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 תרומה
 

-------------------------------------------------- 

ר ב בֵּ נֵּי-ֶאל דַּ ל בְּ ָראֵּ חּו ִישְּ ִיקְּ רּוָמה ִלי-וְּ ת תְּ אֵּ ֶבּנּו ֲאֶׁשר ִאיׁש-ָכל מֵּ חּו ִלבו   ִידְּ רּוָמִתי-ֶאת ִתקְּ  :תְּ
-------------------------------------------------- 

 

          לשמי  ,לי  ויקחו  עניןביאור 
 

 י"רש
 

 תרומה לי ויקחו
 
             לשמי  ,לי
 

 שפת אמת
 

איזהו חכם ' כדאי. א ליקח מן הכלל מכל פרט ופרט"שצריך כ' פי. א אשר ידבנו לבו"בפסוק ויקחו לי תרומה מאת כ .1
א "יכול כ. 'י התאחדות ונעשין א"וע. א נדיבות מיוחד שצריכין הכל ליקח זאת ממנו"שנמצא בכ. הלומד מכל אדם

ש עושין "י שמה"ע. עושה שלום במרומיו' ז כ"וע. ז ומקבלין דין מן דין"וקרא זא' ש דכ"וכמו במה. לקבל את שלו
ז "עי. כ ויקחו לי תרומה לשמי"וכ. עושה בהם שלום' ולהמרוממים אותו ית. בלבד לרומם אותו' רצון קונם לשמו ית
וכן ' לכן כ. מתעורר הנדיבות' רק בכל עת שנעשין א. י"והשלימות נמצא תמיד בכללות בנ. ל"יכולין להתאחד כנ

לקח טוב ' ש במד"וז. י בקבלת התורה"ולזה הנדיבות זכו בנ. שלעולם יש נדיבות זאת בכלל ישראל. תעשו לדורות
י לאבד זאת "ראל שאי קבלת התורה נשאר נדיבות זאת בלב יש"שע. 'ש במד"ע' כ אף סוררים לשכון כו"נתתי וכ
 :לעולם

 
י "ויובן הענין עפ. וקשה כי בודאי הנותן נדבה למשכן מה שייך שלא לשמו. י לי לשמי"ויקחו לי תרומה פרש .2

אבל . למימר' ויתנו מיבעי לי. דקשה ויקחו לי תרומה. 'יש בו כסף זהב כו' ד לקח טוב נתתי כו"המדרש שכתב הה
וכל זה . הכל בכח הקדושה. י לקבל כל השפעת בני חיי ומזוני"יוכלו בני המשכן "ש הוא שע"באמת כל רצונו ית

ל בראשית בשביל התורה שנקראת ראשית ולכן איש ישראל צריך ליקח "ש חז"בכח התורה שכל העולם נברא בה כמ
ן ולכ. שהלא הכל נברא בכחה. 'הכל רק על ידי התורה ונקראת לקח טוב שיכולין ליקח בה הכל כסף וזהב שדות כו

ל כי מאה ברכות בכל יום רמז למאה אדנים שהיו "ז ז"ושמעתי ממו. ז בלי ברכה"אסור לאיש ישראל להנות מעוה
וכשהאדם מכוון לקבל הכל לשמו ולכבודו . ובודאי הם מאה המשכות שיש לעולם בשורש העליון. 'יסוד המשכן כו

ש שאו "רכה עליונה וזהו רמז נטילת ידים כמאז יכול להתדבק בשורש ולהעלות הכל לב. שהרי הכל לכבודו ברא' ית
 :ק"ודו' וזהו ויקחו לי לשמי תרומה כו. 'ידיכם קודש וברכו כו

 
 



ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם . 'נ ומאודו לשמו ית"שהלב ינדב אותו כולו למס. א אשר ידבנו לבו"מאת כ' עוד פי .3
י שהקדימו נעשה לנשמע "ונתקיים כאן רצון בנ .ק"ז ושכנתי בתוכם בש"ועי. ימי המעשה' בחי' הוא תיקון העשי

ש ונועדתי "כמ' ז לשמוע דברי ה"ט מלאכות וזכו עי"הוא מלאכת המשכן ל' ועיקר העשי. יזכו לשמוע' י העשי"שע
א "ל ושכנתי בתוכו לא נאמר רק בתוכם בתוך כ"וכבר דייקו רבותינו ז. עובדא ומילולא' והוא בחי' לך שם כו
ה יהי רצון שתשרה שכינה "ש שהתפלל מרע"כמ. י כוננה עלינו"א עלינו ומ"ויהי נועם הש "כמ' הפי. מישראל
ש אשר "כמ. זוכין להמשכת הארת השכינה לאדם העושה. 'לשמו ית' כן בכל עשיית מצוה כפי העשי. י"במעש

שאין ' יפ' קרש בצפון כו' לא מצאנוהו שגיא כח כ' ובמד. קדשנו במצותיו שנשאר הארת קדושה לעושה המצוה
קדושה היא פרישה . ש ועשו לי לשמי מקדש"כמ' י הביטול אליו ית"רק ע. י רב כח"ע' למצוא הארת קדושתו ית

י עשה "והש. כן זוכה להיות השראת הקדושה בתוכו. 'והבדלה וכפי המיעוט שממעט האדם עצמו ומעשיו לשמו ית
יודעין האומות טובת ' כי אלולי הי' ש במד"וז. שיםז כל המע"כדי להעלות עי. דייקא' כן להיות נתלה הקדושה בעשי

רק אחר החטא . הגשמיות' למעלה מהעשי' י בהר סיני הי"כי באמת עיקר עמידת בנ. ש"ע' המשכן והמקדש להם כו
להעלות המעשים ' העשי' לכן ניתן להם בחי' ת הוא אלמדה פושעים דרכיך כו"ומעלת בע. בעל תשובה' נעשו בבחי

