
דרך ארץ במשפחה 
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

בפרשתנו, יעקב אבינו מברך את בניו שנים עשר השבטים, ומחלק מהם אינו חושך 
את שבטו, למשל משמעון ולוי. אך יחד עם זאת נתבונן ונראה פן נפלא שמוסתר 

באופן התנהגותם של השבטים זה לזה.

שמעון ולוי אחים – פירש רש"י : בעצה אחת על שכם ועל יוסף. )לעיל לז יט - כ( 
ויאמרו איש אל אחיו ועתה לכו ונהרגהו, מי הם, אם תאמר ראובן או יהודה, הרי 
שלימה,  שנאתן  היתה  לא  הרי  השפחות,  בני  אם תאמר  בהריגתו,  הסכימו  לא 
שנאמר )שם ב( והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה וגו', יששכר וזבולן לא היו 
מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם, על כרחך שמעון ולוי הם, שקראם אביהם 

אחים: ע"כ.

ויש להבין מהיכן היה בטוח רש"י שיששכר וזבולון לא היו מדברים בפני אחיהם 
הגדולים, שזה נראה דרך גוזמא בדורנו?

ונלע"ד שיששכר וזבולון קבלו זאת בחינוך שספגו מיעקב אבינו, שכן מצינו 
שפירש רבינו בחיי עה"פ וישם את אפרים לפני מנשה. וז"ל : "שהקדימו למנשה 
בכל ברכותיו, ואף על פי שהיה הצעיר עשה כן, לפי שראה מעלתו גדולה על 
הבכור, וכן פירשו המפרשים. ויתכן לפרש "לפני מנשה" לפניו ממש, ואין הכונה 
למעלת אפרים להיותו קודם לו אלא למעלת מנשה האח הגדול, והוא כלשון: 
)בראשית מד, יד( "ויפלו לפניו ארצה", והכונה בזה ליעקב ללמדו מוסר ודרך 
יארץ, ושינהוג כבוד במנשה אחיו הגדול, כאדם שהוא משים את חבירו בפני הג

דול ממנו להיותו משועבד לו ונמשך אחר עצתו, ולפי שהיה עתיד אפרים הצעיר 
להיות לו יתרון ומעלה על הבכור, הוצרך הזקן לשומו עתה לפני מנשה להזהירו 
על כבודו ושלא יתגאה עליו למעלתו הגדולה, וכמו שאמרו רז"ל: )כתובות קג א( 

וא"ו יתרה, לרבות אחיך הגדול".

מאהרון  גדול  היה  רבינו  שמשה  למרות  ואהרון,  משה  אצל  גם  כך  מצאנו 
חשש  מתוך  המינוי  את  לקבל  בתחילה  סירב  הוא  ישראל,  על  למלוכה  וזכה 
ביד  תשלח",  ביד  נא  "שלח  לד'  אמר  ולכן  מכך  יפגע  הגדול,  שאהרון,אחיו 
העידה  התורה  עצמו  אהרון  על  ]וגם  אהרון.  והוא  לשלוח,  רגיל  שאתה  מי 
צריכה  גדלות  כמה  בלבו".  ושמח  "וראך  משה  של  לחששו  מקום  היה  שלא 
בשמחתו[.  באמת  ולשמוח  לגדולה  עולה  אחיו  את  לראות  הבוגר  באח  להיות 

וגם כאשר הוא כעס על אהרון ביום חנוכת המזבח כמ"ש "ואת שעיר החטאת 
דרוש דרש משה והנה שורף ויקצוף משה על אלעזר ואיתמר", מדוע לא כתוב 
שכעס על אהרון? על כך כתב רש"י שם :  על אלעזר ועל איתמר - בשביל כבודו 

של אהרן הפך פניו כנגד הבנים וכעס: עכ"ל.  

ואע"פ  ממנו,  הגדולים  אחיו  בכבוד  זהיר  להיות  צריך  האדם  כמה  מזה  למדנו 
שהקטן גדול מאחיו. 

כמה יפה המשפחה היהודית המחנכת לדרך ארץ וכבוד.

שבת שלום ומבורך!

מעלת השתיקה וההתגברות
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

בפרשתנו אנו קוראים על אותם שבע עשרה שנה שבהם חי יעקב בגלות מצרים. היו אלה שנות חייו 
השלוות ביותר. עד לפטירתו שם. לאחר פטירתו מגיעים השבטים אל יוסף הצדיק ואומרים לו, 
"אביך ציווה לפני מותו, כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך ועתה 
שא נא לפשע עבדי אלהי אביך", ובמדרשים מובא שיעקב אבינו לא ציווה כן כלל, אלא אמרו כן 

מפני השלום, שחששו שיוסף יגמול להם תחת הרעה שהם עשו עימו.

אביי יעקב  האם  השאלה  ועולה  מתעוררת  האחרונות  הפרשיות  מהלך  את  םוכשקוראי 
שמא  או  כך?  על  לו  סיפר  יוסף  האם  האחים,  ידי  על  יוסף  של  מכירתו  מסיפור  ידע  נו 
כך. על  מפורשת  אבינו  יעקב  של  התייחסות  מצאנו  לא  שהרי  כלל.  ידע  לא  יעקב 

והרמב"ן בפירושו על התורה )פמ"ה פכ"ז(, כתב על כך דברים מרעישים, "יראה לי על דרך הפשט 
שלא הוגד ליעקב כל ימיו כי אחיו מכרו את יוסף, אבל חשב כי היה תועה בשדה והמוצאים אותו 
לקחוהו ומכרו אותו אל מצרים, כי אחיו לא רצו להגיד לו חטאתם, אף כי יראו לנפשם פן יקצוף 
ויקללם, כאשר עשה בראובן ושמעון ולוי )להלן מט ג - ז(. ויוסף במוסרו הטוב לא רצה להגיד לו, ולכך 
נאמר ויצוו אל יוסף לאמר אביך צוה לפני מותו לאמר וגו', ואלו ידע יעקב בענין הזה היה ראוי להם 
שיחלו פני אביהם במותו לצוות את יוסף מפיו, כי ישא פניו ולא ימרה את דברו, ולא היו בסכנה 
ולא יצטרכו לבדות מלבם דברים" עכ"ל. רואים אנו אכן שיעקב אבינו לא ידע עד יומו האחרון 

שיוסף נמכר, מפני שיוסף לא סיפר לו על כך.
)אכן מצאנו בעניין זה מח' במפרשים, עי' אוה"ח פמ"ה פ"ז. ושו"ר שבפרק מ"ה פכ"ו סתר דבריו. ןע"ע ח"ח שמיה"ל ח"ב 
ס"פ וישב. ועיין בתרגום יהונתן פרק לז פס' לג שמשמע שיעקב ידע ברוה"ק שיוסף לא נהרג עיי"ש. וע"ע רש" עה"פ כי 
ברצונם עיקרו שור פמ"ט פ"ו. שמשמע שיעקב ידע, ואולי רק באחרית ימיו ממש ידע כן ברוה"ק. ואומנם מצאתי שכ"כ 
במכילתא בשלח בהקדמה עה"פ ויקח משה את עצמות וכו'. וכן מפורש במדרש לקח טוב ריש פ' ויחי. עיי"ש. וכן הוא 
בילקו"ש בשלח )סי' רכז, ובפי' הזית רענן. וכן בפי' הטור הארוך עה"ת פר' נ' פס' יז. וע"ע באגדת בראשית פמ"ח ויברח 

יעקב, ובהערות שם, שיוסף שתק ולא שלח כתב לאביו, עיי"ש. וכנראה שכ"ז נעלם מעיניהם הקד'(. 

עזה  אהבה  בניו,  מכל  יוסף  את  שאהב  אבינו  יעקב  וכי  תמוה,  הדבר  אומנם 
עשרים הרי  קורותיו  את  יוסף  את  שאל  לא  איך  האחים,  ידי  על  לשנאתו  שגרמה 
ושתים שנה לא ראו אחד את השני, וכי לא מן המתבקש שישאל אותו סיפור גלגולו למצרים?

ועל שאלה זו מצאנו ישוב בדברי הפסיקתא )והובא בדעת זקנים מבעלי התוספות פמ"ח פ"א, ובפי' הטור 
הארוך(, על הפסוק "ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חלה, ויקח את שני בניו עמו 
את מנשה ואת אפרים", שכתב, שיוסף נמנע מלהתייחד עם יעקב כל שבע עשרה השנה שהיה 

במצרים, שהיה ירא שמא יעקב ישאל אותו את הקורות אותו וסיפור הגעתו למצרים. 

