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  תמונת השער באדיבות ר' מרדכי כהן הי"ו

  כל הזכויות שמורות ©
 "להבין ולהשכיל"להוצאת 

 קובץ בית יוסף
 תשובות מאמרים ופסקים

 
 .(ע"ר)ארגון להפצת תורה  –הוצאת המכון להוצאת ספרים שע"י להבין ולהשכיל 

 :מערכתתגובות, הערות ומאמרים ניתן לשלוח ל
 5034-704-74153 :(מספר חדש!) פקסירושלים.  (חובה לציין) ק. קרקע 14הרב בלוי 
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 במייל הנ"ל, את הקובץ במהדורה מקוצרת.ניתן לקבל 
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 לפרסום ספרים במדור "אוצר הספרים" ניתן ליצור קשר עם המערכת.
 אין המערכת מתחייבת לפרסם כל מאמר שנשלח. לתשומת ליבכם:
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   כולל משלוח., לא ₪ 10. מחיר לגליון: אמורים לצאת לאור מחדש)

 

 

 

 

 

 

 

 

 קובץ בית יוסף
 ירחון תורני לפרסום תשובות מכתב יד רבותינו הקדמונים 

 זלה"ה,  עובדיה יוסףוממרן רבינו 

 בתוספת מאמרים ופסקי הלכה אקטואלים, 
 משא ומתן הלכתי ותולדות חכמי ישראל

**** 
  

 :). כולל משלוח עד הביתגליונות 6( דמי מנוי לחצי שנה
  .100₪ בארץ ישראל:

  .200₪בחו"ל: 
 .80₪המהדורה הדיגיטלית: 

 דרכים להצטרפות מנויים: 4
  03-3080794או  *8759: שעות 24 . במוקד הארגון1

 , 569סניף:  208346מספר חשבון: . הפקדה לחשבוננו שבבנק מזרחי. 2
 ארגון להפצת תורה (ע"ר) -ע"ש להבין ולהשכיל 

  www.moreshet-maran.com" בכתובת: מורשת מרן"באתר  .3
 בעמדות "נדרים פלוס" ברחבי הארץ.. 4

   15.00-ל 13.30בין השעות:  052-7156775לשאלות ובירורים: 

 office@moreshet-maran.comאו בדוא"ל: 

 

 : לבירורים ושאלות

 *8759להצטרפות מנויים: 

דוא"ל:



 

  תוכן עניינים
 1 ......................................................  דברים אחדיםם

 � שפתותיו דובבות �

 זיע"אמרן פוסק הדור |  יאק-קי סימנים
 א ...... וכו' "בענייני אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו

גובה המחיצה של עזרת הנשים בביהכ"נ, 
 ג.................................... כשהעזרה בנויה ממדרגות

 �דובב שפתי ישנים  �
על ב'  מרן רבינו זלה"השל  גליונות|  יבק ןסימ

 הג"רלהראש"ל  תשובות בשו"ת שדה הארץ
 זלה"האברהם בכ"ר שמואל מיוחס 

בכ"ר שמואל מיוחס תולדות רבינו אברהם 
 ה ................................................................. זללה"ה
לצאת יד"ח של ברכת , (בשו"ת שדה הארץ) סימן ט

 ח...................................................... הלבנה מסומא
ל למי שחלה ברכת הגומ, (בשו"ת שדה הארץ) סימן י
 ט ................................................................... בעיניו

 �שו"ת הראשון לציון  �
  ולסימן 

, ובעניין נשיאת כפים אחררצועות התפילין ל החזרת
 יא ........................ קודם י"ג מדות "מה נאמר"אמירת 

  זלסימן 
 טו ......................................... אם מועיל תנאי בברכות

 �עמוד ההוראה  �
והרה"ר | מרן הראשון לציון  קיז-קיגסימנים 
 שליט"א יצחק יוסףהגאון רבינו לישראל 

על הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב ד דברי הספ
 כח ................................................ "לקשטיינמן זצו

ש"צ שקרא בחנוכה חצי בפרשת נשיא אחד וחצי 
 ל .............................................. בפרשת נשיא אחר

 לא ..................................... זמן הדלקת נרות חנוכה

מי שאשתו מאחרת להגיע לבית בזמן ההדלקה, 
אם יחכה לה למרות שיעבור זמן החצי שעה 

 לב ............................................................ הראשונה

 לב ....................................הדלקת נרות לבני ישיבה

 �שו"ת אקטואלי  �
 קכד-קיחנים סימ

 לז ................................... אכילת ביצי דגים עם חלב

השאלת שמלה למי שכנראה תלבש אותה שלא 
 לח ................................................................ כהלכה

 לט ...................................................... מהו גדר ת"ח

והוריו הדלקת נרות חנוכה לבחור הלומד בארץ 
 מא ............................................... מתגוררים בחו"ל

 מב........................ כת "שחלק מחכמתו ליראיו"בר

 מג ........................... מצות הדלקה בשעה מאוחרת

אמירת משניות לעילוי נשמת הנפטר סמוך 
 דמ................................................................. לקברו

 �בית ועד לחכמים  �
 ציון מוצפי-הגאון הרב בן|  כהק ןסימ

רבי אהרן יהודה לייב  דברי הספד על הגאון הגדול
 ומ .................................................. שטיינמן זצוק"ל

 ליהו בר שלוםא רבי הרה"ג|  כוקסימן 

ובכוס ברכות טעימות היין בכוס ברכת הקידושין 
S מח ............................................................ הנישואין

 יצחק שמואל שכטר רבי הרה"ג|  זכקסימן 

                   בתהליכי    כשעומדין    שייך      אי     כגופו    אשתו

 



 

 

 S מחח ............................................................... ןגירושי

 מעון ללושש רבי הרה"ג|  חכקסימן 

בהלכות  - תשובות לי"ד שאלות מצויות במטבח
  .בשר בחלב

  עג ........................... מתי ראוי לבוא לידי חומרה ומתי לא
כלי פרוה שנמצא בכיור חלבי או בשרי, וכעת רוצים 

 עז ............................................... ראשון לערות שם מכלי
שון על ירוי של פסטה או אטריות חמות מכלי ראע

 פ ....................................... מסננת המונחת בכיור הבשרי
 פ ......................... מן שטפטף ממאכל בשרי על השישש
, שחפץ להניחו על (עם תבשיל חלבי)כסה של סיר חלבי מ

 פא................................................... שיש בשרי, או להיפך
הניח מאכל חלבי חם מיד מהמחבת, על השיש ל

 פא.......................................................................... הבשרי
אכל פרווה בקדרה פרווה, שניתז לתוכו ממאכל מ