' רק בכפי. גשמיות' א לתקן העשי"כי א. ד שיעשוך"ל ועשית אזהרה לב"ש חז"כמ' הוא לשון כפי' ועשי. 'אליו ית
לא יחושו . מול זה מגיד הכתוב אף על פי שעשו לי מקדש שהוא תיקון כל המעשים. 'כ ובביטול הרצון אליו ית"בע

כ כל הברואים אליו "ד ולהטות גבלב' כי כפי מה שעבודת האדם לשמו ית. רק ושכנתי בתוכם. ז"לפחיתת מדרגה עי
הכוונה לזכות להשראת ' לא יהי. ל ויקחו לי לשמי"ז ז"כאשר שמעתי מפי מו. 'על ידי זה דייקא מתקרב אליו יתב. 'ית

 ג"תרמ: ז ושכנתי"שזה טוב מהכל ועי. 'רק לשמי ממש לעשות רצונו ית. כ"השכינה ג

 

             נדבה מממונם לי יפרישו  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 תרומה
 

             נדבה מממונם לי יפרישו  ,הפרשה
 

 שפת אמת
 

ואף שדברי . ת"שצריך האדם לתת מכל דבר חלק להשי' פי. 'י ויקחו לי תרומה יפרישו לי מממונם נדבה כו"ברש .1
הרצון וזה עצמו הנדבה . י נדבה רצון טוב"רש' כמו שכ. ת"אבל הרצון צריך להיות להשי. ז הם רחוקים מאוד"עוה

וידוע . כי כל מעשה האדם מעורר בעליונים והרצון ברצון עליון. והרצון גובר המעשה. ת"להיות הרצון תמיד להשי
ק פירש ענין המשכן על "ובזוה. ולכך צריך האדם להאמין כי הכל תלוי ברצונו. ת מתהפך הכל ברגע"כי ברצון השי

אבל כפי . כי וודאי מלא כל הארץ כבודו. ינה בכל דברוהוא שצריך האדם לברר השראת השכ. תפלת האדם בכל יום
וכל התפלה . ל"ועתה הוא על ידי אמונה כנ. הדבר בפועל' ק הי"ובבהמ. אמונת האדם יוכל להרגיש השראת השכינה

וכפי מה שאדם רוצה . וכפי מה שנתברר להאדם כן יוכל לברר בכל דבר. ת"ז שמעיד האדם כי הכל מחיות השי"ע
וכל דבר צריך . אין להם רצון. כי לדברים גשמיים. 'כן יוכל להטות כל הדברים אליו ית. 'כותו יתבאמת לברר מל

וברצונו יוכל להטות הכל אליו . ומזה הוכחה כי דברים אלו תלוים בהאדם שיש לו רצון. להיות לו רצון כי זה העיקר
ה שאל איך יוכלו לעשות משכן "שמרע ל"ש ז"וכמ. ש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בתוך כל אחד"וז. ל"כנ' ית

והוא השראת השכינה בכל דבר להיות האמונה קבוע . מישראל יכול לעשותו' ת כי אף א"והשיבו השי. 'לכבודו ית
 :ל"שחיות הכל למעלה מהטבע וזה מקדש כנ

 
שפורש אדם דבר ' ונראה שזה הבחי. ל יפרישו לי מממונם נדבה"י ז"רש' ופי. ל יתנו"וקשה דהול. ויקחו לי תרומה .2

ואותו הנדיבות בשעת מעשה האדם להניח . 'כי לי הכסף וכו. ת חשוב לפניו יותר מגוף הנתינה"משלו ומבדילו להשי
י "רק שע. תרומה כי מי עלה שמים' ונק. י"י הלקיחה מתרומם הדבר להש"שע. ת הוא הלקיחה"חפציו בעבור השי

י מחשבה ורצון טוב ניטלת "ומה ניטלת במחשבה שעואיתא תר. ת"נדיבות האדם מתרומם הנדיבות עד השי
. הוא בכל מעשה האדם' ועשו לי מקדש כו. ת"ומצוה זו נוהגת בכל דבר להיות בו חלק להשי. ומתרוממת עד לשמים



שיתבטל ברצונות החצוניים ' פחות מס' ת שלא יהי"כי כשיש משהו רצון להשי. 'מס' ועין רע א' ואיתא עין טוב וכו
מכל ' פי' מאת כל איש אשר ידבנו כו. ז מתרומם המעשה כולו"עי. ש"שמר להניח מקום לחול עליו שנ' מס' רק א

שנכסים ' פ הגמ"ע. הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר: מיני נדיבות ורצונות שנמצאים בלב האדם יפרשו תרומה
והעצה לזה להיות . מין במדת ההצנעוצריך האדם למסור כל חפציו להיות מתקיי. ש שנכסין מזה ונגלה לזה"נקראו ע

. ש באמת"הוא סימן שהוא לש. ת מסייע להאדם שלא לגלות מעשיו"והכלל כי אם השי. ת בלבד"הרצון באמת להשי
 :וכמשמתערב רצונות אחרים אינו מתקיים במקום המכוסה

 

 והוא לשון רצון טוב  ,לשון נדבה  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 לבו ידבנו
 

              )געשענק)ז "ט בלע"פיישנ  ,לשון רצון טובוהוא   ,לשון נדבה
 

 שפת אמת
 

ומהיכן נמצא זה הרצון הטוב באיש ישראל בכח . י נדבה לשון רצון טוב"פרש. אשר ידבנו לבו' דכ' במדרש לקח טוב נתתי כו
אבל הרצונות . שבראהכי הנפש יש בה השתוקקות נפלא אל מי . תמימה משיבת נפש' ש תורת ה"כמ. לקח טוב' התורה שנק

. בת נדיב' ולכן נק. י בכח התורה זוכין למצוא זה הרצון האמת הגנוז בנפש"הגשמיים מכסים זה הרצון הפנימי של הנפש ובנ
אתה תומיך גורלי . בחר לך. י שם כאדם שאומר לבנו זה חלק יפה"ש ובחרת בחיים פרש"כמ. ש לקח טוב נתתי לכם דייקא"וז
מה רב טובך אשר צפנת ' ז כ"וע. חמדה גנוזה' י התורה שנק"י יש להם כח לבחור בטוב ע"ל שבנ"נוהוא כ. נצבים' ש פ"ע

