
 
 

 

 'די 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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 )שמות כה' ז( ואבני מילואים לאפוד ולחושן" שהם אבני"
מן הלוא  ?בסוף רשימת התרומות לואיםימהאבני את שוהם והאבני השאלה הנשאלת היא, מדוע מזכיר הכתוב את 

והמשובחים מכל מעולים ה ,לואיםימהשוהם ואבני האבני  ,הםשהרי כסף, הו זהבהזכירם לפני ההראוי היה ל
יומא )חז"ל ל פי מה שאמרו ע . ביאור ראשון הואשלוש תשובות" הקדוש, אור החייםמשיב ה"לשאלה זו התרומות? 

אותה כהונה אינם בהבגדי יוצא שלפי זה , הרמב"םכך גם פוסק  .ואין בזה מעילהכהונה הבגדי מותר ליהנות מש סט(
שהרי אסור ליהנות מכלי המשכן,  ,כהונהממעלת בגדי המעלת כלי המשכן גבוהה כלי המשכן ועבודתו, ששל  ,הדרגה

 .שאר התרומותכל  ימלואים אחרהאבני שהם ואבני אם כך, ברור מדוע פירט הכתוב את  .מועל בהםכל הנהנה מהם ו
 בלבד.  כהונההלבגדי לא היו אלא י המשכן ועבודתו, מה שאין כן האבנים שלכך צורשהרי שאר התרומות היו ל

ראו לאחר ש, סוףמלואים בהאבני את שוהם והאבני את שהנשיאים הביאו  ,במדרשנו אמצשעל פי מה הוא נוסף הסבר 
ר יחסכעונש על כך העד שעל זה עליהם הקפיד לפי המדרש הקב"ה , ולמשכןך יצרש המכל את הביאו בני ישראל ש

 מלואיםהאבני את שוהם והאבני הכתוב את  סדרכן ל .ללא האות "י" "והנשאםשהרי כתוב "אות אחת מהם, הכתוב 
 . באחרונהבאו למטה מכולם, מהטעם עצמו שהם לנו שמעלתם היא  לומר, ים ברשימהאחרונ

 ,, אם כןעה( יומא)" םההעננים היו מביאים את אבני השולפי מה שאמרו חז"ל ש"" הקדוש אור החייםעוד אומר ה"
האחרים חסרון כיס, אשר על כן סדר נדבתם אחר כל נדבות היה בזה לא טורח ויגיעה, ולא הגיעו לנשיאים להם 

 . מכיסם ועל ידי טורח םשמביאי
 

 יא(  'כהשמות " )ומחוץ תצפנוור מבית טהזהב  וצפית אות"ו

 . )יומא עב:(" וץבחהארון שהיה זהב מפנים ומ יהו, כשם שהברשיהיה תוכו כ למיד חכםמכאן לת"
 ,וץבחמבפנים ומ רושופיש, יד( ט')איוב כ צדק לבשתי וילבשני""גם בפסוק: ז ורמשהרעיון הזה  רבינו בחיימבאר 

, לומר לך, מה יז( ח'כ איוב) רכנה זהב וזכוכית"יע"לא  מרנאש ?דרשו חז"ל, למה נמשלו דברי תורה לזכוכית דעוו
  ו כברו.ראוי שיהיה תוכ למיד חכםומראה לך כל מה שבתוכו, כך ת כהז זכוכית

 

 כה( כה' שמות ) "ועשית לו מסגרת טפח סביב ועשית זר זהב למסגרתו סביב"
 (בבא בתרא כה:) "בדרום ומנורהוסימניך שלחן בצפון  ,ושיעשיר יצפין ,ידריםהרוצה שיחכים  :יצחק רבי"אמר 

לעשות  האדם  שהפסוק שלפנינו מגדיר מה עלהקדוש  "אלשיךרואים לפי הגמרא שהשולחן הוא סמל לעושר. אומר ה"
יסגר אצלך ולא יברח ממך, וזה ישתגרום לעושר  "ועשית לו מסגרת, ". לכןויברח כנפיםלו לא יעשה העושר שעל מנת 
בל . א"מתן בסתר"לא יהיה שזה אפילו , ם ישראללק צדקה וחסד לעניי עיחבב וויסוקומץ קח שי "טופח סביב"על ידי 

