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 פרשת תרומה                                           

 ו"תשע                                               

 

   ]ד"תרמ[תרומה ' פר א"שפשיעור ב[

  ]ם בשנים קודמות-בינמסר 

        

אל תעזובו את , במדרש כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו

בפשטות נראה שהמדרש מתכוון שלא 
א בא לבאר מהלך מעמיק יותר 

שאדם לא ילמד את , כלומר –אל תעזובו את המקח 
אלא בכל פעם שאדם , כחמור נושא ספרים לידיעה בלבד

דרך חיים  איזו, ת עצמו מה התורה לימדה אותו
 ובו את המקח שהתורה יכולה לתת לכם

וכמו כן מבארים בשם . אחד עימו
הכוונה היא שכשאדם  ',חכמת המסכן בזויה

, ה"י –נמצא במסכנות צריך להפעיל את החכמה שלו להפנים שבזו 
ה מחיה את "ואם האדם יחפש היכן הקב

ואת  .ז לצאת מהמצב הזה מאפילה לאור גדול
ה בהמשך "איא כפי שנבי' הכח הזה האדם מקבל מהתורה הק

יש בו  יש בו זהבמקח שנתתי לכם 

י התורה "שע' פי': א"ובשפ .'וכו 
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        לקחלקחלקחלקח    ––––למוד למוד למוד למוד לללל
        

במדרש כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו"

בפשטות נראה שהמדרש מתכוון שלא  ...'המקח שנתתי לכם וכו
א בא לבאר מהלך מעמיק יותר "אך השפ. 'לעזוב את התורה הק

אל תעזובו את המקח . בדברי המדרש
כחמור נושא ספרים לידיעה בלבד' התורה הק

ת עצמו מה התורה לימדה אותולומד צריך לבחון א
ובו את המקח שהתורה יכולה לתת לכםוזהו אל תעז. ת"בעבודת השי

אחד עימו והיתה ו"בקב וידבקתכדי ש
חכמת המסכן בזויה'הפסוק  את' הק ט"הבעש

נמצא במסכנות צריך להפעיל את החכמה שלו להפנים שבזו 
ואם האדם יחפש היכן הקב, ה נמצא שם"כלומר שהקב

ז לצאת מהמצב הזה מאפילה לאור גדול"יוכל עי המצב שלו
הכח הזה האדם מקבל מהתורה הק

  .הדברים
  

מקח שנתתי לכם " ,הם המשך דברי המדרש הן

 "כסף יש בו שדות יש בו כרמים

                                                                            

                                                                                               

                                                               

                                                            

                                                 

                                           

 

 

 

 

 ד"בס

        מאמריםמאמריםמאמריםמאמרים

 ויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומהויקחו לי תרומה
בשם  .לשמי –י לי "וברש
מאיר ' ק ר"הרה

, ע"זי שלאןמפרמי
מבארים כי כשאדם 
נותן צדקה רמוז 

י "ה ע"בעשייתו שם הוי
יא שידו של נותן ה
, ד"כנגד האות יו

האות והמטבע כנגד 
ידו של העני . א"ה

הפשוטה לקבל את 
הצדקה הינה כנגד 

וחמשת , ו"האות וא
. א"ה אצבעותיו כנגד

אך כל זה טוב ויפה 
אם האדם הקדים ונתן 

אך אם , את הצדקה
 העני מבקש מקודם 



יכולין ליקח הטוב ולהעלות כל הדברים שבעולם למצוא הטוב 

יתכן שיש לאדם ', דעת קנית מה חסרת דעת חסרת מה קנית' .'שבהם
וכל זאת משום שלא מחפש את , הכל אך אין לו כלום וכן להיפך

י כל "ת ע"שלו עם השילמצוא את נקודת הקשר  – התכלית שהיא
היא האמצעי לחבר את האדם ' התורה הק. בהם המצבים שעובר

  ...יםהן בכסף הן בזהב הן בשדות הן בכרמ, ע"תמיד לרבש
  

משנכנס אדר מרבין ' 'ידועה הגמ, אנו נכנסים לחודש אדרכעת 
לא כתוב משנכנס אדר שמחים ', אם נדייק את לשון הגמ', בשמחה

להרבות  בכמות השמחהכלומר לא  –אלא מרבים בשמחה , הרבה
אם נשים לב  .איכות השמחהאלא להעלות ולהרבות את , שמחות

, תקופה זו דווקא תקופה לחוצה יותר משאר ימות השנה הרגילים
... 'הכנות שונות לחגים הממשמשים ובאים בחודשי אדר וניסן וכדומ

