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בס"ד

מורנו הרב שליט"אהפסוק המיוחד בתורה, בפרשת השבוע!
פרשת ויגש, תשע"ז

בפרשת השבוע, פרשת ויגש, מסופר על יוסף הצדיק, 
שלמעלה מן הטבע, וכנגד כל הסיכויים, גלגלו משמים 
גלגלו משמים, שאחיו  ועוד  שֵיעשה למלך על מצרים. 
של יוסף הצדיק, שבטי יה, ירדו למצרים ויעמדו לפניו. 
והנה כאשר יוסף הצדיק מתגלה לאחיו במלים הנוקבות 
"אני יוסף אחיכם", מיד כששמעו כן האחים, כתוב "ולא 
יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו", וחז"ל הקדושים 
דורשים על פסוק זה )חגיגה ד:(: ומה תוכחה של בשר ודם 
כך, תוכחה של הקדוש ברוך הוא על אחת כמה וכמה, 

ע"ש. וזה כמובן פסוק חזק מאד מאד, בפרשת ויגש.
ויתכן  ויגש,  בפרשת  חזק  פסוק  עוד  יש  ולמעשה, 
חובה  הוא  זה  ופסוק  מהקודם.  יותר  עוד  חזק  שהוא 
יהודי  כל  על  התורה  מן  תעשה  לא  ומצוות  קדושה, 
ויהודי – כל איש ואשה, וכל אחד וכל אחת – ונכון שזה 
פסוק שאמר אותו יוסף הצדיק עוד לפני קבלת התורה, 
מכל מקום גם היום לאחר קבלת התורה, מצוה זו היא 
מצוה וחובה קדושה לכולנו. ופסוק חזק זה, אף שהוא 
כתוב בפרשה לאחר שאחי יוסף כבר עשו עמו חיבוקים 
ונשיקות, ובכיות עד לב השמים, עם כל זאת עדיין הוא 
לדורות  כן,  לעשות  חייבים  וכולנו  שבפסוקים,  החזק 

עולם!
יוסף לאחיו  פסוק זה כתוב בפרשה לאחר שהמליץ 
בני  כל  עם  יחד  אבינו,  יעקב  את  גם  למצרים  להביא 
המשפחה. ובין הדברים אמר להם את הפסוק הבא )מה, 
יב(: "והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר 

טז:( דורשים מכאן, כשם  )מגילה  וחז"ל הקדושים  אליכם". 
שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה במכירתי, 
כך אין לי בליבי שנאה עליכם. והפסוק הזה הוא ממש 
נורא! יוסף הצדיק היה בדרגה גבוהה מאד מאד עד שלא 
היה מקפיד על אחיו כלל ועיקר, הם ובנימין אותו דבר 
בדיוק! וזה באמת הפסוק החזק ביותר, משום שכאשר 
זה אמנם מרגש  יוסף אחיכם",  "אני  לאחיו:  יוסף  אמר 
מאוד, ומזכיר את העבר ואת החלומות וכו', אבל בפסוק 
שלפנינו רואים כזו אהבה ואחוה של יוסף לבנימין ולכל 
האחים היקרים, ממש שווה בשווה! הרי זה דבר עצום 

ורב שאין כמוהו!
ונשאלת השאלה, כיצד זכה יוסף הצדיק אחרי הכל 
ולמרות הכל, להגיע לדרגה כזו עצומה שהוא אוהב את 
בנימין ואת שאר אחיו שווה בשווה ממש, והלא נעשה לו 
צער גדול בגוף ובנפש, כאשר היה ערום בבור עם נחשים 
וכשהיה  לישמעאלים,  כשנמכר  מכן,  ולאחר  ועקרבים, 
פנימי עמוק  נזק  כאן  הרי שיש  12 שנה,  בבית הסוהר 
מאד בנפש ובנשמה, ובודאי שבמצבים כאלו קשה מאוד 
לעבוד את ה' יתברך. ובפרט שהיה לומד עם יעקב אבינו, 
והניתוק ממנו הוא נזק שאין לו אח ורע? וכן כיצד נזכה 
רואים  שאנו  בעוד  הצדיק,  יוסף  של  בדרכו  ללכת  אנו 
היום בעוונותינו הרבים כיצד אנשים מקפידים זה על זה, 
ועוברים על עבירות של בין אדם לחבירו בשאט נפש. 
למשל, שידוך שהתבטל – מקפידים, פיטורים מהעבודה 
רעש  מקפידים,   – בית  בשלום  בעיות  מקפידים,   –

מקפידים,  מקפידים, באירועים ושמחות –  מהשכנים – 
ולפעמים מקפידים זמן רב, ולא מדברים זה עם זה במשך 
"לא תקום",  ונכשלים באיסורי תורה רבים, כמו  שנים, 
"לא תטור", "לא תשנא", "לא תונו". וכן מבטלים מצוות 
עשה מן התורה, כמו "ואהבת לרעך כמוך", וכן "בצדק 
תשפוט עמיתך", וכן "ועשית הישר והטוב". ואילו יוסף 
הצדיק היה ספר מוסר חי, והוא מלמד אותנו לאהוב את 
האוהבים ובעיקר את השונאים בשלמות, שווה בשווה 

