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  קברי צדיקים                  

     

                       

א לגבי ערב "ח תקפ"א או"רמ(עניינא דיומא                                      

  ) פ זכרו� אליהו ומשמרת שלו�"בחודש אלול עו, ה"ר

                                      

הימי� הבאי� עלינו לטובה גדושי� 
כל ילד . בהתרגשות רוחנית נעלה ומרוממת

יש שיעשו , כל בחור יעלה שיעור, יעלה כיתה
את הצעד המשמעותי של המעבר מתלמוד 

  . תורה לישיבה קטנה
' מסיימי שיעור ג, א� יהיו אלו בראש כל עניי�

, בישיבות הקטנות העולי� לישיבות הגדולות
אלו שיעשו את הצעד הגדול והמשמעותי 

  . שעתיד� הרוחני תלוי בו
, אפנה את השורות הבאות, אליה�

ני של הישיבה בהתרפקות על ימי הבני� הרוח
  .הגדולה

בימי� אלו הנ עומד בסיומו של , בחור יקר
פרק נכבד ונעלה במסכת העליה הרוחנית של 

כשאתה מסיי� את לימודי , נערי ישראל
  . במסגרת הישיבה הקטנה

במהל לימודי בישיבה הקטנה עוצבה 
הפכת מילד לנער וקיבלת על עצמ , אישיות

, � ובקיאותשיעורי עיו, את נוע� עול התורה
 סדר יומו של –הפכו לסדר יומ , מוסר והלכה

ערכי הנצח של עמינו הנבחר ננסכו . ב� תורה
ב בעוז ותעצומות כשהנ לובש צורה של ב� 

משתל� במידות וביראת שמי� טהורה , עליה
  . וחותר אל עומק מחשבת עבודת התפילה

הישיבה היא בית היוצר של הע� היהודי 
  !!! לדורותיו 

מעניקה , בה מעמידה את הנער על דעתוהישי
לו את מבט ההשקפה הנכונה על מהות חייו 
וקיומו של האד� עלי אדמות ונוסכת בו את 
הכוחות המיוחדי� ואת הכלי� שעימ� יצעד 
לאור שביל עלייתו הרוחנית ובה� יבנה את 

  . ' בית ד�ביתו  
מה גדולה ונכבדת השעה בה הנ ניצב על 

  . הישיבה הגדולהמפת� הכניסה להיכל 
בישיבה הגדולה אתה עומד בפני המעבר 

,  בוגר–מעולמו של נער לעולמו של ב� תורה 
שלב נכבד ונעלה נוס� במסכת חיי העליה 

הישיבה הגדולה היא הבני� התורני . הרוחנית
בעל המימד המקי� ביותר עבור מי שזכה 

  ". ב� תורה"להיקרא בתואר הנכס� 
מד בפני ע� האתגר הרוחני והתורני העו

כניסת לישיבה הגדולה הוא עצו� ודורש 
לא הרי . התייחסות מעמיקה ומקיפה

ההתמודדות היומיומית בישיבה הקטנה 
כגודל החשיבות שחובה עלי לייחס למטרות 
הנעלות הניצבות בני בישיבה הגדולה 

  . וההתמודדות עימ�
 –כגודל ההכנה , וככל ענייני תורה ומצוות

ככל שתעמיק בהכנה . משובחת התוצאה
הגדולה לקראת כניסת להיכל הישבה 

הרצו� , ההנהגה, ה� מבחינת הלימוד, הגדולה
והכוונה להשקיע כל שב על מנת לגדול 

כ תהיה הצלחת ', ולפרוח בכר� בית ד
  . גדולה וכבירה בבחינת השלימות הנכספת

המגיע מוכ� , אשרי ב� הישיבה הגדולה
אשרי , צפה לומזומ� להתעלות הרוחנית המ

שזכית להימנות ע� מבחר המי� האנושי 
בהיות ב� ישיבה אשר לקראת עתיד מזהיר 

מתו , בעולמה של תורה צועד בבטחה
מחשבה והבטחה עצמית לעבודה מאומצת 

משוא בעקביות וללא , בהתמדה ובנחישות
שתעלה אות דרגה ועוד דרגה , פני� למדוחי�

עלה , ב� חיל, אל עבר השלימות הנכספת
   !והצלח

ïééèùðæåø éåìä ÷çöé äîìù  
  

  פוטו

 סטודיו

  'לתור את הארץ לקברי צדיקים'
  

ממדבר צ� עד 'יצאו . 'שלח משה לתור את האר�'אשר , התורה מתארת את המסלול שעשו המרגלי�
ורק אחד ' ויעלו בנגב'כול� הלכו יחד באותו מסלול . 'ויעלו בנגב ויבא עד חברו�'ומש� ' רחב לבא חמת

י� אמר רבא מלמד שפירש כלב מעצת מרגל'י את דברי הגמרא "מביא רש. הגיע לחברו�' ויבא'מה� 
יהושע  . 'בקשו עלי רחמי� שאנצל מעצת מרגלי�, אבותי: אמר לה�. והל� ונשתטח על קברי אבות

כלב שהיה . לא היה זקוק לבוא לחברו�' קה יושיע� מעצת מרגלי�'שזכה לכ� שמשה רבנו יתפלל עליו 
לי בקשו ע'היה צרי� לבוא אל האבות ולבקש מה� ', שלא יהא ניסת לחבריו להיות בעצת�'מודאג 

  . 'רחמי� שאנצל מעצת מרגלי�
  

כדי , כותב שחייבי� לומר שהטע� שכלב הל� לחברו� לקברי האבות שנמצאי� ש�' שפתי חכמי�'ה
קברי 'אצל , היה בגלל חשיבות וקדושת המקו� שיש ש�' בקשו עלי רחמי�'להתפלל ולבקש מה� 

אלא על כרח� משו� . אחרלמה הל� לש� להתפלל ולא התפלל במקו� , דא� לא כ�': כלשונו. 'אבות
וא� על פי שהבקשה שבקש . א� ע� פי שתפלתו של אד� נשמעת בכל מקו� ומכל מקו�. 'קברי אבות

בכל זאת הל� לחברו� ללמד� . מהאבות הייתה נשמעת אצל� ג� א� לא היה ניצב סמו� לקבריה�
  .     שהמקו� גור�

  

ברי צדיקי� שהול� ותופס בדור האחרו� זה הוא לכאורה המקור הראשו� לעניי� הנשגב של נסיעה לק
לב מי לא ירגש לראות . מקו� חשוב מעל ומעבר למה שהיה ידוע ומקובל בקהילות ישראל בדורות עברו

בדור האחרו� את התעוררות הנפש שיש להמוני בית ישראל אשר אינ� מחמיצי� שו� הזדמנות לצאת 
וא� א� הדבר כרו� במעבר ובשהות , אלוא� א� יוצאי� לש� כ� מאר� ישר. ולפקוד קברי צדיקי�

  . בשדות תעופה ובתי מלו� ע� כל המתלווה לזה
  

בהלכות תענית כתב . אמת הוא שמצינו בפוסקי� זמני� מיוחדי� בה� נוהגי� לצאת לבית הקברות
כלומר הרי את� , אחר שמתפללי� יוצאי� כל הע� לבית הקברות ובוכי� ומתחנני� ש�': המחבר

ויש מקומות ': א"ובהלכות ערב ראש השנה כותב הרמ. 'לא תשיבו מדרככ� הרעהא� , כאלו, מתי�
  . 'והולכי� על הקברות'וכ� בהלכות תשעה באב ' נוהגי� ליל� על הקברות ולהרבות ש� בתחינות

  

למה מוצאי� . מה טע� יש לכל דבר ודבר, הגמרא בתענית דנה בכל סדר תעניות המפורט במשנה
ואומרת ' למה יוצאי� לבית הקברות': וכ� שואלת הגמרא. מה לובשי� שקי�התיבה לרחובה של עיר ול

וחד אמר כדי . חד אמר הרי אנו חשובי� לפני� כמתי�. פליגי בה רב לוי בר חמא ורב חנינא'הגמרא 
הא� זה . לכאורה יש כא� מחלוקת ביסוד טע� היציאה לבית הקברות. 'שיבקשו המתי� עלינו רחמי�

כמו אלו ששוכני� כא� ' הרי את� מתי� כאלו, כלומר'וכמו שמביא מכא� המחבר כדי להכניע את הלב 
  . או שהטע� הוא כדי לבקש מהמתי� שיבקשו עלינו רחמי�. 'א� לא תשובו מדרכיכ�'בבית הקברות 

  
בי� א� נאמר שהמטרה ביציאה לבית הקברות היא לעורר את הלב שלנו ובי� א� נאמר שהיא , לכאורה

. אפשר היה להשיג מטרות אלו ג� ללא יציאה לבית הקברות. שיבקשו עלינו רחמי�לעורר את המתי� 
אפשר לעורר את הלב בבכי ובתחנוני� ואפשר להתפלל ולבקש מהמתי� שיעוררו עלינו רחמי� ג� מבלי 

  . להיות ש� בבית הקברות
  

ור לקרות קריאת אס': ח סימ� עא כתב"ע או"שהרי בשו. יש בעיה גדולה ע� תפילה בבית קברות, ובכלל
והוא 'וכתב ש� המשנה ברורה . 'שמע תו� ארבע אמות של מת או בבית הקברות וא� קרא לא יצא

