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שמות (" דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתיכתוב בפרשתנו, "

מר ולי תרומה", לכאורה היה צריך ל ויקחופסוק זה. ראשית, מדוע נאמר " . ישנם מספר קושיות עלב), פרק כה
ה' מבקש מכל איש ישראל להפריש מממונו ולתת צדקה, ומה שייך כאן לקיחה? ועוד קשה, לי תרומה",  ויתנו"

" תרומה, לכאורה המילה "לי" מיותרת. ועוד, מקשה אור החיים הקדוש, למה לימר ויקחו "ומדוע הוצרך ל
כיון שאמרו , (תנא דבי אליהו רבא, פרשה יז)"יקחו לי תרומה? לכאורה האות "ו" מיותרת. ועוד, איתא בחז"ל ומר "נא

מה הקשר בין וקשה, ישראל "נעשה ונשמע", מיד אמר הקב"ה למשה, "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה". 
  .ועוד) ,(אמרי אש, אפריוןהדברים 

  
, תכלית בריאת העולם היתה להטיב מטובו (ח"א פ"ב) רמח"ל בספרו דרך ה'נראה לי בס"ד לפרש כך: כתב ה

יתברך לברואיו. וכיון שה' הוא השלמות האמתית, רצונו להטיב לברואיו הטבה שלמה, דהיינו את הטוב האמתי. 
אבל איך שייך שהקב"ה יתן את עצמו ליהודי? מבאר הרמח"ל, ה' נתן את  .ה בעצמו"הקב הטוב האמתי הואו

  האפשרות להתדבק בו! כאשר יהודי מתדבק ומתחבר לה', הוא כביכול מקבל את ה' יתברך בעצמו, ע"ש.
  

המעיין יראה, שדברי הרמח"ל הללו בדרך ה', ודבריו במסילת ישרים בפרק א', משלימים זה את זה. בדרך ה' 
שתכלית היא לאפשר ליהודי להתדבק בו. ובמסילת ישרים כתב,  ה"מצד הקב שתכלית בריאת העולםכתב, 

, ע"ש. 'האמצעים להגיע לדבקות בהמצוות הם רק הג "תריוכל . 'דבק בהתהאדם בעולמו היא גופא לה
  נמצא שתכלית בריאת העולם ותכלית האדם בעולמו, הם שני צדדים לאותו מטבע.

  
שהמצוות הם , האומר (פתח אליהו)על פי דברי הזוהר ענין המצוות כאמצעים להגיע לדבקות בה', מתבאר 

במשל לאדם שקנה בגדים לילד, מכף רגל ועד ראש לא  ח"י עמ' פו)(משכן אבנה  ". מפרש בספר בלבבילבושים"
חסר דבר, אולם אין לו בן כלל. הרי לבושים יש לו בשלמות, אולם אין לו את הגוף כלל. כן הדבר באדם העוסק 

אולם אין לו את עצמותו של , הרי לבושי המלך יש לובתורה ובמצוות ואין לו דבקות במלכו של עולם. 
את המלך עצמו, אזי המלבושים הם מלבושי כבוד למלך. אולם השגת הלבושים ללא  . רק כאשר יש לאדםהמלך

  השגת המלך, כמעט אינו כלום, ע"כ.
  

". האות לי, ביטוי למושג של דבקות וקשר בין הקב"ה לישראל, היא המילה "חודש תשרי)מאמרי (כתב הבני יששכר 
" היא האות הקטנה יוא גבוה מכולם. והאות "" היא הגבוהה ביותר מכל האותיות, ומרמזת על הקב"ה, שהל"

חיבור וקשר  ת" מבטאליביותר מכל האותיות, ומרמזת על כלל ישראל, שהם המעט מכל העמים. נמצא, המילה "
  בין הבורא יתברך לעם ישראל. 

