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 ט"עגליון ק 

 "בית ההוראה" תכנית "קול ברמה" ב שודר בערוץ 

 בן גורג'יה זצוק"ל   עובדיה יוסףהעלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

  הילולת הצדיקיםלות  הלכ

 נושאי השיעור: 

שרות לחלק מזון.  . ח"י רוטל כאשר אין אפרחוק מהקבר עומד    אךתפלה בקבר הצדיק  תפלה בקברות הצדיקים.  

ברכת "שעשה לי נס" לניצולים מהאסון. ברכת הגומל במירון. תפלת העמידה בקברי צדיקים. ההלכות הנוגעות  

. אמירת תחנון בהילולת הצדיקים.  תפלהלות בחניונים. תפלה סמוך למבני השירותים. נסיעה למירון קודם הלתפ

 לעומר. ברכת "עושה מעשה בראשית" על הרים וימים.  נסיעה לחו"ל לקברי צדיקים. שמיעת מוזיקה ביום ל"ג

 

 תפלה בקברות הצדיקים 

קים היום יש נהירה גדולה להשתטח על קברי צדיא. שאלה: 

מצוה  יש  אכן  האם  ובחו"ל,  קברי   בארץ  על  להתפלל 

 הצדיקים יותר מבית הכנסת? 

הרב:   שללכת תשובת  הפוסקים  בקברי   כתבו  להתפלל 

ולאצדיקים   מצוה  סרך  תשובה    מצוה   משמ  זה  להלן  )ראה 

 .יא(

מקום   שומכל  בש"ס  מקומות  בכמה  ללכת  מבואר  ענין  יש 

 רות צדיקים. קבלהתפלל על  

( סוטה  במסכת  ע"בהגמרא  ל"ד  המרגלים דף  על  מספרת   )

ו בנגב  "ויעלו  עליהם:  י"ג    יבוא עד חברון"שנאמר  )במדבר 

, ולכאורה הפסוק היה צריך לומר "ויבואו" עד חברון,  כ"ב(

רבים,   שכתובלשון  אלא    בהתחלה   ב כמו  בנגב.  "ויעלו" 

ר על כל  מסבירה הגמרא שהפסוק "ויבוא עד חברון" לא נאמ

 המרגלים אלא על כלב לבדו. 

מלמד שפירש כלב מעצת המרגלים והלך ונשתטח   ,אמר רבא

בקשו עלי רחמים שאנצל    ,: אבותי על קברי אבות, אמר להם

המרגלים.   בקברי )מעצת  להתפלל  צריך  היה  לא  יהושע 

יושהצדיקים שה'  אותו  ברך  כבר  רבנו  שמשה  מכיון  יעו  , 

שיש ענין ללכת ולהתפלל בקברי   מבואר. ו(מעצת המרגלים

   הצדיקים.

י )דף  שם  אמרו  ע"אוגם  בעין    . "ד  וכ"ה  הב"ח,  בגירסת 

חנינא: מפני מה נסתתר קברו של  אמר רבי חמא ברבי ( יעקב

משה מעיני בשר ודם? מפני שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך  

ישראל  הו את  ולהגלות  ליחרב  המקדש  בית  שעתיד  א 

יעמדו  מארצם. שמא יבאו לקבורתו של משה באותה שעה ו

עמוד בתפלה   לו: משה רבינו  ויאמרו  למשה  ויתחננו  בבכיה 

 בעדנו! ועומד משה ומבטל את הגזירה. 

 

 

 הלכות מעשיות
 שליט"אחי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב  

 ט מ"קגליון 

 

 



2 

  

( ע"אגם אמרו רבותינו במסכת תענית  ט"ז  ( שבתעניות דף 

בית  כים ומתפללים בהאחרונות כאשר יש עצירת גשמים הול 

ואחד    ?בבית הקברותדוקא  ושואלת הגמרא מדוע  הקברות,  

בזוהר  רחמים.  עלינו  המתים  שיבקשו  כדי  הוא  מהטעמים 

  לא היו אם  יש על זה ביטוי מאד חזק, ש  (ח"ב דף ט"ז ע"ב)

  לא היו החיים מתקיימים. - יםתפילת המת

הגמרא במסכת תענית )דף כ"ג ע"ב( מספרת על רבי מני וגם 

של רבי יונה, שבית הנשיא היו מצערים אותו. הוא הלך  בנו  

ואמר: "אבא אבא! אוהש יונה,  על קבר אביו רבי  נשי  תטח 

הללו  הנשיא  בית    בית  אנשי  אחד  יום  אותי!".  מצערים 

ל הסוסים הנשיא עברו ליד הקבר של רבי יונה, והרגליים ש

שלהם נתפסו שם ולא יכלו לזוז. כשראו מה קרה להם הבינו  

ה רגלי  נתפסו  בחינם  שם,  שלא  שקיסוסים  עליהם  עד  בלו 

תפ  שבזכות  מכאן  רואים  אותו.  יצערו  לא  על  לשלעולם  ה 

 שעים. , הבנים נוקברי האבות 

מובא מעשה מפורסם )דף פ"ה ע"ב(    במסכת בבא מציעאגם  

ליהו הנביא היה  שסיפר רב חביבא, על תלמיד חכם אחד שא

ראה   אחד  יום  זאת.  עצומה  זכות  איזו  אליו,  להתגלות  רגיל 

אותו את  חביבא  ובריאות,    רב  טובות  ועיניו  בבוקר  ת"ח 

  ובערב ראה שהעיניים שלו נראות שרופות כאילו קלו אותם 

מאליהו   ביקש  שהוא  התברר  קרה?  מה  אותו  שאל  באש. 

למתיבתא   עולים  הצדיקים  נשמות  איך  לראות  הנביא 

דרקיעא. אמר לו אליהו: על כולם אתה יכול להסתכל, חוץ  

להסתכל עליה. שאל  מעל הקתדרא של רבי חייא, תזהר לא  

חייא?  איזו היא הקתדרא של רבי  אני אדע  את אליהו: איך 

כולם  את  לו:  רבי   אמר  של  אבל הקתדרא  מלאכים,  מעלים 

תסתכל.   אל  כך  רואה  וכשאתה  מלאכים,  בלי  עולה  חייא 

עה וראה את הקתדרא עולה לבד, הוא לא היה  כשהגיעה הש

או משם  יכול לעצור עצמו והסתכל. באותו רגע שהסתכל, יצ

ניצוצות של אש ונשרפו לו העיניים. למחרת הלך אותו חכם  

והתפלל   חייא  רבי  של  את  לקבר  לומד  אני  אמר:  שם, 

זה הבריא. רואים מכאן   וע"י  עלי!  הברייתות שלך! תתפלל 

ילך   שאדם  ענין  שאפשר  שיש  מקום  שזה  צדיקים,  לקברי 

 ובפרט אם לומד בתורתו של הצדיק.  לראות בו ישועות. 

