המשך הסיפור מעמוד 4

נקודה למחשבה
כמה סוכר?

את השאלה הזו שומע כל אדם כל יום או האדם שואל את עצמו..
כמה סוכר להשים בכוס?
כל אחד מאיתנו רוצה לשמור על אורח חיים בריא על כל המשתמע
מכך ,בין באכילה בריאה בין בפעילות גופנית וכמובן בהמנעות
מדברים המזיקים את הגוף ,אלא מאי? זה לא קל!
אין אחד שיכול לומר קל לשמור על הבריאות ,הרי ה' עשה בטבע
שמה שבריא לא תמיד ערב לחיך ומה שלא בריא טעים.
אבל זה ברור שאם נשאל אדם רוצה לאכול כדור שכל מי שאוכל
אותו מייד נעשה אוהב רק דברים בריאים ונגעל מדברים מזיקים
ולא בריאים ,אין בר-דעת שלא ירצה כי כאמור כולם רוצים אבל
קשה ואם יש כדור שיכול לעוזר לשנוא את מה שלא בריא ברור
שנקח אותו ונחיה חיים בריאים בטוב ובנעימים.
אז אני מגלה לכם שיש לי את הכדור הזה בא נראה מי מוכן לקחת
אותו?
ראיתם פעם אדם ששותה קפה שחור בלי סוכר? כן! שאלתם אותה
אם זה טעים מה הוא אמר? משהו משהו! אם תעיזו להשים לו חצי
כפית סוכר הוא יחנק מרוב מתיקות...
מה קרה לו? הוא במשך תקופה של חודש פחות או יותר שתה בלי
סוכר בהתחלה זה היה מר אחר כל הוא התרגל אחר כך זה נעשה
מתוק ואוי ואבוי למי שיעיז להשים לו סוכר בקפה ,הוא לא מסוגל!!!
חידות 1
עקב תקלה טכנית לא הובאו בשבוע שעבר החידות ,לכן
בשבוע זה יפורסמו החידות של שבוע שעבר ושל השבוע
שאלות לשבוע שעבר פרשת כי תשא:
" .1חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום"
(מגילה ד ).היכן מצינו שיתכן שיש חילוק בקריאת המגילה
בין תלמיד חכם לעם הארץ?
 .2בכמה דוכתי איתא ,דמשה רבינו היה נקרא 'מלך' (עי'
זבחים ק"ב א' ועוד) היכן לכאורה מוכח ע"פ פרשתינו ,האם
היה משה רבינו 'נשיא' או 'מלך'?

תשובה לפרשת תצווה:
ש" .אין עושין שררה על הציבור בממון פחות משנים" (שקלים פ"ה מ"ב).
מאי שררה? ומניין בפרשתינו שגבו את נדבת המשכן בדרך "שררה"?
ת" .שררה" היינו שממשכנין על הצדקה [שאם בית דין יודע על אדם שיש
לו כסף לצדקה ואינו נותן ,מותר לקחת ממנו דברים עד שיביא את
הכסף] והראיה שגבו את נדבת המשכן בדרך זו היא :שהמקור לדין זה
הוא מהפסוק "והם [היינו שניים דמיעוט רבים שנים] יקחו את הזהב"
ומאחר ולמדו בגמ' דין זה מנדבת המשכן ,שהיתה הנדבה על ידי שנים,
נמצא לכאורה שנדבת המשכן היה ג"כ בדרך 'שררה'.
ש .איזה נפקא מינה יש גם בזמן הזה במיקומם של בגדי הכהונה?
ת .בגמרא יומא עב .איתא "וא"ר חמא בר חנינא ,מאי דכתיב את בגדי
השרד לשרת בקודש ,אלמלא בגדי כהונה לא נשתייר משונאיהן של
ישראל שריד ופליט" ופרש"י" ,שרד ,לשון שריד ,אלמלא בגדי כהונה שעל
ידיהן מקריבין הקרבנות המכפרין על ישראל" כך שאם ידוע לנו איפה הם
קיימים הם מכפרים על עוונותינו.

תורה מסביב לשעון

ממשיכים במהפכה! כולם מוזמנים למוסדות "הרב רבי
עטרת חכמים" רח' החי'ם  5תל-גיבורים חולון משעות
הבוקר המוקדמות ועד עשר וחצי בלילה ברצף ...תפילות
מנינים בשפע ,שיעורים ,הרצאות בנושאים מגוונים מוסר
הלכה השקפה נביא חסידות  -שתיה חמה ,וחניה בשפע |
הכניסה חינם!

סעודת מלווה מלכה לנשים ונערות

תתקיים אי"ה מידי מוצאי שבת בבית הכנסת בקומה
השלישית בשעה | 20:00 :כולן מוזמנות לחזק ולהתחזק! |
עקב ההוצאות הרבות ההשתתפות כרוכה בסך₪ 10 :
למשתתפת

הופיע ויצא לאור

זכינו וברוך ה' יצאו השבוע לאור דיסקים חדשים מפי
מורנו הרב שליט"א רצופים ומלאים מוסר ויראת שמים
ומידות טובות ניתן להשיג במוקד 03-50-111-50 :שלוחה
 - 7כמו כן ניתן להשיג את שאר הספרים והדיסקים של
מורנו הרב שליט"א בטלפון הנ"ל

אם אנחנו מחפשים לאהוב דברים בריאים צריך פשוט להתרגל,
אלא מה היצר הרע מכניס לנו לראש את הקושי הקיים בהתחלה
ונותן לנו להבין שאנחנו הולכים לסחוב אותו כל החיים אז מי מסוגל
לסחוב קושי חדש כל החיים?
אבל האמת הוא עובד עלינו! כי כפי שאמרנו ואנחנו רואים זה קשה
רק בהתחלה אבל אחר כך זה טעים ובריא.
אז בא ננסה להלחם ואולי בעזרת ה' נקנה הרגלי אכילה בריאים
ונזכה לקיים את מצוות "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם".
אבל לא לשם כך התכנסו...
זה רק משל! הנמשל הוא עבודת ה' ,הרי גם בעבודת ה' אנחנו
צריכים דיאטה למידות הרעות וכאמור אם היה כדור שמי שבולע
אותו מתנהג רק במידות טובות כולנו היינו לוקחים אותו ,אז הנה יש
לנו כדור ושמו בישראל הוא "ספרי מוסר" אנחנו נלמד בספרי
המוסר ,ניישם במסירות נפש חודש שלם מה שכתוב בספרים,
בהתחלה יהיה לנו קשה לעבוד על אותה מידה שאנחנו רוצים
לעבוד אבל אחר כך זה יהיה מתוק כמו קפה בלי סוכר שזה ממש
מתוק למי שהתרגל!
ויה"ר שנזכה להשכיל ולהתגבר על יצרינו הרע כמו שכתוב
בתחבולות תעשה לך מלחמה ,ונעלה ונצליח ,אמן ואמן.

