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ְ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)" ויקחו לי תרומה"

  (רש״י" )לשמי -לי "
כי , הוי״ה ב״ה במעשה הצדקה יש יחוד לשםשל "ז האר״ימה שכתב י מזכירים את "שדברי רש א"החידרבינו אומר 

חמש ו, יו״דהאות כעין מטבע הוא ה, הראשונה ה״אהאות גד הם כנ אצבעותחמש הו, וי״והאות  תמסמלת אהזרוע 
 לםועושה כ ,עשיר ורש נפגשו: "לפי זה ניתן לפרש את הפסוקו. האחרונה ה״אהאות כדמות הם העני של  אצבעותה
במעשה ש, "לי לשמי: "י"ברי רשבדרמז ה וזה. דוברפי שיחד שם הוי״ה כיתמרש להעשיר שבמתת , (ב' משלי כב)" 'ה
 עשה עם ,אם בקשת לעשות צדקה"שז״ל מה שאמרו ח תבזה גם מסבירים או .הוי״ה ב״ה, מישאת  חדייצדקה תה

, יו״דהאות  כעין שהיאשאתה נותן כן המטבע לו, ומבקש שואל התלמיד חכם אינוהוא שוהטעם , "עמלי תורה
אצבעות חמש הנרמזת באחרונה הא "אות הו ,וי״וכנגד האות והזרוע , ה״אהאות כנגד שהם אצבעותיו קודמת לחמש 

שהוא פושט את ,הארץעם בל אצל א. על פי הסדר הנכון שהוא רחמיםב״ה  שם הוי״ה מזבכך נר, התלמיד חכםשל 
וה׳ אצבעות ופרוטה הם , זרוע ואחר כך הנותן, א אחרונה"הם כנגד האות ידו השל אצבעות חמש הו, ידו בתחילה

 . יותר עולהמלתלמיד חכם  ולכן הצדקה, דיןולא כסדרו וזהו מהופך הוא ' השם  ואם כן, וה״י
 

 (ב' שמות כה)" ויקחו לי תרומה"

  (רש״י" )י לשמיל"
 סוטה פרשתלמה נסמכה " (:גסברכות )המובא בגמרא על פי י "את דברי רש "חנוכת התורה"מבאר ב רבי העשיל

 אשתו ידי על לכהן נצרך סוף לכהן נותנן ואינו ומעשרות תרומות לו שיש כל לך לומר ומעשרות תרומות לפרשת
דהיינו לפי  "לי לשמי"י "רש פירשכן ל. "'אשתו תשטה כי איש איש' ליה וסמיך 'יהיו לו קדשיו את ואיש' שנאמר

את תן האדם יאבל אם  ,את האשה םעל המים שמשקיהנכתב בקדושה ' צריך למחות את שם ה, שאם תשטה אשתו
" י לשמיל"וונה ו הכוז. מים המארריםאת אשתו מהולא יצטרך להשקות כך שיצטרך לכהן לא יבא לידי הוא תרומה ה

 . בשביל כבוד שמי שלא ימחה על המיםכלומר 
 

 (ד' שמות כה)" ועזים ושש שני ותולעת וארגמן ותכלת"

בכתוב נו אלא מצשנדרשו לצורך הקמת המשכן ושואל מדוע שלשה מיני צמר הכתוב זכיר מ רבינו בחיילפי 
, למלאכת שמיםוהוא טמא בעוד ש ,התולעת, וצא מגוף השרץומתרץ שהמשי י? המשכןלבניית שי שהתנדבו מ

הוא משום שאין זה תולעת השני ומה שמותר להשתמש ב, דבר טהורלהשתמש רק בנדרש , דהיינו הקמת המשכן
 . גרגרים שהתולעת בתוכםה מתוךמפיקים זאת מגוף התולעת אלא יוצא 

 

 (י' שמות כה)" ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו"
מסמל את ן רואהשהקדוש " אלשיך"מבאר ה? הטעםמה , "ועשו"ואילו בארון נאמר " ועשית"בכל כלי המשכן נאמר 

