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 ועשו לי מקדש -שפת אמת פרשת תרומה

 

 פרשה לג פסקה א  -מדרש רבה שמות 

אל תעזובו את  'כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו'ויקחו לי תרומה הה"ד )משלי ג( 

  , יש בו כסף אין בו זהב ,יש לך אדם שלוקח מקח יש בו זהב אין בו כסף .המקח שנתתי לכם

  , אבל המקח שנתתי לכם יש בו כסף שנאמר )תהלים יב( אמרות ה' אמרות טהורות כסף צרוף

   .יש בו זהב שנאמר )שם יט( הנחמדים מזהב ומפז רב

אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו   ,כרמים ולא שדות ,יש אדם לוקח שדות אבל לא כרמים

   . כרמים שנא' )שיר ד( שלחיך פרדס רמונים

כך   ,ח מקח ובני אדם אינן יודעין מהו אבל משכר הסרסור נתודע מה לקחיש לך אדם לוק

התורה אין אדם יודע מה היא אלא משכר שלקח משה שנאמר )שמות לד( ומשה לא ידע כי  

   . קרן אור פניו בדברו אתו

ויש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו אמר הקב"ה לישראל מכרתי לכם תורתי כביכול נמכרתי 

משל למלך שהיה לו בת יחידה בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש   .לי תרומה  עמה שנאמר ויקחו

לילך לו לארצו וליטול לאשתו אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא לפרוש ממנה איני יכול לומר  

לך אל תטלה איני יכול לפי שהיא אשתך אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון  

כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל  .ח את בתיאחד עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להני

  , אל תטלוה איני יכול  ,לפרוש הימנה איני יכול לומר לכם  ,)בפרשת יתרו(  נתתי לכם את התורה

אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר ועשו לי  

 :)בפרשתנו(מקדש

 

למדנו המדרש בכך שבתורה יש  א. מה מ  -לקראת הלימוד בשפת אמת על המדרש  שאלות הנחיה 

 זהב וכסף, כרמים ושדות? מה מיוחד במיקח הזה שהיא התורה? 

 ב. מה המשמעות של הלימוד על שכרו של משה רבינו? 

 ג. מה מלמד המשל על המלך והבת שלו? 

 

 תרס"א שפת אמת תרומה

שתלך קיטון    קוםמל  במדרש לקח טוב נתתי כו' תורתי אל תעזובו אל תעזובו את המקח כו'. בכ

עשה לי כו'. הענין הוא דמקודם כ' ויהי שם עם ה' מ' יום ומ' לילה. שמרע"ה נעשה כולו  חדא

ולא עלתה בידן רק כמדת  )ללמוד רק תורה בלא מלאכה( תורה. אך איתא הרבה עשו כרשב"י 

 מנהג דרך ארץ היינו כמ"ש בכל דרכיך דעהו.  )תורה עם (ר' ישמעאל הנהג בהם 

כו'. להיות מנהיג כל המעשים עפ"י התורה.  בביתך ובלכתך בדרך  ת בם בשבתך  ובזוה"ק ודבר

ע"ה. רק עכ"פ אל בינו רשה וכן הי' בכלל ישראל כי לא היו יכולין להימשך אחר מדריגת מ

 תעזובו כמ"ש עץ חיים היא למחזיקים בה.  

פרש מן וקיטון א' עשה לי להיות עכ"פ איזה הארה מן התורה בכל המעשים. שלא להיות נ

 התורה. ואז יש לכל ישראל דביקות במדריגת מרע"ה.  

וב' מדריגות אלו הם בחי' השבת וימי המעשה. שבת יעשה כולו תורה. ומתגלה מדריגת 

 מרע"ה. ובימי המעשה קיטון אחד עשה לי כנ"ל:

 

 שפת אמת תרומה תרל"ב

כו' א"י מה לוקח   במדרש לקח טוב כו' אל תעזובו את המקח כו' יש בו זהב כסף שדות כרמים

 כו' המוכר נמכר עמו כו' ע"ש. 



פי' המדרש כי העיקר הלקיחה תמיד מחדש להשיג בתורה תמיד עד אין שיעור וסוף. כי הכל 

יש בתורה כמ"ש תורת ה' תמימה כו'. ועד שזוכה לראות כי אין להשיג עמקי התורה. ואז  

ז יזכה יותר עד שהקב"ה יהי' עמו  כו'. א יחל כשיראה ויבין עומק התורה כמ"ש נעלמה מעיני כ

את המקח שיש לשמור תמיד לחפש יותר ויותר.   עזובותל א כתובשה כמ"ש נמכר עמו כו'. וז

 וליקח עצמו מחדש בכל יום ושעה. שידע תמיד כי עודנו מבחוץ.  

