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מיסודם של שעלי תורה וישיבת רמת גן

כניסת השבת17:05 :
יציאת השבת18:05 :
רבינו תם18:35 :

תשע“ג תרומה
פרשת
ו‘ אדר

מגילת אסתר
הרב ידידיה ליבוביץ
מה הפסוק הכי משעשע במגילה?
הפסוק שהכי משעשע אותי הוא" :ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך
ודתו מגיע  -אבל גדול ליהודים ,וצום ובכי ומספד ,שק ואפר יוצע לרבים".
מצחיק – נכון?
הפסוק מתאר את מה שקרה בכל מקום בעולם אליו הגיעו האיגרות של המן
הרשע ימ"ש ,חתומות בטבעת המלך )כלומר שאי אפשר לבטל אותם ,אפילו
לא המלך בעצמו( ,שכתוב בהם שבתאריך י"ג באדר חובה על כל העמים
להשמיד את כל היהודים מנער ועד זקן  ,טף ונשים ושללם לבוז.
כולם כמובן נכנסו לחרדה עמוקה ביותר ,לאבל גדול ,צום ובכי ומספד.
אז מה מצחיק פה? זה הפסוק הכי עצוב ונורא בכל המגילה!!
זה מה שכל כך משעשע .וזה מה שהופך את ההתבוננות בפסוק הזה לתובנה
עמוקה מאוד ביחס לחיים הלאומיים וגם הפרטיים שלנו:
הסבר :המן הרשע כתב את האיגרות ושלח אותן לכל קצווי העולם בתאריך י"ג
בניסן .באותו יום מרדכי מצווה את אסתר להיכנס אל המלך ולהתחנן לפניו
שיבטל את הגזרה למרות שהמלך לא קרא לה .אסתר מסכימה להיכנס אבל
רק אחרי שכל יהודי שושן יצומו עליה  3ימים ולילות .בסוף שלושת הימים )ב
ט"ז ניסן( אסתר אכן נ כ נ ס ת לאחשוורוש והוא ...מושיט לה את שרביט הזהב
)אנחת רווחה (...ואסתר מבקשת ממנו  - - -משתה יחד עם המן!!! במשתה
המלך מאוד מתוח ,אך אסתר מותחת אותו עוד יותר ומבקשת עוד משתה עם
המן למחרת ,ואז היא תבקש באמת ...בלילה ההוא נדדה שנת המלך ..והמן

בא לבקש לתלות את מרדכי ..והמלך אומר להמן להרכיב את מרדכי על
הסוס של המלך ולהכריז "ככה יעשה המלך לאיש  ."...בבוקר )י"ז ניסן( אחרי
שהמן מוליך את מרדכי  -הוא מובל למשתה השני עם אחשורוש ואסתר...
בסוף המשתה – "המן הרע הזה" תלוי על העץ!!! הידד!!
 5ימים לאחר גזרת הגזרה ושליחת האיגרות – המן כבר תלוי על העץ!!
אבל ...השליחים עם האיגרות לכל העולם – עדיין בדרך ...ולרוב העולם
האיגרות מגיעות אחרי הרבה יותר מ  5ימים! הרבה אחרי שהמן כבר תלוי על
העץ! ומרדכי הופך להיות המשנה למלך!!
יוצא – שרוב המדינות באבל עצום וחרדה תהומית מהגזרה ,בלי לדעת שכבר
ניטל ממנה העוקץ וברור שמשהו חדש מתחיל ...בלי לדעת שה' כבר הקדים
תרופה למכה! בלי לדעת שדווקא הצרה הנוראית הזו תוביל לרווח עצום של
קבלת התורה מרצון! ושל אישור וסיוע לבנות את בית המקדש!!
גם אנו – כאשר נסתכל אחורה על מהלך חיינו נראה בברור כמה פעמים
נבהלנו ,בכינו ,והתאבלנו על צרה צרורה שניחתה עלינו ,ורק לאחר זמן שמנו
לב שעוד כשבכינו על הצרה – היא כבר הייתה פתורה! ולא רק זה אלא שהיא
בעצמה הובילה לצמיחה עצומה!!
תגידו אתם – זה לא משעשע??
פורים שמח!!

