בס"ד,

בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"ל437494@gmail.com :

כל הזכויות שמורות למו"ל.

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה (כה ,ב)

התמיהה ידועה ,מדוע כתב "ויקחו" ולא כתב "ויתנו" ,ונראה לבאר באופן
פשוט ,עפ"י משל לראובן ושמעון שנסעו בדרך ליריד ,הנסיעה היתה ארוכה,
ולראובן נגמר האוכל ,ביקש ראובן לשמעון שיתן לו מהאוכל שלו ,וכשיגיעו
למחוז חפצם ,יחזיר לו .אחרי ששהו ביריד ,פנה שמעון לחזור לביתו ,אבל
ראובן עדיין רצה להתעכב בדרך ,ביקש ראובן לשמעון שיקח לו חלק
מחבילותיו בעגלתו ,ויתנם לו כשיגיע אל ביתו.
הנה ,כשביקש ראובן לשמעון מהאוכל אמר לו" :תן לי מהאוכל שלך",
אבל כשביקשו שיוביל את חבילותיו לביתו אמר לו "קח לי את החבילות
הללו" ,כיוון שהחבילות הם הרי של ראובן וכל הבקשה משמעון היא רק
להעביר אותם ממקום זה אל מקום זה ,ורק כששמעון היה צריך להוציא
מהאוכל שלו ולתת לראובן אז שייך לשון של נתינה .ופשוט .ובזה מבואר
היטיב ,כי כאן כשצריך לתרום למלאכת המשכן שהיא דירה לשכינה כביכול,
לא שייך לומר "תתנו" תרומה להקב"ה כיוון ש"לי הכסף ולי הזהב נאם ה'" ,רק
שייך שנוביל את הכסף מהבית הפרטי שלנו אל המשכן לכן אמר "ויקחו" לי
תרומה".
(ציוני תורה)
ועורות תחשים (כה ,ה)
ברש"י :תחשים לא היה אלא לשעה והרבה גוונים היו לה לכך מתרגם
ססגונא ששש ומתפאר בגוונין שלו וכו' עד כאן .ויש לדקדק מנין לו לרש"י ז"ל
שתיבת ססגונא הוא פירוש על תיבת תחש ששש ומתפאר ,דלמא שמו כן
הוא בלשון ארמי כמו כל שאר מלות .ועוד קשה למה עשה רש"י ז"ל פירוש
על התרגום דוקא כאן במלה זו .ויש לבאר דהנה ידוע דלכל הבהמות והחיות
היה אדם הראשון קורא להם שמות וכל נפש חיה אשר יקרא לו אדם שם הוא
שמו לעולם .ואחר כך בדור הפלגה נתחדשו הרבה לשונות והלשון הארמי גם
כן נתחדש באותו הזמן .והנה רש"י ז"ל כתב כאן דתחש לא היה אלא לשעה זו
לצורך בנין המשכן .נמצא דבשעת דור הפלגה לא היה תחש בעולם וגם
השתא ליכא .אם כן קשה למה קרא אותו התרגום ססגונא מנין לו לחדש שם
זה רק הוה ליה לתרגם כמו לשון המקרא .לכך כתב רש"י ז"ל לכך מתרגם
ססגונא לפי שמתפאר וכו' אבל באמת אין זה השם של התחש:
(חנוכת התורה)
שמן למאר (כה ,ו)

כתיב 'למאר' חסר ,ובפ' ויקהל כתיב למאור מלא ,וי"ל ע"פ הגמ' בשבת
(פה ,א) "בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ,באו ס' רבוא של מלאכי
השרת לכאו"א מישראל וקשרו לו ב' כתרים כו' וכיון שחטאו ישראל ,ירדו ק"כ
רבוא מלאכי חבלה ופירקום כו' וכולן זכה משה ונטלן כו'" ,וכתבו התוס' ,ששני
הכתרים של הוד היו ,לפיכך כשנטל משה קרן אור פניו .ומבואר דלפני מעשה
העגל הי' כל ישראל קורן עור פניהם כמו של משה ,ונמצא שלא הוצרכו
למאור כשנכנסו למשכן ,שאור פניהם הי' קורן ומאיר ,ולכך כתיב למאר חסר.
אבל בפ' ויקהל שהי' אחר מעשה העגל ,שכבר פירקו קרני ההוד ,אז היו
צריכין למאור ממש ,כמ"ש בתנחומא תצוה (סי' ד') "ויקחו אליך בשבילך
שאתה רואה להיכן אתה נכנס ויוצא" ולכן כתיב שם למאור מלא .וגם לדעת
התוס' בשבת (כב ,ב) דכל מ' שנה לא הוצרכו לאור שעמוד הענן הי' מאיר בכל
מקום מ"מ הוצרכו בשביל אחר המ' שנה משא"כ לפני מעשה העגל שאלמלי
לא חטאו הי' נשאר קירון העור להם ולדורותם.
(טעמא דקרא)
בטבעת הארן יהיו הבדים לא יסרו ממנו (כה ,טו)

יש להבין הטעם למה נשתנה דינם של בדי הארון מבדי השלחן והמזבח
ששם היו קבועים רק בעת מסעם ,ואילו כאן היו קבועים תמיד.