ממש? 
אלא שמכאן רואים את הכח העצום, החזק והנפלא 
בעל אמונה בהשגחה פרטית. יוסף הצדיק מאמין,  של 
מבין ויודע שהכל בהשגחה מה' יתברך בלבד. אין אחים, 
אין ישמעאלים, אין בור עם נחשים ועקרבים, אין אשת 
השם  את  ורק  אך  יש  אלא  הסוהר,  בית  ואין  פוטיפר 
זוכה להשגות  שלימה,  ומי שמבין כך באמונה  יתברך! 
גדולות, זוכה לישוב הדעת, זוכה להיות עובד ה' יתברך, 
זוכה לדבקות וקירבת ה', זוכה לקיים את מצוות האמונה 
זוכה לכבד את ה' יתברך, בכך שמבין שהכל  כל רגע, 
משמים וזוכה לקיים את הפסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד". 
ויוסף הצדיק אכן זכה לכל זה, ובנימין ואחיו כולם שווים 

אצלו לטובה.
בתורה,  מפורש  פסוק  הוא  שאמרנו  מה  כל  ובעצם 
ולא תטור". לכולנו  "לא תקום  יח(:  )יט,  בפרשת קדושים 
מאיתנו  מבקש  יתברך  ה'  אבל  לנקום,  שאסור  מובן 
להתעלות על עצמנו יתר על כן, ולא רק לקיים את הציווי 
תטור",  "לא  של  הציווי  את  גם  אלא  תקום",  "לא  של 
התורה  מן  מצוה  שיש  והיינו  בלב,  לא תשמור  כלומר, 
לשכוח את הצער והנזק שנעשה לך לגמרי. ורבינו החפץ 
חיים )בהקדמה לספר שמירת הלשון, פתיחה, לאוין אות ח-ט( מביא פסוקים 
מפורשים – שבין בעניינים הקשורים לצער הגוף, ובין 
הדבר  את  לשכוח  צריך   – לממון  הקשורים  עניינים 
שנעשה לו לגמרי, עד שימחה הדבר מליבו ולא יזכרנו 
והסיבה  הנטירה.  על  מאוד  מקפיד  יתברך  ה'  כי  כלל, 
לכך היא כמו שפירש בספר החינוך )מצוה רמא-רמב(, שהצער 
והנזק שנעשה לאדם הוא משמים מחמת עוונותינו, ולכן 
למצוות  דומה  וזה ממש  ע"ש.  לזוכרו,  אסור  בליבו  גם 
זכירת עמלק, שדרשו בגמרא )מגליה יח.( "ָזכור" – בפה, "לא 
תשכח" – בלב, ע"ש. וכן "זכור ושמור", "ָזכור" – בפה, 
"לא  איסור  על  והעובר  בחוקותי(.  ר"פ  )ספרא  בלב   – "שמור" 
תטור", ושומר בלבו את הנעשה לו, הרי זה עובר עבירה 
כל רגע ורגע. ומסתמא יוסף הצדיק למד על חומרת "לא 
תטור" שבליבנו מאביו יעקב אבינו, ושכח באמת את כל 
מה שעשו לו אחיו, והשלים את עצמו באמונה שלימה, 

שבנימין ואחיו שוין לטובה.
שאמר  בדרך"  תרגזו  "אל  הפסוק  עומק  שזה  ויתכן 
יוסף לאחיו, שהרי פסוק זה הוא אינו סתם בקשה של 
השנאה  ועל  אותו,  על שמכרו  לריב  מאחיו שלא  יוסף 
של  ממש  איסור  פשוט  זה  אלא  בעבר,  כלפיו  שלהם 
"לא תטור", ויוסף בעצם מבקש מהם שלא לעשות ריב 
לשיטתם  גם  העבר,  כל  את  ממש  ולשכוח  ומחלוקת, 
שהוא ציער אותם בכך שהביא דיבתם רעה – את הכל 

לשכוח! ובעצם כך עשה יוסף גם קודם שהגיעו אחיו, 
על ידי שקרא לבנו בכורו מנשה "כי נשני אלקים וגו'", 
מלשון  כך  שנקרא  הנשה,  גיד  על  וישלח(  )בפרשת  ופרש"י 
נשני  "כי  בפסוק  כמו  ממקומו,  שקפץ  גיד  קפיצה, 
אלוקים וגו'" שבפרשתינו, כלומר, יוסף קפץ מהמחשבה 
על אחיו, ושכח את הכל. ותמיד כאשר מזכיר את בנו 
מנשה, מקבל תזכורת שצריך לשכוח את העבר לגמרי 
לגמרי. וכמובן שזו עבודה גדולה ועצומה, אולם על כל 

בעל אמונה ועובד ה' באמת, יש להתנהג כך במסירות.
יכול  כיצד  יותר,  בעומק  קצת  הדברים  את  ונסביר 
כל אדם להתנהג כך, הרי אנחנו לא מלאכים, ואיך אם 
כן ניתן לכל אדם באשר הוא שם לשכוח לגמרי מלבו 
קושי  לו  שיש  בעוד  סובל,  שהוא  מה  כל  את  ומשכלו 
השרת  למלאכי  תורה  ניתנה  לא  והרי  לשכוח,  עצום 
)ברכות כה:(? אלא כוונת הדברים היא, שכשאתה נזכר בנזק 

