
ה" ַּדף פ"ה: ַה"ַּקִּדיׁש" ְוַה"ְּקדּוּׁשָ

ִמי ֶׁשִּנְמָצא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוׁשֹוֵמַע ֶאת ַהַחָּזן אֹוֵמר "ַקִּדיׁש", ְמַקֵּים ִמְצָוה ְגדֹוָלה ְמאֹוד 
"ץ, ְמַקֵּים ִמְצָוה ְגדֹוָלה  ה" ְּבֲחָזַרת ַהּׁשַ ְּכֶׁשהּוא עֹוֶנה "ָאֵמן". ַּגם ָהאֹוֵמר ֶאת "ְקדּוּׁשָ
ה" ֵהם ְּתִפיּלֹות ֶׁשָּבֶהן ְמַקְּדִׁשים ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה. ְמאֹוד, ִּכי ַה"ַּקִּדיׁש" ְוַה"ְּקדּוּׁשָ

ה" אֹוְמִרים ַרק ְּב"ִמְנָין", ֲאָבל, ִמי ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְלַבד, ֵאינֹו אֹוֵמר "ַקִּדיׁש"  "ַקִּדיׁש" ּו"ְקדּוּׁשָ
ה", ִמְּפֵני ֶׁשֲחָכִמים ָּדְרׁשּו ִמן ַהָּפסּוק ְּבֵסֶפר ַוִּיְקָרא: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי  ְוֵאינֹו אֹוֵמר "ְקדּוּׁשָ
ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", ֶׁשֵּיׁש ְלַקֵּדׁש ֶאת ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה, ַרק ַּכֲאֶׁשר ֲעָׂשָרה ְיהּוִדים 

ִמְתַּפְלִלים ָיַחד.

ַּדף פ"ו: ֵהיָכן אֹוְכִלים ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח?

ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח ַמְקִריִבים ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַאַחר ָּכְך צֹוִלים אֹותֹו ְואֹוְכִלים אֹותֹו 
ִּבירּוָׁשַלִים. ַמּדּוַע ַּדְוָקא ָּבִעיר ְירּוָׁשַלִים, ָלָּמה ִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ֶאת קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח 
ְּבָכל ִעיר ַאֶחֶרת? ִמְּפֵני ֶׁשֶאת ַהּקֹוְרָּבנֹות ִאי ֶאְפָׁשר ֶלֱאכֹול ְּבָכל ָמקֹום. ֵיְׁשָנם קֹוְרָּבנֹות 
ְקדֹוִׁשים ְּביֹוֵתר, ֶׁשאֹוָתם אֹוְכִלים ַרק ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוֵיׁש קֹוְרָּבנֹות ֶׁשִּנְקָרִאים 
ה ְמיּוֶחֶדת  "קֹוָדִׁשים ַקִּלים", אֹוָתם מּוָּתר ֶלֱאכֹול ִּבירּוָׁשַלִים, ִּכי ִּבירּוָׁשַלִים ֵיׁש ְקדּוּׁשָ
ה ֶׁשֵּיׁש ְּבָכל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. קֹוְרַּבן ַהֶּפַסח הּוא "קֹוָדִׁשים ַקִּלים", ְוָלֵכן  יֹוֵתר ֵמַהְּקדּוּׁשָ

מּוָּתר ֶלֱאכֹול אֹותֹו ִּבירּוָׁשַלִים.

ַאֲחֵרי ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ִסֵּים ֶלֱאכֹול ֶאת קֹוְרְּבנֹות ַהֶּפַסח, ָהיּו ּכּוָּלם עֹוִלים ַלַּגּגֹות ֶׁשל 
ַהָּבִּתים ְוקֹוְרִאים ֶאת ִמְזמֹוֵרי ַה"ַהֵּלל" ְּבקֹול ָּגדֹול ְוָחָזק.

ַמּדּוַע ַעם ִיְׂשָרֵאל ָּגָלה ְלָבֶבל?

