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 :ח"פרשת תרומה תשס, שעור מורינו הרב יהודה גנס
 
 ביאור התרומות השונות שנצטוו בה� בני ישראל ]א

תרומת אדני� , )פרשת תרומה (תרומות נאמרו בפרשה זאת' ג, נ"רבי חגי בש� רשב:): שקלי� ד� ב(איתא בירושלמי 
', תרומות וכו' נאמרו בה ג) רשת כי תשאריש פ(אמר רבי אבו! א� בפרשה הזאת . 'ותרומת שקלי� ותרומת המשכ! וכו

 :).מגילה כט(כעי! זה בבבלי ' וע. כ"ע
רמוזי� כא! ג� , שהתרומות שבה� עוסקי� הפסוקי� בריש תרומה ה� הנדבות למשכ!, הרי שא� שפשוטו של מקרא הוא

, ור# האדני�ועוד מחצית השקל היה ש� לצ, מחצית השקל לקרבנות שזהו דבר קצוב על כל אחד מישראל בכל שנה
 .וכמפורש בפסוקי� בריש פקודי

 
, ענייני� ה�'  ב–דהנה פשוט שהתרומה לקרבנות והתרומה לבניית המשכ! , התרומות' ונראה לבאר מעט את עני! ג

 .מקו� לעבודה) ב, מקו� להשראת השכינה) א: וא� המשכ! עצמו שתי מטרות היו בו. המשכ! והעבודה
היה ) היינו מקו� השראת השכינה(נוב וגבעו! היתה במה גדולה במקו� אחד והארו! ולכ! מצינו שבזמ! הגלגל ובזמ! 

אסור ) במקו� השראת השכינה(ומסתבר שזהו גדר איסור הבמות שבזמ! שההקרבה לציבור היא במשכ! . במקו� אחר
 .גגואבל כשג� הציבור אינ� מקריבי� במשכ! יכול ג� כל יחיד להקריב בראש , ליחיד להקריב במקו� אחר

כי לא ישבתי בבית למיו� העלותי את בני . האתה תבנה לי בית לשבתי"נאמר לדוד המל# ) 'ו', ה' פס' פרק ז', ב (ובשמואל
מ לא היה זה מקו� למשכ! אלא "מ, בזבחי�' וכדאיתא בגמ, וא� שבאותו זמ! היתה במה גדולה בבית של אבני�, "ישראל

 .מקו� לעבודה בלבד
מקו� הקבוע לתפילת הציבור ומקו� להשראת , עניני� אלו' ר שא� כיו� בבית הכנסת יש את בובמקו� אחר הארכנו לבא

 .מ"ואכ, "ואהי לה� למקדש מעט"ש "וכמ, השכינה
 

. ותהיה קצובה לכל ישראל, שבה� נקבע שהתרומה תהיה חובה, ני� מכל המשכ!דאמנ� עדיי! צרי# לבאר מדוע נשתנו הא
בספר ' וע(שהאד� יכול להתנדב כרצונו ', ענינו אהבת ה" איש כפי אשר ידבנו לבו"הלב דהנה עני! נדבת , ושמא יש לבאר

 .ועני! החובה הוא עני! היראה, )י ריש ויקרא שהארי# בזה"ברכת פר% למר! בעל הקה
 וכמו שפירש רבינו יונה על, ענייני� אלו ג� יחד' שהתחייב בה כל אד� מישראל חייבת להיות בנויה על ב' ועבודת ה

, "ויהי מורא שמי� עליכ�', אל תהיו כעבדי� המשמי� את הרב על מנת לקבל פרס וכו) "'משנה ג' פרק א(המשנה באבות 
 .שכוונת המשנה היא לכלול את עני! האהבה והיראה יחד

אבל האדני� שה� , י נדבת הלב שהיא מכח האהבה"שא� שעיקר המשכ! נבנה ע,  ויתכ! שזה היה הטע� שנשתנו האדני�
 .י חובה שהוא עני! היראה"וד המשכ! היו עיס
 