. במה גנזו בזה עצמו. וגנזו לצדיקים. ליראיך זה הנדיבות שהוא ממדת טובו של הקדוש ברוך הוא שהוא הטוב והמטיב
מת השכל נותן שזה הרצון מן הנפש הוא הרבה ובא. שמסובב על הרצון הזה רצונות של הגוף שהם מסתירין זה הרצון הפנימי

' כ מהד"לכן יש בו תשוקה לכל הטבעיים הנמשכים ג. יסודות שהגוף נברא מהם' י הד"שבאו ע. מאוד מכל הרצונות הגוף
. שהם רק כדמיון בעלמא לגבי רצון הנפש. כ הנפש בעצמה כשמתעורר הרצון שבה מתעלה על כל אלה הרצונות"מכש. יסודות

והנה גם . אבל רצון הנפש הוא כולל הכל. שרצונות הגשמיים הם בדברים פרטים' פי. יש בה כסף זהב כרמים שדות' דש במ"וז
ועיקר זוכין לזה . וזהו הארת הנפש ונשמה יתירה שבשבת. ולכן אמרו מתנה טובה יש לי בבית גנזי. ק מתעורר זה הרצון"בש

ומה הקדוש ברוך הוא . רוך הוא מכרתי לכם התורה הריני נמכר עמהוהרי אמרו במדרש שאמר הקדוש ב. הרצון בכח התורה
. כי זה הוא ברית והתקשרות מן התחתונים לעליונים. כ שבכח התורה ליקח את האדם לקרבו לשמים"מכש. י התורה"נמכר ע
' ה תורה וירד הוכדאיתא במדרש מקודם היו עליונים למעלה ותחתונים למטה וכשניתנ. ספר הברית ולוחות העדות' ולכן נק

 :'על הר סיני ומשה עלה כו

 
-------------------------------------------------- 

ָעשּו ח ָדׁש ִלי וְּ ִתי ִמקְּ נְּ ָׁשכַּ ָכם וְּ תו   :בְּ
-------------------------------------------------- 

 

 לשמי ועשו  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 מקדש לי ועשו
 

        קדושה בית לשמי ועשו
 

 שפת אמת



 
 

אינו בוש לחזור ' ח הפורש מן התורה כו"ת. מורשה קהלת יעקב התורה ירושה לעולם לישראל' במדרש תורה צוה כו .1
. ש"ה זכה ונטל כל הכתרים ע"ל שמרע"ש ז"כמ. ה"הרמז על בני ישראל אחר החטא שנשאר התורה במשה רע. 'כו
ולכן איתא כי בשבת קודש . ה בירושהה התור"י ונעשין אגודה אחת מחזיר להם מרע"מ בכל עת שמתאספין בנ"מ

ה "ולעתיד עתיד מרע. ב"והנה שבת הוא מעין עוה. דמתאחדין בשבת ברזא דאחד. ה הכתרים לישראל"מחזיר מרע
כ "ב זוכין ג"ושבת שהוא מעין עוה. שמחה שמעולם על ראשם. ושמחת עולם על ראשם' ש בגמ"להחזירם לנו כמ

שהיא ' וכמו כן בכל כנסי. ל"כי יש בו מעין שמחת עולם הנ. תכם על השבתל וביום שמח"ולכן דרשו חז. לשמחה זו
לי ' ופי. ב"ז ולעוה"דאיתא כל מקום שנאמר לי הוא בעוה. שיש בה חלק לעתיד לבוא' הפי. ש דסופה להתקיים"לש

 :ל"ב ולכן מורשה קהלת יעקב כנ"לשמי שלפי שהוא לשם שמים יש בו מעין עוה

 
-------------------------------------------------- 

ל ט כ  ֶאה ֲאִני ֲאֶׁשר כְּ רְּ ָך מַּ תְּ ת או  ִנית אֵּ בְּ ָכן תַּ ִמׁשְּ ת הַּ אֵּ ִנית וְּ בְּ ָליו-ָכל תַּ ן כֵּ כֵּ ֲעשּו וְּ  :תַּ
-------------------------------------------------- 

 

 לדורות תעשו וכן  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 תעשו וכן
 

 ומנורות שולחנות כגון  ,עולמים בית כלי לי כשתעשו או הכלים מן אחד יאבד אם  ,):יד שבועות  :טז סנהדרין) לדורות
 לו היה לא  ,הימנו שלמעלה למקרא מחובר המקרא היה לא ואם  .אותם תעשו אלו כתבנית  ,שלמה שעשה ומכונות וכיורות
           וכליו מועד אהל עשיית על מדבר והיה  ,תעשו כן אלא  ,תעשו וכן לכתוב

   
 שפת אמת

 
ת בחר בישראל "הענין הוא כי השי. 'י לדורות כו"פרש. וכן תעשו. 'בפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל כו .1

י התחברות "וע. כי המה מובחרים של הברואים. 'י יתקרבו כל המעשים אליו ית"י בנ"אשר ע. והשרה שכינתו ביניהם
וכמו כן . י"י בנ"לכולם דביקות והתקשרות ע' המעשים מדרגה אחר מדרגה עד שיהייתחברו אליהם כל . י אליו"בנ

ש ועשו לי "כמ. אשר שורש המעשים הם מלאכות שהיו במשכן שהיו מעשים אלו דביקים ממש בשורש' בגוף העשי
מר כהנהגה ומסיים וכן תעשו כלו. א במדרשות"וכ. 'מ אלשיך בתוך כל א"ש הר"כמ. ז ושכנתי בתוכם"ועי' מקדש כו

ל "ז ז"ש מו"והענין כמ. השראת השכינה בכל מעשיהם' י זה יהי"וע. זו כן תעשו כל המעשים לדבקם במעשים אלו
ש וקדושה על "חל ש. 'י הפרשת התרומה קודש לה"והיינו שע. כי התרומה היא הראשית שנותן ברכה לכל המשואר

