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 עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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בפרשת השבוע פרשת צו, לומדים בתורה יסוד גדול 
מצווה  שמו  ישתבח  יתברך  ה'  יום.  היום  בחיי  גם 
אותנו תרי"ג מצוות שבתורה. בכל מצוה ומצוה יש 
בה שורשים וענפים, וחלקים נוספים הקשורים לכל 
עובד  להיות  צריך  ויהודי  יהודי  וכל  ומצוה.  מצוה 
לעשות  וכיצד  להתנהג.  כיצד  ולדעת  יתברך,  ה' 
המצוה בשלמות ככל האפשר. וכיצד ליזהר ולעורר 
מה  כל  אותם.  לעשות  שלא  מסויימים  בחלקים 
שקשור למצוה, הרי זה ציווי מה' יתברך. ומה שלא 
קשור למצוה, אז אין כאן מצוה. וכשאין מצוה, יש 
כאן עבירה. ויש עונש על כך, וזה מסוכן ברוחניות 
תמיד  ולכוון  ולהתאמץ  להתפלל  ויש  ובגשמיות. 
שנעשה מצוות בשלמות ולא בחסרון. וגם לעשות 
מה שבאמת מחובר וקשור ממש למצוה. ומה שלא 
קשור למצוה, ליזהר מאד ולא לעשות, כי זה עבירה 
ממש. ואין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו 
רוח שטות )עיין סוטה ג.(. וכן מבואר בזוהר הקדוש )חיי שרה 
דף קכא:( "אמר רבי יצחק, אין אדם עושה עבירות אלא 

מי שהוא גולם ולא אדם", עיין שם.
אש בעבודת ה'

הפסוק בפרשה אומר "ֵאׁש ָּתִמיד ּתּוַקד ַעל ַהִּמְזֵּבַח 
ֹלא ִתְכֶּבה" )ו, ו(. דורשים חז"ל הקדושים )יומא כא:( אף על 
פי שאש יורדת מן השמים, מצוה להביא מן ההדיוט, 
עיין שם. ובספר החינוך )מ"ע קלב( מחדש ומבאר, שה' 
יתברך עושה עימנו תמיד ניסים גדולים דרך סתר. 
כלומר בענוה ובצניעות שלא רואים את הנס, אלא 
שהיה  החיצון  במזבח  נס  שהיה  אף  לטבע.  קרוב 
זאת  בכל  הפסקה,  בלי  ולילה  יום  תמיד  אש  עליו 
ידי  יום, על  כל  יתברך מצוה אותנו להביא אש  ה' 
שני גזירי עצים כדי להסתיר את הנס. ועוד, לרמז 
שהאדם דומה לאש, וצריך תמיד להתלהב ולעשות 
ולהתחזק ולהרבות כבוד שמים בבחינת אש להבת 
זה  זה שורף. אש פחות,  יותר מדאי,  שלהבת. אש 
לא מועיל. ללמדנו שלפי פעולות האדם בעבודת ה' 
יבוא על עונשו, או שתנוח ברכת ה' עליו,  יתברך, 
עיין שם. כלומר, כאשר עובד ה' יתברך, צמוד תמיד 
לתורה, להלכה, למצוה, אז זוכה לשלמות על הצד 
הטוב ביותר. וכידוע, נדב ואביהוא בני אהרן שהיו 
ִלְפֵני  "ְּבָקְרָבָתם  עליהם  נאמר  וטהורים,  קדושים 
ונשרפו.  מדאי,  יותר  א(, התקרבו  טז,  )ויקרא  ַוָּיֻמתּו"  ה' 
ה'  זה עבודת  ולהלכה,  לתורה  ולהיות צמוד תמיד 

יתברך בשלמות.
מצוות.  עשרה  שמונה  צו  בפרשת  יש  מובן,  ובזה 
ואחד מהם, חביתי כהן גדול. שצריך הכהן הגדול כל 
יום, להקריב מנחת סולת בבוקר ובערב, כי הוא גדול 
מהכהנים, וצריך יותר דבקות וקירבת ה' יתברך. כהן 
גדול מרבה בתפילות ובקרבנות על עם ישראל, והוא 
צריך יותר התעוררות והתלהבות בעבודת ה' יתברך. 
וכאשר יש עליו חובה מהשמים להוסיף קרבן אישי 

א  ו ה ש
ד  ח ו י מ
גדול,  לכהן 
זה  הרי 
עליו  מביא 

התעוררות גדולה וכוונה ומחשבה טהורה, בעבודת 
בתפילת  מלך  גם  קלו(.  מ"ע  החינוך  בספר  )ועיין  יתברך  ה' 
סוף  עד  זוקף  אינו  שוב  שכרע,  כיון  העמידה, 

