
  
  אדר תשע"ח                        בס"ד

  
  ה תרומפרשת השבוע פרשת גיעות מנ

  
  .והשבת נקרא בע"ה את פרשת תרומה ולשמחה הבא עלינו בע"ה לטובהאדר חודש לב"ה השבוע נכנסנו 

בגדי  ,כליו, ת המשכןומלאככל הקשור לבבפירוט רב ת ועוסקהפותחת סידרה של פרשות ה רשהפ
  . עודוהכהנים 

ְוָעׂשּו ִלי,  ...ְּתרּוָמִתי-ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו, ִּתְקחּו ֶאת-ֵמֵאת ָּכל  ִלי ְּתרּוָמה:-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ְוִיְקחּו-ַּדֵּבר ֶאל" 
כבר עמדנו על כך ומהיבטים שונים לפסוקים אלו ויש פירושים רבים ועצומים " .ִמְקָּדׁש; ְוָׁשַכְנִּתי, ְּבתֹוָכם

  )...לרה"מומתנות  תרומותלהבדיל דובר על תרומה למטרות קדושות ולא מ( .בעבר
       בהתנדבות .תשלום  –על תרומה התורה שמה דגש הרב יונתן זקס מעלה רעיון מהפכני ומדהים .
חובת מתן והקורבנות ,מצוות כמו  קוידבהיא חובה ולא רשות מדוע נדרשת התנדבות ? הרי בניית המשכן 

בית בניית והקמת האם הציווי הזה קוים גם בזמן המשכן צריך להיבנות מתרומות ? דווקא מדוע  .מעשרות
  המקדש שבנה שלמה ?

ֹמהוה'  " –שלמה המלך היה ידוע בחוכמתו  לשיא עוצמתו הגיע עם ישראל בימיו    "ָנַתן ָחְכָמה ִלְׁש
הקמת בית המקדש יג את התנ"ך מצ .אמונה רבהלה' מתוך מקדש לבניית בית ו הוא הקדיש את זמנו ועושר

ִמְצַרִים -ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ-ַוְיִהי ִבְׁשמֹוִנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ְלֵצאת ְּבֵני"  -יציאת מצרים משך וסיום כה
ֹמה, ַעל   ).מלכים א' ו' א'(לה' "  ִיְׂשָרֵאל; ַוִּיֶבן ַהַּבִית- ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ְּבֹחֶדׁש ִזו, הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני, ִלְמ ְׁש

לצד המחמאות והקרדיט העצום  כשקוראים בעיון אודות פרויקט הדגל של בית המקדש אנו קוראים
ֹמה "   גם ביקורת מרומזת לשלמה על היציאה למיזם ועל ההישגים ִיְׂשָרֵאל; ַוְיִהי -, ִמָּכלַמסַוַּיַעל ַהֶּמֶל ְׁש

ִׁשים ֶאֶלף ִאיׁשַהַּמס ֹמה ִׁשְבִעים ֶאֶלף,  ..., ְׁש ִמָּׂשֵרי ְלַבד . ; ּוְׁשֹמִנים ֶאֶלף, ֹחֵצב ָּבָהרֹנֵׂשא ַסָּבלַוְיִהי ִלְׁש
ֹמה, ֲאֶׁשר ַעל ַהִּנָּצִבים ׁש ֵמאֹותַהְּמָלאָכה, ְׁש-ִלְׁש ַצו ַויְ   , ָהֹעִׂשים ַּבְּמָלאָכה.ָהֹרִדים ָּבָעם ֶׁשת ֲאָלִפים, ּוְׁש

ֹמה, ּוֹבֵני ִחירֹוםַוִּיְפְסלּו ּבֹ  .ַאְבֵני ָגִזית ים ְיָקרֹות, ְלַיֵּסד ַהָּבִיתַהֶּמֶל ַוַּיִּסעּו ֲאָבִנים ְּגֹדלֹות ֲאָבנִ  ְוַהִּגְבִלים;  ֵני ְׁש
   .שהעמיס על הציבור עול עצום ממדיםאדיר  בפרויקט" מדובר .ַוָּיִכינּו ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים, ִלְבנֹות ַהָּבִית

צי שלמה פונים לרחבעם יוע ,לאחר ששלמה נפטר ,כאשר קוראים בהמשך המעמסהניתן ללמוד על גודל 
, יורשו  "  -בנו  ָנַתן -ֲאֶׁשר ּוֵמֻעּלֹו ַהָּכֵבד, ֵמֲעֹבַדת ָאִבי ַהָּקָׁשהָּתה ַעָּתה ָהֵקל ; ְואַ ֻעֵּלנּו-ִהְקָׁשה ֶאתָאִבי

