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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
  (ב' כהשמות ) "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"

גבאי צדקה לא מקבלים צדקה מרובה ששהדין הוא " משך חכמה"אומר ה, "מאת כל אשה"ולא  "מאת כל איש"
 . (ד"א מ"שקלים פ)" םאין שוקלי םונשים וקטני" :םשקליכמובא במסכת , מאשה שיש לה בעל

 

 (ג' שמות כה) "התרומה אשר תקחו מאתם וזאת"
שכל וזאת משום , "ויקחו", א לשון קיחהאל ,"ונתנו", לשון נתינהבתרומה זכיר שהכתוב לא מ" כלי יקר"מדייק ה

 .כפליםכפל  וכהנהכהנה בעבור הנתינה הזו יוסף לו ה "הקבכי  "נותן"ממה שהוא יותר  "לוקח" הוא, נותן נדבה
עם ל תורהאת הנתן ה ש"שהלוקח את החפץ אינו לוקח את בעליו עימו מה שאין כן אצל הקבומבואר במדרש 

הקשר בין מה נשאלת השאלה ו. ם אותיכביכול אתם לוקחי "ויקחו לי תרומה"ישראל ואמר קחו אותי עמה שנאמר 
ומתלמידי "ל "זו שאמרו חנותן כמהוא יותר ממה שהוא מקבל עם חברו תורה אלא שכמו שהלומד  ?תרומההתורה ל

כי , הנזכרבמדרש מה שנאמר  וזה .ממה שהוא נותןיותר הוא לוקח ש תרומהנותן הבגם כך  (תענית ז) "יותר מכולם
 :שמח שנאמרהוא התורה ואת ה נתן "הקב אבל ,לוקח שמחההמוכר עצב ו ימוכר חפץ אזכשאדם בנוהג שבעולם 

דבר תורה ולומד  האיזמוכר לחברו אדם השכל הוא ביאור הו (ב 'משלי ד) "לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו כי"
כי  "כי לקח טוב"פסוק הראיה מהמדרש מביא ן ולכ ,לקיחהשל צד  גםכל נתינה יש בו ,מקבל ממנוגם הוא  יעמו אז

כל את מדרש ההסמיך  ןכלו ,בתרומה הנתינה קרויה לקיחהגם כך  ,ברורה וטובה שהנתינה קרויה לקיחה ראיהזה 
 ". ויקחו לי תרומה"פסוק ה עלדבריו 

 

   (כד' שמות כה) "וצפית אתו זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב"
 דכתיב השלחן זה מלכות כתר .תורה וכתר ,כהונה וכתר ,מלכות כתר ,הם כתרים שלשה :יוחאי בן רבי שמעון אמר"

 (מדרש" )'זהב זר' בו דכתיב הארון זה תורה וכתר .'סביב זהב זר בו' דכתיב המזבח זה כהונה כתר .'סביב זהב זר' בו
 במסכת אבות הוא והלא ? שלשה כתריםהקדוש מדוע אומר רבי שמעון במדרש שיש " אלשיך"מקשה ה

 , 'מלכות כתר'ו 'כהנה כתר'ו 'תורה כתר', הם כתרים שלשה, אומר שמעון רבי: "כתריםארבעה אומר שיש 
 את , התנא באבות, שאלה נוספת היא מדוע לא מונה מראש (יב 'אבות ד)" גביהן על עולה 'טוב שם כתר'ו
 אלא  "כתר שם טוב עולה על כולן"שלא אמר התנא שים לב שיש לועוד ? במניין הכתרים" כתר שם טוב"

 לא עם הארץ "כי אדרבה , כלום ותורה אינללא לבדו  "כתר שם טוב"וההסבר הוא ש. "עולה על גביהן"אמר 
 מי יתן לי חכם "והיה אומר , היה בעל שם טוב בהיותו עם הארץש, ומי לנו גדול מרבי עקיבא. "חסיד