העמידה )עיין ברכות לד:(.
קיום המצוות כנתינתן מסיני

בזמן  שכאשר  בפרשה.  נוספת  מצוה  מובן  ובזה 
הקרבן, היה מחשבה פסולה, כגון, לאכול את הקרבן 
חוץ לזמנו, או חוץ למקומו, הרי זה נקרא ִּפּגּול, ויש 
בזה עוון כרת כשחשב לאכול חוץ לזמנו )עיין זבחים כח.(. 
כתוב  המילואים  ימי  על שבעת  בסוף הפרשה  וכן 
"ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ִמְׁשֶמֶרת ה' ְוֹלא ָתמּותּו" )ח, לה(, ופירש 
רש"י אם לא תעשה כן, הרי אתם חייבים מיחה, עיין 
שם. כלומר, עבודת הקרבנות זה עבודת ה' יתברך. 
וכמו שהקרבן נאמר עליו "ֵריַח ִניחֹוַח לה'" )ויקרא א, ט(, 
כך כשזה לא דומה לדיני הקרבנות, כשזה לא דומה 
להר סיני, הרי זה חייב מיתה בידי שמים, והדברים 
שלמה  אותנו  שלימד  הפסוק  בעצם  וזה  נוראים. 
ז,  )קהלת  ָהֱאֹלִקים"  ָעָׂשה  ֶזה  ְלֻעַּמת  ֶזה  ֶאת  "ַּגם  המלך 
יד(, ופירש רש"י המצוה ושכרה, עבירה ועונשה. עיין 
שם. והחידוש כאן, שגם בפעולות ועשייה של מצוה, 
כאשר זה לא צמוד לתורה, הרי זה עבירה, ועונשה 

כדת משה וישראל.
י:(  )הוריות  דורשים  חז"ל  כן.  נוספות  בהלכות  ומצינו 
ָבם"  ִיָּכְׁשלּו  ּוֹפְׁשִעים  ָבם  ֵיְלכּו  "ַצִּדִקים  הפסוק  על 
)הושע יד, י(, משל לשני בני אדם שעשו קרבן פסח. זה 

שאכל לשם מצוה, עליו נאמר "ַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם", וזה 
שאכל אכילה גסה, עליו נאמר "ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם", 
זיע"א פלפל באריכות  ורבינו הגדול מרן  עיין שם. 
מצוות  לשם  מכוון  אם  קודש,  שבת  בסעודת  גם 
עונג שבת, וגם להנאת גופו, אם קיים סעודת שבת 
למהדרין )עיין יבי"א ח"ו אבה"ע סימן יד ס"ק ח(. וכן לענין צדקה, 
צריך ליתן בסבר פנים יפות, ובשמחה ובטוב לבב. 
ואם נותנה בפנים זועפות ורעות, הפסיד זכותו )עיין 
יו"ד סימן רמט סעיף ג(. והוסיף הט"ז )ס"ק ה( שאפילו נתן הרבה 

והדברים  שם.  עיין  עבירה,  ויש  מצוה,  אין  יותר 
נוראים ומפחידים מאד, עד כמה יש ליזהר בעבודת 
הקדוש  ורבינו  זה.  לעומת  זה  המצוות,  בקיום  ה' 
החפץ חיים זיע"א מזהיר מאד, מי שמתפלל ומכוון, 
שתהיה התפילה בלשון תחנונים, דהיינו בנחת, לאט 
לאט, לא למהר. כי יש פוסקים שלא יצא ידי חובת 
תפילה, וצריך לחזור ולהתפלל )עיין משנ"ב בביאה"ל סימן צח 

סעיף ג(.

עבודת ה' כראוי ביום פורים
זכינו  אשר  ליהודים.  גדול  חג  פורים,  ליום  ומכאן 
לראות מה' יתברך השגחה פרטית על עם ישראל. 
המן הרשע על העץ. ומרדכי הצדיק על הסוס. והרגו 
בזרע עמלק חמשה ושבעים אלף. והיהודים שולטים 
בשונאיהם. אורה ושמחה וששון ויקר. וכאן מתחיל 
העבודה הגדולה ביום פורים הקדוש, זה לעומת זה. 

מצד אחד כיפורים כפורים )תיקו"ז דף נז:(, ומצד שני חובה 
ולשתות  ולשמוח  ולסעוד  ולשתות  לאכול  קדושה 
כן  לעשות  נצליח  וכיצד  זה.  לעומת  זה  יין,  הרבה 
ביותר.  מגונה  מדה  עצמה  מצד  השכרות  כאשר 
וכידוע מהרמב"ם ששתיה המשכרת, חרפה גדולה 
יותר מקבוץ אנשים ערומים להתריז )עיין צפורן שמיר להחיד"א 
סימן ג אות מד(. והמצוה לשתות בפורים ולשמוח ולרקד 

ולקפץ ולהרגיש ממש היום יום פורים ויום כיפורים, 
וזה עבודה גדולה, וקשה לעשות כן.

והרמב"ם הציל את המצב. שפסק בהלכות מגילה )פרק 
ד( יאכל בשר בסעודה נאה, וישתה יין עד שישתכר 
ְוֵיָרֵדם משכרותו, עיין שם. והובא להלכה ברמ"א )סימן 
תרצה(. וכשאדם ישן, אינו יודע כלום, ומקיים מצוין את 

ההלכה עד דלא ידע. והחידוש הגדול כאן, שצריך 
ליראת  לתפילות,  הקדוש  הפורים  יום  את  לנצל 
פרטית,  בהשגחה  באמונה  רוחנית  לעלייה  שמים, 
בבחינת כל הפושט ידו ליטול, נותנין לו. כל הפושט 
ידו ומבקש בתפילה ביום פורים מה' יתברך ישועות 
יום  ְכפורים. ומעלת  וִכיפורים  לו.  נותנין  והצלחות 
הפורים גדולה מאד, זה לעומת זה. להוסיף עוד ועוד 
באכילה ושתיה, ויין ושמחה. ואין הגדּולה והכבוד, 

