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  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' שמות כה( " את תרומתיתקחומאת כל איש אשר ידבנו לבו "

:אמרנהתרומה אליו שאת יחס הוא מי, אנשי�של הנדיבות הלב הכתוב את אחר שהזכיר  מסביר שרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
להורות בא ו, בצרי עי�אינו דבק '  כי רצו� ה,אות� האנשי� המתנדבי� ב'� הרצולהראות שכעת ידבק  "תרומתי"
שר אכ ו,י�נענשי� אותה נותנ אלא� ש, 'תרומת האת תרומתו הופכת תרומה זו להיות כתנדב התנדב מכיו� שהש
  . ו בה כלו�נ לואי�'  ועוברת לרשות הוינשותמרת צאוייא הי� אותה תנונ
  

  )י' שמות כה( " ארוןועשו"
, "ועשו", ואילו בעשיית ארו� נקט הכתוב בלשו� שונה" ועשית"בכל עשיית מלאכת המשכ� נקט הכתוב בלשו� 

הלוחות בו הניח את ע� ומארו� במדרש שמשה בנה ל "זחפי מה שאמרו  לעהקדוש " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה? מדוע
ל "למדו חזו, לעול�הלוחות הונחו ובו  הארו�את עד שעשה בצלאל והלוחות היו מונחי� ש� ,  סינימהראשר ירד כ
 אשר "ועשית"הזו כמו שנאמר " ועשית"שאי� הכוונה של , ) א'דברי� י(" ועשית ל  ארו� ע�: "ה למשה" הקבאמרש

לא עשא� שלמרות שה� נאמרו למשה , "חועשית מזב", "ועשית מנורת", "ועשית שולח�", צויתי  במעשה משכ�
" ואעש ארו� עצי שטי�: "שנאמר,  משה עשה וכ, לעשותאות  באופ� אישי  מצוה אניזה ה" ועשית", אלא בצלאל

, "ועשו: "זו הסיבה שנקט כא� הכתוב. )ה 'דברי� י(" עשיתיואשי� את הלוחות בארו� אשר : "בוכתעוד ו, )ג 'דברי� י(
שג� כא� עליו לעשות היה סובר משה , "ועשית"ג� כא�  היה אומר וא�, מנכסי נדבת המשכ�ללמדנו שהארו� ייעשה 

  ".ארו�ועשו "הכתוב אמר כ� ל, ארו� שכבר עשההאותו מדובר ב שיחשובאו , את הארו� בעצמו
  

  )כד' שמות כה(" וצפית אתו זהב טהור ועשית לו זר זהב סביב"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (כמו שאומרי� שולח� מלכי�כמו שאומרי� שולח� מלכי�כמו שאומרי� שולח� מלכי�כמו שאומרי� שולח� מלכי�, , , , ושר וגדולה הואושר וגדולה הואושר וגדולה הואושר וגדולה הואשהשולח� ש� עשהשולח� ש� עשהשולח� ש� עשהשולח� ש� ע, , , , סימ� לכתר מלכותסימ� לכתר מלכותסימ� לכתר מלכותסימ� לכתר מלכות    $$$$זר זהב זר זהב זר זהב זר זהב """"

 הוא שמאז בריאת העול� לא נברא הדברסוד ו. שהברכה שחלה על השולח� נובעת מלח� הפני� שבו� � � � """"הרמבהרמבהרמבהרמבמציי� 
שרש דבר תחול עליו כאשר יהיה ו, משהו שעליו היא יכולה לחולשיהיה צריכה ' ברכת השו� דבר יש מאי� אלא 

שמ� העל אסו  חלה והברכה , ) ב'ב דלכי� מ( " לי מה יש ל  בביתהגידי" :אמר אלישעפי שכ, הברכה ותוסי% בו
הברכה כ� ל. ) טז'א יזלכי� מ( " חסרלאכד הקמח לא כלתה וצפחת השמ� : "נאמרבאליהו כ� ו, כל הכלי�את ומלאה 