א

 פרשת תרומה תשע"ב


מתרצים המפרשים (בספר 'משך חכמה' 'אפריון' וכן כתב ה'חפץ חיים'
בספרו "שם עולם" (חלק א' פי"ז) וכבר קדמם האלשיך הק')  ,לפי דברי
הגמרא (סוטה לה ,א) שהארון היה נושא את נושאיו ,וכל מה שנצטוו 'בכתף
ישאו' היה רק בכדי להראות שיש מצווה לסייע ולהחזיק את הלומדי תורה,
שהארון הרי מרמז על כתר תורה .וכשמסייע ומחזיק את התורה ,נדמה לו
שהוא נושא את הארון – את הלומדי תורה .אבל באמת "הארון נושא את
נושאיו" ,ולכן ,היו הבדים קבועים בארון להראות לזכרון עולם שהתלמידי
חכמים הם הם המחזיקים את בעלי המשא ומתן .ועוד ,שאף בעת שאין
התלמיד חכם נצרך לסיועו של הנותן ,כיוון שנתן לו בעת שנצרך ,ממשיך
הנותן לקבל בזכותו של התלמיד חכם גם הלאה.
ובזה מבאר ה'חפץ חיים' שם ,את לשון הכתוב "עץ חיים היא למחזיקים
בה" ,ולמה לא כתב "למחזיקים אותה"? אלא ,יבואר עפ"י משל ,שאב ובנו
הקט עוברים בדרכם וחוצים נהר שוטף ושוצף אומר הבן לאביו :תחזיק אותי
חזק שלא אפול למים! עונה לו אביו :אני מרים אותך ,רק תזהר להחזיק בי
חזק!( .הנסמך תמיד מחזיק בסומך ,ואילו הסומך מחזיק את הנסמך) על זה
הדרך נאמר כאן :עץ חיים היא למחזיקים בה" שהתורה היא היא המחזיקה
את בעלי הממון.
בעניין הזה ,מספר הרב אליהו דיסקין סיפור נורא :לפני למעלה מארבעים
שנה ,היה בחור באמריקה שלמד בתיכון ,והתחיל גם ללמוד באוניברסיטה כי
אבא שלו רצה שיהיה לו "תכלית" שיהיה עו"ד או רופא וכדומ' .הוא רק לא
ידע שה"תכלית" זה לימוד התורה ...עכ"פ ,הבן ,חשקה נפשו בתורה .אמר
לאביו :אני רוצה ללמוד .אמר לו האב :אני מוכן שנה אחת שתלמד אבל אח"כ
תחזור לאוניברסיטה .נסע הבחור לארץ ישראל ,וזכה ללמוד אצל הגה"צ רבי
אליהו לופייאן בכפר חסידים בשנתו האחרונה .אחרי שנה הוא חזר הביתה,
וכמובן שלא רצה לבזבז את שנותיו בלימודי הבל ,פנה אל אביו ואמר לו" :הרי
עוד מעא כבר אני מגיע לשידוכים ,תן לי ללמוד עד החתונה ,ואני מוכן ללמוד
כאן בלייקווד ולא לנסוע לארץ ישראל" ,אמר לו אביו שהוא מוכן ,אבל בתנאי
אחד :שיותר אתה לא מבקש ,ואחרי החתונה אתה אכן הולך לאוניברסיטה".
הוא הסכים .אחרי כמה חדשים הוא אכן התארס ,בין האירוסים לחתונה הוא
התחיל לאבד מצב רוח ,כיוון שידע שאחרי החתונה אין לו שום ברירה וחייב
יהיה להפסיק ללמוד .ומיום ליום ירד לו ה'שמחת חיים' .והאבא רואה ולא
יודע מה לעשות ,מצד אחד הוא רוצה את טובת בנו שיהיה לו מקצוע ביד,
ומצד שני הבן לגמרי מאבד את חדוות החיים .כמה שיותר התקרב זמן
החתונה שקע הבחור יותר בעצבות .ביום לפני החופה ,קרא האב לבנו ואמר
לו" :אני יודע בדיוק מה עובר עליך ,אני רציתי את האושר שלך אבל אני רואה
שאתה לא מאושר מזה ,דיברתי עם אמא ,והחלטנו שיותר חשוב לנו שתהיה
שמח ,לכן ,חמש שנים אחרי החתונה אתה יכול להמשיך ללמוד כאברך
בלייקווד ,ואנחנו מפרנסים אותך "קעסט" חמש שנים.
שבועיים אחרי החתונה ,האבא קיבל "דום לב" ,הוא היה במוות קליני,
והרופאים לא נתנו לו שום סיכוי ,והנה בניסי ניסים חזר לאיתנו עד לתיפקוד
מלא .ביום שנגמר החמש שנים מהחתונה ,קיבל האב שוב "דום לב" ,ונסתלק
לבית עולמו!
אמרו :אם היה יודע מי מחזיק את מי ,היה לוקח על עצמו חמישים שנה!
ודבר נוסף ,שכל החמש שנים כולם חשבו שהאב מחזיק את בנו ,אבל אח"ז
נוכחו שהבן הוא הוא החזיק אביו! "עץ חיים היא למחזיקים בה".
עם רעיון זה מסביר ה"פנים יפות" (ועוד הרבה מפרשים) את תחילת
הפרשה "ויקחו לי תרומה" למה לא אמר "ויתנו"? כיוון שרק נדמה לנו שאנו
"נותנים" בעוד שאנו רק "לוקחים" .ומוסיף לבאר את דברי רש"י "לי – לשמי",
שאף שע"י התרומה וודאי שתתעשר מזה ,ותזכה בחיים ,אמנם את התרומה
תתן רק "לשמי" לשם מצוה ולא לשם השכר הבא מזה.
(ציוני תורה)

