
 

 

 
 
 
 

 

 

  .ת )מכירת הבכורה ליעקב(ומכירת וקנית מצוג.  .להשתתף בשכר תלמודו של חברו ב. .לומדי תורה ומקיימי מצוותלקבלת שכר על סיוע  א.

 .עבור רשע ח. .נפטרתפילה וצדקה עבור ז. . נתינת זכויות עבור נפטר ו.. מכירת עבירות ה.. מכירת זכויות שקיים או שעתיד לקיים ד.

 ומקיימי מצוות לומדי תורהל סיועא. קבלת שכר על 
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הנביאים  :(לד) ברכותבמקבל שכר כמבואר ומקיימי מצוות הנה התומך בת"ת 

עצמן עין לא ראתה  "חאבל ת ,מנכסיו ת"חולמהנה  ת"חולעושה פרקמטיא ל ת"חכולן לא נתנבאו אלא למשיא בתו ל
אמר ליה רב לרבי חייא נשים במאי זכיין באקרויי בנייהו לבי כנישתא  )יז.(. ואיתא עוד שם ים זולתך יעשה למחכה לוקאל

  .מצוהי כעוש המצו הנטפל לעושי (ה:) במכות ותנן, ע"כ. ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרין לגברייהו עד דאתו מבי רבנן
 (הסכם יששכר וזבולון) של חברו בשכר תלמודו להשתתףב. 

זבולון לחוף ימים ישכון הרי זבולון קודם ליששכר, וכי כן מיחסן יששכר זבולון, ולמה כן  ט(' צר)ויחי פ רבה במדרשואיתא 
פ' ויחי ) רש"י. וכן הביא כ"ע ,וזבולון בא ומאכילו לפיכך קדמו זבולון עוסק בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה האלא שהי

העוסק בתורה קודם שיעסוק ש נ"ב סוף ח"ה כג.() "וריה 'כתעפ"ז ו ..(כא) בסוטה ובדרך זה מצינו .(יחפס'  ל"גפ וזאת הברכה ג פס' "טפמ
  .(סי' רמוריו"ד ) רמ"אה. וכן פסק , ע"כיכול להתנות שיעסוק חבירו בסחורה ויטול חלק מלימודו כמו יששכר וזבולן

 או מאחרים להרבות זכויות מצות לקנות שניתןויש לעיין האם כמו שמצינו שניתן להיות שותף במצוה של חברו ה"ה 
 .כדי שלא יענש עליהם עבירות למכור

 )מכירת הבכורה ליעקב( תו. מכירת וקנית מצוג
לקבל שכר או מ"מ  ,על זהאע"פ שיכול להיות מסייע במצוה ולקבל שכר מסברא,  א'ולכאורה י"ל דלא מהני מתרי טעמי 

 )כלל ש"הרא ת"בשו דיעויין, בכה"גלא מהני קנין משום ש ב'עונש על מצוה או עבירה שלא עשה תמורת ממון לא מסתבר. 

 והקנה, הבן נולד כבר' אפיו ,הוא לעולם בא שלא דברשהעושה קנין עם מוהל שימול בנו, יכול לחזור בו, כי  'כתש ג( סי' יב
 דבר על במתנה או, במכר או אלא מהני לא דקנין (ג) ב"בב כדאיתא ,הוא בעלמא דברים קניןכי  ,בו לחזור יכול, בקנין לו

  ע"כ. ,הוא בעלמא דברים קנין, א' מצוה לעשות לו שהקנה, זה בדבר אבל ,החפץ גוף וקונה, הנתפס
. (סי' רט סע' ד) בשו"עכמבואר  קניןעדיין לא עשה את המצוה הוי דבר שלא בא לעולם דלא מהני בה באופן שעכ"פ לפי"ז ו

דהמקנה דבר שלא בא לעולם, אם  הרא"ש בשם הטור שכת' בשםהביא דברי השואל ש (סי' שכח) ריב"שבעי' ואף אם נשבע, 
וכתיב: השבעה  ,וראיתו, ממכירת הבכורה שמכר עשו ליעקב ,נשבע על ככה, שקנה הקונה, ואפילו מת המקנה, המקח קיים

שאפילו אם נשבע לו לא מועיל, ואין  ,או הרא"ש ז"ל, ולא הרב רבינו יעקב, חתימי עלהדל כתב (שם) ריב"שה אולם .לי
ר שלפני מתן תורה היה מועיל להקנות דבר שלא בא שפירת הבכורה )של יעקב ועשיו( כי אלהביא ראיה דמהני בכה"ג ממכ

בדבר  'כתב שאפי (חו"מ סי' ריב סע' ז) בשו"עהובא הט"ו(  פכ"ב)מכירה  שהרמב"םאע"פ שכתב ש )סי' רפא(ועיי"ש  לעולם, ע"כ.
היינו מחמת שהוא נדר וחייב לקיים דברו  ,שלא בא לעולם שאין אדם יכול להקנות להדיוט אדם מקנה להקדש או לעניים