: אמרו רז"ל כי ראוי (בדרוש השמיני)ותיו  ן בדרשהר" וכתב

במקום    תפלה להשתטח על קברי צדיקים להתפלל שם, כי ה

תהיה רצויה יותר, כאשר אנשים נמצאים ליד הצדיקים שהם  

 לוקי מה' יתברך. היו כלים לקבל את השפע הא

מהרי"ל   כתב  רעג(  וכך  עמ'  ג  סי'  ר"ה  נוהגים ש)הלכות 

הקברותבערב ר על  לילך  כפור  יום  וערב  למען    ,אש השנה 

להכניע עצמו ליום הדין. והמנהג בזמן הזה לומר על הקברות  

ובקשות  רצויה  ,תחינות  תפלתו  נכנע  לבו  בעוד  ודעת    , כי 

אבות קברי  על  שנשתטח  בכלב  שמצינו  כמו  מהני  .  המתים 

הרמ"א  לכן  ו ערוך  כתב  בשלחן  תקפ"א בהגהתו    ( ס"ד  )סי' 

מקומות  ש לילך  שיש  על נוהגין  השנה  ראש  הקברות    בערב 

 . ולהרבות שם בתחנות 

כתב מזה  תעניתמהרי"ל    ויותר  הלכות  ע"ר )סוף  עמ'   ,

מנוח(בדפו"ח מקום  הוא  הקברות  בית  ומתוך  :  הצדיקים,  ת 

קדוש  מקום  הוא  והוטהור  כך  יותר.    תפלה,  שם  מתקבלת 

לכן כיון שאנחנו  (.  ס"ק י"ז  סימן תקפ"אוהובא בבאר היטב  )

של האדם נשמעת בקברי הצדיקים, יש ענין    תפלה רואים שה

    חשוב להתפלל שם. 

רות.  במגילת  הזוהר חדש  בדברי  בספר    אסיים  בפסוק  כתב 

מלכים ב' )ד' א'( "ואשה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל  

אישי מת ואתה ידעת כי עבדך היה ירא   אלישע לאמר עבדך 

ובזוהר  את ה', והנשה בא לקחת את שני ילדי לו לעבדים".  

לו:   ואמרה  עובדיה,  בעלה  של  לקבר  הלכה  שהיא  מספר 

את הילדים   "ירא אלוקים! מת אחאב, והמלך יורם בא לקחת 

שלי!", והיתה גועה בבית הקברות. בשמים אמרו לעובדיה:  

וצועקת עומדת  אשתך  המלך  הנה  לחזקיה  הלך  עשה?  מה   .

פה   שעשיתי  מה  לי  די  חזקיה:  לו  אמר  עזרה,  ממנו  וביקש 

מהם  בעולם,   ובקש  הקדושים  לאבות  הלך  לאבות.  לך 

צעקותיה,   שמענו  כבר  האבות:  לו  אמרו  לאשתו.  שיעזרו 

הנביא אמר לה  תגיד   עובדיה  וכך היה.  לאלישע.  לה שתלך 
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רו הישועה.  את  וראתה  הלכה,  לאלישע,  מכאן  שתלך  אים 

שאדם   ו שע"י  אבות  קברי  על  להתפלל  אנשים הולך  קברי 

וברכות.   ישועות  יראה  צדיקים,  קברי  או  אליו  שקרובים 

זו זכות גדולה להתפלל  ובפרט אם לומד בתורתו של הצדיק.  

 יכולה להתקבל יותר.  תפלהזהו מקום שהעל קברי צדיקים, 

 האם ניתן להתפלל רחוק מהקבר

שאלה:   מהב.  שחושש  באדם  והלחץ  מערת  דוחק  תוך 

קברי  ובשאר  הנס  בעל  מאיר  רבי  בקבר  או  הרשב"י 

ונחשב   ולהתפלל,  למבנה  יכול לעמוד מחוץ  האם  הצדיקים, 

 לו שהתפלל בקבר הצדיק?

הרב:   ב תשובת  מרחוק,  גם  להתפלל  מקום  כל  אפשר 

הציון.   את  בגמרא  שרואים  מבואר  בתרא  כך  בבא  במסכת 

ה הולך וחופר  שע שהיגוי ר   ע"א(, שמובא שם על  דף נ"ח)

באותו   התכריכים.  את  מהם  ולוקח  הנפטרים,  של  בקברות 

זמן התכריכים לא היו כמו היום שאף אחד לא נוגע בהם, אז  

התכריכים היו ממש כמו בגדים, יש בגדים חשובים ויקרים  

הגיע  יו הוא  אותם.  וגונב  הולך  היה  והוא  פחות,  ויש  תר 

ת התכריכים שלו,  לקברו של רב טובי בר מתנא ובא לקחת א

בזקנו  תפס אותו  )למרות שהיה מת(  אבל רב טובי בר מתנא  

בא   ואביי  לאביי,  מקורב  היה  הזה  הגוי  אותו.  שחרר  ולא 

 ואמר לרב טובי בר מתנא לשחרר אותו, ושחרר אותו. 

עוד פעם הגיע אותו הגוי לקבר של רב טובי בר  לשנה אחרת  

ולא שחרר   מתנא, ורב טובי בר מתנא תפס אותו מהזקן שלו

לשחרר  מתנא  מרב  ובקש  לשם  פעם  עוד  הגיע  אביי  אותו. 

