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 ח'התשע שבט                                     בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

               " תקחו את תרומתי"

      תרומה פרשת ל
 
 :ב-שמות כ"ה א .1

ל  י ִיְשָראֵּ ר ֶאל ְבנֵּ אֹמר: )ב( ַדבֵּ ר ה ֶאל ֹמֶשה לֵּ )א( ַוְיַדבֵּ
ת ָכל ִאיש ֲאֶשר ִיְדֶבּנּו ִלבֹוְוִיְקחּו אֵּ ִתְקחּו ֶאת   ִלי ְתרּוָמה מֵּ

 ְתרּוָמִתי
 האלשיך: .2

שאומר הוא יתברך ראו חיבתי עמכם, כי  -יאמר ויקחו 
הלא ממה שהוא שלי באמת אעלה עליכם שכר הרבה 
כאילו עשיתם. והוא כי יהיה אומרו לי תרומה כמו לי 

לי יאורי )יחזקאל כט, ג(, כי הכסף ולי הזהב )חגי ב, ח(, 
לי כל הארץ )שמות יט, ה(, שפירושו שלי הכסף ושלי 

וזהו  .ויקחו ממה שהוא שלי תרומה הזהב. כן יאמר
מאת כל איש שאינו שלו רק שהוא אתו עמו פקדון אשר 
הפקד אתו מאתו יתברך. ושמא תאמר אם כן איפה מה 

ורצון  על כן אמר אשר ידבנו לבו, שהיא נדבת הלב .יתנו
הטוב, את זה תקחו את תרומתי, כלומר עם תרומתי 
שלי ולא שלהם, אתם כלוקחים גם הנדבת לב אשר 

 ... .ולזה לא אמר תרומתם רק תרומתי .עמה
עם היות שתי תרומות: א. שלהם  -ואמר וזאת התרומה 

והוא הרצון טוב; ב. התרומה עצמה שהיא שלו יתברך. 
ב כו שהוא שלי, מה שתקחו בעצם מאתם הוא כסף וזה

שעל ידי הנדבת לב  ,ובאחרת ועשו לי מקדש )פסוק ח(
במחשבה נפשית תזכו שתשרה שכינה בדברים 

 .הגשמיים ההם
 : שמות רבה פר' לג ה .3

"נבחר שמו של מרדכי מעושרו של המן, מה עשה אותו 
רשע, הוציא כל כסף וזהב שהיה לו ונתן לאחשורוש , 

שר רב, מכסף אמר לו הקב"ה: חייך 'נבחר שם מעו
ומזהב חן טוב', נבחר חנה של אסתר, שנאמר: 'ותהי 
אסתר נושאת חן ..כיון שבא הרשע עם הממון אמר לו 

אתם   הקב"ה: כך  המלך: 'הכסף נתון לך', אמר
מוכרים שלי על שלי!? שנאמר: 'כי לי בני ישראל 
עבדים' וכתיב: 'לי הכסף ולי הזהב', חייך, מה שאמרת: 

עם לעשות בו כטוב בעיניך' כך: 'ביום 'הכסף נתון לך וה

ההוא נתן המלך אחשורוש לאסתר המלכה את בית 
 המן'.

 אבות פ"ג מ"ז:  .4
 "תן לו משלו שאתה ושלך שלו"

 דברי הימים א כ"ט י"ד:  .5
 כי ממך הכל ומידך נתנו לך'""
 :החת"ס .6

"ואין לאדם חלק בנתינת התרומה אלא השמחה ורצון 
דבנו לבו' היינו כוונתו טוב והיינו: 'מאת כל איש אשר י

 הטובה". 
 :חז"ל .7

בתוכו של כל אחד  -בתוכו' לא נאמר אלא 'בתוכם' " '
 ".ואחד

  : שמות כ"ט )פרשת תצוה( .8
א" ל; ְוָהִייִתי ָלֶהם, לֵּ י ִיְשָראֵּ  ים. ִק ֹל-ְוָשַכְנִתי, ְבתֹוְך ְבנֵּ
אִתי ֹאָתם יֶהם, קֵּ ֹל-ְוָיְדעּו, ִכי ֲאִני ה' א   (מו) ֲאֶשר הֹוצֵּ

ֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְלָשְכִני ְבתֹוָכם: ֲאִני, ה' א     ".יֶהםקֵּ ל-מֵּ
 :שמות כ"ה )פרשת תרומה( .9
 "ְוָעשּו ִלי, ִמְקָדש; ְוָשַכְנִתי, ְבתֹוָכם"

 אונקלוס על שמות כ"ט: .10
 ואשרי שכינתי, בגו בני ישראל; ואהוי להון, לאלה. "
אלההון, דאפיקית יתהון  ויידעון, ארי אנא ה' (מו)

מארעא דמצריים, לאשראה שכינתי ביניהון: אנא, ה' 
  ".אלההון

 אונקלוס על שמות כ"ה: .11
 ".ויעבדון קודמיי, מקדש; ואשרי שכינתי, ביניהון"

 :על שמות ל"א  י"רש .12
אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לצווי 
מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בשבעה עשר 

וז נשתברו הלוחות, וביום הכפורים נתרצה הקב"ה בתמ
לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד 

 בניסן
 
 



 

www.mifgash-haparasha.co.il 

2 

 שמות כ י"ט: .13
ל ַאֶתם  י ִיְשָראֵּ ַויֹאֶמר ה' ֶאל ֹמֶשה ֹכה תֹאַמר ֶאל ְבנֵּ
ְרִאיֶתם ִכי ִמן ַהָשַמִים ִדַבְרִתי ִעָמֶכם: לֹא ַתֲעשּון ִאִתי 

י  ֹלהֵּ י ָזָהב לֹא ַתֲעשּו ָלֶכם: ִמְזַבח ֲאָדָמה א  אֹלהֵּ ֶכֶסף וֵּ
ַתֲעֶשה ִלי ְוָזַבְחָת ָעָליו ֶאת ֹעֹלֶתיָך ְוֶאת ְשָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך 

ֶליָך   ְוֶאת ְבָקֶרָך ְבָכל ַהָמקֹום ֲאֶשר ַאְזִכיר ֶאת ְשִמי ָאבֹוא אֵּ
ַרְכִתיָך: ְוִאם ִמְזַבח ֲאָבִנים ַתעֲ  ֶשה ִלי לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ּובֵּ

ַנְפָת ָעֶליָה ַוְתַחְלֶלָה: ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעֹלת  ָגִזית ִכי ַחְרְבָך הֵּ
 ַעל ִמְזְבִחי ֲאֶשר לֹא ִתָגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו

 ספורנו:  .14
כלומר שלפני החטא לא היה צריך לעשות היכלות של 

  . ח אדמהאבל יספיק מזב כסף וזהב ואבנים יקרות ..
 שמות רבה ל"ד א:  .15

בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה לי משכן התחיל "
מתמיה ואומר: כבודו של הקב"ה מלא עליונים 
ותחתונים והוא אומר לי עשה משכן וכו'. אמר לו 
הקב"ה: לא כשם שאתה סבור כך אני סבור, אלא כ' 

 קרש בצפון וכ' בדרום וכו' במערב וכו
 "ג עמ' ר'(:     הראי"ה קוק באורות הקודש )ח .16

"אי אפשר לצייר תכונה שלימה של עושר הדמיון 
כשהבערות שולטת והרשעה המעשית מתגברת. רק 
בהתרוממות רוחנית ומעשית חשובה אפשר להשיב את 

 "בנין בית המקדש למקומו
 


