
והפעם לשבוע פרשת כי תשא מיום ט"ז אדר )28.02.21( ועד יום כ"ב אדר )06.03.21(

ארושן כי תשא ט"ז אבדר תשפ"א

 מה שהיין יכול לעשות לאדם, חייבים 
ללמוד על זה...

שלום וברכה מורי ורבותי!

פורים שמח!

פורים משולש!

ולבני המוקפים חומה, היום חוגגים את סעודת פורים, משתה 
ושמחה, וההתלהבות וההתרגשות מרקיעות שחקים.

אתם יודעים שיש כאלה שמחמירים לסעוד את סעודת פורים 
פעמיים, גם בשבת וגם ביום ראשון.

ולגבי משלוח מנות, יש כאלה המחמירים לשלוח שלוש פעמים 
ביום  גם  שישי,  ביום  גם  מנות,  משלוחי  חומה  המוקפים  לבני 

שבת וגם ביום ראשון.

כל אחד ומנהגיו, כל אחד והלכותיו.

אבל ישנה מצוה אחת, שהיא נכונה בכל שנה, ותמיד מקפידים 
עליה, ומהדרים בה אפילו מעבר ומעבר.

וזו המצווה של "חייב איניש לבסומי עד דלא ידע בין ארור המן 
לברוך מרדכי" )מגילה ז' ע"ב(.

כולם מצווים להשתכר.

מקורית,  במצווה  הוא  המדובר  הראשונים,  ככל  רוב  פי  על 
להשתכר ממש, לא כביכול, לא דומה, לא כמעט ולא להירדם, 

אלא פשוט לשתות על דעת להשתכר.

מה המטרה בזה?

מתי יש לנו כזו מצווה "מוזרה", במרכאות, להשתכר לכבוד יום 
מיוחד שבו אנחנו זוכים לחגוג את ההצלה שלנו?

התשובה היא, יום פורים.

מה היה מיוחד בפורים יותר מכל הניסים שקרו לעם ישראל?

האם באמת עם ישראל לא הכיר ניסים לפני פורים?

האם קריעת ים סוף זה לא מספיק?

האם עשרת המכות לא מספיקים?

כל יציאת מצרים, מתן תורה, היו דברים האם 
מאיתנו  אחד  אף  ונפלאים  איומים 
לא חלם עליהם ולא חשב לרגע 

שיכולים לקרות?

התשובה היא חד משמעית!

פורים  של  הנס  נס,  מבחינת 
הוא לא היה הנס הגדול ביותר, 
ולא  תהום  מעיינות  נבקעו  לא 

נפתחו ארובות השמים.

אבל היה דבר אחד בפירוש שלא היה מעולם, והדבר הוא, אותו 
אסון שניחת על ראשם של עם ישראל, הוא האסון שהציל אותם.

רוצה  האגגי  המן  כי  ולפחד,  לחשוש  להם  שגרם  אסון  אותו 
להשמיד ולהרוג את כל היהודים, הוא האסון שגרם להם בעצם 

לחיות ולהרוג את כל השונאים שלהם.

כי עם ישראל תמיד סבלו מהעמלקים, תמיד סבלו מבני אגג, 
אף פעם הם לא יכלו להרים ראש ולחשוב על הסיכוי של להרוג 

אותם ולהשליך אותם לישיבה של "מטה".

אבל  הזה,  הפחד  עם  לחיות  צריכים  שהם  ידעו  הם  תמיד 
אותם,  להרוג  רצו  שבו  שהגיע,  הגדול  האסון  בגלל  דווקא 
הגיע אחשורוש והפך את ההחלטה, וברגע אחד "ֲאֶשׁר ִיְשְׁלטּו 

ַהְיּהּוִדים ֵהָמּה ְבּשְֹׂנֵאיֶהם" )אסתר ט, א(.

בפסוק  הּוא"  "ְוַנֲהפֹוְך  של  המושג  התחדש  בפורים  רק  לכן 
במגילת אסתר )שם(.

אף אדם מאיתנו לא מסוגל באמת לראות את הרע שעומד מולו 
ולהאמין שאולי ממנו יצא טוב.

