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ישועה בלי ישועה
משאלת הלב העמוקה ביותר
העולם האמתי הוא לא שחור לבן .בעולם האמתי
אפשר לקבל ישועה גם בלי לקבל ישועה ,כלומר
זה אפשרי שמשאלות ליבך יתמלאו ויהיה לך טוב,
למרות שבפועל הן עדיין לא התלמאו.
אתם בוודאי שואלים למה אני
מתכוון? איך אפשר לקבל ישועה בלי
לקבל ישועה?
אז אני רוצה להסביר לכם נקודה
מאוד עמוקה בנושא שמעסיק כל
אדם בעולם הזה שהוא נושא הסבל
והאושר .הסבל והאושר הם לא
דברים מוחלטים ,מה שגורם לך סבל
יכול מאוד להיות שלמישהו אחר
זה יגרום אושר וגם להיפך .יש אחד
שנגנב לו הרכב ועולמו חרב עליו,
ויש אחד ששמח מכך שיקבל את
כספי הביטוח וזה עדיף לו על מכירת
הרכב ,ועוד אינספור דוגמאות לדבר.

כך שהסיבה תיעלם ,גם הסבל שלך ייעלם .אבל
משמים מחליטים להושיע אותך דווקא על ידי זה
שהסיבה נשארת ,אבל אתה מפסיק לסבול ממנה.
האושר חוזר אליך למרות שתנאי החיים לא השתנו
והסיבה נשארה.

לחבק את החיסרון

הסבל והאושר
הם לא דברים
מוחלטים,
מה שגורם
לך סבל יכול
מאוד להיות
שלמישהו אחר
זה יגרום אושר
וגם להיפך.

בכל אופן ,משאלת הלב העמוקה
ביותר היא לא ֶשׁיִ ְק ֶרה כך או אחרת,
אלא משאלת הלב העמוקה של
כולנו היא להפסיק לסבול ולהתחיל להיות מאושר.

אנחנו נוטים לקשר את הסבל ואת האושר שלנו
עם תנאי חיים כאלה ואחרים כמו מצב כלכלי ,אבל
זה רק דמיון שלנו .זה שעושר לא מביא אושר זו
מציאות .יוצא ,שמאוד יכול להיות שאתה סובל
כתוצאה מסיבה מסוימת ,ואתה מצפה שעל ידי

לפני כן!

לדוגמה :בחורה שלחוצה להתחתן
בגלל לחץ מהסביבה וסובלת סבל רב
מהעיכוב – משמיים יכולים להושיע
אותה לא על ידי שנותנים לה את
הזיווג ,אלא על ידי כך שהיא מקבלת
דעת להבין שהיא בעצם לא מוכנה
כעת לזיווג בגלל הלימודים שלה או
בשׁלוּת ,ובמקום זה היא
בגלל חוסר ֵ
נכנסת למדרשה או למהלך אחר
של לימודים ובנייה אישית לקראת
הקמת הבית .מאותו שלב שהיא
זוכה לְ ַד ַעת – היא כבר לא סובלת
מהעיכוב ,אלא רואה בו דבר מבורך
והיא שמחה על כך שלא הקימה
את ביתה מתוך לחץ ופזיזות ,והיא
שמחה על ההזדמנות שיש לה שקט
נפשי ותנאים נאותים לבנות ולהכין
את עצמה להקמת הבית.

אז נכון שהסבל שלה בעבר נבע מהעיכוב בזיווג,
והזיווג המיוחל עוד לא הגיע – אבל הסבל נפסק
והאושר הגיע בלי שהזיווג יגיע .ובדרך הזו ,גם הזיווג
בפועל יגיע ,אבל כשהוא יגיע הוא יגיע בצורה טובה
ומבורכת בעיתה ובזמנה ,אבל האושר יגיע הרבה

השורש של הסבל והאושר
עכשיו ניכנס קצת פנימה לתוך איך זה עובד.
למרות שכל אחד חושב שהוא סובל בגלל סיבה
שונה ,האמת היא שלכל הסבל בעולם יש רק סיבה
אחת .הסיבה היא העוונות .אין ייסורים בלא עוון .רבי
נחמן אומר הרבה יותר מכך :לא זו בלבד שהעוונות
הם סיבה לייסורים ,אלא שמצד הנשמה – העוונות
הם בעצמם הייסורים הגדולים ביותר שלה ,למעשה
הסבל היחיד שיש בעולם הוא העוון!
והתוצאה הישירה מכך היא שגורם האושר הגדול
ביותר בעולם הוא מחילת העוונות .ולכן כל פעולה
שמביאה למחילת עוונות היא הנטרול המושלם
לסבל והגורם הראשי לאושר .אנשים עסוקים כל
ימי חייהם בטיפול בסיבות שלדעתם גורמות להם
סבל ,והם לא יודעים שלמעשה הם רק מחליפים
סבל בסבל כי הם לא מטפלים בסיבה העיקרית
של הסבל.
חטא העגל הוא האב־טיפוס לכל החטאים ומכוח
זאת הוא גם הסיבה השורשית לכל הסבל של עם
ישראל בכל הדורות ,כמו שאומרים חז"ל שבכל
צרה וצרה של עם ישראל מעורב בה גם חטא
העגל .ומה התיקון של חטא העגל? התיקון הוא
בניין המשכן ומאוחר יותר בית המקדש .מדוע? כי
המקדש מסמל יותר מכל את מחילת העוונות כמו
שאומרים חז"ל שתמיד של שחר היה מכפר על כל
העוונות של הלילה ותמיד של בין הערביים מכפר
על כל העוונות של היום .ומכיוון שהעוונות נמחלו,
החיים של היהודים בזמן בית המקדש בתפארתו
היו חיי אושר נטולי סבל.

ישועות בימינו

המשך בעמוד הבא

עם הרב לום ‡רו ליט"‡
ער„

ירולים

חולון

יום ב',
ו' ‡„ר )(02/03/20
בי פרטי
רח' רי46 
בעה 20:00

יום „',
ח' ‡„ר )(04/03/20
ייב" חוט ל חס„"
מו‡ל הנבי‡ 13
בעה 20:30

יום ה',
ט' ‡„ר )(05/03/20
בי כנס ע" חללי ˆה"ל
המעפילים פינ המˆו„ה
בעה 21:30

חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא
חיים במסגרת-פרק יט'
בשבוע שעבר דיברנו על תוכנית השלבים .וכדי
לגרום לילד לקום מוקדם ,התחלנו לעבוד על חוק
השינה בזמן.
הבוקר בתוכנית" :שעת סיפור"
הורים יקרים הבא נתבונן ביחד ,מה קורא לתלמיד
המאחר להגיע לבית הספר אפילו ב 5-דקות .המצב
הרצוי הוא ,שהתלמיד יגיע לפחות
 20דקות לפני זמן זה ,בכדי שיוכל
להתארגן בנחת לתפילה וללימודים.
למרבית הילדים יש חוויות רבות
לספר לחבריהם והם מקדישים
לשם כך את זמן הבוקר .כאשר ילד
מגיע מוקדם ,הוא יכול לחלוק את
חוויותיו עם חבריו ,לאכול משהו
ולהתארגן בנחת .לעומת זאת ,ילד
המגיע חמש דקות אחרי הזמן,
מוצא כי דלת כיתתו כבר נסגרה
וחבריו כבר התחילו את התפילה.
דלת הכיתה תפתח שוב רק בתום
התפילה ,התלמיד המאחר ,לא רק שהפסיד את
התפילה ,את חוויות הבוקר ואת זמן ההתארגנות
בנחת ,אלא אצל התלמיד המאחר הממתין אחרי
דלת סגורה ,מתפתח כעס נורא על עצמו ,על
האחראים על איחורו )ההסעה/ההורים( ולפעמים
גם על המורה שלא מכניסו לכיתה.
המשמעות החינוכית של האיחורים
בסופו של דבר כשהתלמיד כבר נכנס לכיתה
במהלך התפילה או לאחריה ,הכעס מלווה אותו
עוד כמה שעות ובהזדמנות הראשונה הוא ימצא
על מי לפרוק את תסכולו .ילד זה מתחיל את היום
ברגל שמאל .במידה והאיחורים מוספים גם לבעיות