יוסף,  וכשנתבונן בדברים הללו, ניקח מוסר עבורנו, שהרי זה ודאי שכמו שיעקב אבינו אהב את 
כמים הפנים לפנים ודאי אהבו יוסף באותה מידה, ויוסף מצליח להישמר במשך שבע עשרה שנה, 
שלא להישאר אפילו פעם אחת עם אביו לבד, ותמיד כשנפגש עם אביו היה עוד מישהו יחד עמם 
בחדרם. מדוע?! משום שידע שאם ישאר עם אביו ביחידות, ישאל אותו את השאלה המתבקשת, מה 
קרה? איך הגעת למצרים? והכל בכדי שלא לספר לאביו לשון הרע אל אביו, על אחיו שמכרו אותו. 

וכבר כתב ה"שם משמואל" )ויגש שנת תרעט(, "מכאן לימוד גדול לכל איש להזהר מלדבר תועה על 
חברו, שהרי בוודאי התייחדות יעקב ויוסף לא דבר ריק הוא, ובוודאי כמה סודות ורזין דאורייתא 
ותיקון עולמות עליונים שהיו נצמחים מזה כידוע בחכמי האמת מעניין יעקב ויוסף, ומ"מ לא השגיח 
על אבידת כל אלה, והכל שווה לו למען לא יצטרך לגלות דבר גנאי על אחיו". ומצד שני, רואים 
אנו את גדלותו של יעקב אבינו – שהיה מלא שאלות כרמון, אולם יעקב אבינו לא שואל, ולא רצה 
להכשיל את בנו בסיפור לשון הרע על אחיו, כי פניו רק אל העתיד, ומה שהיה בעבר, אינו נפקא 

מינה. זו הנהגת האבות. 

אכן את מקורות מידת השתיקה וההתגברות של יוסף הצדיק, אנו מוצאים אצל אימו רחל, וכמו 
שאמרו רבותינו )עי' בראשית רבה, פע"א ס"ה(, "לאה תפסה פלך ההודאה ועמדו ממנה בעלי הודאה וכו', 
רחל תפסה פלך השתיקה ועמדו בניה בעלי מסתירין, כמו, בנימין שידע במכירתו של יוסף ואינו 
מגיד, וכן אסתר ש"אין אסתר מגדת מולדתה ואת עמה", ע"ש. )וע"ע בתנחומא ויצא א"ר יהודה וכו' שבזכות 

שתיקה של רחל זכתה שני שבטים בישראל אפרים ומנשה יתר על השבטים וכו'(.

אף על פי ש'פי חכמים חן' בכל זאת בחרו ונקטו במידת השתיקה, ואף אם ערך הדיבור שוה שקל 
כסף, השתיקה שוה ככר זהב, ורבותינו אמרו "שתיקה יפה לחכמים קל וחומר לטפשים", 'יפה אויל 
שותק מחכם ברוב דברים', ואמר החכם 'טוב להיות אילם משכיל מרוב דברים וכסיל' )שבט מוסר 
)וע"ע בגמ' קידושין עא(.  'גם אויל מחריש חכם יחשב'  פרק כט(, וכבר הקדים שלמה המלך ע"ה ואמר 
וזה דברי התנא באבות )פ"א מי"ז( 'ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה'. )וע"ע מש"כ החיד"א בס' חומת אנך 
תהילים נו(. נלמד לחיינו אנו, את מעלת מידת ההתגברות והשתיקה, וגם אם מאן דהו פגע בנו או 
בכבודנו, נצעד בדרכי אבותינו הקד' ונשתדל לשתוק. ובכך לזכות למעלתו של יוסף הצדיק. אמן!

העלון מוקדש לרפואת: חכם יוסף ירושלמי 
הי"ו, ורעייתו שמחה בת נאזי הי"ו

ולהצלחת: ציון בן אסתר הי"ו.
  טל בת מעיין מלכה הי"ו.

להקדשת העלון :054-4215-970.
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ההספד בהלכה
ַוָּיֹבאּו ַעד ֹּגֶרן ָהָאָטד ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד ָּגדֹול ְוָכֵבד ְמֹאד )בראשית פרק נ(.

דברים  עליו  לומר  קולו  שירים  ומצוותו  כראוי.  המת  על  להספיד  גדולה  מצוה  וצורתו |  ההספד  מצות 
המשברים את הלב, כדי להרבות בכיה ולהזכיר שבחו. ואסור להפליג בשבחו יותר מדאי, אלא מזכירים 
מדות טובות שבו, ומוסיפים בהם קצת, רק שלא יפליג. ואם לא היו בו מדות טובות כלל, לא יזכיר עליו. 
וחכם וחסיד, מזכירים להם חכמתם וחסידותם. וכל המזכיר על מי שלא היה בו כלל, או שמוסיף להפליג 
יותר מדאי על מה שהיה בו, גורם רעה לעצמו ולמת )שולחן ערוך יו"ד  סימן שמד –א| ובט"ז שם סק"א העיר איך התירו 
להוסיף קצת והלא מה לי שקר מעט, מה לי שקר הרבה? וביאר שדבר מסתבר הוא, שכל מי שעושה איזה מצוה כגון צדקה וכיוצא בה 
במידה מסויימת, אם היה בא לידו דבר הצורך קצת יותר, ודאי לא היה מניח מלעשות גם אותו השיעור, כי לא היה משחית בעבור דבר 

מועט יותר, ועל כן נחשב לו כאלו עשאו, ואין כאן עדות שקר עליו(.

ומסופר על רבי ישראל מסלנט שהיה מסתייג מלערוך הספדים על הנפטרים, כדי שלא להכשל בשבחי המת, 
ובזמן שראה הכרח להספיד לכבודו של הנפטר, היה מסתפק במאמרים אחדים לעורר את הקהל להתבוננות 
ותשובה. מבלי לגרוע מערכו של המת. קרה שמת פתאום אחד ממקורביו, ציווה רבי ישראל להכניס את ארונו 
לבית המדרש הגדול, עלה  לבמה והתחיל בפסוק "כי לא ידע האדם את עתו כדגים הנאחזים במצודה רעה" 
הוא חזר על זה כחמישים פעם בהתרגשות עצומה ובקול מספד מר, עד שכל הקהל געה בבכיה. אחרי זה, ציוה 
להוציא את הארון ולהמשיך בלויה.. פעם בהספידו אדם גדול אחד, אמר שהיה אדם ישר, ותוך כדי דיבור 

חזר ואמר: "כנראה לי, היה אדם ישר".. 

חובת ההספד לחכם שמת | כל המתעצל בהספדו של חכם - ראוי לקוברו בחייו, שנאמר )יהושע כד( "ויקברו 
אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים מצפון להר געש" מלמד שרגש עליהן הר להורגן. אמר 
רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: כל המתעצל בהספדו של חכם - אינו מאריך ימים, וכו' )מסכת שבת דף 
קה:(. ]ובמסכת סוכה )דף כט עמוד א( אמרו בשביל ארבעה דברים חמה לוקה: "על אב בית דין שמת ואינו נספד כהלכה, וכו', וביאר 
הערוך לנר )שם( לפי מה שאמרו בשבת )דף קה:( כל המתעצל בהספדו של תלמיד חכם ראוי לקוברו בחייו, ולכן אלו המתעצלים, ראוי 

להם שלא יראו אור החמה, ושיחשך העולם בעדם, ולכן חמה לוקה[:

מי שציוה שלא יספידוהו | ההספד כבוד המת הוא, לפיכך כופים את היורשים ליתן שכר מקוננים והמקוננות 
וסופדים אותו, ואם צווה שלא יספידוהו, אין מספידים אותו, )רמב"ם הלכות אבל פרק יב, שו"ע סימן שד"מ -י(. ומיהו 
אם הוא אדם גדול וצדיק ומרביץ תורה בישראל, וציוה שלא יספידוהו אין שומעים לו, ויש חולקים )דעת 
הלחם הפנים סי' שמ״ד ופת״ש סק"א בשם תשובות בית יעקב סי׳ פ״ג שא״צ לשמוע לו. וכ״ב בשו״ת תשובה מאהבה ח״א סי׳ קע״ד 
שרבו הגאון בעל "נודע ביהודה" הספיד את הפני יהושע אף שציוה שלא להספידו, וכן עשה למעשה שהספיד את הגאון מהר"פ פישלש 
כמ״ש בסי׳ ר"ז עיי"ש, וכן כד נח נפשו דרעק"א ז״ל, היתה צוואה שלא להספידו והיה חמיו של אמ"ו מהרח"ס ז"ל, ועבר על צוואתו 
והיה מספידו מטעם זה דלא משום יקרא דידיה מספידו אלא אתורה קא בכינא, וכ"כ בספר משמרת שלום אות ה׳ סקמ"ד שכן הספיד 
הגאון רבי יוסף שאול את דודו הגאון בעל ישועות יעקב מלבוב אף שציוה שלא להספידו, וכ"פ בספר חזו"ע אבילות כרך א עמוד רע"ג, 

אך בברכ"י סק"א ובספרו חיים שאל סי׳ ל"ד, ובעיקרי הד"ט סי' ל"ה סקי"ז, ובמסגרת השלחן סי׳ שד"מ סברו שצריכים לשמוע לו(.