ים. מה עשו? הביאו מספרים אותו, אבל הפעם הוא לא הסכ

השתחרר  הוא  וכך  המכשף,  הגוי  אותו  של  הזקן  את  וגזזו 

 ו רב טובי בר מתנא.מהלפיתה שלפת אות

, ואיך הוא הגיע  )ר"ה דף י"ח ע"א(  לכאורה אביי היה כהן ו

רב  עם  הת  ודיבר  שהוא  ודאי  מתנא?  בר  מכאן  טובי  רחק, 

לא   האדם  כאשר  אפילו  הנפטר  עם  לדבר  שאפשר  רואים 

הציון. את  ורואה  מרחוק  עומד  אלא  לציון,  קרוב  כך    ממש 

על חסד  מקור  בספרו  מרגליות  ראובן  הרב  ספר    הוכיח 

גם   להתפלל  שאפשר  מקורות  והביא  ת"נ(  )סימן  חסידים 

 מרחוק מכל מקום שרואים את הציון. 

יש גם את המעשה המפורסם במסכת ברכות )דף י"ח ע"ב(  

את  הניחו  היתומים  כן  ולפני  נפטר,  שמואל  של  שאביו 

ל  הגיע  שמואל  אצלו.  שלהם  הקברות,  הכספים  וביקש  בית 

שיתגלה   השמים  מן  לאביו  נשמתו  שיקראו  כשהגיעה  אליו. 

של אביו, שאל אותו איפה נמצא כסף היתומים. ענה לו אביו  

ור באדמה לשים שם את הכסף, הכסף העליון  שהוא עשה ח

ם שייך  והתחתון הוא כסף פרטי, ואילו הצרור שנמצא ביניה

ליתומים. שאל שמואל את אביו: למה ככה עשית? השיב לו:  

העליו הצרור  את  ימצא  גנב,  יבוא  ויגנוב,  אם  שהוא שלנו  ן 

וגם   שמירה.  בחוסר  ניכשל  לא  וכך  היתומים,  של  את  ולא 

וא שלנו, שאם האדמה תשחוק ותהרוס את  הצרור התחתון ה

שלנו.   המטבעות  של  הצרור  את  תשחוק  היא  המטבעות, 

 פן כזה הכסף של היתומים שמור בשמירה מעולה. באו

)מגלה   כהן היה שמואל גם  הרי לכאורה   יש שאלה,גם על זה 

סע" כן ,  (אכ"ב  ודאי    אם  אלא  אביו?  עם  דיבר  הוא  איך 

מר אפילו  הצדיקים  עם  לדבר  רוא)  חוקשאפשר  את    האם 

מרחוק עם    (. הציון  דיבר  ולא  הקברות  לבית  הלך  שמואל 

קרוב   וללכת  מביתו  לצאת  האדם  צריך  ולכן  מביתו,  אביו 

אלא  הקבר  על  ממש  עומד  שאינו  פי  על  אף  הצדיק,    לציון 

 סמוך ורואה את הציון. 

ריהם יש ציבור  ובפרט כשיש אנשים שנמצאים קרוב ומאחו

רואים   לא  אפילו  שכולם  גדול,  שכיון  נראה  הקבר,  את 

 בציון עצמו.   תפלהמתפללים יחד באגודה אחת, זה נקרא 

מישרים  עודראיתי   מגיד  אמור  בספר  ע"א  )פרשת  נ'  ,  (דף 

ה המיוחס   שהיה  למרן  יוסף  המגיד  המבית  לו  לאך  מגלה 

תורה וסתרי  הלשון: סודות  בזה  למרן  שאמר  שם  ומובא   ,  

ובנו שמחו לקראתכם בקרותכם זוהר    ר יוחאיורבי שמעון ב

ם בכפר הסמוך  גמבואר ש   ".ובכפר הסמוך להם"תם  על מער

זה   בהחלט  מועיל להם  יוצא  זה  לפי  צורך  .  להדחק  שאין 

 מרחוק.  תפלה להכנס למערה, אלא די ב
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הי לא  למירון,  לעומר  ל"ג  בימי  שהגעתי  נכנס  בפעמים  יתי 

מ עמדתי  תמיד  אחת,  פעם  אפילו  לבנין  למערה  מחוץ  רחוק 

ש בהחלט  להזהר.  חסרון  כדי  בזה  ואין  כך  להתפלל  אפשר 

 . ופגם כלל

 ח"י רוטל כאשר אין אפשרות לחלק מזון 

ו בשנה שעברה, שאם תהיה להם  יש אנשים שנדרג. שאלה: 

שמעון  רבי  לכבוד  רוטל  ח"י  יביאו  הם  השנה  ישועה  אבל   ,

הנ של  חילפי  בציון  אוכל  לחלק  אפשרות  אין  המשטרה  ות 

רבי שמעון אלא רק שתיה, האם הם פטורים מהנדר או שהם  

צריכים לעשות התרת נדרים, או שאולי הם צריכים לעשות  

 ל? מסירות נפש ובכל זאת  להכניס אוכ

הרב:   להביא  תשובת  לנסות  יכול  שתיה  להביא  שנדר  מי 

א זאת,  יאשרו  אם  יודע  )אינני  ולעצם  שתיה,  ינסה(.  ך 

 .1לשמור על כללי הבטיחות צריך לדעת שזו מצוה  השאלה, 

עם זאת, מה עושים בכזה מצב אם לא יכול לקיים את הנדר.  

ממש   ענין  שיש  חושבים  שאנשים  לדעת  צריך  כל  קודם 

רבי שמעון בר יוחאי. זה ממש לא נכון, להיפך,    לאכול בציון 

ב סימן שס"ח ס"א(מרן  )יו"ד  ערוך  נוהגין  :  תבכ  שלחן  אין 

מבאר והרמ"א  הקברות.  בבית  ראש  ראש,    :קלות  קלות 

או   ולשתות  הקברות. כלומר שאסור לאכול  בבית    להתפנות 

ולכן אין שום ענין וחובה לאכול ממש בציון. כל הטעם של  

הוא עייפים    הח"י רוטל,  היו מגיעים מרחוק  בגלל שאנשים 

 
ע  1 כ'  )דף  תענית  במסכת  סכנה  ואמרו  במקום  יעמוד  לא  שאדם  "ב( 

נס   לו  עושין  ואם  נס,  לו  עושין  אין  נס, שמא  לי  יעשו  לו  ויאמר  מנכין 

 מזכויותיו. 

מי יודע כמה רשב"י היה מתפלל כל שנה ושנה על הבאים אצלו שיעשו  

עמהם נסים ונפלאות, ושלא תצא משם תקלה עם כל הדוחק שהיה שם.  

