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תורה ממרום -פרשת תרומה

לקט מדרשי חז"ל
מאת  :עזרא מרום
" .1וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת" .שלש דרגות בנותני התרומה
כמעלות הזהב ,הכסף והנחושת .המעלה הגבוהה ביותר היא זו הנרמזת במילה "זהב"= זה
הנותן בריא ,דהיינו הנתינה בלי אינטרסים ומתוך רצון לתת .בדרגה פחותה יותר נמצאת תרומה
שניתנת מתוך אינטרס להגנה על האדם כעין פוליסת ביטוח כנרמזבאותיות המילה "כסף"= כסף
סכנה פודה .המעלה הנמוכה ביותר רמוזה במילה"נחשת"= נדבת חולה שיאמר תנו .במקרה זה
האדם נותן רק כאשר הוא חולה ולא מסוגל להינות מנכסיו וכספו ואז מבקש שיתפללו
עליו וינצל בזכות הצדקה.
.2אמר רבי אלעזר  :גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבנו .במעשה העגל
אומר משה (דברים ט,ט) :יגורתי מפני האף והחימה( דהיינו פחדתי מכעסו
של הקב"ה ) ואילו בעושה צדקה נאמר במשלי כ"א ,י"ד  :מתן בסתר יכפה אף.
(פירוש :ישכך ויבטל את הכעס).
 .3אמר רבי יצחק מהו שנאמר רודף צדקה וחסד ימצא חיים ,צדקה וכבוד"?
(משלי כ"א,כ"א) .לומר לך :כל הרודף אחרי הצדקה הקב"ה ממציא לו מעות
ועושה בהן צדקות .ואמר רבי יצחק :כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות,
והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות ".
 .4רבי אלעזר בן עזריה אומר גדולה היא המלאכה שלא שרתה שכינה בישראל עד שעשו מלאכה
שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם .רבי עקיבא אומר גדולה היא המלאכה שהרי הנהנה בשוה
פרוטה מן ההקדש מביא מעילה וחומשה (משלם כל מה שמעל בתוספת חמישית מערך המעילה)
ומביא קרבן אשם בשני סלעים ואילו העובדים בבית המקדש נוטלים שכרם מתרומת הלשכה
(מתרומת הצבור לצרכי המקדש).
 .5כתוב אחד אומר ":והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה ופניהם איש אל אחיו "
(שמות כ"ה,כ) וכתוב אחד אומר על הכרובים "ופניהם אל הבית" (דברי הימים ב)
לא קשיא :כאן בזמן שישראל עושים רצונו של מקום וכאן בזמן שאין ישראל עושים רצונו של
מקום .ביאור :כאשר ישראל עושים את רצון ד'  ,הכרובים פונים איש אל אחיו,
אך כאשר ישראל לא עושים רצונו של מקום הופכים הכרובים את פניהם לבית כסימן להתרחקות
והסתרת פנים של ד'.
" .6ועשו ארון עצי שטים...וצפית אותו זהב טהור ,מבית ומחוץ תצפנו" (כ"ה,י)
אמר רבא :כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם( תלמיד חכם חייב
לשאוף לשלימות מבית ומחוץ בדומה לארון שבמשכן שהיה מצופה מבית ומחוץ
בזהב טהור.
" .7ועשית את הקרשים עצי שיטים עומדים" (.כ"ו,ט"ו) .למה עצי שטים? לימד הקב"ה דרך ארץ
לדורות שאם יבקש אדם לבנות את ביתו מאילן עושה פירות אומרים לו ומה מלך מלכי המלכים
כשאמר לעשות לו משכן ציוה לבנותו מעץ שאינו עושה פרי ,אתם לבנין ביתכם על אחת כמה
וכמה ! .ומהיכן יו הקרשים? .יעקב אבינו נטע אותם .בשעה שירד למצרים אמר לבני ישראל
עתידים אתם להיגאל מכאן ועתיד הקב"ה לבקשכםשתעשו לו משכן .עימדו וניטעו ארזים מעכשו
כדי שבשעה שיאמר לכם הקב"ה לעשות לו משכן ,יהיו הארזים מוכנים לכם .מיד עמדו ונטעו.
זהו שנאמר" :את הקרשים " דהיינו אותם הקרשים שהתקין להם משה.
לעילוי נשמת
אבי מורי יוסף חיים בן מסעודה ,צפורה לאה בת שרה רחל ,לימוט לאה בת שרה
יונה טויבע בת משה גרשון הכהן ,אברהם בן יצחק ,דוד טרנר בן משה פנחס ז"ל .ת.נ.צ.ב.ה

