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בענין התרומה

שמות פרק לה
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,בנֵי ִמִ 5
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וְ ַיעֲ ֵאת ָ ל ֲא ֶר ִצָה יְ קֹוָק:
רש"י

רמב"ן

)ה( יביאה את תרומת ה'  6כמו יביא את תרומת
)ד( זה הדבר אשר צוה ה'  6לי לאמר לכ) :#ה(
ה' ,אבל יכנה ויפרש .וכ* ותפתח ותראהו את
נדיב לבו  6על ש #שלבו נדבו קרוי נדיב לב .כבר
הילד )לעיל ב ו( ,בבואו האיש )יחזקאל י ג( ,אשר
פירשתי נדבת המשכ* ומלאכתו במקו #צואת*:
לא יעבדו אותו את נבוכדנצר )ירמיה כז ח( ,אשר
אנכי נות* לה #לבני ישראל )יהושע א ב( ,ורבי #כ* .ועל דר< האמת הוא כמו יביאה ע #תרומת ה',
שיביא התרומה העליונה ,בסוד ויקחו לי תרומה .וכבר פרשתיו )לעיל כה ג( .ולרבותינו מדרש
"בותפתח ותראהו את הילד" ,שראתה עמו שכינה )סוטה יב ב(:
שמות פרק כה פסוק ג

ָכ ֶס' נְ ח ֶֹת:
ָהב ו ֶ
רמה ֲא ֶר ְִ %קח ֵמ ִא ָ #%ז ָ
וְ זֹאת ַה ְָ %
רש"י

רמב"ן

וזאת התרומה  6על דר< האמת הוא כמו וה' נת*
זהב וכס ונחשת וגו'  6כול #באו בנדבה ,איש
חכמה לשלמה )מ"א ה כו( ,וכ* כתוב וזאת אשר
איש מה שנדבו לבו ,חו> מ* הכס' שבא בשוה
דבר לה #אביה #ויבר< אות) #בראשית מט כח(,
מחצית השקל לכל אחד ,ולא מצינו בכל מלאכת
וכתיב וזאת הברכה )דברי #לג א( ,וכתיב מאת ה'
המשכ* ,שהוצר< ש #כס' יותר ,שנאמר )שמות
היתה זאת )תהלי #קיח כג( .וכבר רמזו זה
לח כו  6כז( וכס' פקודי העדה וגו' בקע לגלגלת
בבראשית רבה )ק יב( במדרש מזקני #אתבונ*,
וגו' ,ושאר הכס' הבא ש #בנדבה עשאוה לכלי
והמבי* יתבונ* .ובאלה שמות רבה )מט ג( וזאת
שרת:
התרומה אשר תקחו מאת ,#כנסת ישראל שהיא
תרומה ,שנאמר קדש ישראל לה' ראשית תבואתה )ירמיה ב ג( .וש) #שמו"ר לג א( עוד אמר לה*
הקב"ה לישראל מכרתי לכ #תורתי וכביכול נמכרתי עמה ,שנאמר ויקחו לי תרומה ,כי התרומה תהיה
לי ואני עמה ,כדר< דודי לי ואני לו )שה"ש ב טז( ,וכ* אמר ככל אשר אני מראה אות< )להל* פסוק ט(,
כי אני הוא המראה ,ואמר הראה אות< ,רמז למלת אני ,וכ* אשר אתה מראה )להל* כה מ( ,וכ* אמר
דוד הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל )דהי"א כח יט( ,כי היתה עליו יד ה':
מלכים א פרק ה פסוק כו
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