ובצער שעשו לך, אל תעשה תזכורת של עבירה, כלומר, 
'אני מקפיד ולא מוחל', אלא להיפך תעשה תזכורת של 
ומוחל  'אני לא מקפיד,  אמונה, כלומר, תאמר לעצמך: 
ועל  לטובה'.  משמים  הכל  כי  אותי,  שציערו  אלו  לכל 
ידי כך אתה זוכה לקיים מצוה כל רגע ורגע כאשר אתה 
נזכר ומכוון שהכל מה' יתברך לטובה. ובעצם כך עשה 
יוסף הצדיק )בפרשת ויחי( כשחזר מהקבורה של יעקב אבינו, 
'ברוך  ובירך  לתוכו,  שנזרק  הבור  את  בדרך  ראה  הוא 
והוסיף  יז(.  אות  שם  תנחומא  )מדרש  הזה'  במקום  נס  לי  שעשה 
זוכר  )נ, טו( שאמרו האחים 'עדיין הוא  בעל הטורים שם 
בליבו מה שעשינו לו', ע"ש. ואחי יוסף פחדו מאד שיוסף 
לא ישיב להם כגמולם, אולם בעצם אין ממה לפחד, כי 
מה שאמר יוסף, הוא אינו זכרון של נקמה, או מחשבה 
רעה עליהם, אלא אדרבה הוא זכרון של אהבה, מחשבה 
טובה ואמונה שהכל משמים, והוא שמח בכך שמהזכרון 
לחשוב  העיקר שלא  כי  עבירה,  ולא  מצוה  מקיים  הוא 

'האחים ציערו אותי', אלא 'ה' יתברך ציער אותי'.
ואין צריך לומר, שאף שהניזק, הנרדף, הנעלב, הנעקץ 
באמונה,  ולהתחזק  מהכל  לשכוח  צריכים  וכדומה, 
מכל  ו(,  ל,  א'  )שמואל  אלוקיו"  בה'  דוד  "ויתחזק  בבחינת 
מקום המזיק, הרודף, המעליב והעוקץ, חייבים להצטער 
הזולת.  את  שמצערים  הרעים  מעשיהם  על  ולבכות 
מכל  תמיד,  מוחלים  טובים  שאנשים  מאד  שיתכן  ואף 
מקום ה' יתברך בשמים אינו מוחל להם. וכל הסיפורים 
ששומעים וקוראים על קפידות של אנשים, ועל העונש 
אמונה,  לבעל  כלל  מתאים  זה  אין  המזיקים,  שקיבלו 
ולמקדש שם שמים, אלא אדרבה על בעל אמונה לסלוח 
כמו  לטובתם,  ולהתפלל  לגמרי  מהכל  לשכוח  לכולם, 
שעשה יוסף הצדיק, וזכה לבסוף להיות הגדול מכולם...
בעל אמונה בהשגחה פרטית, הוא איש תורני, איש 
ירא שמים, בריא בנפש, בשכל ובנשמה. ויתכן שגם עליו 
יש פסוק מיוחד בשמים, שמכריזים עליו: 'פלוני מתנהג 
כמו יוסף הצדיק', ומסתמא המלאכים בשמים מוחאים 
לו כפיים על כך שהוא עושה מעשים כמו שהיה יוסף 
הצדיק עושה, ומשתדל להדמות לו במעשיו. וזה עומד 

לו תמיד לסניגורא עצומה, והלואי שנזכה לכך!
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שלום וברכה מורי ורבותי!
יעקב אבינו, לאחר עשרים ושתיים שנה בהן ממתין מצפה ומייחל הוא 
לבנו אהובו יוסף, שנים בהן הוא מיטלטל בין ייאוש לתקווה בין ספיקות 
בדבר הימצאותו של יוסף בחיים לבין הכותונת המדממת אותה חזה במו 
עיניו. זוכה לפתע לשמוע את נכדתו סרח, בת לבנו אשר, משוררת את השיר 
"עוד יוסף חי". ומרגע לרגע הוא מבין, שהמלך הקשוח הזה שמוציא את בניו 
משלוותם פעם אחר פעם בתקופה האחרונה, אינו אלא בנו "בן הזקונים" 

האהוב והנערץ – יוסף.
ואז הוא  ידן למצריים,  להגיע על  "עגלות" מיוסף במטרה  יעקב מקבל 
מבין סופית שיוסף לא נטש את הדרך. הוא זוכר שהפעם האחרונה בה למד 
ואותה עגלה שנשלחה  "עגלה ערופה",  בנו, עסקו בסוגיית  'חברותא' עם 
אליו נועדה בעצם לרמוז לו שיוסף זוכר את הדרך ואת הלימוד. ומשחק 
יֹוֵסף  ָׁשַלח  ֲאֶׁשר  ָהֲעָגלֹות  ֶאת  "ַוַּיְרא  זאת:  יוכיחו  ו"עגלה"  המילים "עגלה" 

ָלֵׂשאת ֹאתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעֹקב ֲאִביֶהם" )בראשית מה, כז(.
כלומר, לא הועילה שירתה של סרח בת אשר, לא הועילו העדויות של 
הבנים. הדבר היחיד שגרם ליעקב להחזיר את החיוך לפניו לאחר עשרים 
ושתיים שנות אבל, היו עגלות המעידות על היותו של יוסף 'בן תורה' גם 

