
 

כיצד בדק הקב"ה מי קיבל את התורה רק מחמת 
 הבושה מהציבור

איתא במדרש, כשאמרו ישראל נעשה  ויקחו לי תרומה )כה ב(
 ונשמע מיד אמר להם הקב"ה ויקחו לי תרומה. ותמוה.

ונראה לפרש ע"פ דבריו של הכתב סופר עה"פ "ויענו כל העם 
ו כל אשר דיבר ה' נעשה", שיש ליתן טעם מדוע יחדיו ויאמר

הדגישה התורה שאמרו יחדיו, ופירש שהיו בעם ישראל אנשים 
שלא היו רוצים לקבל את התורה, ואם היו שואלים אותם בנפרד 
היו אומרים שלא רוצים לקבל, אבל מאחר ושאלום זה בפני זה 
נתביישו לומר שלא רוצים לקבלה, נמצא שמה שאמרו נעשה 

א רק משום שהיה זה "יחדיו", ועפי"ז מתפרשת אימרת חז"ל הו
שמי שאין לו בושה בידוע שלא היו רגלי אבותיו על הר סיני, 
מפני שבהר סיני חלקם קיבלו את התורה רק מחמת שהתביישו 

 שלא לקבלה.
ועפי"ז נראה לפרש שרצה הקב"ה לבדוק את ישראל מי קיבל את 

אמר ויקחו לי תרומה, התורה מרצון ומי שלא מרצון, ולכך 
שמצוה זו יש בה חסרון כיס, ואין אדם שש לקיים מצוה במקום 
שיש חסרון כיס, וא"כ מי שבכ"ז יקיינמה ע"כ שקיבל את התורה 
מרצון ומי שלא יקיינמה הרי שקיבל את התורה רק מחמת 

 הבושה.
וא"כ מתבאר מדוע מיד אחרי שאמרו ישראל נעשה ונשמע אמר 

ומה, שרצה לבודקם מי אמר נעשה ונשמע הקב"ה ויקחו לי תר
 מרצון ומי אמר רק מחמת בושה.

 אבן יחזקאל )לשבועות
 דף לב.(

מדוע נזקק רש"י לומר שתלא אילן נחשב חיה ולא 
 בהמה

איתא בגמ' שבת )כח.( שנסתפק ר' אדא  ועורות תחשים )כה ה(
בר אהבה על תחש שבימי משה אם טהור היה או טמא היה, 

מאי תיבעי לך והא לא הוכשרה למלאכת שמים השיבו ר' יוסף 
אלא עור בהמה טהורה בלבד, הקשה עליו ר' אדא בר אהבה 
שהרי נאמר על התחש שדומה לתלא אילן, והרי תלא אילן טמא 
הוא, השיבו ר' יוסף דה"ק, שדומה הוא כמין תלא אילן שיש בו 
הרבה גוונים, אך אכן טהור הוא שלא כהתלא אילן הטמא, אלו 

הגמ'. וברש"י שם פירש תלא אילן חיה טמאה היא  דברי
ומנומקת בגוונין. וצ"ב למאי נפק"מ שמדקדק רש"י שהתלא 

 אילן חיה טמאה היא, הרי הגמ' לא פירשה שזה חיה.
ונראה שרצה רש"י ליישב בזה קושיא שהוקשתה לו, שהנה ר' 
אדא שאל אם התחש טהור או טמא, ופשט לו ר' יוסף שלא 

שמים אלא עור בהמה טהורה, וקשה מדוע הוכשרה למלאכת 
הוצרך ר"י לפשוט הכי והרי איתא בגמ' שם ובמדרשים שהתחש 
 שהיה בימי משה דרך נס היה, ולא היה בנמצא כי אם באותה

 מיוחד עור  שיהא שעה ונגנז, ובפשיטות עשה הקב"ה נס זה כדי 

הוצרך הקב"ה לנס מיוחד והרי יכלו לקחת למשכן, וקשה מדוע 
עור של תלא אילן שהוא גם כזה עור ואי"צ לנס, אלא יש להוכיח 
שרצה הקב"ה שיכסו את המשכן בעור בהמה טהורה ולכן לא היה 
אפשר לכסות בתלא אילן, וא"כ מוכח שהתחש טהור היה, שאם 
היה טמא לא היה צריך לעשות נס. כך הוקשה לרש"י על ספיקו 

