
  
  

  
 'גי שנה                                 

 

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

 

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

ואומר שכמו ) .(בבא בתרא יא" אבותי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה"מאמר מונבז המלך " הקדוש מביא אלשיךה"
במעשה הצדקה כל פעם ופעם ך סניגור, כ ,ממנה מלאךעושה נוצר מצוה ומצוה אשר האדם שאמרו חז"ל שבכל 

אני גנזתי מונבז המלך " אמרמה ש בשמים. וזהש לוש אוצרהנעשה אור ומלאך, ומהם מתמלא צדקה שאדם נותן 
מה שאומר אור קדוש רוחני. וזה למעלה  הנותן נעשה ממנ, שהאדם גשמישהיא דבר  ,פרוטהמכאן שצא יו. "למעלה

אצלי תרומה לוקחים תרומה הם בעצם נותנים הם ה שז, כלומר על ידי "דבר אל בני ישראל ויקחו ליהכתוב "
. "מאת כל איש אשר ידבנו לבומה שנאמר "לב, וזהו הנה ונדיבות ומהכו נעשהדבר הזה . ושבשמיםאוצרם הטוב ל

הפרוטה היא גשמית שהם נותנים בפועל, כי אותה התרומה זה מה שמקנה להם את האוצר הטוב אצלי מה שאין כן ב
התרומה שתי תרומות: א. אם כן, יש כאן . הנה "תקחו את תרומתי", ועליה הוא אומר "לי הכסף ולי הזהב"לי כי ש
  והיא שלהם.  ,אצלי הזוהרוחנית הגנהתרומה ב.  ונחושת, שהם שלי.של זהב וכסף שהיא ם הקחת מלהנ

  

 )טו כה'שמות (" "בטבעות הארן יהיו הבדים לא יסורו ממנו
מחוברים בטבעות לארון באופן קבוע, יהיו שבהם היו נושאים את הארון, מוטות ה ",הבדים"שהיא פסוק משמעות ה

גם כאשר עם ישראל חנו במדבר והמשכן היה מורכב. ונשאלת השאלה, מה העניין שיהיו הבדים על הארון בזמן 
לשים הקב"ה וה על פי מה השאלה בעניין המנורה, שנשאלת השאלה לשם מה צי" משך חכמה"החניה? מתרץ ה

, לשיטת הרמב"ם. הלוא ביום יש את אור החמה מדוע צריך בלילהשמן במנורה כך שהיא תדלוק הן ביום והן 
להדליק אז נר? והתירוץ שם היה שאכן הדלקת המנורה ביום באה להדגיש שהקב"ה לא צריך באמת את אורה של 

לא הדלקת המנורה היא רק משום שכך ציוה ה', כי לאורה הוא צריך" (שבת כב:) אוהמנורה, כמו ששאלו חז"ל "
ולכן ההדלקה של המנורה ביום מדגישה שכל עצם ההדלקה אינו משום שהקב"ה צריך את האור שלה אלא כי כך 
הוא ציוה. גם כאן מה שהתורה מצוה אותנו לשים בדים בטבעות הארון יכול להביא אותנו לחשוב שהבדים נושאים 

כדי  ,זו ממנווולא יז ,שהבדים יהיו תמיד בטבעות הארוןהבדים הללו, בא הקב"ה וציוה את הארון והקב"ה צריך את 
כמו שאין צורך לארון בבדים בשעת חנייה, כך אין צורך לארון בבדים בשעת תנועה, כי הארון היה שלנו להראות 

  נושא את עצמו ו"נושא את נושאיו". 
  

  (שמות כה' כו)  "לבתים לבדים"
לא נאמרה בבדי הארון הלשון "לבתים  "בתים לבדים"טבעות של הארון היו השגם ף על פי אש" כלי יקרמעיר ה"

לבדים" ורק כאן, כשמדבר על בדי השולחן, נאמרה הלשון הזו "לבתים לבדים". ומסביר שהדבר הוא כך כיון 
בתים הכתוב " מה שאמרוזה  " (ישעיהו נח' ז)ביא ביתתעניים ומרודים על העניים, שנאמר "ורמז מלחן וששה