לאפותו עם  פרווה הנמצא בקדרה בשרית, ועתה חפץ 
 פב ................................................................. חלבי ולאכול

קרוגל שחממו בו היום בשרי, ורוצה לחמם בו עכשיו מ
 פג ................................................. פרווה ולאכלו עם חלבי

מרטוט שמנקים בו חלבי ובשרי חם וקר, ורוצה ס
 מלוכלכת  לנקות בו קדרה חמה על האש שהיא

 פד ..................................... מבפנים משיירי תבשיל בשרי
ערות אטריות ומים מכלי ראשון על מסננת שבכיור ל

 פד .............. חלבי בשרי, כשיש חשש שהיה בו קודם לכן 
שפך מהחמין הבשרי על הפלאטה, והניח על הלכלוך נ

ומה הדין בקדרה  קדרה חלבית, מה דין הקדרה והאוכל, 
 פה ....... פרווה, ומה הדין אם ניקה באמה ונשאר ממשות

ם מותר לבשל מאכל פרווה בכלי חלבי שאינו בן יומו א
 פה ......................................... )(או להיפךע"מ לאכלו בבשר 

אכל פרווה חם שרוצה לאכלו עם חלב, אם אפשר מ
 פו ....................... בנתיים לכסותו בצלחת זכוכית בשרית

ואח"כ מאכל חם  ,הניח על שיש בשרי מאכל חם חלביל
 פז ................................................ בשרי או מצקת וכדומה

לאכול פרווה ולחממו בטוסטר י שהוא בשרי, ורוצה מ
 S פז ..................................................................... חלבי

 יוסף חיים סימן טוב רבי הרה"ג|  טכקסימן 
ברכה  לברך .ברכת ברוך שחלק מחכמתו לבשר ודם

חכם . או שוכב על ערש דווי על חכם ששכח תלמודו זו

תינוק  .בפני חכם שמת ומוטל לפניו. ששוכב על ערש דווי
S חפ ................שהמלאך לא השכיחו מה שלימדו במעי אימו

 אברהם הלוי מיימון רבי הרה"ג|  לקסימן 

 טצ ....... ברכת כהנים באמצעות מצלמת אינטרנט

 �בית המדרש  �
 שאלות לעיון הלומדים

 קיא  ... "שמירה" לחתן וכלה ביום החופה - ישאלה 
 

 תשובות הלומדים לשאלה קודמת:

 קיא ................................................... השאלהנוסח 

 קיב ................................. ]אליהו עזריאל[ תשובה א

 קיג ........................... ]אהרן משה מלכא[ תשובה ב

 קיד ................................ ]איתמר שניאור[ תשובה ג

 קיט ................................. ]מ. ט. אוליאל[ תשובה ד

 יטק ........................................ ]ביחי ע.א[ התשובה 

 כאק ......................................]א. א. הכהן[ ותשובה 

 קכב ..................... טהזוכה במנוי חצי שנתי לשאלה 
 

 �מכתבים ותגובות  �
 כגק ............תגובה -נטילת מים אחרונים ע"י גוי  א.

 כגק ..... תגובה -הדלקת נרות שבת במנורות לד  ב.

 א ליט"שהרב שלמה דנינו הרה"ג תגובת הרה"כ  ג.

 דכק ...................... על המכתב הנ"ל ,רב יישוב יערה

של עניית אמן לספרדי אחר ברכת הלל  ד.
 הכק ..................................... תגובה -אשכנזי בר"ח 

 הכק ................... תגובת העורך על המכתב הנ"ל ה.
 

 �הדורות חכמי  �
 זקכ .......... זלה"ה אברהם אזולאי השני תולדות רבי

 



1 

 
 

 
 דברים אחדים

עיננו ליה במספר, ו במבפתח גליון נוסף של הקובץ הנכבד "בית יוסף", גליון  הננו
וליה עינינו שימשיך לתת לנו כח ועזר וסיוע מן השמים, להמשיך להגדיל תורה 
ולהאדירה, ולהמשיך במפעלינו הכבירים בהנחלת מורשתו ובהפצת תורתו של מרן 

המרכז  זצוקללה"ה, במסגרת ארגוננו הקדוש  עובדיה יוסףפוסק הדור, רבינו 
הכוונתו האישית של מרן עמוד ההוראה, מד תחת והע, להבין ולהשכיל"" למורשת מרן

שליט"א, נשיא בית הדין  יצחק יוסףלישראל, הגאון רבינו ב הראשי הראשון לציון והר
 .הרבני הגדול ובעל ה"ילקוט יוסף"

ו החל המצור על ירושלים, והוקבע בחודש טבת, חודש בו יחול היום  הוא חודש זה,
דעת שעל ידי חכמינו זכרונם לברכה כיום צום ותענית. וכבר ידועה חומרת צום זה, 

 אך דעת מרן הש"ע[שאפי' אם יחול בשבת, תדחה השבת מפניו  (דף סט סע"א)האבודרהם 

  .]אלא שהמציאות היא שלעולם לא יחול בשבת אינה כן. )סימן תקנ(

שאין עתידנו אלא להחדיר לעצמנו ולבנינו עבורנו, עם הנצח, זה הוא הזדמנות צום 
בפרט נצרך ביותר בימינו,  הזדבר  בעברנו, לזכור מהיכן באנו ולאן אנו הולכים.

 כנס חלה החיצוניות להבתקופה בה אנו נמצאים, שלצערינו רבה המספחת בעם, וה
, וחסרה יראת ה' אמיתית, לעשות רצונו באמת ובלבב (וד"ל)תר בקרב הציבור ויו יותר

 שלם.

ו של עם עלינו לזכור את ההיסטוריה שהייתה נחלת אבותינו, שעם התקרבות
והיה זה  , חלו אסונות רבים בישראל,לתוה"ק הערך תדיויר לאומות העולם ישראל

, עד לחורבנו של בית ירושלים והחל המצור עלחלקלק ההפתח להיכנס למדרון 
 יצילנו. ה' המקדש.

נו כמו שהנחיל לנו מרן רביאין לנו מנוס אלא להידבק במסורת אבותינו הקדו',    
"ה בתמימות, לעשות רצונו כרצונו. וענינו ראו ולא זר, לעבוד את הקב ,הגדול זלה"ה

או אחד שמגדיר את  שלובש איצטלא דרבנן "רב"שכאשר היה לנגד עיני מרן זיע"א 
, היה וכדו' אין תוכו כברו, ובפנמיותו אינו אלא רודף כבוד אך עצמו כ"תלמיד חכם"
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יה"ר ויזכנו הקב"ה  כי אין יראת אלקים באדם הזה. על נהמת לבו יע"א מזועק מרן ז
  לעמוד בנסיונות הדור, לעשות רצונו באמת ובלבב שלם. 

