
 

 
  

 

  

  

  

  212יליון ג                                                           )      2/2019( טה'תשע" ' באדר א'ב   תרומה פרשת

  

 מפתחות לשמחה   
  

והשאלה  1מרבין בשמחה ,משנכנס אדרחודש טוב ומבורך! 

לשמוח הגדולה: איך שמחים? יש הרבה דרכים עקומות וחשוכות 
השמחה המאירים ביותר. להיכנס להיכלות  נו מבקשותאנחואילו 

סוק מתוך הפ וחז"ל נותנים בידינו ארבעה מפתחות לשמחה

ׂשֹן ִויָקרהידוע:  ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ    2.ַלּיְ

את תשמעי משפט אחד של  3.זו תורה ", אומרת הגמרא,אֹוָרה"

תורה יש כוח ל את תצאי מוארת, את תצאי עם תקווה.ו תורה
  .מנחם

ְמָחה" שבתות וחגים הם זמנים . זה יום טוב ,אומרת הגמרא ,"ׂשִ

ואת לא מבינה: מה זאת אומרת? מצווים עלי לשמוח כי . טובים
  שבת? וכי אני אוטומט?

 סיעתא דשמיאיש אומר: "פלא יועץ", ספר בעל הוהרב פאפו, 

שנקבעו בתורה לשמחה זמנים ישנם  4.ח בעידן חדוהומלש

 להזרים אליך נחשול ענק של שמחה ח פתאוםלהם כוויש גמרא וב
אדר, למשל, הוא זמן מסוגל לזה. . זה בא פהואת לא יודעת מאי

ריבונו עמדנו וביקשנו: " –ף "אל-ף"אל- ף"אל -ביום א' באדר א' 

                                                            
דרב שמואל בר  ,אמר רב יהודה בריה תלמוד בבלי, תענית כט, ע"א: " 1

כנס אדר כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנ' :שילת משמיה דרב
  .'"מרבין בשמחה

  מגילת אסתר ח', טז 2
 .ַלּיְהּוִדים ָהיְָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹן ִויָקרתלמוד בבלי, מגילה טז, ע"ב: " 3

  ִּכי נֵר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור  –ר זו תורה וכן הוא אומאֹוָרה  :אמר רב יהודה
�  – רוכן הוא אומ, זה יום טובִׂשְמָחה   ).ו', כג (משלי (דברים  ְוָׂשַמְחָּת֖ ְּבַחֶּג֑

ֹ ט"ז, יד),  (תהילים  ִאְמָרֶת� ַעל ָאנִֹכי  ָׂשׂש  –ר וכן הוא אומ ,זו מילהן וָׂשׂש
 .אלו תפלין ִויָקר קי"ט, קסב),

והנה כל הדברים בי אליעזר פאפו, "הפלא יועץ" ערך "שמחה": "ר 4
ירא והוא אינו המסורים ללב צריכים עזר הלב, שהרי אם יאמרו לאדם שי

או אם יאמרו לו שיצטער או שלא יצטער, שישמח  [...] וכל ליראירא, לא י
או שלא ישמח וכדומה, לא יוכל לעשות הפך ממה שלבו חפץ, רק על פי 

שכלו יהלל איש שיהפך את לבו וינהגהו אל המקום אשר יהיה שמה הרוח, 
פי רם תלוי לעל ידי מחשבות טהורות תדיריות. והן אמת שענינים אלו עק

ויהי לו עזר משד''י לשמח בעדן חדוה  ,[..] מעשיו של אדם ולפי זכות הנפש
  ,"ולהתעצב בעדן עציבותא

עצם הזמן מאפשר . "שה שמחהאני רוצה להיות אשל עולם, 
  בחינה של שמחה בעולם.. יש לשמוח

ְמָחה .זאת תורהה אֹוָר אז  שֹׂ אלה זמנים טובים.  – ׂשִ זו  –ן וְוׂשָ
בפרט של , רכזיתמ? סיבת העצב הה הכוונהלמ רית מילה.ב, מילה

כל הזמן), היא הנפילה על כך שומעת רואה וואני (הדור הזה 
מגיע בעקבות הדברים ש . העצבחדרים-בחדרי וונות שעושיםלע

ודש אדר תהיי "בחאומר: . והקב"ה הוא נורא הרעים האלה
אני " –תדרי נדר  :. בחודש אדר אני אומרת לתלמידות שלי"אדירה

אני ש ,מהשותפות בקבוצה הזו .אדיר את עצמי מהגלישה הזאת
נניח כי גם אם מעצם בזבוז הזמן. טוב. -עושה לי לאיודעת ש

יטול הזמן שאני ברק לחשוב על עדין, לא תכנים רעים,  אלהש
  "...יהינמרחת בצפ

ׂשֹ" מאוד -יבים למול ולחתוך משהו וזה מאודחי  .זו מילה – "ןְוׂשָ

 ממש כואב ומי שתעשה את הזה היום, או בכלל באדר, יש לה כוח
  להדיר את עצמה מהדבר הזה. 

יהם של אלה אלוהאמר: "הוא של המן.  מזימה הגועליתזו היתה ה
אני  זה.-אם יש משהו שיפיל אותם לעצבות, זה 5.השונא זימ

תיה הם יצללו שבעקבו ,איומה אתסיבת טבע כזלהם מאעשה 
  . "לעצבות איומה

אני אהיה  .ייאני אדיר את רגלאל תתני לו. קבלי החלטה: "
  ."אדירה

ים : "כתוב ֵרי ָיםִמּקֹלֹות ַמִים ַרּבִ ּבְ יִרים ִמׁשְ רֹום – ַאּדִ ּמָ יר ּבַ  6."ה' ַאּדִ

משמיעים קול עוצמתי הניאגרה  ימים הרבים של מפלאבל ה

יִרים הים מתואר במילים "דווקא ז למה ה לעומת הים, אבהרב ַאּדִ
ֵרי ָים ּבְ הרבה יותר ממפל , אז הוא אדיר ים יש גבולמפני של "?ִמׁשְ

  שוטף. שוצף ו

                                                            
אלוהיהם ': )בלעם למואבים(אמר להם " :א"קו, עסנהדרין  ,תלמוד בבלי 5

  ".'של אלו שונא זימה הוא
  תהילים צ"ג, ד.  6

  ב"ה



 

  
  

ׂשֹןזה הזמן להיות אדירה. לשים גבול. " קבלה   .זו מילה – "ְוׂשָ

זה פותח שערים של  יני מה שאנחנו קוראים "צניעות."יקטנה בענ
  שמחה.

 , כך בגמרא ובמילים אחרות:אלה תפילין שבראש -" ִויָקר"

' באדר אשמשתרעים בין  אנחנו בזמני תפילה מופלאים. תפילה
שבוע ימים שמסוגל לתפילה  .באדר, יום פטירת משה רבנוועד ז' 
ים מיוחדות שנמצאות בכותל ציפור נןיששהאומרים יש  .עצומה

ַמִים  – נושאותוי החומות" שמן והן שבוע הזה, "סיֶס הרק  ָ עֹוף ַהׁשּ

השבוע היקר הזה, השבוע ת התפילות של א - 7יֹוִליְך ֶאת ַהּקֹול

כשהוא מבין שלארץ ישראל הוא לא רבנו, חיי משה האחרון ב
ם האהוב שלי מי שיבקש מהַע לפחות שכל : "יכנס, אז הוא מבקשי

  . "ילה שלו תעלה ותבקע מרומיםהתפ בזמן הזה,

עים את מתניפתחות שאיתם אנחנו מעכשיו ארבעה תיארנו 

ֶ -המנוע של ה ֶ -ִמׁשּ ֶ ִמׁשּ ֶ - ִמׁשּ ֶ " פירוש . מהִמׁשּ יה ימהשנ? "ִמׁשּ
ֶ שאדר נכנס, אם את עושה את התנופה הזו של השמחה,  י ִה -ִמׁשּ

מישהי שחיפשת מישהי מחופשת,  .חדשה פתאום תצוץ לך
  מחה הזאת?" שה השהיא, האאיפה " אחריה כל השנה;

הנה, את ורה. ני לה תת .אֹוָרהלאשה החדשה שאת, ה, אז תני ל

  עושה זאת ברגע זה ממש! 

