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מגילת אסתר
בראי הפרשה
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פנינים מגדולי ישראל לפורים
סיפור לשבת

כגמול עלי אמו

המגיד מדובנא זצ"ל, ר' יעקב קרנץ, כותב בספרו 'אמונה ובטחון': 
"כמו שהבורא יתברך שלם בתכלית השלמות ולא צריך דבר 
אשר ישלימהו, כך הנבראים לידו חסרים בתכלית החיסרון עד 
אשר לרגע לא יוכלו להתקיים בלעדי עזר ושפע מאת המקיים 
אותם". אנחנו חסרים בתכלית החיסרון ולא יכולים להתקיים 
שניה אחת בלי השפע המתמיד מה', כל רגע אנחנו צריכים 
את התמיכה און ליין מה', אם ה' יעזוב אותנו רגע אחד, "ְבֶּרַגע 
ָקטֹן ֲעַזְבִתּיְך ּוְבַרֲחִמים ְגּדִֹלים ֲאַקְבֵּצְך" )ישעיה נד, ז(, לכן צריך 
לדעת שהקב"ה כל הזמן מקושר איתנו, ואדם צריך להבין שאם 
ה' כל רגע משפיע מטובו עליו, זאת אומרת שהוא מנהל את 
כל החיים שלו, "וכשהאמונה תקועה בשלמות בלב האדם שאין 
לו שום חיות כי אם שפע הנשפע עליו מלמעלה", זה לא כמו 
שאדם ממלא טנק דלק ויש לו עכשיו 80 קילומטר לנסוע, כל 
רגע ה' צריך לתדלק אותך ואם לא אתה נעצר, הרגליים לא 

יעבדו, הידיים, הראש לא יעבוד.
"וכך משליך עצמו עם כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו להליכות 
הגוזר", אדם צריך להרגיש: אם ככה אתה מחיה אותי כל רגע, אז 
אני זורק את כולי עליך, "כתינוק המוטל בחיתולו", כמו שתינוק 
לא אומר לאמא שלו 'זוזי את מפריעה לי'. "מקושר שאינו יכול 
לנענע ידו ורגלו עד שאמו לא מנעת לו ידו ורגלו". "כגמול עלי 
אמו" - ככה גם אני, אני לא יכול להתנגד למה שאתה ה' רוצה. 
אם נעשה משהו בעולם, זה מה שה' רוצה ולי אין שום אפשרות 

להתנגד או לריב עם המצב הזה.
ממשיך הרב "וזה מה שנאמר )ברכות ג.( שמשמרת האחרונה 
תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה", חז"ל אומרים 
שהגלות )המשולה ללילה ושעות חשיכה( מחולקת לשלושה חלקים, 
שלוש משמרות, המשמרת האחרונה זה 'תינוק יונק משדי אמו 
ואשה מספרת עם בעלה', הסוף של הגלות, זה כשאדם ירגיש 

שאת הכל הוא יונק מה' יתברך כמו תינוק.
לכן אומר המגיד מדובנא, אם אדם מרגיש שהוא מושפע ישירות 
מהקב"ה וכל מה שקורה סביבו הכל זה מה', הן לטוב והן לרע, 
אז השכינה הקדושה שנקראת 'אשה יראת השם' הולכת לספר 

לקב"ה 'ראה איזו בריאה בראת בעולם'. כמה זה מרגש את מלכות 
שמים כשאדם מראה אמונה, שאדם קורה לו משהו והוא אומר 
'ה' אני יודע שזה אתה'. הן ברווח והן בהפסד, הן בכישלון והן 
בהצלחה הכל זה רק ה' בשפע ישיר. זה סוף הגלות שלנו, וזה 
שהגמרא אומרת "מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח, יחזיק 
באמונה יתרה", כמה שיש לאדם אמונה צריך להוסיף עליה עוד.
אומר ר' אליעזר פאפו "ומה תפארת לו לאדם לעבור על פשע 
אפילו במשרתו, ולא יקפח פרנסתו, ויזכור כי גם הוא עבד נרצע 
לעבודת ה', ואינו עושה אחד מאלף ממה שמוטל עליו לעשות", 
יש לאדם משרת, והוא משלם לו משכורת בעוד המשרת עושה 
כנגדו, אסור לך לגעת לו בפרנסתו, כי גם אתה עובד אצל ה', אם 
ה' יום אחד יפטר אותך, יבוא איתך במידת הדין מה יהיה איתך? 
ואם תאמר 'אבל הוא עושה נגדי', זה גם השפעת ה' לטובתך. 
לכן ממשיך הרב, "ובאופן שמתנהג עם אשתו ומשרתיו מודדים 
לו ומתנהגים איתו מן השמים", זאת אומרת שבשמים רוצים 
לבדוק איך להתנהג איתך, בסלחנות, ארך אפיים, לימוד זכות, 
לכן בודקים איך אתה מתנהג עם הסובבים אותך, "ואשרי איש 
שיהיה זיכרון זה בין עיניו תמיד... ויהיה עובר על פשע וירוויח 