כדי שביסוד המשכ! יהיו שותפי� כל ישראל , י מחצית השקל שנגבו מכל ישראל"ויתכ! ג� להוסי� בזה שהאדני� נבנו ע
וכמו שפירשו המפרשי� שבזה הראו שהשלמות של כלל ישראל אינה , י מחצית השקל ולא שקלי� שלמי�"וג� ע, יחד

 ".Ï‡¯˘È ÈË·˘ „ÁÈויהי בישורו! מל# בהתאס� ראשי ע� "ש "וכמ, וי הכלל כול"אלא ע
 
  הקשר שבי! ע� ישראל לתורה ]ב
ע נראה "ובתרגו� יונת! ב. ל ויתנו לי תרומה"דלכאורה היה צ,  המפרשי� עמדו על הקושי בלשו! זה–" ויקחו לי תרומה"

לפירוש אונקלוס , שהכוונה להפרשה' י פי"רשובתרגו� אונקלוס וב. שפירש שהכוונה שעושי המשכ! יקחו תרומה מהע�
 .פ מדרש תנחומא ויפרישו לשמי תרומה"י ע"ולפירוש רש, יפרישו לפני תרומה

ופירש בע%  .כ"ע', הדא הוא דכתיב נבחר ש� מעושר רב וכו, דבר אחר ויקחו לי תרומה: אמרו) 'ה, ג"ל(ובשמות רבה 
שא� שנראה ,  שבעצ� נות! התרומה הינו לוקח יותר מאשר הוא נות!,"ויקחו לי תרומה"ל לפרש הלשו! "יוס� שכוונת חז

 מיושר #וחוס, יש מפזר ונוס� עוד"ש במשלי "וכמ, האמת היא שהוא רק לוקח, לבני אד� שהנות תרומה או צדקה מתחסר
! דבר רע ולא ואי, ולעול� אי! אד� מעני מ! הצדקה: ל"וז, )ב"י ה"בהלכות מתנות עניי� פ(� "ש הרמב"וכמ, "א� למחסור

 .ל"עכ, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלו�, היזק נגלל בשביל הצדקה
 

משל , "ויקחו לי תרומה"שנאמר , כביכול נמכרתי עמה, מכרתי לכ� תורתי, ה לישראל"אמר הקב): 'א, ג"ל(עוד אמרו ש� 
לפרוש , תתי ל# יחידה היאאמר לו בתי שנ, בקש ליל# לו לארצו, בא אחד מ! המלכי� ונטלה, למל# שהיתה לו בת יחידה

שכל מקו� שאתה הול# קיטו! , אלא זו טובה עשה לי, לומר ל# אל תטלנה איני יכול לפי שהיא אשת#, ממנה איני יכול
 .כ"ע, שנאמר ועשו לי מקדש', ה לישראל וכו"כ# אמר הקב', אחד עשה לי וכו

 .י זה תשרה השכינה בישראל"שע, קחו ליי התרומה י"שכביכול ע" ויקחו לי תרומה"ל את הלשו! "הרי שפרשו חז
 

אל תקרי מורשה אלא ', וכו" תורה צוה לנו משה"הדא הוא דכתיב , דבר אחר ויקחו לי תרומה): 'ז, ג"ל(עוד אמרו ש� 
משנשאה הרי , )הוא מגיע לבית חמיו' פי(מה חת! זה כל זמ! שלא נשא ארוסתו הוא הוה פראדור! לבית חמיו , מאורסה

 ".ושכנתי בתוכ�"' משנתנה תורה וכו, "ומשה עלה אל האלוקי�", כ# עד שלא נתנה תורה לישראל, אביה בא אצלה
ובחינת , )שהוא הקני!(שבתורה שנמשלה כבת יחידה של המל# שניתנה לישראל יש בחינת אירוסי! , ל"הרי הוסיפו כא! חז

יו� שהיה בהר ' ולאחר המ, רוסי! למשהובמת! תורה היתה התורה בבחינת אי, )שהיא ההכנסה לרשות החת!(נישואי! 
 .היתה לו בבחינת נישואי!