 נושא מהפרשה :ידבנו לבו



מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו את תרומתי (כה ,ב)
אומר המגיד רבי שבתי יודלביץ :מוצאים אנו ,כי יש מן התרומות בהן לא
הבדילה התורה בין עני לעשיר ,בין קמצן לנדיב לב ,אלא חייבה כל אחד ואחד
ישראל בסכום קצוב  -מבלי להתייחס כלל לאמצעים העומדים לרשותו
ולמידת נדיבות ליבו .בתרומת המשכן לעומת זאת  -מוצאים אנו כי התורה
הניחה לכל איש ישראלי מקום להביא בו את נדיבות ליבו לידי ביטוי ,ואפשרה
לו לתרום ככל אשר ידבנו ליבו.
והנה ,התורה מתייחסת אל ה'מרבה'  -ו'הממעיט' ,אל 'נדיב הלב'  -ואל
זה אשר לא נדבו ליבו ,אולם דומה כי כאן המקום לעמוד על סוג שלישי אשר
קם בעם ישראל ,מי כעמך ישראל ,סוג הכורך כאחד את המרבה  -עם
הממעיט ...את ה'קמצנות' במיטבה  -עם נדיבות הלב שאין למעלה ממנה...
המדובר בדמויות הוד אשר עמדו בעם ישראל וזכרם חקוק לנצח ,דמויות
הוד של יהודים יקרים ונדיבי לב ,אשר ביקשו להקדיש את נדיבותם אך ורק
לכבודו יתברך!
ושני סוגים נמצאו באותם נדיבי-אמת:
מהם  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -ואילו בכל
הנוגע להם עצמם נהגו בקמצנות מופלגת ...המדובר ביהודים אשר בטבעם
קמצנים מופלגים היו ,קמצנים אשר קמצנותם מנעה מהם אפילו להיטיב עם
עצמם ,אולם בכל הנוגע לעניני צדקה ועזרה לזולת  -היו הם ראשים
וראשונים לכל דבר מצוה!
ומהם  -אשר הקדישו את נדיבותם אך ורק לכבודו יתברך  -מבלי שלאיש
יהיה שמץ של מושג אודות ליבם וידם הפתוחה ,יהודים יקרים אשר כלפי חוץ
נראו כקמצנים מן השורה הראשונה ,קמצנים אשר אינם מסוגלים לפתוח ידם
אפילו כהוא-זה ,אולם מאחרי מעטה הקמצנות הלזה  -שכנה לה נפש רחבה,
נפש נדיבה ,נפש אשר כל חפצו של בעליה לא היה אלא להיטיב עם זולתו
בטובה הגדולה ביותר האפשרית ,טובה של מתן בסתר.
אין ספר כי רבים וטובים נמנו על כל אחת משתי הקבוצות הללו ,רבים
וטובים בתולדות דברי עם ישראל אחזו בידם את מידת הנדיבות ומידת
הקמצנות כאחד  -והשתמשו בכל אחת מן המידות בשעתה הראויה לה,
אולם כאן ברצוננו להתמקד בשתי דוגמאות נפלאות ומיוחדות:
האחת  -דוגמא ליהודי קמצן בטבעו אשר ליבו פתוח היה כאולם לעזור
לכל נזקק  -אירעה בימי התנאים הקדושים ומקורה בירושלמי (פסחים פ"ד,
ה"ט) ,ואילו השניה  -דוגמא למתן בסתר בדרגתו המשובחת ביותר  -אירעה
בדורות מאוחרים יותר ,בתקופתו של המהרש"א הקדוש.
מה שביני לבין בוראי
ובכן ,נפתח בסיפורו של הירושלמי ,העוסק במגבית צדקה לטובת לומדי
תורה ,מגבית אליה יצא התנא הקדוש רבי עקיבא עם אחד מן החכמים ביום
מן הימים.
באחד העיירות אותן פקד רבי עקיבא ,התגורר אדם בשם 'בן-מביא יין',
עשיר גדול ,אשר רבי עקיבא ידע מנסיונו כי ידו פתוחה לכל דבר שבקדושה.
את סבב ההתרמה  -תכנן איפוא רבי עקיבא לפתוח בביתו של אותו עשיר
בדוקא ,ולהעניק לו את הכבוד להיות ראשון לתורמים.
ואכן ,מיד לאחר תפילת שחרית כוותיקין  -ניגש רבי עקיבא עם שותפו
אל ביתו של אותו עשיר ,אולם מאחר והשעה עדיין היתה מוקדמת למדי -
החליטו השנים להטות אזנם מבעד לדלת ,בכדי לבדוק אם בעל הבית כבר
התעורר משנתו .בודאי ידעו הם את אשר יודע כל משולח מתחיל ,כי
כשמעירים גביר משנתו  -מבטא הוא בדרך כלל את חוסר שביעות רצונו
בגודל התרומה...
והנה ,עד מהרה התברר לשנים כי הגביר כבר ניעור משנתו ,שכן הם שמעו
שיחה אשר התנהלה בינו לבין בנו .אולם בה במידה שהתברר להם כי הגביר
כבר ער וניתן לדפוק על דלתו  -התברר להם גם כי תהיה זו טעות חמורה
לעשות כן...
למסקנה זו הם הגיעו מתוך השיחה אשר שמעו ,שיחה אשר התנהלה בין
הגביר לבין בנו ,ובה פנה הבן אל אביו ושאלו מה לקנות בשוק לארוחת
הצהריים" .מה לקנות? תקנה עולשין!"  -השיב הגביר ,והבן הוסיף ושאל:
"אבא ,בשוק ישנם שני סוגים של עולשין ,ישנם עולשין טריים  -העולים מעט
יותר ,וישנם עולשין רקובים מעט ,אשר מחירם עולה לכדי חצי ממחיר
הטריים .ובכן ,איזה מן הסוגים להביא?" ,ושוב הגיעה התשובה המפתיעה:
"תביא מהסוג הזול ...לא נורא אם יהיו העולשין קצת רקובים! נסתפק
בהם!"...

