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  ''דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה''
אמר על כך רבה של לובלין: הצדיקים יודעים כמה פעולות 
טובות אפשר לפעול בממון: להחיות בו נפשות, להחזיק בני 

דברים שאי אפשר לעשותם  –תורה, להקים מוסדות תורה 
בעזרת הגוף בלבד, ולפיכך מחבבים הם את הממון יותר 

  מגופם.
התאווה שמבזבזים את כל ממונם רק לשם  לעומת זה, בעלי

תענוגות הגוף, הרי לגביהם כל עצם הממון אינו אלא בשביל 
  הגוף, וממילא חביב עליהם גופם יותר מממונם.

  רבי מאיר שפירא מלובלין
  

  ''דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה''
מובאת במדרש שאלה: למה נסמכה פרשת תרומה לפרשת 

יא: זהו מה שכתוב ''עשיתי משפט משפטים? התשובה לכך ה
  וצדק'' [תהילים קי''ט].

כי לכאורה לא מובן כיצד מבאר  –ודברי המדרש טעונים באור 
הפסוק ''עשיתי משפט וצדק'' את הסמיכות של פרשת תרומה 

  לפרשת משפטים?
  

הנה בהמשך לפסוק ''עשיתי משפט וצדק'' בקש דוד המלך: ''בל 
מובן מה הקשר בין תחילת תניחני לעושקי'', ולכאורה לא 

  הפסוק לסיומו?
אלא, ישנם בני אדם המרבים בצדקה מפני שיש להם אופי של 
רחום וחנון, כי קשה להם לראות אנשים סובלים, ולכן הם 
מחלקים צדקה לרוב, והללו, גם ללא שהתורה היתה מצווה 

  עליהם לתת צדקה, היו חולקים מהונם עם אחרים.
בעם הם אכזריים, כך שאם התורה ולעומתם, ישנם אנשים שמט

לאהוב את הזולת ולנהוג כלפיו ברחמים, לא היתה מצווה עלינו 
היו הללו ששים ושמחים לגרום סבל לאחרים. אילו היו נקלעים 

להרוג את כל  -למצב שצריך לבצע פסק דין של עיר הנדחת [
  .יושביה], היו הללו מן הסתם מראשי המתנדבים..

ת מהו המניע האמיתי של אדם הנותן כיצד, אם כן, נוכל לדע
היאך נדע אם הוא עושה זאת מאחר שה' ציוה עליו ולא  –צדקה 

  מפאת אופיו הנאצל?
את המצוות  –מסתבר מאד שאדם המקיים את כל המצוות 

הדורשות, כביכול, אכזריות, וגם את המצוות הדורשות, כביכול, 
שזהו  אות היא כי הלה מקיים את המצוות לא מפני –רחמנות 

טבעו, אלא מפני שה' ציוה עליו, שכן הוא לא נמנע מלקיים את 
המצוות הדורשות אכזריות, ולא התלהב מהמצוות המתאימות 

  לרחמנות.
כלומר עשיתי  ''עשיתי משפט וצדק'',ועל כך אומר דוד המלך: 

, כלומר צדק, אלו הן המצוות שהן בבחינת דין, וגם משפטגם 
ד. אם כן מוכח שלא פעלתי על מצוות שהן בבחינת צדקה וחס

''בל פי הטבע שלי, אלא מתוך רצון לקיים את דבריך, ולפיכך 
, שלא יאמרו עלי שאני אכזרי או רחמן, וקיימתי תניחני לעשקי''

  רק את המצוות שהאופי שלי רודף אחריהן.
שבים היטב דברי המדרש. כוונת השאלה למה ועל פי זה מיו

ים, היתה להקשות, נסמכה פרששת תרומה לפרשת משפט

שאין לכאורה קשר בין השתים, שהרי פרשת משפטים עוסקת 
ב''משפט'', ואילו פרשת תרומה מבוססת כולה על  –בדינים 

