
  
  

  

 ' ושנה                          
 

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

 

  הגיגים לפרשת השבוע
  

  ) ב'כהשמות ("  אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר"
דר�  על, ורכבות מאות� האותיות מ�המותר�והמילה �תרומה� המילה כי מבאר " חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�חומת אנ�" בספרו אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

ממו� שהגיע אליו ולא , מנכסיו שהרויח במשפט וביושר הצדקה צרי� לעשותאת שלרמוז לנו , "מ� המותר בפי�"
  ". רחקי מעושק" א�, מצד אחד "בצדקה תכונני"שאמר הכתוב מה וזה , ועושק מגזל

  

  )כה בשמות ("  אל בני ישראל ויקחו לי תרומהדבר"
 לצור� תרומהמבני ישראל את השגבאי� יגבו את רצונו אמר לישראל ה מבקש ממשה שי"שהקב" ווווספורנספורנספורנספורנ"מפרש ה

ויצו� את כל , ואחרי כ� נגשו כל בני ישראל: "אמרשנ,  מ� ההרברדתומיד עשה משה מה שכ� זה או, עשיית המשכ�
קחו "סנהדרי� נה היא להכוו ש" משה אל כל עדת בני ישראלויאמר: "נאמר ואחר כ� "אתו בהר סיני' אשר דבר ה

הסנהדרי�או  שיבוהמתינוישראל לא אלא שבני , ת מבני ישראל את התרומהגבואות� בזה ל צוה "מאתכ� תרומה
תכננו ש ,לא נשאר לנשיאי�ש �עד בלי די כלו תרומה  תיכ! יצאו מלפני משה והביאו אאל, לגבות מה� את התרומה

  . ישראלעדיי� בני לא הביאו אות� והשמ� שבות הטוהאבני�  זולתמה להביא , מע� ישראללגבות 
  

  )ב' שמות כה( " את תרומתיתקחומאת כל איש אשר ידבנו לבו "
וזאת ", "את תרומתי", "ויקחו לי תרומה", "התרומ"פעמי� את המושג זכיר כא� שלש  שהכתוב מרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייפרש מ

ודבר זה נלמד , דעתדעתדעתדעתללללוווו תבונהתבונהתבונהתבונהלללל חכמהחכמהחכמהחכמהללללה היא כוונוה,  נתרומ� בה�שהעול�ה� כנגד שלש תרומות כיו� ש, "התרומה
המשכ� יית נרמז בעשרעיו� זה , )'משלי ג("  נבקעותהומות בדעתובדעתובדעתובדעתו, בתבונהבתבונהבתבונהבתבונה כונ� שמי� , יסד אר"בחכמהבחכמהבחכמהבחכמה' ה: "כתובמה

 זה כנגדאכ� ו. התרומהכתוב שלוש פעמי� כא�  הזכירשה ו הסיב כבריאת עול� וזההמשכ� שקולמשו� שבניית 
השניה התרומה , זוה האמורה בפרשה ,"תרומת המשכ�"א יהתרומה אחת , במדברתרומות שלוש  ישראלבני תרמו 
תרומת "היא  תשלישיתרומה הה ותשאתחילת פרשת כי בש שקלי� האמורה בפרשת ,"שקלי�התרומת "היא 

, מחצית השקלמה�שקלי� שנת� כל אחד הי ל ידישראל עאת בני מנו כאשר במדבר פרשת  האמורה ב,"המזבח
 התרומות שתי, חולהיא קדש והשלישית ה� תרומות הללו שתי� מתו� שלוש ה. קרבנות צבורקנו שקלי� ה� אותמו

התרומה אבל , ה ולכבודו"לצור� הקבהיו  שה� קדש כי שתיה� "תרומת המזבח" ו"משכ�הת תרומ"� קדש השה� 
 כעני� �מתכפרישראל בני ישבה היו משו� ישראל ולתועלת� בני  לצור� היתה "שקלי�התרומת ", השלישית

נכנסור שאכתרומות שלוש ישראל בבני צטוו  שלוש תרומות אלו הוכנגד. )'שמות ל(" ונתנו איש כופר נפשו" :שכתוב
ולא נצטוו ישראל בשתי� להביא� בחוצה , "תרומת חלה"להיא הכוונה והיא דש והשלישית וקמה� ה�  שתי� ,לאר"

