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 ברים אחדיםד
אשר בחסדי ה' דשמיא מרובה עומדים אנו בפתח קובץ בית יוסף גליון לב, ייעתא סב

כשאנו רואים בחוש את יד ה' המלווה אותנו,  ,בים יוצא לאור מידי חודש בחודשוהמרו
ובפרט את המצוקה הכספית בה נתונה ומסייעת בידינו לעבור את כל הקשיים הרבים, 
 "ולהשכיללהבין  –ז למורשת מרן המרכ"הוצאת הקובץ, וכן שאר פעילות ארגוננו הקדוש 

ה במגוון "זצוקללה עובדיה יוסףהפועל ללא לאות למען הנחלת מורשתו של מרן רבינו 
ר מרן "פעילויות ודרכים, הן בארץ והן מחוצה לה, והכל תחת הנהגתו והכוונתו של מו

א, "שליט יצחק יוסףהגאון רבינו והרב הראשי לישראל עמוד ההוראה הראשון לציון 
 כאשר על פיהו ישק כל דבר.

ד לפתוח מדור חדש אשר בשם "זכינו בס הקובץ, כי מעיינילומדי ו בשורה לכל הננו אנשי
ה "יקרא, אשר מטרתו לשפוך אור על קורות חייהם של רבותינו זלה "חכמי הדורות"

 יהיו ישרים בעיני ה' דיכבמרוצת הזמן, ללמוד ממעשיהם הטובים, ולהיטיב את דרכינו, 
מלימוד בספרי מוסר, כי כך  יותר כי הלימוד מדרכם של רבותינו גדולוכבר נודע  .יתברך

ה אשר גם הם בשר ודם כמוהו, "ו גדולי הדורות זלהיוכל להגיע כפי שהגיע יראה אדם לאן
המקום להודות כאן ו. )פלא יועץ(  "כל אשר ירצה האיש יעשה"והכל נובע מכח הרצון, כי 

יהודי איחוד  –עטרת ישועה "ר ארגון "א, יו"שליט משה צרפתילעורך המדור, הרב 
ר "הפצת תורתם והילכותיהם של רבותינו, יה, אשר פועל רבות ונצורות למען "טיטואן

 ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, אמן.שיזכה ל
ל צבאם מרן עמוד ההוראה, מרובות לכל אשר יש להם חלק בהוצאת הקובץ, ועתודות 

א, יתן ה' ויאריך ימים "שליטיצחק יוסף  הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו
יך וימש לעמוד כנגד המסטינים והמחבלים בכרם ה' צבאות,להמשיך על ממלכתו, 

 אמן.ך בריאות איתנה. ושנים טובות, מתוהנהיגנו ביד רמה לאורך ימים ל
, ומחשובי ןשבצפו "יערה"א, רב מושב "שליט שלמה דנינוג ר' "כן, תודתינו להרהכמו 

החפץ בעילום (א "שליטיעקב ס. ר "ידידינו הרא, וכן ל"תלמידי מרן עמוד ההוראה שליט

האיר "ר מכון ", ויו"תלמים"א, רב מושב "שליטאסף רביב ג רבי ", ואחרון חביב להרה)שמו
 ."דובב שפתי ישנים"על עריכת המדור הנפלא  "ממזרח

 המערכת. התורה,בברכת 
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 אישיתפנייה 
 ומעייני קובץ בית יוסף, ה' עליהם יחיו,לומדי אל 

הן נודע כבר, ובפרט ללומדי הקובץ הקבועים, מעלת קובץ זה אשר יוצא לאור במאמצים 
, החל מכמה )הן בעבודת העריכה והן במימון הוצאות הדפוס כי רב'ו( מרובים מידי חודש בחודשו

 עובדיה יוסף הדור רבינוחודשים לאחר הסתלקותו לגנזי מרומים של מרן פוסק 
שעדיין לא ראו ממנו ה, במטרה להפיץ את תורתו ברבים, תשובות ומכתבים זצקוללה"

אור, להגן על פסקיו, ולהפיץ את שיטתו ההלכתית, כי מאת ה' הייתה זאת, ומן שמיא 
 זיכוהו להיות כל העם הולך אחריו...

והרב  ון לציוןמרן עמוד ההוראה, הראשבנו אחריו והכל נעשה על פי הדרכתו האישית של 
שר גם זוכים אנו להביא מתורתו שליט"א. איצחק יוסף הגאון רבינו  הראשי לישראל,

ת דעתו , כי כל העם עונים אחריו מקודש מקודש, וכאן זוכים לדעת אבכל גליון ופסקיו
 קראנהכי (אשר  שו"ת הראשון לציון""מדור המיוחד 'ה בעניינים שונים, ועל כולנה התהרמ

בו עונה  ),אשר נקראו בשם זה ראה שליט"אשל מרן עמוד ההוהבהירים שמו עוד קודם להוצאת ספריו 
 מו"ר שליט"א לשאלות הנשלחות למערכת.

עתה נתונה הוצאת הקובץ במצב כספי גרוע ביותר, וקוראים אנו לאחינו בית והן 
א יקרים לליבם, להיות לנו לעזר ישראל, אשר תורתו ופסקיו של מרן זיע"

לקובץ, ומה' ולאחסיסמך, הן בתרומות כספיות, והן בעבודת שטח לגיוס מנויים 
 שאו ברכה.י
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 שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך. נאמר 
הנדבן שלנו תרם לבניית ישיבות בארץ  

ישראל, הרבה יותר ממה שבנו עשירים 
גדולים ביותר ממנו. וזאת בגלל יראת ה' 
שבקרבו זכהו השי"ת להרבות פעלים לתורה, 
בבניית אגף לישיבת קול יעקב בירושלים, 

רץ ב"באר יעקב", ואגף בישיבת נוה א
ובכולם קראתי עליו הפסוק "שמח זבולון 
בצאתך ויששכר באהליך", כי יששכר סמל 
לתלמידי חכמים העוסקים בתורה, אולם כעת 
שהוסיף אגף לבניית ביהמד"ר בנתיבות 
מיסודו של ר' יששכר מאיר, פשוטו כמשמעו 
"ויששכר באהליך". זהו הרה"ג ר' יששכר 

ובהלכה. אולם  המאיר עיני חכמים בתורתו
' רבצל החכמה בצל הכסף, זהו הנדיב "

צרי", ר"ת מאיר, מאיר עיני מוסף יברהם א
חכמים בהונו ואונו. והוא בחינת זבולון, 
מלשון בנה ביתי בית זבול לך. ואותיות ו' ן' 
בלשון המעטה, כמו כמו אישון, כי זהו 

 מקדש מעט ביחס לבהמ"ק. וע' פסחים קיח. 
 '.בעצבון כו'. ובמפ 

 

*** 
 מצרי הצילנו מיד הרועים, מיד, מ"ם איש 

הסיבה, מסיבת יד הרועים אשר  
לצערינו מטה בא הוא והציל את המצב 
בהקמת ישיבות לתפארת, ועליו יכון, נדיב 
נדיבות יעץ והוא על נדיבות יקום. כי הוא גם 
זוכה וגם מזכה לאחרים בעצה ותושיה, 

ע"פ ובאמת הכי קרא שמו "נדבן" ולא נדיב, 
מ"ש בב"מ לג. רובץ ולא רבצן, וכאן שכבר 
הוחזק להתנדב יקרא שמו בישראל "נדבן". 

, שמא תאמר כל הבא (מט:)ועליו אמרו בסוכה 
לקפוץ קופץ, ת"ל מה יקר חסדך אלקים, 
וחסד ה' מעולם ועד עולם על יראיו. ולכן 
 זיכוהו לתת תרומותיו לאיש הנכון במקום 

 הנכון. 
 נאמר "וירא משה את מלאכת המשכן בסיום 

המלאכה והנה עשו אותה כאשר צוה  

פתותיו דובבותתש    
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ה' את משה כן עשו. ויברך אותם משה". 
לכאורה הפסוק כפול, "והנה עשו אותה", 
ושוב "כן עשו", ובמדרש, והיכן צוה ה' 
לעשות את המשכן וכל כליו. אלא ישנה 
עשייה גשמית, גוף המשכן וכליו, וישנה 

ורזין טמירין עשייה רוחנית, בכוונות וסודות 
לעוסקים במלאכת הקדש, כמו שנאמר "ובלב 
כל חכם לב נתתי חכמה", זוהי חכמת הנסתר 
להבין ולדעת בעת עשייתם במלאכת הקדש 
כל הכונות הראויות לכוין בהם. אשר רק ע"י 
כך תשרה השכינה בישראל. וזהו שנאמר 
"והנה עשו אותה" בגשמיות, בדייקנות 

כל הפרטים של מרובה, אורך ורוחב וקומה ו
המשכן וכליו. והוסיף שכאשר צוה ה' את 
משה, עם כל אותם הסודות והכוונות שנמסרו 
למשה, כן עשו, במובן הרוחני, כי יודע היה 
בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמים 
וארץ. והמשכן הוא עולם קטן, וידע לכוין 
בכל אותם הכוונות. וז"ש "כאשר צוה ה'", 

באופן רוחני שבזה  היכן צוה על הסודות
תשרה שכינה בישראל, והשיב, שנא' "ועשו 
לי מקדש ושכנתי בתוכם", בתוכו לא נאמר 
אלא בתוכם, זוהי השראת השכינה בקרב כל 

אחד ואחד מישראל. וזהו המובן הרוחני 
המביא להשראת שכינה לפיכך סיים "ויברך 
אותם משה", מה ברכה בירך אותם, יה"ר 

יכם, ואמר ע"ז שתשרה שכינה במעשה יד
ויהי נועם ה"א וכו'. [כן יש לומר על בנין 
בהמד"ר הזה אשר בעזה"י ימלא תוכן רוחני 
קדושה וטהרה לכל באי שעריו, ויהיו 
מוכתרים במדות טובות ונאצלות, כל רואיהם 

 (וקרוב לזה פירש יכירום כי הם זרע בירך ה']. 

 .החת"ס בתורת משה. ע"ש. והוב"ד במעינה של תורה) 

 תפלה שהשי"ת יאריך ימיו ושנותיו של ני א
ידידנו הנדבן הדגול, ושל הרה"ג ראש  

 הישיבה, ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה 
 ברבות הטובה בשובע שמחות וכל טוב. 

 לחוף ימים ישכון. התורה היא הים זבולון 
הגדול. וזבולון שהוא סמל למחזיק,  

לא מסתפק בהחזקת ישיבה מסויימת אחת, 
וף ימים ישכון. כמ"ש חז"ל, יש לך אלא לח

ים שמימיו כבדים, ויש שמימיו קלים, יש 
מתוקים, ויש תפלים, כך זבולון מחזיק 
 בהרבה בתי מדרש ובהרבה תלמודי תורה 

 וכוללים. 

 

 

 

 

 

 

לעילוי נשמת זכויות הלימוד בקובץ זה מוקדשים   
 אבינו וסבינו היקר

ז"ל סעדוןבן ריקה  שרלו  
 נבל"ע לאחר יסורים קשים ביום שושן פורים תשע"ו, ערב שבת קודש

 וכן לעילוי נשמת רעייתו

ע"ה סעדוןבת מיסה  פלילה פלורנס  
ל"ג בעומר תשס"ו –נבל"ע בליל יח אייר   

.צ.ב.ה.ת.נ  
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 ח טבת תשל"ט

 ידידינו הדגול איש חי רב פעלים הרב  לכבוד
 הגאון המפורסם יראת ה' היא אוצרו 
 (שליט"א) יחיא שניאוררבי 
 ירושלים, (מוסררה)שכונת מורשה רב 

 וישע רב,שלום 
 מקוה בשכונת השאלה בענין בנין האודות 
מורשה, שהחליטו כל גבאי בתי  

הכנסת שבשכונה, שמונה במספר, שכל כסף 
התרומות והנדבות שיכנסו לבהכ"נ בחודש 
תשרי תשל"ט, יהיו מיועדים להשלמת בנין 
המקוה, והגבאים של בהכ"נ..., ובהכ"נ..., 
הטוענים שאין באפשרותם לתת את כל הכסף 

ש להם שנתרם בחודש תשרי הנ"ל, מפני שי
ישיבה של אברכים, ועוד טענות, וגם יתר 
הגבאים של שאר בתי הכנסת, בשומעם דברי 
הגבאים הנ"ל, רוצים לחזור בהם, ומעלת 
כת"ר האריך כיד ה' הטובה עליו להוכיח 
בראיות מהפוסקים שחייבים לתת את 

התרומות של חודש תשרי. כפי שהוסכם 
מקודם, ואחר העיון בפסק הדין של כת"ר, 

ידי תכון עמו, כי אין ספק שענין המצוה אף 
של הקמת מקוה טהרה בשכונה הוא דבר 
נשגב מאד, ומצותו קודמת במעלה אפילו 
יותר מבנית בית כנסת, כמבואר בפוסקים. 
ולכן את אחי אנכי מבקש, הם הגבאים 
המפוארים שומרים משמרת הקדש, גבאי 
בהכ"נ..., ובהכ"נ..., ה' עליהם יחיו, שיתאזרו 

עוז לקיים מצוה רבה זו שבאה לידם, בכל 
ולשלם בהקדם כל הכסף של התרומות 
שנכנסו אליהם מחודש תשרי תשל"ט, לטובת 
בנית המקוה. ומה' ישאו ברכה. ובזכות זאת 
יתקיים בנו מקרא שכתוב מקוה ישראל ה' 
 מושיעו בעת צרה. ונזכה לטהרה וקדושה, 

 ובביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. 
 רב ובברכת התורה בכבוד

 עובדיה יוסף
 ראשון לציון הרב הראשי לישראלה
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 אריאל ידידנו היקר מזכה הרבים הרב לכבוד 
 , איראןשליט"א דוידי 

 וישע רב!שלום 
 תמוז תשל"ב,  למכתבו מיום כבתשובה 

ולשאלת סגן יו"ר ועד הקהלה  
ליהודי פרס איש חי רב פעלים ר' אברהם 
מורה הי"ו, בנוגע לסכום כסף שנתרם במשך 
כחמש עשרה שנה מהקהל הקדוש בטהרן 
לשם בניית בית כנסת גדול ומפואר, ומקוה 
טהרה, בצפון העיר, המאוכלסת בעשרות 

תים אלפים מאחינו בית ישראל, כן ירבו, ובינ
יש שם מקום עראי לבהכ"נ קטן, אך אין שם 
מקוה טהרה בכלל, וישנם אנשים שמציעים 
להוציא את הכסף הנתרם, לא לשם מצוה 
אחרת, אלא לענינים אחרים, ולהתעלם 

, האם רשאים לעשות כן כ"נמבניית מקוה ובי
מטעם דהזמנה לאו מילתא היא, וגביית 
 המעות נחשבת רק להזמנה ולא למעשה 

 או יש לאסור מצד הדין. ממש. 
 להשיב בקיצור נמרץ: שאסור בהחלט והנני 
לפי דין תורה לשנות מעות אלו לדבר  

אחר, שאפי' למ"ד שגביית מעות הויא הזמנה 
בעלמא, וקי"ל הזמנה לאו מילתא היא, 

, (סי' רעו)וכמ"ש בתשו' המיוחסות לרמב"ן 
(סי' קנג מכל מקום הרי הלכה פסוקה בטוש"ע 

גבו מעות לבניית ביהכ"נ וכיו"ב שאם  ס"ח)

אסור לשנותם אלא מקדושה קלה לחמורה, 
והטעם הוא מפני שאסור לשנות מדעת 
הנודרים, למטרה אחרת. וכמ"ש המגן אברהם 
שם. וגם הט"ז שם כתב שאפילו אם רוצים 
לעשות מצוה אחרת במעות הללו אסור, 
שאינם יוצאים ידי חובת נדרם עד שיבנו בית 

טהרה כפי שנדרו בעת גביית  כנסת או מקוה
המעות. וכן מבואר להדיא בחידושי הר"ן 

. ע"ש. וע"ע בשו"ת מהר"ם (מח.)סנהדרין 
. ובתשובת (דפוס לבוב סי' רסט)מרוטנבורג 

 . וראה עוד בערך (סי' קע)התשב"ץ ח"ב 
 השלחן א"ח שם. 

 חובה קדושה מוטלת על ראשי ומנהיגי ולכן 
בפרץ נגד הקהל, ה' עליהם יחיו, לעמוד  

מזימה זו, ולפעול במהירות האפשרית 
לביצוע המטרה הקדושה אשר למענה נתרם 
הכסף הנ"ל. בראש ובראשונה להקמת בניית 
"מקוה טהרה", שהיא טהרתן של ישראל, 
ולאפשר בזה לבנות ישראל לטבול במקוה 
טהרה כדת וכדין, ולא יבואו ח"ו לידי מכשול 

ר נדה של איסור כרת רחמנא ליצלן של איסו
אשר דינה ביהרג ואל יעבור כידוע, ורק לאחר 
מכן כשירחיב ה' גבולם, ימשיכו בבניית 
ביהכ"נ. ומרן הגאון החזון איש זצ"ל נשאל 
פעם אם אין אפשרות לקהל לבנות אלא או 
ביכ"נ או מקוה טהרה מה עדיף ומי נדחה 
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 טז חשון תשד"מ

 הי"ודליה יקותיאל הגב'  ודלכב
  , ירושלים.ירושליםרח' 

 וברכה וישע רבשלום 
 א "מחו"ל מצאתי את מכתבך מיום יבשובי 

 תשרי ובו שאלות בהלכה, והנני  
 :להשיב בקצרה 

 (בשם הרמב"ם פוסק שאסור לנשים לברך  א.

על מצות עשה שהמן גרמא,  ומלכות) 
 ש"לפיכך ברכות ק .שהתורה פטרה אותן מהן

שהן: יוצר אור, אהבת עולם, ואמת ויציב, 
אין הנשים יכולות לאומרן בשם ומלכות, 

ש, שכל "וכמו שפסק הרמב"ם בהלכות ק
(ובכלל זה הנשים, בהיות שהיא מצות ש "הפטור מק

פטור גם  ש)"עשה שהזמן גרמא, שיש זמן קבוע למצות ק
ש של "ה לברכות ק"מן הברכות של ק"ש. וה
 ים לברך ברכות אלו הערב. ואם רוצות הנש

  .1בלי שם ומלכות הרשות בידן 
 כמו כן, ברכת ברוך שאמר וישתבח אין  ב.

בספרי  נתבארלנשים לברך אותן כמו ש 

                                                 
 ראה בילקוט יוסף על הלכות ברכה"ת 1

ופסוד"ז, סימן נא הערה לג, שהאריך להשיב על מה 
שטענו שהנשים קיבלוה כחובה. ותמה מאד ע"ז 

ה. וראה עוד שם דמהיכן שאבו כוחם לחדש דבר ז
שדחה מ"ש בזה, שכיון שאלו ברכות השבח יכולות 
לברך. דהנה סברא זו כבר כתבה באול"צ, ובילקו"י 

  האריך לדחות סברא זו בטוב טעם.

 . אבל יכולות לומר (סימן ג)יחוה דעת ח"ג 
 הזמירות חוץ מהברכות הנ"ל. 

 אולם ברכות השחר כולן, וכן ברכות  ג.
התורה, הנשים מברכות אותן בשם  
כות חוץ מברכת "שעשאני כרצונו" ומל

שאומרות אותה בלי שם ומלכות, אלא "ברוך 
 ת יחוה "שעשאני כרצונו" וכמו שהסברנו בשו

  .2ד 'ד סי"דעת ח 
 נה עשרה נאמרות בשם וכל תפלות שמ ד.

גם  (כפי שקבעו חז"ל בנוסח התפלה)ומלכות  
 לנשים. ואף תפלת מוסף רשאות הנשים 

 להתפלל. 
 גם על [מצד חומרא] ושה חובה קדואגב 

בנות רווקות לכסות ראשן בעת הזכרת  
 שם ומלכות, בברכות, או בשעה שקוראות 

 ש בשעת העמידה."בתורה. וכ 
 בכבוד רב ובברכת התורה
 עובדיה יוסף

                                                 

 וע' בילקוט יוסף על הלכות ברכות השחר, 2 
שאין לברך ברכת שעשני כרצונו בשם ומלכות, ודלא 

רך ברכה זו כמו שכתבו בסידור ליוצאי מרוקו, שיש לב
 בשם ומלכות, והיא ברכה לבטלה.
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 יג סיון תשל"א
 שליט"א אברהם מלולהיקר ר'  ידידנולכבוד 

 שלום וישע רב
 מיום כד אייר ש.ז. קבלתי לנכון, ובו מכתבו 
 (שאבדה ממני)חוזר על שאלתו הקודמת  

אם מעשה בלי דיבור כגון שתיית תה או מים 
באמצע פסוקי דזמרה הוי הפסק. ונראה ודאי 
דמיירי שבירך על התה או המים לפני ברוך 

ת בתוך פסד"ז. שאמר, ורוצה להמשיך לשתו
(חאו"ח סי' והנה כבר העלתי בתשובה בחלק ה 

שיש להחמיר שלא להפסיק בין תפלין של  ד)
יד לתש"ר אפי' במעשה בלי דיבור. עש"ב. 

אך בפסד"ז אין הדבר חמור כל כך כהפסק 
שבין תפלין ש"י לתפין ש"ר. ומ"מ נראה 
שאם אין צורך בכך, ודאי דלא אריך למעבד 

רך יש לסמוך ולהקל. הכי, אבל במקום צו
(חאו"ח ומכל שכן לפמ"ש בשו"ת מקור חיים 

שאם שואלים אותו דבר באמצע פסד"ז  סי' ב)
(וכעת אין הספר תחת מותר לכתוב להם תשובתו. 

  ., אלמא דמעשה לא חשיב כדיבורידי)
 והנלע"ד כתבתי. 

 בכבוד רב
 עובדיה יוסף
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בספר הזכרון להגרי"ב זולטי הוצאת מכון ירושלים. ולמרות  שהודפסהספד זה שונה ממה  א.ה.[

 שכותרת המאמרים אחת היא, התוכן שונה, ופנים חדשות באו לכאן].

 א השבוע, ותמת שרה בקריית ארבע היבפר' 
חברון בארץ כנען. הפירוש כמ"ש  

מערכי לב. ובס' קדושת יו"ט אלגזי דע"ד 
ע"ג. וזהו שאמר ר"ל במגילה כח: כי ספדיה 
לההוא מרבנן וי חסרה ארעא דישראל גברא 
רבה. שלא רק לעירו ושער מקומו חסר, אלא 
לכל א"י, ולו דמי לצו"מ שנפטר בחו"ל 
שהוא חסר רק לעירו ושער מקומו ויחנו 

סרות. וכו'. בב"ב פט: אותו היום שנפטר בח
 א"א וכו'. ע' משנת ר"א די טולידו ח"ב דרוש 

 כג דל"ט ד. 
 לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד צר 

נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. מה  
אספר ומה אומר ולבי חמרמר, על סילוקו של 
צדיק בפתע פתאום, והוא גבר בגוברין, נכנס 

כלוסיא, ועוד אמש נתן באוכלוסיא ויוצא באו
שיעור בישיבת נתיב מאיר, לאחר שכיתת 
רגליו מישיבה לישיבה להגדיל תורה 
ולהאדירה. והנה סמוך לחצות היום בא 
השמש בצהרים, זה קרוב לעשרים שנה שאנו 
יושבים בבדה"ג בשבת תחכמוני, דן דין אמת 
לאמתו צנה וסוחרה אמתו, סבא דמשפטים, 

עוז ותושיה ודבריו  בין לדין בין לפרשה עמו
נשמעים וזה כחמש שנים שמלך על ירולשים, 
וכל הזמן עמד בפרץ נגד המשחיתים בעניני 

הכשרות והשבת, לוחם מלחמות ה'. לא יגור 
מפני איש ולא יחת מפני כל, כי האמת נר 
לרגליו. זכה וזיכה את הרבים, בנה מקואות 
לטהרת נשים, והשיב הלכות בטהרת 

או ועל פיו יבאו. וז"ש המשפחה. על פיו יצ
נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים, שמגדלות 

(כפי' בנינו לתורה ומצילות אותנו מן החטא 

 הצל"ח על הג"ר יהונתן אייבישיץ. ע' דרושי הצל"ח דף מו 

 .ע"ד) 

 תדעו כי שר וגדול נפל היום הזה הלא 
בישראל. בהדגשה "היום הזה", כמ"ש  

ר ם שנפטהמפ' על דרשת חז"ל בב"ב צא: ביו
אברהם אבינו עמדו כל גדולי העולם והורידו 
כתרם מראשם ואמרו אוי לדור שאבד מנהיגו 
ואוי לספינה שאבד קברניטה. ולמה הוצרכו 
לשני דברי, כי דור שאבד מנהיגו לא תמיד 
מרגישים את ההפסד הגדול שלהם, כי יש מי 
שהוא שימלא מקומו. וחסרון יוכל להמנות, 

לב ים ורוח סועה מסער אולם בהיות ספינה ב
מנפץ גלים אל דפנותיה, והאניה חשבה 
להשבר, והנוסעים שבקרבה תלו תקותם ברב 
החובל שהוא ותיק ומנוסה וידיו רב לו 
להביאה לחוף מבטחים, והנה פתאום אחזו 
השבץ, והלא לבם יחיל בקרבם אנה יפנו 
לעזרה ומי יהיה להם סתרה במשברי ים, הלא 
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יד בחסרונו. כן א"א זעוק יזעקו בהכירם מ
מיד הכירו בחסרונו, וז"ש דוד הלא תדעו, 
עליכם לדעת, כי אין מי שיוכל למלאת מקומו 
של אבנר בתורה ובחכמה בעוז ותושיה. וכבר 
היום תדעו שנפל שר וגדול בישראל. ידיך לא 
אסורו' כדברי חז"ל שידיו מלוכלכו' בשפיר 
ושליא לטהר אשה לבעלה, ורגליך לנחושתים 

 שו, שהי' מכתת רגליו מעיר לעיר ללמד הוג
 תורה בישראל. וכן המנוח ז"ל וכו'. 
  (בחכמה ותבונה)וגדול, לכאו' היל"ל גדול שר 

ואח"כ שר, שהרי כבר היה גדול עד  
שנתמנה לשר. אולם גדלותו של אדם נמדדת 
אחר שעלה לגדולה והוא שר בישראל, ועדונו 

בהרבצת בגדלותו בתורה, וגודל נפשו וענותו, 
תורה ובגמ"ח, ולמרות כל טרדותיו העצומות 
בצרכי צבור, לילה כיום יאיר בשקידתו 
בתורה, ואיננו בגדר הטל עליהם צרכי צבור 
והם כלים מאליהם, שהכוונה שישכחו 

, אלא עודנו בגדלו (ע' תוס' סנהדרין יז.)תלמודם 

בתורה, ובשאיפותיו הרחוניות. כך הוא 
אחר השררה המנוח המוטל לפנינו גם ל

שקיבל כרבה של ירושלים, המשיך להשתלב 
עם ההמן והת"ח והאברכי[ם] ובני הישיבות. 
מן המפורסמות כמה היה עמל וטורח להוציא 
תרומות רבות מנדיבי עמנו לפני החגים, פסח 
וסוכות, ונותן בעין יפה לאברכים ולמשפחות 
ברוכות ילדים. כלביא יקום וכארי יתנשא 

 לי תורה. חע"ד. מי יתן לנו להיטיב לעניים עמ
 חליפתו מי יתן לנו תמורתו. 

 היום לישראל כיום בא השמש בצהרים, קשה 
, הכוונה, (מ"ק כה:)זה יומו של יאשיהו  

גם כשהשמש נכסית מעינינו, היא עודנה 
בתוקפה, רק מעינינו היא נכסית, כך הצדיק 
לא נגרע ממנו דבר, סעו המה למנוחות עזבו 

מרגלית שאבדה בכ"מ שהיא  אותנו לאנחות,
 (מגילה מרגלית שמה, ולא אבדה אלא לבעליה 

 .טו.) 
 שיהיה למליץ יושר כו'.יה"ר 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ילמח לב מבקלי ה'
תשובות הרה"ג רבי מתתיהו  - "גם אני אודך"יצא לאור הספר 

גבאי שליט"א מחה"ס "בית מתתיהו" ו"מועדי הגר"ח", שנשלחו 
 אל הרה"ג רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א

  052-7128536ברק. או למספר: -בני 539לפרטים נוספים ניתן לפנות לת.ד. 
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 למדו דרך אסמכתא מהפסוקים  (לב:)בברכות 
"רק השמר לך ושמור נפשך מאד",  

וכן מפסוק "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", על 
חיוב שמירת נפשו של אדם מכל דבר סכנה. 
וכשהפסוק מזהיר בלשון "מאד", מוכיח כמה 
חשובה נפש מישראל אצל הקב"ה, ואם בכל 
האיסורים הולכים אחר הרוב להקל, בסכנה 
אינו כן, ואין הולכים בפקוח נפש אחר הרוב. 

ים עליו ולכן מי שנפלה עליו מפולת מחלל
שבת, אפי' כשיש ס"ס, שמא הוא שם שמא 
אינו שם, ספק חי ספק מת, ספק עכו"ם ספק 
ישראל, אעפ"כ מחללים את השבת בכל מיני 
מלאכות דאו', כגון הבאת טרקטור וטלפונים 
וכו'. ול"מ ס"ס להפטר מחלול שבת להצלתו. 
ובשו"ת הרדב"ז שהובאה בעבקת רוכל דל"מ 

מ"ג א"ח קעג. ס"ס להקל בסכנה. וכ"כ הפ
(כתובות י "ואפשר להסביר זאת ע"פ מ"ש הפנ

(תוספת והמהרי"ט אלגאזי בקהלת יעקב  ט.)

, (יבמות פ"ז ה"ג), ושכן מוכח בירוש' דרבנן קלג)
שטעם ס"ס להקל בדאו', שספק אחד הוי 
לחומרא מדרבנן, וספק שני סד"ר לקולא. 

. ומכין שבספק (עמש"כ ביב"א ח"א דקפ"ה. ובהערה)
 , להכי (פמ"ג א"ח סי' ד)הוי לחומרא מה"ת סכנה 

 ל"מ ס"ס.  
 ולמד כמה למיר' סכנתא מאיסורא. ע' צא 
שאף שלגבי וסתות ושור  (סד:)יבמות  

המועד בתלתא הוי חזקה, לגבי נפשות בתרי 

הוי לחומרא. מלה את בנה ומת, מלה השני 
(וכן בקטלנית בתרי הויא ומת, השלישי לא תמול. 

וכן נפסק ברמב"ם  של אביי שם)קטלנית. וכמעשה 
. ואילו גבי איסור (סי' רסג)ובש"ע הל' מילה 

תולעים כשנמצאו תולעים במרק, רק בתלתא 
 הוי חזקה לאסור, וכמ"ש בש"ע יו"ד סס"ק 

 ובט"ז שם דלא כהב"ח. 
 שבת קלג: אומנא דלא מייץ סכנתא דהא וע' 

מחללים עליה שבת וכו'. והרופאים  
סכנה, ושהנסיון  אומרים שאין בזה שום

הוכיח כן. וכ' הגראי"ל בדעת כהן, שאין 
הסכנה אלא לאחר מאלף, וכדאי לחלל שבת 
אף פעמים כדי להציל את התינוק שיסתכן 
 בלעדי מציצה, אע"פ שהוא רק א' מאלף. 

 ככה יקרה נפש מישראל לפני הקב"ה. 
 חו"מ סי' תכה, דנו אם חייב או רשאי בש"ע 
נה להציל אדם לסכן עצמו בספק סכ 

(ע' מה שהארכתי במאמר חבירו מודאי סכנה 

, ומ"מ העלתי בס' יחוה דעת שמצוה "אנטבה")
שיתרום אדם כליה להצלת חולה כליות 
מסוכן. כי דוקא בספק שרול אין לו להכניס 
עצמו בספק סכנה, דספק דידיה עדיף מודאי 
דחבריה. אבל בכה"ג שרופאים מומחים 

אין חשש מעידים שלמעלה מתשעים אחוז 
סכנה לתורם, מאחר שהיום נתמחו מאד 
בנתוחים, מצוה לתרום כליה למסוכן, ושלא 

(ע' יחוה דעת כמקצת חכמי דורינו שהחירו בזה 
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(בענין קטלנית י"ל שזהו כשקרה ממש יום או . ח"ג סי' פד)

     וע'  ,יומים אחר נישואיהם. ובזה ניחא ד' הרמב"ם בתשו'

  .)ה אות ח ה"ע סי'איבי"א ח"ג                

 נוספת להתחשבות חז"ל בענין סכנה. ודוגמא 
יולדת ג' וז' ול'.  (קכט.)הנה בשבת  

ותוך שלשה אפי' אמרה איני צריכה מחללין 
עלי' את השבת, ולמדו מזה הפוסקים גם 
לגבי יוהכ"פ שאפי' אמרה שיכולה להתענות 
חייבת לאכול בתוך שלשה ללידתה. וכ"פ 

אע"פ שרופאים רבים בש"ע ס"ס תריז. ו
אומרים שאין בזה סכנה ליולדת אם תצום, 
אין שומעים להם. כי עכ"פ יכול להזיק לה 
אפי' לאחר זמן. ע' בשאלת שלום להגרי"פ 

(שם בשאלתות סו"ס לחי. וכן בהעמק שאלה 

(תחומין ג, . [והנה יצא אחד חכם בזמנינו אות ה)

לומר שאם אומרתאינה מריכה וגם  רח"ד הלוי)
אומר שא"צ לאכול. צריכה להתענות.  רופא

ועשה ק"ו של שטות מד' רמב"ן שכ"כ לגבי 
(וכ"ש לגבי יוהכ"פ שלא נתפרש בו דין יולדת שבת. 

. והרי רמב"ן מיירי שאוכלת, רק לא בש"ס)
מבשלים לה בעצם יום השבת, שאף בחול 
הרבה יולדות שאין עושים להן מדורה 

טה ובישול בכל יום, אבל להתענות ממש פשי
שגם לרמב"ן אסור לה לצום, ורופאים 

הם. וכמ"ש  אלילשאומרים להתענות רפואי 
כיו"ב הרשב"א בתשובה שבב"י סי' של. ועוד 
שהרמ"א בד"מ הוכיח מד' הרשב"א בתשו' 
שבב"י שחולק על רמב"ן ומסכים לד' 
השאלתות. וכ"כ הגרי"פ בשאלת שלום. וע"ע 

 (של. ה)להנצי"ב שם. וכ"פ בערוך השלחן 

לילה להחמיר גם לענין בישול בשבת שח
 וכו', וספק נפשו' להקל. וכ"ש לגבי תענית 

 .ה)-(סי' של אות דביוהכ"פ. וע' תהלה לדוד  
 צריך כל אחד, בין הנוהגים ברכב ובין לפיכך 

הולכי רגל להזהר משנה זהירות בעין  
פקוחה שלא יזיק ושלא יוזק בזהירות מרובה 

וא נהג דורסן מאד. וכבר דנתי לפסול כהן שה
וגרם למותו של אדם מישראל, שאסור לו 
לעלות לדוכן לברך את ישראל, כי אין קטיגור 

 (סרכות לב: יבמות ז.)נעשה סניגור. וכדין הגמ' 
כהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו וכו'. ואף 

 (קר. ה)נהג דורסן דומה למ"ש בת' הרא"ש 
שהרוכב על סוס אין לו רשות לרוס עם סוסו 

שיש בנ"א הולכים או רוכבים שמא במקום 
לא יוכל לעצור את סוסו כשירצה למנוע 
סכנה, ואם רץ כשהוא דוהר על סוסו והזיק 

(ע' פושע הוא ומזיק בגופו הוא וכו'. ע"ש. 

ולכן כל נהג חייב לנקוט  יחוה דעת ח"ה סי' טז)
באמצעי זהירות רבים נוסף על שמירת החוק 

אדום,  במניעת תאונות. שלא לנסוע ברמזור
ולעצור בשלט תמרור "עצור". פעם עבר נהג 
דתי במהירות ולא עצר למרות התמרור, 
כששאלתיו, מדוע עשה כן, השיב מיהרתי 
ללכת להתפלל ושומר מצוה ל"י דבר רע. 
אמרתי לו עליך אמרו חכמים, איזהו חסיד 
שוטה ראה תינוק מבעבע בנהר, ואמר אחלוץ 

ת תפלין ואח"כ אצילנו, ראה אשה טובע
בנהר, אמר לס לי להצילה ולהסתכל בה, 

. (פסחים ח:)והלא היכא דשכיח היזקא שאני 
אני רגיל להזהיר את הנהג של הרכב שלי, 
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שיחשוב את נהג המכונית שראה לעומתו 
כאילו הוא שוטה, ולא יסמוך עליו לאמר 
הלא הוא רואני, או שיחשוב שמכוניתו 
מקולקלת ועלולה לסטות ולהתנגש בו. כמה 

שים יר"ש נכשלו בתאונות דרכים ונהרגו אנ
נפשו על ידם, וכל ימיהם צער ועגמת נפש על 
שידם שפכה את הדם הזה, ולא יכולים כל 

ימיהם לסלוח לעצמם על כך, ואף אם 
בהשפטם בביהמ"ש יצאו זכאים, הרי בכמה 
מקומות פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים, 

כם וכ"ש בהריגת נפש. לכן אחי ורעי תנו לב
לזה, לבל תאונה ולבל תארע שום תקלה 
 מתח"י. ויה"ר שלא ישמע שוד ושבר בארצנו 

 וקראת ישועה חומותינו ושערינו תהלה. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 אל לומדי ומעייני קובץ בית יוסף  
 די בכל אתר ואתר,

ניתן להשתתף בפרסים לעידוד לומדי "מפעל 
מפעיל הלימוד היומי בתורת מרן" שע"י הארגון, ה

 .ברחבי הארץ והעולם (ועוד היד נטוייה בע"ה)סניפים  22-כ
ות קטנות יעזרו לנו בהמשך מפעל כביר גם תרומ

 זה.
 ניתן להפקיד ישירות לחשבוננו שבבנק מזרחי 

ארגון להפצת תורה (ע"ר)',  –ע"ש 'להבין ולהשכיל   
. 569סניף:  208346מספר חשבון:   

 או לשלוח צ'ק לכתובת: ארגון להבין ולהשכיל.
ק. קרקע, ירושלים. 14הרב בלוי   

:מבחנים יתיחת מוקדלפרטים נוספים, לשאלות, ולפ  
בצהריים. 3-ל 1.30בין השעות  052-7156775   
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 כג חשון תשמ"ה
 הי"ו יצחק זאבי כהןר'  דלכבו3

 מפואר של בהכ"נ אהבה ואחוהגבאי 

 מעלה אדומים

 וברכה וישע רבשלום 

חשון  'לשאלתו במכתבו מיום בבתשובה 
אנשים שאינם ממהרים  הריני להשיב:

לעבודה ויכולים להתפלל בהנץ החמה או 
ם להתפלל עם עלות לאחר מכן, אינם רשאי

השחר, כמנהג המסכימים לקום לצורך 
עבודתם בשעות המוקדמות בחורף. ואע"פ 
שאין בסביבה ההיא מנין שמתפללים בהנץ 
החמה או לאחר מכן, ויצטרכו בשביל כך 

 להתפלל ביחיד בזמן,  להתפלל ביחיד, עדיף 
 .ה"שמאשר להתפלל עם עמו 

 
 
 
 
 

                                                 
נמסר לפרסום ע"י ידידינו היקר החפץ בעלום  א.ה. 3

 שמו. ישלם ה' שכרו.
 

  אם התפלה עם עמוד השחר נעשית אולם
כהלכה, לגבי הפועלים משכימי קום,         

יכולים להצטרף אליהם להשלים מנין, ולענות 
עמהם קדיש וקדושה וברכו, ואח"כ ילכו 
להתפלל ביחידות בזמן התפלה, דהיינו בהנץ 
החמה או לאחר מכן. ובכל זאת לא יתפללו 
 עמהם. וראה היטב בספר יחוה דעת ח"ב 

 סימן ח.                     
 שיש ששה מהפועלים משכימי קום,  וכל

שמתפללים בצירוף אלה שאינם       
מתפללים עמהם, שבסך הכל יש מנין, יכולים 
 לומר חזרה וקדישים וקריאת ספר תורה 

 כנהוג, כיון שיש רוב מנין מהמתפללים.  
 בכבוד רב
 ובברכת התורה,
 עובדיה יוסף
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 רושלים תשל"ג לפ"ק.י
 @לים.שהנהלת ועד הישיבות ירוכבוד ל
 עתרת החיים והשלום באה"ר.  חריא

מח להודיעכם כי בבואי שנית לשכון ש
כבוד פעה"ק ת"ו ובקרתי בישיבתינו 
"חזון עובדיה" מצאתי את שאהבה 
נפשי לשמחת לבבי אברכים מופלגים 

העוסקים בתוה"ק ומצויינים ובחורים נחמדים 
מתוך שקידה מופתית. וזאת הודות 

הם של ידיַדי מנהלי הישיבה שומרי ילמאמצ
משמרת הקדש ה"ה וכו', שליט"א. אשר 
השגיחו בעינא פקיחא על האברכים הלומדים 
אשר פרים יתנו בעתו להבחן בלימודיהם 
מתקופה לתקופה. ותקותי תאמצני כי בשובי 

י ושיעורי ירושליימה ואוסיף לתת את השגחת
 בישיבה בעזה"י, ועוד יעלו מעלה מעלה לשם 

 ולתפארת. 
יה צר לי לשמוע כי קופת הישיבה ה

 צב החומרי המאתיא ריקם ריקם ו
 בכל רע ח"ו. 

זאת הנני בבקשה לפני הדר"ג שיחלצו ל
חושים לבא לעזרת ה' בגבורים ולהוסיף 
 על תמיכתם החדשית. ולהושיט לנו את 

 מלאה לישיבתינו הקדושה.עזרתכם ה 
 ונא לשלוח את תמיכתכם החדשית  

 לישיבתינו יפה שעה אחת קודם. 
 ובדיה יוסף ע

 

  � סהימן רס �

 

 "ה, ירושלים  כו כסלו תש"נב

 קול קורא
ונה בזה אל אחינו הנדיבים בעם פ

אוהבי התורה ולומדיה אודות הישיבה 
שר בעיר העתיקה אפורת יוסף הקדושה 

ירושלים, מול הכותל המערבי, והסניף שלה 
בקטמון, אשר בצלה יחסיון למעלה מארבע 
מאות תלמידים כן ירבו. והנמצאת כיום 
 במצב כספי חמור ביותר, עד שהגיעה כמעט 

 לסכנת קיום ח"ו. 
וכרז על שבת חנוכה שנה זו, למגבית ה

 לה על כחרום, למען ישיבות אלה. ומצו

גבאי בתי הכנסת לערוך מגביות, ועל כל אחד 
ואחד מאתנו לתרום חד פעמי להצלת 
 הישיבה הנ"ל, ולהוציאה מן המשבר הקשה 

 העובר עליהם כיום. 

ברך את כל התורמים והמסייעים י
בכל הברכות שבתורה ובכל אשר 
יפנו ישכילו ויצליחו בעושר וכבוד וכל טוב 

 ם ושובע שמחות וכל יחילאורך ימים ושנות 
 טוב. 

 ברכת התורהב
 ובדיה יוסף ע

מאידך הנני 

אי 

הנני 

  לכן

והשי"ת 
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 קדישא ופרישא, ענוותן יום פטירתו של הגאון האדיר, צדיק יסוד עולם, חסידאלרגל 

זלה"ה, רבה של קהילת קרסוב באזאר בחצי האי קרים חיים חזקיהו מדיני כהלל מוהר"ר 
ובערוב ימיו אבד"ק חברון, מחבר היצירה המופלאה "שדי חמד" וכן "מכתב לחזקיהו", ושו"ת 

מל את "אור לי", שהיה מגדולי הדור שלפני פנינו, שיחול בערבו של חג החנוכה, הוא החג המס
מלחמתם של גדולי הדור החשמונאים הקדושים על טהרת רוח עם ישראל לבל יתערבו 
בעמים, ועל קדושת התורה, אנו מפרסמים לראשונה במדור "דובב שפתי ישנים" החודש, 
שתי אגרות שכוננו גלילי ידי קודשו של הרב זלה"ה, מהם ניתן לעמוד על זוך רוחו וטהרת 

זכות את הרבים בני עדתו ולהעמידם בקרן אורה, וללחום את נפשו, איך דאג בכל ליבו ל
   מלחמת החינוך הטהור בלא פשרות.

 

 מתולדותיו:
רבי חיים חזקיהו מדיני זצ"ל נולד בירושלים ביום ז חשון תקצ"ה, לאביו רבי הגאון 

יוסף נסים זצ"ל ורבי  יצחק קובורפאל אליהו זצ"ל. היה תלמידו של הראשון לציון רבי 
 זצ"ל ראש בית דין בירושלים.  בורלא

 תרי"ג נתייתם מאביו, והעתיק אז את מושבו לקושטא. בשנת 

הראשון מכתב לחזקיהו חידושים על מסכתות הש"ס ושו"ת, הוציא לאור ספרו 

ובב שפתי ישניםםד   

 תשובות מכתב יד רבותינו הקדמונים 
 שעדיין לא ראו את אור הדפוס ומתפרסמים כאן לראשונה
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מד'הגאון רבי חקיהו מדיני זלה"ה, בעל ה'לדי ח  

מקום נידח  –בשנת תרכ"ה. משם עבר בשנת תרכ"ז לקראסובאזאר אשר בקרים 
ת שלמות שבעיר הזאת, עדת ושומם מבחינה רוחנית, ונתמנה שם לרב לשתי עדו

הקרימצאקים ועדת האשכנזים שם כיהן פאר כמשך לג שנה, והשקיע את כל 
כוחותיו להפוך את היהודים במקום מקהילה של בורים ועמי ארצות גמורים, לאנשי 

לזכרו את ספרו "אור לי" שו"ת  תורה וחסד. עם פטירת בנו יחידו בשנת תרכ"ח, חיבר
 יזמיר שנת תרל"ד בעילום שם מחברו. ובירורי הלכה, שנדפס בא

(אסיפת תרנ"א פרסם את החלק הראשון מספרו הגדול "שדי חמד" כללים בשנת 

, שהקנה לו שם עולם באהלה של תורה. כרך נוסף מסידרה זו, בשם ג)-דינים אותיות א
משנת תרנ"ו המשיך בהדפסת חלקים נוספים  . "דברי חכמים" פירסם בשנת תרנ"ב

"שדי חמד", אך לא סים את הכל, כי הדפסתו נסתיימה בשנת תער"ב,  מספרו הגדול
 שבע שנים לאחר פטירתו. 

ביושבו עשרות בשנים רחוק גם 
מארץ מולדתו, לא שכח את יושבי 
ארה"ק, וממקום מושבו במדינת 
קרים סייע להם. בשנת תרנ"ט 
החליט לחזור לארה"ק ולחיות בה 

 את שארית ימיו. 

ב את של אותה שנה עזבקיץ 
קהלתו בדרכו לארה"ק, כאשר 
 אנשים למאות ולאלפים באו אל 
החוף להביע את אהבתם המופלגת 
לרבם, ועמדו על רגליהם עד אשר 
נעלמה הספינה על מימי הים 
השחור. בראשית חודש תמוז הגיע 
ליפו, ולאחר שהיה שם במשך 
שבועיים, עלה להתיישב בעיר 

ן בתקוה ששם יוכל לבלות את ימי חיי מולדתו ירושלים. בשנת תרס"א עבר לחברו
במנוחה בלי מפריע, ולהשלים את מפעל חייו וחיבורו  זקנתו על התורה והעבודה

זלה"ה, נאלץ  רחמים יוסף פרנקוהגדול. אולם לאחר פטירת רבה של חברון הגאון רבי 
 למלאות את מקומו בכדי לא להשאיר חלל ריק. 

 ו בחירי האברכים שבעיר. לזאת ייסד ישיבה במקום, שבה למדבנוסף 
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חנוכה תרס"ה נפטר לבית עולמו בן שבעים שנה בחברון ושם מנוחתו בערב 
 לדך בירושלים.  כבוד. את ספרייתו העשירה הוריש לבית החולים משגב

 

 האגרות המתפרסמות בזה:תוכן 

אגרת זו היא מאוסף שבדרון בבית הספרים הלאומי. היא מופנית אל  א.אגרת 
זלה"ה, ממנהיגי וקברניטי הדור, בה פורס  יצחק אלחנן מקובנהמוהר"ר  ל,הגדו הגאון

הרב שדי חמד בפניו את קשייו להעמיד תלמידי חכמים בקרב בני עדתו, ומתחנן 
לפניו על בחור אחד שהצליח "להתפש" ולראות ברכה בלימודו, והרב מבקש מהגאון 

לם בידיעת התורה. מהאגרת כי יכניסהו לישיבתו, וישים את עינו עליו שימשיך להשת
המתפרסמת כאן, ניתן לראות עד כמה השתדל הרב עם בני עדתו שהיו בתחילה 
בורים ועמי ארצות לגמרי, להדריכם וללמדם לגדול בתורה, וכיצד הוא מקדיש מזמנו 

 וטורח בעבור כל אחד ואחד מהם.

יסו השנית היא מתקופת כהונת הרב כאב"ד חברון בערוב ימיו, כאשר נהאגרת 
ראשי חברת כי"ח לנעוץ את צפרניהם בעיר האבות, ולייסד בה בי"ס של "אליאנס", 
ולשנות את צורת הלימוד בת"ת הנהוגה מדור דור. למרות שהיה כבר בערוב ימיו, חגר 
בעוז מתניו ונלחם בהם בכל כוחו, והצליח לסכל את מזימתם. ואכן, כל ימי כהונתו 

טהור של ילדי חברון נותר בעינו תחת עין כאב"ד לא צלחה מזימתם, והחינוך ה
 השגחתו של הרב.

לב, אחר פטירת הרב, הצליחו ראשי חברה ארורה זו לייסד בי"ס של לדאבון 
אליאנס בחברון, והתוצאות הידועות מראש לא בוששו להגיע בדמות ירידה רוחנית 

 מוחצת בקהילה קדושה זו.

 שמואל סלאנטשלים, מהר"ר זו פונה הרב לראשי קהילת האשכנזים בירובאגרת 
זלה"ה, שיעמדו לימינו במלחמתו  אליהו רבינוביץ תאומיםר'  –זלה"ה והאדר"ת 

במזימה לפתוח בי"ס בחברון. למעשה, איגרתו היא תשובה לאזהרה ששיגרו הרבנים 
    הנ"ל, להודיעו כי מזימה שכזו מתרקמת, ויש לדעת איך לקדם את פני הרעה.

של הרב שדי חמד, איננו יכול שלא להתרגש מגודל  הקורא את איגרתו זוכל 
נפשו הטהורה, לראות כיצד הוא ירא וחרד רועש ומתבהל מהשינוי שעלול לבוא 
חלילה בטהרת חינוכם של ילדי ישראל, עד כדי כך שהוא מתבטא כי אם הדבר אכן 

 "למה לי חיים"! -יצא חלילה אל הפועל 
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 אגרת א:

 התרמ"ד  ביום עשרים לחדש מנח"אבעה"י. 
 קראסוב באזר.

 ורופילא, יסוד המעלה, שקדשוהו מלכא 
שמים זרוע המיומן, מושיע ורב ציר  

נאמן, מר ניהו רבה דעמיה ומדברנא 
דאומתיה אדונינו מורינו ורבנו משוש פארינו 
עטרת ראשנו וצניף תפארתינו, הגאון הגדול, 
מעוז ומגדול, חסידא קדישא ופרישא, צדיק 

תיב ביה כקש"ת מוהר"ר כתיב ביה תמים כ
 נר"ו, פחד יצחק יהיה בעזרו,  יצחק אלחנן

 ושמרו כרועה עדרו, כיר"א.  

 עתרת החיים והשלום שלמי"ם מרובים, אחרי 
כטל מאת ה' וכרביבים, ותפלתי קבע  

כחזקיאו בחלות"ו, למען יאריך ימים על 
ממלכתו, תרב גדולתו ותנשא מלכותו, בימיו 

 ראל ישכון לבטח ובימינו תושע יאודה ויש
 אמן.  

 זמ"ר [=זמן רב] אשר לא שלחתי ידי בקן זה 
קולמוסא לבא אל המלך מני"ר [=מר ניהו  

לשאול   רבא] שיחל"א [=שיחיה לעד אמן]
בדבר ה' זו הלכה לדרוש תורה מפ"ק [=מפה 
קודשו] בכמה עניינים שנצרכו לי, זוהי סיב"ה 
כי ידעתי צערו של צדיק שכמי"ב להטיב 

, לא ינום ולא ישן, לא ישקוט ולא להכלל
תשועות בישראל על התורה ועל  ינוח לעשות

העבודה וחבילי טרדי"ן אשר סבבוהו כתרוהו 
מבית ומחוץ עלו למעלה ראש מאין ספורות, 
אנא ה' יחדש כנשר נעוריו וקווי ה' יחליפו 
כח, זכות הרבים יכולה היא שתגן אלף המגן, 

מהו ויחי עוד יחזקהו ויאמצהו ויבריאהו ויחלי
דין גרמא די  לנצח חי וקיים ובריא אולם אמן.

עצירא"ה ותמנ"ע היתה להטרידו בדבר הנוגע 
ליחיד כי עשה דרבים עדיף. האמנם עתה 
נזדמן לידי דבר גדול הנוגע לטובת הכלל 

, הרהבתי עוז בנפשי (כאשר אספר לאדמו"ר)
ואשלחה להגיד לאדוני כי ידעתי כי זה חפצו 

 הטיב להכלל, ומצוה דרבים ורצון צדיק ל
 שאני. 

 ידיע ליהוי למרן מלכא, כי זה קרוב לח"י הן 
שנים אשר נתיישבתי פה העירה, קראסוב  

באזור יע"א, אשר נתקבלתי בעזהי"ת להיות 
להם למ"ץ. והנה כבואי הנה ראיתי כי 
נשתכחה תורה שבע"פ מפיהם, ואף תורה 
שבכתב כמעט עתידה להשתכח, וקנאתי על 

נו הק' שלא תשתכח מפי קהל ועדה תורתי
עדת הקרימצאקים, והשתדלתי בכל כֹחי 
בעזהי"ת ללמד לבני יאודה תורה שבע"פ, 
ולמדתי ש"ס עם כמה נערי בנ"י מבני העניים 
שבעיר הי"ו, קבעתי עתים עמהם ללמוד ביום 
ובלילה אני בעצמי, כי אי אפשר ע"י אחרים, 
כי מהקרימצאקים אין גם אחד מהם שיודע 

למוד ש"ס ואף כי ללמד, ומלמדים אשכנזים ל
מדברים בלשון  מוזר להם שפתם, כי

טאטארית, המלמד לא יוכל לדבר בלשונם, 
והתלמידים לא יכירו לשון רבם. על כן נחוץ 
היה עלי לעשות בעצמי, אף כי הוצרכתי 
להפריע זמן רב לימודי ומלאכתי במשא ומתן 
של תורה, כי אמרתי לא המדרש עיקר ות"ת 
דרבים עדיף. וברוך ה' כי לא יגעתי לריק, והן 
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 רבים עתה היודעים ללמוד ד"א של הלכה, 
 וקצתם יבינו אף בפוסקים.  

 אחר כל עמל וטורח לא זכיתי שיהיה אך 
מביניהם איש אחד שיהי' תורתו  

אומנותו, כי כאשר למד נער אחד ב' ג' שנים 
דאג על שם סופו וילך לו להתלמד מלאכה 

כי נוכחו לדעת כי לא יוכלו  המפרנסתו,
להחיות נפשם בהתעסקם בעסק מלמדות עם 
בני הקרימצאקים, כי עיניהם הרואות את 
הלחץ זה הדחק של המלמדים קרימצאקים 
שבעיר, וכל ימיהם מכאובים כי אין להם 
מכתב תעודה ורשיון, אחר שאין להם שום 
ידיעה בכתב ולשון רוסיא, וכאשר יבא איזה 

[=הממשלה] להשגיח על שר מהגובערנא 
המלמדים, ארכובותיהם דא לדא נקשן, ויהיו 
נחבאים אל הכלים וביוקר יעמוד להם לרצות 
ולפייס ברצי כסף. והנה עתה חנני ה' ויש אתי 
נער אחד יתום מאביו, אשר קרוב לה' שנים 
שיושב בישיבתי, ויש בו סימני טהרה, נפשו 
חשקה בתורה וביראת ה', לא ימיש מתוך 

, ובתורת ה' חפצו והיא שעשועיו, והוא האהל
כבן ח"י שנה וחביב מאד בעיני, אחזתיו ולא 

יאכל  ארפינו. והנה הוא בן משק ביתי מפתי
ומכוסי ישתה, כי בן זקונים הוא לי. אך הנה 
גם הוא כאחיו ותפעם רוחו בקרבו לחשוב 
לאחריתו, מתי יעשה גם הוא לביתו, כי לולא 

בזמנו,  (הגורל)א אשר עתיד לעמוד על הגערב"
כבר נשא אשה ובמה כחו לפרנס אשה ובנים, 
ואת אמו האלמנה האשה וילדיה היתומים 

לפרנסתם אם לא יקרב  המוטלים עליו לעזור

אל המלאכה. אכן נפשו יודעת מאד כי כצרות 
זו לזו, ולא יוכל אחוז מזה וגם מזה, ויצטרך 
למורת רוחו לבטל לימודו כאילו לא היה, 

אנכי בצרה דואג עליו ואחשוב ובאמת עמו 
 מחשבות מה לעשות לו, ואין בידי שום 

 תשועה. 

 זכּור אותו האיש לטוב, ור' חנוכה בר' ברם, 
(הוא המשולח מאחת מערי פרס יחזקאל שמו  

, כי מידי דברי בו הלא הוא במדינת קורדיסתאן)
אמר לי כי היה בדעתו לשלוח את בנו הבחור 

תב ולשון פנחס לזאגראניסא להתלמד כ
העמים להתפרנס בזה, ומני"ר שיחל"א 

תורה  בראותו כי הנער הוא כלי מוכשר לקבל
ועבודה, ייעצו להניחו תחת השגחתו ללמדו 
תורת ה', וכתב ולשון המדברת ושיהיה 
מוכשר במדות ובמעלות, וסר אל משמעתו 
ויעזוב אותו בידו, ומני"ר בעינא פקיחא 

ים השגיח עליו ומסרו ביד אחד מהמלמד
ללמדו ש"ס ופוסקי' ושו"ב, וכמה מעלות 
טובות עד כי הוא שלם בכל מדות טובות. וזה 
האיש ר' חנוכה תהלת מני"ר בפיו על כל 
הטובה אשר עשה עם בנו, כי הנחילו שני 
עולמים העוה"ז והעוה"ב. וכשמעי את דברי 
האיש הזה לבי אמר לי עורה למה תישן, גם 

חידך אתה עשה כן שלח בא את בנך את י
הנ"ל לקדם רבינו  (התלמיד החביב לנצ"ח הי"ו)

ובטח עליו והוא  ,(מני"ר שיחל"א)הודינו והדרינו 
יעשה עמו כנימוס כאב את בן ירצה, ויתנהו 
תחת השגחתו שילמוד שם ש"ס ופוסקים, 
וכתב ולשון רוסיא שנה או שתים, עד שיוכל 
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לקבל מכתב תעודה ורשיון להיות מלמד 
קרימצאקים באין מפריע. לנערי בני ישראל ה

ובלי ספק כי על מצוה גדולה כזו להוציא 
ראוי להרביץ תורה  לאור גבר יאי"ר שיהיה

לרבים, אשר בלעדו תשתכח תורה ח"ו מפי 
 זרעם, יתאמץ ויתחזק להשתדל בכל עֹז וחפצו 

 יצליח בידו. 

 אמרתי אני אל לבי לאו אורח ארעא אך 
למיעל בלא בר, ונכון הדבר לשאול  
ות מאת אדמו"ר שיחל"א. ואם ירשני רש

לעשות כן, ואז אשלח אותו לפני הדרת 
קדשו. הנה כי כן אחת שאלתי מאת אדוני אל 
הנער הזה, אתפלל ואתחנן אל אדוני בעשר 

חלו"ת, ליתן מענה לשאלתי ובקשתי הנ"ל, 
היינו להודיעיני אם הרשות בידי לשלחו אל 
ן אדוני כי הוא ישגיח עליו. ואם אצטרך לית

עבורו שכר מזונו, בל ימנע טוב להודיעיני 
כמה צריך על שנה אחת. ועוד אם יש איזה 
דברים הנחוצים לי לידע ונעלמים ממני 
וגלוים לפני הדר"ג. וברוב ענותנותו וצדקתו 
ויושר לבבו נשענתי, ואקוה בחסדו לקבל 
ממנו תשובתו הרמתה יפה שעה אחת קודם, 

ה] ויבא ועם אדונינו הסלי"ר [=הסליחה רב
שכמ"ה. הכ"ד חירגא דיומא, אדם מוע"ט 
 להבל דמה, כורע ומשתחוה מול הדרת כבודו 

 הרמה, צעיר אנכי.  
 המכונה חח"מ הי"ו. חזקיאו מדיניחיים 

 

 

 קרנות צדיק. רב האי גאון. סבא תרוממנה 
קדישא. נודע למשגב לשם  

ד ה' מלא, עטרת תפארת ולתהלה, וכבו
 חיים חזקיאו מדיניישראל. כש"ת מו"ה 

 שליט"א. בעל מח"ס שדי חמד". ראב"ד 
 בעיה"ק חברון ת"ו.  

 שמועה כי באה, אשר נמצאו אנשים אל 
החפצים לכונן בעיר תהלתו בית ספר  

לילדי ישראל, דאבה נפשינו מאד. הן גלוי 
וידוע לכל הריסת הדת והשפלת כבוד התורה 

, שגרמו בתי הספר אשר בעוה"ר הצליח ר"ל
מעשה שטן לכונן פה עי"ק ושאר ערי ישראל 
זה כמה, והנם לקוץ מכאיב לבית ישראל, יען 
כי כל מטרתם היא להסיר את לב בני ישראל 

מאחרי ה', על פי פעלם אשר נראה בעליל, כי 
למורי התורה הקדושה ויסודי הדת ישליכו 

פיקו להשריש אחרי גיום, ורק בילדי נכרים יש
בלבות הרכות והתמימות, שֹרש ּפֹרה ראש 
ולענה. ובגדלם ילכו מדחי אל דחי, ואחריתם 
עדי אובד ר"ל. רבים חללים הפילה ההשכלה 
הכוזבה, ועצומים כל הרוגיה, וכבר ראינו 
למדי חניכי בית הספר יוצאים ללא תורה 
 וללא דרך ארץ, ריקים ופוחזים, והנם רעל 

 ח"ו.  נורא לכלל האומה 

 אחרי אשר השחיתו התעיבו עלילה, ועתה 
וכל חלקה טובה הכאיבו, לא העלימו  

עין גם מהעיר חברון הקדושה, לפרוש רשתם 
פח יקוש, ללכוד נפשות תמימות תנוקות של 
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בית רבן, ולהדיחם מעל ה' ר"ל. הה! מה 
נורא הדבר הזה, כי באתרא קדישא הדין 
אתרה דמריה ביתא, מריה דאברהם הוא 
אבינו מקבת צור חוצבנו, אשר שם נטע אהלו 
בתחילה, ושם שם לו חֹק ומשפט להעביר 
גילולים מן הארץ, במקום המקודש בקדושת 
מערת המכפלה, אוצר חמדתינו ישלטו ידי 
זרים לחלל קדשי שמים ולימודי ה'. ואולם 
שמחנו לשמוע כי רומעכ"ת שליט"א, מתאמץ 
 לעמוד בפרץ ולמחות בידם. אבל יודעים
אנחנו מעללי האנשים ההמה, אשר זה דרכם 
כסל למו, להוליך שולל את אחינו הישרים 
ולפתותם בחלקת לשונם, במשאות שוא 
ומדוחים, בפיהם שלום ידברו כי כוונתם רק 
לשם שמים וטובת ישראל הם דורשים, 
ומבטיחים כי בית ספרם יהי' בית נאמן 
לתלמוד תורה וכל לימודים דתיים, רק שמם 

עליו, ובאמת רק למען תפוש את אחינו יקרא 
הישרים בלבותם, יתכחשו וינכרו מעשיהם 
ומזימות זו חשבו אשר בקרבם ישימו ארבם, 
והיה, אם רק יצליח בידם להציג כף רגל 
ולתקוע יתד קטן ופשתה הצרעת ממארת על 
 פני כל הבית, ומים רבים לא יוכלו לכבות את 

 הבערה. 

 מעכ"ת, צדיק הננו בזה לחזק את לב רולכן 
כתמר יפרח, כי חלילה וחלילה, לא יאבה  

ולא ישמע אליהם כלל, ולא יתן להם חניה 
במחנהו, ואפילו אם חלילה נמצא בין צאן 
מרעיתו איזה קלי הדעת אשר סרו מהר 
ויאותו להם, הנה כי כן צדיק מושל ביראת 

אלקים, ובכח התורה הקדושה ושרביט הזהב 
ים להפר אשר בידו ישתמש בכל האמצע

עצתם ולקלקל מחשבתם הרעה אשר חשבו 
על היהודים. ומלאך ה' דוחה, למען יחלצון 
ידידיו. ונכון לבנו בטוח, כי גם ראשי עדתו 
שלומי אמוני ישראל, ילבשו עֹז ותעצומות, 
ויתמכו בידו מזה ומזה, והיה כאשר ירים 
משה ידו וגבר ישראל. וזכות אבותינו 

יהם אלף המגן, הקדושים ישיני מכפל יגן על
להעביר ממשלת זדון מן הארץ, והיה מחניך 
קדוש. ואנן מהכא, אחרי כי היה ה' אתנו, 
ואגדתינו על ארץ יסדה לחזק עמודי חנוך 
ילדי ישראל על ברכי התורה הק' בכל 

בג -מקומות מושבותיהם, לבל יתגאלו בפת
ומחריבנו מתאמצים  ההשכלות אשר מהרסינו

ה' צבאות. הנה  בהם לנטוע זמורת זר בכרם
כי כן בשם ה' נקום ונתעודד לחזק ידים רפות 
ולאמץ ברכים כושלות בכל מה דאפשר, והננו 
 נכונים לעזור ע"י רומעכ"ת בכל הדרוש, 

 ודורשי ה' לא יחסרו כל טוב.  

 חיים זאנענפעלדנאום יוסף 

 שרגא פייביל יעקאבזאהןנאום 

 זלמן הכהן רובין נאום

 זצ"ל בןיהודה ליב ב"ר ראונאום 

 

 אנחנו הח"מ, באנו בזה לחזק ולאמץ את גם 
כבוד הדר גאונו, על כל הדברים הכתובים  

מעלה מאת הרבנים יחיו. ותקותינו חזקה כי 
השי"ת יתן עֹז ותעצומות לכת"ר שליט"א 
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 לגדור פרצות ישראל, ויזכה לחזות בנעם ה' 
 וישועת ישראל.  

 

אליהו דוד , ונאום שמואל סלאנטנאום 
 נאוויץ תאומיםראבי

 אגרת ב:

 

 בעה"י. 

 לא נאמר בו כי טוב, ו"י לחדש מתן שיום 
 תורתינו, אוי ואבוי כ"י אכ"ל א"ת יעק"ב  

 .(תרס"ד)לפ"ק  

 בני גאוני ארץ, העומדים בפרץ נטורי רלכבוד 
קרתא קדישא, הרבנים הגדולים שרפי  

תרי צנתרי דדהבא  קֹדש הלולים, ועל צבאם
הגאונים הגדולים מרנן ורבנן עטרת תפארת 

יצ"ו ומר האד"ר  שמואל סאלאנטישראל מר 
יצ"ו, כולם אהובים כולם ברורים, מאירים 
 ומזהירים ידידי ה' וידידי נפשי, יאירו ויזריחו 

 לדור דורים כיר"א. [=כן יהי רצון אמן]. 

 לייכו מלכי ידידי גאוני וצדיקי ארץ עשלמא 
 שליט"א, ולשלום אין קץ.  

 א על לבבם הטהור, כי במכתבי זה נישימו 
הנני עומד לפניהם בפיק ברכים.  

בידים רועדות, בלב נשבר, בדמע עיני מכאב 
נפשי ולבבי, עד כי חלילה יש לומר למה לי 
חיים. שינתי נדדה מעיני, ואין כח בידי לאחוז 
בקן קולמסי, לתאר לפניהם גודל צערי. ואם 

לי באפשרות כעוף הפורח הייתי בא  היה
בעצמי לפני הדרת גאונם, ומבקש ומתחנן, 
נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי, חוסו ורחמו 
 רבותי על כבוד ה' ותורתו הקדושה, חוסו על 

 כבוד אבותינו הקדושים זיע"א.  

 ה אומר ומה אדבר, אין מלה מרבותי: 
בלשוני להציע יגוני. הנה את עיר  

ויתי למושב לי בבטחוני מנוחת אבוה"ק א
בהשי"ת, אשר בה אוכל לבלות ימי חיי זקנתי 
על התורה והעבודה במנוחה בלי מפריע. והן 
בעוון השטן מרקד ויבא מלאך המשחית 

(האיסקולאס)הממונה על בתי האון 
 ויפריע את  1

 מנוחתי. 

 אבוי, לקול השמועה הרעה תסמר בשרי, ואוי 
כי השיגו פה ידיעה מהמנהל בתי הספד  

כי  של הליאנסה [=אליאנס] שבירושת"ו,
בהשתדלותו לבקשת מחריבי קרתא קדישא 
ומפריעי שלום עיקות"ו מעשה שטן הצליח 
בידו ונתקבלה בקשתו בהליאנסה, ובר"ח 

 בעיר מנוחת אבוה"ק  )(הנ"לאלול תפתח הרעה 
 ח"ו.  

 רעה הזאת אשר הרנינה לבבות הובשורה 
אנשי העיר אשר אותה הם  

מבקשים, הדאיבה מאד את לבבי, דיכאה 
לעפר נפשי, ולא אדע מנוחה לנפשי וראשי 
עלי כגלגל, קלני מראשי קלני מזרועי, 
וארכובותי דא לדא נקשן, ושאר כל הגוף לא 

אנחה השוברת פלט עד כי לא נשאר בי כח מ
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כל גופי החלש. אוי לי כי באתי אל העיר 
הקֹדש הלזו לראות כבלע את הקודש, ותחת 
אשר קויתי שתבנה ותכונן על ידי בעה"י, 
ותהי להיפך. איככה אוכל וראיתי חרבן גדול 
כזה, ובמקום אשרי העם איכה יועם, ובמקום 
ישמחו השמים יקוננו מר כפלים, אוי לעינים 

י ורבותי, בתֹם לבבי אשר שכך רואות. מור
נמס בקרבי כמים, אגיד לפני הדרת גאונם כי 

לפניהם אנכי  -חדל כח הנני, ולפניהם, הן 
מגלה טפח מצערי, והן את הדרת גאונם 
בחרתי להיות לי ולעיר בתי אבוה"ק זי"ע, 
למלאכים מושיעים בעת צרותינו, עת צרה, 
היא ליעקב, ועליהם אטיל גודא רבא, ועליהם 

ה להתאמץ ולהתגבר יפה שעה אחת המצו
קודם, ולקדם את פני הרעה אשר אויבינו 
 ואויבי קדושתינו ימתיקו סוד להשריש 

 בקרבנו ח"ו. 

 ש קנאת ה' צבאות וקנאת כבוד אברגש 
תורתינו הקדושה, אשר רק היא חיינו  

ואורך ימינו, חזקו ואמצו ותנו כבוד לה' אלקי 
רדת ישראל להציל את עיר בתי אבותינו מ

שחת, ואנכי אין כֹחי אלא בפי להציע הדבר 
לפני כסא כתר"ה, והן עליהם לשאת העבודה 
הקדושה אשר לפניהם היום, כי כחח"מ 
הרואה את הנולד רואה אנוכי היום את מעמד 
ומצב הרע אשר יצמח מזה, ואם חלילה 
תעשנה ידיהם תושיה ואין ביד יכלתי לתקן. 

בהם כי אחרי אשר הגדתי ברבים והתרתי 
שאסתלק מהרבנות, ושאודיע ברבים כי לאשר 
יסדו להם איסקולה נגד רצוני, עזבתי את 

משרתי למען לא אהיה נותן יד לפושעים, 
וחשבתי שבזה ישובו מדרכם הרעה. הנה 
לדאבון לבי נודע לי כי כבר העיזו מהם 
להגיד בחוצות כי האישקולה חביבה להם 

חמתי מהרבנות שלי, ואנכי חזרתי ואמרתי כי נ
(כי אז יהא נקל להם לעשות מגמתם מדברי הראשונים 

, ולא כי אנכי רבכם אשר קבלתם אותי חלילה)
מדעתכם, וביד חזקה אמלוך עליכם בדבד 
הנוגע לחיזוק דת קדשינו בעצם הרוחני, לא 
לכבודי ולא לכבוד בית אבי, והן לכבוד ה' 
ותורתו הקדושה ולכבוד אבותינו הקדושים 

את הרשע לנעוץ צפרניו זי"ע, ולא אניח 
הטמאות במקום משכן צדק, משכנות הרועים 
אבותינו הקדושים. בכל זאת לא שבו מדרכם 
הרעה ועשו במחשך מעשיהם, עם הסרסור 

עד אשר השיגו את אשר יזמו. יראה  לעבירה,
ה' ויחוס על קדושת שמו ותורתו הקדושה 
ויופיע רוח גבורה רוח קדושה לעורר רגש 

יראי ה', ובפרט בלבבות היהדות בלב כל 
 גאוני וצדיקי דורינו שיחל"א, וכשופר ארים 

 קולי לאמר: מי לה' אלי!  

 בותי התאספו וקראו עצרה, התכנסו ראנא 
לשם שמים, לצאת  כנסיה שהיא 

למלחמת מצוה קנאת ה' צבאות ותורתו 
הקדושה שלא יתחלל ח"ו. עוצו עצה ועשו 
חיל בחכמה וגבורה. ואלהי אבותינו 

ושים, אברהם יצחק ויעקב בעזרתכם הקד
ויצליח חפצכם בידכם, ולא יתן המשחית 
לבא אל בתי אבותינו. וזכות אבותינו 

י "הקדושים תגן בעדכם שתתגלגל זכות ע
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זכאים שכמותכם ירבו בישראל, להרים קרן 
התורה והעבודה ולהרים קרן ישראל, ובדבר 

 כולנו תחזינה  ויחדזה תאריכו ימים ושנים, 
 ו בשוב ה' את שיבת ציון בביאת משיחנו עינינ

 ב"ב.  

 דידם עז ואוהבם מלב ומנפש יכעתירת 

ומוקירם כרוב ערכם ומשתחוה מול הדרת 
ה' כהרף עין, ע"י  קדושתם, ומצפה לישועת

 יריאיו וצדיקיו, כותב וחותם בדמע, עין במר 
 תבכה בלב נשבר ונדכה.             

 נה חח"ם המכו יים חזקיאו מדיניחהצב"י 
 הי"ו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 קובץ בית יוסף
 ירחון תורני לפרסום מאמרים בענייני הלכה אקטואלים

להבין ולהשכיל –שע"י המרכז למורשת מרן   
 

 
 בתי מדרש וכדו', 

 המעוניינים להתאגד בקבוצות, 
  ולהצטרף למעגל המנויים של קובץ בית יוסף במחיר מוזל 

₪],  100, במקום גליונות) 6(למנוי חצי שנתי ₪  80[  
נים ליצור עמנו קשר במספר:מוזמ  

בצהריים. 3-ל 1.30בין השעות  052-7156775   
@7156775 gmail.com   או בדוא"ל: 

  [מותנה בהצטרפות של לפחות עשרה מנויים]
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 � י' כז ס �

לםת 
םחכל כ 

 שאלה:
 ט"א,שלייצחק יוסף הראש"ל הגאון רבינו לכב' 

 לדעת מה הדין באברך שלא הגיע לכולל במעט הימים של חודש תשרי שבהם רצינו 
 לומדים, מחמת שיצא להסתחר במכירת ארבעת המינים, וכעת דורש הוא את  

 המלגה של חודש תשרי בניכוי הימים שבהם לא היה.  
 מי לא תקבל גם על י -מחמת שלא היית באותם ימים שבהם למדו  -הכולל טוען ראש 
חופשת בין הזמנים, שכן המנהג שנהגו לשלם גם על ימי בין הזמנים למרות שבהם  

לא לומדים בכולל הוא רק למי שלמד בכולל את הימים שטרם החופשה, ולא למי שלא 
יבת, אלא רצון האברך יהיה כלל בכולל מאחר ולא היה כאן אונס מחלה או יציאה מחו

אם היו לומדים אחרי יום הכיפורים עד חג לעסוק לפרנסתו. ומה גם, שוודאי שגם 
 הסוכות גם לא היה מגיע לכולל, וא"כ חצי מהחודש לא היה מגיע אם לא החופשה, ומה 

 ההיגיון לשלם על ימי החופשה למי שלא מגיע ללמוד בימי הלימודים?  
 לגה, אולם ימי החופשה בין כה וכה לא יטוען האברך, מה שלא הייתי שינכו לי מהממאידך 

 הייתי אמור להיות בכולל, וא"כ למה אגרע משאר האברכים. ורצינו לדעת היאך  
 שורת הדין נוטה. 

 בברכה,  
 , נתיבות.דוד איפרגן

 תשובה: 
 בעיקר חיוב הראש כולל לשלם לאברכיהנה 

 ובנצח (סי' יט) הכולל, עיין בספר כסא משפט 
שכתבו דאין לו חיוב מחמת דין (סי' נב) ישראל 

  

 שאלות הנשלחות למערכת, ועליהם משיב מו"ר הראשון לציון 
שליט"א,  יצחק יוסףמרן עמוד ההוראה הגאון רבי   

בעל הילקו"יהרב הראשי לישראל ו  

ו"ת הראשון לציוןןש  
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פועלים, כיון שהם לומדים לעצמם, שכירות 
ואינם עושים מלאכה בעבור בעל הבית. 
ועי"ל דאי"ז דומה למלאכה שיש בה דין 
ממון, מחמת שרגילים לשלם ע"ז ממון, 
משא"כ לענין לימוד תורה, וממילא אינו 
מחייב את בעה"ב בתשלום, אלא הרי הוא 
רשאי לקבוע את הכללים בעצמו, ואינו 

הג המדינה. אכן בשו"ת מחויב ללכת אחר מנ
כ' דמי שנעשה מייסד (ח"ח סי' שטו) שבט הלוי 

או ראש כולל, ומקבל ע"ז תמיכה ממקומות 
שונים וגם מחיתו ופרנסתו מזה, ובוחר לו 
אנשי כולל הנראים לו ראוים שישבו עה"ת 
לפי סדר הלימוד והזמן, ועל ידם נתקיים 
המוסד, הרי הם נדונים כפועלים שאי אפשר 

משכורתם כשאין מוצאים לשכור  להפסיק
למקום אחר, אם לא ע"י פשיעה מצד בן 
הכולל עצמו שלא עמד בהתחייבות שלו. 

דלומדי (חו"מ סי' קלה) וכ"כ כיו"ב בשו"ת חת"ס 
 (סי' רנג תורה לע"נ הוי כפועל. והובא בפת"ש 

 ע"ש.ס"ק יג).  

 שלפי דברי השבט הלוי אין ראש ומסתברא 
צמו את הכולל יכול לקבוע בע 

התנאים לתשלום האברכים, אלא הדבר תלוי 
במנהג המדינה במסגרות הכוללים, או 
בהסכם שחתמו ביניהם בתחילת הלימודים. 
וא"כ בנ"ד שהאברך נעדר מהכולל לכמה 
ימים, והרי זה דבר המצוי בין האברכים 
שנעדרים לעיתים כמה ימים מהכולל, אם זה 

[ואין  לצורך נופש או לצורך שיפוצים וכיו"ב,
אנו נכנסים לדיון אם האברך עשה כשורה 
במה שהלך לעבוד על חשבון הלימודים 
בכולל], אין באפשרות הראש כולל לקצץ לו 
את המשכורת על כל החודש, אלא ישלם לו 
כפי המקובל על ימי בין הזמנים, ויוריד לו על 
הימים שלא נכח בכולל. ומכל מקום הראש 

ינו מעוניין כולל יכול לומר לאברך שהוא א
שימשיך בלימודים אצלו, מאחר שיצא לעבוד 
על חשבון הסדרים, וכפי שמקובל בכל מקום 
 שיש בסמכות הראש כולל להפסיק את 

 לימודי האברך בכולל, משיקולים ענינים.  

 

 �  חי' כס �


 

 שאלה:
 מרן הראשון לציון שליט"א,לכבוד 
 שבחורי ישיבות רפ)  '(ח"ד עמוהאור לציון  קמד) '(חזו"ע חנוכה עמדעת מרן רבינו הגדול זיע"א ידועה 

 שהוריהם מדליקים עליהם בביתם נר חנוכה, פטורים מהדלקה בישיבה, ואם הם  
 מדליקים בישיבה, אין להם לברך.  
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 השאלה בבחור ישיבה שהוריו הלכו להתארח במקום אחר, וממילא לא מדליקים ת ונשאל
 בביתם, ויוצאים י"ח בהדלקתו של בעל הבית, האם על הבן להדליק נרות בישיבה בברכה? 

 לדעת מה דעתו של מרן שליט"א בנידון דידן, כי הוא דבר המצוי.אשמח 
 בברכה,

 , מודיעין עיליתיואב דהן

  תשובה:
 לקוט יוסף הל' חנוכה עמ' קנו והלאה יבספר 
כתב כמה טעמים לפטור את בחורי  

הישיבה מהדלקת נרות חנוכה, משום 
שנפטרים בהדלקת ההורים, או מכיון 
שהדלקת הנרות בחדר האוכל פוטרת את כל 
הבחורים בישיבה. או בהדלקה שבבית 
המדרש. או בהדלקה בבית ראש הישיבה. 

 יקים בביתם, ולפ"ז גם כשההורים אינם מדל
 הבחורים אינם צריכים להדליק.  

 
 
 

 לדון עוד דמה שהוריו יוצאים ידי חובה ויש 
היכן שמתארחים, הרי זה ג"כ פוטר את הבן 
שנמצא בישיבה, שהוא סמוך על שולחנם, 
 ולא חל עליו מעיקרא חיוב הדלקה 

 בפני עצמו].  
 שכתבנו בילקוט יוסף הל' חנוכה עמ' ומה 

שיבה שהוריו גרים בחו"ל קסא דבחור י 
ומדליקין יותר מאוחר ממנו, רשאי להדליק 
 בברכה. מיירי באופן שמדליק לפני ההדלקה 

 בישיבה.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

אלות למדור זה ניתן לשלוח למערכת:ש  
.ליםקומת קרקע ירוש 14הרב בלוי רחוב   

 נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל".
  (לאחר השליחה נא לוודא טלפונית שהגיע). 02-9929972 פקס:

7156775@gmail.com   א"ל::דו  
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 ב חשון תשע"ז כ בס"ד, 

 הזמן שהרבנים בישראל מרגישים שיש הגיע 
, להם "אבא" ברבנות הראשית לישראל 

הרבנים  שנלחם את מלחמתה של תורה, ושל 
  ומודים ומעריכים ומחזקים את בישראל,

 הראשון לציון על עמידתו האיתנה.  
 הרב ראשי לישראל ציון והרב הלהראשון 
ומבקש  ,יצחק יוסף מתייצב בחזית           

בצעד חריג להצטרף בעצמו כמשיב לעתירת 
 מ אייל קרים "מפלגת מרצ נגד מינוי הרב אל

 ל. "לרב הראשי לצה              
 שראל ורבני ישראל עומדים היום י"תורת 
ומחובתי מתוקף תפקידי  ,למשפט 

ם פה", אומר כרב הראשי לישראל לשמש לה
הרב יוסף. "מטרת העתירה היא להטיל 
 צנזורה על תורת ישראל, צנזורה שהוטלה 

 בתקופות אפילות שעבר העם היהודי".  
 בג"ץ כותב הרב יצחק יוסף, כי לבבקשתו 
משמש פה לכלל רבני "הוא  

ישראל באשר הם. העותרים מבקשים 
בעתירתם לסתום את פיותיהם של רבני 

למנוע מרבנים באשר הם ישראל, בדרישתם 
 להמשיך את מסורת ישראל משך אלפי שנים 

 . "וללמד תורה לעם ישראל 

 שראל איננה יכולה להשתנות, ודאי י''תורת 
שרבנים אינם רשאים בשום מצב  

לשנות אפילו אות מהתורה כפי שנמסרה לנו 
 בהר סיני, בתורה שבכתב ובתורה שבעל 

 . "פה 

 ור להצטרף ראשי הספרדי מבקש כאמההרב 
להגן על חירותם "כמשיב לעתירה כדי  

 של רבני ישראל למלא את שליחותם 
 . "התורנית 

 דרישת השופטים מהרב קרים לחזור לבנוגע 
בו מפסיקה הלכתית שפרסם בעבר  

עסקינן בדרישה מרב לחזור "כותב הרב יוסף, 
 יד)-(כא, יבו מדברים שציטט מחומש דברים 

ידיו, ברי כי אין במסגרת הסבר הפרשה לתלמ
מדובר בפסיקה אקטואלית, וברי כי הניסיון 
ליחס לרבנים היתרים מגונים כפי התמונה 
המעוותת שהוצגה לציבור, הינו ניסיון עקיף 
 לסתום את פיותיהם של רבנים באמתלות 

 . "שונות                     

 שראל ממנה מתקיים עם ישראל י''תורת 
ים, היא אלפי שנים, היא תורת חי 

התורה המוסרית ביותר בעולם, היא איננה 
זקוקה להגנת המבקש ולא להגנתו של איש, 
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 רק מכוחה של תורת ישראל אנו יושבים כאן 
 בארצנו, מכוחה שרדנו אלפי שנים.  

 אותם עותרים להרפות את ידיהם מ''מצופה 
ולהניח לנו רבני ישראל לקיים  

 וללמד את תורת ישראל, ובכך להמשיך את
מסורת קיומו של העם, תקיפה של מי 
 שעוסקים במלאכת קודש זו, כמוה ככריתת 

 . "הענף עליו יושב עם ישראל כולו 
 צ, "וסף מוסיף לתקוף את מפלגת מריהרב 
בעתירתם מבקשים העותרים לקבוע " 

תקדים מסוכן לפיו תורת ישראל ניתנת 
לביקורת, תכניה עלולים להיות מצונזרים 

ן כפי שהוא נראה בעיניהם, בהתאם לרוח הזמ
אינני מעוניין ואינני רוצה לציין באלו תקופות 
עמדה תורת ישראל למבחנה של צנזורה, זוהי 
התקפה על רבני ישראל, וחמור מכך על תורת 
 ישראל, לכך לא יכול בית המשפט הנכבד 

 לתת יד.  

 ונה אל בית המשפט בשם כלל רבני פ''אני 
הצורך ישראל באשר הם, למנוע את  

מרבנים להתנצל, להסביר או לפרש דברים 
אחרת ממה שנכתב בתורת ישראל, רבני 
 ישראל ממלאים נאמנה את שליחותם, יש 

 לחזקם ולעודדם.  
 י, כי כבוד בית המשפט העליון של ל''ברי 

מדינת ישראל, מדינת העם היהודי, לא  
יתן את ידו לפגיעה ברבני ישראל ובתורת 

בקשתי מבית המשפט  ישראל. לאור האמור,
לדחות על הסף את העתירה, ולקבוע כי 
לרבנים ניתנת החירות הן מצד חופש הדת 
 והן מצד החופש הדעת ללמד את תורת 

 ישראל לעם ישראל'', כתב הראשון לציון.  
 תודה  -רבני ישראל ורבני ההתיישבות בשם 

 ונזכה להיות במחיצתו  רבה והערכה  
 אלראות פני גואל צדק בב" 

 הרב יוסף שלוש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גמ"ח להשאלת ספרי מרן
להבין ולהשכיל –שע"י המרכז למורשת מרן   

 לישיבה בדרום הארץ 
 דרושים בתרומה כל ספרי מרן.
 ניתן להקדיש לעילוי נשמת ולהבדיל לרפואה, להצלחה וכדו'

בצהריים. 3-ל 1.30בין השעות  052-7156775לפרטים ניתן לפנות למספר:  
7156775 @gmail.com "ל: או בדוא    
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שליט"א,  ראובן זכאיםכהסכמה לתשובת תלמידו הרה"ג הרב 
ב מרן עמוד ההוראה שליט"א:כת  

 [את תשובת הרה"ג ר' ראובן זכאים, ניתן לראות בעמוד הבא].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פסק הלכה
 ממרן עמוד ההוראה, הראשון לציון והרב הראשי לישראל 

שליט"איצחק יוסף  הגאון רבינו  
 אודות הכתובות שנשרפו בגל השריפות האחרון 

יוסףף פסק הלכה בענין הכתובות שנשרפו בגל השריפות האחרון  ית  ב  
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 בס"ד. כז מרחשון תשע"ז

 -דחוף-
 כבוד מרנא ורבנא הראשון לציוןלהוד 

  יצחק יוסףרבינו , לדארעא דישראומרא 
 שליט"א 

 אחדשה"ט,
 כאשר יד ה' נגעה ברבים מאחב"י אשר הנה 
ביתם נהפך למאכולת אש, באו לפנינו  

אנשים אשר כתובתם נשרפה כליל, ונפשם 
לשאו'ל הגיעה אם חייבים באופן בהול 
לערוך כתובה דאירכסא. שלא יהיו בכלל 
האיסור לשהות עם נשותיהם בלא כתובה. 

כמה מועצות דתיות ואירגון הרבנים כמו כן ב
"בנועם" התקבלו שאלות כאלה לעשרות 
 ולמאות, וביקשוני לקרב הדברים לפני מי 

 שגדול הוא ניהו כת"ר, כי מי כמוהו מורה. 
 בעבר נשאתי ונתתי בענין אחרי הסופות והנה 

בארה"ב, והעלתה ידי יד כהה לסמוך  
בשעת הדחק כעין זו על ההעתק המונח 

, דאף דאיכא בזה עיכולי ופשורי, ברבנות
בכה"ג דשעת הדחק היא והאנשים מבוהלים 
סחופים ודחופים כציפור נודדת מן קינה. מה 
גם והחוש מעיד על זה כי בלא"ה לא ישמעו 
לנו להיפרד מעל נשותיהם עד יכתבו עבורן 
כתובה דאירכסא, וחלילה להוציא לעז על 

ה שע ,ישראל ולהשוות בעי' כבעי' זנות ח"ו

שיש על מי לסמוך. ובר מן דין והלא 
בסמיכות דעתא דאיתתא תליא מילתא, ונשי 
 דלאו דינא גמירי סמכה וסמכה דעתייהו על 

 ההעתק. 

 הלין חזו לאיצטרופי למה שפסק הרמ"א וכל 
ע"ד מרן השלחן ערוך אבן העזר הלכות  

וז"ל, ועיין לקמן סי'  )סימן סו סעיף ג(כתובות 
גרשין רק מרצון האשה, קעז, דבמקום שאין מ

אין צריך לכתוב כתובה, אם כן בזמן הזה 
במדינות אלו, שאין מגרשין בעל כרחה של 
אשה משום חרם רבינו גרשום, וכמו שיתבאר 
 לקמן סימן קיט, היה אפשר להקל בכתיבת 

 הכתובה, אבל אין המנהג כן ואין לשנות. 

 הרמ"א מזכיר בסו"ד, מה דאיתא להלן הנה 
, דהואיל ולא יוכל שלחה כל לגבי אונס 

ימיו אלא לרצונה, א"צ לכתוב לה כתובה. 
דלפ"ז יש דעה שא"צ היום כלל לכתוב 
 כתובה, ממילא היה מקום להקל בזה, עכ"פ 

 (ויעוי' בח"מ מה שהעביר).בכתובה שאבדה  

 אף שהרמ"א לא פסק כן בסכינא חריפא, ועל 
אלא כתב בלשון "היה אפשר להקל",  

ן המנהג כן, הנה לשונו מורה וגם סיים שאי
אין צריך לכתוב שכ"ז כתב כנגד הדעה ש

ב כתובה דאירכסא, מאחר כלל. אכן אם לכתו
שכתב כתב לה בעבר שמא עדיף טפי, ובודאי 
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 דעכ"פ חזי לאיצטרפוי לסוברים שיש 
 לסמוך על ההעתק המונח ברבנות. 

 הארכתי, רק לקצר אני צריך, שלא ובתשו' 
 .לגזול מזמנו היקר 

 אציין בפני רו"מ, כי הנחיצות רבה ולסיום 
עד מאד, משום שכמה לבלרים  

באתרים חרדים מיהרו לכתוב בורות מופלגת 
כי אסור לשהות עם הנשים עד לכתיבת 
כתובה חדשה. ויש שציטטו מהרב שטרנבוך 

(ואולי שאין לסמוך על ההעתק המונח ברבנות. 

שמונח בביד"צ בגלל יחסו הידוע לרבנות, או אולי אף במה 

ויש למהר יפה שעה אחת קודם שלהם זו דעתו), 
להודיע לציבור כי אכן טוב וראוי לכתוב 

 כתובה דאירכסא אך אין הדבר בהול כל כך 
 ואינם חיים באיסור ח"ו.            

 החותם בקידה קמיה הדר"ג
 זכאיםראובן א. 

 נ.ב.
 הטוב מרובה לכת"ר על שזיכתני הכרת 

ו בשיעוריו להיות נטפל אלי 
האחרונים בעיר בני ברק, והרבה תועלת 
רוחנית הייתה לי בזה, וחדאי נפשאי, ועיני 
נשואות לשמיא כי נזכה עוד כהנה וכהנה 
 לשמשו ולאחוז בשולי גלימתו עוד רבות 

 בשנים. 
 
 

 
 

 הלימוד היומי בתורת מרן
  מסלול הלימוד:

ה, לפי סדר זצוקללה" עובדיה יוסףהלכות מספריו של מרן פוסק הדור רבינו  4בכל יום נלמדים 
.והעולם "לוח הלימוד היומי", ובסיום כל ספר מתקיים מבחן במוקדי המבחנים ברחבי הארץ  

079-9165000להצטרפות והרשמה:   
 לפתיחת מוקד מבחנים באזורכם, ותרומות להחזקת הסניפים:

בצהריים. 3-ל 1.30בין השעות  052-7156775   
 

לכתובת: לקבלת "לוח הלימוד היומי" במייל, שלחו הודעה  
7156775 @gmail.com 

 הזוכים בהגרלה האחרונה על ספר חזו"ע סוכות הם:

, סניף "כולל יסודי התורה", ירושלים.רדכי מאיר רחמיםמ ה"ה :₪) 250( במקום הראלון  

, סניף "תל ציון"למואל ללום יונהה"ה : ₪) 150( במקום הלני  

ציון", סניף "תל אברהם כהןה"ה : ₪) 50(כ"א  במקום הללילי  

, סניף "מבקשי תורה" אשדודמרדכי לויוה"ה   

יוסףף פסק הלכה בענין הכתובות שנשרפו בגל השריפות האחרון  ית  ב  
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 ג חשון תשע"זיב"ה. 

 בן ציון הרב הגאון מעוז ומגדול רבי לכבוד 
 שליט"א קוק 

 שלום רב,
 פעמים שהמטוסים שלנו טסים מעל כידוע, 

 בית הקברות כאן בארץ, בחולון, ויש 
כהנים במטוס, נשאלנו האם מותר לכהן 
 להכנס במטוס, אשר בדרך טיסתו אפשר 

 שיעבור מעל בית קברות.  
 מותר לכהנים לטוס במטוס, אשר תשובה: 

בדרך טיסתו עובר מעל בית קברות.  
והדין כן בין לספרדים בין לאשכנזים, וכך 
 הורו כמה מגדולי חכמי אשכנז, כאשר נבאר 

 בס"ד:  
 : א. שהרי נחלקו הפוסקים אם לזהוהטעם 
כהן הנכנס לתוך תיבה ואנשים  

אחרים מרימים את התיבה ומעבירים אותה 
 מעל בית הקברות, אם חוצץ מפני הטומאה 

 ושרי, או לא. 
 ועוד נחלקו הפוסקים, שיש אומרים ב. 

שבזמנינו שהכהנים בלאו הכי טמאי 
מתים, אין להם איסור להטמאות למת. ואע"פ 

 בודאי אינה כן, אבל חזי לאצטרופי שההלכה 
 סברתם לעוד ספיקות. 

 עוד יש לצרף כאן סברת האחרונים, דהא ג. 
דאהל זרוק לא חשיב אהל, היינו כשאין  

בין הטומאה והשידה או התיבה פותח טפח, 
דמקרי טומאה רצוצה שבוקעת ועולה עד 
לרקיע, אבל אם יש פותח טפח ביניהם חשיב 

 נס לתוכו ולהאהיל על אהל, ומותר לכהן להכ
 טומאה.  

 ועוד יש לצרף סברת האומרים דדוקא ד. 
במאהיל על המת עצמו הוא דלא חשיב  

אהל, כשהוא אהל זרוק, אבל כל שמאהיל על 
אהל המת, אף אהל זרוק חשיב אהל, ונסיעת 
המטוס על הקברות לא הוי אלא על אהל 
 המת, ולא על המת עצמו, בודאי שאף אהל 

 אהל.  זרוק חשיב 
 אמרו, הנכנס לארץ  (ל:)בגמ' עירובין והנה 

העמים בשידה תיבה ומגדל, רבי  
מטמא, ור' יוסי בר' יהודה מטהר, מ"ט דרבי, 

, לאו שמיה אהל המיטלטל)( קסבר אהל זרוק
אהל, ור' יוסי בר יהודה סבר אוהל זרוק 

(פרק יא מהלכות טומאת מת שמיה אוהל. והרמב"ם 

 בית ועד לחכמים 
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לאו שמיה אהל, ולכן  פסק, דאוהל זרוק ה"ה)
הנכנס לארץ העכו"ם בשידה תיבה ומגדל 

 טמא, שאהל זרוק אינו קרוי  ,הפורחין באויר
 . (בעירובין ל:)וכן דעת רוב הראשונים אהל.  

  (פ"ג דעירובין עמ' מג)בפסקי הריא"ז אולם 
מבואר, ששידה תיבה ומגדל חוצצים  

מפני הטומאה. וכ"כ הרשב"א בספר עבודת 
. ואמנם ית נתיבות שער ה סעיף טו)(בהקודש 

פסק כרבי,  (ל:)הרשב"א עצמו בעירובין 
דאהל זרוק לאו שמיה אהל, שהלכה כרבי 
 מחבירו. ע"ש. והלכה כרוב הפוסקים 

 להחמיר. 
 (ח"א סי' פה, וח"ב סי' בשו"ת שבות יעקב אולם 

כתב, דמוכח מדברי הרמב"ם  צח) 
דמדאורייתא אהל זרוק שמיה אהל, ורק 

נן לאו שמיה אהל. ע"ש. וכ"כ בפני מדרב
דמה"ת שמיה אהל. ע"ש. וכן  (סוכה כא.)יהושע 

, (בית מלוא דף צט.)כתבו בספר שער הזקנים 
 , ובספר פתח (פ"ו מהלכות עירובין הי"ז)והקובץ 

 . (כלל ג סי' י)האהל  
 שכהן הטס במטוס מעל בית קברות, נמצא 

דינו כעובר בשידה תיבה ומגדל מעל  
רות, דמה"ת אינו טמא, ורק מדרבנן בית קב

 לחומרא בעלמא טמא. ולדעת הריא"ז 
 והרשב"א גם מדרבנן אינו טמא. 
 שהוא מדרבנן יש לצרף כאן כמה וכיון 
(פ"ה צירופים להקל, דהנה הראב"ד  

כתב: כהנים בזמן הזה טמאי  מהלכות נזירות הט"ז)
 מת הם, ואין עליהם עוד חיוב טומאה, 

 הביא ראיה. עכ"ל. והמחייבם עליו ל 

 כהן שמתו לו אחד משבעה קרוביו, והנה 
נודע שנטמא לקרוביו, כנאמר בתורה,  

ולאחותו יטמא. ונחלקו הראשונים אם יכול 
להטמאות לקרוביו גם כשנטמא למת אחר 
שאינו מקרוביו, או לא. שדעת ר"ת כר"ע 

, שכהן שנטמא טז)-(פ"ד הט"ובאבל רבתי 
אחר בו ביום לקרוביו, וחזר ונטמא למת 

פטור, ומותר לכהן להכניס מתו לקוברו בבית 
, (פ"ב דאבל הט"ו)הקברות, אבל הרמב"ם 

הרמב"ן, והרא"ש, העלו דלא כר"ת, וכתבו 
שמשפחות כהנים עושים שכונת קברות 
שלהם בסוף בית הקברות, ומי שמת לו מת 
קובר בסוף השכונה, כדי שלא יטמא בקברות 

 שכן הלכה. ודלא  )(סי' שעגאחרים. וכתב הב"י 
 כר"ת דהוי יחידאה.  

 שהכנה"ג כתב, שמרן לא ראה דברי אלא 
הארחות חיים שדעתו כר"ת, ואילו  

 ראהו היה רואה כמה רבוותא קמאי שעומדים 
 כסברת ר"ת. וכ"ד הראב"ד.  

 לדידן דנקטינן כדעת מרן הש"ע, ולכאורה 
 אסור לכהן להיטמא לאחד  

 ים אחרים.משבעה קרוביו אם יש שם מת 

 , כתב, שהמנהג (שם ס"ק כג)בשלחן גבוה אולם 
פשוט בירושלים ובסאלוניקי ובכל  

הערים ששמענו שמעם, שהכהנים קוברים 
מתיהם בכל אשר ימצא להם, והכהן נכנס אף 
בבין הקברות, וה"ט דכיון דהאידנא אף 
הכהנים טמאי מתים, ואין לנו אפר פרה 

להקפיד  להזות על הטמאים, לפיכך אין לכהן
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 על כך, דמה לי טומאת ערב מה לי טומאת 
 שבעה. ע"כ.  

 הביא הגאון בעל שואל ומשיב בספר וכן 
 (סי' שסט עמ' רפג.)דברי שאול ויוסף דעת  

ולדעתו לא נחלקו הרמב"ם והראב"ד [הנ"ל] 
אלא על זמן שהיה להם אפר פרה, אבל 
בזה"ז שאין לנו אפר פרה, והוא טמא, לעולם 

(פ"ג ה. ע"ש. ולפי מ"ש המל"מ אין נפ"מ בז

שעל פי דברי הראב"ד אין שום  מהלכות אבל)
 איסור לכהנים בזמן הזה להטמאות למת, אתי 

 שפיר המנהג.  
 כתב, דמה שחשב המל"מ  (מצוה רסג)ובמנ"ח 

שהראב"ד יחידאה, לא ראה שמצאנו  
לו חבר, הוא ר"ת, שהיה מגדולי רבותינו 

רי"ף הביא הצרפתים, ובשלטי הגבורים על ה
שגם בה"ג פסק כר"ת. ואף שהרא"ש כתב, 
שלאחר אותו יום שנטמא לדברי הכל חייב, 
שהרי מוסיף על ימי טומאה, מ"מ י"ל שזהו 
רק בזמנם שהיה להם אפר פרה, אבל האידנא 
דאין לנו אפר פרה, הרי הוא מחולל ועומד, 
ולעולם ר"ת ס"ל כהראב"ד. וסיים, וכבר 

"אין הכהנים  כתבתי שלדעת הראב"ד ור"ת
 מוזהרים על הטומאה, כיון שהם מחוללים 

 ועומדים".  
 כתב,  (סי' יח)בשו"ת הגאון רעק"א מה"ת גם 

 שלדעת הראב"ד אפילו איסור דרבנן ליכא.  
 , כתב שאף (פ"ז דנזיר ה"א)בשיורי קרבן ואמנם 
להראב"ד איסורא דרבנן מיהא איכא.  

"ד. בשם הראב (מכות כא.)וכ"כ להדיא הרמב"ן 
(יו"ד וכן מבואר בדברי הנו"ב בדגול מרבבה 

 (חיו"ד . וכן משמע בשו"ת אג"מ סי' שעב ס"ב)

 .סימן רל ענף ב) 
 שיש בדבר איסור מדרבנן מיהא, כתב ואף 

שיש לצרף דעת  (ס"ס שעב)בדגול מרבבה  
הראב"ד להקל בספק ספיקא. וכן כתבו 

, ובנוה שלום (או"ח סי' שמג סק"ב)הישועות יעקב 
 ובשו"ת אהלי יצחק הכהן  (א"ח סי' שיא)לאל שו

 . (חיו"ד סי' לג) 
 ין כאן אלא אי"ל שמכיון שי"א שכ"פ ע

איסור דרבנן, אפשר שבשידה תיבה  
ומגדל, שחוצצים מה"ת, ורק מדרבנן אינם 
חוצצים, בכהנים בזה"ז שרי. בפרט אם נצרף 

(אהלות פ"ח אות לזה מ"ש הרב תפארת ישראל 

רינן אהל זרוק היינו אהל , ונ"ל דהא דאמי)
המטלטל, לא שמיה אהל, היינו רק לענין 
שיחשב כאילו האהל סתום מכל צד, ושהאדם 
מופרד בתוכו מאויר ארץ העמים המקיפו 
מכל צד, אלא אויר האהל המטלטל בטל 
לגבי האויר המקיפו ונחשב האויר שבתוכו 
כשאר אויר חו"ל, ונמצא שנכנס לאויר ארץ 

לענין שתהיה השידה  העמים ונטמא. אבל
נחשבת כמחיצה לחצוץ בין הטומאה לטהרה, 
 ואפילו אם יש בה נקבים, כל שאין בה נקב 

 טפח על טפח שפיר חוצצת. ע"כ. 
 כתב,  (סוכה דף כא.)הגאון מגור בשפת אמת גם 
דהא דאמרינן דשידה תיבה ומגדל לא  

חשיבי אהל, היינו שלא נעשה לאהל בפני 
בו מן הטומאה עצמו להציל את היושב 

שבחוץ, ודמי למ"ש דלא אתי אהל עראי 
ומבטל אהל קבע. אבל לענין שיהיו מחיצה 



יוסף   | מרן עמוד ההוראה שליט"א סימן רסט  ית   בב  

 

 מג

בפני הטומאה שלא תתפשט טומאה רצוצה 
 להיות בוקעת ועולה, לכ"ע אף אהל זרוק 

 שמיה אהל. ע"ש.  
 תפאר"י והאדמו"ר מגור הנ"ל, מותר ולדברי 

 לכהן לטוס מעל בית הקברות. 
 (ראב"ד פרשבורג בשו"ת רידמן רבי לייב פוהגאון 

נשאל אם מותר לכהן  ריב"ד סי' ע) 
לנסוע באוירון כשיש לחוש שהטיסה תעבור 
על גבי קברים. והשיב, לפע"ד אין כאן בית 
מיחוש, דלא גרע משידה תיבה ומגדל 
 שחוצצת בפני הטומאה. כדמוכח ברמב"ם 

 . ע"כ. (הלכות נזירות) 
 . עמוד צז) (סי' לדבשו"ת ירושת פליטה וכ"כ 
 יש לצרף כאן דברי רבינו יהונתן על עוד 

שכתב, דהא דאהל  (עירובין פ"ג ל:)הרי"ף  
זרוק לא חשיב אהל, היינו כשאין בין 
הטומאה והשידה או התיבה פותח טפח, 
דמקרי טומאה רצוצה שבוקעת ועולה עד 
 לרקיע, אבל אם יש פותח טפח ביניהם חשיב 

 אהל. ע"ש.  
 שכתב  (סי' מג)תליתאה בשואל ומשיב גם 

אודות רכבת הנוסעת על מקום הקברות,  
לכאורה יש לחוש לכהנים הנוסעים ברכבת, 
משום איסור טומאת כהנים דהא קי"ל אהל 
זרוק לא שמיה אהל, והרכבת היא כאהל 
זרוק, אלא שי"ל דבשידה תיבה ומגדל דוקא 

(כדאיתא בנזיר היכא דפרע ראש המעזיבה לוקה 

כל שהוא סתום גם למעלה אינו , ומשמע שיז:)
מטמא, וכאן הרכבת היא סתומה למעלה, 
אלא שלא מבואר אם מותר גם לכתחלה 

להכנס בשידה תיבה ומגדל שהם סתומים, 
אולם לפי מ"ש התוס' שכל שדרכו בכך תמיד 
מקרי אהל קבוע, וחוצץ, א"כ מכל שכן 
ברכבת שדרכה בכך יומם ולילה דמקרי קבוע. 

(פרק יא מהלכות ש המל"מ ובלא"ה י"ל לפי מ"

, דדוקא במאהיל על המת עצמו טומאת מת ה"א)
הוא דלא חשיב אהל, כשהוא אהל זרוק, אבל 
כל שמאהיל על אהל המת, אף אהל זרוק 
חשיב אהל, ונסיעת הרכבת על הקברות לא 
הוי אלא על אהל המת, ולא על המת עצמו, 
בודאי שאף אהל זרוק חשיב אהל. [וכ"כ הרב 

 בד"ה עוד יש סניף,  (סי' צג)רומר ארץ צבי פ
 עפ"ד המל"מ. וע"ש.  

 הגאון רבי יצחק אלחנן, הובאו דבריו ה נהו
, (חיו"ד סי' קלג)בשו"ת מלמד להועיל  

, הביא (סי' יב דף כא ע"ג)ובשו"ת ברכת רצ"ה 
דברי הפני יהושע והשבות יעקב דהא דקי"ל 
אהל זרוק לא שמיה אהל הוא רק מדרבנן. 

ו נאמר שהוא ספק, מ"מ הא וכתב, שאפיל
 קי"ל ספק טומאה ברשות הרבים ספקו טהור, 

 ואפילו בספיקא דדינא. ע"כ.  

 , (סי' רסג דף עג ע"ג)בספר מנחת חינוך וכתב 
שהואיל והתורה הוציאה איסור טומאת  

כהן בלשון לא יטמא, וקי"ל ספק טומאה 
בספק טומאת מת , ברשות הרבים ספקו טהור

 ר לטמא את עצמו אף ברשות הרבים, מות
 לכתחלה, כדין כל ספיקא דרבנן לקולא.  

 , (סי' סה אות ו)כתב בשו"ת אחיעזר ח"ג וכן 
שהמנ"ח תפס בפשיטות שבספק טומאת  
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 אהל ברשות הרבים כיון שהוא טהור בודאי 
 שאינו עובר על לאו. ע"ש.   

 (סי' הסתמך על זה בשו"ת ארץ צבי פרומר וכן 

נסיעה במטוס, שאפשר  בהיתר ו', בדין צג) 
שהוא טס ע"ג קברים, וצידד להתיר לכהן 
להכנס למטוס, ע"פ דברי המנ"ח הנ"ל, 
שמכיון שספק טומאה ברשות הרבים ספקו 
טהור, רשאי להכנס למטוס כשיש ספק 
טומאה. וצידד עוד בנידונו שמותר לכהן 

 (עירובין מג.)להכנס למטוס, לפי מ"ש רשב"ם 
ו לאו מידי עביד. דספינה ממילא אזדא ואיה

והכא נמי יש להתיר כיון שהכהנים בזה"ז 
טמאי מתים, ותוספת טומאה ליכא בהכי, 
 דהא ספק טומאה ברה"ר ספקו טהור, ואינו 

 נטמא כלל ע"י כך.  
  (סי' כה אות ד)בשו"ת כפי אהרן אפשטיין וע"ע 

שכתב גם כן להתיר לכהן הנסיעה  
במטוס, וא"צ לחוש שמא הוא נוסע ע"ג 

רים, שכיון שיש במטוס נוסעים רבים, קב
הו"ל ספק טומאה ברשות הרבים שספקו 
טהור, ומותר אף לכתחלה. גם בשו"ת 

שקיל וטרי  (סי' ב דף יב.)מרחשת ח"א 
מדנפשיה בהאי דינא, אם שייך להתיר בנ"ד 
 משום דקי"ל ספק טומאה ברשות הרבים, 

 ספקו טהור. ע"ש. 
 שאל בנ"ד, , נ(סי' יב)חלקת יעקב ח"א ובשו"ת 
והעלה להתיר משום שבדרך כלל יש  

טומאה  קבמטוס הרבה נוסעים, והוה ליה ספ
ברשות הרבים שספקו טהור. ועוד שמבואר 

, דהא דקי"ל אהל (סי' פה)בשו"ת שבות יעקב 

זרוק לא שמיה אהל, אינו אלא מדרבנן, 
ומדאורייתא הוי אהל וחוצץ בפני הטומאה. 

הביא בשם  (סי' לב)ובשו"ת מהרש"ם ח"ה 
, דבדרבנן (פרק כד מהלכות טומאת מת ה"ד)הכ"מ 

אפילו ספק טומאה ברשות היחיד ספקו 
טהור. נמצא שיש צד גדול להתיר, ואין 
 הכהנים נזהרים בזה ויש להם על מה 

 שיסמוכו.  
 העלה הגאון מהר"י פישר בספר אבן וכן 

, שמותר (סי' קכד עמוד קעא)ישראל חלק ט  
ן או לבית חולים, שיש לכהן להכנס לאוירו

שם ספק טומאת מת, משום שספק טומאה 
ברשות הרבים ספקו טהור, ודחה דברי 
האוסרים. וסיים, הילכך שפיר יכולים כהני 
 זמנינו להכנס במקום שיש ספק טומאה 

 ברשות הרבים. ע"ש.  
  (סי' כה אות ד)בשו"ת כפי אהרן אפשטיין גם 

כתב שיש להתיר בזה כל שיש נוסעים  
בים במטוס, מטעם ספק טומאה ברשות ר

הרבים ספקו טהור, וכמ"ש המנחת חינוך 
, שמכיון שלענין איסור טומאת (מצוה רסג אות יג)

כהנים, הוציאו הכתוב בפר' אמור בלשון 
טומאה, דינו ממש כדין טומאה, דקי"ל 
 שברשות הרבים ספקו טהור, ומותר אף 

 לכתחלה לכהן לטוס באוירון. ע"ש. 
 כתב לצרף בזה שיטת  (סי' ע)ריב"ד הובשו"ת 

הראב"ד שבזה"ז שהכל טמאי  
מתים, הכהן שמיטמא אין עליו איסור מן 
התורה, ומכיון שהוא אינו מתכוין להטמא, 
הוה ליה פסיק רישיה בדרבנן שמותר אפילו 



יוסף   | מרן עמוד ההוראה שליט"א סימן רסט  ית   בב  

 

 מה

באיסור שבת לדעת התרומת הדשן, ובשאר 
 מותר.  (סי' שיד סק"ה)איסורים אף להמג"א 

 ע"ש.  
 כתב,  (חלק ט סי' רכו)משנה הלכות ו"ת ובש

שיש כאן כמה ספקי ספקות להקל,  
דשמא לא יעבור מעל בית הקברות, ואת"ל 
יעבור, רוב בתי קברות של עכו"ם, ובה"ק של 
עכו"ם אינם מיטמאים באהל. וגם הרי נוסעים 
רבים נמצאים באוירון, והו"ל ספק טומאה 
ברשות הרבים, ובצירוף שיטת הראב"ד, 

כיון שהכהנים בזמן הזה טמאי מתים, אין שמ

מוזהרים על איסור טומאה, ולכן הדבר פשוט 
 שמותר לכהן לעלות למטוס ולנסוע למחוז 

 חפצו וכו'. ע"ש. 

 . וכן (חיו"ד סי' קכח)להקל בשו"ת חלק לוי וכ"כ 
 העלה להקל בשו"ת בצל החכמה ח"ב  

 . וכן עיקר.(סי' פב) 

 בברכת התורה ולומדיה
 סףיצחק יו

 לציון הרב הראשי לישראלהראשון 
 ביה"ד העליוןונשיא 

 

 

  

�   �  רעסי' 
 

 /ע"ז198-2

 היקר והנעלה, שוקד באהלה של לכבוד 
 נ"י, עופר צביתורה, כש"ת הרב  

 שלום רב,

 מה ששאל באדם שנטל ידיו לסעודה, אודות 
לאכול  ושכח לברך המוציא, והתחיל 

וכשנזכר שלא בירך, ראה שנותר לו פחות 
מכזית פת, האם גם בזה יברך על הפת 
המוציא ויפטור שאר המאכלים, או כיון 
שנשאר לו פחות מכזית פת חשיב אכילה 
חדשה, ופחות מכזית אינו פוטר שאר 
המאכלים, וכמו כן מה הדין אם כשנזכר שלא 
 בירך לא נשאר בידו פת כלל האם יברך על 

 אר המאכלים.ש 

 (סי' ריב בספר ילקוט יוסף הלכות ברכות והנה 

מובא שבשו"ת תרומת  בהערה) סעיף א 
כתב, דהיכא שאוכל בתחלה  (סי' ל"א)הדשן 

את הטפילה ואח"כ אוכל את העיקר, ומטרת 
אכילתו את הטפלה כדי שיוכל אח"כ לאכול 
את העיקר, וכגון מי שרוצה לשתות יין 

אליבא ריקניא, בשחרית וקשה לו לשתות 
ולוקח דבר מאכל קודם להמתיק את השתיה, 
לכאורה אין זה חשיב כעיקר וטפל לפטור, 
שדוקא אם אכל העיקר קודם ובירך עליו בזה 
נפטר, אלא די"ל שלא תיקנו חכמים ברכה על 
הטפלה כלל. וכ"כ בתרוה"ד, ושם כתבנו 
לחקור אם מה שאין מברכים על הטפלה 

ם דהברכה על כשיש עמו עיקר, הוא משו
העיקר פוטרת את הברכה על הטפל, או 
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שמיעקרא לא תיקנו ברכה על דבר שהוא 
טפל. וכתבנו שמדברי תרוה"ד משמע כצד 

בענין עיקר  (עמ' תשנ"ה)ב'. וע"ש עוד בהוספות 
וטפל כשאוכל הטפל קודם העיקר, שלא 
מסתבר שהרב תרוה"ד יחזור בו ממה שפירש 

מסקנתו קודם לכן, שהביא תשובת או"ז ש
לברך שהכל, כיון שאוכל קודם הטפל לפני 
שאוכל העיקר, והסכים עמו בדבר זה, 
וממילא קשה לומר שאח"כ חוזר בו ללא 
סיבה מספקת, ולכן אע"פ דאיכא לחקירה זו, 
 מ"מ קשה לתלות חקירה זו בדברי תרומת 

 הדשן. 
 מה שאינו מברך על כל המאכלים הוא ובנ"ד 

ודה, מפני שהכל באים מחמת הסע 
וברכת הפת פוטרתן, וכיון שסוף סוף יש כאן 
סעודה, שהרי בסה"כ אוכל כזית, וגם יש כאן 
ברכת הפת על חצי כזית. כיון שכן נראה 
 שיברך על חצי כזית פת והדבר פוטר את כל 

 המאכלים.  
 סק"ג שכתב  משנה ברורה סימן קעזבוע' 

אם אינו חפץ לאכול פת אלא להסתפק,  
כתבו האחרונים  ,לפוטרם אוכל מעט פת כדי

דלא שייך  ,דיש להסתפק אם יכול לפוטרם
כיון שלא היה  ,לומר שהם נטפלים להפת

וכ"ש כשאכל רק פחות  ,חפץ באכילתו
או אולי כיון דדרך העולם לקבוע  ,מכזית

ברכת הפת פוטרתן בכל  ,סעודה על הפת
וע"כ כתבו דבאופן זה טוב יותר שיברך  .גווני

רכה הראויה לכל אחת על השארי דברים הב
דאז  ,אם לא בשבת ויו"ט ,ולא יאכל פת כלל

 ונעשו הכל  ,מצוה לאכול כזית פת חשוב הוא
 .טפלים לו 

 כתב  )ח סימן יז"או(י "שו"ת יביע אומר חבוהנה 
וכל חצי כזית פת ואוכל אחריו לדון בא 

בשר או דגים או ביצים, אם יברך עליהם, או 
 הפת. שמא נפטרו בברכת המוציא שעל

והעלה שם דאין נקרא סעודה אלא באכל 
אם אינו אוכל כזית פת טעונים כזית פת, אבל 

ברכה לפניהם ולאחריהם, שאם אינו אוכל 
כזית פת לאו סעודה מקרי. כדאשכחן גבי 
מאי דקי"ל אין קידוש אלא במקום סעודה, 

בשם הגאונים, שאפילו  (סי' רעג ס"ה)וכתב מרן 
(שם ר ". וכתב האאכל לחם מועט נקרא סעודה

דהיינו כזית פת,  (סי' נו)בשם הרוקח  סק"ח)
הלא"ה לא חשיב סעודה. וכן כאן צריך 
שיהיה לפחות כזית פת כדי שיפטור שאר 

כתב, דאנן לא  (סי' קעז סק"א)דברים. והמג"א 
קי"ל כר' חייא דאמר פת פוטרת כל מיני 
אוכלין, אלא דוקא בקובע סעודתו על הפת, 

המאכלים מחמת הפת הם אז אמרינן שכל 
באים, אבל כשאין חפץ לאכול פת, אין הפת 

ל "ש אם אוכל פחות מכזית, ואפ"פוטר, וכ
שכיון שדרך לקבוע סעודה עליו, הפת 
פוטרם. וצ"ע. לכן לא יברך עליהם ולא על 
הפת אם לא בשבת ויו"ט. ע"כ. וכתב ע"ז 

, ):(בברכות מא, ולפע"ד משמע (סק"א)ר "הא
אל"כ היה לו לרב פפא ד שאין חילוק בזה,

לחלק מניה וביה. ויש לדחות וצ"ע. ע"כ. 
אולם נראה שכל הספק שלהם בזה כשאוכל 
עכ"פ כזית פת, אבל בפחות מכזית לכ"ע אין 
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כאן עיקר סעודה כדי שיפטור בשר ודגים 
(אלף המגן סי' כ בספר מגן גבורים "וכיו"ב. וכ

וז"ל: ואם אינו חפץ לאכול פת, רק  קעד אות ב)
ש אם אוכל פת פחות "אוכל מעט פת, וכש

מכזית, אינו פוטר, ויברך עליהם. מג"א. 
וסיים, ואף שהאבן העוזר סי' קעד חולק על 
 המג"א, העיקר כהמג"א, וכמו שהעלינו כאן 

 בשלטי הגבורים. עכת"ד.  
 , שאם אינו אוכל (סק"ד) ה"חלהדיא בכוכ"כ 

 פת כי אם פחות מכזית צריך לברך עליהם.  
 , ואם אינו חפץ לאכול )הנ"ל( "בהמשנ ומ"ש

פת אלא מעט יש להסתפק אם פוטר  
בשר ודגים וכו' "וכ"ש כשאוכל רק פחות 
מכזית פת", והוא מד' המג"א הנ"ל. זהו רק 
לצדד לאידך גיסא שלא יועיל לפטור, אבל 
 להלכה בודאי דבפחות מכזית אין כאן סעודה 

 ואינו פוטר דברים אלו.  
 , (חאו"ח ח"ד סי' מא)ות משה בשו"ת אגרוכ"כ 

שאם אכל פחות מכזית פת, אין זה  
נחשב סעודה כלל, ואינו פוטר דברים הבאים 
להשביע, כגון בשר או דגים וכיו"ב, אלא 
 צריך לברך עליהם. וצריך לאכול הכזית פת 

 בתוך כדי אכילת פרס. ע"כ.  
  (סי' קיב)בשו"ת חלקת יעקב ח"ב וע"ע 
אטה ע"פ שנשאל במי שעושה די 

א לו לאכול פת אלא פחות "הרופאים וא
מכזית, אם פוטר שאר מאכלים. והשיב 
שבפחות מכזית פת פשיטא שאינו פוטר שאר 

, חשיב המ"זמאכלים, שכיון שפטור מבר
כסילק ובירך בהמ"ז, והמאכלים נחשבים 

כדברים הבאים לאחר הסעודה שצריכים 
ברכה לפניהם ולאחריהם, שכיון שסיים 

הו"ל כבירך  ,, והוא פטור מבהמ"זלאכול פת
. ועוד שאף ה"שבהמ"ז. וכן נראה בערו

מתחלתו לא חשיב סעודה כלל, כי בפחות 
מכזית לא נקרא אכילה כלל, ואין שם סעודה 

י כתבו הפוסקים שא"צ "עליו, שאף לענין נט
שהוא מברך המוציא,  ע"פנטילה כלל, וא

מ"מ נ"ל ברור שאינו פוטר שאר מאכלים, 
ף ממאכלים הבאים לאחר הסעודה דלא עדי

 ולאחר בהמ"ז שצריכים ברכה לפניהם 
 ולאחריהם. ע"ש.  

 (עמוד לאפוקי ממה שפסק בברכת ה' ח"ג וכ"ז 

בפחות מכזית פת פוטר כל  ', שאפישלט) 
הדברים שדרך בנ"א לאכול בסעודת פת וכו'. 
 ודחה דברי הכף החיים הנ"ל. ע"ש. ואין 

 דבריו נכונים.  
 ח שם מדין יין פוטר כל מיני שהוכיומה 

משקים, שאפילו אינו שותה רביעית יין  
פוטר, הנה גם בדין היין שפוטר כל מיני 
משקין, לאו מילתא פסיקתא היא, כי הרב 

כתב, דהא דקי"ל יין  (סי' קעד סק"ב)עולת תמיד 
פוטר כל מיני משקין, היינו דוקא בקבע עצמו 

ברכת  לשתות יין, אבל אם שתה מעט יין, אין
 היין פוטרת שאר משקים. ושכן משמע מד' 

 הלבוש.  
  א שם סק"א)"(כלל נה סעיף ה, ובנשהרב חיי אדם גם 
כתב, שדין היין שפוטר משקין, הוא כדין  

הפת שפוטר שאר אוכלים, שכשם שהפת אינו 
פוטר שאר מאכלים, אלא כשקובע סעודתו 
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על הפת, כך הדין לענין יין שפוטר כל מיני 
 שאינו פוטר אלא כשקובע שתייתו  משקים,

 על היין. ע"ש.  
 כן משמע ממ"ש בשו"ת קול אליהו ולכאורה 

, בשם הרב בתי כהונה (סי' ז)ח"ב  
, שהמקדש בשבת על היין ושותה (סי' א)ח"ב 

רביעית כדי שיהיה קידוש במקום סעודה, 
פוטר כל מיני משקין, אבל אם אינו שותהו 

סעודה של לשם סעודה, שאוכל אח"כ את ה
שבת, אפילו אם שתה רביעית, אלא ששתה 
כדי לצאת מידי ספק בברכה אחרונה, כמ"ש 

 , אז ודאי אינו פוטר המים או (סי' רי)בש"ע 
 השכר ששותה אח"כ. ע"ש.  

 כן משמע ממ"ש מהר"י צמח ולכאורה 
ב"נגיד ומצוה" בסדר הקידוש של  

שבת, אחר הקידוש תשתה מעט מים פחות 
ן לפטור המים שבתוך מרביעית ותכוי

הסעודה, כמו שעושים בסעודה של חול, כנז' 
לעיל. ע"כ. דמיירי שאינו שותה רביעית יין, 
אלא ששותה רק כמלא לוגמיו, ולכן צריך 
 לברך על המים לפטור המים שבתוך 

 הסעודה.  
 שכתב,  (סי' קעד הגב"י אות י)בשיורי כנה"ג וע"ע 
 שאם קובע שתייתו על היין אפילו לא 

היו שאר המשקים לפניו, ברכת היין פוטרתם, 
 אבל בשותה יין דרך עראי בעינן שיהיו 

 המשקים לפניו.  
 כתב,  (חאו"ח סי' מז)רב פעלים ח"ב ובשו"ת 

שנוסחא מוטעית נזדמנה למהר"י  
צמח, דהא קי"ל דברכת הקידוש פוטרת כל 

מיני משקין, ובשבת אין צריכים לתיקון זה 
 ודה וכו'. ושכן כתב לשתות מים לפני הסע

 היעב"ץ בסידור עמודי שמים. ע"ש.  
 היה אפשר לקיים דבריו ע"פ מ"ש ולכאורה 

 הרב בתי כהונה הנ"ל.  
 שנראה שהרב פעלים ס"ל כשיטת אלא 

האחרונים שאפילו שתיית יין  ה"פרו 
מועטת פוטרת כל מיני משקים, בכל אופן. 

וסוף (סי' קעד סוף ס"ק יא, וכדמוכח מדברי המג"א 

. ע"ש. וכ"כ המשנה ברורה בביאור סי' רעב)
 , בשם הגאון מליסא (סי' קעד ס"א ד"ה יין)הלכה 

 בסידור דרך החיים.  
  (סי' כה סוף אות א)העלה בשו"ת מעט מים וכן 

הנ"ל, שלדעת רוב הפוסקים כל שבא  
הקידוש במקום סעודה, פוטר כל מיני 
 משקים, וכל שכן אם היה בדעתו לשתות 

 כ. אח" 
 אם  ', שאפי(סי' קעד ס"ד)בש"ע הגר"ז פ "וכ

שתה יין מעט לצורך מצות הקידוש  
וההבדלה ואח"כ שותה משקים הרבה, 
נפטרים בברכת היין, ואפילו אינם לפניו, אם 
היה דעתו עליהם בעת הקידוש. ע"ש. וכ"כ 

(מערכת יין, . גם הרב שמח נפש (ר"ס קעז)הפמ"ג 

 ', שאפידף סא)(הביא בשם הרב אבק דרכים  א)
לא קבע עצמו על היין אלא שתה יין דרך 
עראי, אם היה בדעתו לשתות שאר משקין, 

אינם לפניו, ברכת היין פוטרתם. ע"ש.  'אפי
מ אין מכאן ראיה כלל לענין פת, שהרי "ומ

היין פוטר כל מיני משקים בכללם, ללא יוצא 
מן הכלל, אבל הפת שפוטר מוגבל רק לכל 
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לפירות שאינם מצורך צרכי סעודה, ולא 
הסעודה, ומכיון שבפחות מכזית אינו נחשב 

הרה"ג סעודה, אינו פוטר בשר ודגים וכיו"ב. ו
 המג"א  ולשון  משה לוי אגב שטפיה כתב כן,

  

 .הטעהו בזה
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 

 

�   �  רעאסי' 
 

 ב חשון תשע"זכ בס"ד, 
 /ע"ז201-21

 ידידינו היקר והנעלה, הגאון רבי לכבוד 
 שליט"א,  שמואל רבינוביץ 

 הכותל המערבי והמקומות הקדושיםרב 

 שלום רב,

 הפרסום שלקחו אבן מאבני הכותל אודות 
 יה המערבי והוצבה במחנה רבין בקר 

 בתל אביב, האם יש בזה חשש מעילה. 

 (דיני ההנהגה בכותל  בספר ילקוט יוסף חלק בהנה 

כתבנו לדון אם כותל  המערבי עמו' רעח) 
המערבי הוא כותל העזרה, או כותל של הר 

 (סי' תרצ"א)הבית, ומובאים דברי הרדב"ז ח"ב 
שמשמע דס"ל שכותל המערבי הוא כותל 

א, האמת תורה העזרה. ע"ש באורך. ולמסקנ
דרכה כי הכותל המערבי שלנו אינו כותל 
העזרה כלל, אלא חומת הר הבית, וכמ"ש 

, וכ"כ בשו"ת (חיו"ד סי' ת"נ)בעל אבני נזר 
, וממקומו הוא (יו"ד סי' כ"ז אות י"ב)תפארת צבי 

. ע"ש, (בסי' תרצ"א)מוכרע לפ"ד הרדב"ז עצמו 
וכ"כ הרבה פוסקים כמו שצויין שם, ולכן 

כל הטמאים להתקרב אל הכותל מותר ל
המערבי, ומותר להכניס יד בתוך הסדקים 
 שבין נדבכי הכותל, ועל כן מותר להכנס שם 

 עם נעלים.  

 נתבאר שם, שיש להזהר שלא לנתוץ ומ"מ 
אפילו חלק קטן מאבני הכותל, וכן  

שלא לקחת מעפר שבין נדבחי הכותל, ואין 
הטעם משום מעילה, אלא כמו שנתבאר 

 (מגילה סי' תתכ"ו)שם, ע"פ מ"ש המרדכי  בהערה
בית הכנסת נקרא מקדש מעט, לפיכך אסור 
לנתוץ דבר מבהכנ"ס, דתניא בספרי מנין 
לנותץ אבן מן המזבח ומן העזרות שהוא בלא 
תעשה, שנא' ונתצתם את מזבחותם, לא 
תעשון כן לה' אלוקיכם. ע"ש. והביאו מרן 

  קנ"ב) (סי'וכ"פ הרמ"א בהגה  (סי' קנ"א)הב"י 
 וכ"ש בנתיצת אבני הכותל המערבי. 

 על כן אין לנתוץ שום פיסת אבן אשר 
מהכותל המערבי, אולם בנידון  

שלפנינו הרי לקחו את האבן מהכותל 
הדרומי, מהאבנים שנפלו מאליהם במרוצת 
השנים, ולא ניתצו את האבן מהכותל עצמו. 
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ואבן זו נלקחה נמצאת במקום מכובד וראוי, 
 נראה שיש בזה איסור מעילה, כי לפיכך לא 

 לא דורכים על זה ואין משתמשים באבן זו. 
 צריך שיגדרו גדר מכובד מסביב לאבן זו, אך 

כדי שלא ישבו עליה ושלא יניחו עליה  
חפצים שונים, ובזה יהיה אפשר להשאירה 

כשלא ם מעילה במקום, ואין בזה שו
 משתמשים בה. 

 התורה, בברכת
 יוסף יצחק

 ציון הרב הראשי לישראלל הראשון
 בית הדין הרבני העליוןונשיא 

VTFrank
 
 

�   �  רעבסי' 


 חשון תשע"ז ז בס"ד, 
 /ע"ז91-2-22

 הי"ו איתן כבלח"כ לכבוד 

 ועדת הכלכלהיו"ר 

 שלום וברכה,

 לשאלתו אודות התקנת מונים חכמים במענה 
 :להשיבלמים לשימוש בשבת, הנני  

 אחר שהרישומים של צריכת המים לכאורה 
נרשמים באותו שעון חשמלי, יש  

לאסור בדבר, ולפ"ז יצטרכו להכין מיכלי מים 
קודם השבת באותם בתים, או להחליף את 
שעוני המים לחברה המקפידה בענין זה. הנה 

כתב, שהנותן חטים  (סי' רנב ס"ק כ)המג"א 
טחנו, בשבת לריחיים של מים, על מנת שי

ליכא חיוב חטאת בהכי, כיון דאתיא ממילא. 
, (פ"ק דשבת סי' לג אות ר)וכתב הקרבן נתנאל 

משום דבמלאכת המשכן היתה הטחינה 
במכתשת של יד, וכיון שנתינת החטים 

 לריחיים של מים אתיא ממילא, לא דמי 
 למלאכת המשכן, ואינו חייב חטאת. ע"ש.  

 כתב,  )(סי' רנב ס"ק כדהרב תוספת שבת גם 
שדברי המג"א צודקים ואמתיים וראויים  

הדברים למי שאמרם. וכ"כ המרכבת המשנה 
, (פ"י מהל' שבת הל' כב)אשכנזי במהדורא בתרא 

שהרמב"ם השמיט דין נתינת חטים לריחיים 
של מים, משום דס"ל שהעושה כן בשבת 
 פטור, כיון שהוא רק כגורם לטחינה, הילכך 

 אינו אסור אלא מדרבנן.  
 , (סי' רנב)היעב"ץ בספר מור וקציעה וכ"כ 

שהמקשים על דברי המג"א בזה, לא  
גמירי צורתא דשמעתתא, ולא הבינו טעמו 
דדייק טפי וכו'. ויצא המג"א זכאי בדינו בלי 
 שום ספק בעולם, ואפריון נמטייה וקרינא 

 עליה טוביינא דחכימי.  
 , שדברי המג"א (סי' טו)בשו"ת גורן דוד וכ"כ 

כונים ואמתיים, שאין בזה איסור תורה, נ 
וכל הראיות שהביאו החולקים עליו, לא יזיזו 
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דברי המג"א ממקומם, שדינו דין אמת. ע"ש. 
, (סי' רנב ס"ק יח)וכן כתבו בספר תורת שבת 

 , ובחידושי החתם (סק"ד)ובספר נהר שלום שם 
 שדברי המג"א צודקים. ע"ש.  (שבת יח.)סופר  

 (סי' קב, דף ו"ת קרן לדוד רצה ללמוד בשוכן 

מדברי המג"א, שלפי סברתו  קכב סע"ד) 
הוא הדין בשאר מלאכות, כשאינו עושה 
בידים פטור, ובכלל זה הצילום בפוטוגרפייא, 
שכיון שאינו עושה פעולת הציור בידים אלא 
ע"י דבר אחר, ולא הוי דומיא דמלאכת 
 המשכן, דמי לריחיים של מים שפטור. ושוב 

 ק בזה. ע"ש. כתב לחל 

 , (יו"ד סי' רל ד"ה ולכאורה)בשו"ת הר צבי וכ"כ 
שיש לומר דנ"ד תליא בפלוגתא  

דהמג"א ואבן העוזר בדין נותן חטים לריחיים 
פסק דלא  (סי' רנב)של מים בשבת, שהמג"א 

הוי אלא שבות, כיון שהטחינה נעשית 
ממילא. והאבן העוזר מחייב. והקרבן נתנאל 

א, דילפינן ממלאכת הסביר יפה דעת המג"
המשכן, שלא היתה אלא בידים במכתש, 
נמצא שלד' המג"א פרטי כל מלאכה תלויים 
באופני עשייתן במשכן. ולפ"ז לד' המג"א 
ההעמדה סמוך לתנור אין בה איסור מלאכה, 
שהיא נעשית ממילא, וכתיבה שהיתה במשכן 
 היתה כתיבה ממש בידים, לכך בנ"ד פטור. 

 עכת"ד.  

 (סי' סה אות בשו"ת בצל החכמה ח"ו כתבו וכן 

 , (סי' קמד), ובשו"ת נשמת שבת ח"ז ב) 
 שאין כאן איסור תורה.  

 כתב הגאון רבי דוד אופנהיים בשו"ת וכיו"ב 
, אודות נייר (חאו"ח סימן ט)נשאל דוד  

שכתוב בו דברים סודיים שנכתבו במי בצלים 
או במי לימון, באופן שאי אפשר כלל לקרוא 

ב בו, ורק ע"י קירוב הנייר סמוך מה שכתו
לתנור, ע"י החום חוזר ונפלט הכתב, ויהיה 
רישומו ניכר למען ירוץ הקורא בו, והעלה 
שמותר לקרב הנייר בשבת לתנור, שמכיון 
שאינו עושה שום מעשה של כתיבה, ורק 
ממילא נפלט הכתוב בו ע"י החום, אין בזה 
שום איסור כלל ואפי' מדרבנן. והביא ראיה 

זה ממה שאמרו במדרש שמואל ובילקוט ל
שמעוני, שהמעשה של דוד שבא אל אחימלך 
ושאל לו באורים ותומים, בשבת היה. ובגמ' 

אמרו, שהתשובה של אותיות  (עג:)יומא 
האורים ותומים בולטות ומאירות, או 
מצטרפות ומתקרבות זו לזו. והרי יש בזה 
משום איסור כתיבה בשבת, אלא ודאי שכל 

 דבר ממילא אין בזה משום כותב. שנעשה ה
 ע"כ.  

 שיש בזה  (סי' שמ, משבצות זהב סק"ג)כתב והפמ"ג 
 איסור מדרבנן מפני שדומה לכותב.  
 , שאע"פ (ד"ה אבל)בשו"ת הר צבי הנ"ל וע' 
שבירושלמי מבואר שגם באופן שע"י  

שפיכת הדיו הוא מפליט צורת האותיות, חייב 
הדיו הוי  משום כותב, היינו משום ששפיכת

ככתיבה שניה, כמו דיו ע"ג סיקרא, אבל הכא 
שאינו מוסיף דיו חדש אלא שע"י חום האש 
עושה את הראיה של פליטת האותיות 
הראשונות, א"ז כתב חדש, שאינו אלא 
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מפליט את הכתב הראשון שהוא כתוב 
(סי' ל ועומד. וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר חי"ד 

צחק . וכן העיר מזה בשו"ת היכל יאות ב)
 . (סי' שמ ס"ג). ובספר דעת תורה (חאו"ח סי' מו)

 . ע"ש.(סי' סה אות ג)ובשו"ת קנין תורה ח"ב  

 כי בנידון שלנו נראה שיש עוד טעם ובאמת 
להתיר, הואיל ואין כתיבה זו עשויה  

להתקיים, כי עם כל שינוי בלחץ הזרימה של 
המים, המספרים והכתיבה משתנה וקופצת, 

ן הכותב חייב אלא שיכתוב והלכה רווחת שאי
דבר המתקיים על גבי  דבר המתקיים, 

. וכן פסק הרמב"ם (שבת קד.)כמבואר במשנה 
. ואף על פי שהוא (בפרק יא מהלכות שבת הלכה טו)

פטור אבל אסור, מכל מקום כאן שאינו כותב 
בידים ממש, ואין כאן אלא איסור מדרבנן, 
 כשאינו מתקיים יש לומר שאין בזה אפילו 

 איסור מדרבנן.  

 (בקונטרס נר מצוה אות בספר חמדת ישראל ועיין 

שדייק מלשון הרמב"ם  כא, דף נו ע"ג) 
שעל כל פנים צריך שמלאכת הכתיבה 
מתקיימת באותו שבת. ע"ש. ועיין עוד 

 . ע"ש. (סימן שג שער הציון ס"ק סח)במשנה ברורה 
 . ע"ש. (סי' טז)וכן מוכח מתשובת החות יאיר  

 בזה כתב להקל בשו"ת ציץ אליעזר וכיוצא 
, (יד ל), ובחלק יד (סי' כה)חלק י  

(שנקרא גלאי שהעלה להקל להשתמש במד חום 

, מטעם שהוא דבר שאינו מתקיים, ודמי חום)
, שבנין (סי' שיג סעיף כא)למ"ש בש"ע הגר"ז 

 עראי שעשוי לסותרו בשבת עצמה לא אסרו 
 כלל וכו'. ע"ש.  

 (חלק ספר על הסמ"ג  העלה בספר מגילתוכן 

, שאין בנין לשעה. וכן לאוין, די"א ע"ב) 
 , והחתם (סי' שטו)הסכים הפתח הדביר ח"ג 

 . ע"ש. (חאו"ח סי' עב)סופר  

 בנ"ד רישום האותיות והמספרים עומדים ואף 
בכל עת להשתנות ולהימחק עם כל  

שינוי במצב צריכת המים. ועוד דהו"ל פסיק 
ן המשתמש בברז רישיה בדרבנן, אחר שאי

המים מתכוין כלל בשביל כתיבה ומחיקה, 
ולדעת התרומת הדשן וסיעתו יש להתיר 
בפסיק רישיה בדרבנן, וכמו שהאריך בזה 

. ועוד לב) -(סי' לד אות לא בשו"ת יביע אומר ח"ד
שכאן הוא תרתי דרבנן, שמלבד שאין כתיבה 
זו עשויה להתקיים, ואינה אסורה אלא 

זו צורת ודרך מעשה  מדרבנן, הרי גם אין
כתיבה, ובפסיק רישיה בתרי דרבנן בודאי 

(סי' שטז בשעה"צ אות שיש להקל, כמ"ש המשנ"ב 

 (סי' בשם הפמ"ג. וכ"כ בשו"ת קרן לדוד  יח)

 . ע"ש. לח) 

 שיש מקום לדון אי הוי פסיק רישיה ובפרט 
דלא ניחא ליה, דהיינו לא איכפת ליה  

י קיל ברישומים אלו באותה שעה, שאז ודא
טפי, אך אף אי לא חשיב כפסיק רישיה דלא 
 ניחא ליה, לפי האמור ודאי שיש להקל 

 ולהשתמש בזה בשבת.  

 אם פתיחת ברז המים גורמת לאיזו וגם 
הפעלת זרם, וא"כ לכאורה יש לחוש  
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שבהפעלת הזרם יוצאים ניצוצות קטנים מאד, 
כמו בכל הפעלת זרם, ויש בדבר איסור נולד. 

נו מתכוין להפעלה זו ולא הנה אחר שאי
איכפת ליה מהפעלת הזרם, כי בדעתו ליקח 
המים בלבד, א"כ הו"ל פסיק רישיה דלא 
איכפת ליה בדרבנן, שדעת הרבה אחרונים 
להקל. והן אמת שלדעת הגאון החזון איש יש 
לחוש בזה ליצירת מעגל חשמלי ואיכא איסור 
בונה, מכל מקום דעת מוהר"ע עטייה זצ"ל, 

"פ פראנק, הגרש"ז אויערבאך, ומרן וכן הגרצ
 אאמו"ר זיע"א, שאין בהפעלת זרם משום 

 בונה, ולדבריהם הוי איסור דרבנן. 

 מעיקר הדין יש להקל לכתחילה לכן 
להשתמש במים בשבת אף שע"י  

פתיחת הברז מופעל שעון דיגטלי. ומ"מ כיון 
שיש חברות הכשרות לכל הדעות כל 

ברכת טוב, המחמיר בדבר זה, תבוא עליו 
 כמו בכל דבר שיש מחלוקת שהמחמיר 

 תע"ב.  

 כיוון שיש המחמירים בזה, מן הראוי ומ"מ 
להתחשב גם בהם על מנת לאפשר  

להם להשתמש ויש להשתדל ולסייע להם 
 לצאת ידי חובת פוסקי ההלכה שהם הולכים 

 לאורם. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ית הדין הרבני העליוןונשיא ב

 

 

�   �  רעגסי' 

 

 חשון תשע"ז ט בס"ד, 
 /ע"ז112-2

 היקר והנעלה, שוקד באהלה של לכבוד 
 נ"י, אליהו עטיהתורה, כש"ת הרב  

 שלום רב,

 מה שעושים במקצת אנשים שאינם בני בדבר 
ישות תורה, שאחר שיוצאים לפג 

ומכירים זה את זה, עושים מסיבת מרעים 
ומזמינים חברים, וקרה מקרה כזה שהזמין על 
חוף הים, והבחור נתן לאשה באותו מעמד 
טבעת שרכש מכספו, ונתן לאשה וא"ל 

תינשאי לי ונתן טבעת על ידה, ובאותו מעמד 
היו עדים כשרים שראו מעשה זה, האם אשה 

נהו רבנן זו מקודשת, והאם יש תקנה דאפקעי
 לקדושין מיניה לאדם שמקדש שלא בשעת 

 החופה, וכמ"ש בשו"ת יבי"א ח"ד. 

 בשו"ת הראשון לציון ח"ב חלק אבן הנה 
כתבנו בדין קידושי שחוק,  (סי' ח')העזר  

האם יש לחשוש לקידושין, ושם בתשובה 
נידון כל פרטי הדין של קדושי שחוק, קדושין 

ן, עדי בעד אחד, חסרון בעדות, עדי קדושי
חלות לייחד עדים, קדושין שלא בשעת 
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החופה, ובנושא זה הבאנו דברי הרדב"ז 
שכתב שישנה  (סי' תרס"ד)בתשובה ח"ב 

הסכמה קדומה בירושלים שלא יקדשו אלא 
בזמן הנישואין, והובא בספר ארץ חיים 
סתהון, וכ"כ בספר פרי הארץ ח"ג. ותקנה זו 
, היתה רק בירושלים, והוא רק לסניף בעלמא

 אך לא מסתמכים ע"ז בלבד, ולמסקנא דדינא 
 האשה אינה מקודשת, ולא תפסי הקדושין. 

 כל זה בקידושי שחוק, אבל בסיפור אך 
שהובא לפנינו, הרי באמת מתכוון  

לשאתה לאשה, ובודאי שיש לחשוש 
לקידושיו, ולכן אשה זו צריכה גט ממנו אם 
 לא תינשא אליו, ואם תינשא יברכו הברכות 

 קידושין ללא שם ומלכות.של ה 

 לגעור בחתן שלא יעשו דברים כגון אלו, ויש 
וזו פריצותא גדולה לנהוג באופן כזה.  

ואם רוצים שיהיה להם שלום בית, לא יעשו 
דברים כגון אלה. וגדולה מזו ראה בילקוט 
יוסף שובע שמחות חלק א', שהבאנו משם 
החזון איש שאמר, שעברו תחת ידו זוגות 

בים, וכל מי ששמר על דיני ייחוד מאורסים ר
ואיסור נגיעה וכדו' היה לו שלום בית, ומי 
שלא שמר על ענינים אלה, או שהוא חי 
 בדיעבד, או שמתגרש ח"ו. ולכן יש להזהיר 

 את הרבים לנהוג בקדושה בתקופת האירוסין.  

 מה ששאל על מה שנתבאר בשו"ת ובענין 
באדם  (חו"מ סי' י')יביע אומר ח"ח  

ש לו בן מומר מחלל שבת בפרהסיא, ובן שי
האחר ת"ח שתורתו אומנותו, מותר לכתוב 

צואה שבנו החכם יירש כל נכסיו, וכדברי 
, וכ"פ (פרק י"א מהלכות גזילה ואבידה ה"ב)הרמב"ם 

, ומבואר שמחלל (סי' רס"ו ס"ב)הטוש"ע חו"מ 
שבת בפרהסיא לא חיישינן לדילמא הוה ליה 

העלים עיניו  זרעא מעליא, והקשה מדוע
הטהורות ממה שנתבאר בהלכות ריבית, 
דהב"ח פליג על הב"י וס"ל שכל זמן שלא 
נטמע בין הנוכרים אסור להלוותם ברבית, 
 דחיישינן שמא נפיק מיניה זרעא מעליא, וכ"כ 

 גם הש"ך והחוות דעת שם. ע"כ. 

 מרן מלכא זיע"א שם באות ג' הקשה הנה 
' יותר מזה מהראשונים, ממ"ש התוס 
ע"ש מה שכתב, ובספר הליכות  (כו:)ע"ז 

הביא שם  (סעיף ג')עולם ח"ח הלכות רבית 
שהביא מ"ש הב"ח  (סי' קנ"ט)מ"ש הש"ך 

שדוקא מומר שיצא מן הכלל מותר להלוותו 
ברבית, וכתב עליו הש"ך ואין דבריו 
מוכרחים, וסיים הש"ך ומצאתי בתשובת 
הגאונים הרי"ף אומר שמעתי מרבותי, שאם 

מומר להכעיס, ששביק היתרא ואכיל הוא 
איסורא, מותר להלוותו ברבית, אבל מומר 
לתאבון אסור ע"כ. והעיר מרן שלכאורה 
מחלל שבת בפרהסיא אפי' לתאבון הוי 
כמומר לאכול נבלות להכעיס וכמוכח ממ"ש 

מומר להכעיס אפי' לדבר  (סי' ב')בשו"ע יו"ד 
א', או שהוא מומר לע"ז או לחלל שבת 

דינו כעכו"ם וע"ש עוד מה  בפרהסיא
 שהאריך, הרי שמרן התייחס לדברי הב"ח 

 ופלפל בדבריו. 
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 עין הרע, אע"פ שכתב בשו"ת יבי"א ובעניני 
שבזמן הזה יש  (חאה"ע סי' י')ח"ד  

להקל יותר, הנה לא כתב שאין היום בזמנינו 
עין הרע ואין לחוש כלל, אלא רק כתב שיש 

שהביא להקל יותר מזמן הש"ס, ולכן מה 
ראיות מספריו של מרן ומעובדות שסיפרו 
שמשמע שיש עין הרע גם בזמנינו, אין זה 
קשה, שבודאי יש עין הרע גם בזמן הזה, 

אלא שהוא קל יותר, והראיה שגם בזמן הזה 
אין לעלות לתורה בן אחר האב משום עין 
 הרע, או למול ב' תינוקות יחד, ועוד כמה 

 הלכות שנוהגים אף בזמן הזה. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 

�   �  רעדסי' 
 

 חשון תשע"ז כ בס"ד, 
 /ע"ז186-2

 האברך הנעלה והיקר, שוקד באהלה לכבוד 
 נ"י יונתן כהןשל תורה, כש"ת הרב ר'  

 שלום רב,

 ריס לענין כתמים, בדבר שיעור גלשאלתו 
אם מצאו פול גדול כמטבע של  

חצי שקל, האם יש להקל בכתמים שהוא 
 מדרבנן בשיעור יותר גדול מקוטר של שני 

 סנטימטר. 

  (סימן ח' או ב')בספר טהרת הבית ח"א הנה 
כתב, כשגזרו חכמים על הכתם, לא גזרו  

אא"כ יש בו שיעור כגרים ועוד, שהוא 
וש עד שלוש כשיעור תשע עדשים, של

עדשים, וכו'. וכתבו האחרונים שיש להקל עד 
כשיעור עשרים מילימטר. וכן עיקר, ואם יש 
בו יותר משיעור הנ"ל, טמאה, ובהערה כתב 

ליישב מה שכתבו כל הפוסקים ששיעור כתם 
כגריס ועוד, וזה בניגוד למה שכתב רבינו 

ואנן לא  (סי' קצ"ב)אלעזר ממיץ בספר היראים 
ור הגריס, הילכך צריך להזהר בקיאין בשיע

בכתמים לפי שיקול הדעת שאין דם מאכלות 
רבה, בענין שרואה שאין ראוי לתלות. ובספר 
לחם ושמלה כתב ע"ז, ולפי הנראה שכל 
האחרונים לא ראו דברי היראים, מדלא 
הביאוהו, ואולי אם היו רואים דבריו לא היו 
מקילים בזה, ולכן בעל נפש יחוש לעצמו, 

ה שהאריך להביא מקור לדין זה וע"ש מ
לשער בכגריס, ושם הביא מה שהקשה הדבר 

(בסי' ק"צ בהא דקי"ל  (סי' נ"א)שמואל אבוהב 

שאם נזדמן גריס יותר גדול מהשיעור  סעיף ה')
משערים בו, שאיך יתכן  (שלוש עדשים על שלוש)

שבהזדמן פול גדול יותר ירבה דם המאכולת, 
 לרבנן שאין  וכתב דלא קשה מידי, דקים להו

 פול גדול יותר מדם המאכולת וכו'. 
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 לדינא אנו אין לנו אלא דברי רבותינו ומ"מ 
הפוסקים ראשונים ואחרונים מדור  

ודור, ומהם החכם צבי, והמעיל צדקה, 
והמאיר נתיבים, והחתם סופר, וכל גדולי 
עולם שכל א' מהם יחיד בדורו ממש, וכבר 

זמן הזה נהגו כל ישראל אחריהם להקל גם ב
עד שיעור כגריס, והוא בקוטר עשרים 
מילימטר, וכמ"ש בספר ברורי המדות 
והשעורים, והוסיף שכ"כ גם בפתחא זוטא 
בשם ספר בית שאול, שהשיעור הוא שני 

(סי' ק"צ סנטימטר, ושכ"כ בש"ע רבינו זלמן 

, וכ"כ רבינו אברהם חיים נאה בספר ס"ק כ"ב)
חות שיעורי תורה, וע"ש שיש שהחמירו בפ

משיעור זה, ועל כן דיינו שנקל עד כעשרים 
 מילימטר, אך ביותר מזה גם אם נמצאו פול 

 יותר גדול אין להקל. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 

 

�   �  הרעסי' 

 

 ן תשע"זא חשוכ בס"ד, 
 /ע"ז188-2

 היקר והנעלה, שוקד באהלה של לכבוד 
 נ"י, ישראל רביובתורה, כש"ת הרב ר'  

 שלום רב,

 כיום בזמן חורף שהיום קצר, לשאלתו, 
מתארגנים בכמה בתי מדרש  

לערוך לימוד של אבות ובנים מיד לאחר 
תפילת ערבית של מוצ"ש, ואין עורכים 

ד קודם הבדלה בבהכנ"ס, ושאל, הרוצה ללמו
 ההבדלה האם יברך על הנר. האם יש לדמות 

 ד"ז לתשעה באב שחל במוצ"ש. 

 שכתב, אם משער  (סי' רח"צ סק"ד)במשנ"ב ע' 
שיזדמן לו כוס בלילה, ורוצה ללמוד קודם  

שיבוא לידו הכוס, מצדד הגאון רעק"א בחי' 

 שלא יברך עתה על הנר, וטוב יותר שיסדרם 
 על הכוס. 

 תב להסתפק בזה, שהגרעק"א כובאמת 
 (בסי' תרצ"ג)והביא מה שכתב הב"י  

לענין פורים שחל במוצ"ש, דיש לברך בורא 
מאורי האש קודם קריאת המגילה, משום 
 שאסור ליהנות מהאור קודם שיברך על הנר, 

 ע"ש. 

 ואם מותר  (שם סק"ו)כותב הכף החיים וכך 
ליהנות מן האור קודם ברכת מאורי האש  

א, כמ"ש בסי' תרצ"ג, וכבר זהו תלוי בפלוגת
 כתבתי בתשובה וכו' דדעת מרן ג"כ להתיר, 

 ואפי' אם עדיין לא אמרו אתה חוננתנו. עכ"ד. 

 בהיות ונתבאר בספר חזון עובדיה ולפ"ז 
ובילקוט יוסף על פורים לחוש לדברי  
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 נז

הכלבו ודעימיה, ושיש לברך על הנר קודם 
 שילמדו, ודלא כהמשנה ברורה ורעק"א, ע"כ 

 אלתו.ש 

 בתחלה יש לבאר אם דין זה שיש לברך הנה 
על הנר קודם מקרא מגילה שייך גם  

בזה"ז שיש אור החשמל, ונראה, דאף כיום 
שיש אור חשמל, צריך לברך קודם מקרא 
מגילה על הנר, דגם כיום אין ליהנות מהנר 
אלא אחר ברכת בורא מאורי האש, והברכה 
פוטרת כל הנאה מכל אור שהוא, כולל 

חשמל, אלא שאין אנו מברכים על חשמל ה
מטעמים אחרים, אבל איה"נ יש לו הנאה 
 מאור החשמל וברכת מאורי האש פוטרת גם 

 הנאה זו.  

 הרב פר"ח שיבדיל מקודם, שאין ראוי וכ"כ 
מן הנר קודם הבדלה, ודלא  שיהנה 

כהגהה, עכ"ל. ולפי דבריו סגי אם מברך 
בורא מאורי האש, וכמו שנראה מדברי 

, כאשר כתב הרב שיירי כנה"ג. (סי' מא)הכלבו 
, אלא דגמגם (סי' תצא)וכן הסכים הרב בית דוד 

על זה דהיאך יוציא את אשתו אח"כ, דאפשר 
דאין האשה יכולה לברך לעצמה, כמ"ש מרן 

, והביא משם הרב תורת חסד (סע' ח)סי' רצ"ו ב
דהסכים שלא יברך  (בתחי' הספר אחר המפתחות)

א אם כן יש איזה איש בביתו בבית הכנסת אל
ויחזור ויברך בשביל האחר, אבל לא בשביל 
אשתו. עד כאן דבריו. ולפי מה שהעליתי 

שדעת הרמב"ם ומרן  (אות ז)לעיל סימן רצ"ו 
שהאשה חייבת בהבדלה מדאורייתא, וקי"ל 
כוותייהו, א"כ יכול לברך בורא מאורי האש 

בבית הכנסת קודם המגילה, והאשה תברך 
כיון דכמה רבוואתא קמאי ובתראי  לעצמה,

ומכללם הראב"ד בתמים דעים סי' קע"ד כלם 
שוים לברך ברכת מאורי האש קודם, שלא 
 יהנה מהאור בלא ברכה, וכמ"ש הרב בית דוד 

 סי' תצ"א. 

 דברינו תשובה מוצאת למ"ש הרב ומתוך 
דטעם  (ס"ק א)ט"ז לעיל סי' תקנ"ו  

ה, מ"ש דיברך על האור קודם שקורין איכ
היינו דכתיב במחשכים הושיבני. ולפום מאי 
דאמרן הטעם ברור, שלא יהנה מהאור קודם 

  כותדף ס"ח ע"ב הל(שיברך. וכן מוכח בא"ח 

 ק. ". ודוהבדלה אות יד) 

 גם לענין מקרא מגילה מבואר שם והנה 
שנכון לברך לפני מקרא מגילה, ולא  

 (סי' רח"צ)חייבים. וע"ש בהערות מדברי הב"י 
ר שהביא דברי הכלבו העיר מדברי רבינו שאח

ירוחם שכתב, מ"מ לענין מקרא מגילה לאור 
 הנר דלאו מלאכה היא כלל בהבדלה 

 שבתפלה סגי. 

 יש לחלק דבמקרא מגילה כך היתה ועוד 
התקנה וכך נהגו כמבואר בראשונים.  
וז"ל: פורים שחל  מא) "ס(סהכל בו  וכ"כ
מברך , שקוראים המגילה לאור הנר, "שבמוצ

בורא מאורי האש מקודם, ויש חולקים וכו'. 
ועיין להראב"ד בשו"ת  והובא בשתיקה בב"י.

עמוד (. ובס' האשכול ח"ב )סי' קעד(תמים דעים 

ארחות וב. )סי' רג(. ובשו"ת הראב"י אב"ד )כא
וברד"א, . )יד-הלכות הבדלת מוצ"ש אות יג(חיים 



וסףי    ליון לב | כסלו תשע"ז | שנה גג ית   בב  

 

 נח

. )ק"אססי' תרצג (פרי חדש ובמהריק"ש, וב
שו"ת פעולת צדיק וב. )סי' רמה(ומוסר  חכמהוב

. )סי' קעא(שו"ת צוף דבש מועטי וב. )סימן קנו(
. ובס' יד )סי' לא אות עח(מועד לכל חי וב

 . )חאו"ח ס"ס ו(ובשו"ת קרבן אשה  ,אבשלום
 וי"ל ע"ד. ואכמ"ל.  

 המגילה היא הנאה גדולה לקרוא וקריאת 
מגילה לאור הנר, כי א"א בלא זה,  
לקרותה מתוך מגילה ולא ע"פ,  כי חייבים

 וגם הקריאה היא רק אחר צאה"כ שהוא 
 לילה, וזו תקנה לכל הציבור. 

 בכל מוצ"ש לענין לימוד לכל יחיד משא"כ 
ויחיד, שאין צריך לקרוא כל הזמן  

מתוך הספר, וגם לומדים על פה, וגם אפשר 

להתחיל בלימוד מפלג המנחה והלאה שיש 
ה לכל הציבור אלא קצת אור, וגם אין זו תקנ

ליחידים הלומדים בשעה זו, וגם לא לומדים 
לאור הנר אלא לאור החשמל, י"ל דבזה לא 
תיקנו לברך קודם, ועדיף יותר לסדר ברכת 
מאורי האש על הכוס כנהוג, וע' בהערות איש 
מצליח על משנה ברורה מה שפלפל בזה, 
והעלה שמי שמיקל בזה יש לו על מה 

 ה שלומדים לאור לסמוך, וכ"ש בזמן הז
 החשמל שא"צ להקפיד לברך קודם על הנר. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 

 

 

�   �  רעוסי' 


 

 חשון תשע"ז ט בס"ד, 
 /ע"ז116-2

 שחר אליסיאן הגברת הנכבדה מרת לכבוד 
 תחי' 

 באוהל תבורך.מנשים 
 שלום רב,

 לנהוג דיני אבלות על אב ואם י"ב חודש, יש 
ולכן גם לאחר השלושים אין להשתתף  

 בסעודה כשיש תזמורת שירה וריקודים, או 
 בסעודת שבע ברכות אף בלא תזמורת. 

 אם אמרה קודם פטירתה אל תבכו אם הוגם 
 כשאמות, אין נפטרים ממנהגי האבלות,  

 ויש לנהוג בכל דיני האבלות כנהוג. 

 בשעת החופה של קרובים שא"א אולם 
להמנע לא להשתתף, בזה יכולים  

להיות בשעת החופה בלבד. ובהורים של 
החתן והכלה מתירים להם להשתתף בכל 
מהלך השמחה. ובאשר להשתתפותם 

ריקודים, מלכתחלה לא יודיעו לחתן שהם ב



יוסף   | מרן עמוד ההוראה שליט"א סימן רעו  ית   בב  

 

 נט

לא ישתתפו בריקודים, כדי לא לצער את 
החתן בעצם הידיעה שהם לא יהיו, ובשעת 
הריקודים אם יראו שיש שמחה בלעדיהם, 
והחתן שמח לא ישתתפו בריקודים, אולם אם 
יראו שאין די בשמחה, והחתן מצטער 
ומרגיש בחסרונם ישתתפו, ויעשו כחכמתם 

תי שאין להם ברירה, וראה עוד להשתתף מ
  (עמ' של"ט)בספר חזון עובדיה אבלות ח"ב 

 .(אות ח')בהערה  

 (סי' ל"ח סעיף ילקוט יוסף הלכות אבלות ובספר 

, מבואר, ששאר הקרובים לחתן י"ח) 
או לכלה הנמצאים בתוך י"ב חודש לפטירת 
ההורים, יכולים להשתתף בשמחת הנישואין 

גנים בכלי שיר של קרובם, אבל בשעה שמנ
נכון לעזוב את אולם החתונות אחר החופה, 
ושאלתם מהיכן המקור שיש להמנע 
מלהשתתף בשמחה בשעה שמנגנים, הרי 

משמע שיש  (סי' מ"ג)בשו"ת יבי"א ח"ט יו"ד 
 להתיר השתתפות גם לאחים ואחיות כמו 

 ההורים של החתן והכלה. 

 משמע בספר חזון עובדיה שבת כרך ב' וכן 
שכתב אבל שהוא תוך י"ב  ס"ד)(עמ' ש 

 חודש על אביו או אמו וכו', הואיל והוא
 אסור בשמחה אסור לו לשמוע מנגינות של 

 

 

 כלי שיר, אפי' בעת שמנגנים בשמחת חתן 
 וכלה של קרוביו. עכ"ל. 

 שנים אחרי זה, מרן אאמו"ר חזר בו אולם 
קצת, והיקל מטעם עוסק במצוה וכו',  

רים שהחתן שמח ואפילו שאר קרובים ומכ
כשהם באים לשמחתו. ומשנה אחרונה עיקר 
להקל בדבר, ובפרט בהורי הכלה, שעליהם 
מוטל להשיא את בתם, ומבלעדיהם תתבטל 
המצוה של שמחת חתן וכלה אם לא יהיו 
שותפים בכל מהלך החתונה, והשמחה תלויה 
בהם, ובהעדרם יגרם צער לחתן ולכלה, ועצם 

ולהשיב מזל נוכחתם לקבל פני המוזמנים 
טוב לברכותיהם, גורמת שמחה לחתן ולכלה. 
 שבודאי שמותר להם להשתתף בכל מהלך 

 החתונה, שהאורחים באים ונכנסים. 

 אם ירצו להחמיר, טוב שהאחים ומ"מ 
והאחיות יאכלו בחדר צדדי, ודי אם  

הם משתתפים ונמצאים בחופה ולוקחים חלק 
 בשמחת החתן והכלה, שהרי אם לא יהיו כל 

 מהלך כל החתונה לא יגרם צער לחתן ולכלה,  

 התורה, בברכת
 יוסף יצחק

 לציון הרב הראשי לישראל הראשון
 ונשיא בית הדין הרבני העליון
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�   �  רעזסי' 

 

 

 ב חשון תשע"זי בס"ד, 
 /ע"ז125-2

  סיגלית אברהםנכבדה מרת הגברת ה לכבוד 
 מב"ת 

 חיוב הנשים לברך מאה ברכות בכל בדבר 
יום, כיצד תעשה אשה שמתפללת רק  

שחרית ומנחה, ואינה מברכת ברכת ברוך 
 שאמר וישתבח, וברכות ק"ש שחרית וערבית, 

 איך תשיג מאה ברכות. 

 בספר ילקוט יוסף שבת כרך א' חלק רביעי ע' 
, דהנה מדלא חילקו ד)(מהדורת תשע"ג עמ' תקפ" 

חכמים בזה, אין שום טעם לפטור הנשים 
ממצוה זו, שאין מצוה זו בכלל מצוה שהזמן 
גרמא, ומאיזה טעם נפטור את הנשים וכו', 
ולכן נפסק להלכה שנשים חייבות להשלים 
מאה ברכות, ובאמת יש מרבני הזמן שהעירו 
דהאיך אפשר לחייב הנשים במאה ברכות הרי 

' תפלות, וחייבות רק בתפלה הן פטורות מג
אחת, וגם אין הנשים רשאיות לברך על 
 פסוד"ז וברכות ק"ש שחרית וערבית, וא"כ 

 היאך יגיעו למאה ברכות בכל יום, וכו'. 

 מלבד מה שיכולות לחייב את עצמן הנה 
ולהתפלל גם מנחה וגם ערבית, מלבד  

זאת י"א דאמירת שבח אין כאלוקינו אין 
י במקום כעשרים ברכות, כאדוננו וכו' מהנ

ואף שיש בזה מחלוקת, בנשים מיהא יכולות 

לסמוך ע"ז, וכן ירבו ברכות על פירות 
ומגדנות ברכה ראשונה ואחרונה, וכן יכולות 
לסמוך על המקילין בשמיעת הברכות מאחר 
 ולענות אמן. וגדול העונה אמן יותר מהמברך, 

 ועולה להן בכלל המאה ברכות בשעת הדחק. 

 היא עושה להשלים למאה ברכות שכל שומה 
חצי שעה מברכת על הריח עצי בשמים,  

עשבי בשמים, מיני בשמים והנותן ריח טוב 
בפירות, הנה כל זמן שאין היסח הדעת אינה 
יכולה לברך שוב והוי ברכה לבטלה, ורק אם 
יש היסח הדעת מברכים שוב, ומהו היסח 
הדעת לענין ברכת הריח האם לאחר תפלה 

סעודה, ומה הדין אם נשארו הבשמים  לאחר
 על השלחן לפניו, ומה הדין אם יצא 

 לשירותים או יצא לחוץ תחת כיפת השמים. 

 בזה בספר ילקוט יוסף שבת כרך א' חלק ע' 
, דכתב בבן (מהדורת תשע"ב עמ' תשל"ח)שלישי  

אחר ברהמ"ז  (שנה ב' פרשת וירא אות כ"א)איש חי 
בשתי ידיך  תחזור ליקח שתי אגודות ההדס

וכו', ואח"כ תברך ותריח וכנזכר בדברי רבינו 
האר"י בשעה"כ, ונראה שאחר הקידוש יש 
להסיר ההדס לאחר שבירך עליו ולהצניעו 
במקום אחר, כדי שיוכל להביאו ולברך עליו 
שנית אחר בהמ"ז ולא ישאירנו לפניו, ואע"פ 
 שבהמ"ז חשיב סילוק הרי יש מחלוקת בזה. 

 ע"כ. 
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 ריו ממ"ש בספרו רב פעלים או"ח דבומקור 
, הגם שבהמ"ז חשיב (ח"ב סי' ל"א) 

סילוק היינו לענין מאכל ומשתה, אבל לענין 
ברכת הריח, לא נגע ולא פגע, ע"כ אם ההדס 
עודנו לפניו לא יחזור לברך עליו אחר בהמ"ז, 

, (עמ' צ"ב)וכתב ע"ז בספר הליכות עולם ח"ג 
מ"ז ולכאורה היה נראה לומר שמכיון שבה

לא חשיב סילוק לגבי ברכת הריח והוא יודע 
בעצמו שהוא עתיד להריח אחר ברהמ"ז, 
יותר טוב שלא יברך כיון שלא התייאש 
מלהריח, אפי' אם סילק אגודות ההדס 

וכו', ואם יצא  (ברכות י"א:)מלפניו, ע' בתוס' 
לחוץ לכאורה כיון דהוי שינוי רשות מברך, 

וץ א"צ אך עדיין צ"ע די"ל שאף ביצא לח
(שם ס"ק לחזור ולברך ע"ש, וע' במשנה ברורה 

שפסק שאף ביצא לחוץ א"צ לחזור ולברך  ו')
אם היה דעתו להריח בהם בכל שעה ע"ש, 

וה"ה בנכנס לשירותים, ומעתה לו יהיה אלא 
ספק קי"ל סב"ל, ואף בשבת יש להזהר 
בברכה לבטלה, ולכן אם דעתו לברך אף אם 

ברך שוב, ומנהג יצא לחוץ או לשירותים לא י
מרן אאמו"ר זצוק"ל היה שקודם הסעודה 
בליל שבת, או בליל יוהכ"פ קודם התפלה, 
שהיה מברך עצי בשמים ועשבי בשמים 
והנותן ריח טוב בפירות, ולאחר הסעודה 
בליל שבת היה יושב ולומד, ולאחר הלימוד 
שוב מברך ג' ברכות הנ"ל, שהרי עשה היסח 

בוקר, שמברך דעת גדול, וכן נוהג בשבת ב
 קודם שחרית, ואחר התפלה, כיון שהתפלה 

 ארוכה הוי היסח דעת, ומברך שוב בצהרים. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 

 

�   �  רעחסי' 

 

 

 ג חשון תשע"זי בס"ד, 
 /ע"ז129-2

  מתן וולמןהיקר והנעלה, כש"ת הרב לכבוד 
 שליט"א,  

 שלום רב,

 בדבר לימוד תורה לילדים לשאלתו 
בשבתות, שמחלקים לכל ילד  

שבא פתק מיוחד, שכתוב בו זכית במצוה 
ובפרס, ופתק זה שווה שקל בחנות כלי 
כתיבה מסויימת, ודבר זה ממריץ את הילדים 
 להגיע ולהשתתף בלימוד, האם מותר לחלק 

 פתק זה לילדים בשבת. 

 דין זה מבואר בס"ד בספר ילקוט יוסף הנה 
, ונתבאר (סי' ש"ו סעיף ט"ו)שבת כרך ב'  

יוסףף סימן רעח | מרן עמוד ההוראה שליט"א  ית  ב  
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שם, שיש להקל לחלק לילדים כרטיסים 
בשבת וביו"ט, עבור קריאת תהלים שהילדים 
קוראים, ואף מותר לחלק להם מתנות עבור 

ין לחוש בזה לשכר שבת, שעי"ז קריאה זו, וא
מתעודדים הילדים לבוא ללימודם, ומחנכם 
ללימוד התורה ויראת שמים ופשוט חשיב 
דבר מצוה, ולא החמירו בדבר מצוה משום 
שכר שבת, שאין זה איסור גמור אלא מיחזי 
כמקח וממכר, ולכן התירו בכל דבר מצוה, 
וכתב הרמב"ם בפירוש המשניות פרק חלק, 

 לקטן מתנות כדי למושכו ללימוד שיש ליתן 
 התורה, וכל ילד לפי שכלו וכו' ע"ש בדבריו. 

 לחשוש שלכאורה פתק זה דומה לכסף, ואין 
שהרי יש בו שיווי שקל, וניתן לרכוש  

בעזרתו בחנות מסויימת, דהנה נתבאר בספר 
 (סי' שכ"ג סעיף ה')ילקוט יוסף שבת כרך ד' 

ם, שמותר לשלם מע"ש עבור מצרכים שוני
 ולקבל עבור כל מצרך פתק א', כדי שלמחרת 

 

ימסור הפתקים לחנוני ויקבל את המצרכים 
הדרושים לו, ובלבד שלא יהיה רשום על 
הפתק הסכום ששילם, וע"ש בהערה שנתבאר 
שכל שלא רשום על הפתק הסכום ורק הוא 
לסימנא בעלמא מותר, אע"פ שיודעים שווי 

תב הפתק, ושם מובא מספר מור וקציעה שכ
על המגן אברהם דיש חילוק בין מעות שכבר 
ניתנו והפתק הוא לסימן בעלמא, לבין פתק 
שהוא לראיה שיקבל אותם מצרכים ועדיין 
לא נתן המעות, והמחמיר תע"ב, וע"ע בספר 

מה שכתב בזה  רל"ו) -(דף רל"הפתח הדביר 
ולצורך מצוה כגון בנידון הנ"ל יש להקל 

משלמים לחלק לילדים, ובפרט שהם אינם 
 כלום אלא ניתן להם במתנה, וזה רק לחנות 

 מסויימת, והפתק הוא רק לסימנא בעלמא. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 

 

�   �  רעטסי' 


 

 ג חשון תשע"זי בס"ד, 
 /ע"ז131-2

 "פרץ בונה הנגב"חברת לכבוד 
 משכנות משואה ירושלים

 וישע רב!שלום 

 אותם הבנינים שבניתם, שכמה שוכרי בדבר 
דירות אירגנו תפילות באחד החדרים  

הפנויים, ורוצים להביא לשם ספר תורה עם 
ו תנאי מראש שבית ארון קודש, והם עש

כנסת זה הוא עראי, ולא קבע, ובעל הבית 
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חושש מזה לפנות בית הכנסת וארון קודש 
וס"ת בבוא הזמן, כאשר ירצה להשתמש 
 במקום זה לצורכו או לצורך אחרים, האם יש 

 לו ממה לחשוש. 

 כאשר אומרים בפירוש שזה על תנאי, הנה 
ובאופן זמני, לא רק שאין לו ממה  

א להיפך עושה מצוה בדבר זה, לחשוש, אל
 (סי' ק"נ סעיף א')שהרי מבואר בספר ילקוט יוסף 

שכל מקום שיש שם עשרה מישראל, צריך 
שיכינו שם בית שיכנסו בו לתפלה בכל עת, 
ומקום זה נקרא בית הכנסת. ואם אין בכוחם 
לבנות בהכנ"ס ואין להם היכן להתפלל 
מחוייבין עכ"פ לשכור מקום מיוחד לתפלה, 

ובכף  (סי' ק"נ סעק"ב)מבואר במשנה ברורה כ
. וכתב שם, שאם גם זאת אינם (אות ד')החיים 

יכולים לעשות, לכל הפחות יתנדב אחד מהם 
לתת מקום בביתו כדי שיוכלו לבוא 
ולהתפלל, ויהא הוא מזכה הרבים, וזכות 
הרבים תלויה בו, עד שיוכלו לבנות או 

 לשכור בית הכנסת. ע"ש. וכן ראינו מעשה
רב אצל גדולים, וכן היה מעשה רב אצל מרן 

  8מלכא אאמו"ר זצוק"ל ברחוב אלקנה 
 בירושלים. 

 כן אין לבעל הבית ממה לחשוש, כיון ועל 
שמתנה מראש שהבית הכנסת הוא רק  

בהשאלה, או בהשכרה, עד שימצאו מקום 
אחר, ואדרבה במשך זמן שמתקיימים שם 

 רבים תפילות הרי הוא מזכה הרבים, וזכות ה
 תלויה בו. 

 טובה קא משמע לן, שיארגנו במקום ועצה 
שיעורי תורה בהלכה בשבתות ובחגים,  

ובעיקר בחוה"מ ובלילות שבת הארוכים, 
 שהמקום יהיה גם מקום תורה, וזו זכות 

 גדולה שתגן על כל המתפללים. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 לציון הרב הראשי לישראלהראשון 
 רבני העליוןבית הדין הונשיא 

 

 

 

 

�   �  רפסי' 

א


 ב חשון תשע"זי בס"ד, 
 /ע"ז120-2

 הנכבדה, ה' עליהם חת גרשון משפלכבוד 
 יחיו! 

 שלום רב,
 השונות בענין בישול אחר  השמועותאודות 

בישול בשבת, ואודת מי שכתב בשם  
מרן מלכא אאמו"ר זצוק"ל ששאלו אותו 
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אודות תבשיל שרובו יבש ומיעוטו רוטב כגון 
תבשיל של דגים, והשיב להם שזה אסור 
וכביכול חזר בו, הנה אין זה נכון, ורק מה 

ע"ז יש  -שכתב בספרו יביע אומר חלק ז' 
שמועות וכיוצא בזה, וכבר להסתמך, ולא על 

בכמה מקומות ע' בספר חזון עובדיה שבת 
ובשו"ת יביע אומר ח"ו סי'  (עמ' ע"ח)כרך א' 

מ"ח, האריך לבאר שכל שרובו יבש ומיעוטו 
רוטב אין בו משום בישול, וע' בספר ילקוט 

(סי' רנ"ג סעיף י"ד יוסף שבת כרך א' חלק ראשון 

יבש לבאר כל דין זה שכל שרובו  בהערה)
מעיקר הדין מותר ליתנו על הפלאטה. ושם 
הובאו ד' טעמים למה יש לילך אחר הרוב, 
ולפי כל הטעמים היינו אפי' ברוטב ניכר, 
ובלבד שיחפוץ במה שיש ברוב הקדרה. כמו 
דגים וכדו'. וכך פסקו המנחת כהן, פמ"ג, זרע 
אמת, מהרש"ם, ארץ חיים, שם חדש, ועוג. 

שאין להקל  ומה שאמר חכ"א באיזה רדיו
במיעוט רוטב ניכר, אני מאד תמה, למה אינו 
מעיין בילקוט יוסף, אילו היה לומד, ואילו 
 היה מעיין בספרים שלנו, לא היה בא לידי 

 טעויות בהלכה. 

 שימוש במגבונים לחים בשבת לשאר ובענין 
בני אדם, וכגון שרוצים לקנח עצמם  

בשירותים, הנה מגבונים העשויים מנייר 
ר כבר לפני עשרים וחמש שנים, בספר נתבא

שיש להקל  (עמ' צ')ילקוט יוסף שבת כרך ב' 
בזה גם לאדם גדול, מכל הטעמים שהוזכרו 
שם, וראה שם במילואים שבסוף הספר, לענין 
ממחטה לחה מבד, שנשארנו בצ"ע, עקב 

דברי מרן בש"ע בסימן שכ לגבי חבית של 
 יין. והמעיין היטב בדברי מרן בש"ע יראה 

 שקשה מאד להתיר בממחטה לחה. 

 שנים יצא לאור הספר חזון עובדיה על ואחר 
הלכות שבת, ושם מרן האבא זצוק"ל  

חזר על הרבה הלכות שנתבארו בילקוט יוסף, 
והביא מה שכתבנו בס"ד להקל להרטיב 
ממחטה מנייר. וב"ה שזכינו לכוין לדעתו. 
ואמנם מרן אאמו"ר זצוק"ל כתב להקל 

ה, וצירף כמה סברות חשובות לתינוק ולחול
בענין, אבל גם הוא הדגיש שזו קולא, ולכן 
יש להקל לתינוק ולזקן וחולה בלבד. ולא 
 לכל אדם שיכול בנקל להחמיר על עצמו, 

 ולקנח בנייר טואלט רטוב. 

 מה ששאל בענין שימוש במכונת ואודות 
גילוח, ואם ראוי לבחור לגדל זקן,  

יר שלא לגלח הנה ראוי ונכון לחוש ולהחמ
את הזקן במכונת גילוח, אלא יתגלח 
באמצעות סם, וכל מי שיכול לגדל זקנו תבוא 
עליו הברכה, אבל למי שאינו יכול לעשות כן 
מכל מיני סיבות, ומגלח זקנו במכונה 
חשמלית, יש לו על מה לסמוך, ובלבד שיזהר 
שלא יהדק את המכונה על עור הפנים בחוזק, 

חלש כמה וכמה אלא יעביר את המכונה 
פעמים, באופן שאחר הגילוח ירגיש בעיקרי 
 השיער כשמעביר היד על הפנים מלמטה 

 למעלה. 

 ניתן לסמוך על סוג של מכונות גילוח וכן 
 בהכשר ביה"ד של הרב גרוס שליט"א. 
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 יש לו על מה לסמוך, היינו כמו והפירוש 
אדם הנשען על סטנדר, והוא סומך  

תוציא הסטנדר  עצמו על הסטנדר, אבל אם
יפול, וכך הנשען על דברי המקילין יש לו על 
מה לסמוך, כי אין ברירה אחרת. אבל צריך 
 להבין שזו קולא, ולכן ישתדל לעשות באופן 

 המותר, כמו שנתבאר. 

 שיש הבדל בין תער למכונה בצורת ובאמת 
הגילוח, כי בעוד שהתער הוא סכין  

יחידי המגלח בחודו בלבד, הרי מכונת 
הגילוח אין באפשרותה לגלח בסכין אחד, 
אלא בעזרת שני גופים מורכבים, הסכין 
והרשת, שהשער נכנס בתוך הרשת על ידי 
לחץ על הפנים, והסכין חותך, ופעמים רבות 
הסכין סוחב את השער והשער יוצא מעט 
מהבשר, ונחתך כך, ואף שהגילוח נעשה דרך 
גזיזה וקציצה, וכעין מספרים, הרי התוצאה 
אחת היא, כתער כמכונה. וכפי שביארו לנו 
עם הפעלת המנוע של מכונת הגילוח, הציר 
המרכזי זז עם הסכינים ימינה ושמאלה, כאשר 
הוא משפשף את רשת הפלדה המנוקבת, 
השערות חודרות דרך נקבי הרשת והסכינים 
אשר מתנועעים הלוך ושוב במהירות רבה 
ומשפשפים את הרשת הקבועה, קוצצים את 

ער היוצא. ויש להדגיש כי הסכינים עצמם הש
 אינם חדים דיים ע"מ לגלח שער, ללא ניצול 

 עיקרון זה של מספריים.  

 מה שנוהגים להתיר גילוח הזקן ולפי 
בזמן  -במספריים אפי' כעין תער  

שחלק התחתון אינו חד לגילוח בלי עזרת 

, יש לדון (יו"ד סי' קפא סעי' י' וברמ"א שם)העליון 
תר זה אמור גם בגילוח שיש בו אם הי

השחתה ממש כתער הואיל ועשוי בצורת 
מספריים, או שמא אין היתר מספריים אמור 
אלא בזמן שאינם משחיתים השערות עד 
עיקרן ושרשן כתער, אבל בזמן שמשחיתים, 
דין המספריים כדין התער, ובשניהם אני 

 (ויקרא יט, קורא: ולא תשחית את פאת זקניך 

 . כז) 

 מכות כא.  -(להחפץ חיים בספר לקוטי הלכות ין ועי

שכתב בזה"ל: "והנה  בעין משפט ס"ק ז) 
החדשה שמספרין  (המכונה)לפ"ז המאשינקע 

בה שמגלחין כתער ממש ותולש השער 
לגמרי ולא נשאר מאומה, המספר בם את 
זקנו, לכאורה עובר על מה שכתוב ופאת 
 זקנם לא יגלחו ושומר נפשו ירחק מזה מאד" 

 עכ"ל. 

 מוסרים בשם החזון איש שדעתו היתה וכך 
להחמיר בגילוח הזקן במכונות גילוח  

אפי' במכונות הישנות שהיו בזמנו, עיין 
(ח"ד סי' קיג בהערה שבסוף בשו"ת מנחת יצחק 

שהחזו"א עשה נסיונות במכונות  התשובה שם)
הגילוח, והיינו שליכלך ידיו בדיו וגילח 

ה נקי במקומות במכונה במקום הדיו ונעש
 שונים ומזה הוכיח שמגלח השערות עד סמוך 

 לבשר ממש והוי כתער.  

 יצחק שם אסף הרבה מספרי מחברי ובמנחת 
זמנינו שדעתם נוטה לאיסור  

השימוש במכונות הגילוח בזמן שהן 
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מחליקות כתער, והם: שו"ת חבלים בנעימים 
(סי' קעא אות , שערים מצויינים בהלכה (ח"ד סי' כז)

, שו"ת מנחם (ח"ב יו"ד סי' קפא), זה השלחן )ג
ח"א סי'  -(להג"ר מנדל קירשנבוים רב בפרנקפורט משיב 

, (ח"ב סי' קלג וח"ג סי' לט), שו"ת חלקת יעקב מג)
והמחבר עצמו מסיק לאיסור באופן זה 
 שמחליק העור כתער ממש, וגם נוטה 

 להחמיר ביותר מזה. ע"ש. 

 כונה אין יש לדון להיתר מטעם שהמואמנם 
שם תער עליה, ויש להוכיח כן מכח  

מא. ע"ש, ועיין בספר הר -הסוגיא דנזיר מ
שכתב בפשיטות  (בהגהות לטור יו"ד סי' קפא)צבי 

להתיר גילוח הזקן במכונת חשמל מטעם 
 (וע"ש עוד שדן גם לענין דהוי מספריים כעין תער 

 .פיאות הראש ומסיק לאיסור) 

 עתו להתיר גם לא ביאר בדבריו, אם דאמנם 
באופן הנ"ל שמחליק העור לגמרי. אך  

בתשובה אחרת שנדפסה בשמו בשו"ת חלקת 
כתב בזה"ל: "מה שנדפס  (ח"ב סי' קלג)יעקב 

בשמי לאסור מכונת חשמל אינו נכון, רק 
השבתי להשואלים אותי ע"ז, דהיכי 
שמתגלחים יצאו נקיים באופן שהבשר נעשה 

רושם חלק לגמרי שלא נשאר עליהם שום 
דגילוח כזה דין תער יש לו... ולכן אני אומר 
לכל שואל, שיזהר שלא להדק המכונה 
להבשר, דמתוך ההידוק יבוא לידי גילוח 
ממש, אבל כשאינו מהדק כ"כ אז אינו בגדר 
פ"ר שיבא לידי גילוח ושריא" עכ"ל. נתברר 
איפה מתשובה זו שאינו מתיר לגלח במכונה 

 שום דאז דינו באופן שמחליק העור והיינו מ
 כתער ממש ולא כמספריים. 

 מה שכתב להתיר לגלח בלא הידוק אולם 
המכונה אל העור משום דבר שאין  

מתכוין מטעם דאף כשיהדק לפעמים אינו 
בגדר פסיק רישיה, צע"ג בזה, דנראה לכאורה 
דהוי בגדר פסיק רישיה שכמעט אי אפשר 
ליזהר בזה במציאות שלא יגלח לפחות שתי 

(עיין ב"י בהידוק בכל חמש פאות הזקן שערות 

סי' קפא בשם סמ"ג ועוד פוסקים שהחיוב בשתי שערות ועיין 

, בקרן אורה נזיר מא, שיש להחמיר אפי' בשער אחד ע"ש)
וגם איך אפשר למסור דבר זה לרבים 
העלולים לבא בקל לידי איסור דאורייתא 
וכמו שאמרו לענין הוצאה בשבת פחות פחות 

א רצו חכמים לגלותה משום מד' אמות, של
 , פן יבוא (שבת קנג:)כבוד אלהים הסתר דבר 

 בקל לידי חיוב הוצאה מדאורייתא. 
 יש לדון דהוי דבר המתכוין הואיל וכן 

ומתכוין לפעולת הגילוח אלא שאינו  
מתכוין לאיסור שבה, שהרי א"צ כוונת איסור 
אלא כוונת פעולה. ואולי י"ל דמתכוין 

עולת השחתה שזה נכנס לפעולת גילוח לפ
בסוג פעולה אחרת, וכיוצא בדבר לענין 
לבישת כלאים שמתכוין ללבישה ולא להנאת 

אע"פ  (שבת כט:)חימום דהוי דבר שאין מתכוין 
שהפעולה היא לבישה והיינו משום דלבישה 
 בלא חימום הוי פעולה אחת, והנאת חימום 

 פעולה אחרת. וצ"ע. 
 קים לאסור לפי דבריו אמאי כתבו הפוסוגם 

בגילוח הזקן במספריים כעין תער בזמן  
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שחלקו התחתון חד מאוד מחשש שמא יבוא 
(רמ"א יו"ד לגלח עם התחתון בלבד דהוי כתער 

ולמה לא כתבו להתיר  סי' קפא סעי' י בשם תה"ד)
מטעם דהוי דבר שאין מתכוין ולא הוי פסיק 
רישיה? אלא ע"כ צריך לומר או דהוי דבר 

וכוונתו לפעולת גילוח כאמור  המתכוין הואיל
לעיל, או דהוי קרוב לפסיק רישיה כמ"ש 
בתה"ד סי' רצה דקשה מאוד להיות נזהר 

(וצ"ע בזה בחת"ס או"ח סי' רנט בסוף התשובה בדבר זה. 

לענין  (קכ:)וכמש"כ במהרש"א שבת  שם)
פתיחת הדלת בפני המדורה דיש לאסור 
 באופן זה. או משום שיש לגזור שמא יתכוין,

(או"ח סי' רעז, קונטרס אחרון כמש"כ בש"ע הגר"ז 

וא"כ מכ"ש שיש להחמיר מטעמים  ס"ק א)
 אלו במכונת גילוח שלא ע"י הידוק, מחשש 

 שיבוא בקל לידי הידוק. 

 להוסיף לזה מ"ש בשו"ת מלמד להועיל ויש 
דבתער ממש יש לאסור  (ח"ב יו"ד סי' סד) 

מה"ת גם בתוך כדי לכוף ראשו לעיקרו 
ל וראוי להשחית עד סמוך לבשר ע"ש. הואי

וא"כ לשיטה זו יש לאסור בנידון דידן גם 
בלא הידוק משום דע"פ הרוב נעשה הגילוח 

(שיעורו בכדי לגדל השער בתוך שיעור דכדי לכוף 

. וראה שבעה ימים אחרי התספורת כמבואר בנזיר לט)
עוד בשו"ת יביע אומר ח"ט חיו"ד סי' י', 

במכונה, והעלה שם, שהאריך בענין הגילוח 
שכל איש שיכול לגדל זקנו או לתקנו 
במספרים שלא כעין תער, תע"ב, אבל אלו 

שאינם יכולים, הן מפני סיבות של פרנסה, הן 
מפני שעלול לגרום הדבר לעורר מחלוקת 
בבית, ומגלחים זקנם במכונת גילוח חשמלית, 
יש להם ע"מ שיסמוכו, ובלבד שיזהרו שלא 

 ל עור הפנים, כדי שלא להדק את המכונה ע
 יעקר השיער משרשו. עכ"ד. 

 דבר, דמצינו לכמה אחרונים שצידדו בזה סוף 
להיתר, וגם המנהג כן אצל יראי ה', ולכן  

אי אפשר וקשה מאד לאסור איסר בדבר 
שנתפשט היתרו כל כך, ומצינו לכמה מגדולי 
האחרונים שהתירו בזה, ובודאי שהמקילין יש 

בהלכה, אלא שאין  להם סימוכין דקשוט
להעביר את המכונה על הפנים הלוך ושוב 
חזק, אלא יש להקפיד לעשות זאת בעדינות 
יתר, ולא בחוזק. או לחילופין שיתגלח 
במכונת תספורת [פאטר], ונכון יותר היכא 
דאפשר להתגלח במשחה [משעי]. אך כל זה 
על צד החומרא ומצד ראוי ונכון, אך מעיקר 

אסור מה שרוב העולם הדין אי אפשר לנו ל
נהגו בו היתר, ורק יזהירו כאמור שלא ללחוץ 
עם המכונה חזק הלוך ושוב על הפנים, וגם 
יורידו את הסכין הכפול. והמזהיר והנזהר 
 בדבר זה שיש בו חששות דאורייתא, ירבה 

 שלומם כנהר, ותע"ב. 

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 הדין הרבני העליוןונשיא בית 
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 חשון תשע"ז ט בס"ד, 
 /ע"ז118-2

 היקר והנעלה, שוקד באהלה של לכבוד 
 נ"י חיים ישראל פרידמןה ר' תורה, כש"ת ה" 

 שלום רב,

 אחד שנולד בארה"ב למשפחה אודות 
אשכנזית, ועלה לארץ, וכל לימודיו  

בארץ למד במוסדות ספרדים, וגם כעת לומד 
בישיבה ספרדית, ושאלתו האם מחוייב לנהוג 
 כמנהג האשכנזים, או שיש לו רשות לנהוג 

 כמנהג הספרדים ופסקי מרן הש"ע. 

 (עמ' מבואר בספר עין יצחק ח"ג  דין זההנה 

, שאין צריך לשנות ולנהוג כדעת תל"ט) 
הרמ"א, אלא ימשיך כמנהגי הספרדים בכל 
הענינים, אחר שכאן הוא מקומו של מרן 
השלחן ערוך, והפוסקים החשיבוהו כמרא 
דאתרא דארץ ישראל, וע' בהערה שם מקורות 

(או"ח סי' ההלכה, וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"י 

. וע' באבקת רוכל סימן ריב, ולדבריו כיון ט')
שלפני מאה וחמשים שנה הרוב כאן באר"י 
היו ספרדים, והאשכנזים הגיעו קימעא 
קימעא, קמא קמא בטיל, ועל כולם לנהוג 
כמנהג מרן הב"י. אמנם בפנים מאירות חולק 
על זה, וכך פשטה ההוראה אצל חכמי אשכנז 

א, בדורינו להורות לאשכנזים כדעת הרמ"
מ"מ במקרה שלך חזי לצרף סברת האבקת 
רוכל שתוכל להמשיך לנהוג בכל מכל כל 
כדעת מרן הב"י. ומנהגי הספרדים. וידוע 
שרבינו האר"י ז"ל אע"פ שהיה אשכנזי היה 
נוהג כמנהגי הספרדים, וכן מצינו לעוד 
גדולים אשכנזים, וכגון הגאון רבי נתן אדלר, 

נוסח שאף שהיה אשכנזי שינה את מבטאו ו
התפלה ועשה כמנהגי הספרדים. וכן הגאון 
רבי איסר זלמן מלצר שהורה לאשתו הרבנית 
להדליק ולברך קודם ההדלקה כדעת מרן. 
ונחלקו אחרוני זמנינו אם אפשר ללמוד הלכה 
למעשה ממנהגם של האר"י ז"ל ורבי נתן 
אדלר, או לא, שהרי תלמידו החתם סופר 
ו המשיך במבטא האשכנזי ולא למד מרב

לשנות. ודעת הגרי"ש אלישיב שאין לאשכנזי 
לשנות מנהג אבותיו. ולדעת מרן אאמו"ר 
זצוק"ל אפשר ללמוד מרבי נתן אדלר לגבי 
מבטא התפלה ונוסח התפלה. ומה שהחת"ס 
ושאר תלמידי רבי נתן אדלר לא עשו כמותו, 
זה מפני שהיה קשה לשנות הרגלם במבטא 
 וכו', אבל איה"נ אפשר לנהוג כמנהג 

 הספרדים, וכ"ש בארץ ישראל. 

 אם תוכל להמשיך ולנהוג במה אמנם 
 שאפשר כחומרות הרמ"א, תע"ב.  
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 אם רוצה לשנות שם משפחתו, מעיקר ולענין 
הדין אין בזה קפידא, ואין משמעות  

לשם המשפחה, אא"כ הוריו מקפידים ורוצים 
 שימשיך שם משפחתם שמרגישים בזה כבוד, 

 

 ודם.בזה לא ישנה מפני כב
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 

         

�   �  רפבסי' 

  

 

 

-  

 לקת נר חנוכה לבני ישיבות בעיקר דין הדהנה 
, ידועה דעתו של מרן ההנמצאים בפנימיי 

זיע"א, שאין להם להדליק בברכה כי נפטרים 
בהדלקת ההורים בביתם. והסתמך שם על 

שכתב (סי' רלח) דבריו של רש"י במחזור ויטרי 
בזה"ל: ובחורים הבאים למקום אחר, ללמוד 
תורה חוץ לביתם, או אורח, א"צ להשתתף 

טה, אם יודע שאשתו או אביו ואמו בפרו
מדליקין עליו במקומם. ע"כ. ובשו"ת יחוה 
דעת, וכן בחזון עובדיה על חנוכה, דייק 
מדברים אלה, דמשמע שאם אביו ואמו 
מדליקים עליו, הם פוטרים אותו, כמו 

 (שבת כג.).שאשתו פוטרת אותו כמבואר בגמ' 

ורש"י אינו יחידי בדבר, שכן כתבו בספר 
ובחידושי מהרי"ח סימן קנב), (הפרנס 

ונמצא שבני ישיבות (שבת שם), ממגדינבורג 
פטורים מלהדליק נר חנוכה כאשר ההורים 

 מדליקין עליהם עבורם, אף אם הם נמצאים 
 מחוץ לבית. 

 ראש ישיבת קול יעקב כתב בספרו והנה 
לדחות את הדברים (שיעורי חנוכה סי' יד)  

זור ויטרי הנ"ל, וכתב שיש לדייק מדברי המח
שכתב אם אביו ואמו מדליקין "במקומם", 
ומשמע שאביו ואמו מדליקים עבור ילדיהם 
כמו שיטת הרמב"ם, שהאב מדליק נרות לפי 
מספר בני הבית שיש בביתו. שאם יש עשרה 
ילדים, מדליק ביום השמיני שמונים נרות. 
וזהו שכתב, מדליקין במקומם. אך אנו 

ב מדליק נר פוסקים כמו דעת מרן הש"ע שהא
אחד ומוסיף בכל לילה נר, ואין מדליקין 
במקום הילדים, ואין מוציאין אותם, כי לא 
 ניכר שהדליק עבורם, ולכן בני הישיבות 

 צריכים להדליק בברכה בחדרם בישיבה. 
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 הדברים תמוהים, ויש להעיר עליהם אולם 
כדרכה של תורה, דמה שכתב במחזור  

פשוטה שהם ויטרי במקומם, בודאי שהכוונה 
מדליקין במקום שהם נמצאים, הבן נמצא 
במקום אחד, ללמוד תורה, וההורים נמצאים 
במקומם, והם מדליקין עבורו. ומה שכתב 
במקומם היינו בביתם שלהם. ואילו היתה 
כוונת המחזור ויטרי לומר שהאבא מדליק 
במקום בנו, והיינו עבורו, היה צריך לומר 

בשבילם, אבל מדליקין עבורם, או מדליקין 
לא לומר מדליקין במקומם, כיון שפירוש 
המילה במקומם הוא שאני עושה דבר 
במקומו, דבר שאני לא חייב לעשותו, וכאן 
בודאי שהאב חייב להדליק נר חנוכה עבור 
עצמו, אלא שהוא מדליק גם עבור בנו זה, 
 והכוונה מדליקין במקומם היינו במקום 

 שלהם, כלומר בביתם. 

 נדקדק היטב בלשון המחזור ויטרי אם ועוד, 
כתוב שם, אם יודע שאשתו או אביו  

ואמו מדליקין במקומם. ואם כדבריו, הרי הוא 
מתחיל בלשון יחיד אם יודע, ומסיים בלשון 
רבים במקומם, והיה צריך לומר במקומו. 
אלא ודאי הכוונה אביו ואמו מדליקין 
במקומם היינו בביתם, במקום שהם נמצאים. 

ין היטב ישר יחזו פנימו דמקורו של והמעי
המחזור ויטרי הוא מדברי בעל ספר התרומה 

וז"ל "אם יודע (במפתחות להלכות שבת או' רכט) 
שאשתו או בניו או אביו או אמו מדליקין 
בשבילו במקומו" ובמחזור ויטרי שינה כאן 
למרות שאת כל הקטע העתיק כלשונו מילה 

מו" במילה וכתב "במקומם" במקום "במקו
והוא כדאמרינן שפירושו במקום שנמצאים. 
ודו"ק. ויתירה מזו המעיין בספרו שערי יהודה 

יראה דאיהו גופיה אחר שהביא שם, (סי' יז) 
דס"ל להתרומה כהרמב"ם כתב וז"ל: "ואמנם 
אין לה הכרח, אף אם ננקוט דהתרומה פליג 
אשאר הראשונים וס"ל דאפילו בחור הלומד 

ת אביו, וצריך לחוש חוץ לביתו יוצא בהדלק
לדעתו לענין שלא לברך" עכ"ל. הרי דאיהו 
גופיה הבין שדיוק זה אינו מוכרח ולפמ"ש 
אינו כלל. ועכ"פ הדיוק של מרן זיע"א אמת 
ויציב וקיים, שדעת המחזור ויטרי שהדלקת 
האב דומה להדלקת האשה על בעלה, וכשם 
שהאשה מוציאה ידי חובה את בעלה 

האב מוציא ידי חובה  בהדלקת נר חנוכה, כך
 בהדלקת נ"ח את בנו הלומד תורה במקום 

 אחר. 

 עוד בספר הנ"ל, דאין בן ישיבה חשיב ומ"ש 
כסמוך על שלחן הוריו, אלא כסמוך  

על שלחן הישיבה בה נמצא. כבר תמה עליו 
מורינו הרב הראשי לישראל בספרו החשוב 

(מהדורת תשע"ג "ילקוט יוסף" על הלכות חנוכה 

שהרי המחבר עצמו הורה לתלמידיו  עז)סימן תר
הרווקים תושבי חו"ל שיעשו כאן בארץ 
ישראל ב' ימים טובים של גלויות, דחשיבי 
 כתושבי חו"ל, וסותר למה שפסק גבי חנוכה 

 דחשובים כסמוכים על שלחן הישיבה. וצ"ע.  

 יענה עמ"ש בתשו' גן המלך דאורח שכל ומה 
 מחסורו על בעל הבית, כשהוא מדליק 

פוטר את האורח גם בלי להשתתף בפרוטה, 
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ולפ"ז אם הישיבה מדליקה בחדר האוכל כל 
בני הישיבה נפטרים. וכל האחרונים הביאו 
את דברי גן המלך להלכה. ויש שכתבו שכן 
המנהג. ומה יענה על כל שאר הצירופים 
שצירף ביחוה דעת, דשמא יוצאים י"ח 
 בהדלקת נר חנוכה בביהמ"ד, כדין בית כנסת,
שהרי יש ראשונים שכתבו שההדלקה בבית 
כנסת ובית מדרש באה כדי להוציא ידי חובה 
מי שאין מדליקין עליו בביתו. וכ"כ בארחות 

 .כלבווב, עמוד רסג)סעיף יז. הלכות חנוכה (חיים 
 ושמא . חלק ב דף נא ע"ב)(בספר אהל מועד ו

 יוצאים י"ח בהדלקת ראש הישיבה בביתו. 

 , שמדברי הראשונים מה שכתב בספר שםגם 
מוכח שרק אשתו מוציאה אותו, ולא  

בבחורים, וכמו שמבואר מלשון השאלתות 
ועוד. ע"כ. גם זה אינו מוכרח, וכמו שדחה 
בילקו"י שם, דכל זה רק בחורי ישיבות 
שבזמנם שלא היו מקבלים צרכיהם מההורים, 
וגם היו הולכים מהבית לתקופות ארוכות 

ל עיר, ורבים היו מאד. שלא היתה ישיבה בכ
צריכים לנדוד למדינות אחרות, והיו סמוכים 
לגמרי על שלחן הנדיבים שלנו אצליהם. ולא 
דמו כלל לבחורי ישיבות שבזמנינו, 
שהבחורים מגיעים מידי פעם לשבת לבית, 
נמצאים בבית במשך חודש ניסן, ורוב חודש 
תשרי ורוב חודש אב, באים ומתגוררים עם 

ודם שהלכו ללמוד ההורים כאשר היה ק
בפנימיה. וכן כל צרכיהם הגשמיים על 
ההורים. ועוד שהשאלתות ושאר ראשונים 
שהביא שם לא נחתו לדין בחורים. 

והראשונים כתבו את דברי רבי זירא בגמ' 
 כצורתם, שבעודו נשוי אשתו מדלקת עליו 

 ואינו צריך להשתתף. 

 עוד בילקוט יוסף הנ"ל שהרחיב הרבה וראה 
ה, והביא מגדולי הפוסקים בענין ז 

שבדור שפסקו גם כן שבני ישיבות אינן 
צריכים להדליק נר חנוכה בברכה בחדריהם. 

(ח"ג וכ"כ הגאון ר"י ידיד בספר ברכת יוסף 

(רבו וכן פסקו הגרש"ז אויערבאך  אות ח סימן י),

 והאור (עמוד רג), בספר שלמי מועד  עדס)של הרב 
 לציון. 

 __________________ 
נו הראשון והנה בשנה שעברה, מור הערת המערכת:) *

לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף 
שליט"א דיבר בשיעורו בלויין במוצ"ש בענין זה, ובין 
היתר דחה את דבריו של ראש ישיבת קול יעקב במה 
שכתב בספרו לחלוק על מרן זיע"א בנידון זה, מרן 

ון מכובדת. בלא דיבר כדרכה של תורה בלש הראש"ל
שום פגיעה בכבודו של ראש ישיבת קול יעקב. ואכן 

בחורים בישיבת קול יעקב השתכנעו מדבריו ונהגו  11
נו ראשי. בפרט שכך היה מורה ובא מורכדברי הרב ה

(בספר עלה עזרא ראש הישיבה הגר"ע עטייה זצוק"ל 

בתגובה לכך ראש ישיבת קול יעקב סילק עמוד פח). 
ורים שצייתו לפסקו של הרב הראשי. מישיבתו את הבח

ומסר שיחה בישיבה, שתוכנה הועבר גם ברבים 
באמצעי טכננלוגיה שונים, והזכיר בלגלוג את הגלימות 
של כל הראשונים לציון, והכריז שהוא אינו מרשה 
ללמוד בישיבתו את היביע אומר. ואחר המחילה 
מכבוד התורה, הרי אלמלא מרן זיע"א לא היתה קמה 

קול יעקב, ומרן זיע"א היה מרבה למסור  ישיבת
שיעורים בקול יעקב, וגם הרב עדס היה מגיע לביתו 
של מרן השכם והערב, במשך שנים, ובאי ביתו של 
מרן זיע"א מעידים שהיה מרבה בדברי שבח גדולים. 
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 [אפרים ד.]עובדיה. וצ"ע.  והיה אומר שדור זה ייזכר כדורו של הרב 

�   �  רפגסי' 

 

 אב"ד ר

 

 "מצות נר  (פ"ד מהל' מגילה הי"ב)הרמב"ם כתב 
חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד".  

ולא ראינו שכתב כן על מצוה אחרת שהיא 
(מו. ד"ה ת סוכה חביבה. וכן התוספות במסכ

כתבו, הרואה נר חנוכה, ואין לו נר  הרואה)
חנוכה ולא מדליקין עליו בביתו, מברך 
כשרואה את החנוכיה ביום הראשון שעשה 
ניסים ושהחיינו, ובשאר הימים שעשה ניסים. 
והקשו התוס' דלא מצינו בשאר מצוות 
שיברך הרואה, כגון אדם שאין לו לולב אינו 

', דכיון שמצות חנוכה מברך? ותירצו התוס
מצוה חביבה היא עד מאוד ויש בה פרסום 
הנס, מברכין אף על הראיה. ועיין עוד בתוס' 

שהקשו ששמן שנשאר  (מד. ד"ה שבנר)בשבת 
מנרות שבת מותר אחר השבת, וכן נויי סוכה 
מותרים בהנאה אחר החג, ואם כן קשה למה 
בחנוכה שהשמן הנותר אסור בהנאה אפילו 

ותירצו התוס', דמשום חביבותא אחר החג? 
דנס חנוכה אינו מצפה שיכבה הנר אלא 
 מקצהו לגמרי למצותו, משא"כ בנר שבת 

 ונויי סוכה. ע"ש. 

 נתבונן יותר, בחג הפורים שהיה הנס עם ואם 
המן הרשע כתבו מגילת אסתר, ובתלמוד  

חיברו מסכת שלימה בעניני פורים, ואילו בחג 
ולא מסכת חנוכה, החנוכה אין לנו לא מגילה 

 ולא פרק, ואפילו לא משנה אחת, ומה 
 הטעם?  

 מפרשים דכיון שחג החנוכה היה חביב יש 
בעיניהם כ"כ כמ"ש לעיל, על כן היו  

כולם בקיאים בפרטי דיניו ובדקדוקיו, כך 
שלא הוצרכו לכתוב על זה מסכת. וכעין מ"ש 

 . ועי' (ריש פ"ד דמנחות)הרמב"ם בפי' המשניות 
 .(גיטין עח. ד"ה כנסי) בחת"ס 

 חביבות זו באה על ידי הנס שעשה וענין 
הקב"ה לאבותינו, שדלק פך שמן  

שהיה בו כדי לדלוק יום אחד, ודלק לשמונה 
 (או"ח סי' תרע)ימים. וידועה קושית הבית יוסף 

למה קבעו שמנה ימים בחנוכה, הרי כיון 
שהיה בפך שמן כדי להדליק לילה אחת, 

הנס אלא בשבעה לילות? נמצא שלא נעשה 
די"ל שחילקו את השמן  (בתירוצו הראשון)וכתב 

שבפך לשמנה חלקים, ובכל לילה היו נותנים 
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 במנורה חלק אחד והיה דולק עד הבוקר, 
 ונמצא שבכל הלילות נעשה נס. עכ"ד. 

 (סי' תרע ד"ה ע"ז היעב"ץ במור וקציעה והקשה 

, דממה שעשו כן מוכח דלא ולא עוד) 
להביא שמן חדש אלא עד אחר התכוונו 

שמונה ימים, והיינו משום דלא היה להם 
 (לג:)שמן טהור, וקשה, דהרי איתא בפסחים 

משמיה דרבי יוחנן, ענבים שנטמאו דורכן 
פחות פחות מכביצה ויינן כשר לנסכין, והיינו 
טעמא דהיין מיפקד פקידי. ע"ש. וביאור דברי 
הגמ', דאם יש לאדם ענבים טמאים שכל 

ד פחות מכביצה, א"כ יכול לדרוך על אח
הענבים והיין שיצא יהיה טהור, כיון שהיין 
שבפנים נחשב "מופקד" בתוך הענב ולא 
"בלוע" בו, ולכן הוא לא נטמא בטומאת 
הענב, וגם קיימא לן שאין אוכל טמא מטמא 
אוכלין אחרים אם הוא פחות מכביצה, ולכן 
 הגם שהיין שבתוך הענב נוגע בו, מ"מ הענב
לא מטמא את היין כיון שהוא פחות מכביצה. 
ואע"פ שבגמ' כתוב כן רק על ענבים, מ"מ 

שכתב,  (פי"ב מהל' תרומות הי"א)עי' ברמב"ם 
"זיתים וענבים שנטמאו, סוחטן ועושה אותן 
תרומה, ואם נטמאו אחר שנעשו תרומה 
וסוחטן פחות פחות מכביצה הרי המשקה 

פילו היוצא מהן מותר בשתייה לכהנים, וא
לנסכים היה ראוי, שהמשקה כאילו הוא 
מופקד בתוך האוכל". הרי שגם בזיתים הדין 

(פ"ו מהל' איסורי מזבח כן. וכן כתב עוד הרמב"ם 

, "זיתים וענבים שנטמאו דורכן פחות ה"ז)
מכביצה, והמשקין היוצאין מהן כשרים 

לנסכים, שהמשקה מופקד הוא באוכל וכאילו 
אמאי הוצרכו לחלק אינו מגופו". וא"כ קשה, 

את הפך שמן לשמונה חלקים ואז הוצרך 
לעשות נס משמים וכו', והרי יכלו לעשות 
שמן חדש מיד מזיתים טמאים ע"י שיסחטו 
אותם פחות פחות מכביצה, ושמן כזה כשר 
להדלקה? והניח המור וקציעה את דברי הב"י 
בקושיא, והכריח מזה כהתירוצים האחרים 

 , ולא חילקוהו שבאמת שפכו את כל השמן
 לשמנה ואח"כ נעשה להם נס. ע"ש בדבריו. 

 באמת זו קושיא גדולה הצריכה עיון. והנה  
אמנם נראה לבאר הענין בהקדם מ"ש  

 (פ"ב מהל' מתנות עניים ה"ח, דף לג ע"ד)הצפנת פענח 
שהקשה כעין זה, דלמה דחקו כ"כ לחפש 
שמן והיה צריך נס חנוכה וכו', הרי פסק 

"שמן  מהל' איסורי מזבח הי"ד) (פ"והרמב"ם 
שהוציאו מזיתים שלא בשלו אלא עדיין הם 
פגין כל אלו לא יביא, ואם הביא כשר". 

, ושם מבואר (פו.)ומקור דבריו מהגמ' במנחות 
דהיינו זיתים שעדיין לא הביאו שליש. והרי 

 (פ"א מהל' טומאת אוכלין ה"ה)פסק עוד הרמב"ם 
משקין  "זיתים וענבים שלא הביאו שליש,

היוצאין מהן אינן מכשירין ולא מקבלין 
טומאה אלא הרי הן כשאר מי פירות שהן 
טהורין לעולם". נמצא שיכלו לסחוט זיתים 
פגין שלא הביאו שליש, ועי"ז להכין שמן 
 טהור למנורה שכשר עכ"פ בדיעבד, וא"כ 

 למה דחקו כ"כ עד שמצאו את הפך וכו'? 

 הנ"ל הצפנת פענח שם, דמה שהשמן ותירץ 
כשר בדיעבד אם הביאו, כמ"ש  
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הרמב"ם, היינו משום דהמנורה מקדשת את 
השמן ומכשירתו להדלקה, וכמו שמצינו 

דכלי שרת לכולי עלמא מקדש  (פז.)בזבחים 
מה שבתוכו. ועפ"ז יובנו דברי התוס' בזבחים 

, דאע"פ שלינה פוסלת בכיור, מ"מ בכלי (כא.)
ל שכלי שרת לא פסלי. ע"ש. והיינו טעמא כנ"

שרת מקדש אפילו דבר שאינו ראוי. אמנם כל 
מה שכשר השמן הנ"ל בדיעבד היינו דוקא 
כשיש למנורה דין של כלי שרת, אבל במנורה 
חדשה שמעולם לא נתקדשה ולא חינכו 
אותה, עדיין אין לה דין של כלי שרת ולכן 
אינה מקדשת את הפסולים שבאים בה. ועפ"ז 

 (מג.)בע"ז ביאר הצפנת פענח דהרי איתא 
שבזמן הנס של חנוכה החשמונאים חינכו 
מנורה חדשה, וא"כ כל עוד שלא הדליקו בה 
ולא חינכו אותה, עדיין לא היה לה דין של 
כלי שרת לקדש את הדברים הפסולים, ולכן 
לא היו יכולים להדליק בשמן כנ"ל שהוא 

(לעיל פחות משליש. עכ"ד. [וע"ע שם בצ"פ 

ע"פ שכתב הרמב"ם שביאר עוד כע"ז דא מזה)
שהדלקת נרות המנורה  (פ"ט מהל' ביאת מקדש ה"ז)

כשרה בזרים, מ"מ בפעם הראשונה 
שמדליקים ומחנכים את המנורה, יש דין 
מיוחד שההדלקה תהיה דוקא ע"י כהן. ע"ש 
טעמו. הרי לן דכשמחנכים את המנורה 
 ומדליקים בה בפעם הראשונה יש דינים 

 מיוחדים יותר משאר זמנים]. 

 כל הנתבאר, יתכן לומר ע"פ המבואר וע"פ 
, שיין כזה שסחטוהו (לד:)בפסחים  

מענבים טמאים פחות פחות מכביצה, אם 
הענבים היו תרומה היין היוצא אסור בשתיה 
לכהנים, כיון דחיישינן לתקלה. והרי פסק 

"בהמה  (פ"ב מהל' איסורי מזבח ה"י)הרמב"ם 
ה שנולד בה אחת מן הטרפיות האוסרות אות

באכילה, אסורה לגבי המזבח, הרי הוא אומר 
'הקריבהו נא לפחתך הירצך או הישא 

(פ"ב שם ה"ח פניך?'". עכ"ל. וכתב באבן האזל 

דמבואר  ד"ה אכן, וכן בפ"ה שם ה"ט אות א ד"ה ונראה)
מזה דכל דבר שאסור באכילה אסור לגבי 
מזבח. ע"ש. וא"כ י"ל דה"נ כיון ששמן 

ם, אסורים שנסחט כנ"ל מזיתים טמאי
באכילה, יוצא שהם גם אסורים לכתחילה 
לגבי המזבח ולהדלקת המנורה. אלא דמה 
שלא פסק כן הרמב"ם היינו משום דאם 
הדליק בשמן כזה ההדלקה כשרה בדיעבד 
כיון שהמנורה מקדשת את השמן, וכעין מ"ש 
הצפנת פענח שהבאנו לעיל. ולכן לא יכלו 

מנורה לעשות כן בזמן נס חנוכה כיון שחנכו 
חדשה והיו צריכים להדליק שמן הראוי 
להדלקה לכתחילה, וכמו שנתבאר. ועפ"ז 
א"ש קושית המור וקציעה על הב"י, דכיון 
שלא היה להם אפשרות למצוא שמן טהור 
 הראוי לכתחילה מכל הבחינות, לכן הוצרכו 

 לחלק את השמן לשמונה חלקים. 
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�   �  רפדסי' 

  גהרה

 

 

 בס"ד. תשרי תשע''ז

 שאלה:

 שלנו אין מקוה כלים, ולכן מטבילים בישוב 
כלים במקוה שטובלים בו, וקם  

ערעור מאחד החברים בישוב שאין לברך 
במקוה כיון שהוא חם, וכן העונים אמן 

במלתחה  (ונמצאיםכששומעים את הברכה 

 נוהגים שלא כשורה, יורנו בית הדין  מלובשים)
 הצדק עם מי? 

  תשובה:


 

 יש לדון מה הטעם לאיסור לדברים ראשית 
שבקדושה במרחץ, האם משום  

שעומדים ערומים שם, או שיש הבל וזוהמא 
 במקום? ונבאר תחילה הענין מפסקי הש"ע 

  ן בכמה דוכתי.בעני 

 "מרחץ  ,וז"ל )סי' פד ס"א(הש"ע או"ח כתב 
 .מותר לקרות בו ,חדש שלא רחצו בו 
בבית החיצון שכל העומדין שם  ,ובישן

לבושים מותר, ובאמצעי שקצת העומדין שם 
וקצת ערומים יש שם שאילת שלום,  לבושים

 .ומותר להרהר שם בד"ת) ,(הגהאבל לא ק"ש ותפלה 
אפילו  ,מדים שם ערומיםובפנימי שכלם עו

  .(ואסור לענות אמן בבית המרחץ .שאילת שלום אסור

 עכ"ל. ר"ן בפרק כירה). 

 שבחדר הפנימי אין אפילו שאילת משמע 
 שלום, וכ"ש שאין לברך ברכה.  

  )סימן ר(דבריו ביו"ד הוי סתירה לולכאורה 
כשפושטת מלבושיה,  ,שכתב וז"ל 

דשנו כשעומדת בחלוקה תברך: אשר ק
ותפשוט חלוקה  ,במצותיו וצונו על הטבילה

ואם לא ברכה אז, תברך לאחר  .ותטבול
שתכנס עד צוארה במים, ואם הם צלולים 

. ויש אומרים שלא עוכרתן ברגליה ומברכת
וכן  .(טור בשם בה"ג...)תברך עד אחר הטבילה 

נוהגים שלאחר הטבילה, בעודה עומדת תוך 
 לוקה, המים, מכסית עצמה בבגדה או בח

 ע"כ. ומברכת. 

 שמתיר לברך בבית הטבילה.ומשמע 

 סוגיא זו עלינו ללמוד מקור הדין של לברר 
אמירת דברים שבקדושה בבית המרחץ  

 (יש להקדים ולציין שיש חילוק בין דין מרחץ שבזמנם, 

 .למקוה שלנו, ופשוט) 

 

 בית הנכנס ל ),דף י ע"א( שבתבגמ' איתא 
מקום שבנ"א עומדין לבושין,  ,המרחץ 

מקום שבני אדם  ,יש שם מקרא ותפלה וכו'
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עומדין ערומים ולבושין יש שם שאילת שלום 
מקום שבני אדם  ,ואין שם מקרא ותפלה וכו'

  .וכו' עומדין ערומים אין שם שאילת שלום
 ע"ש. 

 לכאו' דיסוד איסור אמירת דברי ומשמע 
בחדר  קדושה בבית המרחץ בין 

האמצעי ובין בחדר הפנימי הוא מצד 
, אלא שבפנימי שכולם שעומדים שם ערומים

עומדים שם ערומים אסור אפילו בשאילת 
 משא"כ באמצעי שמקצתם לבושים  ,שלום

 .4ומקצתם ערומים מותר בשאילת שלום 

 , וז"ל )פ"י( במס' דרך ארץ רבהנמי וכדאי' 
 אין שואל ומשיב במקום ערומים" 

ום שרובן לבושין ומיעוטן ערומים אלא במק
 רובן ערומים ומיעוטן לבושין  ,ככולם לבושים

 ע"ש. .ככולן ערומים 

 להדיא דאסור מדין רובו ככולו, ומבואר 
שיסוד איסור מרחץ והיינו משום  

וכן מבו'  .הוא מקום שעומדים שם ערומים
דברי  ,וז"ל (דף מד ע"ב ד"ה אין משיבין)ברש"י ע"ז 

אולם  .לפי שאדם עומד ערום תורה במרחץ
 "אין משיבין"ע"ש בגמ' דמסקי' דמ"ש ר"ג 

 וא"כ אין לנו ראיה מזה  ,בחדר אמצעי ינוהי
 .פנימיה החדר לאיסור 

                                                 
תני נכנס  ,וז"ל )פ"ב דברכות ה"ג(וכן משמע בירושלמי  4

למרחץ וכו' מקום שרוב שבני אדם רגילין להיות 
ומשמע  ,עומדין ערומים אין שם שאלת שלום וכו'

ולכן תלוי  ,בפועל עומדים שם ערומיםשתלוי מה ש
 ברוב שבני אדם.

 

  יעוין בספר האורה המיוחס לרש"י ח"באולם 
ובית המרחץ שאמרו , וז"ל )זסי' קל( 

 שיושבין ערומיןשאסור להרהר היינו כגון 
כגון  ,עליהם מים בתוך המרחץ וזורקין

 .אסור לפי שהן ערומיןוהכא ודאי  ,אישטובא
 ומבואר להדיא שגם איסורו של  .עכ"ל

 הפנימי הוא משום שעומדים שם ערומים. 

 

 

 בפ"ב (האמור כתב הכסף משנה לעומת 

יש ש ,הר"ר מנוחבשם  )מהל' ק"ש ה"ג 
עומדים שכיון שאיסור מרחץ מפני שאומרים 

שם ערומים הוא הדין להני מקואות שטובלים 
 .בהם הנשים שאסור לברך או לקרות בתוכו

דעיקר  ,ולא מסתבר ,והשיב ע"ז רבינו מנוח
זוהמא איסור מרחץ אינו אלא משום איסור 

אבל  ,דאית ביה ע"י שתשמישו בחמין והבלא
 הני מקואות שמים 

 ליכא זוהמ' ומותר. עכ"ד. ,שלהם צוננים 

 בדברי רבינו מנוח האיסור במרחץ לדברי הרי 
דאית זוהמא והבלא קדושה הוא מטעם  

וצ"ע  .ביה, ולא מטעם שעומדים שם ערומים
 מהגמ' שבת שמבואר להדיא איפכא, ועו"ק 

 .מנין לקח רבינו מנוח טעמו 

 דבית המרחץ  ),אדף י(יומא בגמ' ע"פ הוי"ל 
פטור ממזוזה משום דמאיס ואיכא  

מד רבינו מנוח דכיון דמצינו וע"כ ל .זוהמא
 הפטור ממזוזה הוא משום זוהמא,דטעם 

משום הכי י"ל דאף מה שאסור לקרוא 
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 ,ולהתפלל בבית המרחץ הוא משום זוהמא
וע"כ מה שהגמ' בשבת אומרת דבית הפנימי 
כולם ערומים הוא לסימנא בעלמא, ואי"ז 
טעם הדבר דאסור אלא טעם האיסור הוא 

טה הא דערומים והגמ' שנק ,משום זוהמא
 הוא איידי בית האמצעי דשם טעם האיסור 

 הוא משום שמקצתם ערומים. 

 יוצא, שהחילוק בין האמצעי לפנימי לסיכום 
אינו תלוי כלל אם כולם ערומים או  

שמקום שיש בני אדם  אלא החילוק הוא ,לאו
בין כולם ערומים ובין מקצתם  ,ערומים

ת ערומים דינו כבית האמצעי, וחומרת בי
 .הפנימי הוא במקום שיש זוהמת המרחץ

ולכאורה אפילו אילו כולם היו לבושים היה 
חומרא זו, ובלשון הגמ' עדיין קשה להכניס 

 ועדיין צ"ע. .פשט זה

 

-
- 

 :הט"זשיטת 

 הנ"ל, והקשה לטעם שנקט את הביא והט"ז 
מנוח משום זוהמא, מדברי  רבינו 

 שכתב (הובאו ביו"ד סימן ר)הרא"ש 
דכשפושטת מלבושיה כשעומדת בחלוקה ..."

תברך ותפשוט חלוקה ותטבול". עכ"ל. הרי 
שייך לברך בבית הטבילה, וקשה הרי יש 

דבית הטבילה יש  ,ותירץ הט"ז וביאר .זוהמא
של המרחץ  לו ממש דין בית האמצעי

לכתחילה אין לברך  דמקצתם ערומים... ולכן

ברכת הטבילה היא ורק  שם שום ברכה,
שם, שהיא שייכת לטבילה הווה ליה  הכרחית

 ,כמו אמצעי של מרחץ שאין חולצין התפילין
 אך אם הניחן כבר אינו חייב לחלוץ... ה"נ 

 עכ"ד.  .5כדיעבד דמיה כיון שא"א בענין אחר 

 

 

 :המג"אשיטת 

 כתב, שלענין ברכה בבית  (ס"ס מה)והמג"א 
הטבילה שכשאין שם אדם מותר,  

דדוקא במרחץ החמירו אע"פ שאין שם אדם 
ומשמע מפני הבל המרחץ אבל לא במקוה, 

שלא רק  ,שדעת המג"א להקל יותר מהט"ז
אלא  ,ברכת הטבילה התירו במקוה צוננת

אם אין אדם ערום  כל הברכותהתירו את 
י רק נמצא שם, שלא אסרו בבית האמצע

ולט"ז אף בכה"ג לא התירו רק  ,במרחץ עצמו
וכל  .משום שא"א בענין אחר ,ברכת טבילה

זה אם המברך איננו ערום וגם שלא יעמוד 
דאז אסור מטעם  ,נגד ערומים בעת הברכה

 (משנ"ב ס' ערוה אם לא שהחזיר פניו וגופו מהן 

 .פד) 

 שמדברי  ,כתב (או"ח סי' יח)חת"ס ובשו"ת 
משמע שלא התירו הט"ז והמג"א  

                                                 
"אבל במים שהן רשות , וממשיך שם הט"ז וז"ל 5

בפנ"ע וכרשות אחרת מבית הטבילה עצמו מותר בכל 
ברכות כמ"ש לענין ק"ש בסי' ע"ד דמותר בעכורים או 

 עכ"ל.  .בצלולים אם אין לבו תוך המים"
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אבל במקואות שלנו  ,במקוה צוננתאלא 
שמחממים שם את המים  ,שאינם צוננים
 אף שאין  ,דינן כמרחץ ממש ,דנפישא זוהמי'

 רוחצות שם ממש. 
 וכן הגאון  ,א"א סק"ב)סי' מה ( פרי מגדיםובספר 

 הסתפקו )ה סק"בסי' פ(מחצית השקל  
ומאי דאיבעי להו פשיטא לי'  .בהאי מילתא

 (סי' פד) מור וקציעההגאון מהריעב"ץ בספרו ל
"וכ"ש בבית הטבילה דידן  ,שכתב וז"ל

פשיטא דאסור לגמרי  ,בחמיןשרוחצים ג"כ 
אלא יש לנהוג לברך קודם  ,לברך בשם

ואף אם לא  .ולא תפסיק בדבור ס,שתכנ
 .תחשוב תכיפה מ"מ הפסק נמי אינה נחשבת

 וכך אני נוהג עם ברכת ציצית כשאני 
 עכ"ל. .שם בגדיי אחר טבילהלובש  

 

 (הגאון יעב"ץ ז"ל שם האחרונים על הט"ז והקשו 

דהא אפשר  ,ובשו"ת בית יהודה ס"ס י) 
שיברכו מחוץ למקוה, וכמ"ש הרמ"א ביו"ד 

גבי ברכת השחיטה בחוץ, שאם בית  )סי' יט(
יברך על השחיטה ברחוק  ,המטבחים מטונף

בשו"ת רן הגרע"י זצ"ל ותירץ מ .ד' אמות
די"ל דשאני התם  ,ו"ד סי' יד)י( ח"ב יבי"א

שעיקר ברכת השחיטה נתקנה כשאפשר לברך 
אותה מיד עובר לעשייתן כגון שהמקום נקי 
וטהור, אבל ברכת הטבילה שלעולם היא 
במקום שנמצאות שם ג"כ נשים ערומות ולא 
סגי בלא"ה, ע"כ שהקילו בה חכמים שיוכלו 

בר לעשיית המצוה בבית לברך אותה עו
ואע"פ  ,הטבילה עצמה ועשאוה כדיעבד

שי"א דבטבילה לא קפדינן שתהיה הברכה 
מ"מ אנן קיימינן לדעת  ,עובר לעשייתה

גם מה  .הרא"ש דס"ל שמברך עובר לעשייתה
שהק' בשו"ת בית יהודה שם ע"ד הט"ז שאם 
נניח שיש איסור הזכרת ה' בבית הטבילה הוי 

 "והיה מחניך קדוש"ום איסורא דאורייתא מש
ע"כ  .וא"כ אין לחלק בין אפשר לאי אפשר

דנהי דבמרחץ איכא איסורא דאו'  לפע"ד י"ל
בבית הטבילה מ"מ  ,הואיל ויש בו זוהמא

 צונן אין שום איסור מה"ת לקרות ולברך שם
דומיא דבית אמצעי דקי"ל שאם כבר הניח 

וע"כ משום שאין בזה  ,תפלין אינו חולצן
ומש"ה חילקו בין  ,דרבנןאיסור אלא מ

וה"נ אע"פ שאין  ,לכתחילה לדיעבד
לכתחילה לקרות ולברך בבית הטבילה הואיל 

 מ"מ בברכת ושכיח שיהיו שם גם ערומים 
 עכ"ד, ע"ש. .הטבילה שא"א לא אסרו חכמים 

 

  ,מי שבא להטביל כלים במקוה צונן"ז לפ
אשה מותרת לברך  שלדעת הט"ז אף 

י"ל דכל זה  ,שם דכדיעבד דמי וכמשנ"ת
שלעולם היא  דוקא לענין ברכת הטבילה,

ולא  ,במקום שנמצאות שם ג"כ נשים ערומות
ע"כ שהקילו בה חכמים שיוכלו  ,סגי בלא"ה

לברך אותה עובר לעשיית המצוה בבית 
אבל לענין  .הטבילה עצמה ועשאוה כדיעבד

וא"כ דמי  ,הבילת כלים לא שייך טעם זט
לענין ברכת השחיטה שצריך להרחיק 

ולכאורה נצטרך להחמיר  .כשהמקום מטונף
בלא"ה אבל לדעת המג"א  ,הט"זבזה לדעת 



יוסף סימן רפג | הרה"ג הרב אליהו אלחרר ית בב  

 

 עט

דבמקום כזה מותר לטבול לכתחילה אם  ,שרי
 אין בנ"א ערומים שם, ולכן יכול להטביל 

 .6הכלי בברכה שם 

 במקוה חם שכן הוא המצב בדר"כ אך 
 ל , כבר ביארנו לעיבמקואות בזמנינו 

 שיש להחמיר ולברך חוץ למקוה. 

 :העולה לדינא

 אם : כלים במקוה שטובלים בני אדםהטבלת 
יש מרחץ בחדר הטבילה או שחדר  

הטבילה פתוח למרחץ ומגיע הבל המרחץ 
לשם, דין המקוה כבית הפנימי של מרחץ 

וצריך לברך מחוץ למקוה  ,שאסור לברך שם
 ק אח"כ יכנס במקום שהברכה מותרת, ור

 תיכף ויטביל. 
 (וגם הבל המרחץ לא אין מרחץ בחדר הטבילה אם 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
שמי שבא ל לדעת הט"ז יש להחמיר לפי האמור לעי 6

שאף  ,תוך המים לטבול את כליו כשהוא עצמו ערום
שמהפמ"ג מוכח דעדיף לאשה לברך בעודה תוך המים 

מטעם  ,יותר מאשר במקוה עצמו כשאין בו מרחץ
שבור הטבילה נחשב כרשות בפנ"ע וקיל טפי מבית 

מ"מ כל זה בטבילת אשה דכך היא תמיד  ,האמצעי
אבל בטבילת  ,צורת טבילתן והתירו להן לברך שם

 .כלים יש להחמיר יותר שלא לברך אף באופן כזה
 ודו"ק.

 , כשהמים שבמקוה צוננים בדרךמגיע לשם)
ר לברך שם את הברכה על טבילת כלל, מות

ם, ודוקא אם המברך איננו ערום, וגם כלי
שלא יעמוד נגד בני אדם ערומים בעת 

 רוה אם לא שאז אסור מטעם ע ,הברכה
 ."ב סימן פד)שנ(מ החזיר פניו וגופו מהןש 

 המים שבמקוה חמים, כפי שבד"כ אם 
המקואות בזמנינו, אף שאין שם מרחץ  

 , נחלקו הפוסקים אם מותר לברך (בחדר המקוה)
 שם ולצאת מידי ספק יברך מחוץ למקוה. 

 ללמד את חבירו כיצד להטביל את מותר 
הכלי אפילו כשהמקוה במרחץ מקום  

ד"ת, רק שלא יאמר לו בלשון האסור ב
אלא עשה כך  ,הוראה כגון מותר או אסור

 "ב סי' פה שנ(כמבואר במג"א הביאו המואל תעשה כך, 

 .ס"ק יד) 

 

 

 

 

____________________ 
שאף  ,תוך המים שמי שבא לטבול את כליו כשהוא עצמו ערוםלדעת הט"ז יש להחמיר לפי האמור לעיל  6

מטעם שבור  ,שמהפמ"ג מוכח דעדיף לאשה לברך בעודה תוך המים יותר מאשר במקוה עצמו כשאין בו מרחץ
בטבילת אשה דכך היא תמיד צורת טבילתן מ"מ כל זה  ,הטבילה נחשב כרשות בפנ"ע וקיל טפי מבית האמצעי

 ודו"ק. .אבל בטבילת כלים יש להחמיר יותר שלא לברך אף באופן כזה ,והתירו להן לברך שם

 להבין ולהשכיל –המרכז למורשת מרן 
 

 ניתן להשיג את כל ספרי מרן עמוד ההוראה 
 שליט"א, יצחק יוסף הגאון רבינו 

 במחירים מיוחדים לזיכוי הרבים.
 ומעלה בחנויות]. 120[במקום בלבד! ₪ 110: (ב' חלקים)לדוגמא: שו"ת הראשון לציון  מחיר

 gmail.com@7156775או בדוא"ל: |  052-7116511
 .דקות מצינו של מרן זיע"א) 2(ק. קרקע, ירושלים  14רחוב בלוי 
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 הקדמה: 

 דלהלן, אע"פ שנדירה היא, מ"מ ההלכה 
קיימת היא. וזה מפני מעשי קידושין  

הנעשים מחוץ לאירוע החתונה. שאמנם 
באירוע חתונה לא שמענו על מי שמקדש 
ומתחרט תיכף, אבל בנער ונערה המתרועעים 
ביניהם שלא כדת, ובחולשת הדעת של רגע 

(ואמר לה האמ"ל כדין, ושני עדים ין נתן לה לה קידוש

, מצוי שתיכף תפס את רואים שהיא קיבלה כדין)
עצמו מה עשה, והכריז מיד שהוא מתחרט 
ואין זה כלום, או שהיא תפסה את עצמה 
והכריזה שבעצם אינה מסכימה, או שהעדים 
או אנשים שראו את הענין צעקו לו תיכף 'מה 

זה לא  אתה עושה', ונבהל וחזר ואמר 'לא לא
 קידושין'. ונדרשנו אל מקרה כזה, ואל גורל 

 הנערה ההיא, האם היא מקודשת או לא. 

 כי שאלה זו היא רק כשהחזרה היתה ונקדים 
(הוא פרק הזמן הנדרש "תוך כדי דיבור"  

לאמירת 'שלום עליך רבי', שהוא שיעור זמן קצר, כשתי 

. אבל אם עבר שיעור זמן זה, כבר נתפס שניות)
והיא אשת איש, ואין מועילה כאן  המעשה,

שום חרטה. וכמו בכל קניינים וחלויות 
שבתורה, ולהבדיל גם בחוקי המדינות, 

 שחרטה אינה מועילה להפר את הקנין 
 שנעשה, אם כבר חל כדין.  

 ב"תוך כדי דיבור", הדין הוא שאין אבל 
דבריו של אדם נגמרים עד שיעבור זמן  

ם דבריו, לפי של "תוך כדי דיבור" אחר סיו
שמחשבתו של אדם עדיין לא מוחלטת במה 
שאמר או עשה, עד שיעור זמן זה. ומכח דין 
זה נגזרים כמה הלכות שעניינם הוא חיבור 
הזמן של תוך כדי דיבור למה שהיה לפני כן. 
(וכגון, 'הפסק זמן' בשיעור זה אינו נחשב הפסק, והעונה 

מן יתומה; וכן 'אמן' על ברכה בתוך זמן זה אינה נחשבת לא
האומר עדות, יכול לתקן עצמו בתוך שיעור זמן זה, ואינו 

. והטעם כנ"ל, מפני נחשב ל'חוזר ומגיד'. ועוד)
שמעשה או דיבור של אדם אינו מקבל 
 גמירות דעת סופית ומוחלטת עד שיעבור 

 שיעור זמן זה. 

  הראשונים אם דין זה הוא מהתורהונחלקו 

תקנה ומכח סברא כדלהלן, או רק  
 דרבנן, וזאת כדי שיוכל אדם לשאול ולהשיב 

 שלום בתוך ממכרו ולא יפסיד.  

 בזה לענין חזרה מקידושין תכ"ד, וכמו ונפ"מ 
 שנכתוב בסמוך.  
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 המחלוקת הובאה כבר בתוס' נדרים ראשית 
. ועיין באוצה"פ (פז ע"א ד"ה והלכתא) 

, שהביאו הרבה מ"מ (אה"ע סי' מב ס"ק ה אות א)
ונים דס"ל לכאן או לכאן. וא"צ בזה לראש

לכפול הדברים, רק נציין את שיטת דרך 
שגם  (למהרי"י רובי, פ"ב מהל' נדרים ה"ג)המלך 

לר"ת שתכ"ד כדיבור הוא רק תקנה דרבנן, 
בלבד הוא מדרבנן, אבל עצם  "שיעור הזמן"

הדבר שמיד בסיום דבריו של אדם הוא עדיין 
"ע. ע"ש. יכול לחזור בו, זה דין דאורייתא לכו

 שנביא להלן. ודרך זו היא  וכ"כ גם המהרי"ט
 שיטה ממוצעת בין ב השיטות הנ"ל. 

 תכ"ד נמצאות בש"ס כמה פעמים, סוגיות 
(נדרים פז ע"א וב"ב דף קכט אולם בגמרא  

אמרו "והילכתא תוך כדי דיבור כדיבור  ע"ב)
. (וגירושין ומגדף ועובד ע"ז)דמי, חוץ מקידושין" 

ש וחזר בו, אע"פ שעשה כן כלומר שאם קיד
תוך כדי דיבור, זה לא מהני והיא מקודשת. 

סברא לחילוק זה,  (בנדרים שם)וכתב הר"ן 
"דבשאר מילי דלא חמירי כולי האי, כשאדם 
עושה אותם לא בגמר דעתו הוא עושה, אלא 
דעתו שיכול לחזור בו תוך כדי דבור. אבל 
הני, כיון דחמירי כולי האי, אין אדם עושה 

תם אלא בהסכמה גמורה. ומשום הכי או
חזרה אפי' תוך כדי דיבור בדברים אלו לא 

הלך  (ח"ב יו"ד סי' כג)מהני". גם בשו"ת מהרי"ט 
בדרך זו, ודן בדעת ר"ת שתקנת תכ"ד היא 
דרבנן, ובראשונים שהקשו עליו דהא מצינו 
דין זה גם בדברים דאורייתא, וכתב המהרי"ט 

גמר דבריו ליישב, כי בסמוך תיכף ומיד ב

בוודאי מהני מהתורה לבטל את דבריו 
של שאלת שלום  שיעור הזמןהקודמים; אבל 

הוא דרבנן, כלומר, אע"פ שכעת אין  (תכ"ד)
לפניו רב, ושהה סתם עד שחזר בו, אם לא 
עבר שיעור זה לא אמרינן אולי כבר הסכים 
ורק עכשיו הוא נמלך, כי לפעמים אדם שוהה 

יו מיד, ונתעצל מעט ואינו חושש לפרש דבר
בדבר. אבל טפי מהכי לא שהי איניש, 
שמעולם לא ראינו מי שעשה כך. ובזה יש 

(ע"ז ומגדף ליתן טעם לדברים האלה החמורים 

דלא אמרינן בהו תכ"ד כדיבור  ומקדש ומגרש)
דמי, כי בענינים כאלו לא עביד איניש 
דלישהי בכי האי מילתא, והאי דשתיק, 

 המהרי"ט, והם נתרצה והשתא נמלך. עכ"ד 
 נשענים על סברת הר"ן הנ"ל. 

 הוא מראשי  (בתשובה סי' מג)באמת הר"ן והנה 
הסוברים שהדין הנ"ל שלא אמרינן  

ואשה  הוא דאורייתא,תכ"ד כדבור בקידושין, 
זו היא מקודשת גמורה מהתורה. כלומר 
שהסברא שאמר דין תורה הוא. והביאו מרן 

(סי' לח הב"י , וכן דייק (אבה"ע ס"ס קלד)הב"י 

מלשון הרמב"ם, וכ"כ הצפנת פענח  מחודש ד)
בדעת הרמב"ם. ובשיטה זו עומדים  (סי' עה)

עוד ראשונים שהובאו באוצה"פ הנ"ל, וכן 
(ויובאו נקטו להלכה בדר"כ כל האחרונים 

שהוא דין תורה גמור של"א בקידושין  בסמוך)
תכ"ד כדיבור דמי. אבל לעומת זה הרשב"ם 

ס"ל שמהתורה גם  ד"ה וקידושין) (ב"ב דף קל ע"א
בקידושין תכ"ד כדיבור, והיא אינה מקודשת 
כיון שחזר בו תכ"ד, והדין שאמרו בגמרא 
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שבקדושין ל"א תכ"ד כדיבור, הוא רק חומרא 
דרבנן, משום לעז ממזרות אם תנשא לאחר 
בלא גט. באופן שלמעשה מהתורה אינה 

 (או מקודשת ומדרבנן מקודשת וצריכה גט 

 .שין נוספים אם רוצה להשאר עמו)קידו 

 כל האחרונים כתבו שהלכה כהר"ן האמנם, 
(סי' ולא כהרשב"ם, וכתב האבני נזר  

"שאין לחוש לשיטת הרשב"ם  רפו אות יא)
 (והרמב"ם)שדעה יחידית היא". אלא כהר"ן 

שהוא דין גמור מהתורה שאין תכ"ד כדיבור 
גבי קידושין, כי בעניינים חשובים כאלו אדם 

ומר מחשבתו תיכף ולא רק אחר כדי דיבור. ג
בין להקל ובין ולשיטת הר"ן הוא דין גמור 

(כגון בין שאמר לה שנותן למתנה ותכ"ד אמר להחמיר. 

לה שיהיה לקידושין, שאינה מקודשת כלל; ובין שקידש 
ותכ"ד אמר שהוא חוזר בו או שהכסף יהיה למתנה, שהיא 

משה, . כן כתבו הדרכי מקודשת וא"א גמורה)
והכתונת פסים, והדרישה, והב"ח, והב"ש, 

(עה"מ בסימן מב. ומ"ש והנחלת צבי, והארץ צבי 

הדכמ"ש שכן הוא כבר בריב"ש סי' קע, העיר הברית יעקב 
בסי' מב שלא נמצא כן. אבל באמת שבריב"ש סי' רסו כתב 
כהר"ן ולא כהרשב"ם. ואולי סדר הסימנים נשתנה לדרכמ"ש 

(בקו"א לסי' מעשה המקנה . וכן פסקו לבדפוסים)

, והב"ש (שם ס"ק מט), והטיב קידושין לח סעיף לד)
, שתכ"ד לא הוי כדיבור (שם ס"ק נו)הנז' 

בקידושין מהתורה, והוא דין גמור בין לקולא 
ובין לחומרא. [ול"ז להבין אנא זעירא דברי 
הח"מ סי' לח ס"ק מה שבש"ע סי' מט ס"ב 

ש"ע נראה כהרשב"ם; כי איך יתכן שמרן ה
בדעת  יפסוק היפך מה שהוא עצמו כתב בב"י

הרמב"ם. ובאמת בסי' מט סק"ב לא חזר 

הח"מ על דברים אלו אלא הביא המחלוקת 
גרידא]. עכ"פ בוודאי רוב האחרונים ס"ל 
 להלכה ולמעשה שתכ"ד לא הוי כדיבור 

 בין להקל ובין להחמיר.ומהתורה, בקידושין,  

 ים. הלכה פסוקה היא לכל המקרובפשטות, 
(אבה"ע סי' כי זה לשון מרן הש"ע  

, "המקדש את האשה וחזר בו מיד, לח סל"ד)
הוא או היא, אף על פי שחזרו בתוך כדי 
דיבור, אין חזרתם כלום, והרי היא מקודשת". 
כמו כן גם אם הוא מפרש ואומר שרצונו לתת 
את הכסף עבור משהו אחר, אין זה כלום 

 מט ס"ב)(סי' והיא מקודשת, ומפורש בש"ע 
"המקדש אשה, וחזר בו מיד ואמר שהמעות 
יהיו מתנה, אפילו תוך כדי דבור, אין חזרתו 
כלום וצריכה גט". ועפ"ד האחרונים הנ"ל 
 מבואר שהש"ע פסק כן בסתם ובין להקל 

 ובין להחמיר. 

 יש אחרונים שחילקו בדין הנ"ל בין אמנם 
דיבור שיש בו מעשה לאין בו מעשה.  

סבירי שהטעם בדין הכללי והיינו שאינהו 
בתורה דמהני חזרה תוך כדי דיבור הוא מפני 
דאתי דיבור ומבטל דיבור, וזה דווקא בדיבור 
אחר דיבור, אבל לא בדיבור אחרי מעשה. 
וזה הטעם שבקידושין א"א לחזור בו אפילו 
תכ"ד, כי הוא מעשה. והחידוש שיש בע"ז 
ובקידושין כי הייתה הוא אמינא שהדיבור שם 

(כגון שאומר לעץ אלי אתה, אע"פ שעדיין א העיקר הו

לא השתחוה לו, או שאומר לאשה הרי את מקודשת לי אע"פ 

, וממילא יהיה דינם ככל שעדיין לא נתן לה דבר)
דיבור שמבטל דיבור תכ"ד, ובאה הגמ' לומר 
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שאעפ"כ המעשה בהם הוא העיקר, ולכן אין 
בהם חזרה תכ"ד. סברה זו כתבוה המקנה 

לסי' מב ס"ב) (בקו"א
(בחידושים למס' , והחתם סופר 7

                                                 
תמה  (נדרים פז ע"א)אמנם, בספר שלמי נדרים בסוגיין  7

על המקנה שכתב כאילו הוא נושא חדש, חזרה תכ"ד 
אחרי מעשה, והתעלם ממחלוקת ראשונים שיש בזה, 

. וע"ע (חו"מ סי' קצה מחודש ז סעיף יב)נאספו ביתה יוסף 
שהאריך במחלוקת זו, אם  (סי' יט)ת ושב הכהן בשו"

 יכול אדם לחזור בו מקנין בתוך כדי דיבור. 
ודע, כי השלמי נדרים שם כתב שמה שהב"י הכריח 
לומר שחזרה תכ"ד כאשר הוא אומר תנאי מקושר למה 

(בחי' שאמר מהני, זה כדי להנצל מקושיית הרשב"א 
דש במ"ש שם שהמק למס' קידושין נט ע"ב ד"ה אי)

מעכשיו ולאחר שלשים יום, הוי ספק קידושין, כי 
מספקא לן אם זה תנאי או חזרה. והקשה הרשב"א מאי 
שייכא לחזור מקידושין, הרי אפילו תכ"ד אינו יכול 
לחזור? ולהב"י ניחא, כיון שהכל מקושר יחד. גם 
להרשב"ם ניחא כי מה שאינו יכול לחזור תכ"ד הוא רק 

כן הוכיחו הישועות יעקב תקנה דרבנן. ע"כ. ובאמת ש
כהרשב"ם, מכח  (על הש"ע סי' לח דידן)והעצי ארזים 

 (סי' מ ס"ג)קושיית הרשב"א הנ"ל. וע"ע בישועות יעקב 
שכתב לחלק בין חוזר בו לגמרי ובין חוזר בו ועושה 

(בסוגיין בנדרים ד"ה תנאי. ויש לציין אליו את דברי הר"ן 
קושיא על ר"ת שהביא ה והלכתא, והזכרנום כבר למעלה)

שסבר שתכ"ד כדיבור זהו תקנה דרבנן, הרי מצינו דין 
זה גם בדברים דאורייתא כמו שבועת העדות וכו'. 
ותירץ הר"ן, שיש לחלק בין חזר לדיבור שיש מעשה 
לחזרה מדיבור סתם: "דהא דאמרינן במקדש דתכ"ד 
לאו כדבור דמי, היינו דוקא כשהחזרה היא לאחר 

בקדושין; אבל כשהחזרה היא מעשה כמו נתינת הכסף 
קודם המעשה, כמו שאומר מהיום ולאחר ל' יום, אם 
נאמר דמה שאמר ולאחר ל' יום הוי חזרה ממה שאמר 
מקודם מהיום, גם בקדושין יכול לחזור בו תכ"ד". 
ועפ"ז כתב השלמי נדרים הנז', שגם לר"ת היכא שאין 
מעשה תכ"ד כדיבור הוא מדאורייתא. ומסברא דאתי 

ומבטל דבור. ומה שאמר ר"ת שהוא תקנה דרבנן דבור 
הוא רק היכא שיש מעשה, כמו בקניינים בשוק, או 
בקידושין. ולפ"ז מיושבת ממילא גם קו' הרשב"א. עיין 

 עליו עוד.

, והכתב נדרים פז הנ"ל, ובשו"ת אבה"ע ח"א סי' צז)
(סי' מט ס"ק ה אות . ועיין באוצה"פ (בסי' לח)סופר 

שהביאו כמה  א ד"ה וכ"כ בדעת הרשב"ם והש"ע)
רבוותא שס"ל כן אפילו בדעת הש"ע, כדי 
להצילו מסתירה הנראית בלשונו, ע"ש ופה 

האריך; מ"מ הכת"ס סיכם הענין וכתב א"צ ל
"דהעיקר לדינא דבקידושין תכ"ד לאו כדיבור 
מדאורייתא, וכשיטת הר"ן והרמב"ם ושאר 
ראשונים, ובטלה שיטת הרשב"ם נגד כל הני 
רבוותא. ולדעתי, דהטור וש"ע חוששים 
משום חומר אשת איש להצריכה גט אם 
קיבלה קידושין מאחר, ודווקא אם המעות 

לומר שאמר לשון קידושין ונתן ותכ"ד אמר שהם (כמתנה 

מתנה, ואח"כ היא נתקדשה לאחר, צריכה ממנו גט דשמא 
קידושין תפסו, ולא אמרינן תכ"ד לא כדיבור בקידושין אחרי 

; אבל שהיה מעשה שנתלה מעות וביאר אח"כ שהם מתנה)
 אם קידש וחזרה הוא או היא סתם, אין 

 חוששים כלל לחזרה זו. עכ"ד.  

 דמילתא יש לצרף לכל הנ"ל עוד סיפא א
הערה, שכל הנ"ל הוא רק בחוזר בו  

בהפסק זמן, כלומר ששתק זמן מועט, ואח"כ 
חזר בו, רק שהכל היה "תוך כדי דיבור". 
אולם אם לא הפסיק בכלל רק אמר כן ומיד 
לא, יתכן שלכו"ע חזרתו חזרה ואינה 
מקודשת. [ומציאות כזו שמענו כמה פעמים 

לי הדעת ששיחקו עם נערה בענין בחקירת ק
קידושין ב"מ, ושם טבעת באצבעה ואמר 
"הרי את מקודשת, מה פתאום אני סתם 
צוחק". וכיו"ב]. והבית יוסף גופיה כבר כתב 
שגם בקדושין דאמרינן תכ"ד לאו כדיבור דמי 
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ואינו יכול לחזור בו, אם נתן לה קידושין בלי 
בן (מיד וכמותנאי, ואחר שנתן הזכיר תנאי 

, "כיון דדברים אחדים הם בלי הפסק, בתכ"ד)
ראש דבריו אסיפא סמיך, ולא חלו הקידושין 
אלא על אותו תנאי". עיין עליו בסי' לד 
מחודש ד מה שהוכרח לו לומר כן ומה 

 (סי' מט ס"ק ה אות ב)שיישב בזה. וע"ע באוצה"פ 
שהביאו הרבה רבוותא דס"ל שבחזרה מיידית 

י, הוי חזרה גם של דבריו אחד אחרי השנ
דלא  (סי' לח מחודש ב)בקידושין. ודלא כהב"ח 

 (שם ובסק"ג ואילך)ס"ל כן. וע"ע באוצה"פ 
שהביאו כמה רבוותא שחילקו בזה: שאם 
הוסיף תנאי שאינו עוקר לגמרי את דבריו 
הראשונים, בזה מהני מה שאומר מיד תכ"ד, 
ומקודשת רק לפי התנאי, שהוא מפרש ואינו 

מר; אבל אם אמר וחזר בו סותר את מה שא
סתם, בלי תנאי, כיון שחוזר בו ומבטל לא 
 מהני חזרה אפילו תכ"ד, שהלכה היא שאין 

 תכ"ד כדיבור בקידושין. 

 מקרים נוספים שיש לחוש שמועילה ועע"ש 
חזרתו תכ"ד, כשניכר לכל שהמקדש  

, וכשקידש בשתיקה (וחזר בו תכ"ד)היה אנוס 
, ר בו תכ"ד)(וחזע"י עסוקים באותו ענין 
, (וחזר בו תכ"ד)וכשקידש רק קידושי ספק 
, (וחזר בו תכ"ד)וכשקידש רק בעד אחד 

. עיין (וחזר בו תכ"ד)וכשקידש רק ע"י שליח 
שם. וכעת עמד קנה מקומו. [קידש אשה וחזר 
 בו תכ"ד וכבר נתקדשה לאחר תכ"ד, עיין סי' 

 לז ט"ז ס"ק כב, ועתה אמ"ל]. 

 פירות העולים:

 אשה וחזר בו ונתחרט האיש  המקדשא. 
המקדש, או האשה שהסכימה להתקדש,  

, שניות) 2-(שהוא כדיבור -כדי-אחרי שיעור תוך
 פשוט שאין זה כלום והיא מקודשת גמורה 

 לכל דבר. 

 גם אם חזר בו בתוך כדי דיבור, הלכה היא ב. 
שאין חוששים לחזרה זו, ומהתורה, בין  

 לשיטת הרשב"ם  (ואין חוששיםלהקל ובין להחמיר. 

 .שהיא כעת מקודשת מדרבנן) 

 סוברים שעדיין יש חילוק בין חזרו בהם יש 
סתם, לבין חזרו בהם והכריזו שהכסף  

 הוא מתנה, שאז אם קיבלה אח"כ קידושין 
 מאחר יש להצריכה גט מאותו אחר. 

 וכ"ז בנגמר המעשה ושתקו ואח"כ הוא או ג. 
 היא חזרו בהם תכ"ד; אבל בלא הפסיק 

דיבורו כלל אלא חזר בו בתוך דיבורו, י"א 
דהוי חזרה ואינה מקודשת, וי"א שדין זה 
 קיים דווקא אם היה שהוסיף שבזה אזלינן 

 אחר התנאי. ויש לחוש לזה לכתחילה. 
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 יט אלול תשעו .בס"ד

 אודות אדם אחד שכאן בעירנו נשאלתי 
ירושלים תובב"א אין לו בית  

במכונית, בה הוא מגורים ל"ע, וקבע מושבו 
אוכל ויישן ומתעסק בכל ימות השנה, [ואף 
בימות השלג אינו לן אלא במכוניתו], כידוע 

המקום כאן, והשאלה היא האם ליושבי 
 מחוייב להדליק נרות חנוכה בברכה בפתח 

 מכוניתו? 

-
 

 רב ירמיה אמר  ,שנינו )(כג.במסכת שבת הנה 
הרואה נר חנוכה צריך לברך, אמר רב  

יהודה יום ראשון מברך ב ברכות, מכאן 
ואילך אחת. כלומר שביום הראשון מברך 
שעשה ניסים ושהחיינו, ומכאן ואילך מברך 

ופירש רש"י בזה"ל:  .רק שעשה ניסים
הרואה, העובר בשוק ורואה באחד החצרות 

יצחק בן יהודה  דולק, ומצאתי בשם רבינו
שאמר משם רבינו יעקב דלא הוזקקה ברכה 
 זו אלא למי שלא הדליק בביתו עדיין או 

 ליושב בספינה. 

 פשוט שכמו שבימינו מצוי שיש אנשים והנה 
כך היה מצוי גם  ,שאין להם בית 

בזמנם, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, 
, ואם כן אם איתא (מו.)וכמ"ש התוס' בסוכה 

לו בית אינו יכול להדליק נרות שמי שאין 
למה לא פירש רש"י יותר  ,חנוכה ובברכה

בפשיטות שדין זה של הרואה בא להורות 
אלא מוכרח  .שמי שאין לו בית יכול לברך

מזה שגם מי שאין לו בית מחוייב במצות 
הדלקת נרות החנוכה, ושפיר מדליק ומברך ג 

ועל כן לא נאמרה ברכת הרואה  .הברכות
 בדרך שלא הדליק בביתו או  אלא למהלך

 בספינה. 

 שראיתי שיש שהוכיחו מרש"י זה אלא 
להיפך, שמי שאין לו בית אינו מחוייב  

בנרות חנוכה, שהרי כתב שמי שבא בספינה 
ברכת הרואה, ואם איתא  תקנו אתבשבילו 

שגם מי שאין לו בית יכול להדליק, אם כן 
למה שיברך ברכת הרואה, ידליק בספינה 

אלא ודאי מי שבתוך  .שלושת הברכותויברך 
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הספינה אינו יכול להדליק ולברך, אלא רק 
 מכח ברכת הרואה של הדלקת נרות מחוץ 

 לספינה. 

 מלבד שיש לדחות בפשיטות שהרי והנה 
הבאים בספינה פעמים שמפליגים זמן  

רב כידוע, וא"כ פעמים שהפליג זמן מה לפני 
ק חנוכה ועתה לא נשארו בידו נרות להדלי

למצות חנוכה, ביותר יש לדחות שהרי 
הוסיף בלשון רש"י: "ליושב  (סימן רסז)המרדכי 

בספינה ושאין בדעתו להדליק בעצמו", 
משמע מלשון זה כאמור, דאדרבה אם רוצה 
 להדליק אף בתוך הספינה יכול להדליק, ולא 

 כתב ואין בדעתו להדליק אח"כ.  

  נראה לדייק מלשון רש"י שודאי היושבועוד 
בספינה יכול להדליק ולברך, שהרי  

שאולי היה  "הבא בספינה"רש"י לא כתב 
משמע מזה שכבר יצא מהספינה, אלא רש"י 

, ואם יושב הוא "היושב בספינה"כתב 
בספינה מניין לו לראות נרות חנוכה ולברך 
אם לא בהדלקה שבתוך הספינה, אלא ודאי 
משמע מזה שגם היושב בספינה יכול להדליק 

 ובברכה, וזה יותר משמע מאשר לבאר נרות 
 שאולי ראה מחוץ לספינה. 

 באחרונים עוד דחיות לראיה שהביאו ומצינו 
מרש"י שמי שאין לו בית אין לו חיוב  

להדליק, דהנה המהרש"ם מתרץ דהטעם 
שלא מדליק בספינה, לפי שהיו אז ספינות 
פתוחות בלא קירוי כלל והרוח מנשבת שם, 

לל, לכן אינו יכול ולא היה בגדר בית כ

להדליק בספינה כזו ולברך. ולפי זה בנידון 
דידן, גבי אדם שמתגורר ברכבו, גם 

שפיר יכול לברך ולהדליק, דהמהרש"ם יודה 
 כיון שרכבו מקורה ומסודר, רק דמבואר 

 בדבריו שצריך חיוב בית. 

 הגאון רבי מנשה קליין זצ"ל בתשובותיו אך 
 ,ה דבריודח (ח"ז סי' פ"ו)משנה הלכות  

שודאי גם בזמנם היו הספינות מקורות, 
שלעניין תיקון  ,והוכיח שיש לספינה דין בית

ע"ש.  .(עירובין צ.)רב ושמואל  בזה עירובין דנו
שהטעם שלא היה דרכם להדליק  ,וביאר

כמו שכתבנו. ובספינה לפי שאין לו שם נר, 
משום שהדליקו עליו בביתו  ,ועוד ביאר

בכל זאת צריך לברך ופטור מלהדליק, אבל 
שמי  ,ברכת הרואה. וכן העלה במסקנת דבריו

שהולך במכונית בלילה אף שאין לו בית יכול 
 להדליק, ורק באמצע הרחוב לא תיקנו 

 להדליק, שדין מכונית כרשות היחיד לעצמו.  

 עוד במפרשים שכתבו לדחות ומצאתי 
שבספינה לא היו מדליקים לפי  

ינה יכבו את שהיו חוששין שהגויים בספ
הנרות, או שלא מניחים לו להדליק מחשש 
שריפה ח"ו, הרי בידנו חמשה טעמים למה 
פירש רש"י שברכת הרואה נתקנה ליושב 
בספינה, ולא פירש שהיושב בספינה מדליק 
בעצמו ומברך, דודאי גם היושב בספינה 
 מחוייב בנרות חנוכה, ושפיר יכול להדליק 

 ולברך ג ברכות. 
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-
 

 הדין שאף מי שאין לו בית הרי הוא ושורת 
מחוייב בהדלקת הנרות, שהרי עיקר  

מצותה נתקנה על נס פך השמן וניצחון 
שניצחו החשמונאים את היוונים, ומה נפק"מ 
בין מי שיש לו בית לבין מי שאין לו בית, 
ולא דמי למצות מזוזה שמצותה שייכת דווקא 

 (שבת כג.)ת ממש, וכמו שלמדו בגמרא בבי
שאף נשים חייבות בנר חנוכה לפי שהיו 
באותו הנס, אם כן מאי גרע מי שאין לו בית 

אך אי מהכא יש  ו.שיפקיעו ממנו את מצות
שכיון שעיקר המצוה הוא בשביל  ,לדחות

 , ממילא יש לומר שתיקנו מצותה פרסום הנס
  להדליק בפתח ביתו, ויש לפלפל בזה. 

 

 

 ד"ה הרואה  (מו.)התוספות במסכת סוכה והנה 
 מדוע ,נר של חנוכה צריך לברך, הקשו 

בשאר מצוות כגון לולב וסוכה לא תיקנו 
משום שבנר חנוכה יש  ,ותירצו ?ברכה לרואה

שיש כמה בני אדם  ,חביבות הנס. ועוד תירצו
ם המצוה. שאין להם בתים ואין בידם לקיי

ודחו תירוצם האחרון, שאל"כ קשה למה לא 
שהרי יש אנשים  ,תיקנו ברכה לרואה מזוזה

 שאין להם בתים, ושלכן צריך לתרץ כדלעיל 
 ששונה נר חנוכה שיש בו חביבות הנס. 

 שדייקו מלשון התוספות שצריך שיהיה ויש 
לאדם בית כדי להתחייב במצות הדלקת  

 כמה בנ"א שהרי כתבו שיש  ,נרות חנוכה
 שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוה.  

 יש לעיין בראיה זו מכמה סיבות, זה שאלא 
דאפשר שגם מתחילה  ,יצא ראשונה 

סברו שמי שאין לו בית יכול מצד ההלכה 
להדליק, אלא שבנוהג שבעולם מי שאין לו 
בית אין בידו לקיים את המצוה, מהכרח 

ק ברחובות המציאות שהוא נע ונד, ואיך ידלי
אדרבה  ,קריה, אבל אה"נ אם יכול להדליק

ואדרבה יש בזה פרסומי ניסא טובא. כי 
, יותר נראה "אין בידם לקיים"מהלשון 

שהכוונה כאמור שמהכרח המציאות אין בידם 
 לקיים, ולא מן הדין, שאל"כ היה להתוספות 

 , ויש לפלפל בזה."ופטורין מן המצוה"לומר  

 ודאי הבנת הלומדים התבוננתי שלכאו' שוב 
בתוספות אינה נכונה, שהרי התוס'  

נרות חנוכה תיקנו בבאים ליתן טעם למה 
שיברך שהחיינו ושעשה ניסים, ואם כן שפיר 
שייך במצוה, ואם כל המצוה רק על מי שיש 
לו בית, היאך יברך על נר שרואה בשל 
אחרים, אלא מוכח מכאן כאמור, שאין ראיה 

 שפיר דמע מזה מהתוספות כלל, וגם מש
  מחוייב להדליק גם מי שאין לו בית. 

 




 

 ראיה נוספת שגם מי שאין לו בית מצאתי 
מחוייב בהדלקת נר חנוכה, ואצ"ל  
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גבי מי שדר במכוניתו, דהנה השלטי גיבורים 
כתב בשם ריא"ז בזה"ל:  "ף)(פ"ב דשבת על הרי

"ונראה בעיני שאם היה עומד בין הנוכרים 
אע"פ שאין לו בית לעצמו ולא פתח לעצמו 

אע"פ שאשתו  ,חייב להדליק נר לעצמו
שהרי אין הנס מפורסם אצלו  ,מדלקת בביתו

 ואינו רואה נר חנוכה לברך עליו בין הנכרים 
 אם לא ידליק הוא לעצמו".  

 דבריו שאין שום חיוב  להדיא מתוךומבואר 
של בית בשביל הדלקת הנרות,  

שהרי כתב שאפילו שאין לו בית ולא פתח 
לעצמו, בכל זאת מברך. אך האמת שמשמע 

ו שיכול מלשונו שאם הנס היה מפורסם אצל
לראות אצל אחרים ולברך ב הברכות אין 

ואפשר שהטעם הוא  .מכריחין אותו להדליק
כמו שכתב ו ,משום שמדליקין עליו בביתו

להדיא, אבל אה"נ מי שאין לו בית כלל ל"ע, 
שאז אין מדליקין עליו בביתו, יש להורות לו 
 שידליק ויברך. שוב ראיתי שכן מבואר מלשון 

 ע"ש.  .ו)(סי' תרעז ס"ק טהמשנ"ב  

 לדחות דשאני מי שהוא בין הנכרים ואין 
ך שיפרסם שם את הנס, דליתא שצרי 

בלשון השלטי  וליתא, חדא שמדוקדק להדיא
גיבורים שצריך שיהיה הנס מפורסם לעצמו. 
ועוד יש לדחות כי ראיתי להגאון המפורסם 
רבי משה פיינשטין זצ"ל בתשובותיו איגרות 

שודאי אין מסתבר  ,שכתב ה)סי' ק (ח"דמשה 
דפרסום הנכרים יחשב פרסום הנס, אלא 
מעיקר הטעם שצריך שיהיה מפורסם הנס 

לבאר שיכול  לעצמו, ומטעם זה האריך

 להדליק נרות החנוכה גם כשמגיע לביתו 
 וכולם ישנים. 

 כל זה מבואר שאין נפק"מ בין דברי ולאור 
השלטי גיבורים לנידון דידן גבי מי  

 שאין לו בית, שודאי מחוייב בהדלקת הנרות, 
 ואצ"ל גבי מי שדר ברכבו.  

 שראיתי הלום שיש שכתבו ששייך דין והגם 
כלפי הגויים שרואים פרסומי ניסא גם  

(ח"א נרותיו, וכמ"ש בשו"ת התעוררות תשובה 

ביאר שעד  (שבת כב.). ובס' בית פנחס ג)סי' קנ
היינו שם  (שם כא:)שתכלה רגלא דתלמודאי 

אומה כמו שפירש רש"י שם, ע"ש, מ"מ 
מלשון השלטי גיבורים מוכח כמו שכתבתי 
 שאין צורך דווקא בפרסום הנס בקרב הגויים, 

 ם כלפי פרסום הנס לעצמו יש חיוב.אלא ג 

 כתב  ז)(סימן תרעהבית יוסף מרן גם והנה 
להדיא, וזה לשונו: מצאתי  כאמור 

כתוב בשם מהר"י אבוהב ז"ל בלשון הזה 
רחות חיים, שמי שהולך לכפר שאין תוב באכ

בו ישראל ולן שם בליל חנוכה, אע"פ שאין 
לו בית מיוחד, שמענו שה"ר משולם היה 

ליק ולברך זכר לנס. ועוד כתב, מי נוהג להד
גויים מדליק  שבא בספינה או שהוא בבית

לחנו, ולא דמי בברכות ומניחה על ש
לאכסנאי דאמרינן שאם מדליקין עליו בתוך 
הבית לא צריך להשתתף בשמן, דשאני התם 
 שיש פרסום הנס בהדלקת אושפיזו, ושכן 

 . ז)(סי' רסכתב המרדכי  

 ם כשאינו בביתו בדבריו להדיא שגומבואר 
אלא בכפר ואין לו בית מיוחד מברך  
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ומדליק. ועוד כתב שגם בספינה מברך 
ומדליק, ואע"פ שמדליקין עליו בביתו. ואם 
כן על אחת כמה וכמה מי שדר ברחוב ואין 
מדליקין עליו שיכול להדליק ולברך, שזה 
 פרסום הנס שלו, וגם לרבים יש פרסום הנס 

 על ידו.  
 שאף הלן ביער  ז ס"ב)(סי' תרעש כתב הלבווכן 
 ,או בספינה צריך להדליק כדי לזכור הנס 

 ולא דומה לאושפיזו שיש שם פרסום הנס גם 
   בלעדיו. 

 


 

 (פ"ד מהל' שהביאו ראיה מלשון הרמב"ם יש 

שהחיוב מצד ביתו של האדם,  חנוכה ה"א) 
הגברא, שכתב בזה הלשון: שיהיה ולא על 

כל בית ובית מדליק נר אחד בין שהיו אנשי 
הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם 
אחד, והמהדרין את המצוה מדליק נרות 
כמניין אנשי הבית. ע"ש. ומדכתב מצותה 
 שיהיה כל בית ובית מדליק, הוכיחו שהחיוב 

 רק על מי שיש לו בית.  

 מצאו בדברי הרמב"ם  לא זכיתי להבין מהאך 
עד שהגיעו לידי מדה זו לדקדק מדבריו  

כאמור, ולדעתי אין מכאן שום ראיה כלל, 
לפי שהרמב"ם רק בא לבאר שבכל בית ובית 
יש חיוב להדליק רק נר אחד אפילו אם 
 יושביו מרובים, ולזה המשיך שיש המהדרין 

 ומדליקין נרות כמניין אנשי הבית.  

 להג"ר  ה)(עה"ת עמ' סצבי ראיתי בס' נחלת וכן 

אפרים זאב קליין שליט"א שכתב שיש  
לשדות נרגא בראיה זו מד' הרמב"ם, שהרי 
מלשון הגמ' "נר איש וביתו" לא הוכיחו 
שהחיוב מצד הבית, משום שיש לפרש שביתו 
הכוונה למשפחתו, אם כן גם בלשון הרמב"ם 
 "כל בית ובית" יש לפרש כאמור שכוונתו כל 

 ומשפחה.על משפחה  
 שאדרבה מדברי הרמב"ם מוכח  ,והוסיף

שסובר שחיוב הדלקת הנרות הוי  
 א ה"ב)(פרק יעל הגברא, שהרי בהלכות ברכות 

שיש מצוות שאדם חייב להשתדל  ,כתב
ולרדוף אחריהם עד שיעשה אותם, כגון 
תפילין סוכה לולב ושופר, ואלו הן הנקראין 
חובה. ויש מצוות שאינם חובה אלא דומין 

רשות, כגון מזוזה ומעקה, שאין אדם חייב ל
לשכון בבית כדי להתחייב בעשיית מזוזה, 
אלא אם ירצה ישכון כל ימיו בספינה או 
באהל, וכן אינו חייב לבנות בית לעשות 

הגדיר  )(בהלכה גמעקה. ואח"כ בהמשך דבריו 
מצות נר חנוכה כחובה, בכלל מקרא מגילה 

חובה  והדלקת נר שבת, וכתב שמצוות שאינם
היינו כגון עירוב ונטילת ידים. ע"ש. ומוכח 
מזה כאמור שחיוב נר חנוכה גם לדעת 
 הרמב"ם הוי על הגברא, ומצאתי לעוד 

  מפרשים שהביאו ראיה זו. 

 




 

 שתיקנו  ,כתב א)(סי' תרעהבית יוסף והנה 
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להדליק נר חנוכה בבית הכנסת מפני האורחין 
שאין להם בית להדליק בו, וכמו שתיקנו 
קידוש בבית הכנסת משום אורחים דאכלו 

 , ט)(ע' או"ח סי' רסושתו בבית הכנסת 
 .ד ד.)(סי' מושכן ביאר הכל בו  

 דקדקו מזה שמי שאין לו בית פטור שויש 
ולא זכיתי להבין דבריהם,  .מנר חנוכה 
בה מכאן מוכח להיפך, שודאי גם מי דאדר

שאין לו בית מחוייב בנר חנוכה, שאם באמת 
אותם שאין להם בית פטורים, למה הוצרכו 
לתקן בשבילם להדליק נרות חנוכה בבית 
הכנסת, אלא ודאי הם חייבים בהדלקתן, וכיון 
שבדרך כלל האורחים אין להם להדליק, וגם 

 להם נר הכנסת, לכן תיקנו  באים ושוהים בבית
  חנוכה בבהכנ"ס. 

 יותר משמע כאן שלא מחוייב ואדרבה 
להדליק בביתו ממש היכן דלא  

אפשר, שאל"כ מה תועיל ההדלקה בבית 
הכנסת, וממילא הוי דומיא דקידוש שכתב 
הבית יוסף, שהלא בקידוש האורחים 
 מחוייבין, ואין להם לקדש, לכן תיקנו לקדש 

 בבהכנ"ס בשבילם.  

  וד בזה שהב"י הביא עוד בלהוסיף עויש 
טעמים למנהג זה שמדליקין גם  

אם מפני שלא היו יכולים להדליק  ,בבהכנ"ס
בפתח הבתים מפני יד המלכות וכמ"ש 

, או משום שהוא כדי א)(סי' קיבשו"ת הריב"ש 
לפרסם הנס. ויש שכתבו טעם נוסף כדי 
להורות להם סדר מצות ההדלקה וברכותיה, 

א יוצא בהדלקת נר ולפי טעמים אלו אדם ל
חנוכה בבית הכנסת, וכמ"ש הבית יוסף, ולפי 
זה אין ראיה מוכרחת מדין זה כלל, לבד ממה 
 שנתבאר שגם לטעם ראשון נראה שמי שאין 

 לו בית מחוייב בהדלקה.  

 


 

 ל הדברים האלה היה נראה לדינא כאחר 
 ,ות נרות חנוכהשאין בית מעכב למצ 

וגם מי שאין לו בית ידליק בברכה, וכן העלה 
שקרוב לודאי  ז)(ח"ט סי' יבשו"ת ציץ אליעזר 

שאפילו מי שקבע לו מטה בפינה אחת 
חייב להדליק  ,מפינות הרחוב ואוכל וישן שם

(ח"ז שם נר חנוכה. וכן כתב בספר אז נדברו 

לים שהולכי דרכים יכו )וחלק יא סי' נא אות ב ,זסי' ס
להדליק במקום שנמצאים. וכן העלה הגאון 
ר' חיים דוד שלמה זורפאה זצ"ל בס' שו"ת 

ג ע"ד, מלפני יותר ממאה (סוף סי' נא דף לשער שלמה 

שהמהלך בדרך וחונה בלילה  וחמישים שנה)
אע"פ שאין לו בית ולא אהל, חייב להדליק 
נר חנוכה, אם יש לו נרות או שמן. ומניחם 

ו על שולחן, ואפילו על על תיבה וספסל א
הארץ ודיו, כי חייב לקיים מצות הדלקת נרות 

 עליהם. וכן היה  חנוכה או לראותם ולברך
  נראה לענ"ד. 

  ,כתב (חנוכה עמ' קנח)שבספר חזון עובדיה אלא 
שמאחר וכמה אחרונים כתבו שבית  

נמצא שלא יצא הדבר  ,מעכב לנרות חנוכה
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דספק  ,כהמידי ספק, ואינו יכול להדליק בבר
 (שבת כא:)ברכות להקל. דהנה הפני יהושע 

שמצות נר חנוכה נשתנתה משאר  ,כתב
מצוות שהן חובת הגוף, דשאני הכא שאין 
עיקר המצוה אלא בבית הסמוך לרה"ר שיש 
בו משום פרסומי ניסא, ולכן הטילו חובת 
מצוה זו כאילו היא חובת הבית. וכן כתב 

אגרות  הגאון ר' משה פינשטין זצ"ל בשו"ת
, וכן כתב הגאון ר' )(יו"ד ח"ג סי' יד אות המשה 

שלמה זלמן אוערבך זצ"ל בספרו הליכות 
שמי שאין  )י מועד עמ' רז ושלמ(חנוכה עמ' רנשלמה 

לו בית אינו מחוייב בהדלקת נר חנוכה, 
ושלכן חיילים החונים על פני השדה אינם 
חייבים בהדלקת נר חנוכה. ואם כן היאך 

בין ההרים במקום של ספק נכניס ראשנו 
ולכן הגם שלפי של מה  .ברכה לבטלה ח"ו

 שנתבאר נראה שצריך בית, מ"מ באופן זה 
  מחשש סב"ל ידליק אך לא בברכה. 

 


 

 לעיקר הספק לעניין מי שגר בתוך אולם 
רכבו, נלענ"ד שחייב להדליק נרות  

ו נחשב כביתו ממש, ולא ובברכה, כיון שרכב
 ו)(ח"ד סי' קמגרע ממה שכתב המהרש"ם 

שהנוסע ברכבת צריך להדליק בברכה, שכיון 
ששילם דמי נסיעתו לכל הלילה הוי כשכר לו 
בית דירה, לאכול ולישון שם, ואף על פי 
שרכוב כמהלך, לא נמצא בשום מקום דבעינן 

בית קבוע למה שמצותו משום פרסומי ניסא. 
י לעיל שכן מבואר בדברי וכבר הבאת

 הפוסקים, ונראה שאין שום חילוק בין רכבת 
 לרכב רגיל. 

 חזו"ע הנ"ל הוסיף שכן כתב גם בשו"ת ובס' 
שכן היו  ,)(ח"ב סי' טו אות וכוכבי יצחק  

נוהגים בחו"ל להדליק נרות חנוכה בתוך 
הרכבת והוי פרסומי ניסא. ע"כ. והנה גם 

ראו העוברים בנידון דידן שמתגורר ברכבו, י
והשבים את נרותיו, מה גם שלדעתי אין זה 
מעכב, ואין עיקר הטעם משום שיש ברכבת 
אנשים רבים, דאטו בימינו שמדליקין כל אחד 

וכי יש פרסומי ניסא של העוברים  ,בתוך ביתו
ומשמע שכל אחד ברכבת יכול  ?!ושבים

 להדליק, והיינו כאמור מדין החיוב הפרטי 
 ו. של כל אחד על עצמ 

 לחזק דברינו ממה שכתב הגאון רבי ויש 
שלמה זלמן אוערבך זצ"ל בספרו  

שחיילים השוהים  ס)(חנוכה עמ' רהליכות שלמה 
בקביעות בטנקים ואינם נמצאים במבנים או 
באהלים כל שהם, חייבים להדליק נרות 
חנוכה בטנק בברכה, כי זוהי דירתם. וגם אם 

אין הם אוכלים מחוץ לטנק על פני השדה, 
הדין משתנה, והטנק נחשב לדירתם, אם הם 
דרים וישנים בו בקביעות, וכשמדליקים בטנק 
אם יש אפשרות להדליק בטפח הסמוך 
לכניסה ידליקו שם, ואם לאו ידליקו בתוך 
הטנק ולא על הטנק מבחוץ, וצריכים להניח 
הנר באופן שיהיה ניכר שזה לשם מצות נר 

דידן גבי מי עכ"ד. ולפי זה כך בנידון  .חנוכה
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 שדר במכונית צריך להדליק נרות חנוכה 
 בברכה.  

 זה דומה למה שכתב שם שמי שנוסע ואין 
באוירון והוא הדין בספינה או רכבת  

שמדליק בלא ברכה, דשאני התם שאין זה 
דירת קבע שלו, [שאין משתמש בהם לדירה 
אלא רק לנסיעה, ולא דר בהם כמתיישב 

ות להדיא, שלכן בדירתו], וכמבואר שם בהער
ידליק בלא ברכה, אבל אם זה דירתו הקבועה 
אפי' לא הוי אלא לאותו לילה מדליק בברכה, 
וכמ"ש שם בהערות שלכן אפי' אם דר רק 
ליום אחד בטנק מדליק בברכה, וכך יש לומר 
בנידון דידן, שמי שאין לו בית ואין מדליקין 

עליו והרי הוא דר במכוניתו, וזהו דירת הקבע 
שחייב בהדלקת נרות חנוכה ובברכה. שלו 

ולכאו' כך הדין גם גבי משפחה שנוסעת 
 לכמה ימים ויושנים ברכב שלהם, שזה כעת 

 דירת הקבע שלהם, נראה שמדליקים בברכה. 

 הרי  ,מי שאין לו בית ודר במכוניתו דבר:סוף 
הוא מחוייב בהדלקת נרות חנוכה,  

וידליק בברכה בטפח הסמוך לפתח הרכב, או 
בתוך הרכב עצמו, [ולכאו' הוא הדין גבי 
משפחה הנוסעת ברכב לכמה ימים ויושנים 
 ואוכלים ברכב, ועיין מ"ש בזה בס' פסקי

 ה והלאה], ומי של"ע מתגורר משה עמ' קמ
 בלא ברכה. ברחוב, ידליק 

 

 

�   �  רפזסי' 

  גהרה

 ח"ס מ

 

 

  בס"ד, סיון תשע"ה

 ימים ושנות חיים למע"כ יד"נ הרה"ג אורך 
גמליאל הכהן המפורסם לשו"ת רבי  

 שליט"א, מח"ס "גם אני אודך", רבינוביץ 
 ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים. שלום רב.  

 ע"ד שאלתו במי שבירך על נרות חנוכה,  א.
השמן, אם צריך ולאחר שבירך נשפך  

לברך שוב על נרות חנוכה. ולכאורה זוהי 
שאלה כללית בכל המצוות כשבירך על 
מצוה, ולאחר מכן נפל חפץ המצוה, אם יברך 
 שוב. ומצינו בזה עקולי ופשורי, וכמו 

 שיבואר.  

 כתב, דאם בירך על  (ס"ח א"א ס"ק טו)הפמ"ג 
הטלית ונמצא פסול לפני שלבשו,  
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יך לחזור ולברך. והוכיח ונטל טלית אחר, צר
. ע"ש. וכ"פ המשנ"ב (או"ח ס' רו)כן מהש"ע 

, בירך על טלית ומצא אותו פסול (ס"ח ס"ק ל)
ולובש טלית אחר, צריך לברך שוב, אם לא 
שהיה בדעתו בשעת ברכה על כל מה שילבש 
אח"כ. וא"כ י"ל דה"ה בנידון דידן, בבירך 
על נ"ח, ונשפך השמן, צריך לחזור ולברך, 

לאו שהיה בדעתו להשתמש בכל השמן  אם
שיש ברשותו. אולם ילה"ק ממ"ש המשנ"ב 

בבירך על ציצית ונמצאו פסולות  )(ס"ח ס"ק מא
והחליפן א"צ לברך שוב. ע"ש. ומ"ש מטלית 
שכתב המשנ"ב אם נמצא פסול מברך שוב, 
ואילו בציצית כשבירך ונמצא פסול א"צ 

, (ס' יז)לברך. וכתב בס' מנחת אשר חנוכה 
דלכאו' מוכח שלענין ברכה די בכך שחלק 
מחפצא דמצוה בעינו, ואף שהוא מחליף 
הציצית, כיון שהטלית נשאר בידו ומתעטף 
בה, בברכה ראשונה סגי ליה. וכתב לדון 
עפ"ז בנידון דידן בנשפך השמן דנ"ח, שאף 
דצריך להדליק בשמן אחר, מ"מ כיון שהנר 
והפתילה לא נשתנו, אפשר שא"צ לחזור 

ך. ויעו"ש דשקו"ט אם השמן והפתילה ולבר
הם מעצם המצוה. ע"ש. ואמנם גם לענין מי 
שבירך על טלית ולאחמ"כ נטלו לו הטלית 

(ס"ס ח, ולקח טלית אחר, כתב השערי תשובה 

שלא יברך, דספק ברכות  משו"ת מוצל מאש ס' יד)
להקל. וא"כ ה"ה בנשפך שמן נ"ח, י"ל 

ס"ח ס"ק  (או"חסב"ל. וצ"ע. ועיין בכף החיים 

. וע"ע מ"ש לתרץ בסתירת המשנ"ב בין נח)
טלית לציצית בס' אגרות ורשימות קה"י ח"ג 

אמרות משה עמ' רלג, ומ"ש בשו"ת שער 
 , ובשו"ת שערי יושר (ס"ד)שמעון אחד ח"א 

 . (ס' צה)ח"ה  
 כתב, מי שבירך על  (ס' כה סק"נ)המשנ"ב והנה 

תפילין ונמצאו פסולים, צריך לחזור  
על תפילין אחרים. וה"ה מי שבירך על ולברך 

תפילין ובתחילת ההידוק נפסק הקשר והוצרך 
לעשות קשר אחר, ואין שם מי שיודע לעשות 
קשר, והוצרך ליקח תפילין אחרים, צריך 
לברך שוב, דדמיא לס' רו ס"ו, בבירך על פרי 
ונמאס שאם לא היה בדעתו על פרי אחר 

על מברך, וה"ה בתפילין כשלא היה בדעתו 
תפילין אחרים מברך. ועיין בשערי תשובה 

שהביא כן משו"ת זרע אמת ח"א  (או"ח ס' כה)
, וכן הביא במשנ"ב שם והכף החיים שם (ס"ה)

. וא"כ בנידון נשפך שמן נ"ח, יל"ד (ס"ק עט)
אם הוי כתפילין שמברך, כשלא מצא מי 
שיעשה לו קשר, דכיון שלא היה דעתו ליקח 

ה אין בדעתו ליקח תפילין אחרים, מברך, וה"
(ס' שמן אחר. וראיתי בס' שלמי תודה חנוכה 

שדן בזה בנשפך השמן אם חוזר לברך,  כד)
וכתב שאין מצוי שישפך השמן, וא"כ אין 
דעתו אלא על שמן שהדליק, וחוזר ומברך. 

דן  (ס' קיב)ומאידך בשו"ת מגדנות אליהו ח"ד 
בנשפך השמן, וכתב, שבנ"ח מצוי שישפך 

ן לפניו אין מברך שוב. ע"ש. השמן, וכשהשמ
ואולי אם יש ילדים בביתו י"ל שמצוי לישפך 
ודעתו על הכל, וא"צ לחזור ולברך. ואילו 
כשאין לו ילדים השופכים, י"ל שלא מצוי 
לישפך. ואמנם גם לענין תפילין כשנפסק 
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הקשר והוצרך לתפילין אחרים, כתב בס' 
מהמהרש"ם שא"צ לחזור  (ס' כה)ארחות חיים 

ך. ע"ש. ואולם האשל אברהם ולבר
 (שם)והתהילה לדוד  (שם ס' כה)מבוטשאטש 

כתבו שיחזור ויברך. ע"ש ובמאמר מרדכי 
שם מ"ש. וא"כ לדעת המהרש"ם שגם 
 בתפילין א"צ לחזור ולברך, ה"ה בנ"ח 

  כשנשפך השמן אין חוזר ומברך. 

 אם נמצא טעות  (או"ח ס' קמג ס"ד)והנה בש"ע  ב.
מוציאין ס"ת אחרת  בס"ת בשעת קריאה, 

ומתחילין ממקום שנמצא הטעות, ומשלימין 
הקורים על אותם שקראו במוטעה. ואם נמצא 
טעות באמצע קריאת הקורא, גומר קריאתו 
בספר הכשר ומברך לאחריה, ואינו חוזר 
לברך לפניה. ע"ש. הרי שבנמצא ס"ת פסול 
בקריאה א"צ לחזור ולברך. וצ"ע מ"ש 

ילין והוצרך מתפילין כשנפסק קשר התפ
להביא תפילין אחרים חוזר ומברך, ואילו 
בס"ת כשנמצא פסול א"צ לחזור ולברך. 

שתירץ  (עמ' טז)ומובא בס' מרפסין איגרא ח"א 
הגאון בעל איילת השחר, דשאני ס"ת שנוסח 
ברכת העולה לתורה שמברך "אשר בחר בנו 
ונתן לנו את תורתו" וכו', שהוא נוסח כללי 

ה שנתן לנו את תורתו לשבח את נותן התור
לעסוק בה, ואינו מתייחס לס"ת, אלא רק 
להכתוב בה שהוא תורת ה', ולכך אם נמצא 
הס"ת פסול לא הפסיד הברכה, ואילו 
בתפילין כשמברך "אקב"ו להניח תפילין", 
נוסח הברכה מתייחס לתפילין אלו שמתכוון 
להניח, וכשנפסלו צריך לברך שוב, שהפסיד 

ילין אלו. ע"ש. וכע"ז הברכה שהתייחסה לתפ
תירץ הגרח"פ שיינברג זצ"ל בס' משמרת 

. ע"ש. וא"כ יש לדון (תפילין אות א)חיים ח"א 
בבירך על נ"ח ונשפך השמן, דאין הברכה 
מתייחסת להשמן כמו בתפילין, דאין השמן 
כחפצא של מצוה, דעיקר המצוה תוצאת 
השמן שהיא ההדלקה והאש, ואין הברכה 

קא אלא על האש, חלה על שמן זה דוו
והשמן הוי כהכשר מצוה, ובהכי י"ל דכל 
שבירך על נ"ח אף שנשפך השמן א"צ לחזור 
ולברך. ומצאתי כסברא זו בס' מנחת אשר 

. וא"כ י"ל, דאף אם נימא (ס"ס יז)חנוכה 
שבתפילין חוזר ומברך כשנפסלו והביאו 
אחרים, זהו משום שהברכה מתייחסת אל 

יא ברכה כללית תפילין אלו, ואילו בס"ת שה
 א"צ לחזור לברך וס"ל שמברך, וע"כ ס"ל 

 שאין הברכה בקריה"ת ברכה כללית.  

 (ס' צ"ע בחילוק זה ממ"ש מרן הש"ע אולם 

, העולה לקרות בתורה והראו לו קמ ס"ג) 
מקום שצריך לקרות, ובירך על התורה 
והתחיל לקרות, או לא התחיל והזכירוהו 

ס"ת  שפרשה אחרת צריך לקרות, וגלגל
למקום שצריך לקרות בו, י"א שא"צ לחזור 

(ס"ק ולברך, וי"א שצריך. וכתב המשנ"ב שם 

שנוהגים כי"א זה, שצריך לחזור ולברך  ט)
, ומשום דאין 8כשבירך על פרשה אחרת

                                                 
 
ועין למרן עמוד ההוראה שליט"א בספרו הבהיר  א.ה.8

, (סי' קמ ס"ד, עמוד צז)ילקו"י על הלכות קריאת התורה 
את דברי אביו מרן רשכבה"ג  מה שהביא שםבו

זצוקללה"ה בהסכמתו לספר מקראי קודש, דאע"פ 
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מתכוון בברכתו רק על פרשה שבירך מקודם. 
ואם נימא שבקריאת התורה הברכה היא 

ין כללית, ואין מתייחס לס"ת זה, ה"ה א
מתייחס לפרשה זו דווקא וא"צ לחזור ולברך. 

(ס"י סוף וצ"ע. וכן הקשה בס' רץ כצבי חנוכה 

(ס' יז . ועמש"כ בס' מנחת אשר חנוכה אות ה)

, ובס' אגרות קה"י ח"ג אמרות משה עמ' או"ז)
רכח. וצ"ע. וא"כ אכתי צ"ע מ"ש תפילין 
שמברך כשנמצאו פסולות או הוצרך להביא 

פסול אין חוזר ומברך.  אחרות, מס"ת שנמצא
, הביא (ס' רב)ואכן בשו"ת אמרי יושר ח"ב 

להמהרש"ם הנ"ל, שבנפסק קשר תפילין 
והוצרך להביא תפילין שא"צ לברך שוב, 
וכתב דלא נודע טעמי. וכפי הנראה מדמה 
לס"ת בס' קמג שאם נמצא פסול אין חוזר 
ומברך. וכתב האמרי יושר שיש לחלק, דס"ת 

טעות ואסיק אדעתיה,  שכיח ליפסל ולימצא
ואילו פסול דתפילין לא שכיח ולא אסיק 
אדעתיה, והוי כמו שבירך ונמצא פרשה 
אחרת שחוזר לברך. ע"ש. וע"כ עפ"ד י"ל 
לענין נ"ח ה"ז תליא אם מצוי לישפך אין 
 חוזר ומברך, ואילו אם אין מצוי לישפך אסיק 

  אדעתיה ואין מברך. 
 ק, דאם בירך מסי (ס' לא)ובתשו' בנין עולם  ג.

על שופר ואין יכול לתקוע בו, שצריך  
לחזור ולברך אם נוטל שופר אחר כשלא היה 
                                                         
שדעת מרן הש"ע כי"א בתרא, כאן אמרינן ספק ברכות 
להקל נגד מרן. וע"כ העולה לתורה ובירך, ואח"כ ראו 
שאין זו הקריאה הנכונה, והוצרכו לגלול הספר תורה 

 למקום הנכון, אין לו לברך שוב ברכה ראשונה. ע"ש.
 

(ס' דעתו עליו. והוכיח כן מדברי מרן הש"ע 

(ס' בנפל הפרי ונמאס. ע"ש. וכ"פ המשנ"ב  רו)

, דאם נטל שופר אחר מברך. וא"כ תקפה סק"ד)
לכאו' ה"ה בנ"ח שנשפך השמן והביאו שמן 

וב. אולם בתשו' מהרש"ג ח"א אחר שיברך ש
פשיט"ל בתו"ד דאפי' אם נטל  (יו"ד ס' נז)

השופר והביאו אחר א"צ לברך, דאין השופר 
גורם כלל החיוב, אלא יומא הוא דגרם, וכל 
שהוא אותו יום, ול"ה שיעור הפסק, א"צ 

(או"ח ס' תקפה לחזור ולברך. וכ"פ בכף החיים 

פר , דא"צ לחזור ולברך כשהביאו שוס"ק לז)
אחר, דאין הברכה על השופר עצמו כמו 
לולב ופרי, אלא "לשמוע קול שופר", יהיה 
זה או אחר. ע"ש. הרי כיון שאין הברכה הוי 
ע"ז השופר שמברכין לשמוע קול שופר, 
וליכא נפק"מ איזה שופר ישמע. ולכאו' ה"ז 
תליא בנוסח הברכה שמברכין, שלדעת ר"ת 

ן על שמברכי (פ"ד ר"ה ס"י)המובא ברא"ש 
תקיעת שופר, שפיר י"ל שהברכה בשופר 
מתייחס לשופר שבירך, ואם הביאו אחר 

(או"ח ס' מברך, ואילו למאי דקיי"ל בש"ע 

שאין המצוה  (פ"א משופר ה"א)וברמב"ם  תקפה)
בעצם התקיעה, אלא המצוה היא השמיעה, 
ומברכין "לשמוע קול שופר", הרי שאין 
 השופר כחפצא דמצוה, דעיקר המצוה הוי
בהשמיעה, שפיר כשהביאו שופר אחר א"צ 
לחזור ולברך, דדעתו על השמיעה ולא על 
שופר זה בדווקא. וא"כ צ"ע דעת המשנ"ב 
דמסיק שמברך שוב כשנפסל השופר, וכ"פ 

. ע"ש. ועמ"ש (ס' תקפה ס"ט)בס' שונה הלכות 
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, ובס' ברכת (ס' מד)בשו"ת קנין תורה ח"ז 
(פכ"ה יעקב הל' ברכות להגר"י בלויא זצ"ל 

 , (תשו' קפו, ותשו' רכז), ובס' דעת נוטה ציצית ס"ה)
 . (ס' כז)ובשו"ת שואלין ודורשין ח"ח  

 ראיתי מ"ש בס' משמרת חיים והלום 
(ר"ה אות להגרח"פ שיינברג זצ"ל ח"א  

, להקשות ע"ד המשנ"ב שבנפסל השופר ה)
מברך שוב, ומ"ש מס"ת שנפסל והביאו אחר 

פר הכוונה שאין מברך שוב. וכתב שבשו
למצוה היא זו שעושה אותה לחפצא של 
מצוה, דהיינו תק"ש של מצוה ובלי כוונה הוי 
סתם קול בעלמא, ולכן אם לא כיוון לשופר 
אחר, ממילא השופר האחר לגבי ברכתו ל"ח 
כתקיעה של מצוה, ואילו בברכת התורה 
הברכה היא על התורה שאומרים, והתורה 

ונתו, ואף היא חפצא של תורה אפי' בלי כו
שלא כיוון לצאת בתורה הזאת השנית שבירך, 
מ"מ הוי חפצא של תורה, וברכתו חלה עליה. 
ע"ש. ולכאו' צ"ע הא אם המצוה דשופר הוי 
בהשמיעה, אין השופר כחפצא של מצוה 
אלא כהכשר מצוה, וממילא אין הברכה 
מתייחסת דווקא להשופר הזה, והוי כס"ת 

"ר פסח שהיא ברכה כללית. וכן הקשה הג
אליהו פאלק בעל מחזה אליהו, בקובץ קול 

, דהא אין השופר (ניסן תשע"ה עמ' שכ)התורה 
כתשמיש מצוה וכחפצא דמצוה. ע"ש. אולם 

בדין  (קלג:)נראה בזה, דהא הגמ' בשבת 
ואנוהו במצוות, כתבה "שופר נאה", ולכאו' 
אם המצוה הוי בהשמיעה מ"ט צריך שופר 

צוה. ועמ"ש נאה, הא אין השופר חפצא דמ

(ס' בזה בס' ירח למועדים ימים נוראים ח"א 

, ובספרך פרדס יוסף החדש על ראש יט)
, ומ"ש בזה ידידי הג"ר (אות תרעג)השנה, 

מרדכי הלוי פטרפרוניד בקובץ קול מהיכל 
. וכתב לי הגר"ח (ירח האיתנים עמ' תנא)ח"ה 

קנייבסקי, דשייך שופר נאה אף שהמצוה 
השופר ושייך שיהא  בהשמיעה, מ"מ זהו ע"י

נאה. [ואמנם י"ל למ"ש רש"י ב"ק ט: דגם 
טלית איכא דין נאה, אף שאי"ז אלא הכשר 

(עניני הידור מצוה ס' מצוה. ועי' בס' יקח מצוות 

], וע"כ בזה דאף לסוברים שהמצוה דשופר כג)
זהו השמיעה, מ"מ חזינן של"מ חש"ו 
לתק"ש להוציא אחרים, וכן בעי כוונה 

. וכתבנו בבית מתתיהו ח"א להוציא אחרים
, דאף שעיקר המצוה זהו השמיעה, (ס"ג אות כט)

אכן גם התקיעה הוי מצוה, ומש"ה צריך 
כוונה להוציא אחרים. וא"כ שפיר י"ל דגם 
השופר בעי להיות נאה, וגם הוי כחפצא של 
מצוה. וזהו דס"ל למשנ"ב שאם נפסל השופר 
מברך שוב, דהברכה מתייחסת לשופר זה, אף 

נימא שהמצוה היא השמיעה שמברכין  אם
"לשמוע", מ"מ חזינן דבעי ב"ח להוציא ובעי 
כוונה, ע"כ שגם התקיעה מצוה, וממילא 
השופר כחפצא דמצוה ומתייחס הברכה אליו, 
וכמ"ש המשמרת חיים, ושאני ס"ת הברכה 
היא על התורה. וע"ע בס' עולת כהן להגאון 

"ז, מ"ש בכ (קרה"ת ס' לד מ"ד)רבי חנוך כהן 
, לחלק (עניני ר"ה אות א)ובס' משמרת חיים ח"ג 

בין שופר לס"ת. וכן בספרך פרדס יוסף 
מ"ש כמה  (אות תשכה)החדש על ראש השנה 
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, (ס' כה)חילוקים בזה. ובס' אורח יאה ח"ב 
, ובס' דביר (ס' צה)ובשו"ת שערי יושר ח"ה 

ובס' ברכת מרדכי ע"ס  (עמ' מח)קדשו מועדים 
 , ולמו"ר בשו"ת ר"ה אות ח)(משמרת חיים ח"א 

  .(ס' קצא)משנת יוסף חי"ג  
 כתב, דאם  (ס' תרנא ס"ק נו)והנה המשנ"ב ד. 
בירך על הלולב ואחר הברכה ראה שלא  

היה בו הדס או ערבה, או שהיו פסולין, אם 
היה לו ההדס או ערבה בביתו באופן שא"צ 
להפסיק בינתיים כדי ליקח אותם, יקח 

על אותו מין שהיה נחסר, ארבעתן יחד ויברך 
דהיינו על ערבה יברך על נטילת ערבה, על 
הדס על נטילת עץ עבות, אבל אם לא היה 
בביתו ערבה אחרת בשעה שבירך ואח"כ 
הביאו לו, צריך לברך על ארבעתן יחד פעם 
שני "על נטילת לולב", כיון שלא היו מצויין 
אצלו לא יצא גם על הלולב. ע"ש ובשעה"צ 

, (או"ח ס' תרנא ס' יב). ועיין בזה בב"י )(ס"ק עדשם 
מ"ש בזה. ולכאו' י"ל  (ס"ק כה)ובמג"א שם 

בזה דכיון דנוסח הברכה מתייחס ללולב, 
שפיר גם שמצא ערבה והדס פסולים, יצא 
יד"ח וא"צ לחזור ולברך גם כשלא היה הדס 
בביתו, כל שעיקר הברכה קאי על הלולב יצא 

הם  יד"ח, ומוכח דכל שארבעת המינים
מעיקר המצוה ומעכבין זא"ז אף שהברכה 
קאי ומתייחס ללולב דשייך לחזור ולברך. 
 וצ"ע. ועמ"ש לחלק בס' והערב נא ח"ב 

 בין נ"ח ללולב.  )112(עמ' להגר"י זילברשטיין  

 דמי שבירך  (ס"ס תרלט)ממ"ש המשנ"ב ואמנם 
לישב בסוכה וראה שהגג סגור צריך  

ם, וכ"כ לברך שוב, ומקורו מהביכור"י ש
, ובהכי י"ל שכיון (ס' יז)בשו"ת גבול מנשה 

שבירך על סכך פסול ל"ה סוכה כלל, ושפיר 
מברך אף שפתח מיד, שבירך על סוכה 
פסולה, ואמנם צ"ע מ"ש מס"ת שנמצא פסול 
שא"צ לברך שנית להמשנ"ב, אל"ה דנימא 
שבס"ת הברכות בכללות על התורה. וכנ"ל. 

, (ס' קי)ב ועמ"ש בזה בשו"ת קנין תורה ח"
. (ס' כו)ובס' מקראי קודש סוכות ח"א 

 [והגרח"ק כתב לי שאם בירך לישב בסוכה 
 בגג סגור, יברך שנית בהרהור]. 

 לדון במי שבירך על המגילה, וקודם ויש 
שקרא ראה שהמגילה פסולה, אם י"ל  

, (ס' קמג ס"ק כ)שדמי לס"ת שכתב המשנ"ב 
 דא"צ לברך שנית, ושכן פסקו הא"ר והח"א
ושערי אפרים. ע"ש. או"ד זהו דווקא בס"ת 
שהברכה אינה על הס"ת אלא על התורה 
עצמה, ומה לי ס"ת זה או אחר, וא"כ ה"ה 
במגילה י"ל כשנמצא פסולה אין מברך שוב, 
או"ד דמי לתפילין ולשופר שאם הביאו אחר 
מברך שוב, וכמ"ש המשנ"ב הנ"ל, ומשום 
דבברכה על מצוה הברכה מתייחסת 

וכל שהביאו אחר מברך שוב. וי"ל  להחפצא,
דה"ה במקרא מגילה שהברכה מתייחסת על 
המגילה דמברכין "על מקרא מגילה", ושפיר 
כשמצאה פסולה מברך שוב. ואולי י"ל למ"ש 

שמקרא  (מה"ק ס"ח)בשו"ת חסד לאברהם 
המצוה זהו השמיעה גרידא, י"ל אם נפסל 
המגילה א"צ לברך שוב, שאין הברכה 

לשמיעת המגילה וזהו חפצא מתייחסת אלא 
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דמצוה, וממילא אף שהביא מגילה אחרת 
וישמע המגילה א"צ לברך. ולמ"ש בשו"ת 

שודאי המצוה במגילה  (או"ח ס' יז)בית שלמה 
הוי בקריאה, י"ל דהברכה במגילה קאי על 
גוף המגילה, וכל שהביאו אחר מברך שוב 
כתפילין. וצ"ע. וכתב לי בעל שו"ת מחקרי 

דמגילה דומה לשופר, וחוזר  ארץ [שעיו],
ומברך. ומאידך בשו"ת גם אני אודך תשו' 

כתב  (ס"ס נג)ידידי הג"ר משה חליוה ח"ג 
 דא"צ לברך. והגר"ח קנייבסקי כתב לי שחוזר 

  לברך. 

 יש לדון במי שבירך ענט"י בכלי וכמו"כ 
פסול, ולאחמ"כ ראה שנפסל, אם  

כשחוזר ליטול צריך לברך שוב, די"ל דאין 
לי כחפצא דמצוה, והברכה ענט"י אינה הכ

מתייחסת דווקא לכלי זה אלא על נט"י, שפיר 
גם כשהביאו כלי אחר א"צ לברך. וראיתי בס' 

שהביא מהגר"ח  (ס' קנט ס"א)מאיר עוז ח"ז 
קנייבסקי שצריך לברך שוב. וכן נקט בס' 

. אולם בקובץ קול (ס' קנט אות א)פסקי תשובות 
האריך בעל מחזה  יח)(ניסן תשע"ה עמ' שהתורה 

אליהו שא"צ לברך שוב, דאין הכלי כחפצא 
דמצוה, ואין הברכה מתייחסת לכלי. ע"ש 

 . ובס' ברכת שלמה (ס' סג)ובשו"ת חלק לוי 
 . (עמ' קנח)סוכות  

 י"ל בזה, דאם בירך ענט"י על הכלי ואולי 
ומצא שפסול י"ל שא"צ לברך שוב,  

, די"ל (ס"ט אות יח)עפמש"כ בבית מתתיהו ח"א 
שברכת ענט"י הוי מברכת השבח על קדושת 
הידיים, ול"ה מברכת המצוות, וכ"כ הגר"א 

(בירור הלכה שלזינגר בס' מצות נר איש וביתו 

, ומש"ה יכול לברך אחר שניגב, שבברכת ס"ו)
השבח א"צ עובר לעשייתן. ע"ש. וא"כ י"ל 
דרק בברכת המצוות אמרינן דאם בירך על 

ה, כל שהברכה המצוה ונפסל חפץ המצו
מתייחסת למצוה והביא אחר, מברך שוב. 
אולם בברכת השבח י"ל דהברכה בכללות 
ליתן שבח והודאה, ולא איכפ"ל שנפסל 
החפץ, וא"צ לברך שוב. אם נימא שברכת 
ענט"י הוי מברכת השבח, כל שבירך ונתן 
שבח יצא יד"ח וא"צ לברך שוב. וכתב לי 
, הגאון רבי שמאי גרוס בעל שבט הקהתי

 שבנפסל הכלי יברך שוב, כיון שלא חשב 
  כלל על הכלי שני. 

 בהכי במה שדן בשו"ת מגדנות ונפק"מ 
, בבירך על (ס"ס קיב)אליהו ח"ד  

מאורי האש במוצ"ש, ונכבה האש והדליק 
שוב אם יברך. ע"ש. אכן י"ל בזה עפמש"כ 

, (פ"י דברכות)והקרית ספר  (ברכות נג)הפני יהושע 
מברכת השבח ע"ש. א"כ שברכת האור הוי 

י"ל דכל שכבר בירך ונתן שבח א"צ לברך 
שוב. וכתב לי הגאון רבי שמאי גרוס בעל 
שבט הקהתי, שבדיעבד יצא אפי' אם ראה 
האש ואח"כ בירך, וא"כ לא יברך אם ראה 
האש קודם שנכבה. וכתב לי הגר"י רוטנברג 
בעל המנחת פרי, דמסתבר של"ה הפסק. 

 בעל שואלין  וכ"כ לי הגר"א שלזינגר
 ודורשין. אולם הגרח"ק כתב לי שיברך שנית.  

 י"ל נפק"מ במה שדן בעל המחזה וכמו"כ 
(ניסן תשע"ה אליהו בקובץ קול התורה  
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, בבירך על השחיטה ונפסל סכין עמ' שכא)
השחיטה אם יברך שוב. וכתב דסכין 
השחיטה ל"ה אלא מכשירי מצוה, ואין 

כה, ולכן הברכה מתייחסת לסכין בנוסח הבר
אין חוזר ומברך. ע"ש. ולמש"נ י"ל בזה 

, שברכת (יו"ד ס"א ס"ק יז)עפמ"ש הט"ז 
השחיטה ל"ה מברכת המצוות אלא מברכת 
השבח, בהכי י"ל דא"צ לברך שוב כשנפסל 
הסכין והביאו אחר, כל שכבר בירך ונתן שבח 
יצא יד"ח אף בסכין אחר, ורק בברכת 
המצוות י"ל שהברכה מתייחסת להחפץ 

 (ס' יט סק"ו)ומברך שוב. ויעויין בכרתי ופליתי 
בבירך על השחיטה ונמצא טריפה דאין חוזר 
לברך, ול"ד לנפל הפרי שהברכה על הפרי 
וכשנפסל מברך, ובשחיטה הברכה על קיום 
מצות שחיטה וכל ששחט קיים המצוה וא"צ 
 לברך שנית. ע"ש. וא"כ עפי"ד כשנפסל 

  הסכין ולא שחט יברך שוב. וצ"ע. 

 בתשו' ברכת ראובן שלמה להגאון ושו"ר 
הנסתר רבי ראובן שלמה שלזינגר  

במכתבו למע"כ, ששאלו  (ס' לח)זצ"ל ח"ט 
במי שבירך על טבילת כלים ולאחמ"כ נשבר 
הכלי והביא כלי אחר אם יברך שוב. ע"ש. 
ולמ"ש בעל המחזה אליהו הנ"ל, בבירך 
ענט"י ונפסל הכלי שאין מברך דאין הכלי 

דמצוה ואין מתייחס הברכה לכלי, כחפצא 
דטבילת כלים דנהי שהברכה מתייחס לכלי 
ומברכים על טבילת כלים, מ"מ אין הברכה 
אלא על הטבילה ולתוצאת הטבילה, ולכלים 
שהיו טבולים, ואין הכלי כחפץ מצוה אלא 

שע"י מתקיימת המצוה, ובהכי י"ל דכל 
שבירך על טבילת כלים אף שהביא כלי אחר 

שנית שכבר בירך על הטבילה,  א"צ לברך
וליכא נפק"מ איזה כלי יטבול. וצ"ע. ועמ"ש 

 (ס' צה)בנידון זה בשו"ת שערי יושר ח"ה 
 במכתבו למע"כ, וכן בשו"ת משנת יוסף ח"י 

 . (ס' לח)ובשו"ת דברי בניהו חט"ו  (ס' קלה) 

  (ס' קכ)ומו"ר בתשו' משנת יוסף חי"א  ה.
"ח נשאל בעובדא דידן, שנשפך שמן נ 

לאחר שבירך, והשואל ר"ל שא"צ לחזור 
, דמי שקידש (או"ח ס' רעא)ולברך עפמ"ש הט"ז 

על כוס ונמצא שהוא מים, שצריך לקדש 
שוב, אא"כ היה שם יין לפניו ימלא וישתה 
וא"צ לקדש ולברך. וא"כ ה"ה הכא שהשמן 
היה לפניו א"צ לברך ולקדש. וכתב המשנ"י 

(ס' ב דלא סגי שהשמן לפניו, למ"ש המשנ"

דבעי להיות יין מוכן לפניו ודעתו  רעא ס"ק עח)
עליו, וא"כ בנ"ח שנשפך השמן הרי לא היה 
דעתו להשתמש בלילה זה בשמן נוסף. ע"ש. 
ולמ"ש בשו"ת מגדנות אליהו הנ"ל, דמצוי 
שישפך שמן כשיש לו ילדים, שפיר י"ל 
דדעתו עליו וא"צ לברך. ועי' בשו"ת אבני 

י הרה"ג רבי אלחנן לידיד (ס' תצג)דרך ח"ח 
פרינץ, דג"כ דן בנשפך שמן נ"ח, ומדמי 
לקידוש, ואם לא הסיח דעתו א"צ לברך. 
 ע"ש. וכתב לי הגר"א נבנצאל, אם נשפך שמן 

 נ"ח לע"ד א"צ לברך.  

