
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

.19עלון , ד"בס  
 תרומה
ג" התשע  

 ) ב-תרומה כה (:"ְּתרּוָמִתי ִלי ְּתרּוָמה ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְוִיְקחּו ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּדֵּבר " 
 

אלא  , ולא מגנבה ומגזלה חס ושלום, ממה שאני נתתי,  ִמֶשִלי", ִליְוִיְקחּו": לברכהזכרונוכתב בעל המחבר עונג לשבת 
 מדברת בענין התורה הפרשהאמרו חכמי המוסר כי זאת . ר שיהיה מן המותר ָּת ּו  מאותיות" ְּתרּוָמה " ,תרומה
זה שלושה , )'ג',כה"( ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת:"בענין הצדקה הפסוק אומר, והצדקה

וכסף מבחינת אדם שנותן . גם משתדל שיתנו אחרים,  הטובמרצונותן זהב יש בן אדם הנו. דברים תלויים בלב האדם
 . הירודה ביותר עד שאינו נידחק לפינה לפינה אינו תורם וגם לשם שמיםהדרגהנחושת זה . כי כך צווה

ֵנןחֹו'  הַמְלֵוה: " כביכול עוזר לו לזון את עולמו כדכתיב ,ה" מלוה להקבכאילושכל הנותן צדקה ,  מצוות צדקהחשובה
 צדקה אז אפשר לתת חיוך ושיחה לתתוגם אם אין באפשרותנו .  משלם לו כפלי כפלייםה"והקב) 'יז',משלי יט".(ָּדל 

 .חיובית אם לחיצת יד כמתנת ידו גם זה ניקרא צדקה
 )   'כג',במדבר כח"(ַהּבֶֹקר עַֹלת ִמְּלַבד : " כן נאמר כמו
 . עולת הבוקרהקריבאדם העושה זאת כאילו : לומר לך. חקוד שעתב עניל לוהמ:  תיבותראשי": ִמְּלַבד"

 .שעל מידה זו העולם עומד. בואו ונגמול חסד עם האדם: למלאכים ה"אמר הקב,  אדם הראשוןשנברא ביום
). 'ו' ֹוֵׁשַע וה('':ֶזַבח ְולֹא, ָחַפְצִּתי ֶחֶסד ִּכי'': שנאמר.  גמילות חסדים יותר מעולות וזבחיםחביבה: ה" ואמר הקב

 .למתיםובין  לקטן ובין לחיים ובין   לגדולבין,  אפשר לעשות בין לעשיר בין לעניחסדים  וגמילות
 התמלאו רחמים א לו על אלו : בניי-אמ ר הרב.  תענית ציבורעל בצורת כ שלא ירדו גשמים גזרו הר בנים בשנת אחת פעם

 .כם רחמים מתמלא עליה"וגם הקב) הענייםדהיינו לדאוג למחסור (
 ארוכה ולשיח את כל אשר בליבו בעוד שעם שעה ידוע שאדם עני יכול לשהות עמו היה :רנוביל’נתן מצ’  ראצל

 ַיֲעמֹד ִליִמין ִּכי"  שנאמר ה"ענה להם שהרי כך דרכו של הקב,  הדברלפשרשאלוהו פעם . העשירים היה מקצר ביותר
ֵלב ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל רּוַח ְלַהֲחיֹות רּוַח ְׁשָפִלים ּוְלַהֲחיֹות ֶאְׁשּכֹון ְוָקדֹוׁש ָמרֹום"ונאמר ) 'לא',תהילים קט"( ְלהֹוִׁשיַע ֶאְביֹון