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
לימודיות או חברתיות נוספות ואפילו קטנות מצד
עצמן ,התלמיד כבר מסיק לעצמו מסקנות שליליות:
שהכיתה לא מתאימה לו ,המורה לא אוהב אותו,
כל החברים נגדו ,ועוד הרבה תלונות ידועות .מכאן
ועד  ...הדרך כבר קצרה .ואם יבא השואל וישאל:
"בסך הכל כמה דקות של איחור ,למה לעשות מזה
עניין כזה גדול ,מה יש?! לא קורה שמאחרים?!"
כן ,בהחלט קורה ובהחלט מובן איחור במהלך
פעמיים בחודש ,אבל כשזה קורה בתדירות של
פעמיים בשבוע זוהי כבר "בעיה"
ואפילו בעיה רצינית ,וככל בעיה
מוטל עלינו לטפל בה .ומדוע זוהי
בעיה רצינית?! בבקשה המשיכו
לקרא על המשמעות החינוכית
של "איחורים" .בצורה ישירה,
התלמיד מפסיד את התפילה/
הלימוד ,הרוגע והשקט של להגיע
מוקדם לכיתה ,ומכאן ,שהאיחורים
גורמים להשפעה חינוכית שלילית
עמוקה ביותר על הילד .בעקיפין,
התלמיד לומד לדעת כי לימודיו
ושמירתו על זמניהם אינם הדבר
החשוב ביותר ,יש דברים חשובים מהם ולא נורא
אם מאחרים/מחסרים כמה ימים בחודש .תלמיד
המפסיד מלימודיו לעיתים קרובות ,נוכח לדעת כי
בעבור סיבות קלות ניתן לאחר או להפסיד לימודים,
ובכלל חודרת לתודעתו זלזול בכל המערכת של
לימודים ,שמירה על זמנים ,הקפדה על הוראות
ההנהלה ועוד .מן המפורסמות היא ,שההקפדה על
זמנים וסדרים מחדירים בכל אדם בכלל ובתלמידים
בפרט -סדרי משמעת ,הערכה והתייחסות מכובדת
כלפי כל עניין החינוך ,המחנכים והמסגרת החינוכית.
בזמנים וסדרים ,יש משמעות חינוכית עמוקה
ידוע מגדולי עולם שזמנים וסדרים אינם עניין חיצוני

או טיקסי בלבד ,אלא יש בהם משמעות פנימית
עמוקה ויסוד גדול לעבודת השי"ת .כל גדולי הדורות
העידו שגדלותם נבעה משמירת הזמן .מפורסמים
מאוד דברי רבי נתן מברסלב זיע"א שהסיבה
שהצליח להספיק כ"כ הרבה בימי חייו )נפטר בגיל
 (60הייתה בגלל שידע לשמור על הזמן והקפיד לא
לבזבז אף שנייה .וכמו כן ידוע ש"החפץ חיים" זיע"א
היה עושה חשבון נפש מידי יום ,ולעת זקנותו מצא
שבכל שנות חייו ביטל את הזמן רק "כמה דקות".
ולכן ילד ששומר על הזמן הוא ילד ,שצועד בדרך
הנכונה .בנוסף לכך הרי ברור שע"י שמירת זמנים
וסדרים כהוגן ,ילמד התלמיד להעריך את הזמן
חשיבותו של כל רגע ורגע שלא ילך לאיבוד ולא
יתבזבז לחינם .לא פעם שומעים אנו על בעיות של
ילדים ובחורים שלא יכולים לקום בזמן ,מתקשים
לחזור הביתה בזמן שקבעו להם ,מבזבזים את
ימיהם לריק וכו' ומה הפלא?! הרי אנחנו חינכנו אותם
בעקיפין במשך כמה שנים לזאת .לא יתפלאו הורי
תלמידים מאחרים/מחסרים שהבן יום אחד מודיע
להם; "היום אני לא רוצה ללכת לבית הספר ,כי"...
)אפשר למצוא אלף סיבות "מוצדקות"( אך נקודת
האמת העומדת אחר בקשת הילד היא :שהרי גם
אבא/אמא לפעמים גורמים לי לאחר/לחסר בשביל
דברים של מה בכך אז מדוע לי אסור?!
שמירת זמנים שווה הצלחה בלימודים
ממעקב ממושך שנערך בבתי ספר אחר תלמידים
מאחרים ושאינם מאחרים ,התגלתה תופעה
מעניינת :אצל רוב רובם של התלמידים ,היחס בין
רמת המוטיבציה ,ההשקעה וההצלחה בלימודים,
עמד בקו מאוזן למידת הקפדתם על זמני וסדרי
הלימודים הן בהישגים והן במאמצים להצליח
בלימודים .לעומת זאת ,אצל התלמידים שאיחורים
וחיסורים היו מנת חלקם נצפה גם חוסר רצינות
ללימודים ,ופחות נכונות להשקיע ולהתאמץ על מנת
להגיע להישגים .המשוואה בין הצלחה בלימודים
לבין הקפדה על סדרי הלימוד הינה בלתי נמנעת
ובעקבות כך המסקנה המתבקשת היא" :אם אנו
מעוניינים שילדינו יתייחסו ביתר רצינות ללימודים,
אנו חייבים להרגיל אותם לשמור על סדרי המערכת
החינוכית בכלל ועל זמני הלימוד בפרט".

בדיחות הדעת
בפרלמנט האיראני לפני פגישה
בטחונית חסויה שואל הנשיא בתקיפות:
"האם כולם כאן משלנו?" כולם עונים פה
אחד בפרסית" :כן ,הנשיא!" הנשיא שוב
פעם בשאלתו :אתם בטוחים שכולם
כאן משלנו :חברי הפלמנט עונים פה
אחד" :בודאי ,הנשיא!" אומר הנשיא" :אם
כולם משלנו אפשר לדבר בעברית!"

הדלקת נרות
כניסה יציאה

ר"ת

ירושלים

17:00

18:12

18:52

תל אביב

17:16

18:14

18:50

חיפה

17:08

18:13

18:51

באר שבע

17:18

18:14

18:53

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה

אמרתי תודה ונושעתי
בּוּרי נֶ ָח ָמה
ִדּ ֵ
נוֹרא,
ְבּלַ "ג ָבּע ֶֹמר ִבּ ְשׁנַ ת תשס"ט ָק ָרה ָאסוֹן ָ
ְתּאוּנָ ה ַק ְטלָ נִ ית ַבּ ֶדּ ֶרֲ חזָ ָרה ִמ ֵמּירוֹןַ .עד ְשׁ ַתּיִ ם וָ ֵח ִצי
דוֹשׁיםְ ,שׁנֵ י ְמ ֻבגָּ ִרים
יתי ִבּלְ וָ יוֹת ֶשׁל ֲח ִמ ָשּׁה ְק ִ
ַבּבּ ֶֹקר ָהיִ ִ
מוּע ָקה
ָ
שׁה יְ לָ ִדיםַ .ק ְמ ִתּי ַבּיּוֹם לְ ָמ ֳח ָרת ִעם
וּשׁ ָ
ְ
יתי
יטה ַעל זֶ הָ .היִ ִ
נוֹר ִאית ַבּלֵּ בְ ,בּלִ י ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה לִ י ְשׁלִ ָ
ָ
ָצ ִרי לַ ֲעבֹד ַעל ַע ְצ ִמי ָחזָ ק ְמאֹד ִבּ ְשׁ ִביל לְ ִה ְת ַחזֵּ ק
אוֹתי
בּוֹרא עוֹלָ ם זִ ָכּה ִ
יתי ֶשׁ ֵ
נּוֹרא ַהזֶּ הָ .ר ִא ִ
ֵמ ַה ַצּ ַער ַה ָ
תּוֹדה ְבּ ָכל
עוּרים ַעל ָ
לִ ְשׁמ ַֹע ַה ְר ֵבּה ִשׁ ִ
ֶה ֳח ָד ִשׁים ֶשׁ ָקּ ְדמוּ לְ זֶ הְ ,כּ ֶשׁ ִדּ ַבּ ְר ִתּי ַעל
יתי ֶשׁ ַה ָדּ ָבר
עוּרים ,וְ ָר ִא ִ
זֶ ה ַה ְר ֵבּה ַבּ ִשּׁ ִ
ַהיְ ִּח ִידי ֶשׁ ִה ְד ֵהד לִ י ַבּלֵ ּב ָכּל ַהזְּ ַמן הוּא
עוֹשׂה,
טוֹבה הוּא ֶ
עוֹשׂה לְ ָ
ֶשׁ ָכּל ָמה ֶשׁה' ֶ
ֵוְאין ַרע ָבּעוֹלָ םֲ ,וַאנִ י א ֵמ ִבין ְכּלוּם וְא
טוֹבה.
יוֹד ַע ְכּלוּםַ ,רק ַמ ֲא ִמין ֶשׁ ַהכֹּל לְ ָ
ֵ
עוּרים ִה ְד ֲהדוּ לִ י ַבּלֵּ ב ,וְ ָכָ חזְ ָרה
ָכּל ַה ִשּׁ ִ
בּוּרים ֶשׁל
לִ י ָה ֱאמוּנָ ה וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחהַ .ה ִדּ ִ
אוֹתי ,וְזֶ ה
ִ
ָה ֱאמוּנָ ה – זֶ ה ָמה ֶשׁ ֶה ֱחיָ ה
אוֹתיָ .וְאז ָח ַשׁ ְב ִתּי לְ ַע ְצ ִמי:
ִ
ָמה ֶשׁ ִחזֵּ ק
בּוּרים ָה ֵאלֶּ ה? ֵאי
ָמה יַ ֲע ֶשׂה ֶבּן ָא ָדם ְבּלִ י ָכּל ַה ִדּ ִ
יִ ְחיֶ ה? ֵאי יְ ַת ְפ ֵקד? ֵאי יַ ְמ ִשׁיֶ את ַה ַחיִּ ים? ֶוּב ֱא ֶמת
פּוּרים ַעל ֲאנָ ִשׁים ֶשׁנִּ ְשׁ ָבּ ִרים לְ גַ ְמ ֵרי
שׁוֹמ ַע ִס ִ
ֵ
ֲאנִ י
נוֹר ִאית.
יהם ֵאיזוֹ ָצ ָרהֲ ,א ִפלּוּ א ָכּזוֹ ָ
עוֹב ֶרת ֲעלֵ ֶ
ְכּ ֶשׁ ֶ
הוֹסיף וּלְ ַד ֵבּר עוֹד וְעוֹד
אוֹתי ַכּ ָמּה ְצ ִר ִיכים לְ ִ
וְזֶ ה ִחזֵּ ק ִ
הוֹד ָאה וְ ָה ֱאמוּנָ ה ֶשׁ ַהכֹּל
וּלְ ִה ְת ַחזֵּ ק ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ֶשׁל ָ
טוֹבה ֵוְאין ַרע ָבּעוֹלָ םִ ,כּי זוֹ ָה ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ָתּהֲ .אנַ ְחנוּ
לְ ָ
כּוֹאב
כּוֹאב לָ נוּ ָמה ֶשׁ ֵ
וּוַדּאי ֶשׁ ִבּזְ ַמן ַהנִּ ָסּיוֹן ֵ
ְבּנֵ י ָא ָדםַ ,

– ִאי ֶא ְפ ָשׁר וְ גַ ם ָאסוּר לְ ִה ְת ַעלֵּ ם אוֹ לְ ַה ְד ִחיק ְרגָ שׁוֹת.
כּוֹאב לוָֹ ,אז ֶבּ ֱא ֶמת
טוֹבה ֵ
גַּ ם ִמי ֶשׁ ַמּ ֲא ִמין ֶשׁ ַהכֹּל לְ ָ
ִה ְצ ַט ַע ְרנוּ ָוּב ִכינוֲּ ,א ָבל ַע ְכ ָשׁו זֶ הוּ זֶ ה – יֵ שׁ לְ ָאן לַ ֲחזֹר ,יֵ שׁ
ֶאת ָה ֱאמוּנָ ה ,יֵ שׁ ִמ ָמּה לְ ַק ֵבּל ֶאת ַהכּ ַֹח לְ ַה ְמ ִשׁי .יֵ שׁ
ֵאי לְ ַה ְמ ִשׁיֶ את ַה ַחיִּ ים .יֵ שׁ ָמ ָשׁל יָ ֶפה ֶשׁ ַמּ ְס ִבּיר ֶאת
אוֹתי לְ ָה ִביא ַבּ ְסּ ָפ ִריםָ .כּל ֶא ָחד נִ ְת ָקל
זֶ הֶ ,שׁה' זִ ָכּה ִ
ְבּ ַה ְר ֵבּה ִמ ְק ִריםַ ,הנִּ ְר ִאים לְ גַ ְמ ֵרי ַח ְס ֵרי ֶצ ֶדק .אוּלָ ם זֶ ה
רוֹאה ֶאת ָכּל ַה ְתּמוּנָ ה .לְ ָמה ַה ָדּ ָבר
ַרק ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ֵאינוֹ ֶ
דּוֹמה? לְ ֶא ָחד ֶשׁ ָהלַ  לִ ְראוֹת ַה ָצּגָ הִ ,וְא ֵחר ְמאֹד.
ֶ
רוֹבה
ְכּ ֶשׁנִּ ְכנַ סְ ,כּ ָבר ָהיְ ָתה ַה ַה ָצּגָ ה ְק ָ
רוֹאה ַעל ַה ָבּ ָמה,
ֶ
סוֹפהּ .וְ ִהנֵּ ה הוּא
לְ ָ
וְצוֹעק ַעל ִא ָשּׁה ְצ ָעקוֹת
ֵ
עוֹמד
ֵ
ֶשׁ ֶא ָחד
נוֹראוֹתִ .מיָּ ד נִ ְפלְ ָטה ִמ ִפּיו ְק ִר ָיאהָ :ר ָשׁע
ָ
ְמ ֻר ָשּׁע! ָמה זֶ ה? לִ ְצעֹק ָכַּ על ִא ָשּׁה
צּוֹפים
ִמ ְס ֵכּנָ ה?! ִה ָסּה אוֹתוֹ ֶא ָחד ֵמ ַה ִ
רוֹאה
ית ֶ
ָוְא ַמר לוְֹ :שׁ ְשׁ ְשְׁ ...שׁתֹק! ִאם ָהיִ ָ
ית ֵמ ִבין
ֶאת ַה ַה ָצּגָ ה ִמ ְתּ ִחילָ ָתהָּ ,היִ ָ
ֶשׁ ַה ְצּ ָעקוֹת ַהלָּ לוּ זֶ ה ְמ ַעט ְמאֹדִ ,בּ ְשׁ ִביל
ָמה ֶשׁ ַה ִמּ ְר ַשׁ ַעת ַהזֹּאת ָע ְשׂ ָתה לוָֹ ...כּ
רוֹאה
הוּא ָה ָא ָדםַ ,ה ֻמּגְ ָבּל ִבּ ְר ִאיָּ תוֵֹ ,וְאינוֹ ֶ
ֶאלָּ א ֶחלְ ִקיק ָק ָטן ִמ ָכּל ַה ְתּמוּנָ ה ֻכּלָּ הֲּ .א ָבל לוּ ָהיוּ
יוֹד ַע ֶשׁ ַהכֹּל ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ְמ ֻדיָּ ק
לָ ָא ָדם ֵעינַ יִ ם לִ ְראוֹתָ ,היָ ה ֵ
ְוּב ֶצ ֶדק ְוּב ַר ֲח ִמים ,וְא ָהיוּ לוֹ שׁוּם ְשׁ ֵאלוֹת.