ִּבְתקּוַפת ַּבִית ִראׁשֹון, ְלַאַחר ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָחְטאּו, ַהָּקָּב"ה ָגַזר ֶׁשִּיְגלּו ְלָבֶבל ְלֶמֶׁשְך ִׁשְבִעים 
ָׁשָנה. ְּבַדף ֶזה ַמְסִּביר ַהַּתְלמּוד ַמּדּוַע ָּגלּו ְלָבֶבל ַּדְוָקא, ְוֹלא ְלָמקֹום ַאֵחר.

ַהְּבַרְיָתא אֹוֶמֶרת, ֶׁשַהָּקָּב"ה ָיַדע, ֶׁשִאם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִיְגלּו ְלֶאֶרץ ַאֶחֶרת, ְלָמָׁשל, ְלרֹוִמי, 
ִיְגְזרּו ֲעֵליֶהם ְּגֵזרֹות ָקׁשֹות ּוָמרֹות, ָלֵכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִריֵחם ֲעֵליֶהם ְוִהְגָלה אֹוָתם 

ְלָבֶבל, ָׁשם ֹלא ִהִּציקּו ָלֶהם ָּכל ָּכְך.

ָפה  ָפה ָהֲאָרִּמית. ַהּׂשָ ַרִּבי ֲחִניָנא ִהְסִּביר, ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּגלּו ְלָבֶבל, ִּכי ְּבָבֶבל ִּדיְּברּו ַּבּׂשָ
ָהֲאָרִּמית ּדֹוָמה ִלְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש, ְוָלֵכן ֹלא ַיְפִסידּו ֶאת ִליּמּוד ַהּתֹוָרה ַהְּכתּוָבה ִּבְלׁשֹון 

ַהּקֹוֶדׁש, ִמְּפֵני ֶׁשִּמיִּלים ַרּבֹות ִּבְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ּדֹומֹות ְלִמיִּלים ְּבֲאָרִּמית.

ַרִּבי יֹוָחָנן אֹוֵמר ִסיָּבה נֹוֶסֶפת, ָלָּמה ָגלּו ְלָבֶבל, ִמְּפֵני ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהִּגיַע ִמָּבֶבל ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ָלֵכן, ְּכֶׁשֵּגְרׁשּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶהֱחִזירּום ְלָבֶבל.

יהודי העיר צנעא בתימן
קהילה יהודית גדולה התקיימה בעיר צנעא 
שבתימן כבר במאה הרביעית לספירה, 
וייתכן שעוד קודם, ונמשכה עד לאחר 
הקמת מדינת ישראל. רוב היהודים בקהילה 
היו אומנים ובעלי מלאכה או שעסקו 
במסחר. היחס של השלטונות כלפיהם היה 
הוגן לרוב, אך מדי פעם גזרו עליהם גזירות. 
בשנת 1679 גורשו היהודים מהעיר במהלך 
גירוש, ולאחר מספר שנים הורשו לשוב 
אליה, אך נאלצו להתגורר ברובע משלהם 
שנקרא קאע אל-יהוד. במאות ה-19 וה-20 
מנו היהודים כ-20% מאוכלוסיית העיר. 
רבים מהם עלו לארץ במסגרת עליית "אעלה 
בתמר", והשאר עלו אחרי הקמת המדינה.

)Wikipedia, Flickr( מראה כללי של העיר צנעא

 | מן ההסטוריה

מדינת ישראל
משרד החינוך

גיליון 383

מן התלמוד
סדר מועד, 

מסכת פסחים, דף פ"ז

הסבר: התלמוד מביא את סיפורו של הושע 
הנביא, שה' הורה לו לקרוא לילדיו בשמות 
המסמלים את כעסו על עם ישראל בשל 

חטאיהם.

סלקינן – עולים אנחנו
נחתינן – יורדים אנחנו

"ותהר עוד ותלד בת, ויאמר לו קרא שמה לא 
רוחמה, כי לא אוסיף עוד ארחם את בית ישראל" 

בס"ד

עלון 383 פרשת תרומה אדר תשפ"א  פברואר 2021
ַמֶּסֶכת ְּפָסִחים, ַּדִּפים פ"ה-צ"א

talmudisraeli.co.il

בקרו אותנו באתר

התלמוד הישראלי

ַּדף פ"ח: ֶׁשֶרץ  ְמַטֵּמא

ַּפַעם ַאַחת ָקָרה ֶׁשְּבִמְטָּבח ְמסּוָּים ִנְמְצָאה ְלָטָאה ׁשֹוֶכֶבת ַעל ָהאֹוֶכל ְוֹלא ָזָזה.

ִלְכאֹוָרה -  ָהאֹוֶכל ָטֵמא, ִּכי ַמֲאָכל ֶׁשָּנַגע ְּבֶׁשֶרץ ֵמת, ֲהֵרי הּוא ְמַקֵּבל טּוְמָאה.

ָהְלכּו ְוָׁשֲאלּו ֶאת ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ָמה ַלֲעׂשֹות ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם: "ַהְּבטּוִחים ַאֶּתם 
ֶׁשַהְּלָטָאה ֵמָתה? אּוַלי ִהיא ַחָּיה, ְוַרק ִּבְגַלל ֶׁשִּנְׁשְּפכּו ָעֶליָה ַמִים ַחִּמים ִהיא ֹלא ָזָזה. 

ַנּסּו ִלְׁשּפֹוְך ָעֶליָה ַמִים ָקִרים, ְוִתְראּו ַמה ּקֹוֶרה".

ְוָאֵכן, ַהַּטָּבִחים ָהְלכּו, ָׁשְפכּו ַמִים ָקִרים ַעל ַהְּלָטָאה, ְוָראּו ֶׁשִהיא ַמְתִחיָלה ָלזּוז, 
ְוָלֵכן ָהאֹוֶכל ֹלא ִנְטָמא, ִמְּפֵני ֶׁשַרק ֶׁשֶרץ ֵמת ְמַטֵּמא ְוֹלא ֶׁשֶרץ ָחי.



4 דקות

מצד שני:

חלק אחר מבני המשפחה טענו 

שחג פורים הוא חג של שמחה, 

ואם זה מה שמשמח כל כך את 

הילדים, אז כשם שמוציאים 

כספים על כל מיני דברים אחרים, 

כך גם נכון להוציא על תחפושות, 

ולא משנה מה הדמויות של 

התחפושות, העיקר לגרום לילדים 

שמחה וכיף בפורים.

מתפלפלים
לפניכם אירוע שעורר דיון סוער:

לקראת חג הפורים הקרב ובא, ביקשו חלק מילדי משפחת כהן 
מההורים לקנות להם תחפושות מיוחדות של כל מיני דמויות 
מהטלוויזיה שהם אוהבים, תחפושות יקרות שעולות הרבה כסף.

הבקשה הזו שלהם עוררה ויכוח סוער בבית המשפחה.

נולדה בעיר צנעא שבתימן.. 1

בגיל 11 התחתנה עם בן דודה, שהפך לרב מפורסם.. 2

הקימה מפעלי חסד רבים שסייעו לאלפי אנשים.. 	

על פעילות החסד הרבות שלה זכתה ב-26 תעודות . 	
הוקרה ובפרס ישראל.

  | מי אני?

ו...מה 
דעתכם?

אם גם אתם נתקלתם בדילמה ו'התפלפלתם' עליה אתם מוזמנים 
לשתף אותנו ואולי היא תתפרסם אצלנו בעלון.

talmudisraeli@medison.co.il ניתן לשלוח למייל 
תחת הנושא ״דילמה״  עם שם משפחה ועיר מגורים

7 דקות

אשת חיל
"אשת חיל" הוא הפרק האחרון בספר משלי, המתאר 
את דמותה של האישה החרוצה המנהלת את ענייני 
ביתה, ומשבח אותה. הפרק מכיל 22 פסוקים הפותחים 
באותיות לפי סדר הא"ב. במאה ה-16 הנהיגו האר"י 
ומקובלי צפת לומר אותו בערב שבת לפני הסעודה, 
משום שעל פי הסוד הוא רומז לשבת ולשכינה, וכן 
כדי לשבח את האישה על עבודתה והכנותיה לשבת.