 (ס' תרעו ס"ק הדבר מפורש בכף החיים ועיקר 

דמי שבירך על נ"ח, בחושבו שהיה  יא) 
ב ע"פ שמן ולא נמצא ששכח ליתן שמן, כת
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הט"ז הנ"ל, שאם השמן לפניו א"צ לחזור 
, מי (או"ח ס' רו ס"י)ולברך. והוכיח עוד מהש"ע 

שבירך על הפרי ונפל מידו ונוטל פרי אחר 
שחוזר לברך, ואם יש לפניו פירות אחרים 
א"צ לחזור ולברך, וא"כ ה"ה אם השמן היה 
לפניו א"צ לחזור ולברך, ונפיק דאם אין 

ור ולברך וכמו בבירך השמן לפניו צריך לחז
על פרי ונפסל והביא אחר שחוזר לברך. אולם 

כתב לחלק  (יו"ד ס' נז)בשו"ת מהרש"ג ח"א 
דרק בברכת הנהנין כשמברך מברך על פרי 
מסויים ומש"ה כשהביא פרי אחר חוזר לברך, 
ואילו בברכת המצוות מברך על המצוה ולא 
על החפצא, ולהכי גם כשהביא חפץ מצוה 

ברכתו. ע"ש. וכ"כ בס' מנחת אחר נפטר ב
דשאני ברכת הנהנין,  (ס' יז אות ו)אשר חנוכה 

כיון שאסור ליהנות מעוה"ז בלא ברכה, הרי 
שפרי זה מחייב אותו לברך, ואין הברכה 
פוטרתו כשנהנה מפרי אחר. ובברכת המצוות 
אין החפצא מחייבתו, אלא עצם המצוה 
המוטלת עליו מברך בציווי ה', ולהכי י"ל 

צ לחזור ולברך. ע"ש. אולם בשו"ת זרע שא"
במי שלקחו ממנו התפילין  (או"ח ס"ה)אמת 

לאחר שבירך עליהם, שצריך לחזור ולברך. 
והוכיח כן מס' רו שמברך בנפסל הפרי. וכן 
הוכיח בשו"ת בנין עולם הנ"ל, דבנפסל 
השופר מברך מס' רו. וע"ע בס' בר אלמוגים 

 . תקסז)(ברכות עמ' להגר"א גניחובסקי זצ"ל 
 . (ס' נא)ובשו"ת מנחת פרי ח"ד  

  (ס"ב ס' כד)בס' מצות נר איש וביתו וראיתי 
דפסק בנשפך השמן צריך לברך,  

ומדמי לשופר. והביא מהגריש"א זצ"ל, דאף 
אם נימא בשופר שא"צ לברך, דנ"ח עיקר 
המצוה נעשית בשמן צריך לחזור ולברך. 
 וע"ש שדן אם השמן לפניו ואם דעתו עוד 

 השתמש בשמן. ע"ש. ל 

 ג"כ נשאל  (ס' נט או"ב)שבט הלוי ח"ט ובתשו' 
היכא שנתהפך המנורה ונשפך השמן,  

היכא שצריך להניח  (ס' כה)והביא להשע"ת 
תפילין אחרים שמברך, וכ"כ המאמר מרדכי 
שם, והוכיח כן מס' רו שנפל הפרי מברך. 
ודחה השבה"ל, דשאני ברכת הנהנין כשלא 

יהנות ללא ברכה. והביא היה דעתו אסור ל
לס' קמ ס"ג, בבירך על פרשה אחרת שמברך 
שוב. וכתב השבה"ל דשאני פרשה אחרת 
שלא במקומו הוי כמצוה אחרת, משא"כ 
אותו מצוה. והביא להדע"ת הנ"ל שגם 
בתפילין שהביאו לו אחרים אין חוזר. ומקורו 

. וכתב, שבנשפך (ס' כה)מס' נהר השלום שם 
ך יברך, ומי שאין השמן מאן דרוצה לבר

רוצה לא יברך. ע"ש. ובס' חנוכה להגר"צ 
פסק, שבנשפך השמן חוזר  (פט"ז ס' כא)כהן 

(ס' לברך. ועמש"כ בשו"ת דברי בניהו חכ"ב 

. וכתב לי הגאון רבי שמאי גרוס בעל שבט נ)
הקהתי, אם נשפך שמן נ"ח לא יברך עוד 
פעם, ול"ד לס"ת. וע"ע בשו"ת שפתי דעת 

 מ"ש למע"כ, ובס' אגן  לה טז)(ס' נג שאח"ג 
 בשם הגר"א גניחובסקי זצ"ל.  )165(עמ' הסהר  

 קנייבסקי שליט"א השיב לי, בבירך והגר"ח 
על נ"ח ונשפך השמן אם חוזר לברך  

בזה"ל: "ספק". ומובא בספרי מועדי הגר"ח 



יוסף ן רפז | הרה"ג הרב מתתיהו גבאיסימ ית בב  

 

 קא

. ע"ש. אולם בקונ' גם אני (תשו' תרמז)ח"א 
דלא  השיב ע"ז הגרח"ק (שאלה טז)אודך חנוכה 

יברך. וראיתי לידידי הג"ר משה חליוה בס' 
שביאר  (ס' יד)גם אני אודך מתשובותיו ח"ב 

דעת מרן, של"ד לס' ר"ו בנפל הפרי שחוזר 
לברך דהוי ברכת הנהנין והברכה קאי על 
הנאת הפרי, ואילו בנ"ח דהוי מברכת המצוות 
הברכה קאי אגוף המצוה להדליק נ"ח ולא 

זרע אמת ובבנין  על השמן, ולהנ"ל שבשו"ת
עולם הנ"ל דימו ברכת הנהנין לברכת 
המצוות וכנ"ל. ע"ש. ומצאתי בס' תורת 

 (ס' תרעו ס"ב סק"ה)המועדים שונה הלכות 
דהביא שא"ל הגרח"ק בנשפך השמן, די"ל 
אפי' אין השמן לפניו אין חוזר לברך, 
שהברכה היא על ההדלקה ולאו דוקא על 

ד שישפך, שמן שלפניו, ויתכן כ"ז שיש לו צ
וכה"ג שלא היה לו צד שישפך יצטרך לברך 

 (עמ' תרה)שוב. ע"ש. אולם בס' מחשבת עם 
השיב הגרח"ק די"ל דנשפך השמן כמו נפסל 
השופר בין ברכות לתקיעות והביאו אחר 

. ע"ש. הרי (סק"ד)צריך לברך כמבו' בס' תקפה 
שהגרח"ק הסתפק בדין זה בנשפך השמן אם 

ועדי הגר"ח דהוי מברך, ומש"ה השיב בס' מ
ספק. ובס' אור ישראל לידידי הגר"י דרדק 

הביא מהגרח"ק דנשפך השמן לא  (פי"ט ס"ז)
יברך, וכמו שהשיב בקונ' גם אני אודך. 
וראיתי בספרך פרדס יוסף החדש על חנוכה 

במכתבו של הגר"צ כהן שר"ל  (עמוד שסח)
בדעת הגרח"ק דלא יברך בנשפך השמן זהו 

נשאר שמן בפתילות איירי כשנשפך השמן ו

והדליק, ואחר ההדלקה הוסיף שמן, שע"ז 
י"ל שא"צ לברך, ואילו כשהחליף הפתילות 
לכו"ע מברך כמו בשופר. ע"ש. ויעויין 

מ"ש בנידון  (או"ח ס' שלב)בשו"ת מהר"ם שיק 
כיו"ב, שהדליק בפתילות ונשפך השמן. ע"ש. 

. ובשו"ת (ס' כד או"ד)ובס' שלמי תודה חנוכה 
מ"ש. ובשו"ת עמק  (ס' נא)ח"ד מנחת פרי 

, ובשו"ת (ס' מא)ח"ד  (ס' רנג)התשובה ח"ו 
 , ובס' שמעתא (ס' כז)מקדש ישראל חנוכה 

 בשם האגר"מ.  (עמ' תעב)דמשה חנוכה  

 בשו"ת שביבי אש להגרש"א שטרן ושו"ר 
, דמסיק, דנשפך השמן נ"ח (ס' ע)ח"ד  

א"צ לברך שנית, שאין השמן כחפצא דמצוה 
"ש. אולם ראיתי בשו"ת ויצב וכנ"ל. ע
, שהביא דעת הגרמ"מ שפרן (ס' עז)אברהם 

שצריך לחזור ולברך בנשפך שמן נ"ח. ע"ש. 
הביא  (עמ' צז)ובס' וישמע משה ח"א 

מהגריש"א זצ"ל אם נשפך שמן נר שבת 
קודם שהדליק א"צ לחזור ולברך. ע"ש ומ"ש 
בזה בס' ארחות חנוכה לידידי הרה"ג רבי 

. ובס' שערי ציון ח"א (ס' יח)י שלום מאיר סיאנ
השיב, אם נשפך השמן לכאו'  (מועדים עמ' רי)

מברך. ע"ש ומ"ש בקונ' קרואי מועד חנוכה 
 , היכא שטעה ובירך על נ"ח שאינו שלו (ס' מד)

 אם יחזור לברך. ע"ש.  

 נשפך יין הבדלה אם יברך שנית.י. 

 הוי במוח"ז הגה"ח רבי שלום יצחק ועובדא 
"ל בעל הדברי שלום, מזרחי זצוק 

שהבדיל במוצ"ש וקודם ששתה נשפך היין, 
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ומזג שוב יין ושתה ולא בירך שוב בופה"ג. 
(בהערות והנהגות ומובא בשו"ת דברי שלום יו"ד 

ע"ש שהוכיח כן. ובשו"ת מנחת פרי  ס' יג)
, (או"ח ס' רו)הקשה ע"ד מהש"ע  (ס' יז)ח"ה 

דאם לקח פרי ובירך ונפל הפרי ונמאס ולקח 
רי אחר לאכלו צריך לברך אף כשהיה לפניו, פ

כשהיה בדעתו לפטור רק הפרי שנפל, וא"כ 
ה"ה כשנשפך יין הבדלה לא היה בדעתו 
ליקח יין שוב וצריך לברך בופה"ג. ועוד 
הקשה במנחת פרי ע"ד הדברי שלום, ממ"ש 

, ביין הקידוש שאם (ס' רעא ס"ק עח)המשנ"ב 
ד היה כוונתו בקידוש לשתות רק כוס אח

ונמצא שאינו יין, חוזר לברך שוב בופה"ג. 
ע"ש. וא"כ ה"ה ביין הבדלה שנשפך, ולא 
היה דעתו לשתות רק כוס זה, צריך לברך 
שוב. ואולם מצאתי כעובדא דבעל הדברי 
שלום הוי בבעל הדובב מישרים זצ"ל, ומובא 

, מתולדות הגאון מטשעבין) 471(עמ' בס' שר התורה 
תה ולא בירך שנשפך כוס הבדלה קודם שש

שוב. ויעו"ש משמיה דהגר"א גניחובסקי 
זצ"ל. ושאלתי להגר"ח קנייבסקי אם נשפך 
יין הבדלה קודם ששתה אם יברך שוב, וכתב 
לי "דעתו על הכל". והיינו דדעתו גם אם 
ישפך ישתה עוד, וא"צ לברך. וה"ה לפי"ז 
 י"ל כשנשפך שמן נ"ח דעתו על הכל גם אם 

 וצ"ע. ישפך, וא"צ לברך שוב.  

 כתב לי בזה  (ס' סד)משנת יוסף חי"ג ובתשו' 
מו"ר הגה"ק רבי יוסף ליברמן  

בעובדא הנ"ל דבעל הדברי שלום והדובב 
מישרים בנשפך יין הבדלה, שהכל תלוי 

בידיעת המברך, ואם נטל כוס לקידוש או 
הבדיל ובירך בופה"ג והיה דעתו לשתות עוד 
יין, אף אם נשפך מוזג כוס אחר ושותה 
דדעתו היה על הכל. ורק בהיה דעתו רק על 
מה שלפניו, אם נפסד מברך שנית. ולפ"ז 
בכוס קידוש או הבדלה שנשפך, כיון שמצוה 
לקדש ולהבדיל, דעת המברך לשתות יין בכל 
אופן, או זה שלקח או זה שימזוג כוס אחר 
אם יש לו עוד יין ודעתו על הכל, ולא תהא 

וש רק על ברכתו לבטלה. ורק אם דעתו בפיר
כוס זה שבירך עליו, אז אם נשפך יברך שנית. 
עכתו"ד. ועפ"ז י"ל ה"ה דנשפך שמן נ"ח 
הכל תלוי בידיעת המברך, שרק אם דעתו רק 
 על שמן זה יחזור ויברך, ולא כשדעתו על 

 הכל א"צ לברך שנית.  

 כתב לי ע"ז הגר"י רוטנברג בעל אולם 
המנחת פרי, מה שהבאת לתרץ  

"ז הגאון רבי שלום יצחק קושייתי על ח
מזרחי זצ"ל לא הבנתי, הרי המשנ"ב בס' 

כתב, ומ"מ אם היה דעתו  (ס"ק עח)רעא 
מתחילה בשעת ברכה לשתות יין יותר, א"צ 
לברך שנית בפה"ג וכו'. ומבואר להדיא שלא 
אמרי' שבסתמא דעתו על יין אחר, שלא תהא 
ברכתו לבטלה. וכן בס' תפ בשתה כוס 

ה כתב המחבר שצריך רביעית בלא הסיב
לשתות כוס נוספת בהסיבה ולברך בפה"ג, 
ולא אמרי' שהיה דעתו לשתות יין אחר כדי 
לצאת ידי מצות ד' כוסות. ויש לחלק בין 
ברכה לבטלה דחמיר טפי, ועכ"פ במשנ"ב 
בהל' שבת מפורש כדברינו. עכתו"ד. ועמ"ש 
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בנידון זה בנשפך יין הבדלה בשו"ת ויצב 
 בשבת  המצויות  קונ' שו"ת . וב(ס' לב)אברהם 

  

 . (עמ' קכב)להגרי"א דינר 
 דו"ש בברכה מרובה
מתתיהו גבאי

 

 

�   �  רפחסי' 

  גהרה

 -ח"ס מ

 

 

 האברך המצוין השוקד באהלה של לכבוד 
איר כחשכה כאורה תורה לילה כיום י 

ומזכה הרבים בספריו החשובים בהלכה 
 שליט"א מחבר הספר  מתתיהו גבאיהרה"ג 

 בית מתתיהו שלוכטו"ס. 
 אלתו האם אונן חייב בקביעת מזוזה שבדבר 
או דילמא  ,שהרי הוא פטור מהמצות 

אם לא קובע איכא משום סכנה כמבואר 
שכל שלא קובע יש  ,(לד)ברש"י במנחות 

 ולכן יהא חייב לקבוע כדי  ,זיקיןסכנה מן המ
 לסלק את הסכנה. 

  תשובה:
 נראה לענ"ד שבודאי יש לו לקבוע את  א.

 ,המזוזה אם אין אחר שיקבע בשבילו 
אלא שיקבע אותה בלי ברכה. וכמו שכתב 

וז"ל,  (סימן שמא אות ה)הברכי יוסף יורה דעה 
 (מוצל מאש ח"ב סי' כב)נסתפק מהר"י אלפאנדארי 

חייב בנטילת ידים. ומריש דלא הוה אם אונן 

חזינא ספיקיה דהרב הנזכר הוה פשיטא לי 
דחייב, דנט"י הויא משום גזרה, כמ"ש הרמ' 

דשלמה גזר  (ה"ח וה"י)פ"ח דאבות הטומאות 
על הקדש, ואחריו גזרו חכמים אף בתרומה, 
וגזרו על החולין משום סרך תרומה. ועמ"ש 

דהוי גזרה . וכפ"ז ח)(סימן סהרב בית דוד א"ח 
 דרבנן, אין ספק דחייב, דכלהו לאוין

מדאורייתא ודרבנן האונן חייב. וזה דבר 
פשוט, וכמ"ש מהר"ר צבי אשכנזי בריש 
תשובותיו, דודאי בעונשין ואזהרות לא שאני 
לן בית אונן לאחר. ועתה ראיתי דגם הרב 

כזה ראה לחייבו. ואחר  (במוצל מאש שם)הנז' 
לדוד שהסכים כן  זמן רב ראיתי בשו"ת מכתם

. ועמ"ש הרב כנה"ג בסימן זה, (בסימן ד"ן)
דנסתפק בדבר, גם נסתפק אם יברך על נט"י, 
ולפום ריהטא הדבר ברור כמדובר. ומיהו 

, דיש שני (סימן ח"י)עמ"ש הרב מטה יוסף ח"ב 
(בהשגות הל' טעמים לנט"י. ועמ"ש הראב"ד 
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 (חולין קה. ד"ה מים ראשונים.והרשב"א  אבוה"ט שם)

. ובמקום אחר כתבנו ושם קו. ד"ה אמר רב)
בעניותנו בזה. ומ"מ נראה דהאונן יטול ידיו 
 .ולא יברך. והרי הוא כמבואר. ואין להאריך

דיני (ע"ש. וראה עוד בסידור בית עובד  .עכ"ד

אונן נוטל ידיו בשחרית להעביר  ,שכתב )אונן
 ,ולאכילת לחם .אבל לא יברך ,הרוח רעה

(סימן שו"ת מכתם לדוד  .ברךנוטל ידיו ואינו מ

ע"ש.  .וכן עיקר .וכן הסכים הרב חיד"א .לד)
ודלא כהרב מהרי"ע שם שכתב שאוכל בלי 
נטילת ידים. ולענין נטילת ידים למים 

 כתב שם המכתם לדוד דגם אונן  אחרונים
 נוטל דחיובא רמיא עליה כשאר פעמים.  

 (סימן וראה עוד בפתחי תשובה יורה דעה . ב

ואינו מברך ברכת  ,שכתב ות ד)שמא א 
נראה  ,כתב בספר חמודי דניאל כ"י ,המוציא

 ,דאונן אף על פי שמותר לאכול בלא ברכה
בין במים ראשונים בין  ,חייב בנטילת ידים

ולע"ד צ"ע בזה. שוב ראיתי  .ע"ש .באחרונים
דפשיטא ליה דאונן  ,שכתב )אות ה(בספר בר"י 
סרך  דנט"י הוי גזירה משום ,חייב בנט"י

ולפ"ז דהוי גזירה דרבנן אין ספק  ,תרומה
דכולהו לאוין מדאורייתא ודרבנן  ,דחייב

והביא דמהר"י אלפאנדרי נסתפק  .האונן חייב
 .ובשו"ת מכתם לדוד הסכים כן דחייב ,בזה

 .ע"ש .ומ"מ נראה דהאונן יטול ידיו ולא יברך
חזינן שיש לו ליטול ידיו בין למים ראשונים 

ורק שאינו מברך על  ,יםובין למים אחרונ
וה"ה שיש לו לקבוע מזוזה אם אין  ,הנטילה

 הוא בעצמו  וכשקובע ,אחר שיקבע בשבילו

  לא יברך. 

 חלק א אבילות וראה עוד בחזון עובדיה . ג
שכתב להעיר על דברי הרב  (עמוד קמה) 

שבט יהודה והרב שמחת יהודה שכתבו 
שאכילה בלי נטילת ידים הוי שב ואל תעשה, 

רי האוכל עושה מעשה באכילתו והוי שה
כקום ועשה. אולם י"ל שיש לדון על עצם 
הדבר שהוא החיוב של נטילת ידים שנשאר 
בשב ואל תעשה שאינו נוטל מפני אנינותו 

ר לו לאכול בלי נטילת ידים, וממילא מות
בשם  (פ"ג דברכות סימן ב)"ב איתא בהרא"ש וכיו

 מהר"ם מרוטנבורג, שהאונן אוכל במוצאי
(סימן "ע יו"ד וכן נפסק בש ,שבת בלי הבדלה

ואע"פ שכל אדם אסור לו לאכול  .שמא ס"ב)
(סימן "ח ו"ע אכמבואר בטור וש ,בלי הבדלה

, וכל כך החמירו בזה עד שאמרו רצט ס"א)
שהטועם כלום קודם ההבדלה  (קה.)בפסחים 

מיתתו באסכרה, אף על פי כן הפקיעו מהאונן 
וממילא מותר  מצות הבדלה בשב ואל תעשה,

לו לאכול בלא הבדלה ולא חשיב קום ועשה, 
וה"ה לדעת האחרונים הנ"ל אכילה לאונן בלי 
 ,נטילת ידים חשובה שב ואל תעשה. וכתב

 (אות טו)אלא שהשדי חמד במערכת אנינות 
שהסכמת הפוסקים האחרונים שאונן  ,כתב

חייב בנטילת ידים לסעודה משום לתא 
ומה, וכמ"ש דאיסורא דהוי משום סרך תר

וקשה שאם כן  .(סימן נד)בשו"ת מכתם לדוד 
 ,יתחייב האונן לברך ברכת הנהנין על אכילתו

דהאיכא איסורא דרבנן שאסור ליהנות 
 מהעולם הזה בלא ברכה, ואילו הפוסקים
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. ומצאתי בספר מעם כתבו שאוכל בלא ברכה
שכתב, שיש אומרים  (פרשת ויחי עמוד תתכד)ז ועל

ולכן  ,ו ליהנות בלא ברכהשאף האונן אסור ל
 .וציין לספר כל בו ,ישמע הברכה מאחרים

 .ואני חיפשתי בכל הכל בו ולא מצאתי
שכיון  ,ובאמת שלפי הנראה דא ודא חדא היא

שהסכימו האחרונים לחייב האונן בנטילת 
ולכן  ,צריך ג"כ לחייבו בברכת הנהנין ,ידים

צריך לעשות כמ"ש הרב מעם לועז לשמוע 
אחרים. וכתב עליו שדבריו הברכה מפי 

 "ס קיד)(בדפוס ישן קרוב לסתמוהים שדברי הכלבו 
ועוד  .(דף פח ע"ג)הם מפורשים. ובדפוס חדש 

ע"ש. ומ"מ כתב שהעיקר  .תמה עליו
כהסכמת רוב האחרונים שהאונן חייב בנטילת 

אף שפטור מברכת המוציא  ,ידים לסעודה
וכמ"ש המהר"י  ,וכל יתר ברכות הנהנין

 (סימן כב)י בספר מוצל מאש חלק ב אלפנדר
ומרן החיד"א בספר ברכי יוסף, וכן פסק 

, וכן העלה (סימן קכה אות א)בשו"ת חיים ביד 
, ובספר כרם (דף קעז ע"א)בספר שלמי ציבור 

והכי נקטינן. וכן פסקו  (סימן שמא)שלמה יו"ד 
, וכף החיים סופר שם (סימן עא סק"י)המשנ"ב 

פרט שיש חולקים וב .. אך לא יברך(סק"י)
וקיי"ל דספק  ,ופוטרים אף מנטילת ידים

ברכות להקל. ולפי דרכנו למדנו שיש חילוק 
בין נטילת ידים שהיא גזרה דרבנן משום סרך 

 ,לברכת המוציא ויתר ברכות הנהנין ,תרומה
שאין בהם סרך איסור אפילו מדרבנן אלא 

ומכיון שהאונן פטור מכל  ,מצוה דרבנן הן
 .פטרוהו גם מברכת הנהנין ,מצות שבתורה

וכל מה שאמרו שהאוכל בלא ברכה כאילו 
גוזל את הקב"ה וכו', הפליגו בחומרת המצוה 
לבל יזלזלו בה שדברי סופרים צריכים חיזוק, 

שדרך חז"ל להפליג  (סימן קעא)וכמ"ש הריב"ש 
בחומרת העונות כדי שישמרו בני אדם 

אבל אין כאן איסור  .ע"ש .מלהכשל בהם
ע"ש. חזינן שאע"פ  .עכ"ד .גזל ממשמעילה ו

מ"מ חייב ליטול  ,שאוכל האונן בלי לברך
ידיו לסעודה משום סרך של איסור תרומה. 

יש לו לקבוע המזוזה וא"כ ה"ה בנידון דידן 
 שהרי הוא פטור מכל  ,אבל אין לו לברך עליה

  המצות שבתורה. 
 והנה כמו שמצינו לענין שוחט שכתב . ד

הנספח לדרוש  שובה יב)(ת[רעק"א בכתבים  
שישחוט ולא  ,])178(עמוד וחידוש סוף חלק א 

יברך על השחיטה. וה"ה לענין מוהל כשהוא 
שכתב בשו"ת יהודה  ,אונן ואין אחר למול

דאונן יכול להיות מוהל אם  (סימן שנו)יעלה 
והגם  .ואחר יברך על המילה ,אין שם אחר

דאם אי  ,כתב (סימן לט)סופר בחו"מ  םשהחת
ימול  ,שר לקבור עד למחר וליכא אחראפ

רוב הפוסקים כתבו  ךא ,ויברך על המילה
וכן כתב  .שהאב או הסנדק יברך על המילה

ע"ש.  .(סימן ח וט)בשו"ת שמש צדקה חיו"ד 
ולכן נראה דה"ה לענין קביעת מזוזה שעדיף 

ואם אין אחר בפניו  ,שאחר יקבע ויברך
 כדי  ,יקבע בלי ברכה ,ורוצה לישון בבית

 שביתו יהיה שמור מן המזיקין.  
 יש לו  ,או שיש בור בחצרו ,לענין מעקהוכן 
או  ,ובמעקה ג"כ יתן לאחר לברך ,לכסותו 
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שיעשה את המעקה ולא יברך כיון שהוא 
ורק יקבע המעקה כדי לסלק  ,פטור מן המצות

 ",ולא תתן דמים בביתך"דהרי נאמר  ,נזק
והוא מוזהר במצות לא תעשה וכמ"ש הרב 

ית דוד הנ"ל שבכל הלאוין חייב האונן. ב
 (מערכת אנינות אות כא)וראה עוד בשדי חמד 

ברכה על השחיטה נראה דלא  שכתב לענין
 ,כיון שהוא פטור מכל המצות ,יברך האונן

יד  ןולרוב פשיטותו אפשר דלא הוצרך הגאו
שאול לכותבו. וראה עוד בספר כלבו אבילות 

הן מהו לפדות אונן כ ,שכתב אות יא) 157(עמוד 
נשאל בעל יהודה יעלה  .על ידו תינוק בזמנו

ומפלפל בדברי  ,על זה (סימן שנו)ביו"ד 
מהרי"ט אם אוננת תחלוץ ובדברי החכם צבי 

ומסיק הואיל והכהן אונן מותר לאכול  (סימן א)
בתרומה ובעל הבית יוצא ידי חובת מצות 

ממילא באין כהן אחר יכול  ,נתינה לכהן
והגם דכהן  ,ולא יברך הכהןלפדות על ידו 

התם טעמא משום  ,אונן לא נושא כפיו
ע"ש. חזינן  .שצריך להיות המברך בשמחה

מ"מ  ,גם שעושים המצוה במקום שאין אחר
וה"ה בנידון דידן לענין  .ברכה לא יברך

 ,אם אין אחר יקבע בלי ברכה, שקביעת מזוזה
 אלא  ,וה"ה לענין עשיית מעקה לא יברך

 שליח יברך. יעשה שליח וה 
 וראיתי בספר נטעי גבריאל אבילות חלק א ה. 
אונן שנפל מזוזה  ,שכתב (פרק לח אות ז) 

ודוקא שאין  .פטור מלהחזיר המזוזה ,מדירתו
בבית רק האונן. וציין בהערות לאפיקי מגינים 

ואי צריך לברך בשעת  .(סימן יג ס"ק יב)או"ח 

החזרתו יש מחלוקת הפוסקים. ראה בפתחי 
דעת קדושים שם.  (סימן רפט סק"א)ה יו"ד תשוב

. שו"ת (סימן רפה)שו"ת מהר"ם שיק יו"ד 
 .(דף עב). ומזוזת מלכים (סימן ז)מהרש"ג חלק ג 

ולענ"ד נראה דאם אין אחר יקבע  ע"ש. .עכ"ד
ואח"כ בימי  ,המזוזה בביתו בלי ברכה

האבילות יוכל לברך עליה. דכ"כ בשו"ת 
ושאל  ,בזה שנסתפק (סימן ט)הפסגה  תאשדו

והשיב לו שיכול לברך כל  ,להרב יונה יבון
ופשט כן מדברי  .זמן שהמזוזה קיימת

 ,וז"ל (פרק יא הלכה ה)הרמב"ם בהלכות ברכות 
אם המצוה עדיין  ,העושה מצוה ולא בירך

 ,כיצד .מברך אחר עשיתה ,עשייתה קיימת
חוזר  ,הרי שנתעטף בציצית וכו', ולא בירך

דין זה להלכה הרב ומברך וכו'. והעתיקו 
. (אות יט)בירך את אברהם בהלכות מזוזה 

וכן  )(אות קכד בהלכות ברכותוהפני יצחק חלק א 
. וכן הסיק (סימן קכח) דעת החקרי לב חלק ג

 (סימן כא)בשו"ת מעשה ניסים בחלק יו"ד 
(סימן תלב הגב"י אות ושלא כדברי הכנה"ג באו"ח 

שכתב לגבי מעקה שאם שכח לברך לא  ב)
ך וה"ה למזוזה והסיק שם שגם במזוזה יבר

וגם במעקה אם לא בירך יכול לברך. וראה 
מה  (סימן א)עוד בזה בשו"ת שמש ומגן יו"ד 

שכתב בזה הגאון ר' שלום אלישיב זצ"ל 
וראה עוד שם בסימן ב וכן בסימן  .שיש לברך

וראה עוד בשו"ת יביע  .ג מה שכתב עוד בזה
ק שיכול שהסי ,(סימן כז)אומר חלק ח יו"ד 

 .ודחה שם את דברי שמש ומגן הנ"ל ,לברך
שאם אין אחר שיקבע  ,ולכן ה"ה בנ"ד .ע"ש
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 ואח"כ בימי האבילות יוכל  ,הוא יקבע ,עבורו
 כנלענ"ד. .לברך כי היא מצוה נמשכת 

 בסיכום: 

 שאין בה  מי שהוא אונן ונכנס לדירהא. 
אם יש עמו אחרים שהם לא  מזוזה, 

וזות בבית ויוכלו יקבעו את המז ,אוננים
לברך. אמנם אם הוא נמצא לבד ורוצה לישון 

ורק שאין לו  ,יכול לקבוע את המזוזה ,בבית
כיון שהוא פטור מן  ,לברך על קביעתה

ובימי האבילות יוכל לברך עליה כדין  ,המצות
שהעלו  ,מי שקבע מזוזה ושכח לברך

הפוסקים שיוכל לברך אח"כ כי היא נחשבת 
 אם צריך לעשות מעקהמצוה נמשכת. וה"ה 

יש לו לעשותו כדי להרחיק את הנזק שלא 
ומ"מ בימי  .ואין לו לברך ,יפול הנופל ממנו

האבילות יוכל לברך כיון שהיא נחשבת 
וכמו שכן הסיק הרב  ,למצוה הנמשכת

. וכן העלה בשו"ת (סימן ט)הפסגה  תאשדו
ע"פ  (סימן כא)מעשה ניסים כדורי חלק יו"ד 

העלו ע"פ דברי הרמב"ם דברי הפוסקים שכן 
 . ושכן הסיק (פרק יא הלכה ה)בהלכות ברכות 

  .(סימן כז) חיו"ד בשו"ת יביע אומר חלק ח 

 אם האונן שוחט ואין אחר שישחט יכול ב. 
הוא לשחוט ולא יברך על השחיטה. וה"ה  

יוכל  ,אם האונן מוהל ואין אחר למול רק הוא
למול ואבי הבן או הסנדק יברך על המילה 

האונן ימול. עיין רעק"א בכתבים בסוף ספר ו
. ובשו"ת יהודה יעלה (תשובה יב)דרוש וחידוש 

. (סימן ח וט). וכן בשו"ת שמש צדקה (סימן שנו)

ובנטעי  .(מערכת אנינות אות כא) ובשדי חמד
. (פרק לז אות א ובהערה ד)גבריאל אבילות חלק א 

. (עמוד קעא סי"ז)ובגשר החיים מ חלק א 
 (סימן לח)יע אומר חלק ט חיו"ד ובשו"ת יב

לענין מוהל  (סימן כז אות ד)חלק ג חאו"ח ו
 שהוא ימול ואחר  ,שהוא אונן ואין מוהל אחר

 ע"ש. .יברך על המילה אבי הבן או הסנדק 

 וכן ה"ה אם יש כהן אונן ואין כהן אחר ג. 
יעשה  ,וצריך לעשות פדיון הבן בזמנו 

אחר ו ,הכהן האונן את הפדיון בלי ברכה
אות  157(עמוד יברך. עיין בספר כל בו אבילות 

. ובספר (סימן שנו)בשם שו"ת יהודה יעלה  יא)
. (פרק לז אות י)נטעי גבריאל אבילות חלק א 

שכתב לענין להיות אונן  (בהערה ז)וראה שם 
ומ"מ  ,סנדק שאין לקחת אותו להיות סנדק

אם כיבדוהו לפני שהיה אונן ואין למזמין 
יכול להיות  ,ורוצה שהוא יהיההגון כמותו 

והוא ע"פ דברי שו"ת שמש צדקה  .סנדק
 (סימן שנו). ושו"ת יהודה יעלה (סימן ט)חיו"ד 
שאין שום איסור להיות סנדק כיון  ,שכתבו

 שהיא מצוה בלא ברכה. וכ"כ בספר הר אבל 
 .(עמוד קנט). וספר כלבו אבילות (דף יב ע"א) 

 כת האונן אע"פ שאוכל בלא לברך ברד. 
מכל מקום כאשר רוצה לאכול  ,הנהנין 

סעודה יש לו ליטול ידים משום איסור של 
כן העלו רבים מן הפוסקים. ו ,סרך תרומה

ובשיורי ברכה  (סימן שמא)וכמ"ש הברכי יוסף 
. וכן כתבו עוד (סימן כב)שם בשם המוצל מאש 

. (סימן נד) אחרונים. עיין בשו"ת מכתם לדוד
. ובסידור בית ת אות טו)(מערכת אנינובשדי חמד 
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. וכן כתב בכף החיים (דף רי ע"א אות י)עובד 
. (סק"י). ובמשנ"ב שם (סימן עא אות י)סופר 

. ובחזון (עמוד קסח)ובגשר החיים חלק א 
 ,וכתב שם .(עמוד קמה)עובדיה אבילות חלק א 

 הפתחי  מים אחרונים וכמ"ש  וטוב שיטול גם
 

להחמיר בזה  . וכן כתב(סימן שמא אות ד)תשובה 
 (דף בברכי יוסף שם. ובספר מסגרת השלחן 

 .קעא ע"א) 
 בברכת התורה 
 בניהו דיין

 

�   �  רפטסי' 

  

 

 
 מאחת מבנות המשפחה האם  נשאלתישאול 

היולדת ובני ביתה צריכים להתפלל  
יום חול ולא תלד ביום על היולדת שתלד ב

 עליה את  כדי שלא יצטרכו לחלל, השבת
 השבת? 

  (סי' תשצג)סידים לרבי יהודה החסיד חבספר 
מי שאשתו מעוברת והגיע חודש  ,כתב 

התשיעי, יתפלל שלא תלד אשתו בשבת שלא 
ואחד היה  .יחללו שבת, וכן על בתו וכלתו

 מתפלל בערב שבת שלא תיפול דליקה בשבת 
 דנה הנשים בשבת.ושלא תל 

 בי חיים פלאג'י בספרו עתרת החיים רוהגאון 
אנכי תקנתי  ,כתב (סי' נג דף קט ע"א) 

בבית מדרשי ללמוד ספר תהלים בעשרה, 
ובסיום שאומרים היהי רצון, הנה בכלל 
התחינה להתפלל שלא תפול דליקה בשבת 
ויום טוב כדי שלא יחללו את השבת, אמנם 

ילדו בשבת לא  להתפלל על המעוברות שלא

נראה לי, דאם גזירת הבורא שתלד בשבת כי 
מלאו ימיה ללדת, אפשר חס ושלום שאם 
תמהר או תאחר הזמן יבואו לידי סכנה חס 
 ושלום, לכן לא מלאני לבי להתפלל על כך, 

 . 9ובהדי כבשי דרחמנא למה לן 

                                                 
כשראיתי דברי הגר"ח הנ"ל נזכרתי שבספרו ימצא  9

הביא תפילה למעוברות, ובתוך התפילה  (סי' יד)חיים 
". ושלא ילדו בשבת ויצטרכו לחלל שבת בשבילןכתב "

 והוי סתירה למובא למעלה.
סתירה זו שאלתי את הגאון רבי יהודה ברכה בעל 

(נתפרסם בקובץ בית יוסף,  שו"ת ברכת יהודה, והשיב לי
: הנה חשון תשע"ה, מכתבים ותגובות אות א)-גליון ו, מר

כבר עמד על כך הגרי"ח סופר שליט"א בספרו תוספת 
כי הנה רבי אברהם  ,(חיבור על ספר צוואה מחיים)חיים 

על  (אות כז)פלאג'י זצ"ל מספר בספר צוואה מחיים 
אביו שהיה קובע ישיבה בערב שבת, ומתפלל שלא 

ויולדת" וחולה, וכמ"ש יהיה חילול שבת בשרפה "
בספר עתרת החיים, וביה"ר של תהלים בספר הכתוב 

 (באות לא)לחיים. ע"כ. והעיר על כך הגרי"ח סופר 
ממ"ש הגר"ח פלאג'י בספר כך החיים הנ"ל שלא נראה 

 לו כן להתפלל על היולדת. ונשאר בצ"ע. 
וניחזי אנן: הנה דברי הרב בספר צוואה מחיים מיוסדים 

עתרת החיים, ועל היה"ר של תהלים על מ"ש בספר 
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 הבין את דברי הגר"ח פלאג'י הנ"ל לוצריך 
 באומרו שאפשר חס ושלום שאם 

תמהר או תאחר הזמן יבואו לידי סכנה חס 

                                                         
 (סי' נג)בספר הכתוב לחיים. והתם בספר עטרת החיים 

לא נזכר מענין "יולדת", וביה"ר של תהלים בספר 
הכתוב לחיים נכתב "ומקשה לילד", וכן הוא בספרו 

דשאני  ,. ולפ"ז י"ל(חיבור על ספר תהלים)החיים יודוך 
שאין  מקשה לילד שכרוך בה חילולי שבת נוספים,

בסתם יולדת, וע"ז היתה תפלתו של הגר"ח פלאג'י 
שלא תהיה מקשה לילד בשבת, ושו"ר שכ"כ הרה"ג 
רבי פנחס זביחי שליט"א בהערות על ספר עטרת פז על 

, ורבי יוסף חיים מזרחי שליט"א (בדף שא ע"א)תהלים 
, ושני (עמוד שסו)בהערות על ספר החיים יודוך 

. ולפ"ז צריך לומר הנביאים מתנבאים בסגנון אחד
דמ"ש בספר צואה מחיים שהיה הגר"ח פלאג'י זצ"ל 
מתפלל שלא יהיה חילול שבת ביולדת, קאי על מקשה 
לילד. ולפ"ז י"ל שאף מה שתיקן בספרו ימצא חיים 
להתפלל שלא ילדו בשבת ויצטרכו לחלל שבת 
בשבילן, ר"ל שלא יהיו מקשות ללדת, וע"י כך יצטרכו 

צורה מופרזת. וכבר נודע מ"ש לחלל שבת בשבילן, ב
הפוסקים שחייבים להשתדל ולהתאמץ בכל עוז לתרץ 

ואפילו בדוחק גדול  ,דברי רבותינו הסותרים זה לזה
עצום ורב, וקבצם כעמיר גורנה בספר ברכת יעקב סופר 

  .)131(עמוד 
ועכ"פ נראה עיקר כמ"ש בספרו כה"ח מאחר והתם 

(עמוד קב סופר נחית לזה להדיא, וכיו"ב בספר ברכת יע
שפוסק שסותר דברי עצמו, יש לנקוט לעיקר  )255

כדבריו שבגוף הענין, דסוגיא בדוכתה עדיפא. ע"ש. 
 ודון מינה ואוקי באתרין.

ואיך שלא יהיה, נהוג עלמא כמ"ש בספרו כף החיים 
שלא להתפלל על היולדת שלא תלד בשבת. וכן עיקר. 

בענינים (ח"ג וע"ע מ"ש בפרט זה בשו"ת ברכת יהודה 
. ודו"ק. ע"כ מה שהשיב לי רבי יהודה שונים סי' יא)

 ברכה שליט"א.
אך לפי המשך דברנו יראה המעיין שגם בענין אשה 
המקשה לילד אסור להשביע מלאכים על ידי קמיע 
ולזרז הלידה, ואם כן אף בנידון דידן באשה המקשה 
ללדת אף אם יצטרכו לחלל שבת בצורה מופרזת אסור 

 ברי הגר"ח פלאג'י נשארים בצ"ע. להתפלל. וד

אמרתי לבאר זאת על פי הנדון אם וושלום. 
יולדת הבאה לבית החולים והרופאים אומרים 

אך אם היא  ,לה שעדיין יש לה זמן ללידה
רוצה לזרז העניינים ניתן לעשות זירוז על ידי 
 זריקה וכדו' באופן שאין פקוח נפש, האם 

 שרי או דאסור. 

 לכה הגאון רבי משה פיינשטין הלוהעלו 
, (ח"ב מיו"ד סי' עד)בשו"ת אגרות משה  

 עובדיה יוסף בספרו טהרת הבית רבינוומרן 
 זירוז לאשה כשאין  עשייתלאסור  עמ' נד)( ח"ב

 וטעמם בידם. ,פיקוח נפש 

 משום דלידה בזמנה  ,שה כתבמבאגרות 
כדרך הנשים לא נחשב לסכנה כלל,  

את העולם שיפרו דמאחר שכן ברא השי"ת 
וירבו ובודאי ברא שיהיה לברכה ולא 

, וגם ציוה השי"ת בחיוב עשה 10לסכנה
ולא מסתבר שיהיה הציוי ליכנס  ,להוליד בנים

בסכנה בשביל קיום עשה זו דפרו ורבו, 
ובפרט שהנשים אין מחוייבות בהעשה דפרו 
ורבו שנצטרך לומר שנתנה התורה להם רשות 

אלא צריך לומר  ליכנס בסכנה להוליד בנים,
שאין בזה סכנה כלל, היינו שהבטיח השי"ת 
שלא יהיה בזה סכנה לעולם, ומה שאירע 
שמתות בשעת לידתן הוא רק מחמת 

על  )דף לא:(שמחוייבת עונש כדתנן בשבת 
שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן. ולפי 

                                                 
(ס"ק ג) בשם בט"ז  לוכמבואר באו"ח סימן ש א.ה.  10

הרב המגיד, שכיון שכאב היולדת הוא דבר טבעי, ואין 
אפי' אחת מאלף שמתה מחמת לידה, החמירו לעשות 

 לה צרכיה בשינוי. ע"ש.
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זה הוא רק בלידה דבזמנה שעל זה איכא 
העשה  הבטחת ה' יתברך בבריאתו ובציוי

דפרו ורבו שלא תסתכן, דהעונש בשביל חטא 
דעץ הדעת הוא רק יסורים דחבלי לידה ולא 
מיתה ח"ו, אבל כשרוצין להקדים הלידה 
שלא כפי שהיה צריך להיות ליכא ע"ז 
הבטחתו, וממילא נכנסה לסכנה דלידה 
שלולא הבטחת השי"ת הרי זה סכנה, ולכן 
 הוא דבר אסור לעשות תחבולות להקדים 

 ידה, אם לא כשאיכא סכנה לחכות כדלעיל.ל 

 שכתב אחד טהרת הבית הביא את מה במרן 
 ,(דף מז ע"ב) 11מן הקדמונים ספר הקנה 

המיילד בשם רחמנא ליצלן על ידי קמיע 
למקשה לילד ומולידה הקמיע  (משביע מלאכים)

תדע ותבין כי פעמים הורג שתי  ,קודם זמנה
גורם ופעמים ש ,נפשות היולדת ובעל הקמיע

 ,לנולד ימים רעים וצרות משונות זו מזו
 .ואלהים יבקש את דם הנולד מיד בעל הקמיע

המשל בזה כי עובר זה ראוי להוליד במילוי 
הירח שעטרה מלאה בנשיאתה בשם יו"ד 

ובא המשביע והולידה טרם  ,ה"א וא"ו ה"א
הנה הולד ההוא שנולד נולד  ,נתמלאה הלבנה

 ,ימים מועטיםומת ב ,בזמן ביטול כח הויותו
כי  ,ודמו מיד זה הרשע והרוצח יבקש אלהים

, יטל גזירת יוצרו והמית הנפש ההואב
וגרם לו ליקח ממון שאינו  ,והולידו בלא זמנו

                                                 
אך הוא מיוחס לרבי  ,איננו יודעים בודאות מי חיברו 11

קארא. האריז"ל כתב על ספר הקנה  אביגדור בן יצחק
. ווכל דבריו ברוח הקודש נאמר ,שהוא קבלה אמיתית

 והוא מיוחס למשפחת התנא רבי נחוניא בן הקנה.

 תדע  וזה ,שלו ולישא אשה שאינו שלו
 ששינה עליו כל סדרי בראשית. עכ"ל. 

 גם את דברי רבינו האר"י ז"ל בשער והביא 
הכותב קמיע  ,תיקון ד) (דף יהקודש  

הנה האיש הזה גורם  ,לאשה המקשה לילד
להוציא העובר ההוא שלא בזמנו, ועל ידי כך 
גורם לו או מיתה טרם זמן הראוי לו, או בא 
לידי עניות, לפיכך צריך להתענות מ"ה ימים 
כננד שם הוי"ה דאלפין שהוא בגימ' אדם, 
 ולפי ששפך דם האדם שהוא בגימ' מ"ד 

 ד להשלים מנין אד"ם.יתענה יום אחד עו 

 הטעם הנ"ל נראה לומר שעל ידי שאדם ולפי 
מתפלל שאשתו לא תלד בשבת אלא או  

אזי התינוק נולד בשעה  ,קודם או אחר השבת
וחשיב שופך דם  ,אחרת שקבעו לו מן שמיא

האדם. וקימא לן שהעולם הולך על פי 
בתאי שוהמזלות שצ"ם חנכ"ל,  ,הכוכבים

בנה. חל"ם לכב וכוגה נמה חאדים מדק צ
כצנ"ש זה ראשי לילות יום מזל חמה, יום 
שני לבנה, יום שלישי מאדים, יום רביעי 
כוכב, יום חמישי צדק, יום ששי נוגה, יום 
שבת שבתאי. ואף כל שעה משעות היום הוא 

על  12על ידי כוכב ומזל אחר המשפיעים

                                                 
ממונה על העניות  ,שבתאיוזהו סדר מלאכתן:  12

והמסכינות והדוייה והעיתים, ועל החולי והמכות 
הממונים בגוף על המיתה. וצורתו כעתיק יומין ישב בו 

הוא ממונה על דם  ,מאדיםחרמש בידו. כן מראהו. ו
וחרב ועל הרשע ועל השטן ועל המריבות ועל 
המלחמה ושנאה וקנאה ותחרות על בעלי דבבות, 
ומכות וחבורות על הפצעים והברזל על אש ומים 
 .ומפולת. ודמיונו כאיש מזויין וחרב לו בידו הימנית
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 הוולד האם יהיה נינוח או עצבני, נדבן או 
 קמצן וכו'. 

 דברים אלו לפני חמי הגאון הרב י כשהנחת
יצחק מאיר בן יהוידע שליט"א  

אמר לי דאינו דומה האי דינא להאי דינא, 
בהשבעת מלאכים חשיב כמכופף את הדבר 

 משא"כ בתפילה חשיב כמניח  ,כלפי שמיא
 .את בקשתו כלפי שמיא 

 שראינו בש"ס הרבה  ,אמרתי להשיבאך 
כמכופף  מקומות שגם תפילה חשיב 
כדמוכח בגמרא מועד  ,13ר כלפי שמיאהדב

                                                         
 והנה הוא כאיש חימה מגרה מדון וכל אשר יפנה
ירשיע בזדון נורא מאד בשריונו, ובשמאלו אוחז בידו 

ממונה על חיים ושלום וטובה, על השלוה  ,צדקחנית. 
והשקט והגילה והשיחה והעליזה והעושר והכבוד 
והגדולה והמלכות והשררה. ותבניתו כגבר הוקם על, 

ממונה על החסד והחן והאהבה  ,נוגהויש לו ראש איל. 
רבייה וולדי אדם ועל וולדי והתאוה והחמדה, והפרייה ו

בהמה ובפירות הארץ ופירות האילן. ותוארו בתוכו 
ממונה על  ,כוכבתבנית עלמה מקושטת וענף ער בידה. 

חכמה והשכל ובינה ודעת והמדע, לפתוח כל פיתוח 
ולחשוב כל מחשבה בכל מלאכת אומניות וכתב של כל 
לשון. וצורתו כאיש זקן בפרצוף דק שפתו נחש למטה 

על אור, להבדיל בין אור  ,חמהו ויש לו כנפים. בכפ
לחושך ולילה למנות בו ימים וחודשים ושנים, לעשות 
בו כל מלאכה ולפעול בו כל מלאכה של פעולה ולהלך 
בה כל הילוך ולגלות בהן כל גלות מעיר לעיר וממדינה 

(על על מפתח שמים וארץ בקר וערב.  ,לבנהלמדינה. 
 אל)פי ספר דברי הימים לירחמי

הנצי"ב בפירושו אמרי שפר על ההגדה פירש את  13
הפסוק "כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו 
וגו'", וכל זה בא על ידי עמל התורה, שהרי רואים שמי 
שהוא חכם ועמל בתורה תפילתו מתקבלת לה', 

 -כל העוסק בתורה בלילה  (ג:)וכדאיתא בעבודה זרה 
(תהלים ד ביום, שנאמר הקב"ה מושך עליו חוט של חס

"יומם יצוה ה' חסדו ובלילה שירה עמי תפילה  מב, ט)

ויש  ,שמותר לארס אשה במועד (יח:)קטן 
לחשוש שמא יקדמנו אחר ברחמים והיא 

כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא  .תמות
דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלינתא, אמר לו 
רבא לא תיבעי רחמי הכי, אי חזיא לך לא 
אזלא מינך ואי לא כפרת בה' וכו'. משמע 

שאדם מתפלל בדרך שאדם רוצה שעל ידי 
וכשיתפלל שאשתו לא  ,14לילך מוליכין אותו

 תלד בשבת אזי היא תלד ביום חול וחשיב 
 שופך דם האדם. 

 (בב"ק בריו המופלאים של המאירי דוידועים 

וזה לשונו  ,בענין קבלת התפילה פ:) 
פ שמשפטי האדם מצד תולדתו ""אעהקדוש: 

ובהצלחתו ומערכת מזלו מבוא גדול בעניניו 
עד שדלת הנועלת לא במהרה היא  ,ובמקריו
 ,מכל מקום אין בזה עכוב מכל וכל ,נפתחת

ולעולם  ,אלא הדבר מסור לתפלה ולמעשים
אלא  ,שערי תפלה או מעשים טובים לא ננעלו

  ,מגינין בעדו ומשנין עליו סדרי בראשית שלו
 ובגדרי הדת". וזה דבר ראוי ומוכרח באמונה 

 בענין  (ח"ד או' קז)רדב"ז לה יתיראזה בובהיותי 
ומוכן  ,מת שנפטר בליל שישי 

והמשפחה רוצה  ,לקבורה בבוקר יום השישי

                                                         
לאל חיי". פירוש, היינו 'חוט של חסד' בזה שמתקבלת 

 "תפילה לאל חיי".
בדין שמא  (או' שפג)המענין הוא שבספר חסידים  14

יקדמנו אחר ברחמים מוכח שאם יבקש לישא את 
בל. אם כן אותה אשה ולבעול אותה, תפילתו ודאי תתק

מדוע פסק לעיל שמותר להתפלל על היולדת שלא תלד 
והא שופך דם האדם על ידי תפילתו? ויש  ,בשבת
  .ליישב
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 כדי שלא יהיה  ,לעכב קבורתו עד אחרי חצות
 לו חבוט הקבר. 