ב

מלכתחילה ,כאשר שמעו שני התנאים את שאלתו של הבן אודות סעודת
הצהריים ,היו הם משוכנעים כי האב יבקשנו לקנות בשר ודגים עם כל
המטעמים ,כמנהגם של גבירים .כאשר שמעו את תשובתו של האב  -הם
סברו כי אולי מקפיד הגביר על תזונה בריאה המבוססת על ירקות בלבד...
אולם כאשר התברר להם כי הגביר מעדיף את הסחורה הישנה והזולה על
פני הטריה והיקרה מעט  -הם הגיעו למסקנה ברורה על פיה לפניהם עומד
קמצן אשר טרם נודע כמותו ,קמצן אשר חולי נפשו אינו מאפשר לו אפילו
לקנות לביתו את המזון המינימלי ביותר!
"להכנס אל ביתו של קמצן כה נורא ,ולבקש ממנו כי יתרום לצדקה  -הרי
זו בדיחה גרועה!"  -הרהרו המתרימים בליבם ,והחליטו לפסוח על ביתו של
הגביר ולהתחיל את המגבית ממקום אחר" ...ובדאי שינה הוא את טעמו מאז
הפעם האחרונה בה פקדתי את ביתו ,הפעם בה פתח הוא את ידו לרווחה!" -
הסביר בודאי רבי עקיבא לעצמו את פשר הנהגתו המוזרה של העשיר...
אלא שבסופו של יום ,כאשר פנה השמש ושני הצדיקים התפנו לספור
את סכום הכסף אשר הספיקו לגייס  -גילו הם כי התפוקה דלה למדי ...הסכום
עדיין היה רחוק מרחק רב מהסכום אותו ביקשו מלכתחילה לאסוף בעיר זו...
לפיכך ,בלית ברירה ,החליטו לשוב על עקבותיהם ולדפוק על דלתו של
העשיר-אוכל-הירקות-הרקובים ,כאשר בליבם הם אומרים" :אפילו אם יתן
העשיר פרוטות בודדות  -הרי זה יותר טוב מכלום!"...
וממחשבה  -למעשה.
הם דפקו על דלת ביתו של הגביר ,ומה רבה הפתעתם כאשר קבלת
הפנים לה זכו  -שונה היתה לחלוטין מזו לה ציפו...
הם ציפו להתקבל בקרירות ולצאת מן הבית עם נדבה פעוטה של פרוטות
מספר ,אולם בפועל  -קיבלם הגביר בכל הכבוד הראוי לתלמידי חכמים
כמותם ,בכל האדיבות ובסבר פנים יפות ,ומששמע את מטרת הביקור  -אף
הרים תרומה מכובדת עד מאד :הוא הורה לשני תלמידי החכמים לגשת אל
אשתו ולומר לה כי בעלה ציוה ליתן להם מידה שלמה של דינרי זהב! סכום
עתק!
שני התנאים נדהמו למשמע הסכום הגבוה ,הם חששו פן אשתו של
הגביר לא תיאות כה בקלות להעניק סכום כה גדול ,אולם כאשר ניגשו אל
האשה  -נכונה להם הפתעה נוספת...
"האם בעלי אמר ליתן לכם מידה גדושה של דינרים  -או מידה מחוקה?"
 שאלה האשה ,ומשלא ידעו הם להשיב ,והסבירו כי הגביר נקט בלשון:'מידה' סתם  -החליטה האשה להעניק להם מידה גדושה ,תוך שהיא מסבירה
כי אם זו היתה דעתו של בעלה  -מה טוב ,ואם לא  -הרי שמעניקה היא את
הסכום העודף על חשבון כתובתה...
כאשר שב רבי עקיבא עם חבירו אל הגביר ,בכדי להודות לו על תרומתו
הנדיבה  -שאלם העשיר" :אימרו לי ,האם נתנה לכם אשתי מידה גדושה  -או
מדיה מחוקה?" ,ומשסיפרו לו שני הצדיקים את השתלשלות העניינים -
החליט הגביר להביע את הערכתו לשיקול דעתה הנבון ולנדיבות ליבה של
אשתו ,ובו במקום הכפיל את כתובתה...
בירך איפוא רבי עקיבא את הגביר בחום ,נשקו על ראשו וביקש להפטר
ולילך לו לדרכו ,אלא שבטרם נפרד ממנו הגביר לשום  -לא יכול היה
להתאפק ,ופנה אליו בשאלה" :רבי ,מוכרח אני לשאלך ...מבין אני כי אל ביתי
הגעתם בסופו של יום ,לאחר שסובבתם בין בתי העיר כולם .ובכן ,מדוע
עשיתם זאת? מדוע לא זיכיתם אותי להיות ראשון לדבר מצוה כשם שדרכך,
רבי עקיבא ,לעשות תמיד?"  -הקשה העשיר ,והכאב ניכר בקולו.
"מדוע לא נכנסנו אל ביתך? הבה ואומר לך - "...החל רבי עקיבא מסביר:
"למעשה ,הגענו אל ביתך בתחילת היום ,עם בוקר ,והטינו אזנינו לשמוע האם
הינך ער והאם רשאים אנו כבר להקיש על דלת ביתך בשעה כה מוקדמת.
"בשלב זה  -שמענו את שיחתך עם בינך ,שיחה בה הורית לו לקנות
לארוחת הצהריים מן הירקות הזולים ביותר ,ושיחה זו הביאה הותנו לכדי
מסקנה  -אשר התבררה בדיעבד כמוטעית  -על פיה יהא זה חסר תועלת
לחלוטין לנסות להתרימך לדבר מצוה! לפיכך פסחנו על ביתך ,סובבנו ברחבי
העיר ,ורק בסיום היום ,כאשר ראינו כי עיתותינו בידי וכי עדיין זקוקים אנו
לכל פרוטה נוספת  -החלטנו לנסות את מזלינו ולדפוק על דלתך!"  -סיים רבי
עקיבא...
אלא שהגביר לא קיבל את הטיעון" :רבי ,מה שביני לבין בני  -יכול אתה
לשמוע .אתה יכול אמנם לעמוד על קמצנותי בענייני שלי מתוך השיחה
שניהלתי עם בני .אולם על המידה בה נוהג אני ביני לבין קוני  -על כך לא
יכולת לעמוד מתוך אותה שיחה! אמנם קמצן אני ,בכל הנוגע להנהגת ביתי -
מקמץ אני ככל שניתן ,אולם בעניני שמים ,בכל הנוגע לצדקה ומעשים טובים

