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א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

שירה , נועה להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
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 91:91כניסת שבת: 
 13:91שקיעה: 

 89:92צאת השבת: 
 34:09רבנו תם: 

 
 לפי אופק נתיבות
 שבת שלום ומבורך

 העלון נתרם לעילוי נשמת:
 לבית לוי -חנינה בת נעימה

 לבית כהן -וסביחה בת נעימה 
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 האם מותר ליטול הוצאות 
 נסיעות משני מעסיקים 

   עבור אותה נסיעה
נתנאל משמש כמגיד שיעור ‘  : ר שאלה לדיון 

בישיבה גדולה, וכחלק משכרו מממנת לו הישיבה 
דמי נסיעה במונית לישיבה כדי שלא יצטרך 
‘ להיטלטל זמן רב באוטובוסים. לאחר שמסיים ר 

הוא ‘,  נתנאל את תפקידו הרשמי בישיבה בסדר א 
ואז הוא לומד עם בחורים ‘  נשאר גם לסדר ב 

שהוריהם משלמים לו באופן פרטי כדי שילמד עם 
בניהם. ומכיון שגם הורים אלו רוצים שהוא ילמד עם 

נתנאל דמי ‘  בניהם בישיבה דוקא, גובה גם מהם ר 
נסיעה במונית מביתו לישיבה, ומכיון שאינו חוזר 

נמצא שקיבל תשלום ‘,  לסדר ב ‘  לביתו בין סדר א 
כפול עבור אותה נסיעה שנסע בבוקר מביתו 

 לישיבה. האם מותר לו לנהוג כן?
הגאונים הגדולים רבי נסים קרליץ ורבי :  תשובה 

א הורו בפשיטות שמותר “ חיים קניבסקי שליט 
לעובד ליטול דמי נסיעה משני המעסיקים שלו, 

פ שלא חזר לביתו בין שתי העבודות ונמצא “ אע 
שקיבל תשלום כפול עבור נסיעה אחת, דמכל מקום 
כל אחד מן המעסיקים מחוייב לשלם לו דמי נסיעה 
עבור עבודתו, ומה שמרויח שעושה את שתי 

 העבודות בנסיעה הוא רווח שלו.
א, ואמר “ וכן הסכים הגאון רבי מרדכי גרוס שליט 

דלא מיבעיא אם יש זמן בין שתי העבודות שיכול 
כ לחזור לעבודה השניה, “ לחזור לביתו ולנוח ואח 

והוא מחליט לוותר על החזרה הביתה ולהישאר 
במקום עבודתו הראשון, בודאי חשיב שתי עבודות 
נפרדות ומגיע לו דמי נסיעה כפולים עבורם, אלא 
אפילו אם שתי העבודות הן ממש בזה אחר זה בלא 
שהות כלל, מכל מקום מותר לו לקבל דמי נסיעה 

 משני המעסיקים בנפרד.
א הביא ראיה “והגאון רבי שמואל יעקב לנדא שליט

לדין זה, מהא דתנן בכתובות )קא, ב( הנושא את 
האשה ופסקה עמו כדי שיזון את בתה חמש שנים 
חייב לזונה חמש שנים ניסת לאחר ופסקה עמו כדי 
שיזון את בתה חמש שנים חייב לזונה חמש שנים 

וכן לא יאמרו שניהם הרי אנו זנין אותה כאחד ‘  וכו 
אלא אחד זנה ואחד נותן לה דמי מזונות, עד כאן. 

 ונידון דידן דומה ממש להא דהתם.
א אמר שכל “ והגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט 

כהאי גונא אזלינן בתר אומדנא ואם יש אומדנא 
פשוטה שאחד המעבידים לא היה מוכן לשלם דמי 
נסיעה שלמים אם היה יודע שהעובד מקבל דמי 
נסיעה ממעביד אחר, אלא היה נותן לכל היותר חצי 

 מדמי הנסיעה, חייב העובד להודיע לו על כך.