 ר' אדא והכרעת ר' יוסף. של
וכדי ליישב קושיא זו הוצרך רש"י לומר שהתלא אילן חיה טמאה 
היא, וא"כ י"ל שבאמת התחש טמא הוא, ואפ"ה הוצרך הקב"ה 
לנס מפני שלא רצה שיכסו בתלא אילן שהוא חיה אלא רצה 
שיכסו בעור בהמה, וכמו שמצינו גבי הקרבנות שיש רק מן 

שפיר היה צריך לנס אף אם התחש  הבהמה ולא מן החיה, וא"כ
נמי טמא מפני שעדיין עדיף בהמה מחיה, ולכך שפיר שמסתפק 

אחר כותבי זאת חזיתי לרש"י  –ר' אדא ופושט לו ר' יוסף. )א.ה. 
 כאן שמפרש שאף התחש חיה היה, וא"כ נפל כל היסוד, וצע"ג.(

 צמח צדקה

מדוע למשכן יכלו לקחת תרומה אף מיתומים נשים 
 ושוע

יש  ת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי )כה ב(מא
להבין שלכאו' מילות "מאת כל איש" מיותרות, שהיה אפשר 

 לומר ויקחו את תרומתי מאשר ידבנו לבו.
ונראה שג' מילות אלו באו לרבות ג' דרגות בנותני צדקה אשר 
נתפרש בחז"ל שלא לקחת מהם צדקה, והכא אתי קרא לרבות 

חת למשכן, והג' הללו הם יתומים נשים שאף מהם אפשר לק
 ושוע.

גבי יתומים איתא בגמ' ב"ב )ח.( שאין פוסקים צדקה על 
היתומים, וכן גבי נשים איתא בגמ' ב"ק )קיט.( שאין לוקחים מן 
הנשים אלא דבר מועט, וגבי שוע איתא בגמ' ב"ב )שם( דשוע 

תן היינו אדם הנותן צדקה יותר מהראוי לו או שמיצר לעצמו ונו
 לגבאים כדי שלא יתבייש, ואיתא בגמ' שאסור לקחת ממנו.

ולזה אתי קרא "מאת כל איש" לרבות ג' ריבויים אלו, "את" 
לרבות הנשים, "כל" לרבות היתומים, "אשר ידבנו לבו" לרבות 
 השוע, שאף מהם יכול לקחת תרומה למשכן ואפי' מתנה מרובה.

אמרו חז"ל ובטעם הדבר שיכול לקחת מהם, נראה ע"פ מה ש
בירושלמי )שקלים פ"א ה"א( שהמשכן היה כדי לכפר על חטא 
העגל, ועוד איתא במדרש רבה )פר' לג( שאמר הקב"ה למשה 
שאפי' מרכושו של עני שבישראל אפשר היה לבנות את המשכן, 
ועוד איתא במדרש תנחומא )פר' בשלח( וכ"ה בגמ' בכורות )ה:( 

ים חמורים כסף וזהב, שמביזת הים נטלו קטן שבכולם משא תשע
הרי מג' הקדמות הללו שהמשכן היה בכדי לכפר על חטא העגל 
ושהיו כל ישראל עשירים שאפי' מרכושו של הקטן בעושרו 

 בישראל היה אפשר לבנות את כל המשכן.
וע"פ האמור יש טעם נכון מדוע אפשר לקחת למשכן אף מנשים 

כדי לעשות יתומים ושוע, שהנה גבי יתומים איתא בגמ' )שם( ש
 על לכפר   כדי  ה"ה וא"כ  להם שם כלומר שיהיו חשובים מותר, 
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חטאיהם כלומר חטא העגל חשיב לעשות להם שם ומותר, וכן 
גבי נשים משום כפרה לוקחים מהן, וביותר שכבר איתא בגמ' 
שדבר מועט לוקחים מהן, ואיתא בגמ' )שם( שדבר מועט היינו 

רות אף זהב מפני שעבורן לפי ערך האשה, שרבינא לקח מעשי
הוא דבר מועט, וא"כ ה"ה הכא שהיתה עשירות מופלגת הרי 
שאף אם יביאו מתנה מרובה חשיב דבר מועט, וכן השוע 
לוקחים ממנו מפני שאף אם יתן מתנה מרובה עדיין אין זה 
יותר מן הראוי לו, שהרי אפילו קטן שבישראל יש ברכושו כדי 