היה להצביע על מעשה טוב אשר עשה כלפי אי-מי ,אפילו אחד מבני העיירה
לא חש כי חב הוא לו הכרת הטוב מסיבה כל שהיא ,וכך כשמנין מצומצם של
מלוים צועד סביב מיטתו  -הובל יעקב אל מנוחתו האחרונה ,ועל מצבתו
נחקק בהבלטה התואר המוזכר לעיל' :יעקב הקמצן'  -למען ישמעו ויראו כל
הקמצנים שכמותו...
אלא שלאחר מותו של 'יעקב הקמצן'  -נראה כי נפל דבר בשגרת שלוות
חייה של העיירה קראקא.
כאשר הגיעה שוב האביונית אל הדייג וביקשה דג לשבת  -הוא התנה את
קבלת הסחורה בתשלום מלא ,כאשר היא המשיכה אל חנותו של הקצב -
דרש אף הוא מחיר מפולפל ,המחזה חזר על עצמו אצל הירקן...
התברר ,כי 'שמעון הגביר'' ,זלמן העשיר' ו'יוסף הסוחר'  -הפסיקו את
תמיכתם בעניי העיירה ,ומעתה הוטל על כל אחד מהם לדאוג לעצמו לפרנסת
בני ביתו...
האביונים המודאגים החליטו לשלוח משלחת אל המהרש"א ,רב העיירה,
ובעקבות המידע שמסרו  -זימן הרב את שלשת הגבירים בכדי לברר מדוע
הפסיקו באופן פתאומי את מעשה הנדבה לא היו אחראים שנים כה רבות.
התשובה אשר שמע ,היכתה את המהרש"א בתדהמה מוחלטת .שכן כך
אמרו לו השלשה:
"רבי ,אמנם אנשים אמידים כולנו ,אמנם פרנסתנו מצויה לנו ברווח כדי
צרכנו ויותר ,אבל בשום אופן אין באפשרותנו לפרנס את בני העיירה כולם!
במשך כל השנים שחלפו  -היה זה 'יעקב הקמצן' אשר העניק לנו מידי שבוע
את הסכום הדרוש לשם פרנסת עניי העיירה ,והוא היה אף זה אשר ביקש כי
איש לא ידע על מעורבותו בדבר מצוה זו! עתה ,משנפטר יעקב  -אין אנו
יכולים שוב לעמוד בהוצאה הכבירה ,ובעל כרחנו נאלצנו להורות לבעלי
החנויות להפסיק את ההסדר המועיל!".
עוד באותו היום כינס המהרש"א את כל בני קראקא ,וסיפר להם על אשר
התגלה לו זה עתה .עוד באותו היום צעדו כל בני העיירה אל בית-החיים,
וכשדמעות רותחות תלויות בעיניהם  -ביקשו מר' יעקב מחילה על שחשדוהו
לשוא וכפרו בטובתו .עוד באותו היום התכנסו שבעת טובי העיר והחליטו פה
אחד כי יש לשנות את הכיתוב המשפיל החקוק על מצבתו של ר' יעקב ,אולם
המהרש"א לא הניח להם לעשות זאת...
"לא ולא! קמצן היה יעקב ,קמצן בכל הנוגע לכבודו שלו ...עבור עצמו -
הוא לא ביקש מאומה :לא תהילה ולא כבוד ,לא פרסום ולא יוקרה ...את כל
מעשיו עשה הקמצן הזה אך ורק לשם שמים ,אך ורק לכבוד בוראו יתברך,
כאשר הוא אוחז בידו את מידת ה'קמצנות' עם מידת ה'נדיבות'  -ובשתיהן
יחדיו מחולל את מופת הנהגת-חייו.
"קמצן היה יעקב ,ותואר זה אות-כבוד הוא לו! אין למחוק את תוארו
ממצבתו ,אולם זאת אבקש :לעת פטירתי  -קברוני נא בסמוך לקברו של
'יעקב הקמצן' ,והלואי ואזכה להיות במחיצתו אף בעולם שכולו טוב!"  -סיים
המהרש"א ,וכדבריו נעשה כמובן.
זהו איפוא הסיפור השני ,אודות יהודי אשר חיבר בהנהגתו כאמור
'נדיבות'  -עם 'קמצנות' ,את הנהגת 'המרבה'  -עם הנהגת 'הממעיט' ,וכל
אשר עשה לא עשה אלא לשם שמים .מי כעמך ישראל אשר נמצאים בו
יהודים שכאלו ,יהודים אשר כל כולם מסירות לכבודו יתברך ,יהודים נדיבי לב
אשר העפילו בנדיבותם לפסגות כה נוראות!
(דרשות המגיד)

 שם אינני מקמץ מאומה ,וידי פתוחה לרווחה בכל עת!"  -סיים הוא,והדברים מאלפים ביותר.
שכן לפנינו דוגמא לאדם קמצן בטבעו ,אדם אשר אוחז במידת הקמצנות
בחזקה ,וכה כבדה היא קמצנות זו  -עד שהיא מונעת אותו מלהנות כהוא-זה
מכספו ומעושרו הרב! אולם קמצנותו הנוראה ,ואף שליטתה המוחלטת של
מידה זו בכל אורחותיו  -אינם יכולים לה לנדיבות ליבו ,נדיבות-לב לכבודו
יתברך בלבד ,נדיבות לב למילי דשמיא ,לכל דבר טוב וראוי!
אין ספק ,כי מעלתו של 'קמצן-נדיב' מעין זה  -גדולה היא לאין שיעור
ממעלתו של זה אשר הנדיבות טבועה באופיו ,ורק בעם ישראל ניתן למצוא
דוגמא מעין זו לקמצנות ונדיבות המשמשות בערבוביא זו עם זו! הפלא
ופלא!
קמצן קדוש
זוהי איפוא הדוגמא הראשונה ,העוסקת כאמור ביהודים המשלבים את
מידת הקמצנות עם מידת הנדיבות באופן בו כל אחת מהן אחראית על תחום
אחר :מידת הקמצנות  -שולטת בכל הנוגע לצרכי עצמם ,ואילו מידת הנדיבות
 משמשת למידי דשמיא...אולם כאמור ,ישנה דרך נוספת בה נכרכות שתי המידות הללו זו בזו ,והיו
לאחדים בידם של נותני בסתר ,אלו אשר כלפי חוץ מציגים הם קמצנות
מופלגת ,אומץ יד מוחלט ,על אף שבסתר משתמשים הם במידת הנדיבות
שבליבם  -רק לכבודו יתברך ,שלא על מנת לקבל פרס או להתכבד במתת-
ידם .הסיפור הבא ,עוסק ביהודי שכזה.
בבית הקברות של קראקא ,עירו של המהרש"א  -יכולים המבקרים
להבחין כי בסמיכות לקברו של המהרש"א טמון יהודי אשר על מצבתו חקוק
התואר הבלתי-מחמיא' :יעקב הקמצן'" ...מה פשר ה'שכנות' הזו?"  -שואלים
אתם ,ואכן השאלה במקומה ...אולם בכדי להשיב עליה  -מן הראוי להקדים
ולספר את סיפורו של אותו 'יעקב הקמצן'...
ובכן בעיר קראקא ,בתקופתו של המהרש"א  -נודעה תופעה מעניינת...
כאשר היתה אחד מנשות האביונים ,אשר נמצאו בעיר למכביר ,מגיעה
אל הדייג ומבקשת כי מכור לה ראש וזנב של דג ,בטענה כי אינה יכולה
להרשות לעצמה את רכישת הדג כולו  -הוא היה שוקל לידידה שני דגים
שמנים ,ומסביר לה כי 'שמעון הגביר' החליט להעניק דגים חינם על חשבונו -
לאלו אשר אין ידם משגת לרכשם...
כאשר היתה היא מגיעה אל חנותו של הקצב ,ומבקשת מעט עצמות
חמין  -הוא היה ממהר לארוז לה שני קילו של בשר שמן ,ומשטענה כי אין
בידה האמצעים לשלם תמורת המעדן היקר  -הוא היה מניח דעתה כי 'זלמן
העשיר' ניאות להעניק בשר חינם לכל תושב נזקק ,על חשבונו...
וכך היה חוזר על עצמו המחזה גם בחנותו של הירקן ...האביונית היתה
מבקשת מעט שאריות ,המוכר ממהר היה להגיש לה פירות וירקות משובחים
ביד רחבה  -ובנוגע לתשלום  -הו ...אין מה לדאוג' ...יסוף הסוחר' כבר ישלם
עבור ירקותיהם של אביוני העיירה...
כך נהנו עניי העיר במשך תקופה ארוכה מארוחות משביעות ומזינות
חינם אין כסף ,אולם עובדה אחת הציקה להם וטרדה את מנוחתם :ידוע ידעו
הם ,כי אף ש'שמעון הגביר'' ,זלמן העשיר' ואף 'יוסף הסוחר' ,הינם אנשים
אמידים ובעלי ממון  -הרי שבפירוש לא ניתן לומר כי הם עשירי העיירה!
בעיירה היה עשיר מופלג ,גביר אדיר ,ממש מליונר  -בשם 'יעקב' ,או ליתר
דיוק' :יעקב הקמצן'...
ולא בכדי זכה 'יעקב' הלזה לתואר המפוקפק ...ניתן לומר כי הוא זכה לו
בדין ולא בחסד ...מעולם הוא לא פתח את ידו אפילו כהוא-זה ,ואיש מאביוני
העיירה לא יכול היה לדלות מזכרונו מקרה בו נהנה בשוה-פרוטה מממונו של
הלזה...
"הרי אין זה הוגן! מדוע על 'יוסף' ו'זלמן' ו'שמעון' מוטל לשאת בעול
החזקת עניי העיר?"  -התקוממו הכל" ,מדוע לא יתרום גם יעקב את חלקו
וירים את תרומתו?"  -היו הם מתלוננים מפעם לפעם ,אולם דומה כי לאזניו
של יעקב לא הגיעו כלל כל אותם דיבורים ...הוא לא שינה את הנהגתו ,ונמנע
באופן עקרוני מלהעניק דבר מה בעל ערך לאי-מי...
כאשר מכלימים היו את פניו של יעקב ברבים ,כאשר גוערים היו בו על
קמצנותו ,כאשר הוכיחוהו וטענו כי נראה שסבור הוא שיוכל ליטול עמו את
כספו אל קברו  -לא היה יעקב משיב מאומה ,רק פושט את ידיו לצדדים
כביכול מבקש לומר" :צודקים אתם ,אולם מה אעשה ואיני יכול? פשוט אינני
מסוגל להפרד מכספי וליתנו לאחר זולתי!"...
אין פלא איפוא ,כי כאשר נפטר יעקב הלזה לבית עולמו  -לא שררה
עצבות רבה בעיירה ...ידידים לא נמצאו לו מבין שכניו ומכריו ,איש לא יכול