שאומרת הגמרא:  לא זכינו לנס, וזה מה   )שנת תשפ"א(והנה שנה אחת  

כמה   רק הבנו  שעברה  בשנה  האסון שהיה  ע"י  נס.  לו  עושין  אין  שמא 

שה עמנו נסים במשך כל השנים שעברו, ומי יודע למי ניכו  בורא עולם ע 

מהזכויות ולמי לא, הדברים לא פשוטים. לכן לא עושים שום דבר כנגד  

ה,  הוראות הבטיחות. וכמו שאדם שומע לרופא לכל מה שאומר לו ברפוא

יודע ל פרטי לא  ח את  אבטכך צריכים לשמוע לאנשי הבטחון. אף אדם 

שלפעמים אולי יש להם אינטרסים ושיקולים  אף המקום יותר טוב מהם.  

זרים, אבל בסופו של דבר אין לנו מישהו יותר טוב מהם, ולכן ודאי שיש  

חובה גמורה להשמע לכוחות הבטחון, בין אם הם צודקים ובין אם הם  

 צדיקים. פחות 

מהנסיעה,  נמצא   ותשושים  שלהם  הלב  להתפלל,  ובמקום 

 באוכל. 

כיפור   ערבית    הציבורבליל  להתפלל  הכנסת  לבית  מגיעים 

ומלאים  כולם כאשר   ערבית:  שבעים  בתפילת  ואומרים   ,

מלאכים.  כמו  אנחנו  כי  בקול,  מלכותו"  כבוד  שם    "ברוך 

לעומת זאת בתפילת ערבית של מוצאי כיפור אנחנו רעבים 

בצ  היינו  שעות  ושש  עשרים  וומעונים,  אנחנו  תפלהום   ,

כל   את  מחל  שהקב"ה  אחרי  וברים  זכים  וטהורים  קדושים 

העוונות שלנו, ובכל זאת באותו הזמן אנחנו אומרים "ברוך 

כ ומדוע  בלחש,  מלאכים ך  שם"  כמו  אנחנו  הרי  ההלכה? 

בלי שתיה, א"כ למה אומרים בלחש?    אמיתיים, אוכל,  בלי 

ומלאים,  שבעים  אנחנו  אמנם  כיפור  בליל    הראש   בל א  אלא 

חושב על התפילות ועל הקדושה של היום הזה, ולכן אנחנו  

כיפור,   במוצאי  אבל  רוחניות.  רק  אותנו  שמעניין  מלאכים 

נמצא בצלחת    אבל הראש   אמנם צמנו ואנחנו זכים וטהורים, 

... וא"כ אנחנו  ך שתיכף יביאו ויחלקו לציבורברוגל   האוכל,

 כמו בני אדם ואומרים בלחש. 

הזאת היו ח"י רו  מהסיבה  לציבור  מתנדבים  כדי שיהיה  טל, 

אין   אבל  שצריך.  כמו  ויתפללו  בנחת  ויאכלו  ושתיה,  אוכל 

בחניונים  גם  אלא  לקבר,  סמוך  דוקא  זה  את  לחלק  ענין 

 בתחתית ההר אפשר לחלק.  כדומהו

הת נדרים,  ולענין  בהגהתו כתב  רת  ערוך    הרמ"א  בשולחן 

סמ"ה(  רכ"ח  סימן  נדר   )יו"ד  שאדם  נדרים  מתירין  שאין 

גדול(.   צרה.   בעת צורך  או  מצוה  לצורך  בעת    )אלא  זה  מה 

צרה? כגון שאמר, אם תהיה לי ישועה אני אתן כך וכך, ואם  

אתן. אם בסוף היתה לו ישועה ובא להתיר   לא תהיה אני לא 

מר אני אם אדם היה בצרה וא  אכןולהתיר לו.    יןאת הנדר, א

להתיר לו  רשאים אתן כך וכך, ולא אמר בתנאי שהוא יינצל, 

הנדר  מ"ג  את  ס"ק  תשובה שם  בו(.  )פתחי  מקום  ודאי  מכל 

לכבוד   נדרו  את  שיקיים  לישועה,  וזכה  נדר  שנדר  שאדם 

 הקב"ה, ולא יחפש להתיר אותו. 
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 ברכת "שעשה לי נס" לניצולים מהאסון 

שאלה:   האסון  ד.  במקום  שעברה  בשנה  שעמדו  אנשים 

ו במירון  מקום שקרה  לאותו  מגיעים  כאשר  האם  ניצלו, 

 שעשה לי נס במקום הזה"?  ברכת "צריכים לברך 

רק אם נעשה לו נס באופן פלאי היוצא מגדר  רב:  תשובת ה

ומלכות. אבל   יברך בשם  בדרך הטבע, טוב  אם  הטבע  ניצל 

 לברך ללא שם ומלכות. 

מר    -במסכת ברכות )דף נ"ד ע"א( אמרו שלאחד האמוראים  

נעשה נס. היה גמל משוגע שרדף אחריו, ומר   בריה דרבינא

גם רצה    בריה דרבינא נכנס לתוך בית שהיה שם. הגמל הזה

להכנס אחריו ונפל הכותל על הגמל ומת, ומר בריה דרבינא 

כשהיה   המעשה  לאחר  ברוך  ניצל.  מברך:  היה  לשם  מגיע 

פעם אחת  ועוד נס נוסף נעשה לו:  שעשה לי נס במקום הזה.  

בפקתא   היה  מחסור  )  דערבות הוא  תמיד  שם  שיש  מקום 

לרויה.  (במים ושתה  מעין  שם  לו  ונתגלה  צמא,  והיה   ,

היה מברך: ברוך שעשה  בעקבו גם כשהיה עובר שם  זה,  ת 

 ס וכו'. לי נ

נס   לו  יש מרבותינו הראשונים שטוענים שכל אדם שנעשה 

גנבים אליו  באו  אם  אפילו  מהם    וניצול,  וניצל  בלילה 

רבי דוד    אבלה לי נס במקום הזה.  , צריך לברך שעשוכדומה

בשם   הביא  ח'(  סימן  ברכות  )הלכות  אשר  אבודרהם  רבי 

הטבע,    למלוני מגדר  שיוצא  נס  לאדם  נעשה  כאשר  שדוקא 

לא   הטבע,  מגדר  יוצא  אינו  הנס  אם  אבל  לברך,  צריך  אז 

 מברכים על זה ברוך שעשה לי נס וכו'. 