* 

אוצר דינים היומי לאשה "מילתנו אמורה על צאתו לאור של הקונטרס הנכבד בר כ
והוא קונטרס נפלא לנשים ובנות, הכולל בתוכו את ההלכות הנצרכות לנשים,  ",ולבת

כגון הלכות שבת, כשרות המטבח, צניעות, וכדו', בסדר לימוד יומי לכל ימות השנה. 
, אחר שחיש מהרה אזלה לה המהדורה במהדורה שנייההנה זכינו להדפיסו ועתה 

באופן בו באו כמה שנויים שות באו לכאן, הראשונה שהודפסה כמה פעמים, ופנים חד
בהלכות, אשר נתחדשו למרן עמוד ההוראה שליט"א בספריו האחרונים שיצאו לאור 

ה ק הדור זלה"לאחר צאת ספרו "אוצר דנים לאשה ולבת", או הלכות שחזר בו מרן פוס
וערכנו הכל בס"ד לפני מרן הראש"ל שליט"א, ועבר בספריו שיצאו לאחר הספר הנ"ל. 

 על הדברים, ושינה, הוסיף ותיקן, באופן שהכל נעשה על ידו.

* 

"אוצר לצערינו, מפאת חוסר מקום לא עלה בידינו להביא החודש את מדור 
 אתכם הסליחה.מבמה לפרסום לפרסום ספרים. ו -הספרים" 

* 

לכל העוזרים והמסייעים במלאכת הקודש, במלאכה המרובה בהוצאת תודתנו 
ה, והנחלת דרכו שו, למען הנחלת מורשתו של מרן רבינו זלה"הקובץ מידי חודש בחוד

האמתית לדורות הבאים, כאשר על גבנו המאור הגדול מרן הגאון רבינו יצחק יוסף 
תן ה', וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם, ויזכו להגדיל תורה שליט"א. י

 ולהאדירה, מתוך בריאות איתנה, נחת ושלוה וכל טוב. אמן.

 ,הברכב
 עורך - דניאל אוזןאליהו 
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 הדור פאר, יהאמית הדור פוסק ורבינו מורנו של מתורתו
 א"זיע ל"זצוק יוסף עובדיה רבינו מרן והדרו

   �קי' סי �

 תשובות לשואלים בקצרה
בענייני אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו" וכו'

 שאומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם כ א.
ועד, צריך להפסיק אחר תיבת "ברוך",  

ואחר כך "שם כבוד מלכותו" ביחד, ולא 
כהאומרים "ברוך שם, כבוד מלכותו", 
ומפסיקים בין מלת "שם" למלת "כבוד", 

כתב בזה"ל:  (סי' מב)ובשו"ת יכין ובועז ח"ב 
ים לפני התיבה ביום הכפורים, רנו עוב"וכשא

ח אנו מאריכים בתיבת "ברוך" כדי לתת ריו
בין הדברים ולהפסיק בין "ברוך" ל"שם". וכן 
שמענו מפי אדוני אבי מורי הרב רבינו שלמה 

, והיה גוער במי שסומך "ברוך" (בן הרשב"ץ)

ל"שם", וכן אדוני אחי רבינו צמח ז"ל היה 
דופק על התיבה כדי שלא יסמכו העם ברוך 

 ר בכתיבת יד של אדוני חלשם, וגם במחזור א
 .אפסק על תיבת ברוך" זקני הרשב"ץ רשום 

 כשאומרים בשכמל"ו אחר אנא בכח, א"צ וב. 
לאומרו בלחש, כי רק בק"ש צ"ל בלחש,  

(וכפסק הש"ע סי' סא מפני שלא אמרו משה בתורה 

, אבל אחר אנא בכח יכולים לומר סי"ג)
. וכמבואר [=בקול רם] בשכמל"ו בקו"ר

 סי' (ובשו"ת תורה לשמה  )פסחים נו.(בצל"ח 

 .ב)קצו 
 
 
 
 
 

                                                
וע' למרן רבינו הגדול זלה"ה בשו"ת יביא אומר ח"ח (חאו"ח סי' יא אות ח) שהשיב  א.ה. א

 כן באורך לבנו מרן הראש"ל שליט"א. 
 ע' ביבי"א הנ"ל, שסיים מרן רבינו זיע"א שטוב לאומרו בלחש גם אחר אנא בכח. א.ה. ב

  דובבות  שפתותיו  
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ק הכולל בתוכו את כל גליונות קובץ בית יוסף של -נ-מארז דיגיטלי ע
שלשים ושבע גליונות. הכוללים מגוון רחב של תוכן מרתק  ג,–השנים א

ומיוחד, כתבי יד ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ומרבותינו הקדמונים, 
 פסקי הלכה אקטואלים ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א, משא 

 ישראל.  ומתן הלכתי ותולדות חכמי 
 הגליונות! עם אפשרות חיפוש לפי מילה בכל

 מתנה!! ₪ 120מיוחד: במבצע 
ש"ח!  370ש"ח בלבד, במקום  250  

*8759 לרכישה חייגו:  
www.moreshet-maran.com     | office@moreshet-maran.com  
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   �קיב' סי �

 על ב' תשובות בשו"ת שדה הארץ מרן רבינו זלה"השל  גליונות

 גזלה"האברהם בכ"ר שמואל מיוחס  הג"רלהראש"ל 
 דבכ"ר שמואל מיוחס זללה"התולדות רבינו אברהם 

 משפחת מיוחס
 (ח"ב סוד משפחת מיוחס מקובלנו שאנו משבט יהודה, ועיין במהרח"ש י'שורש 

החותם: מיוחס למשפחת פרעוש בן יהודה. ועי' מסכת תענית  סימן מד) 
 [לשון אחי רבינו רבי רפאל מיוחס ז"ל , וכתב התוס' יו"ט שם: משבט יאודה'. (פ"ד מ"ה)

 .לספרו פרי ההאדמה ח"ג] בהקדמה  

 לידת רבינו
 ולד בתוככי ירושלים לאביו 'החכם השלם על כל מעלה רמה ותהלה' ר' נרבינו 

ע"ה. ובעודו  רחלז"ל, ואמו 'היקרה וצנועה רבת המעלות' מרת  שמואל 
כבן שנתים ימים ואחיו ר' רפאל מיוחס כבן ג' נפטר אביהם בעודו בן כא שנים 

צרות רבות סבבוהו בצ'עריך ירושלם, דשו אותו כדבילה'.  'כי פתאום כבה נרו על
ואח"כ נפטרה גם אמם 'אשר מתה כמו כן על צרת הבת ירושלם, כי אם תם 
הכסף כי היתה למאכל ולביזה, ישלם ה' לעושי הרעה'. ואחר צרות אלו גדלו הנן 
 יתמי, ב' צנתרות הזהב אצל זקנם אבי אביהם 'מו"ז הישיש, נבון ומעולה, בכתם

בכ"ר שמואל זלה"ה, רועה  מיוחסאופיר לא יסולא, הפרנס המפואר כמוה"ר 
ישראל אשר כל ימיו היו ימי שער מחרון אף אשר הוגה ה' את בת ציון מחלו'ן 

                                                
העומד לראות אור מחדש (חלק או"ח) באדיבות מכון "הדרת קודש", מתוך שו"ת שדה הארץ  ג

ה, נכתבו זההערות למדור מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה. מכתי"ק של בעהשי"ת, בתוספת גליונות
 ע"י חברי המכון הנ"ל.

