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פרשת ויקרא 
 ט' באדר ב' התשע"ט

משנכנס אדר מרבין בשמחה
יכול לשאוב השפעה לכל  בכל חודש יש מהות שונה שמשפיעה על האדם, וממנה 

וראוי  בשמחה",  "מרבין  השמחה  היא  בו  מיוחד  היותר  הנושא  אדר  בחודש  השנה. 

להתבונן בנושא זה של השמחה בראי היהדות:  כשהאדם שמח פעמים רבות הוא צוחק. 

אם נשים לב ניַוכח שהצחוק שייך רק במין האנושי, לא בבעלי החיים, ואף לא במלאכים.  

מה זה בעצם צחוק? כשאדם שומע בדיחה או רואה דבר מצחיק שיכול להיות אפילו 

מצער לשני, הוא צוחק. מה גורם לכך? חכמי הקבלה מסבירים: אדם צוחק כי נברא בצלם 

ָחק" )תהלים ב, ד(.  ַמִים ִישְׂ שָּׁ ב בַּ אלוהים, והפסוק אומר על ה' "יוֹשֵׁ

כלומר שעניין זה שייך למימד העל טבעי, לא לעולם הטבע. כגון אם נבקש מאדם שיבוא 

סתם כך לרקוד, ודאי שיסרב. אך כאשר תחל שירה ברקע, אדרבא הוא מתחבר אליה. 

- שייכים לחוש הרוחני, שאדם שומע  והצחוק  כלומר שענינים אלו, הריקוד, השמחה 

מנגינה, נשמתו נזכרת בתענוג הרוחני ששמעה לפני שירדה לעולם, "שירת המלאכים", 

ולכן בשירה לא רק הנפש מתרחבת אלא גם הגוף מתחיל לזוז, לרקוד, נשמת האדם  היא 

כמו שלהבת, שמנסה להגיע כלפי מעלה רק כח המשיכה מפריע לה ומושכה כלפי מטה, 

כן גם קורה עם הנשמה שמתגעגעת למקום שהיתה לפני העולם הזה, מתחת לכיסא 

הכבוד ומשתוקקת לקרבת הקב"ה. 

בשביל להבין את מושג הצחוק, נביא דוגמא:  מספרים על יהודי אחד, שהתגורר בחו"ל, 

ובכל בוקר היה מנהגו לקנות אצל גוי אנטישמי קפה, במחיר של $3. 

את  לו  זרק  היהודי  יהודים,  שונא  אנטישמי  בגוי  ומדובר  היות  אך  בהכשר,  היה  הכל 

השטרות על הרצפה במקום לשלם לו ביד, והמוכר כל פעם התכופף ונטל את כספו.  יום 

אחד התייעץ הנוכרי עם חברו, וביקש עצה שתיפסק השפלתו. 

חברו הציע לו כך: "אם פעם הבאה היהודי ישלם לך בשטר של $5, תזרוק לו את ה$2- 

עודף לפניו- כך שגם הוא יצטרך להתכופף!". 

"זה רעיון טוב, איך לא חשבתי על כך" אמר הגוי, ואכן למחרת עשה הגוי את התרגיל 

ליהודי, זרק לפניו את ה$2- של העודף.  היהודי שראה זאת לא חשב פעמיים, הוציא 

מכיסו עוד שטר של דולר ואמר:  "תביא עוד כוס...".  כשמעמיקים חקר בבדיחה, למה 

אדם מרגיש צורך לצחוק, עולה כך: אנשים הולכים עם תכנית מסוימת, ומצפים שיקרה 

מתחילים  זה  ברגע  עליה,  חושבים  שלא  תפנית  יש  לפתע  אך  להיות,  שאמור  תהליך 

לצחוק. 

זה קורה גם כשהמצב לא נעים, למשל אם אנשים רואים אדם מכובד ולבוש יפה שלפתע 

נפל לבוץ, כולם צוחקים. למה לצחוק, הרי הוא נפל לבוץ? אלא, ההסבר שראינו דרך 

מסוימת, צפינו שכך זה ימשיך, וקרתה תפנית לא צפויה, בנקודה זו אנו מתחילים לצחוק. 

הוא מבין שדברים אמורים  קולט שאף אם  הוא שאדם  זה,  המסר שמסתתר מאחורי 

זה מה שהנשמה מרגישה בתת  יכול להתהפך,  להיות בדרך מסוימת, ברגע אחד הכל 

לטובה  להתהפך  יכול  הכל  צרות  שיש  שגם  שבצחוק,  השמחה  של  הזה  בזמן  הכרה 

ולברכה. 

