
ושימתו  יוסף  של  בחניטתו  נחתמת  פרשתנו 
פטירתו  עם  כי  מספר  המדרש  במצרים.  בארון 
נתן פרעה את ארונו בתוך הנילוס, מתוך הבנה כי 
לצאת  ישראל  יוכלו  לא  שם  טמון  ארונו  עוד  כל 
ממצרים, משום שהשביעם "והעלתם את עצמתי 

מזה".

י).  (משלי  מצות"  יקח  לב  "חכם  בפסוק  כתוב 
משה  זה  לב'  'חכם  כי  במדרש  חז"ל  מסבירים 
ישראל  כל  עסקו  מצרים  יציאת  בשעת  רבנו. 
באיסוף כלי כסף זהב ושמלות, ואילו משה רבינו 
הסתובב בכל מצרים לחפש את ארונו של יוסף. 
רבנו,  משה  של  הגדולה  לב  חכמת  אותה  זוהי 
בזמן שכל ישראל עושים לביתם משה רבנו יוצא 
לגאולה,  האפשרות  בהשלמת  ועסוק  מפרטיותו 
"והעלתם  הצדיק  ליוסף  ישראל  שבועת  בקיום 
את  ימצא  רבנו  שמשה  מנת  על  עצמותי".  את 
ארונו של יוסף האריך הקב"ה ימיה של סרח בת 
בדבר  רבנו  משה  של  אזנו  את  שתגלה  אשר 

טמינת ארון יוסף בנילוס.

מכח ארונו של יוסף הצדיק יצאו ישראל ממצרים, 
ומכוחו גם חצו את ים סוף, כפי שאומר המדרש 
אותו  מפני  'נס  וינס"-  ראה  "הים  הפסוק  על 

שנאמר בו "וינס ויצא החוצה"'. 
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כוחו הגדול של יוסף הצדיק להתגבר על היצר, 
על הטבע החומרי של העולם הוא שעמד לו גם 
על  העולם,  של  החומרי  הטבע  על  להתגבר 

עוצמת זרימתו של ים סוף. 

יוסף לסייע לכל  כוחו הגדול של ארונו של  מנין 
מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  מסביר  ישראל?  כלל 
בספרו 'פרי צדיק' על הפסוק "ויחנטו אותו וישם 
בארון במצרים", שכל ישראל חנטו בעצמם את 
וכל  הצדיק,  יוסף  את  שייחדה  מתאוות  הטהרה 
הארץ'  'ערות  שנקראת  במצרים  שנותיהם 
הקפידו על חיים בטהרה גמורה. אותה הטהרה 
מצרים  של  הטמאה  הסביבה  על  וההתגברות 
הצדיק.  יוסף  של  צדקתו  מכוח  בהם  הוטמעה 
הכח הזה הוא שעמד להם לצאת ממצרים, מכל 
המיצרים המעכבים של החומריות הגסה, לבקוע 
את הים בעל העוצמה הגשמית, ולהיגאל גאולת 

עולמים. 

שבת שלום,

חיים אידלס
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עולה היה ר' אריה על יצועו רק בשעה שתיים לפנות 
ועוסק  בביתו  יושב  היה  בלילה  לילה  מדי  כמעט  בוקר. 

בהשכנת שלום בין איש לאשתו.

שאלתיו: "מדוע אתה נדבר עם בני הזוג לפגשם בביתך 
בשעות כה מאוחרות?". והשיבני: "יש משפחות שהופר 
בעיר,  המיוחסות  מן  משפחות  והן  הבית  שלום  אצלם 
ואף מחוצה לה, ובכדי שלא ירננו אחריהם שהמה באים 
בשעות  בנפרד  או  יחד  הם  סרים  כן  על  להתדיין, 
המאוחרות של הלילה, ולפעמים בשעת חצות. אך דא 
עקא, רבים המה הזוגות הנוהגים כן, כך שכולם מכוונים 

עצמם לשעת לילה מאוחרת...". 

(איש צדיק היה עמוד 101)



הלכה ומנהג
לאחר שהפסקנו לתקופה קצרה ללימוד הלכות חנוכה ותענית עשרה בטבת שעברנו זה עתה 

נשוב להלכות תפילה בהם עסקנו.

בטרם ניגש לפרטי הדינים של תפילת שמונה עשרה נעיר מספר הערות מקדימות לתפילה זו.

תפילת שמונה עשרה היא עיקר התפילה, וכל החלקים בהם עסקנו עד כה הינם מעין הקדמה 
לקראתה. תפילת שמונה עשרה כפי שאנו מתפללים היום נתקנה בידי אנשי כנסת הגדולה, 
ובהם כמה וכמה נביאים. וכמו שכותב הגאון רבי חיים מוולוז'ין (נפש החיים שער ב): "והמשכיל 
יבין מדעתו שלא לחנם הוצרכו לתיקון תחנה קטנה ותפלה קצרה כזו ק"כ זקנים ומהם כמה 
נביאים. אלא שהמה השיגו ברוח קדשם והשגת נבואתם העליונה ונהירא להו שבילין דכל סדרי 
דוקא.  התיבות  באלו  והתפלות  ברכות  מטבע  ותקנו  יסדו  לזאת  המרכבה.  ופרקי  בראשית 
ישכון אורה של כל תיבה פרטית מהם אשר היא נצרכת מאד  והשיגו איזה דרך  מאשר ראו 
לתיקון רבוי עולמות וכחות עליונים וסדור המרכבה". בשל כך עלינו לדקדק בנוסח התפילה 
ולאמרה מילה במילה באותיותיה ותיבותיה. והזהיר על כך מאד בעל ה'יסוד ושורש העבודה' 
שיש להיזהר שלא לבלוע את המילים או האותיות אלא לאמרן כמונה מעות, לאט לאט, בכדי 

שיעלו לרצון לפני אדון כל.