אנחנו קצת קטנים, קצת חלשים.

אומר לך הקדוש ברוך הוא: "תסמוך עלי, מה שנראה בעיניך 
רע, יכול להיות הסיבה לדבר הטוב ביותר שיכול לקרות לך.

קשה לך להשלים עם זה?

קשה לך להבין את זה?

שתה כוסית יין, טשטש קמעא את דעתך ותראה עד כמה אתה 
יכול להאמין גם בדברים המוזרים הללו".

במהלך כל השנה אנחנו לוקחים איתנו את הכח הזה להאמין 
הטובים  הדברים  הם  רעים,  להראות  שיכולים  הדברים  שגם 
ביותר שבעזרת ה' יתהפכו עלינו ועל כל ישראל, לטובה ולברכה.

ברוכים תהיו!

שני כי תשא י"ז אבדר תשפ"א

משהו שחובה לקחת מפורים לכל השנה 
כולה - מפתיע!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ואחד מן הספיחים שאנחנו לוקחים עמנו מימי הפורים למשך 
כל השנה כולה הוא: לא לקחת דברים מסוימים ברצינות.

וכלפי מה הדברים אמורים?

הפאשלות,  האכזבות,  בחיים:  לנו  שקורים  הרעים  הדברים 
לנו,  שיקרו  רוצים  היינו  שלא  והדברים  הבזיונות  הכשלונות, 
מה  גם  אלא  עין,  מהם  להעלים  רק  לא  לדעת  אמורים  אנחנו 
שלא ניתן להעלים ממנו עין, לקבל בקלות ולומר: "מה קרה? 

מקסימום זה לא המשהו שבאמת יהרוס לי את החיים".

גם כאשר אתה שפוי, ואתה מסתכל על דברים בצורה נכונה 



ואתה רואה, יש לך בעיה, תדע לקחת לעצמך קצת קלות ראש 
שתהפוך  הבעיה  לא  ולומר: "זו 
הבעיה  לא  זו  החיים,  את  לי 
הכל  העולם.  את  לי  שתהרוס 
יהיה בסדר, אנחנו נעבור את 

זה בשלום, שטויות!".

מימי  הראש  קלות  את  קח 
הפורים לכל השנה כולה, וכל 
דבר רע שעומד למולך, תזכור 
בפורים  שנצטווינו  כמו  שבדיוק 
להבין  בכדי  לשכרה,  קצת  לשתות 
שכל דבר רע שעובר עלינו, הוא יכול להיות טוב, כך גם היום, 
כאשר אנחנו בלי שתיה לשכרה, ובלי חג הפורים, יש לנו את 
אותו משא כבד שנשאנו על שכמנו, משא חיובי, משא שאיתו 

אנחנו צולחים את משברי החיים.

גם מה שנראה רע, יכול להיות טוב.

יורד  רע  דבר  "אין  ג(:  נא,  רבה  המדרש )בראשית  וכמאמר 
מלמעלה".

ורק  אך  יורדים  מהשמים  רעים,  דברים  יורדים  לא  מהשמים 
דברים טובים!

בעינינו  שנראה  מה  כל  איך  לראות  נזכה  כולנו  ה'  ובעזרת 
יותר  לטובים  החיים  את  לנו  הופך   – ומלחיץ  קשה  מפחיד, 

ומאושרים יותר, אמן.

ברוכים תהיו!

לשייש כי תשא י"ח אבדר תשפ"א

מתכון לאושר אמיתי, משהו מיידי!
שלום וברכה מורי ורבותי!

לכל  איתנו  לקחת  צריכים  שאנחנו  מפורים  נוסף  ספיח  ישנו 
השנה כולה.

הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לשמוח בפורים, להודות ולהלל.

אבל מהיכן הגיע הציווי של "ִמְשׁלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָתּנֹות 
ָלֶאְביֹוִנים" )אסתר ט, כב(?

שב ותשמח לבד. מה הקשר בין השמחה שלך לבין האחרים?

ניתן  לא  היא, לעולם  התשובה 
להגיע לשמחה שלימה אם אתה 
גם  שמחה  מאותה  מעניק  לא 

לאחרים.