ש וכן תעשו "וז. ש על כל הנשאר"תרומה זו יחול ש י"וע. וכמו כן בכלל שנתעלו אלה המעשים במשכן. כל הנשאר
הראשית ושורש של ' ה הי"כ כי הנה דורו של מרע"וכמו כן הענין לדורות ג. לרבות קדושת המשכן לכל המעשים

נשאר קדושה זו גם לדורות שיוכלו . י נתעלו בנדבות לבם והמשיכו השכינה ביניהם"י שראשית של בנ"וע. י"בנ
כפשוטו ' גם הפי. ל"י הראשית במשכן ומקדש כנ"נה במעשה ידיהם בכח השורש שלהם עלהמשיך השראת השכי

ק שהתנדבו "כ בבנין בהמ"אח' כאשר הי' בזה יכולין להתרומם ולבנות מקדש ה. י נדבת הלב"לבנ' שבכל עת שיהי
' העתידה כשיהי י בגאולה"וכמו כן יש לקוות להש. וכמו כן בבית שני בנדבות השרים בעזרא. ה"בשמחה בזמן דהע
 מ"תר: ש וכן תעשו לדורות"בנדבת הלב בשמחה וז' י אליו ית"תשוקה בלבות בנ

 
כ זוכין לשכון הקדוש ברוך הוא "אח. 'עשי' י מקודם לתקן בחי"שצריכין בנ' פי. וכן תעשו' בפסוק ועשו לי מקדש כו .2

שעל . 'ני ישראל לעולם העשיאך הקדוש ברוך הוא שלח נשמות ב. י למעלה מזאת"כי באמת נשמות בנ. בתוכם
' פי. 'ט פתח בבראשית כח מעשיו הגיד כו"ל מ"והוא עצמו ענין מאמר חז. נמצא הקדושה בכל העולמות' ידיהם יהי

ובמשכן ומקדש נתקיים ממש . 'ורק שהמה שלוחים לתקן העשי. י למעלה ממעשה בראשית"שעיקר תכלית בנ
וכך קשר הקדוש ברוך הוא . ב"לאל לצרף אותיות שנברא בהם מבצ' ל יודע הי"ש חז"בפועל כח מעשיו הגיד כמ



. וכן תעשו' ככל כו' כ ושכנתי כו"אח' ש ועשו לי כו"וז. 'י שיתקנו מקודם העשי"הארות עליונות המיוחדים לבנ
בכוחם להעלות ' לזאת הי. 'שהכנת דור דיעה שקיבלו התורה בהר סיני פנים בפנים דיבר כו' פי. י לדורות"פרש
. שני. וגם זה אמת כי וכן תעשו הוא על בית המקדש ראשון. ז נמצא בכל דור ודור הארות לתקן המעשים"ועי. 'העשי
 ו"תרמ: ל"הכל נעשה בכח הכנה ראשונה של דור דיעה הנ. אחרון

 
' וכ. כי הארה המתגלה בשבת הוא לפי תיקון ימי המעשה. ק"ושכנתי הוא בש. ועשו לי מקדש בימי המעשה' גם פי .3

וכפי . עושי דברו לשמוע בקול דברו. פירשנו כי לעולם כן הוא. וכן תעשו' תבנית המשכן כו' אשר אני מראה כו ככל
שמהארה . וכן תעשו' אשר אני מראה אותך כו. ה"מרע' ק בחי"מתגלה בש. כתבנית אלה הכלים' תיקון העשי
כי לעולם אין . השני להתגלות מחדש ואז זוכין בשבת. כ"ק צריכין לקבל מזה לקדש ימי המעשה שאח"המתגלה בש

וזה . ק כי קצרתי בעבור שמעין זה כתבתי במקום אחר"י וכן תעשו לדורות ודו"ש רש"וז. הפסק לאלה המדרגות
ק ומעשה ידינו כוננה עלינו לקבל הארה זו שישאר "הוא הארה המתגלה בש' שמבקשין במוצאי שבת ויהי נועם כו

כי השבת הוא הדרך . וכן לעולם. מחדש בשבת השני' התגלות נועם ה' פי. ננהוי כו"ז ומעש"ועי. גם לימי המעשה
הסרסור נתוודע ' י מה לקח כו"יש לך מקח שא' במד' ה כדאי"מרע' והוא בחי. י בהקדושה"י יש התקשרות לבנ"שע
' רסור בבחיוהשבת הוא הס. נפש' וביניכם והוא הסרסור בבחי' ש אנכי עומד בין ה"הממוצע כמ' ה הי"כי מרע' כו

כ בשבת אות הוא "וכ. י הסרסור נתוודע"ש ע"כמ. י אלו הדברים זוכין לדעת"וע. עולם' ק בבחי"והמשכן ובהמ. שנה
ש "ל נרמזים בכתוב כמ"סרסורים הנ' וג. ש"כמ' והכל ענין א. העדות' וכן המשכן שנק' לדעת כו' ביני וביניכם כו

אשר . והם סרסור להאיר לכל הנפשות. ש"י בהם ע"שבוחר הש ק מאת כל איש אשר ידבנו לבו הם הצדיקים"בזוה
ק יצא אורה "העולם שמבהמ' ועשו לי מקדש סרסור בבחי. השנה' תקחו מאתם מאת זימני ושבתי הם סרסור בבחי

 ח"תרמ: לכל המקומות
 

המה הארות  הענין הוא כי המשכן וכליו הכל. 'מתהלך מבחוץ עשה לי משכן כו' עד מתי אהי' במדרש אני ישנה כו .4
י שיש לכל איש ישראל שורש למעלה וצריך לתקן הנפש למטה להיות כלי לקבל הארות "השייכים לנפשות בנ

כ לבי ער "י החטא נפלו הנפשות אעפ"י למטה שהם כלי לקבל הקדושה רק ע"ש בכללות בנ"ומכ. המיוחדים אליו
וכמו . ש ושכנתי בתוכם"קבל הארת השכינה כמשיוכלו להתקן עצמם להיות כלי ל. י המשכן וכליו"ונתן להם עצה ע