שמשהו חמץ בפסח הוא איסור , צדיקיםבשם וכבר אמרו בדרך צחות 
כ היכן אנו מגלים "א, ן אמנם משהו כעס הוא איסור דאורייתאדרבנ

לדעת שבזמנים האדם אלא על '? את ריבוי השמחה שמדברת הגמ
הם הזמנים בהם , ה ניסים גדולים לעם ישראל"אלו בהם עשה הקב

י שאדם מתכונן לכך "וע ,מתעוררת כל שנה ההארה מאותם הניסים
יוחדים להעלות את ומפנים את הזמנים הללו יכול לקבל כוחות מ

מדים מדוד אנו ל? מה זו שמחה. השמחה הפנימית שלו בכל מצב
כמו תינוק ששמח בכך  ',כגמול עלי אמו' ה ששמחה היא"המלך ע

שאמו מרימה אותו ומטפלת בו ודווקא במקומות ומצבים שאינו יכול 
כך האדם בכל מצב יכול לקבל שמחה פנימית אם , להסתדר לבד

ה תמיד נושא אותו בכל מצב ומוליך אותו "קביפנים את הנקודה שה
אז האדם מקבל שמחה פנימית כי הוא תמיד חי את . בדרך בטוחה

עניין זה אנו מוצאים גם בדברי הפרי הארץ . הקשר הזה בינו ובין בוראו
פושעי ישראל מלאים 'ל "ע שמביא באחד המכתבים על מאמר חז"זי

ומבאר ? הם פושעיםכ יש לתמוה מדוע נקראים "א', מצוות כרימון
וחיסרון השמחה במה , משום שאין הם שמחים במה שיש להם

עוד . ה נותן לאדם הוא חיסרון בכל המהלך של תכלית האדם"שהקב
א בשמחה ובטוב "יען אשר לא עבדת את ה"מבארים על הפסוק 

לשים את הדגש ' ויש לכאורה לתמוה מה ראתה התורה הק ,"לבב
הלא ישנם מספיק עבירות , תקללודווקא על ענין השמחה כטעם ל

  ?יותרחמורות 

        מאמריםמאמריםמאמריםמאמרים

גורם בכך שיתהפך 
ה ורק -תחילה ו, השם
על כן . ה-כ י"אח

 –י ויקחו לי "אומר רש
הקדימו את  !לשמי

נתינתכם כדי שתהיה 
מצות הצדקה בשלימות 
שם השם כסדר ולא 

  .בהיפוך

 לה'יענק' ל רמסופר ע
ל שכשהיה "גלינסקי זצ

ל היה לוקח "נוסע לחו
ובכל פעם . עימו קופה

שהיה מגיע כסף לידיו 
היה מפריש חלק 

לתמיהת . לקופה
מלוויו מהי קופה זו 
' אמר כי היא קופת ר
. מאיר בעל הנס

ומה בוער , שאלוהו
לתת מיד את הכסף 

ענה ? לתוך הקופה
' וכי ר: חות לשונובצ

מאיר בעל הנס הינו 
לא הוא צריך '? שנורר'

לבוא ולבקש ממני את 
כספי הצדקה אלא אני 
צריך להקדים ולתת לו 

  ...אותם

כי . ויתנוולא  – קחויו
י שאדם נותן צדקה "ע

הוא בעצם מקבל 
. שועהברכה וילעצמו 

ע "ר זי"בשם אדמו
כ "מצינו בשעירי יוה

שהיו צריכים להיות 
, בקומה, שוים במראה

ובאר הטעם . ובדמים
שכשם שאדם משקיע 

ים גשמיצרכיו הב
לפחות כך צריך 

 ...להשקיע ברוחניות



שהדגש הוא על , מבארים בשם חסידים אך
השמחה מפני שאדם שמגיע למצב שעובר 
עבירות חמורות צריך לדעת שהסיבה 
הראשונית שגרמה לו לכל זה היא חוסר 

וחיסרון בשמחה , השמחה שהיה שרוי בה
לאדם ליפול חלילה מכל  הפנימית גורמת

  . מדרגותיו
  

 מאמרעל , מאור עיניים' בספר הק מובא
ישנו  .'ה ואורייתא וישראל חד"קוב'ק "זוהה

מצב מאוזן שבו האדם יכול לפרש את דברי 
ה והתורה ועם ישראל הם יחידה "ק שהקב"הזוה
ק הוא "הביאור הנכון בדברי הזוה אך. אחת

שרשרת של  –כלומר , מצב מאונךכמו ב
לשלות שעם ישראל יכול להתקשר השת
ה מלמעלה למטה רק על ידי האמצעי "לקב

אדם ' כי ללא התורה הק. 'שהיא התורה הק
חסר לו ה כי "לא יכול להתחבר עם הקב

 היוצא מכל זה הוא שאסור לאדם .חיותב
לשכוח שבמחשבה נברא תחילה אמנם 

וזאת , מעשה נברא אחרון כמובא במדרשב
כדי להזכיר לאדם שאם הוא מנתק את עצמו 

... 'יתוש קדמך'אומרים לו ', מחיות התורה הק
אמנם אם מנצל את ההזדמנות שלו להתקשר 

כי , ק אזי הוא קודם לבריאה"י התוה"לבורא ע
מביאה אותו להתקשרות למעלה  אז התורה

  .למקור השמחה האמתית
  
ה יש בו הטוב "הקבכי הלא כל מה שברא '

ש וירא אלקים את אשר עשה והנה טוב "כמ

וא צא המורה דרך איך למאך התורה הי' וכ

א כי "מבאר השפ. 'בכל דבר את הטוב
רק כאן בסוף , למעלה הכל הוא טוב

ההשתלשלות אדם רואה לפעמים בחינה של 

אך אם יקשר עצמו ', זהב ולפעמים כסף וכו
ת תמיד יוכל להגיע בסופו של דבר "להשי

ולכן אמר . לראות את הטוב שבמצב הזה
כי כדי שאדם יגיע  ,'ויקחו לי תרומה'ה "הקב

להכרה הזו שבכל דבר טמון הטוב העליון הגנוז 
הוא צריך שימשילו לו את זה , באותו מעבר

התורה  לכן, לפי ההשגה המצומצמת שלו
', זהב וכדומ, מדברת לאדם בסגנון של כסף

למשוך אותו לגלות את העומק הנמצא כדי 
אך אם אדם רק ילמד את התורה , בכל דבר

כ לא עשה "בלי להתעמק בפנימיות הדברים א
ובאמת לקח טוב '. מאומה להגיע לתכליתו

קאי על כל העולם ומלואו אך בתנאי תורתי 

א כי "ר השפמבא. 'כי הכל אחד, אל תעזובו
הלקח טוב המדובר הוא לא רק על לימוד 
התורה אלא לגלות לנו שבכל העולם ומלואו 

  .וכפי שביארנו, שייך לקח זה
  
והעלו כל ישראל זכו בני כאשר ראינו ש'

הדברים עד ששרתה שכינה במעשי ידיהם 

בני  .'ונתברר שהכל מתאחד בשורש העליון
ישראל עשו עשייה שלמה של כלי המשכן בכל 

אך עיקר , כל כלי לפי עניינו, מיני אופנים
' התכלית היתה לבסוף שאחר שהעלו לה

בשביל להגיע  נועדבהכרה מלאה שכל מצב 
לשורש העליון רק אז זכו ששרתה שכינה 

כמו כן בימינו כל אחד עובר . במעשי ידיהם
הליך אך סוף הת, את המעברים השייכים לו

הוא לקשר כל דבר להכיר מי מוליך אותו 
והמבחן . ז זוכה להשראת השכינה"בדרך זו ועי

, כיצד יידע האדם היכן הוא אוחז בעבודה זו
וכפי , נמדד לפי השמחה הפנימית שיש לו

מלעלוב שלמה ' רק "הביאור הנפלא בשם הרה
 ',ולמכיר נתתי את גלעד', על הפסוק ע"זי



האחד מברכו לשלום והשני מחמיץ לו 
אלא האמת ? כ מה והיכן הוא עומד

ו נשיאת חן שיהיה מוצלח בכל ה נותן ל
אך כדי שלא יעלה בליבו שהוא 
מוצלח בזכות עצמו צריך לקבל גם תזכורות 

וזה . 'כדי שיקשר את כל ההצלחות שלו לה
ת את וא שאדם צריך לעש"מסיים השפ

אך להשראת , עבודתו ולעסוק בתורה ובמצוות
כפי , השכינה לא יכול להגיע על ידי השגה

ל המעברים הם צמצום ומשל שביארנו שכ
רק בכדי שנשיג , לדברים גבוהים הרבה יותר

ולכן כאשר האדם . אותם מצמצמים לנו אותם
יחיה כך בביטול גמור להצלחות שלו דרך 

אז יוכל להיות כלי , הכרת הכישלונות שלו
לקבל השראת השכינה כפי שמבטיחה לנו 

היינו הקשר לטוב  – 'לקח טוב
את זה רק אני נותן  – 'נתתי', האמיתי השורשי

כי ההתקשרות השלימה היא בדווקא 
י ביטול וחוסר השגה שכן הוא הרבה יותר 

  .גבוה מהשגת האדם
  )ו"הי נפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינגנפתלי בינג' י ר"נכתב ע(

