
 

 סמיכות פר' תרומה למשפטים

יש לבאר הסמיכות של פרשת  ויקחו לי תרומה וגו' )כה ב(
תרומה אחר פרשת משפטים, שרוצה תורה ללמדינו שכאשר 

זה  עושה אדם צדקה בממונו צריך הוא לבדוק שלא יהיה בממון
חשש גזל, שאם יש בו חשש גזל אי"ז עולה למצות צדקה, וכמו 

 לולב הגזול שאינו עולה למצוה משום מצוה הבאה בעבירה.
 בית הלוי

 מדוע כתוב ויקחו ולא ויתנו

קשה מדוע כתוב לשון ויקחו יותר נכון  ויקחו לי תרומה )כה ב(
 היה לכתוב ויתנו לי תרומה

ן )ה:( שאשה שנותנת כסף ויש לבאר ע"פ דברי הגמ' בקידושי
לאיש ע"מ שיקדשנה אינה מקודשת שצריך שהאיש יתן לה אבל 
אדם חשוב שאני שאם המקבל הינו אדם חשוב שיש לאשה 

 הנאה בעצם מה שקיבל ממנה מקודשת
ולפי"ז מיושב שפיר שמכיון שנותנים לקב"ה אזי אין זו נחשב 

רי נתינה אלא לקיחה שבההיא הנאה שהקב"ה מקבל מישראל ה
 הוא כנותן ואנו כלוקחים וזהו דכתיב ויקחו ולא ויתנו

 תורת משה לאלשיך

 אכילת תרומה על קברו של כהן עם הארץ

איתא במדרש תנחומא תרומת  ויקחו לי תרומה וגו' )כה ב(
כהנים ע"מ שהיו בני תורה, אמר ר' ינאי כל כהן שאינו בן תורה 

באמת צ"ב מותר לאכול על קברו תרומה, ע"כ דברי המדרש, ו
היאך אפשר לאכול תרומה על קברו של כהן עם הארץ והרי 
התרומה נטמאת דודאי אף קבר של כהן עם הארץ מטמא, וצ"ל 
שאין הכוונה על קברו ממש אלא בתוך ד' אמות מקברו שאינה 

 נטמאת והוא פשוט.
ברם מה שצריך ביאור הוא מה החילוק בין קבר כהן בן תורה 

ד"א מקברו לכהן עם הארץ שמותר  שאסור לאכול תרומה בתוך
 לאכול תרומה בתוך ד"א מקברו.

ונראה לפרש ע"פ דברי הגמ' במס' ברכות )יח( לא יהלך אדם 
בבית הקברות ותפילין בראשו וס"ת בזרועו וקורא משום לועג 
לרש, ובגמ' שם איתא גבי ציצית שבכל ד"א שסמוך לקבר אסור, 

שותם תוך ד"א ולפי"ז ה"ה בשאר מצוות התורה שאסור לע
 מהקבר משום לועג לרש.

ובמשנ"ב )סי' כ"ג סק"ה( כתב בשם האחרונים דה"ה על קבר קטן 
שאין להסתובב בציצית שמא נשמת אדם גדול הוא, אך על קבר 
של אשה שרי משום שאף בחייה לא היתה מצווה ולא שייך בה 

 משום לועג לרש.
רומה מצוה ולפי"ז נבוא לדון גבי אכילת תרומה, שהרי אכילת ת

ומעתה על קבר כהן א"א לאכול תרומה משום לועג לרש, אך על 
קבר ישראל שאף בחייו לא יכל לאכול תרומה שרי למיכל 

 תרומה שאין בזה משום לועג לרש.
 