:ל" חזולכ  אמרו. וממנו יבא השובע לכל ישראל,  תחול הברכהבוו,  שבולח� הפני�עה מבנהשולח� ששרתה על 
  .)יומא לט( " אוכל ושבעכפולכל כה� שמגיעו "
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   )ב' שמות כה( "ויקחו לי תרומהאל בני ישראל  דבר"
קוד� ש" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה. בבני ישראלהתרומה מכל איש ואיש את יגבו  גבאי� שהשימנה מצווה את משה "הקב
" קשוט עצמ  ואחר כ  קשוט אחרי�"בבחינת , עליה� לתת את תרומת�, תרומהע מאחרי� ותבבואו הגבאי� לשי
שר מדובר   כא א".ויקחו"ו בתיבה 'נלמד מתוספת האות ואזה דבר  ,מאחרי�גבו  י כר אחרק ו :)בבא מציעא קז(
 הנתינה כי הוא איש כילי ואינו נות� עלוכואב  דוהדוהדוהדוהלבו לאד� שהכוונה  ש"מאת כל איש אשר ידבנו לבו"תרומה ב

" את תרומתיתקחו "ה "הבאי� לגבות את התרומה לכ� מצווה הקבא יתקוטט ע� הגבאי� הוש ששיש ח, מרצו� טוב
  . כ ולא יריב עמ� על פני�  ישאהוא לה� כי מצווי� לגבות מהכילי , ישראל משה ואהר� או נשיאי ,את�דהיינו 

  

   ) ב'כהשמות ( " תקחו את תרומתיאשר ידבנו לבומאת כל איש "
 'לה" :נאמר שהרי , משלוממו�שו� נות� הרי בפועל אי� הוא תור� תרומה האד� למרות שש � סופר� סופר� סופר� סופר""""החתהחתהחתהחתמבאר  

משל � כי א, משלונות� האד� אי� ש,  מכ צאיו )'חגי ב( "'לי הכס% ולי הזהב נא� ה"ו )'� כגתהלי(" האר� ומלואה
ה את  זמשלוהאד� נות� בכל זאת מה ש )יד'  א כטברי הימי�ד( "  הכל ומיד  נתנו ל מכי מ: "כמאמר הכתוב, ה"הקב

 שהרי לא משלו ,�לא נת� כלושנמצא , בעל כרחור יקחו ממנו אש� אד א  . רומהתהנדיבות הלב בשעת , הטוברצונו 
כ  � משו, הנתינה היא 'נדיבותו ואהבתו לה� עצרי ה, בלהבנדבת � כאשר נות� האד בלא, ה"משל הקב� נטלו כי א

  . נתינה ותרומהאי� כא� , לא כ�� שא, "כל איש אשר ידבנו לבו"דוקא מאת תהיה תרומת המשכ� שדרש הכתוב 
  

  ) 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""""
ילו כלומר שעל הבדי� להיות על המזבח בעת המסע וא, )ז' שמות כז(" י� בשאת אותודוהיו הב"נאמר מזבח ציווי הב

י� קבועי� דהב נאמר שארו�ואילו בציווי ה, בשולח�הוא הדי� ג� ו, בעת החניה אי� חובה שהבדי� יהיו על המזבח
רמז לכתר תורה מ ו�שהאר האומר רשדעל פי מ" מש  חכמהמש  חכמהמש  חכמהמש  חכמה"מבאר ה? מדוע ההבדל. ג� בעת החניה דתמיבו 

וזאת על ידי , הכילתמו דסעלחכ� ה דתלמיי  על מנת שהתורה תתקיי� צר ו,יבוא ויטולל הרוצה בקר� זוית וכהמונח 
, "ועשית"ארו� מה שנאמר בל על "זחאמרו עוד  ו:)פסחי� נג(וס איש רומי דתושמפרנס אותו כפי שמסופר על  ירעשה
שתפקיד� להחזיק את , והבדי� של הארו�. :)יומא עב(" צווי� לעשות לו מלאכתומ שהצבור למיד חכ�מכא� לת"

