
ליהודי  נחשב  משה  בי 
אך  מדי  עשיר  לא  אמיד, 
גם לא דל נכסים. התפרנס בכבוד, רכש כמה 
השקעות, הפרוטות והשטרות היו מצויים בכיסו. 
הדרמטי  לרגע  אותו  הכין  לא  דבר  זאת,  אף  על 

בחייו:
שני  נקשו  כשבביתו  יום,  של  בערבו  זה  היה 
כלה  למען  עזרתו  את  וביקשו  מוכרים,  יהודים 
יתומה שצריכה להינשא. הוא קיבלם בכבוד רב, 
המסכנה  הנערה  על  הלב  קורע  לסיפור  האזין 
הכלכלי  למצב  גם  והקשיב  מאביה,  שהתייתמה 
הרגש  מבועי  במלאכה.  העוסקים  של  הדחוק 
והכריז:  קם  ובאחת  התרכך,  לבו  נפתחו,  שלו 
נישואיה  'הריני מקבל על עצמי את כל הוצאות 
- חתונה, נדוניה, הלבשה, קניית דירה, הכל בכל 

מכל כל. הכל עליי!'
אך  מנדיבותו,  מופתעים  היו  טובתו  מבקשי 
לנערה  מגיע  'לא  פשוטות:  במילים  הסביר  הוא 
שגם  מתאים  לא  נוסף,  סבל  רבות  כה  שסבלה 
המינימלי  באופן  שמחתה  תהא  נישואיה  בעת 
את  ושלף  אמר   - כאן!'  אני  זה  בשביל  ביותר. 
פנקס השיקים שלו, והעביר את כולו חתום לידי 
הכלה  את  להכניס  הקודש  במלאכת  העוסקים 

לחופה, לבל יחסר המזג...
ושילם  בדיבורו  עמד  משה  ר'  נישאה,  הנערה 
עד  דעתו  נחה  ולא  החתונה,  הוצאות  כל  את 
בדירה  ושאנן  שליו  יושב  הצעיר  הזוג  כי  שראה 
שמח  הוא  נאה.  בפרוייקט  להם  שקנה  החדשה 
והתמלא סיפוק מהעובדה כי זכה להעניק תרומה 
הזכויות  כי  וחש  בישראל,  בית  להקמת  הגונה 

הללו עוד יעמדו לו לדורי דורות...
לחוש  משה  ר'  החל  כך,  אחר  שנים  כמה 
לדרוש ברופאים, עבר  כאבים בחזהו. הוא החל 
לפגישה  נקרא  ולבסוף,  וצילומים,  בדיקות  כמה 
שהוגדרה רצינית בחדרו של רופא בכיר. 'הנוראה 
העז  ולא  פסוקו  את  הרופא  פסק   - שבמחלות!' 
בשורת  לנוכח  צנח  שלבו  משה  בר'  להביט 

האיוב...
ר' משה יצא את חדרו של הרופא, ומיד קרס על 
הכסא הסמוך. לבו לא עמד לו לבשר את הבשורה 
לבני משפחתו, עד שאזר אומץ וסיפר לרעייתו על 
האבחנה המדוייקת והכואבת, תרתי משמע. מני 

אז הפכו ימיו ולילותיו לסיוט מתמשך, הוא נכנס 
ובא בשערי בתי החולים, ולבסוף גם עבר טיפול 
מסויים שנכשל - והטיל עוד סלע ענקית על לבו 

המחשב להישבר...
לאחר אינסוף התייעצויות והתלבטויות, בעצת 
פירר  אלימלך  ר'  הרה"ח  הנודע  הרפואי  העסקן 
הי"ו, הוחלט כי ר' משה יסע לניתוח רפואי סבוך 
לו  הצמיד  למרפא'  'עזרה  ארגון  בחו"ל.  ומורכב 
המסובך,  הניתוח  בהליך  אותו  שילווה  מתנדב 
העליה  לפני  התעופה  בשדה  להיפגש  קבעו  והם 

לטיסה.
המתנדב,  את  משה  ר'  פגש  התעופה,  בשדה 
בכל  ויטפל  כולו  המסע  לאורך  אותו  שילווה  זה 
הביט  משה  ר'  הדרושים.  הטכניים  הסידורים 
מוכר,  היה  פניו  בתווי  משהו  ופעמיים,  פעם  בו 
צעיר  כחתן  המתנדב  של  דמותו  הגיחה  ולפתע, 
והוא שאל- ר' משה,  זכרונו של  וחייכן ממבועי 

צעק-שאג: 'יוסי?'
'אכן כן' - השיב המתנדב בחיוך רחב, 'זה אני. 
אני פה ללוות אותך, להיות איתך.' אבל ר' משה 

רעד  בדמעות,  הצטעפו  עיניו  שמע,  לא 
חלף בגוו וכל כוו התנועע בהתרגשות: 

שנים,  שבע  לפני  אולי  'התחתנת 
בתאריך פלוני, באולם פלוני, עם 

כלה פלונית?'
ואישר  יוסי  שב  כן',  'אכן 
בחיוך רחב. 'אוי אני לא מאמין!' 

- קרא ר' משה בהתרגשות ונתן 
דרור לדמעותיו. הוא לחץ את ידו 

'אני כבר  לו:  ואמר  יוסי בחום,  של 
מרגיש  כבר  אני  יצליח,  שהניתוח  יודע 

שהטיפול יצליח!'
המתנדב  השיב   - כמובן!'  השם,  'בעזרת 
לנגד  מתרחש  מה  ותוהה  מבין  אינו  המבולבל, 
עיניו. 'הרי זכיתי לשאת בהוצאות נישואיכם, אני 
לחתונה  ההוצאות  כל  את  שמימן  האיש  הייתי 
שלך ושל רעייתך, וגם את הדירה בה אתם חיים 
עד היום הזה!' - אמר ר' משה ושפשף עיניו כלא 

מאמין...
הזה,  אני חש שברגע  'כי  תבין', הסביר,  'הלא 
מאלפי  להצילני.  מלאך  שבשמים  אבא  לי  שלח 
המתנדבים הפעילים נבחר דווקא מתנדב שזכיתי 

לפני  לב  ברוחב  צדקה  לו  להעניק 
בענין  שמים  חשבונות  יש  שנים.  הרבה 

כפי  כי  אלי!  אותך  שלח  עולם  בורא  הזה, 
שזכיתי להיות השליח להצילכם בעת נישואיכם, 
כך נשלחת אתה להציל אותי בעת האיום על חיי!'

קשה לתאר את ההתרגשות הרבה, כשהתברר 
שהמתנדב שנשלח להיות לעזר ואחיסמך בהצלת 
חייו של ר' משה, הוא לא אחר מהחתן שעבור 
כל מחסורו דאג ר' משה עצמו, לפני שבע שנים!

ואכן, ר' משה ויוסי שהו בחו"ל כחודש ימים, 
המסובך  הניתוח  את  משה  ר'  עבר  במהלכו 
בהצלחה כבירה, כשידו של יוסי - לו סייע בעבר 
ועתה השיב לו בסיוע - לא משה מתוך ידו. יחדיו 
יחדיו  הסבוכים,  הרפואיים  התהליכים  את  עברו 
התבשרו כי הניתוח הצליח מעל ומעבר למשוער, 
ומחייך  בריא  משה  כשר'  לארץ  שבו  ויחדיו 

כמקדם!
וסיפור זה, שפורסם בספר 'האמנתי ואספרה' 
בשם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, חושף 
את האמת המוחלטת הידועה לנו זה מכבר: לתת 
נותן  כשיהודי  לזכות!  זה  להעניק  לקבל,  זה 
לנזקק,  מעצמו, מקדיש מכספו, מסייע 
פותח לב למען דל ואביון - הוא עוזר 
שבורא  וזוכה  לעצמו,  כל  קודם 
ויזכה  שבעתיים  לו  ישיב  עולם 
אותו באינסוף ישועות ונחמות!

ואת  הלב  את  נפתח  הבה 
העני  את  נכבד  הבה  הכיס, 
הזה  העני  לב.  ברוחב  לו  ונעניק 
ההשגחה  כשליח  להתברר  עשוי 
ברבות  חיינו,  את  להציל  העליונה 
כמה  עד  יתברר  עוד  אולי  והימים  השנים 
כשסייענו לו - זיכינו את עצמנו. וגם אם לעולם 

לא נדע, אך את זאת בטוח נדע:
זה  מן הצדקה, תמיד  מעני  אין אדם  שלעולם 
הטובה  היא  בצדקה  ההשקעה  הפוך...  עובד 
כשיהודי  ביותר.  והכדאית  המניבה  היא  בעולם, 
מעניק בחיוך רחב תרומה ככל יכולתו - הוא זוכה 
בריאות  ורפואות,  ישועות  שערי  לעצמו  לפתוח 

ופרנסה, ברכה והצלחה!
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ליהודי  נחשב  משה  בי 
אך  מדי  עשיר  לא  אמיד, 
גם לא דל נכסים. התפרנס בכבוד, רכש כמה 
השקעות, הפרוטות והשטרות היו מצויים בכיסו. 
הדרמטי  לרגע  אותו  הכין  לא  דבר  זאת,  אף  על 