ויתנו לי. אך האמת הוא כי צריך להיות   מימר )היה לו לומר(ליה לוה והדקדוק ויקחו לי דהו

הלקיחה מכל דבר רק לצורך הנתינה אליו ית'. וזה ויקחו לי שכל פעולה ומעשה שמתקבלת 

אליו ית'. וממילא   וחרחת  לאדם ורוצה לעשותה ולהתדבק בה. יהי' רק לשמו ית' שיצמח מזה נ

אל עבודת השי"ת כמ"ש טוב  כשכוונה זו בכל דבר. שוב כל הדברים מסייעין לו. ומצליחין בידו

 אחרית דבר מראשיתו. ועי"ז יוכל להרים באמת הכל אליו ית'.  

'. ע"י הפרשת דבר מכל מעשיו לשמו ית  וז"ש ויקחו לי תרומה מאת כל. ממש להרים הכל אליו.

גם פי' מאת כל איש להיות כל מעשה האדם בכללות ישראל כדי להיות לו ית' נ"ר מבנ"י. 

וכשמכניס עצמו בכלל ישראל. מעשיו מתרוממים אליו ית'. וכל איש הוא כלל ישראל כמ"ש כל 

איש ישראל. אשר ידבנו לבו. כי מי שאינו כך אינו בכלל איש ישראל כי כפי הכנת עצמו זוכה 

 איש ישראל.  להיכנס בכלל

ואא"ז מו"ר ז"ל פי' המשנה אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני. כי כל איש נברא על דבר 

מיוחד. ומ"מ לא להיות לעצמו רק לבטל מעשיו להכניס עצמו לכלל ישראל כנ"ל. והוא כלל 

 הצריך לפרט ופרט הצריך לכלל. וז"ש כל איש אשר ידבנו לבו כו'  

 

יד על חודש אדר ע"ש המד' הנ"ל ואדור ביניכם. ורק בתנאי לידע כי הכל אא"ז מו"ר ז"ל הג

ממנו ית' כמ"ש בגסות אין אני והוא יכולין לדור כו'. ושם אדר א' ודל ורש. ועי"ז נדבק ביחידו  

 של עולם כו'.  

כי הכלל בכל דבר יש נקודה חיות ממנו ית'. כמ"ש אין לך דבר שאין לו מקום. והקב"ה נקרא 

ל עולם. ואין עולמו מקומו. וכפי מה שיודעין שאין מקום לשום דבר רק ממנו ית'. כפי"ז מקומו ש

נתגלה הפנימיות כנ"ל. והוא מקומו ש"ע. לפי מה שאין ההעלם והסתר מקום בפ"ע. כמ"ש 

 אשכון את דכא כנ"ל:

 

זכרת אא"ז מו"ר ז"ל הגיד מאה ברכות בכל יום הם נגד מאה אדנים שהיו יסוד המשכן כו'. כן ה

 שמו ית' כו'.  

ובגמ' מה ה' שואל. א"ת מה אלא מאה כו' דאי' כ' לה' הארץ וכ' והארץ נתן לבני אדם. כאן קודם  

 ברכה כו'. והפי' כי אם יודעין שהוא של הש"י ולה' הארץ. כפי ידיעה זו. ניתן להאדם.  

ממנו ית'. ולכך  ואא"ז מו"ר ז"ל פי' שנעשה מצותו אחר הברכה שכל כוונת הבריאה לידע כי הוא  

קודם הברכה מעל כו' ע"ש. כי הברכה שמברר האדם שהכל ממנו ית'. ועי"ז נדבק הדבר 

 בשורשו. ונמשך ברכה באמת לדבר ההוא להיות ניתן להאדם באמת עתה. 

וכן בש"ק הוא ברכת ימי השבוע כמ"ש ויברך ויקדש כו' כי בשבת מעידין בנ"י על שהכל חיות 

החיים ברכה על כל השבוע. כמ"ש מיני' מתברכין כו'. א"ת מה אלא  הש"י. ועי"ז נמשך ממקור

 מאה הוא ע"י הביטול להש"י בכל הנפש עי"ז יזכה להתדבק באחדות הש"י כנ"ל:


