
כל  השבת.  דיני  את  להם  להודיע  כדי  ישראל",  בני  עדת  כל  את  משה  "ויקהל 
הקדוש  האר"י  של  מתלמידיו  זצ"ל,  כהן"  "שפתי  הרב  מפרש   – ישראל  בני  עדת 
את  אותן  ללמד  כדי  הנשים  את  גם  כינס  רבינו  משה  הנשים.  את  לרבות   – זיע"א 
באיזה  בישול,  דיני  מיוחד:  באופן  אליהם  שייכים  רבים  דינים  שהרי  השבת.  דיני 
אופן מותר להחזיר סיר לפלטה של שבת, או דיני "בורר" בהכנת המאכלים, דיני 
"טוחן" ו"מעבד" – אין זה מסובך, אלו דינים בסיסיים ופשוטים, אבל יש ללמדם! 
בדיקה  כשרות,  שענייני  הנשים  מהימנות  על  סומכים  הכל  שבת.  הלכות  רק  ולא 
קדושת  וכל  כך,  כל  יסודיים  המשפחה  טהרת  דיני  וכנימות.  מתולעים  יסודית 
הבית היהודי תלויה בהם. את כל אלו יש ללמוד, וביסודיות. דיני הדיבור, המותר 
לא  אבל  שרוצים,  כמה  לדבר,  מותר  כגברים.  הנשים  על  הם  חלים  הלא  והאסור, 
אסור  פניו,  את  ולהלבין  בזולת  לפגוע  אסור  וסייגים.  גדרים  יש  שרוצים.  מה  כל 
ומתי  מותר,  איך  מפורטים,  דינים  יש  אלו  לכל  ורכילות.  הרע  לשון  דברי  לדבר 
להשתתף  וחובה  נשים,  וחוגי  נשים  שיעורי  ישנם  ללמוד.  יש  הדינים  ואת  מותר. 
ולדעת.  לרכוש  חובה  ונכונות  מוצקות  ודעות  השקפות  גם  דינים,  רק  ולא  בהם! 
ואף בכך יש משום קיום מצוה מן התורה. שהרי האמונה מצוה היא, ורבינו הגדול 
הרמב"ם זצ"ל כתב, שחשוב בעיניו ללמד יסוד באמונה יותר מכל הסוגיות שבש"ס! 
ובחוגי הנשים מושמעות הרצאות בענייני אמונות ודעות והשקפות נכונות. חובה 
להקהל ולהשתתף! אך אין זה הכל. הרב "שפתי כהן" מוסיף ומזכיר, שמשה רבינו 
טף?  הטף!  את  גם  הילדים,  את  גם  אלא  הנשים,  ואת  האנשים  את  רק  לא  הקהיל 
לשם מה? מה הם מבינים? וזוהי תשובתו: אמת, אין הם מבינים. אבל יש להביאם 
לאן  קרנות!".  מיושבי  יהיו  שלא  כדי  הכנסת,  לבית  לבוא  מקטנותם  "ללמדם  כדי 
ההורים  אם  גדל!  הוא  כאשר  הולך  הוא  לשם  קטן,  כשהוא  הילד  את  ששולחים 
שולחים את הילד לשחק ברחוב, הרחוב הופך לביתו! ואז גדל לנו "נוער ברזלים". 
גדלים נערי "חבורות רחוב", יושבי קרנות! ומשה רבינו אומר: אל תשלחו את הילד 
לרחוב! שילחו אותו לבית הכנסת, לפעילות תורנית! הרחיקו אותו מהרחוב הסואן, 
בפיקוח  ארוך,  לימודים  יום  התורני  בחינוך  קיים  לכן  הקרנות.  מישיבת  הריקני, 
מורים מסורים וחינוך מעולה, כדי שהילדים לא יסתובבו ברחובות! סח לי המחנך 
הוותיק והנערץ, הרב משה טורק שליט"א: בשעתו, בימי הבראשית של "החינוך 
העצמאי", כשנפרשה הרשת מעל לאמצעיה, והוקמו בתי ספר רבים בלא אמצעי 
משפחה  בעלי  והרי  שלושה.  חודשיים,  חודש,  המחנכים.  של  שכרם  הולן  מימון, 
היו, וילדיהם שאלו אוכל... במכולת הפסיקו להקיף, המחסור נתן אותותיו, והמצב 
לאסיפת  המחנכים  התכנסו  שישה.  חמישה,  חודשים,  ארבעה  נשוא.  ללא  היה 
חירום. אך מה בכוחם לעשות. לשבות? הן לא יעלה על הדעת להשבית תלמידים 
בית  של  תינוקות  של  פיהם  הבל  בזכות  אלא  מתקיים  העולם  אין  הרי  מלימודם! 
רבן! הרי אין מבטלים אותם מתלמודם אפילו לבניין בית המקדש! ובכן, מה? האם 
ישתקו ויסבלו, וימשיכו להלין את שכרם? החליטו: לא נשבית חלילה את לימודי 
היסטוריה,  אנגלית,  חשבון,  חול:  לימודי  לומדים  הצהריים  אחר  אבל  הקודש. 
גיאוגרפיה. לימודים אלו, אין איסור להשבית. אולי זה יזעזע את ההנהלה, ויימצא 
אנחנו,  חרדים  הרי  אבל  גורפת.  בהסכמה  התקבלה  ההצעה  הפיתרון...  סוף  סוף 
ואמונים שלא לעשות דבר מבלי לשאול דעת תורה. בחרנו במשלחת, ואני נמניתי 
חביבות  באיזו  לתאר  אין  זצ"ל.  מפוניבז'  הרב  הסכמת  לקבל  עלינו  חבריה.  על 
גוללנו  השכר,  הלנת  על  סיפרנו  מחנכים!  משלחת  ויקר:  כבוד  באיזה  התקבלנו, 
את מסכת סבלנו, ולא יאומן: הרב בכה, דמעות זלגו במורד לחייו! סיימנו דברינו 
בלבד,  החול  לימודי  את  אלא  חלילה.  הקודש,  לימודי  את  לא   – להשבית  בהצעה 
אחר הצהרים. שמע הרב, והזדקף. קם ממקומו, מתך ידיו בשולחן וגהר אלינו, אל 
המשכנו  נפלה!  וההצעה  ברחובות?!"...  יסתובבו  אמר: "הילדים,  המשלחת.  חברי 

