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עמוני  יבוא  "לא  בפרשה  שיש  מהציווים  אחד 
נותן טעם  ומואבי בקהל ה' עד עולם" הכתוב גם 
לדבר "על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים 
בצאתכם ממצרים" וביאר הרמב"ן עמון ומואב הם 
הצאצאים של לוט, ולוט ניצל בזכות אברהם, אם 
כך היה עליהם להכיר טובה, ואם לא עשו כך הם 
גרועים במידותיהם, ובעבור זה לא יבואו בקהל ה' 
עד עולם. ציווי נוסף נאמר בפרשה על דרך החיוב 
"לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" כלומר נאסר 
עלינו לתעב את המצרי שבא להתגייר, ומרחיקים 
אותו רק ב' דורות, ודור שלישי יבוא להם בקהל 
ה'. וגם כאן התורה מנמקת את הציווי "כי גר היית 
בארצו" מפני שהמצרים נתן לנו מחיה בעת צרה. 

ויש כאן להתבונן מה התביעה על 'עמון ומואב' 
מפני שהם צאצאי לוט, ואברהם עשה עימו חסד, 

והרי דורות רבים עברו מאותו זמן ועד זמן יציאת 
מצרים, תקופה של קרוב לחמש מאות שנה. רק 
א"כ  ומה  ההוא,  האירוע  את  זכרו  היסטוריונים 
המצרים  ומאידך  עליהם.  גדולה  כך  כל  התביעה 
אכן אירחו אותנו, אך לא היתה זו הכנסת אורחים 
ממארחינו  סבלנו  האירוח  במסגרת  מצוה.  לשם 

סבל איום, ושילמנו מחיר יקר ביותר. 

'לב אליהו' מבאר התורה בחרה בכוונה  בספר 
חשיבותה  את  לנו  להדגים  כדי  אלה  בדוגמאות 
בעל  שהוא  אדם  הטוב'.  'הכרת  של  השורשית 
לו  חסרה  כעס  בעל  או  גאווה  בעל  רעות  מדות 
יודע  שאינו  אדם  אך  אדם',  'צורת  של  התשתית 
התכלית  עיקר  מזה  יותר  לו  חסר  טובה  להכיר 

שלמענה נברא מוטלת בספק. 

ואמר  זצ"ל  לאפיאן  אליהו  רבי  הוסיף  עוד 
הארה נוספת: שנתבונן דרכה לגלות כיצד הביטו 
הנביאים בשם ה' על כפיות טובה. בדברי הימים 
זכריה  את  לבשה  אלוקים  "ורוח  נאמר  כ"ד)  (ב' 
בן יהוידע הכהן ויעמוד מעל לעם ויאמר להם כה 
אמר אלוקים למה אתם עוברים את מצוות ה' ולא 
ויקשרו  אתכם.  ויעזוב  ה'  את  עזבתם  כי  תצליחו 
ה'  בית  בחצר  המלך  במצות  אבן  וירגמוהו  עליו 
ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו 

עימו ויהרוג את בנו". 

שכלל  נורא  חטא  היתה  זכריה  הריגת  הנה 
בקרבו כמה חטאים עצומים: כי זכריה היה נביא, 
ביום  המקדש,  בבית  היתה  וההריגה  ודיין,  כהן, 
ישראל  עם  ואיום!  נורא  בשבת.  שחל  הכיפורים 
סבל מעבירה זו עד מאד בהריגת רבבות, כמבואר 
החטא  בתוך  והנה  הניזקין).  (פרק  גיטין  במסכת 
הטובה  כפיות  את  הנביא  מציין  מה  הזה,  האיום 
שהמלך יואש לא זכר את הטובה שעשה לו אביו 
והצילו  שהחביאו  הגדול  הכהן  יהוידע  זכריה  של 

ממות כפוי טובה, נורא נוראות.
 

כך  כל  שהרבה  הרשע  פרעה  לגבי  גם  כך 
לרחוץ  כדי  שחט  תינוקות  מאות  שלוש  להרשיע 
בדמם, והנה מציינת התורה "ויקם מלך חדש אשר 
לא זכר את יוסף" לא היתה לו הכרת הטוב. אם 
היו שואלים אותנו היינו אומרים שהדבר דומה כמי 
בבוקר  שכח  כי  ביותר  הגדול  לרוצח  שמזכירים 
זכר  לא  הרוצח  פרעה  השינה.  אחרי  ידים  ליטול 
את טובות יוסף. אך לא כך חושבת התורה והיא 
פרעה  יוסף"  את  ידע  לא  "אשר  ואומרת  כואבת 
לך על  היכן הכרת הטוב שלך, אי אפשר למחול 
הרשעות. הפגם של כפוי טובה חזק כל כך שאפילו 

במקום פשעים כאלו זה תופס מקום.

צניעות בבית הכסא
הדבר  בשבח  מפליגה  ברכות  במסכת  הגמרא 
הצנוע  שכל  ואמרו שם  הכסא,  בבית  צנוע  להיות 
בבית הכסא ניצול משלושה דברים, מן הנחשים, מן 
העקרבים, מן המזיקין, ויש אומרים שגם חלומותיו 
מיושבים עליו, ועוד אמרו שאין קוראין  צנוע אלא 
למי שהוא צנוע בבית הכסא, ועוד אמרו חז"ל שכל 
המאריך בבית הכסא מאריכין לו ימיו ושנותיו, מפני 
שהדבר טוב לבריאות האדם, וכן לא ישב בחוזקה 
ובמהרה ולא ידחוק את עצמו יותר מדי, ואל ימהר 
לצאת מבית הכסא עד שירגיש בעצמו שאין צריך 

עוד.