מתן תרומות של בני ישראל, ועל כך הוא משיב, כי הפסוק 
מבאר את הקשר, דהינו כמו שדוד אמר  ''עשיתי משפט וצדק''

הן יחדיו מעידות על על עצמו שעשה את ב' סוגי המצוות, ו
כוונתו לשם שמים, כך עם ישראל, כשהוא מקיים את ב' סוגי 

  המצוות, עדות היא לכך שכוונתו לשם שמים.
  דעת סופר

  

  איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי'''מאת כל '
דרש פעם רבי יושע בער מבריסק באסיפה של צדקה ואמר: 

  בצדקה צריך להיות ''בכל'', ''מכל'', ''כל''!
  מובן שאף א' מהנאספים לא הבין מה משמעותו של דרוש זה.כ

אמר להם רבי יושע בער, בואו ואסביר לכם: לילך ולאסוף 
, עם כל אחד ואחד שמוכן לכך, 'בכל''' –כספים לצדקה צריך 

ואין לו לאדם להקפיד אם לכבודו היה ההליכה ביחד אם פלוני 
אחד, מכל מי מכל אחד ו 'מכל'',' –או לו. לקחת נדבה צריך 
סכום שהוא, ולא להיות כל  –'כל'' ' –שרק אפשר. ולקחת צריך 

  ברוגז על הנותן...
באיזה  – ''ויקחו לי תרומה''וזהו גם מה שהתורה אומרת: 

כל הדרשות עם  –איש אשר ידבנו לבו''  כל אופן? ''מאת
  ..''כל''. ,'מכל''' ,'בכל'''  :''כל''שדורשים עם המילה 

  

  '''מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי'
איתא בתנא דבי אליהו: כיון שאמרו ישראל נעשה ונשמע, מיד 

מה הקשר בין אמר הקב''ה למשה ''ויקחו לי תרומה''. ולכאורה, 
''נעשה ונשמע'' לתרומת המשכן? ועוד יש לדקדק על תיבת 

  ''מיד'', שנראית מיותרת?
  

ויש לבאר על פי מה שמובא במכילתא שר' אליעזר אומר: 
סיני לקבל את  יע שבחן של ישראל כשעמדו לפני הרלהוד

התורה נתרפאו כל המומים, מלמד שלא היה בהם מומין דכתיב 
את הקולות'', ומנין שלא היה בהם חרשין?  רואין''וכל העם 

  ''.נשמעתלמוד לומר ''נעשה ו
 מאתולכאורה קשה, הרי כאן כתבה התורה ''ויקחו לי תרומה 

אשר ידבנו לבו'', ואיך אפשר שלא יהיו בשישים ריבוא  כל איש
  מאותן שאין תרומתן תרומה? 

, ''נעשה ונשמע''לזאת אמר המדרש, כשאמרו בני ישראל 
ד וחם תיכף כשעמדו לפני הר סיני, ובימכל המומינתרפאו 

שמאומרם נעשה ונשמע מוכח שלא היו בהם חרשין, לכן מיד 
 'מיד'', ותיבת '''ויקחו לי תרומה מאת כל איש''אמר להם 

  דייקא, כי אחר כך כחטאו, חזרו למומים שלהם!
  בני שמואל

  

באת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן ''וה
  בהם''

נשיאתו של הארון לא היתה מעשה טבעי כלל וכלל, ועל אף 
שהבדים הובאו בתוכו כדי שהכהנים יוכלו לשאת אותו, למעשה 

  הוא נשא את נושאיו. –



לאחר  –גילוי ניסי זה אירע לעיני כל ישראל בעת חציית הירדן 
את הירדן, הלכו הכהנים אחורנית שעם ישראל סיימו לעבור 

והמים חזרו לזרום, או אז הרים הארון את הכהנים, שכביכול 
  נשאו אותו, והעביר אותם מעל לנהר.

נשיאת הארון באופן על טבעי זה, משמשת גם כמשל לענין 
הפנימי הרמוז בו, הלא הוא הקשר בין לומדי התורה לבין 

  התומכים בהם, בין יששכר לזבולון.
נדמה שזבולון הוא התומך ביששכר והוא המחזיק אותו, לעתים 

אולם האמת היא שדווקא יששכר הוא זה שמחזיק את זבולון 
  ומאפשר לו חיים בעולם הבא ואף חיים בעולם הזה.

מסופר על רבי אליעזר גורדון, ראש ישיבת טלז, אשר בהיותו 
אברך צעיר לימים ישב והגה בתורה, כשחמיו מחזיק אותו ודואג 

  ל צרכיו.לכ
בא' הימים הגיע אל החתן כתב הזמנה לשמש ברבנות בא' מן 
העיירות הסמוכות כשראה החותן את ההזמנה, אמר לחתנו 
הצעיר: לשם מה עליך ליטול עול הרבנות על כתפיך? הישאר 

  אצלי והמשך ללמוד, וההסכם בינינו ישאר על כנו!
ת שנים חלפו, פרנסתו של החותן נקלעה לקשיים ועול החזק

המשפחה הצעיר החל להכביד. החותנת, אשר דאגה למצבו 
הכלכלי של בעלה, באה וטענה לפניו: אולי כדאי לשחרר את 

לא  –עד מתי ישב אצלנו? הלא אם נשלח אותו האברך לדרכו? 
תחסר לו פרנסה, שכן כל הזמן מגיעים אליו כתבי מנוי 

  לתפקידים רבניים שונים!
אותו, או  –זיק את מי... אני השיב לה בעלה: איני יודע מי מח

  אותי... –שמא הוא 
הענין שב ונשנה פעמים אחדות, עד שלבסוף נכנע החותן, פנה 
לחתנו הגדול ורמז לו שיתכן שכדאי לו לקבל תפקיד של רבנות 
  עיר, ולהתמחות בשאלות מעשיות, ובאופן כזה להתקדם יותר...

המנוי רבי אליעזר קיבל את הדברים, והודיע, שיענה לכתב 
  הבא שיגיע.

לא חלפו ימים רבים וכתב מינוי לרבנות העיר טלז הגיע אל 
החתן, הוא מיהר להיענות להצעה, וביום שבו עזב את העיר 
לכיוון טלז, מקום מגוריו החדש, השיג אותו שליח מהיר, שבא 

  לבשר לו כי החותן נפטר, ועליהם לחזור מיד להלוויה...
קשה לדבר, ובבכי ביקשה בשעת ההלוויה עמדה החותנת ובי

  את סליחתו של בעלה.
  אכן אין איש יודע מי מחזיק את מי... –הבינו הכל  –אמת דבר 

  הנר לאור
  

ים משוקדים בקנה האחד...ושלשה גביעים ''שלשה גביע
  משוקדים בקנה האחד...''

בה''א  –יש לדקדק, למה כאן כתוב פעמיים ''בקנה האחד'' 
הידיעה, ולקמן, אצל העשייה בפרשת ויקהל כתוב רק פעם 

  אחד''?האחת ''בקנה 
  

ויש לפרש על פי מה שמבואר במסכת חולין שרבי יהודה סובר 
 –בירך ימין, משום דכתיב ''הירך'' שגיד הנשה אין נוהג רק 

''המיומנת שבירך''. וכמו כן כאן שכתוב ''בקנה  –בה''א הידיעה 
  האחד'', נפרש, הקנה הימנית.

ולפי זה מובן כי כאן אצל הציווי כתיב ''וראה ועשה בתבניתם'', 
ראה לו ופירש''י: מגיד שנתקשה משה במעשה המנורה, עד שה

ימינו של הקב''ה היה כביכול שהקב''ה מנורה של אש. נמצא 
כנגד שמאלו של משה, וימין משה כנגד שמאלו של הקב''ה, 

  שהרי דיבר עמו פנים אל פנים.

