בס"ד

מהם מד' האגרו"מ הנ"ל שאסור לקחת
"סמים" מדין "בן סורר ומורה".

קול
מו ֶרה אֵ י ֶנ ּנ ּו ׁש ֵֹמ ַע ְ ּב ֹ
סו ֵרר ּו ֹ
ּ ֵבן ֹ
קול ִא ּמ ֹו )דברים כא יח(
ָא ִביו ּו ְב ֹ
איסור צריכת "סמים" מדין איסור
"בן סורר ומורה"
באג"מ )יו"ד ח"ג סי' לה( מנה את
האיסורים שיש בלקיחת "סמים",
והאחד מהם הוא מדין "בן סורר ומורה".
וז"ל "הנה בדבר אשר התחילו איזה
בחורים מהישיבה לעשן חשיש
)מעראוואנא( ,פשוט שהוא דבר אסור
מכמה עיקרי דינים שבתורה ,חדא וכו'
ועוד שהוא גורם תאוה גדולה אשר הוא
יותר מתאות אכילה וכדומה הצריכים
להאדם לחיותו ויש שלא יוכלו לצמצם
ולהעביר תאותם ,והוא איסור החמור
שנאמר בבן סורר ומורה על תאוה
היותר גדולה שיש לו לאכילה אף שהוא
לאכילת כשרות ,וכ"ש שאסור להביא
עצמו לתאוה גדולה עוד יותר ולדבר
שליכא שום צורך להאדם בזה שהוא
אסור ,ואף שלמלקות נימא שאין
עונשין מן הדין ,מ"מ לאיסורא ודאי
עובר על לאו זה וכו'".
רבינו נשאל ע"י חתנו הגאון הגדול רבי
יצחק זילברשטיין שליט"א ,בדבר חולה
הנוטה למות ,והוא סובל יסורים קשים,
והחולה מבקש ליטול סמים מסוכנים
שאינם רשומים כתרופות כדי "להרגיש
טוב" ולהפליג בעולם של הזיות ,ובכך
להקל על יסוריו ,האם לתת לו סמים
אלו .הגר"י זליברשטיין שליט"א הציג
בפני רבינו ששה סברות לאסור ,ואחד

רבינו דחה את ששת הטעמים,
ואת הטעם לאסור מד' האגרו"מ
הנ"ל דחה רבינו ואמר שדברי
האגרות משה נאמרו על אדם
בריא ולא על מסוכן בעל סבל
קשה הרוצה להקל את יסוריו .ולכן
פסק כיון שהסברא אומרת שאם
ימלאו את משאלתו שהוא מבקש
יקלו על סבלו ועל ידי זה אפשר
להאריך את שעות חייו במדת מה
יש לעשות כך ,ואין להתחשב
בשאר נימוקים השוללים זאת,
והרי לדעת הרמב"ן עושים לחולה
בשבת כל צרכיו ואע"פ שאין
במניעתם משום סכנה ,ואם כן גם
הסמים נצרכים וחשובים) .קב ונקי
ח"א סי' תלה(

עיקר חטאו של "בן סורר ומורה"
עיקר חטאו של "בן סורר ומורה",
כי מעשיו מוכיחים שתכלית האדם
לאכול ולשתות והעיקר הוא
תענוגי העולם הזה .והרמב"ן פירש
"קדושים תהיו"" ,קדש עצמך
במותר לך" ,ובהתנהגות כזו עובר
על זה .נמצא כי תובעים מהבחור
הזה על כך שעבר על "קדושים
תהיו" .וכך אנו רואים שאפילו
מהשפל שבשפלים תובעים להיות
"ירא אלוקים" ,ותובעים ממנו

למה לא היה אדם גדול .בעמלק
כתיב "אשר קרך בדרך ולא ירא
אלוקים" ,תבעו ממנו גם למה "לא
ירא אלוקים" ,וכי מה שייך עמלק
לזה ,אלא כל הבריאה כולה יש
בכוחה לדעת את ד' וליראה
מפניו) .עפ"י קובץ תשובות ח"ד סי'
קצה(

