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בס"ד

מורנו הרב שליט"אכל המקפיד, ידו על התחתונה!
פרשת ויחי, תשע"ז

ויחי,  פרשת  השבוע,  לפרשת  בהגיענו  השבת 
מזל טוב! משום שהשבת אנו  מגיע לכל עם ישראל 
עושים סיום חומש בראשית. והחידוש הגדול בחומש 
בראשית, הוא שיש בו בסך הכל שלש מצוות מתוך 
ורביה,  והן מצות פריה  כל התרי"ג מצוות שבתורה, 
ועיקר  הנשה.  גיד  אכילת  איסור  ומצות  מילה  מצות 
חומש בראשית, שבכל הפרשיות מבריאת העולם ועד 
ירידתו של יעקב אבינו וכל זרעו למצרים, הכל מלא 
בסיפורים ומלחמות, ובעיות וקשיים שעברו עליהם. 
שהאומר  קמט:(,  דף  בהעלותך  )פ'  הקדוש  בזוהר  ומבואר 
נשמתו,  ותצא  רוחו  תיפח  סיפורים,  בתורה  שיש 
שבתורה  אות  כל  שבתורה,  פסוק  כל  אלא  ע"ש. 
בסודות,  מלא  הכל  שבפסוקים,  וטעמים  ניקוד  וכל 
רמזים ומוסרים עבורנו, כיצד עלינו ללמוד ולהתנהג 

בהנהגות קדושות על פי התורה, וכדלהלן.
יוסף  אֵחי  חזרו  שכאשר  בתורה,  מסופר  הנה 
מההלוויה של יעקב אבינו, הם פחדו וחששו שיוסף 
סליחה  ממנו  וביקשו  באו  ולכן  אותם,  יעניש  המלך 
ומחילה, נפלו לפניו וביקשו להיות לו לעבדים, ויוסף 
לעומת זאת, בכה ואמר להם: "אל תיראו וכו', וינחם 
אותם, וידבר על ליבם". רואים מפסוקים אלו, שיוסף 
מחזק  מעודד,  ואדרבא,  כלל,  אחיו  על  מקפיד  אינו 
ומנחם אותם, אם כן בודאי שאין כאן מצד יוסף לא 
כלום,  ולא  נטירה  לא  נקמה,  לא  שנאה,  לא  קנאה, 
אלא בודאי יש כאן מחילה, סליחה וכפרה, ושלום על 
ישראל. כך נראה לכאורה, אבל למעשה מבואר בספר 
רבינו בחיי על התורה )תלמיד הרשב"א חי לפני 700 שנה, ואינו אותו 
רבינו בחיי בעל חוה"ל, שחי לפני כאלף שנה(, שהאחים ביקשו מחילה 

מיוסף, ואילו בפסוק לא כתוב במפורש שמחל להם, 
ולכן מתו בעונשם בלא מחילת יוסף, שהרי אי אפשר 
העונש  והוצרך  במחילתו,  רק  אלא  עוונם,  להתכפר 
נוראים  והדברים  ע"ש.  מלכות,  הרוגי  עשרה  בעניין 
וקשים עד מאד! שהרי מפורש בפסוק "וינחם אותם, 
וידבר על ליבם", וכי כל זה אינו מספיק?! וכן מצינו 
רואות  עיניכם  "והנה  שכתוב:  יב(  )מה,  ויגש  בפרשת 
האחים  שכל  מכאן  ורואים  וגו'",  בנימין  אחי  ועיני 
מה  ובכלל  מספיק?!  אינו  זה  גם  האם  בעיניו,  שוים 
עם כל החיבה והאהבה של יוסף לאחיו, שנתן לכולם 
דירות, ואוכל בשפע גדול, האם כל זה אינו מספיק?! 
מה עוד חסר כאן, שצריך תיקון כל כך קשה על ידי 
עשרה הרוגי מלכות?! ובלאו הכי, הרי יוסף הצדיק, 
הליכותיו  בכל  אותנו  מלמד  הגדול,  האמונה  בעל 
כלל,  עליהם  מקפיד  אינו  ושהוא  משמים,  שהכל 
ואפילו בהסתרה שבהסתרה, גם שם נמצא ה' יתברך, 
אז למה אם כן צריך בכלל מחילה, בעוד שאין קפידא 
הקדוש  והאדמו"ר  אחיו.  כלפי  יוסף  מצד  כלום  ואין 
בעל 'שפע חיים' האריך בזה בשו"ת דברי יציב, ע"ש.