אלא לשמוח לפני ה' )רמב"ם ספ"ח מהלכות לולב(.
לכל השנה.  ויין  בשר  פורים,  מסעודת  ללמוד  ויש 
שמכח  ויתכן  ממש.  מצוה  זה  הרי  פורים  סעודת 
לאחרים,  נזק  ויגרום  ראש,  לקלות  יגיע  המצוה 
כי  בזה.  וכיוצא  פנים  והלבנת  הרע  בלשון  ויכשל 
ושתית  ושמחת הפורים  מכח המצוה של הסעודה 
היין, ניתן להכשל בקלות באיסורים חמורים של דיני 
ממונות ודיני עריות ודיני בין אדם לחבירו, באיסורי 
דאורייתא ממש )עיין חזו"ע פורים דף רא(. ומכאן לכל השנה 
שלא  יזהר  מסויימת,  מצוה  עושה  שכאשר  נלמד 
בהלכה  היתר  אין  לדוגמא  אחר.  במקום  יפסיד 
למהדרין  בד"ץ  בגלל  אחרת,  בד"ץ  כשרות  לפסול 
ואין היתר לזלזל בדיני הצניעות והקדושה  מסוים. 
היתר  ואין  תורה.  בשיעור  לנשים  הרצאה  בגלל 
לעשות ליצנות על פלוני ואלמוני בגלל מצוה לשמח 
אנשים. ואין היתר להתרים אנשים לצדקה ולהבטיח 
שליט"א  הדור  וחכמי  שגדולי  מסויימות  הבטחות 
נזהרים מלומר כן. ואין היתר לחנך תלמידות ליהדות 
עם  אשר  מסויימות,  מורות  ידי  על  שמים,  ויראת 
הפאה נכרית שלהם, נראות ממש נוכריות ושחקניות 
שאפילו בפורים אסור ללבוש פאות כאלה, רחמנא 
ליצלן. וכן כעת בתקופת הבחירות לממשלה, כאשר 
והחזקת  היהדות  את  לחזק  ומצפים  רוצים  כולנו 
התורה, אין היתר לגרום מחלוקות ובלבולים וקנאה 
וחכמי  ישראל  בגדולי  וזלזול  השם  וחילול  ושנאה 
התורה שליט"א. ועבודת ה' יתברך של ימי הפורים 
לכל השנה, זה לעומת זה. גם כאשר עושים מצוה 
בשמחה גדולה, ליזהר מאד שיהיה שלמות במצוות, 
גדול  ה'  וקידוש 
הצדדים,  מכל 
שמים,  כבוד 
ְוִׂשְמָחה  "אֹוָרה 
ִויָקר",  ְוָׂשֹׂשן 

אמן ואמן.   

זה לעומת זה עשה האלוקים

ההקדשה המרכזית 
לע"נ האיש היקר המדוכא ביסורים - תושב השכונה מדור המייסדים

אליהו גבריאל ז"ל בן רחל וגבריאל ז"ל
נלב"ע ערב שבת קודש פרשת "פקודי" א' באדר השני תשע"ט

ת.נ.צ.ב.ה.
כוס תנחומים נשגר לאחיו ממייסדי המוסדות ר' גדעון גבריאל הי"ו והמשפחה הכנבדה



מתי "לא" מורידים את המסכה מהאביון?
להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל
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שלום וברכה מורי ורבותי!
יש את הסוג הזה של האדם שממש - אבל ממש - אין לו מה לאכול, אולם הוא 
לא יעז לדפוק לך על הדלת ולבקש כמה שקלים. יש לו "אישיות", הוא מרגיש 
יותר מהרעב  גרועה  ומבחינתו ההשפלה של הבקשה  "מכובד" עם עצמו,  די 

אותו הוא חווה.
יש מנגד את אלו שלא ממש זקוקים, ואולי אפילו מצבם הכלכלי טוב יותר מכל 
אחד משותפי שיחתנו. אבל הם יודעים לבקש, הם מתחננים, ובמקרה הצורך 
אפילו בוכים לקבל את מתת היד של הסובב אותם. לחלקם יש גם סיפורי זוועה 

לספר, חלקם גם אמיתיים, אולם פרטים "קטנים ממש" חסרים בהם.
לדוגמא, יכול הקבצן לבכות מכל הלב על בן שלאחר טיפולים קשים שעלו הון 
רב הלך לבית עולמו, אולם הוא "שוכח" לספר שהיה זה לפני עשרים וחמש 
שנה, ומאז כבר הספיק לחתן בכבוד רב את אחיו הקטנים של המנוח על חשבון 

האח שבמרומים...
יש מקרים בהם מקצין הקבצן ומספר על חיי עוני מהם הוא חושש, ולא חלילה 

אותם הוא חווה ביום יום.
וישנם כאלה שהתחילו עם הצדקה אמיתית, אולם אהבו את המלאכה, והמשיכו 
בה גם כאשר הבעייה הקשה שגרמה לקיבוץ הנדבות כבר נפתרה או נפטרה...

)עי' ברוחב ברש"י ב"מ קי"א ע"ב( מלמדים אותנו שיעור בלשון הקודש – עברית  רבותינו 
במיטבה – והיא כדלהלן:

עני – הוא חסר כל המתבייש לבקש נדבה.
אביון – מלשון "אובה" שמתאווה לכל טוב ואינו משיגו.