בחייו:
שני  נקשו  כשבביתו  יום,  של  בערבו  זה  היה 
כלה  למען  עזרתו  את  וביקשו  מוכרים,  יהודים 
יתומה שצריכה להינשא. הוא קיבלם בכבוד רב, 
המסכנה  הנערה  על  הלב  קורע  לסיפור  האזין 
הכלכלי  למצב  גם  והקשיב  מאביה,  שהתייתמה 
הרגש  מבועי  במלאכה.  העוסקים  של  הדחוק 
והכריז:  קם  ובאחת  התרכך,  לבו  נפתחו,  שלו 
נישואיה  'הריני מקבל על עצמי את כל הוצאות 
- חתונה, נדוניה, הלבשה, קניית דירה, הכל בכל 

מכל כל. הכל עליי!'
אך  מנדיבותו,  מופתעים  היו  טובתו  מבקשי 
לנערה  מגיע  'לא  פשוטות:  במילים  הסביר  הוא 
שגם  מתאים  לא  נוסף,  סבל  רבות  כה  שסבלה 
המינימלי  באופן  שמחתה  תהא  נישואיה  בעת 
את  ושלף  אמר   - כאן!'  אני  זה  בשביל  ביותר. 
פנקס השיקים שלו, והעביר את כולו חתום לידי 
הכלה  את  להכניס  הקודש  במלאכת  העוסקים 

לחופה, לבל יחסר המזג...
ושילם  בדיבורו  עמד  משה  ר'  נישאה,  הנערה 
עד  דעתו  נחה  ולא  החתונה,  הוצאות  כל  את 
בדירה  ושאנן  שליו  יושב  הצעיר  הזוג  כי  שראה 
שמח  הוא  נאה.  בפרוייקט  להם  שקנה  החדשה 
והתמלא סיפוק מהעובדה כי זכה להעניק תרומה 
הזכויות  כי  וחש  בישראל,  בית  להקמת  הגונה 

הללו עוד יעמדו לו לדורי דורות...
לחוש  משה  ר'  החל  כך,  אחר  שנים  כמה 
לדרוש ברופאים, עבר  כאבים בחזהו. הוא החל 
לפגישה  נקרא  ולבסוף,  וצילומים,  בדיקות  כמה 
שהוגדרה רצינית בחדרו של רופא בכיר. 'הנוראה 
העז  ולא  פסוקו  את  הרופא  פסק   - שבמחלות!' 
בשורת  לנוכח  צנח  שלבו  משה  בר'  להביט 

האיוב...
ר' משה יצא את חדרו של הרופא, ומיד קרס על 
הכסא הסמוך. לבו לא עמד לו לבשר את הבשורה 
לבני משפחתו, עד שאזר אומץ וסיפר לרעייתו על 
האבחנה המדוייקת והכואבת, תרתי משמע. מני 

אז הפכו ימיו ולילותיו לסיוט מתמשך, הוא נכנס 
ובא בשערי בתי החולים, ולבסוף גם עבר טיפול 
מסויים שנכשל - והטיל עוד סלע ענקית על לבו 

המחשב להישבר...
לאחר אינסוף התייעצויות והתלבטויות, בעצת 
פירר  אלימלך  ר'  הרה"ח  הנודע  הרפואי  העסקן 
הי"ו, הוחלט כי ר' משה יסע לניתוח רפואי סבוך 
לו  הצמיד  למרפא'  'עזרה  ארגון  בחו"ל.  ומורכב 
המסובך,  הניתוח  בהליך  אותו  שילווה  מתנדב 
העליה  לפני  התעופה  בשדה  להיפגש  קבעו  והם 

לטיסה.
המתנדב,  את  משה  ר'  פגש  התעופה,  בשדה 
בכל  ויטפל  כולו  המסע  לאורך  אותו  שילווה  זה 
הביט  משה  ר'  הדרושים.  הטכניים  הסידורים 
מוכר,  היה  פניו  בתווי  משהו  ופעמיים,  פעם  בו 
צעיר  כחתן  המתנדב  של  דמותו  הגיחה  ולפתע, 
והוא שאל- ר' משה,  זכרונו של  וחייכן ממבועי 

צעק-שאג: 'יוסי?'
'אכן כן' - השיב המתנדב בחיוך רחב, 'זה אני. 
אני פה ללוות אותך, להיות איתך.' אבל ר' משה 

רעד  בדמעות,  הצטעפו  עיניו  שמע,  לא 
חלף בגוו וכל כוו התנועע בהתרגשות: 

שנים,  שבע  לפני  אולי  'התחתנת 
בתאריך פלוני, באולם פלוני, עם 

כלה פלונית?'
ואישר  יוסי  שב  כן',  'אכן 
בחיוך רחב. 'אוי אני לא מאמין!' 

- קרא ר' משה בהתרגשות ונתן 
דרור לדמעותיו. הוא לחץ את ידו 

'אני כבר  לו:  ואמר  יוסי בחום,  של 
מרגיש  כבר  אני  יצליח,  שהניתוח  יודע 

שהטיפול יצליח!'
המתנדב  השיב   - כמובן!'  השם,  'בעזרת 
לנגד  מתרחש  מה  ותוהה  מבין  אינו  המבולבל, 
עיניו. 'הרי זכיתי לשאת בהוצאות נישואיכם, אני 
לחתונה  ההוצאות  כל  את  שמימן  האיש  הייתי 
שלך ושל רעייתך, וגם את הדירה בה אתם חיים 
עד היום הזה!' - אמר ר' משה ושפשף עיניו כלא 

מאמין...
הזה,  אני חש שברגע  'כי  תבין', הסביר,  'הלא 
מאלפי  להצילני.  מלאך  שבשמים  אבא  לי  שלח 
המתנדבים הפעילים נבחר דווקא מתנדב שזכיתי 

לפני  לב  ברוחב  צדקה  לו  להעניק 
בענין  שמים  חשבונות  יש  שנים.  הרבה 

כפי  כי  אלי!  אותך  שלח  עולם  בורא  הזה, 
שזכיתי להיות השליח להצילכם בעת נישואיכם, 
כך נשלחת אתה להציל אותי בעת האיום על חיי!'
קשה לתאר את ההתרגשות הרבה, כשהתברר 
שהמתנדב שנשלח להיות לעזר ואחיסמך בהצלת 
חייו של ר' משה, הוא לא אחר מהחתן שעבור 
כל מחסורו דאג ר' משה עצמו, לפני שבע שנים!

ואכן, ר' משה ויוסי שהו בחו"ל כחודש ימים, 
המסובך  הניתוח  את  משה  ר'  עבר  במהלכו 
בהצלחה כבירה, כשידו של יוסי - לו סייע בעבר 
ועתה השיב לו בסיוע - לא משה מתוך ידו. יחדיו 
יחדיו  הסבוכים,  הרפואיים  התהליכים  את  עברו 
התבשרו כי הניתוח הצליח מעל ומעבר למשוער, 
ומחייך  בריא  משה  כשר'  לארץ  שבו  ויחדיו 

כמקדם!
וסיפור זה, שפורסם בספר 'האמנתי ואספרה' 
בשם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, חושף 
את האמת המוחלטת הידועה לנו זה מכבר: לתת 
נותן  כשיהודי  לזכות!  זה  להעניק  לקבל,  זה 
לנזקק,  מעצמו, מקדיש מכספו, מסייע 
פותח לב למען דל ואביון - הוא עוזר 
שבורא  וזוכה  לעצמו,  כל  קודם 
ויזכה  שבעתיים  לו  ישיב  עולם 
אותו באינסוף ישועות ונחמות!

ואת  הלב  את  נפתח  הבה 
העני  את  נכבד  הבה  הכיס, 
הזה  העני  לב.  ברוחב  לו  ונעניק 
ההשגחה  כשליח  להתברר  עשוי 
ברבות  חיינו,  את  להציל  העליונה 
כמה  עד  יתברר  עוד  אולי  והימים  השנים 
כשסייענו לו - זיכינו את עצמנו. וגם אם לעולם 

לא נדע, אך את זאת בטוח נדע:
זה  מן הצדקה, תמיד  מעני  אין אדם  שלעולם 
הטובה  היא  בצדקה  ההשקעה  הפוך...  עובד 
כשיהודי  ביותר.  והכדאית  המניבה  היא  בעולם, 
מעניק בחיוך רחב תרומה ככל יכולתו - הוא זוכה 
בריאות  ורפואות,  ישועות  שערי  לעצמו  לפתוח 

ופרנסה, ברכה והצלחה!
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מרבים בשמחה,  אדר  בגמרא: משנכנס  כתוב 
נהפך  אשר  "והחודש  אסתר  במגילת  וכתוב 
אמר  אומרת:  והגמרא  לשמחה".  מיגון  להם 
רב פפא שאם יש ליהודי משפט עם גוי יעשה 
היהודי את המשפט בחודש אדר, שבימי חודש 

אדר מזלם של ישראל הוא שולט.

משום  הוא  אדר  בחודש  השמחה  טעם  והנה 
הניסים שנעשו לישראל בימים אלו, ועוד שעם 
את  עליהם  קבלו  ואסתר  מרדכי  בימי  ישראל 
התורה שבעל פה מאהבה, ובחודש אדר בזמן 
שבית המקדש היה קיים היו מתחילים לאסוף 
את השקלים לצורך עבודת בית המקדש ולצורך 
הקורבנות והיתה שמחה גדולה בעולם, ויש עוד 

כמה טעמים.