 )'טו', נזהישעי: ".(ִנְדָּכִאים
 

 סגלה לפריחה בעור
 

ְוה ּוא ִּב ְׁשִביל ֶׁשִּנְתָּגָא ה  ) 'פרק  ה' מלכים ב"  (ְמָלִכ ים"ּפ ּורֹו ֶׁשל  ַנֲעָמ ן ַׂשר  ְצָבא ֶמֶלְך ֲאָרם ֶׁשָּפְרָחה ּב ֹו צָ ַרַעת ַּכּמּוָבא ְּבֵס ֶפר ִיְתּבֹונֵ ן ְּבִס
ּוְבֶׁשל ָּכְך  ֶהעֱ ָלהּו ֶמ ֶלְך ֲאָרם   , ֶׁשת ַּבֶּמ ֶלְך  ַאְחַאב ֶוהֱ ִמית ֹוֶׁשֵּכן ה ּוא זֶ ה ֲאֶׁשר ְּבִמְלֶחֶמ ת ִיְׂשָרֵאל  ַואֲ ָרם ָיָרה ְלֻתּמ ֹו ַּבֶּק, ְוָזָחה עָ ָלי ו ַּדְעּת ֹו

יא   ֵיׁש  ָנִב , ְוָאְמָרה  ִל ְגִב ְרָּתּה,  ְוָהיְ ָתה  ִלְפֵני  ֵאֶׁשת  ַנעֲ ָמן,  ּוְבבֵ יתֹו  ָה ְיָתה  ַנֲערָ ה ְקַט ָּנה  ֶׁשִּנְׁשְּבָתה  ִמִּיְׂשָרֵא ל, ְוכֵ יָון  ֶׁשִּנְת ָּגָאה  ִנְצָטרֵ ַע,  ִלְגֻדָּלה
ה ה ּוא   " ּוִמ ֵּכיוָ ן ֶׁשֶעֶצם  ָהֱאמּו נָ ה ֶׁשַהָקָּב, ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשֵּיׁש  ְּבכֹח ֹו ְל ָאְספֹו  ּו ְלַרְּפאֹתֹו  ִמָּצַרְעּת ֹו ּוְכֶׁש ִּנְכַנע  וְ ָׁשַמע ַלֲעַצת  ַהָּנִב יא  ִנְתַרֵּפא  ִמ ָּצַרְעּתֹו

ְוִיְרֶא ה ְיׁשּו עֹות ְּבנִ ְגֵעי  עֹור ְוַאף   . ' ֵמה-ר  ַהְּפסּו ִק ים ִּדְלַהּלָ ן ַהּמֹוִר ים ֶׁשְרפּוַאת  ָהָאָדם ַהַּמֶּכה ְוה ּוא ַהח ֹוֵבׁש ֶזה ֶׁשֵּמִב יא ְרפּוָא ה ְלָכְך יֹאַמ
 .  ּוִביׁש ּוָעתֹו  ִיְר ֶאה ְּפָלִא ים'  ֶׁשֵּכן ַהּבֹוֵט ַח ַּבה, ֶׁשָהְרפּוָאה  ַהּי ֹום ָקָׁשה ּבָ ֶהם

 

 ): טו-פס וקים א ', פ רק ה',  מ לכים ב(ָנה  ּוֶבֱאמּו ָנה ְוֵאּלּו  ֵהם ַהְּפס ּוִקים ֶׁש ִּיְקְרֵאם  ְּבַכָּו
 