  שפסק כהחולקים על הרמב"ם דלא מהני דבר שלא בא לעולם אף להקדש. (שם) ברמ"א, ע"כ. ועי' אע"פ שאין הקנין מועיל
שבאמת כעת זכינו שנדפס הטור עה"ת  (מד' תל' ח"ב סי' קסג) בשואל ומשיבאלא דעי'  ,(סי' רט סע' ד) רמ"אההריב"ש פסק וכ

ועי' מש"כ בזה  .(פס' לג שם) הספורנו 'כת רהטווכ צ"ע לדינא.ראו זאת אולי היה מודה לו, ו ולו ,והביא כן בשם הרא"ש
  .(סי' רעח ס"ק יג ד"ה ואפשר) והקצות (שם פס' לא) יקר הכלי (שםבראשית ) האור החיים ,(שם)הרשב"ם 

"כ אם יש א ך דעתו,ממשום שלא סו דאם הוא שלב"לדבטעם שלא מהני קנין ב פלוגתת הריב"ש והטורות ללתיש לכאו' ו
 )ב"מ לז: ברי"ף ד"ה אמר( בנמק"י והנה .אם ישביע לא מהני "כא לקנין מקום לחולמשום שאין הוא  אם או ,שבועה י"ל דמהני

)חו"מ  החת"ס בשם)סי' רא ס"ק ב(  בפת"שו מה(ס"ק ס"ק יח וחי' ' )סי' רז בי נתיבותב, )שם( אור החייםבוכן הוא  ,א'כהצד המבואר 

 במשפטועי' . משמע כהצד הב')דמאי סי' יז ד"ה ומ"מ(  בחזו"או )ס"ק ח(ש"ך ב הובא )סי' רט אות ד(לבוש ב אולם .סי' סו סוף אות ב(
תלי הא בהא. ולענין אם למידין  אהנ"ל משמע דל שמהאו"ח. אלא שהביא מח' בזה )סי' ריב ס"ק ו ד"ה ועיין באוה"ח( שלום

 .עי' מש"כ בס"ד בגליון ל"ב ,מלפני מ"ת
 מכירת זכויות שקיים או שעתיד לקייםד. 

מבואר שא"א להקנות זכות לעשיית מצוה כי אין בה ממש וקנין דברים הוא, ולפי"ז כ"ש זכויות וכדומה ודאי שא"א 
 .בדיני שכר ועונש ומה שמצינו ביששכר וזבולון י"ל דאינו בכלל דיני הקנינים אלא דין הוא שהתורה חידשהלהקנותן. 
שנוהג להתענות ונותן או מוכר שכר מי בשאלוהו כתב על הא דשהרב האי גאון בשם  ()סי' קאמהר"ם אלשקר בוכן מצינו 

וזה השוטה שמכר . זה לזהיעבור מאיך יעלה על לב כי שכרו של זה של מעשים טובים שעשה לאחרים אם מועיל, דהתענית 
ל הון ומי שמשיא עצמו לקנות שכר חבירו בדמים או במתנה לבוז הוא ולעג וכ ,תעניתו קרוב לקבל פורענות מלקבל שכר

לענין מי בספר ח"ח הובא  (שער הענוה) צדיקים רחותובא ומה שמצינו] .כ"ע ,יקר וחמודות אין אדם קונה בו שכר חבירו
 [., ועייןאתיא עלה מאחד לשני זכויות ועבירות, שאני התם דמכח שכר ועונשר לשה"ר על חברו שעוברים פשסי

שהחוטף מצוה מחברו משלם לו עשרה זהובים  (פז.)הא דאיתא בחולין ד 'כתש אות ג( ברי"ף )ב"ק לב בשלטי גבוריםאלא דעי' 
ומ"מ אין גובין אותו בבבל כי כמה דברים אשכחן דאינו ממונא ואעפ"כ אין גובין אותו בבבל  ,י"ל שאינו קנס אלא דין
א יש להם ערך י' ולפי"ז יעלה יפה מש"כ דאדם יכול למכור המצות שלו ויעלו לאיש הקונה דה ,משום דלאו מידי חסריה

אבל לא במצות שעשה כבר, ע"כ. מבואר דס"ל  ,במצוה שעתיד לעשות דוקא הקניןמועיל דזהובים לאחר, מיהו נראה 
טעם י' זהובים הוא סוד הגנוז, ואין חילוק בין מצוה שכת' ש)ב"ק פ"ח סי' ס( ביש"ש כי יש להם ערך )ועי'  קנין במצותמועיל ש

 .לעילכמבואר לא מועיל קנין  , אלא דצ"ע דהרי בדבר שאין בו ממש(במצוה קלה כבחמורה כו'רבה לזוטרא, כי הוי זהיר 
ואין בהם  הוא דבר שלא בא לעולםכי  ,כת' שאף השלט"ג מודה דלא מהני קנין במצוותש סי' יד( ג")ח משיב דברב שו"ר