בור
תו ַעל הָ ֵעץ ִ ּכי ָק ֹ
לֹא ָת ִלין נִ ְבלָ ֹ
ִּת ְק ְ ּב ֶר ּנ ּו ּ ַבי ֹּום הַ ה ּוא )דברים כא כג(
איסור הלנת המת
בסנהדרין )מו ע"א( למדו מפסוק זה דין
נוסף ,ש"כל המלין את מתו עובר בלא
תעשה ,הלינו לכבודו להביא לו ארון
ותכריכים אינו עובר עליו" ,וכן נפסק
בשו"ע )יו"ד סי' שנז ס"א(.
להלן דברים שאמר רבינו בענין זה
בשיעורו )מס' ציוני הלכה אבילות פ"ג(:

נחלקו הפוסקים מתי עובר באיסור
זה ,1יש אומרים תיכף בתחילת
הלילה ,וי"א דוקא בסוף הלילה.2
השאג"א )החדשות ו' ב( מחדש
שאף לאחר שהלין את המת ועבר
על "לא תלין" ,בכל לילה ולילה
שמלין עובר בלאו נוסף .ומביא
ראיה מ"בל תלין פעולת שכיר",
שלאחר שהלין שכרו לילה אחד
שוב אינו עובר בכל לילה משום
 1הגהות יד אברהם לשו"ע שנ"ז א הביא
הדעות בזה.
 2אף לדבריהם עובר בתחילת הלילה בעשה
של "קבור תקברנו ביום ההוא" )ציוני הלכה
שם(.

מיעוטא דכתיב "עד בוקר" לומר
שאינו עובר אלא בוקר ראשון
)ב"מ ק"י ע"ב( ,משמע שבלא
המיעוט עובר בכל בוקר ובוקר.
הלנת המת בירושלים
איתא בב"ק "עשרה דברים נאמרו
בירושלים ...ואין מלינין בה את המת".
דין זה נפסק ברמב"ם )בית הבחירה ז'
יב( .וקשה הרי אסור מהתורה להלין את
המת בכל מקום ומה האיסור המיוחד
בירושלים .תירצו בשטמ"ק וביש"ש
)שם( ,שבכל מקום מותר להלין את
המת לכבודו ,ובירושלים נתחדש שאין
מלינין את המת אף לכבודו.

אמר רבינו :איסור הלנת המת
בירושלים הוא רק בתוך גבולות
ירושלים העתיקה המקודשת
בקדושת ירושלים ,אך בירושלים
החדשה מותר להלין את המת
לכבודו כבכל מקום.
וְ לֹא י ְִל ּ ַב ׁש ּגֶבֶ ר ִׂש ְמלַ ת ִא ּ ׁ ָשה

)דברים

כב ה(

צביעת שערות לבנות מתוך
שחורות במקום צער
3שאלה :לאברך התחיל לגדול שערות
לבנות שלש שנים אחרי החתונה,
והאשה אומרת שהיא לא יכולה לסבול
את זה .האם אפשר להתיר לו לצבוע
את השערות הלבנות.

 3נכתב מהקלטה.

תשובה:
דאורייתא.4

חלילה,

איסור

שאלה :וע"י כדורים) .תרופה הגורמת
לשיער להשחיר(

תשובה :כדורים אפשר להתיר.5
יש הרי בתשובות האחרונים
שאלה בסוחר אחד שחצי זקנו
הלבין ,רוב האחרונים אסרו
)לצבוע הלבן לשחור( רק יחידים
ממש התירו .6רק יש מי שקבע
שאפשר לצבוע שיהי' הכל לבן.7