שיעבירו לו על כל פשעיו".
אומר רבנו הבעל שם טוב הקדוש, לפעמים לאדם יש כל מיני 
נפילות בעבודת ה', לא קם לתפילה, לא בירך, ביטל תורה, דיבר 
לשון הרע וכד' אבל אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, אפילו 
אדם חולה, "חולת אהבה אני" - רש"י אומר חליתי מאהבה 
אליך ה'. אם יקום ויחזיק במקל, מה מחזיק אותו? "בא חבקוק 
והעמידם על אחת", רק המקל הזה - האמונה מחזיקה אותך, 
אם אתה תלך עם המקל הזה בחוץ אז "וניקה המכה", אומר 
ה' 'אני מחזיק אותך', אומר הבעל שם טוב, "כמו שהכלב בורח 

מהמקל למרחוק".
כמו שאומרים בפסח "ואתא חוטרא והיכה לכלבא", המקל נותן 
מכות לכלב, "כן ממש דבר זה ע"י האמונה בבורא יתברך שהוא 
אחד יחיד ומיוחד, היה הווה ויהיה, ולית אתר פנוי מינה ומסובב 
כל עלמין ומלוא כל הארץ כבודו", אדם שהולך בחוץ עם הידיעה 
הזאת שמלוא כל הארץ כבודו ואין פינה בלי ה', "ע"י זה יסתלק 
מן האדם הסטרא אחרא וכוחותיו הרעים בחינת ואתא חוטרא 

והכה לכלבא".
שבת שלום! אייל עמרמי
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" הדרך הטובה ביותר לשמוח, היא לשמח משהו אחר

מש מש נכנס אדר מרבין בשמחה מסתובבים הילדים בבית ומזמזמים. 
מדוע לא יחול פורים פעמיים בשבוע מאחלים בעלי החנויות למראה 

החנות המלאה. )היה סגר לא? ......(  
ידוע, שבית שמח הוא אחד הנתונים החשובים בחיים של כל אחד מאתנו.  
השמחה משולה לחתיכות ברזל המחזקות את עמודי הבטון עליהם נשען 
הבניין.  ילדים שגדלים בבית שמח יגדלו למבוגרים שמחים ואופטימיים.  
המחקרים מציינים כי אנשים שמחים ואופטימיים, מאריכים ימים, מחלימים 
מהר יותר ממחלות. שלמה המלך אומר במשלי  "לב שמח – ייטיב גהה 
ורוח נכאה – תייבש גרם". רבנו בחיי מוסיף – "ברבות השמחה יתחזק 

הכוח השכלי שיש בנפש ויהיה מוכן להשיג המושכלות".
מה זה אומר "בית שמח? האם זה בית שכל היום דולקים בו שירים על 
הווליום הכי גבוה? האם זה בית שעל כל בקשה או משאלה של הילדים 
ההורים מסכימים ומאשרים? או אולי זה בית שההורים שם אף פעם 
לא צועקים והילדים בו רק אומרים תודה וכן ובסדר מבוקר ועד ליל… 

ברור שלא!
בית שמח הוא בית שיש בו אווירה של שמחה, של נועם, של נינוחות 

חיובית ואנרגיה טובה. איך יוצרים זאת?
להפסיק לקטר, להתחיל להודות - במקום להתלונן על דברים גרועים 
שקרו לנו במהלך היום ננסה להתמקד דווקא בדברים הטובים שקרו לנו 
היום. זה לא חייב להיות זכייה בלוטו, אלו יכולים להיות גם הדברים 
הפשוטים ביותר שקורים בשגרת היום יום שלנו. כשנתחיל להתמקד 
בדברים האלו, לספר אותם לאחרים ולהודות עליהם . כשתהיו שמחים 