האם אונן רשאי להכין הספד לאביו או לקרובו | בזמנינו שבכל אתר ואתר יש "חברה קדישא" שמטפלים 
בכל צורכי המת, מותר לקרוב או לבן שהוא אונן להכין הספד על מיטת המת, שיש בזה כבוד המת, שלא 
אסרו חז"ל )תענית ל.( לאונן או לאבל ללמוד תורה, אלא משום דכתיב "פיקודי ה' ישרים משמחי לב", 
אבל הכנת ההספד אין בה שמחה, ולכן הדבר מותר )שד"ח אנינות אות כט. ציץ אליעזר ח"ה רמת רחל אות מו, חזו"ע 

אבלות כרך א, עמוד ער(.

ימים שאסורים בהספד | אין מספידים בימים שאין אומרים בהם תחנון, כגון, ראש חודש, חנוכה, ופורים 
בי"ד וט״ו, וכן בפורים קטן בשני הימים, ובימי ניסן, ט"ו בשבט, ל"ג בעומר, פסח שני, ט"ו באב, איסרו 
חג, ומר"ח סיון עד אחר שבועות, וארבעה ימים שבין יום כיפור לסוכות, ולחכם בפניו מותר בכל אלו 
הימים ]עפ"י השו"ע, וע"ע נטעי גבריאל פרק נב| ובערב שבת וערב יו"ט אחר חצות עיין בה"ל )סימן תקמ"ז ד"ה שמותר( שהניח בצ"ע 
אם מותר להספיד, אם לא לתלמיד חכם, וראה שו"ת יד אליהו מלובלין )סימן טז( שמתיר להספיד בע"ש אחר חצות, וכן דעת הגרי"ש 

אלישיב בשו"ת ישא יוסף )או"ח סימן מג([.

ימים שאסורים בהספד אם מותר לומר דברי מוסר והתעוררות | גם בימים שאסורים בהספד, בזמנינו שרוב 
ההספד הוא שמזכירים דברי שבח והמידות הטובות שהיו לנפטר, שממנו יראו וכן יעשו, ובשבח הקדישים 
הנאמרים ע"י האבלים שמעלים את הנפטר מחיל אל חיל, יש להתיר, כי זו הזדמנות נאותה  להחדיר אז 
בלב האבלים יראת שמים, ולהטות למוסר אוזנם, בשמירת התורה והמצוות, והניסיון הורה שכמה פעמים 

אחר שהקשיבו לדברים חזרו בתשובה שלימה )חזון עובדיה כרך א עמוד רצא בהערה(.

עושים בזה ואדרבא טובה גדולה להנפטר ולהם, ויש להשתדל אז בזה, כי זה עיקר ההספד, והחי יתן 
אל לבו, והוא פקוח נפש ממש. ובמדרש )דברים רבה פרשת האזינו פרשה י(  אמרו:  "הלכה אדם מישראל שהיה 
חושש באזנו מהו שיהא מותר לרפאתו בשבת? כך שנו חכמים כל שספק נפשות דוחה את השבת, וזו 
מכת האוזן אם סכנה היא מרפאים אותה בשבת, רבנן אמרי מבקש אתה שלא לחוש באזניך, ולא באחד 
ותחי  ולכו אלי שמעו  נה( "הטו אזנכם  )ישעי'  נוחל חיים, שנאמר  ואתה  מאיבריך? הטה אזנך לתורה, 
נפשכם" )שו"ת משנה הלכות חלק ו סימן רט | אולם  בספר נטעי גבריאל פנ"ב הביא בשם שו"ע הרב סימן תכט ח, שבימים שאין 

מספידים, אם הוא ת״ח אע״פ שאינו מופלג דורש עליו ד״ת, ואם אינו ת"ח אין דורש עליו כלל (.

הספד על ידי נשים | יש אומרים שנשים לא יספידו משום שדבר זה נלמד מחוקות העכו"ם.)דברי ישראל 
וועלץ סימן מו(. ורבים מפוסקי זמננו אסרו שאשה תספיד את הנפטר בפני גברים משום קול באשה ערוה 
) עי' בקונטרס אוצרות ירושלים חלק קח סימן נד והסכים על ידו הגר"ש וואזנר בשו"ת שבט הלוי ח"ג סימן יד. וכ"כ בשו"ת משנה הלכות ח"ה סימן רי"ח, 

וכ"כ בשו"ת דברי יואל סימן צט.  וע' בשו"ת אגרות משה ח"ה סימן יב דמשמע דבמקום ציבורי כהספד וכדומה אין היתר בדבר(. ובנוסף יש איסור 

הסתכלות באשה כשהיא עומדת ומספידה בפני גברים המסתכלים בה )עי' סנהדרין כ. ובשו"ע יו"ד סימן שנט –א דנשים 
יוצאות רק לאחר המיטה כדי שלא יסתכלו בהם, ובזוה"ק החמיר מאוד בזה(,

מדיני בית הכנסת
שאלה: האם מותר בליל שבת לכבוד עונג שבת 

לחלק בבקשות בבית הכנסת שתיה חריפה לציבור 
לעשיית לחיים.

תשובה: אם יש שם דברי תורה ואין קלות ראש ואין חשש כלל 
לקלות ראש ויש אחראי שמוזג לכל אחד מעט מאוד יש להקל.

ובתי  כנסיות  בתי  פסק  א'  סעי'  קנא'  סי'  או"ח  בשו"ע  ביאורים: 
ושיחה  והתול  שחוק  כגון  ראש  קלות  בהם  נוהגין  אין  מדרשות 
ולא  בהם  מתקשטין  ולא  בהם  ושותים  אוכלים  ואין  בטילה 
מפני  ובגשמים  החמה  מפני  בחמה  בהם  נכנסים  ולא  בהם  מטיילין 
בהם  ולשתות  לאכול  מותרים  ותלמידיהם  חכמים  ותלמידי  הגשמים 
מ'  אות  ביהכנ"ס  מערכת  דינים  באסיפת  בשד"ח  ועיין  מדוחק. 
בזה.  שנהגו  עליו  חלקו  ורבים  משקה  שמביאים  יארצייט  על  שהחמיר 
ואילו לגבי סעודת מצוה עיין בהלי"ע ח"א עמ' רסג' שהתיר אף בסעודה 
ושלא  יין  קטנה של מצוה אם אין קלות ראש כגון ששותים רק כוסית 
התורה.  לכבוד  ותשבחות  ושירות  תורה  רק  אלא  בטילה  שיחה  תהיה 

שאלה: האם מותר להניח חבילת טישו בבית הכנסת על התיבה 
שעליה מתפלל החזן וקוראים עליה בתורה.

תשובה: מותר ואם אפשר להניחו על מעקה התיבה עדיף אבל אינו מעכב.

