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פרשת: תרומה   
 14‘ עלון מס

 אדר תשע"ג‘ ו

 ‘(ב‘ )פרשת תרומה כהְויְִקחּו ִלי ְתרּוָמה 

לכאורה היה יותר נכון לומר ויתנו לי ְויְִקחּו ִלי ְתרּוָמה, קשה להתעלם מן השאלה, מדוע נאמר בפרשה 

 תרומה שהרי בודאי עם ישראל נתנו תרומה לבנית המשכן ולא לקחו תרומה ?

 כד ברא קוב"ה עלמא אסתכל בה באורייתא וברא עלמא.  )פרשת תרומה קס"א א' (כתוב בזוהר הקדוש 

 ה ברא את העולם הוא הסתכל בתורה וברא על פיה את העולם.“פירוש: בזמן שהקב

ה כביכול “עולמנו אנו מושתת על יסודות התורה הקדושה, התורה שמשה כתוכנית בניה של העולם, הקב

הסתכל בה וברא את העולם, אדם שירצה להבין את התנהלות העולם ואת הכוחות שנמצאים בתוכו, 

 ימצא שהכל צפון ומקודד בתוך תורתינו הקדושה.

לתורה יש חוקים משלה, לגמרי הפוכים מהנורמות בסביבתינו. יש אנשים שחושבים  שהמצוות בתורה 

כך אקטואלים לימינו, שהרי בעולם כזה עם אנשים כאלה חייבים להתנהג -הם נחלת העבר, הם לא כל

אף “ ”כולם גונבים אז גם אני אגנוב”בצורה שונה. אותם אנשים מתרצים את עצמם במשפטים כגון: 

אבל באמת שום דבר לא השתנה, העולם הוא אותו “. אחד לא דואג לי, אז גם אני לא אדאג לאף אחד

 עולם עם אותם אנשים, אלא שעלינו להתגבר על הכל ולקיים את מצוות התורה.

בכמה מקומות אנו מוצאים שהתורה מגלה לנו שהמקיים מצות צדקה לא יחסר מממונו כלום ולא זאת 

בלבד אלא שבזכות מצוה זו נכסיו יתרבו, אף על גב שעל פי טבע כל פעם שאדם יתן, ממונו יחסר, ואינו 

רֵֹדף ְצָדָקה ָוָחֶסד יְִמָצא  )כא,כא( בספר משלי נראה שאותו ממון עתיד לחזור אליו, אף על פי כן נאמר 

עשר ’ “ַעֵשר ְתַעֵשר”)יד, כב(  על הפסוק בספר דברים )קיט.(במסכת שבת וכן ַחיִים ְצָדָקה ְוָכבֹוד 

וכן להיפך מי שלא נותן מן השמים גורמים לו שיפסיד גם ממה שיש לו כמו שנאמר ‘. בשביל שתתעשר

 “ אֵֹטם ָאזְנֹו ִמזֲַעַקת ָדל ַגם הּוא יְִקָרא ְוֹלא יֵָענֶה”‘( יג‘, )כא במשלי

התורה אומרת אם תתן התוצאה תהיה שיהיה לך יותר, אם תתן לעני פרוטה לך יוספו אלף כמו שאמר 

 : יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. ‘(ט‘ )רות הרבי יהושע במדרש רבא 

ויתנו לי תרומה משום שהנותן תרומה הוא ‘ולא כתבה ‘ ְויְִקחּו ִלי ְתרּוָמה’והנה בפרשתינו אמרה התורה 

 בעצם לוקח, כתוצאה מן הנתינה הוא מקבל ומרויח הרבה יותר ממה שהיה לו.

לאחוריו ואמר: רבונו של משה נזדעזע נבהל ונרתע ‘, הקב''ה למשה 'ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכנְִתי ְבתֹוָכם: בשעה שאמר בפסיקתא

? א''ל ''הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך'')מלכים א' ח כז(: , והלוא כתיב להקב''העולם! איך יכול אדם לעשות בית 

לא כמו שאתה סבור, לא לפי כחי אני מבקש, אלא לפי כחם. עשרים קרש בצפון ועשרים קרש בדרום ושמונה משה! : הקב''ה

)במדבר כח ''את קרבני לחמי'' ובשעה שאמר )שמות כה כב(. ''ונועדתי לך שם'' במערב. ואני יורד ומצמצם שכינתי למטה, דכתיב: 

הקב''ה: משה! : גם אם מכניס אני את כל החיות שבעולם לא יספיקו? ואת כל העצים שבעולם לא יספיקו?  א''ל משה, אמר ב(

ובשעה שאמר: )במדבר כח ד(. ''את הכבש אחד תעשה בבקר, ואת הכבש השני תעשה בין הערבים'' לא כמו שאתה סבור, אלא! 

