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פרשת תרומה תשע"ו    גליון רס"ה

בעת רעוא דרעוין פרשת תרומה תשע"ה לפ"ק

ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדַ אֹמר,  ּלֵ ה  מׁשֶ ֶאל  ה'  ר  ַוְיַדּבֵ
ר  ל ִאיׁש ֲאׁשֶ רּוָמה ֵמֵאת ּכָ ָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ּתְ ִיׂשְ

רּוָמִתי: )כה, א-ב(. ְקחּו ֶאת ּתְ ֶבּנּו ִלּבֹו ּתִ ִיּדְ
ופירש רש"י: "ויקחו לי תרומה - לי לשמי".

מצוות תרומת המשכן 
לכל הדורות היא אמורה

נצחית  הקדושה  התורה  כי  בידינו,  נקוט  כלל 
ודור,  דור  לכל  ניתנה  מדבריה  דבר  וכל  היא, 
בה  נלך  הדרך  את  לנו  להורות  אנו,  לדורנו  וגם 
להבין  עלינו  כן  ואם  נעשה.  אשר  המעשה  ואת 
תרומת  של  זו  מצוה  אלינו  נוגע  במה  ולהשכיל 
בית המקדש, כאשר מפני חטאינו גלינו מארצנו 
יכולים  אנחנו  ואין  אדמתנו,  מעל  ונתרחקנו 
בבית  ה'  לפני  ולהשתחוות  ולראות  לעלות 

המקדש.
נכתבו  שלא  לומר  תימצי  אם  ועוד,  זאת 
מדוע  כן  אם  בלבד,  לשעתם  אם  כי  הדברים 
בארבעה  כך  כל  הקדושה  התורה  בה  האריכה 
פרשיות שלמות, ואלו הן: תרומה, תצוה, ויקהל, 
מאי,  אלא  תשא.  כי  מפרשת  חלק  וגם  פקודי, 
ולדורות,  לשעה  אמורים  שהדברים  בוודאי 

וממנו נקח לעבוד את ה'. 
מביא  זי"ע,  לב  ייטב  בעל  מרן  הרה"ק  וזקיני 
זקיני  של  בספרו  איתא  וכן  הקדמונים,  בשם 
על  חיבר  אשר  זי"ע,  רוקח  מעשה  בעל  הגה"ק 
מעשה המשכן, שכל כלי המשכן יחדיו היו תרי"ג 
גידיו  ושס"ה  אבריו  רמ"ח  כנגד  מכוונים  כלים, 
האדם  עבודת  על  הם  מרמזים  כי  האדם,  של 

להיעשות משכן להשראת השכינה בקרבו.
יש לתרום מעשר וחומש 

מן השעות לעבודת ה'
מרן  בכתבי  איתא  הנה  כי  עוד,  לומר  ויש 
כשם  כי  הקודש,  ספרי  ובשאר  זי"ע  הרמ"ק 
שיש מצוה לתרום מעשר וחומש מן השדה ומן 
הכסף לצדקה, כן מוטל על האדם לתרום מעשר 
לעבודת  שלו  מהשעות  לתת  הזמן,  מן  וחומש 

השי"ת.
הזקוק לכפרה - יבזבז יותר מחומש

אל  "המבזבז  א(  נ,  )כתובות  חז"ל  אמרו  והנה 
מחומש  יותר  ליתן  שאין  מחומש",  יותר  יבזבז 
הלכות  דעה  )יורה  ערוך  בשולחן  נפסק  וכן  לצדקה, 
צדקה סי' רמט סעי' א( "יתן עד חומש מנכסיו - מצוה 