מינהל החינוך הדתי
הפיקוח  על הוראת תלמוד ותושבע"פ

של מושג 

 -3760
בריאת
העולם

 -1812
אברהם 
אבינו

01948

בספירה
מבריאת העולם

לועזי
 )למיניינם(

2238

-1521
בנ״י במצרים

2448

-1311
יציאת 
מצרים

2448

מתן תורה

2883

 דוד
המלך

2934

חנוכת
 ביהמ“ק

ה-1

אפרים 
ומנשה

 שלמה
המלך

3340

-422
 חורבן ביהמ“ק
ה-1 וגלות בבל

34083828 3728388039304260

חורבן
ביהמ“ק ה-2

רבי הלל הזקן
עקיבא

רבי יהודה 
הנשיא

495
חתימת 
התלמוד

-352
הקמת

ביהמ“ק ה-2

בס"ד

חברותא

הרבנית ברכה קאפח

 | על המפה

שכונת נחלת אחים בירושלים
נחלת אחים היא שכונה במרכז העיר החדשה בירושלים. 
היא נוסדה בשנת 	192 בידי יהודים שעלו מתימן, 
ונקראה כך בשל שאיפתם לחיי אחווה במקום. רחובות 
השכונה נקראו ברובם על שם ערים בישראל. רוב 
התושבים בשכונה היו בתחילה אורפלים - יהודים יוצאי 
העיר אורפה שבטורקיה, תימנים ועולים מכורדיסטאן. 
כיום גרים בה גם יהודים מארצות המערב. בין תושביה 
הידועים של השכונה היו הרב יוסף קאפח ואשתו 
הרבנית ברכה, הרב שאר ישוב כהן ואחותו הרבנית 

צפיה גורן.

)Wikipedia( 19	7-נחלת אחים ב

מצד אחד:
טלוויזיה.של כל מיני דמויות וכוכבי דמויות "טיפשיות" לדעתם יקרות, בטח לא על כל מיני שקלים על תחפושות ולא לעניין להוציא מאות טענו שזה ממש מיותר חלק מבני המשפחה 
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7 דקות

1 .

הרבנית ברכה קאפח.
2 .

בעיר צנעא בתימן.
	 .

הרב יוסף קאפח.
	 .

פרס ישראל, על מפעלי חסד רבים 
שהקימה למען נזקקים.
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ה'תשכ"ז

1967 
 מלחמת
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המדינה
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2017 
 70 שנה
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70
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ה׳תש"פ

2019 
שנת סיום הש"ס 
ללומדי הדף היומי
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1500
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החדשה
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ה'רמ"ח

רבי יוסף 
קארו
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ה'תר"ך

 1897
הרצל
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ה'תרצ"ט

1939
שואה

 5707
ה'תש"ז

 1947
 מלחמת

העצמאות

495
חתימת 
התלמוד

426046504900 48005258

רבי סעדיה 
גאון

הרמב"ם 1492רש״י
גירוש ספרד

510
ימי הביניים

תקופת הראשונים

התשכ"ט

1969
 הרב

אריה לוין

בס"ד

הרב יוסף קאפח

התבוננו היטב בציור וענו על השאלות הבאות:

מי האישה במרכז הציור?

היכן היא נולדה?

מי היה בעלה?

איזה פרס חשוב היא קיבלה ומה היה מפעל חייה?

היה מגדולי הרבנים של העדה התימנית בארץ.. 1
תרגם, ערך ופירש את כתבי הרמב"ם ועשרות ספרים נוספים.. 2
היה דיין בבית הדין הגדול וחבר במועצת הרבנות הראשית לישראל.. 	
זכה בפרס ישראל לספרות תורנית, ובפרסים נוספים על מפעלי התורני.. 	

2

1

3

4



ַּדף צ': ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו

ַהּתֹוָרה )ַוִּיְקָרא א'( ְמַצּוָה אֹוָתנּו, ֶׁשַהּקֹוְרָּבן ֶׁשְּמִביִאים ְלֵבית 
ַהִּמְקָּדׁש ִיְהֶיה "ָתִמים" ְוֹלא ַּבַעל מּום: "ִאם עָֹלה ָקְרָּבנֹו ִמן 

ַהָּבָקר, ָזָכר ָּתִמים ַיְקִריֶבּנּו".