שכל  הקדושים,  מהספרים  שכידוע  ליישב,  ויתכן 
עבירה של בין אדם לחבירו, יש בה גם חלק של בין 

חבירו,  את  המזיק  או  כלומר, שהמכה  למקום,  אדם 
מלבד העבירה שיש לו מצד בין אדם לחבירו, יש לו 
גם עבירה מצד בין אדם למקום. ולכן כאשר אדם מזיק 
כן  וכמו שמפורש  וכדין,  כדת  לפייסו  צריך  לחבירו, 
במשנה )ב"ק צב.( שהמזיק ממונו של חבירו חייב לשלם 
לו על הנזק, ומלבד זה צריך גם לבקש ממנו מחילה, 
ע"ש. וכל זה הוא מצד בין אדם לחבירו, אולם מצד 
ה'  לפני  לומר  בנוסף  הוא  צריך  למקום,  אדם  בין 
יתברך וידוי על כך שהזיק את ממון חבירו )רמב"ם רפ"ק 
מהלכות תשובה, וע"ש בכ"מ(. ויש בזה גם סברא, שהרי העובר 

צווי  על  כן  גם  עובר  לחבירו,  אדם  בין  של  עבירה 
וכן מובא  כן.  יתברך שציווה אותנו שלא לעשות  ה' 
רשע  נקרא  חבירו  על  ידו  המגביה  נח:(  )סנהדרין  בגמרא 
)והובא יסוד זה ביחו"ד ח"ה סי' מד(, ע"ש. ולפעמים יתכן שראובן 

הוא צדיק גדול, וסולח לשמעון על הכל, אולם בשמים 
לא מוכנים לסלוח לו, ומענישים אותו על כל מעשיו 
עסק  לנו  כמובן חשבונות שמים שאין  ואלו  הרעים, 
בהם. ועל אחת כמה וכמה כאשר ראובן לא אומר בפה 
מלא שהוא סולח לשמעון, ממילא נמצא שהחלק של 
ה' יתברך עדיין קיים, אף על פי שראובן אינו מקפיד 
לגודל  מקפידים  בשמים  מקום  מכל  ועיקר,  כלל 
העבירה, ומענישים אותו. אולם אם ראובן יאמר בפיו 
שהוא מוחל על הכל במחילה גמורה ושלימה באהבה, 
ממילא דבר זה יעשה רעש גדול בשמים, ויתכן שגם 
עשו  יוסף  אחי  כאשר  זה  ולפי  לו.  יסלח  יתברך  ה' 
מה שעשו, ונכשלו באיסור שבין אדם לחבירו, ממילא 
יוסף  וכאשר  למקום,  אדם  שבין  עבירה  גם  כאן  יש 
הצדיק לא אמר בפיו שהוא מוחל, נמצא שעדיין החלק 
לנצח,  קיים  יה,  שבטי  בו  שנכשלו  שמים  כבוד  של 
והתוצאות עשרה הרוגי מלכות! ואוי לנו ביום הדין! 
שכדי לזכות למחילה גמורה, לא די שהנפגע או הניזק 
זו מתקנת רק את החלק  ימחל בליבו, שהרי מחילה 
של בין אדם לחבירו, אולם בשמים עדיין מקפידים, 
אלא צריך הוא לומר בפה מלא שהוא מוחל לחבירו 
על הכל מחילה גמורה, ובזה הוא משלים את המחילה, 
ואף בשמים אין מקפידים עליו ומוחלים לו על הכל. 

והדברים נוראים!   
מחילה  מאד  אוהבים  שבשמים  מכאן  ורואים 
מקפידים  כשמלמטה  אבל  ואחוה,  אהבה  וסליחה, 
וזוכרים ולא מוחלים, אז גם מלמעלה לא מוחלים, ויש 
ליצלן.  רחמנא  לכולם,  ומכופלת  כפולה  סכנה  כאן 
עממית:  בשפה  משפט  יש  הרבים  בעוונותינו  היום 
זו  ואמירה  עליך',  'אני מקפיד  או  עליו',  'אני מקפיד 
אינו  שהמקפיד  משום  הצדדים,  לשני  מאד  מסוכנת 
מרבה שלום, אינו מבין ואינו מרגיש שהכל משמים, 
וכוונתו בזה שאומר 'אני מקפיד עליך', שמשמים יתנו 
זה בעין  רואים את  ובשמים לא  אותו,  עונש למצער 
בעלי  להיות  מאיתנו  מצפים  שבשמים  משום  יפה, 
והיינו  בדרכיו",  "והלכת  הפסוק  את  ולקיים  מדות, 
וכאשר  וחנון.  רחום  אל   – יתברך  לה'  דומה  להיות 

להיות  רוצה  שאינו  בזה  מגלה  מקפיד'  'אני  אומר 
אותו.  אוהבים  לא  בשמים  ולכן  יתברך,  לה'  דומה 
וכידוע מדוד המלך ע"ה שנענש משמים בעונש קשה, 
שבגללו ועל ידו נהרגו נוב עיר הכהנים, שאול ובניו 
הגר"א  מרבינו  וכידוע  צה.(.  סנהדרין  )עיין  האדומי  ודואג 
הקדוש זיע"א )בביאורו למשלי יד, כה( שהגוזל מחבירו, שניהם 
מוכרחים לבוא בגלגול, הגזלן והנגזל, ע"ש. והרי אם 
הנגזל לא היה מקפיד, אלא אדרבא היה מוחל לחבירו, 
היה מתגלגל לגן עדן... המלים 'אני מקפיד', הן מלים 

