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 תרומה
 תרומת האדנים ותרומת המשכן בעבודת ה' 

 י"א, שיחה א' לפרשת תרומה  : לקוטי שיחות חלק מבוסס על 

 מהו הקשר בין עבודת הקבלת־עול לתרומת חצי השקל שנתנו בני ישראל עבור אדני המשכן?  •
 מהי סגולתו המיוחדת של ה"מודה אני", ואיך הוא קשור לקריאת־שמע ולתפילת ה'עמידה'?  •
 מהו התנאי הנדרש כדי שעבודתו של האדם משך היום תפעל התקשרות בלתי מוגבלת לקב"ה?   •
 סדר הדרגתי בעבודת ה' בחיי היום יום, בכוחו של "ויקהל משה". שלושת 'תרומות המשכן' כ •

  1מקור  

ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי    תרומה כה, א: ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ אמֹר: ּדַ ה ּלֵ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ֶבּנּו   ְּתרּוָמה ַוְיַדּבֵ ר ִיּדְ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵמֵאת ּכָ
ְקחּו ֶאת  ם ַהְּתרּוָמה . ְוזֹאת ְּתרּוָמִתיִלּבֹו ּתִ ְקחּו ֵמִאּתָ ר ּתִ ת: ֲאׁשֶ  ...ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֹׁשֶ

 

אן ג'ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו:  רש"י: רּומֹות ֲאמּורֹות ּכָ ֲעׂשּו ֵמֶהם ָהֲאָדִנים  -ַאַחת  ;ּתְ ּנַ ְלגֶֹלת ׁשֶ ַקע ַלּגֻ רּוַמת ּבֶ   .. ּתְ
נֹות ִצּבּור  -  ְוַאַחת ְלגֶֹלת ַלּקּוּפֹות ִלְקנֹות ֵמֶהן ָקְרּבְ ַקע ַלּגֻ ַח ּבֶ ְזּבֵ רּוַמת ַהּמִ ן ִנְדַבת   -ְוַאַחת    ,ּתְ ּכָ ׁשְ רּוַמת ַהּמִ ּתְ

בּו. ִהְתַנּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשֶ  ּכָ
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ָנה,  רמב"ם הל' שקלים א, א:  ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ֶקל ּבְ ֶ ָרֵאל ַמֲחִצית ַהׁשּ ׂשְ ל ִאיׁש ִמּיִ ן ּכָ ה ִמן ַהּתֹוָרה ִלּתֵ ִמְצַות ֲעׂשֵ
ָדָקה   ְרֵנס ִמן ַהּצְ ְתּפַ ב .. ׁשֶ  - ֲאִפּלּו ָעִני ַהּמִ ֱאַמרַחּיָ ל לֹא ַיְמִעיט וכו'"    : ּנֶ ה ְוַהּדַ יר לֹא ַיְרּבֶ  .(תשא ל, טו) "ֶהָעׁשִ

 

רּוַמת ה' ִלְמֶלאֶכת   ויקהל לה, כא: ר ָנְדָבה רּוחֹו אֹתֹו ֵהִביאּו ֶאת ּתְ אֹו ִלּבֹו ְוכֹל ֲאׁשֶ ר ְנׂשָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ בֹאּו ּכָ ַוּיָ
ָרֵאלאֶֹהל מֹוֵעד ּוְלָכל ֲעבָֹדתֹו ּוְלִבְגֵדי ַהּקֹ ם אָֹתם .. ֵהִביאּו ְבֵני ִיׂשְ ר ָנַדב ִלּבָ ה ֲאׁשֶ ָ ל ִאיׁש ְוִאׁשּ  ֶדׁש .. ּכָ

 ְנָדָבה ַלה'.
 