א על הגמרא בתענית "ובאמת הריטב. 'הדי� לומר קדיש ושאר דברי קדושה והטע� משו� לועג לרש
אסור  ש,ודבר פשוט הוא שאי� יציאת� לבית הקברות להתפלל ש�': שיוצאי� לבית הקברות כתב

  . ' לרשלהתפלל בבית הקברות משו� לועג
  

בקבר , בחברו�, תמה על המנהג להתפלל על קברות הצדיקי� כגו� בקבר רחל' גשר החיי�'ובספר 
. שש� מתפללי� תפילה וקורי� בתורה דברי� שאינ� בגדר שבחו של מת, נ"י ורבי מאיר בעה"רשב

' נ אי� לערער שהקבר נמצא בעומק של יותר מי"י ורבי מאיר בעה"והעלה ש� שלגבי חברו� וקברי הרשב
  . טפחי� והוא רשות בפני עצמו

  
ויהיה נזהר ': כשמביא את המנהג ליל� על הקברי� בערב ראש השנה' חיי אד�'עניי� נוס� מעורר בספר 

מאד שלא ישי� מגמתו להתפלל ולבקש מ� המתי� שקרוב הדבר שיהיה בכלל דורש אל המתי� אלא 
  . 'שה חסד בזכות הצדיקי� המתי�ה שיע"יתפלל לקב

  
וכ� . 'בקשו עלי רחמי� שאנצל מעצת מרגלי�, אבותי': אמנ� תפלתו של כלב בקברי אבות  הייתה

מפני מה נסתר קברו של משה מעיני בשר וד� מפני שגלוי וידוע לפני ': ח בסוטה יד"למדנו בדברי הב
,  שמא יבואו לקבורתו של משה.ה שעתיד בית המקדש להיחרב ולהגלות את ישראל מארצ�"הקב

ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו לו משה רבנו עמוד בתפילה בעדנו ועומד משה , באותה שעה
  .'ומבטל את הגזירה

  
ה לירמיה אני דומה היו� לאד� שהיה לו ב� יחידי "אמר הקב'המדרש רבה מביא שלפני היציאה לגלות 

ב לא עלי ולא על בני ל� וקרא לאברה� ליצחק וליעקב ועשה לו חופה ומת בתו� חופתו ואי� ל� כא
בקש מהמתי� שיבקשו עלינו מכל אלו למדנו ששי� להתפלל ול. 'ומשה מקבריה� שה� יודעי� לבכות

עוד זאת למדנו שלתפילה על קברי צדיקי� יש מעלה של תפילה במקו� קדוש וכמו שהבאנו . רחמי�
ו� היה מפני שרצה להתפלל במקו� קדוש זה של שמה שכלב הל� לחבר' שפתי חכמי�'את הוכחת ה

  .  מערת המכפלה
  

דבית הקברות הוא מקו� , הטע� שמתפללי� על קברי צדיקי�': ל בהלכות תענית"וכ� כותב המהרי
שבזמ� שאי� ': א שכתב"ומביאי� משמו של רבנו הגר. 'מנוחת הצדיקי� והתפלה נתקבלה ש� יותר

נמצא שבמקו� ,  לנוח אז הוא שורה על הצדיקי� ישיני עפרצדיקי� בדור ואי� מוצא השכינה מקו�
בדיוק כמו שאנחנו הולכי� להתפלל בכותל המערבי  .'מנוחת הצדיקי� הוא מקו� השראת השכינה

  . שבמקומות אלו התפילה מתקבלת ביותר.  מקו� שלא זזה שכינה ממנו, שריד בית מקדשנו
  

ה על קברי צדיקי� מוטלת עלינו החובה לחשוב ע� כל החשיבות והמעלות שיש בתפיל, יחד ע� זאת
לעשות חשבו� מה המחיר שאנו משלמי� כדי להשיג מעלה גדולה . תמיד הפסד מצווה כנגד שכרה

  . וחשובה זו
  

מה נאה : ואומר, המהל� בדר� ושונה ומפסיק ממשנתו: רבי שמעו� אומר': המשנה באבות אומרת
מה נאה ' בוודאי מדובר שההתרגשות .'ב כאלו מתחיב בנפשומעלה עליו הכתו! ומה נאה ניר זה! איל� זה
ו דברי� בטלי� של הנאה מנו� או מראה יפה "לא ח. 'ברכי נפשי את הש�'היא בגדר ' איל� זה

ג� אז . להתחזק באמונה, כשמפסיק ממשנתו להביע התרגשות מנפלאות הבורא, וג� כ�. כשלעצמו
  . ו מתחייב בנפשו"הוא ח

  
כולנו . זה נובע מרצו� טוב מהשתוקקות לקרבת הש�, מחפשי� ריגושי�, לותכולנו מחפשי� סגו

א� עלינו לזכור . מתמודדי� ע� קשיי� ומבקשי� סייעתא דשמיא כולנו רוצי� לקבל ברכות מצדיקי�
עשרה שיושבי� ': נזכור את המשנה באבות. 'אמות של הלכה' ה בעולמו אלא ד"אי� לו לקב'ולדעת כי 

המקו� אשר �בכל) "כ, שמות כ(שנאמר ? ומני� אפלו אחד' ' כינה שרויה ביניה�ש, ועוסקי� בתורה
  .'"שמי אבוא אלי� וברכתי��אזכיר את

  
אתה נמצא במקו� שאתה עצמ� גור� . שכינה אית�, א"עמל להבי� את הרשב, אתה יושב ולומד

 ביגיעה נשב ונלמד. ה בכבודו ובעצמו בא אלי� ומבר� אות�"הקב. שתהיה בו השראת השכינה
  . ובהתמדה ונזכה לכל הברכות ולכל הישועות

  

  ג ירחמיאל קראם"הרה

ËÈÏ˘ Ô¯Ë˘ ¯ÊÚÈÏ‡ Ï‡ÂÓ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰"‡ 
¯ÙÂÒ Ì˙Á ‚ÂÁ ˙·È˘È ˘‡¯ 

  

  בענין קברי צדיקים אינם מטמאין
  

, ע שמת בבית האסורי�"מובא המעשה בר] ד"משלי רמז תתקמ[      בילקוט שמעוני 
י לאליהו והלא אמש אמרת לי שכה� אתה "ל ר"א. למידוי הגרסי ת"וקברוהו אליהו הנביא ור
שאי� טומאה בתלמידי , חס ושלו�, יהושע בני' אמר לו דיי� ר, וכה� אסור ליטמא במת
א כתבו דאליהו לא "ג ע"ב ויבמות ס"ד ע"מ קי"בב' והנה בתוס. חכמי� וא� בתלמידיה�

' ועי[, כמת מצוהע "אבל עיקר טעמו הוא מחמת שהיה ר, אמרה אלא לרווחא דמילתא
ב כתבו בש� "ג ע"בכתובות ק' מיהו בתוס]. 'א' ק משינעווא בדברי יחזקאל סי"הגה' בתשו

והביא ש� הא , ת היה מטמא לו"רבינו חיי� כה� שאמר דאלמלא היה בשעת פטירת ר
  .והיינו קדושת כהונה מחמת שהכהני� היו נטמאי� לו, דאמרינ� דמשמת רבי בטלה קדושה

ל דדברי המדרש ה� כפשוט� "בכתובות וס' ח כה� פליג על התוס"שוטו ר      והנה בפ
דבאמת , אמנ� לקושטא נראה. ש בכתובות ש�"נ מהגהות הרש"וכ, דצדיקי� אינ� מטמאי�

ל לרבינו חיי� כה� "אלא דס, ח כה� מודה דחייל תורת טומאה על קברי צדיקי�"ג� ר
דהכל ,  הטומאה בשעת הקבורה דייקאדמחמת מעלתו וכבודו של רבינו הקדוש נדחית איסור

באותו "וכ� מדוקדק מהלשו� בטלה קדושה . ח מופלג בדורו"חייבי� בכבודו של צדיק ות
  .ומשמע מזה דרק בשעת הקבורה הותר לטמאות לצדיק, "היו�

, בשעה במתעסק הכה� בקבורת הצדיק חיילא עליה די� טומאה' דאפי,       ונראה לומר עוד
. ורק שאיסור הטומאה נדחה מחמת כבודו של הצדיק,  ככל דיני טהרהכ להטהר"וצרי� אח

ב שכתבו דעיקר הטע� שבטלה קדושת "ג ע"� בכתובות ק"א והר"וכ� מוכח מדברי הריטב
א במגילה "והריטב. היינו מחמת שהיה נשיא והכל חייבי� בכבודו, כהונה בפטירתו של רבי

כיו� שהוא צרי� לכ� קוברי� , כיוצא בווכתב ש� דבנשיא ואד� גדול , ב הארי� בזה"ע' ג
והביא . שאי� כבוד הנשיא ביורשי� וקרובי� לבד אלא בכל אד�, אותו בכהני� ובכל אד�

וזה ראה , בפסחי� דאמרינ� ש� כגו� שמת נשיא ואיטמי ליה רוב ציבור' א דברי הגמ"הריטב
וכ� איתא . אלא טעמא דעשאוהו כמת מצוה, שאי� הטע� מפני שאי� הצדיקי� מטמאי�

  .ש"עיי, א דנשיא הכל מיטמאי� לו"ד סי"שע' ד סי"ע יו"בשו
כ לא נתכוי� להתיר את ההשתטחות על קברי "ח כה� דאיהו ג"ל ג� בדעת ר"      ומעתה י