פ מ"ש הוא ואחיו בהקדמות לספריהם, וכן על "לאפס הפנאי כתבנו את תולדות רבינו בקיצור ע ד
תולדות רבינו בהרחבה תמצא בריש ספר דגלי [פי ההסכמות. ועוד חזון למועד בע"ה בספר השלם. 

 .אהבה הוצאת מכון אהבת שלום שהאריכו בטוטו"ד]

 ישניםם שפתיי ובבבד 

 תשובות מכתב יד רבותינו הקדמונים  
 שעדיין לא ראו את אור הדפוס ומתפרסמים כאן לראשונה
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וכיליו'ן'. ומלבד זה שמר זקנם הנ"ל תמך בהם גשמית, אף לא חסך מאתם 
תורה וכמו שהעידו: 'ויתנו עלינו עבודה תמה, תורת ה' תמימה,  םמדיברוחניות ול

 הזקן נפיק לקרייתא, בעין יפה הוא נותן עולת שבת בשבתו לאיש, ימלא ידינו 
 במקרא ובמשנה ובתלמוד גדול, ולפום ש'ערא אגרא'. 

 במדרש בית יעקב
 ר בנה נכנסו למדרש בית יעקב 'אש ,(כעדות הפרי האדמה שם) הבני שש שבעכבעודם 

ואשר נטע איש חיל רב פעלים מקבציאל, דריבה וקיבץ פעלים לתורה,  
ז"ל', ושם עלו  יעקב ישראל פריראהגביר המרומם רודף צדקה וחסד כה"ר 

ונתעלו בתורה ויראת שמים, ושם הכיר רבינו את מורו ורבו 'המאיר עיני חכמים 
בהלכה, המרביץ תורה בישראל והרחיב גבולו בתורה, הרב המובהק נר ישראלי 

ועוד חיבורים רבים  פרי הארץזלה"ה בעל ספר  ישראל מאיר מזרחיכמוהר"ר 
רה, להבין אמרי בינה'. ועלה ושגשג אשר בבית גנזיו, אשר השקני מבארה של תו

כותב  ,רבינו 'ועודנו באבו בימות החורף ספק בן ט' למטה מעשרה שבטו יתן
 ומעלה נעימה כתיבה וחוב'ר חברי'ם אוותה נפשו נפש היפה, לן בעומקה של 

 וחמורים'. הלכה ומפרק הרים ומגיד מישרים קלים  
 , "גם כי יזקין לא יסור ממנהחנוך לנער על פי דרכו "מר שלמה בחכמתו אוכבר 

תמיד כל הימים אף לילות יושב בישיבה, פרוש מיראה פרוש "ואף רבינו כן  
מאהבה, אין יוצא ואין בא לעומת המסגרת, צניע ומעלי, ובמצותיו חפץ מאוד. 

אית ליה, ושונא מתנות  רץ למצוה קלה כבחמורה, וכל מעבדוהי קשו'ט כל'ה
תרומות ומנות כל שלחנות שמנים ויינות דלמא אתי למיכליה, לא נהנה מן 
 העולם במלאת ספוקו המעט הוא פת במלח וקיתון של מים, שמואס במותרות, 

 ."יתרות וחסרות, לא היו פרות ומה יעשה טלה 

 חשכו המאורות
 כי כהו "נצטער על כך  ימי חשכו המאורות מאור עיניו של רבינו, ומאדבויהי 

מאור עיני והשיגוני עונותי ולא יכולתי לראות ולברר תלמודי, את אשר  
בינותי בימי חורפי בי'ן שלשים לכ"ח, ולהסיר המכשלות לפחות את הגס הגס 

. וחולי זה חל על רבינו משך "תחלה, רק קיבצתי הכל כאשר נמצא התבן עם הבר
נתיב שביל אחד עין רואה ודמעתה על ח' שנים, עד שבחמלת ה' עליו האיר "

                                                
ש מהר"מ חאגיז ז"ל בריש ספרו משנת חכמים, בענין דרך הלימוד של חכמי ירושלים "ועיין מ ה

 דאז.
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לחיה, ודרך גידולו לא זז תנא והדר מפרש חידושי תורה עולת תמיד העשויה בלי 
. ובתשובות של רבינו גם כן מצינו עדות עצמו עליו שהיה משיב את "רפיון

הנה ידעתי ערכי ": (ח"ג או"ח סי' יב)שואליו דבר גם בהיותו כבד ראיה, וז"ל בשד"ה 
יען כי השיגוני עוונותי ולא יכולתי לראות כי  ,יכול לישא וליתן בדבר הלכהכי איני 

אור עיני אין אתי, ודחקתי עצמי להשיב חצי דבר שאין בו ממש וטעם קלוש 
ומפני קוצר ראות עיני לא ". ובסוף התשובה הוסיף להתנצל: "וריקם כפי יכולתי
וד רבינו כבר רואי, . ומפליא מאוד שתשובה זאת שנכתבה בע"חיפשתי עוד בזה

 הינה התשובה הארוכה ביותר בחלק אורח חיים, מה שמעיד על מסירות נפשו 
 .וה' ולזכות את הרבים של רבינו לתורת  

 פטירתו
 פורענות אותו יום שמת בו רבי, קינ'ת סופרים תרבה, כל הקריה הומה לראשון "

העם כוס  ויחנו במר'ה, ועמדו קיני'ם בירושלם צעקה גדולה, שת'ו 
התרעלה, ונהפכו כל פנים לירקון, אחד האנשים ואחד הנשים ה'ן נותנין אוני'ן 
אבן מקיר תזעק הצריפין והבורגנין, אתכנשו חברייא ספדו ספדנייא עדניא 
וזמניא כל הכתוב במגילת תענית, אותו היום ערב ר"ח טבת היה אתא א'ד ופסיק 

