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 על תרומתם של בני ישראל    – "טֹוב ַעִין הּוא ְיֹבָרְך" 
 בותינו  שבת ר החטא במח  ן על אופני תיקוו 

אלישע   ף יוס 

ר   יש א    ל כ    ֵמֵאת " א.   ּבו    ֲאשֶׁ ל  ּנּו  בֶׁ דְּ   –  ( ב :ה כ   ' שמ )   " י 
 תרומה מדודה גם שכרה בצידה  

 אל:ישר  ' המופנה אל כללוי הבציו פותחת    נופרשת
ל" ֵּבר אֶׁ ֵאל  דַּ ר  שְּ ֵני י  חּו   ּבְּ קְּ י  ה וְּ רּומ  י תְּ   , ב(:הכ  מ'" )של 

תרומה?  שייקחו  אוי  רמי    : השאלהונשאלת   ממנו 
 " הכתוב:  השיבך  כך  ר   יש א    ל כ    ֵמֵאת על  ּנּו    ֲאשֶׁ בֶׁ דְּ י 

ּבו   ת  ל  אֶׁ חּו  קְּ י  ת  ת  רּומ  התרומה  שם()   "תְּ כלומר,   .
לבוא   של  מ  אותנטי,ממקום  צריכה  טהור  לב  חפץ 

שפ .  ענקהוה  נתינה רש"ייוכפי    : (ב:הכ  'לשמ)  רש 
ּבו  " ל  ּנּו  בֶׁ דְּ והוא  ון  לש  –"  י  טובנדבה,  רצון  .  "לשון 

אמנם   כלומר, הוא  ּבֵ "  :כללי  הציווי  אֶׁ דַּ ֵני   לר  ּבְּ
ֵאל ר  שְּ יש  י  אבל  ל  תֵמאֵ "  :המשך לו  ",  יש כ  ר   א    ֲאשֶׁ

ּבו   ּנּו ל  בֶׁ דְּ י,   ולא מן)ממנו ר: דווקא אומ הווה ."י  ילַּ הכ 
ו ה תיקחהעין(-צרצייקן  תרו  ו,  הוא .  מתיאת  הוא 

ולא   הוא  למשכן,  תרומתו  לתרום  .  ראחֵ הראוי 
   העין.-של טוב ורומתת  תערכנמצאנו למדים מה רב 

דומה,   עטר,  פירש  באופן  בן  חיים    אור"הרבי 
הואש,  )שם(  "ייםהח  ה'  תהיה   ,חפץ  נדבה  "שכל 

  . "ינה עד שתקדם הנדבה בלביה הנת ולא תה מלב,  
הממשית  התנאי  הכלומר,   לפעולה  הנחוץ  מקדים 

הלב   נדבת  הוא  הנתינה  ליבו  בשל  שיהא  מחשבה, 
חפץ הנותן  שבכך    של  שהרי  ולא  כורחו,  בעל  ייתן 

ע  –  "רחמנא קס"ב,  שמות,  )זוהר,  בעי"  א  ּב   .(ב"ל 
שאינמכאן,   נובעת  תרומה  מהותי    רצוןמה  פנימי 

בלא    ה קרויה אלא "תרומה" בעלמא,של נתינה, אינ
השייכותשל  תוספת   רּומ  "  כינוי  יתְּ ואילו "ת   ,  
הטוב,של  תרומתו   הרצון  נקרא   בעל  השם  שם 

אל   המייחסּהכינוי הקניין של תוספת ויש לה  ,עליה
בשמחיתברך  שםה המובחר  מן  כמצווה  ובטוב  ,  ה 

 . לבב

כי כל אחד ואחד  אומר  "אור החיים"  עם זאת,  
תואר על  תרומה באופן שווה.    תתל  מישראל חייב

 :  הוא אומר  איש" כל"השם 

תהיה  ,פירוש )=בהשוו  שהלקיחה  שווה  אה 
ּנּו' אשר אתמ  ואפילו איש כל מאת לכולם( בֶׁ דְּ  י 

 
במכללת "אורות  אלישע הוא ד"ר ללשון ומרצה    יוסף * 

 ישראל", רחובות. 
י היקרים: ר' עמרם אלישע  וקדש לע"נ הורַ המאמר ממ**

שמח מימון   ,הבן  לבית  בשיה  בת  שבִויהודית  ז'  -, 
 . באדר יום פקודת שנתה

ּבו   מכ  היהת  ,'ל  שווה  ירבה  ולם,  לקיחה  ולא 
 ב(.  :ו כל פירושו) 1יב, ולא ימעיט הכילי הנד 