מחצית השקל 
אדם  כל  שצריך  כתוב  תשא"  "כי  בפרשת 
בין  עני  בין  השקל"  "מחצית  לתת  מישראל 
עשיר, כדי לספור את עם ישראל, ועל ידי הכסף 
שנאסף קנו קורבנות ציבור כגון: תמידים שהיו 
של  זו  מצווה  וכו',  מוספים  יום,  כל  מקריבים 

מצווה  זה  השקל"  לדורות "מחצית 
מישראל  אדם  כל  שחייב 
המקדש  שבית  בזמן 
היה קיים, והיה צריך כל 
לתת  ישראל  מעם  אחד 
"מחצית השקל". ובזכות 
מחצית השקל היה כופר 

נפש לכל אחד ואחד מעם 
ישראל. ובתאריך א' באדר 

בכל  דין  הבית  מכריזים  היו 
יביאו  ערי ישראל שעם ישראל 

את "מחצית השקל".

נוהגים לתת  בית מקדש  לנו  היום שאין  והנה 
'זכר למחצית השקל':

לפני א.  השקל  למחצית  זכר  לתת  נוהגים  יש 
זכר  לתת  שנוהגים  כאלו  ויש  זכור,  פרשת 
צום  ביום  היינו  פורים  בערב  השקל  למחצית 
תענית אסתר לפני שמתפלל מנחה, ויש כאלו 
שנוהגים לתת זכר למחצית השקל ביום פורים 
בבוקר לפני שקוראים את המגילה. אולם ניתן 

לתת זכר למחצית השקל בכל חודש אדר.

יש להיזהר שלא לקרוא למעות הללו מחצית ב. 
השקל אלא יקרא להם 'זכר למחצית השקל'.

עשרים ג.  גיל  מעל  מי שהוא  רק  הדין  מעיקר 
וטוב  השקל,  למחצית  זכר  לתת  צריך  שנה 
בן שלוש עשרה שנה  להחמיר שגם מי שהוא 
שכבר עבר בר מצוה שיתן זכר למחצית השקל.

הנשים גם צריכות לתת זכר למחצית השקל, ד. 
וטוב לתת גם עבור הילדים הקטנים, אולם אם 
להוציא  עליו  קשה  וזה  כך  כל  משגת  ידו  אין 
סכום כזה יתן עבור בניו ובנותיו הקטנים סכום 

מועט.

צריך לתת סכום השוה לערך שלושה דרהם ה. 
כסף, וכיוון שכל שנה מחיר הכסף עולה או יורד 
שבועות  כמה  (בערך  מפרסמים  שנה  כל  לכן 
אדם  כל  ולכן  לתת,  סכום  איזה  פורים)  לפני 

יבדוק מהו הסכום.     

טוב שיתן שלושה מטבעות של מתכת, מכל ו. 

למחצית  זכר  של  המנהג  חובת  יוצאים  מקום 
בערכו לשלושה  גם שנותן חפץ ששוה  השקל 

דרהם כסף או שנותן שטר כסף.

מי שמצבו הכלכלי קשה מספיק שיתן מטבע ז. 
ידי  ויוצא  השקל  מחצית  לזכר  שקל  חצי  של 

חובה.

מי שנוהג להפריש כל חודש מעשר כספים ח. 
ממשכורתו אינו רשאי לתת ממעשר הכספים 
מעשר  יפריש  אלא  השקל,  למחצית  זכר 
מהכסף  השקל  למחצית  זכר  יתן  וגם  כספים 
אולם אם אמר  אחר שהפריש מעשר כספים, 
בפירוש בשעה שהתחיל לעשר מעשר כספים 
דחוקה  והשעה  נדר  בלי  כספים  מעשר  שהוא 
זכר למחצית  לתת מהמעשר הכספים  יכול  לו 

השקל.

לטובת ט.  אותם  יתן  השקל  למחצית  זכר 
שאין  עכשיו  אמרו  שהרי  תורה,  של  מוסדות 
על  שמכפר  מה  מקדש  בית  ישראל  לעם 

עונותיהם של ישראל הוא התורה.

תענית אסתר
באדר, א.  י"ג  ביום  להתענות  ישראל  מנהג 

לצום  מקדימים  שבת  במוצאי  פורים  ושחל 
מגיל  איש  וכל  חמישי,  ביום  אסתר  תענית 
שלוש עשרה ואישה מגיל שנים עשרה חייבים 
יולדת,  לצום חוץ מאלו שפטורים כגון: חולה, 
מעוברת, חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה 

שלהם, אבי הבן הסנדק והמוהל וכו'.

משום ב.  שצמים  והטעם 
שהמן הרשע רצה להרוג 
והפיל  ישראל  עם  את 
לעשות  יום  באיזה  גורל 
ביום  הגורל  ונפל  זאת 
שמסופר  (כפי  באדר  י"ג 
ובחסדי  אסתר),  במגילת 
הגזירה  נהפכה  יתברך  ה' 
נתן  באדר  י"ג  ביום  ואדרבה 
ליהודים  רשות  אחשוורוש  המלך 
במקום  באדר  י"ג  וביום  באויביהם,  להרוג 
הוא  ונהפוך  לפועל,  תצא  הרשע  המן  שגזירת 
היהודים שלטו באויביהם והרגו היהודים שבעים 
היהודים  שהרגו  מה  מלבד  איש  אלף  וחמש 
ישראל.  מעם  אחד  נהרג  ולא  הבירה  בשושן 
ועם  ישראל,  מעם  פחד  לגוים  נתן  יתברך  וה' 
ישראל התענו ביום י"ג באדר כדי שה' יתברך 
יעזור להם במלחמתם נגד אויביהם שהיו בצרה 
גדולה שפחדו שהגוים יקומו כנגדם, ולכן נהגו 
בכל תפוצות ישראל להתענות זכר לנס שנעשה 

ליהודים וצום זה נקרא "תענית אסתר".

יש אומרים שהטעם למנהג "תענית אסתר" ג. 
אסתר  שגזרה  לתענית  זכר  לעשות  כדי  הוא 
אסתר  במגילת  שמסופר  (כפי  ניסן  בחודש 
ואל  תאכלו  אל  עלי  "צומו  אסתר  שאמרה 
תענית  לתקן  רצו  תשתו") אלא שמשום שלא 
בחודש ניסן, משום שאין מתענים תענית ציבור 
בחודש  התענית  את  תקנו  לכך  ניסן,  בחודש 

אדר לפני פורים.

לדיני ד.  שווה  אסתר  תענית  של  הצום  דיני 
השחר  בעלות  שמתחילים  הצומות  שלושת 
ושתיה  באכילה  ואסורים  הכוכבים.  צאת  ועד 

ומותרים ברחיצה וסיכה.

אף  ואולי  נכון  לא  להיראות  עשוי  הבא  שהמשפט  אף 
לקומם חלק מהקוראים, עדיין הוא האמת לאמיתה:

של  התפיסה  אלא  המציאות  אינו  רואים,  שאנו  מה  כל 
המציאות.

ננסה להמחיש את הרעיון:
אנו מגיעים למירון בל"ג בעומר ורואים את "כלל ישראל" 
במגוון לבושיו וסגנונותיו. אם נשאל אנשים: מה אתם רואים 

כאן? יענה כל אחד תשובה אחרת.
וטף. השני  נשים  אנשים,  אדירה של  כמות  יראה  האחד 
ישפשף ידיו בשמחה וישתף אותנו במחשבותיו המרוממות: 
"תראה איזה עם יש לריבונו של עולם! כולם נקבצו באו לך, 
לפני  ותפילה  שיח  לשפוך  במטרה  ובשמחה,  בהתלהבות 
"ואילו  בארץ!  אחד  גוי  ישראל  כעמך  מי  שבשמים.  אבינו 
"כמה  באמרו:  פיו  ויעקם  השונים  הטיפוסים  יתבונן  חברו 
משוגעים יש בעולם! מזל שאינני צריך לחיות עם כל אלה". 
לאסוף  נפלאה  הזדמנות  גוני  הרב-  בציבור  שיראה  מי  יש 
כסף לצדקה, ואילו חברה יוצף בחרדה ויקבל התקף פאניקה 
להתעלף  עלול  הוא  כי  בשבילו,  מסוכן  שהמקום  בחשבו 
יוכל  לא  הוא  הצפיפות  שבגלל  או  לנשימה,  אוויר  מחוסר 

לברוח מן המקום אם חלילה יקרה משהו.
אותה מציאות, וכל אחד רואה משהו אחר.

כיסא  ורואים  רהיטים  חנות  ליד  עוברים  אנשים  שלושה 
בחוץ. הראשון, שהוא נגר במקצועו, מתבונן בכיסא וחושב 
יחזיק הכיסא  זמן  גרועה. מעניין כמה  איכות  "איזו  לעצמו: 
מעמד". השני, שבדיוק עכשיו מרהט את ביתו מחדש, רואה 

שיכול  הכיסא  בדיוק  זה  "הנה,  בורקות:  ועיניו  הכיסא  את 
אותו".  לקנות  חייב  אני  בסלון,  הריקה  הפינה  את  לייפות 
השלישי, שכבר שעה ארוכה משוטט ברחוב ומרגיש שרגליו 
כושלות, מבקש רשות מבעל החנות, ונושם לרווחה כאשר 

הוא מתיישב לנוח מטורח הדרך.
כולם ראו את אותו הדבר בדיוק:  ארבע רגליי עץ ומושב. 

