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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )ב' כהשמות ( "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"
בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו בקע לגלגלת שנעשו מה� האדני� כמו     תרומתתרומתתרומתתרומת    חתחתחתחתאאאא    ,,,,תרומות אמורות כא�תרומות אמורות כא�תרומות אמורות כא�תרומות אמורות כא�    שלוששלוששלוששלושאמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו , , , , את תרומתיאת תרומתיאת תרומתיאת תרומתי    תקחותקחותקחותקחו""""

ואחת תרומת המשכ� ואחת תרומת המשכ� ואחת תרומת המשכ� ואחת תרומת המשכ� , , , , מה� קרבנות צבורמה� קרבנות צבורמה� קרבנות צבורמה� קרבנות צבור    לקנותלקנותלקנותלקנותואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות ואחת תרומת המזבח בקע לגלגלת לקופות , , , , פקודיפקודיפקודיפקודי    באלהבאלהבאלהבאלהשמפורש שמפורש שמפורש שמפורש 
            ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (חדחדחדחדואואואוא    אחדאחדאחדאחדנדבת כל נדבת כל נדבת כל נדבת כל 
ראשונות מייחס הכתוב אל שאת שתי התרומות ה, של שלוש התרומות סויחימדוע יש הבדל ב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"שואל ה

 ,"תקחו את תרומתי"אמר נשניה תרומה הוב ,"לשמילי "ל "זופירשו ח "ויקחו לי"אמר נראשונה תרומה הב, ה"הקב
 ?אל הנותני�הכתוב ה אות יחס "מאת�תקחו "א זה ואדרבה נאמר בה שלישית לא הזכיר לא זה ולתרומה הבילו או

על פי היסוד הוא  ,השלישיתבשונה מהתרומה  ,ה"קבראשונות אל ההתרומות הי תשהכתוב את מה שייחס ומתר� ש
ישעיה ( "את דכא ושפל רוח"ה השוכ� "ש� חביו� עזו של הקבישכו� תחתוני� והכנעה ב ענוהגדר בכל מקו� שיש ש

, ותראשונהתרומות הי תשבלפיכ"  .ש�שמו את לייחד  רוצהה "וה אי� הקבוגאשל יש נדנוד בו מקו� שאבל ב )טו' נז
אחד להתפאר על אפשרות לא# ואי�  ,)טו' לשמות ( "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט", ה בה�וה יד כל אד� שותשהי

י פכ ,לשמי "ויקחו לי"ראשונה נאמר תרומה הב .אליו ה"קבאות� ייחס ה "תרומתי גדולה מתרומת""לומר וחבירו 
 ,הועל גדר הענוות מור הגדולהש�  שכל אותיות )כא 'שמות כ( "בכל המקו� אשר אזכיר את שמי"פסוק על ה ארובהמ
 �שכולכש�  ,תרומה עצמהלדומה הראשונות תרומות הי תשנעשה משהדבר ג� ו ,"תרומתי"אמר נשניה תרומה הוב

, ת האדני�אהראשונה תרומה המ ועשעל חבירו כ" שו� התנשאות לא# אחד ולא היה בה תרומות אלו וי� בוהיו ש
כמוה� יהיו " ,והיו יסודות לכל הבני� ,ופה הנדרסתכאסק ,הבני� יתתחתבחבירו והיו ל אחדי� וכל האדני� היו שוש

בנתינה ולא היה לשו� אחד מה� התנשאות על  �ההיא היו שוי הנדבהמתנדבי� את כמו שה ,)ח' תהלי� קלה( "עושיה�
 ,וה היא יסוד הבני� אשר עליו כל בית ישראל נכו�והענ כי ,והוחבירו כ" נעשו מה� אדני� אלו המורי� על גדר הענ

שעושה את עצמו כאסקופה הנדרסת מלמטה  מילשו� אדנות ושררה יע� כי כל  ונקראו בש� אדני� שיש במשמעותו
תעשה אחד הכבש את ה"שוי� בכל יו�  �כ� הביאו קרבנות ציבור שהיו ג שניהה תרומההומ. נעשה אדו� מלמעלה

תכלית ש )יט 'תהלי� נא( "י� רוח נשברהקל%א זבחי" :בווכת )לט' כטשמות ( "בי� הערבי�תעשה  ניהש שכבהאת בבוקר ו
יכול לתת העשיר ו, �הכל שווי היולא בה שלישית שהתרומה האבל  ".רוח נשברה"הזבחי� להביא את האד� לידי 