                     
 עגלה ערופה

                  איך יתכן, עגלה ערופה שנעשתה על פי כל הכללים  
 , אבל לא עורפים אותה?‘                 

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

 “: עקב”פתרון החידה מפרשת 
 : היכי תמצי, שני שבטי ם אחד קיבל קרקע ואחד קיבל אוויר?החידה

 א(“ד, ע“)זבחים נ: יהודה ובנימין ביסוד המזרחי של המזבח הקרקע של יהודה אבל האוויר שייך לבנימין פתרון

 אפשרויות לשליחת פתרונות:
ל עד “)יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי )לתושבי חו

 חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה(‘(, יום ד
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‘ ’

בית המקדש מכונה מכון לשבתך, תחילה 
ע"י משה בשירתו: מכון לשבתך פעלת ה' וכן 
שלמה בתפילתו כשבנה את הבית אומר: בנה 

 בניתי בית זבול מכון לשבתך. מהו שבתך?
אף כי לית מחשבה תפיסה ביה, אבל 

 מבינים מה הרצון בזה, אבל מהו מכון?
שמעתי בשם חכם אחד זצ"ל, שהוא מלשון 
כיוון, המתפלל צריך שיכוון ליבו לירושלים 

ולמקדש, בבחינת עיניו וליבו שם 
כל הימים, וכשם שאדם מכוון ליבו 
לבית המקדש ביהמ"ק מכוון כנגדו 
לכוונו. והוא מכון לשבתך, ששבתו 
של הקב"ה שם כביכול, מכוונת את 

 דרכינו. 
כך הם הצדיקים האמיתיים 
ששבתם בעולם הזה, יש בה בכדי 
לכוון את מעשינו לתקנם ולזככם. 
וסבא הכ"מ, שהיה מכוון בכל כך 
כך הרבה  וכל  הרבה תחומים 
בחינות, יש בסילוקו בחינה השווה 

 לחורבן בית המקדש.
כאיש האשכולות ישנן הרבה 
, ונשתדל  פנים שיש להאיר בו

 להאיר איזה מהן.
הגדירו את הסבא כמרי דדינא 
ומרי דחושבנא. מרי דדינא, הרי זה 
מובן, קיים זה מה שהגדיר מרן 
החזו"א איש ירא שמים, "בכל 

תנועה מתיעץ עם כל חלקי השו"ע", אבל היה 
גם מרי דחושבני, היינו שבכל מעשה חישב 
ושקל את כל הבחינות, שכר מצוה באופן זה, 

 מול שלימותה באופן אחר. 
קי  וצדי חכמי  ן  בי גדל  דוע הסבא  כי
ירושלים, ר"ד בהר"ן, רי"מ חרל"פ, רא"ש פפרמן, 
והם רוחו של הגר"א חופפת עליהם, ואח"כ היה 
לו קירבה גם אצל מרן החזו"א, ולצד זה גם 

 העמיק בתורת הקבלה עם חכמי הספרדים. 
לפני כשלושים שנה, ביקש להחליף את 
התפילין שאיתם היה הולך כל היום, משום זיעה 
וכו'. הוא הזמין חדשות ואת הישנות הניח בצד 
וסירב לבודקן. היה רגיל לומר: אדם מגלה 
שהתפילין שלו היו פסולות, עשרים שלושים 

 שנה לא הניח תפילין, הרי הוא מתעלף מיד. 
בברכת הנהנין כל סעודה היתה עסק שלם 
עם הברכות, איך להזהר מכל התקלות הכי 
רחוקות, היו מיני מזונות שהם פהב"כ רק לחד 
שיטה שלא היה אוכל רק בתוך הסעודה, את 
השהכל של הקפה היה פוטר במשהו אחר, כי 
אם זה פת הבה"כ הרי שנפטר, כל דבר שהיה 
ספק אם כיוון היה מבקש להוציא ממשהו אחר 
או ע"י משהו אחר. כמובן ברכת משקים לפני 
סעודה לצאת ידי הסוברים שחייבים לברך, לא 
בירך שהכל על מים בלי משהו נוסף שמא אינו 
לצמאו וכך כל רגע ורגע במחשבה היה דרוך 

 וער. 
בשבוע האחרון או כמה ימים קודם, הבאתי 
לו כדור, הוא ישב חלוש באפס כח, כמדומה 
שאפילו הנחתי לו הכדור בפה, הוא ביקש כוס 