 4ז"ל הרמב"ם )פי"ב מהל' ע"ז ה"י( "המלקט
שערות לבנות מתוך השחורות מראשו או
מזקנו משילקט שערה אחת לוקה מפני שעדה
עדי אשה .וכן אם צבע שערו שחור משיצבע
שיער לבנה אחת לוקה ".וכ"פ בשו"ע )יו"ד סי'
קפ"ב ס"ו(.
 5דעת האגרו"מ )יו"ד א' סי' פ"ב( לאסור,
דהאיסור אינו על מעשה הלבישה אלא על
התוצאה שהוא מלובש כמו הנשים ,וכיון שכן
יהי' מאיזה אופן שהוא הרי הוא מלובש כמו
הנשים.
 6כ' בשו"ת שו"מ )קמא ח"א סי' ר"י( "והנה
שאלתו דמר הוא באיש צעיר לימים שארע לו
מקרה שנתלבן השערות של חצי זקנו בצד
אחד ,והוא ירא וחרד לדבר ה' ובא לפני מכ"ת
לשאול אם מותר לו לצבוע השערות לבנות
שיהיו שחורות מחמת שיש לו בזיון וצער בין
בנ"א ואם אינו עובר בזה משום לא ילבש
גבר" ,עי"ש שמסיק שהרוצה יוכל לסמוך
להתיר .ובשו"ת דברי חיים )יו"ד ח"ב סי'
ס"ב( ,שו"ת מהר"ם שי"ק )יו"ד סי' קע"ג(,
שו"ת מהר"י אשכנזי )סי' י"ט( ,וערך ש"י )יו"ד
סי' קפ"ב( ,העלו לאיסור.
כ' במנחת פתים )להר"מ אריק יו"ד סי' קפ"ב
סעיף ו'( "ע' תוס' שבת נ' ד"ה בשביל צערו
מוכח דאם הוא בוש בפני בני אדם מותר
לצבוע שערותיו והובאו דברי התוס' בדרכי
משה לעיל סי' קנ"ו".

שאלה :ולצבוע ע"י גוי.

תשובה :האיסור הוא לא הפעולה,
אלא מה שנגרם ,מה שנעשה כמו
אשה ,מה יועיל אם גוי עשה את
זה.
ז"ל רבנו קובץ תשובות ח"א סי' פ"א:

"שו"ר מ"ש במהרש"ם ח"ב סי'
רמ"ג לדחות דברי האומר להתיר
– באיש שנתלבן חצי זקנו – לצבוע
ע"י גוי ,דהכא אין האיסור על
הצביעה אלא על ההילוך בו
דכתיב לא ילבש גבר ,ואטו אם
עכו"ם ילבישהו בגד אשה יהי'
כ' בשו"ת אגרו"מ יו"ד ב' סי' ס"א "ובאם
כוונת צביעתו הוא לא ליפוי אלא כדי
שיקבלוהו למשרה ,באופן שאין איסור אונאה
כגון שיודע שיעשה המלאכה בצעיר ,מסתבר
שיש להתיר כמו בלובש מפני החמה והצנה
שהתיר הב"ח כדהביאו הט"ז סק"ד והש"ך
סק"ז והסכימו לזה כיון שהוא רק דבר אחד
ולא מתדמה בזה לאשה .אחרי כתבי זה נזדמן
לי לראות ספר המאור להגרא"מ פרייל
שמדבר בזה ,וכן תשובה מהגאון ר' משה
מרדכי עפשטיין הר"מ דסלאבאדקא ,והעלו
ג"כ להתיר לצבוע בשביל השגת משרה
כשליכא איסור אונאה עיי"ש".
כ' הגרש"ז מנחת שלמה )ח"ב סי' פ"ב או' ז'(
"בכה"ג דלא קעביד משום יפוי אלא משום
צער וכגון שחוטמו משונה מאד משל כל אדם
והוא מתבייש בו אפשר להקל ,וכמו"ש ר"ת
בתוס' יבמות מ"ח ע"א ד"ה לא והגמ' בנזיר
כ"ט ע"ב עיי"ש ,ומטעם זה גם נוהגין להקל
לצבוע או ללקט לבנות מתוך שחורות למי
שהוא צעיר ובכה"ג שלפי הגיל שלו הוא כעין
מום וכוונתו רק להסיר ממנו את המום ולהיות
ככל אדם ואין זה דומה לתיקוני נשים".
עי' מש"כ רבנו באריכות בתשובה קובץ
תשובות ח"ג סי' קכ"ח.
 7ב"י יו"ד סוף סי' קפ"ב ,ט"ז יו"ד סי' קפ"ב
סק"ז.