ַוֲאָרם  .   ְּתׁשּו ָעה לַ ֲאָרם וְ ָהִאיׁש ָה ָיה ִּגּב ֹור ַח ִיל ְמצָֹרע' ה-ּבֹו ָנַתן -ֲאָרם ָהָיה ִא יׁש ּגָ דֹול ִלְפ ֵני  ֲאדֹנָ יו  ּוְנֻׂשא פָ ִנים ִּכ י-ְצָבא ֶמֶלְך -ְוַנֲעָמ ן ַׂשר 
ְּגִבְרָּתּה ַא ֲחֵלי  ֲאדֹ ִני  ִלְפנֵ י  ַהָּנִב יא ֲאֶׁשר ְּבׁשֹ ְמרֹון  ָאז   -וַ ּתֹאֶמר ֶא ל . ֵמֶארֶ ץ ִיְׂש ָרֵאל נַ ֲעָרה ְקַט ָּנה  ַוְּתִה י  ִלְפנֵ י  ֵאֶׁשת ַנֲעָמ ןָיְצאּו ְגד ּוִדים  ַוִּיְׁשּב ּו 
 ּבֹא ְוֶאְׁש ְלָח ה   -ֲאָרם ֶלְך - ֲאֶׁשר ֵמֶארֶ ץ ִיְׂשָרֵאל  ַוּי ֹאֶמר ֶמֶלְך ַוָּיבֹא  ַוּיַ ֵּגד ַלאדֹ ָניו  ֵלאמֹר  ָּכזֹאת  ְוָכזֹ את ִּדְּבָרה ַה ַּנֲערָ ה.  ֶיֱאסֹף אֹת ֹו ִמָּצַרְע ּתֹו

ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל  ֵלאמֹר   -ַוָּיֵבא  ַהֵּסֶפר ֶא ל .  ֶכֶסף ְוֵׁשֶׁשת אֲ ָלִפי ם ָזָהב ְוֶעֶׂשר  ֲחִל יפֹות  ְּבָגִדים-ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵא ל וַ ֵּיֶלְך  ַוִּיַּקח  ְּבָיד ֹו  ֶעֶׂשר ִּכְּכֵרי -ֵסֶפר ֶאל 
ַהֵּסֶפר וַ ִּיְקַרע ְּבָגדָ יו   -ִיְׂשָרֵאל ֶא ת-ַוְיִהי ִּכְקרֹ א ֶמֶלְך . ַנֲעָמן  ַעְבִּדי ַוֲאַס ְפּתֹו ִמָּצַרְעּת ֹו -ְוַעָּתה ְּכבֹו א ַהֵּסֶפר ַהּזֶ ה ֵאֶליךָ  ִהֵּנה ָׁשַלְחִּת י ֵאֶליָך ֶאת 

וַ ְיִהי  ִּכְׁש מֹעַ   .  ִמְתַאֶּנה  הּוא  ִלי- ָנא  ּוְרא ּו  ִּכי- ְּדעּו -י  ֶלֱאסֹף  ִאיׁש  ִמ ָּצַרְעּתֹו ִּכ י ַאְך ֶזה ׁשֹלֵ ַח ֵא ַל-ַוּיֹאֶמר  ַהאֱ לִֹקים  ָאנִ י  ְלָהִמית   ּוְלַהחֲ יֹות  ִּכי 
ֵיַדע ִּכי  ֵיׁש ָנִב יא  ָנא ֵאַלי וְ -ַהֶּמֶלְך ֵלאמֹר ָלָּמ ה ָקַרְעָּת ְּבָגדֶ י ָך ָיבֹא -ְּבָגָדיו וַ ִּיְׁשַלח ֶאל - ִיְׂשָרֵאל ֶאת -ָקַרע ֶמֶלְך - ָהֱאלִֹק ים ִּכי -ֱאִליָׁשע ִאיׁש 

ְּפָעִמים  ַּבַּיְרּדֵ ן   -ַוִּיְׁשלַ ח ֵא ָלי ו  ֱאִליָׁשע  ַמְלָאְך  ֵלאמֹר  ָה לֹוְך  ְורָ ַחְצָּת ֶׁשַבע .  ַהַּבִית  ֶלֱאִל יָׁשע-ַוָּיבֹא  נַ ֲעָמן  ְּבסּוָס יו   ּוְבִרְכּבֹו  ַוּיַ ֲעמֹד  ֶּפַתח .  ְּבִיְׂשָרֵאל
ַהָּמ קֹום ְוָאַסף   -ֱאלֹ ָהי ו וְ ֵהִניף  ָיד ֹו ֶאל ' ה-צֹף  ַנֲעָמן  וַ ֵּיַלְך וַ ּיֹאֶמר  ִהּנֵ ה ָאַמְר ִּתי ֵאלַ י ֵיֵצא  ָיצֹוא  ְוָעַמד  ְוָקָרא  ְּבֵׁשםוַ ִּיְק. ְוָיׁשֹב ְּבָׂשְרָך  ְלָך ּוְט ָהר