מתנה ושמה תודה

תשובה פרשת יתרו :בפרשת וארא התורה מספרת
שאלעזר בן אהרון נישא לבת פוטיאל )שמות ו כה( .רש"י מונה
את פוטיאל כאחד משבעת שמותיו של יתרו )רש"י  -שמות
יח א(

הזוכה :א .סינברגר ,רכסים

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה

al5308000@gmail.com
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בלי קנאה ותחרות

)חלק ד'(

תקציר :המשכתי לומר תודה לה' על כל דבר וממש הגשתי שמח ,היום הגדול הגיע,
המנהל החל להכריז את שמות הזוכים ,אחד אחרי השני.

אשוֹן
ָוְאז ָע ַצר ַה ְמנַ ֵהלָ ,וְא ַמרַ :ה ּ ְפ ָרס ָה ִר ׁ
ימתוֹ ִוְה ְמ ִּתין
ַמ ִ ּג ַיעַ ...ה ְמנַ ֵהל ָע ַצר ֶאת נְ ׁ ִש ָ
ַּכ ּ ָמה ׁ ְשנִ יּוֹתָּ .כל ֵ ּבית ַה ֵּס ֶפר ִה ְת ַע ֵּטף
מוֹפ ִתי נִ ׁ ְש ַמרֻּ .כ ָ ּלם ִה ְמ ִּתינוּ
ִ ּב ׁ ְש ִת ָיקהֶ ׁ .ש ֶקט ְ
"ת ָוֹדה ַר ָ ּבהַ ,א ָ ּבא
ְ ּב ֶמ ַתחּ ְ ...בלִ ִ ּבי ָא ַמ ְר ִּתיּ :

ציפוי זהב ,בדרך כלל ,הינו חיצוני ,היכן
בפרשתנו מצינו גם ציפוי פנימי?
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סיפור בהמשכים לילדים

"הזּוֹכֶ ה ַה ְּת ׁ ִש ִיעי"ִ ,הכְ ִריז ַה ְמנַ ֵהל" ,הוּא
ַ
ש ַמ ְח ִּתי
ִא ִיציק וַיְס ִמ ִּכ ָּתה זּ ִ ."2ב ׁ ְש ִבילוֹ ָ ׂ
יוֹתר ֵמ ֲא ׁ ֶשר ֵא ֶצל ָּכל ָה ֲא ֵח ִרים.
ֲא ִפלּ וּ עוֹד ֵ
ָ
"ב ֶה ְחלֵ ט ַמ ִ ּג ַיע לְ ךַ ,א ֲח ֵרי
ָא ַמ ְר ִּתי לְ ִא ִיציקּ ְ :
ּ
דוֹש
ָּכל ָּכ ְך ַה ְר ֵ ּבה ּתוֹדוֹת ׁ ֶש ַא ָּתה כּ ֵוֹתב לַ ָק ׁ
ָ ּב ְ
רוּך הוּא".

בין הפותרים יוגרלו מתנות

אמרתי תודה ונושעתי

ילדים אומרים תודה

ש ְמחוּ ָוְצ ֲהלוּ.
ָּכל ַהיְלָ ִדים ַמ ֲחאוּ ַּכ ּ ַפיִםׂ ָ ,
אשוֹנָ ה ַ ּב ַחיִּ ים
ֲוַאנִ י ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתיּ ַ ,ב ּ ַפ ַעם ָה ִר ׁ
ש ֵמ ַח ַיַחד ִא ָּתם.
ׁ ֶש ִּליֶ ׁ ,ש ַה ּ ַפ ַעם ַ ּגם ֲאנִ י ָ ׂ
ל ֹא ִה ְר ַ ּג ׁ ְש ִּתי ׁשוּם ִקנְ ָאה ַ ּב ֵּלבָ ,וְא ַמ ְר ִּתי לַ ה'
ּת ָוֹדה ַעל ָּכ ְך .וְכָ ְך ִה ְמ ׁ ִש ְיך ַה ְמנַ ֵהל לִ ְקרֹא
ׁ ֵשם ַא ַחר ׁ ֵשם.

ילדון חידודון

ׁ ֶש ַ ּב ּׁ ָש ַמיִםֶ ׁ ,ש ַעד ַעכְ ׁ ָשו ל ֹא ָעלִ ִיתי ַ ּב ַהגְ ָרלָ ה.
זֶ ה ַּכ ִ ּנ ְר ֶאה ֲהכִ י טוֹב ִ ּב ׁ ְש ִבילִ י .זֶ ה ָמה ׁ ֶש ַא ָּתה
רוֹצה ֲוַאנִ י ְמ ֻר ֶ ּצהּ .ת ָוֹדה ַעל זֶ ה ׁ ֶש ֲאנִ י ל ֹא
ֶ
ְמ ַק ֵ ּנא .זֶ ה ֲהכִ י ָח ׁשוּב".
וֹמ ַע ּת ְוֹך
אשוֹן הוּא לְ ֲ "...וַאנִ י ׁש ֵ
"ה ּ ְפ ָרס ָה ִר ׁ
ַ
ְ
ְּכ ֵדי ָּכךֵּ ,כן ,ל ֹא לְ ַה ֲא ִמיןַ ,ה ְמנַ ֵהל ַמכְ ִריז ֶאת
ׁ ְש ִמיַ .ה ְמנַ ֵהל ָק ָרא לִ י לָ בוֹא לַ ָ ּב ָמה ,נָ ַתן
לִ י ַר ְמקוֹל ַ ּביָּ דָ ,וְא ַמר" :נוּ ,נָ ָתןָ ,מה ׁיֵש לְ ָך
לְ ַה ִ ּגיד ַעל ָּכ ְך?"
אתי ֶאת
הוֹצ ִ
ָוְאז נִ זְ ַּכ ְר ִּתי ַ ּב ּ ִפנְ ָקס ׁ ֶש ַ ּב ִּכיסֵ .
"א ַמ ְר ִּתי ּת ָוֹדה וְזָ כִ ִיתי".
ַה ּ ִפנְ ָקס ָוְא ַמ ְר ִּתיָ :
אוֹתי ָּכל
וּפ ְתאוֹם ִה ִּקיפוּ ִ
ַיָר ְד ִּתי ֵמ ַה ָ ּב ָמהִ ,
אוֹתי.
וּמ ַח ְ ּב ִקים ִ
וְצוֹח ִקים ְ
ש ֵמ ִחים ֲ
ַה ֲח ֵב ִריםׂ ְ ,
אשוֹנָ ה
ֲאנִ י ַמ ּ ָמ ׁש ל ֹא יָכוֹל לְ ַה ֲא ִמין ׁ ֶש ָּל ִר ׁ
ְ ּב ַחיַּ י זָ כִ ִיתי ,וְעוֹד ְ ּב ַהגְ ָרלָ ה ָּכל ָּכ ְך ֲח ׁש ָוּבה.
ֲא ָבל ַ ּב ֵ ּלב ַיָד ְע ִּתי ַ ּגם ַיָד ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ָ ּזכִ ִיתי ִ ּב ְפ ָרס

יוֹתר ָ ּגדוֹל :זָ כִ ִיתי לִ ְהיוֹת ָ ׂ
ַה ְר ֵ ּבה ֵ
ש ֵמ ַח ְ ּבכָ ל
ַמ ָ ּצב – לִ ְהיוֹת
ש ֵמ ַח ְ ּב ֶחלְ ִקי.
ָׂ
זָ כִ ִיתי לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּבר
ִמדַּ
ַעל
מדַּ ת
ַה ִּקנְ ָאה.