שיהיה  "למסגרתו סביב" מדוברה "טופחו ה"אותנזר גדול לפני קונך ב" דהיינו ועשית זר זהבמציע לך הכתוב "
לפני  "טופחה"של  "ועשית זר זהב למסגרתו" ונהוכהו . וז"מתן בסתרכלומר "לק צדקה שיהיה בהסגר והמח "פחטו"ל

ועשית "גם . בנוסף לכך, מציע הכתוב מנגדמה שבב סביב לכפור כל ו, כי הנזר יס"סביב"גם יכפה אף. וזהו בר הוה' 
ארבע וים את ומההם ששולחנך, את מי שיקיימו ויקימו תמיד את  וכלי קבול על ידי זהבך לקבל ב, עשה "ארבע טבעות

", שתשים  אותם ונתת את הטבעת על ארבע הפאת"אלמנה. ליתום ול ,גרל ,עניכוונה היא לים המקיימים אותו, והעמוד
 באופן יציב. לעשות לשלחן ארבע רגלים המעמידים ומקיימים אותו "אשר לארבע רגליו"בארבע פאות השולחן, וזהו 
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 ב( 'כהשמות ) "ויקחו לי תרומה"

שהיא הנות מזיו שכינתי בעולם הזה ילומר שתזכו לשכוונת הכתוב  רבי אלימלך מליזנסק ב"נעם אלימלך"מסביר 
הנו מזיו שכינתו. יכם ותאצלקחו ותמשיכו את הבורא ילשמי, דהיינו שת "ויקחו לי"עולם הבא. וזהו המתרומה כ

שנדב מי , דהיינו "ל איש אשר ידבנו לבוכאת מ"מדבר, דהיינו הכתוב גה זו ואל מי מדרלומפרש הכתוב מי הוא שזוכה 
 ". קחו את תרומתיית"ממנו בורא בבמחשבות טהורות ודביקות לבו לעבוד את הבורא את 

 

 ב(' כה" )שמות ויקחו לי תרומה"
 (יג 'תהלים סב)הו" לאיש כמעשולך ה' חסד כי אתה תשלם "

חסד שהוא מתנת חנם של אותם בדרך שיעשה שראוי לאדם בכל מעשי המצות ונתינת הצדקה  "פנים יפותמבאר ה"
בדיוק משלם לו הקב"ה אז בל ואתו, אוהלאת ישלם הקב"ה ובטוח ש (יז 'משלי יט) "מלוה ה' חונן דל"למרות שכתוב 

ממה  מרובה כפלי כפליםודה טובה ישה עמו חסד במעקב"ה יהך גם כ מתנת חינם, עושה חסדאדם הכפי הלואתו, אבל 
א לקיחה ימה שאמרתי שהנתינה שלכם הכלומר לשמי  "ויקחו לי""י רש מה שפירשאת להבין לפי זה אפשר . שנתן

 .לקבל פרס ל מנתולא ע ,נתינה לשמיההיה כוונתכם בשעת תצריך שילו הכי מרובה, אפהמפני תוספות השכר 
 

 (ה 'כהשמות ) "שטים עצי"

 "וישב ישראל בשטים"ב ווכן כת "שטים"אותם עצים הקרויים גדלים בהם ש ותבמדבר היו יער "חזקוניאומר ה"
מאד קל הוא היה הדברים נראים וכפי ש .חלק ונאה ,עץ קלהיה  ואהוא שהץ זה ומבא שהמיוחד בע. (במדבר כה' א)

 ואדניהםותשע עמודי המשכן  ,וכל עמודי החצר ואדניהם ,אדניהם ובריחיהםיחד עם קרשים היו ארבעים ושמונה שהרי 
 םחבוור ,עשר אמות ים,גדולי שהקרשים היו פל עף , ואתנו לבני מררייבקר שנהשמונה ו שכמכל זה , ואת ויתדותם

 . מאדקל היה עץ הש אמה. אלא ודאי םבייואמה וחצי וע
 

 (כה' חשמות )"ועשו לי משכן" 
דברים רוחניים ובראשם  ארבעהוה לעשות משכן ובתוכו יצ 'כתוב שה מצאשהוא  רבי אברהם סבע ב"צרור המור"אומר 