אלא דס"ל דכ"ז שלא  בו, המוכר לחזוריכול ממש, ואע"פ שכת' שאפשר לקנות מצות, מ"מ אין הקנין קנין גמור ולעולם 
 ,בו וזרחהיה עשיו קנין אם לא )ולדעה זו במכירת הבכורה של יעקב ועשיו, באמת היה מועיל ה כשלווי חזר בו המוכר ה

ם משום דהוי אשנחלקו  אם תפס לא מפקינן מיניהשבהא  ו(ס)בב"מ בדרך זה מצינו ו(, השביעו שלא יחזור בווע"כ יעקב 
של מצוה שעתיד לעשות, אבל אם כבר עשה לא מועיל  שמוכר זכותוכ"ז כ ,ידע ומחילשאו משום  ו,א חזר בקנין כ"ז של

לא יתנה עמו כבר שנינו  'דבשאר מצוה אפי ,בעוסק בתורה ולא בשאר מצות הוא יששכר וזבולוןדין של ו ,המכירה לכו"ע
שאין המסייע ללמוד דומה ( שם)רכות בב דאיתאתורה הלימוד במשא"כ  ,שהמסייע לבעלי מצות כעושה המצוה מכותמס' ב

עי' בגליון שס"א שהארכנו שיש מקום לומר שניתן למכור מצוות, ו] ., ע"כבזה מהני תנאי שיחלוק עמו בשוה ,ללומד עצמו
וכן מבואר בדברי רוב הפוסקים, וקנינו שהוא מטעם סיטומתא או משום תקנת הקהל. אלא שכ"ז במקום שהדרך למכור 

 .וכמו כן התם על המצוה גופא דיינינן והכא על השכר[ ,המצות כגון בבית הכנסת וכדומה
כי ענין עוה"ב אינו בתורת דודאי אינו ניתן למכירה  ,איש שמכר חלק מעוה"ב שלו בענין 'כת ז(ח"א סי' רי)טוב טעם ודעת הו

ומה שמצינו  ,כרו ואולי לזה רוצה הוא ית' ליתן מתנת חסד ולא לזהפועל רק בתורת חסד, ואיך יכול למת וחיוב כשכיר
היינו דוקא להיות השני זוכה במעלת התורה כמו הלומד כי נחשב כאלו עסק  שניתן להיות שותף בתורתו כר וזבולוןשביש

דוקא בתורה ניתן היפך דס"ל למבואר ד , ע"כ.כי אין עוה"ב שלולפני שקיימם  אפי'ודאי א"י למכור  "טמעשאבל  ,בעצמו
 .()ח"ז סי' פז מנח"יהוהביאו  אבל במצות א"א אף באופן זה. ,לתת שכר קודם המעשה
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רשב"ג אומר שני אכסנאין אוכלין  )חולין קז:(  תנן -א 
 על שולחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין.

אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל  )שם(  בגמ'ואמרינן 
לא שנו אלא שאין מכירין זה את זה, אבל מכירין זה  

ב' אכסנאים   את זה אסור. תנ"ה רשב"ג אומר
שנתארחו לפונדק אחד זה בא מן הצפון וזה בא מן  
הדרום זה בא בחתיכתו וזה בא בגבינתו אוכלין על  
שולחן אחד זה בשר וזה גבינה ואין חוששין, ולא  
אסרו אלא בתפיסה אחת, תפיסה אחת ס"ד אלא  

 כעין תפיסה אחת.
אין לחוש שיאכל זה משל   -שני אכסנאין  ופרש"י

אלמא דוקא שאין מכירין   -מן הצפון חבירו. זה בא 
להעלות בשר עם גבינה  -זה את זה קאמר. ולא אסרו 

בכרך אחד. תפיסה   -על השולחן. אלא בתפיסה אחת 
 הא בלא שולחן שאוכל נמי אסור. -אחת ס"ד 

ואם יש דבר  -)שם ד"ה כעין תפיסה אחת(  התוס'וכתבו 
היכר מפסיק לא הוי כעין תפיסה אחת. ולפיכך 

ים עכשיו כשזה אוכל בשר וזה אוכל גבינה על נוהג
שולחן אחד מניחים לחם או קנקן או שאר כלים  
להפסיק בינתיים או אוכל על מפה אחרת, דהוי כעין  

 שתי תפיסות.
דאסור לעלות  )ויו"ד סי' פ"ח(  הטור והשו"עוכן פסקו 

בשר על שולחן שאוכל עליו גבינה. ודוקא בב' בנ"א  
אכסנאים שאין מכירין זה   המכירים זה את זה, אבל

את זה מותר. ואפי' מכירים אם עשו שום היכר כגון  
שכל אחד אוכל על מפה שלו או אפי' אוכלים יחד על  

)וכתב מפה אחת ונותנים ביניהם פת להיכרא מותר. 

     הרמ"א דהיינו דוקא שאין אוכלין מן הפת המונח ביניהם להיכר(.