אלא , דודאי צדיקי� מטמאי�, ל"� והמאירי הנ"א והר"ל כדעת הריטב"אלא ס, צדיקי�
אבל ההשתטחות על , ל� בקבורת�דבשעת פטירת� נדחית הטומאה בכדי שיתעסקו כו

י "וכ� היא דעת הב, קבריה� שאינו צור� כלל לה� ואי� בכ� עני� של כבוד ודאי אסירא
ב דמישאל ואלצפ� "ה ע"סוכה כ' ובזה ניחא שפיר הא דאיתא בגמ. ד"שע' ח בסי"והב

 וכ� נושאי ארונו של יוס� היו טמאי� ולכ� עשו, שעסקו בקבורת נדב ואביהוא היו טמאי�
מ "בב' נ דקברי צדיקי� מטמאי� וכהתוס"ק' ל סי"ת מהרי"והוכיח מזה בשו. פסח שני
ח כה� "דודאי ג� לר, ל"בכתובות הנ' ש אפילו לפי דעת התוס"ולפי דברינו א. וביבמות

  .מ יש היתר לכה� ליטמא לצדיק"אלא דמ, נטמא המתעסק בקבורת הצדיק
ח "ג להוכיח מההיא דברכות כ"שע' � דעת סיש נטנזו� ביוס"כ הגרי"      ובזה נדחה נמי מש

וכ� . אלמא שהיה מטמא במיתתו, ז שיוציאו לפני פטירתו הכלי� מ� הבית"ב שאמר ריב"ע
ב דריש לקיש הוה מציי� מערתא דרבנ� בכדי שלא יכשלו "ה ע"מ פ"הוכיח מהא דאיתא בב

. קבורת�נ ודאי שצדיקי� מטמאי� אלא שהותר ליטמא לה� בשעת "ולמש. בה� הכהני�
ת "ז כתב בשו"וכעי. ל דמחמת ענוותנותו אמר כ�"די, ז אי� להוכיח"ובאמת מהא דריב[

הקדמה (ל "לדחות הראיה ממה שאיתא בשער הגלגולי� לאריז, ד"ס' ג סי"מנחת אלעזר ח
. כי אתה כה� והגיע זמני, ל אמר לפני פטירתו לרבי יצחק הכה� קו� צא מזה"שהאריז, )ט"ל

  ].ל אמר כ� לרוב ענוותנותו"יזא דהאר"וכתב המנח
ח "דהביא דברי ר, חוקת' ת פר"בספר פני� יפות עה, ד דברי� עשירי� בזה"      ומצאתי בס

ת "ח כה� הוא משו� דאתי עשה ודחי ל"וכתב ש� דליכא למימר דטעמו של ר, כה� בכתובות
העיקר אלא . ת דטומאה"דהא בריש יבמות מסקינ� דלא אתי עשה דכבוד ודחי ל, דטומאה

. � דצדיקי� שנפטרי� במיתת נשיקה אינ� מטמאי� מ� הדי�"ל כדעת הרמב"הוא מחמת דס
ל "ונתכוי� לראית המהרי[ולבסו� מסיק ש� דמארונו של יוס� מוכח דצדיקי� נמי מטמאי� 

אד� הממית עצמו על התורה ' דאפי, ז הקרא דאד� כי ימות באהל"ש שביאר לפ"ועיי]. ל"הנ
  .שמת מטמא באהל

חקת מבואר להדיא דאות� צדיקי� שמיתת� בנשיקה לא נחית ' ת פר"� עה"   והנה ברמב   
שכתב , � בתורת האד� עני� הכהני� נראה להיפ�"ויש לעיי� דברמב. עלייהו טומאה במיתת�

מטמא לו הכה� ע� כול� והוי כמת , ב"ש� דא� הוא אד� חשוב ביותר כגו� הנשיא וכיו
ומשמע שיש לו טומאה אלא דשרי , ו בכהני� ובכל אד�וקוברי� אותו לפי כבוד, מצוה

דבנשיא ובכל אד� , דבאמת תרתי איתנייהו בזה, �"ולקושטא נראה בדעת הרמב. לטמאות לו
אבל מלבד זה יש צדיקי� מופלגי� בדרגא , גדול וחשוב ביותר בדורו נטמאי� לו מפני הכבוד
באמת אמרינ� דמעיקרא לא נחית דגבייהו , עליונה שיש כמות� רק אחד מיוחד בכמה דורות

  .עלייהו תורת טומאה מחמת דרגת�
ד מסקנא דמילתא דאי� מקו� להתיר לכהני� להשתטח על קברי "      ומעתה נראה לענ

, ג"כ' ת בתי כהונה סי"ל וכדמסיק לדינא בשו"מ וביבמות הנ"בב' כדעת התוס, צדיקי�
א ש� בעני� "ת מנח"כ בשו"מש' ועי. [ב"ה סק"שע' ד סי"והובאו דברי בפתחי תשובה יו

ט דאהלות "ש במעשה אורג פ"ש אונגר למ"והעירני כבוד רבינו הגרי. הבתי כהונה' מסק
ר היה מקו� להתיר לכהני� לטמאות לאנשי� גדולי� בדור� בשעת "והנה לפו]. בנידו� זה

ח מבואר "י והב"אמנ� מדברי הב. נ דכ� היא דעת כמה גדולי הראשוני�"וכמש, קבורת�
א ש� דאתי למיסרח ולהתיר "והטע� מבואר במנח. דהאידנא לא נהגו להקל א� בזאת

ש "וע. [ומשו� לא פלוג עדי� לימנע לגמרי, ח ואד� חשוב שחפצי� ביקרו"הטומאה לכל ת
שנקטו בפשיטות ' ב' וכ� בפאת השלח� סי, שערי צדק לבעל החיי אד� בהקדמת הספר' בס

  ].שהארי� טובא בנידו� זה' אות ו' א' ה סי"וראה עוד בשדה חמד מערכת ר. לאסור
  )א"ת ח"שביבי אש עה                          (                                                                      

  
  לעילוי נשמת  

  אליהו ואסתר זר' בן ר רבי יצחק 
 

  קברי צדיקים

   אינם מטמאים

  
" צדיקי� אינ� מטמאי� במיתת�"ל "אמרו חכמינו ז

ביארו .). יבמות סא, ה אותו"ש בתוד"ועי: כתובות קג(
¯·ÈÈÁ· Â�È ו, חוקת'  ריש פרת" עה� Ó¯"Ô·ראה  (¯‡˘ÌÈ�Âה
דטע� טומאת המת הוא בעטיו של ) אמור ועוד'  ריש פר�

והוא שאמרו , והנפטרי� בנשיקה לא יטמאו מ� הדי�, נחש
  . ד"עכ" צדיקי� אינ� מטמאי�"

,  במשל נפלא'‰‡ÌÈÈÁ‰ ¯Â ‰˜ הסביר �עני� טומאת מת 
אחת , משל לשני כלי� שהיו אצל בעל הבית: וכה כתב

ופינה אות� והוציא� מחו� ,  ואחת מלאה זבלמלאה דבש
אותה שהיתה מלאה דבש מתקבצי� לה כל הזבובי� , לחדר

ואותה שהיתה מלאה זבל הג� שיכנסו לה קצת , והרמשי�
  .מהרמשי� לא ישוה לשל דבש

וכמו כ� אד� מישראל שמת כיו� שהוא מלא קדושה 
בצאת הנפש ונתרוק� הגו� יתקבצו , המתוקה וערבה

 הטומאה התאבי� תמיד תלאי� ק� שה� כוחוהקליפות 
ולזה יטמא באוהל , להדבק בקדושה ליהנות מ� הערב

, ואפילו אל� בתי� מקובצי� ואחת פתוחה לחברתה
  .הטומאה תמלא כל החלל המקורה

להיותו משולל מהקדושה , כ אשר לא מזרע ישראל"משא
אי� כל כ� התקבצות הטומאה אלא חלק הממית הנדבק 

  .ד"סובב הכל הוא התורה עכואשר י, בגו�
:  שכתב‰˜„ÈÂÏ ˙˘Âוכהשלמה לדבריו יש לציי� את דברי 

, הנה יש מלחמה תמידית בי� הנשמה והחיות ע� הגו�
ולמה , והאד� הזוכה מנצח את הגו� לעשות רצו� הנשמה

אי� הגו� רוצה לעשות רצו� הנשמה כיו� שאינו משיג את 
חצבת כ הנשמה שהיא נ"משא, טעמי התורה והמצוות

. ט"מתחת כסא הכבוד שואפת תמיד לעשות מצוות ומעש
ולכ� האד� המת שהנשמה עולה למעלה ונשאר הגו� "

ולכ� קברי צדיקי� אינ� מטמאי� כי , לבדו מטמא הגו�
כ רוצי� "הגופי� מהצדיקי� ה� מזוככי� עד שגופיה� ג

ולכ� ג� הגופי� שלה� אינ� , בקיו� התורה והמצוות
  .ד"עכ" טמאי�

מדבריה� שהצדיקי� מזככי� את גופ� ואי אפשר המור� 
  .ולכ� אינ� מטמאי�, לטומאה להידבק בה�

  

* * *  
 � בעני� הא דקברי צדיקי� אינ� מטמאי� �חידוש נפלא 

‡‚¯‡ ל בספרו " זצ‰·�Î˘˘È È¯ בעל ˜ Â�È„Ó·"‰‚‰כתב 
‰ÏÎ„ ,ולא עת האס� , והרבה גדולי עול� פלפלו בחידושו