עם משהו כדי להקל על הבליעה, על השולחן 
היה כוס עם מעט משקה ממותק שנשאר שם 
מקודם, שכמובן בירך עליו מקודם, בעצימת 
עיניים לקח את הכוס לפה, טעם מעט והבחין 
שמדובר במשקה ממותק מיד פלט עם הכדור, 
ואמר: שהכל! כנראה חשש להיסח הדעת, היה 

 מפליא לראות איך לא מניח מקומו לרגע. 
לפני כמה שבועות הוצרך להתאשפז בבית 
החולים, בשבת אחה"צ נרדם על 
ד  י מ ו ר  ר ו ע ת ה א  ו ה ה  ט י מ ה
ן, השעה היתה  מסתכל בשעו
ארבע אחה"צ הוא חשב שזה 
ה  ל ה ב ב ר  ק ו ב ת  ו נ פ ל ע  ב ר א
שפשף ידיו בשמיכה והתחיל 
בברכות השחר. לרגע חשבתי 
שהוא משלים ברכות שלא אמר 
עדין אבל מהר הבנתי את הטעות, 
ותיקנתי אותו. הוא עצר מיד והיה 
כ"כ בשברון לב שאמר: זהו, אני 
לא מדבר יותר עד הרגע האחרון. 
אם קוראים כאלה טעויות, ברכות 
לבטלה! היה צריך הרבה לדבר 
על ליבו שזה קורה גם לאנשים 
בריאים ואין כאן מצב של איבוד 

 שליטה.
וכך במה שנוגע לקבלה והלכה, 
ו  ל צ א ך  ר פ ו מ ה  י ה ש ל  " צ א
ן שהנהגה של קבלה  לחלוטי
תדחה דבר פשוט מדברי הלכה, אבל יותר מזה: 
דרך משל בענין הכוונות אע"פ שחיבר כמה 
חיבורים חשובים על סידור הרש"ש, לענין כוונה 
בפועל היו לו חשבונות רבים שלא יהיה על 
חשבון דברים אחרים. ואפילו לא על חשבון 
הרגשה של כ"תינוק המתחטא לפני אביו" וכן 
לא להפסיד את החזרה ועוד. היו שנים שבליל 
ר"ה השני היה מתפלל שמו"ע של ערבית כמה 
שעות, באופן שהקהל היה מסיים הסעודה והוא 
על משמרתו, ואז היה עושה את כל הכוונות 
כסדרן. )פעם אחת האריך הרבה במעריב של 
ליל יוה"כ שאל אותו פלוני אם זה גם בגלל 
 הכוונות, אמר לו הרב: לא, זה בגלל העבירות...(.  

למקורבו והבעל תוקע במניינו ר"י ברונפמן 
שליט"א אמר בנוגע לכוונות של ר"ה, שחלק 
גדול מעסק הכוונות אינו רק הכוונה בפועל, 
אלא הלימוד שמביא את הלומד להבין ולדעת 
את המשמעות והרוממות של כל תיבה שמוציא 
מפיו וכל מעשה שעושים. וכששאל השומע 
ממתי הרב שרוי באוירה הזו, השיבו: מט"ו 

 באב...
לפני הרבה שנים הוציא הסבא קונטרס 
לחזק את המנהג של עלייה לכותל בחול המועד 
)"משוש כל הארץ"(, אבל הוא עצמו  בסוכות לא 
נסע, היה פשוט בעיניו שמוטב לשבת בסוכה 
מאשר לקיים המנהג, וגם פשוט לו שמוטב 
לשבת בסוכה מאשר להרוויח שיטות של 
אחרונים בדעת הרמב"ם על נטילת ד' מינים 

 מה"ת כל שבעה.  
 |הבא ‘ < המשך הדברים המחזקים בעמ| 

לפני כמה שבועות 
הוצרך להתאשפז 

בבית החולים, 
בשבת אחה"צ 

נרדם על המיטה 
הוא התעורר ומיד 

 מסתכל בשעון

הפירוש הפשוט של "אני לדודי ודודי לי"  א:“לרבי שריה דבליצקי זיע“ שלושים”
מתפרש על פי פסוק אחר "ד' צילך על יד ימינך" 
בו מסבירים חז"ל: ד' צילך, כמו הצל הזה, אם 
אתה מראה לו אצבע אחת הוא מראה אצבע 
אחת כנגד, שתי אצבעות הוא מראה לך שתיים, 
כך הקב"ה. כלומר עד כמה שהנך מתקרב לד' כך 

