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זכות גדולה לגבות מעות מן הציבור לצרכי צדקה!
נלמד מהפסוק: "מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" 

(פרק כה-ב)
כיצד  ישראל,  שמצווים  צדקה  לצרכי  למגביות  אף  מכאן  רמז  המפרשים  לומדים 
עליהם להתרים את הציבור, דאף כי אמנם הנותן בעצמו מעות לצדקה אינו צריך ליתן 
זה  בנו "הרי  שיחיה  מנת  על  לצדקה  מעות  הפריש  אם  גם  אלא  המצוה,  לשם  דוקא 
צדיק גמור" (פסחים ח.), מכל מקום, הגובה מן הציבור, עליו לעשות כן לשם שמים 

ולא להנאתו האישית. הוא שנאמר "ויקחו לי תרומה" - לי לשמי.

הפליגו חז"ל בגודל מעלתו של המתרים לצדקה כמו שאמרו בגמרא (בבא בתרא ט.): 
א"ר אלעזר גדול המעשה יותר מן העושה שנאמר (ישעיה לב) "והיה מעשה הצדקה שלום 
ועבודת הצדקה השקט ובטח עד עולם". ופירש רש"י: מעשה הצדקה - טורח המעשים 

את חבריהם, מדלא כתיב והיתה הצדקה שלום.

מדוע באמת גדולה מעלת המתרים יותר מן התורם, הרי התורם מקריב מכספו שטרח 
ועמל להשיגו, ובנתינתו מוותר הוא על ההנאה שהיה יכול להפיק מכספו. לא כן המתרים. 

הוא אינו מוותר במעשהו על דבר ממשי מרכושו של התורם?!

ביאר זאת רבי אליהו הכהן זצ"ל מאיזמיר (בספרו מעיל צדקה): ע"י שהמתרים גובה 
אילולא  שהרי  וכלימה.  מבושת  העני  את  בכך  הוא  מציל  העני,  עבור  הצדקה  מעות  את 
המתרים, היה מוכרח העני ללכת בעצמו לגבות מן העשיר והיה נשפך דמו בקרבו מחמת 

הבושה, ובזה גדול שכרו.

זאת ועוד, כאשר העני הולך בעצמו, פוטרו התורם בדבר מועט כי אינו מתבייש מהעני. 
מה שאין כן כשנותן לגבאי, מתוך חשיבותו מתבייש לתת לו דבר מועט ובלתי מובחר. 

נמצא שגורם הגבאי בהתרימו, להרבות צדקה בנתינה חשובה.

גבאיי  להעמיד  ש"חייבין  הרמב"ם  שכתב  מה  על  המפרשים  קושיית  לתרץ  נוכל  בזה 
צריכים  מדוע  אבל  מובן,  "נאמנים"  שכתב  מה  והנה  ונאמנים".  ידועים  אנשים  צדקה 
נתינה  להם  לתת  ויתביישו  אותם  יחשיבו  שהתורמים  כדי  אלא  "ידועים"?  גם  להיות 

מועטת, צריכים להיות "ידועים".

בהקדמה לספר לב אליהו, הובא על הגה"צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל שאמר ג' טעמים 
ואילו  עצמו,  את  רק  במצוה  מזכה  ה"עושה"  א)  העושה:  מן  יותר  המעשה  גדול  מדוע 
המתרים  ואילו  בתרומתו,  מתכבד  התורם  ב)  האחרים.  את  במצוה  מזכה  ה"מעשה" 

מתבזה. ג) התורם נותן מכספו, ואילו המתרים נותן מזמנו, וזמן הרי הוא חיים.

פרשת תרומה



זכות גדולה ומעלה נשגבה להפריש 
מהממון והנכסים לצרכי צדקה !

לי  ויקחו  ישראל  בני  אל  "דבר  מהפסוק:  נלמד 
תרומה" (פרק כה-ב)

בלשון  תורה  כתבה  מדוע  המפרשים:  קושיית  וידועה 
סולובייצ'יק  הגרי"ד  ותירץ  "ויתנו"?  בלשון  ולא  "ויקחו" 
זצ,ל (בספרו בית הלוי) כי לאמיתו של דבר, מה שיש לו לאדם 
לו  שיהיה  ויתכן  לצדקה.  שנותן  חלק  אותו  רק  הוא  בממונו 
לאדם ממון הרבה, אין זה נחשב ממון שלו אלא רק "מופקד" 
חז"ל  וכדברי  ממש  שלו  זהו  לצדקה  שנותן  מה  ורק  אצלו. 
שהנתינה  איפוא,  נמצא  עיי"ש.  המלך,  מונבז  על  יא)  (ב"ב 

היא בעצם לקיחה לעצמו ומתאים הלשון "ויקחו". 