  .ומ� ומש� תדרשנוורק נראה מק, השיטות בכא�
דבריו קאי על אלו האנשי� שהיו טמאי� ולא יכלו לקיי� 

אנחנו טמאי� לנפש ) "ז, במדבר ט(ואמרו , הפסח במועדו
שהאנשי� ' בני יששכר'ומחדש ה" 'אד� למה נגרע וגו
ולא כדמשמע בפשוטו ' פסח ראשו�'הטמאי� כ� הקריבו 

  . 'פסח שני'ה צוה לה� להקריב "שמשה רבינו ע
נוהגי� בארעא קדישא עד היו� שהכהני� הולכי� : כתבוכה 

 �שאמרו (ז אות� האנשי� "והנה לפ, על קברי הקדושי�
היו נושאי ארונו של יוס� לחד ) 'אנחנו טמאי� לנפש וגו

או שטמאו את עצמ� לנדב ואביהו קדושי עליו� או , ד"מ
וחישבו קל וחומר הלא . ד שהיו מישאל ואליצפ�"לחד מ

הוא בלאו ונדחה אצל הצדיקי� שמותרי� טומאת הכהני� 
כ כל שכ� שלא יטמאו מהצדיקי� להיות "א, ליטמא לה�

  .נדחה לקרב� פסח
ומשו� הכי לא אמר לה� תשובה רק : "ל"ומסיי� בזה

" Â„ÚÂÓ· ÁÒÙ‰ ˙‡ Â˘Ú Ì‰˘ ˙Ó‡‰Â, לישראל בכלל
  .ל"עכ

הביא דברי ) אות ו' א' ה סי"מערכת ר (˘„ÓÁ È„בספר 
‰ÏÎ„ ‡¯‚‡‰ בש� ‰‰‚"·Â�ÊÈ�Ó Á ,הספר "ז ד"וכותב ע

ומקשה , "אגרא דכלה אינו מצוי אצלי לראות דברי קדשו
ל כהאי שיטה דצדיקי� אינ� "עליו מכמה דוכתי� דלא קי

ר מרדכי "מהג(ˆÈ·ˆ ˘Ù�Ï ÔÂÈ ויעוי� בספר , מטמאי�
שמיישב היטב את כל ) 'ד' ב סק"ב ס"ל פ"שפילמ� ז

  .הקושיות
נדפס בסו� דברי ('  סימ� אÂ˘·"‡˜ÊÁÈ È¯·„ ˙Ïוכ� יעוי� 

) ק מקלוזנבורג"מהגה (˙ „·¯Â˘·"·ÈˆÈ Èו) ת"יחזקאל עה
ק רבי "להרה (‡ÌÈÓÎÁ È¯·„ ˙ÙÈÒובספר , ד"ד סימ� רל"יו

ק "תלמיד הגה, ק סנאטי�"ל אבד"חיי� ירוח� לענ� זצ
  .ש"יעו' בני יששכר'במערכת ה) מבוטשאטש

·Â˜ ıועל כול� היטב לבאר שיטת רבינו כשמלה ערוכה ב
 ÌÈÈÁ ıÚ)י תלמידי וחסידי "ל ע"היו, ר"ע' חלק ט עמ

  . ש ותמצא נחת"יעו) באבוב בניו יורק
  

 

 

  

  

  ·¯‰¯‚¯·�ÈÈ˘ ‰ÓÏ˘ ·˜ÚÈ 

  לעילוי נשמת
  ה"שראל אפרים פישל עי' מרת שפרה בת ר

 ה.ב.צ.נ.ת

   ראש ישיבת קול תורה�רבי שלמה זלמ� אוייערבא� 
    מכתב ידו]   ה" תשנ�ר "עת[
  

בגדר איסור כניסת כהן 
  לקבר צדיק

  
·"ÂË ÌÂÈ ‰"Ï˘˙ ÔÂÈÒ ·"Â   

  
הובא לפני ספר גדול וחשוב אשר מחברו החשוב 

ר "ה הרב המאור הגדול מוה" ה,ובאטדחרי� ובקי 
ציו� לנפש "א קרא אותו בש� "מרדכי שפילמ� שליט

  . וביקש ממני לעיי� בו,"צבי
ה והיה הדבר לפלא בעיני לראות את אשר פעל ועש

כ הרבה דברי� על עני� "ברוב עמל ויגיעה לאסו� כ
 ועיניו ראו הרבה בכל אשר נשאו ונתנו ,אחד בלבד

 וג� מגו ,בזה ראשוני� ואחרוני� גאוני� וצדיקי�
כי לאחריני במילי מעלייתא של אחרי� זכה נמי זד

 ,לנפשיה לפלפל ולהעיר בעני� זה הערות מחכימות
וחילו הגדול בא יישר כחו טולזאת אמינא לפעלא 

   .לאורייתא
א� זאת למודעי שלמעשה א� שכלנו טמאי מתי� 

 ,וג� אי� לנו בזמננו אפילו כהני חזקה ברורי� לגמרי
 לא בדאורייתא ,מ אי� להקל כלל בקדושת כהונה"מ

   .ולא בדרבנ�
ג� חושבני שהיה רצוי להזכיר בפתיחה של הספר את 

  שא� א� מותר היה ליטמא,אשר כתבו גדולי עול�
 , היינו משו� דכבודו מרובה וכול� כקרוביו,לנשיא

 וממילא מוב� ,קרובי�' ולכ� הוא נחשב כאחד מז
דכל זה שיי� דוקא לפני הקבורה ולא לאחר שכבר 

 ולכ� הכהני� הבאי� להשתטח על קברי ,נסת� הגולל
 זכות� של ,צדיקי� יזהרו מלהקל באיסור כהונה

אות� הצדיקי� תעמוד לה� ביותר במלוי 
   .שאלותיה�מ

מ תורה היא וצריכי� ללמוד ולמישקל ומטרי "ומ
ג " ומשו� כ� מחזקינא טיבותא להרה,בה� שמעתתא
 .א"המחבר שליט

   מרדכי קרליבךג"הרה

 עורך הרב הלל מן
הנחת אבן הפינה שהחלה 

  בקברי צדיקים
  

íéîéä éøáãá áúëð íðîà äæ òøåàî , êà íìåë àì
éåòãíéìù  ñ÷è úáéùé ìù äðéôä ïáà úçðä

ïéìáåì éîëç , ùôð éîéð òæòæîå èéèøî ãîòî íã÷
 ïéîìòä úéá éðëåù äøåúä éøéãà úðîæä ìù
 ïáà úçðä ìù äøåúä úçîùì ïéìáåìá ÷éúòä

äðéôä ,åéôúúùîî ãçà íéîéì øàéúù éôë.  
ìåãâä íåéä åúåàá, úáéùéì äðéôä ïáà úçðä íåé 

ååìîä ïéá éúééä ïéìáåì éîëç úéáì áøä úà íé
úåøá÷ä, êìä íùì "ïéîæäì " ïéìáåì éîëç úà

äøåúä úâéâçì íù íéðëåùä. éîéî éúéàø àì 
åðîî øúåé úéìéöà äîùð ìòáå ùâø ìòá ùéà, 
åæ äòùá åúåùâøúä úà øàúì øùôà éà ìáà, 

 éøá÷ ïéá åéãéîìúå åéòøî úæåçà íò êìäùë
íé÷éãöä, ìù åøá÷ ìöà áëòúä íéãçà íéòâø 

òé éáø úåáéùéä éáàå ìåôìôä øöåé ÷àìåô á÷
ïéìåôá,ù íåìù éáø ìù åøá÷ ìà øáò ë ìù åáø àð

îøä"à...  
 àåäåùøäîä ìù íøá÷ ìò çèúùä"øäîå ì" î

ïéìáåìî, éáà ïéìáåìî äæåçä ìù åøá÷ ìò íâå 
çñô àì úéðìåôä úåãéñçä, ìò ììôúäì åúåìëëå 

åéúåøáãî àùðå äòáâ ìò ãîò íéùåã÷ä éøá÷:  
 åðéúåáøïéìáåì éîëç íéùåã÷ä, íúöáøäù íúà 

åæ øéòá äøåúä úà, íúãîòäå úåáéùé íúãñé 
äáøä íéãéîìú, åðà íëøåàîù éúåáø íúà 

íéðåæð,íééç åðà íëéôîå , éðà éë íëòéãåäì éúàá 
 øéæçäì éúèìçä àìâøî ïá øéàî àãåäé íëãáò

äðùåéì äøèò, ïáà úçðä âçì íëðéîæî éððäå 
äøåúä ìëéäì ãåñé,úéáì  ãò äøåú åá ìãâðù 

ìàåâä úàéá, úåëæáå íëúåëæá éðà çåèáå 
 ìåãâä åîù ïòîì éìòôîá çéìöàù íëúøåú

åúøåúå.  
 àìî ììçä ìë éë éì äîãðå éðéò úà éúîöò
 áøä úà úåááåñîå úåèùä úåùåã÷ úåîùðî

äæä éàìôäå øéòöä,éðôì ãîåòä , éìåà æà éúáùç 
 úåîìåòî åðéìà àáù éàîã÷ ïî ãçë àåä íâ

òíéðåéì,åäåð ìà áåùéå íìòéé ïîæ øåáòëå  .  
 