אחד ורוצה ויל"ע ביש לפניו בשר וחלב על שולחן 
לאכול אחד מהם, או ב' בני אדם המכירים זה את זה  
ורוצים לשבת יחד על שולחן אחד לאכול זה בשר וזה  
חלב, דלא שרי לאכול בכה"ג בלא היכר, אי מהני  

 להניח שומר לענין זה.
דשמנים  )גן המלך אות ע"א(  הגינת וורדיםכתב  -ב 

ופתילות שאסרו חז"ל להדליק בהם בשבת, אין בהם 
צד היתר ע"י שיניח שומר להיות עיניו פקוחות לבל 
יבא לידי מכשול, דבשלמא גבי קורא לאור הנר  
דחיישינן שמא יטה, מועיל לו חבירו לשומרו בזה,  
כיון שחבירו אינו מקפיד אם אור הנר מועט או רב  
כיון שאינו קורא, אבל כאן ערבך ערבא צריך, 

י. ועוד  ששניהם אין נוח להם באור זה ואתו לתיקונ
דבשלמא בהטיית הנר מהניא שמירת חבירו כיון  
שאינו אלא חששא בעלמא שמא יכהה אור הנר ויבא  
לידי תקלה, אבל כשאין צהלת אור כלל צריך שתהא  
שמירה תדירה שלא תזוז עינו ומחשבתו כלל, והא לא  
אפשר דא"א שלא תסוח דעתו לשעה קלה. ומטעם זה  

תבשיל בשר  יש לאסור שלא להניח על שולחן אחד
ותבשיל גבינה, ולא יהני ליה שיניח אדם לשמור עליו  
בזה, כיון דשמירה זו צריכה להיות תדירה בלי הפסק  

 בהגהות הרעק"אוזה אי אפשר. ע"כ. והובאו דבריו 
 .) ס"ק ב'(ה"ח ובכ )ס"ק ו'( בדרכ"תוהובאו  .)יו"ד סי' פ"ח(

והנה בענין מ"ש דלא מהני שומר בשמנים ופתילות   -ג 
בסי'   בט"זשאסרו חכמים להדליק בהם בשבת, יעויין 

תרע"ג ס"ק ד', דכתב להקשות על דברי המחבר שם  
דהביא דיש מי שמתיר להשתמש בנר חנוכה לתשמיש  
של קדושה, דא"כ אמאי התירו בליל שבת שבתוך ימי  

ם בנר של  חנוכה להדליק נר חנוכה בשמנים הפסולי
שבת, ולא חיישינן שמא יטה דהא אסור להשתמש  
לאורן, דאכתי ניחוש שמא יטה בשביל ללמוד תורה.  
ואין לומר דלימוד אסור לאור הנר שמא יטה אא"כ  
איכא אחר עמו, וע"כ גם כאן אין חשש כיון דאיכא  
אחר עמו, דזה אינו, דא"כ למה פסלו השמנים שאין  

להם להתיר באם   נמשכין אחר הפתילה בשבת, היה
יש אחר עמו, אלא פשוט דלענין השמנים הפסולים לא  

. ]והובאו מהני אחר עמו, שא"א להזהר מלהטות. ע"כ

לענין הדלקת נרות שבת בשמנים  )סי' רס"ד ס"ק ד'(  במשנ"בדבריו 

   הפסולים, דאפי' אם יש אחר עמו אסור שא"א להזהר שלא יטה[.
ז לענין  שם כתב להשיג על הט" היד אפריםאולם 

הדלקת נרות חנוכה, דודאי לענין הדלקה של כל  
השבתות שפיר אסרו שמנים שאינם נמשכים שהרי  

 
 בס"ד    

 



 

 מכירת עבירותה.  
)ח"ג במהרש"ם ועי' טעם זה לא שייך בעברות. ו ,שניתן למכור מצות כי יש להם ערך י' זהוביםהנ"ל  "גטהשוהנה סברת 

. ועילנותן הכסף לא מלא מהני, כי קנין כסף שהמוכר הוא שכתב שהמוכר עבירותיו בתמורת שנתן כסף לקונה,  (ורח סי' קנא
ובפרט דדוקא בדיני אדם בעינן מעשה  ,דבר שאין בו ממששהוא  אף לענין י"ל דמהני הקנין בתק"כ שהוא קנין סטומתאו

סטומתא י"ל דקנין אלא ד ,שיעיד על מחשבתו ולכן צריך שיעשה מעשה גמור מ"מ לגבי דיני שמים ודאי דמהני בגמר בלבו
 ענש בגלל חבירוימהני קבלת האיש להובר מן דין לא  אינו בדבר דלא שכיח כלל ואין בזה משום מנהג הסוחרים כמובן.