למלכות לזכות כל אדם יכול לא שבהם  מזבחבמלכות הרמוזים בשלחן וכתר כתר כהונה ושהוא שונה מתורה הכתר 
כל אחד יכול לזכות בכתרה של . אך התורה פשוטה היא לכל. זרע אהרןהוא מבית דוד או מאם אלא לכהונה  וא

 . לשון רביםב "ועשו"לכן נאמר בעשיית הארון , תורה
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 (ט 'כהשמות ) "אשר אני מראה אותך ככל" (ח 'כהשמות )" ושכנתי בתוכם"
עבודתם את תפלתם ואת לקבל ו תוכםב שכוןבכוונתי ל: ה אומר למשה"לומד מסמיכות הפסוקים שהקב "ספורנו"ה

עם תבנית המשכן ועם  (כב 'כהשמות ) "בין שני הכרוביםמעל הכפרת מ" ,בהר שכינתיאת ך לבאותו האופן שאני מראה 
מהם יש , נראים לנביאיםשעומדים ממעל לו השרפים השהם , על כרובים ורהמכי תבנית המשכן , תבנית כל כליו

חדים לעבודת ואמלהיות כדי בקרסים והם מחוברים יחד , "קדש הקדשים"בשהם מהם יש ו, "קדש"בשנמצאים 
ובקדש , 'לכם דרכים בעבודת ה להורותהעם  מוןהמחוברים אל יהיו קדושיו שבישראל ה גם ראוי שיהי ךוכ, בוראם

תלמיד חכם כל " (:עביומא )ל "זלרמז על מה שאמרו חמצופה זהב מבית ומחוץ בארון שהוא התורה את הקדשים נתן 
 ". שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם

 

 (יא' שמות כה) "תצפנו ומחוץ מבית טהור זהב אתו וצפית"
שהטעם כדי להבדיל בין הצפוי " כלי יקר"מבאר ה, "תצפנו" "וצפית", עניין צפוי הארון מוזכר בכתוב פעמיים

הכתוב ו "ומחוץ תצפנו"אמר נ ךכר ואח "וצפית אותו זהב טהור מבית" אמרנתחילה ב. הפנימי לבין הצפוי החיצוני
מציין זאת לא קום מכל מ טהורה הכל מזהב ספק הילמרות שללא  "זהב טהור"שגם הצפוי החיצוני הוא זכיר מ לא

שום ו בפנים מאות מהדרהוא את הכלי מבחוץ יותר ממה ש להדרהיא ל אומן הכתוב בפירוש משום שדרכו של כ
בנוגע לצפוי החיצוני  אבלרק בצפוי הפנימי  "זהב טהור"שהצפוי היה להזכיר הכתוב לכן הוצרך  רואיםשזה הצד ש

על דרך , ומביא תרוץ אחר". קל וחומר"כי ניתן להבין זאת ב" טהור זהב"גם כן היה הצפוי ש ירכרך להזואין צ
להדר את על מנת שכל מה שהאדם עושה כדי ללמדנו  "זהב טהור"שהצפוי החיצוני היה זכיר לא השהכתוב , המוסר

זה טהור באופן אין , כאשר אדם מראה כלפי חוץ כמה הוא טהורבהחלט אבל  טהורלהים הוא ודאי -אהעצמו בעיני 
 . 'עם ה נכוןלבו בל אבל עושה כן מפני הרואים תכן והוא כי ימוחלט 

 

 (כא 'כהשמות ) "אליך ןאת העדות אשר את ןתת ןואל הארו"
משך "מבאר ה? כבר בזמן הציווי שמטרת בניית הארון היא כדי להניח בו את הלוחות, מדוע מציין כאן הכתוב

יומא ) הלוחות נגנזווזאת משום ש, חוץ מאשר את הארוןשני הש דבמקשעשו במשכן עשו גם כל הכלים שאת  "חכמה