  הרב הלל מןעורך  

בטעם מה שכלב הוצרך 
  להתאמץ בתפילה
  יותר מיהושע 

  

ãì äèåñá àúéà : ìò çèúùðå êìä áìëù
úåáà éøá÷ , íéîçø éìò åù÷á éúåáà øîàå

íéìâøî úöòî ìöðàù ,ñåúä éìòá åù÷äå '
]íéð÷æ áùåîá [ ììôúäù áìë ãçééúð äîì

êë ìò , òùåäéù åðéöî àìåò ììôúä"æ.  

íééç õôçä éøáã íéòåãéå , ãîåò äéä òùåäéù
íéìâøîä ãâðë àéãäì , àäéù ùùç äéä àìå

íäî òôùåî , ùùç äéä àñéâ êãéàìå
åäåâøäé íéìâøîäù , úåùòì åöø úîàáù éôë

ïë , úöòî ìöðéù äùî åéìò ììôúä äæìå
íéìâøî ,åäåâøäé àìù , íò óúúùä áìë êà

õåç éôìë íéìâøîä äùòî , éãë ìëåéù
úòä àåáá í÷éúùäì , úîàá äùòù åîëå

çà"ë ,àå" úãçåéî äìéôú êéøö äéä àåä ë
äòøä íúöòî ìöðéå íúòãî ÷çøúéù , äæìå

êë ìò ììôúäì åîöò àåä êøöåä.  

éôò äàøðå" øäåæä ã]ìùá àáåä"áùåúá ä" ë
íéìâøîä ïéðòá[ , úàöåäá íéàéùðä ïåìùëù

øáãá íéòâåð åéäù éôì íäì àá äáéãä ,
ùùçù åéäé àì áåù õøàì íñðëäáù å
íéàéùð ,ë àìä íìåà" ìë øàùá øåîà æ

ììëá áìëå íéàéùðä , ãéúòù òãé òùåäé êà
ìàøùé úà ñéðëäì , ããéîå ããìà úàåáðë

]æé ïéøãäðñá [. ñéðëî àäé òùåäéù åàáðúðù
ìàøùé úà , ìùëéù òùåäé ùùç àì äæìå

íéìâøî úöòá ,ùîòå"ìéòì ð.  

ð áìëã àúìéî êä ø÷éòáå éøá÷ ìò çèúù
úåáà ,ç õøàä äãù øôñ íùá éúéàø" â

äà"éñ ò 'é" äåöî ùéù ïàëî øàåáîã à
íé÷éãöä éøá÷ ìò ììôúäì ,éôòå" øéúä æ

àî úàöì"åçì é" éøá÷ ìò çèúùäì ì
ò íé÷éãö"øåæçì î ,åùáå"éñ ÷ãö éèôùî ú '

ò"äæá ùé äåöî åæéà òãé àì ã , àéáä êà
áá øàåáîäî"éñá é 'ñ÷ú"éøäî íùá ç" ì

 øãð áéùç íé÷éãöä éøá÷ ìò êìéì øãåðäù
äåöî øáãì ,ùòå"åé ê"éñ ã 'ò÷"è÷ñ è" å

äæá.  

åîîå"âä ç"èéìù øèñé÷ àáé÷ò ø" à
àñéâ êãéàì éúòîù , êéøö äéä òùåäéã

åðéáø äùî ìù åúìéôúì , äðòð áìë åìéàå
åîöò úåëæá , äøåú åúàø÷ù åðéöî áìëáã

]éô"ëô ã"ã ['áìë éãáòå ,'åðéöî àìù äî ìöà 
òùåäé ,]éòå ' øçà ÷øù éøôñä ìò ãåã éãñç

 äéáâ áéúëã ïë åðéöî åúåî)ëô òùåäé"ã (
ä ãáò ,'åãåáë éðôîå ,ùîòå" íù ïî÷ì ð
ùîäî"ç[ ,ãì úåëøááå :áéøã àúéà" ù÷éá æ
áçøî"äìçù åðá ìò ììôúéù ã ,äðòðå ,

êîî ìåãâ àðéðç éëå åúùà åì äøîàå ,áéùäå ,
àì ,ðôá ãáòë äîåã àåä àìà éðàå êìîä é

êìîä éðôì øùë äîåã ,] ìëì ñðëð ãáòäå
åúãåáò êøåöì íå÷î[ , úåëæá äðòð áìë ïëìå

äéãéã äìéôú ,ëò"ã.  



 

  

à [. úåçèúùä äìéôúåíé÷éãö éøá÷ ìò . ïéðòä øå÷î
íé÷éãöä éøá÷ ìò çèúùäìå ììôúäì ,áìëî àåä ïá 

äðåôéà éøá÷ ìöà ììôúäì êìäù á úöòî ìöðéù úå
íéìâøî .îâá øàåáîëå ' äèåñ óã ãì/á ,àáéå ãò ïåøáç åàáéå éòáî äéì 

øîà àáø ãîìî ùøéôù áìë úöòî íéìâøî êìäå çèúùðå ìò éøá÷ úåáà 

øîà ïäì éúåáà åù÷á éìò íéîçø ìöðàù úöòî íéìâøî . øåàéááå
 úåùøãá áúë äìéôú íå÷î àåä íé÷éãö éøá÷ù øáãä

øä" íëøãù òôùä øå÷î íä íé÷éãöäù éðéîùä ùåøãá ï
øåãä éðá øàù íéëåæ íâ , íäéìò ìåçì éåàø íúåîá óàå

é÷éãöä éøá÷á äìôúä ïëìå é÷åìàä òôùääéåöø í . òåãéå

øâä íùá" åøîàù íéìáå÷îäå à ùéù íå÷îä ùã÷îä úéá ïáøåç øçàù

ìçø øá÷á èøôáå íé÷éãö éøá÷ àåä äðéëùä úàøùä , íå÷î åäæ êëìå

äìéôúì ìâåñîä.} éøâäù òåãéå" øá÷á åììôúéù ïéðî çìù äìåç äéä æ

áùø"ïåøéîá é ,øåøéáá íåéä åðì íéñçåéîä íé÷éãöä éøá÷î ãçà åäæù{. 

 íé÷éãöä éøá÷ì êìåäùëù íé÷ñåôä åáúë íå÷î ìëîå
íéúîä ìà åúîâî íùé àì ,äî ù÷áé àìà ' åéìò íçøéù

øôò éðëåù íé÷éãöä úåëæá .éøäî äàø"ìä ì 'è úéðòú"éñ æ '

ô÷ú"ì÷ñ à"îáå è"ë÷ñ íù á"æ , àåä úîä ìà ììôúî íàù íòèäå

íéúîä ìà ùøåãù øåñéàä ùùçá .}öå"éôì ò" æ1 .îâä ïåùì 'ñáäèå 

ìã"ãúëù å íù á òîùîå íéîçø éìò åù÷á éúåáà øîàå ììôúð áìëù

íîöò úåáàä ìà ììôúäù.2 .îâä 'è úéðòúá"ò æ" úéáì ïéàöåé äîì à

ø äá éâéìô úåøá÷ä 'øå àîç øá éåì 'åëå àðéðç ' åù÷áéù éãë øîà ãçå

íéîçø åðéìò , úö÷ òîùîå åðéìò íéîçø åù÷áé íéúîäù åðééäå

íäéìò äìéôúäù .3 . íéàéáðä éðá éùðî úçà äùàå úåø ùãç øäåæá

òùéìà ìà ä÷òö , ìò äãîò úåøá÷ä úéáì äëìä äúùò äîå íù åáúëå

êîåúéì íéùåò êëå êë íé÷åìà àøé ä÷òöå äéãáåò ìù åøá÷ , åðééäå

åéìà äììôúäù .4 .îâá 'é äèåñ"ò ã" äùî ìù åøá÷ øúúñð äî éðôî à

íãå øùá éðéòî ,ðôì òåãéå éåìâù éðôîá÷ä é"îäéá ãéúòù ä" áøçéì ÷

íöøàî ìàøùé úà úåìâäìå , äòù äúåàá äùî ìù åøá÷ì åàåáé àîù

äøéæâä úà ìèáîå äùî ãîåòå åðãòá äìéôúá åîò åðéáø äùî åøîàéå ,

äùî ìà íéìôúî åéäù åðééäå  ,{ ù÷áì øúåîù íéøîåà ùé úîàáå

äáåèì åéìò åöéìîéå åãòá åììôúéù íéúîäî ,îôá äàøå"éñ â 'ô÷ú" à

à"è÷ñ à"æ.ç øæòìà úçðîå "ññ à"ç  

  

á [.ùøì âòåìíé÷éãö éøá÷á  . øåñàù àåä ïéãä äðä
ã êåú ììôúäì åà úåø÷ì"úîä ìäåàá åà úî ìù à ,

åùáå" òåà"ñ çé 'ò" àø÷ àø÷ íàù ÷ñôð"àöé àì ù ,öå" ò
à"ø÷å áéøòî äçðî úéøçù ììôúäì âäðîä ë" úåìéôú ù

 íé÷éãöä éøá÷ ìò)îàî õåç åðééäíéìéäú úøé( , íéçéðî ïëå
ùùç àìì ïéìéôú )áùø øá÷á åîëå"úåîå÷î ãåòå ïåøéîá é( ,

ãéçäî íéìåãâä íù øôñáå" àç"ö÷ úåà à"ã è"îå ä" î áúë
 éøá÷ ìò íéììôúîù äî  ìò äîú äéä íìåòîù

íé÷éãöä , íéàø÷ð íé÷éãöù íéãéñç øôñá àöîù ãò
äæ ïéðòì íééç. åðá äàø íðîà"åà àðéðú á"éñ ç '÷" éáâì íù ïãù è

