� קיי� הוא לדורות, וג� בעת שחרב המקדש לא חרב הארו� אלא נגנז, זולת בצלאל
  .  השלישי במהרה בימינו אמ�
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