"כלומר,   רהמילים  ּבו    ֲאשֶׁ ל  ּנּו  בֶׁ דְּ ברמת " משמשות  י 
מישהו    ; ויתורכפסוקית  התחביר   שיש  למרות 

נדיב שהוא  רחב,  בעל  ט  לב   שליבו  פילנתרופ  בעי, 
מו כה  תרומ  תרוםהוא אמור ל, בכל זאת  טוב  רצון

פחותכולם,   יותר  לא  על   , ולא  העולה  ככל  ולא 
  .רוחו

האמנם   דברי  על  לתמוה  :  "חייםהאור  "יש 
 ? לכאורה הלב  נדבתם של רחביאת  מדוע אין לקבל  

אם  הואדרב  האדרב כלכלית  יש  אדם  ל!  יכולת 
  והציבור ולטובת  ים לצורכמוכן לתרוהוא  ו   ,גבוהה

שלא   למה  עליו,  שמוטל  למה  ממנו? מעבר  נקבל 
להכיררי  ה ולהודות    יש  טובה  ליבו לו  טוב  על    לו 

 ! כגובה תרומתו כפליים אף שבעתיים

ּבַּ שני   נתנו  מנת    האחד,ר:  ב  ד  טעמים  על 
במ  לאפשר  לכולם  שווה  הקודש השתתפות  ,  לאכת 

מדובר   עם    בצורכישהרי  של  קודש  בצורכי  ציבור, 
כן  ו בחירה,  ה שעל    תו תרומהא  תמן הראוי, אפוא, 

ישראלשל   משבטי  שבט  שאם   .שווה  כל    בעוד 
אינו מותיר לחברו הוא    יותר מזולתו,רם  האחד תו

ות לתרום דבר הנצרך למלאכת המשכן, ובכך  אפשר
להיות הזכות  את  ממנו  במיד  מונע  שווה  שותף  ה 

המשכן.הקודש    תתרומב   התורה  ואכן,  למלאכת 
י  בשבחםהעידה   היתרה של  היענותם  על  :  שראל 

מְּ " הַּ הוְּ אכ  ה   ל  ת  יְּ י ם   ה  ל  דַּ כ  מְּ  לְּ ת  הַּ ֲעשו  לַּ ה  אכ  ּה ל    את 
ֵתר הו  א: ול  ')שמ  " וְּ עד  במחנה   שרז(,  קול  העבירו 

יש "  :לבל יוסיפו העם לתרום עוד  א    א  הוְּ   יֲַּעשּו  ַאל  ש 
ש ּקדֶׁ הַּ ת  רּומַּ תְּ ל  ה  אכ  ל  מְּ ד  יא  ,עו  ב  ֵמה  ם  ע  ה  ֵלא  כ  י   " וַּ

 ו(.  :)שם

על  ,  לדרישה של תרומה שווה הוא  טעם נוסף
להסיר  מ ה את  נת  הרצון גאווה מכשול  ע להימנ  ; 
העלולה  מלכודת  מ הדעת  וזחיחות  היהירות 

טבעו של    שהרי כך הוא  .מנתינה מופרזת  עוררלהת
בהכרח דעתו    ,נצרךכאשר הוא עושה מעבר ל  ;אדם
זה  יש ב וכבר  ,  תומחשבב   ה עליו, לפחות במקצתזח

 
ש"זה  1 כזה  ְוהַ   ֹלאבאופן  ַהַמְרֶבה  ֹלא ֶהְעִדיף  ַמְמִעיט 

המהדהד בתודעתו   ,מן מפרשת ה" )זהו הפסוק ְחִסירהֶ 
רחב"ע   שמ-]על של  נצרכה    .[חי : זט 'פי  שם  גם 

 .קת(דוי מידתיות מ
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שכן  קלקו אומר:  ל,  תהכתוב  ֲעבַּ ל  השם  "תו  ּה   כ  בַּ   גְּ
  כלי המשכן תרומתם של  :  אף זו    זו    .ה(:זט  'ֵלב" )מש

ידי   על  ישרא הורמה  של  ו,  ל שבטי  נשיאי  תרומתם 
כתוב:  כ,  , לבגדי הכוהניםיםה למלבושמ  נתחֲ   העדה 

ם" א  ש  ּנְּ הַּ יאּו  וְּ ש    ֵהב  הַּ ֵני  ַאבְּ ֵני  ֵאת  ַאבְּ ֵאת  וְּ ם  הַּ
ים   לֻּא  מ  ןהַּ חשֶׁ לַּ וְּ ד  ֵאפו  )שמל  הז(כ:הל  '"  אור ". 