מתנות לאביונים-
ברוח ההלכה /הרב יאיר טחובר
לע"נ אמי שיינדל מנוחה בת מרדכי זלמן

מהלכות פורים
במוצאי שבת הבאה – י"ד אדר – יחול פורים.
בפורים ישנן ארבע מצוות עיקריות .ובכולן חייבות גם
הנשים .טעם הדבר הוא שאף הן היו באותו הנס ,שניצלו
גם הן מגזרתו של המן .יתרה מזו ,הנס נעשה על ידי אשה
– אסתר המלכה – ולכן הדבר חובה גם על הנשים.
 .1קריאת המגילה – חובה על כל אחד ואחת לקרוא את
המגילה גם בלילה )מוצ"ש( וגם ַּביום )ביום א'(.
 .2משלוח מנות – חובה על כל אחד ואחת לשלוח לפחות
משלוח מנות אחד ,הכולל בתוכו לפחות שני מאכלים
שונים .כמובן כל המרבה הרי זה משובח ,שמרבה אהבה
ואחווה בעם ישראל.
 .3מתנות לאביונים – על כל אחד לתת לפחות שתי
מתנות לשני אביונים שונים .חובה זו היא גם על האנשים
וגם על הנשים ולכן הרגילים לתת כסף לגבאי צדקה
לחלקם לעניים ,צריכים לתת על שם כל בני הבית שעברו
גיל מצוות.
 .4משתה ושמחה – בפורים ישנה חובה לערוך סעודה
ובה להרבות בשתיית יין )או משקאות חריפים(.
אחת ביוםּ ,
המנהג הוא שרק הגברים מרבים לשתות "עד דלא ידע
בין ארור המן לברוך מרדכי".
פורים שמח!

בקרו באתר החדש שלנוwww.garin-oy.co.il-

כבכל שנה נקיים את מצוות 'מתנות לאביונים'
ביום פורים ,ונערוך חלוקת חבילות מזון למשפחות
נזקקות באור יהודה.
שווי כל חבילת מזון הוא  150ש"ח אך כל סכום
יתקבל בברכה..
לתרומות אפשר לפנות ל0528776800 :

א עי פורים
בגררועין התורני

ורים  -מוצ"ש ליל י"ד
בליל פ ערוך קריאות מגילה
אדר ,נ ת במקומות הבאים:
חוויתיו

קריאת מגילה להורים וילדים בגילאי גן-יסודי-
בביכ"נ 'סעדיה גאון' ,רחוב יוסף קארו  10בשעה 19:30

קריאת מגילה משפחתית בליווי מצגת והפתעות-
במשכן למוסיקה ומחול ,רחוב בן גוריון  5בשעה 19:30
בביכ"נ אשכנזי 'פועלי צדק' רחוב צאלון 26
נוה סביון בשעה 18:30

בור
המצויזמן!

לתגובות ,פרסומים והקדשותgarorye@gmail.com 052-8776800 :

סיפור לשבת |

על חברים ,חסד ,יושר ואמת–סיפור אמיתי

בסיומו של יריד פורים שנערך ב"תלמוד תורה" נערכה ההגרלה שכולם חיכו
לה .היה מתח ,היה עניין ,אך בהגרלה כמו בהגרלה ,תמיד מעניין מי זכה
בפרס הראשון וכולם המתינו בסבלנות לסיום חלוקת הפרסים האחרים.
ואז זה הגיע .בטקס רב הודיעו כי הפתק שיישלף כעת יזָכה את הכתוב עליו
בקורקינט בשווי  .₪ 200פתק נשלף ,ושם הזוכה הוכרז :משה ס .הוא נראה
מופתע וזה טבעי ,אך משום מה לא זז ממקומו .כולם אמרו לו "זכית! עלה
לבמה לקבל את הקורקינט!" .אך להפתעת כולם ,משה הכריז כי לא זכה
בהגרלה שכן לא קנה אף כרטיס .רחש עבר באולם .המורה שאל אותו איך
לדעתו הגיע שמו אל כרטיס הזוכה והוא ענה "זה בטח שימי" .משה ושימי
חברים טובים .שאלו את שימי והוא הסביר "זה מפני שהכסף היה של משה
ולא שלי".
זו כבר דרמה ,והמנהל הוזעק לברר את העניין" .איך הגיע הכסף של משה
אליך?" שאל" .הוא התעקש לתת לי כסף שאקנה כרטיס הגרלה" ענה שימי.
"אז מדוע רשמת את שמו?" "מפני שאני לא הסכמתי לקבל ממנו והוא לחץ
עלי .אז הסכמתי וקניתי כרטיס ,אבל רשמתי את השם שלו כי זה מגיע לו".
"אם כך ,הפרס הגדול מגיע לך ,שימי" אמר המנהל" ,הרי אתה זה שרכש את
כרטיס ההגרלה"" .הפרס הראשון שייך למשה" התנגד שימי "הכרטיס הזוכה
נקנה בכסף שלו ,וגם השם שלו רשום עליו .הוא פשוט לחץ עלי לקבל את
הכסף ,וזו הייתה הדרך שלי להשיב לו"" .מה פתאום" אמר משה "אני לא
קניתי שום כרטיס הגרלה .הוא קנה והוא זכה ,ולא משנה מה הוא רשם על
זה" .המנהל היה אובד עצות .מסביב סערה ,ושני הילדים מתעקשים כל אחד
על זכיית חברו.