ועל כך אומרת הגמרא הקדושה )שם( שהעני קודם לאביון בנתינת שכרו, משום 
"שיודע"  יותר מהאביון  גבוה  בסיכון  הוא  כן  ועל  לבקש מאחרים  בוש  שהוא 

לבקש ולדאוג לעצמו.
לאחר  כי  טוב",  "כל  נפשו  עד אשר מתמלאת  לבקש  יודע  האביון  מאי?  אלא 
ששבר האדם את מחסום הבושה, שוב אינו יכול/מצליח/רוצה באותו מחסום, 
ומעתה כספם וזהבם של האחרים "קורץ" לו והוא מוצא את הדרך לליבם ומשם 

לכיסם.
המבחן קשה! משום שעלינו למצוא בין כל האביונים את העניים האמיתיים, כי 
הרי ללא זה לא קיימנו את מצוות הצדקה, וכמאמר הגמרא )ב"ק ט"ז ע"ב( שהמעניק 

צדקה לבני שאדם שאינם מהוגנים אינו מקבל על כך שכר.
"צדקה  היא:  השנה  ימות  מהלך  בכל  לפתחנו  המונחת  המצווה  כך,  משום 

לעניים", לאמור: "ברר מיהו העני האמיתי והענק לו צדקה".
מה שמוזר בסיפור הזה היא מצוות "מתנות לאביונים", בה אנו מצווים ביום 
הפורים. גם דגש על "אביונים" ולא על "עניים", וגם הדרישה להעניק "מתנות" 
ולא צדקה". מה קורה ביום הזה? מה הופך את מה שאנו רגילים לו במהלך כל 

השנה ללא רלוונטי/אקטואלי/עדכני/עכשווי/ו/או אחר?...
מתנה  מאותה  ובדיוק  כולה,  השנה  בכל  נזהרים  אנחנו  אביונים  מאותם  הלא 
מיותרת אנחנו נמנעים. כל חפצנו ותשוקתנו הוא למצוא את העניים האמיתיים 

ולהעניק להם "צדקה מהודרת". מה אם כך קורה בפורים?
"אביונים"  אותם  אל  מתייחסים  אנו  בשנה,  פעם  בפורים,  היא:  והתשובה 

במיוחד, ומעניקים להם "מתנות".
"בית  ולא  "סיוע", לא "רעבים"  ולא  ולא "צדקה", לא "אומללים"  "עניים"  לא 

תמחוי" – אלא "מתנות לאביונים".
וכה הם דברי הגמרא במסכת בבא מציעא )ע"ח ע"ב( "מגבית פורים לפורים, ואין 
מדקדקין בדבר", ולדעת רוב הראשונים )וע"פ הירושלמי במגילה פ"א ה"ד( "אין מדקדקין" 

במהותו של העני, בנכסיו וביכולותיו. ובלשונם: "כל הפושט יד נותנים לו".
תומכים  אנחנו  בפורים  מדוע  כולה?  השנה  מכל  פורים  השתנה  מה  ומדוע? 
"בין היתר" בדיוק באותם אנשים מהם אנו נזהרים כל כך במהלך השנה כולה?

ולפרנסם,  לעניים  לדאוג  מצווים  אנו  השנה  מהלך  פשוטה: בכל  התשובה 
וזו לא הוראה חד פעמית. בפורים תקנו לנו מרדכי ואסתר תקנה  זה לא סוד 
"חד שנתית" מיוחדת, לדאוג לאביונים הנזנחים במהלך כל השנה, בדיוק כמו 

שתפקידנו לדאוג לרעינו להם לא חסר מאומה ולהעניק להם "משלוח מנות".
ְסָפִרים  ַוִּיְׁשַלח  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָמְרֳּדַכי  ַוִּיְכֹּתב  כ-כב(  ט,  )אסתר  הכתוב  וכמאמר 
ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים. ְלַקֵּים 
ה ָעָׂשר ּבֹו  ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמּׁשָ
ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה. ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם, ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפְך 
ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה, ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב, ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשלֹוַח 

ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים.
התשובה פשוטה, אולם אחריה מסתתר מסר שאינו פשוט בכלל...

מה בוער לנו כל כך בפורים להעניק מתנות למי שלא ברור שזקוק להם, ומה 
בוער לנו לשלוח מנות לאותם שגם ללא תכולת הצלופן המרשרש יש מה לאכול 

בסעודת פורים ובכלל?
במעמד הר סיני קבלו עם ישראל את התורה מיראה, מתוך פחד מוות של ממש, 
כמבואר במסכת שבת )פ"ח ע"א( "שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, 

ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו שם תהא קבורתכם".
ְוִקְּבלּו  "ִקְּימּו  )שם(  מאהבה  התורה  את  וקבלו  שבו  ואסתר  מרדכי  בימי  אולם 

ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְוֹלא ַיֲעבֹור" )אסתר ט, כז(
ומדוע? מה היה מיוחד כל כך בנס שבמגילת אסתר יותר מכל ניסי מצריים? 
מדוע ניסי מצריים לא הצליחו לגרום לעם "קשה עורף" זה לקבל את התורה 
באהבה? האם לא היה די בעשרת המכות, יציאת מצריים, ענני הכבוד, עמוד 
להוכיח  בכדי  סיני  הר  ומעמד  סוף  ים  קריעת  מרים,  של  בארה  והענן,  האש 

שממש "משתלם" להיות עבדי ה' יתברך? מה התחדש לעמנו היקר בפורים?
והתשובה לכך - כרגיל - מעוררת, מפעימה, מלמדת ומחדשת את היכרותנו עם 