 

ובזה נבוא אל המכוון בדברי המדרש, שתחילה מקדים המדרש 
שהתרומה ניתנה לכהנים ע"מ שיהיו בני תורה וממילא כהן עם 
הארץ שאינו בן תורה לא ניתנה לו אכילת תרומה, ואע"פ שיכול 

משול הוא כישראל שאינו שייך במצוה זאת הוא לאכול מ"מ 
משום שעיקר התרומה הניתנת לכהנים היא למען יחזיקו בתורת 
ה', ומכיון שמשול הוא כישראל שאינו שיך במצוה זו משום 
שאינו מחזיק בתורה אומר המדרש שאפשר לאכול תרומה 
בקירוב ד"א מקברו שאין בכך משום לועג לרש, אך על קברו של 

 א"א לאכול תרומה שבזה יש משום לועג לרש. כהן בן תורה
 ברכת פרץ

 האם לקיחת התרומה היא חוב או נדבה

ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את 
וכן כתוב בפר' ויקהל קחו מאתכם תרומה לה'  תרומתי )כה ב(

כל נדיב לבו יביאה )לה ב(. הנה בשני מקראות הללו ברישא דקרא 
על האנשים לתרום, ואילו בסיפא דקרא חזינא  חזינא דחוב הוא

 דאי"ז חוב אלא נדבת לב.
ונראה שאכן לקיחת תרומה הינה ציווי, אלא שהציווי הינו על 
הציבור בכללו, אך על כל יחיד ויחיד לא היה מצוה להביא אלא 
רק מי שידבנו לבו היה מביא, ובזה שפיר היטב ביאור הפסוקים 

הוא לשון ציווי דמיירי גבי הציבור דכתיב )ויקהל( קחו מאתכם ו
שנאמר בלשון רבים, ובסיפא דקרא מסיים כל אשר ידבנו ליבו 
והיינו לשון יחיד שלגבי היחידים אי"ז ציווי אלא נדבה, וכן הוא 
בקרא דידן ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תקחו 
תרומתי, ומדוע כפל הפסוק שוב תקחו תרומתי, הרי כבר כתב 
ויקחו, אלא כהנ"ל דסיפא דכפל תקחו קאי על היחיד והוא לשון 

 נדבה ואילו רישא דכתיב ויקחו קאי על הציבור והיינו לשון ציווי.
 חי' הגרי"ז עה"ת

 כיצד קידש הקב"ה את ישראל בכסף שהביאו למשכן

איתא במדרש הדא הוא דכתיב לך ה'  ויקחו לי תרומה )כה ב(
 הגדולה כו'. ותמוה.

יתא שהקב"ה קידש את ישראל בכסף בשטר ובביאה, ונראה דא
כסף היינו כסף המשכן, בשטר היינו התורה הקדושה, ובביאה 
דכתיב כי בועליך עושייך. וקשה מה שייך לומר שנתקדשו בכסף 
שנתנו למשכן, והרי הקב"ה הוא המקדש וישראל הם הכלה וא"כ 

ן )ה:( הקב"ה צריך ליתן לישראל, וי"ל ע"פ המבואר בגמ' קידושי
דבאדם חשוב שאני שגם כשהאשה נותנת לו מתקדשת בההיא 
הנאה דמקבל מינה, ושפיר שה"נ הקב"ה חשוב ובהנאה שקיבל 

 מישראל כסף למשכן נתקדשו לו.
ושפיר לפי"ז דברי המדרש, דמאחר דויקחו לי תרומה היינו כסף 
קידושין קשה הלא המקדש צריך ליתן, ולזה נקט המדרש לך ה' 

והיינו שהקב"ה חשוב, וממילא שפיר הוי כסף  הגדולה כו'
 קידושין בהנאה שלקח מישראל.