להגיע,  ניתן  לא  לעולם 
השגרה,  גבולות  את  לפרוץ 
מבלי להפוך גם את האחרים 
הם  גם  שיוכלו  למאושרים, 
לפרוץ את גבולות השגרה שלהם.

ו  מ י ש לב טוב!ו

מה  לו  שאין  אחד  לאותו  רק  לאביונים  במתנות  מדובר  לא 
לאכול. אלא גם לחבר שלך, שיש לו מה לאכול והוא לא אביון 
– ואולי הוא אפילו עשיר יותר ממך – אבל חסר לו את היחס, 

חסר לו את החום ואת האהבה הזו.

יעשה לו טוב לראות שהשכן שלו, או החבר שלו, או בן המשפחה 
הרחוק שלו – חשב עליו והעניק לו.

שבועט  לאדם  מנות  משלוח  לשלוח  מצווה  שאין  ברור  הרי 

וכועס על משלוח המנות הזה, כי על ידי זה אתה מעורר סתם 
ריב ומדנים, ואולי אפילו יש בזה עבירה.

למי שולחים משלוח מנות?

לאדם שזה יעשה לו טוב על הלב.

אבל למה זה יעשה לו טוב על הלב? הרי הוא לא אביון.

למה אנחנו צריכים להעניק לחבר משלוח מנות?

מה התשובה?

אין אדם שהוא לא אביון ביחס לדבר טוב – ליחס טוב, לאהבה, 
למשהו חם שאתה יכול להרעיף עליו.

ואם אתה רוצה להיות שמח ומאושר באמת, קח את זה איתך 
לכל השנה כולה.

ובראש  אותם,  גם  ולהפוך  לאחרים  שלך  מהטוב  להעניק 
ובראשונה אותך למאושר לא פחות.

ברוכים תהיו!

רביעי כי תשא י"ט אבדר תשפ"א

מצביע בבחירות? מיהו הח"כ האהוב עליך 
במיוחד?

שלום וברכה מורי ורבותי!

אנחנו מתקרבים למועד הבחירות.

הגלגלים משומנים היטב, והעסק מתחיל להתחמם.

אשר  ככל  ל"ועשית  והדאגה  האהבה  מרוב  לפעמים,  ואנחנו 
יורוך" )עפ"י דברים יז, י(, מפספסים את המטרה.

אם אתה יושב מול חברים ובני משפחה מאמינים בני מאמינים 
בדיוק כמוך,

ומספר להם עד כמה חבר הכנסת הזה הוא מדהים ואין כמוהו 
בעולם,

לעם  ביותר  הטוב  האדם  הוא  הזה  הממשלה  ראש  כמה  ועד 
ישראל,

ובזה אתה בעצם "מצדיק" את בחירתם של חכמי ישראל בו 
כראש ממשלה ובהם כחברי כנסת –

אתה בעצם מפספס את העיקר.

כי אם אתה עושה את זה בגלל "ועשית ככל אשר יורוך", ואם 
לך  זה בגלל שאתה מאמין שגם אם אומרים  אתה עושה את 
על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל – אתה לא אמור 
באמת אפילו לדעת או להכיר את אותו חבר כנסת בעבורו אתה 

מצביע.

גם אם אתה צריך לעשות זאת בכדי לשכנע את האחרים, תמיד 
תוסיף בסוף את המשפט הבא: "אחרי הכל, אף אחד מאיתנו לא 
מצביע בגלל שנראה לנו שנכון כך לעשות. אנחנו עושים זאת 

אך ורק בגלל שגדולי ישראל כך הורו לנו".

בזה אנחנו מרוויחים שני דברים:

יצאה איזושהי  גם אם  דבר ראשון, 
תקלה מאותו אדם שלמענו הצבענו, 
אנחנו לא אחראים לכך, כי שמענו 

לגדולי ישראל.

כפי  שעשינו  מרגע  השני,  והדבר 
שיש  הרי  עלינו  ציוו  ישראל  שגדולי 

לך  מצווה יש  לך  יש  וכאשר  מצווה,  לנו 
ל שמירה, יש לך שכר כבר כאן בעולם הזה מעבר  כ ל



מה ששמור לך לעולם הבא.

