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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' שמות כה) "ויקחו לי תרומה"

  כי לקח טוב נתתי לכם תורתי"תורתי שכתוב בה את מאחר שנתתי לכם מביא את המדרש שאומר ש רבינו בחיי
 היא שהתורה , "לקח טוב נתתי לכם"המשמעות של הכתוב . תרומההביא לי לכן עליכם ל ('משלי ד) "אל תעזבו

 ( משי)בידו מטכסא מחזיק אחד שמשל לשני סוחרים וניתן להבין זאת על פי , משובחת ביותר" סחורה"היא 
 נטל האחר את פלפלין ואת הנטל זה , החליפו הסוחרים ביניהם את הסחורה ,בידו פלפליןמחזיק  ראחהו
 יש פלפלין אך אין לו כבר  לבעל המטכסא, בתחילה בידושהיה מה את אחד חסר  ללכ, אבל כעת .מטכסאה

 סדר "אחד לומד  ,כןין הדבר התורה אבמסחר . ולבעל הפלפלין יש מטכסא אך חסרים לו הפלפלין, מטכסא
 וזה שלמד , "סדר מועד"מלמד את הסדר לזה שלמד " סדר זרעים"שלמד זה  ,"סדר מועד"ואחד לומד  "זרעים

 ידיעת סדר נוסף לסדר ויח ואחד ואחד מר יוצא שכל , "זרעיםסדר "מלמד את הסדר לזה שלמד  "סדר מועד"
 מעשה באדם שהיה בספינה מביא המדרש , להבנת הרעיון". לכםנתתי "ש" לקח טוב"הזהו , בידו כברשהיה 

 סחורתי "היה משיב להם " ?איה סחורתך"מתגאים בסחורתם וכשהיו שואלים אותו היו ש סוחריםהרבה עם 
 בינתיים עלו  .הסוחרים לועגים לו התחילועד ש, כלוםלא מצאו הם כל הספינה בבדקו ולמרות ש, "גדולה משלכם

 לחם לאכול  להםליבשה לא היה כאשר הגיעו , ה בספינהתהיהסחורה שכל את נטלו על הספינה שודדי ים ש
  םויומלוהיו  נהגו בו כבוד גדולהכירו בו גדולי העיר ו ית המדרשנכנס לב ?מה עשה אותו חכם, ובגד ללבוש

 התנצלו בפניו ובקשו ממנו להמליץ עליהם בפני בני העיר כדי  ,ויאל באו הםהסוחרים זאת כשראו , ותוא
 שלי גדולה הסחורה והלא אמרתי לכם : "אמר להם .שאבדו בספינהשידאגו להם לפרנסה במקום הסחורה 

 . "מתושלי קיי השלכם אבדהנה הסחורה , משלכם
 

 (ג' שמות כה) "וזאת התרומה אשר תקחו מאתם"
נדבה יביאו ישראל די שבני שלא הוא לומר לנו " וזאת"לכך שהכתוב מדגיש ואומר טעם  ״ הקדושאור החייםה״לפי 

ם יוצאים ידי חובת ן הואי, המפורטים בפסוק מכל המיניםנדבה  להביאהם  םאלא צריכי, ממין אחד או משלשה
, של התרומה ההבאה תלומר מלבד חוב, "וזאת"אומרו כוונה בהזו ו, תרומת המשכן אלא בהבאתם מכל המינים

לא תהיה הכנת המשכן לכך הוא משום שוהטעם , מינים אלו כולםכל התהיה מישנה עוד חובה והיא שהתרומה 
תרומה מכל המינים ישראל יביא בני כל איש ואיש מש ונהוהכואין , המפורטים מושלמת בחסרון אחד מהמינים

דבר נוסף ניתן ללמוד מהפסוק שכל המינים חשובים , כל המיניםמכל ישראל יהיו  של התרומהאלא שבכללות , הללו
  . לכולם יש מקום וצורך בבניית המשכן, פשתן ועורות" רק"ולכן אל לנו לזלזל באלו שמביאים 

 

 (אי' כהשמות )  "תצפנו ומחוץ מבית טהור זהב אתו וצפית"

כדי " תצפנו"בנוגע לציפוי הפנימי ואילו על הציפוי החיצוני נאמר רק רק " זהב טהור"שנאמר  "כלי יקר"מדייק ה
חלט אבל כל מה מו טהורים הוא ודאי קל-אהלהדר את עצמו בעיני על מנת מה שהאדם עושה שכך ד משנלמ

זאת חלט כי יכול להיות שהוא עושה מואינו טהור זה  הטהורשהיא  תוויחיצונאת  ותראעושה על מנת לה דםאשה
 . 'עם ה נכוןאינו לבו אותו אבל מפני הרואים 
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 (ב 'כהשמות ) "אשר ידבנו לבו כל איש מאת"
, שממשכנים על הצדקהשכתוב מו בזרוע כאת התרומה שלא יגבו את הגבאים ה וצוהכתוב מש" ספורנו"מבאר ה

 . המתנדבים בלבדמכלומר  ,"אשר ידבנו לבו אישת כל מא" ,ומהת את התרגבוא על הגבאים ללא
 

  (ב' שמות כה" )חו את תרומתיתק" 
  (י"רש) "כהונה לבגדי או המשכן למלאכת הוצרכו כולם ,ןיבעני האמורים דברים ג"י"

ינים המפורטים אמנם כאשר מונים את המ. ה לישראל"הם כנגד דברים שעשה הקבאלו דברים ג "ובמדרש מובא שי
מין הם כולם  "תכלת וארגמן ותולעת שני"ש ם"הראמסביר , חמישה עשר ולא שלושה עשרן ימניבכתוב מגיעים ל