ארון נקרא אינו לומר לנו ש" ואל הארון תתן את העדות"אומר כאן הכתוב לכן . ארוןאם אין לוחות אין צורך בו :(נב
 .ארוןצורך בשני לא היו לוחות לא היה הש דוכיון שבמק, ותדן בו העתשיו דע

 

  (לא' שמות כה)" וקנה ירכה המנורה תיעשה מקשה"
אומר . (א 'מנחות כט) "וקידוש החודש, ומנורה, שרצים, שלשה דברים נתקשה משה רבינו עליו השלום"ל "אמרו חז

על לחשוב . א :לפיהםשחייב האדם להתנהג דברים השלש שלושה דברים אלו מרמזים על ש "נעם אלימלך"ה
וזהו , בסתר ולא בגלוי "הצנע לכת"צריך להיות ובכל יום עליו לעשות זאת ו ,שפלות עצמועל ל יתברך ו-אהרוממות 

. ת האדםושפל יהוז, "ולאן אתה הולך למקום עפר רמה ותולעה" (א 'גאבות )דרך שאמר התנא כ, "שרצים"ברמז ה
עצמו במחשבות הנזכרות את לקדש רמז שצריך האדם מ, וקידוש החודש. ל"כנ ,ל-אהרוממות  לערמז מ, "מנורה"

שהכוונה , (לא 'שמות כה) "מקשה תעשה"וא מלשון ה "נתקשה"לשון ש, "נתקשה משה"ל "וזהו שאמרו חז. לעיל
לומר שעם האש כ, מתוך האשה "קבהנראה אליו עד שות הדבר ביחידאת זה קשה מאוד לצמצם ו, חתיכה אחתל

  ."ין לוהבא לטהר מסייע"ל "כמאמר חז, תוכל לפעול הכלבהירות שיתלהב לעבודתו יתברך הוהתלהבות ו
 

  (ד 'ושמות כ) "ועשית ללאות תכלת"

 (.סוטה יז)" תכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד"
 ו שלבמחשבתהוא תחילה ב, בניןמעוניין לבנות אדם ר שאכש, "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמסביר 

לבסוף נכרת ין ויהבנמגיע השלב של בניית אחר כך , אותו לבנותכיצד ן יהבנישל התפשטות ישנה ואחר כך , הבונה
. ג, התפשטות המחשבה. ב, המחשבה. א. בחינות כאן ארבעצא יש וי. ומי ידור בו נבנהו מטרה לאיז, יןיתכלית הבנ

הוא מלא ויה יהוא תכלית העשבניין האדם הדר בהרי ש, היבעשיית כשהמחשבה מתגלו. היתכלית העשי. ד, היעשי
, רק בשביל ישראלזה היה ולברוא את העולם  מחשבהעלה בלה יבתח, בבריאת העולם יתברךבורא נהג הכך  .כל טוב

ועל הבחינה הזאת יעשה כל , אז ישראל הם מלאים כל טובית שהמחשבה מתגלכו. היתכלית העשיישראל הם שצא יו
: וזה מה שמרמז הכתוב .חוד גמוריביהם בחינות ה ארבעאז כל , יתמתגלו זהוכשהמחשבה . הניסים לישראל

על , הוא התפשטותש' "רקיע"הוא עשיה דומה לש "ים"ו, יהיעשעולם ההוא ש "םי"כלומר תכלת דומה ל, "תכלת"
מז ורבחינות אלו ארבע ועל . המחשבה היזו, דומה לכסא הכבוד "רקיע"ו (ו 'תהלים קלו) "לרוקע הארץ על המים"שם 

אחרונה א "וה, מז על התפשטותרמו "והוא, על המחשבה יםמזרא מ"ד וה"כי היו, י"אדנושם ה ברוך הוא "שם הוי
 . היי הוא הרמז על תכלית העשי"ושם של אדנ, יה אשר ממנו נעשים כל העולמותירומז על העש
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