רּוָחִנּיּות,   לקוטי שיחות:  ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבְ ּבַ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, ֲהֵרי מּוָבן ׁשֶ ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית, ּבְ יָון ׁשֶ ִמּכֵ
ן  ּכָ ׁשְ רּוַמת ָהֲאָדִנים ּוְתרּוַמת ַהּמִ ּתְ ִחיַנת ֵאּלּו ּדִ ֵני ּבְ ם ׁשְ ו ּגַ ָנן ַעְכׁשָ תֹוְך כָּ   -ֶיׁשְ ּבְ ן ָהרּוָחִני" ׁשֶ ּכָ "ִמׁשְ ל ֶאָחד  ּבְ

ָרֵאל.  ְוֶאָחד ׂשְ  ִמּיִ
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ל ֶאָחד   לקוטי שיחות: ִוים ּכָ ה ׁשָ ּזֶ ּבַ ָמה, ׁשֶ ד ֶעֶצם ַהְנׁשָ א ִמּצַ ַלת עֹל ַהּבָ ּטּול ְוַקּבָ רּוַמת ָהֲאָדִנים ִעְנָיָנּה ּבִ ּתְ
ָרֵאל; ֵני ִיׂשְ  ִמּבְ

ִעְנָינָ  ן ׁשֶ ּכָ ׁשְ רּוָמה ִלְכָללּות ַהּמִ ן ַהּתְ ֵאין ּכֵ ֶכל ּוִמּדֹות  ָמה ׁשֶ ׂשֵ ּלֹו ּדְ ים ׁשֶ ָרִטּיִ כֹוחֹות ַהּפְ ה    - ּה ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבְ ּזֶ ּבַ ׁשֶ
ל ֶאָחד  ל ּכָ בֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ ָנם ִחּלּוֵקי ַמְדֵרגֹות ׁשֹונֹות ְלִפי ַמּצָ ִני ,  ֶיׁשְ ֵ ל ָהֶאָחד ַלׁשּ ב" ׁשֶ ֵאיָנּה ּדֹוָמה "ִנְדַבת ַהּלֵ  . ׁשֶ

 :'קבלת עול'הטעם לכך שה'אדנים' משולים ל

ל    -ָהֲאָדִנים    לקוטי שיחות: סֹוד ׁשֶ ַיַחד ִעם ֶזה, ַהּיְ ן, ֲהֵרי ֵהם, ּבְ ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ ְחּתֹון ׁשֶ ָבר ֲהִכי ּתַ ֵהם ּדָ ן ַאף ׁשֶ ּכָ ׁשְ ַהּמִ
ַלת עֹל, ּדְ  ִחיַנת ַהַקּבָ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם הּוא ּבְ ּלֹו. ְוֻדְגָמָתם ּבַ ִפי ֵה ּכֻ ּה אֹור ֱאלַֹקי ּכְ ׁש ּבָ ִגּלּוי ֵאין ִנְרּגָ ּבְ ן ֱאֶמת, ׁשֶ

י ל ֶזה ֲהֵרי ִהיא ְיסֹוד ְוֵראׁשִ מַֹח ְוֵלב, ֲאָבל ִעם ּכָ ִניִמית ּדְ ֲעבֹוָדה ּפְ ׁש ּבַ הּוא ִנְרּגָ  ת ָהֲעבֹוָדה. ׁשֶ

ל ַקּבָ  ָלִלי ׁשֶ סֹוִדי ְוַהּכְ ִעְנָין ַהּיְ רּוַמת ָהֲאָדִנים", ָהִיינּו ּבְ "ּתְ ִוים ּבְ ָרֵאל ׁשָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ַלת עֹל ּוִבּטּול ְוָלֵכן ָהיּו ּכָ
ָמה ֶעֶצם ַהְנׁשָ ָרׁש ּבְ ׁשְ  . ַהּמֻ

 ב"ה

 שיחה בעיון
 ) (תש"פ שישיתשנה 

 יוצא־לאור על־ידי
 פריז, צרפת   - בית ליובאוויטש המרכזי  

siha.beiyoune@loubavitch.fr 

שלושת תרומות המשכן: 
תרומת האדנים, תרומת 
 המזבח ותרומה כללית.

תרומת השקלים היא רק 
מצווה תמידית; אבל כולן 
 קיימות במשכן שבכל אחד.