 ללא כתרים ת הוגם כל אחד משלש. לבדו אינו שלימות" כתר שם טוב"כלומר . (:פסחים מט) "ואנשכנו כחמור
 מי ו. ייתו על פניומוטב שנהפכה של, אינו בעל מעשים טובים "כתר תורה"בעל אם כי . כתרים םשם טוב אינ

 לבדו אינו  "כתר שם טוב"כמו ש, אם כך. ים ואדםקל-הוא גרוע בעיני א, שהוא מלך או כהן ואינו בעל שם טוב
 וכתר שם טוב עולה על "התנא  אומרמה שוזה . אינם כתרים "כתר שם טוב"לא להאחרים הכתרים גם , כלום
 " כתר"הוא  "כתר שם טוב"משום ש הזהלא ? כתרים למה לא מניתי ארבעהשאל מדוע לומר אם תכ, "גביהן

 יעלו עמו ם וגם ה, כי הוא עולה כשהוא על גביהן. הנזכרים כתריםהת של שלש "על גביהןעולה "כשהוא רק 
 . םלהיות כתרים בהיות כתר זה על גבי כל אחד מה
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  (א' כהשמות ) "לאמר משה אל 'ה וידבר"
משה לה אומר "הקבש, אחר מתן תורה ,בפעם הראשונהנו אכאן מצש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

בהדי מאן דריש לקיש משתעי הוי יהבין ליה עסקא בלא "ל "חזאמרו ומבאר על פי מה ש. "דבר אל בני ישראל"
הצדיק שומר ש הואהסבר וה. (הלוואה ללא עדיםלו נתנו  ,ר עימוריש לקיש מדבראו שאדם שש) (:יומא ט)" סהדי

, 'הבדביקות הלהפסיק אותו מ יכולהדבר אדם הבני המוני כשאדם מדבר עם כי , עםהשלו עם המון  דיבורהמאוד את 
רשאי  יאז, הצדיקשל הזה דיבור העל ידי ברמה הרוחנית רומם יכול להת ,תו מדבר הצדיקיא ,אלא אם כן האדם
כניס אותו גם כן אל מרושם בדיבורו ובאיש עושה  אוה', כי אדרבה על ידי דיבורו בדביקות ה, הצדיק לדבר עמו

זולת , והיה שומר מאוד דיבורו שלא לדבר עם בני אדם כלל, היה צדיק גדולש ,ריש לקישאצל  יןיהענך כ. הקדושה
אותו שוודאי זהו סימן  "בהדיריש לקיש כד הוי משתעי "לכן  .אל הקדושה היה יכול לרומם אותושאדם זה היה אם 

הם בעגל ישראל שחטאו לאחר מובא בזוהר שוהנה . "יהבין ליה עסקא בלא סהדי"משום כך , ישר וכשר הואהאיש 
דבר אל בני " 'הציווי מאת האליו בא כן ל. םאז היה משה מתיירא לדבר עממ. םחזרו לזוהמתו, נפסקו מקדושתם

תגביה ותרומם אותם אל שם בוודאי אשר בדברך עמ, רע ישראל בני אברהם יצחק וישראלשהם זדע לומר כ, "ישראל
 . םעמדבר עליך לעל כן , הקדושה

 

 (ב' שמות כה)" לי תרומה ויקחו"
ופרשת תרומה  (יח' שמות כד) "ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה: "מת במיליםייתפרשת משפטים מס

המובא על פי את הסמיכות  "חנוכת התורה"העשיל במבאר רבי  (ב' שמות כה)" לי תרומה ויקחו": מתחילה במילים
ארבעים ' ויהי שם עם ה"ב ווכת (ה 'לד דברים) "וימת שם משה"ב כתמשום שלא מת ינו רבמשה ש (:גיסוטה )בגמרא 

בי שאל מין אחד את רשבמסכת סנהדרין מובא והנה . משה לא מתש" שם"מהמילה וה וגזירה של ב"ולמדו חז "יום
לפי זה  ?משהאת קבר היכן הוא טבל לאחר ש, אם כך "ויקחו לי תרומה"ב וכתשהרי כהן הוא לקיכם -א אלואבין ה