 אותה א! בחוצה לאר" כדי שלא � מפרישי"תרומת חלה" אבל , לפי ששתיה� קדשהקדושהלאר" כי א� באר" 
תרומות של שלוש ה שהמשכ� שקול כנגד בריאת העול� הזכיר בו הכתוב לבארוכדי . תשתכח תורת חלה מישראל

ועל זה דרשו , )'שמות לא( "ובדעתובדעתובדעתובדעת בתבונהבתבונהבתבונהבתבונה בחכמהבחכמהבחכמהבחכמהי� וקל% רוח אאותוואמלא : "בצלאלעל שכתוב מה העול� והוא 
ואמלא אותו "ולמדו זאת ממה שכתוב כא� , אותיות שבה� נבראו שמי� ואר"את הה בצלאל לצר! יודע הישל "זח

בחכמה יסד אר" כונ� שמי� בתבונה בדעתו ' ה: "על בריאת העול�ב ווכת, "י� בחכמה בתבונה ובדעתוקל%רוח א
  . המשכ� שקול כנגד בריאת העול�שרצו החכמי� לרמוז בזה ו )'משלי ג( " נבקעותהומות
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  )ח' שמות כה( " לי מקדשועשו"
 :דכתיב, "משכ�"בפסוק שאחריו קורא לו הכתוב ו, "מקדש"ה מבקש מבני ישראל שיעשו לו "בפסוק שלפנינו הקב

 לי ועשו: "הקדוש שכוונת הכתוב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר" ה? וצרי� להבי� ממה נובע השינוי, "את תבנית המשכ�"
ו כנסכאשר יבי� ובמדבר כאשר בני ישראל נמצאי� בי� , כל הזמני�ת להשייכמצות עשה היא ללמדנו שיש " מקדש

היה , "משכ�לי ועשו : "ואילו אמר כא� הכתוב, דורותאור� כל הישראל לש� בני בכל זמ� שיהיו ולאר" בני ישראל 
ללמד על המצוה  " לי מקדשועשו: "לכ� אמר הכתוב, לבדבזמ� הלאותו כאילו מדובר במצוה השייכת נשמע 

וזהו , אינו מקו� לבנות בו בני� אבני�מדבר שמשו� , "משכ�", הנעשה במדברהכתוב את פרט ואחר כ� , יתללכה
  .)א' אהלכות בית הבחירה (" דכתיב ועשו לי מקדש... 'מצות עשה לעשות בית לה" :�"רמבהמקור להלכה המובאת ב

  

   ) ח'השמות כ(  "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
עשרת הדברות וצוה אות� על נת� לה� את , ישראל פני� בפני�בני ע� ' דבר ה מת� תורה שבו  שלאחר����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

, :)יבמות מז(ע� גרי� שבאי� להתיהד שזו ג� הדר� שנוהגי� , תורההמצות שה� כמו אבות למצות חלק מהידי משה 
בני , עמה� ברית על כל זהכרת ג� ו,  רבינומשהדר� ' ה הכל מה שיצואת ישראל קבלו עליה� לעשות לאחר שבני ו

ועתה א� שמוע : "שנאמרלה ימתחכבר שהתנה עמ� פי כשלה� י� וקל%אה הוא ה"קבוה' הע� ישראל ה� כעת 
 "ואת� תהיו לי ממלכת כהני� וגוי קדוש: "אמרנו, ) ה' יטשמות( " בקולי ושמרת� את בריתי והיית� לי סגולהתשמעו

. שכינתו ביניה�את להשרות על מנת ה� מקדש ל� שיהיה יאוי בני ישראל רת� זו גורמת לכ� שיהיוקדוש, ) ו' יטמותש(
וש� ידבר ע� משה ויצוה ,  לשמומקודשהשיהיה לו בית בתוכ� כדי המשכ� בניית תחלה על דבר ה "הקבלכ� צוה 

  .  את שאר מצוות התורהאת בני ישראל
  

  )י' שמות כה( " עצי שטים ארוןועשו"
וההסבר  "ועשוועשוועשוועשו: " נאמרבעשיית הארו�, כא�אילו  ו,"ועשיתועשיתועשיתועשית: "נאמר� בנית המשכ� שבכל תהלי" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ציי� המ