 , ע"כ.מהר"מ אלשקרכמ"ש ה
 כך לי תן י, א"לשל החולי לי תקנה ל"א מתלוצץ אחד והיה מות עד חולה היהש אחדב מעשהשהביא תמה(  סי) ח"בס' ועי
 ()שם בברית עולם לחיד"א וכתב .(קמ אות קטז סי' ד"יו) ח"בכה והובא. ומת, ע"כ חלה וזה ,החולה עמד מיד ,לך אתן ל"א ,וכך
ונראה  .ליצלן" רחמנא בחולי נלכד תיכף והקונה נתרפא והמוכר יהחול שמכר גוי בעיניו שראה גדול מאדם שמעתי אני "גם

 דאין להוכיח מכאן לנ"ד כי י"ל שהוא כעין פדיון ודבר סגולי ולא מכר ממש.
אם נימא שיכניס אחר תחתיו  'וכת' דאפי ,שהוכיח דלא מהני למכור עבירותסי' כ ד"ה ולא יפלא( ח"ב חו"מ ) מחנה חייםב ר"שו

לעונש היינו על עבירה ידועה, אבל מכר לו כל העבירות מעודו עד היום הזה הוי דבר שאין לו קצבה ומבואר בחו"מ סי' ס' 
ר"ט סע' ב', לענין  'בסי דעתומצינו שהמוכר לא סומך  וכן ,סע' ב' דגם הלוקח אינו סומך דעתו לקנות דבר שאין לו קצבה

יבוא עלי כל ופרש"י ני כפרת משכבו ישבן על אביו יאמר הר (:לא) בקדושין. והא דאמרינן מוכר דבר שאינו מוסים, עיי"ש
 סיף(ו)ד"ה ואדבר רע הראוי לבא על נפשו, הוא רק דרך כבוד שמזכירין שחפצים לקבל מעונשו כדי להקל מעליו עונשו. ועיי"ש 

, אבל מכרה ובקניןכף  תבתקיעא' ידועה ואולי תה עברה שהיה לו עבירה ומכרה לאחר, הידהמהרש"א דמה דמטו בשמיה 
לעולם מסיק דש ()בסוף הסימן עוד ועיי"שהמוכר כל עונותיו ופשעיו בכולל קלים וחמורים אנן סהדי דלא גמר לשעבד נפשו. 

וכל זה לענין מכירת מצות או  .הוא עניני פתחון פה לשטן ר"ל, ע"כנו בס"ח הנ"ל ילא ניתן למכור העבירות ומה שמצ
 נפטרים.נתינת זכויות ל אכתי פש לן לדון לעניןעבירות ו

  נתינת זכויות עבור נפטרו. 
אין יצחק  ,אבא לא מזכי ברא דכתיב ואין מידי מציל אין אברהם מציל את ישמעאל ,ברא מזכי אבא)קד.(  בסנהדרין איתא

 . וימציל את עש
שעמדו בזה )ד"ה דאייתיה(  בתוס'ועיי"ש  ם והביאו לעולם הבא.ולהתפלל בעד בנו אבש ךהמלוד שד )י:( סוטהב 'עיאלא ד
 "זועוד אבשלום לא עבד ע ,משום דאבשלום נטל את שלו בעולם הזה שנהרג במיתה משונה הועילה לו תפלת אביוש ותרצו

אבל  ,א"נ מצי למימר הא דאמר אבא לא מזכי ברא היינו משום כבוד האב אין מונעין מלמנותו עם רשעים בלא תפלה
 מבואר דעכ"פ תפלה מהניא לזכות אחרים.. )סנהדרין שם( הבאר שבע, ע"כ. וכן הביא תפלה מועלת ודוד התפלל על אבשלום

 תעבירו יאותם שהם מוחזקים לבעלעל לא קאי רק  הנ"לכל התירוצים שבתוס' דודאי  כתב (ב ססי' צגח")והשבות יעקב 
ודאי אבא מזכה ברא וכדאמרינן  כ"שאינם מוחזקין ברשעות כ "אאבל סתם בנ ,ב"הושע"י כן אין להם חלק לע ותחמור

 .(לט)במדת פורענות אמרינן בשבועות  'אפיו ,רשע וטוב לו רשע בן צדיק וזכות אבותיו מסייעתן כי זכות אבות לא תמה
"כ נראה עו ,להציל כל המשפחהאפי' יוכל  הדנפרעין ממנו וממשפחתו וכ"ש במדה טובה שהיא מרובה שא' מן המשפח

 על בנו, ע"כ.לומר קדיש  א שנפטר בנו )ר"ל(דיש לאב
יישב ו אמרינן הכא ד"אבא לא מזכי ברא"נשאל איך אנו מזכירין בתפלותינו זכות האבות, הא מט(  'ה סי")ח הרשב"א אולם

זכות אבות להיטיב ש ",וזוכר חסדי אבות"נמשך מאב לבנים, והוא כלל מה שאנו אומרים והוא שכר העוה"ז הוא גופני, ש
הוא  ,ברא מזכה אבא, ואבא לא מזכה ברא אבל מה שאמרו ,את בניהם בעולם הגשמי, וכתיב ועושה חסד לאלפים וכו'