גסות ואכזריות.
של  מקפידות  רק  ליזהר  שצריך  חושבים  אנשים 
אנשים כי זה יכול להזיק, אבל יתכן להוסיף, שצריך 
ליזהר גם שלא להקפיד על אחרים. משום שכל אלו 
המקפידים על אחרים, הם בעצמם סובלים מכך, שהרי 
חמורות  ובעבירות  באיסורים  רגע  כל  נכשלים  הם 
מאוד, כמו לא תקום ולא תטור, וחוסר אמונה שהכל 
במשפחה  למחלוקות  בכך  וגורמים  לטובה,  משמים 
ובצבור, ומוסיפים קנאה, שנאה, תחרות וחילול השם, 
בעוד שאין להם שום ריווח והנאה מכל זה, אלא רק 
קפידות, עצבנות ואכזריות – לראות נקמה באחרים, 
על  בסיפורים  מפרסמים  שלא  וחבל  ליצלן.  רחמנא 
בעיות וקשיים בחיים, ועל עונשים חמורים שבאו על 

המקפידים עצמם כתוצאה ממעשיהם הרעים.
ועל פי זה נבין את העומק של המוסר דין לשמים, 
צג.(.  )ב"ק  תחילה  נענש  והוא  מיד,  אותו  שמענישים 
וקפידות הם בעצם מסירת דין, שהרי המקפיד מחכה 
שפלוני יקבל עונש משמים, ובשמים לא אוהבים את 
מי שמתנהג כך, אלא אוהבים מחילה, סליחה ואהבה 
ברוחניות  הן  בזה  וכולם מרוויחים  כולם,  ואחוה עם 
ולא  מוחלים,  ולא  מקפידים  וכאשר  בגשמיות.  והן 
הולכים לדין תורה ומשאירים את השנאה בלב, הרי 
וכידוע מרבינו החפץ  ליצלן.  דין, רחמנא  זה מסירת 
הקדושים  חז"ל  שאמרו  מה  שלדעתו  זיע"א,  חיים 
הנעלבים ואינם עולבים )שבת פח:(, זהו רק מצד חסידות, 
אולם מדינא מותר לענות, אולם כל זה הוא רק בשעת 
על  קדושה  חובה  מכן,  לאחר  אבל  העלבון,  מעשה 
)עי' בפתיחה  ולשכוח את הכל  יהודי לשתוק, לסלוח  כל 
להחפץ חיים(. וכך באמת מסופר בפרשה על יעקב אבינו 

ע"ה שהציל את יוסף ממסירת דין, על כך שרחל אמו 
נקברה באמצע הדרך ולא בחברון במערת המכפלה, 

וכמבואר ברש"י )ד"ה ואקברה שם(, ע"ש.
ולסיכום: לעולם אל תחשוב שאתה צודק! אחי יוסף 
לבקש  באו  זאת  כל  ועם  עמהם,  את השכינה  צירפו 
ותקבל  הצדיק,  יוסף  כמו  תוותר  תמיד  לכן  סליחה. 
מה' יתברך שפע גדול של ברכה והצלחה! יוסף קיבל 
את השפע לאחר 12 שנה, ובמדרש מובא שאדם ימתין 
לשפע עד 40 שנה )הובא בחיי עולם(. ולהתפלל תמיד לה' 
יתברך שנגיע להשגות כאלו – חיזוק באמונה שלימה, 

ואהבת ישראל בשלמות, אמן ואמן!
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שלום וברכה מורי ורבותי!
בפרשתנו מתרחשת אחת ה'טרגדיות' הקשות ביותר לעמנו, והיא מנוסחת 
כדלהלן: "ַוְיִחי ַיֲעֹקב ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה, ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב ְׁשֵני ַחָּייו 

ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה" )בראשית מז, כח(.
בפסוק זה מקופלים שלושים ושלוש שנה אותן החסיר הקדוש ברוך הוא 
מחייו של יעקב אבינו, מה שהופך את בחיר האבות, המחנך שושלת של 
שניים עשר השבטים, למנהיג, מוביל ומחנך בשלושים ושלוש שנה פחות. 
הסך הקצוב לאבות הקדושים במשך ימי חייהם היה מאה ושמונים שנה, 
וכפי שזכה אביו של יעקב, יצחק אבינו, וצלח את מעבר החיים עד סופו. 