ללמד כרגיל, יום שלם...
 (מעיין השבוע)

מעלתה  גודל  לכל  ומפורסם  ידוע 
וקדושתה של השבת הקדושה, בספרים 
והרחיבו  הפליגו  ואחרונים  ראשונים 
לימוד עבור  השכר  מגודל  ופלא  הפלא 
אלף  פי  השקול  קודש  בשבת  תורה 
הגשמיות  בפעולות  ואף  החול!  מבימות 
של אכילה ושתיה ושינה לכבוד השבת – 
אין קץ למתן שכרם. אולם כבר לימדונו 
מחברו,  בטל  מחברו  הקדוש  שכל  חז"ל 
יצר הנפלאות,  המעלות  לגודל  ודוקא 
הרע אורב, מצפה ומייחל ששולחן השבת 
יהיה סובב והולך בדיבורים על השכנים 
ומכרים חדשים גם ישנים, וכיון שפתחו 
לו פתח נכנס הוא אחר כבוד, ומחלוקת 
ובמקום  אתר,  על  הוא  זורה  הרע  ולשון 
זן  אל  מזן  מלאים  קודש  משבת  לצאת 
הארעי  הזה  שבעולם  ניצחיים  במאגרים 
יתגלה  חלילה  לתשלומים,  ניתנים  אינם 
הנפלא  שבזמן  קיצו  יגיע  בעת  לאדם 
פירות,  להניב  החל  כש"העסק"  ביותר 
הגורמים  באושים,  פירות  הוא  עשה 
יקר  והכלי  נצחים!  לנצח  וכלימה  בושה 
אש  תבערו  "לא  בפרשתינו  הפסוק  על 
באר  השבת",  ביום  מושבותיכם  בכל 
להצית  שלא  שהוזהרנו  צחות  בדרך 
עת  השבת,  ביום המחלוקת  אש  את 
ביותר  לחוש  ויש  ממלאכה,  אז  נירפים 
דברים  בתוך  מתלקחת  המחלוקת  לאש 
תורה  בדברי  השבת  את נקדש  בטלים! 
לחי  ושבח  שבת  שירי  השולחן,  סביב 
בשני  וברכה  לטובה  ונזכה  העולמים, 

העולמים!

לא תבערו!

 א. מתחילין: בן שבע | ס. ויכרות יהוידע (מלכים ב',י"א)
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 עלון מס' 663

כד' באדר א' תשע"ט

פרשת ויקהל
פרשת שקלים

שבת מברכין חודש אדר ב'
ראש חודש ביום חמישי ושישי

המולד יהיה ביום רביעי בשעה 12
41 דקות, 16 חלקים



"ויקהל משה" (לה,א)
כתב גאון עוזינו מרן החיד"א זצ"ל: "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל" 

– הורה להם שיהיו בשבת באחדות, באחוה ובריעות. "ויאמר אליהם: 
אלה הדברים אשר ציוה ה' ", כלומר: הורה להם לעסוק בשבת בתורה, 
בתלמוד תורה ברבים, בשיעורי תורה בבתי הכנסת. "לעשות אותם", 

להקפיד בשמירת המצוות המעשיות. "ויקהל" בגימטריא מקוה, להקפיד 
בשמירת גדרי הטהרה. ועל ידי כל אלו: "ששת ימים תיעשה מלאכה", 

תשרה ברכה בפרנסה!