 ינונית. כתלי בית המדרש המה בוכים נ'ח נפשיה דרבי אב'א עודנו באבו זו מידה ב
 ."בשבת תחכמוני איה סופר איה שוקל איה חסיד איה עניו יושב  

 חיבוריו
 דה הארץ ג חלקים. חלקים א' וב' דרושים וחידושים על התורה בפלפולא ש* 

חידושי ש"ס ורמב"ם והרא"ם  ,שו"ת בד' חלקי הש"ע - דאורייתא. חלק ג 
 וליקוטים על הפוסקים, וחידושים על טור וב"י על הסדר. נדפס 

 בשאלוניקי תקמ"ד ולאחר מכן בשנת תקנ"ו. לראשונה  
 פירוש על העץ חיים למהר"ח ויטאל ז"ל. ספר זה  -פר דגלי אהבה ג"ח ס* 

 לראשונה מעצם כתב ידו ע"י מכון אהבת שלום. נדפס  
 .אמכי"ר ל ישראל.תגן עלינו ועל כ זכותושיה"ר 

 

 
                                                

ומצאנו שגם אחיו בעל פרי האדמה סבל מחוסר מאור העינים, וכפי שכתב בהקדמת פרי האדמה  ו
: "ואור עיני גם הם רחוקים ונעשו קרובים, ותבט עיני בשור'י מקרב לי ואעש להם בתי'ם בתי ח"ד

 עיניים הן חזון נפרץ הא באפילי אפילות". 
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 לצאת יד"ח של ברכת הלבנה מסומא

 [ש"ע סימן תכו]
 שאלה: 
 אנשים שרצו לברך ברכת הלבנה קהילת 

ולא נמצא אתם מי שיודע לברך רק  
את כולם, ואיש סומא אחד והוא בירך ופטר 

אחד מהם נפשו לשאול הגיעה אם מעיקרא 
הסומא חייב לברך ברכת הלבנה או לא, יען 
כי מרן בש"ע לא פירש מה דין סומא לענין 
ברכת הלבנה. ואם תימצי לומר דסומא אינו 
חייב לברך ברכת הלבנה, א"כ נסתפק אם 
 ,בני אדם השומעים יצאו ידי חובתם או לא

דכל שאינו נה כט.] [ראש השמאחר דאמרינן 
מחויב בדבר אינו מוציא את אחרים ידי 
 חובתם. ועל הכל יורינו המורה ושכרו כפול 

 מן השמים. 
 נ"ל בקצרה, דהנה בשאלה זו כבר התשובה: 
נחלקו גאוני עולם, והם מוהרש"ל  

סבירא ליה דחייב לברך,  ,יע"ש(בתשובה עז) 
פליג עליה, [ערך לחם סימן תכו]  ומוהר"י קשטרו

(באו"ח סי' תכו ס"ק א) וכתב הר"ב פר"ח ז"ל 

דהעיקר כסברת רש"ל ז"ל ודלא כמהר"י 
וכן כתב הר"ב מגן  .קשטרו ז"ל דפליג

אברהם שם דסומא חייב לברך ברכת הלבנה 

                                                
שהביא דברי רבינו, וכתב לדון שם גבי ברכת החמה  (ברכות, עמ' תפז והלאה)ע' בחזון עובדיה  ז

 .שפסק שסומא אינו מברך ברכת הלבנהתרג) עמ' ( ח"ג אם סומא חייב בה. ועיין בילקוט יוסף
 ,והביא שהחילוק בין ברכת יוצר המאורות לבין ברכת הלבנה משום דהתם צריך לראות ממש

וכמו נר בברכת ההבדלה דצריך עד שיאותו לאורו. משא"כ יוצר המאורות דנהנה ע"י אחרים. 
ולמעשה  .עיש"ב .יכותבאר עמוד לו)(והביא שם ממר אביו הגאון זלה"ה בהליכות עולם ח"ה 

 שסומא ישמע מאחרים ויצא ידי חובתו. כתב
 וע' בהערה הקודמת. א.ה. ח

כסברת רש"ל ז"ל. וא"כ הרי תשובה מוצאת 
 בספרי הקדש דהסומא חייב לברך ברכת 

 .זהלבנה וכנזכר לעיל 

 ומר דלע"ד דגם סברת מרן הש"ע אואני 
אפשר דיהיה כן, כי כיון דהוא ז"ל כבר  

דסומא מברך יוצר (סוף סימן סט) פסק בש"ע 
המאורות שהוא נהנה במאורות שרואים 
אחרים שיורוהו הדרך אשר ילך בה. עכ"ל. 
וכיון דכן, ודאי כי כמו כן יהיה חייב הסומא 
לברך ברכת הלבנה מהטעם הנזכר לעיל, כי 

י מאורות הם את המאור הגדול לממשלת שנ
היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. 
ולכן מרן לא הוצרך להשמיענו דין זה 

יען דאין צורך  ,דסומא דחייב בברכת הלבנה
בזה מאחר דכבר פסק דסומא חייב בברכת 
יוצר המאורות ממילא דחייב גם בברכת 
 הלבנה היא המאור הקטן, דהרי הוא נהנה 

 .חע"י אחרים וכנזכר לעילמאורה  

 דאפילו אם יהיה הדין  ,ני אומרא ועוד
שסומא אינו מברך ברכת הלבנה, מ"מ  
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, ובעניין נשיאת כפים אחררצועות התפילין ל החזרת
 קודם י"ג מדות "מה נאמר"אמירת 

 שאלה: 

 שליט"א, יצחק יוסףרן הראשון לציון פוסק הדור רבינו מלכבוד 

 שלום וברכה,

 האם צריכים הכהנים להחזיר הרצועה לאמה לאחר שבירכו את הקהל, או שיכולים להשאיר  א.
 את הרצועה מגולגלת על הזרוע?  

 בשני וחמישי שיש נוהגים להגיד את "מה נומר לפניך" לפני "והוא רחום", ויש נוהגים לומר  ב.
 אם יש בעיא לומר את מה נאמר פעמיים, גם זאת אחרי "אנא", מה יותר נכון לעשות? וה 

 אחרי אנא וגם לפני והוא רחום? 
 , אלחנן אליזדה הכהן

 אופקים 
  

 ת מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל שליט"אתשוב

 לשאלה א:
 הן הנושא כפיו, פשט המנהג שמסיר את כא. 

כריכות התפילין מעל האצבע, קודם שנוטל  
ידיו. והמנהג הנכון הוא שלא להחזיר את 
הכריכות על האצבע רק לאחר נשיאת כפים. 

הביא מ"ש  (סי' ה' אות יח)והנה בעיקרי הד"ט 

דכהן הנושא את כפיו  ,(סי' ב') בשו"ת מטה יוסף
ין אשר באצבע ראוי להסיר כריכות התפיל

האמה, ואף שאין בזה משום חציצה, עפמ"ש 
בדין נטילת לולב ומיניו, שמן  (סי' תרנא)הרמ"א 

הדין אין בו משום חציצה, כיון שאין כל היד 

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

 הרב הראשי לישראל ובעל הילקו"י

 לציוןן הראשוןן תת"ווש  



 וסףי     ד נה"ח | ששעת טבת|  במ ליוןג ית    בב
 

 יב

מכוסה בהן, מ"מ יפה נהגו להסירן. וכתב על זה 
העיקרי הד"ט, והנה מאי דמשמע מדבריו שיש 
דין חציצה בזה, לא ידעתי מה דמות יערכו 
לעבודה ובגדי כהונה ולולב, דאילו התם יש 
לחוש לחציצה בין בשרו או ידו לבגדיו, או לכלי 
השרת או לקדשים או ללולב ומיניו, אבל 

נוטל דבר בידו, לאיזה דבר  בנשיאת כפים שאינו
יחוצו הרצועות בינו לבין אצבעותיו, ולא דמי 

(פסחים לחציצה שאמרו ביששכר איש כפר ברקאי 

דשאני התם דשייך ביה איסור חציצה, ונהי , נז.)
דאיתקש נשיאת כפים לעבודה, מ"מ לגבי 
חציצה חסרה המציאות לפי שאין דבר שצריך 

שיהיה שיגע בבשרו בשעת נשיאת כפים עד 
מקום לחוש לחציצה וכו'. [והו"ד בשו"ת יביע 

, (אות פא)אומר ח"ח סי' יג אות ד']. וכתב בכה"ח 
וכן הדעת נוטה דלא שייך איסור חציצה בזה, 
ואדרבה יותר טוב שיהיו כרוכים על האצבע בעת 
נשיאת כפים, כיון שיש בכריכות אלו טעם בסוד, 

למה לא . וא"כ (דרוש ה' דתפילין)כמבואר בשעה"כ 
תהיה בחינה זו בעת נשיאת כפים. ע"כ. אך רבים 
נהגו לחזור ולכורכן על האצבע רק אחר נשיאת 
כפים, ועושים כן מפני שקשה להם לחלוק את 
אצבעותיהם לשנים בעת נשיאת כפים. וכמ"ש 
 במטה יוסף, הובא בכה"ח שם, ובספר ארץ חיים 

 , ושכן המנהג.(סעיף יב)סתהון  

  (שערי תשובה סי' יא)הגאונים  ראוני תשובתהשוב 
שכתב: שאלה, ראינו למקצת הגאונים  

שאומרים אין הכהן חייב בתפלה של יד וכו', 
תשובה, נראין הדברים שלא אמרו כן אלא משום 
שהוא פורש את כפיו, ואילו היה הדבר כמו שהם 
אומרים לא היה פטור אלא בשעת נשיאת כפים, 

ין אנו שהעוסק במצוה פטור מן המצוה, וא
צריכים לכל כך שיכול הוא להסיר את הרצועה 
מעל אצבעותיו ויחזיר אותה אחר הברכה. ע"כ. 
ומבואר, דבשעת נשיאת כפים צריך להסיר 
הרצועות מהאצבע, דומיא דעבודה דבית 
המקדש משום חציצה. אלא שיתכן ולא כתב כן 
אלא לטעמם, שאם כבר רוצים לפוטרם מתפילין 

ת להסיר הרצועות של יד, יש להם אפשרו
מהאצבע בעת נשיאת כפים ולא לפוטרם לגמרי 
מתפילין של יד. אבל אין כוונתם לומר דאיה"נ 
מן הדין צריך להסיר הרצועות מהאצבע. 

(נכד ובהגהות איי הים לרבי ישראל משה חזן 

כתב, ולפום ריהטא חיפשתי בכל  החקרי לב)
הפוסקים הראשונים והאחרונים ולא ראיתי מי 

דין זה לכהן להסיר הרצועה מעל שהביא 
אצבעותיו, לא בשם הגאונים ולא בשמם. ואם 
אין חיפושי מכזב ראה כמה נאמנה קבלת האבות 
מאז השנים שאנו רואים כן מנהג פשוט בכל 
ישראל, אפילו בכהן שאין לו שהות לרחוץ ידיו, 
עכ"ז מסיר הרצועה מעל אצבעותיו ונושאים את 

שובת הרי"ף סימן כפיו וכו'. ושוב מצאתיה בת
שח. ואיך שיהיה עכ"פ לא הובא דין זה בשום 
אחרון והוא פלא. ושוב מצאתי להרב יד אהרן 

שהביא בשם תשובת הרב מטה  (או"ח סי' קכח הגב"י)
וע"ש שצידד כמה צדדים ולא  (סי' ב')יוסף ח"א 

מצא מקום לדין זה, ובסוף התשובה כתב 
להחזיק המנהג באמרו הנח להם לישראל אם 
אינם נביאים וכו'. ומסתמא אית לן למימר 
שהמנהג הזה יש לו שורש ועיקר ומיוסד ע"פ 
הדין ואין לשום אדם לבטלו ולא לערער עליו כי 
מנהג ישראל תורה. עכ"ד. ואילו הרב מט"י היה 
 רואה תשובת הגאונים היה יוצא לקראתה 
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 אם מועיל תנאי בברכות
 שאלה:

לי דעת הראש"ל מרן הגאון הגר"י יוסף שליט"א, שאדם שאכול או שותה במקום מסוים, כגון ידוע 
שיעור (מזונות) בביתו או בביהכ"נ, ולא מסיח דעתו משך כל הזמן שנשאר שם. כגון, שאוכל לחמניה 

ה בערך רוצה לאכול עוד לחמניה לא יברך שוב ברכה ראשונה, כזית ומברך ברכה אחרונה, ואחר שע
כיון שדעתו להמשיך לאכול ולא הסיח דעתו, ומה שבירך ברכה אחרונה, היינו משום שפחד 
 שיעבור זמן ברכה אחרונה. והסתפקתי לגבי ברכה אחרונה, האם אחרי שעה שאכל עוד 

  ?הכמו שפטור מברכה ראשונלחמניה יברך שוב ברכה אחרונה, או שפטור מברכה אחרונה  
 .תודה רבה ושכרכם כפול מן השמים

 יצחק סיבוני
 

 ת מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל שליט"א:תשוב
 זה מכתב שנשלח לפני כחודש בנושא זה, כדלהלן:באצרף 

 

 תשע"ח,ב כסלו בס"ד, 
 /ע"ח276-2

 הי"ו יוסף דהןבחור הנעלה ה"ה ר' הלכבוד 
 ה ששאלת שאלת חכם בדין השותה מראיתי 

 במקום אחד במשך היום בלי שינוי  
 מקום, אם צריך לחזור ולברך על כל כוס וכוס. 