מותר ,ובע"כ דליתא ,דהאיסור
הוא שלא יהי' מלובש".
השחרת שיער שהלבין ע"י צבע
שאלה :האם מותר לצבוע לשחור
שערות שהלבינו בגלל שנשפך עליהן
אקנומיקה.
תשובה :לא ילבש אמיתי) .א.ה .נר'
דהיינו כשהלבינו השערות עצמם,
אמנם לא מעצמם באופן טבעי אלא
ע"י גורם חיצוני ,אבל אם ניתן להסיר
את הצבע ע"י שטיפה ,נראה שגם
לצבוע מותר(

ׁ ַש ּ ֵלחַ ְּת ׁ ַש ּ ַלח אֶ ת הָ אֵ ם

)דברים כב ז(

אוחז בכנפיה ומפריחה
פ"א נסע רבינו לאחר השיעור
בלווית תלמידים לקיים מצות
שילוח הקן .בדרך אמרתי לו ,כי
לפי תנאי המקום בו נמצא הקן
כמעט בלתי אפשרי לקיים את
השילוח כפי שמורה הסבא שיש
8
לשלחה ביד ,וכלשון הרמב"ם
"אוחז בכנפיה ומפריחה" .9הוא
 8הל' שחיטה פי"ג ה"ה.
 9בשו"ע יו"ד סי' רצב ס"ד כ' "צריך לשלח
האם עד שתצא מתחת ידו ואח"כ יקח את
הבנים וכו' אלא ישלחנה מיד עם כנפיה כדי
שתוכל לפרוח" ,ולא נקט לשון הרמב"ם 'אוחז
בכנפי'ה' .וכ' בביאור הגר"א ס"ק ט דהשו"ע
פסק כפי' השני שברש"י )חולין קמ"א ע"ב(
והרי"ף והרמב"ם כפי' ראשון.
בחת"ס או"ח סי' ק' כ' דהפוגע בשבת בקן
ציפור ,כיון דלהרמב"ם בעי' לשלח בידו
ולתופסה בכנפיה ולשלחה ,וזה אסור בשבת

השיב לי ,כי צריך לעשות כלשון
הרמב"ם ,ומה שצריך לעשות
אפשר לעשות ,ולא הסכים בשום
אופן לשלח ע"י מקל .וכך שמעתי
ממנו כמה וכמה פעמים ,שאת
אשר צריך לעשות יש לעשות
ללא חשבונות ,ואפשר לעשות.
ואכן כשהיגיע הושיט ידיו בזריזות
וכרגע קט היתה הציפור בידיו
"אוחז בכנפיה ומפריחה" .מאוחר
יותר התבטא רבינו "הי זה מעשה
ניסים" .מאן דהוא הנציח בתמונה
את הרגע בו רבינו "אוחז בכנפיה
ומפריחה" ,ותמונה זו היתה תלויה
בבית רבינו .לאחר קיום המצוה
הכניס המארח הגאון רבי ברוך
שרגא שליט"א את רבינו
והתלמידים לסלון ביתו לשתיית
"לחיים" ,כאשר לשולחן הוגש
כיבוד וכד' לכבודה של מצוה.
רבינו היה שרוי בהתלהבות גדולה,
וניגנו שם ניגונים )נכד רבינו ויד ימינו
הרה"ג אריה אלישיב שליט"א(.

אי משום איסור צידה אי משום איסור טלטול
מוקצה ,א"כ אפי' להפריח נראה דלא שפיר
דמי ,כיון דלהרמב"ם לא יצא ידי חובת מצוה
נמצא התאכזר שלא לצורך והמתחסד בזה
אין רוח חכמים נוחה הימנו.
בחזו"א יו"ד קעה כ' "ואין נפקותא בשילוח אם
לוקחה ביד ע"מ לשלחה או שמגרשה עד
שתברח".