וַ ִּיְּגׁשּו  ֲעָבָדי ו  ַוְיַדְּב רּו  . ְרִּתי  וַ ִּיֶפן  וַ ּיֵ ֶלְך ְּבֵחָמ הֶאְרַחץ ּבָ ֶהם וְ ָטָה-הֲ לֹא ט ֹוב אֲ ָמָנה  ּופַ ְרַּפר ַנהֲ רֹות ּדַ ֶּמֶׂשק ִמּכֹ ל ֵמ יֵמ י ִיְׂשָרֵא ל הֲ לֹא . ַהְּמצָֹרע
ׁש   ַוֵּיֶרד  ַוִּיְטּבֹל  ַּבַּיְרּדֵ ן ֶׁשַבע ְּפ ָעִמים ִּכְד ַבר ִאי.  ָאַמר ֵאֶליךָ  ְרַחץ  ּוְטָהר-ֵאָליו  ַוּיֹ אְמרּו ָאִב י ָּדָבר ָּגד ֹול  ַה ָּנִביא ִּדֶּבר ֵא ֶליָך  ֲהלֹוא  ַתֲעֶׂשה  ְוַאף ִּכי 

ָנא ָידַ ְעִּתי ִּכ י   -ַמֲחנֵ הּו וַ ָּיבֹא  ַוַּיֲעמ ֹד ְלפָ ָני ו וַ ּיֹאֶמר  ִהֵּנה -ִאיׁש ָהאֱ לִֹהים  הּוא  ְוָכל -וַ ָּיָׁשב ֶאל . ָהֱאלִֹה ים וַ ָּיָׁשב ְּבָׂשרֹו ִּכְבַׂשר  נַ ַער ָקטֹן  ַוִּיְט ָהר
 לוגאס י  הרב יעקב  ישראל -).טו-פס וקים א ', פרק  ה, מ לכים ב(ָרָכה ֵמֵאת  ַעְבֶּדָך ָנא ְב-ְּבִיְׂשָרֵאל ְועַ ָּתה  ַקח -ָהָאֶרץ ִּכ י ִאם -ֵאין ֱאל ִֹהים ְּבכָ ל 

 אמת                          
 .לֹו יֹוִׁשיעּו ֶׁשּלֹא ְּכֵדי, ֲעוֹונֹוָתיו ְמַגֶּלה ַהֶּׁשֶקר ִּכי, ַהְיׁשּוָעה ֶאת ְמַעֵּכב  ַהֶּׁשֶקר.יט



 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האם הכנסת אורחים  דוחה  לימוד תורה לרבים 

 

וא ין בב ית מ י שיטפ ל ו ידאג   , בית וובאו  לו  אורחים  ל,  עמדתי  ואתבו נן ב עני ן תל מיד  חכם הע ומד לצאת  למסור   שיעור ת ורה  לרבים
 .  או  לא, האם מ ותר לו  לבטל ש יעור ת ורה של  רבים כד י לדא וג לא ורחי ו, להם

 

,  מת בית המדרשכ כיצד אמרו שהכנסת אורח ים גדול ה כהש, שהקשה) שם(הנה ראה רא יתי להרב א הב ת איתן בחיד ושי ו לשבת 
ות נן במסכת פ יאה   , מת בית המדרש כל ולה במצות ת למוד תור הוהשק, והרי מצות  הכנסת א ורחים  כלולה במצ ות גמיל ות חסד י ם

 .  דהיי נו של ימוד  תורה  חשוב  י ותר מגמ ילות  חסדים  המוזכ ר שם במשנה,  "ותלמ וד תור ה כנגד  כולם "
 