בנכר.
בדרכו  עגלות  אותן  על  יעקב  עולה  בטרם  הסיפור.  תם  לא  בכך  אבל 
למצרים לראות את מחמד נפשו המולך בה, שולח הוא את יהודה והפעם 
שלא לכלכלה ולא למלחמה. "ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפָניו 
ֹּגְׁשָנה" )שם מו, כח(. ודרשו חז"ל ששלחו להקים 'בית תלמוד' )בראשית רבה צה, סעיף 
ג(. כלומר, אומר יעקב אבינו, אני מאושר בעקבות כך שבני יוסף נשאר בן 
תורה, אולם עם כל זה לא אגיע למקום בטרם אדע בוודאות שכבר בנויה 
ועומדת בו ישיבה, אשר תוכל לכלכל ברוחניות את כל בני משפחתי הענפה 

היורדת למצרים.
המשותפת  בשיחתנו  אתכם  יחד  להבין  ברצוני  הזה  הדבר  את  ובדיוק 

היום.
שבנך  שומע  המתנה  שנות  ושתיים  עשרים  לאחר  הצדיק,  יעקב  אתה 
יוסף חי. אולם, עדיין אין שמחתך שלמה ואינך מאמין בישועה עד לאחר 
שאתה מוצא רמז כלשהו בין יוסף של היום לאותו יוסף החברותא שעזב 
אותך לפני למעלה משני עשורים. באותה מידה, כאשר כבר מגיע הזמן 
לבוא ולשמוח עם אותו בן אובד, דוחה יעקב את יציאתו כביכול, ובטרם 
משלים אותה, שולח הוא את יהודה בנו להקים ישיבה. לכאורה, יכול היה 
יעקב אבינו לדאוג לכל הפרטים הללו מאוחר יותר, או לפחות לשמוח על 

בנו יוסף למרות חוסר הבנתו בלימוד כבעבר.
והתשובה לכך, מורי ורבותי, היא כדלהלן:

אומר יעקב אבינו 'בחיר האבות': את יוסף בני אני מכיר כמו יתר בניי 
מהותם  כל  כאשר  הקדושה,  התורה  לדעת  ופשוטים  כפופים  הם  כאשר 
לא  ואם  ובפלפולה.  בה  הוא  ושיחם  שיגם  וכאשר  פיה,  על  ואורחותיהם 
מדובר באותו יוסף שהכרתי בעבר הכפוף לתורה ולרוחניות, הרי שהמדובר 
תהיה  לא  ולעולם  העולם  מן  ונפטר  מת  אכן  יוסף  ואותו  אחר,  בבן  הוא 

שמחתי שלמה כשמחת אב במציאת בנו האובד.
באותה מידה, מעביר יעקב אבינו מסר לבניו ולבני בניו עד לדורנו זה. עם 
כל הכבוד וההערכה לאחווה המשפחתית, עם כל התענוג הנחת והשמחה 
של לזכות ולאחד את המשפחה סביב בן אשר זוכה ומולך על מצרים ובעצם 
על כל העולם כולו. הרי שאם בכל החגיגה הזו לא תהיה ישיבה אשר על 
ברכיה יגדל ויתחנך הדור הצעיר, ועל פי התורה שתצא ממנה ינהגו הבנים 
ובניהם לדורי דורות, לא רק שלא תהיה שמחתו של יעקב שלמה, אלא הרבה 
מעבר לכך, הוא בעצם מגדל כאן משפחה אחרת, משפחה שונה, לא את 

משפחתו אשר השכיל לגדל ולייסד בארץ כנען על ברכי אביו וסבו הנערצים.
יעקב אבינו הכיר במהלך שנות חייו די והותר אנשים אשר לא חיו על פי 
התורה הקדושה. הוא הכיר את עשיו ועבר עמו התגוששויות לא מעטות, 
הוא הכיר גם את לבן אשר מצד אחד היה חמיו, אולם מצד שני ניסה לא 
אחת להכריתו. ובין לבין הוא הכיר גם די והותר אנשים בעלי רמות רוחניות 
שונות מבית ומחוץ, אשר לא השכילו ללכת בדרכה של התורה הקדושה 

וליהנות מאורה הגדול.
ואדם בלי תורה אלו  גרם ליעקב אבינו להבין שאדם עם תורה  זה  כל 
ומשפחה  תורה  עם  משפחה  מידה,  ובאותה  לחלוטין,  שונים  אנשים  שני 
בלי תורה הן שתי משפחות השונות מהותית לחלוטין. ומשום כך לא אבה 
לוותר ולּו על קוצו של יו"ד ממנהגו הקדום ו'המיושן' להתנות את הקשר 
ובאמצעות  עולם  של  לריבונו  יותר  עוד  הדוק  בקשר  והמשפחתי  האישי 