(מעיין השבוע)

"ויבואו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו 
אותו הביאו את תרומת ה' (לה,כא)

כתב מרן החיד"א זיע"א: התורה מספרת זאת בתור פלא, שבין כל בני 
ישראל לא נמצא אף איש אחד, אשר היה במחשבתו או ברצונו לתת 

ולבסוף לא הוציא את מחשבתו לפועל. הכתוב אומר איפוא: "כל איש 
אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אותו – הביאו את תרומה ה' " – הם 
הוציאו את מחשבתם מן הכוח אל הפועל. ואכן, פלא עצום הוא שלא 

כמנהג העולם, בו מרובים האנשים המואילים לגלות רצון טוב אך אינם 
מגיעים לכלל מעשה...

(מעינה של תורה)

"ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל... קחו מאתכם 
(לה,ד-ה) תרומה לה'"

חכמי ישראל למדים מלשון הכתוב שלפנינו, שכל תרומה שאדם מעניק 
לזולת צריכה לבוא מממון ומרכוש שהתורם רכש כדין, ולא חלילה 
מכסף שהושג על ידי מרמה, עושק וגזל. משום כך מדגיש כאן משה 
באזני בני העם: "קחו מאתכם" – כלומר: משלכם, ולא מכסף גנוב או 

גזול. בדומה לכך מצינו בדברי הנביא ישעיהו, הקורא לבני עמו: "הלא 
פרוס לרעב לחמך" (נח,ז). צא וראה שלא נאמר כאן "פרוס לרעב לחם", 
אלא "לחמך". בכך בא הנביא להנחותינו, שגם מעשים טובים של צדקה 

וגמילות חסדים למען הזולת יש לקיים ברכוש השייך לנותן ביושר 
ובהגינות, ולא חס ושלום בממון שנרכש שלא כדין, שאז תהא זו מצוה 

הבאה בעבירה.

(פרפראות לתורה)

"זה הדבר אשר ציוה ה' לאמר: קחו מאתכם תרומה 
לה'" (לה,ד-ה)

בתשובות הרשב"א (רבי שלמה בן אברהם אדרת), סימן תקפ"ב, נאמר 
שמצוה לפרסם ברבים את שמות המנדבים לצרכי הקהילה. מעיר על כך 
רבי יוסף פצנובסקי (רבה של לודז' לפני מלחמת העולם השניה) בספרו 
"פרדס יוסף": הלכה זו של הרשב"א מרומזת בפסוקים הבאים שבפרשת 

"ויקהל": "ויאמר משה... זה הדבר אשר ציוה ה' לאמר: קחו מאתכם 
תרומה לה' ". אמת הדבר, שמדרגה גבוהה היא במצות צדקה להעניק 

מתנות בסתר. וכבר נאמר במשלי כא,יד: "מתן בסתר יכפה אף" (=ישכך 
כעס). אך במה דברים אמורים – בצדקה ליחידים נצרכים, העלולים 

להתבזות על ידי כך בעיני אחרים. אבל כשנודבים לצרכי ציבור – ובייחוד 
לדברים שבקדושה – אין כל טעם להעלים את המעשה הטוב מעיני 

הבריות. ורמז לדבר: "ציוה ה' לאמר: קחו מאתכם תרומה לה' " – מצוה 
לומר ולפרסם ברבים את התרומה והנדבה לכבוד שמים, כי בכך משמש 

הנודב מופת ודוגמא לאחרים. וכבר הורו לנו חכמינו ז"ל, ש"גדול המעשה 
(=המעורר אחרים למעשים טובים) יותר מן העושה" (בבא בתרא ט,עא).

(פרפראות לתורה)

לכם יהיה  השביעי  וביום  מלאכה  תעשה  ימים  "ששת 
קדש" (לה,ב)