 באותה מידה, כביכול, ד' מתקרב אליך...
כפי ש"אני   -וזו הכוונה ב"אני לדודי ודודי לי" 

 לדודי" כן "דודי לי".
יש אנשים שימי אלול נעימים ויפים להם, 
ואכן מתעוררים קצת. אך יש החושבים: "מה?, 
לעשות תשובה כל כך מוקדם?! הרי הזמן לפנינו, 
עד שיגיע ראש השנה ויום הכיפורים, עד אז 
. אפשר, שלא מדובר חלילה  נעשה חיים"
באנשים ריקים, אלא כך טבעם של אנשים, הם 
משוכנעים באמת כי כאשר יגיעו ימי אמירת 
סליחות יתעוררו. אבל גם אז נישטקשע, חולמים 

כן   -נו, נו, נו... כי כפי שעבירה גוררת עבירה 
 דחייה גוררת דחייה וקרירות גוררת קרירות.

למה אתם מחייכים?! )שואל ר' שלום את 
השומעים( טוב אולי כדאי עכשיו כבר, להדגים 
את הדבר ולחייך, כי עדיף לחשוב מראש אודות 

 העתיד... תצחקו. לא נורא.
הרבי שלי אמר פעם לפני סליחות אמרה 

 חריפה:
"שומע תפילה עדיך כל בשר יבואו" מטבע 
הדבר כאשר קמים לאמירת סליחות, קמים 
מהמיטה בכוח, עוד באשמורת הבוקר כאשר 
חושך ממש בחוץ. היה צריך להיות, כי הגוף 
החומרי יישאר בבית, והנפש תגיע לסליחות. 
אבל, כיון שאדם קשור עם הגוף, את הנפש הוא 
משאיר במיטה, בפתח בית הכנסת הוא עוד 
אפוף שינה וחולם לו חלומות נעימים, כי הביא 
לבית את הבשר: "עדיך כל בשר יבואו"... וד' 

"שומע תפילה" אפילו ש"כל   -שהוא רחום וחנון 
 בשר יבואו"...

אך אנו לא עסוקים באנשים ריקים, גם מי 
שבא לסליחות עם הבשר, חושב ובטוח כי 
בראש השנה עצמו ודאי כבר יבוא עם הנפש. 
באותו יום שהקול מתגלגל: "בשופר גדול יתקע 

 ומלאכים יחפזון" "אז אתעורר" משוכנע בעצמו.
אך מה קורה? בשעת תקיעת שופר, לפתע 
.. חושב על הקידוש  הוא מרגיש קצת ברעב.
שאחר כך... ביום כיפור הוא נשאר אדיש ודופק 

ן   -על הכפתור של המעיל  עד הרגע האחרו
"עדיך כל בשר יבואו" המעיל חטא, הכובע 

טא  ר ח הכפתו א,  ק   -חט פ דו א  הו ם  ה לי ע
 "חטאתי".

אל תצחקו, אם אנו רוצים ובוודאי אנו רוצים 
להיות יותר טובים. נביא דוגמא אחת בלבד, 
ואפשר ללמוד מדוגמא זו, לפחות 
ת  ו א מ ג ו ד ף  ל א
דומות. תן 
ם  כ ח ל
ם  כ ח י ו

 עוד.

 צ רבי ”הגה
 ל”שלום שבדרון זצ

 הסטנדר שלי  
באלול



כמובן שהדברים היו נכונים לגביו, בזהירותו 
המופלגת שלא לצאת מהסוכה כמעט. מנחה 
ומעריב היה בסוכת בית הכנסת, ושחרית שלא 
היה בסוכה, עד השנים האחרונות היה מקפיד 
לעמוד כל התפילה. סיפר אחר מבאי ביתו 
שבשנה האחרונה עלה עם הרב מבית הכנסת 
לסוכה, וגשמים ירדו, הרב עמד בבית ולא רצה 
לשבת לא בסוכה ולא מחוצה לה, למרות 

ס  ומהטיפו יפות מהתפילה  העי
 במדרגות. 