ובכל זאת, כל אחד מהם ראה משהו אחר.
כאשר בני הזוג ברקוביץ חוזרים הביתה ומגלים פטיש על 
שולחן הסלון, מתמלא האדון ברקוביץ בשמחה, שהנה נמצא 
הפטיש שחיפש כדי לחזק את מסמר המדף שהתרופף. גברת 
השתמש  ששוב  בנה,  על  כעס  מתמלאת  לעומתו  ברקוביץ 
חפץ,  אותו  את  רואים  שניהם  למקום.  החזירו  ולא  בפטיש 
אבל כל אחד מהם רואה משהו אחר: הוא-את הכלי שחיפש, 

והיא – את חוסר האחריות של הבן.
ובעיני  כתיבה',  'כלי  בעיני האחד  להיות  עשוי  פשוט  עט 
שמסרבת  עקשנית  עטיפה  לקריעת  שימושי  כלי  האחר, 
עשרות  'להיות'  עשוי  פשוט  אלומיניום  קליפס  להיפתח. 
דברים שונים. תלוי במה שאנו זקוקים לו באותו רגע, במה 

שאנו עוסקים בו באותו זמן, ובמידת היצירתיות שלנו.
אחת  המציאות-  פוגשים.  או  רואים  שאנו  דבר  בכל  כך 
היא, ובכל זאת, כל אחד מזווית הראייה שלו, רואה משהו 

שונה, ולפעמים אף מנוגד לזה שראה האחר. 
מצב  או  מראה  לנוכח  בקרבנו  המתעוררים  הרגשות  גם 

מסוים, שונים ותלויים במטען האישי של כל אחד ואחד. 
מעורר  האחד  אצל  ברחוב.  מולנו  צועדים  וכלה  חתן 
המראה שלהם רגשות גיל ושמחה, ואילו אצל רעהו המראה 

הזה מעורר רחמים או דחייה.
הרי לנו שאותו מראה מעורר רגשות שונים אצל אנשים 

שונים.
רמקול מכריז בקול בוכים על הלווייתו של פלוני אלמוני, 
שבעוד שעה קלה תצא מבית המדרש השכונתי. אצל האחד 
ההכרזה מעוררת הלם וצער קשים מנשוא, ואילו אצל האחר 

ההכרזה מעוררת כעס וזעם אדיר.
אצל  שונים  רגשות  מעוררת  בשורה  שאותה  לנו  הרי 

אנשים שונים.

שנים,  עשרות  כמה  לפני  כץ  פרדס  בשוק  זה  היה 
ולפני  בחור שרצה להכנס לשוק מהכניסה האחורית 
ספורים  מטרים  שנמצאת  במספרה  עבר  כנסתו 
עזרה  שבקש  עני  אדם  נכנס  לשם  לשוק,  מהכניסה 
כל  החשמל,  חשבון  את  לשלם  מנת  על  כספית 
רצה  שלא  ממיודענו  חוץ  מעצמם  תרמו  הנוכחים 
לתרום עד ששכנעו אותו שייתן שקל אחד ויגיד "צדקה 
תציל ממוות" וכך עשה אחרי שכנועים רבים. לאחר 
מכן נכנס לשוק והפתיעו אותו שני רעולי פנים שהחלו 
לדקור את מיודענו בכל חלקי גופו, לאחר מספר רגעים 
הגיעו צוותי ההצלה ותפסו את מיודענו בין חיים למוות 
בהגיעם לבית החולים החלו לנתח אותו עד שהצליחו 
לייצב את מצבו, לאחר התאוששות מהניתוחים נגש 
כנראה  גדול"  "מזל  לך  יש  לו  ואמר  הפרופסור  אליו 
האנשים שעשו לך את מה שעשו היו עצבניים מאוד 
ולא דייקו למקומות הנכונים, אבל הייתה דקירה אחת 
במרחק  לך?  אומר  של....מה  במרחק  ללבלב  קרובה 
חיוך  לעלות  החל  מיודענו  רגע  באותו  של....שקל. 
וסיפר  איזה שקל מדובר  על  יודע  אני  ואמר  פניו  על 
את סיפורו לפרופסור שהתפעל גם הוא מגודל כוחה 
של הצדקה עד שהגיע למספרה לבדוק את אמיתות 

הסיפור.

בפרשתנו כתוב "ויקחו לי תרומה" ונשאלת השאלה 
נותנים  הרי תרומה  "ויתנו"  ולא  "ויקחו"  נאמר  מדוע 
ולא לוקחים? אלא משום שנתינה היא מדבר שמזומן 
את  לקיים  מנת  על  אבל  לתת  ברצונך  ויש  לתת  לך 
שאת  כלומר   - מעצמך  לקחת  האדם  צריך  הנתינה 
כוחותיך אתה רוצה לשמור רק לצרכים שלך ובממונך 
כל  לבך, את  כיצד תגשים את משאלות  חושב  אתה 
מה שיש לך אתה משייך ישירות לעצמך ועל מנת לתת 
תרומה אתה צריך להתאמץ ולקחת מעצמך על מנת 
לתת לאחר שזו מלחמה לא פשוטה. אולם בכך תרגיש 
מידת  את  ותרכוש  הנתינה  של  הטובה  ההרגשה  את 
תחפש  מכוחותיך  וגם  לידך  יגיע  אשר  ומכל  הנתינה 

לחלק לאחרים ולהעניק מעצמך לכולם.
עוד מפרשים חז"ל שכתוב "ויקחו" משום שבנתינה 
שלך אתה בעצם לוקח לעצמך ברכה, שמירה, חיים 
והצלחה, ויהלך לפניך צדקך ושכר הרבה יהא מנת חלקך.                                                                                          
להעניק  לדעת  הוא  בנתינה  ביותר  החשוב  הכלל 
ראשית כל את כוחותיך ונתינת החסד שלך בביתך וכך 
עניי  ואז  לכל  קודמים  ביתך  שעניי  בהלכה  הובא  גם 
עם  להיות  צריכה  הנתינה  התחלת  הלאה.  וכן  עירך 
הקרובים אלינו, קטנה מאוד מעלתו של אדם שבחוץ 
ובנתינה  בחנניות  החברה  עם  ומתנהג  חסדים  עושה 
נותן  כמו מלאך אבל בביתו ההפך הגמור. האדם לא 
מעצמו וחושב שבביתו מגיע לו הכל לבלי לתת כלום, 
משום  מגיעה  זו  תופעה  ובאמת  מוותר.  ולא  צועק 
שלרוב החברה בחוץ מעריכה את הנתינה שלנו יותר 
להעניק  להשתדל  עלינו  זאת  כל  עם  יותר,  ומפרגנת 
ובזאת  פחות  מפרגנים  אם  גם  בבתינו  כל  ראשית 
שללי  ממקום  מגיעה  היא  אם  שלנו  הנתינה  נמדדת 

שמחפש פרגון וכבוד או ממקום אמיתי וטהור.
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מרבים בשמחה,  אדר  בגמרא: משנכנס  כתוב 
נהפך  אשר  "והחודש  אסתר  במגילת  וכתוב 
אמר  אומרת:  והגמרא  לשמחה".  מיגון  להם 
רב פפא שאם יש ליהודי משפט עם גוי יעשה 
היהודי את המשפט בחודש אדר, שבימי חודש 

אדר מזלם של ישראל הוא שולט.

משום  הוא  אדר  בחודש  השמחה  טעם  והנה 
הניסים שנעשו לישראל בימים אלו, ועוד שעם 
את  עליהם  קבלו  ואסתר  מרדכי  בימי  ישראל 
התורה שבעל פה מאהבה, ובחודש אדר בזמן 
שבית המקדש היה קיים היו מתחילים לאסוף 
את השקלים לצורך עבודת בית המקדש ולצורך 
הקורבנות והיתה שמחה גדולה בעולם, ויש עוד 

כמה טעמים.

מחצית השקל 
אדם  כל  שצריך  כתוב  תשא"  "כי  בפרשת 
בין  עני  בין  השקל"  "מחצית  לתת  מישראל 
עשיר, כדי לספור את עם ישראל, ועל ידי הכסף 
שנאסף קנו קורבנות ציבור כגון: תמידים שהיו 
של  זו  מצווה  וכו',  מוספים  יום,  כל  מקריבים 

מצווה  זה  השקל"  לדורות "מחצית 
מישראל  אדם  כל  שחייב 
המקדש  שבית  בזמן 
היה קיים, והיה צריך כל 
לתת  ישראל  מעם  אחד 
"מחצית השקל". ובזכות 
מחצית השקל היה כופר 

נפש לכל אחד ואחד מעם 
ישראל. ובתאריך א' באדר 

בכל  דין  הבית  מכריזים  היו 
יביאו  ערי ישראל שעם ישראל 

את "מחצית השקל".

נוהגים לתת  בית מקדש  לנו  היום שאין  והנה 
'זכר למחצית השקל':

לפני א.  השקל  למחצית  זכר  לתת  נוהגים  יש 
זכר  לתת  שנוהגים  כאלו  ויש  זכור,  פרשת 
צום  ביום  היינו  פורים  בערב  השקל  למחצית 
תענית אסתר לפני שמתפלל מנחה, ויש כאלו 
שנוהגים לתת זכר למחצית השקל ביום פורים 
בבוקר לפני שקוראים את המגילה. אולם ניתן 

לתת זכר למחצית השקל בכל חודש אדר.