ומודים  כל הבית יהיה שמח.
נסו למצוא את הדברים שגורמים לכם שמחה וסיפוק, זה לא חייב להיות 
חופשה בהרי ההימליה. אלו יכולים פשוט להיות הדברים הקטנטנים האלו 
ביום יום שעושים את ההבדל בין הנאה ושמחה לחוסר סיפוק ותחושת 
תסכול. זה יכול להיות זמן איכות על כוס קפה. קריאה שממלאה אתכם. 
קנייה של משהו קטן לעצמיכם או לבית. העיקר דאגו לשמח את עצמכם 
בדברים שעושים לכם טוב. דאגו גם לספק לילדים שלכם מה שעושה 
להם טוב, גם אם זה לא תמיד נח לכם.  גם אם אינכם מבינים מה משמח 
בזה. כמובן כל עוד זה לא נוגד את הקו החינוכי רוחני של הבית כמובן. 
כמה נחמד וחשוב לשבת עם הילדים בבית ולתת להם פשוט לשפוך 
אירועים קטנים שגרמו להם שמחה. הנהגות בבית שהם אהבו ושמחו בהם. 
זה לא רק כדי שאתם תדעו מה משמח אותם, אלא כשמציפים אירועים 
משמחים, זה מענג והלב שוב מתמלא שמחה. מהשיחות הללו תרוויחו 
קשר מגדל. כשהילד שלכם ירגיש שאתם כהורים גם שמחים  עם הדברים 
שמשמחים אותו. הוא ירגיש שאתם המבוגר המשמעותי עבורו, והוא יסמוך 
על ההחלטות שלכם, גם אם זה לא תמיד עולה בקו אחד עם הנוחות שלו. 
זו גם הדרך להכניס אהבה לתורה, לחיי המצוות, ליראת השמים. שהדברים 
תמיד יהיו עטופים בשמחה ובחוויה. בית שמח הוא בית שהילדים מרגישים 
מחוברים אליו. וכשלילדים טוב בבית,  קל להנחיל להם את הערכים 

שאנחנו מאמינים בהם.
כשלילד טוב בבית, הוא מגיע רגוע ונינוח לבית הספר, ואז ההישגים 
הלימודיים שלו יהיו טובים. נאמר במסכת פסחים שחייב אדם לשמח את 
בני ביתו ברגל, ומשמח כל אחד במה שמתאים לו. סוד השמחה הוא על 

ידי זה שישמח את בני ביתו. כי מי שמשמח – שמח.
קחו טיפ אחד שהכי מדבר אליכם ואמצו אותו. ברור לי שכבר תתחילו 

לראות שינוי לטובה. פורים שמח!

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות.
zkl55848@gmail.com

נכתב ע״י ז. קליין מייעצת חינוכית
סמינר "הר חומה"

על פי החינוך
לגיל ההתבגרות
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מגילת אסתר - אמונת חכמים?

ראינו במהלך סיפור המגילה, שגזירת השמד נגזרה 
על עם ישראל בגלל חוסר באמונת חכמים, שלא צייתו 

להוראתו של מרדכי היהודי - לא להשתתף במשתה אחשוורוש. והתשועה 
הגיעה על ידי שתיקנו פגם זה, ונשמעו להוראתו של מרדכי להתקבץ בתפילה, 

אף על פי שבמבט אנושי היה נראה שמרדכי אשם בכל מה שקרה...
אמונת חכמים היא אחת מיסודותיו של העם היהודי. מעלתם הנשגבה של 
חכמי ישראל מתאפיינת בדעת תורה ובכשרונם האדיר לראות בשכל ישר 
את הדברים. העצה שלהם היא לא רק עצה נכונה, אלא היא מבחינת "צדיק 
גוזר והקב"ה מקיים". על פי זה ניתן להבין את הנאמר בתורה: "לא תסור 
מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", מפרש בִסְפֵרי: אפילו נראה בעיניך 

שהשמאל הוא הימין והימין הוא השמאל, שמע להם.
יתכן בהחלט שעד שלא יצא הדבר מפי החכמים, היה הימין ימין והשמאל 

 , ל א מ כפי שהדברים אמנם נראים. אך מכיון שאמרו על ימין שהוא שמאל, ש
נהפך הימין להיות שמאל, מכיון שכך גזר 
הצדיק, וממילא הקב"ה מקיים.

מסופר על שני בחורים שבאו 
ללמוד  הברית  מארצות 
בישיבת מיר בליטא וחלו 
קצרה  נדירה.  במחלה 
המקומיים  הרופאים  יד 
מלהושיע, ולכן שלח אותם 
הגאון רבי ירוחם זצ"ל משגיח 