בורא העולם בגילוי נוסף.
עד היום הבין העם שכאשר מחליט האלוקים להעניק לו "טוב" הוא עושה זאת 
בצורה הטובה ביותר, כאשר גם כאשר מחליט הוא להעניק "רע" הוא עושה זאת 

טוב יותר מכל אחד אחר, אולם יש להאמין שאותו רע הוא לטובתנו.
אולם היום "הבין" עם ישראל לראשונה, שלא רק שאין "רע" שמוענק לנו על 
ידי ה' יתברך, אלא כל "רע" הוא בעצם ההכנה לטוב, ובלעדיה לא ניתן היה 

לקבל את הטוב.
כי הרי כולנו יודעים מה היה קורה אם עם ישראל היה מתקבץ בכדי להרוג את 
מבקשי נפשם העמלקים. מיד היה האו"ם מגנה, בית המשפט הבינלאומי בהאג 

מורה על השבתת תנשק עד תום ההליכים, וארה"ב מקסימום מטילה ווטו...
ומה קרה כאשר העמלקים בראשותו של המן קבעו יום הרג לעם ישראל?

האו"ם הסביר שמכיון שישראל אינה חברה באו"ם אין ביכלתה להערב, בית 
וארה"ב  פנימיות,  על מלחמות  בהאג הבהיר שאין בסמכותו לשפוט  המשפט 

שלחה סיוע למקרה של "פצועים שלא ימצאו את מותם בשדה הקרב".
ואז כאשר התחלפה הגזירה "ְוַנֲהפֹוְך הּוא, ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבֹׂשְנֵאיֶהם" 

)אסתר ט, א( כבר היה מאוחר מצידם של "התאגידים הבינלאומיים" להתערב.

כך שהוכח שללא "הגזירה הרעה" של האלוקים לא ניתן היה לקיים את "הגזירה 
הטובה", מה שהפך את "הרעה" להכנה ל"טובה".

מכאן הבין העם שאין רע שמתרחש על ידי האלוקים בעולם, וגם מה שנראה 
רע – טוב הוא, ויש לחבקו לנשקו ולקבלו באהבה, ופשוט להמתין ליום בו נבין 

]או שלא...[ עד כמה היה הוא לטובתנו.
וכעת נחזור למצוות היום.

"רעים"  שנראים  לאלו  גם  הזה  ביום  להתייחס  ואסתר  מרדכי  ממך  מבקשים 
"התנהגות  של  לרמה  מגיע  אדם  שאם  לחשוב  שבהם.  "הטוב"  את  ולהכיר 
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לרפואת
 מוריה בת רינה תחי'

בתוך שאר חולי עמו ישראל

להצלחת
רפי כהן 

ומשפחתו הי"ו

להצלחת
 משה קאשי 
ומשפחתו הי"ו

להצלחת
 איתי יהב 
ומשפחתו הי"ו

להצלחת
 ניסן אלייב

 ומשפחתו הי"ו

להצלחת 
יוסף ורויה שמסיאן

 ומשפחתם הי"ו



■ בקול גדול
■ בכל כחו ממש 
■ ובכל כח כוונתו

לענות
אמן יהא 
שמיה...

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי עמו ישראל

■ בכוונה גדולה 
■ בעיניים עצומות או מתוך הכתב 

■ ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

לברך
ברכת אשר יצר 

■ גם למי שלא בראש שלנו 
■ גם למי שלא מכבד אותנו

■ ל-כ-ו-ל-ם

להתחזק 
במצוות אהבת ישראל

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

www.aterett.co.il :אתר        info@aterett.co.il :פקס: 03-5011125        מייל
שו"ת ממורנו הרב שליט"א

שאלה יפה

3

מענה ע"י רבנים המוסמכים הי"ו

מענה ע"י מורנו הרב שליט"א

מענה ע"י רבנים המוסמכים הי"ו

 בית ההוראה 
שע"י מורנו 

הרב חיים רבי שליט"א
03-5010122 

�

13:00  -  8:30

14:30 - 13:00

 23:00 -  14:30
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הורים קשים, כיצד לנהוג
ובעייתיים.  קשים  הורים  לי  ויש  נשוי,  אני  שאלה: 
וקיבלתי היתר מהרב שלי, שלא להתייחס ולא לבוא 
הבית  שלום  על  לשמור  כדי  כלום,  ולא  לשבתות 

שלי. האם זה מותר.
לי  ואין  קדוש,  זה  אומר  שלך  שהרב  מה  תשובה: 
זכות להתערב. אבל יתכן להוסיף שלפעמים המוסר  
וניתן  בית,  לשלום  ועוזר  הדעת  את  משנה  השכל 
כיבוד  וגם  בית  שלום  גם  הצדדים.  מכל  להרויח 

הורים.
של  בתורה  מצוה  יש  אבל  בעיה.  זה  קשים  הורים 
וגם במצבים קשים  וזה מדאורייתא.  הורים,  כיבוד 
ניתן להתגבר ולכבד אותם. לדוגמא, הורים צועקים 
או מקללים ומדברים שלא בקדושה, צריך בחכמה 
לפייס אותם ולשמח אותם, ולתת להם מתנות, ולתת 
ובזה  ואנחנו הקטנים.  להם הרגשה שהם החכמים 

זוכים לקיים מצוה כל רגע ורגע.
וגם אשת הבן היקר, יכולה להבין את חמותה ואת 
חולי הנפש שלה, ולכוון לסבול מידי פעם שבאים 
להצלחה,  בשמים  גדול  קמיע  וזה  ההורים.  אצל 
וזה הדרגה הגבוהה באהבת ישראל. לאהוב ולכבד 
ולשבח תמיד את מי שלא עושה לי כבוד ולא כלום.