 íäîò ç÷ì ïåëð íàä íé÷éãö éøá÷ ìò ììôúäì äøö úòá íéëìåäùë

ñ"úåøá÷ä úéáì ú ,ùáù áéùäå" øåñéà ùé ãáì äæéçàá íà ùøåôî ïéà ñ

ùøì âòåì ,áîøä ìù åðåùìù àìà"ìäá í 'ñ"øåñéàì òîùî ú , íù çëîå

íé÷éãö éøá÷ éðàùù äæ ïéðòá ÷ìéç àìù . åáúëù ùé íðîà 
çà íéîòè íéçôè äøùò ÷åîò øá÷äù éðôî àåäå íéø

ðôá úåùø åäæå ò÷ø÷ä êåúá"ò .áúë ïë øô äìàù ÷îòá ' ééç

é àúìéàù äøù"ã , åìéòì ììôúäìå ãåîìì øúåî ïôåà ìëáå
ãéáò÷ åãåáëìù íå÷îá úîä úîùð .ë " äàøå íééçä óëä ë

ñåú 'á"è ÷"ò æ"åøá÷ ìò äáéùé åáéùåäù á .–éôì íðîà" øúéä àäé äæ æ

÷øäìéôúå äøåúì  ,øâäî íéàéáîù éúéàø úîàáå ïéìéôúå úéöéöì àìå" ç

èéìù é÷ñáéð÷"ã êåúá øäæéì ùé úöéöå ïéìéôú éáâìù øîàù à"à . ùéå
åãëå ììôúäì ÷ø åðééä åììä íéøúä ìëù øéòäì ' ìáà

 ïéà äæá ÷éãö ìöà åìéôà øá÷ä íå÷îá úåúùìå ìåëàì
øéúäìììë  .ùø äàøå"é úåëøáá é"æ :á ìëåà äìéëà éðàùã øçà úéá

úîì ìåæìæ åäæå úîì âòåìë äàøðå ùàø úåì÷ë àéäù .  

  

â [.íéðäëíé÷éãö éøá÷á . ïçìåùä úàô øôñá áúë ìä 'à" é

  הרב מאיר שולביץ
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 תפילה על קברי אבות
 

 מבעי ויבאו ,"חברו� עד ויבא בנגב ויעלו) "ב"ד ע"ל(סוטה ' בגמ
 על ונשתטח והל� מרגלי� מעצת כלב שפירש מלמד רבא אמר, ליה

 מעצת שאנצל רחמי� עלי בקשו אבותי ,לה� אמר, אבות קברי
  .מרגלי�

ל "המהרי, נו הפוסקי� בגדר התפילה על קברי אבותוד  
' דבית הקברות מקו� קדוש וטהור יתכוו� שד, בהלכות תעניתכתב 

וכ� . ית� לו רחמי� בזכות הצדיקי� ואל ישי� מגמתו אצל המתי�
ז דלהתפלל למתי� הוה בגדר דורש אל "י רי"ד סוס"ח יו"נקט הב

 אלא ,עוו� פליליה שזה "המתי� וכביכול עושה אות� אמצעי להקב
סגולת קברי הצדיקי� שהוא מקו� קדוש ובאותו מקו� מתקבל 

ל שהבאנו "מדברי מהריאמנ�  . וכ� נקט הלבוש.התפילות יותר
חזינא דזה לא רק בגדר שאותו מקו� יותר מסוגל הוא לתפילה 

השוכני� כא� ולכ� תפילתו יותר , אלא מתפלל הוא בזכות המתי�
  .רצויה

 דמאי דאיתא )ג"רצ' ח סי"או( ק"� שי"וכתב המהר  
בקשו ,  אבותי,הכא דכלב בא להשתטח על קברי אבות ואמר לה�

 דבלשו� זה מבואר דהתפלל .עלי רחמי� שאנצל מעוו� מרגלי�
נראה דאי� למדי� מדברי , �וכ� מצינו בעוד אגדות כ, לאבות עצמ�

  .עזור לות אלא התפלל שזכות האבות , והלשו� לאו דווקא,אגדה
 וכתב על מה ,א"תקפ' ב בסי"ה זו נקט המשנוכשיט  

א ש� דיש מקומות נוהגי� ליל� על הקברות ולהרבות "דאיתא ברמ
ק הוא מקו� מנוחת "דביהב "המכתב ו', ש� בתחינות וכו

הצדיקי� והתפילה נתקבלה ש� יותר א� אל ישי� מגמתו נגד 
  .י שית� עליו רחמי� בזכות הצדיקי�"המתי� א� יבקש מהש

האחרוני� שנקטי דלא כהני פוסקי� אלא אבל יש מ  
דיש מציאות של תפילה לצדיקי� ואי� הכוונה להתפלל לה� 

א ואי� לה� שו� כח אלא מבקש תכביכול שה� יפעלו דודאי הא לי
דבסידור מענה , ג ש�" וכ� הביא הפמ.מה� שיהיו מליצי יושר עליו

לשו� הביא תפילות שאומרי� על הקברי� משמע קצת שמבקשי� 
ז שפיר מילתא דכלב שביקש " ולפ. הנפש שימלי� טוב בעדנומאת

  .מהאבות שיליצו טוב עליו שינצל מעוו� מרגלי�
 שכביכול אנו ,שאנו אומרי� תפילת מכניסי רחמי� ומה  

 וצרי� לכוו� , שאנו נוקטי� כדעה האחרונה,מתפללי� למלאכי�
בזה שיליצו טוב בעדנו ולא שזה בכח� או לאו בכח� להרע או 

  .יבלהט
  )הערות במסכת סוטה(

  

  השתטחות על קברי צדיקים
  

‚‰�Ó‰ ¯Â˜Ó  
ב שכלב ב� יפונה כשהל� לתור "ד ע"סוטה ל' מובא בגמ

 את האר� בשליחות משה השתטח בתפילה על קברי
בבא מציעא ' ובגמ, האבות במערת המכפלה אשר בחברו�

ל "ב מובא מעשה באחד החכמי� שהתעוור ר"ה ע"פ
סוטה ' ובגמ, חיא ונתרפא' והל� והשתטח על קברו של ר

ר חנינא מפני מה " אמר רבי חמא ב–א מובא "ד ע"י
מפני שגלוי וידוע ? נסתתר קברו של משה מעיני בשר וד�

מקדש להחרב ולהגלות את ה שעתיד בית ה"לפני הקב
ישראל מארצ� שמא יבואו לקבורתו של משה באותה 
שעה ויעמדו בבכיה ויתחננו למשה ויאמרו לו משה רבינו 
עמוד בתפילה בעדנו ועמד משה ומבטל את הגזירה מפני 

א מובא "ז ע"תענית ט. שחביבי� צדיקי� יותר מבחייה�
נו ממקורות אלו למד, שיוס� הצדיק השתטח על קבר אמו

א "אנו כמה גדול התועלת בתפלה אצל קברי צדיקי� הרמ
א כתב שנוהגי� להשתטח על הקברי� "ח סימ� תקפ"באו

א� שכתב ש� , בערב ראש השנה ומרבי� ש� בתחינות
א� אל ישי� מגמתו נגד המתי� אלא יבקש "ב "המשנ
, "ת שית� עליו רחמי� בזכות הצדיקי� שוכני עפר"מהשי

בקברי אבות ובקברי הצדיקי� המנהג מדור דור להתפלל 
, ולבקש מה� שיעוררו רחמי� וימליצו טוב בעד החיי�

ת "ג ובשו"ח סימ� רצ"� שיק או"ת מהר"וכ� מובא בשו
� בבא מציעא "בהגהות יעב, ח"א סימ� ס"מנחת אלעזר ח

ל היה מציי� הקברי� שידעו "ה כתב שלכ� ר"ד� פ
תב וכ. האנשי� להתפלל על קברי� על כל צרה שלא תבוא

דבבית הקברות מקו� מנוחת "ל בהלכות תענית "המהרי
הצדיקי� ומתו� כ� הוא מקו� קדוש וטהור והתפילה 

ק מסכת ראש "בשלה, "נתקבלה ביותר על אדמת קודש
שהצדיקי� המתי� יבקשו "ט כתב הטע� "השנה ד� ס

כתב דתפילה ' � דרוש ח"בדרשות הר, "רחמי� עלינו
  . במקו� צדיקי� מועלת

·˘· ‰ÎÈÏ‰ÂÈÂ ˙"Ë  
א� דבשבתות וחגי� אי� הולכי� לבית הקברות משו� 

משמרת ' ז כתב בס"עכ, ט"שאסור לבקש צרכיו בשבת ויו
ט שלצור� תפילה "סימ� כ' שלו� הלכות אבילות אות ה

בשעת סכנה הגו� לחולה שיש בו סכנה מותר ליל� לקברי 
מגיד מישרי� ' וכ� מובא בס. ט"צדיקי� א� בשבת ויו

קבר צדיק נוהגי� ללמוד ולהתפלל אפילו פרשת אמור דב
כשהקבר הוא בנפרד ולא נמצא בבית [ט "בשבתות ויו

י ובית "וכבר נהגו כ� גדולי ישראל בזמ� האר, ]הקברות
יוס� להתפלל על ציו� קדשו של רבי שמעו� בר יוחאי 