שיהיו הוא הראוי � מש, ותורותיו' הות דשהוא הארו� לע, חכ�ה די התלמידימחזיקי� את המרמזי� ה� על , הארו�
 . י� קבועי� בו תמידדלכ� הב. סורו ממנוי אוחזי� בארו� הברית לא דתמי

  

   )ח י'הכשמות (" זהבשנים כרובים ועשית "   ) יז'הכשמות ("  זהב טהורועשית כפרת"
 הוא מלשו� "כפרת" ש"צרור המורצרור המורצרור המורצרור המור"בובא מ ?עשיית הכרובי� לציווי עשיית הכפורתציווי   הכתוב את סמיהמדוע 
ו אמר ) יד' גאמואל ש( "א� יכופר עו� בית עלי בזבח ומנחה" :הכתובעל ו ."כפרה לכל תולדות�"לפי שהיא , כפרה

 'זאת התורה לעולה'דכתיב ,  שעולי� על כל הקרבנותברי תורה מתכפר אבל מתכפר בדומנחה אינובזבח " :ל"חז
 תינוקות של בית זולת, אי� כל אד� יכול לעמוד בזהשדבר , ה תמידתורק בולעסצרי  שדוע וי . .)ה יח"ר( ")ז ל'יקרא זו(

ה תורעוסקי� בישראל וכשאי� . מת� תורהזמ� � ביהותוה� היו ערבי� על אב,  והפנאי לכ הכחרב� שיש לה� 
המש  כ,  גזרות רעותבטללג� � בכוח ו)'תהלי� ח( "מפי עוללי� ויונקי� יסדת עוז" :בדכתי, ה נפרע מהערבי�"הקב

, ) טו'כהמשלי ( "ר גר�לשו� רכה תשב" :מהכתוב רעיו� זהל רמז ל" חזצאומו, "ב ומתנק�להשבית אוי" :הכתוב
הסיבה שהסמי  הכתוב את זו . לי�טב'עות מ'זירות ר'ב� ג'ית ר'ל ב'ינוקות ש'ת :ה� ראשי תיבות �"ר גר"תשב

ילד של כי תרגו� , הסקי� בתורוהעשל בית רב� תינוקות  לי� ערמזהכרובי� משי� לעשיית הפרוכת בעשיית הכרו
כ  חזר משו�  ."והיו הכרובי� פורשי כנפי�" : רמוז בכתובוזה, ני� על ישראלמגהותינוקות אלו ה� , רביאהוא 

להורות שאחר שהיו ,  שהיא התורה" מלמעלה ואל הארו� תת� את העדותו�ונתת את הכפורת על האר" :הכתוב ואמר
   . ר הכרובי�ורה בעבואחר שתכלית הת, ית� העדות בארו� ולא קוד� לכ�, הכרובי� עשויי� בכפורת

  

   )כ' כהשמות ( "אחיו הכפרת ופניהם איש אל ככים בכנפיהם עלווהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה ס"
שה� , חמש דברות ראשונות :בצורה הזועשרת הדברות  ות היו כתוב,לוחות האב�, על שתי לוחות הברית ,כידוע

 וי ה,ומצוות שבי� אד� לחבירשה� , חמש הדברות האחרותו, חדאהלוח ה על ות היו כתוב,אד� למקו�המצוות שבי� 
 היא שפניה� היו כתובהת כוונש" ופניה� איש אל אחיו" על הכרובי� רהתו הרה אמממה ש.  על הלוח השניותכתוב

מצוות שבי� אד� את ה לקיי� ות אפשר�אי .תובעניי� קיו� המצוג� הוא הדבר ש ����""""המלביהמלביהמלביהמלבילומד  ,מכווני� זה לזה
 יבל, מקו�מצוות שבי� אד� לאת ה לקיי� ות אפשר�איכ� כמו ו, לקיי� את המצוות שבי� אד� למקו� יבל, לחבירו

   . לחבירולקיי� את המצוות שבי� אד�
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