מה  וכל  הארון  ח'  סעי'  קנד'  בסי'  בשו"ע  נפסק  ביאורים: 
שאר  בו  להשתמש  תנאי  בו  מועיל  תורה  לספר  שעושים 
תשמיש אפילו של חול וכתב הרמ"א ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי 
הכנסת  שבבית  ושלחן  ספרים  של  מטפחת  כגון  קדושה 
ומעילים של ספר תורה וכתבו הטעם משום דכיון שנהגו כן ואי אפשר 
אדם  בני  יבאו  שלא  כדי  מעיקרא  עליהם  מתנה  דין  בית  לב  להיזהר, 
בסי'  במ"ב  ועיין  דמי.  התנו  כאילו  התנו  דלא  גב  על  ואף  תקלה  לידי 
המפה  על  ישען  שלא  קורא  בעל  לגבי  הא"ר  בשם  ד'  ס"ק  קמא' 
עצמו.  השלחן  על  ישען  אלא  הוא  קדושה  שתשמיש  השלחן  שעל 

מתנה  דין  בית  שלב  כיון  שהטעם  כז'  סי'  יהודה  בית  בשו"ת  עוד  ועיין 
עליהם אינו מועיל להתיר אלא רק מה שנתפשט המנהג להקל בו כגון 
להניח ספרים וכו' ולישען על התיבה דבזה ראינו רבים שמקילים בזה 
והתרנו מטעם שלב בית דין מתנה עליהם אבל דבר שלא מצוי להקל 
ולא ראינו שהקילו בו אין להקל בו אלא רק בתנאי מתחילה. וגם בשו"ת 
ומה  מותר  להקל  שנהגו  מה  והשיב  בזה  נשאל  מט'  סי'  ח"ג  נדברו  אז 
שלא נהגו אסור ובזמנם לא היה השלחן מכוסה במפה כל השבוע בשוני 
הרי  טישו  שקית  לגבי  ולענייננו  פעם.  כל  המפה  לקפל  וקשה  אצלינו 
נהגו להקל בזה אלא שעדיף להניחו על צידי מעקה הבימה אם אפשר.

אותו  שפירקו  הכנסת  בית  של  קודש  ארון  שאלה: 
גניזה. חייבים  הישנים  האם  מאבנים  תיבה  וכן  בחדש  להחליפו 

גניזה. צריכים  ולאשכנזים  גניזה,  צריכים  אינם  לספרדים  תשובה: 

ממנו  דבר  או  הכנסת  בית  שניתוץ  קנב'  סי'  באו"ח  בשו"ע  מבואר  ביאורים: 
או  הכנסת  בית  הרווחת  לצורך  שנעשה  בתנאי  מותרת  היכל  או  תיבה  כגון 
נפסק  הכנסת  מבית  הנעקר  הדבר  קדושת  ולגבי  המקום.  לכבוד  יפה  יותר 
ומזוזות  ספרים  של  תיק  כגון  קדושה  תשמישי  ג'  סעי'  קנד'  בסי'  בשו"ע 
ורצועות תפילין וארגז שנותנין בו ספר תורה או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת 
וכו' יש בהן קדושה וצריך לגנזן וכתב הרמ"א ודוקא הדבר שמניחין בהן דבר 
הקדושה בעצמו לפעמים או שנעשית לכבוד וכו' יש אומרים דלא מקרי ארון 
ארון  אבל  התורה  לכבוד  רק  עשוי  שאינו  ארגז  כמין  הוא  אם  אלא  הקודש 
ט'  ועיין מ"ב ס"ק  הבנוי בחומה הנעשה לשמירה לא מיקרי תשמישי קדושה. 
אם עשוי לכבוד אפילו שאין הקלף עצמו נוגע בארון דין תשמיש קדושה יש לו. 
משום  בזה  להקל  טעמים  מכמה  יט'  סי'  ח"ח  יבי"א  שו"ת  דעת  אבל 
וכ"כ  שלהם  בתיק  תמיד  אלא  בארון  הקלפים  מונחים  שלנו  תורה  שספרי 
וכדמוכח  בתיק  קבוע  מכוסה  שהספר  כיון  יא'  ס"ק  קנד'  בסי'  בכה"ח 
להחמיר  יש  בארון  הקלף  נוגע  שפעמים  אשכנזים  ס"ת  שרק  החת"ס  בדברי 
הוא  שם  הקלף  שמונח  קורה  אם  גם  טעם  ועוד  בתיק.  בסגור  כן  שאין  מה 
נחשב  אינו  לכבוד  העשוי  שארון  פוסקים  מכמה  הוכיח  טעם  ועוד  מיעוט. 
עשוי  נחשבים  במסגר  הסגורים  שלנו  שארונות  ובפרט  קדושה  תשמיש 
לשמירה שאינו תשמיש קדושה. ועוד כלל שגם דבר שנוגע בקדושה עצמה אם 
עשוי לזמני ולא לקבוע אינו תשמיש קדושה, ולכן למסקנה לאשכנזים יש לגנוז 
ארון קודש כשעשוי גם לכבוד ולא רק לשמירה. ולספרדים אינו צריך גניזה.

)מתוך הספר שו"ת אליבא דהלכתא(.

סימפטיה  הרבה  הקרין  רבינוב  בנימין  המייסד.  של  והנמרץ  הצעיר  בנו 
אם  במפעל  כשהשתובב  ילדותו  מימי  עוד  הכיר  אותו  צין,  הוותיק  לפועל 
האדם. בכח  מפליגים  שינויים  לבצע  אותו  לדחוף  החל  העסקי  הגיונו  כי 

* * *
צין  שרוליק  ניצב  השחרית  וסעודת  התפילה  לאחר  אחד  בוקר 
אמור  הוא  שעה  מחצי  פחות  תוך   ,7:15 השעה  האוטובוס.  בתחנת 
אך  בנוסעים,  עמוסה  כרגיל,  שלא  התחנה,  בלוד.  למפעל  להגיע 
ומיד כשתיפתח דלת האוטובוס הוא הראשון שיעלה. שרוליק הוא מהראשונים, 

עכשיו אנו מפנים את עדשת המצלמה לעברו של סוכן המכירות עמנואל הרמוני בן ה-35. 
הבוקר, מכוניתו לא התניעה, ובשעה 8:30 הוא צריך להגיע לפגישה עסקית דחופה 
בלוד. משיקולי קמצנות הוא העדיף לנסוע  באוטובוס ולא לקחת מונית. הנה לפניו 
תחנת האוטובוס גדושה לעייפה, האוטובוס עוצר, הנהג פותח הדלת ומודיע: "לא 
יותר משני נוסעים יעלו, האוטובוס מלא, אני מצטער... עוד מעט יגיע אוטובוס נוסף".

הנמרץ  הרמוני  אך  הראשונה,  המדרגה  על  רגלו  מניח  צין  שרוליק 
השמאלית  ידו  את  שלח  הנוסעים,  מרבית  את  לצדדים  לדחוף  שהספיק 
ונעלם  הרמוני  הפטיר  ממהר",  נורא  "אני  החוצה.  צין  את  בקלילות  ודחק-דחף 
הבא. לאוטובוס  להמתין  נאלץ  וצין  מבוגרת,  אשה  עוד  עלתה  אחריו  פנימה, 

דקות,   40 אחרי  רק  הגיע  הבא  והאוטובוס  הסיבות,  כל  מסובב  רצה 
ולאחר  חשוד",  מטען  "גילו  כי  הכבישים  את  סגרה  המשטרה  אח"כ 
נסיעה איטית לאורך כל הפקקים, הגיע שרוליק צין לפס הייצור, רק בשעה 9:10.

הזה,  האיחור  זה  מה  צין,  "הלו  כעוס.  היה  הטרי  המנכ"ל  רבינוב  בנימין 

לא  אני  לך,  מחכים  פה  כולם  בשמש.  תקוע  מלפפונים  של  שלם  משלוח 
למפעל". נזק  גרמת  ממש  איחור.  משעה  יותר  הזו,  החוצפה  את  מבין 
אותי...". דחפו  לעשות,  "מה  רפה:  בשפה  לו  השיב  צין 

אתה  מה  אותך,  דחפו  פירוש  "מה  רתח.  רבינוב 
בזמן". ותגיע  לפני,  שעתיים  תקום  מצידי  איתי?  מתלוצץ 

 25 כמעט  כאן  עובד  "אני  צין,  הזדקף  בנימין",  "תירגע 
איחרתי...". לא  מעולם  בעריסה,  תינוק  כשהיית  שנה, 

להירגע!  ממני  מבקש  "אתה  הצעיר,  המנכ"ל  בכעס  בעבע  חצוף",  "אתה 
לי  מעיר  ואתה  מתקלקל,  ירקות  של  שלם  משטח  המפעל!  מנהל  פה  אני 



תשובה: אם יש שם דברי תורה ואין קלות ראש ואין חשש כלל 
לקלות ראש ויש אחראי שמוזג לכל אחד מעט מאוד יש להקל.