ערוך בשלחן  כת  מרן  ס"ט(  רי"ח  אומרים"  ב: )סימן   יש 

נס   אבל  העולם,  ממנהג  שיוצא  נס  על  אלא  מברך  שאינו 

ותולדתו העולם  מנהג  ג  , שהוא  וכגון שבאו  בלילה  בא  נבים 

בזה וכיוצא  וניצול  סכנה  חולק,    , לידי  ויש  לברך,  חייב  אינו 

ומלכות שם  הזכרת  בלא  לברך  ב  ."וטוב  איש  )וע"ע  שו"ת 

 . סימן י"א אות ג'(חאו"ח  ח"ב מצליח 

אם לבדוק,  צריך  כאן  כגון    לכן  הטבע  בדרך  שבא  נס  זה 

אותו והצילו  ההצלה  יחידות  שבודאישבאו  אף  צריך    , 

ם ומלכות. אבל אם באמת  ה, אבל יברך בלי שלהודות לקב"

 צריך לברך.  בדרך הטבע, שלא היה    שאירע לוהנס 

שלו   כשהילדים  גם  הברכה,  את  לומר  צריך  שאדם  במקום 

שעשה   ברוך  לומר:  צריכים  מקום,  לאותו  לאבי  מגיעים  נס 

 . )שם סעיף ד'( במקום הזה 

 ברכת הגומל במירון 

חמישי,  שאלה:  ה.   ביום  יוצא  לעומר  ל"ג  יום  השנה 

מירון.ומ באזור  שחרית  לתפלת  מנינים  אדם  תקיימים   האם 

שחרית, שם  התורה  יברך    שמתפלל  קריאת  ברכת  בשעת 

 הגומל על הנסיעה? 

 . לא יברכו, רק אחר שיחזרו לביתםתשובת הרב: 

)   ,דקות   72אדם שנסע   סימן  המובא בש"ע  למנהג הספרדים 

ס" הגומל  (זרי"ט  ברכת  בחזקת  מברך  הדרכים  שכל  מפני   ,

לברך סכנה צריכים  בימינו  האשכנזים  שגם  טוענים  יש   .

מאד   שהסכנות  בפרט  מדברות,  הולכי  נקרא  שזה  בגלל 

 מצויות עם כל המכוניות וכו', עכ"פ במקרה שלנו לא יברך.  

כ לישיבה  מהבית  שנוסעים  בצפת   המתגורריםגון  בחורים 

נ זה  ברק,  בבני  ל  חשבולומדים  הגיעו  חפצשהם  ם,  מחוז 

ובומברכים   בבית  הגומל  כשאדם  ישיבה.  ברכת  כאן  אבל 

צדיקים   לקברי  חוזר מגיע  תיכף  מכן  ולאחר  קצר,  לזמן 

זו,  לביתו וממילא  כ  הרי  הנסיעה,  יאמצע  ברכת  לא  ברך 

יכו לביתם  כשיחזרו  ורק  אך  אלא  ברכת  הגומל  לברך  לים 

ברכת ה' ח"ד פ"ו  ו  ,בחזו"ע ברכות עמ' שסט   וע"ע)  הגומל. 

 (. ח כ" –עיפים כ"ו ס

 בקברי צדיקים  מניני תפלות

מצוההאם  שאלה:  ו.   מנחה    שחריתתפלת  להתפלל    יש  או 

מאשר   עדיפות  שאין  או  הצדיקים,  בציון  ממש  וערבית 

 להתפלל בבית הכנסת רגיל? 
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יש בעיה הלכתית  לא רק שזה לא עדיף, אלא  תשובת הרב:  

 להתפלל בקברות צדיקים.  

ברכות  ה במסכת  ע"א(    )דף גמרא  לא  י"ח  שאדם  אומרת 

הקבר.   אמות של  ארבע  בתוך  שמע  קריאת  פסק  יקרא  וכך 

ערו  )סימן שס"ז מרן בשלחן  ויו"ד  ע"א ס"ז(  ך או"ח )סימן 

שאסור לקרוא בתורה ולהתפלל סמוך לקבר, כיון שזה  ס"ג(  

חפשי"   "במתים  נקרא  המת  לרש.  לועג  שמת  נחשב  שכיון 

 להתפלל שם. אסור   לכן המצוות, ו  אדם נעשה חפשי מן 

)סימן שס"ז סק"ג( כתב  לגבי קדיש יש עוד דיון בזה. הש"ך  

אין לומר  שאפילו וכן פסק  בארבע אמות של הקבר.    קדיש 

 במשנה ברורה )סימן ע"א ס"ק ט"ו(.  

הנפטר   נשמת  לעילוי  נאמר  הקדיש  כאשר  הדין  מה  אבל 

 ולכבודו? 

)יו"ד סימן שד"מ( הביא מ"ש בנמוקי יוסף   מרן בבית יוסף 

ק ו: ד"ה ישיבה( בשם הרמ"ה שמותר ללמוד על הקבר,  )ב"

ו"ד )סימן שד"מ אם זה לכבוד הנפטר. וכך פסק מרן בש"ע י

סי"ז(: מותר לומר פסוקים ודרשה לכבוד המת, בתוך ארבע  

הקברות בבית  או  שגם  אמותיו  לומר  מקום  יש  זה  ולפי   .

 קדיש שנאמר לעילוי נשמת הנפטר, מותר לומר סמוך לקבר. 

מרן אחר    אבל  כתב:  ס"ד(  שע"ו  סימן  )יו"ד  ערוך  בשלחן 

ומרחיקין שנגמר סתימת הקבר מעפר, חולצין מנעל וסנדל,  

לחדתא   עתיד  דהוא  קדיש  ואומרים  הקברות,  מבית  מעט 

עלמא. מפורש שאף שהקדיש לכבוד הנפטר ולעילוי נשמתו,  

לאמירת  הקברות  מבית  שמרחיקים  כתב  מרן  כן  פי  על  אף 

 הקדיש.  