יש להיזהר שלא לקרוא למעות הללו מחצית ב. 
השקל אלא יקרא להם 'זכר למחצית השקל'.

עשרים ג.  גיל  מעל  מי שהוא  רק  הדין  מעיקר 
וטוב  השקל,  למחצית  זכר  לתת  צריך  שנה 
בן שלוש עשרה שנה  להחמיר שגם מי שהוא 
שכבר עבר בר מצוה שיתן זכר למחצית השקל.

הנשים גם צריכות לתת זכר למחצית השקל, ד. 
וטוב לתת גם עבור הילדים הקטנים, אולם אם 
להוציא  עליו  קשה  וזה  כך  כל  משגת  ידו  אין 
סכום כזה יתן עבור בניו ובנותיו הקטנים סכום 

מועט.

צריך לתת סכום השוה לערך שלושה דרהם ה. 
כסף, וכיוון שכל שנה מחיר הכסף עולה או יורד 
שבועות  כמה  (בערך  מפרסמים  שנה  כל  לכן 
אדם  כל  ולכן  לתת,  סכום  איזה  פורים)  לפני 

יבדוק מהו הסכום.     

טוב שיתן שלושה מטבעות של מתכת, מכל ו. 

למחצית  זכר  של  המנהג  חובת  יוצאים  מקום 
בערכו לשלושה  גם שנותן חפץ ששוה  השקל 

דרהם כסף או שנותן שטר כסף.

מי שמצבו הכלכלי קשה מספיק שיתן מטבע ז. 
ידי  ויוצא  השקל  מחצית  לזכר  שקל  חצי  של 

חובה.

מי שנוהג להפריש כל חודש מעשר כספים ח. 
ממשכורתו אינו רשאי לתת ממעשר הכספים 
מעשר  יפריש  אלא  השקל,  למחצית  זכר 
מהכסף  השקל  למחצית  זכר  יתן  וגם  כספים 
אולם אם אמר  אחר שהפריש מעשר כספים, 
בפירוש בשעה שהתחיל לעשר מעשר כספים 
דחוקה  והשעה  נדר  בלי  כספים  מעשר  שהוא 
זכר למחצית  לתת מהמעשר הכספים  יכול  לו 

השקל.

לטובת ט.  אותם  יתן  השקל  למחצית  זכר 
שאין  עכשיו  אמרו  שהרי  תורה,  של  מוסדות 
על  שמכפר  מה  מקדש  בית  ישראל  לעם 

עונותיהם של ישראל הוא התורה.

תענית אסתר
באדר, א.  י"ג  ביום  להתענות  ישראל  מנהג 

לצום  מקדימים  שבת  במוצאי  פורים  ושחל 
מגיל  איש  וכל  חמישי,  ביום  אסתר  תענית 
שלוש עשרה ואישה מגיל שנים עשרה חייבים 
יולדת,  לצום חוץ מאלו שפטורים כגון: חולה, 
מעוברת, חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה 

שלהם, אבי הבן הסנדק והמוהל וכו'.

משום ב.  שצמים  והטעם 
שהמן הרשע רצה להרוג 
והפיל  ישראל  עם  את 
לעשות  יום  באיזה  גורל 
ביום  הגורל  ונפל  זאת 
שמסופר  (כפי  באדר  י"ג 
ובחסדי  אסתר),  במגילת 
הגזירה  נהפכה  יתברך  ה' 
נתן  באדר  י"ג  ביום  ואדרבה 
ליהודים  רשות  אחשוורוש  המלך 
במקום  באדר  י"ג  וביום  באויביהם,  להרוג 
הוא  ונהפוך  לפועל,  תצא  הרשע  המן  שגזירת 
היהודים שלטו באויביהם והרגו היהודים שבעים 
היהודים  שהרגו  מה  מלבד  איש  אלף  וחמש 
ישראל.  מעם  אחד  נהרג  ולא  הבירה  בשושן 
ועם  ישראל,  מעם  פחד  לגוים  נתן  יתברך  וה' 
ישראל התענו ביום י"ג באדר כדי שה' יתברך 
יעזור להם במלחמתם נגד אויביהם שהיו בצרה 
גדולה שפחדו שהגוים יקומו כנגדם, ולכן נהגו 
בכל תפוצות ישראל להתענות זכר לנס שנעשה 

ליהודים וצום זה נקרא "תענית אסתר".

יש אומרים שהטעם למנהג "תענית אסתר" ג. 
אסתר  שגזרה  לתענית  זכר  לעשות  כדי  הוא 
אסתר  במגילת  שמסופר  (כפי  ניסן  בחודש 
ואל  תאכלו  אל  עלי  "צומו  אסתר  שאמרה 
תענית  לתקן  רצו  תשתו") אלא שמשום שלא 
בחודש ניסן, משום שאין מתענים תענית ציבור 
בחודש  התענית  את  תקנו  לכך  ניסן,  בחודש 

אדר לפני פורים.

לדיני ד.  שווה  אסתר  תענית  של  הצום  דיני 
השחר  בעלות  שמתחילים  הצומות  שלושת 
ושתיה  באכילה  ואסורים  הכוכבים.  צאת  ועד 

ומותרים ברחיצה וסיכה.

אף  ואולי  נכון  לא  להיראות  עשוי  הבא  שהמשפט  אף 
לקומם חלק מהקוראים, עדיין הוא האמת לאמיתה:

של  התפיסה  אלא  המציאות  אינו  רואים,  שאנו  מה  כל 
המציאות.

ננסה להמחיש את הרעיון:
אנו מגיעים למירון בל"ג בעומר ורואים את "כלל ישראל" 
במגוון לבושיו וסגנונותיו. אם נשאל אנשים: מה אתם רואים 

כאן? יענה כל אחד תשובה אחרת.
וטף. השני  נשים  אנשים,  אדירה של  כמות  יראה  האחד 
ישפשף ידיו בשמחה וישתף אותנו במחשבותיו המרוממות: 
"תראה איזה עם יש לריבונו של עולם! כולם נקבצו באו לך, 
לפני  ותפילה  שיח  לשפוך  במטרה  ובשמחה,  בהתלהבות 
"ואילו  בארץ!  אחד  גוי  ישראל  כעמך  מי  שבשמים.  אבינו 
"כמה  באמרו:  פיו  ויעקם  השונים  הטיפוסים  יתבונן  חברו 
משוגעים יש בעולם! מזל שאינני צריך לחיות עם כל אלה". 
לאסוף  נפלאה  הזדמנות  גוני  הרב-  בציבור  שיראה  מי  יש 
כסף לצדקה, ואילו חברה יוצף בחרדה ויקבל התקף פאניקה 
להתעלף  עלול  הוא  כי  בשבילו,  מסוכן  שהמקום  בחשבו 
יוכל  לא  הוא  הצפיפות  שבגלל  או  לנשימה,  אוויר  מחוסר 

לברוח מן המקום אם חלילה יקרה משהו.
אותה מציאות, וכל אחד רואה משהו אחר.

כיסא  ורואים  רהיטים  חנות  ליד  עוברים  אנשים  שלושה 
בחוץ. הראשון, שהוא נגר במקצועו, מתבונן בכיסא וחושב 
יחזיק הכיסא  זמן  גרועה. מעניין כמה  איכות  "איזו  לעצמו: 
מעמד". השני, שבדיוק עכשיו מרהט את ביתו מחדש, רואה 

שיכול  הכיסא  בדיוק  זה  "הנה,  בורקות:  ועיניו  הכיסא  את 
אותו".  לקנות  חייב  אני  בסלון,  הריקה  הפינה  את  לייפות 
השלישי, שכבר שעה ארוכה משוטט ברחוב ומרגיש שרגליו 
כושלות, מבקש רשות מבעל החנות, ונושם לרווחה כאשר 

הוא מתיישב לנוח מטורח הדרך.
כולם ראו את אותו הדבר בדיוק:  ארבע רגליי עץ ומושב. 

ובכל זאת, כל אחד מהם ראה משהו אחר.
כאשר בני הזוג ברקוביץ חוזרים הביתה ומגלים פטיש על 
שולחן הסלון, מתמלא האדון ברקוביץ בשמחה, שהנה נמצא 
הפטיש שחיפש כדי לחזק את מסמר המדף שהתרופף. גברת 
השתמש  ששוב  בנה,  על  כעס  מתמלאת  לעומתו  ברקוביץ 
חפץ,  אותו  את  רואים  שניהם  למקום.  החזירו  ולא  בפטיש 
אבל כל אחד מהם רואה משהו אחר: הוא-את הכלי שחיפש, 

והיא – את חוסר האחריות של הבן.
ובעיני  כתיבה',  'כלי  בעיני האחד  להיות  עשוי  פשוט  עט 
שמסרבת  עקשנית  עטיפה  לקריעת  שימושי  כלי  האחר, 
עשרות  'להיות'  עשוי  פשוט  אלומיניום  קליפס  להיפתח. 
דברים שונים. תלוי במה שאנו זקוקים לו באותו רגע, במה 

שאנו עוסקים בו באותו זמן, ובמידת היצירתיות שלנו.
אחת  המציאות-  פוגשים.  או  רואים  שאנו  דבר  בכל  כך 
היא, ובכל זאת, כל אחד מזווית הראייה שלו, רואה משהו 

שונה, ולפעמים אף מנוגד לזה שראה האחר. 
מצב  או  מראה  לנוכח  בקרבנו  המתעוררים  הרגשות  גם 

מסוים, שונים ותלויים במטען האישי של כל אחד ואחד. 
מעורר  האחד  אצל  ברחוב.  מולנו  צועדים  וכלה  חתן 
המראה שלהם רגשות גיל ושמחה, ואילו אצל רעהו המראה 

הזה מעורר רחמים או דחייה.
הרי לנו שאותו מראה מעורר רגשות שונים אצל אנשים 

שונים.
רמקול מכריז בקול בוכים על הלווייתו של פלוני אלמוני, 
שבעוד שעה קלה תצא מבית המדרש השכונתי. אצל האחד 
ההכרזה מעוררת הלם וצער קשים מנשוא, ואילו אצל האחר 

ההכרזה מעוררת כעס וזעם אדיר.
אצל  שונים  רגשות  מעוררת  בשורה  שאותה  לנו  הרי 

אנשים שונים.