סיפר המנהל לילדים את הסיפור הידוע על שני היהודים שהלכו לארץ אחרת
לצורך עסקים ונפלה עלילה על אחד מהם ונידון למוות .ביקש הנידון לנסוע
לארצו כדי להיפרד מבני משפחתו .אמרו לו "מי ערב לנו שתשוב?" ענה
חברו "כלאוני ,ואשמש ָערב לחזרתו" .אמרו לו "וכי מעלה אתה בדעתך
שישוב כדי למות?" אמר להם "חברים אנו בלב ובנפש ואין לי ספק שישוב".
קבעו לו יום ושעה שאם לא יגיע עד אליה יומת חברו.
הגיע האיש לביתו וסיפר להם את הקורות אותו .בני ביתו סירבו לתת לו
לצאת ואף השקוהו בכדי שיירדם .אך ברגע שהקיץ יצא בדהרה על סוסו כדי
להספיק ולבוא בעוד מועד.
הגיע היום .המון גדול התאסף והכול שחו בחבר השוטה שחשב כי הנידון
למוות באמת ישוב .הגיעה השעה ,העניבה הונחה על צווארו ,והנה קול
פרסות ,ענן של אבק וצעקות "עצרו! עצרו!" .המלך הורה לתליין לעצור.
החבר הגיע כל עוד נפשו בו ,עלה אל דוכן התלייה ,נטל את החבל והניחו על
צווארו באמרו "אני שמח שהצלחתי להגיע בזמן" .אך החבר אמר" :אתה לא
הצלחת להגיע בזמן ,ומשעה שהונח החבל על צווארי הריני משול כמת!"
ונטל בדבריו את החבל על צווארו .וכך התקוטטו להם שני החברים עד
שניגש אליהם המלך ואמר" :פוטר אני את שניכם ממיתה ובלבד שתכניסו
אותי כחבר שלישי בתוך חברותכם".
"אני רוצה לנהוג בדיוק כמו בסיפור" סיים המנהל" .אני אתן מכיסי ₪ 200
ואקנה לשניכם קורקינט ,אבל אני רוצה שתכניסו גם אותי בחברות שלכם".
)מתוך טור של ר' חיים ולדר(

פינת החינוך | הרב אופיר שוורצבוים  -כיצד בוחרים תחפושת ?
חג פורים קרב ובא ועמו ההכנות לחג ,ובמיוחד בחירת התחפושות .אך רגע
לפני שהחג מגיע כדאי לעצור ולשאול את עצמנו מדוע מתחפשים? והאם
כדאי לאפשר לילד להתחפש לכל דבר שהוא רוצה?
רבו ההסברים על שורשו של המנהג .החל מכך שהקב"ה נסתר במגילה,
שהגויים הפכו ליהודים ,שאסתר לא גילתה את זהותה האמיתית ועוד .אך
בבואנו לדון בעניין מבחינה חינוכית ,חשוב לדעת עקרון חשוב והוא – הדמות
שהילד בוחר להתחפש אליה היא לרוב דמות שאיתה הוא מזדהה ,כמוה הוא
רוצה להיות ,בין אם זה שחקן כדורגל ,או דמות מהטלויזיה .בהרבה מהפעמים
אלו דמויות שליליות ,המחזקות את הצד השלילי )ולפעמים האלים ( בנפש
הילד .לכן הבחירה באיזו תחפושת להתחפש היא עניין משמעותי מאוד,
שראוי לתת עליו את הדעת ביחד עם הילד ,מתוך הכוָונה שלכם ההורים.
עניינה החינוכי של התחפושת הוא – כפי שאומרת הגמרא – "נכנס יין יצא
סוד" .כלומר ,לגלות את הרצון הפנימי בנפש שהוא הרצון להיות טוב .נפש
האדם בתוכה פנימה היא טובה ,הרצון האמיתי של כל אדם ושל כל ילד הוא
לעשות טוב בעולם .אלא שלעיתים צדדים לא טובים משפיעים לרעה ,ואז
מתגלות אצל הילד התנהגויות לא טובות.
מטרתנו כהורים היא להגביר את ההשפעה הטובה על נפש הילד בכל