כ ראוי באמת . וע"שהוא הוליד מי שעובד להש"י כאלו הוא בעצמו העובד, ואינו מת אלא חי, שע"י בנו בעולם הנשמות
מזכי  אפרד"ס שאע"פ שמשמע מהרשב"א דברספר בשם  (ח"א מע' הבי"ת אות קיב)בשד"ח ]ועי'  ., ע"כשיזכה האב בזכות הבן

 אברמשמע שש (סי' תתשעא)ס"ח ב ועי' מזכה את רבו.שאף גם תלמיד ועיי"ש  אף בחיים מזכה לו.באמת אבא דוקא במותו, 
 [.הרי כשעשו הבנים כאלו יעשו האבותאם האבות צוו לבנים לעשות דברים לאחר מותן ואף במותו  ,בחייו אמזכה אב
החוב  עורימהם ש 'הרי שיש עליו שני דברים א ,וכדו'חוב או גזל  על הנפטרבזמן שיש ש )ח"ז סי' תקלט( ברשב"אועי' עוד 

קרובין ורעיו לשלמו , אחיו, יכולין בניוו איסור,כי עבר על  שחייב לשמים פורענותמהם  'וא ,מחמת שגזל או עשקשיש עליו 
אבל  ,ה ממנושחייב למקום הרי היא כשאר עבירות ואין ביד אנוש להקל אות פורענותאבל  ,אחריו ולא ישאר עליו כלום

 , ע"כ. מבקש עליו רחמים בין בנתינת צדקה לעניים אפשר שהקב"ה מיקל ממנו בזכות בעל הזכות 'אם יש צדיק א
צדיק )ו בטוב בעולם הזה, אבל בעולם הנשמות הבן מזכה את האבא ולא האבא את הבן בנושאבא יכול לזכות  ויוצא מדברי

להדיא שזכות )סי' רב(  נימין זאבהב "כוכ. עליו עונשו( אפשר שהקב"ה מיקלבעבורו צדקה  או נותןמבקש עליו רחמים ה
 וך.ועי' עוד בסמ .נקט שמועילהנ"ל  בשבות יעקבאבל . מבנו( עבור הנפטר לא מועילאחרים )חוץ 

 נפטרוצדקה עבור תפילה . ז
 כמבואר בדבריו. וכן הוא אפילו אינו בנו או אביו ,הרשב"א ע"י תפלה וצדקה אפשר שמועיל להקל מהשני על העונשואף ל

לים ונותנים לבסי' תתשע"א דמתפ ספר חסידיםבוכן הוא  שמועיל תפילה עבור הנפטר. 'שכתד"ה אבל(  שם) נימין זאבבב
וברך זה מצינו מצינו  ןוכ מבואר שאף איש נכרי מועיל לזה, עיי"ש. (דברים פכ"א פס' ח) ברבינו בחיי וכןצדקה עבור אחרים. 

בן שיהיה עומד בצבור ואו' ברכו את ה' אם יש לנפטר ששאמרו  (נר א כלל א ח"ב פ"א) המאור במנורתהובא  )פ"א( רבתי בכלה
 .מן הפורענות ומתירין אותך, המבור

הכפורים י( פס' ל פ")שמות יש להם אסמכתא שכתוב  ביוה"כמה שפוסקים צדקה עבור המתים שכת' ד (ריז 'סי) רוקחב ועי'
. ונתן טעם לדבר מה מועיל למת שהחי נותן צדקה בעבורו ,נתנו איש כופר נפשוויב( פס' )שם אחת בשנה יכפר וסמיך ליה 

)יו"ד סי'  הרמ"אוכן הביא  לידור צדקות בעד המתים.ביוה"כ נהגו ששם סע' ו( ) שו"עה, וכן פסק )או"ח סי' תרכא( הב"יוהביאו 

ועי'  ., ע"כמה שנוהגין לפסוק צדקה עבור מתים בשעת הזכרת נשמות, מנהג ותיקין הוא ומהני לנשמותיהםשרמט סע' טז( 
 ,היה חי היה נותן ג"כ צדקה כשנודרין בעבורן דאמרינן אלושכת' בשם המ"א דהמתים יש להם כפרה )שם ס"ק יט(  במ"ב
 , ע"כ.היה עני היה טהור לב ורוצה ליתןאם  'ואפי
הביא  )ח"ז סי' תקלט( הרשב"או, ע"כ. ה"כוג"כ יש להם כפרה בי נשמותיהם, דהמתיםביוה"כ מזכירין ש )או"ח שם( רמ"אבועי' 

)חו"מ  משפט השלוםבועי'  , עיי"ש עוד.דכתיב כפר לעמך ישראל אשר פדית אלו המתים שנפדים בממון החייםסמך לזה 