תורתו הקדושה.
אשר  גשמיות,  שאלות  מול  בחייו  רבות  פעמים  ניצב  מאיתנו  אחד  כל 
לעבור  האם  כמו:  שאלות  הרוחניות.  על  מעט  לא  משליכות  הן  במהותן 
דירה לאזור אחר הרחוק יותר מבית הכנסת ומהרב המוסר שיעורים מדי יום 
ביומו ומדי שבת בשבתו? האם להעביר את הילדים לבית ספר קרוב יותר 
לבית אולם הרחוק משמעותית מדרך החינוך הנאצלת לה הורגלו עד כה? 
ואפילו, האם לעבור למקום עבודה אחר או להוסיף שעות מעבר לשעות 
שהיו מקובלות עד כה, כאשר יש בכך ויתור רוחני כלשהו לאבי המשפחה 

חרף השכר שיעלה בכפליים.
לפעמים, מתוך דאגה ואכפתיות מהערכים המשפחתיים או הכלכליים, 
עלולים אנו להזניח ולּו במעט את הערכים הרוחניים, ומאמינים שבאחוזים 
קטנים בהם תידרדר הרוחניות לא יהיה אסון גדול במיוחד, והמשפחה תוכל 

להחזיק את עצמה יציבה ואחראית למעשיה ולמחויבויותיה.
אולם, כאן מגיע יעקב אבינו ומלמד את כולנו את הלקח המדהים הבא. 
עם  ואפילו  מצליחה  כלכלה  אותה  עם  יכולות,  אותן  עם  משפחה  אותה. 
לעולם  תהיה  לא  שתהיה,  ככל  מוצלחת  לזה,  זה  ומסירות  אחווה  אותה 
זהה במהותה ולּו במעט לאותה משפחה, אשר חרף כל הצלחותיה ביתר 

המישורים, תזכה להיות גם בעלת אופי תורני וכפופה לדעת תורה.
המרחק בין שתי המשפחות הללו הוא אינו מרחק הנמדד במונחים של 
לחלוטין.  שונות  שתי משפחות  פשוט  אלו  חום.  או  משקל  גובה,  מרחק, 
דבוקה  אשר  המשפחה  היא  תורה  של  בדרכה  ללכת  שזוכה  אחת  אותה 
רגע  כל  לקיים  היא  זוכה  הוא,  ברוך  הקדוש  של  הפשוט  ברצונו  במהות 
אורחותיה  בכל  היא  זוכה  ח(,  טז,  )תהלים  ָתִמיד"  ְלֶנְגִּדי  ה'  "ִׁשִּויִתי  הכתוב  את 
והליכותיה הם בעצם מצעד של שלמות ובניית דרך לרצון ולכבוד קודשא 
משפחה  באותה  והאחווה  האחדות  מידה  באותה  ושכינתיה.  הוא  בריך 

משופרים לאין שיעור, יש מי שיחזק ויתחזק אותה.
המשפחה האחרת זוכה בכל בוקר להעיר את בניה ליום חדש של עמל 
טורח, ובמקרים מסוימים גם הנאה, יום שיגרור בעקבותיו לילה נוסף של 
מנוחה ויום נוסף של עבודה. סוג של חיים 'מונוטוניים' החוזרים על עצמם 
ללא כל מטרה או תכלית ברורה. והחמור יותר, אשר אין ולא יהיו לה את 

הכלים לדעת ולהתמודד בעת משבר, צרה וצוקה.
הפערים בין שתי המשפחות לא קיימים. אלו פשוט שתי הגדרות שונות, 

שתי אושיות אשר אינן קשורות זו לזו.
יזכנו ה' יתברך לזכות ולהקים את ביתנו בכלל ואת אורחות חיינו בפרט 
לזכות   - הכל  ועל  מאורה.  ליהנות  בה2,  ללכת  תורתו,  פי  ועל  דרכו  לפי 
ולהעפיל לפסגת רום המשפחות, אשר יהיו המשך ישיר לאבותינו הקדושים 
ומאורינו ורבותינו עד לדור זה. ברכת הצלחה רבה לכולנו בפרויקט החיים

וברוכים תהיו!
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הרב אליהו רבי ראש הכולליש ילד ויש ילד - יש משפחה ויש משפחה
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שאל את הרב
מצוות כיבוד הורים במקום שיש עבירה

שאלה: אמא שאמרה לבנה ללכת לנחם אבלים, במקום 
שיש שם חוסר צניעות, האם יש חובה לשמוע בקולה מדין 

כיבוד הורים?
מדובר  כאשר  הורים  כיבוד  דין  אין  כלל  בדרך  תשובה: 
בעבירה, אך יתכן שבנידון זה חייב הבן ללכת לאותו מקום 
כדי לנחם את האבלים, ובלבד שיתחזק ויתאמץ לשמור את 
עיניו ממש כמו שיוצא לשוק, ובכך יזכה לעשות גם כיבוד 

הורים וגם זיכוי הרבים, והבן.

חבישת כובע גרב לבן תורה
שאלה: האם זו הנהגה נכונה לבן תורה ללכת בחורף עם 

כובע גרב? 
תשובה: מסתבר שאם אותו בן תורה אינו משמש בתפקיד 
ציבורי וכדומה, אלא עדיין אברך למדן ושקדן, אין זה נורא 
כשקר  בחורף  ובפרט  בזה,  וכיוצא  גרב  כובע  לחבוש  כלל 

מאד.
זיע"א  יוסף חיים  וגם הכובע שחבש רבינו הקדוש חכם 

בעל ה'בן איש חי', היה דומה לכובע גרב, והכל לפי הענין.
זוגתו שתחיה,  דעת  על  יהיה  ליזהר שהכל  שצריך  אלא 
שהרי האשה מתפארת בבעלה, ואסור שתתבזה מכך שבעלה 
הולך בלבוש שלא לרוחה, ואשה יודעת כיצד צריך להתלבש. 
ובגמרא ברכות )כח.( מבואר על רבי אלעזר בן עזריה שהיה 

מתייעץ עם אשתו, ועיין עוד מהר"ץ חיות שם.