  ו"ני יעקביעקביעקביעקבו לאירוסי הבן 
  .'ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן לה

        ....בבבב""""בבבב    11111111
        להארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייללהארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייללהארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייללהארות הערות הנצחות וקבלת העלון בדואר או במייל

bingnaftali@gmail.com  

 ל"זצ אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי

כ "ואאינה מנוקדת ' 
מי שרוצה להכיר האם 

שמרמז ' גלעד'י "זה ע
כשלאדם יש שמחה פנימית אז הוא 

  .'ה מוליך אותו והוא מקושר לה

שעיקר יסוד העבודה 
אי ביטול וי "להגיע לדבקות הזאת הוא ע

מה ' פי, קרןוזה הרמז לא ידע כי 

שהאדם יודע אינו עדיין המדרגה השלימה כי 

לכן משה רבינו . הוא למעלה מהשגת האדם

ה שהשיג מדרגה העליונה כתיב בו לא 

ה "והאמת כי כל עצמו של משה רבינו ע

הוא הביטול כדכתיב עניו מאוד וזה העניוות 

ש לקח טוב "וז. הוא סירסורתא של התורה

יכולין לראות האמת  

אך . לקח טוב נתתי

ש תורתי "כמ' ה תהאדם צריך לעסוק בתור

ע כי "אשר זי' ביארו בשם ר
העולם הזה דומה הוא לאדם שנכנס לאולם 

האחד מברכו לשלום והשני מחמיץ לו , שמחות
כ מה והיכן הוא עומד"א. פנים

ה נותן ל"שהקב
אך כדי שלא יעלה בליבו שהוא , העניינים

מוצלח בזכות עצמו צריך לקבל גם תזכורות 
כדי שיקשר את כל ההצלחות שלו לה

מסיים השפ
עבודתו ולעסוק בתורה ובמצוות

השכינה לא יכול להגיע על ידי השגה
שביארנו שכ

לדברים גבוהים הרבה יותר
אותם מצמצמים לנו אותם

יחיה כך בביטול גמור להצלחות שלו דרך 
הכרת הכישלונות שלו

לקבל השראת השכינה כפי שמבטיחה לנו 
לקח טוב', ק"התוה

האמיתי השורשי
כי ההתקשרות השלימה היא בדווקא , במתנה

י ביטול וחוסר השגה שכן הוא הרבה יותר "ע
גבוה מהשגת האדם

        
        

        שהשמחה במעונםשהשמחה במעונםשהשמחה במעונםשהשמחה במעונם
        

ו לאירוסי הבן "הי בעריש אינדיגבעריש אינדיגבעריש אינדיגבעריש אינדיגר 
ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן לה

        
        מכון להוצאת תורתמכון להוצאת תורתמכון להוצאת תורתמכון להוצאת תורת
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אריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכיאריה מרדכי    ר"באשר אשר אשר אשר ' נ ר"לע
 

' ואמר הלא התורה הק
יר  מי שרוצה להכיר האם  –אפשר לומר ּוְלַמּכִ

זה ע, או לא' הוא קשור לה
כשלאדם יש שמחה פנימית אז הוא , על שמחה
ה מוליך אותו והוא מקושר לה"חש שהקב

  
שעיקר יסוד העבודה , ע"א זי"השפ מסיים

להגיע לדבקות הזאת הוא ע
וזה הרמז לא ידע כי '. ידיעה

שהאדם יודע אינו עדיין המדרגה השלימה כי 

הוא למעלה מהשגת האדם

ה שהשיג מדרגה העליונה כתיב בו לא "ע

והאמת כי כל עצמו של משה רבינו ע. ידע

הוא הביטול כדכתיב עניו מאוד וזה העניוות 

הוא סירסורתא של התורה

 משמע שאין אנו, נתתי

לקח טוב נתתי' ומבטיח לנו ה, הגנוז

האדם צריך לעסוק בתור

ביארו בשם ר. 'אל תעזובו
העולם הזה דומה הוא לאדם שנכנס לאולם 

   

ר "הר
ר שיעלה הזיווג יפה ויזכו לבנות בית נאמן לה"יה
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