
 צדקה תרומם גוי
המשכן היא גם ההמשך למתן תורה כדעת הרמב"ן שרואה את הקמת  הקמת  הקמת  הקמת  

הקמת המשכן כהמשך טבעי למתן תורה שהייתה כמו חתונה בין 

הקב"ה לעם ישראל וחתונה צריכה המשך בהכנת מקום מגורים לחתן 

ולכלה , וגם התוצאה של חטא העגל כדעת הספורנו החושב שבאמת 

בשעת מתן תורה לא הייתה תכנית להקמת המשכן כי באמת כל בית 

בישראל היה מקום למפגש בין הקב"ה לאדם מישראל ולא היה צורך 

בבית מיוחד ,והמזבח היה צריך להיות מזבח אדמה ולא מזהב ! אבל 

אחרי חטא העגל נפגם הבית היהודי והיה צורך בבית מיוחד ודווקא 

 עשוי מזהב !

עברו בעת היותנו במוסקבה בגלות בשנים  בשנים  בשנים  בשנים   

יות להרחיב דברים  לנו הזדמנו ו  אדום הי

 במשמעויות אלו .

לכאורה בין שני דעות אלו יש מרחק כמו בין כי  כי  כי  כי  

שמים וארץ ! פירושו של הרמב"ן לוקח אותנו 

אל אחת הפסגות הגבוהות של עם ישראל , היא 

הפסגה של הר סיני עליו ניתנה תורה לעם 

ישראל ונשלמה תכנית בריאת העולם , זאת 

הייתה שמחת הנישואין בין הקב"ה ועם ישראל 

ואפילו הזוהמה שהטיל הנחש הקדמוני באדם 

הראשון ובחווה , וחז"ל אמרו עליה שישראל 

בעת שעמדו למרגלות הר סיני פסקה זוהמתן , 

בעוד שחטא העגל החזיר את העולם אחורנית 

 לזרועות הנחש ושוב נזדהמה נשמתם ! 

אם נשים לב למה שאמרו חז"ל שעשיית אבל  אבל  אבל  אבל  

העגל הייתה ממש באותו הרגע שמשה רבנו 

קבל את הלוחות וזאת אמת למרות המרחק 

העצום שהיה באותו הרגע בין משה רבנו מקבל 

הלוחות לבין האנשים שסגדו לעגל ומדוע 

התחברו שתי התמונות לרגע אחד ? דווקא 

 לאותו רגע ? שאלה זאת גורמת לנו לסחרחורת !

וחשבנו לנכון לומר שיכול להיות ואולי גם 

מסתבר לומר כך שאם משה רבנו לא היה מקבל 

את  הלוחות גם חטא העגל היה נמנע ! ואפילו 

חשבתי שמורי ורבי אמר כך . המדרגה שעם 

ישראל זכה לה באותו זמן של קבלת התורה והלוחות הייתה כל כך 

גבוהה וכנראה יותר מדי גבוהה שהם לא יכלו לקבל את הלוחות ועשיית 

העגל הייתה ההתפרצות של הקושי ולכן גם היה הכרח שהלוחות 

 ישברו !

זאת הכול היה כדאי ! קבלת הלוחות על ידי משה רבנו וחטא העגל ובכל ובכל ובכל ובכל 

הנורא והמחיר שהם שילמו עליו בצורה של שבירת הלוחות , הכול היה 

כדאי ! הלוחות השבורים למרות שהם היו שבורים הרימו את עם 

ישראל למדרגה גבוהה ועצומה שעד היום אנחנו נהנים מהם . לא על 

חינם אמרו חז"ל שלוחות ( והכוונה ללוחות השניים ) ושברי לוחות 

מונחים בארון ! ולמה יהיו מונחים שם כשהם שבורים ? למה לא יפנו 

 אותם לגנזך ה"שמות" כמו שאנחנו עושים לספרים שבלו ? 

רבנו החליט לשבור אותם מדעתו אבל הסכימה דעת הקב"ה עם משה משה משה משה 

מעשה זה , וזה היה נגד דעת כל הזקנים של הדור שחשבו שהלוחות גם 

אחרי חטא העגל הם ערכיים ושאסור לשבור אותם ומשה רבנו שבר 

אותם מדעתו הפרטית כי הוא חשב שעדיפים לוחות שבורים שכולם 

רואים את השברים ומרגישים את השבר מלוחות עם סדק קטן שאפשר 

לא לראות אותו ולא לדעת שהוא נמצא אבל לכן גם לא יהיה מאמץ 

 לתקן משהו בלב שלהם ...