תרומת האדנים = קבלת עול; 
 שכל ומדות. –תרומה הכללית 

הקבלת־עול: יסוד העבודה, בו 
 כל היהודים משתווים. 
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 4  מקור

"מֹוֶדה ֲאִני", ְואֹוְמִרים זֹאת קֶֹדם ִלְנִטיַלת ָיַדִים, ֲאִפּלּו   :(תרגום)  היום יום י"א שבט ֵסֶדר ַהּיֹום ַמְתִחיל ּבְ
ָיַדִים א ֶאת -ְטֵמאֹות  ּבְ כֹוָחם ְלַטּמֵ עֹוָלם ֵאין ּבְ ּבָ ְמאֹות ׁשֶ ל ַהּטֻ ּכָ ֵני ׁשֶ ל ְיהּוִדי.  ִמּפְ  ַה"מֹוֶדה ֲאִני" ׁשֶ

 

ה לקוטי שיחות:  ַמע ּוְתִפּלָ ְקִריַאת ׁשְ ִניִמית ּדְ ַמת ַההֹוָדָאה ַמְתִחיל ֵסֶדר ָהֲעבֹוָדה ַהּפְ ח (ַאֲחֵרי ַהְקּדָ ֻנּסָ ּבְ
ֻדְגָמה ַלֲעבֹוָדה זֹו  );  ָרגֹותָאִחיד ְלָכל ַהּדְ  ִרים   -[ּוְתרּוַמת ָהֲאָדִנים הּוא ּבְ ן ֶעׂשְ ים "ִמּבֶ ּה ַרק ֲאָנׁשִ בּו ּבָ ְתַחּיְ ּנִ ׁשֶ

ָנה"   ];לח, כו)  פקודי(ׁשָ

ְדָרׁש  ֶנֶסת ְלֵבית ַהּמִ ית ַהּכְ ל ַהּיֹום כֻּ  -ּוִמּבֵ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ְך ָהֲעבֹוָדה ּבְ ל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה; ְוַאַחר ּכָ אֶֹפן ׁשֶ ָאה ּבְ ּלֹו ַהּבָ
ֶרְך ֶאֶרץ" ֶהם ִמְנָהג ּדֶ ה; "ַהְנֵהג ּבָ ֻדְגָמה ַלֲעבֹודֹות ֵאּלֶ ן הּוא ּבְ ּכָ ׁשְ ָדָבה ִלְכָללּות ַהּמִ ב  - [ְוַהּנְ ל ֶאָחד ְמֻחּיָ ּכָ ׁשֶ

ף]. ים ְוַהּטַ ׁשִ ם ַהּנָ ה, ּגַ ּזֶ  ּבַ
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יָון  לקוטי שיחות: מַֹח ְוֵלב, ָאְמָנם ִמּכֵ ים ּדְ ִניִמּיִ ד ַהּכֹוחֹות ַהּפְ ה) ִהיא ִמּצַ ַמע (ּוְתִפּלָ ְקִריַאת ׁשְ ָהֲעבֹוָדה ּדְ
ֲאִמיַרת "מֹוֶדה ֲאִני", הֹוָדָא  ָמה ּדַ ֶכת ַעל ְיֵדי ַהַהְקּדָ ָאה ְוִנְמׁשֶ ּבָ ׁש  ׁשֶ ָמה, ָלֵכן ִנְרּגָ ד ֶעֶצם ַהְנׁשָ ה ּוִבּטּול ִמּצַ

ּטּול ֶזה ְוהֹוָדָאה זֹו.  ּה ּבִ  ּבָ

ל ֲעבֹוָדה זֹו, הּוא ּבְ  ז ִליסֹוָדּה ׁשֶ ַרּמֵ ה), ַהּמְ ַמע (ּוְתִפּלָ ְקִריַאת ׁשְ ח ּדְ ּסָ ם ַהּנֻ ֶוה ֶאת ָלֵכן ּגַ ֶוה ּוַמׁשְ ָ אֶֹפן ַהׁשּ
ם. ּלָ  ּכֻ
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ל ַהּיֹום  לקוטי שיחות: ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ׁשֶ ֵאיֶזה אֶֹפן (ֵאיֶזה ִמְסָחר ּוְמָלאָכה  - ּבַ לֹות, ּבְ ּה ַהְגּבָ ֵאין ּבָ
י ֵרְך ּדִ י ִעְנָיָנּה  וכו׳) ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתּבָ ַתְחּתֹוִנים. ּכִ יָרה    -ָרּה ּבְ ְמִציאּוָתם ֵיָעׂשּו ּדִ ֵהם ּבִ מֹו ׁשֶ ְחּתֹוִנים" ּכְ "ַהּתַ ׁשֶ