עיקר הזכות לאדם במצוה וצדקה הוא במה שיעשה הוא ש )שאלה תקטז( תורה לשמהבעוד  'ועי .(ס"ק ז ובהגה שם סי' ריב על סע' ז
  ., ע"כוצדקה שעושים על שמו לזכותו ולמנוחת נפשובעצמו בחייו עכ"ז גם אחרי פטירתו יש לו זכות במצוה 

 עבור רשעח. 
אבל אם זכה  ,לא יצילו לו כל הצדקותאחר מותו שהישר הלך בדרך שלא  אישבין כתב לחלק בזה  סי' ק"ע הס"ח הנהו

 ,או מלאכי חבלה משחקים בו ,או מיגעים אותו דרך קוצים ,או עושין לו דין בגיהנם ,וחטא ובשביל עונותיו גרשוהו מג"ע
או אם גזל  ,אז מועיל אם מתפללים או אם נותנים צדקה בשבילו ,או צדיק שמפני עון אין מכניסים אותו במחיצת צדיקים

שמצינו בחז"ל בקשה על החוטא ועיי"ש סי' תר"ה ש) ע"כ. ת ולמעט מעונותיו,ווהיורשים משיבים, או אם יתבזה המת לפח
 . בעבור רשע אינו מועיל לו צדקה אם נתןגם כת' שש (שם) רוקחבועי'  .(עליו הפורעניות בלבדאלא כדי להקל מ האינ

, אבל באיש המתפלל בשביל אדם רשע שאינו מזרעו מיירי דהס"ח 'כת )ח"ב פט"ו בהגה וח"ג פ"ד ד"ה וכל זה( אהבת חסדבשאלא 
. ובשם עבור רשע אינו מועילכת' ד)שם ס"ק יט(  מ"בוה. ריז( )יו"ד ססי' במהרי"אוכ"כ  .בודאי יועיל, ע"כובנו הוא כרעא דאבוה 

י ומסתברא דאם הבן נותן בעד אביו בכל גוונ ,דה קודם מותו י"ל דיש לו כפרה וכצדיק חשובואם התוכתב דמ"מ  הפמ"ג
 מכתב מאליהווב (סי' תרה) רית עולםבב עוד ועי' ,הנ"ל עיי"ש מס' כלהבוכן נרא'  , ע"כ.מועיל להקל דינו דברא מזכה אבא

 . (751)ח"ד עמ' 

 
וה שחברו קיים או צמשכר לא מועיל לקנות  ב' .המסייע לחברו שיקיים מצוה מקבל שכר על הסיועא' העולה לדינא, 

עוד  ,)ולענין הסכם יששכר בזבולון מכרהל ראוי , ומ"מ לאמועיל בה קנין םמצוה שעתיד לקיישכר שעתיד לקיים, וי"א ש
עיקר  'ד להעבירם לאחרים וע"כ לא מועיל למכרם לאחר המוכן לקבל העונש על עצמו. אי אפשרעברות  'ג חזון למועד(.

 יםמצות ומעשים טובים מזכ מיםמקייה ניםב ומ"מ ,א במה שיעשה הוא בעצמו בחייויוצדקה האדם במצוה  לש וזכות
 וכ"ש ,בניהםאת  יםא מזכל םהוריאבל  ,וריהםאת ה יםמזכ ניםבשדוקא י"א  'ההיו רשעים ח"ו. אם אפילו  הםאת הורי

קר יואם קיבל ע, ח"ו ברשעות יםמוחזקפרט ל)לזכות אחרים  יםאחרים יכולואף  ,ויוי"א שאבא מזכה את בנ. אחרים
 .אף עבור אחרים יםמועיל ותפלהצדקה לכל הדעות  ו' .עונשו בעוה"ז י"א שמועיל(

 

 

 
 
 

 

 ()טז מצות הבדלה
 

  שמזכירים "בין ישראל לעמים" שלישיתהבדלה 
והוא שצריך  "ההבדלה הג' בין ישראל לעמים.  -

ל ית'  -האדם שיכיר שלמותו שהוא מעם סגולה להא
וית', כמ"ש והייתם לי סגולה מכל העמים, והשי"ת  

 חשק בנו מכל ע' לשון.  
ולא יאמר האדם במיעוט שכלו והשגתו מקרה א'  
לצדיק ולרשע לטוב ולחוטא לישראל ולאומות  
העולם, כמות זה כן מות זה, והוא ענין קרוב לשאר  

לא יערב זה בזה, ויכיר וידע באמיתות  ההבדלות ש
ובנאמנות שלמה שאין חלקו עם הישראל כלל ועיקר,  
ויתרון זה מזה כיתרון האור מן החשך, נשמתו של  
ישראל חלק אלוה ממעל, והוא נקרא בן בכור למב"ה  
כללות האומה כמ"ש בני בכורי ישראל, וכל אחד בפני  

ולא  עצמו נקרא בן שנאמר בנים אתם לה' אלקיכם, 
מיבעיא הצדיקים אלא אפילו הפושעים והמורדים  

 כמ"ש שובו בנים שובבים...  
ובענין ההבדלה הזאת יבא האדם להכיר את בוראו  
ית' וית' ולעבוד עבודתו מלב ומנפש כאשר ראוי לו 
בכן לאביו שחייב בכבודו ועוד משום תועלת וההנאה  

 )סדר היום, סדר הבדלה( המגיע אליו".
 