נלמד מכאן, שכל דבר שאדם  ד(,  ב,  )תהלים  ָחק"  ִישְׂ ַמִים  שָּׁ בַּ ב  "יוֹשֵׁ נאמר  על הקב"ה 

חושב יכול להתהפך לכל כיוון, וזה גם נותן חיזוק לימים הקשים. וכמו שנאמר "תשועת 

ה' כהרף עין", ישועה יכולה לבוא בשניה אחת, או "מאין יבוא עזרי" )תהלים קכא, א( 

משום מקום, מ"אין" הקב"ה יושיע. שנזכה להפנים ולהתחזק באמונתו יתברך.

אתה מנהל טוב!
לאחר  סגירה,  סף  על  שעמד  בת"ת  היה  מעשה 
נותרה  לא  שלמנהל  עד  וקיצצה  קיצצה  שהממשלה 
ברירה כי אם לסגור את הת"ת לצמיתות. בצר לו עלה 
אל מרן זיע"א והודיעו בצער על הצעד אותו הוא עומד 
לעשות. אך מרן זיע"א, תפס את ידיו בחום והחל מדבר 
הילדים,  של  לרמתם  יורד  טוב,  מנהל  "אתה  לבו  על 
אלא  הת"ת  את  תסגור  אל  מגבוה,  עמם  מדבר  אינך 
תמשיך ותצליח כפי שעד ה' היה בעזרך, זכות אבותם 

מסייעתם, תמשיך ותראה שהכל יסתדר".
לאחר דברים כאלה יצא המנהל ממרן בצעדים נמרצים 
לעשות הכל כדי לשקם את הת"ת, הוא נטל הלוואות 
הת"ת  של  שמו  יצא  אט  אט  הת"ת,  את  שוב  ופתח 
אחד  זהו  שנה  עשרה  חמש  לאחר  וכיום  לתפארה, 

מגדולי הת"תים כיום המפורסם לשם טוב ולתהלה.

נסע במשאית אשפה לישיבה
פעם אחת נודע למרן זיע"א על בחור חלש בלימודים 
אשפה,  משאית  כנהג  תעסוקה  ומצא  ופרש,  ששנה 
עם  הלה  כשבא  לביתו,  שיבוא  מרן  הימנו  ביקש 
עמו  לנסוע  מעונין  שמרן  לשמוע  התפלא  המשאית 
הקדשים  מרן קדש  נסע  כך  יצא...  ממנה  הישיבה  אל 
עם אותו בחור במשאית האשפה, היישר אל הישיבה, 
הישיבה  ראש  לתדהמת  מהמשאית  יורד  הוא  כששם 
אליו אמר  ובפנותו  כחולם בהקיץ,  עיניו  ששפשף את 
קבל  צורה,  ובאיזה  אליך  לבוא  טרחתי  היאך  ראה  לו, 
גם אתה בחזרה את הבחור, על אף הכוחות שתצטרך 
להשקיע בו. לימים השתלם המאמץ שהושקע באותו 

בחור, וכיום הינו דיין חשוב.

תזהר מהרחוב
ומעניין כי בעינו החדה של מרן הבחין במתרחש בלבו 
של הבחור עוד בטרם נראו כלפי חוץ ניצני קלקולו, כפי 
שסיפר אחד המנחמים בימי השבעה: בבחרותי נבחנתי 
מרן  אל  כשהגעתי  מרן,  בנוכחות  המקרא  טעמי  על 
לקבל את ברכתו, סטר לי בפני משני הצדדים ואמר לי 
"תזהר מהרחוב שלא תיפגע!" לא היה לי מושג איך ידע 
מרן מהמתרחש בלבי, למרות שכלפי חוץ עדיין נראיתי 
כבחור ישיבה לכל דבר, אך מבפנים הייתי רקוב ועמדתי 
אותי  שמנעו  אלו  הם  מרן  של  דבריו  ורק  עול,  לפרוק 
מלהתדרדר בכל פעם שעמדתי על פי המדרון התלול 

שקרץ לי ברחוב. אינני יודע היכן הייתי היום בלעדיו.

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


איך להתלונן )ב(
קבעו  גדול  כלל 

אל  המידות:  חכמי 

חברך  את  תוכיח 

באופן אישי! אל תתקוף את האישיות שלו! כבר הזכרתי כלל זה בנוגע לגישה 

אל הילד, ובאותה מידה עלינו לנקוט כלל זה בגישתנו לכל אדם בכלל ולמחנך 

בפרט. גם אם באמתחתנו תלונה מוצדקת - לא נאשים אותו, משום שכתוצאה 

מהאשמה כזו יהיה הפסדנו כפול: את דברי הביקורת הוא מן הסתם לא יקבל, 

יכעס עלינו על  הוא  ובנוסף לכך  יחפוץ לשמוע חסרונות על עצמו?!  מי  שכן 

שפגענו בו והעלבנו אותו, ומי יודע אם מרירותו לא תתנקם בילדנו?!

שהיא;  כמות  העובדה  את  נספר  הבעיה.  על  אפוא  נתלונן  בעיה?  התעוררה 

הילד מתלונן, שכך וכך היה הסיפור. לא נציג זאת כבעיה שלנו, כי לנו אין שום 

בעיה, אלא שהילד מתלונן, ובאנו להתייעץ מה ניתן לעשות כאן. כלומר: ניגש 

אל המורה כשותפים - שנינו כאחד מעוניינים בפתרון הבעיה, בלי שנטיל את 

האשמה על איש.

סיפר לי ידיד: ״מורו של בני שגה שגיאה חמורה בהסברת קטע מסוים בגמרא, 

כפי הנראה, אינו מתכונן לשיעורים ברצינות הראויה; אך חששתי, שאם אעיר 

לו על כך ישירות, ייפגע מאד; אי לכך כאשר פגשתי אותו, אמרתי לו כביכול 

עקשנויות  כאלו  לאחרונה  לו  יש  שלי;  לילד  קורה  מה  יודע  ׳אינני  תומי:  לפי 

מוטעית!  כל־כך  בצורה  הזאת  המשנה  את  להסביר  מתעקש  הוא  מוזרות! 

כיצד מחוויר  עיניי קלטתי,  בזווית  יש לפעמים עקשנות כה משונות!  לילדים 

הוא קמעה. מיד קלט, שהוא זה אשר הכניס את הפירוש המשובש לראשו של 

הילד, אך בשבריר שנייה התעשת והצטרף לדברי, בפלטו בגמגום־מה: ׳כן... יש 

להם עקשנויות כאלו... לפעמים...״׳

תלמידיו  שוב  יידבקו  לבל  להתכונן,  היטיב  ודאי  הבאים  השיעורים  לקראת 

בכאלו עקשנויות מוזרות...

הגאון הגדול ר' משה פיינשטיין זצ"ל - י"ג באדר התשמ"ו
פוסקי  מגדולי  היה  ה'תרנ"ה,  באדר  בז'  נולד  פיינשטיין  משה  הרב 

ההלכה החרדים לאחר השואה, כיהן כיושב ראש מועצת גדולי התורה 

של 'אגודת ישראל' בארצות הברית, וראש מתיבתא 'תפארת ירושלים' 

בניו יורק.

ביותר  והמשפיע  הבולט  החרדי  כפוסק  מוכר  היה  פיינשטיין  הרב 

כולו  היהודי  בעולם  הופצו  בהלכה  תשובותיו  אלפי  הברית.  בארצות 

בין היתר הוא דן בתשובותיו  ורוכזו בסדרת הספרים "אגרות משה". 

בבעיות טכנולוגיות מודרניות, רפואה והלכה, ובשאר בעיקרי היהדות.

היה מגדולי הדור ונערץ על רבים. על מצבתו נכתב בין היתר: "עמוד 

ההוראה, גדול הדור, אב לחכמים, ראש המדברים לכל דבר שבקדושה, 

קץ,  אין  ובסבלנות  וגבורה,  באומץ  ותבונה,  בחכמה  הדור  משא  נשא 

בכל אשר פעל ועשה, הדריך הנהיג הורה ולימד, מסר נפשו להעמדת 

בספריו  תורה  של  אוצרות  אצר  ימיו  כל  מעמלו.  לו  שעלתה  האמת 

התורה  בלמוד  חדש  אור  והעלה  משה"  ו"דברות  משה"  "אגרות 

ומבטח  משענת  חיים.  תורת  המבקש  לכל  ההלכה  מקור  ובהבנתה. 

להם בעבודת השי"ת. השפיל והמציא עצמו לכל נזקק ונדכא לשמוע 

לצרכיהם, להשתתף בצערם ולסעדם, ונקש על דלתי רחמים בתפילתו 

חכם  וטהור,  קדוש  עשוק.  כל  להציל  בגיבורים  לב  אמיץ  לישועתם. 

ועניו, אהוב למעלה ואהוב למטה ומקובל לכל".

הוציא לאור את ספרו ההלכתי "אגרות משה" )תשעה כרכים( המכיל 

הלכתית,  בפסיקה  דרך  אבן  שמהוות  הלכתיות,  תשובות  מכתבי 

ספר  לאור  הוציא  כן  כמו  החדשות.  לבעיות  ההלכתית  ובהתייחסות 

"דברות  של  כרכים  ומספר  ואגדה,  דרוש  בענייני  משה"  "דרש  בשם 

משה", הכוללים שיעורים על המסכתות הישיבתיות בתלמוד.