הכסא  בבית  לנהוג  שצריך  שאמרנו  הצניעות 
הוא שלא יוריד כל הבגדים, אלא כאשר נכנס לבית 
כסא כדי לעשות צרכיו גדולים, לא יגלה את בשרו 
את  יכסה  צרכיו  לעשות  שסיים  ואחר  שישב,  עד 

עצמו ורק אחר כך יעמוד.

כשנפנה לעשות צרכיו גדולים, נכון שלא יגלה 
את עצמו מלפניו אלא כשיעור טפחיים, ומלאחוריו 
והאשה  סנטימטר),  שמונה  הוא  (טפח  טפח 
מאחוריה  תגלה  לקטנים  בין  לגדולים  בין  שנפנית 
שנכנס  ואיש  כלום,  מגלה  אינה  ומלפניה  טפח, 
לעשות קטנים אם יושב יגלה מלפניו טפחיים, ואם 
עושה קטנים בעמידה טוב להחמיר שיגלה רק מה 

שהוא צריך, ומכל מקום אם יש איזה צורך לגלות 
יותר כגון שחושש שיתלכלכו בגדיו מחמת כן, אין 
לעשות כל השיעור שרשמנו, ורשאי לגלות כל מה 

שהוא לצורך בין האיש בין האשה. 

עוד מדרך הצניעות הוא שלא לדבר בבית הכסא, 
ולכן אסור לדבר בבית הכסא אפילו לצורך, ואפילו 
קודם שהתחיל לעשות צרכיו לא ידבר בבית הכסא, 
מכל מקום במקום צורך גדול כגון שיש חשש של 
לדבר  הרוצה  בזה,  וכיוצא  חולי  או  מרובה  הפסד 
בבית הכסא יש לו על מה שיסמוך אפילו שעושה 
צרכיו, אולם יקצר בדבריו כמה שאפשר, אולם אם 
לבקש  כגון  הכסא  לבית  השייך  בעניין  לדבר  צריך 

נייר, מותר לדבר עם חברו לצורך זה.

להתפנות במקום מגולה
מחיצות,  בו  שאין  מגולה  במקום  נפנה  כאשר 
אסור שיהיה פניו למזרח ואחריו למערב, וכן להיפך 
יהיו  אלא  למזרח,  ואחוריו  למערב  פניו  יהיו  שלא 
לדרום  פניו  להיפך  או  לדרום  ואחוריו  לצפון  פניו 
אשה,  לבין  איש  בין  הבדל  ואין  לצפון,  ואחריו 
וגם  במערב  נמצאת  שהשכינה  מפני  הוא  והטעם 
המזרח שהוא כנגד המערב יש בו גם קדושה, וכל 
נפנה  אם  אבל  גדולים,  לעשות  שנפנה  דווקא  זה 

לקטנים יכול לפנות לכל צד שירצה.

אם נפנה במקום שיש מחיצות כגון בבית הכסא 
שירצה,  צד  לכל  פניו  להפנות  רשאי  שבזמנינו 
בחצר  כגון  מזה  זה  רחוקות  המחיצות  אם  ואפילו 
גדולה, או אפילו יש מחיצה אחת והיא בצד מערב 
מותר להפנות פניו כל צד, אולם אם המחיצה לצד 
מזרח או צפון או דרום לא יפנה שפניו למזרח או 
אי  ואם  צפון,  או  לדרום  יפנה שפניו  למערב אלא 

אפשר יפנה שאחריו יהיו למזרח ופיו כלפי מערב.

בסמוך  שלא  חומה  שמוקפת  בעיר  נפנה  אם 

לחומה, אינו נחשב שנפנה במקום שיש בו מחיצות, 
ולכן לא יהיו פניו בין למזרח בין למערב.  

אם נמצא בירושלים ונמצא במקום שנראה הר 
הבית משם לא יעשה קטנים לפני אותו מקום, אלא 
יעשה קטנים לצד או שאחוריו שמכוסים יהיו כנגד 

הר הבית. 

כיצד מנקה צרכיו
אמרו בגמרא שכאשר מנקה צרכיו יעשה זאת 
ביד שמאל ולא ביד ימין, ואמרו בזה כמה טעמים: 

א. מפני שרגיל לאכול באותה יד. 
ב. מפני שמראה בה טעמי תורה,

"מימינו  שנאמר  בימין  ניתנה  שהתורה  מפני  ג. 
אש דת למו". 

ד. מפני שקושר בה תפילין (אע"פ שמניח תפילין 
על  ולא  הזרוע  על  מניח  מקום  מכל  שמאל,  ביד 
האצבעות, אבל ביד ימין משתמש בה באצבעות).

כאשר בא לקנח את צרכיו אחר שעשה גדולים, 
לא יקנח ביד ימין אלא ביד שמאל, וגם שמקנח ביד 
הקינוח באצבע  ישתמש בשעת  יזהר שלא  שמאל 
האמצעית שכורך עליה את הרצועה של התפילין, 
אולם אם קשה לו יכול לקנח בכל אצבעותיו, ואם 
אינו נוגע בבשר כלל וקשה עליו לקנח ביד שמאל 

המקנח ביד ימין יש לו על מה שיסמוך. 

 מי שהוא איטר יד (ובגלל זה הוא מניח תפילין 
על יד ימין שלו), יקנח ביד שמאל שלו, כיוון שהיד 
החזקה שלו היא יד שמאל והוא מניח תפילין ביד 

ימין.

גם האשה טוב שתקנח ביד שמאל ולא ביד ימין, 
ואם קשה לה לקנח ביד שמאל מותר לה לקנח בידי 

ימין. 
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