לעיר  הגיע  שפעם  זצ"ל  חיים"  ה"חפץ  על  מסופר 
חרושת  בית  בעל  יהודי  שם  שיש  ושמע  "צרניקוב" 
ה"חפץ  אליו  נכנס  בשבת.  יהודים  פועלים  המעסיק 
חיים" ודיבר עימו שיפסיק את העבודה בשבת. ענה 
ארבעת  יום  בכל  מרויח  אני  חרושת:   הבית  בעל  לו 
מן  כתוצאה  שאפסיד  אתה  רוצה  וכי  רובל,  אלפים 
ה"חפץ  לו  אמר  גבוה?  כך  כל  סכום  בשבת  השביתה 
לחלל  ימשיך  ואם  בחשבונו,  כלל  צודק  שאינו  חיים" 
השבת הוא עלול להפסיד את כל בית החרושת.  את
ה"חפץ חיים" נימק דבריו בעובדה שהתורה כשרוצה 
עליו:  מצווה  השבת  שמירת  על  האדם  את  להזהיר 
"ששת ימים תעשה מלאכה" – ציווי שאינו נוגע לעצם 
הענין, אלא שהתורה נתכוונה לומר לאדם: אם רצונך 
עליך  המעשה,  ימי  ששת  במשך  פרנסה  לך  שתהיה 
לשבות ביום השביעי, אבל אם לא תשמור על קדושת 
מה  לך  יהיה  לא  השבוע  בימי  גם  אז  השביעי,  היום 
לעשות. לשמע הדברים ענה לו האיש בלעג: מה הרבי
חושב, וכי פסוק בחומש יעמיד את בית החרושת שלי 
זמן  השבוע?  בכל  שעות  וארבע  עשרים  עבודה  ללא 
קצר אחרי השיחה שהיתה בין ה"חפץ חיים" לבין בעל 
בית החרושת, נכנסו הבולשיביקים לרוסיה ובין שאר 
כל בתי החרושת שהיו  את  שם החרימו  פעולותיהם 
בבעלותו של אותו איש. הוא עצמו הצליח בדרך נס 
בראותו ממוות.  ולהנצל  כל  ובחוסר  בעירום  לברוח 
ומייד  חיים"  ה"חפץ  בדברי  נזכר  עליו  עבר  אשר  את
הריץ לו מכתב והודה ואמר: עכשיו אני רואה שדבריו 
בחומש  פסוק  של  בכוחו  יש  אכן  ואמיתיים.  צודקים 

לשתק את בית החרושת...

EEE

השביעי  וביום  מלאכה  תעשה  ימים  "ששת 
(לה,ב) לה'"  שבתון  שבת  קודש  לכם  יהיה 
המאחרים  מן  שהיה  ראדין  מסוחרי  באחד  מעשה 
נעל  שישי  ביום  השבת.  מן  לצאת  וממהרים  לבוא 
את  פתח  שבת  ובמוצאי  הכוכבים  צאת  לפני  חנותו 
חנותו בעוד חמה בראשי האילנות. הלך אליו ה"חפץ 
באיכר  מעשה  משל:  בדרך  מוסר  לו  והטיף  חיים" 
שבשעה שהיו שוקלים את שקי התבואה במאזניים, 
שניהם היו  כך  ואחר  בקיר  חריץ  חורט  הסוחר  היה 
כן  החריצים  שכמספר  וידעו  החריצים,  את  סופרים 
לימים  האיכר.  שהביא  תבואה  של  הפודים  מספר 
יש  סכנה  חשבון  של  זו  שדרך  בדעתו  האיכר  נמלך 
בה, שהרי יכול הסוחר לטשטש אחד הסימנים שעל 
הקיר ואז הוא מפסיד פוד של תבואה. לכן בא והציע 
לסוחר דרך אחרת: כנגד כל פוד של תבואה שיישקל
במאזניים ישים הסוחר מטבע על גבי צלחת, ואחר כך 
כמספר  הפודים  מספר  כי  וידעו  המטבעות  את  ימנו 
המטבעות. התחילו נוהגים כך. ברם בשעת מעשה לא 
אצר האיכר כוח לכבוש את יצרו, וכשראה שהסוחר 
בחשאי,  ידו  לשלוח  ממהר  היה  במעשיו  מבחין  אינו 
נוטל מטבע מערמת המטבעות שבצלחת ומשלשלה 
אינו  עצמו  עשה  הפיקח  הסוחר  ואילו  כיסו...  לתוך 
רואה, שהרי הסוחר מרויח מכך, שמשלם פחות ממה 
חיים"  ה"חפץ  סיים   – אתה  אף  לשלם...  צריך  שהיה 
את  יקרה  מתנה  לנו  נתן  הוא  ברוך  הקדוש  כמוהו.   –
משפיע  הריהו  שבה  ושעה  שעה  כל  שכנגד  השבת, 
עלינו ברכות וטובות בששת ימי המעשה, ואתה גונב 
מן השעות הללו, אבל למעשה אינך גונב אלא משלך, 

מחסר את עצמך...