ובתי  כנסיות  בתי  פסק  א'  סעי'  קנא'  סי'  או"ח  בשו"ע  ביאורים: 
ושיחה  והתול  שחוק  כגון  ראש  קלות  בהם  נוהגין  אין  מדרשות 
ולא  בהם  מתקשטין  ולא  בהם  ושותים  אוכלים  ואין  בטילה 
מפני  ובגשמים  החמה  מפני  בחמה  בהם  נכנסים  ולא  בהם  מטיילין 
בהם  ולשתות  לאכול  מותרים  ותלמידיהם  חכמים  ותלמידי  הגשמים 
מ'  אות  ביהכנ"ס  מערכת  דינים  באסיפת  בשד"ח  ועיין  מדוחק. 
בזה.  שנהגו  עליו  חלקו  ורבים  משקה  שמביאים  יארצייט  על  שהחמיר 
ואילו לגבי סעודת מצוה עיין בהלי"ע ח"א עמ' רסג' שהתיר אף בסעודה 
ושלא  יין  קטנה של מצוה אם אין קלות ראש כגון ששותים רק כוסית 
התורה.  לכבוד  ותשבחות  ושירות  תורה  רק  אלא  בטילה  שיחה  תהיה 

שאלה: האם מותר להניח חבילת טישו בבית הכנסת על התיבה 
שעליה מתפלל החזן וקוראים עליה בתורה.

תשובה: מותר ואם אפשר להניחו על מעקה התיבה עדיף אבל אינו מעכב.

מה  וכל  הארון  ח'  סעי'  קנד'  בסי'  בשו"ע  נפסק  ביאורים: 
שאר  בו  להשתמש  תנאי  בו  מועיל  תורה  לספר  שעושים 
תשמיש אפילו של חול וכתב הרמ"א ונהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי 
הכנסת  שבבית  ושלחן  ספרים  של  מטפחת  כגון  קדושה 
ומעילים של ספר תורה וכתבו הטעם משום דכיון שנהגו כן ואי אפשר 
אדם  בני  יבאו  שלא  כדי  מעיקרא  עליהם  מתנה  דין  בית  לב  להיזהר, 
בסי'  במ"ב  ועיין  דמי.  התנו  כאילו  התנו  דלא  גב  על  ואף  תקלה  לידי 
המפה  על  ישען  שלא  קורא  בעל  לגבי  הא"ר  בשם  ד'  ס"ק  קמא' 
עצמו.  השלחן  על  ישען  אלא  הוא  קדושה  שתשמיש  השלחן  שעל 

מתנה  דין  בית  שלב  כיון  שהטעם  כז'  סי'  יהודה  בית  בשו"ת  עוד  ועיין 
עליהם אינו מועיל להתיר אלא רק מה שנתפשט המנהג להקל בו כגון 
להניח ספרים וכו' ולישען על התיבה דבזה ראינו רבים שמקילים בזה 
והתרנו מטעם שלב בית דין מתנה עליהם אבל דבר שלא מצוי להקל 
ולא ראינו שהקילו בו אין להקל בו אלא רק בתנאי מתחילה. וגם בשו"ת 
ומה  מותר  להקל  שנהגו  מה  והשיב  בזה  נשאל  מט'  סי'  ח"ג  נדברו  אז 
שלא נהגו אסור ובזמנם לא היה השלחן מכוסה במפה כל השבוע בשוני 
הרי  טישו  שקית  לגבי  ולענייננו  פעם.  כל  המפה  לקפל  וקשה  אצלינו 
נהגו להקל בזה אלא שעדיף להניחו על צידי מעקה הבימה אם אפשר.

אותו  שפירקו  הכנסת  בית  של  קודש  ארון  שאלה: 
גניזה. חייבים  הישנים  האם  מאבנים  תיבה  וכן  בחדש  להחליפו 

גניזה. צריכים  ולאשכנזים  גניזה,  צריכים  אינם  לספרדים  תשובה: 

ממנו  דבר  או  הכנסת  בית  שניתוץ  קנב'  סי'  באו"ח  בשו"ע  מבואר  ביאורים: 
או  הכנסת  בית  הרווחת  לצורך  שנעשה  בתנאי  מותרת  היכל  או  תיבה  כגון 
נפסק  הכנסת  מבית  הנעקר  הדבר  קדושת  ולגבי  המקום.  לכבוד  יפה  יותר 
ומזוזות  ספרים  של  תיק  כגון  קדושה  תשמישי  ג'  סעי'  קנד'  בסי'  בשו"ע 
ורצועות תפילין וארגז שנותנין בו ספר תורה או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת 
וכו' יש בהן קדושה וצריך לגנזן וכתב הרמ"א ודוקא הדבר שמניחין בהן דבר 
הקדושה בעצמו לפעמים או שנעשית לכבוד וכו' יש אומרים דלא מקרי ארון 
ארון  אבל  התורה  לכבוד  רק  עשוי  שאינו  ארגז  כמין  הוא  אם  אלא  הקודש 
ט'  ועיין מ"ב ס"ק  הבנוי בחומה הנעשה לשמירה לא מיקרי תשמישי קדושה. 
אם עשוי לכבוד אפילו שאין הקלף עצמו נוגע בארון דין תשמיש קדושה יש לו. 
משום  בזה  להקל  טעמים  מכמה  יט'  סי'  ח"ח  יבי"א  שו"ת  דעת  אבל 
וכ"כ  שלהם  בתיק  תמיד  אלא  בארון  הקלפים  מונחים  שלנו  תורה  שספרי 
וכדמוכח  בתיק  קבוע  מכוסה  שהספר  כיון  יא'  ס"ק  קנד'  בסי'  בכה"ח 
להחמיר  יש  בארון  הקלף  נוגע  שפעמים  אשכנזים  ס"ת  שרק  החת"ס  בדברי 
הוא  שם  הקלף  שמונח  קורה  אם  גם  טעם  ועוד  בתיק.  בסגור  כן  שאין  מה 
נחשב  אינו  לכבוד  העשוי  שארון  פוסקים  מכמה  הוכיח  טעם  ועוד  מיעוט. 
עשוי  נחשבים  במסגר  הסגורים  שלנו  שארונות  ובפרט  קדושה  תשמיש 
לשמירה שאינו תשמיש קדושה. ועוד כלל שגם דבר שנוגע בקדושה עצמה אם 
עשוי לזמני ולא לקבוע אינו תשמיש קדושה, ולכן למסקנה לאשכנזים יש לגנוז 
ארון קודש כשעשוי גם לכבוד ולא רק לשמירה. ולספרדים אינו צריך גניזה.

)מתוך הספר שו"ת אליבא דהלכתא(.

הדחיפה
        שרוליק בסך הכל רצה להגיע בזמן לעבודה. דחיפה קטנה בתור לאוטובוס 
גרמה לכל כך הרבה נזקים, כולל את פיטוריו ואפילו את מותו המוקדם. הסיפור 

לא הסתיים אפילו בעולם האמת, ואיך לבסוף נסגר המעגל...

שרוליק צין בן ה-45 היה פועל דחק, ממש כך. ידיו היו שחורות ומיובלות, גוו 
כפוף, ועיניו כבויות משהו, מאותן מטעני עייפות מצטברת של 23 שנות עבודה 
במפעל השימורים הוותיק "טרי-מאד בע"מ" בפאתי אזור התעשייה בלוד. 

צין מיודענו ידע היטב לנוע על ציר הירקות הטריים, שהגיעו לאחר מיון בבית 
האריזה, הוא הוביל אותם לשטיפה ומשם העביר אותם לאתרי ההחמצה 

הגדולים. עגבניות, מלפפונים, חצילים, תירס. הכל.
אחריות  חש  הוא  ערביים,  פועלים  שלושה  על  זוטר  עבודה  כמנהל 
תוך  היגיינה,  מקסימום  עם  טוב,  היותר  הצד  על  ייעשה  שהכל  עצומה 
הקפדה על כללי הכשרות שהכתיב לו המשגיח האחראי הרב שרגא הוד-ינאי.

צין "מלך פס הייצור", כך כינו אותו חבריו למפעל. הוא זה שעינו הייתה פקוחה על 
כל קופסא קטנה כגדולה, הוא זה שהריח תקלות במכונות הענק עוד לפני שהן 
בעצמן חשו זאת. הטכנאי ומהנדס הייצור, היו קשובים להערותיו של הפועל הוותיק, 
שאכל, שתה, נשם והתעורר ונשם קופסאות שימורים יותר מ-20 שנה. הא, כמובן, 
מינימום. נעים לספר, בקושי שכר  והשתכר, לא  ביום,  האיש עבד כ-10 שעות 

זה  "עם  לומר,  נוהג  היה  יש",  מה  "זה  מתלונן,  אותו  שמעו  לא  פעם  אף  אגב, 
חיים". אכן כן, שרוליק צין גידל וחינך את ארבעת בניו עם המשכורת הזו, וחיי 

בארבעת  נספגו  וצניעות  פשטות 
תל  בדרום  הקטנה  דירתו  כתלי 
יאביב. במשך אותן שנים הוא הש
יכים לתפילת "הנץ", סעד פת שח

רית, ואץ רץ לתחנת ההסעה ליד 
התחנה המרכזית כדי להגיע לפני 
8:00 בבוקר לעוד יום עבודה מפרך.