הלוחות השלמים היו סמל ללב שלהם כפי שהיה במעמד הר סיני ! כי  כי  כי  כי  

שלמות שאין דומה לה . אבל השבורים חצבו דווקא בגלל שבירתם 

דרגת הלוחות שמירת  עבודה חדשה לעם לישראל . במקום לעבוד על  

. אלפי שנים תימשך עבודה זאת ! אבל  בנייתם מחדשיעבדו מעתה על 

 זה כדאי .

שאדם הראשון גורש מגן עדן ונשלח לעבודה חדשה של בניית גן וכמו וכמו וכמו וכמו 

העדן בזיעת אפיו, עבודה שתמשך אולי אפי שנים , כך חשב משה רבנו 

שעם ישראל יבנה מחדש ושוב בזיעת אפיו את 

הלוחות השבורים ויכינו לב חדש לעם ישראל 

 בדרך העבודה האת .

הדברים האלה שמענו ממורי ורבי זצ"ל וכך את את את את 

הוא הבין את מה שאמרו חז"ל במסכת מנחות 

דף צ"ט שכך אמר רבי שמעון בן לקיש "פעמים 

שביטולה של תורה זהו יסודה . כלומר שדבר 

שנראה כמו ביטולה של תורה כמו ששבירת 

הלוחות נראים הוא באמת ייסודה של תורה !  

שנאמר למשה רבנו וכתבתי על הלוחות את 

הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר 

שברת " ורבי שמעון בן לקיש  מדייק בלשון 

הקב"ה שאמר למשה "אשר שברת" כלומר 

 יישר כוחך ששיברת ...!"

היו הדברים שהתבררו אצלנו בעבר בעת כך  כך  כך  כך  

 שבתנו בגלות אדום בבירת הכפור והכפירה .  

נוסיף בס"ד פן נוסף לדברים אלו ויהיו היום  היום  היום  היום  

לכבודה   –כך אני מקווה    –הדיבורים  החדשים  

 של תורתנו הקדושה .

יתרו היא פרשת מתן תורה כשהתורה בפרשת  בפרשת  בפרשת  בפרשת  

ל  שרא ם י ת ע ל הפחד שתקף א ת ע מספר

בראותם ובשומעם את הקולות ובראותם את 

ם  לה ם  ר ג ש מה  ן  ש ע ר  ה ת ה א ו ם  י יד לפ ה

להתרחק מהר סיני מרחק רב של שנים עשר מיל 

ואפילו פרחה נשמתם והיו זקוקים למלאכים 

שיעשו בהם החייאה עד שחזרו לעמדות שלהם , מביאה התורה את 

תשובת משה רבנו להרגעת הרוחות . וכך אמר משה רבנו : "ויאמר 

משה אל העם אל תיראו . כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים וכו'"  

כותב שם רש"י "לגדל אתכם בעולם שיצא לכם שם באומות . " ועוד 

 לשון הרמה וגדולה ". –מוסיף רש"י  בהסברת המושג "נסות" 

מלבד מתן תורה בעצמו   –מבינים מזה שלעם ישראל היה חשוב  אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

גם   –שהביא לעולם את עשרת הדברות שהן המפתח לכל התורה כולה  

לדעת איך ישפיע מתן תורה על המעמד של עם ישראל בעולם ובין 

האומות שלו . כנראה זה נושא חשוב עד מאד ואנו חוזרים על זה 

מכל בהרבה הזדמנויות כמו בברכת התורה שם כתוב אשר בחר בנו  

את תורתו ! או גם בקטע התפילה שם אנו משבחים את לנו ונתן העמים 

ונתן   והבדילנו מן התועים הבורא ית' באמרנו "ברוך א' שבראנו לכבודו  

 תורת אמת " והדבר הזה חוזר ונשנה במקומות רבים  !לנו 

ח ש י ב ו ת ה  ש ל  ת ד מ י ת  ו א פ י ל ו  ח י צ ו נ י ת ! אדם   –כלומר  כלומר  כלומר  כלומר  

יוצא לרחוב ובודק  את מצב העניבה שלו כי הוא דואג על המראה 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
  

3 

 

אדם יוצא לרחוב ובודק  ”

את מצב העניבה שלו כי 

הוא דואג על המראה 

החיצוני של עצמו  וחשוב לו 

לא רק מה הוא באמת אלא 

גם כיצד מסתכלים עליו .  