ו  ת שמחת ל למרו וכך למש
במצוות ארבעה מינים שהיה מחזר 
אחרי אתרוג מכמה זנים ומחפש 
אחר המינים הנאים ביותר, עכ"ז 
סיפר אברך אחד שהסבא ראה אותו 
מעיין באתרוג בעריו"כ, ואמר לו, 
תכוון ע"ז בעל חטא שחטאנו לפניך 

 בתמהון לבב.
ובאופן כללי היה מדבר הרבה 
לחיות את הזמן, ובכל חג בכל חלקי 
העבודה של כוונה דיבור ומעשה. 
ל  ק ל ק ל ו ת  ו ר צ ו י ה ך  ו פ ה ל א  ל ו

 הסדרים.
וכך כותב בספרו אוצר נחמד: 
רע עלי המעשה ממה שיש מספרים 
ועוד בתור שבח על גדול זה או אחר 
שעבודתו בפורים היתה בבכיות 
עצומות והתבודדות וכו' ובעיני זה 

מחליף הזמנים ומשנה עתים וכו' ומי שמערב 
הזמנים סופו שיבוא גם לרקוד ביוה"כ לפני כל 
נדרי והכתוב אומר וביום טובה היה בטוב. וד' 
יזכנו לקיים כל דבר ודבר בזמנו ובעתו כפי 
המתאים לזמן ועת ההוא, כי ההנהגה הניאותה 
והראויה לזמן המסוים ההוא היא מציאות בטבע 
המסויים ההוא, והמשנה ההנהגה הניאותה אז 
הרי זה כלובש בגדי חורף בחום הקיץ או לובש 

 בגדי קיץ ביום קרה.
דיברו הרבה על הענווה שלו, אבל אני 
מרגיש צורך לתקן איזה רושם שעלול להווצר, 

 כזה שמקלקל את כל הלקח.  
אמנם נכון שלא החזיק טיבותא לנפשיה, 
ובשביל לעזור ליהודי, אף אם אינו מכירו היה 

וכבר התפרסמו הסיפורים   -מוחל על כבודו,  
ו של  יינ המופלאים בדבר השתדלותו בענ
פולארד ובדבר אותו אברך שביקשו להוציאו 

 -מהדירה, לשני הסיפורים הייתי עד ונוכח  
וכהנה רבות. כיו"ב סיפר בשבת יהודי צעיר 
שהיה בעל קורא במנין שלו, ששאל את הסבא 
על מקום ההדלקה של נ"ח בביתו החדש, הסבא 
התעניין על הציור של הדירה ואמר לו שהוא 
צריך לעיין, ועוד הוסיף בשאלות סביב הדירה 
שרק אח"כ הוברר מטרתן. למחרת אומר לו 
 . . . ך ל ש ר  ו ז י א ל י  ת נ מ ד ז ה ה  ר ק מ ב א  ב ס ה
והסתכלתי על המבנה והתשובה כך וכך מסתבר 
שהוא הוציא ממנו את מספר הדירה כדי שיוכל 

 לבחון בעצמו מבלי שהלה יבקש למונעו.
אכן, הסבא הכיר את מקומו וידע היטב דרך 
הראויה לבני אדם להתנהג זה עם זה, ואעפ"כ 

כשאנשים התנהגו כלפיו באופן מתמיה, כפה 
 עצמו להאיר להם פנים בסבלנות של הלל הזקן. 

וכשם שחי כך נסתלק. אם אמרו אין שלטון 
ביום המוות, הרי זה במוות עצמו, אכן ביום 
המוות עסק הסבא בחשבונות מצווה איך 
לעשות הכל באופן המועיל והנכון ביותר. והריני 