החדר ,מיד שאל אותנו אם כבר ניתן

מצות שילוח הקן אצל רבינו
רבינו נסע פעם אחת בלבד לקיים
מצוות שילוח הקן .אמרו לרבינו:
אחד רוצה מאד שרבינו יתכבד במצוות
"שילוח הקן" בביתו .ואמר רבינו:
עשיתי כבר פעם אחת .ואמרו
לרבינו :זה הי' לפני כחמש עשרה שנה.

ואמר רבינו :אין לי זמן לזה ,זה
"ביטול זמן" בשבילי ,עשיתי כבר
פעם אחת ,תמסרו לו אגרויסן
יישר כח) .הליכות האיש ע' רפא(

להתפלל
במעשה

שחרית,
זה

לשקף

כמדומה
זעיר

שיש

מדמותו

הגדולה ,שזה כל מה שהעסיקו בשעה
קשה זו אחרי הניתוח בהיותו כולו קודש
לד' לבדו) .נכדו ויד וימינו הר"ר אריה
]בר"מ שליט"א[ אלישיב שליט"א
הובא בריש"א דגלותא ח"א ע' קיג(

נעימות ועריבות התורה
הבית ישראל מגור זצ"ל פעמים שהיה
נעמד בסמיכות לחלון ביתו של סבא
רבינו זצוק"ל להקשיב לקול תלמודו
הערב ,ולעיתים היה זה למשך שעה

עובדות הנהגות דברי חיזוק והספד

ארוכה ממש .היה קורה שפגש מאוחר

שנאמרו ונכתבו בהזדמנויות שונות

יותר בהשכמת הבוקר את חותנו של
רבינו הגה"צ 'ר אריה לוין זצ"ל ,והפטיר
לעומתו "דרישת שלום מחתנך היקר

מה העסיק את רבינו ביציאתו
מחדר ניתוח

שקם כבר לפני כמה שעות" .כן סיפר לי

בניתוח הידוע שעבר הסבא ,הניתוח

רבי אהרן וולס שליט"א שזכה להיות

היה אמור להתחיל דקות ספורות לאחר
השקיעה ,לכך התיר לעצמו להתפלל
מעריב קודם צאת הכוכבים ,אלא
כטבעם של דברים תחילת הניתוח
התאחר לאחר צאת הכוכבים ,ומיד
נזדרז לקרוא שוב קריאת שמע .הניתוח
נערך בהרדמה מקומית ,והתארך לכדי
שמונה שעות ,בהם נתבקש להיות
בריכוז מלא ,שלא לזוז בשליטה
מופלאה ונדירה למרומי גילו שהי'
למעלה מתשעים .והנה רק הסתיים
הניתוח בשעה ארבע וחצי לפנות בוקר
והורשנו המקורבים להיכנס אל תוככי

במשך תקופה משמשו של האדמו"ר
מתולדות אהרן זצ"ל ,שבשבת לפנות
בוקר היה חוזר האדמו"ר מביתו שברח'
סלונים בסביבות השעה ארבע לפנות
בוקר דרך רח' סלנט לבית מדרשו
שברח' מאה שערים ,ותמיד היה עושה
סיבוב ומאריך את הדרך לעבור דרך
רח' חנן בסמיכות לביתו של רבינו,
בכדי להאזין ללימודו ,וכך היה עומד
דקות ארוכות בכדי לשמוע את עריבות
לימודו .פעמים כשהייתי מתבונן על
פניו של רבינו בדרכו לתפילת השחרית
אחרי שעות ארוכות של לימוד ,היה

ניכר על פניו השמחה הגדולה והסיפוק

פירושו לא לתת למפריעים חיצוניים

העצום ,הוא היה נראה האדם השמח

להפריע לו ,וכמו שכתב מרנא בעל

ביותר בבריאה ,פניו הקרינו אור מיוחד.