" והנשיאים הביאו"י על הכתוב "פי פירוש רששהסבר זה נכון ל" פנים יפות"מבאר ה. כאחדהם חשובים ולכן צמר 
 אומרנשיאים ממש וכן שהכוונה היא ל .(העיומא )שמובא בגמרא אבל לפי מה , כמשמעוישראל  שהכוונה היא לנשיאי

לכן אין מלואים השוהם ואבני הי אבנעננים הביאו את דהיינו שה, (יד 'משלי כה)" נשיאים ורוח וגשם אין"הכתוב 
  .ין הנדבה כיון שלא באו בנדבהיממנדברים אלו 

 

 (ח 'שמות כה) "ועשו לי מקדש"

 עצמו את וכשאדם מקדש , ן כנגד בית המקדש שלמטהוושבית המקדש שלמעלה מכ "לךנעם אלימ"מסביר ה
 מיד יוצא מכך  (ח 'כהשמות ) "ועשו לי מקדש"מה שאמר הכתוב  וזה' מקדש להבזה עושה הוא למטה 

  םעושיבאותו הזמן הם עצמם למטה שאז אני שוכן בתוכם בני ישראל את יקדשו אשר היינו כד, "ושכנתי בתוכם"
 . לי מקדש למעלה

 

  (י' שמות כה" )ועשו ארון עצי שטים"
תלמיד חכם שהוא ה לעז רממ, "עצי שיטים ועשו ארון"שהכתוב  שרפשמ אפריםרבינו מביא את דברי  א"החידרבינו 

בת היא אמה  וכל, יחצואמות סך הכל חמש , ואמה וחצי קומתו ים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבויאמת, של תורה ארון
ומה  ."מתורתך עיני ואביטה נפלאות ג״ל"שאמר הכתוב מה  זה, טפחיםסך הכל שלושים ושלשה , ששה טפחים

אלעזר בן  שמינו את רבישלפני , תוכו כברו ההישיחכם  תלמידהשצריך מלמד , "מבית ומחוץ תצפנו"שאמר הכתוב 
 . לבית המדרשיכנס א יוכל להלכברו  כל מי שאין תוכושעזריה נשיא אמרו 

 

  (כח 'כהשמות ) "ןונשא בם את השולח"

" משך חכמה"ה פירש, "ונשא בם"בשולחן נאמר , "בשאת"או  "לשאת"רק בהם כתב אשר נארון למזבחות ובניגוד ל
כדי רגלים הלהראותו לעולי כדי ש דאת השולחן אף שלא לצורך בהיותו במק תשאה לומצויש ששהכוונה היא 

 ". כלי העשוי לנחת"דין של שולחן כך אין לומשום , ם לפני המקוםחבתאת ראו שי
 

 (לא' שמות כה)" חיה ממנה יהיוריה ופרומקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפת"
 מוכן לקבל אור להאיר בעולם הזה על ידי תורה ומעשים  ,מנורהמו ההאדם הוא כהקדוש אומר ש" אלשיך"ה

 האדם עשוי  ועם היות. אדם בינוניגובה דת יטפחים כמגובהה של המנורה הוא שמונה עשר ועל כן , טובים
 שיוכל ן ולכלוך עוומכל סיג ונקי שיהיה טהור , זהבמו וחשוב כעצמו יקר ות את עשעליו ל, עכורשהוא חומר מ

 להתיך  םיסוריעליו יטהורה הוא לקבל המנורה שיהיה כמו ההגוף את התנאי הראשון לעשות . האוראת לקבל 
  ,שעל ידי הכאות כמקיש בקורנס, "מקשה תיעשה המנורה"נלמד מהכתוב  וזה. חלאההכל ממנו את ולמרק 

 זהב אחד כיכר לה מוכתנאי נוסף הוא שכמו שהמנורה צריכה להיות . תעשה המנורה ,םסוריישהוא משל לי
 אלא , את כולם יחברואחר כך ת רמחתיכה אח יהבריאאחד מלא יהיה כל כלומר ש, חתיכותהרבה ולא מ

 שלא יטמא דהיינו , אחדות האבריםכך אצל האדם צריך שתהיה . צריכים איבריה להיות מקשה אחת בלי פירוד
 לא יכפר את האיבר הפגום שישוב ויחבר ויתקן לאחר כי גם . יפרד איכותו מיתר אבריםתוהאיברים אחד את 

 שצריך האדם שלשה דברים יש ומוסיף ש. האיברים מאוחדים וטהורים לו כיהיה לימתחלכן צריך ש מרילג
  "ירכה"אמר נהראשון הדבר על . אכילה ושתיה. ג .הדבור. ב. התשמיש. א: והם, ת יצרו בהםותאואת להכניע 

 מדוכא ונכנע  "מקשה"יהיה  ואמר שגם הוא, כי על כן נקראו הבנים יוצאי ירך אביהם, תשמישמרמז על הה
 יהיה צריך שגם הוא  ,הוא הקנה שהדבור יוצא ממנו, "וקנה"אמר השני נר ועל הדב. ותוואחר תאדוף יר אלש

 נעלב שיהיה ויהיה נכנע מלהשיב , ידבר רק דברים חשובים וטהורים ומעטים כזהב טהורש "מקשה"זהב טהור ו
 כי רמז , הוא מאכל ומלבוש "יהכפתור"ו, היין הוא גביע, "גביעיה"אמר נהשלישי הדבר ועל . ואינו עולב

 . תר הוצאות שיפריח ויתפשט בםמרמז על י "פרחיה"וגם , בו אוכל וגם מלבוש הוא הקליפה ישששניהם בתפוח 
 . העושה כן לא ירום לבבו להתגאותוהנה מהזולת רק יסתפק בשלו ישלא י, "ממנה יהיו"נאמר לם וכעל 
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