כ דרכים לפתוח הלבבות להיות כלים לקבל "מ המצות הם ג"מ. גם עתה שאין לנו משכן ומקדש. כן הוא בכל המצות
וכן הוא בנפש . ש"מוח לב וכבד ע' ק שהם בחי"המדרגות חצר היכל ק' ובספר רבינו בחיי מביא על ג. הארות המצות

וציצית כנפי בגדיהם . י בלב"וש. ר במוח"תש. מדרגות' כ מיוחדים לאלה הג"ן וציצית הם גומצות תפילי. האדם
ופרשה ראשונה במוח וראש . ש בספרי קודש"ש שהם לתקן כל הקומה של אדם כמ"פרשיות שבק' וכמו כן ג. בכבד
. מדרגות כלולין זה בזהמשום שכל ה. ר ושל יד"והגם שבשניהם נזכר תפילין ש. י"בלב תפילין ש' ושני. ר"תש' בחי

מוח ' סעודות הם בחי' וגם בשבת הג. ]ציצית' ושלישית פ. 'י בשני"אבל עיקר מיוחד תפילין של ראש בראשונה וש
וכמו כן הם [. המדרגות' ש ג"ע' ק יתרו בפסוק אז תתענג על ה"בזוה' כדאי. שהם המשכות ממדרגה זו לזו. לב כבד

נ "ובוודאי במשכן ומקדש ניתן חיות בנר. נ בהאדם"ן המצות כך מאירין נרוכפי תיקו. נפש רוח נשמה באדם' בחי
י השתוקקות לעבודת המקדש מתעוררין אותן "ע' פי. וגם עתה תפלות נגד תמידין. ומוח לב כבד של כל איש ישראל

והלוים שהרי גם אז היו ישראל במעמדן שלא עשו כלום רק שהיו מתדבקין באהבה ורצון בעבודת הכהנים . ההארות
היינו לצפות ולהשתוקק לעבודת . ג"ל למדו מתשמרו להקריב שיהיו עומדין ע"וחז. ובזה יש לנו חלק גם עתה

י הנדיבות שנמצא "כי המשכן נעשה ע. ש מאת כל איש אשר ידבנו"ויתכן לומר מ. וזה ניתקן גם בתפלה. המקדש
מדרשות עד שלא נוצרה מחשבה שבאדם הקדוש ב' כי הקדוש ברוך הוא הוא בוחן כליות כדאי. י בכל הדורות"בבנ

 :וכן תעשו לדורות' א פי"ש במ"לכן נשאר הארה ממשכן ומקדש לכל הדורות כמ. ברוך הוא רואה ומצרפה למעשה
 

הענין הוא כי הקדוש ברוך הוא כל . 'עד מתי אתהלך בחוץ כו' קול דודי דופק מרתיק עלי כו' במדרש אני ישנה כו .5
ולכן אפילו אחר ' והכלל משמיא מיהבי יהבי קבולי לא מקבלי כו. ל הם לדורי דורותמתנות שנתן לבני ישרא

. ת להיותינו מוכנים לקבל אלה ההארות"וכביכול מצפה השי. מ האורות המיוחדים לנו קיימים לעד"שחטאנו מ
אלקיך ' אנכי ה כ כשאמר הקדוש ברוך הוא"א. 'דברי אשר יצא מפי לא ישוב כו' כן כו' וכתיב כאשר ירד הגשם וכו

ובדורות הראשונים . 'י לעורר אותם תמיד לשוב אליו ית"זה קול דודי דופק בלב בנ' ז כתיב ואשים דברי בפיך כו"שע
מ הוא מצוה לדורות שמצווין לבנות בית "ומ. 'ועשו לי מקדש כו' ה ויקחו לי תרומה כו"ואמר למרע. בהתגלות' הי

י בלב שלם "והטעם כי בכל עת שיתנדבו בנ. ק נבנה בימיו כאלו נחרב"ל דור שאין ביהמ"ולכן אמרו חז. הבחירה
ש וכן תעשו לדורות הרמז על כל הפרשה שבכל עת יכולין "ומ. להשתוקק לבנות לו בית יכולין למצוא מבוקשם



וכן הוא בכלל וגם בפרט כל איש ישראל לפי עבודתו יוכל . להרים זאת התרומה ולעשות מקדש ושכנתי בתוכם
קול דודי . ל באדר משמיעין על השקלים היינו שמעוררין כל איש ישראל משמים"ורמזו חז. לרוח הקודש לזכות
פתיחת שער ' ק הי"כי פתח ביהמ. ל כחודה של מחט ואפתח לכם כפתחו של היכל ואולם"אמרו חז. פתחי לי. דופק

תיחת הלב בזאת התרומה שהיא מקדש העליון כדאיתא משכן של מעלה מכוון נגד של מטה וכל זה זכו על ידי פ
  נ"תר: ראשית' כחודה של מחט שנק' נקודה א

6.  

 
-------------------------------------------------- 

ִצִפיתָ  יא תו   וְּ ר ָזָהב א  ִית ָטהו  ֶפּנּו ּוִמחּוץ ִמבַּ צַּ ָעִשיתָ  תְּ  :ָסִביב ָזָהב זֵּר ָעָליו וְּ
 

-------------------------------------------------- 
 

 בצלאל עשה ארונות שלשה  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 תצפנו ומחוץ מבית
 

 של נתן  ,מלמעלה ופתוחים  ,אחד לכל ושולים כתלים  'וד  ,):עב יומא) עץ של  'וא זהב של  'ב  ,בצלאל עשה ארונות שלשה
             ומחוץ מבית מצופה נמצא  ,בזהב העליונה שפתו וחפה  ,עץ של בתוך זהב ושל  ,זהב של בתוך עץ
 