 תחלקת לכמה שאלות:משאלתך 
 אם צריך  ,גמר בלבו שלא לשתות עודם אא. 

 ראשונה.לחזור ולברך ברכה   
 סיים לעת עתה לשתות רביעית וחושש ם אב. 
שמא עד שיחזור וישתה ישהה זמן עיכול   

ואז יפסיד ברכה אחרונה, ולכן מברך ברכה 
אחרונה, האם כשחוזר ושותה יחזור ויברך 

(כגון כיון שדעתו היתה כן להמשיך ולשתות 

, כי לכאור' נראה שלדעת שנמצא בכולל או במשרד)
 (סי' כו, הובא בב"י סי' קעד הל' ה)הרא"ש ברכות פ"ו 

(הובאה וכן להרשב"א בתשובה ח"א סי' רמא 

ברכה אחרונה הוי סילוק  ,בב"י חאו"ח סי' תעג הל' ו)
 ואע"פ שדעתו לחזור ולשתות צריך  ,גמור

 לחזור ולברך. 

 אפשר לעשות תנאי שדעתי שהברכה ם אג. 
הראשונה תחול רק על כוס זה כדי להסתלק   

מן הספק, ואז יברך על כל כוס וכוס ברכה 
(כגון ראשונה, ואפילו שלא ברך ברכה אחרונה 

 או בשתייה חמה כתה וקפה שאין  ,שלא שתה שיעור רביעית

 .מברכים לאחריה ברכה אחרונה) 

 ראשית דברי אדגיש בנדון זה בתשובה: 
לי אפשר להרחיב את היריעה וע 

המכתב לא יספיקו, וילאה הקולמוס לפרט 
העניינים, לכן אקדים ואציין למקורות 
שהרחבנו בנדון זה וכב' יע"ש ויאורו עיניו 

(ברכות סי' כמבואר באורך וברוחב בספר ילקו"י 
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קעח סעי' יא וסעי' יג, ובמילואים עמ' תשיד שנת תשנ"א עם 

(כרך א ח"ד עמ' ובילקו"י שבת  תוספת נופך שנת תשס"ד)

, ומרן (עמ' תעו)ובספר שלחן המערכת ח"א  תקצ)
 בספריו, ראה אאמו"ר זצוק"ל האריך בנדון זה

, (חלק ו סימן כז, ובמפתחות שם)יביע אומר  בשו"ת
, ובחזו"ע (חלק ו סימן יא)ובשו"ת יחוה דעת 

 , ובהסכמתו לספר ברית כהונה (עמ' קעג)ברכות 
 . נו מהקדמה זו)(ח"ג, וע' עוד להלן מה שהבא 

 אומר אומר: הובקציר 

 ה ששאלת אם גמרת בלבך שלא לאכול מא. 
עוד, אם צריך לחזור ולברך, הנה דין זה  

פשיטא כביעתא בכותחא שצריך לחזור 
(פרק ד מהלכות ברכות הלכה ולברך, וכמ"ש הרמב"ם 

וז"ל: "גמר בלבו שלא לאכול ולשתות עוד,  ז)
ואח"כ נמלך לאכול או לשתות, אף שלא שינה 
את מקומו, חוזר ומברך. ואם לא גמר בלבו 
אלא דעתו לחזור ולאכול ולשתות, אפי' פסק 
כל היום כולו אינו צריך לברך שנית". ע"כ. 

שאם גמר  (סי' קעט סע"א)וע"ע בדברי הש"ע 
אחרונים, אינו יכול סעודתו ונטל ידיו למים 

לאכול ולשתות עד שיברך בהמ"ז. ואם אמר 
הב לן ונברך, הוי היסח הדעת ואסור לו 
לשתות, אא"כ יברך עליו תחלה וכו'. 

שאם היה דעתו בהדיא  (סי' רו סק"כ)ובמשנ"ב 
שלא לאכול רק אלו הפירות שהם לפניו, או 
שבעת שגמר אכילתו הוסכם בדעתו שלא 

לך לאכול, דבזה לכו"ע לאכול עוד, ואח"כ נמ
צריך לחזור ולברך. ע"כ. ולפ"ז אם בתחילת 
אכילתו החליט בדעתו שאינו רוצה לאכול או 
לשתות אלא מה שבידו, ואחר גמר אכילתו 

 שינה דעתו ורוצה לאכול מעבר למה שהחליט 
 בתחילת אכילתו, חייב לברך על אכילתו עוד. 

 בשם  (פ"כ אות ו)ספר וזאת הברכה באמנם 
רי"ש אלישיב זצ"ל שבימינו הג 

שנחלש צלילות הדעת מחמת טרדות הגוף 
והנפש וכדו', ודרך בני אדם שמחליטים 
ונמלכים ומשנים הדעת תדיר, לכן אין לנו 
גמירות דעת מוחלטת שיחשב להיסח הדעת, 
ואף אם החליט לא לאכול אלא כמות 
מסויימת, או נראה לו שגמר אכילתו או 

ל ולשתות עוד, שתייתו והסיח דעת מלאכו
מ"מ כל שלא אמר 'בואו ונברך' או לא עשה 
מעשה המוכיח שהחלטתו ברורה ומוחלטת, 
לא יברך שוב כשמשנה דעתו ומחליט 

(סי' קעט להמשיך סעודתו. וע"ע בפסקי תשובות 

, ולפי זה ה"ה בנ"ד הכל תלוי בגמירות אות ז)
דעת והרגלך באכילתך, שאם גמירות דעתך 

ינך נמשך לאכול עוד, גמורה, ובדרך כלל א
וקרה שרצונך לחזור ולאכול, צריך לחזור 
ולברך ברכה ראשונה, אבל אם אין גמירות 
דעת גמורה, שלפעמים חושב לסיים באכילה 
זו, ואח"כ אתה חוזר בך מדעתך, א"צ לחזור 
 ולברך. וכל זמן שלא בירך ברכה אחרונה, אבל 

 כשבירך ברכה אחרונה, ע' להלן. 
 בנדון שאלתך השניה, הנה מה שציינת וב. 

