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 תרומה
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

ְמת  ". וכליו, ומיקומם של הכלים במשכן המשכן עשיית על משה אל' ה ציווי את מתארת פרשתנו ן ֶאת ְושַׂ ְלח  שֻּׁ  הַׂ

רֶֹכת ִמחּוץ פ  ה ְוֶאת לַׂ ְמנֹר  ח הַׂ ן נֹכַׂ ְלח  שֻּׁ ל הַׂ ע עַׂ ן ֶצלַׂ ִמְשכ  ה הַׂ נ  ימ  ן תֵּ ְלח  שֻּׁ ן ְוהַׂ ל ִתתֵּ ע עַׂ פֹון ֶצלַׂ  .(לה, כו שמות) "צ 

 אחת נקודה מכאן ללמוד ניתן הפשט לפי אולם, במשכן הכלים מיקום על הנסתר בתורת טעמים שישנם ספק אין

 סמוך נר הריהו מדליק לסעוד הרוצה אדם, שבעולם בנוהג. הכלים ומטרת המשכן, הקמתו בניית בהבנת אור השופכת

 בצפון ''שולחן :הגמרא אומרת וכך .מהשולחן רחוק המנורה את להניח מצווה התורה במשכן ואילו הסעודה, למקום

 ה"הקב כלומר, :(פו מנחות) צריך'' אני לאורה ולא צריך אני לאכילה לא: אלעזר רבי אמר זריקא מר רב"א בדרום; ומנורה

מוטלת המצוה  עלינו, נועדות לנו הללו שהמצוות אלא דהיינו מנורה, - לנר וגם לא דהיינו השולחן, -לסעודה  אינו זקוק

 לחם בו יהיה מונח אשר השולחן את ומאיר לעולם, ועלינו לערוך מהמקדש יוצא והאור' ה לפני המנורה את להדליק

 א."שליט נבנצל הרב ר"מו כך מסביר .הפנים, אך לא לצורך אכילה כיון שהקב"ה אינו זקוק לכך

. בו המתבצעת ולעבודה המשכן הקשור לכלי שהוא תקף בכל בלבד אלא והמנורה חל על השולחן אינו זה והנה כלל

 או המשכן אחד מהדברים הנדרשים להקמת שתורם או המקדש, לבית מנחה או קרבן המביא שהאדם סכנה קיימת

 .דבר ה"לקב 'מעניק' שהוא ירגיש, להחזקתו

ל"דוד המלך מבהיר:  אֹוכַׂ ר הַׂ ִביִרים ְבשַׂ ם אַׂ תּוִדים ְודַׂ  ושמנות? חזקות בהמות בשר אוכל אני ''וכי (יג נ תהילים) "ֶאְשֶתה עַׂ

כשהאדם מתבונן על הקרבנות שהתורה דורשת ממנו,  )מצודות דוד(הקרבנות''  בהבאת אם כן לי ומה עתודים? דם אשתה וכי

להביא קרבן, וחמור מזה הוא עלול  מתבקש הוא עלול לטעות במחשבות שגויות שכאילו חסר לקב"ה משהו ולכן האדם

לו קרבן; בעקבות הרגשות מסוג זה יתכן שהאדם הזה יציב להרגיש עליונות מסוימת כלפי הבורא היות וכעת הוא 'מעניק' 

תנאים להמשך עבודת ה' שלו, כגון שאם הקב"ה ימלא את משאלות לבו, אזי הוא יביא קרבן, או שבזכות המנחה שהוא 

טרח להביא ה' יספק את חסרונותיו, וכד'. זוהי הסכנה הרובצת במשכן ובבית המקדש, כפי שהיה בימי ירמיהו הנביא 

ֶשֶקר: עקשז עַׂ לַׂ בֵּ ֹאף ְוִהש  צֹחַׂ ְונ  נֹב ר  ְרֶתם ... "ֲהג  ֲאמַׂ יו וַׂ ל  א ְשִמי ע  ֶזה ֲאֶשר ִנְקר  ִית הַׂ בַׂ י בַׂ נַׂ ְדֶתם ְלפ  ֲעמַׂ אֶתם וַׂ ּוב 

ְלנּו" כפר אנשי דורו סברו שיש בידם לחטוא ולעשות כאוות נפשם, ולאחר מכן יביאו קרבן עולה ושלמים וית י(-)ירמיהו ז, ט ִנצַׂ

 להם, ועל כן בית המקדש נחרב ונבצר מעם ישראל להמשיך בעבודת הקרבנות.

 מהזולת ממון להוציא במסחר או לרמות שאפשר וחושבים בהשקפתם שטועים אנשים ישנם המקדש בית שאין היום גם

 על ויכפר זה ויבוא מרובים בכספים נדרי כל ספר לקנות או כנסת לבית מכובדת תרומה לתת מכן ולאחר הזרוע, בכוח

 שיכולים או, הקרבנות או התפילה באמצעות' ה את לעבוד שיכולים שהעובדה לדעת צריכים. חמורה טעות זו זה והרי

 אותו ולסייע בהחזקת לעבוד האפשרות את לנו גמל לנו, שנתן ה"שהקב גדול חסד זהו, הכנסת כספים לבית לתרום

הכסף שלנו; אילו היה חפץ  את או העבודה את או שהוא צריך ה"קבלפרש זכות זאת כחולשה ח"ו של  אין אולם, הקודש

היה בורא אלפי פרים ואילים ללא עזרתנו, רק שמטרתו היא לזכות את בניו בריבוי מצוות שנקיימן מתוך הרגשה של 

 'נתינה' כביכול.