 שפת אמת
 

לעסוק בדברי . ונראה שעל זה תקנו שלשה ברכות. בתורה שבי לקיחה מתנה' בחי' ש שדורש ג"ע. 'במדרש עלית למרום כו
מבקשין והערב נא ומברכין המלמד תורה ז "מתנה וע' ויש בחי. לקיחה' י יגיעה בתורה ונק"תורה הוא מה שיכולין למצוא ע

ונתלבשה בתורה ערוכה . שבי הוא עיקר התורה הקדושה שנעלמה מעיני כל חי' ויש בחי. במדת טובו וחסדו. לעמו ישראל
משפטים ' ש במד"וזו התורה כביכול בשביה אצלינו כמ. ונתן לנו את תורתו דייקא' ועל זה מברכין אשר בחר בנו כו. שלפנינו
ש חרות על "כמ' פי. בתו לאמה בת יחידה היתה לי ומכרתיה לכם שאין אתם מוציאים אותה אלא חבושה בארון' ור כוכי ימכ

ע "ח פרשת עקב כי לוחות הראשונים לא היו צריכין ארון כי היו מחזיקים א"וכתב באוה. ש"יתרו ע' ש בזה בפ"הלוחות כמ
רונות שהוא רמז למיני צמצומים שיש לתורה עד שיכולין להנות א' ובג. אך אחר החטא הוצרכה להתלבש בארון. ש"בנס ע
וסיום הפסוק לא תצא כצאת העבדים כי התורה שהוריד אותה הקדוש ברוך הוא בשבילנו בוודאי הסוף שתעלה כל . מאורה

ררים לשכון ש אף סו"וכמ. ש ארון נושא את נושאיו"וכמ. כי היא ירידה שצורך עלייה. העוסקים בה להוציאם מאפילה לאורה
ולקחת . מתנות באדם הם חסד לאברהם. אבות' ג' ל הם בחי"הנ' בחי' וג. שיכולה התורה לרחם ולקרב כל נדחי בני ישראל' כו

לקחת מה שאדם מניח ' ת הוא בחי"וכח כבישת היצר שלא לעבור על ל. ת"ע ומל"מ' ובאמת נראה כי הם בחי. יצחק' הוא בחי
ושבית שבי הוא תתן . ע הוא מתנה וחסד שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את בני ישראל"אבל מ. הבלי עולם בשביל התורה

והיא משיבת נפש להעלות . ז"שבי שהיא מהופכת מכל סדר עוה' לכן בעלמא דשיקרא התורה נק. תורת אמת' אמת ליעקב ונק
ת "ין הוא לומר שזה הרצון ונדיבות להשיוהענ. 'מרתיק עלי כו. קול דודי דופק' ובמדרש אני ישנה ולבי כו. אותנו משקר לאמת

וקול דודי הוא קול התורה שבכח העסק בתורה יכולין להוציא . רק שצריכין להוציאו מכח אל הפועל. נמצא בכל איש ישראל
ש תורה "וזה לקח טוב נתתי לכם שהתורה היא מאירה לאדם למצוא ההארות הגנוזים בו כמ. המטמוניות שבלב מכח לפועל

וכתיב מראהו כלבנון שכשזוכה אדם לקצת התגלות בתורה . תורה על המראה שיכול האדם להסתכל באור תורהושם . אור
 :אז לבו מתלבלב ועושה פירות וזהו קול דודי דופק. ש גל עיני ואביטה"כמ

 
-------------------------------------------------- 

ִצִפיתָ  כד תו   וְּ ר ָזָהב א  ָעִשיתָ  ָטהו   :ָסִביב ָזָהב זֵּר ּלו   וְּ
-------------------------------------------------- 

 
 י"רש



 
 זהב זר
 

     מלכים שלחן שאומרים כמו  ,וגדולה עושר שם שהשולחן  ,מלכות לכתר סימן
     

והענין הוא שכל אלו . י"והובא ברש. כתר תורה וכהונה ומלכות. ושולחן ומזבח. שלשה זרים זר בארון. בגמרא ומדרש תרומה
וכמו כן מלך . י עבודה שלו"הם מעוררין וממשיכין עזר וסיוע מעולם העליון שהכהן יש לו כח לעורר בעולמות עליונים ע

. הכתר שהוא אור מקיף ומאיר למעלה מכפי מדריגת גוף האדם' וזה פי. םח העוסקים בתורה לשם שמי"וכמו כן ת. ישראל
ש ואתם תהיו לי "וז. י שמיוחדין מכל האומות עובדי האלילים שיכולין להמשיך כח מעולם העליון"וזהו המדריגה שניתן לבנ

 תצוה [א"תרמ] :וגוי קדוש מרומז על התורה שהוא קודש. ממלכת כהנים הוא כתר מלכות וכהונה

  

 
-------------------------------------------------- 

ָעִשיתָ  לא ת וְּ רַּ נ  ר ָזָהב מְּ ָׁשה ָטהו  יָעֶשה ִמקְּ ָרה תֵּ נו  מְּ ָכּה הַּ רֵּ ָקָנּה יְּ ִביֶעיהָ  וְּ ֶריהָ  גְּ ת  פְּ ָרֶחיהָ  כַּ  ִמֶמָּנה ּופְּ
יּו  :ִיהְּ

-------------------------------------------------- 
 

 מאליה נעשיתו נתקשה משה במנורה  עניןביאור 
 

 י"רש
 

 המנורה תיעשה
 

 והיא לאור הככר את השלך  ,ה"הקב לו אמר  ,).כט מנחות) בה מתקשה משה שהיה לפי  ,).ג בהעלותך תנחומא) מאליה
         )שם תנחומא) תעשה נכתב לא לכך  ,מאליה נעשית

 
 שפת אמת

 
י רצון האדם "אך כי ע. כ למה הראה לו"א. 'תיעשה כו. כ כתיב שנעשית מעצמה"ואח. י"נתקשה משה במנורה והראה לו הש

כן הוא בכל מצוה מכל איש . 'ש השלך לאור כו"וזה מ. נעשה מעצמו. י לעשות"מה שא. נגמר השאר. בלב ונפש באמת
וזה . י רצון האדם"כ ע"בא ג מ הגמר"ומ. רק כפי רצון האדם נגמר מעצמו. 'כי וודאי אין בכח אדם לעשות רצונו ית. ישראל