שאינן זזות בלי  –נשים 

 -להתבונן בראי על עצמן 

מבינות אותי ברגע זה אולי 

יותר מהגברים ! אדם נברא 

! זאת  דמותבצלם וב

השאלה השנייה שנשאלת 

כל יולדת , הראשונה כמה 

הוא שקל בעת הלידה 

 ?” והשנייה למי הוא דומה 



החיצוני של עצמו  וחשוב לו לא רק מה הוא באמת אלא גם כיצד 

 -שאינן זזות בלי להתבונן בראי על עצמן    –מסתכלים עליו .  נשים  

!   דמות מבינות אותי ברגע זה אולי יותר מהגברים ! אדם נברא בצלם וב 

זאת השאלה השנייה שנשאלת כל יולדת , הראשונה כמה הוא שקל 

 בעת הלידה והשנייה למי הוא דומה ?

כשאנו מגיעים לפרשת השבוע אנו פוגשים שוב את הקוד החשוב והנה והנה והנה והנה 

והקוד הזה מתנוסס בשם של    –הזה שכתב רש"י לשון הרמה וגדולה  

הפרשה היא פרשת  ת ר ו מ ה . הקב"ה מבקש מעם ישראל "ויקחו לי 

". ולמרות שאנו ממהרים להבנה פשוטה של המילה "תרומה"   תרומה 

שהיא במשמעות של פתיחת הכיס והפרשת ממון למטרה חשובה 

 –לא הרבה    –שזאת באמת המטרה הסופית , אבל ננסה להתעכב מעט  

ולחשוב שמדובר פה לא רק על הפרשה ממונית שעליה אפשר מעט 

לתמוה כי למה באמת הקב"ה שהוא עשירו של עולם ככתוב "לי הכסף 

כי הנה עד אתמול הם   -אולי קצת מסכנים,   -ולי הזהב"  יבקש מיהודים  

להפריש מארנקם הדל כסף   –היו עבדים ומה שקנה עבד הרי קנה רבו  

לבנות בית לקב"ה ?  ואני מתעלם ברגע זה בצורה לא יפה על האמת 

שהם קיבלו פה הזדמנות לכפר על פתיחת הכיס לעגל הזהב שזה היה 

קטרוג גדול על עם ישראל , אבל יכול להיות שהם באמת לא היו עניים 

ממש כי כידוע הם "רוקנו" את מצרים ! וההבטחה האלוקית לאברהם 

 אבינו דיברה במפורש על "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול " !

לבקשת הקב"ה להתרים את בני ישראל לבנין המשכן יש ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

הסברים  עמוקים נוספים  והרבה נמצא במפרשי התורה בנוגע לשאלה 

 זאת .

מלבד הבנה פשוטה זאת מותר לנו להבין שהם קיבלו דרך מצווה אבל  אבל  אבל  אבל  

זאת הזדמנות להרים את עצמם ! המילה "נסות" שהופיעה במתן תורה 

ושרש"י תרגם אותה למשמעות של הרמה חוזרת כאן שוב אבל להרמה 

של עצמם ! ירימו את עצמם אלי ! כלומר שהקדוש ברוך הוא יהיה 

כלומר יקחו אותי וזה יהיה להם תרומת   –השאיפה שלהם ! יקחו לי  

 עצמם אלי !

    ב.ב.ב.ב.

רק לרגע קט ביקשתי לחשוב שלא מדובר פה  על הפרשה ממונית , אבל אבל אבל אבל 

לפחות לממון   –כי יכול להיות שלמרות שהרוב שלנו קשור לממון שלו  

וחז"ל דיברו ברור ש"למה נקרא שמו כסף ? מפני שהכול נכספים  -שלו 

אליו", אבל הנה המילה כסף יש לה גם משמעות של בושה , ולכן  בכל 

זאת אין דרכו של אדם להודות בפני רבים עד כמה הכסף חשוב לו  ועד 

כמה הוא משתוקק אליו . א י ן  ד ר כ ו  ש ל  א ד ם  ל ה ת ג א ו ת  ב ת א 

ו ו ת  ה מ מ ו ן  ש ל ו !  לכן הסטתי את נושא התרומה לגבהים 

שמימיים. אבל כאמור רק לרגע קט בקשתי את זה , כי באמת הנושא 

הוא שמירת הממון שלי , אבל תאווה זאת משתנה לחלוטין כשמדברים 

על פתיחת הכיס והארנק למטרות שאינן קשורות לאדם הדואג לעצמו 

ושומר את ממונו , אלא כשמדובר על נתינה בשביל אחרים או למטרות 

 ציבוריות . 

משלי כתב שלמה המלך ע"ה כך :"צדקה תרומם גוי וחסד בספר  בספר  בספר  בספר  

לאומים חטאת" . יש לחז"ל התייחסות למה ששלמה המלך כתב שחסד 

לאומים חטאת אבל יש הבנה נוספת והיא מתבארת במשנה בפרקי 

אבות בפירוש רבנו יונה  שיש הבדל עצום בין צדקה שאדם מישראל 

מקיים על ידי נתינה לעני לבין החסד שאומות העולם מגלות מפעם 

 לפעם . 