זמן כפרה
בכלל מצוות תרומה - לתרום מהזמן להשי"ת
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הקודש,  בספרי  כתבו  אמנם,  המובחר",  מן 
ידי  על  נפשו  את  לפדות  ומבקש  שחטא  שמי 
"וחטאך  ד(  כד,  )דניאל  מתן צדקה, כמאמר הכתוב 
יותר  לתת  צריך  שהוא  הרי  פרוק",  בצדקה 
ומסופר  נפשו,  בעד  יתן  לו  אשר  וכל  מחומש, 
זי"ע,  מצאנז  חיים"  ה"דברי  בעל  הרה"ק  על 
שכידוע היה מבזבז את כל ממונו לצדקה, ולא לן 
כשפרוטה בידו, וכאשר נשאל על פשר מעשהו 
זה, שהרי אמרו חז"ל שלא לבזבז יותר מחומש, 
על  עבר  ופעם  היות  כי  חן,  בענוות  ואמר  נענה 
מאמר חז"ל זה, אם כן נקרא חוטא, והחוטא כל 

אשר לו יתן בעד נפשו...
ע"ה  אבינו  יעקב  שאמר  ממה  כן,  ולמדו 
)בראשית כח, כ - כב( "וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה 

אלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך, 
וגו', וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך", דהיינו, 
ואזי לא  יחטא,  ישמרנו השי"ת הרי שלא  שאם 
לי  תתן  אשר  "וכל   - מחומש  יותר  לתת  יצטרך 
עשר אעשרנו לך" - כמו שדרשו חז"ל )כתובות שם, 
על  מורה  אעשרנו"  "עשר  הלשון  שכפילות  שם( 

חומש.
את  לפדות  ומבקש  ר"ל,  שחטא  מי  כן,  ואם 
נפשו, אם אין לו לתת מעשר כספים, עליו לתת 
מעשר שעות, ולא רק עד חומש, אלא כל אשר 
לו יתן בעד נפשו, וכאשר יעלה ויבוא לפני בית 
דין של מעלה לאחר מאה ועשרים שנים, וישאלו 
ממנו "קבעת עתים לתורה", יתבעו ממנו גם את 
כפדיון  להשי"ת,  להקציב  עליו  שהיה  העתים 

נפש על חטאיו אשר חטא ר"ל.
על  המתרעמים  לרבים  תשובה  ומכאן 
חבריהם אשר להם השי"ת עושר ונכסים, ואינם 
ואינם  להם,  כראוי  כספים  מעשר  מפרישים 
יודעים כי גם עליהם תבוא התביעה, על שאינם 

מפרישים מזמנם לתורה ולעבודת ה'... 

על ידי עמל התורה הקדושה
אפשר לתקן במהירות

רגילה  בשנה  הנה  כי  חשבון,  בואו  זה  ולפי 
למנין  עולה  מתוכם  וחומש  ימים,  שנ"ד  ישנם 
שבעים ימים וחלק )70.8(, ואם כן ימים אלו הם 
קודש לה', לכולי עלמא - גם למי שלא חטא, כי 
חומש מצוה על כל אחד לתרום. וימים אלו המה 
השבתות והימים הטובים, כדלהלן: נ"ב שבתות 
יום חג השבועות,  בשנה, שבעת ימי חג הפסח, 
ימי  שבעת  הכיפורים,  יום  השנה,  ראש  ימי  שני 
עולים  יחדיו  עצרת,  שמיני  יום  הסוכות,  חג 
המה לשבעים ואחד, כמנין שבעים ימי החומש 
והחלק הנוסף של יום השבעים ואחד - ומקצת 

היום ככולו.
לנוח  אין  כי  ה',  העובד  יאמר  אמור  כן  ואם 
כולם  שכן  טובים,  ובימים  בשבתות  ולישון 
אין  אמנם  ה'.  לשם  ומופרשים  הם  קדושים 
האדם  ואם  בריותיו,  עם  בטרוניא  בא  הקב"ה 
זוכה לעמול והתייגע בתורה הקדושה, אזי עולה 
שלם  כשבוע  בלבד  אחת  שעה  לפעמים  לו 