גוררת  המצווה ו"המצווה  בקיום  אותך  שמלווה  השמירה 
מצווה" )אבות פ"ד מ"ב( – שייכים כבר כאן היום.

המדהימים  הכנסת  חברי  לכל  וההערכה  הכבוד  כל  עם 
והמיוחדים שלנו – ויש הרבה כבוד והערכה, ודווקא בגלל שיש 
הרבה כבוד והערכה – אנחנו לא מצביעים בגלל שאנחנו אוהבים 

אותם, אנחנו לא מצביעים בגלל שאנחנו מעריכים אותם,

אלא למרות כל הכבוד והאהבה וההערכה שיש לנו כלפיהם, 
אנחנו מצביעים אך ורק בגלל שכך הורו לנו גדולי ישראל. וזוכים 
בזכות זה לשלוות נפש אמיתית, לקיום מצווה גדולה ועצומה,

ויחד לקרב את גאולתם של עם ישראל.

ברוכים תהיו!

חמייש כי תשא כ' אבדר תשפ"א

מתכון בטוח לשלום בית ולחיי זוגיות 
מאושרים

שלום וברכה מורי ורבותי!

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו.

אותם  הם  שלהם,  המאושרים  שהרגעים  בתים  ישנם 
אחרים  על  שומעים  הם  בהם  ד רגעים  ע

כמה חייהם איומים ונוראים.

ואומר: "אין  לאשתו  פונה  הבעל 
כמוך בעולם, כי תראי איזו אשה 
רעה נמצאת מעבר לקיר הסמוך".

לבעלה: "אתה  אומרת  האשה 
בעולם, כי  ביותר  המדהים  הבעל 

חברה שלי בדיוק אתמול סיפרה לי 
מידי  ואפילו  אותה  משמיץ  שבעלה 

פעם חובט בה".

כאשר בני זוג נמצאים במצב של חוסר אונים, ותמיד הם חשים 
האחד כלפי רעהו את היחס המנוכר והרע ביותר בעולם, הם 

מצליחים לשמוח רק כאשר הם שומעים על רע גרוע יותר.

מה מבדיל בין בני זוג מאוכזבים לבין בני זוג מאושרים?

מה מבדיל בין בני זוג שכל אחד מסתכל על רעהו בתור 'האדם 
האחרון שבדור שהתחתן איתו', לבין בן זוג שמסתכלים האחד 
וזכיתי  ביותר,  והמוצלח  הראשון  'אתה  במחשבה:  רעהו  על 

להיות לך לאשה, או להיות לך לבעל'?

רבי שלמה זלמן אויערבאך זכר צדיק לברכה, שהיום חל יום 
פטירתו, כתב פעם מכתב לרופא בכדי להמליץ על אדם מסוים 

שיקבל אותו מעבר לשעות הרגילות של קבלת הקהל.

כאשר הוא בא לסגור את המעטפה, הוא נזכר שאינו יודע את 
שמו של הרופא. את שם משפחתו הוא זוכר, את שמו הפרטי 

הוא לא זוכר, והוא ניסה לחפש את השם בספר הטלפונים.

אותו אדם שהיה אמור להיעזר על ידו, האדם נשוא המכתב, 
התנצל ואמר: "כבוד הרב! לא משנה".

הפרטי  שמו  את  לרשום  יכול  אני  אם  הרב: "חלילה!  לו  אמר 
זה יראה לו הרבה יותר קירוב הדעת והוא יתייחס ביתר רצינות 

למכתב הזה".

אמר לו אותו אדם: "אבל אני חש שלא בנוח להטריח את כבודו 
מהסלון עד למטבח ולנבור שם בספרי הטלפון עד שימצא את 

שמו הפרטי של אותו דוקטור".

אמר לו רבי שלמה זלמן אויערבאך את המשפט הבא:

"יקירי! אם לא בכדי לעזור ליהודי, למה באנו לעולם הזה?".

אדם בעל שיעור קומה כמוהו, אדם עם עמל תורה כמוהו, יודע 
שלהשגות רוחניות ניתן גם להגיע בשמים.