ְמָחהתני לה     . לא תקחי?שמחההזמן הזה מושיט לך  .ׂשִ

ׂשֹתני לה  כוחות להדיר את עצמך ממשהו שאת שקועה בו  –ן וׂשָ

   והוא לא טוב. 

וצה זהו, אני ר" :לוולהגיד  להתפלל ולקרא לקב"הפשוט  – ִויָקר

אני רוצה  להיות אישה אדירה, אני רוצה להיות אישה נדירה.
   לראות את הדירה שלי מלאה בשכינה".

ׁש 	ְוָעׂשּו ִלי תֹוָכם	ִמְקּדָ י ּבְ ַכְנּתִ לי משכן.  ו"בנ .הקב"ה אומר 8,ְוׁשָ

 9."אצלכם(אגור)  עשה לי, שאדּור קטן) חדר( אחד קיטון

בבית הקטן שלך  10."אדר"לשון  -" ָאדּור: "כותב "שפת אמת"וה
  בא לגור איתך. ואת תראי: ה'  תעשי תנופה קטנה לכיוון השמחה

  לשמחה שלמה ולאורה.זרת השם שנזכה בע

                                                            
  קהלת י', כ.  7
 שמות כ"ה, ח.  8
 :ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא ְליְִׂשָרֵאלש שמות, פרשה ל"ג: "מדרש רבה לחומ 9
  ".ְויְִקחּו ִלי ְּתרּוָמה"ָמַכְרִּתי ָלֶכם ּתֹוָרִתי, ִּכְביָכֹול נְִמַּכְרִּתי ִעָּמּה, ֶׁשּנֱֶאַמר: '

ׁש ֵליֵל� לֹו , ִּבּקֵ ֶאָחד ִמן ַהְּמָלִכים ּונְָטָלהָמָׁשל ְלֶמֶל� ֶׁשָהיָה לֹו ַּבת יְִחיָדה, ָּבא 
ִּבִּתי ֶׁשּנַָתִּתי ְל� יְִחיִדית ִהיא, ִלְפרׁש ִמֶּמּנָה ֵאינִי "ְלַאְרצֹו ְוִלּטֹל ְלִאְׁשּתֹו. ָאַמר לֹו: 

יָכֹול, לֹוַמר ְל� ַאל ִּתְטָלּה ֵאינִי יָכֹול ְלִפי ֶׁשִהיא ִאְׁשֶּת�, ֶאָּלא, זֹו טֹוָבה ֲעֵׂשה ִלי, 
הֹוֵל� ִקיטֹון ֶאָחד ֲעֵׂשה ִלי, ֶׁשָאדּור ֶאְצְלֶכם, ֶׁשֵאינִי יָכֹול  ֶׁשָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה

נַָתִּתי ָלֶכם ֶאת ַהּתֹוָרה, " :ֹוׁש ָּברּו� הּוא ְליְִׂשָרֵאלָּכ� ָאַמר ַהָּקד "ְלַהּנִיַח ֶאת ִּבִּתי.
ֶאָּלא ְּבָכל ָמקֹום ִלְפרׁש ֵהיֶמּנָה ֵאינִי יָכֹול, לֹוַמר ָלֶכם ַאל ִּתְטלּוָה ֵאינִי יָכֹול, 

, ֶׁשּנֱֶאַמר (שמות כה, ח): "ֶׁשַאֶּתם הֹוְלִכים ַּביִת ֶאָחד ֲעׂשּו ִלי ֶׁשָאדּור ְּבתֹוכֹו
  ."ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש

רבי יהודה אריה ליב אלתר מגור, "השפת אמת" לפרשת תרומה, שנת  10
ר ואדו'אדר ע"ש המד' הנ"ל  אא"ז מו"ר ז"ל הגיד על חודש" תרל"ב:
  '".ביניכם

  
  יבצוות העריכה: הדסה סאס

  

כנס הקוראות הגדול של פרשה ואשה   

   מתקרב!

  19.2.19א' |  תאריך: יום שלישי | י"ד באדר 

  בנייני האומה, ירושלים  19:30

  סים אזלוהכרטי

ניתן להירשם לרשימת המתנה, 

ונודיע אם משהו מתפנה. פשוט כתבי 

   .""השבבמייל חוזר בהודעת אלינו 

 
 

  