לבנו, לעומתו, כאמור, חסרו שלושים ושלוש שנה.
ובהסבר חסרון השלושים ושלוש שנה מביא המדרש שכאשר שאל פרעה 
את יעקב בבואו למצרים כמה ימים יש בחייך, עונה יעקב: "ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי 
ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה, ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי, ְוֹלא ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי 
ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם" )שם שם, ט(. הקדוש ברוך הוא "לא אהב" בלשון המעטה 
את הניסוח בו בחר יעקב לסכם את חייו, ואשר על כן הוריד לו על כל מילה 

שהוציא מפיו באותו מעמד שנה תמימה.
יתרה מכך, לא רק על המילים אותן הוציא יעקב מפיו הוריד הקדוש ברוך 
הוא שנה משנותיו של בחיר האבות, אלא אף מעבר לכך – על כל מילה 
בשאלתו של פרעה, ובהצגת המעשה על ידי הפסוק ירדה שנה מחייו של 
וזאת, משום שמראה פניו העייף והסובל של יעקב הוא זה שגרם  יעקב. 
לפרעה לשאול את השאלה הזו, מה שגרם לקדוש ברוך הוא להביט באכזבה 
בבנו ולומר ששנים נוספות אמורות לרדת מחייו ולּו בשל אותה הארת פנים 

שהיתה חסרה בהן.
מזעזע אם כן להבין שגם על המילים "ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי 
ְׁשֵני ַחֶּייָך. ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה", הפסיד יעקב שנה מול כל מילה. ובסיכום 

שתים עשרה שנה נוספות שנמחקו, על פנים שהביעו צער ואכזבה.
אם נסכם את חייו של יעקב, נוכל להבין די טוב מה גרם לו למבע פנים זה. 
החל מעשיו אחיו שביקש להורגו עוד מצעירותו, עבור דרך לבן שהתעלל 
היה  עשורים  משני  למעלה  שבמשך  ביוסף  וכלה  ונפש,  גוף  בייסורי  בו 
נחשב בעיני אביו למת. אולם, לא היה די בכל אלו בכדי לרצות את ריבון 
יעקב. הקדוש ברוך הוא ציפה ממנו  העולמים ממבע פניו המתייפח של 
ליותר, הקדוש ברוך הוא ציפה מבן אהוב שכמוהו, בעל אמונה בדרגה רמה 

שכזו, לא לקבל את החיים - למרות כל מאורעותיהם - בצער.
וזאת משום שכאשר הנך מאמין במי שמנהל ומנווט את העולם יום יום 
ושעה שעה, אתה יודע שכל מה שעובר עליך הוא לטובה. באותה מידה, 
ומצליח  יותר, אתה משכיל  גבוהה  רוחנית  דרגה ברמה  ככל שאתה בעל 
היו  אלו  בהתלהבות.  ואפילו  בשמחה  אונים  חוסר  של  חוויה  כל  לקבל 

הדרישות של אבינו מלכנו ה' יתברך מבנו בחירו יעקב.
את  לו  להעניק  האלוקים  בוחר  זו,  חובתו  את  ממלא  לא  יעקב  כאשר 
החמור שבעונשים, הלוא הוא גזר דין מוות של שנה על כל מילה אותה 
הוציא מפיו. אם תירצו, כביכול אומר האלוקים ליעקב – אם אתה כל כך 

סובל בחיים הללו, מוטב שאטול אותם ממך ובהקדם.
מורי ורבותי, יום יום אנו רואים עד כמה שמחת החיים היא המובילה 
של  חסרונה  כמה  עד  ומאידך  ובגשמיות,  ברוחניות  להצלחה  העיקרית 
שמחת החיים מובילה את האדם ואת סביבתו לאבדון. במקרים רבים בהם 
עומד האדם באתגרי החיים, הכח היחיד שיכול להוביל אותו להצלחה הוא 
אותה שמחת חיים – 'אופטימיות' בלע"ז. כאשר לעומתם, מי שיתייחס לחייו 
כאל בלתי נסבלים, קשים, מרים "מעט ורעים" כלשונו של יעקב אבינו, הרי 
'הפרויקטים' המשחרים  ולּו את אחד מרבבות  שודאי שלא יצליח לשרוד 

לפתחו של כל אדם במהלך חייו.
בעל טוב ככל שיהיה, לא יוכל לעמוד בשעת משבר מול רעייתו הלחוצה 
בלי אותה שמחת חיים 'מינימאלית'. אבא טוב ככל שיהיה, לא יוכל לעמוד 

בשעת משבר מול ילדיו המתפרעים בלי אותה שמחת חיים.
אדם  בין  פחות  לא  הוא  נכון  אולם  לחברו,  אדם  בין  הדבר  הוא  נכון 
למקום. כאשר 'זוכה' האדם ויצר הרע מתגבר עליו, כאשר כל חפצו ומאוויו 
ולעבוד את בוראו  ותשוקתו של האדם לעלות במסילה העולה בית א-ל 
באהבה ויראה, הרי שאז מגיע היצר ומעניק לו את מנות הניסיון הדרושות 

לזכות ולהעפיל לגובה האמיתי אותו דורש ממנו האלוקים. גם בשעה קשה 
זו כאשר נמצא האדם עם מלאי של שמחת חיים, אהבה ושלווה, יכול הוא 

בקלות יחסית לצלוח את משבר הניסיון ולהעפיל לפסגה הבאה.
בשפלות  מהחיים,  הנבוך  אדם  היצר  ניסיונות  אל  יגש  כאשר  לעומתו, 
הניסיון  ברשת  שיפול  אלא  לשרוד,  יצליח  שלא  די  לא  עכורה,  ובאווירה 

נפילה ללא תקומה.
ובכדי להבין זאת, הבה ונלמד יחדיו את דברי הגמרא הקדושה במסכת 
סנהדרין )נ"ב ע"ב(. "למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ? בתחילה דומה 
לכלי של זהב שוחח עימו דומה לקיתון של כסף, נהנה ממנו דומה לקיתון 

של חרס כיון שנשבר שוב אין לו תקנה.
ביצע בפניו של עם  אותה  אותה הנאה  – מה עשתה  ונשאלת השאלה 
הארץ, וכי משום כך תהיה נפילתו ללא תקנה? והלא המדובר הוא בכלי 

זהב, וכלי זהב לא אמור ברגע אחד להפוך לכלי חרס.
והתשובה לכך, מורי ורבותי, כרגיל, מאלפת, מרוממת, מלמדת ומחכימה. 
אותו תלמיד חכם הניצב בפני עם הארץ יכול לשמור על צדקותו וישרת 
ככלי  עצמו  את  יראה  בה  בשעה  רק  הרעים  ממעשיו  ללמוד  ולא  דרכו 
זהב, אז ישכיל היאך לדבוק בדרכו ולא לסור ימין ושמאל וללמוד מדרכו 
של אותו עם הארץ. לעומתו, כאשר שח הוא עמו וחש הוא כחברו, כבר 
זה  כל  אולם,  יותר.  ונעשית פחותה  הולכת  והשמירה  מתבטלים הגדרות 
כאין וכאפס לעומת השעה בה פצח הוא בהנאה מאותו עם הארץ. באותה 
אכילה משותפת עם אדם זול הנוהג שלא על פי דרך התורה הקדושה אלא 
עצמית  הערכה  כל  מעצמו  חכם  תלמיד  אותו  ביטל  מכך,  הגמור  ההיפך 
ולּו ה'מינימאלית' ביותר, והשווה את סיגו ושיחו לאותו פורק עול שמולו. 
כאשר חש הוא ברמה נמוכה ונבזית שכזו, הרי שברור הדבר שיצר הרע 
יוכל בקלות להפילו ברשתו ואף חמור מכך – יהיה הוא ככלי חרס שכיוון 

שנשבר אין לו תקנה, כך שאף יקשה בעיניו הרבה יותר לשוב בתשובה.
מורי  ישראל  גדולי  של  לשולחנם  מובאות  רבות  שאלות  ורבותי,  מורי 
דרכינו ומישרי אורחותינו. לרוב ככל השאלות קו מנחה אחיד, ורוב ככל 
הבעיות נובעות מאותו מעיין אכזב, והוא – אותו חוסר שמחת חיים, חוסר 
הבן  את  או  האמא  את  האבא,  את  המלווה  עצמית  הערכה  וחוסר  סיפוק 
המתבגר. בכל אחד מהמכשולים הללו ניצבים בפנינו פירות הבאושים של 
אותה שפלות רוח, עיצבון הנפש ונמיכות קומה רוחנית או למצער נפשית, 
אשר הם אם כל חטאת והם הגורמים למיטב בנינו ולטובי המשפחות לקרוס 

רוחנית ולאבד את שמם מקרב מחנה ישראל.
אותה  התברכה  בה  התורשתיות  היא  פחות  לא  חשובה  נוספת  נקודה 
שמחת חיים. וזאת על כל אחד מאיתנו לדעת שילד שגדל בבית בו שומע 
הוא את הוריו מודים ומהללים מדי יום ביומו על הזכות העצומה שנפלה 
ויפרח  זה ולעבוד את ה' יתברך בשמחה, ישכיל  בחלקם לחיות בעולמנו 
באותה אווירה חיובית ותמיד יראה את השפע הרוחני והגשמי הסובב אותו. 
בעוד שהאחר, אשר לא זכה לכך, וכל סיגם ושיחם של הוריו למול עיניו 
הוא עד כמה העולם אכזר ועד כמה השוכנים בו בעלי חטא ועוון, יסתכל 
גם הוא על העולם בצורה שכזו ותמיד יראה אך ורק את הרע, הסבל והצער 

הסובבים אותו ואת הפגם והמום בכל האנשים עמם הוא נפגש.
ועל כך יש לומר בצורה חריפה ובאופן חד משמעי לחלוטין – כל אדם, 
אשר ממלא את סדר יומו בעצב, יגון וסבל, לא רק שחוטא לעצמו ולא רק 
שהופך את חייו לחיי צער בלתי נסבלים, אלא יותר מכך – לוקח הוא במו 
ידיו את מיטב שנותיהם ושיא פריחתם של בניו ואפילו נכדיו וזורקם על 

מזבח הסבל.
על  ה'  בעזרת  נשוחח  הבא  הנוכחי. בשבוע  בזה שיחתנו לשבוע  תמה 
הפתרון לאותם שלא זכו וכבר התחילו את חייהם ברגל שמאל בדרך של 
שותפים  ההורים  היו  לא  בהם  בבתים  נולדו  לחילופין  או  ודכדוך,  עצב 
לשיחות מעין אלו בצעירותם ויסדו את הבית על אדני הייאוש והדיכאון. 
מחדש  החיים  את  להתחיל  זוכים  ואיך  הלז,  האימה  ממעגל  יוצאים  איך 
בחיים של אהבה, פריחה ושמחת חיים אמיתית יום יום ושעה שעה. על כך 
בשיחתנו הבאה, לאחר הפסקה של שבוע של ימי חולין נפלאים, מדהימים, 

פורחים ומשגשגים. היו עמנו...
ברוכים תהיו!
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הרב אליהו רבי ראש הכוללאו שתהיה מאושר, או שלא...

הבהרה: השימוש באינטרנט בין במחשב ובין בטלפון נייד, מסוכן ואסור על פי ההלכה! אנו פונים רק למי שכבר מחזיק אינטרנט באישור, ועם הגנה המתאימה על פי ההלכה!
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השתדלות בענייני שידוכין
הקדושים,  חז"ל  שאמרו  מה  מסתדר  כיצד  שאלה: 
פלוני  'בת  ואומרת:  יוצאת  קול  בת  ויום  יום  שבכל 
לפלוני', למה שאמרו שיש להזדרז בענין השידוך 'שמא 
שבת  וקבעו  הכריזו  בשמים  אם  הרי  אחר',  יקדימנו 

פלוני לפלוני, איך יתכן שיקדימנו אחר? 
)יח:( שאלו  תשובה: שאלה יפה! ובגמרא מועד קטן 
מה  את  לשנות  אפשר  התפילה  ידי  שעל  ותירצו  כן, 

שכבר קבעו בשמים, ע"ש. 
ועוד דבר נוסף, אף על פי שבשמים הכריזו בת פלוני 
ולהזדרז,  לעשות השתדלות  צריך  מקום  מכל  לפלוני, 

משום שלפעמים דין שמים עם פלוני אחר. 
לפלוני את בת  אכן שלחו  ועוד שלפעמים משמים 
פלוני כפי שכבר הכריזו, אולם אותו פלוני או פלונית 
דחו את השידוך בחינם, שלא על פי דעת התורה, ויתכן 
שנדחה מזלם, רחמנא ליצלן )וע"ע בספר 'אמונה מעשית' עמ' קיב 

ותהנה(.

 אמירת 'קדיש יתום',
כשאין יתום בבית-הכנסת

שאלה: כשאין מי שיאמר 'קדיש יתום' שלפני 'עלינו 
או  לשבח',  'עלינו  או  'ברכו'  מיד  לומר  האם  לשבח', 

שהחזן יאמר את הקדיש, אף על פי שאינו יתום?
ליתום,  רק  שייך  אינו  זה  קדיש  למעשה,  תשובה: 
שהרי מובא בגמרא )סוטה מט.( שעל אמירת הקדיש בקול 
רם העולם עומד, וקורעין לו גזר דינו )שבת קיט:(, ופותחין 
לו שערי גן עדן )שם(. והאומר קדיש, הרי זה מקדש שם 
שמים, ומזכה את הקהל הקדוש להתעורר אל ה' יתברך, 
ולא  לומר את הקדיש,  יכול  יתום  חזן שאינו  אף  ולכן 

ידלגו עליו כלל ועיקר.
בכף החיים )סי' נה ס"ק כ( מבואר שהקדיש הנאמר על 
ידי יתום, מזכה את הוריו להינצל מגהינם. ופסק הרמ"א 
)סי' קלב סע' ב( שאם אין יתום בבית-הכנסת, יכול לאמרו 

גם מי שאינו יתום, ולאו דוקא החזן. ויש נזהרים לבקש 
רשות מההורים, אך למעשה אין צורך בכך, משום שאין 
דבר זה מזיק כלל, ואדרבא, באמירת הקדיש מזכה את 

כולם, וכאמור.
מכך,  לשמוח  צריכים  לבן  שזכו  ואמא  אבא  וכל 
תאמר  בבית-הכנסת,  יתום  אין  'אם  תמיד:  לו  ויאמרו 

אתה את הקדיש, ותציל אותנו מגיהנם'.
לסיכום: אין היתר לדלג על קדיש יתום כשאין יתום 
בבית-הכנסת, אלא חובה לומר את הקדיש בין על ידי 
ידי אחד המתפללים, אף על פי שאינם  ובין על  החזן 

יתומים, ואשרינו שזכינו לכך.

 לפסוע אחורנית ב'עושה שלום' 
שבסוף הקדיש

קודם  בקדיש,  אחורנית  לפסוע  צריך  האם  שאלה: 
אמירת 'עושה שלום'?

תשובה: בשו"ע )ס"ס נז( מבואר שצריך לפסוע אחורנית 
ובכף  שלום'.  'עושה  לומר  כך  ואחר  הקדיש,  בסוף 
החיים )שם( הביא מחלוקת, האם זה רק בקדיש 'תתקבל', 
ששם צריך החזן לפסוע אחורנית במקום לפסוע בחזרת 

הש"ץ, או שמא בכל קדיש צריך לעשות כן.
פסק  מח(  דף  )ח"ב  זיע"א  לציון  האור  מרן  ולמעשה, 
הגדול  רבינו  מרן  ואילו  'תתקבל',  בקדיש  רק  לפסוע 
וכן  סי' ט(, ע"ש.  )יבי"א ח"ה  זיע"א פסק לפסוע בכל קדיש 

פסק מרן הראשון לציון שליט"א )בילקוט יוסף סי' נו סע' ג(. 
יש  'תתקבל',  בקדיש  רק  לפסוע  שהנוהגים  כמובן 
להם על מה שיסמוכו, אבל לכל הדעות אין צורך ואין 
חובה לכרוע ב'עושה שלום' של הקדיש כמו ב'עושה 
שלום' של תפילת העמידה, אלא פוסע שלוש פסיעות, 
ואומר 'עושה שלום וכו'' מבלי להשתחוות כלל ועיקר.  

נקיון בית-הכסא בשבת עם חומרי ניקוי
שאלה: האם מותר לנקות בשבת את בית הכסא עם 
חומרי ניקוי, כגון אקונומיקה ושאר חומרים מלבינים?

תשובה: בודאי שמותר, היתכן להשאיר את המקום 
לפנותו.  רעי שמותר  מגרף של  זה  גרע  ומה  מטונף?! 
ועיין בגמרא נדרים )פא.( שכביסה ונקיון הם חיים ממש, 

ע"ש.
מוקצה  אינו  אקונומיקה  הניקוי  שחומר  וכמובן 
בשבת )שלמי יהודה פ"ט אות ג(, ולדידן גם סבון ומשחת כלים 

אינם מוקצים בשבת )ועי' ילקוט יוסף סי' שכג(.
 

מי נקרא 'פוסק' בזמנינו?
שאלה: מה הוא הגדר של פוסק בזמנינו?

יורה',  'יורה  מי שזכה לתעודת  הוא  פוסק  תשובה: 
ומלבד זה גם שימש מורי הוראה מובהקים. ועיין בגמרא 
קידושין )מט:( מי נקראו תלמידי חכמים, והלואי שנזכה 

לכך.

 אב שמחל על כבודו, ומסכים שבנו
יטבול עמו במקוה

שאלה: האם מותר לבן ללכת יחד עם אביו למקוה, 
כאשר אביו מוחל על כבודו?

תשובה: אסור, ואין זה בגלל כבודו של האבא, אלא 
משום חוסר צניעות, וחשש להרהורי עבירה )עיין בשולחן 

ערוך אבן העזר סי' כג, ובית שמואל שם ס"ק ה(.

ואף  למקווה,  קטנים  ילדים  לקחת  אסור  ובכלל, 
גדולים ההולכים למקווה צריכים לקבל הדרכה יסודית 
כיצד להתנהג שם, והיינו שלא להתעכב יתר על המידה, 
שלא להביט באחרים ולצאת משם בקדושה וטהרה. וכן 
ללמוד היטב שולחן ערוך ומשנה ברורה סימן פד, וכן 

משנה ברורה בסימן ב סעיף קטן א.

נטילת ידיים לסעודה – פעם אחת על כל יד 
דוקא  לסעודה  ידיים  ליטול  חובה  יש  האם  שאלה: 
שלוש פעמים על כל יד, או שמא אפשר ליטול אפילו 

פעם אחת על כל יד בכמות גדולה של מים?
תשובה: מותר לכתחילה ליטול פעם אחת על כל יד 
בכמות גדולה של מים, וזה מצוין. כיום שכלי ה'נטלה' 
הוא גדול, הרי זה כלי מצוין ליטול בו פעם אחת על כל 

יד. ומפורש כן בשולחן ערוך )סי' קסב סע' ב(.
שלוש  ידיים  ליטול  צריך  הקבלה,  פי  שעל  אלא 
פעמים על כל יד לשלימות הטהרה. ולכן עצה טובה, 
כיום שיש מים בשפע ברוך ה', וניתן בקלות למלאות 
את כלי ה'נטלה', ימלא מים ויטול שלוש פעמים על יד 
ימין, ואחר כך ימלא שוב ויטול עוד שלוש פעמים על 

יד שמאל, וזה מצוין.
ומכוון לטהרה,  ידיו,  על  מים  ועוד כששופך הרבה 
יש בזה סגולה לעשירות )עי' שבת סב:(. וכידוע מי"ם ראשי 

תיבות מ'לא י'דינו מ'ברכותיך, מ'עושר מ'תנות י'דיך.
וכמובן שיש ליזהר לשפוך מים אך רק על ידיו, ולא 

לטפטף על ריצפת המטבח או הסלון, ופשוט.

