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  "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה"
  

 )'משלי ד(  כתובהאמר שה ז" ויקחו לי תרומה"במדרש תנחומא בפרשתן איתא 

אמר רבי שמעון בן  ,לקח הוא תורתי, "תורתי אל תעזובוכי לקח טוב נתתי לכם "

דו בגדי האחד בי, נושאים ונותנים זה עם זה שהיו סוחריםבנוהג שבעולם שני  לקיש

את וזה אמרו זה לזה בוא ונחליף ביני ובינך נטל זה את הפלפלין , פלפליןוהשני , משי

, אבל התורה אינה כן,  מה שביד זה אין ביד זה ומה שביד זה אין ביד זהנמצא, המשי

ם וביד ה זה לזה נמצא ביד זה שנישנו ,נה סדר זרעים וזה שונה סדר מועד זה שואלא

   ."כי לקח טוב נתתי לכם"אומר  הוי !?יש פרקמטיא יפה מזוהאם  ,םהזה שני
  

 לבין שהתורה ,משכןבניית הג מה השייכות בין ציווי התורה ליתן תרומה ל"והנה צע

  ? לאחריםמלמדהמי ששאינה חסרה מ, היא לקח טוב
  

ה לדור במקום " להקבלמה הוקשה למדרשעץ יוסף על התנחומא תירץ ד' חיבהנה 

ועל ? ה לדור בין המלאכים שהם טהורים"הלא מוטב לו להקב, ז"כאן בעוה, טומאה

 שרות כביכול מוכרח היה להה" שהקבכלומר" כי לקח טוב נתתי לכם"זה תירצו 

ה "כך אמר הקב" :כדאיתא במדרש רבה, שכינתו בעולם הזה בשביל התורה

בית אחד עשו לי שאדור , כולנתתי לכם את התורה לפרוש ממני איני י, לישראל

 ?"לי" לומר למה הוצרך וקשה "ויקחו לי תרומה "שזה כוונת הכתוב  וביאר."בתוכו

 שישרה שכינתו במשכן ה"בניית המשכן היא להקבש ,כאמורבא לומר הכתוב אלא 

 דברי המדרש שהאריך לבאר על לפי דבריו מיושב קצת ו.ח"ודפח, בשביל התורה

ה להשרות " הוצרך הקבשבעבורה, שהתורה היא לקח טוב, הכתוב בפרשתן

  . ז"שכינתו בעוה
  

כי " לבין "ויקחו לי תרומה" קשר ביןשכוונת המדרש ל, ד ליישב"ועלה בדעתי בס

כסף וזהב ואבנים טובות , דהנה מי שהוא מייקר העולם הזה, "לקח טוב נתתי לכם

, יוקשה לו מאד לבזבז כספו לצדקה ותלמוד תורה, בתי פאר ובגדי ארגמן, ומרגליות

 לי תורת פיך מאלפי זהב טוב"בבחינת , לא כן מי שהתורה יקרה בעיניו יותר מכל

, ממילא יקל בעיניו להוזיל מכספו כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות לתורה" וכסף

כי לקח טוב "זה שאמר הכתוב " ויקחו לי תרומה"וזהו מה שבא המדרש להורות 

לצדקות ולמצות , ותוזילו כספכם לבניית המשכן, תתנו תרומה, כלומר" נתתי לכם

ועוד שעל ידי שהאדם ממעיט , הטוב ביותר, העסק, הלקחהיא התורה כי , ת"ת

  .ממילא זוכה לתורה, בערך העולם הזה
  

 דהוא "ויקחו לי תרומה"ד נראה לבאר עוד שכוונת המדרש ליישב מהו אומרו "ובס

להרים ואחד מישראל לכל אחד באותה שעה שיהיה מניין וקשה , ציווי לכל ישראל

שמא יש אחד או שנים ,  דאף שיצאו ישראל ממצרים ברכוש גדול,תרומה

עוד  ו,ם לאחרים או שמא הקדישו כל נכסיהם או חילקו,שהפסידו חלקם או עושרם

 ועשו לי מקדש" להלן ' שנאכמו,  לדורות על בניית בתי המקדשי זה נאמרשציוו

וכן כתב , בית הבחירה'  בספר המצוות ובהלם" הרמב כמו שכתב"ושכנתי בתוכם

   ?מקדשמשכן וה והיאך שייך לצוות לכל ישראל שיהיו שותפים בבניין ה,החינוך
  

שהתורה היא " כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"א המדרש ליישב על זה בו

 הוא עצמו אינו ,םשהגם שמלמדה לאחרי,  להפסד מהאדם יכולהלקח טוב שאינה

  נעשה   ונצליח'                  בשם   ה עושה שמים וארץ  ' עזרי מעם ה
  

  

  

  

  

  
  

  

   חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבוע חידושים נפלאים ועונג שבת בפרשת השבוע
  
  
  

  "כרם יוסף"ס "א מחה" שליטיוסף חי סימן טובי רבי "מאת הצב
  ו" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"אור התורה"ראש ישיבת המתמידים 