 לבנות את כל המשכן.
ועפי"ז נראה לפרש מה שמסיים קרא "תקחו את תרומתי" 
שה"פ, שאמר הקב"ה לא התרתי לכם לקחת "מאת כל איש" 
כלומר מאותם ג' ריבויים המתרבים במילות אלו, אלא רק "את 
תרומתי" כלומר את התרומה כאן שהיא תרומתי כלומר 
למשכן, אבל בשאר צדקות אסור לקחת מג' ריבויים אלו. )א.ה 

"ק שהרי נשים לא חטאו בעגל וא"כ לא שייך בהם טעם אך ק –
 שבא לכפר על החטא בכדי שיחשב לעשות להן שם, וצ"ב.(

 אור החיים

מדוע רק המלאך מיכאל יכול ללמד סנגוריא על 
 ישראל ולזכותם בדין

איתא במדרש תועלת שני זה מיכאל, מה  ותולעת שני )כה ד(
נגוריא על תולעת אין כוחו אלא בפה כך מיכאל מלמד ס

 ישראל. והמדרש אומר דרשני.
עוד איתא במדרש אם יש עליו מלאך מליץ מני אלף כו', אפילו 
תשע מאות ותשעים ותשע מלמדים עליו חובה ואחד זכות 

 ניצל, זה מיכאל דכתיב ויעף אלי אחד מן השרפים.
ונראה לפרש מדרש זה, שהנה קשה אי נימא שאפילו כשיש 

בה ואחד לזכות יוצא זכאי בדינו, תשע מאות תשעים ותשע לחו
אימתי יהא אדם מתחייב בבי"ד של מעלה, שהרי אם יש אחד 
לזכות יוצא זכאי, ואף אם כולם לחובה אינו חייב ע"פ מאי 
דאיתא בגמ' סנהדרין בי"ד שראו כולם לחובה זכאי. וכדי ליישב 
קושיא זו מפרש המדרש שדבר זה נאמר דוקא על מיכאל, 

אל הוא היחיד שמלמד זכות יוצא זכאי, כלומר שרק אם מיכ
אבל אם מלאך אחר מלמד זכות אז לא אמרינן כך אלא יוצא 

 חייב בדינו מפני שהולכים אחר הרוב.
ובהקדם דבתשובת מהרי"ק )שורש קע"ה( הקשה כיצד הולכים 
בדיינים אחר הרוב, והא כל דיין קבוע וכל קבוע כמחצה על 

ייד שפיר שהולכים אחר מחצה דמי, ותירץ שהואיל והדיבור נ
הרוב, ברם איתא בפוסקים שאם הדיבור יש לו סוף וגבול עד 

 היכן הוא נייד, חוזר הדיבור לקביעותו.
והנה פרש"י בריש פרשת ויקרא מאהל מועד )א א( מלמד 
שהיה הקול נפסק ולא יוצא חוץ לאהל כו', כיוצא בו וקול כנפי 

ר עד החצר הכרובים נשמע עד החצר החיצונה כו' למה נאמ
החיצונה, שכיון שמגיע שם היה נפסק. ע"כ דברי רש"י. ונמצא 
לפי"ז שקול הכרובים שהיה מגיע עד החצר החיצונה נחשב 
קבוע, וידוע שהכרובים היו מיכאל וגבריאל, נמצא לפי"ז 
שלדיבורו של מיכאל יש דין של קבוע מפני שאינו נייד ויש לו 

 קביעות.
רש קרא דמלאך מליץ דוקא ועפי"ז מיושב שפיר שדרש המד

על מיכאל, שהוקשה לו שאם נאמר בכל המלאכים הרי 
שלעולם לא נמצא אדם מתחייב בדין כקושיין, אלא ע"כ שבכל 
המלאכים אם רק אחד מליץ יושר באמת חייב בדינו דאזלינן 
בתר רוב המחייבים, ורק אם אותו מלאך יחיד שמליץ יושר הוא 

