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חידושים נפלאים בפרשת השבוע ומועדי ישראל
מאת רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א מחה"ס "כרם יוסף"

ראש ישיבת המתמידים "אור התורה" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"ו

בברכת מרנן ורבנן מעתיקי השמועה ארזי הלבנון הגאונים הגדולים רבותינו ראשי הישיבות

הגאון הגדול מוהר"ר משה צדקה שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" והגאון הגדול מוהר"ר דוד כהן שליט"א ראש ישיבת "חברון"

"ותקבר שם מרים" (כ' א')
בגמרא עבודה זרה (כט ):דרשו שמת אסור בהנאה בגזירה שוה "שם" "שם" מעגלה ערופה .נאמר כאן
"ותמות שם מרים" ,ונאמר בעגלה ערופה "וערפו שם את העגלה בנחל" (דברים כ"א) ,מה עגלה ערופה
כקדשים שנא' "כפר לעמך ישראל" ,אף מת אסור הנאה .וכן נפסק
שנאמר בה כפ
בהנאה ,לפי
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מאת הצב"י רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א מחה"ס "כרם יוסף"

על מה סומכים הקברנים והחברה קדישא שנוטלים שכר על
התעסקותם במתים והלא מת אסור בהנאה?
ראש ישיבת המתמידים "אור התורה" ליומי דפגרא לצעירים מצטיינים ירושלים ת"ו

יישוב א'  -כיון שאסור בהנאה מותר ליטול שכר להתעסק כדי למעטו מהעולם בקבורתו
הפוסקים (חת"ס או"ח סי' קכ"ח בשם החוות דעת ועוד) כתבו לתרץ על פי מה שמצינו במסכת עבודה זרה (סג ):שאף
על פי שאסור להשתכר בשביל לעבוד ביין נסך ושכרו אף אסור כדאיתא במשנה (סב ,).אבל אם שכרו לשבור ביין נסך
מותר ותבוא עליו ברכה מפני שממעט האיסור מהעולם ,ושכן שנינו אין עודרין עם העובד כוכבים בכלאים אבל עוקרין
עימו כדי למעט את התיפלה .ועל כן גם בנידון דידן כיון שמת אסור בהנאה ועיקר התעסקות החברה קדישא היא
למעטו מן העולם ,שמכינים ומתעסקים בקבורתו ,לכן מותרין ליטול שכרם בזה .אך יש לפלפל בזה דלכאו' לא דומה
דין קבורת המת לדין לממעט בעבודה זרה ,דגבי מת אסור לאבדו ,ואדרבה צריך לשמרו .וכן דקדק בס' יהושע (או"ח
סי' י"ב) ,וגם יש לחלק בין יין נסך וכלאים שהם אסורים בחפצא ,דכל עניינם איסור ,משא"כ מת שאינו דבר אסור
לכשעצמו ורק אסור בהנאה ,ועוד יש להעיר שאין מתורץ בזה היאך נוטלים שכר על שמירתו.

יישוב ב'  -איסור השתכרות הוי דוקא כשנוטל דמים בעד מה שהלוקח ייהנה ממנו בדבר שאסרה התורה
בשו"ת חלקת יואב (ח"א סי' י"ז) מחדש שהאיסור ליהנות מאיסורי הנאה הוי דוקא כשנוטל דמים בעד מה שהלוקח
ייהנה ממנו בדבר שאסרה התורה לישראל ,כגון אכילה או רחיצה וריח ושאר הנאות ,אבל אם נוטל דמים עבור איסורי
הנאה לשורפם או ליהנות מאפרו ,בזה אין איסור כלל .והביא ראיה מהגמרא בבא קמא (צא ):שהזכרנו לעיל ,דשורי
הרגת נטיעותי קצצת חייב ליתן לו עשרה זהובים ,וקשה היאך מותר ליטלו וליהנות מאיסורי הנאה ,אלא על כרחך כיון
דנוטל עבור דבר מעשה היתר הרי זה מותר .ולכן גם כאן מותר ליקח שכר קבורה ,כיון שנוטל שכר על מעשה היתר,
וכתב שלכן מותר לעשות מלאכה בהקדש ,כיון שנוטל שכר עבור מה שמותר להבעלים עצמן ליהנות.

יישוב ג'  -גבי מת יש חיוב ומצוה להשתדל בקיומו היפך שאר איסורי הנאה
מרן הגרא"מ שך זצ"ל בספרו אבי עזרי (סוף הלכות אבל) מתרץ דנראה פשוט שאין שייך לאסור להשתכר אלא בשאר
איסורי הנאה ,שאם נאבדו או כלו מאליהם שפיר דמי ,ויצא ידי חובתו ,אבל גבי ההתעסקות במת אדרבה יש מצות
קבורה שמוטלת על האדם ,כלומר על הקרובים או על אחרים שיתעסקו בזה ,וגם אם אינו נוטל שכר .וממילא רוצה
הוא בקיומו על פי הדין שלא יאבד המת כדי שיוכל לקיים בו מצות קבורה ,ולכן אין שייך שום איסור במה שנוטל שכר
עבור הקבורה ,שהרי מחוייבים לשומרו כדי לקיים מצות הקבורה.
מתוך הספר החדש (רב מכר) "אשכול יוסף" – וראה שם עוד  5תירוצים וביסוד הדין אם מותר להשתכר באיסורי הנאה

מכתבים והצטרפות לאלפי מנויי "אשכול יוסף" keremyosef@okmail.co.il :פקס373-2-7333735 :

"ויבוא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דיברנו בה' ובך התפלל אל ה' ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם" (כ"א ,ז')

כיוצא בדבר אתה אומר "עשה לך שרף ושים אותו על נס והיה כל הנשוך וראה אותו וחי",
וכי נחש ממית או נחש מחיה?! אלא בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדין את
לבם לאביהם שבשמים  -היו מתרפאין ,ואם לאו היו נימוקים[ ,מסכת ראש השנה כט.].