  



תרומה" ולא "ויתנו תרומה". כשיהודי מקיים מצוות,  ויקחו ליבזה אפשר לפרש בס"ד מדוע נאמר דווקא "
עמים הוא יכול לחשוב שהוא בגדר "נותן". נותן מזמנו לקבוע עתים לתורה. נותן משינתו וכוחו להשכים לפ

כשמפריש מכספו  "נותן"קל מאוד לחשוב שהוא בגדר  ,ומכל המצוותלבית הכנסת להתפלל, וכדומה. 
כשאתה מקיים . אבל צריכים אנו לשמוע לקולו הנעים של אבינו שבשמים, האומר לנו: בני יקירי, לצדקה

! ולכן אתה מקבל קשר וחיבור עמי! אתה לוקח אותי בעצמי"! נותן" ולא" לוקחמצוותי, אתה באמת בגדר "
", ויקחו ליללמדך שאפילו כשאתה "נותן" תרומה מכספך, באמת אתה בגדר " –" ויקחו לי תרומהנאמר "

  ! ה"ם הקבקשר וחיבור ע –" לישאתה לוקח ומקבל "
  

עתה ניתן לפרש מה שאמרו חז"ל, כיון שאמרו ישראל "נעשה ונשמע", מיד אמר להם הקב"ה "ויקחו לי תרומה". 
"נעשה ונשמע" היא קבלה והסכמה לעשיית המצוות, מאיך נועלים נעליים ועד להתענות ביום כיפור. אך אבינו 

כל קיום המצוות הוא רק  בלבד. אלאהמצוות  במעשישבשמים רוצה שנדע, שאין קבלת התורה מסתיימת 
! לכן מתן תורה נמשל לחתונה ביננו קשר וחיבור ביננו להקב"ה – "לי"אמצעי המביא לתכלית אחת: בחינת 

, שהפסוק (עי' בני יששכר מאמרי תשרי, מאמר ב). וזה שמובא בספרים )תענית כו:("יום חתונתו זו מתן תורה"  –לבין ה' 
", מרמזים על מתן תורה, כי שניהם ליוכן מה שאומרים "הרי את מקודשת  ,(הושע ב, כא)לעולם"  לי"וארשתיך 

, "ואתם (שמות יט, ה)סגולה מכל העמים"  לילנו הקב"ה בפסוקים "והייתם  מדגיש". וכן לימדגישים את בחינת "
  . (ויקרא כה, נה)בני ישראל עבדים"  לי, "כי , ו)שמות שם(ממלכת כהנים וגוי קדוש"  ליתהיו 

  
". ה' בא ויקחו לי תרומהשישראל אמרו "נעשה ונשמע", מיד אמר להם הקב"ה " אחרלמובן היטב מדוע עתה 

לכן  .בתוכנו", דהיינו לקחת את הקב"ה ולהכניסו ללבנו ולהשכינו ויקחו ליללמדנו, שתכלית כל המצוות היא "
, בתוך כל יהודי "בתוכם שכנתימקדש ו ליועשו "יתה בשביל בנין המשכן, שכל ענינו "ויקחו לי תרומה" ה

  "יקחו לי תרומה, להזכירנו שזהו ההמשך וההשלמה של מתן תורה, ואינו דבר בפני עצמו.ו. ולכן כתיב "ויהודי
  

אך אל לו לאף יהודי לחשוב, מי אני ומה אני שהמלך ירצה לדור בלבבי, הרי פגמתי וקלקלי אין ספור פעמים! 
 מאת כל אישדבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה איתי! לכן כתוב, "אולי ה' ירצה לדור עם הצדיקים, אך לא 

, אנא ממך :מאת הבורא יתברךמתבקש  ,לא משנה מי הוא ומה מצבו ,שכל איש ישראל", אשר ידבנו לבו
   !כן איתך ,איתך אני רוצה לדור! נדב לבך ואכניסני לתוכו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  מאמר החכם
  
 

  ג מצוות בקרירות. "בהתלהבות וזריזות חשובה מתרימצוה אחת 
  

  תולדות יעקב יוסף
  

 

ניתן לקבל את דברי התורה מידי שבוע במייל. שלחו בקשה ל- 
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