
 "פתש אדר                     ס"ד  ב

 תרומה פרשת השבוע נגיעות מ

 

  נכנס בשעה טובה חודש אדר הבעל"ט.השבוע  ( )תענית, פ"ד, משנה ו"משנכנס אדר מרבין בשמחה " 

עד  דרמחד בנוהגי אבלות של חודש אב ומאידך בשמחה בחודש א יםהגמרא והמפרשים במסכת תענית דנ 

שכן המזל ישחק לטובת   עם הגוייםת ומחלוקאו  / ו תהתדיינולדחות לחודש זה כל כדי כך שהמליצו 

  ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַפְך ָלֶהם ִמָיגֹון ְלִשְמָחה "ת אסתר  ב במגילוכתההוא שמחה המקור ל. ישראל בחודש זה

נשמע ש, שהתוצאה תוביל לאחדותבע"ה סבבי הבחירות ו עםאולי החודש נסיים  ."  ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב

 לכל השנה.ן ששולושיהיו לנו סיבות לשמחה ו ות בכל התחומים  בשורות טוב

" הרי היה צריך  ְוִיְקחּואמר " מדוע נ , מעירים כאן חז"ל כידוע "  ַדֵבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה "

מקבלים   ללמדנו שבתרומה יותר משאנו נותנים לאחר הננו לי תרומה , אלא לשון לקיחה  ויתנו להיות 

ה , המקבל נותן לתורם )הן מבחינת ההרגש  יותר ממה שהתורם נותן למקבלבצדקה גם  .לוקחים לעצמנוו

"יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני , העני עושה עם בעל  –והן מבחינת הזיכוי למצווה( ובלשון חז"ל 

  .הטובה שאנו עושים לזולת תמיד תחזור אלינו בשלב כלשהואולם  ,אנו נותנים לא בשביל לקבל– הבית "

שעיקר התרומה איננה בנתינה לה',  " ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה לשון הפסוק "שי בהקוה"שפת אמת" מפרש את 

שכן מתוך שמחה  מעצמו עבור המ)לוקח (   ההפרשה שהאדם מפריש .אלא בלקיחה שהאדם לוקח מעצמו

היא התכלית של התרומה. על ידי הלקיחה וההפרשה שלוקח האדם מעצמו, הוא מרומם ומקדש את הדבר 

כל דבר לראות כללית:  להנחיהנקודה זו הה"שפת אמת" הופך את  המופרש והופך אותו לתרומה לה'.

התנזרות מהעולם, אלא הקב"ה ולא מתוך הכנעה את מלכותו של בקבל יך להאדם צר ,שור לה'כקבעולם 

חת מעצמנו לטובת  לקו יכולת לראות גם את הצרכים החומריים כאמצעים לגילוי רצון ה' בעולםגם כ

 .הכלל

מדברי רש"י אנו למדים, שכל מה שאדם עושה צריך   ."לי לשמי  -"ְוִיְקחּו ִלי ְתרּוָמה", : מבאר  רש"י

האישי  ו ולא לשם כבודם מצוות ה' ולקיי שם שמים ליש לעשות זאת  תרומהכשנותנים   .להיות לשם שמים

לשם  בים באמירת "ויש המרחי לשמי" -. וזהו שאומר רש"י: "לי  " תודקו"צנדיבותו   פרסוםלצורך  או

 לשם שמיים. כהכנה וכוונה לעשיה " לפני לימוד או מצוות  יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה

םמציין " ההכתוב נשאלת על ופתרון דומה  שאלה דומה י ְבתֹוָכָֽ ׁש ְוָׁשַכְנִתִ֖ י ִמְקָדָּ֑ מאחר ורשום   "  ְוָעָ֥שּו ִלִ֖

                                                ובעיקרם : חז"ל לומדים מס' דברים ועשו לי מקדש ההמשך צריך להיות ושכנתי בתוכו ולא בתוכם על כך

עושה שאדם  ותפעולהאשר כ. וזאת בהתאם לדרכיו ביום יוםובתוכו לעצמו כל אדם יכול לבנות מקדש 

בלבבו  בתוכו , ה כאילו בנה מקדש והקב"ה ישכון נושא חן בעיני שמיים הרי זות והוא וטוב ותראוי םהינ 

מידות טובות , מעשים  היהדות ב ישנם המרחיבים ואומרים שכל בית בישראל הנוהג עפ"י  . ויהיה עמו

 . ביניהם   –מצוי בתוכם והקב"ה כמו מקדש לה' ביתם נחשב   והילדים , טובים יחסי כבוד בין בני הזוג

הרצון השמחה ו .במתן החומרי, אלא ברצון לתת ובנתינה מתוך שמחהרק משמעות הנתינה לה' איננה 

 "משנכנס אדר מרבין בשמחה "מה שמוביל אותנו שוב ל " יסוד ביהדות א והיא העיקר ילתת ה
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 . טוב לבבושנוכל להרבות בשמחה מתוך  שבת שלום

 שלר איתן

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל


