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 תרמו ל 
למצוות מתנות לאביונים 

בו ביום.
 אנו עוזרים למשפחות במצוקה כלכלית

  לצאת מהמשבר אליהם נקלעו, 
 בעזרת ליווי של אנשי מקצוע, 
  בניית תכנית הבראה, הדרכה

  וסיוע נלווה בהתאם לצרכי המשפחה.   

 תרמו היום למקימי למצוות
  "מתנות לאביונים", 

אנו נתרום בשמכם בו ביום.
התרומה מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46
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פרשת תצווה

גליון פורים מיוחד



משה שילת

בשבת זכור ובפורים עסוקים כולנו במחיית זכרו של עמלק, הסבא רבה של 
המן. "ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי אובד", עמלק הוא הגרוע ביותר, 
ושנה אחרי  יום  יום אחרי  ולמחותו,  קיים  לזכור שהוא  עלינו  חסר תקנה. 
שנה. רק לעתיד לבוא ימחה שמו לגמרי, הקדושה תנצח ויהיה "השם שלם 

והכסא שלם".

אשר קרך בדרך
עם ישראל יוצא ממצרים והעולם כולו משתומם מהפלא העצום, "נמוגו כל 
יושבי כנען", ואז בא עמלק ומצנן את ה"אמבטיה הרותחת", את ההתלהבות 

וההתפעלות מהיהודים ואלוקיהם, ונלחם בישראל.

ליצר הרע ישנם ביטויים שונים: כנגד אדם שכלי היצר מתלבש בלבושים של 
שכל ומפריע לו להתאחד עם חכמת ה'. אדם רגשי נמשך לרגשות הקשורים 
ביטויי  כל  כנגד  אבל  ה'.  מעבודת  האדם  את  ומבלבלים  הזה  לעולם 
יכול להפריע, "כהמס  גילוי אלוקי, בטל היצר ולא  היצר, כשמגיע 
דונג מפני אש". הקדושה היא רותחת - "ה' אלוקיך אש אוכלה 
הוא" וכשהוא גלוי הכל נמס. הכל, חוץ מעמלק! כאשר אדם 
נותן לקדוש ברוך  'לצאת ממצרים', כשהאדם  ומצליח  רוצה 

הוא למשוך אותו ולהתעלות, פתאום עמלק עלול להופיע.

עמלק לא מקשה קושיות שכליות וגם לא מחפש ריגושים של 
העולם הזה. "מידה אחרת יש בו", הוא פשוט מ־ק־ר־ר, "אשר 
קרך בדרך". אל תתלהב יותר מדי! ולמה באמת לא להתלהב? 
כל  ספקות שמכלים  ספקות,  נולדים  ומהקרירות  לא מתאים...  זה  ככה! 
חלקה טובה ושאינם נובעים מהוכחות או תובנות עמוקות אלא סתם כך. 

שהרי "עמלק" בגימטרייה "ספק".

שורש הרע
הקרירות הזו היא שורש הרע. ישמעאל מתרגז מהאיסור "לא תגנוב", עשו 
ה'".  ל"אנכי   – לעיקרון  מתנגד  לעומתם,  עמלק,  תרצח";  מ"לא  מוטרד 
"ראשית גויים עמלק" מייצג את הפגם השורשי, את ההפך הגמור מהקדושה.

אותה.  לצנן  מנסה  פשוט  הוא  בקדושה.  לו  מפריע  מה  מסביר  לא  עמלק 
יהודי מרגיש שה' מלא את  עמלק לא נהנה מהרע אלא רק מפריע לטוב. 
העולם, שיש השגחה פרטית על כל אדם בכל עת, ואילו עמלק מכניס בלבו 
את הקרירות, את ההרגשה שאין צורך להתלהב כל כך, שאפשר להתייחס 

אל הדברים בפחות רצינות.

אחר כך, באים מצדו של עמלק ספקות, חששות – 'אולי'..., 'שמא'. אפילו 
באור האלוקי  להכרה מלאה  מגיע  יהודי  ביותר, כאשר  הגבוהים  בשיאים 
השופע עליו, גם אז מתייצב עמלק בדרך – בקשיות עורף, הוא עדיין לוחש 

'שמא כל זה טבע, אין אלוקות בעולם'.

תמחה!
המן הרשע היה ביטוי חד של סבו עמלק. שנאתו ליהודים תהומית ועמוקה, 
"שנאה לשמה", הוא היה הראשון שהעז להציע בקול רם: "להשמיד להרוג 
ולאבד את כל היהודים"! המן היה מעדיף לעקור את הקדוש ברוך הוא מן 
העולם, ומפני שאין הוא מסוגל לכך, הוא פונה אל נציגי הקדוש ברוך הוא 

עלי אדמות – עם ישראל.

הוא רוצה לחסל אותנו, וגם לנו אין שום אפשרות אחרת מלבד למחות את 
זכרו לחלוטין. הדרך היחידה מולו היא ב'אמונה עיוורת', בעקשנות בלתי 
זכר  את  ולשכנע. תמחה  לקרב  ולהסביר,  להוכיח  ניסיונות  בלי  מתפשרת, 

עמלק. לא תשכח.

חג הפורים, החג של המלחמה בעמלק, איננו רציונאלי, ומהותו של היום 
היא "עד דלא ידע" – למעלה מהדעת. כי את עמלק לא ניתן לנצח על ידי 
לשכל,  מתייחס  שאיננו  במישור  אליו  לגשת  מוכרחים  ושכנועים.  טענות 

אלא דוחה ומאבד אותו מכל וכל.

כל עוד יש רע עצמותי בעולם, העולם עוד לא שלם. רק כשמוחים את הרע, 
את זרע עמלק, הכיסא שלם והשם שלם, ונוצר עולם אחר, עולם בו "ה' אחד 

ושמו אחד".

ראש בקיר

פרשתא  להאי  לה  פתח  מנחלאות  אהרן  רבי 
מהכא )פתח את דרשתו מכאן(:

אמר רבי עדי רן: "איזה כיף להיות יהודי".

תא חזי )בוא ראה( כמה גדולה זכותא דעדי רן 
דאמר "איזה כיף להיות יהודי".

שנברא  מיום  עברו  ודורות  שנין  אלפי  דכמה 
רן  זה, עד שבא עדי  ולא נאמר משפט  העולם, 

משנקין ואמר "איזה כיף להיות יהודי".

ומה חידושא הוא? חידוש גדול הוא.

"עבדו  משיחא  מלכא  דוד  אמר  כבר  ואמנם 
ואמר שלמה המלך בחכמתו  ה' בשמחה",  את 
כי אין טוב כי אם ישמח אדם בכל עמלו, ואף 
להיות  גדולה  "מצוה  כתב  מברסלב  נחמן  רבי 
בשמחה תמיד", אלא ד"איזה כיף להיות יהודי" 

חידוש גדול הוא!

דכמה וכמה דורות אמרי אינשי ביידיש "שווער 

צו זיין א ייד", דהיינו "כמה קשה להיות יהודי!"

ועוד כמה ביטויים של קרעכצין )דהיינו אנחות( 
"אוי"  כגון  )אומרים היהודים(  יהודאי  אמרינן 

וכגון "אוי וו יי איז מיר".

כיף  "איזה  בו  שנאמר  זה  בדורנו  שזכינו  עד 
להיות יהודי!".

ב  ו  ט  איזה  אמר:  דלא  וראה(  )בוא  חזי  ותא 
יהודי,  להיות  ח  מ  ש  מ  כמה  או  יהודי,  להיות 

אלא "כיף".

)הם  בהו  דאית  ביטויי  אינון  השאר  דכל  ואף 
ביטויים שיש בהם( אמת ואית בהו )ויש בהם( 
שמחה, אלא ד"כיף להיות יהודי" דרגא אחרינא 
היא )היא דרגא אחרת(. מאי כיף? כיף שמחה 
יתירה אית ביה! שמחה דלעילא מן הדעת היא. 
או  בגן?"  כיף  "היה  לינוקא:  אינשי  כדאמרי 
דטבריא",  בימא  כיף  "היה  מטיילים:  דאמרו 

"היה מ ה  ז ה כיף ! כיף כפיקו!"

ואם נבוא לעיין בדבר, מה שייכות כיף אית ביה 
להיות יהודי? סוד אית ביה, דדווקא כיף קאמר. 
שצריך יהודי להשתדל להשריש בלבו ובלב בניו 
שכל התוירה, מצוות, עבודת ה', עמל בתוירה, 
שמירת  עיניים,  שמירת  תחנונים,  תפילות, 
כשרות,  חגים,  באב,  ט'  סוכות  פסח  הלשון, 
בה"ב,  תענית  החושן,  קצות  מצוות,  דקדוקי 
תרומות  גדליה,  צום  לבנה,  קידוש  יומי,  דף 
לחוויה  ומצטרפים  הולכים  כולם  ומעשרות, 

אחת של להיות יהודי. ולהיות יהודי זה -

כ י ף!!!

להיות  כיף  "איזה  דמשפט  גדולתא  היא  ודא 
יהודי" ודו"ק.

איזה כיף להיות יהודי
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מה נשים אמורות 
לעשות בפורים? שאלה:

הרבנית אורה רבקה וינגורט
לקריאת  < לשמור על הקטנים, כאשר האחרים הולכים 

של  ולא  )לנשים,  הנשים  קריאת  את  להספיק  ואז  המגילה, 
שירים  עם  המשפחה,  עם  קטנה  סעודה  לאכול   > נשים...(. 
באופן  ולסדר  המתוקים,  מכל  תחפושות  להוריד   > וריקודים. 
להוציא   > המטמון'.  את  'חפש  בלי  למחר,  הבגדים  את  סביר 
מגש ועוד מגש של חלות למשלוחים, בדיוק בזמן לפני שיישרף, 
להעביר לקירור, לעטוף בצלופן, שיישאר טרי לבוקר. < להכין אוכל 
לנצל את רגעי   > לסעודה, שיהיה מספיק לכולם בשפע, כיד המלך. 
מוקדם,  לקום   > פנימה.  בבית  ומתאים,  כך טבעי  הכל  החצות, במקום 
להתפלל שחרית בנחת, לפני כל המולת היום. < להלביש את כל הסדרה, 
לחפש, לאפר, ולחפש את הנעל האבודה. < לרוץ להספיק קריאת מגילה, 
 > 'מבצע מגילה'.  יצאו לקריאה שניה ושלישית במסגרת  לפני ששוב 
לגמור להכין את כל משלוחי המנות, וגם את הפתקים עם התוכן )אוף, 
למה שוב ברגע האחרון?( < תוך כדי,  להתחיל לענות לדפיקות בדלת. 
למשלוחים.  שונים  ליעדים  הילדים  את  לשגר  מנות,  משלוחי  להחליף   >
לזכור את כל מי שזה ישמח במיוחד, ולא לשכוח אף אחד, שלא ייפגעו. < לגמור להכין 
את האוכל לסעודה.  < לחלק מטבעות לכל פושט יד ודופק )כולל דמי פורים לילדים(. 
<  להמשיך  ישיבה שבאים לקבץ.  ומזונות לקבוצות בחורי  יינות  ושוב  לסדר שוב   >
לדאוג לכל צרכי הילדים.  < להספיק לקפוץ להורים. < ועוד לא דברנו על הפנטוזים. < 
להכין קרעפלאך אמיתיים במקום לקנות. < לעלות עם הילדים לכל השכנים הלא דתיים 

בבניינים הסמוכים. < לאכול משהו בנחת.

וחזרה למציאות.

 < לערוך את השולחן לסעודה. < להגיש את האוכל מהר לפני שישתכרו וכבר לא ירצו 
לאכול שום דבר. < לדאוג לקטנים שיאכלו גם משהו נורמלי היום. < לסדר למי שמבקש 
לקיים "עד דלא ידע" בשינה, ד' אמות פנויים. < לפנות מנה ראשונה ולהגיש קערות מרק 
)זהירות על הילדים!( < להספיק ליטול ידיים לפני השקיעה. וגם להתפלל מנחה, הלא 
 זה עת רצון. < לצנוח כמה שעות אח"כ על ספה במבט מזוגג של "מאיפה מתחילים?"

פינוי הבקבוקים. שטיפת הרצפה. זריקת שקיות האשפה. השכבת הילדים )שכבר נרדמו 
עם התחפושות(. מיון ערמות משלוחי המנות. < ומחר עבודה כרגיל...

בקיצור, מה נשים אמורות לעשות בפורים? 

אפשר  ידע"  דלא  ש"עד  להבין   > המטורף.  המרוץ  בתוך  לשמוח  לשכוח  לא   >  
שסביב. בכאוס  החוגג  ה',  לרצון  הזה  ביום  והתמסרות  השליטה,  בשחרור   לקיים 

אודה על האמת, מסיבות נשים לא מדברות אלי, ועוד פחות מזה שתיית יין. < מעדיפה 
בארמון  והפשוטה,  האמיתית  והשמחה  הסוערים,  הריקודים  המתוקים,  הסודות  את 

שב"ה נקרא ביתי.

הרבנית נעמי שפירא
בין  הוא  פורים 
היותר  החגים 
לבנות.   מתסכלים 

שהבנים  לנו  נראה 
חוגגים ואנחנו כבולות.

אז אפשר אחרת.

מאוד  היא  השכרות  חוויית 
בגלל  היתר  בין  מורכבת. 
נסתרים  שהשיכור מגלה צדדים 
הרבה  שליטה.  ללא  כל,  לעיני  שלו  מהאישיות 
בעיקר  וזה  תמיד.  לא  אבל  מרומם,  זה  פעמים 
מקום מאוד לא מוגן בנפש. ויש את היום שאחרי 

פורים...

גם  לחוויות מרוממות  להגיע  יכולות  בנות  בעיניי, 
בלי שכרות, ובלי "לשלם" את מחיר השכרות, אם 
הן לא לבד. אפשר להתכנס יחד, חברות, ולהחליט 
שאנחנו חוגגות ביחד את החג. לא רק באוכל, אלא 
גם בדברי תורה, בדיבורים היוצאים מן הלב על קרבת 
אלוקים, על כמיהה, על תפילה, על הנס המופלא של 

היום.

אם הסביבה היא שמורה, והתנאים צנועים, אפשר גם 
צריך  כזה  במקרה  להשתחרר.  כדי  להשתכר, 

מישהי  הבנות  את  שמלווה  להקפיד  מאוד 
פיקחת ובוגרת, כי שכרות מציפה לעתים 

להיזהר  מאוד  וצריך  קשים,  דברים  גם 
בה.

השכרות  שאלת  איננו  בעיניי  העיקר 
את  ביחד  לגלות  ההזדמנות  אלא 
הפלאיות  ואת  האחווה  את  השמחה, 

של פורים.

ברוממות  להיעשות  יכולות  הנוספות  החג  מצוות  גם 
מושקעים  מהלב  מנות  משלוחי  נשי.  ובטעם  רוח 
לאנשים קרובים או רחוקים. לשמח אנשים שקשה להם 
או שאין להם משהו שלנו יש, ריקודי שמחה במקומות 

שיש אפשרות כזו, וכן קריאת מגילה בהודיה גדולה.

פורים שמח!

yes we can

make our 
home great 

again



 אז איך זה להיתקע
בפורים בבסיס

גד מכטה. גדוד שמשון )אוג'08( 
אשר ישלטו

קריאת המגילה... כל מחלקת הביינישים עם עוד כמה נספחים שומעים את 
הקורא, שאיכשהו הספיק להכין קצת את קריאת המגילה.

פתאום המפקד עולה בכריזה: "כל הפלוגה! לעמוד עם ציוד ווסטים במרכז 

העניין  מה  לבדוק  הלך  המפקדים שאיתנו  אחד  בשקט.  כולנו  הפלוגה!". 

בעקבות זריקות אבנים.ואנחנו ממתינים. הוא חזר והודיע שהעניין רציני ויוצאים לפעילות מיידית 
באסה. באמצע המגילה. מה כבר ביקשנו? לחגוג פורים בשמחה?!

ואז חשבנו... שבעצם זה העניין של המגילה - אשר ישלטו היהודים!
היהודים המה בשונאיהם".ישר יצאנו כולם, שמחים, שרנו שירה סוחפת לעבר הציוד: "אשר ישלטו 

נועם סלוצקין
 מחוץ לגדר

בזמן  אחרת  מחלקה  עם  לגדר  מחוץ  למשימה  אותי  סינג'רו 
שכל המחלקה שלי יצאה הביתה. בסוף יצא לטובה כי בזכותי 

הם שמעו מגילה.

יוחנן לנדאו

חייל שחר משרת ברבנות של חיל האוויר ממח"א 111

שירו בקול

רציתי לשתף אתכם בהרגשה שלי בחג פורים בבסיס.

לדבר  שותף  ולהיות  הפורים,  בחג  בקריה  בבסיס  להיות  זכיתי 

המרגש הזה שנקרא "מבצע מגילות ומשלוחי מנות". זכיתי להיות 

שותף ולרוץ להספיק לקרוא עשרות פעמים)!( את המגילה להמון 

לא  שממש  חיילים  שהו  בהן  בעמדות  וגם  הכנסת  בבית  חיילים, 

יכלו לעזוב את העמדה שלהם אבל מאוד רצו לשמוע על המגילה 

כל  בסיום  היהודי.  העם  של  וההיסטוריה  התקופה  סיפורי  ועל 

קריאה זכיתי לחלק משלוחי מנות לכל אחד.

זכיתי להיות חלק מהדבר הגדול הזה! נכון שלא הייתי בבית עם 

נכון  הכי  הדבר  את  עושה  שאני  הרגשתי  אבל  והילדים,  אשתי 

ואמיתי שמצפים מחייל ברבנות, כי אם לא עכשיו אז מתי?!

מו"ר  רכזי  לנו  שיש  העצומה  החשיבות  את  מתמיד  יותר  הבנתי 

ומש"קי דת. איזו הרגשה של שליחות נפלאה!

בשנה שאחריה התחננתי לקחת חלק במבצע בפעם השניה, ובעזרת 

השם גם השנה!

שילה שלמה שראל
בתפקיד  שליחות נפלאה מ"כים  קורס  גמרתי  פורים  לפני  כחודש  שעברה  ויצאתי להכנת סגל לקראת תחילת בשנה  של מ"כ טירונים בהנדסה קרבית,  המחלקה  את  שאקבל  לי  נודע  כשבועיים  לאחר  רק הביינישים במחזור הבא ושהם מתגייסים בתאריך י"ב באדר, ערב המחזור.  מתגייסים  שלהם  המחזור  חברי  ששאר  למרות  אסתר,  ומהרגע שפגשתי ולפורים - לדבר טוב ומשמח, ההפך המוחלט מטבע העולם. אני לא התחלתי לחשוב כיצד להפוך את הכניסה הזו לצבא - ישר ליום צום בי"ד באדר וגיוסם הוקדם עקב פורים...תענית  קרו מאליהם  כאילו  השתפר, וממש התבאסתי, אך אז קם אחד החיילים שלי ואמר - "אני יודע לקריאת המגילה. הגיע מישהו שלא באמת ידע לקרוא את המגילה את הצום עברנו במנוחה, ואז כשהגיעה העת ונכנס החג התכנסנו את החיילים הביינישים זיהיתי את שמחת החיים שלהם ולא דאגתי.מצאתי פתרון, אך הדברים  ורק  המשיך  הכל  מאז  בשמחה!".  ואקרא  הקריאה,  ובריקודים את  בשירה  נורמלית  לא  בצורה  שמח  עשו  הללו  אתר לשמיים! אין על השמחה שפותרת כל בעיה בכל זמן!לאחר התפילה, ולמחרת בסעודה בכלל הם הרימו את כל הבסיס החיילים  בכל  עלינו  ששומרים  היקרים  צה"ל  חיילי  לכל  שמח  ואתר. תהיו בשמחה, תשירו לעצמכם שירים לבד וביחד וכך הכל פורים 

ירגיש יותר טוב!!! בהצלחה!

יוסי יצחקי
  פינקו

קצת את פורים בשנה שעברה כנראה לא אשכח כל החיים. היינו באימון זיכרונות מפורים בצבא... עוד  היו  עצמו  היום  צאלים(, במשך  )ליד  דרום  בבא"פ  לקריאת גדודי  התארגנו  הערב  ולקראת  ועוד(  במטווחים  )ירי  מושלמת, המגילה בחדר האוכל של הבסיס, ואפילו בנינו עזרת נשים לחיילת אימונים  בצורה  המגילה  את  קרא  המחלקה  מחברי  אחד  המקום )ואישור של הרס"ר( הפתיעו את כולם בערב גדודי בלתי נשכח שכלל בהמשך הלילה הרבנות של הגדוד ביחד עם ארגון שעוזר לחיילים ולאחר מכן שברנו את הצום בארוחה ענקית.אחת!  כאן  גדודי.  האש'  ו'על  שמחה  מוזיקה  עם  ענקית  למסור תודה ענקית לנגד הכשרות של גדוד 601 – ארז אוחנה!הרקדה 

אלון אלהרר
לא נתקעתי. התרוממתי

להיתקע? בפורים? בצבא? זאת ממש לא ההגדרה הנכונה. הייתי 

בצבא בפורים, אבל ממש לא נתקעתי שם. הייתה קריאת מגילה 

קיבלתי  בה.  השתתף  ביום־יום  דתי  שלא  מי  שאפילו  מרוממת 

פרספקטיבה חדשה על דברי תיקוני הזוהר "כיפורים כ־פורים". 

ובכלל, כל הצבא הוא תיקון לפספוס של "אכתי עבדי אחשוורוש 

אומרים  שלא  לכך  הנימוק  אנחנו,  אחשוורוש  עבדי  )עדיין  אנן" 

הלל בפורים(.
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פורים תשע"ז.

מאות ילדים יהודים שחולצו על ידי עמותת יד לאחים 
מכפרים ערביים, נקרעים בין הזהויות

זה הזמן להיות שותפים בהחזקת חונכים 
שמאמצים ומלווים את הילדים בשילובם בעם ישראל.

השנה התחפשתי 
לאבא שלי



אלפי שנים ראתה האנושות את עצמה כמרכז היקום, 
שהכוכבים והשמש סובבים מסביבו. גם את אלוקים 
תפסו כמי שיורד ומתערב במציאות מדי פעם כדי 
ליישר ולסדר דברים שזוקקים התערבות מלמעלה. 
נוכחות האלוקות באופן הזה מופיעה בסיפור יציאת 
תורה  מתן  גם  למעננו;  התערבות  זוהי  מצרים, 
הראשון, בו כפה אלוקים מעלינו הר כגיגית, מנכיח 
וכך לאורך ההיסטוריה שלנו... עד  את התערבותו 

פורים. 

חז"ל שואלים "למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך 
מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הנסים". 
החושך?  מתחיל  הניסים  שכשנגמרים  חושב  אתה 
סוף  וסוף  הלילה  זה  הניסים  תקופת  להפך,  בדיוק 

גמרנו עם הניסים, אפשר להתעורר אל היום.

באמת  אנחנו  ניסים  של  בתקופה  אנחנו  עוד  כל 
ורק לפעמים יש  בלילה, כי המציאות היא חשוכה 
כמה כוכבים שמתנוצצים כשהאלוקים הגדול יורד 
לכאן מלמעלה ומסדר את הדברים. אם חלילה הוא 
לא היה מתערב, הכל היה הולך עקום. זו תפיסה די 
קשוחה וגברית של אלוקים כאבא שבא הביתה 
במציאות,  באגים  יש  אם  עניינים'.  'לסדר 
המתכנת הגדול צריך להופיע ולתקן אותם, 
כי אף אחד אחר לא מכיר את הקוד של 

התוכנה חוץ ממנו.

ומשם  פורים.  עד  שהייתה  התפיסה  זו 
של  סיפור  היא  אסתר  הוא!  נהפוך   –
מלשון  אמונה  של  'נקבית',  אלוקות 
הוא  ביותר  העמוק  הוא'  ה'נהפוך  אך  'ֵאם'. 
אלא  מלמעלה  יותר  יורד  לא  הוא  ברוך  שהקדוש 
נמצא במציאות עצמה. מעכשיו, אופי היקום ועצם 
המציאות הם הנוכחות האלוקית. ההיסטוריה היא 
לא משהו אחר ממנו, ולמציאות אין איזושהי תכנית 
או תוכנה בעייתית – היא גילוי של אלוקים בדיוק 

כפי שהיא.

ניסים מזיקים לאמונה
צריך לשים לב לתופעה שמתרחשת בסמוך ליציאת 
מצרים: לאחר כל המכות וקריעת ים סוף, המן יורד 
כיפת  כמו  אותנו  מקיפים  הכבוד  וענני  השמים  מן 
ברזל – הכל מושלם! דווקא אז "ויבא עמלק". למה 
דווקא כאן? מפני שזה בדיוק המקום  עמלק מגיע 

שעמלק תופס – גם הוא מאמין בהשגחה, גם הוא 
ולכן  לפעמים מתערב,  הוא  ברוך  מאמין שהקדוש 
הוא מחכה ל'נפלטי הענן' של הסדר המושגח בענן 
במהותה  שהמציאות  אומרים  העמלקים  הכבוד. 
פורים  היא אקראית, הכל סטטיסטיקה, הסתברות, 
ופרוביליטיס. "נכון, לפעמים הקדוש ברוך הוא בא 
את  המכות,  עשרת  את  ראינו   - ניסים  להם  ועושה 
גם ראינו שהמציאות בעצמה  ים סוף. אבל  קריעת 
היא לא אלוקית, היא לא בנויה להביע את רצון ה', 

אחרת הוא לא היה צריך להתערב". 

אז הניסים מביאים את עמלק, ובדיוק מאותה סיבה 
עמלק יכול להימחק רק כשהניסים נפסקים.

לומר שהאלוקים נסתר זה לא בשביל הוורט שאומר 
הקלעים.  מאחורי  הדברים  את  מסדר  בעצם  שהוא 
לא! זו תהיה הנצחת הטעות של עמלק. הנקודה היא 
העולם.  לתוך  נעלם  הוא  אבל  נעלם,  באמת  שהוא 
מלשון  אלא  "העלם"  מלשון  רק  לא  הוא  העולם 
שואף,  שמתבגר,  נער  כמו  שהוא  מקום   – "עלם" 
מזה:  עמוק  ה'  ייחוד  אין  בתיקון.  ורוצה  טועה 

האלוקות מתגלה מתוך המציאות עצמה.

בלי כפייה דתית
רק ככה ניתן להבין את מה שמרדכי אומר לאסתר 
לשכנע  אמור  כשהוא  המגילה,  של  השיא  ברגע 
עמה:  על  ולהתחנן  אחשוורוש  אל  להיכנס  אותה 
"אם החרש תחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד 
ומי  ובית אביך תאבדו.  ואת  ליהודים ממקום אחר 

יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות...".

ככה אומרים למישהו שרוצים לשכנע אותו לעשות 
צריך  "לא  לה  אומר  הוא  אחרות  במילים  משהו? 
לעת  אם  יודע  מי  ובכלל,  מעצמו,  יקרה  זה  אותך, 
לא  באמת  אולי  יודע,  לא  למלכות...  הגעת  כזאת 
פלא  לא  זה...".  את  לעשות  אמור  אחר  ומישהו 
שהשם מרדכי זה אותיות 'דרכים' – ושמו השני הוא 

'פתחיה'. אצלו, כל הדרכים אפשריות ופתוחות.

המסר!  כל  זה  כי  ספק?  להטיל  באמת  למה  אז 
אם  אומר:  היה  כפייה  של  במושגים  החושב  אדם 
לא  דבר  שום  המציאות,  על  עצמך  את  'תכפי'  לא 
בעצמה  המציאות  כלומר,  בך!  תלוי  הכל  יסתדר, 
לא תגיע לאן שהיא צריכה להגיע, כי האלוקים הוא 

בסיפור שלנו  אבל  מבחוץ.  עומד  אלא  בפנים,  לא 
מרדכי בעצם אומר לה: אסתר, גמרנו עם קריאות 
יעמוד  והצלה  רווח  המציאות.  על  וכפייה  לניסים 
ליהודים ממקום אחר כי זה מוטבע בתוך המציאות, 
היקום הוא כזה. עכשיו נשארה רק שאלה אחת - מה 
במלואם  אותם  לחיות  הזדמנות  הם  החיים  איתך? 
ותו לא. ולחיות אותם במלואם זה לתפוס את רגע 
את  האם  עצמה.  את  מציגה  כשהיא  ההזדמנות 
רואה את עצמך כנמצאת בתוך התהליך שהמציאות 
במסע  האם  בפנים,  את  האם  לקראתו?  משתלמת 

הזה את איתי? 

הזאת  לעת  אם  לך  להגיד  יכול  לא  אני 
להחליט  צריכה  את  כי  למלכות  הגעת 

מבחינתך,  לפחות  כי,  בעצמך,  זה  את 
המציאות תהיה מה שתעשי ממנה. 

עד  הגאולה'  'לחיי  שותים  זה  על 
דלא ידע! לא פלא שכשביקש יעקב 
הגאולה  קץ  את  לבניו  לגלות  אבינו 

נסתלקה ממנו רוח קדשו, נשאר לו רק 
לומר "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". במקום 
לראות את הקץ כמשהו שנוחת על המציאות, הוא 
גילה שהקץ יבוא מתוך משהו שינבע מברכת בניו, 
מ'ברוך  במלואם.  שהם,  מי  את  יהיו  שהם  מרצונו 
שם' - ממך ראובן, ממך שמעון, ממך לוי, מכולכם, 

אתם הברכה. 

היו  בראשם,  ומרדכי  הגדולה,  הכנסת  אנשי 
לאמירה  פירוש  מחדש  תרגמו  הם   – מהפכניים 
בזה  גיבור  הוא   – והנורא"  הגדול  הגיבור  "הא־ל 
שאנחנו  בזה  נורא  הוא  מלהתערב,  מתאפק  שהוא 

עדיין קיימים בין האומות )יומא סט:(.

לכאן  הוזמן  שהוא  מה  את  לעשות  צריך  האדם 
לעשות – תהיה אתה עצמך, במלאות שלך, במלאות 
במלאות  והחכמה.  הידיעה  והתודעה,  הדעת 
במלאות  והאינטגרציה,  הרפואה  והנתינה,  החסד 
במלאות  הרע,  על  הטוב  בניצחון  ההשתתפות  של 
של  במלאות  והחיבור,  ההתקשרות  ההודיה,  של 
המלכות. ורווח והצלה יעמוד ממקום אחר... ואולי 

אתה הוא המקום האחר?!

נדע רק בסוף.

כן תהיה לנו  אלומה לב
בעיצומו של שושן פורים, בתוככי שכונות ירושלים, 
באמצע הכנת משלוחי המנות, בעטתי ופילסתי את 
דרכי במהירות אל העולם. הדבר הראשון ששמעתי 
בחיי היה מגילת אסתר. יום הולדת שהוא למעלה 
השיכורים  כשאחרוני  שנה,  בכל  ודעת.  מטעם 
שמתכנסים אצלנו מזגזגים את דרכם לבתיהם, אני 
המלאה  ללבנה  מסתכלת  בשקט,  החוצה  יוצאת 
והמאירה של ט"ו ישר בעיניים, ובודקת בלי מילים 

איפה אני מונחת בעולם.

נס ושמחת הגילוי
אני אוהבת ימי הולדת, מאחד למשנהו אני מרגישה 
מה  לבדוק  הנוהג  משתבחת.  רק  ה'  ברוך  שאני 
אחר  או  כזה  בגיל  עדיין  השגתי  לא  ומה  השגתי 
הוא אשליה בעיניי, כי אני יודעת שבכל יום ובכל 
טוב  הכי  עושה  אני  נתון  רגע  בכל  ולמעשה  שנה 
אין  אולימפיאדה,  לא  הם  החיים  יכולה.  שאני 
ִמקצים ותחרויות ומדליות. הם נתיב הולך ונמשך, 
היא  נשמתנו  שהרי  אינסוף,  של  ובפרספקטיבה 
אינסופית, כל יום טוב יותר מקודמו. בכל יום אנחנו 
מקבלים על עצמנו אחריות עמוקה להיות במיטבנו, 
כי  הולכים  אנחנו  הזה  בנתיב  האחרון.  יומנו  עד 

הסיכויים  וכל  אחר.  צורך  משום  לא  חיים,  אנחנו 
פתוחים לפנינו לאורך הדרך, אנחנו תמיד הולכים 
אל הטוב ביותר, אל הראוי ביותר. כל אדם מוצא 
וזה הנס  זאת העבודה שמוטלת עלינו,  נתיבו,  את 
הכי גדול שאפשר לבקש ולקבל – את מפת הדרכים 
האישית שלנו, את הקוד הפנימי לגבי איך לשכלל 
טוב  הכי  להתקיים  איך  האלה,  בחיים  עצמנו  את 
אינטואיטיבי,  זה  שלנו.  ולשליחות  למהות  וקרוב 
עוד  תנועה.  כדי  תוך  שמגלים  דברים  אלה  אישי, 
ציון  נקודות  לידתו  עם  שקיבל  האדם  נולד  לא 
ברורות. הגילוי הוא השמחה הגדולה ביותר. שפע 
של אוצרות טמונים בדרך, ואנחנו הולכים ולוקטים 

ומשתעשעים בהם.

להתפעל מהנפש
בוחנים  שאנחנו  היא  העתיד  עם  המרכזית  הבעיה 
אותו על סמך מה שקרה בעבר, מה שכבר חווינו. 
בהשראת ימימה יש הנחיה ברורה: לא לדאוג על 
להניח  אלא  היה.  שכבר  מה  מתוך  רק  שיהיה  מה 
את העבר ולנוח מההתעסקות בו. כל כך קל להסיק 
שאם לא הגעתי עד היום לעולם כבר לא אגיע. כל 
אותן  ולהכניס  ההתרחשויות  את  לקטלג  קל  כך 

האמת,  לא  זאת  אבל  מכירה.  כבר  שאני  לתבניות 
לדאוג על העתיד רק על סמך העבר. מה שהיה – 
זוכרת כלום. הזמן  היה, אני לא מכירה כלום ולא 
החדש הזה הוא למעלה מטעם ודעת ומכל מה שאני 

יודעת. אני מסכימה שהוא יפתיע אותי לטובה.

המשחק  חוקי  שכל  ויודעים  בפורים  כשעומדים 
שונים עכשיו, שאפשר להניח להכרה, כלומר לכל 
מה שאנחנו מכירים, ולהגיע לשורש הדברים שבו 
גאולת הנפש.  והרע הם אחד, שם מתחילה  הטוב 
גילויים  של  בצורה  בנפש  להתנהל  יותר  טוב  כי 
ורע. כל רצון בנפש מגלה  מאשר בצורה של טוב 
לנו את הטעם האמיתי המתוק והעשיר של עצמנו. 
כל  וגם  והשתוקקות,  התעוררות  כל  תכונה,  כל 
הפסד. הם מובילים אותנו להתבונן בנפש בחדווה 

ובהתפעלות של גילוי מחודש.

בפורים זה קורה מתוך עד־דלא־ידע, אבל זו נקודת 
ראשית לשנה כולה. להיות תמיד בתנועה, בגילויים 

חדשים, בתיחום

alluma@gmail.com

סוף כל הניסים 
הרב דניאל כהן, רב היישוב בת עין

התבוננות במגילת אסתר כ'נהפוך הוא' של זיהוי האלוקות בעולם וצורת העבודה הנגזרת מכך
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קורס תקשורת
 חושית

חמשת החושים
 שהכרנו מתרחבים  ל-12 חושים 

על פי חכמת הקבלה דרכם 
כל אדם

 מתחברומתקשר 
עם העולם 
 שבחוץ

חמשת החושים
 שהכרנו מתרחבים  ל-12 חושים 

על פי חכמת הקבלה דרכם 
כל אדם

 מתחברומתקשר 
עם העולם 
 שבחוץ

ב20.3 מפגש חשיפה של הקורס והרצאה על 
״יציאה לחירות אישית״

 ידע מחכמת הסוד למיפוי האישיות 
 והכרת ההתנהלות שלי בעולם על פי 12 החושים

 ביניהם ארגון, אכילה, כעס, צחוק, דיבור ועוד

 הקורס מיועד
 למנהלות משאבי אנוש, למאמנות, למטפלות וליועצות.

 למי שרוצה להבין לעומק ולדעת להכיל התנהגויות שונות של אנשים,
ולמבקשות לשפר ולדייק עוד את חייהן.

 במהלך הקורס נלמד
 להכיר ולאבחן לעומק את מהותך הפנימית ויכולותייך,
על 12 חושי הגוף והנפש בהקבלה לחודשי השנה, 

שבטי ישראל והספירות בקבלה,ואיך ליצור מפת Waze אנושית
 שתכוון אותך ללכת בדרכך בצורה יעילה ומיטבית. 

המנחה: רחל רוזנטל M.S.W מטפלת משפחתית ומרצה.
 מנחה מסעות התפתחותיים בשילוב קבלה וחסידות

הקורס יתחיל ביום שני 27.3.17 בערב ברעננה
כל מפגש מחולק ל-2 חלקים: תיאורטי והתנסותי להפנמה

 וליישום החומר הנלמד. סה"כ 14 מפגשים.

 בואי לגלות ולעבוד עם החוש המוביל והמשפיע שלך

לפרטים והרשמה 054-4616475



עויבדים
חברים: ידידיה ליבוביץ', עדו גנירם, אהרוני ברנשטיין

אהרוני

תקשיבו אחים יקרים. אם עכשיו הייתי באמת שיקור הייתי נואם לכם 
על השקר והקור שבטיפה המרה לבנה שלא באמת פותרת את חידת 
המרה השחורה ולא פוטרת אותי מהעולם הפנתרי בו אני מאוהב עד 
כלוט ואפילו בפוריא בעידן שכרותא יש מצב שהוא עובד עליי ולא אני 

הופך אותו
תקשיבו אחים רחוקים חשבתי שמבין קרני האורה הבוקעות מריסיי 
יהיו ניכר כי פחמי אני )תעביר תפחממות שליד החמוצים יא מתוק, 
לא טוב לשתות על כרס ריקה כי אז אין לקרס החכה היכן להיתפס 
לדוג  מצליחה  שהאלוקית  בלי  למים  להסתובב מתחת  ממשיך  ואני 

אותי לחיים חדשים(
מתלכלכים  הבוץ  עם  כשמתעסקים  אבל  פרנסתי  ומכך  פחמי  אני 
ואל תראוני שאני שחרחורת כי לרגע אחד לא עוזבת אותי התחושה 
ומר  ללבן  שחור  הופך  צדיק  אלא  בינוני  להיות  נולדתי  לא  שבאמת 
למתוק. כנראה בגלל זה אני לא סובל את היין היבש והמר שחייבים 
לשתות. למען השם והארץ אני מתאבד על לשתות יין מתוק. ליהנות 
בפורים  המרתק  כי  ויקיאנו  בלע  חיל  בכוונת  ולהקיא  מהתהליך 

ובאתהפכא בכלל זה מבחן התהליך

אהרוני

יש את אלה שחייבים להביא להם משלוח מנות. נחמד שמשהו יציב פה 
כמו השולחן אבל זה דביק כמו המפה ומעושה כמו החיוך של בני לפני 
שהוא משתכר או שהוא לעולם לא ישתכר. שתה כבר יא צנון מקורר! 
אלו הם הרציניים ומרדכי היה רציני, משקפי המחנך שאומר מה צריך 
כמו מים דכורין מלמעלה למטה. מרדכי ידע את כל אשר נעשה וצועק 

ואני בא לי קצת עדלאידע עם קצת פחות קמטים במצח.
ואולי לא. מה  וזה כיף. אולי אבוא לסעודת פורים  המן היה לא רציני 
לתת  מצחיק  ויותר  כלום  לך  חייב  לא  חופש.  נוקבין  מים  לי.  שיבוא 
השבע  החיוך  עם  הדביקה  לדודה  מאשר  רחוב  לחתול  מנות  משלוח 

רצון איכסה הזה
ואולי מתבודד  הכי כיף להיות לא מוגדר ולא מגודר. אולי אני דתלש 
קדוש. אל תעזו לשאול וגמני לא יודע. עד דלא ידע. אולי עכשיו הצמצום 

כפשוטו ואולי הוא כפשוטו לא צמצום
אבי  זה משנה.  לא משאיר הרבה חמצן לאבאמא אבל מה  המנצ'וק 

אבות האקראיות. אולי הוא אוקראיני

אהרוני

רוצה לשמוע את השם אומר לי אישית: שמע אני לא חייב לך כלוםם 
אבל ממש כלום! ואני לא יעזוב אותך בחיים כי אני מת עליך. אבל רק 
כי בא לי ואולי עוד שניה לא יבוא לי ואעלם. אני החופש לרצות. החופש 
להתחתן ולבחור בזה מתוך חופש מוחלט גם אחרי מאה שנה ורו"ב בניו

אהרוני

השם אמר להמן בובלה התבלבלת. אני לא מוגבל ברצינות של מרדכי 
ושל הדודות ושל הרבנים. אבל אני גם לא מוגבל בדיקטיות שלך ובהכרח 
תמיד להיות נאכס ציני לא זמין ולא מחוייב. אני דגם עתידני של קשר. 

ככה זה אזני המן
שם  שמשה  התוף  עור  של  החור  את  ממלא  שהפרג  חושבים 
באזני יהושע אבל זו ממש תעוט. רק ליטאים שפויים חושבים 
ככה שהמן מפריע להקשבה הפנימית והבעיה איתו זה שהוא 
רועש ומחריש אזניים כמו התיפוף הזה על השולחן. מי החליט 

שהפעם הולכים על סכו"ם לא חד פעמי?!

אהרוני

אז המן מגניב ממרדכי אבל כמאמר הכתוב חופשי זה לגמרי לבד. בעוד 
מרדכי מוטל מוטל'ה תחת השולחן בחיצוניות בגלל שאיבד שיווי משקל 
ובפנימיות כי הוא לא מסתדר בלי תקרה מאוד נמוכה שמשאירה אותו 
קטן ויציב )אוףףףף איך הוא מעריץ יציבות של שולחנות. בזה ובבא( 
לא משנה.  לא העיקר שזה  או  כן  בחוסר האכפתיות שלו.  יציב  המן 
ובסוף יוצא דיקט של חוסר אכפתיות יבש ודבילי. לא משנה כמה יין 
תשפוך על השולחן וכמה נשיקות. דיקט זה דיקט והחופש הוא לבד. 

הקו מנותק.
מזכיר לי איך פעם שניים בישיבה ניסו לסחוף את הריקודים של שבת 
זכור החוצה אבל בשנייה שיצאו שיכורים מדלת חדר האוכל מישהו 
יעני  נראים שני משולהבים  איך  לרקוד בפנים.  והמשכנו  טרק תדלת 

שיכורים כשהם בחוץ מנותקים? סתם מאעפנים
ואז מעל מרדכי הדוד הרציני, ומעל המן הגנוב שיוצא אכזר דוקר בלב, 

מגיע השם ואומר אני אוהב אותך כמו אזני המן!

אהרוני

תקשיבו יא חמוצים, ההחמצה שבחמץ זה עוד חודש. בינתיים השאור 
שבעיסה מעכב אותי פעמיים. את בכורתי אלוקיתי לקח תחת מגפי 
בוץ הבהמית ואת ברכת יצחקקקק הוא מנסה לגנוב בטענת אתנהלה 
לאיטי אבל בסוף יבריז לי יעקב. קראתי בראשית אני יודע. ויותיר אותי 
עשווי. הבטיח שיגיע לעלות בהר עשו אבל מרוב אתנהלה לאיטי הוא 
מעדיף לשיר לעצמו ארבע בבות ואותי ההמני הוא שוב ישכח וישרוף 

אותי בפסח. אבל! אבללללל! פורים היום והוא הבטיח אותי לתקן
רגעעעעע מותר להקיא אוצר בית דין??? אם אני מפקיר את עצמי 

זה עוזר?

עדו

ואם יודעים שכל העולם מסתכל עליך עוד אפשר לדבר באמת? גם 
ככה מי שחשוב שיראה אותך הרי רואה, מה אתה רוצה אתה הרי מת 
לעלות על במה ומה לעשות שמה, אל תתקרבן לי שם אתה מתרחק 
כשאתה רוצה להתקרב והתמונה מיטשטשת כמו אחרי הוודקה, אם 
אקח עוד כוס יגיעו ישועות או שאפול סופית? אם כולם יידעו אולי גם 

אני אדע משהו עלי סוף סוף.

ידידיה

דודה זה לא איכסה חיוך זה לא איכסה. אם תתחיל לשתות ברצינות 
המתוקה  הדודה  מה  יודע  אתה  מה  זה.  את  תחוש  זה.  את  תראה 
והצדיקה והחמודה הזו עברה בחיים הארוכים והמיוחדים שלה. מה היא 
ראתה. מה עבר עליה. איזה מלחמות. איזה צרות. איזה גבורות. איזה 
נחמות. איזה גילויי שכינה. בגילוי ובהסתר. כמה חסדים היא הספיקה 

לעשות בחיים שלה הלוואי עליך ועל בניך ועל כולנו כאחד באור פניך

ידידיה

אוי המן המן המן... אוי המן הרשע. מי שחושב שהמן הוא רשע כנראה 
כהמן  לנו  מי  המן.  המן  לא שתה מעולם....  לא שתה מעולם.  שהוא 
שמכיר בערכם של היהודים. מי לנו כהמן שמאחד ומחבר את הדבקים. 
מי לנו כהמן שמגלה לנו אותנו. מי לנו כהמן שמחזיר אותנו לקבל את 
התורה מרצוננו החופשי. מי לנו כהמן שמזכיר לנו מהו הרצון החופשי 
הרצון  מהו  שלנו!!!!  החופשי  הרצון  שלנו.  החופשי  הרצון  מהו  שלנו. 

החופשי שלנו?? הרצון!! החופשי!! 
זה סבבה.  גלידה  גלידה?!?! סבבה,  רוצה? מה?!  לי: מה אתה  תגיד 
אתה  מה  רוצה??!  רוצה??  אתה  מה   - לי  תגיד  אבל  יאמי.  האמי 
באמת רוצה?? תיזהר כי היום כופים אותו עד שיאמר רוצה אני!! ואני 
התחפשתי היום להמן הצדיק!! אז לא כדאי לך להתעסק איתי! יש לך 
3 שניות וחצי להגיד לי את הדבר הראשון שעולה לך בראש. תגיד אותו 

כמו שהוא: היכון, הכן צא: מה אתה רוצה?? תגיד!!!

ליקוטי 
הזיות



עדו

ככה זה כשנדמה לך שיש לך כבוד עושר ורוב בנים, נראה לך שתסתכל 
על כולם מלמעלה ובסוף אתה באמת למעלה, כולם מתבוננים בנדנודים 
שלך שאתה נע ונד על העץ, לא כבול לקרקע ולא יכול לזוז. כזה מין חופש, 
לא צריך לאכול ולא לנשום ולא חייב כלום יותר לאיש, ומכל החופש הזה 
נשארת צר במיצר, אבל עוד נשאר בפה קצת מרירות ודכדוך ממרדכי, שגם 
הוא מסתיר בבית או בבת עינו איזה רצון למרוד ולבכות, רוב הזמן בכל זאת 
רוצה בו אבל לפעמים מחליק לי איזה לא רצוי כזה, מצוי גדול ועצבני מהעץ

עדו

ומה אם אני יודע בעיקר מה אני לא רוצה? מי ישמע וייתן למי שלא יודע 
לשאול ויפתח לו? הלוואי שמי שרצה קודם כל לרצות ולדעת קיבל ועוד 

נתנו לו זמן מהלב או מהמעיין לבקש

ידידיה

מי רוצה?? מי רוצה שירים את ידו!!! כל מי שרוצה שירים את ידו!!!
יפה! עכשיו כל מי שהרים את היד - שיפשוט אותה! כן כן, לפתוח!! אהרוני 
אתה ישן!!! פשוט כבר את היד!! יפה! הידד!! מזל טוב!!!! כל מי שפשט 
חברים יקרים הייתם עדים כרגע למחזה נדיר ביותר! שלא  לו!!  נתנו  יד 
היה כמותו מיום ברוא אלוקים מחזה כזה נדיר ביופיו! עכשיו ממש כל מי 
שפשט יד - נתנו לו!!! כן כן!!! כל מי שרצה - קיבל!!! הא הא!! פראייר מי 

שרצה חבילת מסטיק וסוכריה על מקל!!!!! פ ר א י י ר ! ! ! פראייייר!!!!
לסיים  מי שרצה  קיבל! סחתין!!   - את הש"ס משניות  לסיים  מי שרצה 
ואחרוני  והאחרונים  הראשונים  כל  עם  גמרא  ש"ס  מחדש  ולהתחיל 
אחרון  בעצמו  להיות  שרצה  מי  קיבל!!   - שבהם  האחרון  עד  האחרונים 
- קיבל!! מי שרצה ללמוד כל יום שניים מקרא ואחד תרגום בלי לזייף - 
קיבל!! מי שרצה להיות חזן ולפייט בלי לזייף - קיבל!! מי שרצה להתבודד 
כל יום שעה - קיבל!! מי שרצה קרמבו מוקה ושבחיים כבר לא יביאו לו 

קרמבו ווניל כי זה מגעיל אותו כבר - וואלה קיבל......

ידידיה

אוי טאטא!!!! אנא ה' הגדול הגיבור והנורא א־ל עליון קונה שמים וארץ מגן 
אבות ואמהות הקדושות!! בזכות שרה! ורבקה! ורחל אימנו! ולאה אימנו!! 
וזלפה הקדושה! ובלהה הטהורה!! בזכות כל הצדיקים והצדקניות!! בזכות 
כל היהודים שרוצים לבטל דעתם בפני הצדיק!! בזכות כל היהודים שלא 
מוכנים לזרוק את השכל הקדוש והטהור שקיבלו במתנה מה' יתברך עם 
הקדשה אישית!! בזכות השכינה הקדושה!! בזכות חתונת הדוד והרעיה!! 
אנא אנא אנא!! פתח עכשיו לעידו בן הרב אקל'ה הצדיק והטהור והזך 
האמיתי.. את שערי רצונך!!! תשפיע לו רצון .. בוכטות של רצון!! בוכטות 
ונכון ונאמן ואדיר וקיים!!! יאללה ה'..  ויציב  אדירות של רצון אדיר וחזק 

בחייאת... בשבילנו... ה' בינינו - שנינו יודעים שמגיע לו.. יאללה פנק
ה', על הדרך, פנק גם אותי.. אתה יודע.. בינינו, כן?? אתה יודע.. אה.. כן.. 
עזוב.. אתה יודע... תזרים גם אלי .. בקטנה ככה... בגדולה.. ה', אתה יודע 
כמה אני צריך... אתה יודע מה אני רוצה באמת.. ה', תדאג לי.. אני סומך 
עליך ה' שלי... הנה אני פושט יד!! אני פושט יד ואני מבקש ממך ה': פנק! 
פוצץ אותי ברצון! טוב! טהור! מזוקק!! נקי!! עצום!! גדוווול!! מלא!! רצון 

כזה שאני יניע רק איתו את כל החיים שלי כל הזמן,  כל החיים שלי!!
הוי ה'!! מה יש לי בלעדיך??? מה?? מההההההה???? תביא, תביא לי 

לשתות משהו, התייבשתי

אומרים  הרבנים  והפירסינגים!!  העגילים  של  החור  שזה  היא  האמת 
לסתום אותו. אוזן ששמעה על הר סיני רוצה לברוח מכפה עליהם הר 
רוחו  כנגד  הולך  יהושע  אבל  ליה  ניחא  בהפקירא  עבדא  ולהיות  כגיגית 
של כל אחד ואומר תשאיר את החור הזה כאופציה מתוקה. פרג ריבה 
או שוקולד. או תכל'ס תמר. אל תסתום תפה לדתלש הפנימי שבך. לא 
סתום וגם לא חור אלא משהו רך ומתוק שהוא רק בגלל שאני רוצה אבל 

רק ככה אני רוצה

שיתוף המידע ע"י הבוגרות הינו חלק משיפור תהליך המיון 
רישום פתוח  הכוון אחיד,  והשיבוץ לשירות הכולל: שאלון 

ושוויוני למקומות השירות ועוד... 

השירות הלאומי-אזרחי: הדרך שלי לתרום לחברה 

מחפשים שירות לאומי?
ncs.gov.il :הכנסו לאתר

וקבלו מגוון חוות דעת, טיפים והמלצות של
אלפי בוגרות, שהתנדבו לתרום לכם מניסיונן.

לך נשאר רק להחליט!
אלפי בוגרות בחרו לשתף אותך



פ
ורים לקראת ערב בחצר חסידות ויז'ניץ. האדמו"ר על 
שלל חסידיו מפזמים ניגונים בהתלהבות ומקפיצים את 
האולם כולו. המוזיקה נחלשת וקולות החשה נשמעים 
השולחן  על  פתאום.  שוררת  מוחלטת  דממה  מסביב. 
"סופר־מריו"  בסרבל  לבוש  רזה,  אדם  עולה  הארוך 
וכובע גרב, מחזיק בידו כלוב עם תרנגולת. אחריו עולה 
"נגר" שמן אוחז במסור ולבוש במגפיים עד הברך. שני השחקנים 
זורקים אחד על השני חפצים, ממש כמו בסרט אילם ושולחים אחד 
לשני "ברכות" ביידיש. התרנגולת בורחת מהכלוב ומנקרת "שיריים" 
מהשולחן. העלילה הלא־ברורה, כנראה צוחקת על העשירים הזוכים 
נותרים בשולי החברה.  בעוד האנשים הפשוטים  לכיבודים שונים, 
טלפון חוגה מצלצל על הבימה – בעל הבית מודיע שהוא בדרך. שני 
הליצים גועים בבכייה כשלפתע מופיע "גביר" עם פאה בלונדינית 
של דונלד טראמפ וזקן צרפתי, מדבר ביידיש עם מבטא אמריקאי. 
ספק רפרנס לנשיא הנבחר, ספק אלתור מוצלח מאוד. הקהל מתגלגל 

מצחוק, וגם הרבי מגניב חיוך לאות שביעות רצון.

"פורים־שפיל" פירושו ביידיש "מחזה־פורים". מדובר במנהג עתיק 
השחקנים  היו  המנהג,  בראשית  שנה.  מאות  חמש  אחורה  החוזר 
פרטיים  בבתים  המחזה  את  ומעלים  לבית  מבית  ברחוב  עוברים 
כאשר  המגילה,  סיפור  לרוב  היה  ההצגה  נושא  צדקה.  תמורת 
בדיחות  ומתאימים  התסריט  את  המקום  על  מאלתרים  השחקנים 
הפורים־שפיל  עבר  מאז  אליו.  אותם  שהכניס  הבית  לבעל  בהתאם 
כברת דרך. המנהג פרץ ונפוץ בכל יהדות אירופה, וכל עיירה ועיירה 
זכתה לגרסה ייחודית משלה. רבי צדוק הכהן מלובלין כתב, כי כיוון 
שביום שנופלים רשעים "יושב בשמים ישחק", אף אנו צריכים ללכת 
במידותיו ולעשות מיני צחוק על הנושא. עקב ביקורת של הפוסקים 
המנהג נחלש והפך לפחות תיאטרלי, אך בשנות הארבעים של המאה 
הקודמת החלו חסידי באבוב לחדשו והקימו מחזה בעקבות מגילת 

אסתר אשר בתפקיד הראשי המן האגגי לבוש מדים גרמניים.

לימינו.  עד  נוספות  לחסידויות  הפורים־שפיל  מנהג  פרץ  משם 
הפורימיים  בטישים  העניינים  מרכז  להיות  הפך  הפורים־שפיל 
בחג  הופעות  כמה  עולות  אפילו  לפעמים  ובחו"ל.  בארץ  בחצרות 
אחד על ידי אוכלוסיות שונות בחצר – פורים־שפיל אחד שהמחנכים 

ה"תלמוד־תורה".  ילדי  של  ואחד  הבחורים,  של  אחד  מכינים, 
ההכנות לפורים שפיל אורכות חודשים. רעיונות מועלים כבר בחודש 
תמוז. ישיבות צוות קדחתניות נערכות בהן שוקלים כל בדיחה, האם 
עלילת המחזה  או מספיק שנונה.  הגבול  את  עוברת  היא מצחיקה, 
המחזה  על   - קודמות  משנים  בדיחות  למחזר  אסור  בסוד.  נשמרת 
להיות "פרש", נוגע בנושאים אקטואליים מחיי החצר, גם אם סיפור 

המסגרת מבוסס על סיפור ידוע.

בבאבוב, מחדשי הפורים־שפיל המודרני, בוחרים דווקא להעלות על 
הבמה מדי שנה את סיפורי התנ"ך או סיפורי צדיקים. סביב מחזות 
התנ"ך התפתח ויכוח הלכתי ענף האם נכון להעלות אותם או לא. 
יוסף. המחזה מתאר  סיפור מכירת  אחד מהם הוא ה"יוסף־שפיל", 
יוסף בחרוזים מהירים, תוך משחקי מילים סביב  את סיפור מכירת 
פסוקים ידועים. המחזה אינו נצמד לסיפור המקראי וכשיוסף שואל 

את אחיו מאיפה הם, הם עונים לו "מבורו־פארק".

אף על פי שהמחזה הועלה בבאבוב מספר פעמים, יצאה שמועה כי 
כל השחקנים שהשתתפו בו בכל פעם מתו מיתות משונות תוך זמן 
קצר. די היה בשמועה זאת, עם היותה מוטלת בספק, כדי להפוך את 
העלילות העליזות של הפורים־שפיל, וכיום מעלים בבאבוב הצגות 
יותר דרמטיות וקורעות־לב אודות ניסי הצלה של צדיקים, אשר לא 
משאירים עין אחת יבשה ונושאות איתן מסר חינוכי. באשר לעלילת 
בלעדיה,  פורים  על  מוותרים  לא  רבים  חסידים  המקורית,  יוסף 

ומעלים הצגות מחתרתיות עם התסריט השנוי במחלוקת.

ועדה  "יש  ויז'ניץ,  חסיד  אומר משה,  אדום",  קו  דברים שהם  "יש 
רוחנית שעוברת על הטקסט לפני שמעלים את ההצגה. לפני כמה 
שנים רצו להעלות חמור על ה'שולחן' – לא נתנו, חששו שלא יוכלו 
לשלוט בחמור ושילכלך שם. גם אם חלק מהטקסט הוא רגיש ועלול 

לפגוע במישהו, מוחקים את זה".

מברודווי לברוקלין
מופע הפורים־שפיל הוא חגיגה של פעם בשנה. החסידים מקווים 
לפורים  עד  עליה  שידברו  ולחוויה  ומושקע  עשיר  למופע  לזכות 
מושך  הפורים־שפיל  אירוע  סקווירא  האמריקאית  בחסידות  הבא. 

תפאורה מושקעת, תלבושות בהתאמה אישית ותסריט סרקאסטי 
מלא בעקיצות שנונות. כל זה לא קורה בתיאטרון"הבימה", אלא 

בבימה של החצרות החסידיות שכבר מזמן לקחו את ה"פורים־
שפיל" צעד אחד קדימה

 אור י. גולדשטיין
צילומים: קובי הר צבי, בחדרי חרדים

 הרבי
 זצ"ל
מצחוק
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מספר  כבר  אולם  שוכרים  החסידים  שנה.  מדי  אלפים 
ההגברה  ציוד  כל  את  בו  ומתקינים  החג  לפני  חודשים 
אפילו  המושקעות  מההפקות  חלק  המתחלפת.  והתפאורה 
הופצו ב-DVD. באחת ההפקות, העלו החסידים את סיפור 
צבעוניות  בג'לאביות  לבושים  חסידים  שישה  בבל.  מגדל 
עם רמקול "מדונה", מעלים לבמה מה שנראה כאבני לגו 
וראשו  מגדל  הבמה  על  לו  ניצב  דקות  שתי  ותוך  ענקיות, 
עליו.  ניצב  קוזקי,  לוחם  בדמות  הרשע,  ונמרוד  בשמים, 
ובאר  היה,  כלא  נעלם  העצום  הבניין  דקות,  מספר  כעבור 

מים משפריצה צומחת לה משום מקום.

מקצועי.  הלבשה  לחדר  הופכת  הנשים  עזרת  בויז'ניץ 
בוחרים  לליהוק  מספר.  אין  עד  ואביזרים  פאות  איפורים, 
בדרך כלל בחורים צעירים שטרם גדל להם הזקן, כדי שיוכלו 
להדביק להם זקן אומנותי, במקרה שיש צורך בדמות בעלת 
זקן שאינו "חסידי". מאפר מקצועי מדביק את הפאות של 
עבות  גבות  מסרטט  ומייקאפ,  ספריי  משפריץ  החסידים, 
מבגדים  בגדים  הקולבים  על  נצנצים.  פניהם  על  ומפזר 
שונים שנשכרו במיוחד: גלימת מלך, כובע נפוליאון, פאה 
ג'ינג'ית. השחקנים עולים על הבמה שמשנה תפאורה – פעם 
בית כנסת, פעם בית קברות, פעם שוק מוכרים וקונים. גם 
אפקטים פירוטכניים לא חסר, ובאופן מפתיע מתחיל לרדת 

על החסידים "שלג" מגג האולם בעיצומו של יום שמש.

"העלילה   - שעברה  בשנה  החסידים  את  שהדהים  אפקט  משחזר  משה 
התחילה עם מפעל של עשרים איש לאפיית מצות. האחראי בודק אם כולם 
טבלו במקווה בבוקר וחסיד אחד אומר שהוא לא טבל. האחראי שולח אותו 
לטבול. החסיד פוסע שני מטר, מרים שתי בלטות – שם כבר הכינו מקווה. 

הוא קופץ לתוך המים – ואלפיים איש מסביב מתגלגלים מצחוק".

מתגייסים בצחוק
חסידיו  הפורים־שפיל.  בחשיבות  ביותר  הפליג  אהרן  מתולדות  האדמו"ר 
מסבירים, כי הפורים־שפיל התחיל עוד בזמן המגילה עצמה. אסתר "עשתה 
הצגה" לאחשוורוש ובזכות זה התבטלה גזרת המן. על כן ב"תולדות אהרן" 
לוקחים ברצינות גמורה את הפורים־שפיל כעת רצון לבטל כל גזירה קשה 
אקטואליים  בנושאים  כלל  בדרך  עוסק  הפורים־שפיל  ותוכן  ישראל,  מעם 

שמעניינים את הרחוב החרדי.

"כל שנה לוקחים משהו מרכזי, עם מסר מאוד חזק שייכנס לציבור", מסביר 
בצורה  ומוצגים  מחלוקת  פעמים  הרבה  שמעוררים  דברים  "אפילו  משה, 

חדשנית, אפילו קיצונית. יש בהצגה הרבה צחוק ועצב ביחד".

גם אם תוכן ה'גזירה' נתון לפרשנות, התוצאה מעוררת כבוד. בין ה"גזרות" 
ו"פגעי  הגיוס"  "גזירת  לכנסת,  הבחירות  היו  מוצלחת  לעלילה  שהפכו 
הטכנולוגיה". במופע שעלה בנושא גיוס בחורי ישיבה, העלילה נסובה סביב 
סיפורם של שני בחורי ישיבה ש"התרשלו" בקבלת הפטור הנכסף, וכתוצאה 
חיל־ במדי  )לבושים  צבאיים  שוטרים  של  טעון  לביקור  זוכים  הם  מכך 

האוויר וכובע של קצין טורקי, אבל לא נהיה 
קטנוניים(. הבחורים נכלאים בכלוב שהוקם 
על־גבי הבמה, עד שמגיע הרמטכ"ל בכבודו 
ובעצמו ומורה על שחרור הבחורים, כמובן 

ביידיש קולחת לקול צחקוק הקהל.

שדרוג  קיבל  הצה"לי  הפורים־שפיל  מופע 
בחסידות צאנז כאשר השחקנים שילבו את 
הקהל במופע. כמחווה מלאת הומור עצמי, 
כשהרבי  הפורימי,  הטיש  של  בעיצומו 
פרצו  משולהבת,  בשירה  נסחפו  והחסידים 
לאולם מספר חסידים לבושים במדים מלאים 
לבן!(  כובע  )כולל  צבאית  משטרה  של 
מהפארנצ'ס  גיוס  בגיל  בחורים  ו"חטפו" 
לתוך ההצגה. הבחורים המופתעים טולטלו 
מהבקו"ם המאולתר שהוקם לכבוד ההצגה, 
דרך הרבנות הצבאית, עד לכמובן, שחרורם 

הלא־מפתיע. אחרי הכל, צריך הפי־אנד.

"אחד מרגעי השיא מההצגות שאני זוכר היה 
"לקוח  משה,  אומר  ה'אייפונים'",  בנושא 
מכשיר  שמחזיק  סופר־סת"ם  תופס  אחד 
'בומבה!'  ביידיש  לו  צועק  הוא  לא־כשר. 
)פצצה( פתאום האדמו"ר התחיל לצעוק גם 
'בומבה! בומבה!' ואיתו ביחד כל החסידים 
העביר  זה  'בומבה!'  צועקים  קולות  בקולי 

מסר מאוד חזק".

בויז'ניץ האדמו"ר מתווה את הנושא הכללי 

"לעתים  בה.  הנאמר  את  ברצינות  ולוקח  ההצגה,  של 
אפילו באמצע השנה הוא פונה לאחד השחקנים ואומר לו 

– זוכר מה שאמרת שם בפורים? הוא עושה לנו 'מבחנים'", 
מסביר משה, "הטיש המסורתי של ראש חודש אדר מיועד 

של  החשיבות  את  מדגיש  האדמו"ר  שם  ההצגה,  לצוות 
ההצגה".

החסידים.  של  וליצנות  לשחרור  מעבר  הוא  הפורים־שפיל 
האדמו"ר רק מתווה את הנושא הכללי של ההצגה, אך אינו יודע 

לפרטים את תוכנה. "לפעמים מדובר בהומור פנימי של החסידים, 
אומר  ההצגה",  כדי  תוך  לאדמו"ר  להסביר  צריכים  שהמשב"קים 

נותנים לו", ההצגה היא במה  יד  משה. ברוח החג של "כל הפושט 
היום־יום,  קשיי  על  ביקורת  למתוח  כדי  גם  החסידים  עבור  מעולה 

לעקוץ את הפוליטיקה החרדית, או לנצל את דקות התהילה שלהם כדי 
יפעל בענייני החסידים: מתקנות כלכליות  או  לבקש מהאדמו"ר שיעזור 

שזקוקים  אנשים  הם  בהצגה  המשולבים  מהנציגים  "חלק  שלום־בית.  ועד 
שזאת  אומרים  קיימא,  של  זרע  שצריכים  אנשים  זיווג,  מעוכבי  לישועה: 
להיוושע", אומר משה, "בתוך הטקסט של ההצגה  ומנוסה  סגולה בדוקה 
ממש   - שחקן"  אותו  עבור  ישועות  שיפעל  מהאדמו"ר  בקשות  משלבים 
ידי  את  לוחץ  רגליו,  על  האדמו"ר  נעמד  המופע,  בסוף  בשאלתי".  "נפשי 
השחקנים, ואפילו מבקש "ברכה". ה"אמרי חיים" זצ"ל פעם התבטא בנושא 

ואמר לבדחנים – "אתם רק משתטים, אבל אנחנו עושים מזה מטעמים".

לפרטים: 03-9302030 
www.hitkashroot.com  | info@hitkashroot.com

שמיםאביב נוֹ

בס״ד

מלון לאונרדו ירושלים 16-18.3.17
ימים חמישי עד מוצ”ש
הרב מיכי יוספיי”ח - כ’ אדר תשע”ז

שלום קרומבי

ניר מנוסי
מרצה בכיר בתורת הנפש

ידידיה וסיון רהב מאיר

שולי רנד
במופע קבלת שבת

סמינר בנושא



"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה!". זהו, ללא ספק, פסוק השיא של ה'עבודה' 
במגילה. מדמותו הבלתי־נכנעת של מרדכי היהודי, המשה־רבינו של הגלות, 
השראה  לשאוב  עלינו  וההסתרה,  החושך  בתוקף  ישראל  עם  את  המנהיג 
)שאפילו  מרדכי  של  והמתריסה  הזקופה  עמידתו  המגילה,  בפשט  בפורים. 
ההצדקה ההלכתית שלה אינה פשוטה( היא סיבת גזרת ההשמדה שגוזר המן 
הרשע. בעומק הדברים, היא הגורמת לתוקפו של נס, עד לפסוק השיא של נס 

המגילה – "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם"

היהודי הכופר
 מרדכי היהודי מגדיר מחדש "מיהו יהודי": "אמאי קרי ליה יהודי? על שום 
בתוקף  דווקא  יהודי".  נקרא  זרה  בעבודה  הכופר  שכל  זרה,  בעבודה  שכפר 
הגלות וההסתרה, במקום להגדיר את התורה והקדושה על צד החיוב, הן זוכות 
להגדרה על צד השלילה – מי שלא מתפעל מהחושך, מי שלא מתמכר לקליפה, 
הוא יהודי. "כל הכופר בעבודת כוכבים מודה בכל התורה כולה ובכל הנביאים 
ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם והוא עיקר כל המצות כולן" 
תורה  בגימטריה  יכרע"  לא  "ומרדכי  נאה:  ורמז  ד(.  ב,  זרה  עבודה  הלכות  )רמב"ם 

בחג  'פורים־תורה' שמאירה  לכל  גם המקור  וכנראה  כולה!  כל התורה  זו   –
הפורים...

תוך  באי־נעימות,  או  בלית־ברירה  איננה  זרה  בעבודה  מרדכי  של  הכפירה 
שהוא מתחמק מעימות או כובש את פניו בקרקע. אם מרדכי היה רוצה הוא 
היה יכול להתחמק מהמפגש עם המן, או לפחות לזוז על מקומו באי־נחת, כדי 
הקפיד  מרדכי  אבל  דתיים'.  'מטעמים  רק  משתחווה  לא  שהוא  ברור  שיהיה 
זע  ולא  לשבת "בשער המלך", מול עיניו הכלות של המן, ולהדר ב"לא קם 
חמה".  מרדכי  על  המן  ה"וימלא  מול  רחב  חיוך  חייך  גם  וכנראה  ממנו", 
מרדכי עושה מעשה של מסירות נפש, שמסכן את כל עם ישראל, בכיף, מתוך 
הנאה ושמחה של מצווה. ממרדכי לומדים להיות יהודים בעלי מסירות נפש, 
זקופת  בעמידה  להתנצל,  ובלי  להתבלבל  בלי  בכיף,  זרה  בעבודה  הכופרים 

קומה ובחיוך רחב.

  "לא יכרע ]לעבודה זרה[ 

ולא ישתחוה ]למוסכמות["
ולכן  ורגלים,  ידיים  כריעה היא רק כפיפת הברכיים והשתחוויה היא פישוט 
אם מרדכי אפילו "לא יכרע" בוודאי ש"לא ישתחוה" – מה בא להדגיש כאן 
אפילו  להמן,  יכרע"  "לא  בעצמו  שמקיים  מי  שיש  לענות  מתבקש  הפסוק? 
בכפיפת ברך, ואף על פי כן משתחווה לו מלוא קומתו – ולכן חשוב לציין 

שמרדכי "לא יכרע ולא ישתחוה". אך כיצד יתכן לומר כך?!

"מחה  אחת  פעם  כתוב  בפורים,  עוסקים  בה  עמלק,  זכר  מחיית  מצוות  על 
אמחה את זכר עמלק מתחת השמים" ופעם אחת "תמחה את זכר עמלק מתחת 
)"תמחה"(?  ישראל  עם  או  )"מחה אמחה"(  ה'   – הוא המוחה  מי  השמים". 
בחסידות מוסבר בעומק שקיים עמלק גלוי ועמלק נסתר – יש בנפש רע גלוי 
ומּודע ויש רע נעלם המסתתר בלא־מודע. ברע הגלוי האדם מסוגל להילחם 
בעצמו ולקיים בו "תמחה את זכר עמלק", אך מול הרע המסתתר בעמקי הלא־
מודע הוא חש חסר אונים ורק ה' יכול למחותו ממנו, "מחה אמחה את זכר 
עמלק". לאור זאת, אפשר לתאר אדם ש"לא יכרע" לרע הגלוי, כשהוא נזהר 
מכל כניעה־כריעה מול יצרו הרע, ואף על פי כן הוא משתחווה בפישוט ידיים 
ורגלים לרע הנעלם שבנפשו, מתוך אי־מודעות למניעים השליליים המפעילים 

אותו מתוך התת־מודע שלו.

ובהקשר הציבורי, כבסיפור המגילה החוזר בכל דור: יש יהודי שמדקדק בקלה 
כבחמורה, ואם ינסו להכריח אותו לעבור על דברי תורה בגלוי הוא "לא יכרע", 
אפילו עד כדי מסירות נפש )בוודאי בעבירות שהן בגדר "יהרג ואל יעבור"(, 
אך בו־זמנית הוא משתחווה בפישוט ידיים ורגלים, מתוך ביטול גמור, לתרבות 
הזרה בתוכה הוא חי, למוסכמות החברתיות ול'הנחות העולם' הסובב אותו. 
נוטה  אך  התורה,  מצוות  עם  ישירות  שמתנגש  הגלוי,  הרע  מול  עומד  הוא 

להתבולל־מדעת בתוך כל הנחות־הכפירה הסמויות באווירה השולטת ברחוב 
או במדיה.

"כרצון  בהידור,  כשרים  מאכלים  למעוניינים  הוגשו  אחשורוש  במשתה  כך, 
איש ואיש", אך ההנאה מסעודתו של אותו רשע – שכולה התהדרות במלכותו 
ושקיעה  חז"ל(  כדברי  על המקדש,  והניצחון  הגלות  )המנציחה, לדעתו, את 
בתרבות של נהנתנות – היא הגוזרת כליה, ר"ל, על המשתתפים בה. אצל מי 
ה"לא  למוסכמות החברתיות,  רשע, בהשתחוויה  אותו  שנהנה מסעודתו של 
ומחפש  עימות  מכל  לחמוק  משתדל  שהוא  תוך  ברירה,  בלית  נעשה  יכרע" 
היהודית,  הקומה  זקיפות  של  ה'כיף'  רק  ממנו.  להימנע  ו'הכשר'  'היתר'  כל 

הדווקנית, מאפשר לזהות את הרע הסמוי ולא להשתחוות לו.

אכן, "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" – ממרדכי היהודי אנו מקבלים את התוקף 
לא לכרוע בפני כל פיתוי או איום לעבור על דברי תורה וגם לא להשתחוות 
למוסכמות החברתיות והתרבותיות, לאותה אופנה זרה ומשתנה האופפת את 
עם ישראל בכל אחת מהגלויות שלו. בפורים שותים מספיק כדי להתפכח מכל 

ההטעיות וההסוואות ולזהות, בלי מסכות, את הרע הנעלם.

 סוד התשובה: איפכא מסתברא
בזכות תוקף עבודת "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" מגיעים לתוקף הנס של 
"ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" )ורמז ש"ונהפוך הוא" 
פסוקי  כל  מניין   ,167 בגימטריה  "ונהפוך"  המגילה:  כל  וכלל  תכלית  היא 
המגילה(. כשאדם 'משתחווה' לסדרי העולם המקיף אותו, משתדל להתאים 
את עצמו לנורמות המקובלות, ורק "לא יכרע" בנקודות של חיכוך גלוי – סדרי 
העולם נשארים כפי שהם. אבל כאשר "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה", הוא 
עומד יציב, הפוך מכולם, לא קם ולא זע, ומצדו 'שיתהפך העולם' – העולם 

באמת מתהפך!

מתאים  סביבו,  מתהפך  העולם  וכל  בתוקף  עומד  היהודי  איך  שרואים  עד 
נהג  מלובביץ'  הרבי  הוא":  "ונהפוך  של  'עבודה'  גם  יש  אליו,  עצמו  את 
בהתוועדויות פורים רבות להזמין חסיד אחד 'למסור את הנפש' ולשתות "עד 
דלא ידע" כפשוטו, כדי 'להוציא ידי חובה' את הציבור כולו. בחלק מהשנים, 
אחרי שהחסיד־המתנדב שתה כדבעי, הרבי גם אמר לו להתהפך – ראש למטה 
ורגליים למעלה. אם כל העולם עוד לא התהפך כשאני עומד ישר – אני יכול 

בינתיים פשוט לעמוד הפוך מכולם.

יש טיפוסים של "איפכא מסתברא" – אם העולם אומר ככה לי מסתבר דווקא 
הפוך. דווקא כשהטוב והרע לא ברורים במציאות, כשלא מצליחים להכריע 
בשכל מה אמת ומה שקר, לפעמים הסימן הכי טוב הוא לראות מה דורשת 
התרבות הזרה שמסביב ולדעת שכל מה שהפוך הוא האמת והטוב. לפעמים 

כדי לדעת מה ישר צריך פשוט לשאול מישהו 'עקום' ולעשות ההפך...

של  בתשובה־מתוך־שמחה  תשובה.  בעל  בגימטריה  מסתברא"  "איפכא 
'השתחוויתי'  כה  עד  אם  מסתברא".  "איפכא  של  ראש  צריכים  הפורים  חג 
למוסכמות מסוימות כעת אני הולך 'לעמוד על הראש', הפוך מכולם, ולעשות 
מה שנכון. ב"איפכא מסתברא" יש הרבה רמות, ו"בעל תשובה" אמיתי הוא 
טובה  חברה  של  בנורמות  התקבעות  גם  ההתקדמות.  את  עוצר  שלא  אחד 
להיות "בעל  צריך  ושוב  ה',  והמסירות של עבודת  יכולה למוסס את הכנות 
תשובה" ש"לא יכרע ולא ישתחוה" לדפוסים ולמוסכמות וימשיך – בכיף – את 

ההתמסרות אליו בלבד.

והזוהר  חטאים(  )על  בתשובה  תלויה  המשיח  שביאת  פוסק  הרמב"ם  ואכן, 
ובאמת, רק כשמתהפכים  אומר שמשיח בא להחזיר את הצדיקים בתשובה. 
שוב ושוב – "הפוך בה והפוך בה", 'הפוך־על־הפוך', כשבעל תשובה עושה 
הפוך מהרשעים וגם הפוך מהצדיקים )ובכך מגלה דרך שלישית, של 'אורות 
דתוהו בכלים דתיקון'( – זוכים לביאת המשיח. והרמז: פעמיים "ונהפוך הוא" 

בגימטריה משיח. אז קדימה, ונהפוך הוא!

 

נכתב על ידי איתיאל גלעדי

ושיתהפך העולם!

 אורח

לפורים
הרב יצחק גינזבורג



שיעורים
בארץ ובעולם

סיום כל
השולחן ערוך

לימוד מרתק
פעם בשבוע 1-700-500-777www.tzurba.com

לימוד הלכה למעשה זה בשבילכן

הצטרפי לאלפי לומדות צורבא 
בכל רחבי הארץ 

פתחי שיעור צורבא שבועי אצלך בקהילה!

 ותוכלי גם את להתמיד בלימוד הלכה למעשה 
ולסיים תוך ארבע שנים את כל השולחן ערוך!

ערוכה 
לשבת?!

נציגות צורבא יעמדו 

לרשותך וילוו אותך 
 
עד לפתיחת השיעור

3

קבלי ישירות למייל 
 
ושיעור לדוגמאאת תכנית הלימוד 
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או באתר האינטרנט שלנו:  1-700-500-777 צרי קשר בטלפון:
 
www.tzurba.com
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מי שעדיין לא אמר לחיים, ומי שכל 
השנה לא אומר לחיים... בפורים אין 

לאף אחד ברירה... לחיים!
הגמרא אומרת על הפסוק "הימים האלה נזכרים 
ו'נעשים'  זכור,  פרשת  זה  ש'נזכרים'  ונעשים" 
פרשת  את  לקרוא  קודם  צריכים  ולכן  פורים,  זה 
מי שרק  אז  פורים.  כך לעשות את  ואחר  עמלק, 
רוצה להזכיר ולדבר ולא רוצה לעשות, לא חוגג 

את העומק של פורים. בואו נתחיל לעשות!

על  ולדבר  ללמוד  להתחיל  משתדלים  חסידים 
ותנסו  פורים,  לפני  יום  שלושים  לפחות  עמלק 
לזכור את זה לשנה הבאה. אך צריך לדעת שכל 
מה שנכתב ונקרא על עמלק, הכל זה רק בבחינת 
'נזכרים'. העיקר זה ליישם את הדברים למעשה. 
שהוא  בלי  מפורים  יוצא  אדם  אם 
לקום  ממשיך  והוא  משהו,  מיישם 
בבוקר אותו הדבר – הוא לא יצא ידי 
את  קיימת  הלכתית  מבחינה  כמובן,  חובתו. 
המצווה, אבל אני מדבר על העומק. לגבי מחיית 
למחות  גם  צריך  לזכור,  רק  מספיק  לא  עמלק 

אותו, ואת זה עושים רק בפועל.

 – הזה  ביום  שלנו  המצוות  כל  עושים?  מה  אז 
מגילה,  מקרא  לאביונים,  מתנות  מנות,  משלוח 
סעודת פורים – כל אלה מוחים את עמלק. באמת, 
מי שלא יודע מה זה עמלק לא מבין מה הקשר. 
הוא חושב שלפני הרבה שנים היה עם כזה שבא 
להילחם עם ישראל, הוא הראשון שנלחם איתנו 

מה  אותו.  לשנוא  צריכים  ולכן  העמים  כל  מבין 
הקשר לשתיית יין ולקריאת מגילה?

זעזמער, שהגיע  זלמן  ר'  אחד,  חסיד  על  מסופר 
בעלייה  אותו  וכיבדו  'זכור'  בשבת  עיר  לאיזו 
את  וגם  המפטיר  את  גם  קרא  הוא  לתורה, 
אליו  ניגש  התפילה  בסוף  ההפטרה. 
שנים  "הרבה  לו:  ואמר  אחד  יהודי 
'זכור'  פרשת  ואת  מתפלל,  אני 
לא  מימיי  פעמים.  עשרות  שמעתי 
שמעתי אדם ששונא את עמלק כמו 
ששמעתי אצלך! מאיפה קיבלת את 
זה?”. ר' זלמן ענה לו: "סע לליאזנא )עירו של 
האדמו"ר הזקן( ותלמד". למה הוא התכוון? יש 
כמה מצוות בתורה שמדברות על אהבה – אהבת 
יחידה  מצווה  זו  עמלק  אבל  ישראל,  אהבת  ה', 
יכול  אני  איך  בלב.  לשנוא  שעניינה  שמצאנו 
שום  מרגיש  לא  שאני  פעם,  שהיה  דבר  לשנוא 
קשר אליו? ר' זלמן אמר לו שאם תיסע לליאזנא, 
הזקן,  האדמו"ר  של  החסידות  דברי  אל  כלומר 
מת,  כבר  עמלק  שנקרא  העם  לך שאמנם  ייוודע 
אבל 'זכר עמלק' עדיין לא מת, הוא נמצא אצלנו. 
'זכר עמלק' חי וקיים, אלו כל מיני השקפות ודעות 

מקולקלות שעמלק מכניס לנו בלי שנרגיש.

שהגיע  סעדיה,  ר'  בשם  חסיד  היה 
לו:  אמר  הרבי  לפורים.  הריי"צ  לרבי 
לו  בעמלק.  מדרגות  ארבע  על  דיברנו  "בשבת 
מדרגה  על  מדברים  היינו  בשבת,  נמצא  היית 
שעמלק  תופסים  שלא  כאלה  יש  חמישית...". 

הוא אמיתי, הם לועגים לו – 'לי אין עמלק'. אבל 
עמלק יש לכל אחד, יש כאלה שאצלם זה גס יותר 
שבדקות,  בדקות  מופיע  זה  שאצלם  כאלה  ויש 

אבל אין מי שאין לו 'זכר עמלק'.

המחשבה  הישות,  היא  עמלק  של  הנקודה 
ומנותק  עצמאי  שאני  נפרד,  שאני  וההרגשה 
מהקדוש ברוך הוא. כשקוראים את הפסוקים על 
בא  עמלק  פתאום  מה  תמיהה:  מתעוררת  עמלק 
בו,  לפגוע  תכננו  לא  גם  בו,  פגעו  לא  להילחם? 
מי חשב עליו בכלל?! התשובה היא שעמלק לא 
יכול היה לסבול את גדולתם של ישראל. הוא לא 
וזו ישות עמלקית ששייכת לכל  מסוגל לפרגן... 
אחד. הוא לא היה מוכן לסבול שיש מישהו גדול 
ממנו בגשמיות או ברוחניות, גם אם זה בכלל לא 

נוגע אליו.

כשהרבי הרש"ב ואחיו רז"א )ר' זלמן 
אהרן( היו ילדים קטנים, הם שיחקו 
פעם אחת יחד. תוך כדי משחק חפר 
הרז"א בור והכניס את הרש"ב לתוכו, 
והרש"ב פרץ בבכי. כששמע אביהם, הרבי 
קרה.  מה  לבדוק  יצא  הוא  הבכי,  את  מהר"ש, 
"אני מבוגר ממנו, אבל הוא גבוה ממני, וזה לא 
לבור,  אותו  "הכנסתי  הרז"א.  הסביר  הוגן!", 
לו:  אמר  המהר"ש  בגובה!".  שווים  נהיה  וככה 
רוצה  אתה  אם  מתנהגים.  לא  ככה  אהרן,  "זלמן 
אם  עליו.  ועמוד  כיסא  קח  יותר,  גבוה  להיות 
תגביה את עצמך, לא תצטרך להשפיל את אחיך 
כדי להיות גבוה ממנו...". זה ההבדל בין קנאה 

למה שמו את הרבי בבור? < מה ענה החסיד כששאלו אותו איפה רכש כזאת שנאה? 
< וכמה תעודות הוציאו לבחור ישיבה שלא העז לחזור הביתה בלי דיפלומה? < 

בשבת זכור זוכרים, ובפורים מגיע זמן המעשים < מה אתה מרוויח מכך שאתה 'עד 
דלא ידע'? את עצם העובדה שאינך מרוויח! < עמלק לא יכול להבין את זה, חבל"ז <

מהודו ועד כוש

הרב חיים שלום דייטש

סעודת פורים



טובה לקנאה לא טובה. כשאתה מקנא בשני שגבוה ממך – מה ירגיע אותך? אם 
אתה שואף לגדול כמו השני, זו קנאה טובה, "קנאת סופרים תרבה חכמה". אך 
אם מה שאתה מחפש זה שאתה תישאר כמו שאתה ושהוא יקטן, זו קנאה לא 

טובה. הבעיה שלך היא שאתה לא מצליח או לא מסוגל לפרגן לו.

אז איך המצוות של פורים פועלות את מחיית עמלק?

אם אתה סועד לבד,  דבר ראשון, פורים הוא חג שחוגגים יחד. 
חושב רק על עצמך – זה לא פורים. גם מתנות לאביונים ומשלוח מנות מעוררות 
את היחד. עמלק רוצה נפרדות, ואילו אנחנו מתחברים. עמלק אומר 'תחשוב רק 
על עצמך, מה פתאום להזמין מישהו לסעודה?', אבל אנחנו יושבים יחד. אבל 

שיא המלחמה בעמלק מגיע דווקא ממקום אחר.

הישות שלמעלה מכל ישות היא הישות של השכל - כשאדם 
שזו  אומר  הרבי  אוהב.  הכי  עמלק  זה  את  הכל.  מבין  שהוא  משוכנע 
לומר  עלולים  המחברים   – קודש  ספרי  בתחילת  'הסכמות'  שכותבים  הסיבה 
לעצמם "אם אני חשבתי על זה, כנראה שזה נכון". לכן צריך לתת לעוד אדם 

לקרוא את זה.

בתשובה  שחזר  בחור  זוכר  אני 
ללמוד  והלך  שנים  הרבה  לפני 
רצו  בכלל  שלו  וההורים  בפוניבז', 
סוף  הגיע  באוניברסיטה.  שילמד 
הזמן בישיבה והוא נקלע למבוכה: 
"כשאחזור הביתה אבא ישאל אותי מה למדתי 
ואיזו דיפלומה הוצאתי, ומה אענה לו?". הוא 
את  ראה  בישיבה  המזכיר  לגמרי.  שבור  היה 
כאבו והחליט לעזור לו. אם צריך דיפלומות, 
שהוא  ראשונה  דיפלומה  דיפלומות:  נכין 
מוסמך לדבר בארמית. דיפלומה שניה בלימודי 
דיפלומה שלישית  ישראל.  עם  של  היסטוריה 
בתלמוד, רביעית בתנ"ך, חמישית בפילוסופיה 
שש־ עם  הביתה  הגיע  הוא  עולם.  והשקפת 

שמקבלים  ממה  יותר  סיום,  תעודות  שבע 
באוניברסיטה...

אז זו התרופה הכי גדולה לעמלק – כשמגיעים 
"עד  היא  שלה  המטרה  שכל  פורים  לסעודת 
אומרים  ועוד  לדעת,  ללא  להגיע  ידע",  דלא 
שלא לדעת זו המעלה והתכלית – מזה עמלק 
איזה  לדעת'?  'לא  זה  "מה  לגמרי.  מתבלבל 

תואר מקבלים מזה?...".

טוב  זה  הבנתם  לא  אם  הבנתם? 
שלא  הוא  העניין  כל  הלא  מאוד, 

נבין...
לחיים לחיים!

כדי להחליש את הקליפה, צריך לגעת בשורשה. 
"עד דלא ידע" זו מעלה, אבל למה דווקא בין 
להגיע  לא  למה  מרדכי"?  לברוך  המן  "ארור 
עד דלא ידע בין שמונה לתשע, בין יום ללילה, 
של  שהעניין  משמע  לבן?  ליין  אדום  יין  בין 
ארור המן וברוך מרדכי קשור במיוחד לדרגה 
מסבירים  בחסידות  הידיעה.  אי  של  המעולה 
זה  מרדכי  וברוך  מרע',  'סור  זה  המן  שארור 
'עשה טוב'. סור מרע יש לו את העניינים שלו, 
עשה טוב יש לו את העניינים שלו. אבל הצד 
הקדוש  של  ציוויים  ששניהם  ביניהם  השווה 
ברוך הוא ולכן צריך לא להבדיל ביניהם, "עד 

דלא ידע" בין סור מרע לעשה טוב.

מזלזל  אבל  מצוות  לעשות  שמעדיף  אחד  יש 
מקפיד  שמאוד  אחד  ויש  מרע,  בסור  קצת 
להיזהר אבל לא כל כך מוסיף מצוות וחסדים. 
אחד  לתפילה,  נמשך  אחד  ה',  בעבודת  גם 
אוהב ללמוד תורה, אחד אוהב לעזור לחברים. 
נקרא  זה  הדבקים,  בין  מפריד  הוא  אם  אבל 
"מקצץ בנטיעות" מהשורש. הכל נפרד אצלו. 
פורים זה זמן שבו מבינים שלא משנה אם זה 
סור מרע או עשה טוב, עיקר הנקודה היא שיש 

אותו מצווה לשניהם.

בלכה דודי אומרים "שמור וזכור בדיבור אחד, 

השמיענו א־ל המיוחד, ה' אחד ושמו אחד". האם אלה רק חרוזים יפים או שיש 
קשר בין המילים? 'שמור' זה לא תעשה, 'זכור' זה עשה. שמור וזכור בדיבור 
אחד, כלומר עשה ולא תעשה באו מאותו מצווה, שהוא "א־ל המיוחד". וכיוון 
ש"ה' אחד ושמו אחד", אין אצלו הפכים וניגודים. עד דלא ידע זה להגיע למקום 
שרים  שכולם  שיר  יש  מצווה.  לקיים  הוא  העיקר  התוכן,  מה  לי  משנה  שלא 
בפורים: "ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש...". זה 
שיר בלי שום תוכן, אבל מקובלנו שהעיקר של המגילה כלול במילים הראשונות 
שלה. וזה כל הרעיון של פורים, שהמלך שלנו מולך מהודו ועד כוש, כל העולם 

על כל ההפכים והמדרגות שלו, הכל נכנס תחתיו.

אחרי  אתך  קורה  מה  זה  'נעשים'  ונעשים'?  'נזכרים  זה  מה  בהתחלה,  שאלנו 
פורים! אם תקום מחר בבוקר ועדיין יהיו דברים שמתחשק לך ולא מתחשק לך, 
זה מתאים לי וזה לא מתאים לי, לא הבנת את פורים. כי כל הרעיון 
שתצא מעצמך, ותראה שגם מה שאתה מתחבר אליו וגם 
אל  קשור  אתה  ואם  מקור,  מאותו  באו  שניהם   - שלא  מה 

המקור, את שניהם תעשה באותה שמחה והתלהבות.
לחיים! פורים שמח!



הרב יהושע שפירא, ראש ישיבת רמת גן

 למה נטפלו דווקא 
לאוזניים של המן?

התגלגלות  כנראה  היא  האמיתית  הסיבה 
בשפת  לפורים  מסורתי  מאכל  של  מילים 
אפשר  פורימית  באווירה  אך  האיידיש, 
אוזנו של עבד  רוצעים את  לומר שישראל 
שמבקש להישאר אצל אדונו, ואומרים לו 
"אוזן זו ששמעה על הר סיני 'עבדי הם ולא 
להישאר  עכשיו  מבקשת  לעבדים'  עבדים 

בעבדות?".

הוא  עמלק  של  עניינו  כל  זאת,  לעומת 
דבר  את  לשמוע  המוחלטת  האטימות 
האוזן  ערלת  על  הניצחון  ידי  ועל  ה', 
לפתוח  זוכים  אנחנו  והמתקתה,  המן  של 
וכמו  מחדש,  תורה  לקבלת  אוזננו  את 
קיבלוה  ]חזרו[  "הדור  הגמרא,  שאומרת 
אך  בסיני  ניתנה  התורה  אחשורוש".  בימי 
בסיני,  נאמרה  אחשורוש;  בימי  התקבלה 

ואנו שומעים אותה בפורים.

חדש ובלעדי!

*8510 חייגו עכשיו: 
בר המים היחיד ללא צורך בטבילה בכשרות מהודרת  

פטנט בלעדי למים חמים וקרים בשבת

חסכוני בחשמלמנגנון בטיחות ילדים חדש! מגוון צבעים עד 40 כוסות מים רותחים בשבת

חמים/קרים
מים

הזמינו עוד היום! לאספקה עד החג

בכשרות מהודרת

אם אסתר היתה בימינו, לאיזו עמותה היא 
הייתה מצטרפת? )פמיניסטיות, 

מתנחלות, צמחוניות?...( 
ינחם".  ולא  ישקר  "נצח ישראל לא   – ניל"י  עמותת 
בשעות  שגם  ההתגלות  היא  אסתר  של  מהותה  כל 
אלא  שורדת  רק  לא  ישראל  של  נצחיותם  הקשות, 

פורחת ועולה.

את המילים הללו אמר שמואל הנביא לשאול, סבא 
אגג  את  מלשסף  התרפה  כשהוא  אסתר,  של  רבה 
משורשו  לגמרי  הרע  את  לעקור  האומץ  העמלקי. 
המוחלט  ולביטחון  הגמורה  לדבקות  קשור  בעולם 
העמים  לכל  שלמה  גאולה  ויביא  ינצח,  שהטוב 
ולעולם כולו. אסתר, שמסרה נפשה לבוא אל המלך, 
הפכה את ישראל מנרדפים למנצחים ומסייעת לחזרה 

לארץ ולבניין הבית.

בתקומת  שעסקה  הראשונה  המחתרת  בדורותינו, 
ידי  על  ה'  ובעזרת  ניל"י,  לעצמה  קראה  ישראל 
ולבנות את הארץ,  לסיים את הגלות  מסירות הנפש 

נזכה במהרה לבית המקדש השלישי.

אני מרגיש שכל השנה יש עלי 
מסכה, איך לקרוע אותה בפורים?

המציאות מלאה מסכות והמסכה העיקרית היא כאילו 
נוהג  הקדוש ברוך הוא רחוק מישראל, עולם כמנהגו 
האחת.  הכבשה  את  לטרוף  עומדים  הזאבים  ושבעים 
הוא  ברוך  ומתגלה שהקדוש  נקרעת המסכה,  בפורים 
קרוב לישראל ואוהב אותם בכל תנאי - אפילו בשעה 
שנגזרה עליהם כליה הוא מגלה את אהבתו והופך את 

המצב הקשה ביותר לטוב ביותר.

קשורה  בישראל  ויחיד  יחיד  כל  של  המסכה  קריעת 
את  תופסת  החיצוניות  יום  היום  ולמרות שבחיי  לזה, 
שמחת  באה  בקרבנו,  אלוקים  שאין  לנו  ונראה  העין 
פורים ויחד עם היין הגשמי ועם יינה של תורה מתגלה 

שאהבת ה' לישראל נמצאת בכל עת ובכל שעה.

בשמחת  ושמח  העניינים  פנימיות  את  לומד  כשאדם 
"נכנס  מרעים, האמת הפנימית שלו נחשפת ומתגלה. 

יין - יצא סוד". לחיים לחיים!