 מספר דברים שראו עיני:
קודם תפילת מעריב של ליל שבת היה 
באפיסת כוח ממש, וכך הראו גם 
המדדים הרפואיים, ולמרות כל 
זה ישב ושקל איך לצאת במעריב 
באופן המושלם ביותר. לגבי 
ברכות קר"ש, ביקש שאנכי כש"ץ 
אוציאו, עת אני יורד לפני התיבה 
במנין שהתקיים בביתו בכל ליל 
שבת )בחדר סמוך ואנכי עומד 
י  ן שנ בי סמוך לפתח הנמצא 
החדרים(. רק אח"כ ראיתי שכן 
הוא ברמ"א )נ"ט ס"ד( בשם תר"י, 
שברכות קר"ש צריך להוציא 
בעשרה. והוסיף שקריאת שמע 
הוא יקרא בעצמו. דברתי אל 
ליבו, שכיון שדין זה שאין יוצאים 
בקר"ש, לא נזכר בשו"ע )ומקורו 
גר"א בשם ירושלמי(, הרי מוטב 
ה  נ ו ש א ר ה  ש ר פ ק  ר א  ר ק י ש
בעצמו והשאר יוציאו אותו, ולא 
קיבל. )ואולי לא סמך שיקראו 
בדקדוק(. וכך קרא ג' פרשיות של קריאת שמע, 
כשנפשו יוצאת בדברו ממש, עד שבפרשה 
שלישית, על כל תיבה ותיבה הוא נושם שתי 
נשימות וממשיך עד גמירא. אשרי אוזן שומעת 

 ואשרי עין ראתה.
צדיק באחרונה, אותו יום ערב שבת, זמן 
קידוש היה, אבל הוא הקדוש לא מצא כוח 
בעצמו לקדש, ואף לא שיוציאוהו אחרים. סמוך 
לחצות הליל, נכנסתי אליו שוב. והוא יושב על 
כסאו, משכן תפילתו ולימודו. מקום בו החיה 
לבבות שבורים ונדכאים במאור פנים, מקום בו 
כתב את ספריו הרבים ותשובותיו לאלפים, ובו 
התפלל לעת האחרונה שנמנע ממנו לירד לבית 
הכנסת, בכל שארית כוחותיו ומעט נשמה 

 שהייתה באפו. 
והוא יושב כשעיניו צופיות למרחוק מחוץ 
למקומו ושפתיו מרחשות קטעי תפילה שונים, 
בחיתוך דיבורו הידוע, מעט מברכת יוצר, מעט 
מנשמת, מעט מברוך שאמר ועוד. ואני שידעתי 
את זהירותו שלא להוציא ח"ו ספק ברכה, 
ביקשתי ממנו שיחדל כשאני מבקש להזכירו את 
המקום והזמן, ולא קיבל. וכך פה המתגבר 
בתורה ובתפילה, שפתיו נעות בתפילה, ובתוך 
כך ממש נח נפשיה דרבי. על משמרתו כרע נפל, 
ותעל נשמתו להתעדן בגן העדן, ליהנות מכל 

 עמלו שעמל תחת השמש.
 , ם והרי ז ע  רקי כ לים  "אשריהם משכי
במנוחות שלום נחו ישרים, אוי ואבוי שוד ושבר 

 לנותרים, למדיבת נפש וחבלים וצירים".
 זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל.

‘ ’

וכך פה 
המתגבר 
בתורה 

ובתפילה, 
שפתיו נעות 

בתפילה, 
ובתוך כך 
ממש נח 

 נפשיה דרבי 

 שבת שלו<ם ומבורך 

שמר ושמעת את כל הדברים האלה ”
אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך 

אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר 
 )דברים יב, כח( “אלהים‘ בעיני ה

 ‘אישי ישראל’מ “נמסר על ידי נכדו בביה

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 



 

מפני מה הסתפק דוד המלך אם מותר 
להשליך שם השם למים והלא גרם 

 מחיקה מותר?
הנה רבותינו במסכת שבת )קכ:( דרשו ממאמר הכתוב 
"ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לה' 
אלהיכם" עשייה אסור, אבל גרמא מותר. וקשה שאם כן 
למה הסתפק דוד המלך ע"ה אם מותר לכתוב שם על חרס 
ולהטילו לתהום כדי שלא יצופו המים, עד שבא אחיתופל 
ודרש שהדבר מותר כדי להשכין שלום בין כל העולם כולו, 
כמבואר במסכת סוכה )נג.(, והרי בלא"ה אין איסור מחיקת 

 השם בגרמא?