ואפילו כחודש שלם.
כי  לפנינו,  אשר  בפסוקים  רמוז  זה  וענין 
במדרש )שמות רבה לג, א( אמרו על הפסוק: "ויקחו 
לקח  כי  ב(  ד,  )משלי  דכתיב  הוא  הדא  תרומה,  לי 
ולכאורה  תעזובו",  אל  תורתי  לכם  נתתי  טוב 
לבין  התרומה  מצוות  בין  הקשר  מה  להבין  יש 
כתב  הטורים  בבעל  וכן  הקדושה,  התורה  עסק 
על  לרמז   - מ"   - "תורה  אותיות  ש"תרומה" 
התורה שניתנה במ' יום, אמנם לפי המבואר מובן 
אפשר  הקדושה  התורה  עסק  ידי  על  כי  היטב, 
לתרום רבות, ושעה אחת ביגיעה עולה לו לכמה 
השעות  מספר  את  נחשב  וכאשר  שעות,  וכמה 
בשנה, שמהם צריך להוריד חומש שהם שבעים 
בשנה  השעות  מספר  והנה  הקדושים,  הימים 
למספר  עולים  שנ"ד  הם  ימיה  שמספר  רגילה 
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הגליון השבוע לע"נ אמו מורתו 
של כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

האשה החשובה, בת קדושים מגזע 
אראלים ותרשישים, 

אשר נזדככה ביסורים קשים ומרים וקבלם 
באהבה, רדפה צדקה וחסד,

הרבנית הצדקנית
מרת בלומא בת ר' יוסף  ע"ה

נלב"ע ביום ו' אדר א' תשנ"ה
ת.נ.צ.ב.ה

כ"ק אדמו"ר מגור 'בעל הבית ישראל' 
הרה"ק ר' ישראל 

בהרה"ק אברהם מרדכי אלתר זצוקללה"ה
נלב"ע תשל"ז

כ"ק אדמו"ר מנדבורנא "הבאר יעקב"
הרה"ק ר' יעקב ישכר בער 

בהרה"ק ר' חיים מרדכי זצוקללה"ה
 נלב"ע ז' באדר תשע"ב

וראו  ושש.  תשעים  מאות  ארבע  אלף  שמונה 
דבר פלא, כי הדבר מרומז בפסוקים אלו: "וידבר 
 )345=( משה   )31=( אל   )26=( הוי"ה   )218=(
 )62=( בני   )31=( )=206( אל  )=271(, דבר  לאמר 
תרומה   )40=( לי   )130=( ויקחו   )541=( ישראל 
)=651( מאת )=441( כל )=50( איש )=311( אשר 
)=501( ידבנו )=72( לבו )=38( תקחו )=514( את 
)=401( תרומתי )=1056(, )ו(זאת )=408( )בלא ו' 
תקחו   )501=( אשר   )656=( התרומה  השימוש( 
למנין  עולה  הכל  סך   -  )481=( מאתם   )514=(

כמנין  ושש,  תשעים  מאות  ארבע  אלף  שמונה 
קודש  שכולם  מהשנה,  חומש   - השעות  אלו 
לה', ולכן "ויקחו לי תרומה - הדא היא דכתיב כי 
נתן  כי  תעזבו",  אל  תורתי  לכם  נתתי  טוב  לקח 
השי"ת את הכח לאדם, שעל ידי היגיעה בתורה 

הקדושה, יוכל להקדיש מנדבת להו להשי"ת.
ומבורך,  טוב  לחודש  שנזכה  השי"ת  יעזור 
ונראה בישועת עולם בגופים האלו, כאשר נקדם 

פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אכי"ר.