ָא ַמ ְר ִּתי
ּתוֹ ָדה
יתי.
וְ זָ ִכ ִ

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש

שלום הבית שלי

הרב שלום ארוש שליט"א
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להמתיק את הצער
אין ייסורים ללא עוון
עיקר וכלל גדול הוא לכל החיים ,ובפרט לשלום
בית ,ש"אין ייסורים ללא עוון" .שהדרך היחידה לזכות
לשלום בית היא על ידי שיחיו בני הזוג ,שניהם ,את
האמונה ש"אין ייסורים ללא עוון" ,וידעו שכל צער
שיש להם מגיע להם על פי דין ,ואם יעשו תשובה כל
יום יוכלו להמתיק את הדין
ולא יהיו להם ייסורים.
ומה שבכל זאת סובלים
איזה צער ,זה דבר בלתי
נמנע בעולם הזה ,כי אין
אדם שאין לו צער בכל יום
ויום  -אפילו צדיקים .אולם
כאשר יש נקודת ענווה ,קל
מאד לסבול את זה הצער.
ותדענה כל הנשים ,שגם
היו נשותיהם של צדיקים
גדולים אשר סבלו צער מבעליהן ,כאשר היה עדיין
צעיר וטעה במה שטעה .אבל הייתה להן הסבלנות!
והן זכו .על זה אומרים :מאחורי כל איש גדול ישנה
אשה גדולה  -אשה שידעה לעבור אתו את כל
המורדות והעליות ,הקשיים והניסיונות ,עד שזכו
למה שזכו ביחד.

לאורם נלך

הילולא דצדיקיא
הר"ר מרדכי נולד בפראג לאביו רבי אברהם,
שהיה גדול בתורה ,ורב המחוז מטעם הממשלה,
היה יועצו של זיגמונד מלך פולין.
בנעוריו למד תורה בישיבותיהם רבי שלמא לוריא-
המהרש״ל ,ורבי משה איסרליש -הרמ״א .והיה בקי
בחכמת הנסתר וחיבר ספר בפירוש הרקנאטי
ואפילו בספריו בהלכות הוא נותן מקום לענייני
קבלה ומבסס טעמי ההלכות עפ"י הסוד.
על רבי מרדכי יפה "בעל הלבושים" מסופר ,כי כינה
את ספריו "לבושים" בשל מעשה שהיה :רבי מרדכי
יפה היה יפה תואר ,ואחת מנשות האצולה הנוצרית
חשקה בו .היא הזמינה אותו לביתה כביכול לצורכי
עסקים ,נעלה אותו בביתה ,ודרשה ממנו להתנצר
ולהינשא לה .הוא סירב בתוקף ,ומאחר שסירבה
לשחררו נמלט מביתה דרך פתחי הביוב ,וכל עשרת
הבגדים שלבש הושחתו כליל .בעקבות המקרה הזה
התפלל רבי מרדכי יפה זי"ע ,שבמשך חמש עשרה
דורות יהיו צאצאיו מכוערים ,על מנת שלא יבואו
לידי הניסיון שבו עמד ,וככל הידוע בקשתו נתמלאה,
רבי לוי יצחק בנדר זיע"א סיפר כי ביקר בישיבה
בפולין שם היה בחור בשם יצחק אטווקצער שהיה
יפה תואר ,ואביו בא לבקרו בישבה וראה כי אביו
היה מכוער ,ושאלו לפשר הדבר ענה לו כי אביו הוא
דור  15לבעל הלבוש ,והוא כבן הדור החדש מתחיל
התחלה חדשה .לזכר הניסיון שעמד בו חיבר רבי
מרדכי עשרה ספרים וכינה אותם בשם "לבושים".
)הובא בספר ימי שמואל ח"א עמ' ב'(
עשרה ספרים חיבר וקראם בשם הכללי ״לבוש

להתנהגות אחרת ולעדינות וכו' ,למרות הכל ,היא
קיבלה את התיקון שלה באהבה ,ועבדה והתפללה
ודחפה ועודדה ,עד שעשתה מהבעל הרשע שלה
– צדיק.

חכמת נשים
אשה שיש לה את אותה חכמת נשים ,יכולה
להפוך בעל רשע מרושע לצדיק גמור ,כמובא
במדרש :מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה
אחת ,ולא העמידו בנים זה מזה .אמרו :אין אנו
מועילים להקדוש-ברוך-הוא כלום .עמדו וגירשו זה
את זה.
הלך זה ונשא רשעה אחת
ועשתה אותו רשע .הלכה
זאת ונישאת לרשע אחד
ועשתה אותו צדיק ,הוי
שהכל מן האשה) :מדרש
רבה בראשית פרשה יז
פסקה ז(.
המדרש מסכם את העניין
בשלש מלים" :עשתה אותו
צדיק" ,אבל במלים האלו
מקופלות שנים של עבודה וסבלנות וצער ,שהרי
אותה חסידה ודאי חוותה הרבה סבל מהבעל
הרשע הזה ,כי הוא בטח לא ידע לכבד אותה ,והיו
לו מידות רעות וכו' וכו',
וניחא אלו הייתה אותה חסידה מתחתנת אתו
בראשונה ,והיא לא יודעת כלל שיש משהו אחר,
אבל זו שחיה עם חסיד עשר שנים ,והייתה רגילה

רבינו דוד ב"ר שמואל הלוי זיע"א
בעל הטורי זהב
כ"ו שבט
מלכות״ ,על שם הכתוב ומרדכי יצא מלפני המלך
בלבוש מלכות וגו׳ )אסתר ח ,טו( ,ועוד הוסיף לכל
אחד שם לווי .חמשת הכרכים הראשונים של
ה״לבושים״ מהווים את ספרו ההלכתי הגדול על
ארבעת הטורים ,המקיף את כל ענייני ההלכה:
״לבוש התכלת״ ,על טור אורח חיים ,עד הלכות
שבת ״לבוש החור״—עד סוף אורח חיים .״לבוש
עטרת זהב״ ,על טור יורה דעה .״לבוש הבוץ
והארגמן על טור אבן העזר״ .לבוש עיר שושן״ ,על
טור חושן משפט .בהקדמתו הוא מספר שנתעורר
לחבר חיבור זה עוד בימי נעוריו ,אולם כששמע עוד
בהיותו באיטליה שמרן ר׳ יוסף קארו עצמו עוסק
בקיצור לספרו ,הוא ה״שלחן ערוך״ ,נרתע לאחוריו.
אבל כאשר הופיע השלחן ערוך נוכח ר״מ יפה שאינו
ממלא את הצורך ,באשר הוא אינו מביע את דעת
חכמי אשכנז .אז ניגש ביתר שאת לחיבור ספרו.
אולם בפעם השניה רפו ידיו כששמע שרבו הרמ״א
עוסק בחיבור המפה שלו להשלמת השלחן ערוך.
רק כאשר הופיע ספרו של הרמ״א נתברר לו שיש
עוד מקום לחיבורו .ספר ה״לבושים״ נתקבל כספר
הלכה מוסמך בחוגים שונים
הרמ"ע מפאנו כותב על בעל הלבוש" :הגאון
המופלא ריש מתיבתא מוהר"ר מרדכי יפה בעל
הלבושים שכבר נתפשטו חבוריו בגלות החל הזה
ואע"פ שראה דברי מהרר"י קארו ובעלי סברתו לא
ישרו בעיניו והוא בתראה טובא" רבינו מרדכי יפה
נסתלק לבית עולמו בג' אדר ב' שנת שע"ב לאחר
 82שנות עשיה למען עם ישראל ,זכותו וזכות תורתו
הקדושה יהיו לנו למגן ולצינה אכי"ר.

וחז"ל הביאו מכאן ראיה ,שהכל מן האשה .וזה
דבר מפחיד לומר ,אבל על דברי חז"ל אי אפשר
לחלוק או לפקפק.
אם חז"ל אמרו שהכל מן האשה ,אז הכל מן
האשה .הכל תלוי באשה ,שיכולה לעצב את
בעלה כרצונה .לכן כל אשה ,גם אם תאמר שהיא
התחתנה עם רשע ,אז שתהיה כמו אותה חסידה
ותהפוך אותו לצדיק! התחתנת עם לא יוצלח? אז
תהפכי אותו למצליחן.
וכן על זו הדרך :כל חסרון שאשה מוצאת בבעלה,
בידה לשנות אותו .שהרי ראינו במדרש ,שמהדבר
הכי קיצוני שיש – רשע ,אפשר להפוך להיהפך
הגמור – צדיק .ואם כן ,כל שכן בעל שאינו רשע,
רק שיש לו אי אלו מדות לא מתוקנות ,או חסרונות
כאלו או אחרים ,שוודאי עם קצת סבלנות ורצון
האשה יכולה להפוך אותו לצדיק גמור.
וכל שכן וכל שכן ,אם הבעל בעצמו רוצה
להשתנות ,שאז האשה לא צריכה לעבוד קשה
כל כך  ,כי הוא בעצמו עובד ,אלא היא רק צריכה
להתאזר באריכות אפים ,ולתמך בבעלה בעבודתו
על ידי תפילותיה ,והיא תראה די מהר ,איך ביתה
נהפך באמת לאותו גן עדן שהיא ציפתה וקיוותה לו,
כאשר היא התחתנה.