 
 .'מלמד שהתורה ארוסה לישראל וכו, א אל תקרי מורשה אלא מאורסה"ד :עוד אמרו ש�

תורה "שנאמר , וסק בתורה לפני ע� האר% כאילו בועל ארוסתו בפניוכל הע, תנא רבי חייא: אמרו:) ד� מט(פסחי� ' ובגמ
 .אל תקרי מורשה אלא מאורסה" צוה לנו משה מורשה



 

 קהל עדת ישורון
 י ר ו ש ל י ם

 

 

Mailing Address: POB 23288 Jerusalem, Israel • phone: +972-2-571-5824  
www.kayj.org • email: info@kayj.org • Shul location: 73 Nof Ramot 

 

היא ירושת " מורשה"שעל ידי ה, "ואל תקרי מורשה אלא מאורסה", ל שלכל אד� מישראל קנויה התורה"ולימדונו בזה חז
שלזה זוכה , היא בחינת הנשואי!, להכניס את התורה לרשותוותפקידו של האד� הוא , התורה לנו כמאורסה, אבותינו

 .תלמיד חכ�
 

שה� ,  שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחת!–וית! אל משה ככלתו , )ח"י, א"י שמות ל"רש(ל "ל יוב! מאמר חז"פ הנ"וע
 .יו� שעמד משה בהר זכה לבחינת נישואי! בתורה' ל בשמות רבה דלאחר המ" הנל"ה� דברי חז

 
חכמי� אומרי� אמר לו משה לישראל שמא את� יודעי� כמה צער , א יערו� כמטר"ד: אמרו) ו"האזינו ט (ובספרי

ארבני� יו� וארבעי� ' ויהי ש� ע� ה"כעני! שנאמר , וכמה יגיעה יגעתי בה, עמל עמלתי בה וכמה, נצטערתי על התורה
השרפי� שאחד מה� יכול לשרו� את כל העול� כולו ונכנסתי לבי! , ונכנסתי לבי! החיות, ונכנסתי לבי! המלאכי�, "לילה

 . כ# תהיו את� לומדי� אותה בצער–כש� שלמדתי אותה בצער , דמי נתתי עליה, נתתי נפשי עליה', וכו
 דמשה רבינו יגע בארבעי� היו� כל מה שבמציאות &והטע� : ל"וז, שכתב) ח בסו� הדברי�"דרוש י(בבית הלוי ' וע

 .ל"עכ,  על התורההאנושי להיות מיגע עצמו
 

י "וכול� לא נתנ� אלא ע, ה לישראל"מתנות טובות נת! הקב' י אומר ג"תניא רשב.): ברכות ה(ל "פ זה מאמר חז"ויוב! ע
לקני! ל הצער שאד� מצטער עבור לימוד התורה על ידו זוכה "דלהנ, כ"ע', י והעול� הבא וכו"א,  תורה–אלו ה! , יסורי!
 .וכדוגמת משה רבינו, בתורה

 
.) ד� צג(י בחולי! "ופירש רש,  משה שפיר קאמרת–" משה"ל שהאמוראי� כינו זה לזה בש� "ומצינו בכמה מקומות בחז

" נישואי!"ובזה הוא בבחינת משה שזכה ל, ח זכה לידיעת התורה"שת, ל"פ הנ"ויובנו הדברי� ע, ח נקרא משה"שכל ת
 .בתורה

 
שא� שאמרו , ולא מי שזכה להבנתה, הוא מי שזכה לידיעת התורהח "שת, :)קידושי! מט(ל "ג� יוב! מדוע אמרו חז

 . וכמשה רבינו, ח הוא מי שזכה להכניס את התורה לרשותו"אול� ת, "אגרא דשמעתתא סברא:) "ברכות ו(
 

ל יתכ! "ולהנ, שהימי� שהיו מתאספי� לדרוש בה� הלכות הרגל נקראו יומי דכלה, ובעוד מקומות) ש�(ומצינו בברכות 
 .ל" שזכו לבחינת נישואי! בתורה כנ–" ככלתו", משו� שבימי� אלו זכו ישראל לידיעת התורה, ה נקרא לה�שש� ז