הישיבה, אל אחד מגדולי הדור שישאלוהו אודות רופא הנמצא  
באזור מגוריו. לפני שיצאו לדרכם הזהירם רבי ירוחם שיתייעצו עם הרב 
ההוא בכל פרט ולא ימרו פיו חלילה. השניים יצאו לדרך, וכשהגיעו 
אל מקום מגורי הרב פנו אל בית הרב, וקיבלו ממנו הוראה מפורשת 
שאם ירצו הרופאים לנתחם אל יסכימו בשום אופן שיתבצע הניתוח 
אלא על ידי רופא פלוני. אחד מהם ציית להוראות והתעקש לקבל 
את הטיפול אך ורק על ידי הרופא שאמר לו הרב, ולאחר זמן הבריא. 
אבל חברו - כשבא לקבל את הטיפול במחלתו, נעדר הרופא ההוא 
מהמקום, אי לכך אמר שהוא רוצה להמתין עד שיחזור. השפיעו עליו 
הרופאים שיפנה אל רופא אחר שכן לא כדאי לדחות את הטיפול, 
מה גם שהרופא השני אף הוא רופא מצוין. הדברים השפיעו עליו ולמרות 
אזהרת הרב הסכים שהניתוח יתבצע על ידי הרופא השני. אחרי שלושה 

ימים נפטר הבחור. 
מספרים תלמידי ישיבת מיר שבמשך חצי שנה בסיומה של כל שיחה שאמר 
רבי ירוחם בפני בחורי הישיבה, היה מזכיר את השניים שנסעו להירפא, והיה 

מסיים בזה הלשון: זה ציית וזה לא!
אומר החפץ חיים: "יש בחיי האדם רגעים אשר הוא נאלץ להחליט בענין 
מסוים ואינו יודע מה להחליט ויש ענין הנוגע לו עד נפש, ומי שאינו יודע 
מה לעשות, הוא בא לידי יאוש. והנה לוחש לו אחד על אוזנו: "הרי תוכל 

לשאול בעצתו של ה' יתברך בכבודו ובעצמו".
"איככה אּוכל?" ישתומם האדם, ובאמת, אומר החפץ חיים, ניתנה אפשרות 
זו לכל אדם ואדם! יש לנו תורה הכוללת תשובות על כל השאלות שבעולם. 
הפתרון שמוצאים אותו בתורה הוא עצת ה'. יש לדעת שמלבד המצוות 
הכתובות בתורה, רשומות שם גם עצות, עצות מנוסות, וכשם שהתורה נצחית 

גם עצתה היא נצחית".
רבי אלחנן וסרמן זצ"ל מוסיף משל ציורי: הרי שבא אליך ראובן ואומר לך 
שנתלכלכו פניך, ולעומתו שמעון מכחישו ואומר שפניך נקיים לגמרי. מה היית 
עושה? אתה ניגש לראי ונוכח לראות בעצמך עם מי הצדק. והנה התורה היא 
הראי הבהיר שלנו שהכל משתקף בה, וכשיש ספקות ומתגלים חילוקי דעות, 
יש להתבונן קודם כל מה כתוב בתורה. התורה נקראת "תושיה" מפני שהיא 

העצה היחידה לאומה הישראלית, וכן לאיש ישראל כפרט - בכל השאלות.

יין ישמח לבב אנוש?

בשולחן ערוך נפסק, "חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע 
בין ארור המן לברוך מרדכי )או"ח סי' תרצ"ה(. ובתהילים 
)קד( נאמר "יין ישמח לבב אנוש", היין מביא את האדם לידי 
שמחה. נלמד מעט על היין והאלכוהול והשפעתם על האדם:

שתיית 100-150 מ"ל יין ביום מאזנת את רמת הכולסטרול 
בדם, מחזקת את כלי הדם, נוגד להזדקנות רקמות הגוף ועוזר 

במניעת מחלות לב. בנוסף, מסתבר, שיין משפר את חילוף 
החומרים של הגוף, משפיע חיובית על מאזן המינרלים בגוף, עשיר 

בויטמינים C ו-B ומינרלים )מנגן, מגנזיום, יוד, טיטניום, קובלט, קליום, 
רובידיום, זרחן( שמנים אתריים, אנטי-אוקסידנטים ושמנים מורכבים.

אך לפני שנשתה לשכרה יש כמה דברים שכדאי לדעת:
האלכוהול מגיע לשיא השפעתו רק לאחר כ20-30 דקות משתייתו. אבל 
מי שאינו מכיר זאת, שותה בתחילת הסעודה כוס יין או משקה חריף אחר, 
וכשנוכח לאחר חמש דקות שהמשקה כמעט לא השפיע עליו, סבור הוא 

שעליו לשתות עוד כוס כדי לקיים את המצווה. והנה עוברות עוד חמש 
דקות ועדיין הוא מרגיש רק מעט סחרור ולא יותר, ועל כן עולה בדעתו 
שהוא מוכרח לשתות עוד כוס מלאה. כעבור עוד חמש דקות, אף שהוא 
כבר מתחיל להרגיש שמח, מכל מקום כדי לקיים את המצווה בשלמות 
הוא סבור שעליו לשתות כוס רביעית. וכל זאת תוך פחות מעשרים דקות. 
ואז פתאום האלכוהול עולה לראשו, והוא עוד מנסה לשלוט בעצמו, אבל 