ובש"ס  והכלה.  החמות  בין  מתח  כעין  היה  תמיד 
)שבת כו.( מסופר על חמות ששרפה את כלתה בנרות 

שבת קודש, עיין שם. ויתכן לפרש, שמהשמים עזרו 
לחמות לשרוף את הכלה, כי לא ידעה ולא התאמצה 
יועצי  ולא טוב עושים כל מיני  והבן.  לכבד אותה, 
יותר  מההורים  הזוג  בני  את  שמרחיקים  נישואין 
מדאי. עשה לך רב, ובכל ענין יתן להם קצת מוסר 
יט(.  ח,  )זכריה  ֱאָהבּו"  לֹום  ְוַהּׁשָ "ְוָהֱאֶמת  שמים,  ויראת 
יתרו( על המעלה העצומה להרבות  )ס"פ  וראה פרש"י 

שלום.
וצנועה. וחמותה הגיע  ומעשה באשה אחת כשרה 
וגרה  עשרים.  בגיל  כמו  חזקה  והיא  תשעים  לגיל 
אימו  מכיבוד  חושש  היקר  והבעל  בבית.  איתם 
האלמנה. וכשחוזר בערב לבית, יושב עם אימו ולא 
עם אשתו. והחכם הסביר לאשה על הזכות הגדולה 
את  באהבה  ולקבל  להסתדר  בחלקה,  שנפלה 
רבנית  כמו  גדול,  בכבוד  איתה  ולהתנהג  האלמנה, 
גדולה. ויותר לא היו לה טענות ולא כלום. וזה כח 
של מוסר השכל. וממש תרגיש אותה אשה שעושה 
)עיין  ַלִיׁש  ֶּבן  ַּפְלִטי  כמו  ורגע,  רגע  כל  גדולה  מצוה 

סנהדרין יט:(.

היכן עדיף להסתדר כשצריך
כמו  ציבורי,  במקום  הנמצא  הכסא  בית  שאלה: 
להסתדר  עדיף  היכן  כנסת.  בתי  אירועים,  אולמות 
בו אסלה,  מים בלבד, בחדר שיש  כשצריך להטיל 
)הנקרא  או שעדיף במקום המיוחד להטיל מים בלבד 

משתנה ציבורית(.

תשובה: מי שהוא רגיש ועדין וצנוע, ומעדיף להכנס 
לחדר ולנעול עצמו, אין בעיה לעשות כן. ומי שאין לו 
ענין בזה, לכאורה עדיף להשתמש במקום המיוחד 
להטיל מי רגליים בלבד, מכמה סיבות. א( לא מכביד 
על הנכנסים והיוצאים. ב( חוסך זמן בכניסה ויציאה. 
דין  לזה  אין  לקטנים,  שמיועד  מקום  מסתברא,  ג( 
בית הכסא, ומותר לו להרהר בדברי תורה. וגם אם 
נגע בגופו, מותר להרהר בדברי תורה לפני נטילת 
ידים )עיין משנ"ב סימן פג ס"ק יא(. ומסתברא שזה דומה לבית 
הכסא דפרסאי )עיין משנ"ב סימן פג ס"א יא(. ומסתברא שמותר 
גם לענות אמן אם שומע מבית הכנסת, כי אמן זה 
חז"ל  כוונת  זה  ואולי  ז(.  ס"ק  פד  סימן  )משנ"ב  הרהור  כמו 
לעמוד  לו  אסור  חכם  תלמיד  כד:(  )ברכות  הקדושים 
במקום הטינופת, כי אסור להרהר שם בדברי תורה, 
עיין שם. ובש"ס )בכורות מד:( מבואר שלא צריך להתנהג 

בצניעות כשצריך להטיל מים. עיין שם.
כמובן, שמצוה לעורר שצריך לעשות מחיצה גבוהה 
במשתנה עד למעלה מגובה הראש, ואז יש פרטיות 
וצניעות לכולם, ומרוויחים מכל הכיוונים. ומאידך, 
שיושבים  מושב  בית  מיוחד,  מקום  שזה  האסלה 
עליו בבית הכסא )עיין משנה פכ"ב מסכת כלים(, יש לעשות בין 
חדר לחדר, דופנות המגיעות עד הקרקע, שיש בזה 

צניעות ופרטיות לכולם )ועיין שאלה יפה ח"א סימן כב(.

קול באשה כשלא רואה ולא שומע
בנות  באות  ובבית  לנגינה,  מורה  אשה  שאלה: 
והבעל  רם,  בקול  בפה  שרות  וגם  ללמוד.  צעירות 
גר בבית והוא סגי נהור. האם אין איסור קול באשה 

ערוה.
קול  לשמוע  היתר  יש  נכון  יפה.  שאלה  תשובה: 
זמר אשה על ידי קלטת כאשר לא מכירּה ולא ראה 
סימן  ח"א  יבי"א  )ועיין  ידי תמונה  גם לא על  אותה מעולם 
שומע  כאשר  שבאמת  נוסף  תנאי  להוסיף  ויש  ו(. 
אותה בקלטת, לא מרגיש הרהורי עבירה, ולא ירידה 
רוחנית כלל ועיקר. אחרת, בודאי שאין להקל כלל 

)ובזה מתורץ קושית שבט הלוי ח"ג סימן קפא אות ב(.