  . ובנו רבי אלעזר במירו�

‡Ó ‰‡ÈˆÈ"ÂÁÏ È"Ï  
 מותר מ"א� שאי� לצאת מאר� ישראל לחו� לאר� מ

לצאת כדי להשתטח ש� על קברי צדיקי� א� יוצא על 
ח "ח סימ� תקס"וכ� מובא בברכי יוס� או, מנת לחזור

א ושדי חמד "ג אב� העזר סימ� י"ת פרי האר� ח"בש� שו
  'מערכת אר� ישראל סימ� ז

ב כתב להעיר למה צרי� "אהל� באמית� ד� תס'  בס
� קברי ל להתשטח על קברי צדיקי� המבלי אי"לצאת לחו

? י קברי אבות תנאי� ואמוראי�"צדיקי� מספיק בא
ומתר� דמדובר בקברי צדיקי� שהיה דבוק בה� בחייו כי 

  .בודאי יש תועלת מיוחדת להיות על קבר� דווקא
ג מביא דהמנהג "סימ� כ' ת מנחת יצחק חלק ח"בשו

על קברי הצדיקי� ומפרטי� שמ� ) קויטל(להניח פתקי� 
שדי חמד ' עי. (� לישועהוש� אמ� ודברי� שזקוקי

  ).ו"מערכת אבילות סימ� קכ

ÌÈ˜È„ˆÏ ‰·ÈˆÓ  
 –ב "ר בראשית פ"מובא במד" ויצב יעקב מציבה"פ "עה

נת� אומר מותר ' ר' תנ� הת� מותר המתי� למתי� וכו
ג אומר אי� עושי� "רשב', המת יבזה לו בית על קברו וכו

למדנו שנקראו , נפשות לצדיקי� דבריה� ה� זכרונ�
וכתב , "הב� יקיר לי אפרי�"ש רחל שנאמר "ל עישרא

לפרש ביפה תואר בכוונת המדרש להקשות למה בנה 
יעקב מציבה הרי אי� עושי� נפשות לצדיקי� ומתר� 
למדנו שנקראו ישראל על ש� רחל ומשו� כבוד ש� 
ישראל ראויה היא להציב לה מציבה לכבוד ולתפארת 

ד תיר� ועו, מלבד מעשיה הטובי� המזכירי� את שמה
כיו� שהגולי� עתידי� לעבור דר� ש� לכ� הציב מציבה 

  .כדי שידעו היכ� מקו� קבורתו
ח מבאר שתועלת "ד סימ� קע"ת כתב סופר יור" בשו

בבני� ציו� על הקבר הוא לשני דברי� שלא ישכח מ� הלב 
ומה , וכדי שיתפללו בעד� כיו� דאי� ה� צריכי� לזה

ומר מותר המת  רבי נת� א–ה "ב מ"שכתוב בשקלי� פ
הכוונה לצור� החיי� שידעו היכ� , בוני� לו נפש על קברו

וכ� כתב , קבורי� הצדיקי� כדי שיוכלו לבוא ולהתפלל
ג דאי� עושי� "ז  דאע"ד סימ� רכ"ת דברי יציב יור"בשו

מ מצבת רחל אינו לזכרו� אלא לסימ� "נפשות לצדיקי� מ
  .עבור החיי�

ÌÈ˜È„ˆ È¯·˜ ÏÚ ÌÈ�‰Î ˙ÎÈÏ‰  
ב שריש לקיש היה מציי� את מקו� "ה ע"מ ד� פ"מובא ב

שלא יכשלו "י "ופירש, המערות שקבורי� ש� אמוראי�
י "כהני� לעבור עליה� ולאהיל שלא תארע תקלה ע

וכ� משמע , ומשמע דצדיקי� מטמאי� במות�, "צדיקי�
ב בשעת "ח ע"ח ובמסכת ברכות ד� כ"ב ד� נ"ב' בגמ

אמר לה� לתלמידיו פנו פטירתו של רבי יוחנ� ב� זכאי 
טומאת אהל המת בכל "י "כלי� מפני הטומאה ופירש

ב משמע אחרת "ג ע"כתובות ד� ק' ואילו בגמ, "הבית
י דברי רבי חייא אותו "דצדיקי� אי� מטמאי� במיתת� עפ

בטלה "ויש גורסי� " בטלה קדושה"היו� שמת רבי 
ופירשו גדולי הראשוני� והאחרוני� דהטע� " כהונה

טמאות לרבי משו� שהיה נשיא ונשיא עשו אותו דהותר ל
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  ג אליקום דבורקס"הרה

כ� מטמא , כמת מצוה דכש� שכה� מטמא למת מצוה מפני שאי� לו מי שיתעסק בקבורתו
ויש שפירשו משו� , לנשיא מפני שכבודו מרובה אי� בכל המתעסקי� בו די לפי כבודו

" רעהוהשבתי חיה "פ "דצדיקי� אינ� מטמאי� וכ� משמע בכלי יקר פרשת בחוקותי עה
ד כתב "ח בסימ� שע"אול� הב, בש� כנסת יחזקאל' ס נדה ד� ע"חכמות בצלאל עמ' ובס

ת טוב "כ בשו"וכ, דהותר להתעסק בנשיא רק קוד� קבורה אבל לאחר קבורה כול� מטמאי�
ד "האשכול בהלכות טומאת כהני� ד� קע, א"ב סימ� רל"טע� ודעת מהדורא חליתאה ח

  .אות ולא לצדיק בעלמאכתב דווקא לנשיא מותר לכה� לטמ
ה "מ ד� פ"י ב"וכ� דעת רש, דעת רוב הפוסקי� לאסור לכהני� ליל� על קברי צדיקי�

ח והאשכול הלכות טומאת כהני� היות וצדיקי� מטמאי� "ב ד� נ"א ב"� והריטב"והרשב
ל בתשובותיו סימ� "וכ� משמע במהרי, ולכ� אסור לכהני� ליל� על קברי צדיקי�, במיתת�

א בהלכות אר� ישראל "פאת השלח� להגאו� רבי ישראל משקלוב תלמידו של הגר' בס, נ"ק
יש למנוע מנהג איזה בני אד� כהני� שהולכי� על קברי תנאי� "ל "ח כתב וז"ב סי"פ

וטעות הוא ביד� כי מי גדולי� , ואמוראי� וגאוני� באמר� שקברי צדיקי� אינ� מטמאי�
וחוה והאמהות הקדושי� ויוס� , קב ואד�צדיקי� מאבותינו הקדושי� אברה� יצחק ויע

ה הארי� בזה "ובבית ישראל אות כ, "שעצמותיה� מטמאי�' הצדיק ואמרו רבותינו בגמ
ד סימ� "הפתחי תשובה יור, "וברור הוא כשמש דאסור לכה� ליל� על קברי הצדיקי�"וסיי� 

 להשתטח ב שכתב דמה שנהגו אינה כהני�"ת בתי כהונה סימ� כ"מביא משו' ק ב"ב ס"שע
וכ� כתב השדי , על קברי צדיקי� אי� לה� על מה שיסמוכו ולכ� שלא כדי� עושי� הנוהגי� כ�

ע הלכות אבילות סימ� "וכ� פסק בקיצור שו', חמד מערכת ראש השנה אסיפת דיני� סימ� א
יש כהני� הדיוטי� נוהגי� ללכת לקברי צדיקי� באמר� שקברי צדיקי� אינ� "ל "ד וז"ב ס"ר

' ב עמ"� חיות ח"ת מהר"שו' עי(, "טעות הוא ביד� וצריכי� למחות בה�מלמאי� ו
' � בס"וכ� פסק המהרש, ז"א סימ� קע"י חאגיז ח"ת הלכות קטנות למהר"א שו"תתקמ

וכ� הורו ). ו"ד סימ� תס"ת אבני נזר יור"א שו"ה סימ� תקפ"הלכות ר) ספינקא(ארחות חיי� 
והגאו� רבי משה פיינשטי� והגאו� רבי ) חקבעל מנחת יצ(הגאוני� רבי יצחק יעקב וויס 

אגרא דכלה ' בס' עי. (ל בהסכמותיה� לספר ציו� לנפש צבי"שלמה זלמ� אויערבא� זצוק
' וכ� הוזכר בס) ס בני יששכר"בעמח" (אנשי� טמאי� לנפש אד�"פ "פרשת בהעלות� עה

ז "משה חת באר "א שו"ד רע"ת דברי יציב יור"א ריש פרשת בשלח ובשו"פני דוד להחיד
  ).ב"ב סימ� פ"ת בצל החכמה ח"ו ובשו"של' עמ

Â�Ó‡ ÏÁ¯ ¯·˜Ï ‰ÒÈ�Î  
ז הובא שנשאל מהגאו� רבי "ב סימ� כ"ל מקוטנא ח"ת זית רענ� להגאו� מהרימ"בשו

ש שאסור והסכי� "ודעת הגר, ל בעני� הליכת כהני� על קבר רחל אמנו"שמואל סלנט זצ
ו סימ� "ת צי� אליעזר חלק ט"ובשו' ימ� וד ס"ש אלפנדרי יור"ת מהר"וכ� פסק בשו, עמו

  ).א"רפ' ז עמ"ילקוט יוס� ח' עי. (ח"ז סימ� י"ח חט"ס
י " מהו ש� עפ–" ואקברה ש�"פ "עה' וראוי לציי� מה שמובא בפסיקתא רבתי פסיקתא ג

הדיבור ולמה שגלוי וצפוי לפניו שלבסו� עתיד בית המקדש להחרב ובניו עתידי� לצאת 
, אצל אבות ומבקשי� עליה� שיתפללו עליה� ואינ� מועילי� לה�בגולה וה� הולכי� 