(תורת הפרשה)
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מידות! זה העיקר
סיפור זה הוצג בבית המשפט ברוסיה, על ידי סניגורו הנוכרי 
עליו  שהעלילו  ליבוביץ,  אפרים  ראדין  ישיבת  תלמיד  של 
לעיר  זצ"ל  חיים  החפץ  ונסע  גרמניה,  לטובת  מרגל  שהינו 

ויטבסק להעיד עבורו.
להדגים  הנוצרי  עורך-הדין  רצה  עדותו,  שהשמיע  לאחר 
בהיות  הבא:  הסיפור  את  סיפר  חיים,  החפץ  של  מידותיו  את 
החפץ חיים בעיר וורשא, ניגש אליו יהודי כשבידו מטבע בת 
באמתלה  רובלים,  ארבעה  של  עודף  וביקש  רובלים  חמישה 
ספר.  תמורת  אחד  רובל  של  חוב  מכבר  זה  לו  חייב  שהוא 
סירב החפץ חיים לקבל ממנו את הרובל, באומרו שאינו זוכר 
את  שמנהל  לחתנו  שיפנה  ממנו  ביקש  הוא  זה,  מחוב  כלל 
החשבונות הנוגעים לספריו, שמא יודע הוא על כך. כאן שינה 
הזר דבריו, ואמר שלא חשב כלל לתת לו את הרובל בתורת 
חוב, אלא בתור תמיכה. מיד הודה לו החפץ חיים, ואמר שאינו 
זקוק לשום מתנות, שכן יש לו ברוך ה' כל מה שהוא צריך. אלא 
תרומה  בתור  הרובל  את  להעניק  הוא  יכול  בכך,  רצונו  שאם 
הזר.  קרא   – כדבריך  יהי  רבי,  טוב  בראדין.  אשר  לישיבתו 
משהוציא החפץ חיים את ארנקו כדי לתת לזר עודף מחמשת 
אחריו  צעק  שברח,  לאחר  ונמלט.  מידו  הלה  חטפו  רובליו, 
החפץ חיים כי הוא מוחל לו במחילה גמורה, ולמלוויו שמנעם 
מלרוץ לתופסו אמר: שמא לאחר מכן תתיישב דעתו ויתחרט, 
משום מה איפוא יאכל מן הגזל? הרי מוטב שיאכלנו בכשרות.
החפץ  הגה"ק  מראדין  הגדול  הכהן  של  התרומיות  מידותיו 
כך,  בזר  שאם  וחומר  קל  בלימוד  לרגלינו  נר  זיע"א,  חיים 
כפולה  חובתנו  זוגנו  בן/בת  ועם  וכמה,  כמה  אחת  על  בקרוב 
למחול  רק  המידות,  על  לעבוד  רק  טוב,  לגמול  רק  ומכופלת 

ולסלוח, להעביר ולשכוח, ובזה נזכה לבניית 
מגלות  ולנחמה  עוזינו  לשכינת  קבע  משכן 

החיל הזה לטוב לנו לעד.  