 מאמר מאוצרות המגידים 

הסוד של תחילת פרשת תרומה

רבי יעקב גלינסקי
ישנו מדרש פליאה לכאורה ,חז"ל במדרש (ילקוט תהילים שמ"ו) כותבים כי
הקב"ה בא ,כביכול ,בטענה לדוד המלך ע"ה.
דוד המלך התחנן להקב"ה "אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש שבתי בית
ה' כל ימי חיי" אמר לו הקב"ה לדוד ,בתחילה אתה אומר "אחת שאלתי מאת ה'"
דבר אחד "אחת" ,והנה לפתע אתה מבקש רשימה ארוכה :שבתי בבית ה' כל ימי
חיי ,לחזות בנועם ה' ,ולבקר בהיכלו כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני וכו'" אמר
דוד :רבון העולמים ,ממך למדתי .אני תלמיד טוב .אתה אמרת "מה ה' אלוקיך
שואל מעמך כי אם ליראה" ,ואח"כ התורה פירטה עוד כמה דברים" :ליראה את ה'
אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל
נפשך" ,רשימה של מצוות עשה .מדרש פליאה.
"אחת" " -שאלתי"
המפרשים שואלים מה הכוונה בלשון הזו "אחת שאלתי" מדוע דוד המלך
התבטא בנוסח כזה ,והם אומרים כאן גם רמז עמוק מתוק מדבש:

ג

"אחת" זו הנשמה" .שאלתי" נהייתי "שואל".
נשמתו של אדם נקראת ארבעה שמות :נפש ,רוח ,נשמה ,יחידה" .אחת"
היינו "יחידה"" :אחת" שאלתי מאת ה' ,את ה"אחת" אני שאלתי מאת ה' .כלומר,
אינני שומר חינם ,אני לא שומר שכר אלא  -שואל.
תאזינו .ישנם ארבעה שומרים :שומר חינם ,חייב כאשר פשע בשמירתו
ופטור אם התרחשה גניבה או אבידה .שומר שכר  -חייב בגניבה ואבידה ,ופטור
באונסים ,שואל ,חייב גם באונסין ופטור אם מתה מחמת מלאכה .דינים אלו וודאי
אתם יודעים ,ולמדתם אותם בבית הספר.
ועתה מורי ורבותי ,באותה שעה קשה ,כאשר בית דין של מעלה ישאלו את
האדם ,למה פשעת ,למה ציערת את בני ביתך ,לא באת לבית הכנסת .מדוע לא
למדת תורה  -הרי פשעת .הוא יענה :לא .לא פשעתי היה לי אונס "בית הדין,
בבקשה תעזבו אותי ואל תתנו רשות למלאכי חבלה להענישני" יצעק "הייתי
אנוס!".
אבל מה לעשות ,הבעיה שלו תהיה ש"אחת שאלתי מאת ה'"  -הוא שואל
על הנשמה שלו ,ושואל חייב באונסין" :א"כ אין תירוצים!" יאמרו לו בבית דין של
מעלה" :תירוץ אונס לא מתקבל כאן" .אנו חיים בעולם כ"שואל" שחייב באונסין.
א"כ ,איזו חומת הגנה יש בידינו להינצל מעונשי החטאים ,מה בכל זאת
אפשר לעשות כדי להינצל? ישנו פתח מפלט אחד "בעליו עמו לא ישלם" כי
כידוע להלכה  -אם הבעלים בתוך העסק  -גם השואל פטור ,כדברי המשנה
הידועה" :השואל ושאל בעליה עמה או שכר בעליה עמה פטור שנאמר אם בעליו
עמו לא ישלם" .א"כ העצה היא ,כביכול ,להכניס את בורא העולם בשותפות.
"ושכנתי בתוכם  -בתוך ליבו של כל אחד" .ואז כאשר אדם משיג  -שהקב"ה
ישכון בתוכו  -יכול לפטור את נפשו מאונס .כי "בעליו עמו לא ישלם"...
בעל ה"שפת אמת" אומר את הרמז הזה לגבי בלעם הרשע שאמר (בפרשת
בלק) "לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל" כלומר הקב"ה כביכול לא
מסתכל על העבירות של עם ישראל .איך ולמה אינו מסתכל? כי "ה' אלוקיו עמו"!
כפי שאמרנו "בעליו עמו לא ישלם" ...הפלא ופלא.
ואם כן ,נבין גם ,את בקשת דוד המלך מהקב"ה "אחת שאלתי מאת ה' שבתי
בבית ה' כל ימי חיי וכו'" ,הוא ביקש בקשה אחת גדולה עד מאד "שבתי בבית ה'
כל ימי חיי" ובכך  -להיות כביכול שותף עם קב"ה ואז ,הוא כבר במילא יקבל את
ההגנה מפני הצרות "ביום רעה יסתירנו בסתר אהלו" למה? כי בעליו עמו לא
ישלם" וימלט מכל המצוקות" :כי יצפנני בסוכה ביום רעה יסתירני בסתר אהלו".
(שמעתי להסביר בנוסח שונה קצת :דוד המלך ביקש דבר אחד "שבתי בבית
ה'  -בעליו עמו" אך בתוך בקשה גדולה זו נכללים ממילא פרטים רבים נוספים ,כי
למי שיש את הקב"ה יש לו את הכל ...אמר דוד להקב"ה :ממך למדתי שביקשת
בקשה אחת גדולה ונשגבה הכוללת פרטים אחרים נוספים ,תבעת מאתנו "יראת
שמים"  -הכוללת הכל .וזו אכן חכמה של דוד המלך ע"ה לדעת לבקש את הבסיס
העיקרי שעליו בנויות מעלות רבות  -שעמו מרויחים עולם ומלואו).
*
בעליו עמו  /כולם  -כהנים
להיות קרוב ממש להקב"ה ,זה התפקיד שלנו "בעליו עמו".
שמעתי פעם סיפור מרב פלוני ,כי רבאי בבית הכנסת בארה"ב קרה לו מקרה
מוזר .ביום סיפור הצטרף למתפללים ,כמידי שנה ,יהודי המגיע לבית הכנסת פעם
אחת בשנה .והנה ,לקראת תפילת מוסף פסע האיש אל הרב "כבוד הרב ,קח נא
ש'יק של חמש מאות דולר  -אני רוצה להיות כהן".
הרב הביט עליו בתמיהה רבתי" :מה?!".

היהודי שהמושגים שלו היו בכסף ,והראש שלו היה רק בכסף ,הבין שחמש
מאות דולם הינם מחיר זול לרב כזה חשוב ,ולכן הרב תמיה ושואל "מה?!" .מיד
הציע" :אני אכתוב ש'יק חדש על אלף דולר ,פשוט ,אני מעוניין להיות כהן -
לפחות ביום כיפור זה .בשנה הבאה כבר נראה" .הרב כמובן מיאן .והוא ,במקביל,
העלה את המחיר עד שהגיע לאלפיים דולר .הרב כבר לא היה מסוגל לשתוק פתח
את פיו שנית :לא עולה בדעתי מחשבה ,מה יכול להסתתר מאחורי בקשת ,מדוע
אתה מתעקש ורוצה כל כך להיות כהן ,אילו היית בא להתפלל מידי יום ביומו
ניחא ,אבל?...
האיש עם הארץ ,השיב" :אגיד לרב את האמת .הסבא שלי היה כהן .גם אבי
היה כהן - .רצוני להיות כמותם .גם אני רוצה להיות כהן" .חייך הרב ואמר :נו ,אם
כן ,זה יעלה לך רק חמש מאות דולר ותהיה כהן."...
לא באנו להגיד בדיחות ,אלא ההיפך ,לאמר  -כי אכן כל אחד יכול להיות כהן
ללא כסף.
בפרשת יתרו נאמר "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" נשאלת
השאלה ,איך אפשר שכולם יהיו כהנים ,וכי אפשר לרכוש כהונה בכסף או בכל
משהו אחר?! התשובה היא :כן.
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל" זו
הייתה השיחה השמוע'ס הקצר ,שמשה רבנו התבקש לאמר לעם ישראל לפני
מתן תורה .מה באמת חשוב כל כך בשמוע'ס זה שהתייחד כהקדמה למתן תורה,
עד שה' אמר למשה רבנו שיגיד את הדברים ,ורק את הדברים הללו "לא פחות
ולא יותר" מה טמון בהודעה שה' אמר ליהודים "ואתם תהיו ליו ממלכת כהנים
וגוי קדוש"?
אנו רגילים להבין לגבי קרבנות שהוקרבו בבית המקדש ,כי חלק מהבהמה -
מהקרבן עולה למזבח וכביכול נמסר לשמים לשולחן גבוה ,והחלק האחר לא
נמסר לגבוה אלא נחלק לכהנים ,ויש קרבנות מסויימים שגם הבעלים מקבלים
בשר מהקרבן ,אך זו טעות.
הגמרא אומרת "כהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו" הכהנים אוכלים על
יד שולחנו של מקום .היינו ,שכל הקרבן עולה ונמסר לשולחן גבוה ,אלא שאח"כ,
הקב"ה נותן קצת לכהנים המסובים על יד שולחנו ,אבל אופן אישי ופרטי מאום
אינו שלהם ,אלא הכהנים מקבלים ממנו ,מהקב"ה.
רבותי .לקראת מתן תורה ,הקב"ה הודיע לנו ,תדעו לכם ,כי גם אתם אמורים
להיות כך ,ככהנים!! להתקדש "גוי קדוש" ולאכול משולחן גבוה .תשמרו על
התורה כראוי במדויק ותזכו כולם להיות ממלכת כהנים .ועד כדי כך חז"ל אומרים
(במקום אחר) איך נראה שולחן של יהודי כשר "פתח הכתוב במזבח וסיים
בשולחן ,לומר לך כל זמן שבית המקדש קיים המזבח מכפר עליו ,אבל אם אין בית
המקדש ,שולחנו של אדם מכפר עליו" ,השולחן שלי בבית יכול להיות מזבח,
הלחם כקרבן והיין כנסכים .היהודים שנהיו "ממלכת כהנים" כל אחד מהם אוכל
על שולחן גבוה ,ישן בביתו של בורא העולם ,הולך בחדריו ,ומטייל בגנו ,הוא בסך
הכל תייר בבית של מישהו אחר ...וזה קורה כאשר מקיימים את ה"בעליו עמו"
את ה"ושכנתי בתוכם"
ואם אתה תייר במלונו של ה' ,אתה לא תכניס לחדרים בדירתך דברים
האסורים .אם הגוי (או כל מי שאינו שומר תורה ומצוות) ירצה לשווק לך חפצים
שאינם לרצון ה' ,תאמר לו :מה אתה הגוי רוצה ממני ,שאכניס לביתי כל מיני
"מחלות" וכי אני בעל הבית כאן? לי ,אין בית ,כי מה שבטאבו הדירה רשומה על
שמי ,זה רק לענין מיסים וארנונה ...הבית שייך להקב"ה ואין לי אישור יותר
מאורח בעלמא ,שלא מכניס לביתו של הקב"ה מה שאינו חפץ.
(להגיד)