שנים,  עשרות  כמה  לפני  כץ  פרדס  בשוק  זה  היה 
ולפני  בחור שרצה להכנס לשוק מהכניסה האחורית 
ספורים  מטרים  שנמצאת  במספרה  עבר  כנסתו 
עזרה  שבקש  עני  אדם  נכנס  לשם  לשוק,  מהכניסה 
כל  החשמל,  חשבון  את  לשלם  מנת  על  כספית 
רצה  שלא  ממיודענו  חוץ  מעצמם  תרמו  הנוכחים 
לתרום עד ששכנעו אותו שייתן שקל אחד ויגיד "צדקה 
תציל ממוות" וכך עשה אחרי שכנועים רבים. לאחר 
מכן נכנס לשוק והפתיעו אותו שני רעולי פנים שהחלו 
לדקור את מיודענו בכל חלקי גופו, לאחר מספר רגעים 
הגיעו צוותי ההצלה ותפסו את מיודענו בין חיים למוות 
בהגיעם לבית החולים החלו לנתח אותו עד שהצליחו 
לייצב את מצבו, לאחר התאוששות מהניתוחים נגש 
כנראה  גדול"  "מזל  לך  יש  לו  ואמר  הפרופסור  אליו 
האנשים שעשו לך את מה שעשו היו עצבניים מאוד 
ולא דייקו למקומות הנכונים, אבל הייתה דקירה אחת 
במרחק  לך?  אומר  של....מה  במרחק  ללבלב  קרובה 
חיוך  לעלות  החל  מיודענו  רגע  באותו  של....שקל. 
וסיפר  איזה שקל מדובר  על  יודע  אני  ואמר  פניו  על 
את סיפורו לפרופסור שהתפעל גם הוא מגודל כוחה 
של הצדקה עד שהגיע למספרה לבדוק את אמיתות 

הסיפור.

בפרשתנו כתוב "ויקחו לי תרומה" ונשאלת השאלה 
נותנים  הרי תרומה  "ויתנו"  ולא  "ויקחו"  נאמר  מדוע 
ולא לוקחים? אלא משום שנתינה היא מדבר שמזומן 
את  לקיים  מנת  על  אבל  לתת  ברצונך  ויש  לתת  לך 
שאת  כלומר   - מעצמך  לקחת  האדם  צריך  הנתינה 
כוחותיך אתה רוצה לשמור רק לצרכים שלך ובממונך 
כל  לבך, את  כיצד תגשים את משאלות  חושב  אתה 
מה שיש לך אתה משייך ישירות לעצמך ועל מנת לתת 
תרומה אתה צריך להתאמץ ולקחת מעצמך על מנת 
לתת לאחר שזו מלחמה לא פשוטה. אולם בכך תרגיש 
מידת  את  ותרכוש  הנתינה  של  הטובה  ההרגשה  את 
תחפש  מכוחותיך  וגם  לידך  יגיע  אשר  ומכל  הנתינה 

לחלק לאחרים ולהעניק מעצמך לכולם.
עוד מפרשים חז"ל שכתוב "ויקחו" משום שבנתינה 
שלך אתה בעצם לוקח לעצמך ברכה, שמירה, חיים 
והצלחה, ויהלך לפניך צדקך ושכר הרבה יהא מנת חלקך.                                                                                          
להעניק  לדעת  הוא  בנתינה  ביותר  החשוב  הכלל 
ראשית כל את כוחותיך ונתינת החסד שלך בביתך וכך 
עניי  ואז  לכל  קודמים  ביתך  שעניי  בהלכה  הובא  גם 
עם  להיות  צריכה  הנתינה  התחלת  הלאה.  וכן  עירך 
הקרובים אלינו, קטנה מאוד מעלתו של אדם שבחוץ 
ובנתינה  בחנניות  החברה  עם  ומתנהג  חסדים  עושה 
נותן  כמו מלאך אבל בביתו ההפך הגמור. האדם לא 
מעצמו וחושב שבביתו מגיע לו הכל לבלי לתת כלום, 
משום  מגיעה  זו  תופעה  ובאמת  מוותר.  ולא  צועק 
שלרוב החברה בחוץ מעריכה את הנתינה שלנו יותר 
להעניק  להשתדל  עלינו  זאת  כל  עם  יותר,  ומפרגנת 
ובזאת  פחות  מפרגנים  אם  גם  בבתינו  כל  ראשית 
שללי  ממקום  מגיעה  היא  אם  שלנו  הנתינה  נמדדת 

שמחפש פרגון וכבוד או ממקום אמיתי וטהור.
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מרבים בשמחה,  אדר  בגמרא: משנכנס  כתוב 
נהפך  אשר  "והחודש  אסתר  במגילת  וכתוב 
אמר  אומרת:  והגמרא  לשמחה".  מיגון  להם 
רב פפא שאם יש ליהודי משפט עם גוי יעשה 
היהודי את המשפט בחודש אדר, שבימי חודש 

אדר מזלם של ישראל הוא שולט.

משום  הוא  אדר  בחודש  השמחה  טעם  והנה 
הניסים שנעשו לישראל בימים אלו, ועוד שעם 
את  עליהם  קבלו  ואסתר  מרדכי  בימי  ישראל 
התורה שבעל פה מאהבה, ובחודש אדר בזמן 
שבית המקדש היה קיים היו מתחילים לאסוף 
את השקלים לצורך עבודת בית המקדש ולצורך 
הקורבנות והיתה שמחה גדולה בעולם, ויש עוד 

כמה טעמים.

מחצית השקל 
אדם  כל  שצריך  כתוב  תשא"  "כי  בפרשת 
בין  עני  בין  השקל"  "מחצית  לתת  מישראל 
עשיר, כדי לספור את עם ישראל, ועל ידי הכסף 
שנאסף קנו קורבנות ציבור כגון: תמידים שהיו 
של  זו  מצווה  וכו',  מוספים  יום,  כל  מקריבים 

מצווה  זה  השקל"  לדורות "מחצית 
מישראל  אדם  כל  שחייב 
המקדש  שבית  בזמן 
היה קיים, והיה צריך כל 
לתת  ישראל  מעם  אחד 
"מחצית השקל". ובזכות 
מחצית השקל היה כופר 

נפש לכל אחד ואחד מעם 
ישראל. ובתאריך א' באדר 

בכל  דין  הבית  מכריזים  היו 
יביאו  ערי ישראל שעם ישראל 

את "מחצית השקל".

נוהגים לתת  בית מקדש  לנו  היום שאין  והנה 
'זכר למחצית השקל':

לפני א.  השקל  למחצית  זכר  לתת  נוהגים  יש 
זכר  לתת  שנוהגים  כאלו  ויש  זכור,  פרשת 
צום  ביום  היינו  פורים  בערב  השקל  למחצית 
תענית אסתר לפני שמתפלל מנחה, ויש כאלו 
שנוהגים לתת זכר למחצית השקל ביום פורים 
בבוקר לפני שקוראים את המגילה. אולם ניתן 

לתת זכר למחצית השקל בכל חודש אדר.

יש להיזהר שלא לקרוא למעות הללו מחצית ב. 
השקל אלא יקרא להם 'זכר למחצית השקל'.

עשרים ג.  גיל  מעל  מי שהוא  רק  הדין  מעיקר 
וטוב  השקל,  למחצית  זכר  לתת  צריך  שנה 
בן שלוש עשרה שנה  להחמיר שגם מי שהוא 
שכבר עבר בר מצוה שיתן זכר למחצית השקל.

הנשים גם צריכות לתת זכר למחצית השקל, ד. 
וטוב לתת גם עבור הילדים הקטנים, אולם אם 
להוציא  עליו  קשה  וזה  כך  כל  משגת  ידו  אין 
סכום כזה יתן עבור בניו ובנותיו הקטנים סכום 

מועט.

צריך לתת סכום השוה לערך שלושה דרהם ה. 
כסף, וכיוון שכל שנה מחיר הכסף עולה או יורד 
שבועות  כמה  (בערך  מפרסמים  שנה  כל  לכן 
אדם  כל  ולכן  לתת,  סכום  איזה  פורים)  לפני 

יבדוק מהו הסכום.     

טוב שיתן שלושה מטבעות של מתכת, מכל ו. 

למחצית  זכר  של  המנהג  חובת  יוצאים  מקום 
בערכו לשלושה  גם שנותן חפץ ששוה  השקל 

דרהם כסף או שנותן שטר כסף.

מי שמצבו הכלכלי קשה מספיק שיתן מטבע ז. 
ידי  ויוצא  השקל  מחצית  לזכר  שקל  חצי  של 

חובה.