תפילת שמונה עשרה תוך כדי נסיעה ברכבת
האם מותר להתפלל תפילת שמונה עשרה  שאלה: 

תוך כדי נסיעה ברכבת? 
הדעת,  ישוב  יש  שברכבת  משום  מותר,  תשובה: 
שם  לעמוד  מפריע  שאינו  מתאים  וגובה  רחב  מקום 

ולהתפלל, והרי זה מצוין.
מותר  כלשהי,  מסיבה  ברכבת  לעמוד  קשה  ואם 

להתפלל תפילת העמידה אף בישיבה, והעיקר לכוון. 
ואם גם זה קשה, אין טעם להתפלל ברכבת )ועיין יביע 

אומר למרן רבינו הגדול זיע"א ח"ג סי' ט(.

 לבישת ציצית צמר 
כשלובש הציצית על גופו ממש

שאלה: אדם שרוצה ללבוש ציצית על הגוף ממש, 
האם באופן כזה מותר לו ללבוש ציצית צמר, או שמא 

עדיף ללבוש ציצית גופייה?
ציצית  תשובה: תפוס לשון ראשון, שעדיף ללבוש 
ללא  ממש  הגוף  על  מונחת  שהיא  פי  על  אף  צמר, 
מוסכמת  אינה  שהיא  ציצית  גופיית  מאשר  גופייה, 

להלכה, ופחות טוב ללבשה. 
ויש לדעת שאין בעיה ללבוש ציצית צמר על הגוף 
והגע  מצוה.  היא תשמיש  וזאת משום שציצית  ממש, 
עצמך, והלא גם תפילין מניחים על הזרוע ועל הראש 
ממש, כך שאין שום בעיה לשים ציצית צמר על הגוף, 

כדת משה וישראל.

 מי שְמַכִנים לו שם והוא נפגע מכך
כיצד עליו לנהוג?

שאלה: אדם שמכנים לו שם, והוא נפגע מכך מאוד, 
עליו  כיצד  אחרים,  בפני  נעשה  הדבר  כאשר  ובפרט 

להתנהג באותו רגע?
'אני  שם,  לו  המכנים  לאלו  לומר  פשוט,  תשובה: 

מבקש להפסיק לכנות לי שם, זה מצער אותי'.
ומעליב,  פוגע  שזה  להם  לומר  כלל  בושה  זה  ואין 
אנשים  שאותם  לדורות  השקעה  כאן  יש  ואדרבא, 
יזהרו להבא, ולא יכנו שמות גם לאחרים. ועוד, שבזה 
הוא מציל אותם מעבירה חמורה, משום שאמרו חז"ל 
הקדושים )ב"מ נח:(: המכנה שם רע לחבירו, אין לו חלק 

לעולם הבא, ואוי לנו מיום הדין!
החיובי,  הצד  את  גם  להם  ולומר  להוסיף  וכדאי 
לאריכות  זוכה  לחבירו,  רע  שם  לכנות  שלא  שהנזהר 

ימים )מגילה כח.(.
וכמובן שקיצור שם, כגון 'אלי', 'דני', 'בני' וכדומה, 
מותר לכתחילה, משום שזה לשון חיבה, ואין כאן זלזול 

חס ושלום, ואין צורך להחמיר בזה.

 החל מהשבוע נפרסם במדור זה
 גם שאלות שנשאל מורנו הרב 
 בבית ההוראה במענה הטלפוני 

 :ולסימן נציין לייד השאלה, סימון כזה

 שתי נשים בבית אחד השוהות
עם אח של אחת מהן

בבית  לשהות  נשים  לשתי  מותר  האם  שאלה:   
איסור  בזה  יש  שמא  או  מהן,  אחת  של  אח  עם  אחד 

יחוד?
תשובה: מכיוון שמותר לאח לשהות בבית עם אחותו, 
מותר אף לאשה אחרת לשהות שם בשעת הדחק, ואין 
את  ינעלו  שלא  נוספת,  עצה  וישנה  יחוד.  איסור  בזה 
הדלת מבפנים בכדי שתהיה אפשרות לאחרים להיכנס 

מבחוץ.   
ומלבד זה צריך להיזהר מאד מקלות ראש ודיבורים 
בספר  )ועי'  בבית  איתם  השוהה  האח  אותו  עם  מיותרים 

הנחמד אמרתו ארץ פי"ג ה"ג, ובספר הנחמד גן נעול פי"ב ה"ב(. 

עבודה ב'שירות לקוחות' לאשה
בשירות  לעבוד  לאשה  מותר  האם  שאלה:   

לקוחות?
תשובה: עדיף שלא תעבוד בזה, אלא אם כן מדובר 
בארגון חרדי תורני, שאין שם חשש לשחוק וקלות ראש 

המרגילים את האדם לעבירה.
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המחזיק אייפון ודומיו בלי סינון המותר ע"פ ההלכה

מפריד עצמו מכלל ישראל ח"ו
! ? ל א ר ש י ל  ל כ ם  ע ת  ו כ י י ש ה ת  א ד  ב א ל ע  ג ר ת  א נ ה ל  י ב ש ב ה  ו ו ש

הגה"צ ר' דוד  אבוחצירא 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"?