ְּבִסְפרֹו ַה"ָּיד ַהֲחָזָקה" )ִהְלכֹות ִאיּסּוֵרי ִמְזֵּבח( מֹוֶנה ָהַרְמַּב"ם 
ֲעָׂשרֹות ַרּבֹות ֶׁשל מּוִמים ׁשֹוִנים ֶׁשֵּיׁש ִּבְבֵהמֹות. ַאַחד ַהּמּוִמים 
ֶׁשָאְמָרה תֹוָרה הּוא, ְלָמָׁשל, ְּבֵהָמה ִּפיַּסַחת, ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֶרֶגל 
ַאַחת ְקָצָרה ְוֶרֶגל ַאַחת ֲארּוָּכה. ִהיא ֵאיָנּה ְראּוָיה ִלְהיֹות קֹוְרָּבן. 
ִאם ִמיֶׁשהּו ִהְקִריב ְּבֵהָמה ַּבֲעַלת מּום - ַהּקֹוְרָּבן ָּפסּול. ְּבַדף 

ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשַרק ְּבֵהמֹות 
ִנְפָסלֹות ִאם ֵיׁש ָלֶהן מּום, 
ֲאָבל, עֹופֹות ֵאיָנם ִנְפָסִלים 
ִאם ֵיׁש ָּבֶהם מּום. ָלֵכן, עֹוף 
ִּפיֵּסח, ֶׁשֵּיׁש לֹו ֶרֶגל ַאַחת 
ְקָצָרה ְוַאַחת ֲארּוָּכה, מּוָּתר 

ְלַהְקִריב אֹותֹו ְּכקֹוְרָּבן.

ַּדף צ"א: ֶּפַסח ַמָּצה ּוָמרֹור

ְׁשלֹוָׁשה ַמֲאָכִלים ִציּוְָתה אֹוָתנּו ַהּתֹוָרה ֶלֱאכֹול ְּבֵליל ַהֵּסֶדר.

א. קֹוְרַּבן ֶּפַסח.

ב. ַמָּצה.

ג. ָמרֹור.

ַרק ְּבֵליל ַהֵּסֶדר ַחָּיִבים ֶלֱאכֹול קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ַמָּצה ּוָמרֹור, ֲאָבל 
ְּבֶיֶתר ְיֵמי ַחג ַהֶּפַסח, ֵאין חֹוָבה ֶלֱאכֹול ֵמֶהם, ָלֵכן, ֵאין ַחָּיִבים 

ֶלֱאכֹול ַמָּצה ַּבֶּפַסח ְּבָכל יֹום.

ֵהן ְּגָבִרים ְוֵהן ָנִׁשים ַחָּיִבים ַּבֲאִכיַלת ַמָּצה ְּבֵליל ַהֵּסֶדר. אּוָלם, 
ַקֶּיֶמת ַמֲחלֹוֶקת ִאם ָנִׁשים ַחָּיבֹות ַּגם ַּבֲאִכיַלת קֹוְרַּבן ֶּפַסח. ַרִּבי 
ִׁשְמעֹון אֹוֵמר ֶׁשָּנִׁשים ְּפטּורֹות ֵמֲאִכיַלת קֹוְרַּבן ֶּפַסח, ְוַרִּבי ְיהּוָדה 

חֹוֵלק ְוסֹוֵבר ֶׁשֵהן ַחָּיבֹות.

ַּדף פ"ט: "ִּדיֲעַבד" אֹו "ְּבִדיֲעַבד"?

ַמה ֵּפרּוָׁשּה ֶׁשל ַהִּמָּלה "ִּדיֲעַבד" אֹו "ְּבִדיֲעַבד"? ּוְבֵכן, ַהִּמיָּלה 
ָפה ָהֲאָרִּמית: "ְּדִאי" "ֲעַבד".  ֵּתי ִמִּלים ַּבּׂשָ "ִּדיֲעַבד" מּוְרֶּכֶבת ִמּׁשְ
"ְּדִאי", ַהְינּו: ֶׁשִאם. "ֲעַבד" ַהְינּו: ָעָׂשה. ְּכלֹוַמר "ִּדיֲעַבד" = ֶׁשִאם 

ָעָׂשה, ּוְבִקיצּור: ֶׁשָעָׂשה.