א( "ע  ה ע   יומאי,  בבלסביר על פי הגמרא )ה  "חייםה
המילואים    כי ואבני  השוהם  עננים "ה  –אבני 

היא  םהביאּו כוונתו  הכב".  שהקיפולענני  את    וד 
ומעלה  ישראל מטה  רוחות,  כדרך מארבע  שלא   ,

במדבר שהותם  במהלך  עול  .הטבע,  כך  ה  משום 
שבט של  תרומתרומתם  על  ישראל  הי  נשיאים ת 

ב הובאה  :חינותמשתי  הנשיאים  בלא  (  1)   תרומת 
סרון כיס. מה שאין כן הדבר בלא חו(  2)  ל וטורחעמ

ישראלשל  בתרומות   הכלים    ,שבטי  את  שהביאו 
הוצאות  ב(  2)צער וביגיעה  ב(  1)  בדרך הטבע   משכןל

האישי ממונם  לרבותא  , ובהפסד  כך    .תרתי  משום 
מר זה  במקרה  התורמים  של  שכרם  שכרם  על  ובה 

חכם )  אא הֵ של הנשיאים, שהרי כבר לימדנו בן הֵ 
פ"כי    (מתקופת הזוגות א  ּוםלְּ ֲער  א   צַּ ר  )ַאגְּ פרקי " 

   ב(.ה, כ אבות

ב "ב.   ן   טו  י  ב    הּוא   עַּ ך יְּ , לרבות הפוסח  ט( :ב כ   ' )מש "  ר 
ל  ֵתי   עַּ ים   שְּ פ  ע  סְּ  ! (מל"א יח:כא )   הַּ

כשמו כן  .  זרה  עובד עבודה היה  ישראל  מלך    אחאב
אב  "גיסא, ו  ד)=עבד השם( מח  "אח לשמיים"  :הוא

כוכביםלעבוד מאידך  )=ע  "ת  אלילים(    גיסא ובד 
סנהדרין צדדים ב("ע  ב ק  )בבלי,  לו  היו  כלומר,   .

והדברים   ולכאן,  ישראל,   בית  לכל  נגעולכאן 
יםבס  פסחוש פ  הסע  שתי  על  ממנו    וקחול  2,יבתו 

על    .המעלהשלילית בשל מעמדו רם    אישית  הדוגמ
)מל בכרמל  האש  במבחן  אליהו  הוכיחם    "א כך 

אם ב("ע  בק)ין  סנהדר)  שואלתהגמרא    .א(כ:חי  ,
ך ישראל בכבודו ובעצמו היה עובד עבודה זרה,  מל

כתו? אם אנחנו ימיו על ממל את  השם  האריך  מדוע  
כל   היום,  השםאיש  עד  ב  ירא  ואומר:  קם  בוקר 

דֶׁ " י  המו  פ    ֲאנ  ך  נֶׁיָךלְּ לֶׁ י  מֶׁ י ם  חַּ קַּ ת  ,  וְּ רְּ ֱחזַּ הֶׁ י  שֶׁ י   ּב  ת  מ  שְּ   נ 
ה ל  מְּ חֶׁ ה,  ּבְּ ּב  ָך  רַּ תֶׁ  ,מת זאת, מלך ישראל, ולעו"ֱאמּונ 

ובעצמו, לפסל    בכבודו  ומודה  משנתו  אף וניעור 
וצידון,  צור  לאלילי  השאירו  מדוע    3משתחווה 

זכותלוהים  -א באיזו  ש"פעמים נכון   ??בדרגתו? 
לרשע" משחקת  ברכות  שהשעה  ב; "ע  ז  )בבלי, 

וכי לית דין ולית  אך '  ב, דעת רבי יצחק(,ע"  ו  מגילה
  שאל ש  כפי  ?טים בארץ לוהים שופ -אין א  כי? ו'דיין

הראשון  ל  ֵפטֲהש  "  :אבינו  ץה    כ  ה   ֹלא  ָארֶׁ ֲעשֶׁ   יַּ
ט פ  שְּ   ליו עששמדובר בעוון  וביותר    ,ה(כ:חי'  )בר?"  מ 
יעבור!"ה"ע  הרמב"םפסק   ובל  "ייהרג    )הלכות  : 

ה,   פרק  התורה,  ב(הל יסודי  ועודכה  בהיות    ,?! 
הארץאחאב   דוגמ  הוא  שליט  אישית    המשמש 