רביי שמואל  שנפט  רלאחר 
מפ של  המייסד  הבוס  ינוב, 

נכנס  בע"מ",  מאד  "טרי  עלי 
בנימין,  העסק  את  לנהל 

סימפטיה  הרבה  הקרין  רבינוב  בנימין  המייסד.  של  והנמרץ  הצעיר  בנו 
אם  במפעל  כשהשתובב  ילדותו  מימי  עוד  הכיר  אותו  צין,  הוותיק  לפועל 
האדם. בכח  מפליגים  שינויים  לבצע  אותו  לדחוף  החל  העסקי  הגיונו  כי 

* * *
צין  שרוליק  ניצב  השחרית  וסעודת  התפילה  לאחר  אחד  בוקר 
אמור  הוא  שעה  מחצי  פחות  תוך   ,7:15 השעה  האוטובוס.  בתחנת 
אך  בנוסעים,  עמוסה  כרגיל,  שלא  התחנה,  בלוד.  למפעל  להגיע 
ומיד כשתיפתח דלת האוטובוס הוא הראשון שיעלה. שרוליק הוא מהראשונים, 

עכשיו אנו מפנים את עדשת המצלמה לעברו של סוכן המכירות עמנואל הרמוני בן ה-35. 
הבוקר, מכוניתו לא התניעה, ובשעה 8:30 הוא צריך להגיע לפגישה עסקית דחופה 
בלוד. משיקולי קמצנות הוא העדיף לנסוע  באוטובוס ולא לקחת מונית. הנה לפניו 
תחנת האוטובוס גדושה לעייפה, האוטובוס עוצר, הנהג פותח הדלת ומודיע: "לא 
יותר משני נוסעים יעלו, האוטובוס מלא, אני מצטער... עוד מעט יגיע אוטובוס נוסף".

הנמרץ  הרמוני  אך  הראשונה,  המדרגה  על  רגלו  מניח  צין  שרוליק 
השמאלית  ידו  את  שלח  הנוסעים,  מרבית  את  לצדדים  לדחוף  שהספיק 
ונעלם  הרמוני  הפטיר  ממהר",  נורא  "אני  החוצה.  צין  את  בקלילות  ודחק-דחף 
הבא. לאוטובוס  להמתין  נאלץ  וצין  מבוגרת,  אשה  עוד  עלתה  אחריו  פנימה, 

דקות,   40 אחרי  רק  הגיע  הבא  והאוטובוס  הסיבות,  כל  מסובב  רצה 
ולאחר  חשוד",  מטען  "גילו  כי  הכבישים  את  סגרה  המשטרה  אח"כ 
נסיעה איטית לאורך כל הפקקים, הגיע שרוליק צין לפס הייצור, רק בשעה 9:10.

הזה,  האיחור  זה  מה  צין,  "הלו  כעוס.  היה  הטרי  המנכ"ל  רבינוב  בנימין 

לא  אני  לך,  מחכים  פה  כולם  בשמש.  תקוע  מלפפונים  של  שלם  משלוח 
למפעל". נזק  גרמת  ממש  איחור.  משעה  יותר  הזו,  החוצפה  את  מבין 
אותי...". דחפו  לעשות,  "מה  רפה:  בשפה  לו  השיב  צין 

אתה  מה  אותך,  דחפו  פירוש  "מה  רתח.  רבינוב 
בזמן". ותגיע  לפני,  שעתיים  תקום  מצידי  איתי?  מתלוצץ 

 25 כמעט  כאן  עובד  "אני  צין,  הזדקף  בנימין",  "תירגע 
איחרתי...". לא  מעולם  בעריסה,  תינוק  כשהיית  שנה, 

להירגע!  ממני  מבקש  "אתה  הצעיר,  המנכ"ל  בכעס  בעבע  חצוף",  "אתה 
לי  מעיר  ואתה  מתקלקל,  ירקות  של  שלם  משטח  המפעל!  מנהל  פה  אני 

הייצור. פס  את  בזעם  עזב  הצעיר  רבינוב  למשרד",  אליי  תיכנס  היום  בסוף  הערות. 
בשעה  ובדיוק  הוותיק,  הפועל  על  עברו  מועקה  של  שעות  שמונה 
המנכ"ל.  של  למשרדו  המדרגות  בגרם  טיפס  הוא  אחה"צ  חמש 
זה". מכתב  לך  למסור  ביקש  "בנימין  לבנה,  מעטפה  לו  מסרה  רוחמה  המזכירה 

צין פתח את המכתב וחשכו עיניו "מר ישראל צין היקר, עם כל הכבוד ל-23 שנות עבודתך 
במפעלינו, כמנכ"ל קיבלתי היום החלטה, לשנות דפוסי עבודה ולהתנהל רק עם פועלים 
ממושמעים יותר. לצערי, הינך מפוטר, והנני מאחל לך הצלחה בדרכך החדשה. בנימין רבינוב".

הרקיע  דמו  לחץ  יבשות,  ובעיניים  כושלות  ברגליים  משם  יצא  צין  להאריך,  לנו  מה 

ממש  מצער,  בבכי  מירר  הוא  באוטובוס  הדרך  כל  הפסקה.  ללא   פעם  ולבו  שחקים, 
לי  אין  אותי?  צריך  מי  ייצור,  מפעל  של  מזדקן  פועל   ,45 בן  "אני  עולמו.  עליו  חרב 
השכלה, אין לי כישורים חוץ מפס יצור של שימורי ירקות. בבית חיכתה לו מקלחת של 
לו, עדיף שהיית שותק...". עונה  "מדוע אתה   עליו:  נוספת. אשתו אורנה כעסה  צוננין 

אותי  דחף  אחר  צעיר  שאיש  לעבודה.  איחרתי  לא  שמעולם  לו  הסברתי  "אבל 
סדוקותי עיניים  עם  צין,  להסביר  ניסה  אשם?!",  אני  מה  לאוטובוס,  בכניסה 

חשוב,  דבר  זה  העבודה  מקום  בשבילי  אחראי,  איש  אני  אותי,  מכירה  "את  מבע. 

מה  ממני  עשו  נמוכה.  משכורת  על  רטנתי  לא  גזלתי,  לא  איחרתי,  לא  מעולם 
כבוד...". לפחות  לי  עשה  בנימין  של  אבא  הכל,  רבינוב  בשביל  עשיתי  שרצו.. 

אין כאן מקום להאריך, בואו נסכם שמן הנקודה הזו החלה להירשם תנועת הידרדרות 
נתן את  צין. האבטלה פגעה קשות באורח חייהם, העלבון  באורח חייהם של משפחת 
ושוב. הנתונים  נדחה שוב  ניסה להתקבל לכמה מקומות עבודה, אך  אותותיו, שרוליק 
המקצועיים שלו לא מצאו חן בעיני מנהלי הדור החדש... הוא התחיל לנבול, להסתגר, 
ידם בגזל. ופשטו  לישון שעות ארוכות ביום. לאכול פחות. בניו הסתובבו להם ברחוב 

קצת  בחייו.  עניין  צין  שרוליק  איבד  ואט-אט  התערער,  הבית  שלום 
לב. משברון  צין  שרוליק  מת  ועזוב,  נעלב  שפוף,  מדוכא   ,50 גיל  לפני 

משפחה.  בני  וקומץ  אותו,  שזכרו  המפעל  מן  פועלים  שני  רק  הגיעו  להלוויה 
במאסר. אחרים  שניים  בחו"ל,  המפוקפקים  בעסקיהם  אי-שם  היו  מבניו  שניים 

רעים  שהיינו  כנראה  שרוליק!  שרוליק,  "אוי  מצער,  שבורה  בכתה  אלמנתו 
הקשות". בשעותיך  אותך  עודדתי  שלא  סליחה  ממך  מבקשת,  אני  אליך... 
מדי. מאוחר  אבל  נעשה,  הנפש  חשבון  כן, 