מי שנוהג להפריש כל חודש מעשר כספים ח. 
ממשכורתו אינו רשאי לתת ממעשר הכספים 
מעשר  יפריש  אלא  השקל,  למחצית  זכר 
מהכסף  השקל  למחצית  זכר  יתן  וגם  כספים 
אולם אם אמר  אחר שהפריש מעשר כספים, 
בפירוש בשעה שהתחיל לעשר מעשר כספים 
דחוקה  והשעה  נדר  בלי  כספים  מעשר  שהוא 
זכר למחצית  לתת מהמעשר הכספים  יכול  לו 

השקל.

לטובת ט.  אותם  יתן  השקל  למחצית  זכר 
שאין  עכשיו  אמרו  שהרי  תורה,  של  מוסדות 
על  שמכפר  מה  מקדש  בית  ישראל  לעם 

עונותיהם של ישראל הוא התורה.

תענית אסתר
באדר, א.  י"ג  ביום  להתענות  ישראל  מנהג 

לצום  מקדימים  שבת  במוצאי  פורים  ושחל 
מגיל  איש  וכל  חמישי,  ביום  אסתר  תענית 
שלוש עשרה ואישה מגיל שנים עשרה חייבים 
יולדת,  לצום חוץ מאלו שפטורים כגון: חולה, 
מעוברת, חתן וכלה בתוך שבעת ימי המשתה 

שלהם, אבי הבן הסנדק והמוהל וכו'.

משום ב.  שצמים  והטעם 
שהמן הרשע רצה להרוג 
והפיל  ישראל  עם  את 
לעשות  יום  באיזה  גורל 
ביום  הגורל  ונפל  זאת 
שמסופר  (כפי  באדר  י"ג 
ובחסדי  אסתר),  במגילת 
הגזירה  נהפכה  יתברך  ה' 
נתן  באדר  י"ג  ביום  ואדרבה 
ליהודים  רשות  אחשוורוש  המלך 
במקום  באדר  י"ג  וביום  באויביהם,  להרוג 
הוא  ונהפוך  לפועל,  תצא  הרשע  המן  שגזירת 
היהודים שלטו באויביהם והרגו היהודים שבעים 
היהודים  שהרגו  מה  מלבד  איש  אלף  וחמש 
ישראל.  מעם  אחד  נהרג  ולא  הבירה  בשושן 
ועם  ישראל,  מעם  פחד  לגוים  נתן  יתברך  וה' 
ישראל התענו ביום י"ג באדר כדי שה' יתברך 
יעזור להם במלחמתם נגד אויביהם שהיו בצרה 
גדולה שפחדו שהגוים יקומו כנגדם, ולכן נהגו 
בכל תפוצות ישראל להתענות זכר לנס שנעשה 

ליהודים וצום זה נקרא "תענית אסתר".

יש אומרים שהטעם למנהג "תענית אסתר" ג. 
אסתר  שגזרה  לתענית  זכר  לעשות  כדי  הוא 
אסתר  במגילת  שמסופר  (כפי  ניסן  בחודש 
ואל  תאכלו  אל  עלי  "צומו  אסתר  שאמרה 
תענית  לתקן  רצו  תשתו") אלא שמשום שלא 
בחודש ניסן, משום שאין מתענים תענית ציבור 
בחודש  התענית  את  תקנו  לכך  ניסן,  בחודש 

אדר לפני פורים.

לדיני ד.  שווה  אסתר  תענית  של  הצום  דיני 
השחר  בעלות  שמתחילים  הצומות  שלושת 
ושתיה  באכילה  ואסורים  הכוכבים.  צאת  ועד 

ומותרים ברחיצה וסיכה.

אף  ואולי  נכון  לא  להיראות  עשוי  הבא  שהמשפט  אף 
לקומם חלק מהקוראים, עדיין הוא האמת לאמיתה:

של  התפיסה  אלא  המציאות  אינו  רואים,  שאנו  מה  כל 
המציאות.

ננסה להמחיש את הרעיון:
אנו מגיעים למירון בל"ג בעומר ורואים את "כלל ישראל" 
במגוון לבושיו וסגנונותיו. אם נשאל אנשים: מה אתם רואים 

כאן? יענה כל אחד תשובה אחרת.
וטף. השני  נשים  אנשים,  אדירה של  כמות  יראה  האחד 
ישפשף ידיו בשמחה וישתף אותנו במחשבותיו המרוממות: 
"תראה איזה עם יש לריבונו של עולם! כולם נקבצו באו לך, 
לפני  ותפילה  שיח  לשפוך  במטרה  ובשמחה,  בהתלהבות 
"ואילו  בארץ!  אחד  גוי  ישראל  כעמך  מי  שבשמים.  אבינו 
"כמה  באמרו:  פיו  ויעקם  השונים  הטיפוסים  יתבונן  חברו 
משוגעים יש בעולם! מזל שאינני צריך לחיות עם כל אלה". 
לאסוף  נפלאה  הזדמנות  גוני  הרב-  בציבור  שיראה  מי  יש 
כסף לצדקה, ואילו חברה יוצף בחרדה ויקבל התקף פאניקה 
להתעלף  עלול  הוא  כי  בשבילו,  מסוכן  שהמקום  בחשבו 
יוכל  לא  הוא  הצפיפות  שבגלל  או  לנשימה,  אוויר  מחוסר 

לברוח מן המקום אם חלילה יקרה משהו.
אותה מציאות, וכל אחד רואה משהו אחר.

כיסא  ורואים  רהיטים  חנות  ליד  עוברים  אנשים  שלושה 
בחוץ. הראשון, שהוא נגר במקצועו, מתבונן בכיסא וחושב 
יחזיק הכיסא  זמן  גרועה. מעניין כמה  איכות  "איזו  לעצמו: 
מעמד". השני, שבדיוק עכשיו מרהט את ביתו מחדש, רואה 

שיכול  הכיסא  בדיוק  זה  "הנה,  בורקות:  ועיניו  הכיסא  את 
אותו".  לקנות  חייב  אני  בסלון,  הריקה  הפינה  את  לייפות 
השלישי, שכבר שעה ארוכה משוטט ברחוב ומרגיש שרגליו 
כושלות, מבקש רשות מבעל החנות, ונושם לרווחה כאשר 

הוא מתיישב לנוח מטורח הדרך.
כולם ראו את אותו הדבר בדיוק:  ארבע רגליי עץ ומושב. 

ובכל זאת, כל אחד מהם ראה משהו אחר.
כאשר בני הזוג ברקוביץ חוזרים הביתה ומגלים פטיש על 
שולחן הסלון, מתמלא האדון ברקוביץ בשמחה, שהנה נמצא 
הפטיש שחיפש כדי לחזק את מסמר המדף שהתרופף. גברת 
השתמש  ששוב  בנה,  על  כעס  מתמלאת  לעומתו  ברקוביץ 
חפץ,  אותו  את  רואים  שניהם  למקום.  החזירו  ולא  בפטיש 
אבל כל אחד מהם רואה משהו אחר: הוא-את הכלי שחיפש, 

והיא – את חוסר האחריות של הבן.
ובעיני  כתיבה',  'כלי  בעיני האחד  להיות  עשוי  פשוט  עט 
שמסרבת  עקשנית  עטיפה  לקריעת  שימושי  כלי  האחר, 
עשרות  'להיות'  עשוי  פשוט  אלומיניום  קליפס  להיפתח. 
דברים שונים. תלוי במה שאנו זקוקים לו באותו רגע, במה 

שאנו עוסקים בו באותו זמן, ובמידת היצירתיות שלנו.
אחת  המציאות-  פוגשים.  או  רואים  שאנו  דבר  בכל  כך 
היא, ובכל זאת, כל אחד מזווית הראייה שלו, רואה משהו 

שונה, ולפעמים אף מנוגד לזה שראה האחר. 
מצב  או  מראה  לנוכח  בקרבנו  המתעוררים  הרגשות  גם 

מסוים, שונים ותלויים במטען האישי של כל אחד ואחד. 
מעורר  האחד  אצל  ברחוב.  מולנו  צועדים  וכלה  חתן 
המראה שלהם רגשות גיל ושמחה, ואילו אצל רעהו המראה 

הזה מעורר רחמים או דחייה.
הרי לנו שאותו מראה מעורר רגשות שונים אצל אנשים 

שונים.
רמקול מכריז בקול בוכים על הלווייתו של פלוני אלמוני, 
שבעוד שעה קלה תצא מבית המדרש השכונתי. אצל האחד 
ההכרזה מעוררת הלם וצער קשים מנשוא, ואילו אצל האחר 

ההכרזה מעוררת כעס וזעם אדיר.
אצל  שונים  רגשות  מעוררת  בשורה  שאותה  לנו  הרי 

אנשים שונים.