הודעה חשובה
לידיעתכם אנו משקיעים רבות בעריכת הגליון שיצא בטוב טעם ובשפה 
ברורה ע"י מיטב העורכים וכדי שנוכל להמשיך בהפצת הדא"ח הנכם 

מתבקשים להשתתף בהוצאת הגליון

לעדכונים מהנעשה בחצר הקודש ניתן להתקשר 
ל"קול סאסוב" 077-261-1104
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זמנים לשבת פרשת תרומה שובבי"ם ת"ת
הדלקת נרות

5:01 ק. ישמח משה: 
4:47 ירושלים: 

 מוצ"ש – ר"ת
6:37 ק. ישמח משה:   
ירושלים:             6:41

"מכון נועם אמרים"
כל הזכויות שמורות ©

המעונינים לתרום את העלון לעי"נ יקיריהם.
או לרגל שמחה, וכן המעונינים להצטרף כמנויים.

noamamorem@gmail.com
טל:  972-527688014     פקס: 972-37361653

 חברים בהלכה-לימוד משנה ברורה היומי ע"פ תקנות כ"ק  מרן אדמו"ר שליט"א

הלכות שבת: יום שב"ק תרומה סימן שה סעיפי ז-ח | יום א' סימן שה סעיפי ט-י |
 יום ב' סימן שה סעיפי יא-יב | יום ג' סימן שה סעיפי יג-יד |

 יום ד' סימן שה סעיפי טו-טז | יום ה' סימן שה סעיפי יז-יח | יום ו'  סימן שה סעיפי יט-כ |

הרה"צ ר' דוד מאניש רבינוביץ שליט"א
חתן כ"ק מרן רבינו הקוה"ט זצוקללה"ה 

לרגל נישואי בתו בשעטו"מ

הרה"ג ר' אברהם מאיר אליאס שליט"א
ראש הישיבה דישיב"ג  בני ברק

לרגל הולדת הנכד בשעטו"מ

הרה"ח ר' מאיר גריסגאט הי"ו וויען
לרגל הכנס בנו לעותומ"צ בשעטו"מ

הרה"ח ר' שלום מרדכי בוימרינד הי"ו לונדון
לרגל אירוסי בנו הבה"ח אהרן מאיר הי"ו בשעטו"מ

הרה"ח ר' יצחק פיליפ הי"ו אשדוד
לרגל הכנס בנו הבה"ח חיים מאיר הי"ו לעותומ"צ 

בשעטו"מ

הרה"ח ר' אברהם אביגדור ווינמן הי"ו לונדון
ולבנו הרה"ח ר' בנימין ווינמן הי"ו בני ברק

לרגל הולדת הנכד-הבן בשעטו"מ

הרה"ח ר' יעקב מאירוביץ הי"ו ירושלים
ולבנו הרה"ח ר' שמואל מאירוביץ הי"ו בני ברק

לרגל הולדת הנכד-הבן בשעטו"מ

הרה"ח ר' נתן חיים בורנפריינד הי"ו לונדון
לרגל הולדת הבן בשעטו"מ

הרה"ח ר' ברוך פולק הי"ו אלעד
לרגל אירוסי בתו בשעטו"מ

הרה"ח ר' שלמה זלמן פולק הי"ו בני ברק
ולחתנו הרה"ח ר' יוסף חיים סרומפר הי"ו לונדון

לרגל הולדת הנכד-הבן בשעטו"מ

הרה"ח ר' משה יוסף לפקוביץ הי"ו ירושלים
לרגל נישואי בתו בשעטו"מ

החתן ר' משה מנחם קופל הי"ו פתח תקוה
לרגל נישואיו בשעטו"מ

הרה"ח ר' צבי הרטמן הי"ו בני ברק
לרגל הולדת הבת בשעטו"מ

החתן ר' נחמן שלזינגר הי"ו ירושלים
לרגל נישואיו בשעטו"מ

יה"ר שיזכו לראות רוב נחת מכל יוצ"ח ולגדלם לתורה לחופה ולמעש"ט עד ביגוא"צ בב"א

מעומק לבבינו מברכים אנו ברכת מזלא טבא 
לאנשי שלומינו היקרים כל אחד בשמו הטוב יבורך ה"ה