חידות 2
שאלות לשבוע זה פרשת ויקהל:
 .1איזה מצווה הנוהגת גם כיום ,זכו הנשים בזכות המשכן?
 . 2היכן מצינו ע"פ פרשתינו מצווה שנשים חייבות בה אע"פ
שלכאורה הזמן גרמא?
 .3באילו מקומות בזמן הזה לכאורה לא קוראים את המגילה לא
בי"ד ולא בט"ו?
תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח לפקס  ,03-72-55-988או
במייל לכתובת info@haravrabi.co.il :עד יום ראשון בשעה:
 ,13:00ולציין עבור שו"ת העלון דעת זקנים | פרס יוגרל בין
הפותרים נכון

תשובה לפרשת כי תשא:
ש" .חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום" (מגילה ד ).היכן מצינו
שיתכן שיש חילוק בקריאת המגילה בין תלמיד חכם לעם הארץ?
ת .איתא במגילה (ד" ,).אמר ריב"ל ,חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה
ביום ,שנאמר (תהלים כב ,ג) ,אלקי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי
סבור מינה ,למקרייה בליליא ,ולמיתנא מתניתין דידה ביממא" .ופרש"י" ,סבור
מינה ,בני הישיבה ,ששמעו שמועה זו בלשון הקודש .ולשנותה ביום ,היו סבורין
דהאי 'ולשנותה' ,לשון שונה משנה הוא .למיתני מתניתין דידה ,משניות של מסכת
מגילה" .ויעוין בטורי אבן שם שכתב להקשות ,דכיצד יתכן שיהא סגי ביום בלימוד
מתניתין דמגילה ,והרי משנה שלימה שנינו לקמן (כ' א')" ,אין קורין את המגילה...
עד שתנץ החמה" ,ושם ע"ב" ,כל היום כשר לקריאת המגילה ,...זה הכלל דבר
שמצוותו ביום כשר כל היום" ,הרי דמלבד מה דחייבין בלילה ,יש חיוב לקרות
המגילה עצמה ביום ,והיאך עלה על דעת בני הישיבה לפרש דברי ריב"ל שהכוונה
לקרות ביום רק מתניתין דמגילה? ומתרץ הטו"א (בתרוצו הב' שם ,והביא דבריו גם
בשפת אמת שם) ,די"ל דהא דס"ד דיהא סגי בקריאת מתניתין דמגילה ביום ,זהו
רק לתלמידי חכמים ,אבל לעמי הארץ ודאי היה פשוט להו שהם קורין המגילה
כמות שהיא ,ולא ילמדו מסכת מגילה ,והא דמשמע מהני מתני' דקורין המגילה
ביום ,יש לפרש דהיינו בעמי הארץ ,אבל ת"ח א"צ לכך ,אלא הם ילמדו מסכת
מגילה.
ש .בכמה דוכתי איתא ,דמשה רבינו היה נקרא 'מלך' (עי' זבחים ק"ב א' ועוד) היכן
לכאורה מוכח ע"פ פרשתינו ,האם היה משה רבינו 'נשיא' או 'מלך'?
ת .איתא בקדושין (לג" ):א"ר אבהו א"ר אבדימי דמן חיפא כשנשיא עובר עומד
הראהו מלפניו מלא עיניו ,ואינו יושב עד שישב הנשיא במקומו ,שנאמר והביטו
אחרי משה עד בואו האהלה" ופרש"י" ,עומד מלפניו ,משמתחיל ליכנס לתוך ארבע
אמות ,ואינו יושב עד שיעבור הימנו ארבע אמות השניות .שנאמר והביטו אחרי
משה ,ומשה נשיא היה" .ומבואר מדילפינן מקרא דפרשתינו דקאי גבי משה ,דאין
לישב אחר הנשיא עד שיעבור ממנו ד' אמות ,הרי מוכח שמשה נשיא היה.

שהשמחה
במעונם

ברכת מז"ט חמה
ולבבית לאברך היקר

ר' שי הרוש הי"ו
על הולדת בנו נ"י
יה"ר שיזכו הוריו
להכניסו בבריתו של
אאע"ה בעתו ובזמנו
ולגדלו לתורה ולחופה
ולמצוות ולמעשים
טובים אמן

---

ברכת מז"ט חמה
ולבבית לאברך היקר

ר' אמיתי עוקבי
הי"ו על הולדת
הבת תחי'

יה"ר שיזכו הוריה
לגדלה לתורה ולחופה
ולמצוות ולמעשים
טובים בחיק ירא אלוקים
תנתן בנחת ובקלות.
--ברכת מז"ט חמה
ולבבית לאברך היקר

ר' אליאב רבי
הי"ו על הולדת
בנו נ"י

יה"ר שיזכו הוריו
להכניסו בבריתו של
אאע"ה בעתו ובזמנו
ולגדלו לתורה ולחופה
ולמצוות ולמעשים
טובים אמן

מכירת חסד של עופות בשר מצות ויין

כולם שואלים למה ה' נותן כח ללפיד ואנשיו לנגוס ולחסר במלגתם הצנועה של
האברכים מחזיקי העולם והמשפחות ברוכות הילדים???
אין לנו ידע בחשבונות שמים אבל אחת הסיבות היא
כדי שנתלכד כאיש אחד בלב אחד לעזור אחד לשני!!!
לשם כך מוסדות הרב רבי יוזמת מכירה ענקית במחירי עלות של ספקים ,של בשר
עופות מצות ויין המכירה תתקיים אי"ה לקראת חג הפסח | פרטים יבואו!