ְּבִמיָּלה "ִּדיֲעַבד" ִמְׁשַּתְּמִׁשים ְּכֵדי לֹוַמר ַעל ִמְקֶרה ְמסּוָּים, 
ֶׁשָהָיה ָעִדיף ֶׁשֹּלא ַלֲעׂשֹות אֹותֹו, ֲאָבל ִאם ְּכָבר ָעׂשּו אֹותֹו, 
הּוא ֹלא ָּפסּול. ְלָמָׁשל, ְּבַדף ֶזה לֹוְמִדים, ֶׁשֶאת ַהָּדם ֶׁשל קֹוְרַּבן 
ְׁשָלִמים ָצִריְך ִלְזרֹוק ַּפֲעַמִים ַעל ַהִּמְזֵּבַח. ְּתִחיָּלה ַהּכֵֹהן זֹוֵרק 
ִמן ַהָּדם ְּבִפיָּנה ַאַחת ֶׁשל ַהִּמְזֵּבַח, ְוַאַחר ָּכְך ְּבִפיָּנה ַאֶחֶרת, ֲאָבל, 
ִאם ַהּכֵֹהן ָטָעה, ְוָזַרק ַרק ַּפַעם ַאַחת, "ְּבִדיֲעַבד" ַהּקֹוְרָּבן ָּכֵׁשר. 
ְּכלֹוַמר, ָצִריְך ִלְזרֹוק ַּפֲעַמִים, ַאְך ִאם ָעָׂשה ְּכָבר ָּכְך ְוָזַרק ַּפַעם 

ַאַחת, ַהּקֹוְרָּבן ֹלא ִנְפַסל.

בס"ד

1. היכן מותר לאכול קודשים קלים?
2. מה ההבדל בין בהמות לעופות לעניין קורבנות?
3. מדוע הורה רבן גמליאל לשפוך מים על לטאה?

סדר מועד | ַמֶּסֶכת פסחים, ַדִּּפים פ״ב - פ״ד

???שאלות השבוע

בחסות חברת 
Talmudisraeli@Medison.co.il

טל: 03-9250225 פקס: 03-9265608

מייסד ועורך: מאיר יעקבסון
מנהל חינוכי ועורך: אבי רט

תלמוד ישראלייו״ר חבר הנאמנים: רו״ח חיים פרייליכמן

בין הפותרים נכונה תיערך הגרלה שבועית* והזוכה בה יזכה בפרס איכותי. את 
התשובות יש לשלוח עד יום רביעי שלאחר השבת של אותו עלון עד השעה 

14:00,  למייל talmudhagrala@medison.co.il יש לציין את מס' העלון עליו 
אתם עונים. *בפיקוח רואה חשבון

)תשובות: קדיש, קידוש, 

קדושה, קידושין, קודש  הקודשים(

חידה!
זהו את המושגים הבאים, בהם מופיעות אותיות ק.ד.ש:

1. תפילה שנוהגים לומר לעילוי נשמת הנפטרים

2. אומרים אותו על היין בשבתות ובחגים

3. תפילה שבה מזכירים את המלאכים המשבחים את ה'

4. נישואין

5. החדר הפנימי במקדש

דבר תורה
שאלה מפורסמת היא מדוע התורה אומרת "ויקחו לי תרומה"? 
אם המצווה היא בכלל לתת? תשובות רבות ניתנו לשאלה זו, 
וננסה להציע תשובה נוספת על פי התכלית שבשבילה ניתנה 
התרומה. רגילים אנו לתפוס ולחשוב שמי שנותן הוא המזכה, 
ואילו זה שמקבל הוא הזוכה במה שנתנו לו. אולם, במציאות 
בה המקבל עצמו לא זקוק לדבר בשל היותו רם ונישא ובעל 
מדרגה גבוהה - מתהפכים הדברים, ומעתה זה שנותן לו הוא 

הוא המקבל על כך שזכה להיות שותף עם אדם כה חשוב. 

הקב"ה הוא כל יכול ובעל המציאות כולה, ובשונה מבשר ודם 
הוא לא צריך מאיתנו לא כסף ולא זהב. הזכות הגדולה בתרומה 
למשכן הייתה בכלל של בני ישראל, שזכו להיות שותפים 
בבניית המשכן. על כן נחשבים הם למקבלים, הגם שהם אלו 

שנתנו מכיסם.