חצאית עשרה ס"מ אחרי הברך, או שמלה ארוכה עד 
הקרסול – מה עדיף?

עשרה  חצאית  צניעות,  מבחינת  יותר  עדיף  מה  שאלה: 
עד  ארוכה  שמלה  או  כמובן,  גרביים  עם  הברך  אחרי  ס"מ 

הקרסול?
תשובה: למעשה, עדיף שמלה ארוכה עד הקרסול, אולם 
ישנם מוסדות חינוך הטוענים שלבוש זה הוא קצת מודרני 
ואינו מתאים לחרדים, וזו מחלוקת בהשקפה. וישנו מכתב של 
מרן רבינו הגדול זיע"א שעדיף ללבוש שמלה עד הקרסול. 
וצוות ההוראה, שלא תצא  והעיקר להסתדר עם המשפחה 
מכך מחלוקת, חס ושלום. וכמובן שתלמידה במוסד חינוכי, 
הכללים  כפי  ולהתלבש  המוסד,  להנהלת  לציית  צריכה 
שאותו מוסד קבע, ולא תעשה דברים על דעת עצמה. מכל 
מקום כשהיא בבית, רשאית היא להוסיף בצניעות וללבוש 

חצאית 'פליסי' ובגד עליון וכדומה, והרי זה מצוין. 

התפלל במקום שאי אפשר לו לפסוע שלוש פסיעות 
אחורנית

לו  שאין  במקום  עמידה  תפילת  שהתפלל  אדם  שאלה: 
יפסע  האם  לאחור,  פסיעות  שלוש  שם  לפסוע  אפשרות 

לצדדים, או שמא יעשה פסיעות קטנות?
צפוף  במקום  להתפלל  לו  אסור  היה  מעיקרא  תשובה: 
שכזה )ומפורש כן בכה"ח סי' קכג ס"ק כה(, אולם בדיעבד יכול לעשות 
במקום  לעמוד  שלא  ליזהר  צריך  וכן  לו.  שמסתדר  מה 
שעוברים שם בני אדם, או במקום שאנשים נכנסים ויוצאים, 
וחכם עיניו בראשו, שיודע תמיד להסתדר ולקדש שם שמים. 

הדרך הצנועה להודיע למעביד שהיא מעוברת
שהיא  שלה  למעסיק  להודיע  שצריכה  אשה  שאלה: 

מעוברת, מהי הדרך הצנועה ביותר לעשות כן?
שמובן  קצר  משפט  ובפשטות  בצניעות  לומר  תשובה: 
לכולם. וכן ניתן לכתוב מכתב קצר ולענין, ולהוסיף פרטים 

נוספים אם יש צורך. 
וכמובן שאסור ליודעים מזה לספר כן לאחרים, שהרי יש 

בזה איסור רכילות, וחשש לנזק של עין הרע.

בשר 'חלק' – הלכה מן הדין או חומרא?
האם אכילת בשר חלק לספרדים היא הלכה מן  שאלה: 

הדין, או שמדובר בחומרא?
תשובה: חובה קדושה לאכול בשר חלק בלבד! ואפילו קצב 
שמוכר לספרדי בשר 'כשר' ולא חלק, הרי זה כאילו שמוכר לו 

נבילות וטריפות )ועי' למרן רבינו הגדול זיע"א ביבי"א ח"ה יור"ד סי' ג(. 
ואין לסמוך על הקצב שאומר שהבשר 'חלק', אלא רק על 

החותמת המוטבעת על גבי האריזה.
צריכים  תשובה,  בעלי  ובנות  לבנים  ב"ה  שזכו  והורים 
הילדים לקחת את הוריהם לחנות הבשר, ולהסביר להם מה 
עליהם לבקש מהקצב, וגם לומר לקצב שישתף פעולה, ויביא 

להם תמיד רק בשר 'חלק', ושלום על ישראל. 
תנאי – אחת לשנה

מניח  ברורה', שכאשר אדם  'הלכה  הובא בספר  שאלה: 
שני זוגות תפילין ביום, יש לו לכוון בעת הנחתן שיוצא ידי 
חובת מצות תפילין באותן שהן אמת, וכתב שם שיש לכוון 

קודם שמברך, מה הדין כאשר כבר הניח ושכח לכוון כן?
יכוון באותו רגע שנזכר, משום שכל רגע ורגע  תשובה: 
משנ"ב  )ועי'  והבן  חדשה,  מצוה  בזה  מקיים  עליו,  כשהתפילין 

בביאה"ל סי' לז בד"ה מצותן, וסוכה לט. בתד"ה עובר(.