הרב יחיאל יעקבזון, מחנך ידוע, אומר שהענישה נותנת לילד ביטחון עצמי. 
ילד שלא נענש אף פעם מרגיש רגשי אשמה. הוא יודע על מעשים לא טובים 
שעשה, ובכל זאת אין כל תגובה מצד הוריו. ברגע שהוא נענש, הוא מרגיש 
"נקי", ועתה הוא יכול להמשיך ולחיות בשמחה את חייו. ללא העונש, הילד 
עוד  יוסיף  הוא  שמא  משהו,  לעשות  מפחד  נעימות,  אי  בתחושת  מסתובב 
לרגשי האשמה. הרב יעקבזון ממשיך לספר על מקרה מעניין. כאשר שימש 
כמנהל בפנימיה לנערים בעיתיים, הוא נתקל בדרכו לחדר האוכל בנער חסון. 
הנער חסם את המעבר יחד עם עוד שניים מחביריו, קוראים תגר לרב יעקבזון 
שינסה לעבור. "כיצד אוכל לעבור אם אתה חוסם לי את הדרך? אתה מצפה 
ממני לעשות דיאטה כל כך מהר?", שאל אותו הרב יעקבזון. הבחור החסון 
השיב לו: "אני רוצה לראות מי יותר חזק". "זאת אומרת שאתה רוצה סטירה?", 
שאל הרב יעקבזון. "אהה!" השיב הנער. באותו רגע, הניף הרב יעקבזון את ידו 
וסטר לנער בעוצמה שכזו, שהוא נפל ארצה. מאותו רגע, הפך הנער למעריצו 
יעקבזון  לרב  התברר  יותר,  מאוחר  הכל.  עבורו  לעשות  מוכן  והיה  הנלהב, 
שהוריו של הנער היו מבוגרים, ולא הצליחו להטיל עליו משמעת. הנער היה 
זקוק לתחושה שמישהו מוכן "ללכת עד הסוף" כדי לחנכו, ומעולם לא זכה 
לחוויה כזו. ברגע שקיבל זאת ממנו, הפך לאדם אחר. אולי זו דוגמא קיצונית, 
שהוא  להרגיש  צריך  הילד  בה.  עוסקים  שאנו  הנקודה  את  מדגימה  היא  אך 
נמצא בידיים חזקות. תחושה זו נותנת לו את הביטחון העצמי הדרוש לו כדי 
להצליח בחיים. מחנך ידוע בשם הרב מאיר מונק, כותב בספרו "שכר ועונש 
בחינוך", שמי שמצדד בעונשים גופניים מביא ראיה מן הפסוק: "חוסך שבטו 
שונא בנו". הרב מונק מצביע על כך שסוף הפסוק נראה כאומר את ההיפך: 
לשימוש,  המקל  את  להכין  שיש  היא,  שלו  התשובה  מוסר".  שחרו  "ואוהבו 
אך למעשה יש להשתמש בדברי מוסר כדי לחנך את הילד. במילים אחרות, 
של  הגבול  את  יעבור  אם  אותו,  להכות  מוכנים  שהוריו  להרגיש  צריך  הילד 
קדושה",  "פרה  שהוא  ירגיש  שהילד  אסור  הדעת.  על  מתקבלת  התנהגות 
הוכחה  מהווה  הרף  ללא  ילדים  הכאת  מאידך,  בו.  יגעו  לא  לעולם  ושהוריו 
להיות  חייב  עצמו  המעשה  באיום,  די  להיות  צריך  מאוד.  חלשה  למשמעת 
חייב  אינו  מענישים  בו  ה"שבט"  כי  ואומר,  ממשיך  מונק  הרב  ביותר.  נדיר 
להיות מקל של ממש. זו יכולה להיות הבעת פנים. ההורה יכול לבטא את אי 
שביעות רצונו ממעשיו של ילדו בהבעת פניו, שיבטאו כאב ואכזבה. תגובה 
כזו דומה למקל, כיון שהיא ממלאת תפקיד זהה. עליכם להשתמש בהבעות 
פנים גם כאשר אתם משבחים את ילדכם. כאשר הוא עושה מעשה טוב, חייכו 
אליו חיוך רחב, כדי שידע כמה אתם שמחים. זהו עידוד חשוב, משום שהילד 
צופה בהוריו ללא הרף, כדי לקלוט את תגובותיהם, וכאשר הן חיוביות, הוא 
מקבל עידוד להתנהג שוב בצורה טובה. אם הורים מכים בילדיהם בקביעות, 
מאבדת שיטת ענישה זו את השפעתה. הילד מתרגל ליחס הזה, ואין לו כבר 
כל משמעות לגביו. הוא יודע שסטירה או שתיים הן חלק משגרת היום. אין 
זה חינוך כלל וכלל. עלינו לזכור תמיד, שהענישה אינה חינוך, אלא אמצעי 
מהעונש  לומד  אינו  הילד  בחינוך.  להתחיל  חייבים  ואחריו  הילד,  את  לעורר 
לעשות.  מה  ולהדריכו  לו  לומר  יש  לעשות.  עליו  מה 
שמשהו  לילד  המאותת  אזעקה,  כפעמון  הינו  העונש 
צורך  יש  צלצל,  שהפעמון  אחרי  אבל,  כשורה.  אינו 
לעבוד כדי לפתור את הבעיה שגרמה לצלצול הפעמון. 

E ,אדם שיש לו הוראת קבע לקופת צדקה
האם מקיים בזה מצות מתנות לאביונים?

אף על פי כן צריך לתת בנפרד ביום פורים 
עצמו.

E לבחור לאביונים  מתנות  שנותן  אדם 
שהוא זקוק, האם יוצא ידי חובה?

אם הוא נזקק וכל שכן אם אין לו לסעודת 
פורים מצוה רבה לתת לו ומה‘ ישא ברכה.

E ,פורים לפני  לאביונים  מתנות  נתן  אם 
האם יצא ידי חובה?

לכתחילה צריך לתת את המתנות לאביונים 
אפשרות  לו  אין  אם  אך  עצמו,  פורים  ביום 
ושלח זאת על ידי שליח קודם הפורים על 
מנת שיגיע בפורים יוצא וכמו שכתבו היד 
ס“ק  תרצד  החיים (סי‘  וכף  אלפנדרי  אהרן 
קודם  לעני  נתן  אם  שאף  אומרים  ויש  טו) 
ליום  זאת  לו  שמזכה  עימו  והתנה  פורים 

ובשעת  חולקים  ויש  חובה  ידי  יוצא  פורים 
הצורך אפשר לסמוך על דעה זו.

E מתנות עבור  צ‘ק  ליתן  אפשר  האם 
לאביונים?

כתב  קכב)  (סי‘  ח“ו  הלכות  משנה  בשו“ת 
שכיון שזה שווה כסף יצא ידי חובה ובודאי 
שיוכלו  כדי  במזומן  כסף  לתת  שטוב 

להשתמש בזה בו ביום.

E כיצד יקיים אדם החיוב להשתכר בפורים
כשאינו רגיל לשתות הרבה יין?