הדעת
גןגן הדעת

סיפור

שבוע
לפרשת שבוע
חידושים לפרשת
חידושים

לשולחן שבת

תשובה שלימה באמת )חלק ב'(
בתחילה חשש הרב שמדובר במלכודת ,או
בהיתול .אולם בהמשך השיחה נוכח הרב לראות
כי כוונות האיש רציניות ,וכולו מלא רצון לחזור
בתשובה אמיתית" .הכן לך צרור כסף ,ארוז את
חפציך האישיים וחזור אלי בעוד כמה ימים" ,הורה
לו הרב.
לאחר ימים אחדים הופיע האיש בבית הרב ובידו
צרור כסף .הרב מסר לו כתובת של אחד מידידיו,
רב בעיר מרוחקת ,וציידו במכתב המלצה קצר .וכך,
בלילה אחד ,נטש האיש את משפחתו ואת עושרו
וגלה אל העיר המרוחקת כשבמשך כל הדרך הוא
עוסק בהרהורי
תשובה.
כשהגיע לביתו
של הרב ,גולל
לפניו את סיפור
חייו וביקש דרך
הוא
תשובה.
השיל מעליו את
בגדי הגויים ,והחל
לחזור בתשובה
שלמה בהדרכת
ומכיוון
הרב.
שהתורה הייתה
ינקותו,
גרסת
ראה ברכה רבה
בתלמודו.
בתוך זמן קצר
יפה
השתלב
הקהילה
בחיי
המקומית .בזכות למדנותו אף קנה לעצמו מעמד
של כבוד בין הלמדנים ,רב הקהילה גם הוא קרבו
מאוד .עד שעלה והתעלה בתורה קדושה ועבודת ה'.
***
השנים נקפו וימיו של הרב קרבו למות .הוא זימן
אליו את ראשי הקהלה ,ובסיום דבריו אמר" :מבקש
אני כי פלוני מקרבי ,שהוא תלמיד-חכם עצום וירא-
שמים ,ימלא את מקומי אחרי" .ראשי הקהילה
הסכימו פה אחד לבקשת הרב הגוסס ,וכעבור
זמן נתמנה בעל-התשובה לרב העיר ,כצוואת הרב
המקומי הקודם.
באחד הימים הופיע בעיר אדם שרוחו נטרפה
עליו .הביאו את האיש אל הרב כדי שיבקש עליו
רחמים וירפאהו" .וכי מחולל נפלאות אני?" ,תמה
הרב" ,הבה נתאסף בבית הכנסת ,נתפלל כולנו
בעבורו ,ובזכות תפילת הרבים ישלח לו ה' רפואה
שלמה".
בערב התאספו יהודי העיר ,ובראשם רב העיר,
בבית-הכנסת .בתחילה עורר הרב את הבאים
לתפילה ותשובה .לאחר מכן פתחו הכול באמירת

כל ספר התהילים בהתעוררות גדולה .אחר ניגש
הרב אל החולה ונשא תפילה לריבון העולמים
שירפא את האיש ממחלת הנפש שלקה בה.
דממה מתוחה השתררה בבית-הכנסת .לפתע
פתח המטורף את פיו וקרא" :מה לך כי תדבר
גבוהה-גבוהה! הלוא רשע אתה בדיוק כמותי.
בבית-מדרש אחד למדנו ,יחדו חטאנו ויחדו סרנו
מדרך הישר ,עד אשר יצאנו לגמרי מכלל ישראל!"...
למשמע הדברים החמורים ,אחזו תדהמה ופחד
את כל הנוכחים .איש מהם לא העז לשאת עיניו
אל הרב .הם
בושו כולם לשמוע
את בזיונו של
רבם .אולם הרב
לא הרכין ראשו.
לאחר ששמע את
בזיונו ,הוא הישיר
מבט אל הקהל
ואמר" :אחי ורעי,
מה ששמעתם
כאן ,אמת ויציב.
אכן מתוודה אני
על חטאי הרבים.
אולם לא ניתנה
אלא
התשובה
עוברי
בשביל
עברה ,וה' הבוחן
כליות ולב יודע כי
בכל ליבי שבתי
אליו".
הרב עשה אתנחתא קלה ,ואחר-כך המשיך:
"נראה מהדברים ,כי חברי לא הספיק לחזור
בתשובה ובינתיים אחזה בו המחלה .לכן ,בכוח
תפילת הרבים ובכוח התשובה גוזר אני כי חברי
זה יחלים וישוב לאיתנו' .והוא רחום יכפר עוון ולא
ישחית והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו'".
לפתע שקטה נפשו הסוערת של האיש המטורף,
והוא צנח תשוש על מקומו ,כאילו יצאה ממנו הרוח
רעה .אט אט גם הוא זכה לחזור לדרך הישר..
***
את הספור הזה סיפר המגיד מקוז'ניץ באזני
תלמידיו .כשסיים המגיד מקוז'ניץ את סיפורו ,אמר
לתלמידיו" :התדעו למה הביא הקדוש-ברוך-הוא
לכך שאותו רב בעל-תשובה יתבייש לפני כל בני
עדתו? – משום שבתשובתו היה פגם אחד .חטאיו
נעשו בגלוי ואילו תשובתו נעשתה בסתר ,מלבד שני
הרבנים ,לא ידע איש כי בעל-תשובה הוא .משמים
גרמו שקלונו יודע ברבים ,כדי שתשובתו אכן תהיה
שלמה ומלאה ,בדרך שבה הוא חטא כך הוא שב,
ובזה כופר עוונו בשלמות".