 מדרש יהונתן
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 תרומה מה היו עושין בומותר 

איתא במדרש ילמדנו רבינו מותר  ויקחו לי תרומה )כה ב(
תרומה מה היו עושין בו, כך שנו רבותינו מותר תרומה רקועי 

 זהב היו עושין מן ציפוי לבית קודש הקודשים.
איתא בבעל המאור )פ"ק דסוכה( ונראה לפרש ובהקדם ד

דהמח' תנאים )סנהדרין מז( אם בעי עיבוד לשמה או לא תלויה 
במחלוקת אי הזמנה מילתא היא או לא, דמאן דס"ל דלא בעי 
עיבוד לשמה הוא משום דס"ל דהזמנה מילתא היא, ממילא 
סגי בהזמנה ואי"צ נמי עיבוד לשמה, ומאן דס"ל דבעי עיבוד 

הזמנה לאו מילתא היא ולזה בעי  לשמה הוא משום דס"ל
 עיבוד לשמה, ועיי"ש במלחמות ה' שנחלק עליו.

וא"כ במלאכת המשכן למ"ד דס"ל דהזמנה מילתא היא א"כ 
מאחר שעשו לשם קודש תו א"א להשתמש לחול במה 
שנשתייר, שההזמנה מילתא היא ונעשה ע"י ההזמנה לקודש, 

לקודש משא"כ אם הזמנה לאו מילתא היא לא נעשה הדבר 
ושפיר שבמה שנשתייר אפשר להשתמש לחול )ועי' שכ"כ 

 בהעמק דבר ויקהל לו ז(.
והנה כתיב ויקחו לי תרומה ופרש"י לי לשמי, ומוכח מדבריו 
דס"ל דבעי לשמה ולא סגי בהזמנה, וע"כ דס"ל דהזמנה לאו 
מילתא היא ולזה היה צריך לשמי, ולפי"ז שפיר היטב דברי 

שהזמנה לאו מילתא היא והיה  המדרש ששאל השואל מכיון
צריך להביא לשמה כדברי רש"י לי לשמי, א"כ מה היו עושים 
במה שנשתייר, ענה המשיב שאסור לשנותו לחול וכדברי 
הרמב"ן במלחמות שהזמנה לגוף הקדושה לכו"ע מלתא היא 

 והוי קדוש, לכן נשתמשו בו לצפות את קודש הקודשים.
 מדרש ילמדנו עם ביאור 

 ץכתנת תשב"

תרומתי, מכיון שתרומה  –שינוי הלשון תרומה 
 ניתנת במחשבה

דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר 
צריך לבאר מה שפתח  ידבנו לבו תקחו את תרומתי )כה ב(

בתרומה וסיים בתרומתי, היה לו לסיים מאת כל איש תקחו את 
 התרומה.

יך תשמור ונראה ע"פ דברי הגמ' שבועות )כו:( מוצא שפת
ועשית, אין לי אלא שהוציא בשפתיו גמר בליבו מנין, ת"ל כל 
נדיב לב, וניגמר מיניה, משום דהוי תרומה וקדשים שני כתובים 
הבאים כאחד ואין מלמדין, ופרש"י שאכן רק בתרומה וקודשים 
מהני גמר בלב דגבי תרומה כתיב כל נדיב לב. מבואר שגבי 

ו, וכן פסק הרמב"ם )פי"ד תרומת המשכן מהני מה שנדב בליב
ממעשה קרבנות הי"ב( שבנדרים ונדבות אי"צ להוציא בפיו 
אלא מהני מה שגמר בליבו לחייבו שנאמר כל נדיב לב יביאה, 

 בנדבת לב יתחייב להביא עיי"ש.
ולפי"ז א"ש ביאור הפסוק דבר אל בנ"י ויקחו לי תרומה, ואותם 

הרי  האנשים אשר מיד כששמעו נדבם ליבם לתת תרומה
שכבר נתחייבו לתת התרומה כאשר חשבו על כך בליבם שהרי 
תרומה ניתנת במחשבה, עליהם מסיים קרא תקחו את תרומתי, 
שאכן חשיב כבר תרומתו של הקב"ה עוד לפני שנתנו, שמרגע 

 שנדרו בליבם זה כבר נעשה תרומתי דהיינו של הקב"ה.
 חשב סופר

 

ל דין בר מצרא של עם ישראל לגבי ארץ ישרא
 ולגבי התורה

איתא במדרש  ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו )כה ח(
בשעה שאמר הקב"ה לישראל ועשו לי מקדש שאני משרה 
שכינתי ביניכם אמרו מלאכי השרת, ארץ ישראל נתת להם, 
תורה נתת להם, א"ל הקב"ה נתתי להם דינים ע"כ. ולכאו' זה 

רה תמוה שהרי המלאכים באו בטרוניא כלפי הקב"ה מדוע מש
שכינתו עליהם אחר שכבר נתן להם את א"י ונתן להם את 
התורה ולא משאירה למלאכים, ומה תשובה יש במה שענה 

 להם הקב"ה שנתן להם דינים.
ונראה ליישב המדרש, בהקדם כך שהנה איתא עוד במדרש 
שישראל לקחו את ארץ כנען מדין בר מצרא, שמצרים היתה 

ש שכשנתן הקב"ה קרובה לארץ ישראל, ואיתא עוד במדר
התורה לישראל באו המלאכים בטענה לפני הבורא שהתורה 

 מגיעה להם המלאכים מכח דינא דבר מצרא.
ולפי"ז יתבארו היטב דברי המדרש שבאו המלאכים לקב"ה 
וטענו לו ממ"נ, אם יש דין בר מצרא ומכוחו נתת לבנ"י את 
 ארץ ישראל א"כ התורה שלנו מדין בר מצרא, ואם אין דין בר
מצרא ולכן לא נתת לנו את התורה א"כ מדוע נתת את ארץ 

 ישראל לבנ"י מדין בר מצרא ע"י שקרובה למצרים.
השיבם הקב"ה על זה, הרי נתתי להם דינים, שהנה גבי דינים 
איתא שכל הדן דין אמת לאמיתו נעשה שותף לקב"ה במעשה 
בראשית, נמצא שברגע שנתן הקב"ה דינים לישראל נעשו 

איתא בשו"ע )חו"מ סי' קע"ה( שבשותף אין דין בר שותפיו, ו
מצרא דהיינו ששותף קודם למצרן בקניית השדה, ושפיר ענה 
להם הקב"ה שאכן יש דין בר מצרא ולכן ארץ כנען שייכת 
לישראל שהיתה סמוכה למצרים, ומה שהתורה גם היא ניתנה 
להם ולא למלאכים על אף שהמלאכים היו בר מצרא לתורה, 

שישראל נעשו שותפים לקב"ה מכח הדינים שקיבלו זה משום 
 ושותף קודם למצרן.

 שתי ידות

 מה היה אורכו של בריח התיכון

ופרש"י אורכו של הבריח ל'  והבריח התיכון וגו' )כו כח(
אמות היה עיי"ש, ולכאו' מצאנו מדרש הסותר לדברי רש"י 
הללו, דאיתא במדרש )ויגש צד ד( קודם שהלך יעקב למצרים 

לוזה לקוץ ארזים, א"ר ברכיה והבריח התיכון שנים  הלך
ושלושים אמה היה מהיכן מצאו אותו לשעה, אלא שהיו 
גנוזים עמהם מיעקב, עכ"ל המדרש, הרי מדברי המדרש 

 שהבריח התיכון היה ל"ב אמה ולא ל' אמה כדברי רש"י.
ונראה לפרש שאכן צדקו דברי רש"י שהבריח התיכון היה ל' 

זו הכוונה, וכך הוא פירוש המדרש א"ר  אמה, ואף במדרש
ברכיה והבריח התיכון שנים, ר"ל שהיו ב' בריחים, ושלושים 
היה ר"ל שכל בריח היה ל' אמה וכדברי רש"י, והיינו דשנים 
ושלושים אין הכונה לב' אמות אורך אלא שהיה ב' בריחים וכל 
אחד היה ל' אמה, ומקשה המדרש מהיכן היה כזה אורך 

 עמהם מיעקב. ומתרץ שהיה
 חלקי אבנים
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