, ַוֲאִני, ֶהְעִמיס ֲעֵליֶכם ֹעל ָּכֵבדְוַעָּתה, ָאִבי " וכידוע רחבעם עונה את המשפט המפורסם "  ְוַנַעְבֶדּךָ  ָעֵלינּו
על  כשקוראים בספר מלכים"  ים, ַוֲאִני, ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרּבִ ִיַּסר ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים; ָאִבי, ֻעְּלֶכם-אֹוִסיף ַעל

 מזכירות את שעבוד מצריםבו  וביטויים רבים המופיעיםמסתבר שמילים  פרויקט בניית בית המקדש 
ֹמה ַמס ...ֻעֵּלנּו- ִהְקָׁשה ֶאת... " . ספר שמותב ַוִּיֶבן  ...ֲעֹבַדת ָאִבי ַהָּקָׁשה ...ֹנֵׂשא ַסָּבל ...ַוַּיַעל ַהֶּמֶל ְׁש

ֹמה ֹמה-ְוֵאת ָּכל ... ְׁש  להתנכללעומת ספר שמות כאשר פרעה מחליט  "  ,ָעֵרי ַהִּמְסְּכנֹות, ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְׁש
ָתם, ְלַמַען ַעֹּנתֹו בָׂשֵרי ִמִּסיםַוָּיִׂשימּו ָעָליו לעם ישראל "  -ַוִּיְגַּדל ֹמֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ָעֵרי ִמְסְּכנֹותַוִּיֶבן  , ְִּסְב

ָתםֶאָחיו, ַוַּיְרא,  ֹמה, ָעֶבד-ּוִמְּבֵני, ִיְׂשָרֵאל, לֹאבמפורש " אמנם ספר מלכים אומר "  ְּבִסְב " אבל  ָנַתן ְׁש
            . וברור שלא בהתנדבות עול עצום על עם ישראללהרמזים מאד ברורים ונראה שהבניה הפכה 

 פיהבכנהפך לעבודה  שבניית המקד פרויקטאולם בדרך ואמונה טהורה  תכוונות טובופעל מתוך שלמה 
עצמה הזכירה להבדיל אולם הפעולה  קדושהנעלה והמטרה היתה  .עצום על העםכלכלי ופיזי והטלת עול 

לא בכדי ליפול  במצרים הייהכפת ובני ישראל יצאו לגאולה מעבוד.  פרעה ה שלייפעבודות הפרך והכאת 
כיר שסופו של שלמה היה הרב זקס מז . גם לא למטרה קדושה יהישנה לאחר מכן לעבודת פרך בכפ 400

ֹמה, ַיַען ֲאֶׁשר ָהְיָתה ה'  ַוּיֹאֶמר"  -בנשים רבות , עבודה זרה ובעקבות זאת הוא נכשל , רע , -ִלְׁש ּזֹאת ִעָּמ
הישגיו  כלואכן לאחר מותו  " ַהַּמְמָלָכה ֵמָעֶלי-ָקֹרַע ֶאְקַרע ֶאת ַתי, ֲאֶׁשר ִצִּויִתי ָעֶליְולֹא ָׁשַמְרָּת ְּבִריִתי ְוֻחּקֹ 

עכשיו וראים קכש פילוג קשה בעם ישראל ממנו לא התאוששנו עד היום.ונוצר קורסים ממלכת ישראל ל
ְוָעׂשּו ִלי, ִמְקָּדׁש;  ...ְּתרּוָמִתי-ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו, ִּתְקחּו ֶאת-ֵמֵאת ָּכל  ִלי ְּתרּוָמה:-ְוִיְקחּו"  את הפסוקים 

  ,הקב"ה גר בבונים ולא בבניין .מרצון ולא בכפיה ההעשייאנו מבינים את חשיבות  " ְוָׁשַכְנִּתי, ְּבתֹוָכם
בת לבוא מרצון בניית המשכן / בית המקדש חיי .בנפשם ובלבם של בני האדם הנותנים תרומה ומתנדבים

בית ה'  עבודת ה' כפויה איננה עבודת ה' ( אגב כפיה דתית ) , בניה בכפיה איננה אמונה .חופשיוטוב 
            צריך בית מפואר אלא אינוהקב"ה .ות חופשיות מהלב מונבנה בצניעות ובתר -המשכן  – הראשון

  . מהלב המאמין ותכוונות הטהורה" רחמנא ליבא בעי " הקב"ה רוצה את 
   שבת שלום                                                  

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