ַמִים, ִויֵתָרה ִמּזֹו  ם ׁשָ ֶהם ְלׁשֵ עֹוֵסק ּבָ ֵרְך ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֵעהּו".  -לֹו ִיְתּבָ ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ "ּבְ אֶֹפן ּדְ  ּבְ

ֵאיָנּה  ם "ִנְדַבת ּוְבֵמיָלא מּוָבן ׁשֶ רּוׁש ָלֶזה ּגַ ּדָ א ׁשֶ ָרֵאל. ֶאּלָ ֵני ִיׂשְ ֶכת ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּבְ ּיֶ א ׁשַ ֶלת, ֶאּלָ ֻמְגּבֶ
ב. ׁש ַהּלֵ ַחּיּות ּוְבֶהְרּגֵ ל ֶזה ּבְ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ  ֵלב", ָהִיינּו ׁשֶ
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ה ֶאת  ויקהל לה, א: ְקֵהל מֹׁשֶ ָרֵא   ָּכלַוּיַ ֵני ִיׂשְ  .ל..ֲעַדת ּבְ
 

ָרֵאל  לקוטי שיחות: ֵני ִיׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּבְ ָנּה ּבְ ׁשְ ּיֶ ָמה ׁשֶ ִחיַנת ֶעֶצם ַהְנׁשָ ִביל ְלעֹוֵרר ֶאת ּבְ ׁשְ ה זֹו ָהָיה ּבִ ִהּלָ ַהּקְ
ֶוה, וְ  ָ ׁשּ ה ֶאת ּבְ ָכל  ָּכלָלֵכן ִהְקִהיל מֹׁשֶ ּבְ ָמה ׁשֶ ְכֵדי ְלעֹוֵרר ֶאת ֶעֶצם ַהְנׁשָ ים ְוַטף, ּבִ ם ָנׁשִ ָרֵאל ּגַ ֵני ִיׂשְ ֲעַדת ּבְ

ָרֵאל.  ׂשְ  ֶאָחד ִמּיִ

ָכל ּדֹור וָ  יֵא ועד"ז הּוא ּבְ ה", ְנׂשִ ִחיַנת "מֹׁשֶ ָאה ַעל ְיֵדי ּבְ ָמה ּבָ ִהְתעֹוְררּות ֶעֶצם ַהְנׁשָ ֵהם דֹור, ׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ י ִיׂשְ
ּכֹחוֹ  ֲעבֹוָדתֹו ּדְ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבַ ּדֹור, ּוְבכֹוַח ֶזה ָיכֹל ּכָ ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ִחיַנת ָהרֹאׁש ּומִֹחין ׁשֶ ים ּבְ ִניִמּיִ ת ּפְ

ַתְחּתֹוִנים יָרּה ּבְ ֵרְך ּדִ ּלֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ִיְתּבָ  .ׁשֶ

 
 שלב בעבודת ה' מושג היעדקהל  סכום שלבי בניית המשכן

אנשים, נשים  -- הקהלת משה
 וטף 

יסוד ה'קבלת עול' 
 העצמי

"מודה אני" 
 בהתחלת היום

 חצי שקל, תרומת האדנים
 לעני ולעשיר

בני  -אנשים 
 עשרים ומעלה

הפנמת ה'קבלת 
 עול' במוח ובלב

קריאת שמע 
 ותפילת העמידה

כפי נדבת לבו  תרומת המשכן
 של כל יהודי

אנשים, נשים 
 וטף 

בניית דירה לקב"ה 
 "בכל דרכיך דעהו"

לימוד ועבודה 
 משך היום

 

תרומת האדנים ותרומת 
המשכן בסדר יומו של יהודי: 

 ."דרך ארץ"עד ל "אנימודה "מ

מודה "הקשר בין התפילה ל
קבלת עול המשווה את  – "אני

 כולם, ויש בזה סוג של הגבלה.

הבלתי־מוגבל של עבודת הכוח 
 היאהאדם בעולם הגשמי, כש

מתוך חיות, ובהקדמת  יתנעש
 התפילה ולימוד התורה.

ה"מודה אני" של עם ישראל: 
כשמשה רבינו מקהיל אותם 

נשמתם; וכן הוא ומעורר אם 
 בנשיאי ישראל בכל דור ודור.