למעשה, בנות צעירות בבית ששומע אותם ממש, גם 
כשלא רואה ולא מכיר, אסור בהחלט. כך שלמעשה, 
שרות  כשהן  בבית  להיות  לו  אסור  נהור,  בסגי  גם 
והוא שומע, אלא אם כן יאטום אוזנו וישמע שיעורי 

תורה באוזניות וכיוצא בזה, וזה מצוין.
ומרן רבינו זיע"א )יבי"א ח"ט דף רלה( הוסיף להקל עוד, גם 
כשראה את האשה על ידי תמונה, עיין שם. וכמובן, 
כאשר זה לא גורם להרהורי עבירה חס ושלום. וכמו 
ומה  ע"ש(.  מב,  דף  )ח"ה  ברורה  הלכה  בעל  רבינו  שציין 
בבית  האשה  כאשר  גם  לציון  האור  רבינו  שמיקל 
אחר )עיין אור לציון ח"ב דף נז( מסתברא שבאותו בית, חמור 
יותר. וכן כאשר עושה כן בקביעות, חמור עוד יותר. 
טוב  עד:(  )יומא  אומרים  וחז"ל  לחומרא.  צניעות  וספק 
מראה עיניים מגופו של מעשה. והוא הדין משמיעת 

אוזניים.

לדחות "אשר יצר" כדי שיוכל לכוון
לקבל  וצריך  יצר,  אשר  לברך  שצריך  מי  שאלה: 
טלפון דחוף כל רגע, האם יכול לדחות הברכה לזמן 

מסוים לכתחילה.
תשובה: נכון שלכתחילה יש לברך מיד אשר יצר, 
ולא להתעכב. וגם לא לברך ברכה אחרת. כי קודם 
כל יעשה את חיובו בהודאה לה' יתברך, ואחר כך 
יוסיף כהנה וכהנה. אבל כאשר יש חוסר ישוב הדעת, 
יכול להמתין כמה דקות, כי חשוב מאד לכוון בכל 
ברכה וברכה. וכל שכן בברכת אשר יצר, כשיודע 

שלא יכול לכוון כרגע, ימתין מעט, וזה מצוין.
וכידוע יש מתירים לברך עד חצי שעה, ויש מתירים 
עד שעה ורבע )עיין הליכות עולם דף מ(. גם מפורש בשו"ע 
)סימן א סעיף ד( טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות בלא 

כוונה, עיין שם. וכן בנידון שלנו, ימתין מעט, יסיים 
מעשיו, ויברך בכוונה גדולה, וזה מצוין.

למסור  להתקשר  בדחיפות  צריך  אם  גם  זה  ולפי 
הודעה מסויימת, יכול להמתין מלברך אשר ישר, כי 
זה וזה מצוה. והעיקר כוונת הלב בברכות )עיין ברכות טו:(.

עד מתי יכול לברך שהחיינו בציצית
הכי  מספר  למהדרין,  קטן  טלית  קניתי  שאלה: 
ציצית  מצוות  על  וברכתי  למהדרין.  ותכלת  גדול, 
ביום ששי לפני כניסת שבת קודש. ובסעודה בליל 
וברכתי  נזכרתי שלא ברכתי שהחיינו,  שבת קודש 

בסעודה בשמחה. האם עשיתי טוב.
תשובה: ראשית, לגבי ברכת על מצות ציצית. אם 
שיטת  וכידוע  מצוין.  זה  גדול,  הכי  שיעורו  באמת 
)והובא  הגר"א שצריך טלית קטן להגיע עד הברכיים 
ציצית"  מצות  "על  המברכים  וגם  ב(.  סימן  ח"ה  ביחו"ד 

בשיעור קטן, שפיר דמי )עיין יבי"א ח"ח ס"ס ב(. וכמובן כדאי 
והזהיר  שיותר.  כמה  קטן,  בטלית  גם  גדול  מספר 
כד(.  ס"ס  )שו"ע  ורואה פני שכינה  זוכה  במצוות ציצית, 

ומבטל את הדינים מעליו )עיין מנחות מא.(.
שעדיין  לברך,  שיכול  נראה  שהחיינו,  ולעניין 
הטלית,  את  פשט  לא  ועדיין  קיימת.  השמחה 
והלבישה הראשונה עדיין קיימת, וזה נקרא שהבגד 
עדיין בחידושו )ועיין חזו"ע ברכות דף תב(. וטלית קטן מהודרת 
רחלים  מצמר  ועשויה  בתכלת,  מצוייצת  בגודלה, 
טהור, לכל הדעות יברך שהחיינו )עיין ברכת ה' ח"ד דף קע(. 
והמצוה של הטלית, מביא שמחה בלבישה )עיין שבת י:(.