הצדיק רבי אליהו ראטה זצ"ל ביאר את ענין נתינת הצדקה 
עפ"י מה שכתוב במדרש (תנחומא - פקודי) כי קודם שיורדת 
נשמתו של אדם לעולם, מראים לה כל מה שתעשה בעולם. אם 
נגזר על אדם עשירות, מראים לו מהיכן יצבור את העשירות 
וכן מראים לו מי יבוא לקחת ממנו ממון. למי יתן וכמה יתן. 

הנשמה רואה שומעת ומסכימה.

ואילו כאשר יורדת נשמה שנגזר עליה עניות, מראים לו כי 
יהיה עני, ואומרים לו מהיכן יקח לחיות ולאלו גבירים ללכת 
כדי לקבל מהם. כי אותם בעלי ממון צריכים, לתיקון נפשם, 
הוא  מהם  שיקח  הצדקה  ידי  ועל  חסד,  ולעשות  צדקה  לתת 

יזכה אותם, והנשמה רואה שומעת ומסכימה.

נמצא לפי"ז, כי העני שבא לבקש צדקה מהגביר בעל החסד, 
אינו בא ב"מקרה"... אלא הוא חותם על "חוזה" טרם רדתו 
לעולם... הוא הסכים לרדת לעולם ולהגיע אל ביתו של הגביר 
כדי לזכות אותו בחסד. יוצא, שכמו שהגביר נותן, כך נותנים 

לו! כי בכך מתקן את נפשו.

זיסל  שמחה  רבי  מקלם-הגה"צ  הסבא  שכתב  במכתב 
זצ"ל לאחד מהנדיבים הגדולים לבנין מוסדות התורה. הביע 
בדבריו את מעלתו הנשגבה שזכה לזה בנידבתו. לפנינו קטע 

מדבריו:

הגדול  החיזוק  על  הדיוט  ברכת  ולברכו  להודות  "הנני 
את  לכבד  בזה  שעשה  שמים  שם  קידוש  ועל  מזה  שיהיה 
שמזלזלין  הרבה  הרבים  בעונותינו  שיש  בזמן  התורה, 
בפר'  המשכן  נדבת  על  במדרש  ומצינו  תורה...  של  בכבודה 
דבר  פתח  וז"ל:  א)  (פסוק  הטורים  בבעל  הובא  תרומה 
בו  שהיה  בשביל  ירושלים"  לב  על  "דברו  כמו  פיוס  בלשון 
כבוד  משכן  לעשות  ומה  אבהו,  ר'  אמר  פייסם.  כיס  חסרון 

וכפרה לישראל אמר בלשון פיוס...

מצרים  ביזת  אחרי  למתבונן:  נוראים  הדברים  ולכאורה 
וכפרה  כבוד  משכן  ולעשות  היום  ביזת  אחר  שכן  ומכל 
מהם  מבקש  ומה  מאד  גדול  בעצמו  השכר  זה  הלא  לישראל, 
מחצית השקל ומעט נדבה כפי נדבת לבו ורצונו הטוב אחרי 
שהוציאם ממצרים ברכוש רב. היאומן כי יסופר שלזה צריך 

פיוס?!

היא  רבה  כי  הצדקה  שכר  התורה  לנו  גילתה  כאן  אמנם 
גדול  סך  לבו  בנדבת  שהמתנדב  אבהו  ר'  שהעיד  וכפי  מאד. 
וכו'  ה'  קידוש  שיש  במקום  ובפרט  מאד -  הרבה  שכרו  כזה 
זולת כל זה עשה חסד עם כל השומעים השמחים שיש בעדת 
ישורון השכלה כזאת לכבד התורה בזמן שיש הרבה מזלזלין 

בה...

ומסיים רבי שמחה זיסל: "הנה יש הרבה אנשים העושים 
ביישנים  רחמנים  מדות  בג'  ישראל  שהוכתרו  כפי  צדקה, 
לא  התורה,  עם  כביכול  חסד  לעשות  אבל  חסדים,  וגומלי 

רבים יחכמו לדעת זאת".



בתי  בבניית  שותף  להיות 
כנסיות ובבתי מדרשות לתורה 
ולתפלה ולהפצת אור התורה 

בעולם !
נלמד מהפסוק: "ועשו לי מקדש ושכנתי 

בתוכם" (פרק כה-ח)
והובא בשו"ת שדי חמד מספרי האחרונים שאף 
בית  לבנות  בפסוק  מפורשת  מצוה  מצינו  לא  כי 
מכל  זו,  מצוה  מנו  לא  המצוות  מוני  וגם  הכנסת, 
מקום נכלל ענין זה במצות עשה "ועשו לי מקדש" 
(פרשת  הק'  בזוהר  מובא  וכן  הם.  דומים  כיון 
נשא): "ועשו לי מקדש" - סתם דכל בי כנישתא 
בעולם  כנסת  בית  [=כל  איקרי  מקדש  דעלמא 

נקרא מקדש].