מהר מאוד נופל שיכור כלוט, מתגולל בקיאו, וכדי ביזיון וקצף.
לכן העצה הראשונה היא להמתין בין כוס לכוס, ובמיוחד למי 
שאינו רגיל לשתות בשאר ימות השנה. בנוסף, עם השתייה 
כדאי גם לאכול, בצורה כזו היין יספג טוב יותר, וההשפעה 

של האלכוהול תהיה מתונה יותר.
בנוסף שימו לב! במינונים גבוהים היין פוגע בריאה וכן 
גורם לריקבון בקיבה, בנוסף כל תופעות הלוואי הנובעות 
משימוש באלכוהול )צירוזיס, השמנה, לחץ דם גבוה, סרטן 
קיבה, אוסטאופורוזיס( – למרות שהנזק מהיין פחות מהנזק 
ממשקאות חריפים אחרים )ערק, וודקה, קוניאק וכו'(. התועלת 
מהרכיבים החיוניים של יין מנוטרלת בקלות ע"י האלכוהול הנמצא בכל 
טיפה של יין. בנוסף, אל תשכחו, שהדרך להתמכרות לאלכוהול מתחילה 

ממינונים קטנים. תמיד.
אצל אנשים צעירים היין פוגע באיברי מערכת העיכול, במיוחד הלבלב 
וגורם לדלקות, פוגע בלב, בכבד וייצור דם במח העצם. לדוגמא, עד גיל 

3 כוסית של 30 מ"ל עלולה להרוג את הילד.



פנינים מגדולי ישראל לפורים

רבי יוסף שאול נתנזון נכנס פעם בפורים לבית המדרש, וראה אדם אחד שהיה 
עשיר מופלג ולמדן גדול, יושב ועוסק בתורה. ניגש הרב אליו וביקש ממנו 
לחזור לביתו "מקומך היום לא בבית המדרש, אלא בביתך ליד קופה גדולה של 

מעות, לפתוח ידך ולתת צדקה לעניים".

***
שנה אחת, שלח אחד הנגידים בקהילתו של רבי שלמה קלוגר, משלוח מנות 
לרב וצירף לה סכום גדול, שהיה כפול ומשולש מכפי שהיה נוהג תמיד, הדבר 
היה לפליאתו של רבי שלמה והוא הניח את הכסף בצד, בהחלטה להשיב את 

הכסף הנוסף בהזדמנות הראשונה.
לא עברו ימים ארוכים, והעשיר בא לבקש מרבי שלמה שיעניק לו הכשר על 
משקה שהביא מחוץ לארץ. נמנע רבי שלמה מלהשיב מיד וביקש מהעשיר 
שהות של כמה ימים בטרם יעשה כדבריו. בינתיים קרא הרב למשמשו וביקש 
ממנו לבדוק את הענין בחשאיות, וכפי ששיער, עלה פקפוק על כשרות המשקה. 
מהר רבי שלמה לשלוח מברק אל רב העיר בה יצרו את המשקה, והלה התחקה 
אחר חומרי היצור, ורק לאחר חיפוש מחופש גילה כי המשקה אסור בשתיה.

שיגר הרב מכתב אל רבי שלמה והתפלא "וכי נביא אתה או בן נביא"? השיב 
לו רבי שלמה וכתב "לא נביא אני, ולא בן נביא אני" אלא שכאשר קיבלתי את 
משלוח המנות בפורים וראיתי את הסכום הגדול ששלח לי, הבנתי שברצונו 

לשחד אותי ולבקש ממני לאחר מכן דבר מה.
ואמנם מיד לאחר הפורים בא לבקש ממני הכשר על המשקה והבנתי כי הוא 
מנסה להערים עלי ולכן החלטתי לגלות את עורמתו. התפעל הרב מראיתו של 

רבי שלמה ואמר: עליו אמרו חז"ל "חכם עדיף מנביא".

***
סיפר יהודי שלמד בישיבת "קול תורה", כי בכל שנותיו בישיבה לא ראה מעולם 
את ראש הישיבה רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל, כועס, אלא פעם אחת בלבד. 
בחור בישיבה חמד לצון, וכתב מודעה גדולה בנוסח של "כל נדרי" בסגנון של: 
"כל ליצנותא ושטותא ובדיחותא, כולם שרויים לך, מחולים לך, אין כאן לא 

ולא  עוון". רבי שלמה זלמן בראותו את המודעה, תלש אותה, חטא 
ירד לחדר האוכל שם אכלו הבחורים אותה שעה, 
והחל לצעוק עליהם בקול גדול: "וכי כך עושים 

בני ישיבה? כך מדברים?!".
הדבר נחרט בזכרונם של בני הישיבה לדורות, 
כי ימי הפורים אינם ימי ליצנות והוללות, 

אלא ימי שמחה של תורה.