הרב יצאו ,החל נתנאל להתיפח כתינוק ,שכל מה שאירע לרב הוא מחמתו ,שלקחו עמו
בנסיעתו ,ואילו הוא לא היה מציע לרב את הצעתו ,ודאי שהרב היה נשאר בריא ושלם.
הרב נתן לו לסיים להוציא את אשר על ליבו ,ורק לאחר מכן החל להשיב לו את דבריו,
שחז"ל כבר לימדונו ,שרגליו של אדם ערבים עליו להביאו למקום שנגזר עליו ,וצריך
לדעת שלא מכוניות מתנגשות ,אלא בני אדם נפצעים ,שכאשר נגזר על אדם משמים
שיפצע הוא ועוד אחד ,לפעמים הקב"ה מצרף שניהם לרכב אחד ושניהם נפצעים יחדיו,
ולפעמים גזרה חכמתו שכל אחד יפצע לבדו .כמובן שחובת האדם לשמור על גופו
ונפשו ולנהוג בזהירות ,וכפי שכתב הפלא יועץ ששלש גזירות יש ,האחת ,שאף אם יזהר
ככל יכלתו יפגע ,השניה ,שאף אם ישתולל ויעשה את השטויות והסכנות הגדולות לא
יקרה ל ו כלום ,והשלישית ,שהדבר תלוי במעשיו ,שאם יזהר ,לא יקרה לו מאומה ,ואם לא
ישתדל בשמירת נפשו ,יוכל חלילה להפגע ,והיות ואדם לא יכול לדעת מה נגזר עליו,
לכך ,מחויב הוא לשמור על גופו ונפשו .ומאחר ונהיגתך היתה באופן אחראי ובזהירות,
וכל התאונה נגרמה ,כפי שזכור לי ,מנער שקפץ אל הכביש ,ומנסיונך שלא לפגוע בו,
לכך ,אין עליך טענה ומענה ,ויהא ליבך סמוך ובטוח שלא רק שלא תענש על כך ,אלא
מה שלקחתני ברכבך נחשב לך למצות גמילות חסדים בגופך ובממונך.
יתירה מזאת ,הוסיף הרב יצחק ואמר ,לאחר שבעזרתו ית"ש תתרפא ותשוחרר מבית
החולים ,אם תציע בפני לקחתני עמך ברכבך ,דבר ברור הוא שלא אסרב ,אלא אשמח
ליסוע עמך.
אחר שהרב יצחק ראה כי דברי העידוד והנחמה שאמר לנתנאל התיישבו על ליבו ,דיבר
עמו עוד קצת ,ונפרד ממנו בברכה מרובה ,ובאומרו שישתדל לבקרו יותר ,ככל שיתירו לו
הרופאים .לאחר שיצא מהחדר אמר הרב יצחק לבני ביתו ,שמעשה זה שאירע לו ,שאדם
חפץ לעשות עמו חסד והביאו לבית החולים ,מרומז בברכה הראשונה בתפילת 'שמונה
עשרה' ,שאנו משבחים את ה' שהוא 'גומל חסדים טובים' ,והלא לשון זה צריך הבנה ,וכי
יש אדם הגומל חסדים שאינם טובים? הרי תכלית גמילות חסדים היא להיטיב לשני,
אלא ביאר הרב ,ישנו יהודי הרוצה לגמול חסד עם שכנו ולקחו ברכבו ובדרך אירעה להם
תאונה ,חסד זה שעשה אינו בהכרח 'חסד טוב' ,שהרי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה
על ידי חייב ,ובדומה לזה גם בדברים קטנים ,יהודי יושב בתחנה וממתין לאוטובוס ,בא
חבירו ולקחו עמו ברכבו עד למחצית דרכו ,לפעמים ,אם החבר לא היה לוקחו ,כמה
דקות אחר כך יכל להגיע אדם שיקחו עד למחוז חפצו .האם בגלל זה המעשה שעשה
אינו חסד ,ודאי שהוא חסד ,וברור שצריך לעשותו ולא לחשב אולי יבוא אחר ויעשה עבורו
את החסד באופן היותר טוב ,שיתכן וישאר קרח מכאן ומכאן ,אבל אינו בתכלית הטובה,
והשבח שאנו משבחים להקב"ה ,שכל חסדיו הם בתכלית הטוב שאין יותר טוב מהם.
כל אותה תקופה היתה מריבה גדולה בין צוות בית החולים ,מי יזכה לטפל ברב ,מלבד
הפרסום והתהילה ,היה לכל אחד הנאה מרובה לטפל בו ,מהסיבה הפשוטה ,שתמיד,
גם כאשר הבדיקות והטיפולים הכאיבו עד מאד ,לא זו בלבד שלא הוציא הבל של צעקה
מפיו ,אלא עוד היה מודה בפניו הצוהלים והמאירים ומברך כל אחד כפי רצונו ,כאשר
כולם יוצאים מגדרם בהתפעלות מהנהגתו ומעשיו ,עד שהודו בפה מלא ,שאשרי אביו
שלמדו תורה.
כשמצבו של הרב יצחק הוטב ,הלך בכל יום לבקר את נתנאל ,ולבקשת נתנאל קבעו
יחדיו חברותא ללימוד ,כאשר את רגעי הביקור שמר נתנאל ללימוד שעורר בו חיות ונתן
לו כח לעמוד בנסיונות והיסורים שהיו לו במשך כל היום ,כאשר בשעות הקשות היה
משתדל לחזור על תלמודם ,ולעורר בקרבו את כל אותם מאמרי חיזוק שאמר לו הרב.
גם לאחר שהרב יצחק שוחרר מבית החולים ,השתדל ליסוע אחת לכמה ימים לבקרו,
בהם המשיכו בלימודם המשותף ,וגם לאחר שנתנאל שוחרר אף הוא מבית החולים,
יכלו להמשיך בלימודם המשותף בביתם ,שהיה סמוך זה לזה.
תקופה ארוכה עברה ,עד שבחסדו הגדול הרב יצחק ונתנאל נרפאו לחלוטין מפגיעתם,
וחזרו לבריאותם שהיתה מקודם ,הרב יצחק לחוק לימודיו ברוב שעות היממה ,ונתנאל,

גם הוא למד מעט מהתאונה ,שכל השתדלותו המרובה בעניני הבריאות ,לא תמיד יכולה
לעזור ולסייע לו ,אלא צריך לעשותה במידה במשקל ובמשורה ,הכל כדת של תורה,
ונתייעץ רבות עם הרב יצחק בדרך אשר בה ילך והמעשה אשר יעשה.
סובב כל הסיבות סיבב את מעשה התאונה ,אשר על ידו נפשו של נתנאל נקשרה ברב
יצחק ,שקיבלו כרבו מובהק שכל מעשיו נעשים רק על פי הכרעתו ,ויחד עם זאת ,החל
לשמש כנהג ו הקבוע לכל מקום שהיה צריך ליסוע ,ובשעת הנסיעה זכה להתבשם
מאמרי פיו ,להתייעץ עמו וללמוד אורחות חיים.
באחד הימים נודע לרב יצחק על דבר אירוסי יתום עם גיורת ,שהם בבחינת 'מת מצוה',
שאין מי שידאג לצרכיהם ,ופסק לעצמו שהוא קרובם כדין ש'הכל קרוביו' ,ונטל על עצמו
א ת כל עול הנישואין ,שיעשה עבורם באופן היותר טוב ויפה ,כשאר בנות ישראל בימינו,
וטרח בטרחה דמצוה זו רבות ,עד אשר הגיע היום המיוחל ,יום כניסתם לחופה בשעה
טובה ומוצלחת.
כבוד גדול היה לו לחתן שהרב יצחק הובילו לחופה ,ולאחר מכן ,בשעת הריקודים
והמחולות ,רקד הרב יצחק כאחד הבחורים הצעירים ,לשמח חתן וכלה.
כשראה הרב יצחק שציבור השמחים והרוקדים ,למרות איכותו ,הוא דל במספרו ,חשב
בדעתו לצאת בריקוד לפני החתן לשמחו .באותה העת ניגש יוסלה האביון אחד
מהאביונים שהגיעו לחתונה ,שבגדיו היו קרועים ופרומים ,וריחו נדף ממנו ,וגם לא ברור
אם הוא מיושב לחלוטין בדעתו ,ובידיו שני בקבוקי שתיה רקים ,והחל למחוא שניהם
יחדיו ולרקוד לפני החתן ,והרב יצחק הצטרף אליו לריקוד ,ושימח בזה גם את החתן וגם
את יוסלה האביון.
בשעה מאוחרת ,כאשר הרב יצחק עזב את החתונה ושב לביתו עם נתנאל ,ביקש נתנאל
את רשותו לשאול שאלה בהנהגתו ,ולאחר שקיבל את רשותו ,שאל ,ילמדנו רבינו ,היאך
היה מותר לרב כה לזלזל בכבוד התורה בריקודו בחתונה ,הרי אף אם נאמר שלכבוד
שמחת חתן וכלה אין בכך זלזול אלא כבוד ,אך מה שהרב רקד עם אותו אביון ,שלא זו
בלבד שבגדיו קרועים וריחו נודף ממנו ,עוד נוסף בו שאינו שפוי לחלוטין ,שלכאורה
בהנהגתו זו יש זלזול בכבוד התורה ולומדיה ,ואף שתלמיד חכם שמחל על כבודו ,כבודו
מחול ,היכן נתחדש שמותר לו אף לבזות עצמו.
הרב יצחק ענה לנתנאל ,שראשית הוא מודה לו על הערתו ,אך האמת היא שעוד לפני
שניגש לרקוד עם יוסלה ,חשב ושקל בדעתו את הדברים ,והכריע לעצמו שזו הדרך
אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה ,וכעת ,אין הזמן גרמא להסביר ולבאר לו זאת.
שתלמד
ומה שאתה חושש לביזוי התורה ,הוסיף הרב יצחק ואמר ,איעצך עצה הגונהִ ,
את פרשתינו שנים מקרא עם תרגום ופרש"י ,כדברי השו"ע באור"ח סי' רפ"ה ס"ב
שיר"ש נוהג כן ,ומלבד מה שהוא סגולה לאריכות ימים ושנים ,כדברי הגמ' בברכות ח' ב',
שכתבם השו"ע שם ,עוד ייטב לך מדוע אין כאן חשש לביזוי התורה ח"ו.
לאחר שנתנאל נפרד מהרב יצחק ,התיישב ללמוד את פרשתינו עפרש"י ובהגיעו לפסוק
"ולהורת נתן בלבו הוא ואהליאב בן אחיסמך למטה דן" ראה את פירוש רש"י שכתב
"ואהליאב .משבט דן ,מן הירודים שבשבטים ,מבני השפחות ,והשוהו המקום לבצלאל
למלאכת המשכן ,והוא מגדולי השבטים ,לקיים מה שנאמר (איוב ל"ד י"ט) ,ולא נכר שוע
לפני דל" ומבואר בדברי רש"י ,שאין כל זלזול ופגיעה בעשיית מצוה יחד עם אדם ירוד
ושפל ,מייד אורו עיניו על שזכה להבין את דברי הרב יצחק ,והתחזק בליבו עוד יותר
ההבנה ,שכל מעשיהם של תלמידי חכמים הם בדרך התורה ,ומה שלא תמיד אנו
מבינים אותם ,הסיבה היא במיעוט לבינו וידיעתינו בתורה הקדושה.