הם   ,  שאדם אוכל  פרות יהם ב עולם הז ה ו הקרן ק יימ ת לע ולם הבא, שכל או תן מצו ות שמוזכר ות במשנ ה בפ יא ה,  וכתב לתרץ
.   א ינו  אוכ ל פ ירות י הן ב עולם  הזה, ]כגו ן ת פיל ין  וכדומ ה[אבל  מצוות  שה ן ט ו בות רק  לשמים  ,  ת לשמ ים ו לבריותמצוות ש הן  טובו 

וכמו  שאמרו   , כ גון  שמלמד  לא חרים , על כ ורחך א ייר י שה וא  טוב  ל בריות,  "ותלמ וד ת ורה  כנגד  כולם "ולפי  זה  מה  שאמרו  במשנה   
.  מ ת  בית המדרשכועל זה אמר ו גדו ל ה הכנסת א ורחים כהש. ל חסדזהו ת ורה  ש, הלומ ד תורה  ו מלמדה לאחר ים:) מט(בסוכה 
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   מבחן ההכנעה

ויש דין ,  בראותו שיש אלוקים בישראל, הזדעזע,וכל מי ששמעה של הפרשה הגיע לאוזניו, המעשה דלהלן התרחש בעיר חולון
.והאדם לא יכול לעשות כל שליבו חפץ, ויש דיין  

שעשה את עבודתו באופן משובח , הנגר היה איש מקצוע מעולה. אצל אדם שהזמין נגר לביצוע עבודה בביתוהמעשה התרחש 
.למרות שאיש לא היה בבית, והורשה להכנס ולבצע את עבודתו, הוא קיבל מבעל הבית את מפתח הדירה. במיוחד  

:ובפיו טענה חמורההבית אצל הנגר -מופיע בעל,  לאחר שהנגר כבר הלך לביתו,באחד מימי העבודה  
 כיון שאיש מבלעדיך לא .ויש לי עדים שהוא היה מונח שם הבוקר, היה מונח תכשיט יקר של רעייתי, על השלחן בפרוזדור

. ותובעים להשיב לנו את התכשיט היקר,אנחנו חושדים שאתה הוא הגנב, נכנס לדירה  
,  והנה.תבעו לבית המשפט,  ומשהנגר סירב לשלם,בעוהמשיך בעל הבית לתו, למרות שהנגר הכחיש את הטענה הזו מכל וכל

שהערכאות שלהם רחוקות מאוד מלשפוט, למרות שידענו מזה כבר  
שעל סמך העדים שראו באותו בוקר את התכשיט מונח , שטותי כל כך' פסק דין'התפלאו רבים לשמוע , על פי מידת הצדק

עוול כפול ומכופל .  שקלים70000 מלוא מחירו של התכשיט בסךחייב בית המשפט את הנגר לשלם לבעל הבית את , בפרוזדור
.העובד קשה למלאכתו,  במיוחד כשמדובר באדם יגיע כפים,ל"לא ניתן בקלות להשיג את הסכום הנ, ראשית. נעשה בכך לנגר  

הוא שנודע כגנב ואף אחד לא ירצה כבר לעבוד עם הנגר ה, ירחיק ממנו את כל הלקוחות, פרסומו של פסק הדין בציבור, שנית
. שהרהיב עוז לשלוח ידו בתכשיט היקר,שפל  

..כמעט ולא התחיל. אבל הסיפור עוד לא נגמר. ונפטר, השלב השני בפרשה היה שהנגר לקח את הדברים לליבו  
 מן !ומוצאת שם את התכשיט היקר ההוא, ל את הכספת"פותחת אשתו של בעל הבית הנ, מספר ימים לאחר פטירתו של הנגר

עכשיו התברר . ולכן היו בטוחים היא ובעלה שהנגר הוא הגנב,  שכחה האשה שהיא עצמה הכניסה לשם את התכשיטהסתם
והתייעצה עם רב מסוים בשאלה , היו האשמות שווא האשה הצטערה מאוד על מה שקרה, שכל האשמות שהוטחו בו, למפרע