לא כשם שאתה סבור, אלא! ''זה יתנו, הקב''ה: משה! : מי יוכל ליתן פדיון נפשו? א''ל משהאמר ''ונתנו איש כופר נפשו'' 

 מחצית השקל בשקל הקודש''. 

 ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָדׁש ְוָׁשַכנְִתי ְבתֹוָכם

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אסתר בת רחל ויעקב סורג'ון בן שרה
 וכן לרבי יוסף בן יעקב אמויאל

 ת.נ.צ.ב.ה
 ולבריאות איתנה
 למרדכי בן שמחה

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון:  

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  18:03הדלקת נרות: 

18:58צאת השבת:   

19:35ר"ת:   

 תענית אסתר )יום חמישי(

  5:50תחילת הצום: 

19:01צאת הצום:   

 

 יישר כח גדול
“ אברהם לוי”לתורן השבת:    

  
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

ד “בס  

 חידת השבוע 
ועשית הקרשים למשכן עצי ”

מניין היה לעם ישראל “ שטים

?במדבר עצי שטים  

 חידת השבוע שעבר
ה מקפח שכר כל בריה?”מניין למדים שאין הקב  

טריפה לא תאכלו לכלב ”נאמר בפרשה תשובה: 

י למדך הכתוב שאין “פירש רש“ תשליכון אותו

ולכל בני ”ה מקפח שכר של כל בריה שנאמר “הקב

שהכלבים לא נבחו בזמן “ ישראל לא יחרץ כלב לשונו

ה תנו לו שכרו “שעם ישראל יצאו ממצרים אמר כקב

  על כך 

 זכר למחצית השקל
לא לשכוח לתת זכר למחצית השקל בשבוע 

 הקרוב 
 הקדימו שקליכם לשקליו של המן הרשע 

http://www.shoovaisraelspi.com/


 סיפור לשבת

 פינת ההלכה

 הלכות תענית אסתר

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 מצוה לשמה

         שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןכל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

ישן בליל ראש השנה הוא ראה בחלומו  רבי שמעון בר יוחאי כאשר 

שבני אחותו נתבעים מן המלכות שש מאות דינרים, הכריחם ועמידם 

פרנסי צדקה, אמרו לו: משל מי תהא ההוצאה של הכסף, אמר להם: אתם 

תוציאו ותרשמו את כל ההוצאות, ובסוף השנה נתחשב, אם יהיה לכם 

 הפסד אני אשלם.

בסוף השנה הלשינו עליהם לפני המלכות, והשעה שהיו יושבים ועוסקים 

עם אריגי משי, בא איש אחד מהמלכות, אמר להם: או שאתם עושים את 

גלימת המלך ממשי זה, או שאתם משלמים קנס שש מאות דינרי כסף. 

 ולקחם וחבש אותם בבית המאסר.

, הלך אליהם ואמר להם: מה היה רבי שמעון בן יוחאיכיון ששמע 

הוצאות שלכם מהצדקה? אמרו לו: הרי הרשימות. התחיל לקרוא ומצא 

(. אמר להם: תנו לי שש 495שהוציאו שש מאות דינרים חסר שש )

דינרים, ואני משחרר אתכם מבית האסורים. אמרו לו: ראה את השומר 

הזקן הזה, הוא תובע מאיתנו שש מאות דינרים )כשוחד( בשביל 

לשחררנו, ואתה אומר שש דינרים, ותוציא אותנו?! אמר להם: תנו לי 

שש דינרים ולא איכפת לכם איך אני משחרר אתכם. נתנו לו שש דינרים 

בכף ידו, הלך ונתן שוחד לשומר הזקן שלא לדבר למלכות דבר, והוציאם 

 משם.