לעולם הזה הגענו בכדי לעזור ליהודי, וזה מה שמבדיל בין זוגות 
מאושרים לאחרים!

לא  לעולם   – לתת  דעת  על  להעניק,  דעת  על  שמגיע  אדם 
מתאכזב.

בבית מלון אתה מגיע על דעת לקבל, לעבודה אתה מגיע על 
דעת לתת.

להיכן אתה מגיע כאשר אתה נוחת בבית בסיום יום העבודה?

האם למקום שבו אתה רוצה להעניק, או למקום שממנו אתה 
רוצה רק לקבל?

אם באת על דעת לקבל – מן הסתם אתה הולך להתאכזב.

אם באת על דעת להעניק – כל מה שתקבל יהיה בשבילך הפתעה 
גדולה ותרגיש שאין כמו רעייתך בעולם.

לאחר פטירת רעייתו של רבי שלמה זלמן אויערבאך, אמרו 
לו תלמידיו קודם קבורתה: "כבוד הרב! זה הזמן לבקש סליחה 

מהאשה".

הוא הגיע ואמר לה: "רעייתי היקרה! אין לי על מה לבקש ממך 
סליחה ומחילה, כי כל חיינו היו על פי השולחן ערוך. אבל בגלל 

שכך נהוג, אני מבקש ממך מחילה וסליחה וכפרה".

כי מי שמגיע על דעת לתת, לעולם לא מתאכזב, ולעולם אין 
רגעים של חוסר אושר בינו לבין רעייתו.

יהי רצון שנזכה ללכת בדרך הזו, ולהרבות אהבה ואחווה שלום 
ורעות מבית ומחוץ.

ברוכים תהיו!

ישיש כי תשא כ"א אבדר תשפ"א

למי צריך להעניק יותר, לרב גדול או לבחור 
ישיבה בתחילת דרכו?

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשת כי תשא.

רבי יצחק אלחנן ספקטור זכר צדיק לברכה, שהיום יום פקודתו, 
הזדמן פעם לאחת העיירות, כחלק ממסעו בזיכוי הרבים.

הדור,  מגדולי  אחד  ישראל,  מגדולי  אחד  שהוא  ידעו  כולם 
וכולם חפצו ביקרו.

זה  הוא  אני  הרב!  ואמר: "כבוד  ניגש  העיירה  של  העשיר 
שהתכבדתי על ידי כל בני העיירה לארח את כבודו בביתי".

בו  נתן  אלחנן  יצחק  מבט רבי 
ושאל: "אתה זוכר שלפני כארבעים 

שנה, כאשר נקש על דלת חנותך 
בחור ישיבה צעיר ואמר שאין לו 
נעליים, וביקש ממך זוג נעליים 
לבית  ללכת  שיוכל  בכדי  אחד 
סירבת  ובשלג,  בקור  המדרש 

לו?".

אמר לו אותו עשיר: "בוודאי שאני 



זוכר! למה מי הוא שאתן לו זוג נעליים משלי? נעליים עליהם 
עבדתי ועמלתי קשות, ואני יכול לקבל תמורתם זהובים רבים?".

אמר לו רבי יצחק אלחנן: "אני הוא אותו בחור ישיבה!

מי שלא ידע להעריך אותי אז, אני לא מוכן לקבל ממנו הערכה 
היום!

ידע להעריך  וגם היום  אני אלך לשמש של העיירה, שגם אז 
אותי במידה שווה".

בפרשתנו "ְוָנְתנּו ִאיׁש כֶֹּפר ַנְפׁשֹו ַלה' ִבְּפקֹד אָֹתם" )שמות ל, יב(.

כאשר אתה נותן, זהו כופר הנפש שלך.

אתה בעצם לא נותן – אתה מקבל הרבה יותר!

לא  בעצם  שאתה  היא,  עשיר  לאותו  חסרה  שהיתה  ההבנה 
עושה טובה לאותו בחור ישיבה כאשר אתה מעניק לו נעליים,

אתה עושה טובה לעצמך!