הצדקה היא מטרה גבוהה מאוד בתורה .כמה
וכמה פעמים ומכל מיני כיוונים מחנכת ומדריכה
אותנו התורה לתת צדקה .לא לחיות רק עבור
עצמנו ,לא להיות מרוכזים רק בנו ,במשפחתנו
ובאנשי שלומנו" .ויקחו לי תרומה" כשאתם
לוקחים תרומה ,היינו שאתם נותנים לזולת
ממה שנתתי לכם ,אתם לי .כך אומר הקב"ה
לכל נברא .תן מנדבת לבך .כשאתה נותן את לי.
משתווה לי .שחרר ותשחרר .אל תקמץ ,כי אין
תקווה לקמצנים .קמצנות זה ריכוז עצמי ,וריכוז
עצמי שווה מוות.
וזה שאומר הנביא ירמיהו :כֹּה ָא ַמר ה'ַ ,אל-
בוּרתוֹ;
יִ ְת ַהלֵּ ל ָח ָכם ְבּ ָח ְכ ָמתוַֹ ,וְאל-יִ ְת ַהלֵּ ל ַהגִּ בּוֹרִ ,בּגְ ָ
ם-בּזֹאת יִ ְת ַהלֵּ ל
ַאל-יִ ְת ַהלֵּ ל ָע ִשׁירְ ,בּ ָע ְשׁרוִֹ .כּי ִא ְ
י--כּי ֲאנִ י ה' ,ע ֶֹשׂה ֶח ֶסד
אוֹת ִ
ַה ִמּ ְת ַהלֵּ לַ ,ה ְשׂ ֵכּל וְ יָ ד ַֹע ִ
י-ב ֵאלֶּ ה ָח ַפ ְצ ִתּי ,נְ ֻאם ה'.
ִמ ְשׁ ָפּט ְוּצ ָד ָקה ָבּ ָא ֶרץ ִכּ ְ
ויש להבין היטב כתובים אלו .מאחר ואמר שלא
חפץ בהתפארות הבאה מצד החכמה ,שהאדם
ישוויץ בכך שהוא בעל ידיעות רבות ,וכן אין חפץ
הבורא בגבורת הגיבור המתפאר בשריריו או
בכוחותיו או שררתו על אנשים .וכן ההתפארות
בעושר היא בזויה ושפלה עד מאד ,ולכן אין
להתפאר בחכמה גבורה ועושר אלא חפץ האלוה
שיוכל אדם להתהלל בידיעת השם ,מדוע אם כן
אחרי זה שב ואומר שהחפץ האמתי שלו הוא
ֶח ֶסד ִמ ְשׁ ָפּט ְוּצ ָד ָקה ָבּ ָא ֶרץ ,שלכאורה אין זה
מתיישב עם הכתוב האומר שידיעת השם היא
התכלית.
אלא שבאמת ,כל מה שאדם צריך לעלות
בסולם יעקב עד שהשם יהיה ניצב עליו ,היינו
שתהיה קרבתו לאלוה קרבה תמידית ,זה בשביל
שהוא יוכל לרדת בסולם ולעשות חסד משפט
וצדקה בארץ ,שזו התכלית שאין אחריה תכלית
נוספת .הצדקה היא התכלית האחרונה .היא זו
שהופכת את האדם ,היינו את העל חיים הנקרא
אדם ,לאדם בצלם אלוקים.
ובצדקה יש כל מיני בחינות .כי יש צדקה והיא
צדקה חשובה מאד ,לפרנס את העניים והנצרכים.
אך לא פחות חשובה היא הצדקה שאדם עושה
בפיו ,להצדיק את הבריות ,לתת להם כח נפשי
שיעלה וירומם את רוחם .כמובן שגם חשוב מאד
לתת צדקה ליישוב ארץ ישראל ולהפצת תורה.
אך כמו שידוע ,שהמעלה הגבוהה ביותר בצדקה
היא להמציא לנצרך עסק או מלאכה שישתכר
בה וירויח את לחמו עבודתו ויגעתו ולא יצטרך
לבריות.
ומכל אלו הטעמים ועוד חשוב מאד לעסוק
בצדקה ,ולא רק בעצמו ,אלא אף יגרום לאחרים
לתת ,כפי שמלמד אותנו הרמב"ם ,שהכופה
אחרים ליתן צדקה שכרו גדול אף מהנותן עצמו,
שנאמר "והיה מעשה הצדקה שלום" היינו שזה
שמעשה את האנשים לתת צדקה ,כמו שעשה
משה רבנו בבניית המשכן ,שכרו גדול מהנותנים
עצמם ,ועל אלו וכיוצא בהם נאמר "מצדיקי
הרבים ככוכבים"
יהי רצון שנזכה לפתוח לבבנו כלפי זולתנו,
בפרט עכשיו בהתקרב ימי הפורים ,בהם נאמר
כל הפושט יד נותנים לו .כי זו עיקר מלחמת
עמלק שהיה מרדף ממון ,לעשות ההיפך ממנו
ולפתוח את הלב לצדקה.

פנינים

מאמר ראש הישיבה

חסידות ברסלב

-המשך-

יוצא שאחת המטרות העיקריות של בית המקדש
היא נטרול הסבל ודאגה לרווחה הנפשית של
כל עם ישראל .זאת אומרת שבית המקדש הוא
שורש האושר ומקור הישועה האמתית ,הישועה
שהיא מעבר למילוי משאלות הלב ,אלא הישועה
שמסלקת כל צער וסבל מהחיים בלי קשר לתנאי
החיים.
וגם היום שאין לנו בית מקדש ,השאיר לנו הקדוש
ברוך הוא "פינות חמד" של מחילת עוונות .אחת
מהעצות העוצמתיות ביותר למחילת עוונות היא
האמונה ,כמו שאומר רבי נחמן בספר המידות:
"על ידי אמונה הקדוש ברוך הוא יסלח לך על כל
עוונותיך".
וכמו שהרחבתי והעמקתי בספרים "שעריו
בתודה"" ,אמרתי תודה ונושעתי" ו"נפלאות התודה",
האמונה העמוקה ביותר היא ההודיה על הצרות
והקשיים .יוצא ,שכאשר אדם מודה על הקשיים הוא
תמיד נושע ,כי כאמור הישועה היא לצאת מסבל
לאושר ,ועל ידי ההודיה האדם גם זוכה לישועה
כפשוטו ,וגם אם עדיין לא זכה לישועה בפועל ,כבר
בשלב הראשון הוא מפסיק לסבול ,הסבל נעלם .וזו
הישועה הראשונה שהיא הישועה שמגיעה גם בלי
להיוושע בפועל.
כי לפעמים ישנם חשבונות שמים כאלה ואחרים
מדוע הישועה בפועל מתעכבת .אנחנו לא יודעים
ולא מבינים כל דבר .ויש דברים שצריכים לקחת

לוֹמנוְּ ,בּ ַמה ֶשּׁ ָא ְמרוּ ַרזַ "ל:
ִדּיְּ קוּ ָוְא ְמרוּ ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
)סוכה נב (.יִ ְצרוֹ ֶשׁל ָא ָדם ִמ ְת ַח ֵדּשׁ ָעלָ יו ְבּ ָכל
ַפּ ַעם ,יִ ְצרוֹ ֶשׁל ָא ָדם ִמ ְתגַּ ֵבּר ָעלָ יו ְבּ ָכל ַפּ ַעםֶ .שׁזֶּ ה
ִע ַקּר ִה ְתגַּ ְבּרוּתוֹ ֶשׁל ַהיֵּ ֶצר לִ ְבלִ י לָ ֵתת לָ ָא ָדם
לְ ִה ְת ַח ֵדּשׁ וּלְ ִה ְתגַּ ֵבּר ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְבּ ִה ְת ַח ְדּשׁוּת
ָכּ ָראוּיַ ,וְעל זֶ ה ַע ְצמוֹ ִע ַקּר ִה ְתגַּ ְבּרוּת ַהיֵּ ֶצר לְ יָ ֵאשׁ
ֶאת ָה ָא ָדם ֶשֹּׁלא יִ ְר ֶצה וְא יַ ֲא ִמין ְבּ ִת ְקוָ ה גְּ דוֹלָ ה
ֶשׁה' ִעמּוֹ ֶוְא ְצלוֹ וְ ֶשׁ ֲע ַדיִ ן ְבּ ֶא ְפ ָשׁרוּתוֹ לְ ִה ְתגַּ ֵבּר
וּלְ ִה ְת ַח ֵדּשִׁ .אם יִ ְר ֶצה .וְזֶ ה ַהיֵּ ֶצר הוּא ִבּ ְב ִחינַ ת זֶ ה
לְ ֻע ַמּת זֶ ה נֶ גֶ ד ַתּ ְכלִ ית ַתּ ְכלִ ית ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ,וְ ָכל כֹּחוֹ
הוּא ְכּמוֹ ֵכן ְבּ ִה ְת ַח ְדּשׁוּת ְוּב ִה ְתגַּ ְבּרוּת ְבּ ָכל ַפּ ַעם,
בוֹד ֵתנוּ ְכּמוֹ ֵכן לְ ִה ְת ַח ֵדּשׁ
ַוְעל ֵכּן לְ ֻע ָמּתוֹ ָכּל ֲע ָ
"ח ָד ִשׁים לַ ְבּ ָק ִרים"
ְבּ ָכל יוֹם ְוּב ָכל ֵעת ִבּ ְב ִחינַ ת ֲ
)איכה ג( ִמ ֵדּי יוֹם ְבּיוֹם ָוּבזֶ ה ָתּלוּי ָכּל נִ ְצחוֹנוֹ ֶשׁל
וּמ ְתגַּ ֵבּר
ָה ָא ָדם ַהנִּ ְר ָדּף ַעל יְ ֵדי יִ ְצרוֹ ֶשׁ ִמּ ְת ַח ֵדּשׁ ִ
ָעלָ יו ְבּ ָכל יוֹם ,לְ ִה ְתנַ ֵהג ְכּיִ ְצרוֹ ַמ ָמּשׁ וּלְ ִה ְת ַח ֵדּשׁ
תּוֹרה ַוּב ִמּ ְצוֹת ְבּ ֵאיזֶ ה ְבּ ִחינַ ת ָמקוֹם
וּלְ ִה ְתגַּ ֵבּר ַבּ ָ
טוּח ְבּנִ ְצחוֹנוֹ.
וּזְ ַמן וְ נֶ ֶפשׁ ֶשׁנִּ ְמ ָצא בּוָֹ ,וְאז ָבּ ַ
ִכּי ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ִעמּוֹ ֵמ ֲא ֶשׁר ִא ָתּם ֵהם זְ כוּת
חוֹסה ָבּ ֶהם
בוֹתיו וּזְ כוּת ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֶשׁ ַמּ ֲא ִמין וְ ֶ
ֲא ָ
'וּב ַת ְחבּוּלוֹת ַתּ ֲע ֶשׂה ִמלְ ָח ָמה') .שיש"ק ו – רכח(
ְ