  

, ואדרבה גם הם מלמדים אותו מה שאינו יודע, נפסד

' לכאוך  א.מרו רבותינו ומתלמידי יותר מכולםכמו שא

שיכול הוא ,  חכמות הדבר כןשארבע שגם "עדיין צ

 לזה חבירו תמורהבו, ללמד את חבירו חכמה מסויימת

נמצאו שניהם בקיאים בשני ו, ילמדו חכמה אחרת

 מבארש המדרשתירוץ לזה נעוץ בהמשך ו, ?החכמות

ענייני אף ל, אינו נפסדלעולם אדם שיש בו תורה ש

וגם , וח התורה יעשיר ולא יחסר לוזה שמכהעולם ה

דכיון שיש חיוב  ,מיושב היטבו, אחרים בזכותוירווח ל

, בין עני בין עשיר לעסוק בתורה, על כל איש ישראל

,  אם יעסוק בתורה לשמה יזכה לדברים הרבהבודאי

ויהיה סיפק ,  לשמי"ליויקחו "דומיא ד, לעושר וכל טוב

  .המקדש ובניית ו להיות שותף בבניית המשכןביד
  

 ח"תמעשה בהמדרש ממשיך ומביא  ,כאמור

סוחרים ההיו ו , הרבהסוחריםשהיה בספינה עם 

היה אומר להם , !?סחורתך היכן ואומרים ל

בדקו בספינה , !" שלי גדולה משלכםסחורה"

לימים , וחקים עליוצהתחילו , לא מצאו לו כלוםו

נפלו עליהם לסטים שללו ונטלו כל מה שנמצא 

לא היה ויצאו ליבשה ונכנסו למדינה , בספינה

מה עשה ,  ללבושבגדלהם לא לחם לאכול ולא 

 בדברי ישב ודרש נכנס לבית המדרש ח"תאותו 

  עמדו שהוא בן תורהשראובני המדינה  ,תורה

 כהוגן כל צורכו ועשו לו נהגו בו כבוד גדולו

התחילו גדולי הקהל , וכראוי בגדולה ובכבוד

כשראו , ותולילך מימינו ומשמאלו וללו

אמרו לו  ,פייסוביקשו ל כך באו אצלו וסוחריםה

בבקשה ממך עשה עמנו טובה ולמד עלינו זכות 

 שאתה יודע מה היינו ומה אבדנו ,בני העירלפני 

דבר ו  בבקשה ממך עשה עמנו חסד,בספינה

 לתוך פינו נותפרוסה שיבשביל  אפילו פניהםל

כבר אמר להם הלא , ונחיה ולא נמות ברעב

 , שלי גדולה משלכםסחורהאליכם שאמרתי 

כי לקח טוב נתתי " הוי ,שלכם אבד ושלי קיימת

 .!"לכם
 

 

  
  

  

  

                                  

  "חברון"י "ר א"שליט כהן דוד רבי גאוןה  א"שליט משה צדקה רבי הגאון "פורת יוסף"י " ר,ראשי הישיבות הגאוניםבברכת רבותינו                                  
  

  

  

  תרומה פרשת
         

   ה"התשע   133 גיליון        
  

  שבת שלום 
  ומבורך

  !חודש טובו
  



    

ליהודים "
  "היתה אורה
  !אורה זו תורה

  

ה "כי בעזלבשר הננו 
 במוצאי תענית אסתר

  סדר חיזוקם יתקיי
 ישיבת המתמידים בהיכל

  י מוסדותינו"שע
  " צופיוף"ד הגדול "בבהמ

  ם-י, 13שלמה מוסיוף ' רח
  

  

   ישאו דברים הסדרלך המב 
  חוצבי להבות אש 

  מרנן ורבנן
  הגדוליםרבותינו הגאונים 

  

  אש הישיבהרמרן 
  א"שליט משה צדקה ר"מוהר

  "פורת יוסף"ראש ישיבת 

  אש הישיבהמרן ר
  א" שליטדוד כהן ר"מוהר

  ת"ה וחבר מועצת גדוחברון"ראש ישיבת 
  

 ה"יתקיים אי סדר הלימוד
   שעות רצופות 4למשך 

   בערב 7:30מהשעה 
  11:30ועד השעה 

  

הלימוד בגמרא בלבד 
  !ובתענית דיבור

גדול יהיה המעמד לכבודה 
  !!!של תורה

  

  *    *     *   
  

ובני   מגיל בר מצוהבחורים
  קטנות ישיבות 

  !₪ 50יקבלו מלגה על סך 
  

  :זכות קדימה תינתן לנרשמים
  02-5373570' בטלניתן להירשם 

   054-84-60007/8 'אפל באו
  בהיכל ישיבת המתמידים כן ו

   "תרומה"ק "עשביום שישי הקרוב 

  5373570-2-153: פקס il.co.okmail@keremyosef: ערכתומכתבים למ" אשכול יוסף" מנויי 9812להצטרפות ל  
  

  