' כענין זה פי. לזה נעשה מעצמו. למעלה מכח אדם' רק שהי' י שרצה לעשות רצונו ית"וע. 'שהראו לו לידע מכוון ורצונו ית
אך מי יכול . מציאה' י יגיעה למה נק"ומה שבא ע. ודקדק כי מציאה בהיסח הדעת. ש יגעתי ומצאתי"ה עמ"ר זצלה"ז מו"אא

יום בשמים לחם לא ' מ' במשה אחר שהי' וכן כ. י היגיעה"י נותן במתנה ודרך מציאה ע"ורק שהש. י יגיעתו"למצוא האמת ע
 :כבר' וקצרתי כי כ' במתנה ניתנה לו כו' במד' וכ. ויתן אל משה' כ כ"אח' אכל כו

 
-------------------------------------------------- 

ר לה ת  פְּ כַּ ת וְּ חַּ נֵּי תַּ ָקִנים ׁשְּ ר ִמֶמָּנה הַּ ת  פְּ כַּ ת וְּ חַּ נֵּי תַּ ָקִנים ׁשְּ ר ִמֶמָּנה הַּ ת  פְּ כַּ ת וְּ חַּ נֵּי-תַּ ָקִנים ׁשְּ  ִמֶמָּנה הַּ
ֶׁשת ׁשֵּ ָקִנים לְּ ִאים הַּ צְּ י  ָרה-ִמן הַּ נ  מְּ  :הַּ

-------------------------------------------------- 
 

 ב גביעים בכל קנה"כ  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 הקנים שני תחת וכפתור



 
 ח"י מנורה של גובהה  ,):כח מנחות) המשכן במלאכת שנינו כך  .ואילך אילך צדיה משני נמשכים הקנים היו הכפתור מתוך

  ,חלק וטפחיים  ,).ד  ,ח במדבר) פרחה עד ירכה עד שנאמר  ,בירך האמור הפרח הוא  ,טפחים  'ג והפרח הרגלים  ,טפחים
 משוקדים שנאמר  ,עצמה במנורה האמורים פרחים ושני כפתורים משני ופרח וכפתור  ,גביעים מהארבעה גביע שבו וטפח

 וכפתור שנאמר  ,מתוכן נמשכין שהקנים כפתורים  'הג מן לבד פרחים ושני כפתורים שני בקנה שהיו למדנו  ,ופרחיה כפתוריה
 של גובהה כנגד ועולים נמשכים ואילך אילך ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח  ,חלק וטפחיים  ,'וגו הקנים שני תחת

 ועולין ונמשכים ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח  ,חלק וטפח  ,ממנו יוצאים קנים ושני כפתור וטפח  ,חלק טפח  ,מנורה
 ח"י  ,ב"כ גביעים נמצאו  ,ופרח וכפתור גביעים  'ג שבהם  ,טפחים  'ג שם נשתיירו  ,חלק וטפחיים  ,מנורה של גובהה כנגד

 של בגופה  'וג  ,הקנים בששת  'ו  ,כפתורים עשר ואחד  ,ב"כ הרי מנורה של בגופה וארבעה  ,ואחד אחד לכל  'ג קנים לששה
 למטה האחד  ,שנים כפתורים ומיעוט  ,כפתוריה משוקדים שנאמר  ,במנורה נאמרו עוד ושנים  ,מהם יוצאים שהקנים מנורה
 האחד בקנה שנאמר  ,הקנים לששת  'ו  ,לה היו פרחים ותשעה  ,הגביעים  'ג עם העליונים טפחים  'בג והאחד  ,הירך אצל

 עד  ,בהעלותך בפרשת האמור ואחד  ,שנים פרחים ומיעוט  ,ופרחיה כפתוריה משוקדים שנאמר  ,למנורה  'וג  ,ופרח כפתור
             במקומו איש איש כמנינם תמצאם  ,למעלה הכתובה זו במשנה תדקדק ואם  .פרחה עד ירכה

 
 שפת אמת

 
השבת שבו מתגלה אור התורה לכן יש ' א כי הוא רומז לבחי"כבר כתבתי במ. 'בענין המנורה שלשה קני מנורה מצדה האחד כו

והם . 'כו' תמימה עדות ה' דיש ששה סדרים בתורה תורת ה. בו קריאת התורה ומתפשט הארת התורה לכל ששת ימי המעשה
נראה הרמז כי . 'ובמנורה ד' ב גביעים בכל קנה ג"כ' והנה הי. וגוף המנורה הוא עצם התורה. י התורה"רכים מיוחדים עפד

' אותיות הם בחי' וג. ב אותיות התורה ברא הקדוש ברוך הוא עולמו לכן יש בכל יום אותיות מיוחדים שהיום עומד עליהם"בכ
מוסף השתתפות יוסף הצדיק ' תפלות בחי' ק ד"ובש. תפלות בכל יום' כן יש גשלשה אבות שבכח כל אחד מאיר אות מיוחד ל

. הראשונים והאחרונים הם שורש השבת' ש ב"ת ב"וא. ב אתוון"שיש בו כ. בזמר דשבת אל אדון. ק"ואיתא בזוה. עם האבות
והמשכיל . ש"עשה כמאותיות לכל יום מששת ימי המ' י אותיות שבאמצע הם ג"וממילא הח. ב תיבות"ויש בהם עצמם כ

 :ק יבין ביותר"בזוה

 
-------------------------------------------------- 

ָקֶחיהָ  לח לְּ ֶתיהָ  ּומַּ ת  חְּ ר ָזָהב ּומַּ  :ָטהו 
-------------------------------------------------- 

 

 השמן מתוך הפתילה בהם ליקח העשויין הצבתים  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 ומלקחיה
 