בכח התפילה להחיות מתים וכל שכן לרפאות חולים
ולהינצל מציפורני מלאך המוות!
סיפור זה מלמדנו שוב את כח מעלת התפילה ,וכוחה הרב אשר עוצמתה רבה עד מאד ,ומפני כך השכילו וביקשו בני ישראל
ממשה רבינו שעל ידי תפילתו תעצר מכת הנחשים.
צא ולמד מדבריו המופלאים של התרגום יונתן בן עוזיאל בתחילת פרשת התוכחה (דברים כ"ח ,ט"ו) שבשעה שהחל משה
רבינו לומר את התוכחה ,צווחו ה אבות הקדושים מקבריהם "שמא יחובו בנינו ויעשה בהם כליה ולא יהיו זכויותינו מגינות
עליהם ולא יהיה אדם שיקום ויתפלל עליהם" ,ומבואר כאן דבר נורא שאפי' אם יחובו עד כדי שזכות האבות הקדושים לא
תעזור להגן עליהם ,מכל מקום תפילת אדם יחיד יכולה לעזור להגן על כלל ישראל .אם נתבונן קצת ,נראה שגם רוב ככל
עבודת הימים הנוראים שאנו מבקשים על חיים ופרנסה וכל טוב זה על ידי תפילה ,כפי שתיקנו ויסדו הקדמונים ,והוסיפו לנו
בתפילת עשרת ימי תשובה כמה וכמה בקשות ותחינות ,לבקש על חיים וכתיבה וחתימה טובה וכלכלה טובה וכל כיוצא בזה.
וגם עיקר עבודתנו בעצם ימי ראש השנה ויום הכיפורים היא בתפילה .ובעצם כל יום ויום מיוסדת עבודתינו על ידי התפילה,
שחרית מנחה וערבית.
וכבר אמרו רבותינו (ברכות י ).אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים ,והיינו על ידי תפילה,
הרי שבכח התפילה לרפא את החולים ,ואפילו להחיות את המתים ,וכמו שמצינו לחכמי הש"ס שהחיו מתים ,והיינו בכח
תפילתם ,שהיו מבקשים מהשי"ת והיה שומע את תפילתם.
ויש להביא בזה את דבריו הנוראים של השיטה מקובצת (כתובות קד ).שביאר בשם רש"י (מהדו"ק) מה שאמרו (שם
בגמרא) שבשעה שנפטר רבי ,הכריזו שכל מי שיאמר שרבי נפטר ידקר בחרב ,משום שאילו היו יודעים כולם שכבר רבי מת
לא ימשיכו להתפלל עליו שיחי ה ולא ימות ,כי על תחיית המתים לא יהיו מתפללים ומבקשים רחמים ,שאין דרך העולם
לבקש רחמים על מת שיחיה ,לכך אמר שאפילו אם רבי מת ולא ידעו המון העם שעדיין מת לא יגלו ,ומתוך כך ימשיכו כולם
להתפלל עליו בחזקת שהוא חי כדי שיחייה בתפילתם ,ועל ידי זה יקום לתחיה!
ואפשר שמטעם זה מצינו דווקא לרבי שהיה בכל ליל שבת קם מקברו והולך לביתו לקדש להם( ,כתובות קג .ועי' ספר
חסידים סי' תתשכ"ט) ,והיינו מפני שלא גילו מיד ש מת והמשיכו להתפלל עליו שיחייה גם לאחר שמת ,ואין תפילה שבה
ריקם ,ואותם תפילות שהתפללו עליו שיחיה מאז שמת ועד שנודע דבר מיתתו בעולם ,הועילו לו שיהיה לו כח לקום מקברו
בכל ליל שבת ולקדש לבני ביתו.
לאור הדברים האלה עלה בדעתי בס"ד לבאר עוד מה שמצינו בגמרא (סוטה יג ):שיש אומרים שמשה רבינו לא מת ,כתוב
כאן "וימות שם" ונאמר (שמות ל"ד) "ויהי שם עם ה'" ,מה להלן עומד ומשמש ,אף כאן עומד ומשמש .ואף על פי שמפורש
בתורה שמת ,ביארו המפרשים שמשה מת ומיד קם לתחיה .ולפי מה שנתבאר בדברי השטמ"ק יש לומר שמפני שמשה
רבינו הרבה בתפילה להכנס לארץ ולא ימות ,ממילא הועילו תפילותיו שיקום לתחיה.
ובספר מעבירין את רוע הגזירה (עמ' פ"ט) כתב שמדברי השיטה מקובצת יש סמך למה ששמע מהגה"צ ר' מאיר חדש זצ"ל
משגיח דישיבת "חברון" שהסבא מסלבודקה זצ"ל היה נוהג להתפלל בכל עוז אף כשנגמר הדבר אצל הרופאים וכלתה כל
תקוה ,ולא היה אצלו חילוק כלל בין מחלה למחלה ובין חולה לחולה ,ושכך הוה מרגלא בפומייהו דבני הישיבה "דהסבא
מוציא מציפורני מלאך המוות".
והנה רש"י (פרשת האזינו) מביא מהספרי שבשלושה מקומות נאמר "בעצם היום הזה" ,בנח (בראשית ז' ,י"ג) "בעצם היום
הזה בא נח" ,שהיו בני דורו אומרים אין אנו מניחין לנח להכנס לתיבה ,אנו נוטלין פטישים וקרדומות ומבקעים את התיבה,
אמר הקב"ה הריני מכניסו בחצי היום ,וגירה בהם אריות ודובין .במצרים נאמר (שמות י"ב ,נ"א) "בעצם היום הזה הוציא ה'",
שהיו מצריים אומרים ,אם ישראל יוצאין ממצרים נוטלין אנו סכינים וחרבות והורגים בהם ולא מניחים אותם לצאת ,אמר
הקב"ה הריני מוציאם בעצם היום ,וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .אף כאן במיתתו של משה נאמר "בעצם היום הזה",
שהיו ישראל אומרים אין אנו מניחים אותו אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו הים והוריד לנו המן והגיז לנו השליו והעלה לנו

שהיו מצריים אומרים ,אם ישראל יוצאין ממצרים נוטלין אנו סכינים וחרבות והורגים בהם ולא מניחים אותם לצאת ,אמר
הקב"ה הריני מוציאם בעצם היום ,וכל מי שיש בו כח למחות יבא וימחה .אף כאן במיתתו של משה נאמר "בעצם היום
הזה" ,שהיו ישראל אומרים אין אנו מניחים אותו אדם שהוציאנו ממצרים וקרע לנו הים והוריד לנו המן והגיז לנו השליו
והעלה לנו הבאר ונתן לנו התורה ,אין אנו מניחין אותו ליפטר מן העולם.
ומקשים כאן העולם קושיא גדולה ,בשלמא אצל נח מובן שהיו סבורים אותם רשעים בני דורו של נח שימנעו את נח להיכנס
לתיבה על ידי שיטלו פטישים וקרדומות ויבקעו את התיבה ,וכמו כן ביציאת מצרים היו סבורים מצרים שלא יתנו לישראל
לצאת מארצם על ידי שיטלו סכינים וחרבות ויהרגום  ,אבל כאן במיתתו של משה רבינו ע"ה צריך עיון גדול היאך יכולים בני
אדם למנוע מיתת אדם ,ואיך חשבו למנוע את מיתת משה?
אך נראה ליישב שישראל היו סבורים למנוע מיתתו של משה רבינו ע"ה בכח תפילתם ,על ידי שיהיו מתפללים חזק בכל
כוחם שלא יפטר  ,שכח התפילה גדול וחזק הוא לפני המלך היושב על כסא רחמים ,ומפורסמים דברי המהרש"א בקידושין
(כט ):שאביי גרם לרב אחא בר יעקב שיכנס לבית המדרש שהיה בו מזיק בעל שבע ראשים ,שהיה מזיק לכל מי שנכנס בו
ואפיל ו לשנים ביום ,כי סמך על כח תפילתו שעל ידה יצליח להרוג את המזיק ,ואין זה נס כי על ידי תפילתו ודאי יהרוג
המזיק.
ומצינו עוד בגמרא (עירובין נה ).דרש אבדימי בר חמא בר דוסא (דברים ל') "לא בשמים היא ולא מעבר לים היא" ,שאם
היתה בשמים ,צריך היה לעלות אחריה .וכך אנ ו מוצאים במדרש (דברים רבה מכת"י) שאפילו אם היו אומרים לך עשה
סולמות ועלה לשמים ולמד תורה אתה ראוי לעלות ,כל שכן שיש לך ללמוד בזמן שאין אתה עולה .ומקשים העולם שאם
היתה התורה בשמים היאך היה האדם יכול לעלות אחריה לשמים ,ללומדה שם?
ומתרץ הגה"צ רבי שמשון פינק וס זצ"ל בספרו נפש שמשון (התורה וקניניה עמ' מ"א) שאילו היתה התורה בשמים בכל
בוקר היינו צריכים לברך אשר קדשנו במצותיו וציונו לעלות לשמים ,ולהתפלל על כך מרבש"ע שיעזרנו לעלות לשמים
להשיג את התורה וללומדה שם ,ועל ידי זה היינו מצליחים לעלות ,והכל בכח התפילה!
ומידי דברי אודות כח התפילה ,אמרתי אספרה מעשה שבדידי הוה עם מרן פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל שעליתי לבית
מדרשו בליל שבת חוה"מ פסח ,להתברך מפיו ולהגיש לפניו את הספר "כרם יוסף" (מרן הגרי"ש שאל שאין עושים קניין
בשבת ,והשבנו לו כי כבר הקנינו מבעוד מועד את הספר אגב אחר שיזכה בו בשביל רבינו ,ונחה דעתו והתעניין בתוכנו של
הספר) .באותו מעמד ביקשתי גם ברכה למרת אימי תחי' שסבלה מאוד ברגלה ,ומרן הגרי"ש ביקש את שמה ושם אימה,
ומיד העתיר בתפילה חרישית מעומקא דליבא לרפואתה השלימה .וראה זה פלא ,מאז שבירך חדלו הכאבים ,עד כי כבר הנר
המערבי ,ומאז שעלה בסערה השמימה שבו לאימי שתחי' הכאבים כבראשונה.