ואצלנו ב'עטרת חכמים', עושים בכל שנה ביום הכיפורים, 
כמה תנאים פעם אחת לכל השנה, ואחד מתנאים אלו הוא 
ויש  עת.  בכל  כן  לעשות  אחד  לכל  ומומלץ  הנ"ל,  התנאי 
להוסיף תנאי נוסף, שאם הלכה כהבן איש חי שצריך לכוון 

ששניהם אמת, אז כעת אני מכוון כן.

סחיטת לימון על ידי רשת בשבת
שאלה: יש כאלו ששמים מין רשת קטנה על גבי הלימון, 
כדי למנוע מהגרעינים בעת הסחיטה מליפול לתוך הסלט, 

האם מותר לעשות כן בשבת?
שהרשת  לכאורה  בעיה  כאן  שיש  פי  על  אף  תשובה: 
קנון  כעין  וזה  הסלט  לתוך  מליפול  הגרעינים  את  עוצרת 
ותמחוי המוזכרים בגמרא, עם כל זאת לעניות דעתי נראה 
שמותר, משום שאחרי הכל עיקרו מחובר ולא מעורב, שבזה 
ח"ד  שבת  חזו"ע  )ועי'  אבטיח  גרעיני  בהוצאת  וכמו  בורר,  דין  אין 

דף קפט(.

ברכת 'אשר יצר' – בעמידה או בישיבה?
או  בעמידה  יצר,  אשר  ברכת  לברך  עדיף  כיצד  שאלה: 

בישיבה?
בין  בישיבה  בין  יצר'  'אשר  ברכת  לברך  מותר  תשובה: 
להיסח  גורם  זה  שדבר  מפני  בהליכה,  לא  אולם  בעמידה, 

הדעת מלכוון בברכה.
הליכה  כדי  תוך  לברך  בברכות השחר, שאין  הדין  והוא 
או  בבית  כגון  מאוד,  עדינה  הליכה  זו  ואם  נד(  ס"ק  מו  סי'  )כה"ח 

מותר  הדעת,  ישוב  ויש  הפרעות  שאין  בזה,  וכיוצא  בחצר 
לברך תוך כדי הליכה כעין זו )ועי' ביבי"א ח"ט סי' צה ס"ק ח(.

להתאמן בחדר כושר מעורב
גברים  כושר מעורב  מותר להתאמן בחדר  האם  שאלה: 

ונשים יחד?
וכשיש  מאד!  עד  חמור  הוא  הקדושה  ענין  תשובה: 
ועיקר.  כלל  אסור לשהות שם  יחד,  ונשים  גברים  תערובת 
וכמו שדואגים לשמור על משקל, כך יש לדאוג לשמור שלא 

לעבור עבירות, חס ושלום.
ואם ישנה אפשרות להתאמן בחדר הכושר כאשר אין שם 
אף אחד, וכגון בשעות הבוקר וכדומה, הדבר יהיה מותר. ואם 
דבר זה אינו מתאפשר, או שיחפש מקום על טהרת הקודש, 
יזכה  כן  ידי  ועל  בבית,  רק  וילך  הליכה  מכשיר  שיקנה  או 

לשמור על הקדושה ועל המשקל, והרי זה מצוין. 
ולמעשה, חדר כושר הוא מיותר לגמרי, שהרי הליכה זה 
העיקר. וכן ניתן לעשות כל מיני תרגילים לזירוז הגוף, ולשם 
כך אין צורך בחדר כושר, וניתן לעשותם גם בבית. והעיקר 
לא  באכילה,  להרבות  לא   – נכונה  תזונה  על  לשמור  הוא 
לאכול דברים טעימים המזיקים, ולא לאכול בלילה. ביהדות 
יש מושג של 'פת שחרית' ולא 'פת ערבית'... וכל זה אף עוזר 
לעבוד את ה', ולקום בהשכמה לתפילה, והבן. ועי' בגמרא 

)ב"מ קז:( על המעלות הנשגבות של 'פת שחרית'. 

רשיון נהיגה לנשים
נהיגה  שאלה: מה דעת מורינו הרב שליט"א על רישיון 

לנשים? והאם יש חילוק בין נשות אברכים לשאר הנשים?
תשובה: כידוע, בעניינים של צניעות וסכנה יש להחמיר 
צניעות  וספק  מאיסורא,  סכנתא  וחמירא  שיותר,  כמה 
לחומרא. ורבינו הסטייפלר זיע"א היה אומר שמכונית זה כמו 

אקדח טעון ודרוך, ה' יצילנו. ויהי רצון שה' יתברך יעזור לכל 
ההולכים בדרכים והנוסעים בכבישים, להגיע למחוז חפצם 

לחיים טובים ולשלום.
ואף לבחורים שאין להם צורך להוציא רשיון נהיגה, אין 
ענין שיוציאו, וזה מיותר ומסוכן, ועל אחת כמה וכמה לנשים, 
תורה,  בן  אברך  ובעליהן  משפחה,  ובעלות  נשואות  אפילו 

שיש להימנע מכך, מאחר ויש כאן סכנה, רחמנא ליצלן. 
ועוד, שדבר זה גורם לפעמים שבאות חברות ומבקשות 
בצניעות  פוגע  זה  ודבר  ולשם,  לפה  אותן  'להקפיץ'  ממנה 