לימין שלו ולימין של הקב''ה.  –פעמים ''האחד'' לכך כתב כאן ב' 
אבל אצל העשייה לא היה כי אם ימין של משה, לכך כתיב רק 

  ''האחד''. –פעם אחת 
  תוצאות חיים

  

  סיפור השבוע
''ועשית מנורת זהב טהור מקשה תעשה את המנורה ירכה 

  יעיה כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו''וקנה גב
וג' הרגלים יוצאים יריכה היא הרגל של מטה העשוי כמין תיבה, 

  ש''י.הימנה ולמטה. ר
ואפשר ליתן הסבר נחמד לשם מה הוזקקו לג' רגלים מאחר 

כה שעשויה ייריכולה המנורה להיות נתמכת ע''י  שכבר היה
  כמין תיבה כדברי רש''י. 

היה אומר על ג' דברים העולם  איתא במשנה באבות: הוא
עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ובמסכת 

  יבמות אמרו: כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו תורה אין לו. 
ובמסכת עבודה זרה אמרו: אשריכם ישראל בזמן שעוסקים 

  בתורה ובגמילות חסדים יצרם מסור בידם.
, עליו לשלב עמה ועל כן, הרוצה לזכות בכתרה של תורה

''עבודה וגמילות חסדים'', ואז תורתו מתברכת, ויצרו מסור בידו. 
והנה מנורה רומזת לתורה כמאמר חז''ל הרוצה להחכים ידרים, 
וסימנך מנורה בדרום. אמנם כל האומר אין לי אלא תורה, אפילו 

ועל כן עליו לשלב כל הג' עמודים יחדיו, דהיינו, תורה אין לו, 
''תורה עבודה וגמילות חסדים''. ולכן יש למנורה ג' רגלים, לרמז 
שרק אז יש קיום להתורה אור, אם משלב עמה כל שלושת 

  העמודים!
ומסופר, שעם התמנותו כרב בקהילת פראג, הרבה הנודע 

ידי עניים. ביהודה להוכיח את בני עדתו על התרפותם מלהחזיק 
משנוכח לדעת שדברי תוכחתו נופלים על אוזיים ערלות, הלך 
לרחובה של עיר, אל בין הסוחרים העומדים שם, ועשה עצמו 
מתעניין במכירת סחורה. כשראו זאת הסוחרים תמהו מאד, מה 
לו לגאון הגדול בין הסוחרים, וא' הסוחרים אף הרהיב עוז 

יבו הנודע ביהודה: הנה בנפשו ושאלו על כך. ברוב חריפותו הש
אנחנו רואים כי שולחן שיש לו ג' רגליים אם נחסרת לו רגל א', 
מניחין תחתיו איזה דבר וסומכין אותו, ושוב יכול השולחן לעמוד 
כבתחילה. אולם אם נשברת גם הרגל השנייה, אי אפשר לסמוך 
השולחן עוד, והעצה היא לקצץ חלק מהרגל השלישית עד 

  ובה שווה עם שתי רגליו האחרות. שהשולחן יעמוד בג
והנמשל: הנה חז''ל אמרו על ג' דברים העולם עומד: על התורה 

 –ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כאשר נחרב בית המקדש 
העבודה''. באו חז''ל ואמרו: איזוהי עבודה נשברה רגל א' והיא ''

  שבלב? זו תפילה. ונשאר העולם עומד כבתחילה. 
עדתנו קופצים את ידיהם מלחונן דלים, אזי כעת, כאשר אנשי 
נשברת, ואם כן, על מה  –גמילות חסדים  –גם הרגל השניה 

יוכל העולם לעמוד ולהתקיים? על כן, אמרתי בלבי, אלכה גם 
ואז  –התורה  –אני אל השוק ואשבור גם את הרגל השלישית 

  יוכל העולם לעמוד ותבל בל תימוט...
  תפארת יחזקאל

  

  שבת שלום!
  יוצא לאור לרפואה שלימה 

  שלום בן חיה מושא שליט''א הרב יוסף
  : ל למייל לפנות נא העלון ענייני לכל

kosssover@gmail.com