כתר תורה ידוע ש כי ,ארו� כדי שיהיה לכול� חלק בתורהעשיית הויתעסקו בכול� יבואו הוא שבאה התורה לומר ש
ע" חיי� היא : "לא נאמר ) יח'משלי ג("  חיי� היא למחזיקי� בהע": "שנאמרמה לפי , תירו" נוס!. הפקר לכלהוא 

היות שלא כל אד� , תורההידי לומדי את מחזיקי�  הלערמז המ "בהמחזיקי� ע" חיי� היא ל: "נאמר אלא "ללומדיה
ינו מוכ� למרות שהוא אחלק בתורה לו שיהיה לזכות יש צד בכל אד� שיכול מכל מקו� , שבת וללמוד תורהמוכ� ל
 .זבולו�ליששכר הסכ� בי�  כ תורהה ונחשב לו כאילו הוא למדר התוידי לומדיאת חזיק והוא על ידי זה שיללמוד 

ע" חיי� היא "� שעל כהדבר בארו� הע" המרמז התורה כי מצד היות " עצי שטי�ועשו ארו� : "כא� נאמר �לכ
  .  לעשותו� זה דבר שהכל יכוליכי "ועשו" לעשות לכ� נאמר �יכולישזה דבר שכול�  "למחזיקי� בה

  

  )וט' וכשמות (" בדים לא יסרו ממנובטבעת הארן יהיו ה"
נתקדשו ה� כיו� שבה� נשאו את הארו� , הבדי� מ� הארו�את זהירה שלא להסיר מתורה שה" חפ" חיי�חפ" חיי�חפ" חיי�חפ" חיי�"מבאר ה

 כמי�חלמידי כיו� שהחזיקו ת, תורההוכ� הדבר במחזיקי , א! בזמ� שאי� צור� בה�, שיהיו תמיד יחדיו כ�, בקדושתו
�כי , א�הי�עד ירכה עד פרחה מקשה , ציותה התורה, עני� המנורהבוכ� ,  לעול� ועדלהיות במחיצת� זכוי, בחייה

שהיר� שעליה עומדת המנורה תהיה מקשה אחת ע�   ציותה התורה�כל וע. חכמת התורה לעאור המנורה מרמז 
   .בצוותא אחת ע� לומדי התורה להורות לנו שמחזיקי התורה יהיו לעתיד, המנורה גופה

  

   )כא' וכשמות ("  כסףםיהאדנוארבעים "
צד דרו� נאמר � של קרשיהבאדני בעוד ש" ה�ה�ה�ה�אדניאדניאדניאדני"נאמר צפו� צד � של קרשיהבאדני ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מעיר ה

 )יבפרק מסכת שבת (ירושלמי תלמוד הבמתר" על פי המובא ו? פשר השנוי מה וצרי� לדקדק "אדניה�"לא ו "אדני כס!אדני כס!אדני כס!אדני כס!"
דרו� צד צד צפו� קדוש יותר ממשו� ש, �וולהניחו בצד דר מקומו  את� אסור לשנותוצפצד נת� ביקרש שזכה להש
האדני� משו� ש" אדניה�" באדני צד צפו� נאמר ,לפיכ�. )מנחות צט( "�לא מורידיו בקודש �מעלי"ידוע הכלל שו

 % "אדניה�"במילה  רמוז זהודבר , דרו�הניח� בלות� ולשנות שאר בצפו� ואי� רשילהחייבי� שהיו לצד צפו� 
אבל , צד צפו� וצריכי� להשאר אות� האדני�היות במיוחדי� לתמיד לה� צד צפו� בבפע� הראשונה היו ני� ששהאד

  .  "מעלי� בקודש" כיו� שצפו�הניח� בלואות� רשאי לשנות שמשו� " אדני כס!"בדרו� כתיב 
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה

ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� ע� הפייט� ב� חמו יוס! ופייטני� , , , , """"שיר ידידותשיר ידידותשיר ידידותשיר ידידות"""", , , , מקיימת שירת בקשות נוסח מרוקומקיימת שירת בקשות נוסח מרוקומקיימת שירת בקשות נוסח מרוקומקיימת שירת בקשות נוסח מרוקו" " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
�  . במוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווהבמוצאי השבתות בבתי הכנסת ברחבי פתח תקווה, , , , נוספי�נוספי�נוספי�נוספי
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