***
מעשה התרחש פעם במוצאי פורים. צעיר 
נכנס לחדרו של מרן הרב שטיינמן,  שיכור 

ובמעמד האברכים השמיע צעקות רמות. אחר כך החל לשבח את הרב בהפלגה 
יתירה. הרב שטיינמן סובב את הראש לקיר ולא רצה לשמוע את נאומו של הצעיר.
הנוכחים גררו אותו החוצה, אך הרב לא היה רגוע מכך, וחקר שמא קרה לו 

משהו בעת הגרירה – אולי קיבל מכה וכדומה.

*** 
סיפר רבי שמשון פינקוס זצ"ל: אחד הסיפורים המופלאים ששמעתי מיהודי 
עולה מרוסיה, אירע בשנות החמישים, כאשר סטאלין ימ"ש העליל על הרופאים 

היהודיים שבכוונתם להרעיל את כל אזרחי רוסיה.
אביו של אותו יהודי שהיה רופא במקצועו, יצא מביתו ונעלם. מאז לא היתה 
לבני הבית כל אפשרות לשוחח עם שכניהם, כולם פחדו להיות עמם בקשר, 

מאימת השלטונות, והם הפכו למנודים בקרב כל מכריהם.
לאחר שנתיים כשהגיע חג הפורים ורצו לשלוח משלוח מנות, ראו שאין להם 
למי לשלוח. ואז אמרה האמא כך: "מאחר ואין לנו מי שיקבל את משלוח המנות, 
הבה נשלח את משלוח המנות להקב"ה. והרי למשלוח מנות נדרשות שתי מנות, 

ולנו אין אלא מנה אחת – עוגיה?!" תמה בנה הקטן.
"אבל יש לי פתרון" – הוסיף הבן ואמר בשמחה. "אבא אמנם תמיד היה מחנך 
אותנו לקיים את הפסוק 'עבדו את ה' בשמחה'. אך כעת הלב עמוס ברגשות 
כבדים ולא ניתן לשמוח. נרטיב אפוא את אותה עוגיה בדמעותינו, ואז נקבל 
מאכל שמברכים עליו שתי ברכות: 'בורא מיני מזונות' ו'שהכל נהיה בדברו'"...
והנה אך סיימו 'להכין' משלוח מנות מיוחד זה, ובדלת הבית נשמעת דפיקה 
ואבי המשפחה נכנס הביתה!עוד קודם שניגשה האם לקדם את פני בעלה, היא 
נעמדה ואמרה לבנה: "אנו שלחנו משלוח מנות להקב"ה, והנה לפנינו משלוח 

המנות שהוא יתברך שלח לנו בחזרה".

***
את הסיפור הבא סיפר הרב זילברשטיין שליט"א במהלך שיעורו:

שמענו פעם על יהודי בעל-יכולת המעניק מהונו בנדיבות לבחורים שנכנסים 
לביתו במהלך יום הפורים כדי להתרימו עבור תורה וחסד, אבל יש לו תנאי אחד: 
לא מקבלים כסף לפני ששותים כוס מלאה ודקה... מה לעשות, היהודי נהנה 
לראות את ה'חברה' משתנקים ומאדימים, שלא לדבר על מה שקורה אחר כך...
אז ליהודי הזה, ואולי לעוד יהודים כמוהו, כדאי לקרוא ברצינות את הסיפור 
הבא – מעשה אמיתי שיכול להזכיר סיפורים משנים קדמוניות על צדיקים 
שהסכימו לשים עצמם ללעג וקלס כדי להשיג כסף לפדיון שבויים, רק שהפעם 

הסיפור הזה מסתיים קצת אחרת.
ששה בחורים מישיבה בארה"ב הנתונה בקשיים כלכליים, נקטו יוזמה מיוחדת. 
הם פנו ליהודי עשיר שהתגורר באזור הישיבה, וביקשו להתרימו עבור הישיבה. 
העשיר, ממש כמו בסיפורים, החליט לחמוד לו לצון. לתרום לישיבה כנראה לא 
ממש בער לו, אבל להשתעשע למראם של בחורים הקופצים בבגדיהם לבריכה 
הקרה שבחצרו בעיצומם של ימי החורף, ועולים משם רועדים מקור – בהחלט 
התחשק לו. הוא אמר להם, שעל כל בחור שיקפוץ לבריכה בבגדיו, הוא יתרום 