* * *
מפטירתו  שנים  שלוש  שלנו.  במקרה  כאן  לא  אך  במוות,  שמסתיימים  סיפורים  יש 
מוצפת  אוטובוס  תחנת  בחלומה  והנה  חלום,  אלמנתו  צין  אורנה  חולמת  שרוליק,  של 
והנה  בחלומה,  נרקמת  הערב  אפלולית  אט  אט  ובאים.  יוצאים  אוטובוסים  אנשים, 
סדוק:  בקול  ואומר  לעברה  שמביט  גבה-קומה  באדם  מבחינה  היא  לאפלולית  מבעד 
שמי  מנוחה,  אין  לי  גם  אבל  מנוחתך...  את  מפריע  לי שאני  צר  צין,  גברת  לך  "שלום 
כשהיה  שרוליק  בעלך  את  דחפתי  שנים  כמה  לפני  אשר  האיש  אני  הרמוני,  עמנואל 
הנוסעים  את  דחפתי  פנים  ובעזות  לפגישה  מיהרתי  אני  גם  עבודתו.  למקום  בדרכו 
וגם את בעלך מחוץ לאוטובוס, מבלי לבקש סליחה אפילו... אני משלם על כך מחיר 
באים  וכלל,  כלל  אליי  מתייחסים  לא  איתי,  מדברים  לא  האמת  בעולם  מנשוא,  כבד 
שלו  הפיטורין  בעלך.  את  שדחפתי  והאיומה  הנוראה  הדחיפה  על  רק  חשבון  איתי 
בבושת פנים, זו אשמתי! הכעסים שלך כלפיו, זו אשמתי! הדחקות והעניות שהיו מנת 
חלקכם בשלוש השנים האחרונות לחייו, זו אשמתי!!! המחלות והדיכאון של שרוליק! זה 
הכל באשמתי. הדחיפה הזו עולה לי ביוקר, גברת צין, ואני מתחנן ממך ומבקש שתעשי 
ולסליחה... כדי לאמת את חלומך, תוכלי לפנות לאלמנתי  הכל כדי שאזכה למחילה 
רננה הרמוני מרח´ דקל-יריחו 62 תל אביב, אנא – אני מתחנן – עשי כל שביכולתך 
נמוגה אט אט דמותו של האיש. יחלוף ממני..."! אז  שהדין המתוח הזה של הדחיפה 

שלוש פעמים, ולילה אחרי לילה חזר החלום על עצמו.
* * *

נסגר. המעגל  צין  ואורנה  הרמוני  רננה  כשנפגשו 
פעם  ומדי  קשה,  דרכים  בתאונת  שעברה  בשנה  נהרג  "בעלי  הרמוני:  רננה 
מתגלה אלי בחלום ואומר לי: "קשה לי, קשה לי מאוד. דחפתי יהודי... אני מצטער...".

כשאני  כעת  אך  בחלומות  הבנה  שום  לי  ואין  מיסטיקנית  "אינני 
אני  סליחה,  הדבר...  שמצמרר  כמה  אוי  הדברים...  פרטי  את  ממך  שומעת 
קורע  בבכי  פרצו  המחובקות  האלמנות  ושתי  המנוח",  בעלי  בשם  סליחה  מבקשת 
ארצה. ומיהרו  הנורא,  הדבר  על  מאמם  שמעו  המנוח,  צין  של  בניו  ארבעת  לב... 

וגם  חכמים  תלמידי  עשרה  צין  שרוליק  של  ציונו  על  עלו  כיפור,  יום  ערב  אח"כ  יומיים 
שמים.  בחסדי  טפל  ומה  עיקר  מה  וללמוד  אורחותיהם  ליישר  בניו, שהחליטו  ארבעת 
שאדם  במידה  בך,  שפגעה  הדחיפה  על  הרמוני  לעמנואל  גם  וסלח  לנו,  סלח  "אבא, 
שציערוהו,  על  מחילה  ובקשו  הבנים  התחננו  ברחמים",  לו  מדוד  לו...  מודדין  מודד 
הדין. עומק  של  והעלום  הנשגב  בברומטר  ומימדיו  עומקו  את  למדוד  שקשה  הצער 

)מאת הסופר ר' קובי לוי(



מטעויות יוצאים )לפעמים( דברים טובים 

הטובות של הדבר עדיין, את ההשלכות  רואים,  איננו  לנו?  הכאיבו  או  בנו  פגעו 
איש עסקים ליווה את הרב שטיינמן זצ"ל במהלך ביקורו בארה"ב בחורף תשס"ה, 

ומאחר שכך, היה עליו להיעדר ממשרדו 
למזכירה  נתן  הוא  שבועיים.  במשך 
הוראות, שעל פיהן תנהג בזמן היעדרו. 
יאחת ההוראות הייתה למכור מניה, שה

וחשוב  דרסטי,  באופן  עלה  שלה  שער 
השער.  ירד  בטרם  אותה  למכור  היה 
בתנאי  גדול,  מאד  ברווח  היה  מדובר 
עיכוב.  ללא  בזמן,  תימכר  שהמניה 

והשאלה הראשונה  איש העסקים למשרדו,  הביקור, שנמשך כאמור שבועיים, שב  בתום 
ובבושת  החווירה,  המזכירה  המניה?".  את  מכרת  "האם   – הייתה  המזכירה,  אל  שהפנה 
עס איש  אותו  של  התחושה  הייתה  מה  לתאר  אפשר  ששכחה.  הודתה  גדולה  יפנים 

אתם.  להתחלף  שעה  באותה  רוצים  היינו  לא  המזכירה.  של  תחושתה  הייתה  ומה  קים, 

איש העסקים מיהר להתקשר לברוקר שלו בבורסה, להתעדכן במצב, לשמוע כמה גדול היה 
ההפסד. להפתעתו, התשובה שקיבל הייתה, שהוא הרוויח הרבה מאד כסף, מאחר שלא מכר 
את המניה בזמן המתאים-לכאורה. התברר, שבשבועיים שבהם נעדר מן המשרד התרחשו 
תנודות חזקות בשוק הנפט העולמי, והמניה שברשותו לא ירדה, אלא זינקה כלפי מעלה 
באופן לגמרי לא צפוי. בגלל הרשלנות של המזכירה, הרוויח האיש רווח עצום תוך זמן קצר. 

של  הטובות  ההשלכות  את  עדיין,  רואים,  איננו  לנו?  הכאיבו  או  בנו  פגעו 
ובעע כאלה,  השלכות  ויש  לטובה,  נעשה  שהכול  הידיעה  עצם  אבל  הדבר, 
הפגיעה. של  העוצמה  את  מקהה  כבר   – אותן  ונבין  נראה  אפילו  אולי  תיד 

שלוש  במשך  לידו  שנמצא  הגוי,  עוזרו  ועמו  הכנסת  לבית  שמגיע  סיעודי  יהודי  שאלה: 
הכנסת? בית  כבוד  מחמת  ראשו  על  שישים  כיפה  לגוי  לתת  עניין  יש  האם  שעות. 

תשובה: מרן השו"ע )סי' צא ס"ג( כתב, י"א שיש למחות שלא ליכנס בבהכ"נ בגלוי הראש. 
ומקורו טהור מדברי רבינו פרץ. ובספר הלבוש כתב שהטעם הוא שזה דרך הכנעה ללכת 
בכיסוי  הוא משום שהחיוב  למחות  יש  והנה מש"כ השו"ע  בבית הכנסת.  בכיסוי הראש 
הראש הוא מדין חסידות, ויש בזה אריכות גדולה בפוסקים ואכ"מ. אבל ודאי שהשו"ע 
מצאנו  וכע"ז  שמיים.  ויראת  הכנעה  שייך  לא  בגוי  שהרי  גוי.  על  ולא  יהודי  על  מדבר 
בדברי ספר המנהגות דף י"א )לר' אשר מלוניל(, שכתב לבאר את נוסח ברכת "עוטר ישראל                               
בתפארה", שהכוונה לכיסוי הראש משום ששורה על ישראל שכינה וזה לא שייך בגויים. עיי"ש. 