ו העיר מר דודי הגאון מוהר"ר רחמים מאזוז  את ההערה הז

בשו"ת  שליט"א )בירחון אור תורה אב תשס"א, ושוב נדפס  

   . (חיו"ד סי' ז' כסא אליהו

דעת יהגר"ע  מרן   יחוה  בשו"ת  זצוק"ל  ה'(    וסף  סימן  )ח"ו 

שהקדיש הזה נאמר לכבודו    להקל באמירת הקדיש, לפיכתב  

.  את נשמתו של המת ולתועלת לו כי זה מציל ומעלה ומרומם

ע"פ דברי נימוקי יוסף הנ"ל. אבל לא יישב  והקולא הזו היא  

ס"ד(  שע"ו  )סימן  ערוך  מהשלחן  הקושיא  שמפורש    את 

 להחמיר באמירת קדיש. 

ים לות ודברי תורה שאומרתפאך ורק להיא  הקולא    כל   אולם

וכדומה  תהלים  או  הנפטר  יש  לכבוד  קדיש  אמירת  )ועל   .

שהזכרנו(.    ,דיון עשרה כפי  שמונה  תפילת  להתפלל    אבל 

 . ינא דגמראאסור מדזה  סמוך לקבר, ולקרוא קריאת שמע 

שאלה  באמנם   העמק  את  ספר  יישב  סק"ו(  י"ד  )סימן 

של  להקל,    נוהגיםה מחיצה  יש  שאם  כתוב  שבגמרא  כיון 

כידוע היום קוברים )ו עשרה טפחים, ממילא אפשר להתפלל. 

טפחים יותר מעשרה  בעומק  הנפטר    שפקפקו יש  אבל  .  (את 

שאלה העמק  דברי  שעל  הנפטר  ,  מעל  לשים  שרגילים  כיון 

עפר עד למעלה, א"כ העפר מבטל את עשרת הטפחים, ולכן  

כאשר  כתב ש  '(סי' כ"ג אות א)כף החיים וגם ב  זה לא מועיל.

נשמת   מכוסה,  שהוא  אפילו  קבר  מעל  יש  נמצאת  הנפטר 

המת קבור למטה  ולכן יש בזה לועג לרש אפילו אם    . הקבר

 ממש נמצאת נשמת הנפטר.  הקבר , כיון שמעל מעשרה

אין  ציון רשב"י אין זה הקבר המדוייק. ולכן  ויש שתירצו שב

 בתוך ארבע אמות של הנפטר.   זה

ה פנים  כל  למחיצה.ביותר    נכוןועל  מעבר  )וע"ע    להתפלל 

 ים(. בהרחבה בספר "תורת חיים" חלק ג' פרשת דבר

 ובדרכים   לות בחניוניםתפ

מניינים    בל"ג לעומר מתקיימיםבנסיעות למירון  שאלה:  ז.  

ה צריך להקפיד ובמה צריכים על מ ,רבים בדרכים ובחניונים

 ליזהר?

הרב פתוח,  :  תשובת  שהמקום  בעיה  יש  חניון  כתב  ו בתוך 

ס"ה(:  צ'  )סימן  ערוך  בשלחן  במקו  מרן  יתפלל  פרוץ לא  ם 

אימת  עליו  חלה  צניעות  במקום  שכשהוא  כיון  בשדה  כמו 

 מלך ולבו נשבר.  

להקל   מגודראפשר  המקום  גג  אם  שם  שאין  פי  על  אף   ,

ל'( אות  יש   .)כה"ח  או    לכן  סגור,  בחניון  שמתפללים 

שיהיה  שלוקחים   כדי  מהצדדים  וסוגרים  האוטובוסים  את 

שם ומתפללים  סגור  שהוא  מקום  לא  .  באמצע    נכון אבל 

לגמרי פתוח  במקום  שהאדם  להתפלל  ביותר  הטוב  יתפלל  . 

כן   ולפני  הדעת  יסע  בישוב  מכן  לאחר  ורק  מסודר,  במקום 

 לקברות הצדיקים.

לעבור   לאדם  שאסור  ידוע  נוסף,  אמות  בתוך  דבר  ארבע 

לכן  לפני המתש להפלל.  מעבר  צריך  מלהתפלל במקום  זהר 

אחרי אנשים  מכשיל  הוא  שם  מתפלל  שאם  כיון  ם הרבים, 

שעיקר האיסור הוא דוקא  יש לציין שעוברים לפניו. עם זאת  

אבל אם האדם נמצא מחוץ לארבע אמות   ,בתוך ארבע אמות

 הפוסקים. יש בזה מחלוקת   ,של המתפלל 

פעמים ים בציבור,  בר אחד מאד חשוב: במקומות עמוסעוד ד

אם אשה עוברת  ו  לפניו במהלך התפלה, יש נשים שעוברות  

ריך לדעת שאסור להתפלל כנגדה, ואדם  ויש לה טפח גלוי, צ

לו    תפלה שהתפלל   עלתה  לא  )כמבואר בש"ע    תפלהכזאת, 

 סימן ע"ה ס"א(. 
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האדם,   של  בבנותיו  בבית  גם  מצוי  זה  גדולות  אגב,  בנות 

עש ומעט  בגילאי  גרבים  בלא  הולכות  שלפעמים  ויותר,  ר 

, וצריך  יבמקומות הטעונים כיסו מכוסותאינם מהרגל או היד 

לברך   בעיה  שיש  לברכה  כנגדםלדעת  ח"ו  להגיע  ויכול   ,

 ואפילו אם אלה אשתו או בנותיו.   ה. לבטל 

להזהר בזה ושבים .  מאד צריך  עוברים  ובפרט במקום שיש 

מי   אחראי  להיות  יכול  לא  צריך  שאדם  לכן  לפניו,  עובר 

לשים לב להתפלל במקום שלא יעברו לפניו אנשים בצורה  

בכל זאת התפלל באותו מקום ואינו יודע מי כזאת. אם האדם 

לפניו,   ס"עובר  ע"ה  )סימן  ערוך  בשלחן  מרן  שאם    (וכתב 

לא   לכתחלה  אמנם  ולברך.  לקרוא  מותר  עיניו  עוצם  אדם 

כזה,   במקום  בשעת  יתפלל  מקום  מכל  אפשר  אבל  הדחק 

 בהחלט להקל. 

 תפלה סמוך למבני השירותים 

סמוך למנדי"ם  לעיתים מתארגנים מניני תפלות  שאלה:  ח.  