ובשלום בית. 
ועוד, שמצד הצניעות שבדבר, עדיף לקחת מונית מידי 
חיל  אשת  ואשה  מיותרות.  ובהוצאות  בזמן  ולחסוך  פעם, 

יראת ה', לא מוציאה רשיון נהיגה כלל ועיקר!
רשיון  הוציאו  שכבר  לאחר  שבדיעבד  כאלה  שיש  נכון 
בצניעות  והכל  הרבים,  וזיכוי  גדול  חסד  עושות  נהיגה, 
ובקדושה, מכל מקום לכתחילה בודאי שעדיף שלא להוציא 

רשיון כלל.
וכידוע מהגר"ש ווזנר זיע"א שכותב בספריו שזו היא סיבת 

התאונות דרכים הקשות, רחמנא ליצלן.
הי"א(,  אישות  מהלכות  )פי"ג  הרמב"ם  מה שכתב  בשערים  ונודע 
שאין יופי לאשה אלא לישב בזוית ביתה, שכך כתוב )תהלים מה, 
יד(: "כל כבודה בת מלך פנימה", ע"ש. וזה בדור של הרמב"ם 

לפני כאלף שנה, מה נאמר היום בעוונותינו הרבים.
ויש לדעת, שלהנהיג את הבית זו היא חובתינו הקדושה, 

ולא לנהוג ברכב בכבישים.
וכאן המקום להעיר, שלצעירים שלא צריכים רשיון כלל, 
וכיוצא בזה, אין להם ללמוד נהיגה  אלא רק לעשות רושם 

כלל ועיקר, ומי שרוצה להיות מנהיג לא ֵיעשה נהג.

מיחם שעבר בטעות ממצב שבת למצב רתיחה בשבת 
קודש

שאלה: מיחם שהיה מונח על השיש כשהוא במצב 'שבת', 
ובא מישהו והזיז סיר וכדומה, ועל ידי כך גרם ללחיצה על 
ניתן  מה  בשבת,  לרתוח  התחילו  והמים  הרתיחה,  כפתור 

לעשות במצב כזה?
תשובה: יש להזדרז מיד ולהביא גוי, ולומר לו שיכבה את 
לחצן הרתיחה ויחזיר את המיחם למצב שבת, משום שכיבוי 
דרבנן  ותרי  מדרבנן,  גם  היא  לגוי  ואמירה  מדרבנן,  הוא 
במקום צורך גדול כזה, שלא ירתח וישרף המיחם ותצא מכך 

תקלה, יש להתיר לכתחילה.
ואם אין אפשרות למצוא גוי, יש לכבות את לחצן הרתיחה 
בשינוי, וכגון על ידי המרפק או השניים וכיוצא בזה, וזה גם 
דרבנן וכיבוי דרבנן וצורך גדול כנ"ל, ולה' הישועה )ועי' בחזו"ע 

שבת ח"א דף רנז, ובחזו"ע שבת ח"ג דף קפב ותהנה(.

ויש ליזהר מלהניח כלים או קדרות סמוך למיחם שבת, 
ומצוה לתת ריוח בין הדבקים, למנוע תקלות בשבת קודש.

להדפיס את הזמנות הבר-מצוה עם תמונה של הילד
שאלה: האם מותר על פי ההלכה להדפיס הזמנות לבר 
זורקים אותן  זמן  מצוה עם תמונה של הילד, כאשר לאחר 

לאשפה?
שהרי  הלכתית,  בעיה  שום  בכך  ואין  מותר,  תשובה: 
תמונות מותר לזרוק. ויתרה מזו, אפילו תמונות של רבנים 
מותר לזרוק, וזאת משום שאין בהן קדושה כלל. מכל מקום 
יתכן שמיותר להדפיס הזמנה עם תמונה של הילד, משום 
שדבר זה עלול להביא לילד כעין גאוה, וחשיבה עצמית של 
חשיבות, אלא אדרבה יש ללמד את הילד שהכבוד האמיתי 
זה דפי גמרא ופרקי משנה, וכל השאר הוא הבל הבלים. ועוד, 

שיש לימנע משום עין הרע. 
נעשה  ואם  לילד,  חסר  זה  ודבר  ברירה,  כשאין  וכמובן 
כן הרי שזה יוסיף לו חשיבות, כח וחכמה, ניתן לעשות כן 

בחכמה.
אולם בלאו הכי כדאי ליזהר שלא לכתוב בהזמנות אותיות 
מותר  כזה  באופן  שאז  כתב,  של  באותיות  אלא  דפוס  של 
יור"ד סי' כד, ובח"י סי' נח  )ועי' יבי"א ח"ט  לזורקן אף לכתחילה לאשפה 

בהערות על רב פעלים חיור"ד ח"ד סי' לב(.
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המחזיק אייפון ודומיו בלי סינון המותר ע"פ ההלכה

מפריד עצמו מכלל ישראל ח"ו
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הגה"צ ר' דוד  אבוחצירה שליט"א:

‡ר‚ון ‰נוער
˘ע"י מוס„ו˙ ‰רב רבי החדשהיצאה לדרך... 03-5011160שיטת

רוצה להיות 
 שותף

 בהחזקת
תלמיד?

 רוצה שיזכירו
את שמך  "הבל פיהם 
של תינוקות של בית רבן 

שלא חטאו"?