על כ� נעשו  "העניינו יותר מקל%א בביתיש לי חלק גדול "מר ולועל העני  להתנשאלעשיר מקו� כא� יש  ,הרבה
ימי� על י� מסולכלהיה יתרו� שג� בה�  הכלי�ויתר  לח� והמזבחוממנה כל כלי הקודש כמו הארו� והמנורה והש

 .מלכות כתרכנגד הוא לח� וכנגד כתר כהונה וזר השהוא זר המזבח  ,זר הארו� הוא כנגד כתר תורה, כלי� אחרי�פני 
 הוגאושל מאחר שמצד גביית הנדבה היה ש� צד א" ה "להקביחס אות� היה לראוי קדושת הכלי� למרות שמצד ו

  . ה"הקבאות� הכתוב ל יחס לא �כוהתנשאות ל
  

  )לג 'כושמות ( "קדש הקדשים ןהקדש ובי ןוהבדילה הפרכת לכם בי"
. )יג' א כג דברי הימי�( "דשי�קויבדל אהר� להקדישו קודש ": שכוונת הכתוב היא על פי הנאמר" מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"מבאר ה
פני� הפרכת הוא יכנס להוה לושאהר� שמצ, "קודש הקדשי�"ובי�  "הקודש"י� בלכ�  הבדילהמא ירכת ההפ ,כלומר

: הכתובאמר שמה וזה , מבית הפרכתנס היכאסור ל ,לבדב "קדש"הוא ש ,כל אחד אחרלאבל , "קדש קדשי�"
, "קדש הקדשי� �ובי", האד� הרגיל, "הקדש �בי"כלומר הפרוכת תעשה לכ� את ההבדלה , "והבדילה הפרכת לכ�"

היא מצדכ�  "קודש הקדשי�"ל "קודש"בי�  לההבדההוא ש "והבדילה הפרכת לכ�"להסבר נוס# , שהוא אהרו� כה�
  . הבדל ישרק מצדכ�  "מלא כל האר� כבודו"כי הוא  אי� הבדל ,השוכ� בי� הכרובי� ,ה"קבהמצד בלבד א" 
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 "תרומה"פרשת 

  "נתן חכמה' וה" :הפטרה
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"ד            תנצב"ע כה אב תשע"נלבישראל בן נחמה ד                     "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"משה טויטו בר אסתר ז



 

  )ג 'כהשמות ( "אשר תקחו מאתם התרומה וזאת"
הדרושי� למלאכת  דברי�השלושה עשר , שהכתוב מפרט את התרומה שמותר לקבל מהע�" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
כל שוה כס# כגו� פירות ומרגליות , תרומה שאינה דרושה למלאכת המשכ�כל שלפי הכתוב א" הוא מחדש , המשכ�

  . תרומה כזו אי� לקבל, והחש�ואבני� טובות שאינ� מאבני האפוד 
  

  )ז' כהשמות ( "שהם ואבני מלואים לאפוד ולחושן אבני"
מעשה חרש אב� פתוחי חות� " :באבני האפוד נאמר, שיש הבדל בי� אבני האפוד לאבני החוש� ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר 

והאבני� על שמות בני : "ואילו באבני החוש� נאמר, )יא 'כח שמות(" תפתח את שתי האבני� על שמות בני ישראל
 : מצד שני באבני החוש� נאמר". מעשה חרש: "ולא נאמר בה� )יד 'לט שמות( "שרה על שמות�ישראל הנה שתי� ע

הבדלי� . דבר שלא נאמר באבני האפוד )כ' כח שמות( "יהיו במלאות�"ב ווכת, )יז 'כח שמות(" בו מלואת אב� ומלאת"
פי חרי� כית עשיעל ידי  כותבי�היו את השמות באבני האפוד , אלו בפסוקי� משליכי� על אופ� הכנת האבני�

י א "במלאות�"שצריכי� להיות ש� ואבל באבני הח, "במלאות�"כיו� שאי� ה� צריכי� להיות , חרשי האב�שעושי� 
 זכרהמו "שמיר"בברירה אלא להיעזר ה למשה רבינו תלכ� לא הי, על ידי חריצי� מעשה חרשאפשר לעשות� כ

עליה�  �ואי� מפרשי, 'פתוחי חות�'שנאמר , בי� עליה� בדיוהללו אי� כות אבני�" :גמראכמו שאמרו ב. ל"בחז
  . :)סוטה מח(" אבל מביא שמיר ומראה לה� וה� נבקעי� מאיליה�, 'במלאות�'שנאמר , באיזמל

  