ולבקש , לעלות על קברו של הנגר, ע לה לקחת מנין אנשיםהרב הצי. מה ניתן לעשות עתה כדי לתקן את הדבר על פי דין תורה
.מחילה על כל מה שעשו לו  
הדבר עלול , בטוענו שכאשר תתפרסם בקשת המחילה שלו על הקבר, אולם בעלה התנגד לכך, האשה הסכימה להצעה

.ולכן סירב לבקש מחילה, להתפרש אצל אנשים בצורה שלילית  
על פטירתו של ' שבעה'עברו ימים ספורים ובני משפחתו של מזמין העבודה ישבו גם הםלא . עכשיו הגיע השלב האחרון בפרשה

.ושבק חיים לכל חי, שהוציא את נשמתו באופן פתאומי, בעל הבית  
ה "מה שכתוב בשל, והוא, צריך ללמוד מסיפור זה לקח נוסף, לבד מהמסקנה ההחלטית היוצאת מכאן שיש דין ויש דיין

התחננו בעדו ,  אבל הסנגורים בשמים שנבראו מזכויותיו ומעשיו הטובים,ל"ל האדם דין מוות רחשלפעמים נגזר ע, הקדוש
ואם יעמוד בו ירחמו עליו , ובשמים הוחלט לתת לאדם זה נסיון נוסף, הסניגורים פעלו את פעולתם, ואכן. שיתנו לו נסיון נוסף
.ויבטלו את גזר הדין  
, כיון שלא עשה זאת. יתכן שהיו מרחמים עליו מן השמים, עולה על קברו של הנגרו, ל מכניע את יצרו"אם היה בעל הבית הנ

.גזרו עליו את פסק הדין החמור מכל  
והוא מוציא , מביאים על אדם כזה נסיון בדמות עני המגיע אליו ומבקש צדקה בדרך לא נימוסית, ה"אומר השל, בדרך כלל

,ושלישית,  שניתהוא בא ומבקש, למרות שקיבל צדקה. את האדם מדעתו  
או למרות , ויתרגז על העני, בוחנים את האדם האם אכן ייצא מדעתו, ה"אומר השל, ואז. ואינו מסתפק במה שנותנים לו

.הוא ירחם עליו ויכניע את יצרו, הדחיה הטבעית שיש לו מעני כזה  
 צריך להבין שיתכן ,רמלי מדעתושהתנהגותו באמת עלולה להוציא כל אדם נו, דוקא כאשר אנחנו נתקלים בעני כזה, לכן

ועל ידי כך יתבטל גזר הדין , ונתייחס אליו בסלחנות, מאוד ששלחוהו מן השמים כדי לנסותנו האם נתגבר על טבע מידותינו
.ל"שאולי נגזר עלינו רח  

,חשוב לזכור את הדבר גם באשר למגביות הנערכות חדשות לבקרים בבתי הכנסיות  
המופלאים עוברים מבית כנסת אחד למשנהו ומנסים להמיס את לב הקהל בדבריהם כאשר אנשי הצדקה המסורים ו

.כדי להקים קרן צדקה ליתומים, המעוררים  
?כמה? כמה? כמה כבר אפשר לבוא ולבקש'בנוסח , לפעמים עולה מחשבה בדעתו של אדם  

'?האם מאן דהוא מעלה במחשבתו שבארנקיהם של בני תורה יש כסף ללא גבול  
! שבגין המחשבות הללו מחליט האדם שלא לתת יותרויש מקרים  

וצריך הוא לדעת . 'הפעם אני כבר לא נותן כסף. אי אפשר יותר. גמרנו'ומגיע להחלטה ש, הוא מתמרד בדעתו נגד גבאי הצדקה
 ").ברכי נפשי                                (".                                                  רחמנא ליצלן, שבהחלטה זו יתכן שהוא חורץ את גזר דינו