מתוך הספר החשוב  -רב מכר
"שלהבת יוסף חי" על כל פרשיות התורה

בשילוב פרקי חיזוק סביב דמותו התורנית של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל

ובפרשתינו :פרק שלם על כח התפילה של מרן זצ"ל
(נשארה כמות מצומצמת ,הקודם זוכה!!)

ניתן להשיג את ספרי המחבר:

 ספר "אשכול יוסף" על התורה (למעלה מ 0011עמודים)
קושיות חזקות ותירוצים רבים על כל פרשיות התורה

 סדרת "כרם יוסף" על הש"ס ( 6כרכים):

 ,1ב"ק ,2 .ב"ב ,3 .גיטין ,4 .קידושין (שיעורים) ,'5 .סוטה ,6 .מגילה.

גיליון זה יו"ל לזיכוי אלפי ישראל ע"י האחים הנעימים
היקרים והחשובים אוהבי התורה ולומדיה מיחידי סגולה

כמר גדעון ניסים

ומר אהרן ניסים הי"ו

לברכה והצלחה להם ולכל ב"ב בכל מעשה ידיהם

בכלל הברכות ידידנו הנעלה שלומי ניסים
" יינא דיוסף" הסגולה לזיכרון " מעדני יוסף" ברית
מאושר
חייובה
למחזיקים
הגדול היא
עץ חיים
עבודת
ותומכיההיתה
עלי אדמות,
זצוקל"ה בימי
מילהשל רבינו
הרבות
בכל יום ובכל עת ,בכל צעד ושעל ,ובכל תחנותיו
" שלהבת יוסף חי" על התורה בשילוב פרקי חיזוק ויר"ש
התפילה אצלו אחת מן העבודות הנעלות ביותר.
מוקדש לע"נ הוריהם היקרים:
גבאי אוצה"ס בישיבות הק'' מוזמנים ליצור קשר לקבלת ספרים בתרומה
סאלם אליה בן מסעודה ז"ל נוריה בת גורג'יה ע"ה
 ניתן להשיג בנקודות המכירה של מכון "כרם יוסף" בכל רחבי הארץ:
נוריה ז"ל
ניסים בן
אחיהם היקר
מעומק ליבו
התחנן וזעק
בתשובה,
ולע"נ שיחזרו
רבינו האיר עיניהם של ישראל בתפלותיו ,ביקש רחמים על פושעי ישראל
הי"ו

לבירורים  450-40-6444004או 40-5303504-

אחדה.
עלנ.כלצ .ב.
התורה שימשיכו ויצליחו בשקידתם ותורתם .וכן ת.
באין מענה נא להשאיר הודעה
ואחד שביקש ברכה או
הקדוש על שומרי הגחלת ולומדי
והטהור בקע רקיעים ושידד מערכות שמים .הקיש על שערי רחמים ונפתחו לו!.
עצה ותושיה ,בקולו הזך
ל
ירושלים :יפה נוף צומת בר אילן,
אור החיים סנטר מאה שערים ,ויסבקר מול פיצה אורי גירסה מול שטיבלך זכרון משה,
ולדמן בבהמ"ד בעלזא ,שנקיס רח' פתח תקוה .הפצת ספרי קודש רח' דוד  1שכונת הבוכרים

התפילה אצל רבינו היה ממש ככלי מלחמתו ,בכל פעם שכאב לרבינו מפני צר המציק ,רודפי הדת ובעלי תחבולות ,לא

 סובב על כל פרשיות התורה 

 8רעיון מיוחד ולצידו באותו עניין פרק מרתק מחיי רבינו
בין הפרקים :ענוותנותו  /מידותיו /זהירותו בכבוד ת"ח  /זהירותו בכבוד אשתו  /אהבתו לתורה,
שקיעותו בתורה  /התמדתו בימי בחרותו  /בימי מלכותו  /גודל עיונו ובקיאותו / ,יראתו,
מידת האמת שבו  /אצילותו  /התנזרותו מכסף  /בריחתו מכבוד  /מלחמתו בבתי משפט,
פועלו לחינוך ילדי ישראל  /שתדלנותו להקמת עולם התורה בדורנו  /פועלו לטהרת ישראל,
חכמתו ותבונתו  /כח השפעתו  /מהפכותיו הרוחניות  /הצלחתו בכל מעשיו  /ועוד  32פרקים!

 מאות סיפורים ,עובדות והנהגות שטרם ידועים 54 ...פרקים!  700עמודים!

 8להשיג ברשתות הספרים" :אור החיים" ו"יפה נוף" בכל רחבי הארץ
י-ם :ספר הספרים צומת בר אילן ,הפצת ספרי קודש רח' דוד  1ש .הבוכרים ,בצלאל ספרים ,וכן בכניסה למוסיוף
ספרי מאה שערים רח' מאה שערים  ,15אור החיים סנטר מאה שערים ,משרד ישיבת "פורת יוסף" גאולה

ב"ב:משפ' שבתאי רח' ר' עקיבא  44פינת הרב קוק) ,מעל סלקום( 9) 03-5796146 ,באינטרקום( תל אביב:מש' סימן טוב ,רח' אלוף משה בריל 077-7812812 ,22
ביתר :משפחת סימן טוב ,רחוב בן זכאי  02-5808831 - 7קרית ספר :משפ' שחמורוב מסילת יוסף  4ק"ג052-7606856 ,
אשדוד :משפ' כהן רובע ג' רח' האדמו"ר מבעלז  052-7191877 ,5/25טבריה:צרכנית הרמב"ם ליד השטבילך ,טבור הארץ .26
נתניה :משפ' ארביב ,הפורצים  ,10/2אשקלון" :מוריה" רח' העבודה  28חו"ל :בעייגלאיזן

02-5373570לכבוד מרן!
מחיראו:מיוחד
הספר היחיד על מרן ללא פוליטיקה! z
עשרות נקודות מכירה נוספות בכל רחבי הארץ 054-84-60007/8 -
מתוך הסכמת מרן ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה

שליט"א

"ויש בזה חיזוק גדול ,ודבר
גדול הוא ,ובודאי יש מזה נחת
רוח גדולה למרן"...

מתוך הסכמת מרן הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף

שליט"א:

"החידושים על הפרשיות ראויים
לאומרן על שולחן שבת ,ויחד עם זאת
להזכיר את זכרו של מרן מתוך אותן
המערכות שכתב המחבר"...

העúון מופץ באúפי עותקים בארץ ובעוúם

מוקדש úע"נ מור אבי רבי משה אלפסי בן עישה ז"ú

אין לקרוא את העלון
בזמן התפילה וספר תורה

כניסת שבת91:91 :
שקיעה15:91 :
צאת השבת93:09 :
רבנו תם41:12 :
לפי אופק נתיבות
שבת שלום ומבורך

העלון נתרם לעילוי נשמת

שמחה בת נעימה לבית משפ‘ כהן

-

-

האם מותר לחבר כובע

צמר למעיל פשתן

-

על ידי רוכסן

-

-

-

,970-009-77-09
,
,#

"קַ֣ח ֶאת-המ ֶטֶּ֗ה וְ ה ְקהֵ֤ל ֶאת-
ָ ָֽהע ָדה֙ א ָתה֙ וְ א ֲָֽהרַ֣ן ָאח ָ
ִ֔יך
וְ דב ְר ֶתֶּ֧ם ֶאל-ה ֶסֶּ֛לע ְלעָֽינ ֶיהֶ֖ם
ימָ֑יו( "...כ ,ח)
וְ נָ תַ֣ן מ ָ

מדוע כאשר העם חנו ברפידים והיו
ית
צמאים למים ,ה' אמר למשה" :וְ ִהכִ ָ
ַבּצּור"  ,ואילו כאן נאמר" :וְ ִד ַב ְר ֶּתם ֶּאל
ַה ֶּס ַלע"?
-

–

-

’
,

*2

א .זה קורה ,אצל אהרון בנפרד,
אצל משה על-יד ,ואצל מרים-
מיד!
ב .פירוש רש“י שכותרתו
שווא נע) :או ש-ש ,או ש בגלל ש!...

(הש‘ בניקוד

ג .בפרשה תנו דו“ ח ,על פירוש
”קצר“ שהוא ארוך!
ד .לכו אל המקום הזה בפרשה,
וקראו שמו בהפטרה.

–
-

-

העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל .שלחו מילת
”הצטרפות“ ל-
לתגובות תרומות הארות והערות250-4578757 :

שאלה לדיון  :ראובן קנה לבנו מעיל גשם,
ומסרו לבדיקת שעטנז .במכון אמרו לו שאין
במעיל כלאים שכן אין בו צמר ,אולם בבטנת
המעיל הכניס התופר פשתן לחיזוק .והנה לבנו
של ראובן יש כובע צמר שנועד להגן על הראש
ועל האזנים מן הקור ,אולם ראובן מכיר את בנו
שהוא עלול לאבד את הכובע מכיון שאינו
מחובר למעיל ,ולכן הוא רוצה לחבר את הכובע
אל המעיל ע“ י רוכסן ,אלא שהוא מסופק האם
יש איסור כלאים בדבר מכיון שהמעיל יש בו
פשתן והכובע הוא של צמר ,או שמכיון שאין
כאן חיבור גמור אין איסור בדבר?
תשובה  :הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי
שליט“ א אמר לי שראוי להחמיר בדבר .והגאון
רבי יעקב מאיר שטרן שליט “ א אמר לי שכבר
עמד על כך בספרו אמרי יעקב סימן קכט ,וצידד
להקל בדבר ע“פ מש“כ הרמ“א ביו“ד סימן ש ס“ג
וז“ל :וכן מותר לחבר בתי זרועות.
של צמר שיש בהם קשרים ,או קרסים בבתי
נפש של פשתן שיש בו נקבים ,ומכניסים
הקשרים או הקרסים תוך הנקבים ,הואיל והם
רפויים ויכול להוציאן משם באצבעו וא"צ לקרוע
הנקבים ,אף על פי שמניחן כך תמיד .אבל אם הם
אדוקים כ"כ שא"א להוציאן משם בלתי קריעת
הנקבים ,הוי חבור ואסור ,ע"כ .וא"כ ברוכסן
שניתן לפתיחה בקלות ,וגם עומד לכך שהרי
לצורך זה עושים את הרוכסן שיוכלו להסירו
משם בכל עת שירצו ,א"כ לא חשיב כלאים.
וכן הסכים הגאון רבי מנדל שפרן שליט"א,
ואמר לי שהאיסור בשני בגדים המחוברים זה לזה
הוא רק כשאינו יכול לפשוט את האחד בלי
לפשוט את חבירו ,אבל בנידון דידן יכול לפשוט
את הכובע לבד ע"י פתיחת הרוכסן .ועוד,
שבכלאים בעינן ב' תכיפות כמו לענין שבת ,וכמו
שכתב הרמב"ם בהלכות כלאים פ"י הכ"ד ,וחיבור
ברוכסן לא חשיב ב' תכיפות לא לענין שבת ולא
לענין כלאים .וכן כתב בספר שמירת שבת
כהלכתה פט “ ו סע “ ד בשם הגרש “ ז אויערבאך
זצוק“ ל ,והביא שם שדעת כמה פוסקים להחמיר
בדבר ואינו יודע טעמם.

ניתן לשלוח גם בפקס28-7775842 :

לע"נ :מו“א רבי משה בן עישה ,עישה בת חנינה ,חדווה בת מיכל מסעודה ,מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה ,ר'
יצחק בן שושנה חמשנה ,ישראל אפללו בן איז'ה ,יאיר עידן בן יעקוטא תחי' ,מקיקס בן שקלילה ,הרב אברהם
ביתאן בן ברקא ,אמנון בן יחיא פנחס ,ר‘ אליהו איטח בן עזיזה

לזב"ק :אילה יסכה
בת יפה ,איילת עליה
בת אסתר.

להצלחת :שירה  ,נועה
ויהונתן אביחי בני שני,
טליה ותאיר בת רחל ,תאיר
ערביה בת דינה ז‘ינה.

להצלחה בריאות
ופרנסה טו‘ :א“מ
יפה בת וורדה תחי‘.

אריכות ימים ובריאות
איתנה :כ“ק האדמו“ר עט“ר רבי
ברוך בן הרבנית מרים שליט“א

חנוך לנער
מה על ההורים ועל
המחנכים לזהות בחניך? מה
עושים אם החברה מנצלים
את החניך? | קראו

הרך שזה עתה נולד ושוכב בשלוה בעריסתו ,מונח
בו תכונות רבות שעדיין אין אנו יודעים מה הם .שהרי
כמו שאין פרצופיהם שוים כן אין תכונותיהם שוים ,יש
אדם שמטבעו הוא עקשן ללא פשרות ,ויש אדם
שמתגמש מאוד מהר .יש שהוא קמצן ויש פזרן .יש
אדם שקר מזג מטבעו ללא שום רגשות ,ויש מדי
רגשן שהשכל אינו שולט בו כלל וכו' וכו' .תפקידינו
לדעת לנווט את הבן שבתכונות שבהן הוא נולד שידע
להשתמש בו בצד החיובי שבו .דהרי אוי לאדם
שעקשן מדי גדול ,ומצד שני אוי לאדם שאין הוא
יודע לעמוד כלל על שלו .אוי לו לאדם שקמצן גדול,
אבל גם אוי לו לאדם שפזרן מדי גדול .אוי לו לאדם
שאין לו שום רגש ,ואוי לו לאדם שכל כולו רגש בלי
שכל .וכן בכל מידה ומידה צריך לדעת את המינון
הנכון שצריך להשתמש בה.
תפקיד ההורים והמחנכים לדעת לזהות את התכונות
שיש לחניך ,ובתכונות האלו לחנך אותו להשתמש
בכלים שחנן אותו הקב"ה בצד החיובי שבו .בספר
'חינוך למעשה' מביא שאדם שאינו יודע להגיד לשני
'לא' ,אינו יודע גם להגיד ליצר הרע 'לא' .שאדם
(שחושב) שהוא נימוסי מדי ,וכל בקשה שמבקשים
ממנו הוא עושה ,אפילו שזה קשה לו מאוד ,ובתוך לבו
מאוד מפריע לו הדבר שמנצלים אותו ,אבל אינו יודע
להגיד את ה'לא' ,ולהסביר שזה מאוד מכביד עליו
הדבר( ,זה דבר בכלל מסוכן ,שבסופו של דבר כבר לא
יוכל להתאפק ואז יתפרץ באופן לא נעים) ,גם שנמצא
בחברת אנשים שלא מתנהגים כמו שצריך ומאוד
מפריע לו ,לא יהיה לו את הכוח להגיד אני לא מעוניין
בזאת ,ולברוח מהם כמו מאש.

וכן כמובן שגאווה זה מדה מגונה ביותר ,ואדם
שלקוי בזאת מרחיק את רגלי השכינה ממנו ,ומצד שני
מי שאינו מחזיק כלל מעצמו ומרגיש שהוא לא שווה
כלום ,אותו אדם לא יהיה לו את הכוחות לקיים מצוות
ומעש"ט ,כמ"ש במשנה (אבות ,ב' ,י"ג) 'אל תהי' רשע
בפני עצמך' ,והרמב"ם מבאר :אל תחזיק עצמך כרשע
שמתוך כך אתה יוצא לתרבות רעה .שידוע כי הבסיס
לעשיה שלילית נובעת מתוך ראיה עצמית שלילית,
ולהיפוך הבסיס לעשיה חיובית נובע מתוך ראיה
עצמית חיובית.
וכן לגבי אכילה ,אוי לו לאדם שתאוות האכילה שבו
מעבירה אותו על דעתו ,ומחפש כל פעם רק את
הדברים הטעימים ביותר ,ושש כמו על שלל רב
שרואה דבר טעים ,אבל גם אדם שאין מעניין אותו
כלל אכילה ,ליהנות מסעודת מצוה ומאכלי שבת ,אדם
כזה גם לא ידע לכבד אורחים.
וכן בעניין ה'רגש' שזה דבר נפלא ,כמו בתפילה
שמתפללים ברגש הלב ושרים זמירות מתוך רגש,
ואדם כזה בד"כ גם יש לו רגש לחברו כשרואה את
חברו בעת צרה ,ומנסה לעזור בכל מה שביכולתו,
וכמובן שיש לו רגש לבני ביתו ,ומצד שני מי שמדי
רגשן אין לו יום ולילה ,מרוב צער ועגמ"נ ואינו יכול
לתפקד בצורה כזאת ,וכמובן כשרואים אצל החניך
שהוא רגשן ,צריך מצד אחד לעודד אותו ולשבח אותו
על האיכפתיות שיש לו לזולת ,אבל גם ללמד אותו
שא"א לעצור את העולם ,וצריך להשליט את המוח
על הלב ,לאחוז בדרך הנכונה ,להרגיש את הזולת בלי
שיפריע לתפקוד היומיומי.
צדיקים אמרו שהקב"ה לא ברא מדה שזה רק
לרעה ,כגון תאווה שזה נראה לכאורה דבר שלילי,
אבל אפשר להשתמש בה לדברים רוחניים ,שצדיקים
היה להם תאווה לתפילה וללימוד התורה ,וכן קנאה יש
בה מעלה כמו שחז"ל אמרו 'קנאת סופרים תרבה
חכמה .וכדו' ,וכן הכבוד יש בה את מעלת כבוד
התורה רבו ,ורק צריך להפוך את כל המידות לטוב.

’

‘

דרשו
היתה זו שעת לילה מאוחרת ,כשהרב רבי
אהרן טויסיג שליט"א נופף באצבעו למוניות
מזדמנות ,מחפש מי יוכל להשיבו לביתו אחרי
פגישה ארוכה שהתארכה עד השעות הקטנות.
אחרי כמה דקות ,נעצרת לידו מונית בחריקת
בלמים ” .ערב טוב אדוני הנהג הנחמד!” פותח
הרב טויסיג בכניסתו ” ,התואיל לקחתני לבני
ברק?''
הנהג מסמן לו להתיישב,
ובמקום להגיב – פותח בצהלות
שמחה ” :בורא עולם! הידד כי
שמעת את תפילתי! ” ,ושב וחוזר
על הודאתו להשם על תפילתו
שהתקבלה .הרב תמה ושאל:
” ידידי הנהג ,ניחא כי התקבלה
תפילתך ,אך מה אתה חוגג… מה
כבר קרה?''
” כבוד הרב! ” ,השיב הנהג,
” התפללתי לפגוש מישהו כמוך.
אנ י כבר רו צה ללכת הב יתה
לישון ,אבל עדיין לא מסוגל…”
” למה? לא היו נוסעים? לא
הגעת לפדיון היומי הדרוש? ” -
מתעניין הרב בחום ” .היו גם היו,
או הו  ,ה י ו הר בה … מש מו נ ה
בבוקר ,כל היום עלו נוסעים.
תסיע אותי מכאן לשם ומשם
לכאן ,מהרצליה לרמת גן ומשם
לתל אביב וחזרה … אבל אני החלטתי שאני
לא יורד מהמונית עד ש…”
הנהג ניגב דמעה סוררת ,והמשיך ” :כל
הנוסעים עלו ,אמרו כתובת ,שילמו וירדו.
הרגשתי שקוף ,כמו אויר .חיכיתי למישהו
שיציל אותי ,שיגיד לי מילה – תודה ,מה
שלומך ,ערב טוב ,בוקר טוב ,משהו… החלטתי
שאני לא יורד מהמונית עד שמישהו כזה יגיע,
ויהי מה! התפללתי לבורא עולם ,התחננתי
שיעלה מישהו ,שרק יגיד לי ערב טוב וזהו…
ואז עלית ,ואמרת 'ערב טוב'  -תודה אבא
שבשמים ,תודה ששלחת לי את הנוסע הזה!“-
שב הנהג וצהל ,מוחה את דמעות הכאב
בדמעות אושר...
בינתיים הגיעו לבני ברק ” .אני נותן לך
מתנה ” ,אמר הנהג ” ,בהוקרה על המילה
הטובה .מחר אני מניח תפילין – בפעם השניה
מאז יום הבר מצוה…“
היה זה בתחילת חודש אדר ,ואחר כך
חלפו כחודש וחצי .במוצאי יום א' דפסח ,צלצל
הטלפון בביתו של הרב טויסיג ” .כבוד הרב”,
אמר קול מוכר ” ,זוכר אותי ? אנ י אלון ,
מהמונית!''
” ערב טוב לנהג המונית הנחמד “ ,משיב
מיד הרב'' ,בוודאי שאני זוכר .אתה שצהלת על
קבלת תפילתך ,נכון?''
” כן ,זה אני “ ,אומר הנהג ועובר ישירות
לנושא לשמו התקשר ” ,שתדע ,כבוד הרב,
שמיום המחר של אותה נסיעה ,כל יום אני

מניח תפילין ,כל יום ,רק כדי לשמח אותך כמו
ששימחת אותי … לפני יומיים ,בערב פסח,
החלטתי שמי שמניח תפילין חייב גם לערוך
סדר ,אחרת זה לא מתאים… השנה זו היתה
הפעם הראשונה בחיי שערכתי סדר,
והתקשרתי לבשר לך!''
” כל הכבוד ” ,קרא הרב טויסיג בהערכה
רבה” ,בשביל זה התקשרת?''
” מה פת או ם ? ”  -הש יב ה נהג
מיניה וביה'' ,התקשרתי כדי
לשמ וע שוב את ה 'ערב טוב
אדוני הנהג הנחמד…”
מילה טובה אחת ,איכפתיות
אמיתית מעומק הלב לכל מי
שבסביבה -יכולה ליצור מהפך,
לשנות חיים של אנשים ,להוליך
אותם לקוממיות רוחנית.
איכפתיות ,זה הסוד בין אב לבן,
בין מחנך לתלמיד ,וגם בין איש
לרעהו .אנחנו הולכים ברחוב,
סביבנו פוסעים אנשים – עם
קצת איכפתיות נוכל לחייך
לפלוני שלא שפר עליו גורלו,
לומר מילה טובה לאלמוני
המצפה לה כמו לטללי תחיה,
לעודד ולחזק לב נשבר ,ולעולם
לא נדע מה ההשלכות וההשפעה
החיובית.
כולנו יכולים .רק להיות איכפתי לזולת,
רק זה!
אם אדם היה יודע מה מילה קט נה
מסוגלת לעשות ,הוא לא היה אומר רק מילה
אחת אלא גם תוספת מעבר לכך.
לפני כמה שנים היה בחור שלא כל כך
’התחבר‘ ללמוד ,והחל לצאת עם חברים רעים
ויצא לבלות ולרעות בשדות זרים ,לא עלינו.
הבחור תכנן לעזוב את הישיבה לצמיתות,
אך בוקר אחד הוא שינה את מחשבתו ,ובא
והודיע לראש ישיבה שהוא מעוניין להמשיך
בישיבה ולשנות את צורתו ולחזור אל התורה
הקדושה.
כש ר אש ה יש י בה ש א ל אות ו ל פש ר
תשובה זאת ,אמר לו אותו בחור דבר מרגש:
” את האמת ,כל מה שהלכתי ויצאתי למקומות
אסורים זה רק בגלל שפה בישיבה אף אחד לא
מתייחס אלי ,אני עובר ליד בחורים ואני מרגיש
אוויר! אני יושב בבית מדרש ,מתחיל ללמוד
ופתאום החברותא נעלם לאיזה פינה בבית
מדרש ,מוסתרת ממני ,ועוד כמה וכמה
תיאורים.
הי ו ם בב וק ר שהלכת י ליטול יד י י ם
לארוחת בוקר היה בחור צדיק שסדר לי את
הצווארון של החלוצה ואמר לי ” :בחור חשוב
כמוך אסור שהצווארון של החולצה שלו יהיה
מקופל ,זה לא ראוי ולא מכובד“.
כמה מילה אחת קטנה ,או אפילו לא מילה
רק מעשה -גורמים לשינויים אדירים בחיים!!

”כבוד הרב!”,
השיב הנהג,
”התפללתי
לפגוש מישהו
כמוך .אני כבר
רוצה ללכת
הביתה לישון
אבל עדיין לא
מסוגל…”

באפשרותיכם
לזכות את הרבים
ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם
או מכיריכם
סיפור מחזק
שלחו אלינו בית
’אור השבת‘

רח‘ חזני  3311\4נתיבות
ולציין עבור ’אור
השבת‘

’

‘

או בפקס:

80-7743098

רבי יצחק דוד גרוסמן שליט“א

כותב רבי נחמן מברסלב זי“ע ,על עוצמתה
וגדלותה של השירה ” :וכשהלב מן השירה
מתמלא ,ומשתוקק אל ארץ ישראל ,אור גדול
אזי נמשך והולך ,מקדושתה של הארץ עליו,
ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב“.
לאחרונה אחד מבעלי-המנגנים הידועים
סיפר על מעלת הניגון ,שהיה אחד שחלה ל“ע
במחלה והיה צריך לעבור ניתוח ולא הצליחו
להרדים אותו למעלה משעתיים.
אותו בעל מנגן התקשר לחולה
והתחיל לשיר לו בטלפון תוך כמה
דקות הוא נרדם!
מספר הגאון רבי יצחק דוד
גרוסמן שליט “ א ,רב העיר ’ מגדל
העמק‘:
ביום חמישי לפני כשבועיים
נחתי בצ ‘ נגדו ,העיר החמישית
באוכלוסייתה ברפובליקת סין.
למעלה מ –  41מיליון איש גרים
בעיר המשמשת כבירת מחוז סצ‘ואן
ורק מאתיים מתוכם יהודים ,חלקם
עדיין לא זכו לשמור תורה ומצוות
וחלקם עושים צעדים נרחבים
ליהדות.
לפני כחמש שנים נסע נכדי
הרב דוב בעריש הניג שיחי‘ יחד עם
רעייתו להקים שם קן של יהדות
במצוות הרבי מחב “ ד .הם הגיעו
למקום שהיה מדבר שממה ברוחניות .לא
הייתה פעילות יהודית בכל האזור ,והם קמו
והקימו לתחיה את יהדות סין המפוארת,
כשביתם ובית חב“ ד משמשים כתובת מרכזית
לכל דבר שבקדושה לאורך מאות הקילומטרים
שמקיפים אותם.
הוא דואג לליל סדר יהודי ולאוכל כשר,
להתאספות שבתית ולמקווה טהרה ,להנחת
תפילין ולקריאת התורה .ובעיקר משמשים הוא
ורעייתו כותל ואוזן קשבת למצוקותיהם,
לבטיהם ותהיותיהם של יהודי המקום ,כמו גם
למטיילים הרבים השוהים במקום ורואים בהם
אישי שיח ושותפי סוד.
כשהגיעה שיחת הטלפון מנכדי היקר כי
נולד להם בן למזל טוב ,החלטתי לנסוע
להשתתף בשמחת הברית והשלום זכר .מתברר
כי מלמעלה מאלף שנה לא נערכה ברית במחוז.
זה מאורע היסטורי לכל הדעות.
הנכד ששמע על בואי מיהר לפרסם על
השלום זכר ותפילות השבת שיערכו ברוב עם
בבית הכנסת וקרא למטיילים הרבים להשתתף
בשבת הקרובה.
מטייל אחד לא שמע ,רועי .הוא היה בדרכו
לקונמינג’ ,עיר האביב‘ כפי שנקראת ,המרוחקת
מרחק רב מצ‘נגדו .במהלך נסיעתו מקפיד רועי
להשתמש אך ורק בטרמפים .וכך הוא מדלג
ממקום למקום בטרמפ וממשיך במסעו.
ביום רביעי ,לפני כשבועיים ,בעודו נוסע
בטרמפ ,מודיע לו בעל הרכב כי אינו יכול