לומדי  בריבוי  הוא  ביותר,  הגדול  הרבים  הזיכוי 
בהסטוריה  מעט  הבקי  כל  ובעולם!  בארץ  התורה 
ובתולדות עם  ישראל מגלה, שהעוגן ההצלה היחיד 
להנצל  הדורות,  בכל  ישראל  לעם  שהיה  והחזק 
מאויביו, היה בלימוד התורה נטו, ובשמירת המצוות! 
הגדול  ונצחונו  המלכים  עם  אברהם  ממלחמת  החל 
על  התורה  לודמי  נצחון  ובהמשך,  לך),  לך  (בפרשת 
היוונים בחנוכה, ונצחון מרדכי הצדיק ותלמידיו על 
המן הרשע. ונצחון לומדי התורה בזמן חזקיהו המלך 
נצחון  בזמננו,  וכלה  כיו"ב.  הרבה  ועוד  סנחריב,  על 

לומדי התורה (בבני ברק) בניסי מלחמת המפרץ.

שלא  וסגולי  יחודי  עם  הוא  ישראל  עם  כן,  על  כי 
כשאר האומות. כוחו הגדול והמופלא, כעם קטן וחלש 
להיות  יכול  לא  וחזקות,  גדולות  אומות  שבעים  בין 
בשום פנים ואופן בכל אמת-מדה של הגיון, ע"י חרב 
היה  אויביו  על  ישראל  עם  נצחון  הגוים.  ככל  וחנית, 
תמיד נצחון הרוח על הכח. הפסוק בנביא "לא בחיל 
והתאמת  התממש  ה'",  אמר  ברוחי  אם  כי  בכח  ולא 
תמיד, לנגד עיננו, בכל הדורות ובכל העוצמה! ולוואי 
ונזכה, שעוד רבים יצטרפו לשאת בנטל הזה שכל-כך 

נחוץ וחיוני להצלת עם ישראל מאוייביו

ובמיוחד בזמננו שהמלחמה האמיתית בין האומות 
רח"ל.  בלבד,  כפתורים"  ב"לחיצת  להיות  עלולה 
פחות  הקרב  בשדה  הצבא  של  המעשי  הערך  ואז 
רלוונטי, ודומה כמו אם היו נלחמים כיום עם פילים 
כבתקופת המכבים. לעומת זאת, עולה בהכרח אלפי 

מונים הערך הסגולי של נצחון הרוח.

אדם  שבני  זמן  כל  פ"ב):   (בתנד"א  חז"ל  אמרו 
את  להחריב  הקב"ה  מבקש  התורה,  מן  מבטלין 
העולם וכדכתיב: "כי לה' מצוקי ארץ וישת עליהם 
יום   בכל  ואמרו:  ת"ח.  אלא  מצוקין  ואין  תבל". 
כל  את  לחבל  הקב"ה  מלפני  חבלה  מלאכי  יוצאים 
מדרשות,  ובתי  כנסיות  בתי  ואלמלא  כולו,  העולם 
שת"ח יושבין בהן ועוסקין בתורה, היו מחבלים את 

כל העולם כולו מיד...!

(בספרו  כתב  זצ"ל  אייבשיץ  יהונתן  רבי  והגאון 
תפארת יהונתן - חוקת): בודאי שעמלק לא היה לו 
ישראל  זמן.  באותו  אשר  בישראל,  להלחם  כח  שום 
אשר  אלו  רק  לעולמים,  היה  לא  אשר  דעה  דור  היו 
בשביה,  לקח  אותן  הרע  יצר  אצל  בשביה  היו  כבר 
היינו, אותן שלא עסקו בתורה, כי כוחו של עמלק על 
ח"א-רסג)  (בילק"ש  כדדרשינן  בתורה!  המתרשלים 

עה"פ "וילחם עם ישראל ברפידים".



המעמד הכי חשוב בהיסטוריה הנו מעמד הר סיני.

הבה נעניק הצצה קטנה למאורע כלשהו, שהתרחש לפני 
אותו מעמד נשגב.

* * *

משה  שבין  המפגש  את  הקדושה  התורה  מתארת  כאשר 
רבנו ליתרו היא כותבת "ויצא משה לקראת חתנו וישתחו 

וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום" (שמות יח, ז).

מונח כאן רמז נפלא ליסוד של "דרך ארץ קדמה לתורה": 
שם  "ויחן   - התורה  לקבלת  העם  שמתייצבים  לפני  הרבה 
לרעהו  איש  "וישאלו  את  –היה  ג)  (יט,  ההר"  נגד  ישראל 

לשלום"...

זהו לא 'ווארט' בעלמא, זהו יסוד קבלת התורה: ההקדמה 
למתן תורה מחייבת יחס של "איש לרעהו לשלום"!