 
 כל ששואלי� אותו דבר הלכה בכל מקו� –ח "שאיזהו ת.) קידושי! ש� ושבת קיד(ל "מה שנקטו חזלבאר יתכ! ל "הנול

מסכתא דכלה כשהזכירו ל "כוונת חזש מקומות ש די)ה ואפילו"בשבת ד ('ש בתוס"ויעו, במסכתא דכלה' ואפי, ואומרה
ח היא שיודע מסכת "ויש מקומות שהתכוונו שהדרגה הפחותה בת, מסכת כלה' ח גמור הוא שיודע הכל ואפי"שתהיתה 

ל יתכ! "ולהנ. מדוע בכל מקו� נקטו לדוגמא דוקא את מסכת כלה, ע" קצת צהדברי�ו, מסכת קטנה ככלה' אחת ואפי
 .ח שהתורה לו ככלה לחת!"שזו היא בחינת ת,  זושבדוקא נקטו דוגמא

 
יתירה מכל זאת יפנה עצמו : סיי�', לאחר שהארי# בגודל הנסיו! של העריות וכו, � סו� הלכות איסורי ביאה"וברמב

ובחכמה הוא אומר , שאי! מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מ! החכמה, וירחיב דעתו בחכמה, ומחשבתו לדברי תורה
 .ל"עכ, "באהבתה תשגה תמיד, דדיה ירוו# בכל עת, הבי� ויעלת ח!אילת א"

ואי! לו , י זה ניצול מנסיונות"וע, שהתקשרות האד� ע� החכמה והכנסתה לרשותו היא בבחינת נישואי!, ל"פ הנ" ויוב! ע
 .ק"ודו, צור# בדברי� אחרי�

 
, אצטרי# יצר הרע לעול� כמטרא לעול�" דל את יצרא דעריות משו�"אמרו שלא ביטלו חז) א"ע, ח"א קל"ח(ק "ובזוה

 ).ר לא היה שמחה בלימוד התורה"היינו שלולי יצה" ( חדוותא דשמעתתא לא ליהוי–דאלמלא יצר הרע 
 .ק"ל ודו"פ הנ"ויוב! ע

 
שחכמת , ל"יוב! להנ" הÎÊ"לוהא דצרי# . כ"ע,  זרה הימנה–לא זכה , זכה נעשית לו זר: ל"אמרו חז:) ד� עב(וביומא 

ורק אז תשכו! בתוכו ותיעשה עטרה , אלא צרי# האד� לזכות להתקשרות ע� התורה, חיצוניות ה אינה כשאר חכמותהתור
 .לראשו

 
ה "שאז אומר הקב, ח שזכו לידיעת התורה"בישראל היא רק כשיש תשהשראת השכינה , פ כל מה שנתבאר לעיל"וע

אמות של ' ה בעולמו אלא ד"חרב בית המקדש אי! לו להקבמיו� ש.) ברכות ח(יוב! אומר� , "עשו לי קיטו! אחד"כביכול 
 .הלכה בלבד

דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זימני בשתא ולא קמגייר , בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו, אמר רב אשי:): בד� יז( וש� 
, בכלה דאדרשהיה עמוד של אש יורד עליה� בכלה דאלול ו, בש� ספר העתי�' וכתבו ש� התוס. כ"ע, גיורא מינייהו

י ירחי דכלה דהיינו זמני� שלמדו בה� כלל ישראל והיתה ידיעת התורה לכלל "שע, ל"פ הדברי� הנ"ושמא הוא ע. ד"עכ
 . זכו להשראת השכינה–ישראל 

 
יצחק אבינו זק! ', אברה� אבינו זק! ויושב בישיבה וכו, מימיה! של אבותינו לא פרשה ישיבה מה!: אמרו:) ד� כח(וביומא 

 .דה� ה� הדברי�, ל"ואתי שפיר להנ. ל"עכ, כלומר שכינה עמה�: ל"וז, ח ש�"ופירש ר. כ"ע,  בישיבהויושב