 םלוככיון ש , "לבדים",וכל עני שוכן לבדו ,לשון יחידיהוא מ "בד בבד"כי  ",בדים"העניים נקראו ש ",לבדים
וכמו  ",בדלים"אותיות  "לבדים"ז) וסימן לדבר  '(משלי יט "אף כי מרעהו רחקו ממנו" מו שכתובכ ,מתרחקים ממנו

 'כי בזכותם יערוך לו ה ,שולחן של העשיריםה ם אתנושאישאלו כך העניים הם  ,לחןונושאי הש הםשבדים אלו 
  . שהוא מפרנס את העניים בזכותטז)  '(איוב לו "ונחת שלחנו ימלא דשן"שלחן 

  

  738 מס  עלון  בס"ד

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

  

  חיפה  ת"א  י"ם  זמני השבת
  16:58  17:08  16:53  כניסה 
  18:07  18:09  18:07  יציאה

  18:45  18:44  18:47  ר"ת

  

  "זכור-תרומהפרשת "
  "ויאמר שמואל": הפטרה
 א"פתש אדר' ח

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתע"י  אורלצא יו

  "ויזרע יצחק"
  ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

  ladaat.net/gilionot.php  alonolam.com    :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

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

  הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז"ל נלב"ע ט' אדר ב' תשע"ט
 שמעון בן חמו בר אסתר ז"ל נלב"ע יא' אדר        אריק שלום בר גורג'יה ז"ל נלב"ע יז' תמוז תש"ף

  תנצב"ה

  הגיגים לפרשת השבוע



 

   שמות כה' ב)" (ויקחו לי תרומה"
אחת מהמעלות מרו חז"ל שוא, מאוד תרבוהן מעלות הצדקה ש ,לפי חז"ל ,שידוע רבינו החיד"א ב"רוח חיים"אומר 

מסמל את מיוחד הוא ' השם השידוע עוד ו .רחמיםמידת ל הדיןהיא שהצדקה מסוגלת להפוך את מידת של הצדקה 
הכוונה , ים תהיה "לי"נשהם נות הצדקהנו ייהד "ויקחו לי תרומה" :בפסוק שלפנינורעיון זה רמוז  .הרחמים דתימ

  רחמים. מידת המסמל את לשמי שהוא " היא "לישל "
  

   תקחו מאתם" (שמות כה' ג)וזאת התרומה אשר "
בתורה  תמפורששבכל נתינה ש .)ערכין כז" שהכתוב מדגיש "וזאת התרומה" כיון שאמרו חז"ל (פנים יפותר ה"אומ

דומה, למרות שכתוב שצריך לתת "כסף" מובא בהלכה שמותר לתת גם שווה כסף בפדיון הקדש וכ ואכמו פדיון הבן 
ווי היה להביא מאותם שלושה עשר שהצי אבל כאן, בתרומת המשכן, "שווה כסף ככסףמשום שקיימה לן להלכה "

סוגים, זהב כסף נחושת..., כאן החובה היא להביא את אותם הדברים ממש, בדווקא, ולא להביא שווה כסף כדי 
 ממש ושאר הדברים זהב וכסףשיש לו כל , אלא בדק הביתלת ונדבהשאר כמו שמותר ב ,שיקנו את אותם הדברים

ה של בתרומכך הדין גם , )כד... הביאו" (שמות לה' צא אתו עצי שיטיםוכל אשר נממו שכתוב ", כהיה צריך להביא
 .למעט שווה כסף "זה"ב בלשון ו, כת"זה יתנו כל העוברשכתוב " "כי תשאשת "בתחילת פרהכתובה  השקלמחצית 

  . שווה כסףהבאת למעט " בא זאת התרומהגם כאן שכתוב "ו
  

   )ה" (שמות כה' שטים ועצי"
עוד  .חילה"משועה "יובה "טלום "שהמילה "שטים" היא ראשי תיבות של ש" דעת זקנים מבעלי התוספותמובא ב"

נשאום עמהם ממצרים מנטיעות שנטע יעקב בבואו למצרים וכשיצאו  היופירש שהקרשים רש"י אמנם מובא שם ש
יערים גדולים שהיו ב המקור של העצים הללו היה" "דעת זקנים מבעלי התוספותלאך  ,קרשיםאת הועשו מהם 