)מבנים ניידים של שירותים( בתחנות העצירה, בשעה שיש  

 שם תור ארוך לממתינים, האם מותר להתפלל שם?

 ,ממתינים בתוריש בזה חילוק בין האנשים התשובת הרב:  

 אר: ונבשאר העומדים שם. לבין  

מי שממתין לעשות צרכיו ודאי שאין לו להתפלל שם עד  א(.  

לנקביו,  )ס  שייפנה  ערוך  כתב מרן בשלחן  ס"א(:  כי  י' צ"ב 

תועבה   תפלתו  התפלל  ואם  יתפלל,  אל  לנקביו  צריך  היה 

יכול   היה  לא  אם  ודוקא  ולהתפלל.  לחזור  להעמיד וצריך 

ש )כלומר  פרסה  שיעור  עד  יכול  עצמו    72להתאפק  אינו 

היה  (דקות יכול  אם  אבל  פרסה  ,  שיעור  עצמו  להעמיד 

שהיה בדיעבד   ( דקות  72להתאפק  ביכלתו    )כלומר    . יצא 

מקום   תחילה  ומכל  עצמו  שיבדוק  עד  יתפלל  לא  לכתחלה 

 יפה.  

וכתב הרב משנה ברורה )סק"ה(, שכך עליו לנהוג אפילו אם  

זמן   לעבור  עומד  אם  אבל  כן.  מחמת  בציבור  תפלה  מפסיד 

שיוכל   להתפלל אם משער  לגמרי, מותר לו  ק  אפלהתתפלה 

 .2שבעים ושתים דקות 

אולם לאנשים שאינם ממתינים שם לעשיית צרכיהם, מותר 

להתרחק   לב  לשים  ממקום ארבע אמות  להתפלל. רק צריך 

 
שנה שעברה הוא היה במירון בל"ג לעומר,  באמר לי שם  אחד מהגיסי  2

מישהו עוד  איתו  לה.   והיה  שנצרך  ישועה  על  להתפלל  מנת  על    שהגיע 

אותו אדם היה צריך לנקביו, וכדי לא לעבור על ההלכה, המתין שעתיים  

ולא   סיפר  בתור  הוא  אח"כ  וב"ה  שהתפלל.  התקבלה  את  תפלתו  קיבל 

ורק אח"כ להוסיף תפילות  הישועה. ק ודם כל צריך לקיים את ההלכה, 

 בקשות וסגולות. 

בו   רעשיש  ס"א(  ריח  ע"ט  שאסור )סימן  אומרים  יש   .

של   דין  לזה  שיש  שסוברים  כיון  מקום,  כזה  מול  להתפלל 

רעי   של  כנגדו,  גרף  להתפלל  בדבר.  שאסור  להחמיר  וטוב 

למעשה מקילים להתפלל מול  אבל מעיקר הדין יש להקל, כי 

וכדו אינסטלציה  של  הדין    מהצינור  והוא  סגור,  שהוא  כיון 

הדין  שמותר   השירותים מעיקר  חדרי  אותם  מול  להתפלל 

סגורים. שהם  סימן    בתנאי  ערוך  בשלחן  מרן  לדעת  )בפרט 

ס א'.  פ"ג  בנידון  עיף  שמיקל  אפשר  שם,  הט"ז  לדעת  וגם 

ל"ז,  של ל"ו  סעיפים  פ"ז  א'  חלק  ה'  ברכת  בספר  עיין  נו. 

 א במשנ"ב מהדורת דרשו שם(. שהובובמה 

 ה תפללצאת לדרך לפני ה

השנה בהילולת רשב"י במירון בל"ג לעומר, יש  שאלה:  ט.  

רשאי   הוא  בה  מסויימת  שעה  אחד  בהר.לכל  אדם    לשהות 

עבושהשעה ש הנקבעה  לעלות  רו  לו  האם מותר  בבוקר,  יא 

התפלל   לא  כשעדיין  השחר  עלות  לזמן  סמוך  לאוטובוס 

קודם   לדרך  לצאת  שאסור  משום  לאסור  שיש  או  שחרית, 

 תפילת ערבית או מנחה?  התפלה? ומה הדין לגבי

 מותר.  תשובת הרב: 

שאמנם   וכמו  שחרית,  תפלת  קודם  לטיול  לצאת  מרן  אסור 

כתב בשלחן ערוך )סימן פ"ט ס"ג( שאסור לצאת לדרך עד  

כיון   מותר  כאן  מקום  מכל  עשרה.  שמונה  תפלת  שיתפלל 

על   למירון  נוסע  אלא  טיול,  או  חפציו  לעשיית  נוסע  שאינו 

להתפלל. )  מנת  מותר  שמים  חפצי  ל"ז(.  והרי  ס"ק  משנ"ב 

פ"ז  ח"ב  לציון  אור  בשו"ת  )וע"ע  שלנו.  בנידון  שכן  וכל 

 ס"ו(. 

ך לשים לב על זמני היום, שלא יעבור זמן קריאת אמנם צרי

זמן   או  עיכובים .  תפלהשמע  יהיו  שלא  להזהר  יש  וכן 

כתב  . כי  בנסיעה   בנסיעה שמחמת כן ייאלץ להתפלל מיושב 

)סימ ערוך  בשלחן  להתפלל  מרן  שהוכרח  מי  ס"ט(:  צ"ד  ן 

ולהתפלל   לחזור  צריך  להתפלל,  לחזור  יוכל  מיושב, כאשר 

ולכן   מרן,  על  חלקו  האחרונים  ואמנם  לא  מעומד.  למעשה 

וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ג חאו"ח ס"ס  ).  יחזור להתפלל מעומד

נדבה.  ט(.   תפלת  של  בתנאי  לחזור  עוטוב  פניםאבל  כל   ל 

 שב באונס. צריך להזהר שלא יגיע למצב כזה שיתפלל מיו

 אמירת תחנון בהילולת הצדיקים 

לא  שאלה:  י.   צדיק  של  הילולא  שבכל  להקל  אפשר  האם 

וכמו שנוהגים שלא לומר   , נאמר תחנון, לכבוד יום הפטירה

 תחנון ביום ל"ג לעומר? 