 שונו הטהור: הנני משיב על ראשון לוזה 
תנן בפרק נגמר הדין כל המלין  .ראשון 

תלין לא "דכתיב  ,את מתו עובר בלא תעשה
ואם היה בארץ ישראל עבר נמי  ,וגו' "נבלתו

וחכמי  .וגו' "לא תטמא את אדמתך"משום 
כי בהלינו  ,האמת החמירו בה הרבה ואמרו

חות הטומאה התאבים ואת המת נכנסים בו כ
עוד  .להתלבש בגוף העשוי בצלם של מעלה

 ,יש טעם אחר נכון מאד על דרך סוד העיבור
וזה שהלינו  ,להתגלגל 15כי שמא הגיע זמנו

כי  ,נמצא מאחר ודוחה גזרותיו של הקב"ה
הוא חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, 
וזה שמלינו מבטל מחשבתו יתברך, כי כל 
 ,עוד שלא נקבר הגוף לא תתגלגל הנשמה

לא תראה "רמז לזה מה שכתוב אחר פסוק זה 
וגו', מכל  "את שור אחיך או את שיו נדחים

ו לכבודו מקום אמרו חז"ל שאם הלינ
ובנידון דידן פשיטא  .ולהשלים צרכיו מותר

לי כיון שלא הועיל להצילו מחבוט הקבר, לא 
נקרא זה לכבודו אלא אדרבה קלון הוא לו, 
אלא אפילו תימא שניצול על ידי כך מדין 

                                                 
 (ריש פרשת אמור)דבריו מיוסדים על דברי הזוהר  15

 בגלגול לבא כדי עליו גוזר הוא ברוך שהקדוש שאפשר
 שלא זמן וכל, לו להיטיב שנפטר יום באותו מיד אחר
, הוא ברוך הקדוש לפני נכנסת לא הנשמה, הגוף נקבר
 וזה. הראשון שיקבר עד אחר בגוף להיות יכולה ולא

 אשה לשא לו ראוי לא, אשתו שמתה לאדם דומה
 אמרה כך ומשום, הראשונה את שקובר עד אחרת
 .העץ על נבלתו תלין לא, תורה

חיבוט הקבר לא נקרא זה לכבודו, אלא כגון 
להביא לו ארון ותכריכין שהוא דבר של 

ש לא נקרא כבוד, וכל כבוד, אבל ענין העונ
שכן שלא ניתן לידחות הלאו של לא תלין 
 נבלתו משום ספק שמא יהיה נדון בדין 

 חיבוט הקבר שמא לא יהיה נדון. 

 כן שהדבר ברור שלא הועיל כלום שוכל 
להצילו מדין חיבוט הקבר מכמה טעמי,  
כי מי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו  ,חדא

היה חפץ יתברך לבטל גזירת קונו ודינו, ואם 
להצילו מדין חיבוט הקבר היה ממיתו ערב 

משמע  ,וכיון שהמיתו בחמישי ,שבת ממש
שחפץ לדונו, וזה מתחכם עליו יתברך, 
רחמנא ליצלן מהאי דעתא, ואפילו תימא 
דבשבתא לא שכיח דינא כלל, הקצור קצרה 
ידו יתברך מלהפרע ממנו ביום ראשון ויום 

 .וט הקברשני אובדין אחר רע וקשה מחיב
עוד אני אומר כי אינו ניצול מחיבוט הקבר 
אלא מי שמת סמוך לשבת ונקבר עם דמדומי 

 קר ושהו אותו עד ואבל מי שמת בב ,חמה
 סמוך לשבת אינו ניצול. עכ"ל. 

 ואים שעל ידי שמעכבים הקבורה של ראנו 
שנפטר גורמים לשפוך דם האדם של  

התינוק שבא בגלגול מכוחו ויוולד באיחור 
 (על פי המשקל שעד שלא שקעה שמשו ויהיה מזלו רע. 

 .של זה זרחה שמשו של זה) 

 ך, צריכים אנו להבין איך אפשר כואם 
להתפלל על חולה שסובל ואין לו עוד  

והרי גורמים להוריד את  ,תקומה שימות
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הגלגול הבא מכוחו של נפטר זה במזל אחר 
משנקצב לו וחשיב איסור של שופך דם 

 נמצא דוחה גזרותיו של הקב"ה  האדם, ועוד
 שגזר שיחיה עוד כמה ימים. 

 ברים אלו לפני חמי שליט"א דכשהנחתי 
אמר לי כיון שהחולה נמצא כאן  

 הוא קודם לדבר שעדיין לא הגיע  ,בעולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לעולם, לפיכך מותר להתפלל על החולה 
 גבי  (פד.)שימות. כדמוכח בגמ' בבא מציעא 

  וחנן שבעו רבנן רחמי עליה ונח נפשיה.רבי י 

 שמים ונגדיל לשם  צון שנעסוק בתורהריהי 
 . 16תורה ונאדירה 

 ולא נשלם מוצאי שבת פרשת בא תם 
 לח' שבט תשע"ואור 

 

                                                 
16

(פ"א סימן כ  וסימן וע' בשו"ת מעיין אומר ח"ב  א.ה. 
רבינו הגדול  שבאו לבקש ממרן שבכמה פעמיםפה) 

ברכה ללידה קלה, וביקשו גם שיברך שלא  זצוקללה"ה
   תלד בשבת, סירב לכך

___________________  
שבכמה פעמים שבאו לבקש ממרן רבינו הגדול (פ"א סימן כ  וסימן פה) וע' בשו"ת מעיין אומר ח"ב  א.ה. 16

סירב לכך.וזצוקללה"ה ברכה ללידה קלה, וביקשו גם שיברך שלא תלד בשבת,   

 

 

 ברכת מזל טוב חמה ולבבית
 להבין ולהשכיל"  -לחברי וידידי "המרכז למורשת מרן 

 ומערכת "קובץ בית יוסף", לרגל השמחה השרויה במעונם:
 שליט"א, ראש כולל "ברוך שאמר",  שלמה שרגאלהרה"ג רבי 

 לרגל הולדת הבת "אלישבע"

 לרגל הולדת הנכדה"א, ראב"ד ירושלים שליט ברוך שרגאהגאון רבי אביו ול

 שליט"א, רב מושב "תלמים", ויו"ר מכון "האיר ממזרח" אסף רביבלהרה"ג רבי 

 יצ"ו אוריאל רביב, בן לבנו ידידנו הר"ר לרגל הולדת הנכד "אליסף שלום"

 שליט"א יאיר אוהב ציוןלהרב 

 לרגל הולדת הבת "אלישבע" תחי'

 יצ"ו יוסף זגורילהר"ר 

 לדת הבן "שמעון" נ"ילרגל הו
והמצוות, לתפארת  יה"ר מלפני שוכן מעונה, שעוד שיזכו לראות את בניהם ובני בניהם הולכים בדרך התורה

עם ישראל, לעשות נח"ר ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו, ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, לאורך ימים ושנים 
 אמן כן יהי רצון. .טובות
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 מערכת "קובץ יוסף", השלום והברכה! לכבוד 
 נסתפקתי ופוטר אין אותו, על כן אמרתי אפרוש ספקי לפני לומדי הקובץ היקרים, ואם ספק 

 אפשר לפרסם השאלה במדור "בית המדרש". 
  הרב בן איש חי זצוק"ל בתאריך יג אלול האחרון היה הילולא למורנו היא שאלתי: בחודשוזו 

אלול, ודחקתי עצמי לעשות סיום מסכת כתובות וברוך ה' זיכני האל יתברך ללמוד המסכת,  
והנה כשבאתי לעשות סיום נכנסתי לספק עצום האם לעשות הסיום מסכת עם עשרה בחורים 

 אך  ,או לעשות הסיום עם חמישים בחורים ,המוציאשלומדים עימי בישיבה ולאכילם סעודה עם 
 להביא לפניהם תקרובת של מג"ע א"ש. 

 האם כדאי לעשות הסיום עם מנין ולאכילם לחם ולהרוויח עשרה מצוות  א.היא ספקתי: וזו 

דאוריתא של ברכת המזון וכן ברכת על נטילת ידים וברכת המוציא שכל אחד יברך, וכן זימון  
כוס של ברכה, או לעשות הסיום מסכת עם חמישים בחורים ולהרוויח  בעשרה וברכה על

ש וכן חמישים ברכות של ברכת מעין שלוש, ועוד שיהא בזה "ע א"מאתיים ברכות של מג
המעמד כבוד התורה וקנאת סופרים שעי"ז עוד בחורים ירצו לעשות גם סיום מסכת, והאם 

 רוב עם הדרת מלך או שגם בעשרה אמרינן ברוב אמרינן בכאי גוונא שבאופן זה עדיף כיון דהוי ב
 עם.                                                                                

 מה עדיף לנפטר סעודה בעשרה או ריבוי ברכות של מגע אש. ב. 
 בברכה,

 , ירושליםיאיר אוהב ציון

במסגרת מדור זה נביא בע"ה מידי חודש שאלה אקטואלית לעיון הלומדים, אשר 
תשובותיהם כל אחד לפי מה שהעלה, ואת התשובות המובחרות ישלחו את 

 נפרסם בע"ה ובלנ"ד בגליונות הבאים. 
התשובה שתכתב בצורה הטובה ביותר, ובעריכה מסודרת, תזכה את בעליה למנוי 

[מנויים קיימים יקבלו זיכוי להמשך המנוי לעת שיגמר].לקובץ בית יוסף. גליונות)  6(חצי שנתי   

לשלוח למערכת שאלות לעיון הלומדים, אשר אם יהיו ראויים, נפרסמם בע"ה ובלנ"ד במדור זה כמו כן, ניתן 
 בגליונות הבאים.

ית המדרששב   
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 תקציר השאלה:

 מותר לבעלי קווי שיעורי התורה, לעשות "צינתוק" לכל הפלאפונים בקומה הכשרה, היות  אם
 והדבר מטריד את הציבור, או דילמא כיון שהוא דבר של מצוה, שפיר דמי, ואע"פ שהדבר  

 ל.מפריע לאחרים. ומה יהיה הדין בקוי חדשות וכדו', שנפסלו ע"י גדולי ישרא 

 

 תשובה א:

          ',בית יוסף'מערכת הקובץ הנפלא לכבוד 
 שלום וברכה!                

 השאלה במדור בית המדרש: בדבר 

 דמה שנהגו כמה מקווי התוכן למיניהם נראה 
להתקשר לפלאפונים של אנשים ללא  

רשותם ולהודיע שיש אפשרות להתקשר 
ו למספר מסויים ולשמוע שיעור מרב פלוני א

חדשות וכדומה, ראשית יש לדון אם 
המתקשר לחברו ללא רשותו הוי בכלל 
משתמש בחפצי חברו ללא רשותו דהוי גזלן 

דלכאורה  (עין חזו"א אורח חיים סימן קן ס"ק כב)
המתקשר משתמש גם בטלפון של האחר, 
אלא דיש לומר דכיון דכל הבעלות על זה 
שיתקשרו לאדם זה רק בידי אחרים ולא בידי 

 אין לזה שם  (למעט מקרים חריגים כידוע)דם הא
 בעלות, ויש לעין.  

 ההפרעה והמטרד שמטריד אנשים ומצד 
לכאורה יש לדמות דבר זה לנזקי רעש  

המוזכר בדיני "נזקי שכנים", ונראה דהיכא 
(אף אם כוונתו להרויח אבל אם דמירי בשיעורי תורה 

ותר, מ גם למצווה בשווה, עין בביאור הלכה סימן לח)
וכמו שפסק השלחן ערוך בחושן משפט סימן 

 ישראל תינוקות ללמד לו יש וכןקנו סעיף ג, 
 למחות יכולים השכנים ואין, ביתו בתוך תורה
 מקול לישן יכולים אנו אין: לו ולומר בידו

 מלי לכל הדין והוא. רבן בית של התינוקות
. ע"כ. בידו למחות יכולים שאינם, דמצוה

 נראה ומ"מ. אופנים הבכמ לחלק דיש אלא
 הדומה שכנים בהלכות ברור דבר דאין דאע"ג
בכמה פנים, מ"מ עין  לחלק ויש דידן לנידון

בשו"ת הריב"ש סימן קצו ובב"י חו"מ 
סימנים קנה קנו דנראה דהכל לפי העניין, 
ולפי זה נראה דהיכא דהצינתוקים באופן 
כללי נעשים במידה ולא עוברים את הטעם 

ופן סביר ויש אפשרות הטוב ונעשים בא
הסרה נראה דשרי, ואף בקוי חדשות לכאורה 

 בכה"ג דנעשה במדה ובצורה סבירה ועם שרי 
 אפשרות הסרה וכנ"ל.             

 בברכה

 יעקב ס.
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 תשובה ב:

 ארגון 'להבין ולהשכיל', ישר כוחם על לכבוד 
הקובץ המרומם אשר מרים את  

 ו בדרי הלומדים בלימוד ההלכה, ומאיר עינינ
 קודשו של מרן זיע"א ושליט"א. 

  -השאלה שנשאלה במדור בית המדרש בגין 
לעניות דעתי הקטנה אולי אפשר לדמות  

האי מילתא לבחור הלומד בקול רם ומפריע 
לאחרים שמסביבו שאינם יכולים למחות בידו 
והצדק עימו משא"כ אותו בחור לא יכול 
 לבוא לחדרו וללמוד בקולי קולות ומפריע
לשאר חבריו לישון ויכולים הם למחות בידו. 
ואף כאן הצנתוק בפלאפון הוא להכנס לחדרו 
האישי של כל אדם ועצם הצינתוק הוא 
הפרעה הגוזלת דעתו של אדם, כל אדם 
ועיסוקו הוא, ואף שיכול דבר זה לזכות את 
  הרבים, אך אסור לעשות זאת על חשבון

 אחרים. 
  הדין שאסוראפשר להביא ראיה לדברי מוכן 
לברך ברכת אשר יצר בקול רם בפני  

הלומדים תורה והוי ביטול תורה ואף שיש 
 בזה זיכוי רבים כי גדול העונה אמן יותר מן 

 .17המברך, אף כאן 

 גבי הבדלה  (נג.)דומה לגמרא בברכות ואינו 
                                                 

ולכאורה יש לומר, דלא דמי האי להאי, א.ה.  17
דבברכת אשר יצר לא יברך בקול, מפני שיש להקב"ה 
יותר נחת בלימוד התורה יותר מאשר בעניית אמן, 

על כן אם יברך ולימוד התורה חשוב יותר מאמן, ו
בקול, יתחייב השומע לענות אמן אחר הברכה, והוי 
ביטול תורה. משא"כ בצנתוקי הפלאפונים, דלא שייך 

 ביטול תורה אלא הטרדה בעלמא.

בפני הלומדים שהלכה כבית הלל  
שאחד מברך לכולם וכולם עונים אמן ולא 

טול תורה, כיון שבהבדלה כל חוששים לבי
אחד צריך לצאת ידי חובה וברוב עם הדרת 
מלך וחשיב בגדר לימוד תורה ולא הוי 
כביטול תורה. משא"כ בברכת אשר יצר בית 
הלל יודו לבית שמאי שאסור, כיון שאין 
 לשומעים שום חיוב לשמוע ברכת אשר, יצר 

 ואינו רשאי להפריע להם בלימודם.  

 הרעיון במדור זה. ויהי רצון ישר כח על . נ.ב
 שה' הטוב ישפיע עליכם שפע מטובו הגדול.  

 בברכה,
, ירושליםיאיר אוהב ציון

לברך ברכת אשר יצר בקול רם בפני 
הלומדים תורה והוי ביטול תורה ואף שיש 
 בזה זיכוי רבים כי גדול העונה אמן יותר מן

              .17המברך, אף כאן 
גבי הבדלה  (נג.)רא בברכות דומה לגמואינו 

בפני הלומדים שהלכה כבית הלל  
שאחד מברך לכולם וכולם עונים אמן ולא 
חוששים לביטול תורה, כיון שבהבדלה כל 
אחד צריך לצאת ידי חובה וברוב עם הדרת 
מלך וחשיב בגדר לימוד תורה ולא הוי 
כביטול תורה. משא"כ בברכת אשר יצר בית 

אסור, כיון שאין הלל יודו לבית שמאי ש
לשומעים שום חיוב לשמוע ברכת אשר, יצר 

 ואינו רשאי להפריע להם בלימודם.  

ישר כח על הרעיון במדור זה. ויהי רצון . נ.ב
שה' הטוב ישפיע עליכם שפע מטובו הגדול.  

בברכה,
  , ירושליםיאיר אוהב ציון

____________________ 

ולכאורה יש לומר, דלא דמי האי להאי, דבברכת אשר יצר לא יברך בקול, מפני שיש להקב"ה יותר נחת א.ה.  17
וב יותר מאמן, ועל כן אם יברך בקול, יתחייב השומע בלימוד התורה יותר מאשר בעניית אמן, ולימוד התורה חש

לענות אמן אחר הברכה, והוי ביטול תורה. משא"כ בצנתוקי הפלאפונים, דלא שייך ביטול תורה אלא הטרדה 
                                                           בעלמא.

 תשובה ג:

הקובץ החשוב "בית יוסף", אשר לכבוד 
שלחנם של גדולי הדור שליט"א.עולה על  

השאלה האם מותר לבעלי הקווים בענין 
לצנתק לבעלי הטלפונים, על פניו  

נראה שמותר, כיון שזה רגילות העולם 

 שמצנתקים, והרוצה יכול לנתקו בחברה,
 וכיון שלא מנתקו הרי הוא כמסכים לכך. 

קו הרי הם ממסייעים דאותם בעלי הועוד, 
לדברי תורה. אך אותם בעלי הקווי  

נייעס וכדו' בודאי שאסור, שהרי הם 
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 מכשילים אלפי ורבבות בני אדם בדעתם
הפסולה שכל גדולי ישראל אסרו אותם, 
 ומלבד הביטול תורה יש לשון הרע ורכילות 

 וכדו'. 

 להביא ראיה מב"ב כל  (המערכת)שכתבתם ומה 
העוסק בסוגיא תחזינה עיניו משרים דלא  

 מיירי על התורה אלא על תינוקות של בית 
 רבן. 

  (י ע"ב מדפיו)ולמד ממה שכתב הרי"ף צא 
להביא מפרק כל כתבי ממעלתם של  

תשב"ר. אלא דווקא תשב"ר, וכן מוכח מזה 
 שהגמ' אומרת אמר רבא סיפא אתאן 

 לתשב"ר ולא אמר לת"ת. 

 (הובא בב"י חו"מ סי' קנו בה הריטב"א בתשואולם 

כתב דלאו דוקא תשב"ר, אלא  ד"ה ומ"ש) 
  ה"ה לעשות מדרש להרביץ תורה או לדרוש 

 

 

בו ברבים כדי להגדיל תורה ולהאדיר, ולא 
 תשתכח תורה מישראל, דכולן חד טעמא 

 הוא. 

 וכ"כ הטור, וה"ה לכל מילי דמצוה כגון  
לחלק צדקה או להתפלל בעשרה. וכן פסק  

 ד"ה לכל מילי  (שם ס"ג)מרן בשלחנו הטהור 
 דמצוה שאינם יכולים למחות בידו. 

 מכל האמור: שמותר לכתחילה לכל העולה 
הקווים עם השיעורי תורה לצנתק,  

ובלבד שלא יתרידו יותר מדי שלא כדרך 
העולם, ואע"פ שמקבלים על זה כסף מ"מ 
 הוי כמו שכר בטלה שמותר. וע"ע עמק 

 ק.ירמיהו. ודו" 

 בברכה הצב"י 
 ד.ש.ר.
 ישיבת אהלי תורה

 ם תובב"א-י

 

היות ושלשת התשובות שנשלחו למדור נפלאות ביותר, לא ידענו איזו תשובה לבחור, ועל כן שלחנו  א.ה.
להרה"ג רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א ועוד רבנים, ואלו הכריעו איזו (ללא שמות העונים)  את כל התשובות

את בעליה במנוי חצי שנתי לקובץ. וזה אשר כתב לנו הרה"ג הנ"ל, והוסיף תשובה  תשובה ראויה לזכות
 :, וזה אשר כתבלשאלה מדיליה

 :דתשובה 

 ידידי ורעי מקים עולה של תורה והוא  לכבוד
 גופיה דרופקא דאורייתא הרה"ג         
 שליט"א. דניאל אוזן[אליהו]       

 העיון בשלושת התשובות, נראה  אחר
שהתשובה השלישית היא המוצלחת        

מבין ג' התשובות. ואמנם לגופו של עניין 
נראה שג' התשובות אינן מדוייקות. ולדינא 
הדבר עדיין צ"ע, כי בעיקר מה שהשיבו 
להתיר ולדמות לקול של מצוה שאי אפשר 
לעכב בעד חבירו, כל זה דוקא כשאינו נכנס 
לגבול חבירו, כלומר שלומד בקול בבית 
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דרש או בביתו ואפי' ברה"ר, אבל לא המ
כאשר נכנס לבית חבירו ולומד בקול, ולכן 
אין הנידון דומה לראיה כלל וכלל. ולענ"ד 
הדבר אסור בהחלט, מאחר ומנהג המדינה 
לאסור הדבר, וידוע שבני האדם מקפידים על 
זה מאד, וגוזל מזמנם היקר, ואף כרוך הדבר 

דים בחילול ה'. ולעצם הטענה שעי"ז לומ
תורה, נראה דלא חשיב כל כך דבר מצוה, כי 
אדרבה הרבה פעמים זה גורם ביטול תורה 
באיכות, ועיקר הלימוד הוא בבית המדרש 
ומתוך הספרים. ולכן בודאי שאין לעשות כן 
בקביעות, למעט אם מדובר לעיתים רחוקות 

ובשידור דברים מיוחדים מגדולי התורה, שאז 
לא מקפידים סביר להניח שמקבלי השיחות 

כל כך, ולכן בזה תמיד יש לבחון ולחשב 
באמת מה היא דעתם של מקבלי השיחות, 
אם הם חפצים בכך או לאו, שאל"כ הרי זה 
 בגדר המצער את חבירו, שאין יוה"כ מכפר 

            עד שיפייס את חבירו.              
 

בכבוד רב ובהערכה רבה למפעלכם  החותם
 טוב יוסף חי סימן, הקדוש

מח"ס "כרם יוסף" ור"מ בישיבת "אהלי 
 חבר בהמ"ד לדיינות "ברכת אברהם", תורה"

 

 וזה אשר השבתי לו:
  כח גדול להרה"ג שליט"א, חזקו יישר

 ואמצו.         
  :מה שכתב כת"ר לגופו של עניין לגבי

 את מו"ר מרן הראש"ל שליט"א  שאלתי
ה נדון דומה. קיבלנו רשימה גדולב           

של אלפי מיילים, להשתמש בהם להפצת 
החומר של הארגון. ושאלנו האם מותר לנו 

למרות שהם לא  ,לשלוח לכל אותם כתובות
הראש"ל, שכיון שהם  ןביקשו. והשיב מר
הדבר מותר, ומי שלא  ,דברים של תורה

 מעוניין בהם, שימחוק.
 מרן עמוד ההוראה ר "מו תא ושאלתי
אם הוא הדין ל"צינתוקים" א "שליט           

 הוא לא ידע כלל וכלל מה זה, אך דון דידןנכ
ולא יצאתי עם תשובה , כיצד הדבר פועלו

 ברורה ממנו.

  ידידי הרה"ג רבי מאיר סילהוב שליט"א, אך
רצה לחלק בין הדברים, דלא דמי האי      

להאי, דבמייל אין הדבר מפריע לו במה 
שעוסק באותו הזמן של שליחת המייל, ורק 

לו במחשב, ואם אינו חפץ בו הדבר מופיע 
יכול למחוק או לבקש שיסירו אותו מרשימת 
התפוצה. אך בצינתוק לפלאפון, יכול להיות 
שהדבר מפריע לאדם באמצע עיסוקיו, ומכיון 

כדי  הםשמצלצל לו המכשיר הוא מתפנה מ
שאלו קווי תוכן  שומעלענות, ולבסוף הוא 

 וכו'.

 הכוונה בשאלתינו הייתה מאחורי  עכ"פ
הקלעים, האם מותר לנו לעשות          

צינתוק לכל הקומה הכשרה, כדי להפיץ יותר 
את הרעיון של "הלימוד היומי בתורת מרן" 

 22[שב"ה עולה מעלה מעלה, והגענו ב"ה ל
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סניפים ברחבי הארץ והעולם]. הדבר אמור 
להיות חד פעמי, ונראה שאף לדברי כת"ר 

"א והסכים הרה"ג שליט יהיה הדבר מותר.
 לחילוק בין מייל לצינתוק בפלאפונים.

 

  

ה"ה   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 ר' מתתיהו גבאי שליט"א השיב הרה"ג 
לשאלת הרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ  

"א אם הנוטל מים אחרונים במים שליט
גזולים יצא בזה כיון שכל עיקרו אין בזה 
משום מצוה אלא משום סכנה ולכן גם אין 
מברכין עליה משא"כ מעקה הוי מצוה, 
ולכאורה על עצם הדבר יש לשאול למה מים 
אחרונים לא הוי ככל מצוות דרבנן, ואע"פ 
שיש בזה טעם משום סכנה מ"מ גם במצות 

 ם, ועוד מה יאמר לטעם השני מעקה יש טע
 במים אחרונים משום נקיות א"כ הוי מצוה.  

 עוד למה יצא ידי חובת מים אחרונים וכתב 

במים גזולים דהיכא שהמצוה היא  
התוצאה נפיק אף במצוה הבאה בעבירה, ולא 
הבנתי דברים הללו הרי ברוב המצוות יש 
טעמים לדבר, וכגון בציצית הוא כדי לראותם 

את כל מצוות, וא"כ למה הזכיר בו  וזכרתם
בבה"ל סוף סימן י"ד משום מצוה הבאה 
בעבירה, וכן בשופר הרי עיקרו הוא לעורר 
בתשובה, וכהנה רבות, והרי במים ראשונים 
 שנתקן משום טהרה וכו' מ"מ בעינן כוונה 

 ואם לאו לא יצא אף דמ"מ הם נקיים. 

 דוד אריה שלזינגר

 מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב

- 

 קובץ בית יוסף, לכבוד
 (שלום ירושלמי, בספר תורת חובת הלבבות כתב 

 ,בשער הכניעה פרק ז וז"ל ירושלים תשלב) 

וכבר אמרו על אחד מאנשי המעלה, שאם 
היה מוזכר בגנאי, כשהגיע אליו הדבר, שלח 

סל מחמדת ארצו וכתב אליו, למדבר עליו רע 

כתבים ותגובותתמ   
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הגיעה אלי אחי, השמועה, שאתה הענקת לי 
מנחה מזכיותך, וראיתי לגמול לך טובה על 
כך בזה. וכבר אמר אחד מן החסידים, הרבה 
בני אדם יבואו ליום החשבון, וכשיציגו 

יותיהם ובפניהם מעשיהם ימצאו בספר זכ
יות שלא עשו אותם, ויאמרו עליהם אין וזכ

ם אותם. ויאמר להם, עשו אותם אנו מכירי
הללו שדיברו בכם וסיפרו בגנותכם. וכן 

יות מספר זכויותיהם של וכשיחסרו זכ
ישאלו עליהם באותה  ,המדברים בגנותם

שעה, ויאמרו להם, נשמטו מכם בשעה 
שדברתם בגנותם של פלוני ופלוני, וכן יש 
מהם כשיימצאו בספר חובותיהם חובות שלא 

ינו אותם ייאמר להם, עשו וכשיאמרו לא עש
נוספו עליכם בגלל פלוני ופלוני שדברתם בו. 
כמ"ש 'והשב לשכנינו שבעתים אל חיקם 

 .. ע"כ(תהלים עט, יב)חרפתם אשר חרפוך ה׳' 

 הוא בספר העיונים והדיונים על השירה וכן 
 113(עמוד העברית לרבי משה בן עזרא  

ות ובספר ארח ,בתרגום הלקין ובתרגום הלפר עמוד צו)
וספר מדרש דוד לרבי דוד  ,)שער הענוה(צדיקים 

ובספר  ,)פ"א משנה יז(הנגיד בפירושו לאבות 
 ובספר ראשית  ,)פרשת ויקהל(מגיד משרים 

 ועוד.  ,)שער הענוה פרק ה(חכמה         

 נו בחיי ורמב"ע וכו' לא כתוב יבדברי רבוהנה 
שכל המצוות של המספר עוברות לזה  

אולם בספר  ,עברות וכו'שספרו עליו, וכל ה
פרשת תזריע (צפנת פענח לרבי יוסף מטראני 

שהמדבר לשון הרע מאבד כל  ,כתב )דרוש שני
וכ"כ החיד"א בשם לקוטי  .זכויותיו וכו'

וכן הוא בדברי  ,)ט ,ז(הרמ"ע בספר דבש לפי 
הביאם בספר אלפא ביתא  ,עוד כמה אחרונים

  .)והלאה 81עמוד (קדמיתא דשמואל זעירא 
 "ש. ע 

 דמה טעם יש בזה שאדם  ,לתמוה טובאויש 
שדיבר לשון הרע יפסיד כל מצוותיו,  

ושאדם שדיברו עליו יקבל את כל מצוות 
   וכן שהמספר יקבל עליו את כל ,המספר

 זה שסיפר עליו. עונות            

 כתב  )91(עמוד בספר אלפא ביתא הנ"ל והנה 
בשם הלקין בהערה לספר העיונים  
שמקור דבר זה מספר עיון  )113(עמוד ים והדיונ

אל אכבאר למלומד הערבי אבן קתיבה, 
נו בחיי יולכאורה אע"פ שמצינו שכתב רב

הבאתי  בהקדמת תורת חובת הלבבות "ואח"כ
דברי המסורת מדברי הראשונים ומן החסידים 
והחכמים שבכל אומה שהגיעו דבריהם 
אלינו, מפני שיחלתי שהנפשות יתיישבו בהם 

בבות יטו אליהם, כגון דברי הפילוסופים והל
ומוסרי בעלי הפרישות בעולם ומנהגיהם 

הרי שהביא גם מדברי  .ע"כ ".המשובחים
מ"מ בנידון דידן הדבר תמוה  ,חכמי האומות

דבשלמא אם היה  ,להביא מחכמי האומות
מדובר במידי דסברא לחיי, אבל בדבר שתלוי 

  מה לנו ולהבלי ,בקבלה או בגילוי שמיימי
 הערבים. 

  ,)213עמוד (בספר מכתב מאליהו ח"ד ועין 
 ואכמ"ל. .ועוד האריכו בזה רבים 

 מצווה (להרדב"ז בספר מצודת דוד וראיתי 
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ושמעתי מפי חכמי  ,שכתב וז"ל )תסב
יותיו של הגוזל והישמעאלים שלוקחין מזכ

יות הנגזל, כי אין רשע וומוסיפין אותו על הזכ
זכורני שראיתי יות. וובארץ אשר אין לו זכ

עין  ',וצא בזה במדרש לא ידעתי מקומו וככיו
ומ"מ  .שם מה שכתב עוד הרדב"ז בזה

לכאורה מה לתבן את הבר מה מקום יש 
 להביא שמועות כגון אלו מפי חכמי הערבים 

 וכנ"ל. 

  ,דבאמת נידון דידן מילי דסברא הואונראה 
דהוקשה להם לחכמים, דאדם שציער  

הגם  ,ן הרע וכדומהרו בגזל או בלשויחב
מ"מ זה  ,שמקבל עונשו בעולם האמת

שציערו אותו לא השלים חסרונו, וגם אם דבר 
זה יחשב לו כיסורים שמכפרים עוונותיו של 
אדם, מ"מ ממידת היושר היות וראובן ציער 
את שמעון וראובן הוא זה שחיסר דבר 
משמעון, בגזל או בשום צער, ראובן הוא זה 

דהיינו שצריך  ,רונוות את חסאשצריך למל
או  (אם הדין נעשה בעולם הזה)שמשהו מרכושו 

של ראובן  (אם הדין נעשה בעולם האמת)מזכויותיו 
ומטעם זה חידשו חכמי  ,יעבור לידי שמעון

 ורבותינו הראשונים ז"ל  ,האומות את דבריהם

 

ולפי זה ברור שלא כל  .קיבלו את דבריהם
ת זכויות המזיק עוברות לניזק, אלא כמו

זכויות כזאת המשתערת בשווי אותו גזל או 
 ודבר זה ניתן לשער בדעתו של אל  ,צער

 בלבד.  דעות                   

  )שער הזכירה פ"ז(שמירת הלשון ח"א בספר 
בא וראה עוד כמה גדול  ,כתב וז"ל 

עונש העון המר הזה, שבדברי לשון הרע 
ורכילות שהוא מדבר הוא מאבד את מעט 

המדרש שוחר בידו. שזה לשון תורה שיש 
, "אל תתן את פיך )ה ,(קהלת הב במזמור נ טוב

לחטיא את בשרך", מדבר בלשון הרע וכו', 
"למה יקצף האלהים על קולך", על אותו 
הקול שהוצאת בפיך ואמרת לשון הרע על 

מעט תורה חברך. "וחבל את מעשה ידך", 
ופשוט דכונת  שיש בידך, אתה מאבדה.

שכתבו הספרים הקדושים,  המדרש הוא כמו
שמי שמדבר לשון הרע על חברו, הוא גורם 
 שנוטלין ממנו זכיותיו שעשה עד עתה ונותנין 

 לחברו. ע"כ. 

 בברכה,
 יעקב ס.

 

–
 ידידנו המופלא סמו"ך ס'ובר ה'רזים  לכבוד

אשר לשם שמים  ,בשכ'ל הקודש         
 ,ומרבה חיילים לתורה ולתעודהמתכוין 

ובפרט להנצחת זכרו של מרן רבם ומאורם 

רשכבה"ג אדמו"ר הקדוש , של ישראל
 .והטהור בעל ה"יביע אומר" זצוק"ל וזיע"א

 הוא עורך הקובץ [בה"א הידיעה] אשר הלא 
יצא לו מוניטין בעולם התורה והישיבות  
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אשר נודע בשערים  "קובץ בית יוסף"
 אליהו דניאל הרה"ג ר' , המצויינים בהלכה

 נר"ו שליט"א. אוזן 

 וישע רב!שלום 

 גדולה היא לנו להיות ממנויי הקובץ זכות 
אנו וזוכים  ,שלכם מזה זמן רב ב"ה 

להתענג מידי חודש בחודשו בשבח המגיע 
 לכתבי"ם, ולמתעסקים בקדשים, בהוצאת 

 דמי"ם מרובים תרתי משמע.  

 בכל ראיתי לשאול ע"י שופרכם אשר הנה 
 :הארץ יצא קו"ו ומכתב"ו 

 "דובב בקובץ האחרון במדור הנפלא ראיתי 
ידידנו הגאון בעריכת  שפתי ישנים" 

מושב תלמים  רבשליט"א [ אסף רביבהרב 
] שהביא , ויו"ר מכון "האיר ממזרח"ת"ו

יין נסך, שובת מהר"י ן' ציאח זלה"ה בענין ת
מתוקים מדבש, ושם צויין לדברי רשכבה"ג 

 ספרו הנורא יביע אומר, בעניין מחלל זיע"א ב

 

שבת בפרהסיא אי יינו יין נסך וכו', ונסמך 
סמיכ'ה לחיי'ם ע"ד הגאון בעל הבנין ציון 

 "ש. ליכטמן זלה"ה ללמד זכות וכו'. ע
 ואכמ"ל בכל זה. 

 לשאול אי ב"מיץ ענבים" [לא מבושל] ויש 
שייך תורת יין נסך. [וזה ראיתי להסתפק  

 ג)(סימן יבפרק שני מע"ז הרא"ש  ש"ע"פ מ
ם במז"ל דיין שעירבו בו משם רבינו הר"

"ב לא אפשר לנסכו ע"ג המזבח דבש וכיו
, וקיי"ל דיין שא"א לנסכו "כ הרא"ש)(וראה עלה מ

 נסך מכיון דלא הוי  ע"ג המזבח לא הוי יין

 וצ"ע. .]כ"כ דבר חשוב

 וימשיך  ,התורה דיגדיל תורה ויאדירבברכת 
תורתו של רבינו בכל עוז להפיץ  

 מלאך האלוקים זלה"ה, ובס"ד יראה ברכה 
 אמכי"ר. .מרובה בכל מכל כל 

 ס"טמח"ב מינאי הצב"י 
  פה תל אביב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן לשלוח למערכת:: "בית המדרש""למדור   תשובות [וכן שאלות]
 .(לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל")ק. קרקע, ירושלים  14רחוב הרב בלוי 

 דא אחר השליחה שהפקס הגיע).ו(נא לו 02-9929972 פקס:
 מילים יש לשלוח למייל בלבד, או לצרוב ע"ג דיסק, ולשלוח לכתובת הנ"ל]. 300[תשובות מעל  

  gmail.com7156775@ דוא"ל:
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  �  סי' רצ�
-  

  

  

  

–  

 המעטירה היא מגזע היחס והמעלה של גאונים וחכמים גדולים מ'מגורשי  "בן וואליד"משפחת 

 הנקראית בפי יהודי האיזור  טיטוואןקאסטיליא' שנתיישבו לאחר הגירוש בעוב"י  
 הספרדי "ירושלים דמרוקו". 

 זלה"ה שהיה מחכמי טיטוואן יע"א, ונקרא  רבי שם טובנולד לאביו החכם והצדיק  יצחקרבינו 
  "א.זיעהמהרי"ץ ע"ש זקנו הגה"צ רבי יצחק המכונה  

 מקטנותו ניכרו בו סימנים של גדולה בתורה וביראת ה' הטהורה וניכר שלגדולות נוצר. הוא כבר 

 שלמד ובהבנה מעמיקה התרחק ממעשה הנערות, והצטיין בתפיסה טובה של כל מה  
 ומיוחדת. כל ימי נעוריו היו קודש לעבודת ה', בהיותו קדוש מרחם ומלידה. 

 עם שקידתו יומם ולילה התגלו בו סימני קדושה וטהרה בהתרחקותו ממאכל ומשקה והרבה יחד 

 בתעניות ובסיגופים, ומיום ליום היה מוסיף קדושה על קדושתו, ומדקדק בכל המצוות קלה  
 ורה. מידותיו הטובות והנעלות שימשו לו כקישוט נאה לגדלותו בתורה.כבחמ 

 צעיר לימים התייתם מאביו הקדוש רבי שם טוב זיע"א, ועול הפרנסה הוטל על שכם אימו בעודו 

הצדקת, שהייתה מפורסמת במעשיה הטובים. יום אחד אזלה הפרוטה מן הבית, ולבני  
 ברירה ובצער רב נאלצה הרבנית למכור את כרכי המשפחה לא היה אפילו לחם לאכול. בלית 

 כדי שבכסף שיקבלו בתמורה יקנו פת לחם.  הגמרות של בעלה, -הש"ס 

 יצחק ראה שאימו מצטערת, החליט לאסוף פרוטה לפרוטה, עד שקנה חזרה את כשרבינו 

 והביאם לביתו, לשמחתו ולשמחת אימו הצדקת.  הגמרות של אביו הקדוש 

 :בנין ביתו בקודש

כמי הדורותתח   

זלה"ה חייהם וקורות העיתים מגדולי רבותינותולדות   
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 נשא אישה משכלת בת גדולים, וילדה לו את בנו הגאון החסיד רבי שם טוב  18לגיל בהגיעו 
 ארכו הימים ואשתו . אך לא (יתכן שילדה לו אף בנות)שנקרא ע"ש אביו  (נתבש"מ יד אדר א תרמ"ו) 

 נפטרה לבית עולמה.  

 ש כמוה"ר רבי קת מרת שמחה, בתו של החה"זמן נשא לאישה את הרבנית הדגולה והצדלאחר 
, שילדה לו את שאר בניו הרבנים הגדולים (בנו של מו"ה רבי חיים ביבאס זיע"א)וידאל ביבאס זיע"א  

 (בתו שנישאו לתלמידי חכמים מו"ה וידאל, מו"ה יעקב, מו"ה יוסף ומו"ה שלמה. מלבד שש בנות 

 .)ומח"ס נהר מצרים, נהר פקוד ועודמרת אסתר נישאה לגאון הגדול רבי אהרן ן' שמעון זיע"א, רבה של מצרים  

 

 הצמאון לתורה:

 למרגלותיהם  רבינו לתורה, היה מסתופף בצילם של גדולי הדור ההוא, ישב העז שלבצמאונו 

ושתה בצמא את דבריהם. הוא לא הסתפק בלימוד תורתם בלבד, אלא שדרכי רבותיו  
 א רבה, ינק ממידותיהם והתנהגותם היו לו לעינים במידות מושכלות והיה משמשם בשימוש

 ובעקבותם סלל לו את המסילה העולה בית ה'.הטובות והישרות,  

  רבינו מנחם נהוןות ה', הרבנים הגדולים כמוה"ר שימושו ולימודו היה אצל שני שרי צבאעיקר 

זיע"א, גדול חכמי המערב. רבינו יצחק לא  רבינו משה הלויזיע"א, ראב"ד טיטוואן, וכמוה"ר  
 קטן וגדול מכל הליכותיהם, ולא זזה יד קדשו מתוך ידם עד לרגע הסתלקותם מן  הניח דבר

  קץ.העולם. אף הם השיבו לו אהבה רבה והשפיעו עליו מתורתם וקדושתם לאין  

 יצחק חי בדוחק רב והיה מסתפק במועט, וקיים את דברי התנא במסכת אבות "וחיי צער רבינו 

ות הקשה היה מוציא מכספו עבור הידור המצוות, תחיה ובתורה אתה עמל". למרות הדח 
וכן כתב ספר תורה מהודר בכתיבת ידו הנפלאה בקדושה ובטהרה, ובראש חודש ניסן שנת 
תקפ"ה, הכניס את ספר התורה להיכל הקודש בהוד והדר, ולכבוד המאורע הקדוש הזה חיבר 

 חיבר רבינו כמה פיוטים  . [כמו"כ"תורת אמת הנחיל לעם אמוני"פיוט מיוחד על מעלת התורה 
  ובמועדים].כגון "אשיר בשפה ברורה" ועוד. הוא חונן בקול ערב והיה מכבד את ה' מאונו בחגים  

 

 מידת הענוה:

 גדלותו של רבינו אתה מוצא את ענותנותו הגדולה, כל מעשיו היו בהצנע לכת עם אלקיו, במקום 

על אף הפצרותיהם של רבותיו  וזו הסיבה שלא רצה לקחת על עצמו שום משרה רבנית 
הגדולים שבקשו ממנו להצטרף אליהם בבית הדין, ורק כדי להפיס דעתם ולהיות קרוב אליהם 
ולשמשם הסכים להיות ספרא דדיינא, ובמשרה זו שימש שנים רבות עד הסתלקותו של רבו, 
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 חת כהן זיע"א שנתבש"מ ביום שמ רבינו משה הלויהלא הוא רבה של עוב"י טיטוואן, הגה"ק 
 התק"ץ. (מחרת יום הכיפורים) 

 זיע"א נפטר, ירד אבל גדול על יהודי טיטוואן  רבי משה הלוישה'מרא דאתרא' הגאון לאחר 

והמחוז, וכדי למלא את החלל הרוחני והגשמי כאחד, חכמי הדור בחרו ברבינו יצחק שיכהן  
ו בו יתר על המדה, עזב את במקומו. אך רבינו יצחק לרוב ענוונותו סירב להצעה זו, ומשהפציר

טיטואן ועבר לג'יברלטאר שמעבר לים. חכמי טיטואן שרצו שרבינו יצחק יהיה מנהיגם, נסעו 
אחריו לג'יברלטאר, והמשיכו להפציר בו עד שבלית ברירה הסכים, אך תנאי עשה עימם שלא 

 , ולאחמ"כ )נו משה הלוירבי(בנו של  הלוי רבי יום טוביהיה דן יחידי, ולכן ביקש לצרף אליו את מו"ה 
 , והוו בית דין של שלשה.(שנתבש"מ ביום יא ניסן תרמ"ב)נתמנה לשלישי כמוה"ר רבי יצחק נהון זיע"א  

 

 נוסח שטר המינוי שקיבל רבינו יצחק זיע"א:

 ראל] נר"ו ישידאל ובנו רהחו"מ ק"ק טיטואן יע"א ובראשינו החכם וכו' כמוהרוי"ש ["אנו 

מצוה והסכמנו בהסכמה גמורה ומנינו להיות לרב ומו"ץ ל... וכו' עלינו שהסכים עמנו לדבר  
וקיבלנו עלינו הוראותיו ועב"כ בעדינו ובעד שאר כל הק"ק הדרים במחז"ק וידורו מכאן ולהבא, 

, וכל מה... בין איש ובין אחיו ובין גרו ואפילו שיחייב את הזכאי ויזכה את כב"ד הגדול שבירושלים
 הכל רצוי ומקובל עלינו ועכב"ך ועל כל ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, החייב ויאמר על 

  וכו'". הדרים במחז"ך בסבר פנים יפות בלי לנטות מדבריו ובלי להפיל מדבריו דבר ארצה 

 . (!)חתימות  60-ע"ז כל ראשי הקהילה והבאים אחריהם כוחתמו 

 ע אליו שאלות מכל רחבי מרוקו ומחוצה שהוכתר לרב ואב בית דין בטיטואן, החלו להגימרגע 

לה, כארץ ישראל, לונדון, אוראן ועוד. מהשאלות שקיבל ומהתשובות שהשיב, חיבר רבינו  
 את השו"ת "ויאמר יצחק" על ד' חלקי השלחן ערוך, שהתפרסם בהיכלי תורה רבים, ועד היום 

  תלמידי חכמים חשובים עמלים להבין כל הלכה והלכה בדבריו. 

 

 יו עם גדולי ישראל:קשר

 זיע"א, וכפי שמובא  רבי חיים פלאג'ייצחק זיע"א היה בא בכתובים עם מופת הדור הגה"ק רבינו 

  בספר "לב חיים". 

 רבי יהודה עמד באופן מתמיד בקשרי מכתבים עם גדולי חכמי המערב, ביניהם הגה"ק כמו"כ 

הבה נאמנה עם רבינו יצחק , שעמד בקשר הדוק ובא(מח"ס "דבר אמת")זיע"א  מונסוניגו 
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 קכו

 שהאריך מאוד את רבינו  (מח"ס "כרם חמר")זיע"א רבי אברהם אנקאווה זיע"א. וכן עם הגה"ק כמה"ר 
 יצחק ובכל תשובותיו מכנהו "משי"ח". 

 זיע"א, והם עמדו ה'אביר יעקב' מיוחדת היתה לרבינו יצחק עם הגאון המפורסם הגה"ק ידידות 

, (בשנת תרכ"ח לערך)המעשה שביקר ה'אביר יעקב' בטיטוואן  תמיד בקשרי מכתבים. ידוע 
והוסיפו אהבה על אהבתם. כשחזר  (!)והתגורר בביתו של רבינו יצחק במשך כששה חודשים 

(אביו של מרנא סידנא בבא סאלי , אמר לבנו הגה"ק רבי מסעוד (שבמחוז תאפילאלת)ה'אביר יעקב' לביתו 

במרוקו, ותדע שהחשובים שבהם הם רבי יצחק ן' וואליד "יש ברוך ה' רבנים גדולים  זיע"א)
 תולדות ה'אביר יעקב'  -(מעשה זה מופיע בהרחבה בספר "מעשה ניסים" מטיטוואן, ומנה אחריו עוד ג' חכמים. 

 .זיע"א) 

 תרכ"ב החליט רבינו יצחק לבקר בארץ הקודש, ובזמן ביקורו בירושלים הוזמן על ידי בשנת 
ם הימים לשבות בביתו. לקראת שבת שאלו בעל הבית איזה דג הוא הראשון לציון שבאות 

נוהג לאכול בשבת? רבינו יצחק השיב לו שהוא נוהג לאכול "סרדינים". אך בשווקים לא היו 
 סרדינים, ובלית ברירה קנו דג גדול, וכשפתחו את הדג מצאו בבטנו סרדינים. על זה אמר הראשון 

 ה"...לציון בהתפעלות "רצון יראיו יעש 

 

 פטירתו של צדיק:

 , כששפתותיו למניינם) 1870(יצחק נסתלק מעימנו בעת כניסת השבת ט באדר ב התר"ל רבינו 

שנים של עבודת ה' בצורה קדושה ביותר.  93ממללות "מזמור שיר ליום השבת", בגיל  
ות מטהו המקודש עזר לריפוי חולים רבים ולפקידת עקרות, ועד היום מתפרסמים ניסים נפלא

 וישועות רבות בזכותו, ומידי שנה בשנה נוהרים המונים להילולות הרבות שנערכות ברחבי הארץ 
 והעולם לכבודו.  

  זכותו יגן עלינו אמן
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 הודעת מערכת
המעוניינים להיות נציגים 

בכוללים ובישיבות לשם מכירת 
הקובץ ולהצטרפות מנויים, כדי 
לחזק את הוצאת הקובץ מידי 
חודש בחודשו. מוזמנים ליצור 

 עמנו קשר במספר:
בצהריים.  3-ל 1.30בין השעות  052-7156775   

 או בדוא"ל: 
@7156775 gmail.com  

 זכות מרן זיע"א תעמוד לכל העוזרים והמסייעים.
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 קכח

∞∞∞∞ חנוכהנרותהדלקתסדר ∞∞∞∞  

 יש נוהגים לומר:

ִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְליֲַחָדא ֵׁשם אֹות יּו"ד אֹות ֻקְדָׁשא ְּבִרי% הּוא ּוְשִכינְֵּתּה, ִּבדְ  ְלֵׁשם יִחּוד
 ֵה"א ּבאֹות ָוא"ו אֹות ֵה"א, ְּביִחּוָדא ְׁשִלים ְּבֵׁשם ָּכל־יְִׂשָרֵאל. ִהּנֵה ֲאנְַחנּו ָּבִאים ְלַקּיֵם ִמְצַות ַהְדָלַקת

ְכרֹונָם ִלְבָרָכה, ִעם ָּכל־ַהִּמְצֹות ַהְּכלּולֹות ָּבּה, ְלַתֵּקן נֵרֹות ֲחנָֻּכה ְּכמֹו ֶׁשִּתְּקנּו ָלנּו ַרּבֹוֵתינּו זִ 
ָּבַר% ֶאת־ָׁשְרָׁשּה ְּבָמקֹום ֶעְליֹון, ַלֲעׂשֹות נַַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו, ְויֲַעֶלה ְלָפנָיו יִתְ 

 ְלַכֵּון ְּבִמְצָוה זֹו. ִויִהי נַֹעם ֲאדֹנָי ֱא=ֵהינּו ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹוננָה ְּכִאּלּו ִּכַּוּנּו ּבָכל־ַהַּכָּונֹות ָהְֽראּויֹות 
 ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵׂשה יֵָדינּו ּכֹונְנֵהּו.                                             

ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ָּברּו ֵהינּו ֶמֶלְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּונּו  ַאָּתה ְיהָֹוה, ֱא
 ְלַהְדִליק ֵנר ֲחֻנָּכה:

ָהעֹוָלם, ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתֽינּו ַּבָּיִמים  ָּברּו ֵהינּו ֶמֶלַאָּתה ְיהָֹוה , ֱא
 ָהֵהם ַּבְּזַמן ַהֶּזה:

 מברך גם ברכה זו: ן שמדליקראשוה הבליל
 ָּברּו ֵהֽינּו ֶמֶלָהעֹוָלם, ֶׁשֶהֱחָיֽינּו וִקְּיָמנּו וִהִּגיָענּו ַלְּזָמן ַאָּתה ְיהָֹוה , ֱא

 ַהֶּזה:
 אחר שידליק נר אחד יאמר: 

ַעל ַהִּנִּסים, ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות, ְוַעל ַהִּנְפָלאֹות, ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתֽינּו  –ֲאַנְחנּו ַמְדִליִקין  ַהֵּנרֹות ַהָּללּו

 ְוָכל־ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ַהֵּנרֹות ַהָּללּו קֶֹדׁש, ְוֵאין ָלנּו ְרׁשּות ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַעל ְיֵדי ָּכֲהֶני ַהְּקדֹוִׁשים. 
               :ּוְתׁשּועֹוֶתי ִנְפְלאֹוֶתי ַעל ִנֶּסי ָּבֶהם, ֶאָּלא ִלְראֹוָתם ִּבְלָבד ְּכֵדי ְלהֹודֹות ִלְׁשֶמ 

ִוד: ֲארֹוִמְמ ְיהָוה ִּכי ִדִּליָתִני, ְוא־ִׂשַּמְחָּת אְֹיַבי ִלי: ְיהָוה ֱאָהי, ִׁשיר־ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָד  ִמְזמֹור

ִסיָדיו, ִׁשּוְַעִּתי ֵאֶלי ַוִּתְרָּפֵאִני: ְיהָוה ֶהֱעִליָת ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי, ִחְּייַתִני ִמָּיְרִדי־בֹור: ַזְּמרּו ַליהָוה ֲח 
ַגע ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו, ָּבֶעֶרב ָיִלין ֶּבִכי ְוַלֹּבֶקר ִרָּנה: ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְבַׁשְלִוי, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: ִּכי ֶר 

ַּבל־ֶאּמֹוט ְלעֹוָלם: ְיהָוה ִּבְרצֹוְנ ֶהֱעַמְדָּתה ְלַהְרִרי עֹז, ִהְסַּתְרָּת ָפֶני ָהִייִתי ִנְבָהל: ֵאֶלי ְיהָוה 
ֶאְתַחָּנן: ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל ָׁשַחת, ֲהיֹוְד ָעָפר ֲהַיִּגיד ֲאִמֶּת: ְׁשַמע־ְיהָוה  ֶאְקָרא, ְוֶאל־ֲאדָֹני

              ְיַזֶּמְר  ְוָחֵּנִני, ְיהָוה ֱהֵיה־עֵֹזר ִלי: ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי, ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי, ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: ְלַמַען
 ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם, ְיהָוה ֱאַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ:                                                  
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