
 תשע"טאדר א'                 ס"ד ב

 תרומהפרשת השבוע נגיעות מ

 
  .סיבות רבות להרבות בשמחה ויהישוכה רולב לטובהעלינו שיבוא ובע"ה אדר )א( חודש השבוע נכנסנו ל

ת ובמלאכבפירוט רב ת ועוסקהפותחת סידרה של פרשות ה רשהפ .השבת נקרא בע"ה את פרשת תרומה

 .וכל הקשור במשכן תכולה ה םהכוהניבגדי  , כליו, המשכן 

דיור הקב"ה כמובן שאינו זקוק למבנה ל. בסביבת עם ישראלנועד כביכול להיות משכנו של ה' המשכן 

לצורך יצירת קשר עם בני המשכן נועד  "  ָהָאֶרץ, ְכבֹודו-ְמלֹא ָכל " שהרילבן אנוש הנדרשים מגורים ו

                                                                                                . מתוך צורך שלהםעבור בני ישראל  ישראל

" בתוכם של בני ישראל ולא  ְוָעׂשּו ִלי, ִמְקָדׁש; ְוָׁשַכְנִתי, ְבתֹוָכם" ניינים אלא בלב הבונים ה' אינו שוכן בב

של ך צורמתוך ה , ללאחר חטא העג רוב הפרשנים מסבירים שהציווי לבנות משכן בא. בתוכו של המשכן 

  באמצעות כלים מתאימים. , לקשר עם הקב"ההעם 

ם רעיון גלו הזו במילהש בזה עומק רב , ויילה " ושכנתי " משתמש במ קב"הההרב יונתן זקס מסביר , 

             . ושה כל כך לאדםהדר קרבה,  מחנה ישראלשכנות לב השכינהקיום של שכנות , סמיכות , 

הקב"ה האינסופי  ,נגישות לאומה שלימה וכדברי המקובלים .מאיליוובן הזו אינו דבר מ הקרבהאפשרות 

  .בתחום ההבנה שלנוועבורנו  למתחם צר ממדיואת עצמו ואת לצורך כך  צמצםכביכול 

 .א דשמי אסייעתטים יש יש מידות מדויקות יש דפי הוראות מפור ,וא בניית המשכן ה " הקל "החלק 

תו של ומגיעים להיות ראויים לשכינתו ולשכנאיך . הוא שיגרת היום יום לצד השכינההחלק הקשה 

י ם את איתנכשרואי ולא רק במשכן ובבתי הכנסת .נוכחות ה' בכל מקום איך לזכור ולהרגיש את  .הקב"ה

 משמרים את ההרגשה הזוה' " אבל איך  ָמה ַרבּו ַמֲעֶׂשיָך "ולהרגיש  קל לקבלותופעות מרשימות  הטבע ,

                 ?  ות אותנו בבוהדאגות הרבות הסובעמל העבודה בחיי היום בפרט מידי יום מידי שעה ? 

ר ֶאלפרשה ה' אומר למשה " תחילת הטמון בלפי הרב זקס הסוד לכך  ל, ְוִיְקחּו-ַדבֵּ י ִיְׂשָראֵּ "  ִלי ְתרּוָמה-ְבנֵּ

אנו מעשה הנתינה כרוך בהבנה ש . תרומה, באמצעות נתינה  ' היא את ה " פגוש "הדרך הטובה ביותר ל

אמין בבורא עולם האדם המ. נותנים חלק ממה שניתן לנו , הנתינה היא סוג של הודיה , הכרת טובה 

לצד קושי  שפע והנדיבות בעולםההוא ברא את  , לנו חייםהעניק ה' , נברא עבורו  וה שיש לכל מן שמאמי

יש סדרה של , לגישתו  על הקיום בעולםלמי להכיר תודה אין אמין בבורא עולם שאינו מ למי. ובעיות 

ניקו תע , התורה מלמדת דבר פשוט ומעשי תנו . שאין צורך להודות עליהם וקשר מקרים חסרי פשר

מרגישים צורך להעניק הלאה וככל רגישים שקיבלנו מתנות מכאשר  .מתנהנתנו בותרגישו שחייכם 

                                               .                                    יותר  תשתנה ותהיה מהנהוהקהילתית שיותר אנשים יתרמו הרי שהתחושה החברתית 

אלא  עצי השיטה -אבני הבניין לא בזכות  אבלהמשכן באמצעות הוא שוכן בינינו נותן תחושה שהקב"ה 

במקום שאנשים נותנים  " ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְדֶבּנּו ִלבֹו-ָכל" מתרומת  , העובדה שהמשכן נבנה מנתינהמתוך 

את התרומה לשון הרמה , מהמילה תרומה אפשר לראות את . , שם שורה השכינהמתוך נדיבות הלב 

הדרגות  אנו מרימים תרומה והתרומה מרימה אותנו במעלה .למטרה נעלה ה"מרימים " לטובת הקדשת

                      .ן בלבבות הנותניםהוא שוכה' אינו שוכן בבית אבן  .ת טובה על שנתנו לנומתוך הכרוהרוחניות 

אשר  עם ישראלקדושת המשכן איננה במבנה שלו או בחומרים ממנו הוא עשוי אלא בכך שסביבו נמצא 

כל אחד נותן  , כולםלהתרומה איננה שווה שהרב עדין שטיינזלץ אומר  הולך בדרך הישר.תורם ו ,נותן

ות נדיבאיננה אחידה ותלויה בכאן התרומה  ,קל או מעשרותתרומה שונה , בניגוד לתרומת מחצית הש

ל בונה הכלל השלם של עם ישרא .לצד כסף וזהבצאן ובקר  , רכוש,  עצי שיטיםנים , מוצרים שובו הלב

המשכן בנוי על מכלול  .פשוטים ועד ליקרים ביותר ולאף אחד אין מניה במשכןחומרים מתרומת  משכן 

כנראה שהשלמות של המשכן דורשת את כל סוגי הדברים ובכמויות שונות  .מאמיניםהתרמו הדברים ש

 . ׂשּו ִלי, ִמְקָדׁש; ְוָׁשַכְנִתי, ְבתֹוָכםְועָ  - ובכך כולם מעורבים וערבים זה לזה מאנשים שונים

 .וחודש טוב ומבורך שבת שלום

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