חייב  ואינו  לימודו  מכדי  יותר  שישתה  די 
להשתכר, וראה בהגהת הרמ“א (סי‘ תרצה 
סע‘ ב) ובפרי מגדים ובספר  לקט יושר ח“א 

(סי‘ קנז).

E אדם שיודע שאם ישתכר לא יוכל לברך
חייב  מצות  יקיים  כיצד  כראוי,  המזון  ברכת 

לבסומי?

דן בזה בשו“ת התעוררות תשובה (סי‘ תצא) 
וכתב שאין לאחד כזה להשתכר ויוצא שכרו 
ל)  אות  קנה  אדם (כלל  החיי  וגם  בהפסדו. 
לביטול  השכרות  ידי  על  יגיע  שאם  כתב 
להשתכר לו  ואין  עוון  זה  הרי  מצוה  איזו 
כי קדוש היום לאלוהינו. והיה מרן הגרש“ז 

זצ“ל מתריע על כך רבות.

E ‘ב שיהיו  צריך  האם  מנות  משלוח  בדין 
ב‘  לשלוח  שאפשר  או  שונים  מאכלים  מיני 

מנות שווים במינם וטעמם?

שווים  מאכלים  מיני  שני  שיהיו  אפשר 
במינם או בטעמם אלא שטוב שיהיו מנות 

שונות.

כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה שרה בת חבצי לעילוי נשמת
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E בכל (שעובר  בתער  זקנו  שמגלח  מי 
להתיר  יש  התורה),  מן  לאוין  בחמישה  פעם 
מנין  בו  ולהשלים  תורה  לספר  להעלותו 
בכלל  יהיה  שלא  טוב  ויותר  עולים,  שבעה 
מן  אלא  היום,  חובת  של  עולים  שבעה  מנין 
ולהחזירו  להוכיחו  ויש  הנוספים.  העולים 

בתשובה בדרכי נועם.

E בתורה הקוראים  לברכות  לכוין  צריך 
ולברכות המפטיר ויענה אחריהם אמן, ויעלו 
מנינם  שחיסר  ברכות  מאה  מנין  להשלים  לו 
בשבת. ולכן מצוה על העולים שיברכו בקול 
רם כדי שכל הקהל ישמעו ויוכלו לענות אמן. 
והמברכים את הברכות בלחש, עליהם נאמר: 

"וחוטא אחד יאבד טובה הרבה".

E "עדיף שלא לומר "אמת תורתנו הקדושה
בסוף קריאת התורה לפני הברכה האחרונה, 
ומי שבכל זאת נוהג לומר – אין למחות בידו, 
אחר  לומר  שנוהגים  "גואלנו"  פסוק  אבל 

ההפטרה – אין למנוע אמירתו.

E המנהג שיש נוהגים להתנשק עם העולה

בתורה,  קריאתו  שסיים  לאחר  תורה  לספר 
וצריך לבטלו,  ומצוה  ההלכה  לפי  נכון  אינו 
לאומרו בנחת כדי שיקבלו ממנו, אבל המנהג 
שנוהגים לנשק ידי הרב והאב ושאר קרובים 
שחייב בכבודם, הוא מנהג נכון וישר, ויסודתו 

בהררי קודש.

E מצוה הבר  שחתן  שנהגו  מקומות  יש 
ברכת  שמברך  ולאחר  שלישי,  לתורה  עולה 
הקהל,  בפני  ודורש  עומד  האחרונה  התורה 
שבשעת  אלא  לסמוך,  מה  על  זה  למנהג  ויש 
ולא  התורה  ספר  את  לסגור  נכון  הדרשה 
ומכל  במפה.  התורה  ספר  בכיסוי  להסתפק 
מרצונם  יסכימו  שהקהל  יותר  נכון  מקום 
הטוב בלי שום מחלוקת, שמכאן ולהבא החתן 
בר מצוה ידרוש לאחר סיום ברכות ההפטרה 

כמנהג רוב ככל בתי הכנסת בירושלים.

E השונים המבטאים  על  להקפיד  אין 
שמתפלל ספרדי  ולכן  תורה,  ספר  בקריאת 
במבטא  התורה  קריאת  ושומע  אשכנזים  עם 
ומכל  להיפך.  וכן  חובה,  ידי  יצא   – אשכנזי 
שהם פרה  ובפרשת  זכור  בפרשת  מקום 
מהתורה, ראוי ונכון לכל אחד לשמוע קריאת 

התורה כפי מנהג אבותיו.