נהג מדי שבת אחר הצהרים לסעוד  זצ"ל  הגאון רבי משה פיינשטיין 

סעודה שלישית בישיבה ולומר פרקי תהלים. באחת השבתות, והוא 

הילד  קל.  בפגור  לקוי  שהיה  ילד  בו  התבונן  תהלים,  אמירת  באמצע 

נגש והטה את ספר התהלים של רבי משה פיינשטיין לצד ימין, אולם 

רבי משה המשיך לומר את הפסוקים. או-אז הטה הילד את הספר לצד 

שמאל, אך רבי משה המשיך באמירת התהלים. לקח הילד את הספר 

והפכו לגמרי, ורבי משה, אינו מפסיק מאמירת התהלים.

חש אחד האנשים שיש לשים קץ לענין. פנה לילד והעיר בכעס: "די, 

מספיק! תן לראש הישיבה להתפלל!" פנה רבי משה אל האיש ואמר: 

"הוא רק משתעשע עמי, ואני נהנה מכך. אני אוהבו כאילו היה בני". ואז 

חיבק רבי משה את הילד ונשקו.

נפטר בי"ג באדר ב' ה'תשמ"ו. נקבר בהר המנוחות בסמוך לקברו 

של רבי אהרן רוקח, האדמו"ר מבעלז זיע"א.

  "ויקרא אל משה" )א, א(.
שציווה  למלך  משל  חז"ל:  דרשו  א'(  פרשה  רבה  )ויקרא  במדרש 

לעבדו: בנה לי ארמון נאה!
בנה  העבד ארמון מפואר, ועל כל דבר ודבר שהיה בונה, היה כותב 
את שמו של המלך, על כל הכתלים היה מוטבע שמו של המלך, וכן 

על כל העמודים, היה חקוק שמו של המלך.
כאשר הושלם הארמון, נכנס המלך לתוכו, וראה שעל כל דבר ודבר 

שבו כתוב עליו שמו!
התפעל המלך מאד ואמר: את כל הכבוד הזה עשה לי עבדי הנאמן, 
ואני אשכון בפנים בתוך הארמון והוא יעמוד מבחוץ? קראו לו שיכנס 

לפני ולפנים!
כך גם בשעה שאמר לו הקב"ה למשה: "עשה לי משכן" על כל דבר 
ודבר שהיה עושה, היה כותב עליו "כאשר צוה ה' את משה", אמר 
מבחוץ?  והוא  מבפנים  ואני  משה  לי  עשה  הזה  הכבוד  כל  הקב"ה: 

קראו לו שיכנס לפני ולפנים! לכך נאמר: "ויקרא אל משה".

"אדם כי יקריב מכם קרבן לה'" )א, ב(.
מבאר רש"י, מדוע נאמר כאן לשון "אדם"? אלא ללמדנו כשם שאדם 
הראשון לא הקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו 

מן הגזל!
מעשה שהיה ברבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה"חפץ חיים", שהוזקק 

לכתוב דבר מה והביאו לו נייר לכתיבה.
חשש החפץ חיים מאד שמא נייר זה יש בו ספק גזל, על כן, סירב 

לקבלו עד שיתנו לבעליו סך של שתי פרוטות!
רבנו – תמהו העומדים סביבו – ודאי הבעלים מוחלים על סך פעוט 

זה...
לא ולא – אמר החפץ חיים – מסך פעוט של שתי פרוטות גזולות, 
עלול להיברא מלאך חבלה שבכוחו להפוך על פניהם את כל חומותיה 

של העיר פטרבורג!

ואם מן הצאן קרבנו מן הכבשים או מן העזים..." )א, י(.
יש להבין – אמר החיד"א – הרי הפסוק פתח ואמר "ואם מן הצאן 
צריך  ומדוע  בעיזים,  או  בכבשים  שמדובר  בוודאי  כך  ואם  קרבנו" 

הכתוב לפרט זאת בפירוש?
אלא – תירץ החיד"א – ה"כבשים" אלו הצדיקים התמימים שבבני 
ישראל שעושים רצון אביהם שבשמים ללא כל פניות ואילו ה"עיזים" 

אלו העזי פנים שבבני ישראל...
לפני  שווים  שלימה,  בתשובה  שבו  אם   – ואלו  שאלו  בא,  ללמדנו 

המקום! גם הכבשים וגם העיזים ראויים להיות קרבים לפני ה'!
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