 יש צד מכל: דהיינו, ואחור פנים בו מלחמה מתנהלת אשר בעולם שהקב"ה שם את האדם (פ"א ישרים מסילת) מסביר ל"הרמח

 את הוא פוטר, ממונות בדיני היתר לעצמו למשל מורה העני, העוני עם להתמודד מאד קשה - אחד מצד, ניסיונות לאדם

 לעשיר קשה קשה; פחות לא ניסיון הינו מאידך העושר. בזה וכיוצא, חיובים בטענה שעני הוא ואינו חייב מיני מכל עצמו

דוגמה נוספת: יסורים הינם . אותו בירך אשר' ה ברכת כפי צדקה לתת לו קשה, ללימוד התורה ולהתמסר עסקיו את לעזוב

 ניסיון קשה, אולם מאידך ניסיון השלווה הוא לא פחות קשה. 

, המקדש בבית' ה את לעבוד נדרש האדם אחד מצד ואחור; פנים קשה הכי המלחמה מתנהלת בעבודת המקדש, הרב אומר

זקוק  ה"הקב ושאין מאומה נותן שאינו הוא חייב לדעת ומאידך להתפלל שלוש תפילת ביום, וכד', וזבחים להקריב עולות

הנתינה חייבת להיות  למות; עלול העני לו, יתן לא ולהרגיש שאם כוחו לפי לעני צדקה לתת נדרש האדם אחד מצד. לכך

 עד השנה מראש לו קצובים העני של שמזונותיו תלדע צריך הנותן אולם מאידך בו, תלויים העני שחיי מלווה בהרגשה

 ומי עני אותו את לפרנס למקום דרכים הרבה, את מחסורו יעניק לעני לא הוא ואם כפי שקצובים לנותן בדיוק השנה ראש

זו המלחמה פנים ואחור, להבין שכל מעשי האדם בעולם אינם אלא אחיזת עיניים כשהאמת היא  .עונשו על יבוא נתן שלא

 שהקב"ה מנהיג את העולם ואינו זקוק לעזרת האדם, אולם על האדם לפעול כאילו הקב"ה זקוק לו.

 להסביר דרכים שתי ישנם :(קיט שבת) דינו'' גזר לו קורעים כוחו בכל מברך רבה שמיה יהא אמן העונה ''כל אומרת הגמרא

 מבטלים רם בקול מברך רבא שמיה יהא ואומרים כנסיות לבתי נכנסים ''כשישראל כוחו'; 'בכל מהי כוונת הגמרא בביטוי

 להם ויגרום אדם בני עליו שיתלוצצו גדולות קולות יתן לא מקום ''ומכל: מדגיש ברורה אך המשנה )תוספות( קשות'' גזירות

 . כפשוטו חזק בקול לענות שצריך אלא (סק'ה ס'א ס'נו) חטא''

 רבה שמיה 'יהא אמירת שיתרכז בעת היא הכוונה בפשטות? כוונתו' 'בכל פירוש מה. כוונתו'' ''בכל: מסביר י"לעומת זאת רש

 מטרתו כל שזוהי הקדיש בזמן עניית להבין צריך שהאדם מסביר הרב שליט"א אולם אחרים. דברים על יחשוב מברך' ולא

 ה זקוק לזה;"שאין הקב לדעת צריך הוא זו ידיעה ולמרות שמים, שם ולקדש' ה עבד להיות שיעוד ברייתו היא בחיים,

 ד' אדר א' תשע"ו 535גיליון מס'  



 לטובתו האדם עם ה"הקב שעשה החסד וזה, שמים שם לקדש - זו נשגבה מעלה להשיג הזכות את לבניו העניק ה"הקב

יישום מטרה זו היא לא  .שמים שם לקדש היא מטרתנו שכל לדעת, כוונתו' 'בכל י"רש מהסבר זהו היסוד העולה. ולתועלתו

 בקופת או ברחוב, בעבודה, בבית: רק בבית הכנסת בעת התפילה או בבית המדרש בעת הלימוד, אלא בכל מקום שהוא

ת ה' ֱאֹלקיָך"להשתדל להיות דוגמה אישית ולקיים מה שנאמר:  .חולים ְבת  אֵּ הַׂ  על מתאהב שמים שם ''שיהא )דברים ו, ה( "ְוא 

, תורה שלמדו אביו אשרי? עליו אומרות הבריות מה הבריות עם בנחת ומתנו משאו ויהא, ח"ת ומשמש ושונה קורא שיהא, ידך

, מעשיו מתוקנים כמה, דרכיו נאים כמה ראו תורה שלמדו פלוני. תורה למדו שלא לבריות להם אוי, תורה שלמדו רבו אשרי

 .(    פו יומא) אתפאר'' בך אשר ישראל אתה עבדי לי 'ויאמר (מט ישעיהו) :אומר הכתוב עליו

 

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאלעילוי נשמת אאמו"ר אברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר 

עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו הרב חנן פורת בן שולמית, אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון חום בן אליעזר ליפא, מנחם נ יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, זאב בן ברכה, עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

 שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל שרה בת שולמית, שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, 

 , שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת רוזה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, שרה,פורטונה בת 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                     
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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