להתקדם היות ויש עבודה בכבישים ולכן נאלץ
לעשות דרכו חזרה ולפנות לאפיקים אחרים.
רועי ,מבלי לחשוב הרבה ,ביקש לרדת ולעשות
את הדרך רגלית אל עבר העיר .הוא רק לא
שיער נכון מה המרחק.
כבישי העפר לא הטיבו עם רועי ,ולאחר
שעות ארוכות של הליכה רגלית ,הבין כי טעה
בדרכו .באופק לא נראה קצה יישוב ,הוא
בטבורו של יער עבות ואין מוצא
לכאן או לכאן .ואם היה חסר
משהו ,לא הייתה קליטה
סלולרית באזור ,שהיה בלתי
מיושב.
הוא התיישב על אבן ונח מעמל
הדרך .הייאוש כרסם בו ,אין כאן
נפש חיה ואולי רק חיות טורפות.
הוא החל לבכות ובמוחו החלו
לרוץ אינספור תמונות בלהות
אותן ראה בחייו ועליהן שמע
מחברים.
בעודו משחזר את מסלול חייו
נזכר לפתע בבית ספר בו למד
בנערותו בירושלים תיכון
’הימלפרב‘ הדתי .באחד הימים
נסעו תלמידי בית הספר למגדל
העמק וביקרו בביתי .הוא לא
זכר הרבה ממה שנאמר ,אבל
הוא כן זכר את השיר אותם
למדתי אז:
” מה שהיה היה ,העיקר להתחיל מהתחלה.
אבא תחדש אותי לגמר י ,תדליק ל י את
הנשמה“.
וכך יושב נער אבוד באמצע שומקום,
מרוחק מביתו ומידידיו אלפי מילים ושר מילים
אותן שמע לפני למעלה מעשור” :אבא תחדש
אותי לגמרי תאיר לי את הנשמה “ .הוא שר
והתרגש מהמילים וכמו רקד באמצע המדבר .זו
הייתה תפילה מעומק ליבו לנוכח מצבו
העגום...
בליל שבת ,בעוד אנו יושבים לסעודת
שבת משולבת בשלום זכר ומדברים על שגב
קדושת היהודי והניצוץ שבו שאינו הולך ריקם,
לפתע נכנס תרמילאי מאובק כולו וחלוש .כן,
זה היה רועי.
מתברר כי ריקודו בלב המדבר חולל
פלאות .מנהל עבודה באתר בנייה מרוחק נסע
בדיוק באזור וכששמע קול שירה מיהר לבדוק
מי נמצא שם .הוא הלך על פי הקול וגילה צעיר
ישראלי מותש וחלוש ,שר ומרקד .מה מעשיך
כאן? התעניין האיש ,ורועי סיפר לו את
מצוקתו.
הוא חמל עליו ולקח אותו -בטרמפ כמובן-
לבית חב “ ד בצ ‘ נגדו .רועי נכנס ולא האמין
למראה עיניו .עשרות צעירים גדשו את הבית,
וליד שולחן הכבוד ראה את מי שלימד אותו את
שיר האמונה וההצלה לפני למעלה מעשור
שנים .כי הקב“ה שומע תפילת כל פה.

”וידבר ה‘ אל משה ואל אהרון לאמר:
זאת חוקת התורה אשר צווה ה‘ לאמור
דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה
אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא
עלה עליה עול“ (במדבר יט)

בעודו משחזר
את מסלול חייו
נזכר לפתע
בבית ספר בו
למד בנערותו
בירושלים
תיכון
’הימלפרב‘
הדתי

שבﬨ שלו>ם ומבורך

‘

’

מסופר כשהיה הגאון רבי שלום מרדכי הכהן זצ “ ל הרב דברזאן אברך צעיר לימים נדבק
במחלת הטיפוס הנוראה ,והגיע עד שערי מות ,אחיו הגאון בעל ה“שושנת יעקב“ זצ“ל נסע
לרבו הקדוש רבי יצחק איזיק מזידיטשוב זצ''ל בעל ''ליקוטי מהרי''א'' להעתיר לרפואה ,אמר לו
אל תפחד כלל וכלל סע אליו ואמור לו כי שמו שלום ,ויהיה שלם בגופו בתורתו ובממונו ,עשה
כן ,ואכן החל האח להתאושש ושב מעט מעט לאיתנו .בקומו ממחלתו סיפר שבתוקף המחלה
נדמה לו שהיה נוכח במשפטו בבית הדין של מעלה ,וסנגורים וקטגורים משמיעים דברם ונגזר
דינו למיתה ,מסרו את נשמתו לשליח שיצא עמה לדרך ,לפתע הגיע שליח ודרש שיחזירוהו
לבית המשפט.
החזירוהו וראה שם אדם ומראהו כמלאך אלוקים ,ושאל מדוע חייבו את האברך זה בדין הלא
מתמיד הוא בלמודו יומם וליל ,ענה אחד המקטרגים ,וכי לכך לימוד יקרא הנה אפיח רוחי בפי
ואפריח את כל למודו.
נענה אותו קדוש בכעס ,האם גם ''בתקופתינו'' תבחנו כל אחד שלומד כיצד הוא לומד ,האם גם
בתוקף הצרות והגלות תדרשו לימוד לשמה בטוהר הכוונה ,קבל בית הדין את דבריו והמחלה
חלפה.
סיפר לו אחיו שהרבי מזידטשוב ברכו ברפואה והבטיחו בהחלמה מלאה ,רצה רבי שלום מרדכי
לנסוע לזידיטשוב ולהודות לרבי על ברכתו ותפלתו ,בבואו ראה את הרבי לראשונה והתעלף ,כי
היתה זו צורת פני המליץ שהכריעו לחיים בעולם העליון( .מהקדמת בנו לספר תכלת מרדכי)
מעשה בעשיר שהקריב לפני הכהן שני יונים .כשראה אותו הכהן ,אמר לו ,הקרבן הזה אינו
שלך .הלך לביתו והיה עצוב .אמרו לו אחיו ,למה אתה עצוב? אמר להם ,שהכהן לא הקריב את
קרבני .אמרו לו ,ומה הוא? אמר להם ,שני יונים .אמרו לו ,והרי זה של עני ,ולא שלך! שהרי כתוב,
ואם דל הוא ואין ידו משגת וגו' ,אלא הקרב קרבנך .אמר להם ,ומה הוא?
אמרו לו ,שור אחד .אמר להם ,ומה כל כך חמורה מחשבת החטא? נדרתי שלא אעלה על לבי
מחשבת חטא .משם והלאה מה עשה? כל יום התעסק בסחורה ,ובלילה היה ישן .כשהתעורר,
היה קורא לאחיו ,ולמדו אותו דברי תורה ,והיה לומד עד שיעלה היום ,ונמצא שלמד תורה ,והיו
קוראים לו יהודה האחר .יום אחד פגש בו רבי ייסא סבא ,והיה מפריש נכסיו ,חצי לעניים וחצי
לסחורה על הים עם אותם אנשים שפורשים לימים ,והיה יושב ולומד תורה .ואמר דברי תורה
אותו עשיר שהפך להיות תלמיד חכם והוסיף בא ראה ,קרבן העני חשוב לפני הקדוש ברוך הוא,
שהרי הוא הקריב שני קרבנות לפניו ,אחד חלבו ודמו ,ואחד אותו שהקריב .שהרי אין לו לאכל,
והוא הביא קרבן .קרבן העני קל מהכל  -שני תורים או שני בני יונה ,ואם לא  -מעט קמח,
ומתכפר בו ,ובאותה שעה מכריזים ואומרים :כי לא בזה ולא שקץ ענות עני .כל כך למה? כי
קרבן העני עדיף מהכל ,שהרי הוא גרם לי להיות בגורלו של הקדוש ברוך הוא ,והוא גורם לי
להיות בחלק של התורה .משום כך חלקתי כל נכסי (חלקתי נכסי ,חצי) לעניים ,שהרי הם גרמו
לי כל זה( .ויקרא דף י)
מסופר על אחד מגדולי ישראל בחוץ לארץ שראה יהודי אחד מעשן בשבת .כיוון שאותו רב היה
רב המקום ,סטר לו על לחיו .הלה תבעו לבית משפט של גויים .כשהובא הרב למשפט ,טען הרב
שהלה נתן סטירה לאביו ,ולכן כמו כן נתן לו סטירה .התובע תכף זעק :שקרן! כבוד הרב
משקר!! אני נתתי סטירה לאביך?! אמר לו הרב :כן ,נתת סטירה לאבי שבשמים בכך שעישנת
בשבת ברחוב בפרהסיא .הבינו השופטים לכוונתו של הרב ופטרוהו.