 כקבוע והוי כמחצה על מחצה. מיכאל יוצא זכאי, שמיכאל דינו
 

ועפי"ז נבוא אל המכוון שמיכאל כתועלת שני שאין כוחו אלא 
בפה ומלמד סנגוריא על ישראל, שמכיון שמיכאל הוא מן 
הכרובים ודיבורו יוצא רק עד חצר החיצונה ונפסק הרי שדינו 
כקבוע, ולכך יכול הוא ללמד סנגוריא על ישראל שאינו יחיד 

 אלא כמחצה.
 יחזקאל )ד"ה במדרש(מים 

 מי יכול לקחת שכר מן התרומה

קשה מדוע נאמר ויקחו לי ולא  ויקחו לי תרומה וגו' )כה ב(
 ויתנו לי. 

ויתכן שבאה התורה לרמז בזה דין דאיתא בחז"ל שמותר לתת 
שכר לאומנים שבונים את בית המקדש ממעות בדק הבית, 

שבונים לפיכך אומרת התורה "ויקחו לי תרומה" ר"ל שאותם 
 המשכן יכולים לקחת מעות מתרומה.

ובזה נבוא אל המכוון ברש"י שפירש ויקחו לי לשמי, דה"פ 
אימתי יכולים לקחת מעות מן התרומה כאשר זה לשמי, 
כלומר כאשר בונים את המשכן שבנייתו היא לשמי יכולים 

 לקחת שכר מהתרומה.
 נחלת עזריאל

 נתינת תרומה תהיה אף לעתיד לבוא

פרש"י לי לשמי. ורבים תמהו מה  תרומה )כה ב( ויקחו לי
 רוצה רש"י בזה. ונראה לפרש בזה כדלהלן.

איתא בגמ' נדה )סא( מצוות בטילות לעתיד לבוא, והקשה 
בנועם מגדים )פר' לך( שהגמ' דורשת תחיית המתים מן 
התורה מנין, ובאחד הדרכים לומדת זאת מדכתיב "ונתתם 

כי אהרן לעולם קיים אלא ממנו תרומת ה' לאהרן הכהן", ו
מכאן לתחיית המתים מן התורה, וקשה דמוכח מכך שמצוות 
קיימות אף לעתיד לבוא שהרי מבואר שאחר תחיית המתים 

 תהיה מצוות תרומה.
ותירץ שיש לחלק בין מצות עשה ללא תעשה, שרק הל"ת 
והלאוין יתבטלו אבל המצוות עשה ישארו קיימות אף לעתיד 

חילוק זה, מפני שהלאוין והאזהרות הן על  לבוא, ובסברא מובן
דרך סור מרע וזה לא יהא שייך לעתיד לבוא כשיתבטל היצר 
הרע, משא"כ העשין הן כדי לקדש את האדם וזה שייך אף 

 לעתיד לבוא.
נמצא א"כ שמצות תרומה שהיא עשה קיימת לעולם ואף 
לעתיד לבוא, וממצות תרומה לומדים זאת שע"כ קיימת 

כדדרשה הגמ' ונתתם ממנו כו' לאהרן הכהן, לעתיד לבוא 
והנה נאמר בתורה "זה שמי לעולם" כלומר ששמו של הקב"ה 
נשאר לעולם, ועפי"ז נראה לפרש היטב שאחר שאמרה תורה 
"ויקחו לי תרומה" ר"ל שלעולם יקחו בנ"י תרומה ואף לעתיד 
לבוא, על זה בא רש"י ומפרש "לי לשמי", ר"ל כמו ש"שמי" 

 כך התרומה תקחו "לי", כלומר לעולם כמו שמי. קיים לעולם
ועפי"ז נראה ליישב נמי את דברי המדרש, שבמדרש נאמר על 
מקרא זה דויקחו לי תרומה הדא הוא דכתיב שמע ישראל ה' 
אלוקינו ה' אחד, והוא תמוה, ברם לפי הנאמר יש ליישב דה"פ 
שהרי תיכף ומיד לשמע ישראל אומרים ברוך שם כבוד 

ולם ועד, כלומר שמה שה' אלוקינו ה' אחד הוא מלכותו לע
לעולם ועד, ושפיר נסמך זה לכאן לומר שכמו ששמו של 
הקב"ה לעולם ועד כך גם נתינת התרומה היא לעולם ועד ואף 

 לעתיד לבוא.
 נחלת יעקב יהושע
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