שנים,  עשרות  כמה  לפני  כץ  פרדס  בשוק  זה  היה 
ולפני  בחור שרצה להכנס לשוק מהכניסה האחורית 
ספורים  מטרים  שנמצאת  במספרה  עבר  כנסתו 
עזרה  שבקש  עני  אדם  נכנס  לשם  לשוק,  מהכניסה 
כל  החשמל,  חשבון  את  לשלם  מנת  על  כספית 
רצה  שלא  ממיודענו  חוץ  מעצמם  תרמו  הנוכחים 
לתרום עד ששכנעו אותו שייתן שקל אחד ויגיד "צדקה 
תציל ממוות" וכך עשה אחרי שכנועים רבים. לאחר 
מכן נכנס לשוק והפתיעו אותו שני רעולי פנים שהחלו 
לדקור את מיודענו בכל חלקי גופו, לאחר מספר רגעים 
הגיעו צוותי ההצלה ותפסו את מיודענו בין חיים למוות 
בהגיעם לבית החולים החלו לנתח אותו עד שהצליחו 
לייצב את מצבו, לאחר התאוששות מהניתוחים נגש 
כנראה  גדול"  "מזל  לך  יש  לו  ואמר  הפרופסור  אליו 
האנשים שעשו לך את מה שעשו היו עצבניים מאוד 
ולא דייקו למקומות הנכונים, אבל הייתה דקירה אחת 
במרחק  לך?  אומר  של....מה  במרחק  ללבלב  קרובה 
חיוך  לעלות  החל  מיודענו  רגע  באותו  של....שקל. 
וסיפר  איזה שקל מדובר  על  יודע  אני  ואמר  פניו  על 
את סיפורו לפרופסור שהתפעל גם הוא מגודל כוחה 
של הצדקה עד שהגיע למספרה לבדוק את אמיתות 

הסיפור.

בפרשתנו כתוב "ויקחו לי תרומה" ונשאלת השאלה 
נותנים  הרי תרומה  "ויתנו"  ולא  "ויקחו"  נאמר  מדוע 
ולא לוקחים? אלא משום שנתינה היא מדבר שמזומן 
את  לקיים  מנת  על  אבל  לתת  ברצונך  ויש  לתת  לך 
שאת  כלומר   - מעצמך  לקחת  האדם  צריך  הנתינה 
כוחותיך אתה רוצה לשמור רק לצרכים שלך ובממונך 
כל  לבך, את  כיצד תגשים את משאלות  חושב  אתה 
מה שיש לך אתה משייך ישירות לעצמך ועל מנת לתת 
תרומה אתה צריך להתאמץ ולקחת מעצמך על מנת 
לתת לאחר שזו מלחמה לא פשוטה. אולם בכך תרגיש 
מידת  את  ותרכוש  הנתינה  של  הטובה  ההרגשה  את 
תחפש  מכוחותיך  וגם  לידך  יגיע  אשר  ומכל  הנתינה 

לחלק לאחרים ולהעניק מעצמך לכולם.
עוד מפרשים חז"ל שכתוב "ויקחו" משום שבנתינה 
שלך אתה בעצם לוקח לעצמך ברכה, שמירה, חיים 
והצלחה, ויהלך לפניך צדקך ושכר הרבה יהא מנת חלקך.                                                                                          
להעניק  לדעת  הוא  בנתינה  ביותר  החשוב  הכלל 
ראשית כל את כוחותיך ונתינת החסד שלך בביתך וכך 
עניי  ואז  לכל  קודמים  ביתך  שעניי  בהלכה  הובא  גם 
עם  להיות  צריכה  הנתינה  התחלת  הלאה.  וכן  עירך 
הקרובים אלינו, קטנה מאוד מעלתו של אדם שבחוץ 
ובנתינה  בחנניות  החברה  עם  ומתנהג  חסדים  עושה 
נותן  כמו מלאך אבל בביתו ההפך הגמור. האדם לא 
מעצמו וחושב שבביתו מגיע לו הכל לבלי לתת כלום, 
משום  מגיעה  זו  תופעה  ובאמת  מוותר.  ולא  צועק 
שלרוב החברה בחוץ מעריכה את הנתינה שלנו יותר 
להעניק  להשתדל  עלינו  זאת  כל  עם  יותר,  ומפרגנת 
ובזאת  פחות  מפרגנים  אם  גם  בבתינו  כל  ראשית 
שללי  ממקום  מגיעה  היא  אם  שלנו  הנתינה  נמדדת 

שמחפש פרגון וכבוד או ממקום אמיתי וטהור.
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בה'  מלבטח  לאחור  ונסוגים  מהססים  הרבה 
בטענה, והלא יש לו להקדוש ברוך הוא מדה והנהגה 
הקרויה "מדת הדין", והקדוש ברוך הוא "אוהב צדקה 
הבטחון  מדת  יציל  ומה  יועיל  מה  כן  ואם  ומשפט", 
התשובה  ובכן  שלה?  את  תובעת  הדין  מדת  באשר 

לכך היא:
עם  האדם  הנהגת  כפי  היא  האדם  עם  ה'  הנהגת 
ותקיפה,  חזקה  הנהגה  להבורא  ישנה  שכן  בוראו, 
מדה",  כנגד  "מדה  הנקראת  והיא  ועקבית,  קבועה 
כמובא בחז"ל: וכמו: כל המעביר על מדותיו מעבירין 
הבריות  על  המרחם  כל  וכמו:  פשעיו,  כל  על  לו 

מרחמים עליו מן השמים" ועוד.
וכידוע שעל הנהגה זו של "מדה כנגד מדה" בנויה 
מוולוז'ין  חיים  רבנו  של  והנפלאה  הגדולה  סגלתו 

בספרו נפש החיים (שער ג' פי"ב) וזה לשונו:
ובאמת הוא ענין גדול וסגלה נפלאה להסיר ולבטל 
מעליו כל דינין ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלט בו 
ולא יעשו שום רשם כלל, כשהאדם קובע בלבו לאמר, 
הלא ה' הוא האלקים האמתי ואין עוד מלבדו יתברך 
וכל העולמות (כלל) [כלם, כצ"ל]  שום כח בעולם, 
ומבטל  יתברך שמו,  והכל מלא רק אחדותו הפשוט 
בלבו בטול גמור ואינו משגיח כלל על שום כח ורצון 
רק  מחשבתו  טהר  ומדבק  ומשעבד  בעולם, 
הוא  יספיק  כן  הוא,  ברוך  יחיד  לאדון 
יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו 
שבעולם  והרצונות  הכחות  כל 
דבר  שום  לו  לפעל  יוכלו  שלא 

כלל.
זה המעביר על מדותיו, מוחל 
עומד  לא  למעליביו,  וסולח 
לתבעם  דינו  בעלי  עם  בדין 
של  שכרו  וסולח,  מעביר  אלא 
כל  על  ה'  לו  יעביר  כן  שכמו  זה 
הלא  כן  כמו  תתמה  ובכן  פשעיו, 
ברוך  הקדוש  של  והצדק  הדין  מדת 
ברוך  הקדוש  והלא  מקפחת,  יוצאת  הוא 
הוא שופט ואוהב משפט. ואם כן מן הראוי היה על 
מחלן  שהנו  כך  על  שכרו  לו  ינתן  שאמנם  הדין  פי 
וסלחן לבריות אולם מאידך, מדוע שיעבירו לו על כל 
פשעיו?! הרי זה נשמע כעין ותור, וחלילה, הלא נאמר 
שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יותרו חייו ח"ו. 
וכמו כן תתמה על דברי חז"ל כל המרחם על הבריות 
הדין  מדת  ישנה  והלא  השמים,  מן  עליו  מרחמים 
התובעת צדק ומשפט על מעשיו של האדם להענישו 
עליהם או עד שיעשה תשובה, והיאך יזכה לרחמים - 
הפך מדת הדין, כאשר הוא מרחם על הבריות, הלא 
תאמר אכן, ינתן לו שכרו על זה שמרחם על הבריות, 
אולם מאידך יבוא על ענשו על עוונותיו, ומדוע בשל 
כך מרחמין עליו מן השמים, שמשמעו, גם אם מדת 
היותו  על  עליו  ירחמו  דין  עליו  לתבע  צודקת  הדין 
"ותור",  כעין  נשמע  זה  וגם  הבריות,  על  מרחם 

וחלילה, הרי אין ותור אצל הקדוש ברוך הוא.
מדה"  כנגד  "מדה  שהנהגת  לכך,  התשובה  אולם 
"הותור",  מצד  ולא  הדין  מצד  הבורא  הנהגה של  זו 
אם אתה כך נוהג - בדין ובצדק ובמשפט שכן ינהגו 
הקדוש  שחקק  וחקיקה  קביעה  זו  השמים.  מן  אתך 
ברוך הוא ככלל בהנהגת עולמו, וכמו שחקק הבורא 
שמועילה "תשובה", שכמו כן זו חקיקה תמוהה, וכי 
בשביל הבעת חרטה והבטחה על העתיד יסלח לאדם 
זה  דומה  הלא  גרם,  אשר  וחרבן  והרס  פגמו  פשעו 
לאדם שנטל פטיש כבד והרס את ביתו של חברו ואת 
ובא לרצותו בזה שמבקש ממנו סליחה,  כל רהיטיו, 
ומבטיחו שעוד פעם לא ישבר לו את ביתו... היתכן 
הבורא  של  וקביעה  חקיקה  זו  אלא  ירצהו?!  שבכך 
טובו  ברב  הבורא  וקבע  חקק  כן  תשובה,  שמועילה 
ירחם על  יעביר האדם על מדותיו, או  וחסדו שבאם 
הבריות, או יקוה אליו, מדה כנגד מדה יושיעו ויעמד 

לו בצרתו.
ידיעה שאין שום  כן הוא בענין התקוה לה' מתוך 
כח מבלעדי ה', וכאשר פונה האדם לה' מתוך ידיעה 

זו, כן פונה ה' להיות לו למחסה ולמעוז.
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