וכיו� שה� הולכי� בדר� ה� באי� ומחבקי� קבורת רחל והיא עומדת ומבקשת רחמי� מ� 
ג דמסוגל "ג סימ� נ"ת מנחת אלעזר ח"ודקדק מזה בשו, ה שומע תפילתה"ה מיד הקב"הקב

' עי. (ש"יאנו מאפילה לאורה עייביחוד תפילות ישראל על קבר רחל אמנו להושיענו ולהוצ
  ).ח"ו סימ� ס"ת צי� אליעזר חלק ט"שו

‰ÏÙÎÓ‰ ˙¯ÚÓ  
ח שרבי בנאה ציו� את מערת "ב ד� נ"ב' מערת המכפלה לעני� טומאת כהני� משמע בגמ

שאברה� אבינו ) ש�(א "וכתב הריטב, המכפלה שלא יבואו כהני� להכשל בכניסה למערכה
� מטמאי� "ד אי� קברי עכו"ולה דינו כישראל א� למה שהיה נביא וקיי� כל התורה כ"ע

� "ב מבואר שאי� חילוק קוד� מת� תורה בי� עכו"ע' מסכת נדה ד� ע' אול� בתוס, באהל
ת מנחת "ט ובשו"ד סימ� תס"ת אבני נזר יור"וכתבו בשו, לישראל וכול� מטמאי� באהל
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åçì úàöì åøéúä äùà àùéì éãëù"åçá éìåàã ì" åéðéòá äøùé àéä ì

àáù åìàî"é ,åú ãåîìì úàöì åøéúä ïëåõôç åáìù ïéðò ùé éë äø ,

àá ÷éôñî íé÷éãö éøá÷ ïéà éìáîä íé÷éãö éøá÷ ìò çèúùäì ìáà"é ,

íéàøåîàå íéàðú íéàéáð éøá÷ , íé÷éãö éøá÷á éøééî éìåàã äàøðå
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íé÷éãö éøá÷ ìò çèúùé íéùðà éøá÷ ìò ïéëåîñä 
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 åá åøáòúéå íéòùø ìù úåùôðä ïúåà åá å÷áãúé

äàîåè çåø åéìò äøùéå . úëìì àìù øäæéì ùé ãåò
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îøáå"íééðòì ä÷ãö ïúéù íù óéñåä à . íäøáà ïâîáå
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  ספקות
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 ìöðéäì ãçà äìåç øåñéàá úáùá åìöà àáå úåòéî÷
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  צדיקים אין מטמאין
  

אותו היו
 שמת רבי בטלה  :)ג"ק(כתובות 
 והרב רבי חיי
 כה� היה אומר ',ובתוס. קדושה

ת הייתי מטמא לו "אילמלי הייתי כשנפטר ר
דהאי בטלה קדושה דקאמר הכא היינו קדושת 

מי שמתו ' כהונה ובהדיא אמר בירושלמי בפ
  .'וכוכהונה היו
 דכשמת רבי אמרו אי� 

ויש גורסי� בטלה כהונה , א"ובריטב
פ דבטלה קדושה של "והכל עני� אחד הוא דה

י שנטמאו כהני
 במיתתו שהכל "כהונה שע
  .�"כ הר"וכ .מטמאי� לנשיא

, כתב) בהעלות�(ובאגרא דכלה 
דהצדיקי
 אי� , משמת רבי בטלה כהונה

, ל"ה בכד הקמח לרבינו בחיי וז"וכ. מטמאי�
יקה היא דבקות החושק בחשוק ומתו� ומלת נש

ז שלא בהרגש טע
 "כ� הנפש נפרדת מ� העוה
. י כח המשחית הוא מלא� המות"מיתה ושלא ע

ומזה דרשו , וזו היתה מיתתו של רבינו הקדוש
בטלה קדושה כלומר שא� ' ל משמת ר"חז

הכהני
 נתעסקו בקבורתו לפי שהיתה מיתתו 
 ולכ� י מלא� המות"י שכינה שלא ע"בנשיקה ע

נתעסקו בו ולא נטמאו שאי� הטומאה במת 
  .כ" ע,אלא מצד מלא� המות

� מה "א ור"לכאורה לדעת ריטב
 
שנטמאו הכהני
 לרבינו הקדוש הוא משו

ולא משו
 דאי� , שמותר ליטמאות לנשיא

אבל לדעת רבינו בחיי . צדיקי
 מטמאי

כ הטע
 משו
 שצדיקי
 אי� מטמאי
 "והאגד
  . ידי מלא� המוותדמיתת
 בנשיקה ולא על

' אבל הדבר תמוה הא מפורש בגמ
הרי שבאמת נדחית קדושת ' בטלה קדושה'

ולא שאי� כא� , הכהונה מפני כבודו של רבי
והאי� למד מזה רבינו בחיי . טומאת מת כלל


  .שצדיקי
 אי� מטמאי
הביא ) א"מ' ב סי"ח(ש "והנה בקוב

דאשת כה� ' א על הרוקח שכ"קושית המג
פק ליכנס באהל המת משו
 סמעוברת מותרת 

ל דטהרה בלועה אינה " תיפשה והקפיקאס
ל לדעת הסוברי� דכה� אסור "אולי י. מיטמאת

ע גוסס אינו מטמא עד שתצא "בגוסס א� דלכו
נפשו ומוכח מזה דהא דכה� אסור להיות באהל 

. המת הוא אפילו היכא שאינו נטמא כלל
אבל קשה , הוסי�) א"אות ל(ש חולי� "ובקוב
י נפוח "דמותר לכה� ליכנס לבית הפרס עמהא 

ה "משו
 דבית הפרס הוי ספק טומאה בר
מ יאסר משו
 לאו דלא יבא "ת מ"דטהור מה

, שהוא איסור בעלמא ואינו תלוי בטומאה
  .וספקו צרי� להיות אסור

והנה לפי מה שרצה לומר דאיסור 
ז א� א
 "לפי, כהונה אינו מחמת שנטמא הכה�


ילו הכי אסור לכה� אפ, צדיקי
 אי� מטמאי
וניחא הא . ליגע בה
 או להיכנס באהל דידהו

דהוצרכו לומר דבטלה קדושת כהונה דהותר 
 
ורבינו בחיי . משו
 כבודו של רביהאיסור לה

  . דצדיקי
 אי� מיטמאי
, נטמאובא לומר דלא 
, ב היכ� חזינ� דלא נטמאו"ועדיי� צ

 
כיוו� דסו� סו� הוצרכנו להתיר האיסור משו
  .ו דרביכבוד

לא , ושמא א
 היו נטמאי
 על ידו

. כ דטומאה אי� כא�"ובע, היה בזה כבוד לרבי
איכא היתרא , ועל האיסור, רק איסור בעלמא

 .דכבוד נשיא
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   ג אלחנן פרץ"הרה

ע מערת המכפלה מטמא כהני� "ד דלכ"ג סימ� ס"אלעזר ח
  ).'ציו� לנפש צבי פרק כ' ס' עי. (בכניסת�

 ÔÂ¯ÈÓ  
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דכהני� המדקדקי� במצוות ואדיר חפצ� להשתת� בשמחת 
ג בעומר יעלו מירונה ואל "י במקהלות אלפי ישראל בל"רשב

יכנסו אל הקודש פנימה רק יעמדו בפתח האהל כלומר לפני פתח 
בקונטרס תורת כהני� שד� בעני� זה כתב שיש , ונההחצר החיצ

ב "ת זק� אהר� ח"שו' עי. (י"אפשרות לעלות לגג של ציו� הרשב
  ).ג"סימ� פ

‰˜„ˆ ˙�È˙�  
ג כתב כשהולכי� להתפלל "� פאפירש פי"אור הישר למהר' בס

ובמשנה . ש הטע�"על הקברי� נודרי� צדקה בעד הנשמות ע
ת� צדקה קוד� שיאמר ז כתב שי"ק כ"א ס"ברורה סימ� תקפ

ו כתב דטוב "סימ� תתקנ) י יוזפא"לר(יוס� אומ� ' בס. התחינות
י "לתת צדקה לעניי� קוד� הליכתו כדי שתתקבל ברצו� ע

 .הצדקה
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à÷áãàì àçåø àçåøá àùôðå àùôðá æðë 'øäåæá 

úùøô éøçà úåî óã ò 'ò"á æå"ì àúòùáå êéøèöàã 

àîìò éîçø ééçå éìæà éòãåîå åäééùôðì àéé÷éãöã 

ïàëáå òì åäééøá÷ ïåðéà éæçúàã àòãåàì åäì éàî 

àîòè ïééåùã åäééúåòø ïåäìéã à÷áãúàì àùôð 

àùôðá åëå 'êëãæäìå êåëæ áø ùã÷úäìå äùåã÷ 

äàìôð âðòúäìå âðåò íåöò úåæçì íòåðá ä 'úòãì 

äæéà êøã ïåëùé øåà ìëá åéùòî åäåòéãåéå íéøáã 

íééúéîà àì åàéèçé äøòùä ãáìáå âäðúéù äùåã÷á 

òáåäåð úàøéáå àèç íéùéå íùä ãáëðä àøåðäå 

åãâðì ãéîú àãçééì àîù áå÷ã"ä äéúðéëùå åîéçøá 

åìéçãå àãçééì íù å 'íò ä 'ìò éãé é 'äå'.åëå  ' ãåò

úåëéøàá. 
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