כה' שמות " )ונועדתי לך שם"הכתוב  רמאמכ ומשם נמשכה אצילות ושפע נבואי ,השכינהשורה עליו ש "ארון העדות"
על הארון. ומשם נמשכה שורה שכינה שם שהכהברכה שם  השרדי שתלחם הפנים. כעליו ו "לחןוהש". ואחריו (כב

 'כחדברים " )יצו ה' אתך את הברכה באסמיךריק שנאמר "דבר נה שורה על איהברכה ברכה והצלחה לכל ישראל. כי 
. ומשם תמשך הברכה על הלחם "לחם הפנים לפניו תמידעל השולחן "לתת ה' על כן צוה  . בדברים שהם באסמיך.(ח

אשר  "המנורהבאה " "לחןוש"תשרה על כל ישראל ועל כל מיני מזונותיהם בהתמדה. ואחר ה לחן. ומשםואשר על הש
. והשמן הזך רומזת למנורת האור השמימימנורה למשכילים להשכיל ולראות באור ה'. כי ה המאיר השפעממנה בא 

ובין  "המנור"ן המונח ביה "מזבח הזהב"ואחריה אור העליון. הלהעלות נר תמיד. הוא רמז אל האצילות והשפע הבא מ
שהוא משמח המזבח  סגולתסמים בבקר בבקר לפני ה'. והקטורת את להקטיר עליו כדי . הוא מזבח הקטורת "לחןוש"ה

שאמר הכתוב  ומאף והנגף הנמשך ממנו. כהחרון את הכעס ואת הנפש והוא מזון לרוח ובהיותו משמח. הוא מסיר את 
 הארוןעה השפעות. מנמשכו ארבאלו יוצא שמארבעה דברים . (יב 'יז במדבר" )ויתן את הקטורת ויכפר על העם"

בוי מזונות ופרנסה. יהשפעת ברכה ורנמשכת  השולחן ולחם הפניםממשה. ל תתמידי תהשפעה ואצילות נבואינמשכת 
נמשכת  המזבח והקטרתומ מאירה ליושבים בחשךההשפעה שכלית נמשכת  המנורה ושמן המאור ונרות המערכהמ

 . הקצףאת להי ולהסיר -הרצון האאת השפעה רוחנית להפיק 
 

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

 שלמהמזבח שעשה השנים על רש"י וטועוהרמב"ן התוספות ת יאת קושי ושת לוי"ב"קד ביארבי לוי יצחק מברדיצ'ב מ
לדבר אחר, " היא וכן תעשו"כוונת הכתוב "? ומתרץ שלדורות"אם כך מה הכוונה , משה למזבח שעשההיה דומה לא 

דה, וזה היה לבוש וציור יבמשקל ובמ ,בקומה ,על נכון בגובה יםמצוירשיהיו כרח ההיה תבנית המשכן וכל כליו שאכן 
ה' ת דוקדושה בעבכפי הנבואה שראה משה בהר סיני וכל ישראל, וכפי שהמשיכו רוחניות  רוחניות הקדושה לש

אין שני נביאים ש"ז"ל א הכלי והמשכן עשוי כתבניתו. וידוע דברי חהושזה צריך להיות הלבוש הערך לפי השלהם, 
הבחינה  הבאותש, דרגתו בעבודת ה'לפי בחינתו וכפי מתנבא כל אחד אלא , (.)סנהדרין פט" מתנבאים בסגנון אחד

 תבנית הכליםאת צורת המשכן ואת לעשות  םצריכי היו ,משה ודור המדבר ,ךכאליו רוח הנבואה. משום  יתעצמה נרא
לפי זה, ם של הקדושה. ינעשים לבוש לאורות הרוחניכיון שהם כפי ערך עבודתם ורוח נבואתם אשר השיגו בהר סיני, 

וכן ", כך יהיה תבנית המשכן וכל כליו. שתראה , כפי גדר הנבואה"ככל אשר אני מראה אותך"כך הוא פירוש הכתוב, 
 ושיגתיה כתבנית הנבואה אשר עשיההיה תבית המקדש, את כשתרצה לבנות  ,בכל דור ודור ,לומרכלדורות,  ",תעשו

 הציור. את שה עכפי עבודתו ורוח נבואתו אשר השיג, כך  ,המקדש והכלים. ושלמהציור עשה יאז, כך י
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