 בדרך הדרוש



ביזת הים הרבו להביא ,הרי שתרומה זו על ידה קנו את
ויקחו לי תרומה (כה ,ב)
עוד יש לפרש ענין ויקחו לי תרומה שאחז"ל [תנחומא ביזת מצרים ונתקדשו ,היינו דכתיב ויקחו לי תרומה בלשון
עקב יא] משה שיבר את הלוחות כדי לעשות ישראל קיחה,
(פנים יפות)
כפנויה שזנתה ,קשה טובא דאם היו הקידושין ע"י הלוחות
בשעה שקיבלם בהר כדין שליח קבלה ,מאי תועלת
ויקחו לי תרומה (כה ,ב)
בשבירה כיון שכבר נתקדשו ,ואם היה כשליח הולכה א"כ
פירש"י לי לשמי וצריך ביאור דבתרומה בעי לשמה
אפילו אם לא ישתברו הרי היה הזנות קודם אירוסין:
יותר מבשאר מצות ואדרבה יעסוק אפילו שלא לשמה כו'
ונראה מזה כדעת המפרשים שהקידושין היה ע"י כנזכר ונראה דבפרק הזהב פליגי רב ולוי בקנין סודר רב
ביזת מצרים וביזת הים ,אלא שהיה בתנאי שיקבלו את סבר בכליו של מקנה וקיי"ל כרב והר"ן בפרק ק"א
התורה וכיון שנשתברו הלוחות בטלו הקידושין עד דקידושין הקשה לרב דס"ל כליו של קונה דוקא ולא של
שנתרצה להם הש"י ע"י בנין המשכן ,ופירשנו בזה מ"ש מקנה ואפילו באדם חשוב ובקידושין מסקינן דמקודשת
אהרן להם בפ' כי תשא [לב ,כד] למי זהב ואין הלשון מובן ,אם נתנה היא לאדם חשוב בהאי הנאה דקיבל מינה .וע"ש
ותו דהיה להם זהב הרבה מביזת הים ,כמו שמצינו בבנין שכתב ליישב וז"ל דכי אמרינן דאדם חשוב כי מקבל מתנה
המשכן שאמר מרבים העם להביא ,אמנם הענין הוא לפי מקרי הנאה הני מילי היכא שמקבל מתנה גמורה אבל
שביזת מצרים וביזת הים כקידושין ע"ת ,וכיון שחטאו הרי כשהיא ע"מ להחזיר אין הנותן מתחשב בשביל כך ומשום
הקידושין בטלים ואין הזהב שלהם ,והיינו דאמר להם למי דסתם ק"ס ע"מ להחזיר הוא דוקא בכליו של קונה ע"ש
זהב אבל בנדבת המשכן שחזרו הקידושין למקומם וקנו ועיין בב"ח ח"מ סימן קץ שהוציא מזה דאם נותן ע"מ

ד

להחזיר לאדם חשוב לא מהני אע"ג דמתנה ע"מ להחזיר
שמה מתנה אין הנותן מתחשב בכך ע"ש
וכבר כתבו בתולדות יצחק ואלשיך ויקחו לי תרומה כי
ראוי לומר ויתנו וכתבו דבאדם חשוב קבלתו כנתינה והנותן
הוא הלוקח כ"ש בבורא ית"ש שנותנים לו כאלו לוקחים
ממנו ע"ש והנה בכל המצות אם אומר הריני נותן פרוטה
ע"מ שיחיה בני הרי זה צדיק גמור ומתנתו מתנה ואף
שהיא ע"מ להחזיר וה"ה כאן בתרומה אף אם נותן בשביל
איזה פרס הוי נתינה אבל עדיין יקשה לנו היה לו לומר
ויתנו כמ"ש בתולדות יצחק ואלשיך ולא שייך לתרץ כמ"ש
המפרשים דנתינה לאדם חשוב הוי כקבלה כיון שהוא ע"מ
להחזיר וכמ"ש הר"ן לכך פירש"י לשמי ושלא ע"מ לקבל
פרס ואז שייך ויקחו כנ"ל וע"ש בספר קצוה"ח סימן קץ
סק"ד .מ"מ ידמה כל איש בנפשו כי לא הצדיק עוד
במעשיו עם בוראו ית' .אך יצפה כי יגיע למעלה כאשר
נאמר בתחלת האות שאחר זה:
(שב שמעתתא בהקדמה)