  .מלקחים קרויים בהם שלוקחים שם ועל  ,הנרות בפי ולמושכן לישבן  ,השמן מתוך הפתילה בהם ליקח העשויין הצבתים הם
              )צאנגן) ז"בלע ש"טוליי  ,צבת לשון  ,אונקלוס שתרגם וצביתהא

  
 שפת אמת

     
כה ' וכמו כן בתורה דכ. הכלי מלקחיים' בידים נקי ליקח האש "י שא"י שהוא צבת שע"רש' לקח מלשון מלקחיים שפי' גם פי

י בלבוש התורה הנגלית לנו ומצות מעשיות הם כלים "י התורה שנתלבשו דברי הש"וע. דברי כאש והיא למעלה מהשגת האדם
וגם יש אש גיהנם הסובבת את כל מעשה בראשית ובכח התורה יכולין להינצל מזה האש ולהשתמש בעניני . ל"לגשת לאש הנ

ב איך תלוין "ז ועוה"א ענין עוה"ש במ"כמ' האשיות הם ענין א' וב. ל"ר כנ"ז הצריכים לאדם ושלא להתדבק באש היצה"העו
ל שכוחו של הנביא גדול מהמלאך שהוצרך מלקחיים ולפה "חז' שלקח המלאך הגחלים במלקחיים וכ' ואיתא בישעי. זה בזה

 :יגע באש עליון כמו האדם בכח התורה שהוא לקח טוב כדכתיבנאל שאין המלאך יכול ל"והוא כנ. ש"הנביא לא הזיק ע

 
    -------------------------------------------------- 



ה מ אֵּ ה ּורְּ ֲעשֵּ ִניָתם וַּ בְּ תַּ ָתה-ֲאֶׁשר בְּ ֶאה אַּ  :ָבָהר ָמרְּ
-------------------------------------------------- 

 

             אש של מנורה ה"הקב לו שהראה עד המנורה במעשה משה שנתקשה  ביאור ענין
 

 י"רש
 

 ועשה וראה
 

             אש של מנורה ה"הקב לו שהראה עד  ,המנורה במעשה משה שנתקשה מגיד  .אותך מראה שאני תבנית בהר כאן ראה
 

 שפת אמת
 

' הקדוש ברוך הוא ומקודם כתיה במעשה המנורה והראהו "ל שנתקשה מרע"י ז"רש' כ. בפסוק וראה ועשה כתבניתם .1
נעשה ' ה ואמר לו הקדוש ברוך הוא השלך ככר לאור ויהי"שעוד נתקשה מרע' י ומד"ברש' ואי. תיעשה המנורה

כ "כי לא יוכל לעשותו אכן וודאי לא נעשה לגמרי מעצמו כי א' כ קשה למה הראהו הלא ידע הבורא ית"א. מעצמו
. מוכן לעשותו' ה בדעתו והי"י שהראהו והשיגו מרע"רק כי ע. י"מבנ' הי ועיקר עשיית המשכן וכליו. י"מה עשו בנ

י "וזה וראה ועשה שע. ז נגמרה מעצמו"עי. י ההכנה בדעת לעשותו"יכול לעשותו רק ע' אף כי במעשה בפועל לא הי
י מעשה ראיית הדעת והסתכלות הלב בתורה ומייגע האדם עצמו להיות מוכן לקיים המצות כראוי אף כי כשבא ליד

' ל השלך לאור הוא התורה שנק"וי. ש לאל גומר עלי"ז הבטחה להיות נעשה מעצמו כמ"בפועל אינו יכול לעשותו ע
 :ל"כ כנ"י היגיעה בתורה ניתקן המעשה ג"אור שע

 
והקשו דפתח במקדש ומסיים . וכן תעשו' תבנית המשכן כו' ככל אשר אני מראה אותך כו' בפסוק ועשו לי מקדש כו .2

י מאמר "ל עפ"וי. ל כן תעשו"גם מדקדקין דהול. שבועות' ש במס"משכן ע' ל למדו מכאן דמקדש נק"וחז. במשכן
י שכל "הראהו הקדוש ברוך הוא כי הגם שעפוהענין הוא ש. 'והראהו הקדוש ברוך הוא כו' ה כו"ל נתקשה מרע"חז

ל בפסוק כעיר "ש חז"אבל מצד כי יש שורש לציור המשכן למעלה כמ. ז"י בעוה"א לעשות בית להש"אנושי א
י "והיינו שמאחר שנמצא תבנית המשכן בשמים ממילא יכולין בנ. 'ק שלמעלה מכוון כו"שחוברה לה יחדיו בהמ

אלה ' כלול מב' ה הי"ומרע. מציור המקדש שלמעלה בזה המשכן שלמטה ז לעשות מקדש ולהיות מציאות"בעוה
. לעתים בשמים ולעתים בארץ' וכמו שראינו שהי. ל חציו איש וחציו אלקים"איש האלקים ודרשו חז' כדכ. הציורים

גם . 'כוש קרן אור פניו "כמ. בו ממש ציורים אלו' שהי. ש אני מראה אותך דייקא"וז. 'במד' לכן הוא הסרסור כדאי
להודיע . באמצעיות תבנית משכן וכליו' ה הי"שהמראות שהיו למרע. כל כליו' מראה אותך את תבנית המשכן כו' פי

ובאמת בכל איש . 'כ מבין שני הכרובים כו"ש ודברתי אתך מה"כמ. כי אלה הציורים המה נזכרים ונעשים למעלה
ומציור ודמות שחקוק בשמים באה . ב"ז ובעוה"ת בעוהיצירו' ש וייצר ב"כמ. ל"ציורים הנ' ישראל נמצא מעין ב

וכפי התגלות שמרגיש . ]ל אינו דומה מאור פניו של אדם בחול לשבת"הנשמה יתירה לעתות מזומנים ואמרו חז
. כ ימי המעשה"כך צריכין להמשיך אח. י ביום השבת כידוע"ה שמאיר לבנ"ק שהוא מעין כוחו של מרע"האדם בש

 ה"תרמ[: ק כי קצרתי"ודו. וכן תעשו' ני מראה אותך כווזה הרמז ככל אשר א
 