 תאם כן נופל, משה לא מתש נולמדזה פסוק מש "ויהי משה בהר ארבעים יום. "ניתן להבין את סמיכות הכתובים
 ".ויקחו לי תרומה: "נאמרתרומה לכן  תקחלויכול " טהור"כהן ה הוא "והקב, לרבי אביןהמין אותו ת יקושי

 

   (ח 'השמות כ) "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
היתה על שכינה ההשראת מימי עולם כתוב היא שכידוע הת ונוכש ,משמועה ,"דפני דו"א ב"רבינו החידמביא 

אפשר לטעות , שכינההלהשראת ומיוחד  מקום מוכןדהיינו , "ועשו לי מקדש"הקב״ה כאשר אמר  עתעו. צדיקיםה
אחר כן ל. שכינה מקום מיוחד להשראתבנו לכבוד ישראל שהרי , צדיקיםעל השכינה הלא תשרה  מעתהולחשוב ש

עד אשר היו  ,מעלת הצדיקים הנגרעעתה שלא תאמר שמ, "ושכנתי בתוכם"מוסיף ואומר , "ועשו לי מקדש"מר ואש
  .זאת לפנים בישראל על ראש צדיקיםהיתה  ממש כאשר "ושכנתי בתוכם"אלא , שכינהל מרכבהעתה 

 

  (גכ 'השמות כ)" ועשית שולחן עצי שטים"

 להורותפעולה זו באה . ארון לקבורהאת הם ן שלהשולחהעושים מהיו מנהג חסידים בצרפת שמתאר  רבינו בחיי
הצדקה שעשה בחייו והטוב שהוא ומה שמלווה את את האדם זה רק , מאומה בידולוקח לא שבסופו של דבר האדם 

לו ימיו  םמאריכי המאריך על שולחנו"שכל  :(ברכות נד)ל "זחאמרו  ןולכ. שולחנועל ם באכילה ירלאחמיטיב 
  . ממנוומתפרנסים ם עניים באישולחנו ה לשהוא מאריך עשמתוך י "וביאר רש, "ושנותיו

 

  (גכ 'השמות כ)" ועשית שולחן עצי שטים"
מעשה ציוה על , (בכ 'כהשמות )" ונועדתי לך שם: "הכתוב אמרמכ, שהיה כדמות כסא לשכינה ,מעשה הארוןוי ציואחר 

 ב מלכים) "ונשים לו שם מטה ושלחן וכסא ומנורה"השונמית פי שאמרה כ, לפני השרים מנהגפי הכמנורה הלחן וושה

. א: כפולהמלך בהנהגת המדינה הוא על תפקיד ש" ספורנו"אומר ה. על כתר מלכות מורהלחן והששעל זר הו, (י 'ד
 יצא לפנינוושפטנו מלכנו ו" :ישראל לשמואלאמרו מו שכ. ן על המדינה מכל צר ואויבלהג. ב, לדאוג לסדר ולמשפט
המורה על פרנסת המדינה , שלחן עצמועל האחד , כתרים שניבשלחן  שמולכן , (כ 'ח א שמואל) "ונלחם את מלחמותנו

  . קםאויב ומתנכל שבית מסוגר בעדה מכל מזיק ושהוא  המורה, מסגרתה לשני עוה, ניהיוסדור עני
 

  (יז 'כושמות ) "שתי ידות לקרש האחד משולבות אשה אל אחותה"
, הוא רוצה לחזק אותהמדה אחת שאת הפסוק שלפנינו על דרך המוסר ואומר לאדם שאם יש  "נעם אלימלך"מבאר ה

: במה שכתוב וזה רמוז ם שלויצריההחזיק אותה גם ביד שמאל ולעבוד בשני לשישתדל , לשבר אותה ,לחלופין, או
ויהיה שלום ביניהם , (ז 'משלי טז)" גם אויביו ישלים אתו: "שאמר הכתובמה על דרך , "משולבות אשה אל אחותה"

 ".אשה אל אחותה: "כמו
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