  )י' כהשמות ( "ארון עצי שטים ועשו"
על זה  ."ארו�ועשו "ב ווכא� כת, "ועשית מנורת", "ועשית שלח�", "ועשית כפרת" :"ועשית"בכל הכלי� נאמר 

רבינו רבינו רבינו רבינו "ר יבסומ. ה יבואו הכל ויעסקו בארו� כדי שיזכו הכל בתורה"יהודה בר שלו� אמר הקברבי ר מא: ל"זחדרשו 
ועשו ארו� עצי : "ומבאר עוד שמה שנאמר .עשיית הארו�צור" � ללוהוא שיתנדבו כ "עסק"כוונה בביטוי הש" בחייבחייבחייבחיי
עתיד ש כ"על מרמז  "וצפית אותו זהב טהור" :ומה שנאמר, תורהב �לעוסקי �מסייעישאלו נה היא לוכוה "שטי�
 "כי בצל החכמה בצל הכס#: "שנאמר ,אות� �למסייעיג� תורה וב �לעוסקיג�  ,יחד לשניה�לעשות צל ה "הקב

 ל וחומרק ,"למחזיקי� בה"לא נאמר אלא  "ללומדיה", )'משלי ג(" בה למחזיקי�ע� חיי� היא " :בווכת, )'קהלת ז(
לומדי התורה כש� שהיו את  ולהחזיקלהעמיד  �שחייביהע� מו� אלו ה "והבאת את הבדי� בטבעות", ללומדיה

ודרשו , שביל�זכות� ובב מתנשאמתעלה ועוסק בתורה הש "לשאת את הארו� בה�", את הארו� �הבדי� מעמידי
 לשעמכא� ולמדו  ,שלמותכלומר מידות הארו� היו מחלקי אמות ולא אמות  "שבורותכל האמות שבארו� היו "ל "זח
  . ר בקרבוושבצרי" שיהיה נכנע ולבו להיות חכ� התלמיד ה
  

  )י' כהשמות ( "ארון עצי שטים ועשו"
, )כ 'במדבר יג( " היש בה ע�: "שהוא דבוק בע� החיי� כמו שנאמרמשו�  "ע�"הצדיק נקרא ש "נע� אלימל"נע� אלימל"נע� אלימל"נע� אלימל""מבאר ה

 " והשענו תחת הע�: "למלאכי�שאמר אברה� אבינו מה ג�  וזה. אד� כשרהכוונה הא� יש בה  י"רש ושפירלפי ו
ואמר . י"או שה� ערביי� כפירוש רשצדיקי� גמורי� או שה� � וחשב המלאכי תראה ארה� בכלומר א )ד 'בראשית יח(

שמות ( "ע�' ויורהו ה: "מה שכתוב וזה .היינו ע� החיי�, לפי ראות עיני את� צדיקי� גדולי� והשענו תחת הע� :לה�

 ,דהיינו הצדיק" ע�"שה, "וימתקו המי�: "שנאמר מר למתוקהעל ידי הצדיק נהפ" שכוונת הכתוב היא ש, )כה 'טו
, זוני'שועה מ'ובה י'לו� ט'ש :בותראשי תישה�  "עצי שטי�"נקראי� הצדיקי� שואמר הכתוב . �המי תמתיק אה
  . הכל לעול�" את שימלהבתורת� פועלי�  צדיקי�היינו שהד
  

   )חי' כהשמות ( "� זהביבועשית שני� כרו"
עול התורה את ולסבול  ,וק לעבוד ולמשאינשיהיה כת מוד בעצמושעל האד� ל """"נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�""""א בא בא בא ב""""החידהחידהחידהחידמבאר רבינו 

נוק ימעי� דוגמא לת "שני� כרובי�"ונה וכהו וז .נוק שיהא נקי מחטאיועוד כת. מתחיל ללמוד על שכמו כמו שעתה
  . לזהב דת הדי� הרומזישיירא ממ, "זהב". מחטא כתינוק ולהיות נקי, נוקילהיות מקבל עול כת, �אופניה בשני

  

  )א' שמות כו( "המשכן תעשה עשר יריעות ואת"
ודבר זה בא , )'אבות ה( מאמרות שבה� נברא העול�הכנגד עשרה ה� " עשר היריעות"הקדוש ש" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבואר ב

שבני ישראל ג� ו, העול� כולו שנברא בעשרה מאמרותמו שקול כהמשכ� של במדרש "וז לנו על מה שאמרו חזמרל
  .העשרה מאמרות שבה� נברא העול�את כאילו קיימו במשכ�  זכו
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