שמו של הגאון רבי מנחם מנדל מליובאויטש ,הלך לפניו שהוא גאון גדול בש“ס ובפוסקים ,ואז
הוזמן על ידי פרנסי קהלת וילנא [המתנגדים] לבא לעיר וילנא למסור שם שיעורים בהלכה.
כשהגיע לשם נחל כבוד רב על ידי שיעוריו הנפלאים .בנו שליוה אותו כתב במכתב לאמו
הרבנית'' :אבא נוחל כבוד רב אף בעיר של מתנגדים ,ואני נהנה מאד“ .כאשר שב הגאון לביתו
נתקל במכתב של בנו .קרא את בנו והתחיל נוזף בו ,שאלה הרבנית ” :מה חטאו ומה פשעו
שאתה נוזף בו כה קשות? ענה רבי מנחם מנדל ,דמי נשפך כמים על כבוד שלא מגיע לי ,והוא
עוד נהנה מזה?“

על מה סומכים הקברנים והחברה
קדישא שנוטלים שכר על התעסקותם
במתים והלא מת אסור בהנאה?
צריך עיון על מה סומכים הקברנים ואנשי חברה קדישא ליטול שכר
על כל ההשתדלות בשמירת המת והכנתו לקבורה ,וכן ועל עצם
קבורתו ,והלא המת אסור בהנאה ואם כן נמצא שמשתכרים בדבר
האסור בהנאה ,שהרי לדעת הרבה פוסקים אסור להשתכר בדבר
האסור בהנאה?

מותר ליטול שכר בטלה

לכאו' יש ליישב בפשיטות שהקברנים נוטלים שכר בטלה,
כמו שמצינו במצות ת"ת ושאר מצוות שאסור ליטול עליהם
שכר ,אך מותר ליטול שכר בטלה ,וכמו שכתב הר"ן במסכת
נדרים (לז ).בשם הירושלמי דלעניין הלכה קיימא לן דעל
המדרש לא שרי למשקל מיהו דוקא שכר לימוד ,אבל שכר
בטלה מותר .וכן כאן גבי החברה קדישא הקברנים ושאר
המתעסקים בשמירת וצורכי המת יש לומר שנוטלים שכר
בטלה .ושוב ראיתי שכן תירץ בשו"ת שואל ומשיב (מהדו"ק
ח"ב סי' קנ"א וע"ע מו' סי' ל"ג) ועוד מפרשים.

עת לעשות לה' הפרו תורתך

הגאון רבי שלמה קלוגר זצ"ל בספרו שו"ת האלף לך שלמה
(או"ח סי' רס"ג) מתרץ דאפשר שמשום עת לעשות לה'
התירו לקברנים לקבל שכר ממתים ,וכן התירו לשומרי המת
ליטול שכרן ,שלא יהיה נמצא מי שיעשה זאת בכל עת
בחינם ,וכמו שהתירו הרבה דברים משום עת לעשות לה'.
והתלמידים הי"ו הוסיפו שאף אם ימצא מי שיעשו זאת תמיד
בחינם ,מכל מקום לא יעשו כראוי וכהוגן ,ויש חשש גדול
שיבואו לידי בזיון המת ,דרפואה בחינם ,שוה חינם ,וכמו
שאמרו בגמרא בבא קמא (פה.).

לא חשיב שמשתכרין באיסורי הנאה כיון
שממעטין להם משכרם בעוה"ב

עוד כתב הגר"ש קלוגר זצ"ל (שם) ליישב שהיכן שמשתכר
באיסורי הנאה לצורך מצוה מותר מפני שאם לא יקבל שכר
יהיה לו שכר מן השמיים ,נמצא שעל ידי קבלת השכר
מפסיד שכר המצוה ,והוי הפסד מרובה על השכר ,לכך אין
זה נחשב כמשתכר באיסורי הנאה ,דאדרבה מפסיד הוא
בקבלת השכר .ואף על פי ששכר שמים לא נחשב משתכר
באיסורי הנאה ,כמו שכתב הרשב"א לעניין מצוות לאו
ליהנות ניתנו ,דשכר עוה"ב אינו נידון כהנאה ,מיהו כיון
שעל ידי שכר ממון בעולם הזה מפסיד שכרו לעולם הבא
לא הוי כמשתכר באיסורי הנאה ,וכן לא חשיב שכר שבת
היכן שנוטל שכר על המצוה ,והוא חידוש גדול.

גבי מת יש חיוב ומצוה להשתדל בקיומו היפך
שאר איסורי הנאה

הקשנו :מדוע משה רבינו ע“ה לא התפלל על קורח ועדתו ,ובכך ,יתכן ויחזרו בתשובה?
כמובן ,זכינו לעשרות עשרות של תשובות מהקוראים שלא התפלל על עדת קורח
ו .משה נתן להם הזדמנות לחזור בתשובה ולכן דחה את
החשובים שיחי‘ ,ונביא תמצית מועטת מהתירוצים:
א .נתרשלו ידיו לפי שחטאו כבר כמה פעמים אמר כמה המבחן לבוקר .בוקר ויודע ה' ...
ז .משה היה בטוח שבמהלך הלילה האנשים החשובים
אטריח לפייס עליהם .
ב .משה חשש שעד שישובו בתשובה בינתיים יגרמו לנזק ישובו בתשובה ויעשו חשבון נפש כיאה לאנשים גדולים
אלו ולכן לא התפלל עליהם.
רוחני גדול שאין לשער ולתקנו אחר כך.
ג .כיון שקורח זלזל בכוחו של משה ממילא תפילתו לא
מלוקט מתשובתיהם של :הרב יצחק אלמליח -נתיבות ,הרב דניאלתועיל
שמעא -טבריה ,הרב טביביאן ,הרב משה ברקוביץ ,הרב יעקב לייב
ד .קורח כל כך הרשיע שמנעו ממנו לשוב בתשובה .
ה .ר"מ חדש משגיח דחברון כתב שאכן משה נענש על דונהיימר ,ועוד רבים וטובים.

מרן הגרא"מ שך זצ"ל בספרו אבי עזרי (סוף הלכות אבל)
מתרץ דנראה פשוט שאין שייך לאסור להשתכר אלא בשאר
איסורי הנאה ,שאם נאבדו או כלו מאליהם שפיר דמי ,ויצא
ידי חובתו ,אבל גבי ההתעסקות במת אדרבה יש מצות
קבורה שמוטלת על האדם ,כלומר על הקרובים או על
אחרים שיתעסקו בזה ,וגם אם אינו נוטל שכר .וממילא רוצה
הוא בקיומו על פי הדין שלא יאבד המת כדי שיוכל לקיים בו
מצות קבורה ,ולכן אין שייך שום איסור במה שנוטל שכר
עבור הקבורה ,שהרי מחוייבים לשומרו כדי לקיים מצות
הקבורה.
ניתן להשיג את .
הספר ”אשכול יוסף“
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