ששאוב  לרעהו" -  המילים "איש  בצמד  בחרנו  בכדי  ולא 
מפסוק זה - שיעטר את עלוננו...

* * *

הבה נעמיק יותר בנושא.

הגאולה".  "ספר  או  שני"  "ספר  מכונה  שמות  חומש 
חומש  זהה.  לתוכן  כותרת  השמות  שני  מהווים  למעשה 
אדם  הבריאה.  של  הפלטפורמה  את  מהווה  בראשית 
יצקו  אלו  כל   - קה  ושבטי  האימהות  האבות,  נח,  הראשון, 
את היסודות להתגלות השכינה על הר סיני. הם הם שארגו 
לעולמנו  העליון,  הרוחני  העולם  בין  שיקשרו  החבלים  את 

הגשמי והתחתון.

הספר  שהנו  בראשית  בחומש  נכללים  האבות  מעשי  כל 
ליעד,  בחתירה  עוסק  לא  כבר  שמות  חומש  אך  הראשון. 
מעמד  של  לפסגה  אותנו  מביא  שני"  "ספר  בהשגתו:  אלא 
מתן  של  הנשגב  המעמד  לארץ!  שמים  נושקים  בו  סיני,  הר 

תורה - והשראת השכינה בעולם התחתון!

מרמז  לא  השם  הגאולה",  של "ספר  הכינוי  מהות  גם  זו 
על  בעיקר  אלא  גרידא,  ממצרים  הפיזית  הגאולה  על  רק 
פרעה,  מעבדות  שיצאו  נשמותינו  על  הרוחנית.  הגאולה 
לאותה חירות נפלאה שבקבלת התורה: "חרות על הלוחות" 
דף  (ערובין  'חירות'  אלא  'חרות'  תקרי  אל  טז)  לב,  (שמות 

נ"ד ע"א)

אמורים  היינו  ממצרים  יצאנו  כאשר  מיד  האמת,  למען 
לגאולת  המקדש  בית  את  ולבנות  ישראל  לארץ  להיכנס 
הייתה  וההתרחשות  החטא  גרם  לצערנו  אמנם,  עולם. 
שעה  ובכל  שחולף,  יום  שבכל  נשכח  בל  אך  לחלוטין.  שונה 

שעוברת, אנו מתקרבים יותר ויותר לגאולה השלמה.

אך כיצד נגרום לכך שהתהליך יקוצר? שהגאולה תזדרז? 
ע"י שנהיה אוהבים זה לזה? בלב ובמעשים טובים. 

* * *

ליזום  מוטל  מי  על  אך  השלום,  בהשכנת  עוסקים  אנו 
זאת? התשובה מפורשת: "ויצא משה לקראת חתנו וישתחו 
שמוזכר  .ה"איש"  לשלום"  לרעהו  איש  וישאלו  לו  וישק 
שהוא  התורה  לנו  ומספרת  (רש"י)  רבנו  משה  הנו  בפסוק 

היה זה שהשתחווה ונישק לחותנו...

משה  של  הרוחנית  דרגתו  בין  ביניהם?  היחס  היה  ומה 
הפער  את  "לתרגם"  ננסה  אם  הלוא  ליתרו?  הנביאים  אבי 
יותר  הרבה  יהי'  זה  לימינו,  המוזכרים  האישים  שני  שבין 

מהפער שבין אנשים מחוגים שונים או עדה שונה!...

בישורון  "ויהי  ישראל,  מלך  על  כאן  מדברים  אנחנו 
שהיה  מי  לקראת  שיוצא  ביותר,  המיוחס  מהשבט  מלך", 
עד לאחרונה כומר לעבודה זרה רח"ל. גם אם הוא התגייר 
אך כיצד הפך ל"אחד משלנו"?... "ויצא משה לקראת חתנו 

וישתחו וישק לו וישאלו איש לרעהו לשלום"!

ולא רק שמשה יוצא לקראתו, משתחווה ונושק לו, בחום 
הנבונה  עצתו  את  מקבל  גם  שהוא  אלא  יפות,  פנים  ובסבר 
בימינו  הדעת  על  יעלה  האם  ישראל.  עם  להנהגת  שנוגעת 

שנקבל עצה מאדם "זר" בנוגע להנהגת הציבור?...

והתורה מפרסמת עובדה זו, כי היא רוצה ללמדנו שלכל 
אחד יש מה לתרום לכלל - ומקום הניחו לו להתגדר בו - גם 

אם מדובר ממי שמגיע מרקע נמוך ואף שפל.

לשלום"!  לרעהו  "איש  של  היחס  נכון  כלפיו  גם  כן. 
וישתחו... וישק לו...

* * *

 - ברור  כך  כל  התורה  של  הקדושות  במילותיה  התיאור 
האם צריך להוסיף על כך?!