כתוב וכן  )במדבר כה' א" (וישב ישראל בשטיםכמו שכתוב " ,"שטים"ם ייעצים הקרו םאותאת משם ונטלו  ,מדברב
ום נקרא "שטים" על שם היער שהיה שם. והטעם שהשתמשו שהמק )יהושע ב' א" (וישלח יהושע בן נון מן השטים"
היו ארבעים ושמונה למרות שהיא שלכך והראיה , הוא קל מאוד וחלקהזה הוא משום שהעץ  שטים עציב קרשיםל

את כל העצים האלו  ,, ועמודי החצר ואדניהם, והעמודים במשכן והיתדות והאדנים, תשעים וששה אדניםקרשים
  מכאן ראיה שהעץ היה קל מאוד.נתן משה לבני מררי. שמונה הבקר שרק משכו 

  

   )יא(שמות כה'  "אתו זהב וצפית"
שהדבר היה גורם לכך שהארון היה זהב אלא מ וישעכולו שיהיה משום חשיבותו,  ,ראוי היה הארוןי" חזקונלפי ה"

כן כמו , "בכתף ישאו עליהםכי עבודת הקדש "כתף כדכתיב נשא בילהשל הארון דינו ולא ניתן היה לשאתו, כיכבד 
  . כבדיה שלא יהגם זה כדי  "נבוב לחות"שהיה חלול נו במזבח אמצ

  

   כה' כד)שמות ( "אותו זהב טהור וצפית"
ראשי בוהברכות רמוזות  ,התורהמשהיא  ,המזוןשל ברכת ברכות הרמז לשלש שיש בפסוק שלפנינו  רבינו בחייאומר 
והאות  "הארץעל ברכת " תמרמזה' האות , "הזן את העולםעל ברכת " תמרמזז' האות כדלהלן: זה"ב במילה  תיבות

  .מלכות בית דוד "זר זהבים "ליבמרמוזה . "לו זר זהב ועשיתובכתוב ". "בונה ירושליםמרמת על ברכה "ב' 
  

  )לה' כו(שמות  "צלע צפון והשלחן תתן על ...המנרה נכח השלחן השלחן מחוץ לפרכת ואת ושמת את"
 צפון צלע על לפרכת מחוץ השלחן את ושמת"הכתוב להיות כך היה צריך  .תמוהדברים בפסק נראה ה סדרלכאורה 

הנצי"ב מוולוז'ין שולחן? אומר התיאור כדי תוך נורה הזכיר הכתוב את המנוכח השולחן", מדוע  המנורה ואת
מקור ' אכפולה:  אהי לחןוהש תכלית. הללו הכליםשל  בתכלית מרומזמה מד אותנו תוב בא ללכשה ב"העמק דבר"

שעל השולחן  זרה' ב. והנחתו על השולחן הפנים לחםת הבאוזה על ידי  הארץ בתבואת וברכה פרנסהשל  לשפע
 והרוצה ,ידרים שיחכים הרוצהכמאמר חז"ל " צפון צלע עלהשולחן  הונחכך  משוםו ,עושרו מלוכהמרמז על 

 ידועו .תורהה פלפול חוכ על להאירהיא  המנורהתכלית ו. "בדרום ומנורה ,בצפון שלחן :וסימנך ,יצפין שיעשיר
 כן שאין מה. התורב עמלים להיות אפשר איפרנסה הכי ללא  ,תורה של פלפולה לפני וחובר פרנסהשצריך להקדים 

 גם מגיעיםמעמל התורה ש, תורה בעמל זכו שכבררק לאחר  מגיעה, היא תורהה בזכות באה היא אם ,עשירותה
 הלכן לא הוזכר ,ברווח פרנסהשל  לתכלית רק לחןוהשיה יה תחלהבה .הכתובכאן  שרמז המ הזו. וכבוד לעושר

 עמלי על שפיעת פרנסה בעלשתהיה לאחר ש היינוד ,לחןוהש נוכח המנורהאת  תעמידר כך ואח, עדיין "צפון צלע"
שהשולחן בזה  רמוזששהיא עושר וכבוד מלכים,  לחןוהש של היהשני לתכליתה זכר כך תואח, המנורה חוכמ תורהה

  . מלוכה כבוד וגם יאתה זהב שמשם "צפון צלע" על נתון
  

  
  

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

  לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
  20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

  052-3268315טלפון:  -  להשאלה לבירור פרטים ו
  

  Yossef.Benhamo@gmail.com או בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , יוסף בנימין בר חביבה.אסתר רבבן חמו אליהו 