 "עבודת המועדים" ע"י מחבר סדרת נערך
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הוא מדליק לנרות כדי להשתמש בהם כל התשמישין  
שיצטרך, וא"כ פשיטא שאין להתיר להדליק, דאטו  
כל פעם ילך אחר עמו, משא"כ לענין נר חנוכה בליל  

רק ללמוד,  שבת מותר, שהרי אסור להשתמש לאורה 
וכיון דבלא"ה אסור ללמוד רק אם אחר אצלו תו לא  

 חיישינן אף בשמנים הפסולים.
ולכאו' לדבריו ה"ה דיש להתיר אכילת בשר וחלב על 
שולחן אחד ע"י שומר, דלא גרע מהנחת שומר בנר  

 חנוכה שמדליקו בשמן שאינו נמשך אחר הפתילה.
כל בשר  לענין אדם שא)סי' פ"ח( ביו"ד  ביד אפריםואכן 

ורוצה כעת להתעסק במאכלי חלב, הסיק לדינא דאם  
אכל בשר ורוצה להתעסק במאכלי חלב, אם מתעסק  
במאכלים שדרך המתעסק בהם לאכול בשעת  
מלאכתו, יש לחוש דאיידי דטריד בעבידתיה בלע ג"כ 

שם דאם שנים   'וקאכיל איסורא, והכל לפי הענין. וכת
אין להחמיר ז שאכלו בשר ודאי ד"עוסקים וידעו זמ

 דמדכרי אהדדי כדקי"ל לענין קריאה לאור הנר.   
שנשאל לענין  )סי' קי"ב(  במשאת בנימיןויעויין  -ד 

חלוץ וחלוצה אי חשיבי גייסי אהדדי מחמת שאכלו  
יחד על שולחן אחד אצל הסבתא קודם החליצה. 
והשיב דאי מחמת שאכלו יחד בקערה אחת, אינו  

ם בלבד, ועוד דלא כלום, חדא דהיה כן ימים מועטי
חמירא האי מילתא דהא בנידה שהיא בכרת התירו 
חז"ל ע"י הפסק כל דהו, כגון מפה, או ככר, או קנקן  
וכיוצ"ב, דבהפסק מועט ליכא חיבה וקירוב הדעת,  
וה"ה לענין בשר וחלב דאיסורו דאורייתא, דמהני  
הפסק מפה וכיוצ"ב, ואפי' לכתחילה שרי, וק"ו ביבם  

סק מעט, דבהיתר אכלו יחד ואפי'  ויבמה שמהני הפ
לכתחילה מותר להן לאכול יחד, ואיך נאמר דאפי'  
בדיעבד נחשוש לגייסות במקום שיש הפסק, דאין לך  
הפסק גדול מזה שכל בני הבית אוכלים עם היבם  
והיבמה, ואע"פ שיש לגמגם בזה דגבי אשתו נדה 
רבים מחמירים שלא לאכול בקערה אחת אפי' עם בני  

מ נראה דמדינא אין לאסור ולא נמצא  הבית, מ"
איסור זה ברור בשום דוכתא, אך המחמירים יפה הם  
עושים באיסור חמור שהוא איסור כרת. אבל בדיעבד 
גבי חלוץ וחלוצה לא מסתבר כלל שיחשב זו לגייסות  

 ולאסור עליהם הדירה בשביל זה.
ונראה מדבריו דבבשר וחלב אפשר להקל אם אוכלים  

ולחן אף בלא היכר. וכן הבין  עם אחרים על הש
ע"ש. וא"כ ה"נ יועיל )סי' פ"ח ס"ק ד'(  הפת"שמדבריו 
)ובעצם ההיתר באחרים יושבים עמהם, יש להעיר,  שומר. 

דבשלמא לענין הא דגייסי אהדדי וכן בנידה, י"ל דמהני 
אחרים היושבים עמהם, דבכה"ג ליכא קירוב דעת, אבל  

ני. אולם מדברי  בבשר וחלב דבעינן שמירה י"ל דלא מה
 דחשיב כהפסק אף לבשר וחלב. ואכ"מ(. 'המשאת בנימין נר

דנח' האחרונים ביש לפניו בשר וחלב  מבואר לפנינו
על שולחן אחד ורוצה לאכול אחד מהם, או ב' בנ"א  
המכירים זה את זה, ורוצים לאכול יחד על שולחן 
אחד זה חלב וזה בשר, אי מהני שומר, ולכאו' כיון  
דהוא מידי דרבנן ספקו להקל. מיהו כיון דאפשר  
להנצל מהספק בקל, מן הראוי שיתנו איזה היכר  

 ניהם.   בי

 