אין לוקין על גרם מחיקה אך לא הותר 
 לגמרי אלא רק במקום מצוה

אכן המהר"ש קלוגר זצ"ל בשו"ת טוב טעם ודעת )מהדו"ק 
סו"ס רל"ט( מוכיח מזה שמחיקת שם ה' אף בגרמא אסור. 
וכן כתב החשק שלמה )בחי' לשבת שם( דגרמא במחיקת 
השם אסור, ומה שדרשו בגמרא עשיה הוא דאסור אבל 
מחיקה מותר, אין כוונת הגמרא שמותר למחוק שם ה' 
בגרמא לגמרי, אלא כוונת הגמרא שאין בזה איסור לאו כמו 
בעשיה עצמה, כי אם איסור בלבד ומותר במקום מצוה, 
וביאר שמפני כך השמיטו הפוסקים דין זה. ברם אין שיטה זו 

מוסכמת, וכן העיר השד"ח )שם עמ' צ"ה ע"ב(.

יש אומרים שהיכן שודאי ימחק אסור 
 אף בגרמא

הנה מדברי הרשב"א בשבת )קכ:( נראה דגרמא מותר דוקא 
באופן שאינו ודאי שימחק, אבל אם ודאי ימחק אסור, ועל כן 
אדם שכתוב שם על בשרו מותר לו לטבול כמבואר בגמרא, 
כיון שזה ספק שמא ימחק, שאילו ודאי היה נמחק, היינו 
כמשפשף בידים אסור. ולפי זה נראה שדוד המלך הסתפק, 
משום שעל ידי שמשליך שם ה' למים ודאי ימחק. וכן תירץ 
בשו"ת אבני נזר )יו"ד סי' ש"ע אות ו'( שהיכן שודאי ימחק 
אסור. וכן כתבו עוד הרבה מפרשים. וכן ביאר בשו"ת דובב 
משרים להגאון מטשעבין )ח"א סי' צ"ט(. ואולם יש 
מהפוסקים שהתירו מחיקת השם בגרמא אפילו בפסיק 
רישא, וכן דעת השלטי גיבורים )פרק ד' מיתות בסנהדרין(, 

ובשו"ת הרדב"ז )ח"ב סי' תקצ"ו(, ועוד.

שלא יאמרו שלכבוד עצמו דורש 
להסיר מעליו עוון הריגת שאול ונוב 

 עיר הכהנים בגרמא 
הערוך לנר )סוכה נג:( מתרץ שידוע שאחיתופל היה שונא 
לדוד ורצה להעמיס עליו העוון שעל ידו נענשו שאול ובניו 
ונהרגו נוב עיר הכהנים, כמו שבאמת נענש על זה כדאמרינן 
בסנהדרין )צה.(, ולכן אם דוד היה דן שגרם מחיקה מותר 
היו מרננים שלכבוד עצמו הוא דורש שרצה לדון שגרם אין 
בו ממש, וגם על פי הדין אפשר שלא היה נאמן לזה 
כדאמרינן ביבמות )עז.( שת"ח שאומר הלכה שיש לו בזה 
נגיעה אין שומעין לו. ועל כן רצה דוד שחכם אחר יאמר את 
הדין, אבל אחיתופל מפני שנאתו לדוד לא רצה לבטל 
התרעומת מדוד ולא התיר מצד גרם מחיקה, ולכן הקפיד 
דוד ואמר שמי שיודע ואינו אומר מפני שנאה ייחנק בגרונו, 
ונקט חנק כי לפי שאחיתופל רצה להטביע העולם במים, 
ואמרינן בסנהדרין שמי שנתחייב חנק יטבע במים, לכן הוי 

 עונשו במדה כנגד מדה, ודפח"ח.

מעשה באשה שסבלה בשעת לידתה, והיתה זקוקה לרחמי שמים, ושאל רבנו החפץ חיים 
א: מי מוכן לתרם מצוה שעשה עבורה? קם פלוני ואמר שהוא מעורר בערב שבת קדש “ זיע 

לסגר החנויות לפני זמן הדלקת נרות שבת. ואמר החפץ חיים: יהי רצון שבזכות מצוה זו תלד 
 עכשו בקלות, וכונו הרגע וכן היה. 

א הבטיח רפואה שלמה לילד, בן יחיד עם מום בלב שהרופאים אמרו “ רבינו החפץ חיים זיע 
שאין לו סכויים לחיות, ובלבד שההורים יקבלו על עצמם שבכל יום ששי בחצות היום תהיה 
מפת שבת פרוסה על השלחן וכן פמוטי הנרות, ואין עבודה ואין כלום, ומזמן הדלקת נרות לא 
לעשות שום מלאכה וכן היה. והילד הבריא לגמרי. והרופאים אמרו, שאם החפץ חיים הבטיח כן, 
הרי שיש לו לב חדש לגמרי! ומכאן למעלת קבלת שבת מוקדם ביום ששי, והזהירות בעניני 

 היום עד כמה שאפשר. 
 

רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, כשהיה שומע שאחד ממקרביו קלל את אחד האפיקורסים 
הוא מלא רחמים והוא -ברוך -המפרסמים ביותר בירושלים, הגיב: אין אני נוהג ככה! הקדוש 

יכול לרחם גם על רשעים כאלו. אין עיני צרה אם פלוני ירחם מה' וגם יזכה לחיי עולם הבא. 
כאן, בעולם הזה, אנו מחיבים להתנגד להם, כי הרי הם מזיקים ומקלקלים את הסביבה, מה 
שאין כן כאשר עברו לעולם הבא. ולבסוף הפטיר: וכלום אתה חושב שאין כל צד טוב ברשע 

הוא מקפח שכר כל בריה, ואפלו שכר שיחה נאה, ואין עברה מכבה -ברוך -פלוני?! אין הקדוש 
 מצוה, וזכות אינה בטלה אפלו באלפי אלפים חובות. )סת"ה ח"ה( 

 
מעשה ברבי אברהם בורנשטיין, בעל "אבני נזר", ששמע יהודי מזכיר שם רשע מישראל ומוסיף 
"ימח שמו וזכרו". פנה אליו רבי אברהם ושאלו: "היודע אתה מה הדין בישראל משמד שמת 

 בלא בנים?" שתק הלה. 
המשיך הרבי: "הנה הטור ושלחן ערוך פוסקים, שמומר שמת בלא בנים, אשתו חיבת בחליצה 
)אבן העזר קנז, ה(, וחליצה הרי היא במקום יבום, ובמצוה זו אומרת התורה: 'יקום על שם אחיו 
המת ולא ימחה שמו מישראל' )דברים כה, ו(. ועתה הגע בעצמך: הנה התורה אומרת 'ולא 

 פוסק 'ימח שמו'?! אתמהא!" )סה"ת ח"ה(  -הפקח הגדול  -ימחה', ואלו אתה 
 

א שטעה פעם אחת ורצה ליכנס לאיזה חדר ונכנס למרתף “טוב זיע-שם-מעשה היה אצל הבעל
וציווה לבדוק המזוזות, ושאל אותו איש אחד: וכי באם טועים מחדר למרתף צריך לבדוק 
מזוזות? והשיב לו, כי אין שום מקריות בעולם, ואם כך סיבבו בשמים שטעיתי למרתף, מסתמא 

שכל דרכיו היו באמונה   -א  “ טוב זיע -שם -צריך לבדוק המזוזות. כי זה היה דרכו של הבעל 
 א עמ' קלג(“פשוטה. )שומר אמונים ח

 
הר"ר משה דז'אלוזינסקי מאנטוורפן סיפר, שדודו הר"ר רפאל דז'אווינסקי ז"ל עבד בארה"ב 
במפעל פלוני, שבעליו העדיפו רק עובדים צעירים, וברגע שאחד העובדים הגיע לגיל מבוגר, 

 פיטרו אותו. 
כאשר החלו שערותיו להלבין, כך הוא מספר בקובץ 'קול תורה', פנה להג"ר משה פיינשטיין 

 ושאל האם מותר לו לצובען, או שיש בזה משום 'לא ילבש'? 
הוא הסביר את סיבת ההיתר, ואמר שבמקרה זה אין כוונתו להתדמות לאשה, אלא שהוא רוצה 
לצבוע את שערותיו כדי שיהיה נראה כאדם צעיר, ושהשערות הלבנות לא תבלטנה לעיני 
הבעלים.  והשיב לו ר' משה: "שאלתך עוסקת בענין הלכתי חמור", ולכן אני מציע לך שאל 

 תצבע את שערותיך, אבל אברך אותך שלא יפטרו אותך מהמפעל. 
וכך היה. בשונה מיתר עובדי המפעל, האיש נשאר בעבודתו עד זיקנה ושיבה, ושערותיו הלבנות 

 לא הזיקו לו כלל. )עלינו לשבח( 
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