)סי' כ ס"ב(, שאין     אלא שאף אם נאמר ששייך בגוים עניין הכנעה, מ"מ הרי קי"ל בשו"ע 
ישראל  אל  ויתלווה  ישראל  שהוא  יחשבו  שמא  כוכבים,  לעובד  מצוייצת  טלית  מוכרין 
בדרך, ויהרגנו. אפילו למשכן ולהפקיד טלית מצוייצת לעובד כוכבים, אסור אא"כ הוא 
לפי שעה, שאין לחוש. ע"כ. וא"כ גם לעניין שאר דברים כגון ליתן לו כיפה לראשו יהיה 
הרמה  תשובתם  בספר  וראיתי  י"ד(.  ס"ק  שם  כה"ח  )וע"ע  ישראל.  שהוא  יחשבו  שמא  אסור 
)הלכות גירות עמ' מג(, שכתב בשם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שנשאל כע"ז, לגבי מי שיש 

כן?  לעשות  מותר  האם  יהודי  שהוא  שיחשבו  כדי  כיפה  לו  להלביש  ורוצה  זר  פועל  לו 
והשיב, שאין לעשות כן. וע"ע בספר בית יהודה )בוגץ( )סי' יג, יג הע' לב(, ששמע מהגר"מ גרוס 
שליט"א דדברי השו"ע שלא להכנס לבית הכנסת גלוי ראש, הם בישראל אבל בגוי כיסוי 
)ח"ד ס' טז בסוף(.  יוסף ליברמן  ודלא כמש"כ בשו"ת משנת  ולא מוריד.  הראש לא מעלה 
וכ"כ בס' מאיר עוז )חלק ה סי' קנא ס"ס ו עמ' תקעג(, שמטפל של זקנים שהוא גוי, אין לתת לו 
וכן ההלכה.  כיפה שיכסה ראשו כשנכנס לבית הכנסת, שכיסוי הראש שייך רק ביהודי. 

שאלה: רציתי לשאול מתי הזמן הטוב לעשות השכבה לנפטרים, והאם אפשר לעשות 
בכל פעם שאני עולה לספר תורה?

יצחק                     רבי  האלקי  למקובל  יב(  עמוד  ג  אזהרה  השם  )בית  היחיאלי  בקונטרס  הנה  תשובה: 
אלפייה זצוק"ל כתב, שיש להיזהר שלא לעשות השכבות לנפטרים בכל עת אלא רק בזמנים 
מסוימים כפי שיובא להלן, ומשום שבכל פעם שמזכיר את הנפטר דנים אותו ופותחים פנקסו               
ומעיינים במעשיו. ומעורר על הנפטר דינים ח"ו, ואם אינה ראויה גורמים לה צער גדול מאוד.

זצוק"ל,  אלגאזי  למהר"י  רלו(  עמ'  ד'  אות  קס"ת  אחר  שנהגו  )דברים  ליעקב  אמת  בספר  וע"ע 
ששמע  מולכו,  יוסף  רבינו  מפי  ששמע  הכהן  דוד  רבי  בשם  שנה(,  מ-300  למעלה  לפני  )שחי 

מפי                 מקובל גדול, שהיה מונע לומר השכבה למתים אחר י"ב חודש, מפני שמזכירים 
נפש המת יורדת היא למטה, ושוב אינה יכולה לעלות עד שיתנו צדקה בעבורם. וסיים שם, 
ומאז נמנעתי מלהזכיר נשמות קרובי. וכתב שכן נוטים דבר הרדב"ז בתשובה )סי' צד(. עיי"ש.

וע"ע רב פעלים )ח"ד סימן לה(, שכתב להשיג ע"ד האמת ליעקב הנ"ל וכ' שרחוק לומר שהנשמה 
יורדת לארץ מחמת ההשכבה שעושה החזן. והוסיף שמנהג ישראל לעשות השכבות לנפטרים 
ללא שינדרו צדקה עבורם. וע"ע למו"ר החזון עובדיה )אבלות ח"א עמ' שנג(, שהעלה כדברי הרב 
פעלים הנ"ל. ומש"כ שם שכ"כ בשו"ת ישכיל עבדי )חלק ז סימן מד שאלה יא עמ' עב(, אחר העיון שם 
נראה שכוונתו להוכיח רק שמנהג העולם שעושים השכבה בכל עת שעולה הבן לתורה. אומנם 
עולה  שלכתחילה  גם מדבריהם  ועכ"פ  הנידון דלעיל.  נחית כלל לעיקר  הישכיל עבדי לא 
ועל  ולא לומר השכבה סתם.  יש לומר השכבה אחר מצווה כמו נתינת צדקה עבור הנפטר, 
כן להלכה: עדיף להימנע מלומר השכבה בכל עת, אלא בזמנים שטוב בהם לומר השכבה, )כמ"ש 
מידי שנה. בראש  וביום הפטירה  חודש שלאחר הפטירה.  הי"א  כל  הן,  ואלו  היחיאלי(,  שם בק' 
וכד' משום שנשמות קרוביו מגיעים  וביום הכיפורים. ובזמן שיש לאדם שמחה כמו ברית  השנה, 
באותה שעה כמש"כ בזוה"ק. עיי"ש. ואם אדם בכ"ז רוצה לעשות השכבה לקרוביו בזמנים אחרים 
במשך השנה יעשה כן ויסמוך זאת לעשיית מצווה כמו לימוד תורה, או נתינת צדקה עבור הנפטר. 
ז"ל.  יעשה נחת לקרוביו לעלותם ממדריגה למדריגה בעולם העליון כפי שכ' רבינו האר"י  ובכך 

להשאילו  )או  וכדין  כדת  אותו  להטביל  הספקנו  ולא  חדש  טוסטר  קנינו  שאלה: 
נייר  של  הפסק  ידי  על  בו  להשתמש  ניתן  יהיה  האם  האחרות(,  בדרכים  או  לגוי, 
כסף? נייר  הדין  מה  כן  כמו  בנייר?  אלא  בטוסטר  ישירות  יגע  לא  שהאוכל  כך  אפיה, 

ה'( כתב, שאין  )ח"ב סי' סו אות  זצוק"ל כתב במנחת שלמה  תשובה: הנה הגרש"ז אוירבך 
הנייר חשוב הפסק בין הכלי לאוכל. ועל כן אין פתרון זה מועיל ואין לעשות כן. וכ"כ בספר 
)עמ'  כהלכה  כלים  טבילת  בס'  וכ"כ  טבילה(,  טעונין  אינן  ד"ה  )בביאורים  בנימין  חלקת 
טבילה  דצריך  כסף  כוס  בתוך  עץ  כוס  דבהניח  סא'(  )סי'  מהרי"ל  מש"כ  לפי  ובפרט  ס'(, 
הבא"ח  דברי  על  לתמוה  כתב  והמנח"ש  לדבריו.  חששו  האחרונים  מן  וכמה  הסמ"ק  לפי 
באופן  כן  עושה  אם  תלוי  כסף  נייר  ולגבי  בכיו"ב.  להסתפק  שכתב  הי"ד(,  מטות  פ'  )ש"ב 
יותר  כסף  שנייר  ובפרט  להקל,  מקום  יש  כסף  נייר  הפסק  עם  האוכל  את  שמחמם  קבוע 
מקום  ויש  מועיל.  זה  אין  בדר"כ,  כך  לחמם  נוהג  אינו  ואם  מהמכשיר.  המאכל  את  מבודד 
חשמל  בכלי  שהקל  קכו(  סי'  )ח"א  יעקב  החלקת  שיטת  את  הדחק  בשעת  להקל  לצרף 
הפסק  ע"י  טבול  שאינו  בכלי  להשתמש  מועיל  שאין  להלכה:  העולה  לקרקע.  מחובר  מדין 
אין  ואם  להקל.  מקום  יש  כלל  בדרך  זה  נייר  עם  לחמם  דרכו  אם  כסף  ובנייר  אפיה.  נייר  של 
דרכו בכך אין הפסק זה מועיל והוא בטל לכלי. ובשעת הדחק שאין לו ברירה יש מקום להקל. 

   זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
"חיויפרשת "

 זמני התפילות

 16:22 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  16:00  -מנחה מניין ב'

 17:13 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים
שלמה עובדיה רבי שיעור עם  - 14:15

 .שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

הלכות שבת" "ב שיעור -15:20
 שליט"א.הרב עם 

שיעור בהלכות בישולי גויים,  -17:00
 מפי הרב שליט"א.

 12:30תהילים לילדים: שיעור 

               

 זמני השיעורים ל"ימות החול"

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל הי"ו. 30  -שיעור א': יום שני

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א בבית  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר הכנסת "תפארת ישראל" 

 באולם בית הכנסת. 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

 