לשנות מפני השלום
שאלה: האשה אוהבת לחסוך בהוצאות. האם מותר 
לשנות ולומר שהמזגן או דוד חשמל בחורף לא היה 

דולק זמן רב, למען שלום בית.
תשובה: מותר לשנות מפני השלום, ואין כאן שקר, 
ורבי  מליונים.  שווה  בית  שלום  בזה.  איסור  ואין 
סה:(.  יבמות  )עיין  השלום  מפני  לשנות  מצוה  אומר,  נתן 
והובא להלכה בספר הקדוש משנה ברורה )סימן קנו ס"ק 
ד, ע"ש(. ומסתברא, כאשר יש בעיות של שלום בית, 
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של בושה" בטבעיות, הרי שגם אם מסתתרים לו מליוני דולרים בחשבון בנק 
בשווייץ – הוא ממש אומלל. כי אומללות לא נקבעת רק בכסף, אלא גם ובעיקר 
באותה תחושה תאווה של אביון החש שאם חסר לו משהו משלימות "כל טוב", 

הוא ממש אומלל ועליו לכתת את רגליו ולקבץ נדבות.
בפורים אנו מתייחסים גם לבעייתיים כאל שווים, ומעניקים משלוחי מנות גם 
לעשירים. כי בפורים כל מה שנראה "לא זקוק כל כך" עד "לא זקוק בכלל", זקוק 

הוא לאותה הארת פנים ולאותו משלוח מחבק.
באותה מידה מלמדים אותנו רבותינו, שהמאמר "כל הפושט יד נותנים לו" נכון 
גם לגבינו, ויום פורים הוא היום לבקש מה' יתברך את כל מחסורינו. וגם הוא, 

לא ימאס בתחינת האביון התאב לשלימות "כל טוב", ויעניק לו מלא חופניים.
ועכשיו... אחרי שנכנסנו לתמונה האמיתית של פורים, והצלחנו להבין עד כמה 
דווקא השונה וההפוך הם מצוות היום, ועד כמה "ונהפוך הוא" אינו רק תיאור 

מצב ושיר ילדות אלא מהות היום. נבין טוב יותר את המצווה הבאה: "חייב אדם 
להשתכר בפורים עד שלא ידע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי" )מגילה ז' ע"ב(.

כי הלא לאחר הבנה שכזו, אתה באמת לא יכול לכעוס על המן... כי הרי אם 
פעילותו  מבלי  מרדכי  את  מכיר  היית  שלא  תבין   – טוב  העניין  את  תחשבן 

האובססיבית של המן שקדמה לה...
נקיים את מצוות היום "ההפוכות" באהבה, נעניק מלא חופניים גם למי ש"לא 
בדיוק" אומלל, ונקבל מה' יתברך גם בתחומים בהם אנו "לא בדיוק" אומללים, 
המשאלות  כל  ומילוי  וגשמיות  רוחניות  של  בשפע  מלאים  נצא  פורים  ומיום 

לעבודת ה' יתברך.
וברוכים תהיו!

כמובן  שם(.  מצליח  איש  הגהות  )עיין  לשנות  מותר  להבא  גם 
להשתדל שיהיה לשון שמשתמע לשני פנים )עיין אורחות 

יושר לרבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א אות א(.

חולי  זה  הקמצנות.  במידת  לטפל  כדאי  למעשה, 
ויש  הזה.  עולם  להם  ואין  בית,  שלום  ואין  נפש. 
לטובה.  מהשמים  שהכל  שלימה  באמונה  להאמין 
והכל קצוב מראש השנה. ולא טוב לאכול את הלב, 
היה  זיע"א  מסלנטר  ישראל  ורבינו  ליצלן.  רחמנא 
אומר, קמצן זה מי שלא מוציא כשצריך. ופזרן זה 
מיישב  באמונה  והחיזוק  צריך.  כשלא  שמוציא  מי 
 – ה'.  עבודת  דבר  מכל  לעשות  והעיקר  הכל.  את 

ויוצאים  גם לכבות את החשמל כל פעם שנכנסים 
מיותר.  זה  בזה,  וכיוצא  הכסא  לבית  או  למטבח 
יותר  גדול  יש הפסד  ולפעמים  כלול בהוצאות.  זה 
יהיה אדם ערום ביראה  ולעולם  וההדלקה.  בכיבוי 

)ברכות יז.(.

זהירות וכבוד לכנסים למען התורה
חושש  כי  דצדיקיא,  להילולא  בא  שלא  מי  שאלה: 
שמחה,  של  באירועים  ומאידך  תורה.  לביטול 

מתעכב זמן רב. האם זה לא תרתי דסתרי.
תשובה: לא. ויש לדונו לכף זכות. אולי זה משפחה. 
אולי זה קשור לשלום בית. ואולי יש לו התחייבות 

"ְּבֶצֶדק  הפסוק  את  לקיים  צריך  ותמיד  מסויימת. 
ִּתְׁשֹּפט ֲעִמיֶתָך" )ויקרא יט, טו(.

לא  דצדיקיא,  להילולא  מגיע  אינו  אם  גם  למעשה, 
כדאי לומר שזה בגלל ביטול תורה. זה פוגע בקהל 
הקדוש אשר באים ומחזקים, וגם באים לשם חכמים 
גדולים. וכיצד יקרא לזה ביטול תורה. ועדיף לומר 
סיבה אחרת ולשמור תמיד על כבוד התורה. ושערי 
לאותה  ממש  קשור  וכאשר  ננעלו.  לא  תירוצים 
קהילה, יש להתאמץ, לבוא ולחזק ולקדש שם שמים 

ברבים )ועיין שערי תשובה שער ג אות קסח(.
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מכבדים את השבת
סט חמשה זמרונים לשבת קודש

עם הנהגות נפלאות ממורנו הרב שליט"א

מחיר מיוחד: 
25 ש"ח

)במקום 50 ש"ח(
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משלוחים
לכל חלקי הארץ

)ע"י דואר ישראל,
 ובאחריותו!(

כריכה רכה

"פני שבת נקבלה"