החזון איש זללה"ה באיגרת ג' על

)נכדו ויד ימינו הר"ר אריה אלישיב

מאמר חז"ל "אדם כי ימות באהל אין

שליט"א הובא ברישא דגלותא ח"א ע'

דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית

קיד(

עצמו עליה" ,שאין הכוונה למות
כפשוטו ,אלא כל דבר שאדם רגיל
אליו ,וכל דבר שאדם חייב לעשות

דביקות במטרה

מטבעו ,והוא מתגבר ולא עושה ,זהו

זכורני כשמרן הרב שך זיע"א הגיע

בחינת "ממית עצמו" ,הוא ממית את

לביתו בתשמ"ט היה התרגשות גדולה,

הטבעים שלו ואת ההרגלים והרצונות

ישבו שם בפגישה ת"ח מופלגים ,וכל

שלו ,ובזה הוא קונה את התורה .לכל

העולם חיכה לתוצאות של הפגישה הזו.

אחד ואחד יש את ההרגלים שלו

ובאמת היתה זו פגישה מאוד מיוחדת

ובעיקר את המחויבויות שלו שהחברה

ומלאה חוויות .לאחר הפגישה ליוו כל

מכתיבה לו ,וקשה להיות שונה וללכת

הנאספים בראשות סבא זצ"ל את מרן

נגד הזרם ,אבל מי שדבק במטרה

הרב שך זללה"ה ליציאה ,כולם ליוו

ומתגבר על כל הקשיים זוכה לס"ד.

אותו עד למטה ,והסבא זיע"א ליווה

הסבא הציב לו בקטנותו מטרה להגיע

אותו עד הדלת .כשחזרו לבית חשבו

לפסגה בקרבת ד' ,להגיע לתכלית שלו

לשוחח קצת עם הסבא על הפגישה

בעולם ,ועם זה הוא הלך עד יומו

אבל כבר לא היה עם מי לדבר ...הוא

האחרון .כבר נודע בשער בת רבים

היה שקוע בריכוז נורא בתוך הגמרא!

המעשה עם אותו חזן גדול שבא

וכך המראות הללו של התמדה עצומה

להתפלל בעיר בה נפש סבא זיע"א,

בתורה היו מעשים בכל יום .ובאמת כל

הסבא שהיתה לו משיכה מיוחדת

הסיפורים האלה הם מעשים של אדם

לחזנות התחבט אם ללכת לשמוע או

גדול ,אבל מה שחשוב לנו לדעת כיצד

לא,

אך

מגיעים לזה .אני חושב שמה שהביא

כשנעמד ליד הדלת עצר ואמר לעצמו

אותו לדרגות שאליהם הגיע הוא

"סי איז דאך פארט ביטול תורה" )זה

"הדביקות במטרה" ,כשאדם יודע מהי

בכל זאת זה ביטול תורה( ,וחזר

מטרתו בחיים ,והוא מכוון את עצמו

לגמרא) .נכדו הר"ר אריה }בר"א זצ"ל{

לאותה מטרה ,וחותר בתמידות להגיע

אלישיב

בריש"א

למטרה ההיא ,יש לו את הסייעתא

דגלותא ח"א ע' קד(

דשמיא להגיע למטרה זו ,ושום דבר לא
יוכל לעמוד נגדו" .דביקות במטרה"

ולבסוף

החליט

שליט"א

ללכת,

הובא

לרפואת
חזקיהו רפאל בן הענא יוכבד

כל הזכויות שמורות לפניני אי"ש.
אין להעתיק ללא רשות בכתב מעורך הגליון.
אנו זקוקים לתרומתכם להוצאות הדפסת הגליון.
אם ברצונכם להיות שותפים בהוצאות הדפסת הגליון ניתן לפנות ל:
.0527688708
להארות ולקבלת הגליון בדוא"ל ניתן לפנות לדוא"לpninei123@gmail.com :