הרב:   כלל  בה,  אדרב תשובת  בדרך  תחנון.  שאומרים  ודאי 

להתענות אפילו  נוהגים  הצדיקים  פטירת  )כמבואר    ביום 
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ומרים תחנון . הסיבה שלא א(פ ס"בבשלחן ערוך סימן תק"

ביום ל"ג לעומר, מפני שרשב"י העיד באידרא זוטא שבאותו  

הוא   ולכן  מעולם,  התגלו  שלא  מיוחדים  סודות  התגלו  היום 

דילי"   בהילולא  ואתכנשו  "עולו  ביום   -אמר  והתכנסו  בואו 

לא    השמחה  ולכן  לעומר,  ל"ג  יום  וזהו  שלי,  והחתונה 

 -צדיקים  אומרים בו תחנון. אבל בשאר הימים של פטירת ה

רבנו   משה  בפטירת  הצדיקיםאדרבה,  מצוה    ושאר  יש 

 . )כמבואר בש"ע שם( להתענות 

בימי פטירת הצדיקים, מלבד   בודאי שאומרים תחנון  לפיכך 

יוחאי. ביום   בר  שמעון  רבי  פטירת  יום  שהוא  לעומר    ל"ג 

 . )וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ג סי' י"ג אות ט'(

 צדיקים נסיעה לחו"ל לקברי  

על מנת להשתטח על  שאלה:  יא.   לחו"ל  לצאת  האם מותר 

 קברות הצדיקים?

סימן תקל"א ס"ד(  או"ח ר בשלחן ערוך )מבואתשובת הרב: 

 שאסור לצאת לחוץ לארץ לטייל.  

אולם מותר לצאת לחו"ל אם יש צורך מצוה. ודנו הפוסקים 

לא.   או  מצוה  צורך  נקרא  זה  גרמיזאן דעת  האם  מהר"ש 

אין מצוה להתפלל בקברי ש )סימן ע"ד( בספרו משפטי צדק  

מכל מקום נראה  ו.  צדיקים, זה אמנם עת רצון אבל לא מצוה 

ולכן   קצת,  מצוה  סרך  שזה  יוסף  בבית  מרן  בדברי  לדקדק 

צדיקים.   בקברי  להתפלל  ולצאת  להקל  פסק  אפשר  )וכן 

יחוה   בשו"ת  וע"ע  ז'.  סימן  חיו"ד  ח"ג  הארץ  פרי  בשו"ת 

 דעת ח"ה סימן נ"ז בהערה(. 

צריך לזכור שזו קולא, ולא כמו שחושבים שזה    ל כל פניםוע

גדול, שיותר   עסק  כמה  שיביא  הרבים  את  המזכה  ואשרי 

ו עדייחבריהם  שואלים את  יש  לחו"ל,  לא  בתמיהה: "אתה  ן 

הצדיקים?!"...   בקברות  בחו"ל  זה  היית  כך  אין  כל  מצוה 

 סרך מצוה.  אלא רק

יותר.   הרבה  גדולה  בעיה  זה  בכהן  זאת  מרן  תב  כולעומת 

להיטמא  ( שאסור לכהן  ס"א  בשלחן ערוך )יו"ד סימן שע"ב

  ללכת לשם רק על מנת לישא אשה או ומותר  ,  ולצאת לחו"ל 

תורה ברא  . ללמוד  מחלוקת  בשתי  ויש  דוקא  האם  שונים 

ע"ז דף  )עי' תוס' המצוות הללו מותר, או גם במצוות אחרות. 

תורה(.   ללמוד  ד"ה  ע"א  לצורך  י"ג  שמותר  נאמר  אם  וגם 

מצוות אחרות, עדיין זה דוקא לצורך דבר שהוא ממש מצוה,  

. לאשת כהן  דבר שהוא סרך מצוהלא ברור להקל גם לאבל  

שמותר לה ליטמא למת מותר לה לצאת לחו"ל, שדינה כמו  

 )וע"ע באחרונים ביו"ד שם(.  .כל ישראלי 

 

 שמיעת מוזיקה ביום ל"ג לעומר 

למנהג הספרדים שאינם מסתפרים ומגלחים עד שאלה:  יב.  

ל"ג   ביום  מוזיקה  לשמוע  מותר  האם  לעומר,  ל"ד  יום 

 ר?לעומ

מותר. הטעם לכך, לפי שרבי שמעון בר יוחאי תשובת הרב: 

וכ שלו,  השמחה  יום  נקרא  שזה  שמחה  אמר  יום  שזהו  יון 

מותר לעשות ריקודים ומחולות ולשמוע שירים של שמחה.  

 וזה ביום שמחת רשב"י, ומשם והלאה מותר לשמוע. 

 ברכת "עושה מעשה בראשית" על הרים וימים 

רבשאלה:  יג.   לציון  את בדרך  רואים  הנס  בעל  מאיר  י 

הרים  רואים  יוחאי  בר  שמעון  רבי  לציון  ובדרך  הכנרת, 

לה היא האם צריך לברך עליהם ברכת "עושה  גבוהים, השא

 מעשה בראשית"?

הרב:   עושה  תשובת  ברכת  הללו  ההרים  על  מברכים  אין 

מעשה בראשית, כי כתב מרן בשלחן ערוך )סימן רכ"ח ס"ג(  

והגבעות, אלא דוקא על הרים שלא מברכים על כל ההרים  

וזה כגון הרי  בהם.  הבורא  גבורת  וניכרת  וגבעות המשונים 

 וכדומה, שדוקא בהם ניכר יופי הבריאה.  האלפים

סימן   )ש"ע  בראשית  מעשה  עושה  מברכים  הכנרת,  לגבי 

 רכ"ח ס"א, וכ"כ בהדיא היעב"ץ במור וקציעה(.  

פסוק:  לגבי ים המלח, הדין תלוי בפירוש רש"י על התורה ב

וייתכן   ג'(,  י"ד,  )בראשית  המלח"  ים  הוא  השדים  "עמק 

בתנאי דעות  פירוש רש"י יש  לא  שלפי  ם הקדושים שהמלח 

ים  ראיית  על  מברכים  לא  ולכן  העולם,  מבריאת  שם  היה 

ס"ז,   פ"ג  ח"ד  ה'  וברכת  תס"ט,  עמ'  בחזו"ע  )וע"ע  המלח. 

   (.ובשו"ת שבט הלוי ח"ט סי' מ"ז
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