מנסה  שאתה  למה  ערך  שום  אין  זה,  את  מבין  לא  אתה  ואם 
לעשות עבור גדולי ישראל.

כי אתה בעצם לא מנסה להעניק, אתה מנסה לקבל.

אתה רוצה לקבל את הכבוד הגדול מאותו אדם גדול.

מבינים, מחזיקים, מחפשים דווקא את בחורי הישיבות הקטנים, 
מלוא  להם  ומעניקים  דרכם,  בתחילת  האברכים  את  דווקא 

חופניים.

ומשם זוכים לישועה גדולה בזה ובבא.

היומי  החיזוק  צוות  ומכל  ממני  ומבורך  שלום  שבת  ברכת 
העולמי האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא..

וברוכים תהיו!

מוצ"ש כי תשא כ"ב אבדר תשפ"א

יש צדיק אחד שלא הכרת, וזה עלול לגרום 
 לך אסון, מהיום מכירים וניצלים! 

מסר קריטי!
שלום וברכה מורי ורבותי!

הורים  להיות  ה'  בעזרת  נזכה  פיה  שעל  שלנו,  החינוך  שעת 
מחונכים ולחנך נכון את ילדינו.

מאוד,  שמאוד  משהו  שעשה  ששמענו  לילד  מתייחסים  איך 
אבל מאוד מאוד מאוד, לא מצא חן בעינינו?

מסופר שפעם ניגש אבא אחד למרן הרב שטיינמן, זכר צדיק 
וקדוש לברכה, ואמר לו: ר'בה! איום ונורא!".

שאל אותו כבוד הרב: "מה קרה?".

אמר לו: "הבן שלי מעשן סיגריות!".

הרב שטיינמן נזעק: "סיגריות"? "מה, בשבת?".

אמר לו: "לא, ביום חול".

אמר לו: "אה, אז מה צעקת?".

להבדיל אלף אלפי הבדלות, מתכוון להגיד לך הרב שטיינמן: 
נקרה  ביותר  הגדול  שהאסון  לפעמים  חושב  אתה  "יקירי! 

לפתחך, ובזה אתה הורס בעצם את הבן שלך.

ישנם אסונות הרבה יותר גדולים.

אל תנסה להפוך כל עכבר לפיל, אל תנסה להפוך כל בעיה קטנה 
למשהו איום ונורא.

והצדיק  והמדהים  החכם  שהוא  לזכור  תמיד  צריך  שלך  הבן 
ביותר בעולם מבחינתך".

ויותר מזה, אומר הרב גרשון אדלשטיין, שיבדל לחיים טובים 
וארוכים: "ילד לא אמור לחוש שיש אחריו או עליו ביקורת, הוא 
אמור להבין: אבא שלי ואמא שלי סומכים עלי בעיניים עצומות, 
וגם אם מעדתי פה ושם, הם לא הופכים אותי מצדיק לרשע, הם 

רואים אותי כצדיק שמעד".

בדיוק כפי שאם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אל 
בנך  י"ט ע"א(, כך אם ראית את  )ברכות  ביום  תהרהר אחריו 
שכבר  משום  בלילה  אחריו  תהרהר  אל  בלילה,  עבירה  עובר 

בלילה אתה אמור להאמין שהוא עשה תשובה.

כבר בלילה אתה אמור להצדיק אותו.

כאן  שיש  להבין  אמור  אתה  בלילה  כבר 
אותה  להפוך  ולא  פעמית,  חד  מעידה 

לבעיה, לא להפוך אותה לדרך.

כי אם אתה תאמין שמדובר בדרך 
אחריך  מיד  יאמין  שלך  הבן  רעה, 
שאתה צודק, וה' ירחם להיכן נגיע.

למרות  החינוך  את  מנצחים 
שלנו,  והנורא  האיום  בדור  הקשיים 

וזוכים לראות נחת מהילדים, לראות את 
כולם גדולים בתורה וביראת שמים טהורה, 

מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל.

ברוכים תהיו!

e@10001000.co.il להקדשת העלון לע"נ יקיריכם, או להבדיל לרפואה, להצלחה, לישועה ולכל עניין אחר, כתבו לנו


