
 
 

 

 'בי שנה                     

 
 

 
ְ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) "אשר תקחו מאתם וזאת התרומה... ויקחו לי תרומה"

שהם האבני את הביאו  םענני שמינאמר ש (פרשת ויקהל)נתן והי תרגוםשב" יםנחל קדומ"בביא מ א"רבינו החיד
בניית ם לצורך אות והביאו םאות והנשיאים לקחו, הבושם ואת השמן מגן עדן ואת ,פישוןנהר מילואים מהואבני 

, כביכול, "ויקחו לי תרומה"נאמר שהדבר רמוז במה שמהר״י זאבי ומביא בשם  .גדול בפרסוםה הידבר זה ו המשכן
ידבנו לבו תקחו את  מאת כל איש אשר"חוץ מזה גם ו, משכןבניית תרומה ל שגם אני נותן, יממנתרומה חו ק

אחר ו. שי ישראלנמאיה והשני, 'ה מאתתרומה  תאח :צא שיש כאן שתי תרומותוי. נדבת לבו איש לפי כל "תרומתי
ו "אכולם מחוברים באמצעות ו... ונחשת וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב וכסף"את סוגי התרומה  מפרשכך 

היא ואילך זו מכאן שות להור ,החיבור ״ואלא ול "שמן למאור"ב תוכהכתוב ופסיק מואז  ,"ועצי שטים"עד החיבור 
  .מילואיםהשהם ואבני האבני  ,בשמיםה ,שמןהכביכול ', ה תרומת

 

  (ג' שמות כה" )זהב וכסף ונחושת"
ך מכך שרק בסוף א, "זהב וכסף ונחושת", תםוחשיבנראה שהתורה מונה את סוגי התרומות לפי סדר לכאורה 

פנים "מבאר ה. נראה שלא כך הוא הסדר יותרבחשובים ההם מרות של "אבני שוהם ואבני מלואים"הרשימה נכתב 
לעשיית  קרשיםהצורך ל יכיםצרהיו " זהב וכסף ונחושת"את ה, סדר המלאכהשסוגי התרומות מסודרים לפי " יפות

ים של עורות ייריעות המשכן ועליו הכסוצורך הכנת ל יםכירצ והי ."..תכלת וארגמן"את הו, אדניםהעמודים וה
, יעקב אבינוי הם היו מוכנים מימכיון שקרשים ל אין הכוונה "עצי שיטים"הכתוב אמר מה שו, תחשיםהאילים וה

 . שולחן וכיוצא בוהארון הכלים דהיינו מדובר על עצים הדרושים לצורך בניית האלא 
 

  (י 'שמות כה" )ועשו ארון עצי שטים"
שהטעם הוא משום " צרור המור"מסביר ה. מציינת שצריך לעשות למשכן הוא הארון הכלי הראשון שהתורה

 ךכ. תחילהב "ויהי אור"ב וכמו שבמעשה בראשית כת ,ולכן. היא ראשונה לכל הדבריםלכן  לעולם שהתורה קדמה
הכתוב כאן ולכן לא אמר . "ותורה אור"דכתיב  "אור"התורה שנקראת מונחת שבו תחילה ב "ועשו ארון"כתב בכאן 

ומזומנת מונחת להורות שהתורה  "ועשית שלחן" "ועשית מנורה"ו שכתוב בעשיית שאר כלי המקדש כמ" ועשית"
כיון  כולם ביחד, כלומר "ועשו"ארון ציווי האמר בנולכן . "השם יבא ויטול כל הרוצה ליטול את"ו. עולםהלכל באי 

 . התורה בוחלק שויש  צהמי שרו לכלש
 

  (יז 'כושמות ) "שתי ידות לקרש האחד"
יד , עם שני ידייםהאדם את ברא ה "הידוע שהקבעל פי " שתי ידות לקרש האחד"את הכתוב פרש מ" נעם אלימלך"ה

להראות לאדם ונות  באה תי ידיים שבששל האדם הבריאה הזו  ".שמאל"נקראת שנייה היד הו ,"ימין"נקראת אחת 
הימין על את להגביר האדם צריך לדעת שעליו ל וגם ילהשמאהאם אם להימין או ההבחירה שיש לו את אפשרות 

 . השמאל תחת הימיןאת יצרים להכניס הבשני ' את הלעבוד עליו  ,השמאל

 683 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב

 

 חיפה א"ת ם"י זמני השבת
 61:58 61:68 61:85 כניסה 

 65:61 65:68 65:61 יציאה

 65:85 65:85 65:15 ת"ר

 

 "תרומה" פרשת

 "נתן' וה" :הפטרה
 ף"תש רדא' ד
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 :לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם העלון מוקדש" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
 ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
 

 

 הגיגים לפרשת השבוע
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 (ב' שמות כה" )ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"
א ברור גם מדוע נאמר ל, "ידבנו לבו"שהרי הוא אומר " תרומה"ולא " ויקחו לי נדבה"לכאורה היה על הכתוב לומר 

הקדוש שהתורה " אלשיך"מתרץ ה. ה בהתחלהזכרוהשויסמוך על התרומה  "תקחוה"די היה לומר " תרומתי"שוב 
ואמר , קטנה מרכושו "הפרשה"רק אלא , "יתן איש את כל הון ביתו"באה ללמדנו שאין כוונת הציווי כאן לומר ש

תרומת ", ל התרומה האמורה בתורה שהיא אחד מעשרהעלרמוז כדי  "הפרשה"במקום " תרומה"הכתוב בלשון 
 ווז. פורש בתורהמלא  "תרומה גדולה"שיעור היות ש, (כו 'יח במדבר)" מעשר מן המעשר"כמאמר הכתוב , "מעשר