סכום של 1000 דולר לישיבה.
הם נענו לאתגר במסירות נפש, ובזה אחר זה קפצו לבריכה הקרה. בעל-הבית 
עמד בדיבורו ורשם להם צ'ק בסכום נכבד של 6000 דולר, אותו מיהרו לתת 

בשמחה של מצווה להנהלת הישיבה.
הבחורים מצידם עשו מעשה נעלה של הקרבה למען החזקת תורה, אבל אותו 
עשיר לא זכה שכספו – שנתרם בצורה מבזה שכזו – יסייע לישיבה. בעצה אחת 
עם רבני הישיבה החליטו בהנהלה לקרוע את הצ'ק לגזרים... תרומה עבור החזקת 
תורה נותנים מתוך אהבה לתורה, כבוד לתורה, ומה שקרה כאן היה בדיוק 
ההיפך. זהו כסף של 'בזיון התורה', וכסף כזה אינו ראוי שיחזיק לומדי תורה.
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במשך כמה שנים אני שם כסף מזומן שנשאר לי בצד, ואני מניח אותו בארנק 
שאני מחביא אותו במנורה בחדר. הסכום שהצטבר שם במשך הזמן היה 

בסביבות 40 אלף שח.
אשתי התחילה לנקות את הבית ביום רביעי ותרמה את המנורה לארגון חסד 
מסוים. ביום שישי בצהריים רציתי לשים שם עוד כסף והנה אני רואה שאין 

מנורה. בדיוק ביום לפני זה בהשגחה מאת השם יתברך שמעתי שיעור של 
הרב אייל עמרמי על אמונה ובטחון. אמרתי לעצמי בלב תודה בורא עולם, 

עכשיו תראה שאני מאמין בך ויודע שהכל ממך לטובה.
אחרי שבוע מתקשרים מאותו ארגון חסד, והבחורה שלקחה את המנורה 
היתה בדרך עד אלי להחזיר לי את הכסף והתקשרה בשביל לשאול מה את 
הכתובת שלי. ככה זכיתי גם לעמוד בנסיון, לא לכעוס ולשמור על שלום 
הבית, וגם השם יתברך זיכה אותי לקבל את כל כספי בחזרה מבלי שעשיתי 
דבר כדי להחזירו. תודה לבורא עולם ולרב שמזכה אותנו בנקודות האלה 

בחיים שעל פי זה אנחנו חיים.

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו!
במייל: b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629
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רבי ישראל הופשטיין מקוזניץ זצ"ל

רבי ישראל מקוזניץ נולד באפטא שבפולין והיה מתלמידי המגיד ממעזריטש 
ור' אלימלך מליזענסק. חיבר ספרים רבים בנסתר ובנגלה, היה בעל יסורים 
גדול, אך עמד בהם בגבורה, כשנשאל כיצד הוא מצליח להתמודד למרות כל 
הקשיים היה מעודד את חסידיו ואומר "וכי מה יש לי לסבול את הרגע שעבר? 
כבר עבר. את הרגע שיהיה? עוד לא הגיע, אין לי אלא לסבול את הרגע עכשיו, 
רגע אחד - אני לא יכול לסבול?". רבי ישראל ייסד את חסידות קוזניץ בה 

שימשו אדמורים רבים עד השואה.

* * *
עני ואביון היה ר' משה אשר התגורר בכפר סמוך לעיר קוז'ניץ. בכל פעם היה 
מגיע בפורים לקוז'ניץ כדי לשמוע את קריאת המגילה מפיו של הרב הקדוש 
רבי ישראל מקוז'ניץ זכותו יגן עלינו .פורים אחד שמע ר' משה את קריאת 
המגילה מפיו של הרבי וחש עונג רוחני עצום. כשניגש לרבי לברכו בשלום, 
שאלו הרבי: "הרי אתה מתגורר קרוב אלי, ומדוע לא הבאת לי משלוח מנות?"

ר' משה שתק. תמיד היה עני מאד, אך בזמן האחרון מצבו החמיר ובביתו אין 
לחם לתת לילדים, ומנין ישיג כסף למשלוח מנות? אמר לו הרבי: "בוא עמי 
לביתי ותטעם 'משקה', הן פורים היום". הלך ר' משה לבית הרבי ושם ישב 
עם בני החבריא קדישא, כשהוא טועם מן היי"ש ומהמטעמים שעל השולחן. 
כשיצא מבית הרבי היה לבו שמח על שזכה לשבת עם בני החבורה הקדושה.