סיפור נפלא זה נלקח מעלון האיחוד בחידוד [באישור מהמו"ל] ומלבד התוכן העצום
שבו ,הוא מלמד אותנו להקפיד על לימוד הפרשה עם פרוש רש"י הקדוש  -תודתינו
למערכת העלון האיחוד בחידוד על פרסום הסיפור בעלוננו
© כל הזכויות שמורות להאיחוד בחידוד.

בס"ד

מוסדות הרב רבי

באדר משמיעין על השקלים
ניתן להעביר מעות

זכר למחצית השקל
ומתנות לאביונים
למוסדות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
כל השמות יבורכו ביום פורים הקדוש ע"י מורנו הרב
שליט"א

צלצל עכשיו:

1700-700-770
( 24שעות ביממה)
ההכנסות קודש ב 100%-ללימוד תורה והחזקת
משפחות נצרכות

› זכור ,עניי עירך
קודמים!!!

הזדרז ורכוש כרטיס הגרלה
כל יום זוכה חדש!!!
כל כרטיס משתתף בכל ההגרלות ...חבל על כל יום...
כרטיס הגרלה בסך ₪ 360

( ₪ 1ליום במשך שנה בלבד!  -ניתן לפריסת תשלומים של  ₪ 30בחודש)

כל כרטיס מזכה במילה בספר התורה של מרן זכותו תגן
עלינו ועל כל ישראל ,אמן.

צלצל עכשיו1700-700-770 :
( 24שעות ביממה!)