E לתורה לעולה  לומר  הספרדים  מנהג 
המסיים את קריאתו "חזק וברוך", והוא עונה 
שסיים  שלאחר  נוהגים  ויש  ואמצו".  "חזקו 
אחרונה  ברכה  ולברך  בתורה  לקרוא  העולה 
אינו חוזר מיד למקומו, אלא ממתין עד שיעלה 
והמדקדקים  בתורה.  לקרוא  אחריו  הבא 
הקריאה  לשמוע  יוכלו  לא  שבדרך  חוששים 

ואז  השני  שיסיים  עד  ממתינים  לכן  כהוגן, 
עד  להמתין  עתה  והמנהג  למקומם.  חוזרים 
וברכתו  קריאתו  את  מסיים  אחריו  שהעולה 
"מי  ברכת  מברכו  שהחזן  ובשעה  האחרונה, 
ונכון  טוב  ומנהג  למקומו,  חוזר  אז  שברך" 
הוא, כדי שלא תהיה הפרעה לקהל לשמיעת 

התורה, בשעה שאומרים "חזק וברוך".

E אב על  חודש  עשר  שנים  בתוך  אבל 
מעליית  יותר  למפטיר  עלייתו  תועיל  ואם, 
בקרבנות  מפטיר  אם  שכן  וכל  המשלים, 
ופרה,  בזכור  מפטיר  אם  שכן  וכל  המוספים, 

שיש אומרים שהם מהתורה.

E אם חבירו  עם  להתקוטט  לאבל  אין 
שלא  עדיף  אלא  למפטיר,  לעלות  מתעקש 
מחלוקת  לידי  יבוא  שלא  ובלבד  יעלה 
ומריבה, ועל ידי השתיקה יהיה יותר נחת רוח 
והאומר  למפטיר.  ויעלה  ידבר  מאשר  לאביו 
קדיש שמגיע לחבירו – לא הועיל לעצמו ולא 
הפסיד לחבירו, מפני שהקדיש עולה לנשמת 

מי ששייך לו הקדיש.

E כבר פשט המנהג שסומא (עיוור) הרוצה
טובים,  וימים  בשבתות  תורה  לספר  לעלות 
ואפילו בימי שני וחמישי, שאין מונעים ממנו 
ערוך  השולחן  שמרן  (אף  לתורה,  לעלות 
להעלות  שאין  פסק  ג',  סעיף  קל"ט  סימן 
סומא לספר תורה) ובפרט אם יש לו אזכרה 
וכדומה. ואם אפשר טוב יותר שיעלה מפטיר, 
ברייל,  בכתב  ההפטרה  לקרוא  שיודע  באופן 

או שיעלוהו לעליית מוסיפין.

(השבת והלכותיה)

להצלחת
כל התורמים והמסייעים 

לעלון בליל שבת 
מבית הכנסת
זכור לאברהם

חולון

לעילוי נשמת
שמעיה כוסיוף

בן יעל
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
אליהו בן אברהם 

ואסתר
ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

ברוחניות ובגשמיות להצלחה
ופרנסה בשפע

רוני ראובן בן מננה
קים מזל טוב
בת עליזה

ולהבדיל לעילוי נשמת
שרה בת לאה הנולדת מן חכם משה

'חשיבות לימוד הלכות שבת ברבים, ובשעה שהחכם יושב ודורש, נמחלים עוונות השומעים'
'וַּיְקֵהל מֶׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשת אָֹתם'

רבינו האור החיים הקדוש, מביא את דברי המדרש, שהמקום היחיד בתורה שנאמר לשון 'וַּיְקֵהל מֶׁשה', הוא במצוות שמירת 
שבת. ושואל המדרש, מה נשתנה מצווה זו של השבת מכל המצוות??? 

ועונה המדרש, וזה לשונו: 'אמר הקדוש ברוך הוא עשה לך קהלות גדולות, ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת, כדי שילמדו 
ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבת, ולכנוס בבתי מדרשות ללמד ולהורות לישראל דברי תורה, איסור 

והיתר, כדי שיהא שמי הגדול מתקלס בין בני'.
עוד מביא רבינו הקדוש את דברי המדרש: 'בשעה שהחכם יושב ודורש, מתכפרים עוונותיהם של ישראל" כלומר, 

שבאמצעות שמיעת דברי חכמים, יש תיקון וכפרה לנשמות ישראל'.
ומפרש רבינו הקדוש, שהפסוק 'אלה הדברים' מתייחס לענין של 'ויקהל משה' הנאמר בפסוק הקודם, ועל זה נאמר 'אשר 
ציוה ה' לעשות אותם' שיש מצווה להקהיל קהילות לדרוש להם הלכות שבת המוזכרים בהמשך, ובאמצעות כך 'לעשות 
אותם' יהיה תיקון וכפרה לנשמתם, ויתקנו וישלימו את נפשם. [ומתפרש 'לעשות' מלשון תיקון, כמו שנאמר 'ועשתה את 

צפרניה']
[אור החיים ויקהל פרק לה פסוק א]
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