למרות הקושי, החליט ר' משה להתעלם מהעוני והמצוקה ופשוט לשמוח. 
הוא הלך לבית הגביר סוחר היינות, וביקש בהקפה יין טוב, שהרי פורים היום. 
אחר הלך למוכר הפירות וביקש בהקפה תפוחים טובים, שהרי פורים היום, 
וכולם נענו ונתנו לו. מיד שב בשמחה עצומה לבית הרבי ונתן לו את משלוח 
המנות. "מעתה תביא בכל שנה משלוח מנות בפורים" ברכו הרבי, ור' משה 

יצא לשוב לביתו.
בדרך נזכר בבני ביתו הרעבים ואמר: "אשמח גם אותם, הרי פורים היום". הלך 
למוכר היי"ש וקיבל יין, אחר כך אל האופה וקיבל לחם. בחנות אחרת קיבל 
מעט דגים מלוחים, ומיהר לביתו כשידיו מלאות כל טוב והוא קורא בשמחה: 
"פורים היום! אכלו ושתו בשמחה!" בני הבית ראו את אשר הביא עמו, סעדו 

את לבם והחלו לרקוד כשהשמחה וההודיה לה' מרקיעה שחקים.
לפתע נשמעו דפיקות על הדלת. בפתח עמד גוי פצוע כולו. בני הבית טיפלו בו 
במסירות והאכילוהו. הוא סיפר להם כי בנו הכהו והשליכו מביתו. כיון שהצילו 
את חייו, הלך עימם ליער והראה להם אוצר כסף גדול שביקש להוריש לבנו, 

אך עתה החליט לתת להם אותו במתנה.
כעבור ימים אחדים מת הגוי מן הפצעים, ור' משה הלך ליער, נטל את האוצר 
והתעשר מאד.ומאז, מידי שנה, היה ר' משה בא בפורים אל המגיד מקוז'ניץ 

ונותן לו משלוח מנות ביד רחבה, בשמחה ובטוב לבב!
גדולה ונשגבה היא שמחת הפורים, שממנה זוכים יהודים לשפע של ברכה, 
ישועה ונחמה. הבה ננצל את היום הגדול ונזכה לברכה והצלחה ברוחניות 

ובגשמיות לכל השנה כולה!
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אדר מרבים משנכנס משנכנס 
בשמחהבשמחהאדר מרבים 

הוא - שיכור, היא - מלכה

היא - בת אביחיל, הוא - מארבעת המינים

הוא - מזלו דגים, היא - מתכת זולה

היא - פסולת החיטה, הוא - התנזרות מאכילה

היא - פור, קפד זנבו והוא בן ארי

היא - מעיל, הוא - חודש בשנה

הוא - תיכנן להתנקש בחיי המלך, היא - שדה תעופה בארצנו

הוא - שמח, היא - קול הסוס

חידות חידות 
הוא והיא, הוא והיא, 
או שינוי או שינוי 
אותיות אותיות 

יש לי בשבילכם שתי בשורות:רב הקהילה כינס את עשירי הקהילה ואמר להם:
הכנסת החדש.האחת, ברוך ד' נמצאו הכספים לבניתו של בית 
הכיסים שלכם.הבשורה השניה, שהכסף נמצא עמוק בתוך 

איזו שאלה לא שואלים 

בחנות עתיקות?

מה חדש?...

בכיר חמס הופצץ ביום 

הולדתו...

דובר צה"ל שלח לו מזל"ט

משיב הקבצן: פתחתי עוד סניף....אבל למה צריך את הכובע השני?מתפלא האיש ושואל, כובע אחד אני מבין, על המדרכה ולידו שני כובעיםאיש אחד הולך ברחוב ורואה קבצן שישוב 
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מראות חגיגות פורים
במוסדות כאייל תערוג
)על פי ההנחיות בשטח הפתוח(

עקב הביקוש הגדול לדירות באזור בית הכנסת
רחוב ההר מן ההר )שלב ב׳( והגעה של משפחות חדשות

 כל המעונין למכור/לשכור
יפנה לגבאי בית הכנסת נתנאל 050-6785912



זמני  תפילות  ושיעורים
7

17:10 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:00 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

13:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

14:00 מנחה מנין א  

14:30 שיעור מוסר  

15:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

17:40 )בשקיעה( שיעור הלכה  

18:10 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

18:30 )לאחר ערבית של מוצ"ש( אבות ובנים                    

פעילויות לנשים בשבת

13:00 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

13:00 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:20 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      17:20

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב

20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים

21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

21:30   ביה"כ המרכזי, רחוב הקטלב הר גילה

18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

22:00  ביה"כ "קול יעקב", רחוב הנביאים 22, מודיעין

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

מוצ"ש

יום שני

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:
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