המעגל לכל  שהוא  שלילית  החברתיים  ולש  חים 
 !  לכל בית ישראל מעשה ול ,עליהם

המוצעות   התשובות  רבותינו  אחת  בדברי 
השליליים  ,היא  בגמרא מעשיו  לצד  לו  גם    שהיו 

 
ובלשון    2 יוון,  בלשון  "עבודה  סינקרטיזם  ההלכה: 

מחשבותשת  ; בשיתוף" השם    : י  עבודת  מחשבת 
 .  יםומחשבת עבודת אליל

רורה, בתו  זאת בהשפעת אשתו איזבל המרשעת הא  3
 ל מלך צידונים.  של אתבע

חסד   וביותר  שמעשי  נקט,  תלמידי  כלפי    –אותם 
א  (,!)חכמים זרה מובהק!  ף  על  עובד עבודה  היותו 

מגלה   כי  הגמרא  תלמידי אחאב  כשהיה  לנו  רואה 
"וותרן  גם  בעין טובה,    ים היה מסתכל עליהםחכמ

על כן כיפרו לו  ו,  נכסיומהנה אותם מ בממונו היה" ו
זו  בכל זמן שנקט  .  מחצית עוונותיו לא נגע  הנהגה 

ה שאדם מודד, "במידבו השם יתברך לרעה, שהרי  
ויותר(.מ  בה א,  סוטה  )ירושלמי,  לו"    אנו   ודדים 

ק  וזיחלשל נדיבות הלב  מה רב ערכה    ,אפוא  ,רואים
 ור תומכיה. התורה ולאיש

שקלקלו  ג.   נתקנו!"    –"בדבר  תיקון  א   –בו  ופני 
 החטא במחשבת רבותינו  

נדרש ה  ,עוד  מעשה כי  על  כפרה  אלא  אינו  משכן 
שקלקלו   בדבר  ובו  בו    –זהב  ה  שיטיבתכ  –העגל, 

כך   זְּ נתקנו.  "יבוא  הוא:  ברוך  הקדוש  ב  הַּ "אמר 
זְּ  על  ויכפר  העגלהַּ המשכן,  רב  "ב  פקודי,   ה)שמות 

נ ו(. א,  פרשה  מידותיו    סעיף  ש"אין  של  ללמדך 
ודם בשר  כמידת  הוא  ברוך  מכה   ,הקדוש  שהוא 

הקדוש ברוך הוא במה  אבל    ,רטייה ומרפא ב  אזמלב
יקהל, פרשה  ו  " )שמות רבההוא מרפאה  שהוא מכ 

הראשון   אדם  אצל  היה  כך  ג(.  שקלקלו  וחוה,  נ, 
ובאמצעותו   ממנו  ונתקנו  הדעת  מעץ  באוכלם 

)בתו תאנה  עלי  הפרם  רש  יאכך  לברדעת   , ז:ג  '"י 
  . ו, ו(ט  בראשית רבה מדרש  ב  נמצאותר הדעות  וית

היה   )שמגם  כך  מרה  הקדוש  ו"ט  'במי  שריפא   ,)
מר   הוא  )ברוך  מר  במר  עץ  ו  א   זיתכגון  בענף 

"וכן אתה מוצא במימי  4,על ידי משה רבנו (הרדופני
יריחו  ,אלישע" מי  צלוחית באמצעו  שהמתיק  ת 
   : דון דידןבני. אף ('ב בל"וקא )מדו  מלח

כתיב   "מה  קלקלה?  קפ  באותה  ֵמי    ּורְּ זְּ נ 
בּז  הַּ  לב:ב)  !"ה  ה  ,(שמ'  נזמים.  ומה  ביאו? 

וכשעשו המשכן עשו אותו נדבה. ומה כתיב?  
נדיב הבי  "כל  ונזםלב  וכומז".   או חח  טבעת 

 .  נתרצה להםנזמים חטאו, וב נזמים ב

צווחו הקודש  הושערוח  ידי  על  י ה   :)ב:א(  ת  ה    "וְּ
מְּ  ר  קו םּב  ם  ָאֵמריֵ   ֲאשֶׁ הֶׁ י  ֹלא   ל  מ  ם  עַּ תֶׁ ם   ֵיָאֵמר  אַּ הֶׁ  ל 
ֵני י" )שמו לאֵ  ּבְּ   ו(."ת רבה, פקודי, פרשה נ"א, סח 
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   בדוא"ל.
 בר אילן סיטתאוניבר -בועי  הדף הש 

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

 
נ,  הדע  ווראמ4 ד; מות השונות בעניין זה בשמות רבה, 

 תנחומא, בשלח, כ"ד.  
 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