יונה מכניס מילה קטנה בתוך הפסוק וכאילו כתוב בפסוק "וחסד רבנו  רבנו  רבנו  רבנו  

 חטאת"   וכך משתנה ההבנה מקצה אל קצה ! –כמו  –לאומים 

גוי .   לרומם שעם ישראל מגלה באמצעות מצות הצדקה בכוחו  החסד  החסד  החסד  החסד  

צדקה מרוממת אדם ועם. אבל חסד לאומים הוא רק כמו חטאת שאדם 

מקריב בשביל להקנות לנפשו רגיעה כי הנה הוא עושה משהו לכפרת 

נפשו ! לגויים אין מושג מחסד אבל הם מבינים  בצורך להתכפר . מכאן 

ההסכמה של הגרמנים לשלם פיצויים לנפגעי השואה . באמת יש להם 

על מה להתכפר ולפעמים הם גם מרגישים  בזה , ואז מתעוררת בנפשם 

מחשבה של הטבה לזולת . אבל הכול בשביל כפרה ורק בשביל זה ! 

כנראה שהשקטת המצפון והרגעת רוחות אשמה היא דבר שכדאי לבני 

 אדם ואף כאלה שלא קיבלו תורה להשקיע את כספם בעבורה !  

כשהיא מדברת על מתנות כהונה היא מדברת על "כן תרימו גם התורה התורה התורה התורה 

אתם" , כלומר חזרה לשדות ההרמה,  או כשהיא פונה לאנשי המלחמה 

שחזרו ממנה היא כותבת "והרמותם מכס לה'". תמיד החזרה למושג 

של הרמה  כי חז"ל ידעו את הסוד  שאדם ניכר בכיסו . אפשר להכיר בן 

אדם מישראל כשרואים איך ידו קלה בנושא של מתן צדקה לעניים 

 והוא לא קופץ את ידו ממטרה זאת , אלא הוא ממש רודף צדקה וחסד !

הגויים לא יודעים על דבר זה . זה היה חידושו הבלעדי של אברהם א' 

שנטע אשל בבאר שבע והזמין לאשל שלו כל רעב וכל מר נפש . העולם 

היה עולם סדומי ! תורת נמרוד שלטה בכל . חסד היה דבר שהיה אסור 

בתכלית . חסד היה פשע ! לבי אומר לי שאפילו בזמנינו שאפשר לדמות 

שהעולם נהיה מתורבת יותר ויש אגודות חסד של נוצרים אין זה חסד 

 אלא כמו שהבאנו מרבנו יונה שחסד לאומים כמו חטאת .

עם ישראל ידע את סוד הנתינה שהיא מרוממת אותו ולכן מצות הקמת 

המשכן היא דווקא בדרך זאת של "ויקחו לי תרומה" וזה היה חינוך 

שבנוי על מה שאמרו חז"ל ישראל נתבעים ונותנים . אבל בניגוד לבן נח 

שאם הוא הפריש סלע לצדקה במטרה של רכישת זכות לבנו החולה 

והנה הבן החולה מת לדאבון לב מכיריו ואז מצטער הגוי על הסלע שנתן 

לצדקה ואף מבקש שיחזירו לו את הסלע כי הוא חשב על הנתינה רק 

למטרה של תחיית בנו החולה , הנה בישראל אין נוהגין כך . והסלע 

שניתן למטרת החייאה יישאר ביד מקבל הצדקה ולא יתבעו אותו ממנו 

ולמה ? כי "ישראל לבו לשמים"! . הוא התנדב במטרה של התחברות עם 

הקב"ה היושב בשמים ואת זה הוא שומר לעצמו גם אם בנו החולה 

 מת !

זה מתברר יפה בחודשי אדר  הבאים לקראתנו . מצות היום כמה  כמה  כמה  כמה  

משלוח מנות ומתנות לאביונים . מכל הלב וביד רחבה . מצוות יהודיות 

 בשלמות . 

    ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר .ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר .ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר .ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר .

 

שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתר

 

המחשבה על זה שבעזרת כסף אפשר לקדש אישה כתבתי ביומני :  כתבתי ביומני :  כתבתי ביומני :  כתבתי ביומני :  

ואפילו לבנות באמצעותו בית מקדש מטריפה את הדעת . אני מתכוון 

לקשר בין ממון לקדושה ! כי הרי מה זה כסף ? הבל הבלים ! ובכל זאת 

הוא קונה אישה והוא בונה מקדש ! פלאי פלאים ! ממון שמתקדש ! 

  קדושה שמתפשטת על שדות החול והופכת אותם לקודש !

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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