מכלל הדברים עולה שלא די במחשבה על המילים או קריאתן בעיניו בלבד, אלא עלינו להוציא 
את המילים בפינו, כפי שלמדו חז"ל מתפילת חנה, בה נאמר "רק שפתיה נעות".

כך  רם  בקול  הדברים  את  להוציא  שלא  להיזהר  עלינו  ממש  בפינו  המילים  הוצאת  עם  יחד 
שיפריעו למתפללים הסמוכים לנו, כפי שממשיך הפסוק המתאר את חנה בתפילתה "וקולה 
לא ישמע". והעירו המקובלים שאמירת תפילת הלחש בקול רם הוא מן הדברים שמעכבים את 
רם  בקול  למתפללים  מגולה  תוכחת  זה  ודבר  עליה.  קטרוגים  ומעורר  מלהתקבל  התפילה 

ומפריעים לשאר המתפללים בבית הכנסת.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

האם יש מקור לכך שישנה קפידא מצד נפטר על בן-משפחתו שלא פקד את קבר? והאם לאור 
הקפידא הזו נכון שלא יבוא עוד לעולם לפקוד את קברו?

הנושא הזה שנוי במחלוקת, מצד אחד היו שגיחכו על המנהג ואמרו שאין לזה מקור, כמו שהאריך 
בעל השואל ומשיב, הרב נתנזון זצ"ל, בספרו יוסף דעת (סימן שנ"ה). והוכיח זאת מכלב בן-יפונה 
שהשתטח על קברי אבות, עם כל זה שמעולם לא היה שם. וגם בשו"ת שם-משמעון (סי' ד') העיר 
כך מהזוה"ק (שמות דף טז.) שחמא הגיע לקבר אביו ליוואי אחרי י"ב שנה שלא פקד אותו ואביו 
שמח לקראתו. וכן ראיתי שבדברי יואל (ח"א סי' ק"ד) האריך לומר שאין שום מקור למנהג זה, ואין 

שום בעיה ללכת על קברי אבות גם אחרי הרבה שנים שלא היה שם.

והמקורות היחידים שידועים לי לאיסור הם המשמרת שלום (הלכות שמחות ערך ה') בשם הרבי 
מעניין  אמנם  שנים.  עשר  הקבר  את  פקד  כשלא  הקפדה  שיש  זי"ע  מצאנז  חיים  הדברי  בעל 
שהראייה היא מסיפור על כך שהד"ח ששמע שההקפדה היא על עשר שנים, ולא שהד"ח הביא 
לכך מקור או אסמכתא. אך הוא מוסיף שהד"ח עצמו באמת לא הלך לקבר אביו, וכן גם המהר"א 

מבעלז זי"ע לא הלך לקבר אימו, מכיוון שלא היו שם עשר שנים.

הדברים  את  מנמק  גם  שהוא  מ"ד),  (סי'  בריסק  מהר"ם  בשו"ת  נוסף  ברור  מקור  יש  אולם 
משום  וכן  ת"נ).  (אות  חסידים  בספר  כמבואר  להוריו,  הנייה  גרם  שלא  משום  היא  שהקפידא 
שאחרי תקופה שכזו הם יודעים בצער החיים ואינם יכולים יותר לפעול עבורם, וזה מאוד מצער 
אותם. רק שמסיים המהר"ם בריסק, וכך ראיתי גם בשו"ת תירוש ויצהר (סי' קמ"ו), שהיה מגדולי 
תלמידי הרבי הזקן מגור- בעל חידושי הרי"ם זי"ע, שכל ההקפדה היא כשהאדם יכול היה ללכת, 
אבל באדם שהיה אנוס אין מניעה להתחיל ללכת מעתה לקברי אבותיו. והוסיף שעל קבר של 
אדם צדיק גדול אין שום הקפדה, ואולי מהטעם שהזכרנו שהוא כן יכול עדיין לעשות טובה לחיים. 

ועוד כתב שיש לו קבלה מהד"ח זצל שיש לעשות שליח לנפטר ורק אז להיכנס לבית החיים.

ולחיתום הדברים נוסיף שאשה לא צריכה להיזהר בכל הדברים האמורים, כי מה שלא הלכה 
לבית החיים לפעמים הוא משום שכך כתוב בהלכה ולא שהמניעה הייתה מצידה ולכן אין לה מה 

לחשוש.

בברכה.
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