 הבמלחת א: שתי תרומות תכוללה "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי"אך , המון העםהדרישה מא יה
המבזבז אל יבזבז "ל "זכפי שאמרו ח. "חומש"דהיינו שהוא שני עשורים  "את"בוי ירמילת הבוהשנייה " תרומתי"

שיעקב התחייב , (כב 'בראשית כח) "עשר אעשרנו לך"מיעקב אבינו שאמר למדו זאת ו, (.כתובות נ)" מחומשיותר 
 ". חומש"דהיינו , שני עישוריםלהפריש 

 

  (ט 'כהשמות ) "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ואת תבנית כליו וכן תעשו"
  (י"רש" )לדורות -וכן תעשו"

רבי לוי מתרץ , למזבח שעשה שלמהה ולא היה שומזבח שעשה משה ההלוא י ואומר ש"אל רשמקשה התוספות 
, "אותך כל אשר אני מראהכ"מה שנאמר  עלת חוזר" כן תעשו"שכוונת הכתוב  "קדושת לוי"ב ב'יצחק מברדיצ

כאשר אני , "כן תעשו", כך לדורות, "אשר אני מראה אותך"פי כרק לעשות דבר אלא כמו שאתה אינך רשאי לשנות ש
 . על פי הנביאים אשר יהיו באותו הדורלכם מראה 

 

 (י' שמות כה) "עליו זר זהב סביב ועשית"

זר של לחן ובושזר של הבש" כלי יקר"מבאר ה ".כתר תורה" לערמז שעל הארון מ זרשה( יומא עב)ל "זו חרמא
 הואשרמוז על ידי השולחן  "מלכות"כתר הוהמרומז על ידי המזבח  "כהונה"לפי שכתר  "ועשית לו"נאמר המזבח 
נאמר ן זרע דוד לכנתונה למי שהוא ממלכות המזרע אהרן ואלא למי שהוא כהונה הלאנשים מיוחדים כי אין מיועד 

לשון ומשתמש הכתוב ב" ועשית עליו"אלא  "לות ועשי"נאמר  לא ןהפקר לכל לכהוא אבל כתר תורה  "לוועשית "
" הקרב יומת והזר"כתר כהונה שנאמר ב וכמ "זר הקרב יומת"להורות שהמשתמש בכתרה של תורה דינו כ "זר"
 . זר לזריםהוא כתר לזרע דוד ושהוא כתר מלכות ך גם כ(  ז 'במדבר יח)
 

 (בכ 'כהשמות ) "לך שם ודברתי אתך ונועדתי"
שבו בכל מקום ה ש"זהו כלל בהנהגת הקבו, שכינההבארון שרתה שלצורך המפגש עם משה טוען  "ספורנו"ה

ושכנתי בתוכם " אמרנכמו ששם תשרה השכינה , "יהשכל וידוע אות"היא  פניהםחכמי הדור אשר מגמת נמצאים 
דורשים במעשה  היועת של שקרה להם ב"זחשהעידו  כמו ".וכן תעשו"והוסיף ואמר , "ככל אשר אני מראה אותך

בה מרכ במעשהאתה דורש אפשר " :בגמרא לואשו שמכמלוים אותם שהיתה השכינה עמם ומלאכי השרת  מרכבה
 (:ידחגיגה )" ?מורואני ארכב על הח ומלאכי השרת מלוים אותנו, ושכינה עמנו

 

  (כב' שמות כה" )אתך מעל הכפרת ודברתי"

וידבר אליו מאהל "ה מדבר אל משה מעל הכפורת ואילו לפי הפסוק "שלפנינו הקבלפי הפסוק , "חזקוני"מקשה ה
ומיישב שהדבר תלוי . סתירה בין הפסוקים, לכאורה, דמוע לאהה מדבר אל משה מ"הקבנראה ש( א' ויקרא א" )מועד

 "מאהל מועד"אליו  באשומע את הקול היה הוא , מועדחוץ לאהל מהיה משה ר שאככלומר , במקומו של משה
ובבא משה אל אהל מועד וישמע "ב וכתכמו ש, "מעל הכפרת"היה הקול בא אליו , מועדאהל בתוך היה משה וכש
  (פט 'ז במדבר)" מעל הכפורת מדבר אליו הקולאת 

 

 (לא' שמות כה) "מנורת זהב טהור ועשית"
  (דרשמ) "כנגד שבעה כוכבים שמשוטטים בכל הארץהם מנורה בשבעת הנרות "
ומשפיעים על העולמות ופועלים העליונים ברקיעים שנמצאים הם נרות  לכתהכוכבי ת שבעשזה  רבינו בחייבאר מ

 ביום יםהיו דולקשבמנורה שהנרות  תשבעכך גם , בלילההן ביום והן  ,מנהיגים את העולם הזה תמידהם והתחתונים 
ת שבעבין אמצעי הוהוא  ושהוא תדיר באור "חמה"כנגד גלגל במנורה הוא הנר האמצעי , "תמיד' לפני ה" ,ובלילה
אמצעי ההיום הרביעי הוא גם וכן , (בנה'ל, וכב'כ, וגה'נ, מה'ח, אדים'מ, דק'צ, בתאי'ש), ל"חנכם "שצ לכתהכוכבי 

 . כן נבראה החמה ביום הרביעילוהשבוע  ימיבשבעת ש

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 
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 .יה'אריק שלום בר גורג, יוסף בנימין בר חביבה, בר אסתר סעדיה בן חמו, אסתר רבבן חמו אליהו 
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