זמן או שחסרות תפילות כדי לקבל אותם בפועל.
אבל כל זה לא מעכב את הישועה האמתית שהיא
האושר שלך.

כלל ברזל
לכן "על ידי התודה מתבטלות כל הצרות" – זה
כלל ברזל ,כי הישועה תמיד באה ,גם אם היא לא
מגיעה בדיוק כמו שאתה מצפה ,אבל היא תמיד
תביא את האושר לחיים שלך.
תשאל רווק או רווקה :מה הייתם מעדיפים –
להתחתן ולחיות חיי סבל עם בן או בת הזוג או
להמתין עוד קצת ולהיות שמחים ומאושרים גם
עכשיו וגם בנישואים העתידיים בקרוב בעזרת ה'?
כל אחד מבין שלא העיקר להתחתן אלא העיקר
הוא לחיות חיים מלאים ובריאים חיי אושר ורווחה
נפשית אמתית.
כתוב בפרשת השבוע "ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכם" .הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בינינו.
אין אושר גדול מזה בעולם .אבל כל זה תלוי בנו,
שאנחנו נהיה ראויים .כל עוון מסלק את השכינה,
כמו שכתוב" :פן יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך".
והמשכן משכין את השכינה בינינו על ידי זה שהוא
גורם לנו למחילת עוונות ואז ה' יכול לשכון בתוכנו.
אבל החידוש הגדול כאן הוא שגם כיום ישנה
אפשרות למחילת עוונות .כי גם כיום ה' רוצה ויכול

לשכון אצל כל אחד בלב ,בבית ,ובחיים .ועל ידי
אמונה שלימה והודיה לה' בכל מצב אתה תזכה
למחילת עוונות ,ואתה תזכה שה' ישכון בלבך ,שזה
אומר שאתה תחיה חיי אושר אמתיים בעולם הזה.
בברכת שבת שלום ומבורך

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

קו ההלכה הספרדי*3030 :

הלכות הנוגעות לחודש אדר
על ישראל ,כמו שנאמר ועשרת אלפים ככר
כסף אשקול על ידי עושי המלאכה ,לפיכך
הקדים שקליהם לשקליו ,אמר הקב“ה ,מוטב
שיקדים כספן של בני לכספו של אותו רשע.

משנכנס אדר מרבים בשמחה
א .משנכנס אדר מרבים בשמחה .כך מובא בגמרא
תענית )דף כ“ט( .יש אומרים שהכוונה שאם יש לו
שמחה כגון חתונה שיעשה כן בחודש אדר )כלבו
הלכות תשעה באב סימן ס“ב( .ויש אומרים שהכוונה
לשמח את לב העניים והנדכאים )ספר המכתם על

ב .יזהר שלא לקרות המעות הללו ”מחצית
השקל“ רק ”זכר למחצית השקל“ .חזון עובדיה
)פורים עמוד קב בהערות(.

מסכת תענית שם(.

ב .נאמר במגילת אסתר והחודש אשר נהפך
להם מיגון לשמחה ,לומר
שמזל החודש גורם לטובה,
ולכן יהודי שיש לו תביעה
משפטית נגד גוי ישתדל
כמיטב יכולתו שהדיון
בתביעתו יתקיים בחודש
אדר מפני שיד ישראל על
העליונה בחודש אדר ,וגבר
ישראל .כך מובא בגמרא תענית

ג.

תרצ“ד סעיף קטן ד‘( כף החיים )שם

סעיף קטן כ“ה( .ויש אומרים שזמנה
הוא בליל פורים קודם לקריאת
המגילה .רמ“א )סימן תרצ“ד סעיף א‘(
וכן פסק בחזון עובדיה )עמ‘ קא הערה ו‘(.

ד .בני ירושלים שחוגגים הפורים
ביום ט“ו ,טוב שיתנו המחצית
השקל בליל פורים ולא בתענית
אסתר .הליכות שלמה פורים )פרק י“ח

)שם(.

זכר למחצית השקל
א .נוהגים לתת בחודש אדר זכר למחצית השקל.
כן כתב הרמ“א בשם המרדכי )יומא פרק א‘( .הטעם
שנותנים את הזכר למחצית השקל דווקא
בתקופה זו של חודש אדר ,מבואר בירושלמי
)מגילה פרק א‘ הלכה ה‘( אמר רבי יהושע בן לוי גלוי
וידוע לפני הקב“ה שעתיד המן לשקול שקלים

זמן נתינת זכר למחצית השקל – יש
הנוהגים ליתנו בתענית אסתר
בשעת המנחה .משנה ברורה )סימן

סעיף ט‘( ואשרי האיש )חלק ג‘ פרק מ“ב אות ב‘( בשם הרב
אלישיב זצ“ל.

ה .צריך לתת סכום השוה לתשעה גרם כסף
מזוקק ,לפי מחיר הכסף הגולמי מידי שנה
בשנה .כף החיים )סי‘ תרצד סעיף קטן כ‘(.
ו.

מי שמצבו הכלכלי קשה די שיתן מטבע של

חצי שקל לזכר מחצית השקל.

מטה יהודה )סי‘

תרצד( וכן פסק בחזון עובדיה )עמוד ק“ד(.

ז.

אין לתת זכר למחצית השקל ממעות מעשר
שמפריש בכל חודש ,אלא אם כן התנה מראש
בפירוש ואמר שמפריש מעות מעשר בלי נדר,
והשעה דחוקה לו ,רשאי לתת ממעות מעשר
לתרומת זכר למחצית השקל .שו“ת יחוה דעת
)חלק א‘ סימן פז(.

ח .החיוב לתת מחצית השקל הוא מגיל עשרים
ומעלה .רמ“א סימן תרצ“ד.
ט .טוב שגם נשים יתנו מעות זכר למחצית השקל,
וטוב לתת גם עבור ילדיו הקטנים ,ואם האשה
מעוברת יתן אף על העובר ,אבל אין זה חיוב
אלא הידור .משנה ברורה )סימן תרצ“ד סעיף קטן ה‘(.
ואם אין ידו משגת כל כך ,יתן חצי שקל עבור
עצמו ,ובעד כל אחד מבני ביתו יתן מטבע קטן
יותר כפי כוחו.
'.

מעות זכר למחצית השקל ינתנו לטובת
מוסדות של תורה ולישיבות שמגדלים בהם
תלמידי חכמים ,ולארגונים המפיצים תורה
ויראת שמים ,שמיום שחרב בית המקדש אין
להקב“ה בעולמו אלא ד‘ אמות של הלכה,
וכל המשתדל להיות עושה ומעשה להרים
קרן התורה ולומדיה יזכה לראות בהרמת קרן
ישראל .יחוה דעת חלק א‘ )סימן פ“ו(.

יא .מי שלא הספיק או שכח ליתן מחצית השקל
קודם פורים ,כדאי שיתן לאחר הפורים.

הליכות

והנהגות )פורים( בשם הרב אלישיב זצ“ל.