אמרו לו )לרבי שמעון( שמא היית יודע שנקנס בסכום הזה? אמר להם: 

חייכם מליל ראש השנה הייתי יודע שאתם מפסידים שש מאות דינרים, 

אמרו לו: אם היית אומר, האם לא היינו מציאים גם שש דינרים אלו 

: אילו הייתי אומר  לצדקה )והיינו חוסכים את כל הצער הזה(?! אמר להם

לא הייתם מאמינים לי?! )ודאי שכן( אלא היה זה לתועלתכם שעשיתם 

 את המצוה לשמה.

בימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים בי''ג אדר לעמוד על נפשם מפני א. 

אויביהם ושונאיהם, והיו צריכים וזקוקים לרחמים לבל יוכלו אויביהם 

לשלוט בהם, ועמדו בתפלה ובתחנונים וישבו בתענית באותו יום, והרגו 

היהודים בשונאיהם ולא נפקד מאתנו איש, כי לא בחיל ולא בכח כי אם 

ברוחי אמר ה' צבאות. ולכן נהגו בכל תפוצות ישראל להתענות ביום זה 

 בכל שנה ושנה זכר לנס שנעשה להם. וצום זה נקרא ''תענית אסתר''.

אם חל י''ג באדר ביום שבת מקדימים להתענות ביום חמישי בשבת, ב. 

  שהוא יום י''א באדר.

מעוברות  פטורות מלהתענות בתענית אסתר. ומעוברת שאמרו היינו ג. 

כשהוכר עוברה, שהוא משלשה חודשים ומעלה. ומכל מקום אם סובלת 

מהקאות ומיחושים או חולשה רבה מותר לה לאכול גם בטרם מלאת לה 

 שלשה חודשים להריונה, ובפרט לאחר ארבעים יום ליצירת הולד.

יולדת תוך שלשים יום פטורה מלהתענות, ואינה רשאית להחמיר על ד. 

 עצמה.

וכן אשה שהפילה פטורה להתענות תוך שלשים יום להפלתה. ואם ה. 

 מרגישה חולשה פטורה מתענית זו אפילו עד כ''ד חודש להפלתה. 

פטורות מלהתענות בתענית אסתר ומינקת שאמרו אפילו אם מניקות ו. 

פסקה להניק את בנה, כל שהיא תוך כ''ד חודש ללידתה ומרגישה חולשה 

  יתרה, הרי היא פטורה מלהתענות. 

חולה שאין בו סכנה פטור מתענית זה ואינו רשאי להחמיר על עצמו. ז. 

ואפילו מי שתקפתו חולשה יתרה אין צריך להתענות. וכן זקן מופלג 

שהוא תשוש כח, פטור מלהתענות, ואף אינו רשאי להתענות אבל 

הבריאים בין אנשים בין נשים, לא יפרשו מן הצבור. ואפילו מי שבא 

 בדרך וקשה עליו התענית ידחק עצמו ויתענה.

חתן בתוך שבעת ימי המשתה שלו, לא יתענה בצום תענית אסתר. ח. 

והוא הדין לשלשה בעלי ברית, שהם אבי הבן, הסנדק, והמוהל, ביום 

  )ילקוט יוסף( המילה, פטורים מלהתענות תענית אסתר

 תענית אסתר
 תקנוה זכר לתענית שצמו ישראל ל “חז

 שבאותו הדור, שנקהלו לעמוד על נפשם 

 ולבקש רחמים ותחנונים מבעל הרחמים 

שיצילם מאויביהם, וכדי שנזכור ונשים אל ליבנו 

 ה רואה ושומע לכל אחד בצרתו בצומו “שהקב

 בכל ליבו ונפשו.‘ בשובו אל ה

יום זה מסוגל מאוד  ‘()סימן צזקב הישר כתב בספר 

שתתקבל תפילתינו בזכות מרדכי ואסתר, וכל מי שצריך 

רחמים על איזה גבר שהוא צריך להתפלל, יקח פנאי 

בספר ‘ לעצמו ביום תענית אסתר ויאמר מזמור כב

כ ישפוך שיחו “ואחלמנצח על איילת השחר, תהילים 

יתברך ויבקש בקשתו, ויזכיר זכות מרדכי ‘ לפני ה

 ה ויפתח לו “ואסתר אשר בזכותם יעתר לו הקב

 שערי רחמים ויקובל תפילתו ברצון

 יש מי שאומר )תענית יח.( המאירי כתב 

 שתענית אסתר תענית של שמחה ואינה 

 בכלל שאר התעניות