הזדמנות שיש לנו ,ובכך לעזור לו לגלות את הטוב האמיתי הקיים בתוכו פנימה.
חג הפורים והתחפושות הם הזדמנות מצויינת לחדור אל הנפש פנימה,
ולהשפיע לטובה ע"י הזדהות עם דמויות חיוביות .לכן חשוב לעשות דיון עם
הילד בתהליך בחירת התחפושת ,ולנסות לחשוב על דמות חיובית שעוזרת
ועושה דברים טובים ,ולא דמות מפחידה ,שלילית ,המגבירה את הצד הלא
טוב בנפש הילד.
עניין חינוכי נוסף הקשור לחג הוא הנפצים .לצערנו ,בתקופה האחרונה רבו
המקרים של ילדים שמשתמשים בנפצים מסוכנים ,ומסכנים גם את עצמם
וגם את חבריהם .לא אחת ילדים תמימים אבדו אצבעות ,ואחרים נכוו
מעיסוק בנפצים.
כמו כן ,הפיצוצים החזקים מפחידים ילדים קטנים ,עד כדי כך שילדים
מפחדים לבוא לבית הכנסת לשמוע מגילה בגלל הרעש.
גם כאן יש לכם ההורים אחריות על ילדיכם! עליכם לשוחח איתם על הסכנות
בשימוש בחומרים מסוכנים ,ואף למנוע מהם קניה ושימוש בחומרים אלו.
כך נזכה ששמחת הפורים תהיה שמחה יהודית אמיתית ,המוסיפה קדושה
ואור בעולם.
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במלואת שלושים לפטירתה של רונית אלבז ז"ל ,מנהלת בי"ס סעדיה גאון
בחרנו להביא בפניכם טעימה ממשנתה החינוכית .יהיו הדברים לעילוי נשמתה.
קטע מתוך דברים שנשאה רונית לתלמידי כתות ו' עם סיום לימודיהם בביה"ס:
.בהקמת המשכן ניתן מקום לדמות הילד והילדה המונחים מעל ארון הברית
"ועשית שנים כרובים זהב ...והיו הכרובים פורשי כנפיים למעלה...ופניהם איש
אל אחיו."...
צורת הכרובים הייתה בדמות תינוקות ,זכר ונקבה ,דמויות בעלי כנפיים אשר
הוצבו מעל ארון הברית שבמשכן.
חכמים לומדים מפסוק זה כי כל אדם מישראל צריך לשאוף בחיים להשיג
שתי תכונות באישיותו ,מחד להיות בין "פורשי כנפיים למעלה" ...תמיד
לשאוף כלפי מעלה ,להתקדם ולהתפתח בכל התחומים.
מאידך לקיים "ופניהם איש אל אחיו" להתבונן בכל הנעשה בסביבתו
הקרובה והרחוקה ,לקחת אחריות אישית ,לגלות מעורבות חברתית ,לעזור
ולתרום לזולת ככל האפשר.
הרב קוק זצ"ל אומר במאמר "הדור" ,אותו כתב בשנות ה ,30-את מה שנכון
לומר גם לגבי דורנו אנו:
"דורנו הוא דור נפלא ,דור שכולו תימהון ,קשה מאד למצוא לו דוגמא בכל
דברי ימינו .הוא מורכב מהפכים שונים ,חושך ואור משמשים בו בערבוביא,
הוא שפל וירוד ,גם רם ונשא ,הוא כולו חייב גם כולו זכאי .אנחנו חייבים לעמוד
על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו".
כאז כן היום .ילדינו העומדים לפני סיום הלימודים הם דור נפלא ,חכם ונבון
אך לעיתים גם עקשן ומרדן .עלינו המחנכים וההורים למצוא את הדרך אליו,
אל נפשו ואל נשמתו ,על מנת לחנכו ולעצבו.
לחוש את הדופק ולכוון את המצפון אל הדרך הנכונה.
תלמידים יקרים ,זכיתם בבית הספר "סעדיה גאון" ,בצד ההשכלה הכללית
הרחבה ,לקבל ערכים יהודיים וחינוך דתי .עשו ככל יכולתכם להטות אוזן
וכתף ליחיד ולחברה ,לקלוט עלייה ,להצטרף למסגרות של חסד ונתינה,
להושיט יד תמיד למי שזקוק לתמיכה ולהצטיין בכל תחום .מאמינה אני
תתרמו אף אתם.
שככל שתתרמו ָ

רענון ,התחדשות והעמקה
בהלכות טהרת הבית
ציבור הנשים מוזמן לסדרת שיעורים בת
ארבעה מפגשים
......................................................

השיעורים יועברו ע"י

הגב' רחל ליבוביץ

......................................................

ויתקיימו בימי שני ,בין השעות 20:30-21:30
בספריית בי"ס סעדיה גאון ,רחוב הגולן 9
שיעור ראשון -ח' אדר 18/2
באוירה חמה ונעימה
על כוס קפה ועוגה

בואו בשמחה!
לפרטים נוספים | 0507513518
השיעורים מוקדשים לע"נ מנהלת בי"ס רונית אלבז בת אסתר ז"ל

העלון לעילוי נשמת רונית אלבז ז"ל ולרפאותם של :יוסף חיים בן אילנה ורפאל עידו בן הילה