ל רשימת ההגרלות שנערכו והזוכים:
03-50-111-50

שבת קודש פרשת "ויקהל" כ"ב שבט תשע"ד ( | )22/2/14עלון מס' 15
פעמים רבות בכל יום משבח מברך ומודה כל יהודי את הקב"ה על ש'יצר את האדם שעות רבות השקיע במצוות אפיית המצות ,בחבורה מיוחדת של יראי אלקים ,שהקפידו
בחכמה ,ובראו בתכלית חכמתו יתברך ,ב כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו ,ונכללים בזה כל בה בכל שלב מהכנתה ,שתעשה ותאפה בהידור רב ,כך גם הנהגתו בקניית ארבעת
הנהגתו ופעולותיו של האדם מעת לידתו ועד מותו לאחר אריכות ימים ושנים ,זקן ושבע המינים ,שממון רב ,וזמן ,היקר עוד יותר ,היה משקיע בבדיקתם ובחירתם של ארבעת
ימים ,בדעה בינה והשכל שחננו ,בבריאותו ,וחלילה גם בחלותו ,בשמחתו וגם ביסוריו ,המינים ,לקיים את המצוה בהידור.
כאשר היה נזקק לרכוש מכשיר חשמלי לביתו ,היה נמנע מלרכשו אם ישנו איזה שהוא
הכל נברא ונעשה בתכלית החכמה.
גם אופן בריאתו ,שבשנות חייו הראשונות ,אין בו מספיק דעה לשמור עצמו מסכנות ,חשש רחוק של איסורים ,אלא אם כן טכנאי מומחה ונאמן ,שומר תורה ומצוות ,בדק את
ושהוא נזקק לעזר וסיוע בכל דבריו מהוריו המסורים ,בשונה מבהמה ,ששור בן יומו קרוי המכשיר לעומקו ואישרו שאין בו סרך איסור ,ואין צריך לומר שהעדיף את האויר המחניק
שור ,ורגעים ספורים לאחר לידתו יודע לשמור עצמו מסכנה ,ואוכל וגדל ללא גידול של שבעירו ,על פני הנסיעה לעיר הסמוכה לחוף הים ,כאשר היה חשש שמא יכשל בראיה
אמו ,גם זה נעשה בתכלית החכמה של הקב"ה שהוא רבון כל המעשים ואדון כל אחת אסורה ,וכשהיה רואה צורך בנסיעה זו ,היה מרחיק בנסיעתו אל חוף הים המרוחק
הנשמות ,שברא כן את האדם ,שמעת לידתו יהא רגיל ומוכרח לקבל מהוריו ומהסובבים יותר ,שם היה בטוח בנקיון המקום.
יתרה מזאת ,הרב יצחק קבע לעצמו את חוק לימודיו הקבוע לכל יום ,ולא היה עולה על
אותו ,וכך גם יתחנך על ידם להיות אדם ולא בהמה.
המסכנים אותו ,להזהר ולהשמר מהם ,יצועו ונותן שינה לעיניו ,עד אשר סיים את חוק לימודו לאותו היום ,גם כאשר היה עסוק
ככל שהאדם גדל ,הוא לומד להכיר את הדברים ַ
ופעמים אף להמלט ממקומם ,וככל שדעתו מתרבה ,כך יכול לשמור על עצמו יותר ויותר באותו יום במצוות אחרות ,או שנמשך בתלמודו עוד כמה שעות נוספות ,גם אז ,פעמים
שלא לבוא לידי סכנה ,מלבד אותן פעמים שיצר נערותו מסלק ממנו את דעתו ומעוררו רבות השלמת לימוד ו התמשכה עד לאחר עלות השחר ,היה ממשיך לתפילת שחרית,
לסכן את חייו עבור הבל וריק ,שבמעשיו אלו ,אף אם לבסוף ניצל ,כבר אמרו חז"ל ורק לאחריה היה נותן מעט שינה לעיניו למשך זמן מה ,עד השעה בה המשיך בתלמודו
ולזכור,
ולהבין
יב .סגולה לעליה בתורה לחדש לפלפל
היום החדש שהפציע ובא.
בוראו של
ועבודת
(ברכות נ"ה א' ועוד) ,ש'מזכירין עונותיו'.
ניסהודע
את המ
תענית
היופי! (
אתלשכנע את שכנו הרב יצחק ,בדבר החשיבות הגדולה בהקפדת
נתנאל
כלומר רבות
שהיאז).שמועה
באיזה
אתהאדם ,די
לשנוא בני
כמעט לא ימצא אדם בר דעת שיסכן את חייו .לרוב
שיגמול חסד ע ם גופו ,בשמירת אורחות חיים של שעות שינה מסודרות
של מהבריאות
מהשימוש בו,
אודות סכנה שישנה בדבר כלשהו ,כדי שידירו
הגוף,לעולם
ששייך
כדתכל
ובצדק,ואת
החיצוניות
עצמם את
האופנה
הבריאות ואכילה בריאה וכל שאר הנהגות הבריאות .ולמרות שהרב יצחק הסכים לדבריו ,שאכן
שללרשות
שאזהרה
תורה ,לשמור על החיים שקיבלו מבוראם .ובודאי
הקדושים).
חמורהחז"
הבטחת
המודרני (
שנאמרעל בריאותו ,בכל זאת לא ראה נתנאל כל שינוי באורחותיו ,אלא
עצמו לשמור
אדם צריך
למראה עיניו
בזה ,גם
לאאו כל
הרתחה
ומפנק את
במיאםשמעדן
כיוצאתורה
תמצא
במקומם ,המזהירה מהשימוש במים בלא יג.
לא מובנת לו האזהרה ,בכל זאת ,הוא לא יהסס להשקיע רבות בכדי שלא להגיע לחשש להיפך ,ככל שנקפו הימים ועברו השנים ,מיעט הרב יצחק יותר ויותר משעות שנתו למען
לא תמצא בארץ החיים (גמ' סנהדרין קיא).
עסק .התורה ועמלה ,וגמילות חסדים בעזרה וסיוע לאחרים ככל שיכל.
סכנה רחוקה.
עירובין נה
גאווה (
הנהגהתורה
לעצמותמצא
יד .לא
תמיד.).כשהיו משוחחים יחדיו ,היה הרב יצחק מנסה לעורר את נתנאל שכנו על
במצות
בבעלמאוד
להקפיד עד
נתנאל הזהיר ,יהודי השומר תורה ומצוות ,קבע
שגיאותנשמתו ,ולהמנע מכל חשש איסור כמניעה מכל חשש סכנה רחוקה,
שעושהבשמירת
לעצמו עדהחשיבות
שאדםעליטול
המעוררים
הקדושים'
התורה,
אהבה
להיות חולה
'ונשמרתם' ,במיוחד לאחר שראה 'בספרים טו.
חזר.):ואמר לו את דברי ה'חיי עולם' המעורר את ליבות האדם ,שאם אדם
ולא (פעם אף
אריכות ימיו
לאחר
לימינו
מצוה אחת ,בה ישתדל מעל ומעבר לכוחותיו,ושותעמוד
עירובין נד
ושנותיו ,וטפל
שהכל עראי
עוה"ז,
בעניני
יגעונות
העמידה)שכל חילול שבת קודש הוא כ'סרטן' ,כמה היה נזהר ונשמר ככל
חושב בדעתו
הנאמרהיה
ולאחוז בה,
לתפוס
ונפשי רצוי
לשון 'מאד',
בסוף
תהיה (
וכדאילכל
כעפר
חשב בעצמו שודאי שמצוה זו שנאמר עליה טז.
ולכך השקיע זמן ומחשבה ,ממון ועשיה רבים בזהירות והתרחקות שלא יגיע לידי סכנה .שיוכל מלהכשל באיסורי שבת ,ובודאי שלא היה סומך על כל קולא ששומע ,ועל כל מיני
בתורתך.
פתח ליבי
ברקיםליה
מגיניוסמיך
בו יז).
ברכות
כאשרבגמ
מקורו
דעת חכמים נוחה מהם ,שפרצו להם מאה שערי היתר ורק חיפשו לאסוף
ספרים שאין
ומגיני
אף' (התקין
ביתו נבנה בתקנים המחמירים ביותר נגד אש,
"ויושב"
כתולעת
העצני,
דהע"ה
התחשמלות ,מאכלו היה רק אורגני וטבעי ,יז.
שונות ,שאין בהם צד השווה ,מלבד הזלזול בקדושת השבת ובמי שנתנה,
מקולות
עצמו קולות
מעדןותוספי
ויטמינים
עדינוכדורי
היה בולע
בכל יום
יראת שמים ,במיוחד שאותם אלו הם הראשונים להחמיר בכל חשש
הנובעים
שעשה
ועוסק לפני
תזונה לרוב ,ולא עולה על יצועו ונותן שינה לעינו
מחוסרמו"ק
ובתורתו (
לשמירתבדעתו
כושר'מיושב
'מעטהר"ח
ופירש
בתורה.
לשכונתו ,ובכל שבוע בימות הקיץ היה מקפיד רחוק של סכנה לגוף ,ולא תהא כהנת כפונדקאית.
בריאותו ,בריצה של כשעה ויותר מסביב טז.):
המשיכו כל אחד בדרכו אשר הלך בה ובדרך שסלל לעצמו ,ולא פלא
השכנים
שני
בכל
מרגיש
הוא
כאשר
ה',
שברא
הצח
למען בריאותו לנס וע לחוף הים ,לנשום
שמאירה את
אורה זו תורה
אורה וכו',
היתה
הודים
מהאויר.
מאוד יח
שנות דור ויותר ,ניכר היטב ההבדל הגדול בין השנים ,כאשר נתנאל היה
שכאשר עברו כ
מצוותיה.
ולקיים את
התורה
לשמורליאת
פעולה ועשייה כ'בעל דרגה' המקפיד
בריאאור.
תורה
למשפחה,
השתמש ):אור
מגילה טז
העולם
בגופו ,אך נשמתו היתה בריאה פחות ,ואילו הרב יצחק ,שאמנם גופו היה דל
יהודי
לבית,למיניהם
במכשירים
נתנאל( לא
דבר פשוט וברור הוא ,שלמרות הקושי שבדבר,
טז):יצאצריך
מהצלת
וטלפוןיותר
שמיקרוגל ת"ת
שיש בהם אפילו חשש סכנה רחוקה ,כך יט .גדול
שמו בכל המקום ומחוצה לו ,כתלמיד חכם הבקי בכל חדרי התורה,
מגילה כבר
נפשות ( וחלוש,
אצלו 'חוץ
אלחוטי היו
מעלההלכה כדת של תורה.
בהכרעת
רב לו
החסדוכחו
מזמנו
וכלהשקיע
הצלה,רבים
סלולארי ,,וימים
תורה
אבל
פעולות
במכשיר"א ,מד"א
לתחום' ,ופשוט הדבר שלא השתמש זק
שלומדיםמשכניהם המשותפים השיא את בתו בקצה השני של העיר ,חשב
התורההימים ,אחד
שלהם בזכות באותם
ממקומם.
הנגע החמור
להלחם בסילוק אנטנות תקשורת משכונתו ,למען
ההצלחה
בער כל
הכל כי
הידועה נתנאל להקל על הרב יצחק את ההליכה המרובה עד לאולם החתונות ,והציע בפניו
כשרות
בחתימה של
בחורי היה לו
ומאידך ,בשאר אורחות חייו ,לא היה כה 'מחמיר' ,די
היקרים.
והאברכים
הישיבות
בציבור ,כדי שישתמש במוצריה ,גם אם ידע נאמנה שיש מפקפקים ברמת הידורה .את לקחתו ברכבו לשמחה .הרב יצחק ,שראה צורך להשתתף בשמחה ,הודה לנתנאל על
למען
המודפס כיעל הסכים
כשרותלתורה
קנז זכה
הסתפק בן
כאשרעתניאל
מצותיו וארבעת המינים היה קונה במרכול ,כ.
ברכבו.
למותעמו
הצעתו ונסע
באישור
.).
טז
תמורה
(
התורה
אריזתם ,כך גם הנהגתו לטלטל בשבת קודש במקומו ,כאשר ידע שהעירוב המקומי אינו בדרכם לאולם החתונה ,נסע נתנאל כהרגלו בזהירות ובמהירות המותרת לפי כללי
באחד הכבישים פרץ לפתע נער לכביש ,ובכדי להמנע מלפגוע בו ,פנה
ואינםבכביש.
יעבד.התורההנסיעה
עלרק בד
וגם זה
ושיטות שונות,
מכבסים
לימוד
מצטערים
דעותת"ח
קרב לדרגת הידור אלא הוא רק כשר בצירוףכא.
פעמים רבות אינם כל נתנאל לשוליים ,ומחמת מהירות הנסיעה ,סטה הרכב מהכביש והתנגש בחזקה בעמוד
גם בנסיעותיו הרבות לחופי הים ושאר מקומות
שכידוע,ז טז.):
הבריאות,רש"י ע"
בגדיהם (
סמוך.
בטון
לא
גלי,
בריש
בחילולה
השבת
את
ורומסים
כך גלאט ,מלבד מה שרבים מהם מזלזלים
הארץ
מעוצמתעמי
אלא בשביל
לעולם
באה
בהםכב.
נפצעו קשות בראשם הרב יצחק ונתנאל ואיבדו את הכרתם וחייהם היו
המכה
לבריאותו
מוסיפים
פורענות הם
איןהעיקר ,אם
רק את
שת ליבו לכל ה"זוטות" הללו ,אלא בדק
שאינם עוסקים בתורה (ב"ב ח.).
בסכנה .אנשי ההצלה שחשו למקום ,ניסו לטפל בהם ככל יכלתם ,והעבירום מהרה
או לאו.
החוליםבהמה
לאכול בשר
לומד תורה
שלא
עם הארץ
כשחפץ לקנות מקרר ,הסתפק באמירתו שלכג.
הסמוך ,בו טופלו בידי הרופאים שעמלו קשות להצילם.
אסור לבית
להשתמש בו
אין חשש
ש'באחריות'
המוכר
שכל פתיחת דלתותיו כאש בשדה קוצים התפשטה השמועה המרה אודות פציעתו של הרב יצחק ,ורבים
פסחים בו,
החדישהוף (המותקנת
בשבת ,למרות המערכת הטכנולוגית
מט.):
וע
לתפילותב)ותחנונים לפני שוכן מרומים שישלח דברו וירפאהו ,כאשר חלקם
גדולההחדיש,
בשקידהטרמוס'
שלומד ה'מיחם
כשקנה את
התאספו"ב ז סע"
נקרא צדיק (ב
גם .מי
מפעילה כמה מערכות דיגיטליות פנימיות .כד
נפצע עמו ,הוסיפו אף את שמו בתפילתם .באותה העת דאגו עסקני
נתנאל
מהחולידעו
המאשרת את
המצורפת,
הכשרות'
הים.
שאףשפת
שעל
מצוות יותר
מיליונים של
'תעודת לו
השתמש בה בשבת קודש ,בהסתמכו על כי יש
המ וצר לשימוש בשבת ,ללא שום חשש ,כאשר היא נכתבה בידי פרוץ שלא ניתן לצרפו הרפואה הבכירים עבור הרב יצחק ,למיטב הרופאים שיטפלו בו ביעילות ובמסירות.
ובזה"ז
ברכה.
לבקש
צריך
אברכיםבציבור כאשר התפשטה השמועה אודות התעוררותו ממצבו ,ויחד
גדולה היתה
שמחה
תהיה
התורה
ממנוזאת
שדוקאושלום'
וכנראהגלי ש'חס
למנין ,המחדיר גויים בכרם בית ישראל ,וזועק בריש
גדולי
הצדיקים כךועאכ"ו
שהם שקדנים עצומים  ,הם
הציבור להמשיך להתחזק ולהתפלל ,בכדי שישוב לאיתנו בלא פגיעה
עוררו את
עם
מוחלפת ,עפ"ל.
כנשר נעוריו.
מוחית
העמליםאיזו שהיא
שראה או שמע
ויחדשאין
עמלכלל,תורה
נוספת בלי
'קולא'ולילה.
בתורה יום
כך גם הנהגתו בתחומי חייו הרחבים ,בכל עתישראל
כלום .נועם' ,וככל שאפשר אחד מהדברים הראשונים ששאל הרב יצחק לאחר שהתעורר ממצבו ,היה מה שלומו
התורה 'דרכי
שדרכי
דיקים ואין
בהלכה ,היה מאמצה בכל ליבו ,באומרו ,צ
להנעימה יותר ויותר ,בהסרתם של איסורים וחומרות ללא מקור נאמן ,כך יטיב לנו יותר .של נתנאל שגמל עמו חסד ולקחו במכוניתו .מקורביו ניסו להסתיר ממנו שמצבו של
קשה היה להתווכח עם נתנאל אודות הנהגותיו ,הוא ידע לצטט על פה מאמרי חז"ל נתנאל עדיין ממשיך להיות קשה ,באשר הוא ספג את מרבית הפגיעה בתאונה ,אך
רבים בדבר החובה להיות זהיר בבריאות הגוף ,והתרחקות מסכנותיו .גם דברי לאחר שביקש וחזר וביקש ,לא יכלו למנוע ממנו את הידיעה ,וכשנודע לו מצבו ,החל
הראשונים והאחרונים שעסקו בענין זה היו ידועים לו על בוריים ,עד שחבריו הציעו בפניו הרב להתפלל עליו במיוחד בכל תפילה ,גם כאשר נודע לו שמצבו הוטב מעט וכבר
שאולי יוציא לאור קובץ מאמרי חז"ל וגדולי הדורות בענין חובת האדם בהשתדלות התעורר מאיבוד הכרתו והתאושש מהניתוחים הקשים שעבר ,המשיך להתפלל עבורו,
ושלח לו שליחים בכל יום שידרשו בשלומו וידאגו עבורו לכל צרכיו.
שמירת גופו.
לעומתו ,שכנו הקרוב ,הרב יצחק המכונה חושב על אחרים ,תלמיד חכם שנפשו חשקה במשך תקופה ארוכה היה הרב יצחק מאושפז במחלקה ,כאשר ניצל כל רגע שיכל
בתורה ועמלה ,התגורר בבית ללא תקן ,כאשר את מקום הזכוכית השבורה סתם לעמול בתורה ,בספרים שבני ביתו ומקורביו דאגו להביא לו .גם בשעות בהם לא יכל
בקרטון דליק ,ועוד כהנה וכהנה דברים רבים ,אכל אוכל פשוט וזול ,והתנהג בכל אותן לעיין בספרים ,היה שוכב על צידו ושפתותיו נעות ,כשהוא חוזר על תלמודו מתוך זכרונו.
הנהגות כאחד האדם ,כאשר את כל זמנו ומרצו משקיע בלימוד התורה ועמלה ,ובשעות גם במצבו זה לא הזניח הרב יצחק את מעשי החסד ,אלא היה דורש בשלום החולים
לא שעות ,השקיע רבות בעזרה וסיוע לאחרים ,ועמל בתקנת אלמנות ויתומים ,חולים האחרים ,וכשהיה יוצא ממיטתו לסיבוב קטן ,ע"פ הוראת הרופאים ,נהג להכנס לחדרי
ומסכנים ,כל אחד מהם ,לעזרם ולתמוך בהם למען יעמדו על רגליהם ויראו מעט אור אישפוז אחרים ,לשמוע את צרותיהם ולהתפלל עליהם ,ולעודדם ולחזקם בדברי נחמה
ותקוה ,שכוחו הגדול של בורא העולם להביא מזור למכתם ולרפאותם ממחלתם.
בביתם.
יחד עם כל הנהגותיו אלו ,הקפיד הרב יצחק מכל משמר ,לשמור על נשמתו הטהורה כשכוחותיו החלו לחזור אליו עוד ויכל לצאת מעט יותר ,ביקש מבני ביתו שיקחוהו
לבל תיפגם ,מאכלו היה רק מה שבושל בביתו או שנקנה במקום העומד תחת השגחה למיטתו של נתנאל .כשנכנס לחדרו ,אורו פניו של נתנאל ,ושמח מאוד על הביקור האישי
המהודרת ביותר ,הוא לא סמך על מקילים וכל מיני 'רעבנים' אשר 'מקלו יגיד לו' ,אלא שהרב ביקרו למרות שאף מצבו אינו פשוט כלל.
לאחר כמה דקות של ביקור ,ביקש נתנאל לדבר עם הרב ביחידות .כאשר בני ביתו של
רק על דברי גדולי ישראל ,אדירי התורה וארזי הלבנון ,שכל דבריהם דברי אלקים חיים.

הנהגות לתורה
ממורנו הרב שליט"א
כיצד עוסקים בתורה

כיצד ניתן להיות שמח כל הזמן

אנו מתקרבים לימי הפורים ימי השמחה ,ושאלת השאלות היא היאך זוכים
לאותה שמחה .אותה שמחה שמשפרת את שלום הבית ,השמחה המעניקה יתר
כוחות לחינוך הילדים ,השמחה שמאפשרת לחיי היום יום להיראות אחרת ,פשוט
שמחים יותר...
והנה חז"ל שציוונו "משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כ"ט ע"א) ,בעצם
הודיעו לנו שהשמחה אכן תלויה רק בנו ,ואנו הם אלה שאמורים להחליט לשמוח,
ואין קשר בין השמחה למצב האישי ,למינוס בבנק וליחסים עם השכנים.
ובמסכת מגילה (ז' ע"ב) מפרטת הגמ' יותר במצוות היום :אמר רבא חייב אדם
לבסומי [להשתכר ביין ,רש"י] בפורים עד שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
ולא הסתפקה הגמרא בכך ,עד שהביאה את המעשה הבא :רבה ורבי זירא ערכו
סעודת פורים יחד והשתכרו ,ואז קם רבה ושחט את רבי זירא ,למחרת ,כאשר
חש רבה בחסרונו של רבי זירא ,ביקש עליו רחמים והחיה אותו בתחיית המתים
מחדש ממש .בפורים הבא בשנה שלאחר מכן פנה שוב רבה לרבי זירא והציע לו
לשוב ולחגוג יחדיו ,אולם אז סירב רבי זירא ואמר לו שלא בכל פעם קורים
ניסים...
ועל יסודות השמחה בכלל ,ועל דברי הגמרות הללו בפרט ,ישנן כמה שאלות:
א .מהי שמחה .כלומר ,מהי אותה הרגשה הנקראת שמחה .האם מדובר ברגש
הגורם לפצוח בריקוד ,או שמא בצורך לשורר בקול נעים לפחות .האם מדובר
במשהו שנבחן על פי מעשה בכלל ,או שיכולה השמחה לחול גם על אדם היושב
ודומם.
ב .אם אכן השמחה טובה כל כך ,מדוע שיהיה זמן מיוחד לשמחה "משנכנס אדר "
ולא נשמח בכל השנה כולה.
ג .היאך מגיעים לשמחה ומה הגורם לה .האם הדבר תלוי בדברים חיצוניים כגון
שתיית יין ותו לא ,או ששתיית היין נוספת לסיבת השמחה ורק מפרה ומרבה
אותה .
ד .הרי השכרות לכאורה אינה מטבע ורגילות הצדיקים ובני הדעת ,ואם כן היאך
ניתן לחייב להגיע אליה בפורים.
ה .לכאורה הגמרא מביאה מעשה "שאינו מעודד את קיום דבריה" בלשון המעטה .
מיד לאחר הציווי של "חייב אדם לבסומי" מספרת לנו הגמרא על תולדותיו
הבעייתיים של אותו ציווי ,בכך שקם רבה תוך כדי סעודת פורים ושחט את חבירו
רבי זירא .ולכאורה אין כאן המקום לאותו מעשה ,וגם אם היה צורך לעדכננו
בקיומו היה של הגמרא הקדושה לעשות זאת במרחק של כמה דפים לפחות ולא
מיד לאחר ציווי מצוות השכרות...
וכה הם דברי הגאון מוילנא במהות השמחה והדרך להגיע אליה .על הפסוק
(משלי טו ,טו) "כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמיד" .כותב הגאון שלושה
דברים:
א .השיכור שמח רק בשעת שכרותו בדיוק ,לא לפני ולא אחרי ,אבל הטוב לב עליו
נאמר "משתה תמיד" ,הוא שמח כל הזמן כמו השיכור בשעת שכרותו ,ביום
ובליליה ,בקרה ובשרב ,בתחילת השנה ובסופה ,תמיד תמיד הוא שמח כשמחת
השיכור בשיא שכרותו .
ב .ניתן להגיע לשמחה זו רק על ידי שמקיימים את מאמר חז"ל (אבות פ"ד מ"א):
"איזהו עשיר השמח בחלקו" ,שאז מאושרים במה שיש לנו ויכולים לשמוח בזה
שמחה שלמה ,ועינינו אינה צרה באחרים ואיננו עסוקים בהתבכיינות במה שחסר
לנו.
ג .המידה הזאת באה לאדם "מחמת רוב שלווה בלבו בלי פגע רע" .כלומר אדם
שלא חי ברגשות אשמה מול אלוקיו או מול חבריו .ומי שיש בו שמחה תדיר" ,יאירו
פניו ,וזיוו מבהיק ,וגופו בריא ,ואין זקנה ממהרת לבוא עליו" ,כמו שנאמר (משלי יז,
כב)" :לב שמח ייטיב גהה".
וביאור הדברים הוא ,שלעולם לא יהיה אדם תאב וחסר שמח ,משום שלעולם
יראה הוא את החסר לו ויצטער על כך .ואם כן ,לא תחול השמחה אלא בלב
המאמין בה' אשר הוא שמח בחלקו ויודע שכל מה שיש לו הוא המגיע לו ואינו
צריך ליותר מזה .היוצא מכך הוא ,שהדבר הראשון עליו צריך לעמול החפץ
בשמחה היא האמונה בה' יתברך המזמן לו כל חפצו וצרכיו ,ושאם חסר לו דבר
אין זה כי אם לטובתו ,וכל אשר הוא צריך נמצא בידו .וכך מסיר האדם מעליו את
המונע הראשון למשכן השמחה.

דבר נוסף שיש להבין ולעשות בטרם נזכה לשמחה ,היא ההבנה שהשמחה לא
מלאמצפון לא
עם יסורי
העלוןאדם
סיפורואורחותיו.
עם מעשיו
אדם שאינו
הוא
שלםעל
תוותר
תחול לעולם על אל
יוכל לעולם להיות שמח ,ולכן גנב לעולם לא יוכל לחגוג את גניבתו בשמחה .בכל
נכונה!
השקפה
שמים ו
לאמור ,בכדי
מול עיניו.
רושש יעמוד
יראת אותם
בחכמההאנשים
עת יציקו לו מצפוניו ,וזכר
לזכות להגיע לשמחה אמיתית שומה על האדם לוודא שאורחותיו ישרים וכל
פעולותיו כשרות ורצויות הן .
ובזה גם נבין את כחו של היין לחזק לב חכמים מחד ,ולהכות לב כסילים מאידך.
שהרי על הפסוק במשלי (ל"א ,ו') "תנו שכר לאובד ויין ְלמרי נפש" .פרש רש"י:
"לאובד"  -למי שסופו לאבוד ,לרשעים" .למרי נפש"  -המצטערין על ענים ועל
אבלם .והוסיף הרלב"ג בפירושו :הנה השכר והיין אינו ראוי כי אם "למרי נפש
ולאובד"" ,שישכח" המר נפש לדין ולא ידע סדר טענותיו אשר בהם יתבאר
משפטו ודינו.
ואמנם הגמרא מסיקה בברכות (נ"ז ע"א) שאדם שחלם על היין זהו חלום טוב
לתלמידי חכמים ,וזה משום שהתלמיד חכם בשתיית מעט יין זוכה להגיע
להשגות גבוהות וטובות ,בעוד הרשע מתהולל והיין רע לו.
וביאור הדברים מובן נפלא לפי כל האמור.
כי האדם אשר הוא שלם בנפשו ,ואין לו יסורי מצפון על מעשיו ,אינו צריך "לברוח"
מהמצב הקיים בכדי לשמוח ,הוא יכול לשמוח למרות החובות והבעיות הסובבות
אותו .ומה שאין כן אדם שדרכיו אינם ישרות ,זקוק הוא ליותר ויותר אמצעים
חיצוניים בכדי להצליח לברוח מהמצב בו הוא נמצא .ולכן הרשע זקוק ליין רב
בכדי להרגיש שמח ,כי ללא היין אין לבו שלם עליו והוא חש כאב על דרכו עם
קונו ועם חבריו.
ומה שאין כן האדם השלם בנפשו ,שזוכה להיות רגוע ושליו בכל מעשיו,
ששמחתו תמידית "בגלל" המצב שבו הוא נמצא ,ולא בגלל שהוא "בורח" מהמצב
בו הוא נמצא .הוא אינו צריך את היין בכדי לשמוח ,מספיק לו מעט יין רק בכדי
להתמקד בשמחה ,ולהסיט את דעתו קצת מהמינוס ומבעיות משעולי החיים
הזמניים ,וכבר הוא מוסיף שמחה על שמחתו וצהלה על צהלתו.
וזו גם הסיבה שבגללה המעיטו חז"ל בכחו של היין וספרו לנו שהוא גם יודע
לגרום בעיות קשות.
ולשאלה האחרונה שנשארה ,והיא :אם השמחה טובה כל כך ,מדוע צריכים
להרבות בה רק באדר ולא במשך כל השנה כולה ,התשובה היא פשוטה וברורה .
הקדוש ברוך הוא יצר את יום כיפור כל שנה ,לא בשביל שנעשה עברות ונשוב
בתשובה בכל שנה ,אלא בכדי שבכל שנה נתעלה ברמה רוחנית גבוהה יותר ואז
נבקש סליחה על דברים שבשנה שעברה לא בקשנו עליהם סליחה משום שלא
היה בדעתנו אז ברמה הרוחנית שבה היינו שזו עברה בכלל .לדוגמא ,אם בכיפור
הראשון התחזק בעל התשובה וביקש סליחה על תפילת שחרית שלא התפלל,
בשנה שאחריה יבקש סליחה על כך שלא דקדק במילים ,ובשנה שאחריה יבקש
סליחה על שלא כיוון מספיק ,וכך ילך ויתקדם עד שבסוף ימיו יבקש סליחה על
כך שלא כיוון את כוונות האר"י ז"ל על פי הסוד .כך שבכל שנה עולים ביום כיפור
כיתה ,ונשארים באותה רמה גבוהה עד לכיפור הבא שאז עולים בעוד רמה.
וכך העניין בדיוק בימי אדר ובראשם פורים .בכל שנה אנו מתעלים ברמה גבוהה
יותר משנה שעברה ,ולומדים טוב יותר היאך לשמוח .מנקים את השולחן מדברים
שאיננו שלימים איתם ,גם אם בשנה שעברה חשבנו שהם טובים מספיק,
מתחזקים באמונה בקדוש ברוך הוא ברמה גבוהה יותר משנה שעברה ,וכך זוכים
לשמחה ברמה גבוהה יותר למשך כל השנה כולה .ובשמחה זו נשארים עד אדר
הבא שאז עולים ברמה גבוהה יותר ,וכן הלאה שנה אחר שנה .
ה' יזכנו "לנקות את שולחן" מכל מרעין בישין בין אדם לחבירו ובין אדם למקום,
לבוטח בו ולעבדו בלבב שלם ,ולזכות לשמחה עצומה ללא גבולות בשנה זו בכל
שנה ושנה ,אמן ואמן .
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