לדברי הרא"ש והרשב"א, הן אמת שראיתי  
שכמה מאחרוני זמנינו ציינו לדבריהם, ונקטו 
בפשיטות שלפ"ז בכל אופן מי שבירך ברכה 
אחרונה בנ"ר, או מעין שלוש, צריך לחזור 
ולברך ברכה ראשונה, ואף שהיה בדעתו 
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כגון יציאה מהסוכה, ברכה"ת שהשתנה הקטן 
והגדיל ועבר היום ונעשה לילה, כמה סוגי 
פירות חדשים שיש בהם ברכת שהחיינו, אבל 
בנ"ד שיושב בכולל או במשרד ושותה מדי 
פעם מעת לעת אפ' בזמנים מרוחקים כיון 

תנאי שדעתו לשתות, ודאי שאין יכול לעשות 
 זה שכתב האור לציון דעדיין לא נפיק 

 מפלוגתא דרבוותא. 
 אם גמרת בדעתך דעה  ורת העולה:תזאת 

גמורה ובדרך כלל אינך נמשך לאכול  
עוד, וקרה שרצונך לחזור ולאכול צריך לחזור 
ולברך ברכה ראשונה. אבל אם אין גמירות 
דעתך גמורה שלפעמים חושב אתה לסיים 

 ה חוזר בך מדעתך א"צ באכילה זו ואח"כ את
 לחזור ולברך בשנית. 

 תית או אכלת ודעתך לאכול עוד יותר שאם 
מאוחר רק הנך חושש שיעבור שיעור  

(וכן צריך עיכול ולכן אתה מברך ברכה אחרונה 

כשחוזר ואוכל או שותה אין צריך לחזור  לעשות)
 (אלא א"כ ברכת בירכת המזון ולברך ברכה ראשונה 

 .גמור, וצריך לחזור ולברך ברכה ראשונה)שהוא סילוק  

 לומד בישיבה או בכולל או יושב שמי 
במשרדו וכל כיו"ב ושותה תה או קפה  

(אע"פ שלא ודעתו לשתות מדי פעם וכן הרגלו 

מברך רק פעם אחת ברכה  כיון להדיא לפטור)
ראשונה, וא"צ לברך עוד, ולא יעשה תנאי 

ו כוס בברכתו הראשונה שמכוין לפטור רק אות
 ששותה כעת, כיון דדבר זה לא נפיק מדי 

 פלוגתא. ורק אם יצא לחוץ יחזור ויברך.  

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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

 נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל".
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 ההוראה עמוד מרן תשובות

 א"שליט יוסף יצחק רבינו הגאון לציון הראשון
 "יוסף ילקוט"ה ובעל, הגדול הדין בית נשיא - לישראל הראשי הרב

   �קיג' סי �

 דברי הספר ממרן עמוד ההוראה שליט"א 
 על הגאון הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצו'"ל, 

 ידשנאמרו בבנייני האומה בירושלים
 מצאים יומיים אחרי "סילוקם של נאנחנו 

צדיקים", אחרי פטירתו של הגאון  
 הגדול רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן 

 זצוק"ל. 
 ל הגאון הרב שטיינמן ישנה כיום, שבזכותו 

ברוך ה', את האחדות בין כמעט כל  
חלקי הציבור החרדי, מה שלא היה בעבר. 
הצעירים לא כל כך זוכרים את זה, אבל בעבר 
היו רבנים שלא ידעו להכיר את גדלותו של 
מרן אאמו"ר זצ"ל. הם לא למדו 'יביע אומר', 
 וגם הרב כתב קו ושיטה בהלכה שהיתה 

 "מוזרה" להם. 
 ריע לרבנים הדברים, למשל, שהפמאחד 

עד שבא הרב שטיינמן  -בבני ברק  
היתה כיצד מעיז מרן  -ושינה את כל הגישה 

זצ"ל לחלוק על הגאון החזון איש זצ"ל. 

                                                
 נכתב ונערך ע"י ידידינו הרה"ג ר' יצחק קורנלסקי שליט"א, ובאדיבותו. א.ה. יד

החזון איש היה פאר הדור והדרו, יושר עיונו 
מבעית. גם מרן זצ"ל ידע את זה. את התואר 
'פאר הדור והדרו' ו'מופת הדור' בכל ספריו 

על כן הגאון החזון איש ולא כתב כן אלא על 
הרב פראנק, שלא יבואו לחשוב שאם הוא 
חולק, כאילו אינו יודע מיהו החזון איש, 
כאילו אין לו הערכה, חס ושלום. מרן ידע מי 

ידע מה זה פאר הדור הוא זה החזון איש, 
והדרו ומופת הדור, אבל כך היא דרכה של 
תורה. והיו כמה רבנים שלא הכירו את 

 ן וחשבו שאולי יש כאן יחס הגישה של מר
 לא נכון. 

 אביב, מרן היה שולח -תגוררנו בתלהכאשר 
ברק לביתו של -אותי לנסוע לבני 

הגאון הסטייפלער זצ"ל, לקנות ספר 'קהילות 
יעקב' על מסכת פלונית (הוא לא היה מוכר 

    ההוראה  עמוד  
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את כל הסט, אלא הכרך הנצרך ללימוד 
באותו זמן). באחת הפעמים, היה זה בחודש 
שבט תשל"ג, הגעתי אליו, קניתי את הספר 
ויצאתי. הוא למד אז בחברותא עם הבן של 
הגר"ח גריינמן. איני יודע כיצד הוא הכיר 
אותי, אבל בצאתי הוא פנה אל הסטייפלער 

יפלער ואמר לו כי זה הבן של רב פלוני. הסטי
קרא לי מיד, הייתי כבר בדלת, חזרתי אליו 
בחזרה ואז הוא דיבר בתקיפות גדולה מאד, 
ואמר לי: "תגיד לאבא שלך, למה הוא מגיע 
לבני ברק לחלוק על החזון איש, הוא ה'מרא 
דאתרא' של בני ברק. שיגיד מה שהוא רוצה 
בירושלים!", (אני אומר את זה בניחותא, 

הרבה יותר  אבל הוא אמר את הדברים
בתקיפות...). אני שתקתי, "במקום גדולים 
אל תעמוד", אבל הבנתי שהם לא מבינים, 
מה פתאום, האיך מרן יכול לחלוק על החזון 

, 53-54איש. מרן היה אז צעיר לימים, בגיל 
האיך יתכן שרב צעיר לימים, ועוד ספרדי... 
 בא וחולק על החזון איש. הם לא קיבלו את 

 זה. 
 דעו מי זה רבי חיים פלאג'י?! מי זה יהם 
'פתח הדביר', הם ידעו?! אתם יודעים  

מי זה 'פתח הדביר'? אדם יקרא מה שכותב 
ויראה איזו גאונות, כל תוספות, איזה 
דקדוקים בדברי הראשונים. מי זה 'צפיחית 
בדבש', מי זה 'זית רענן', כל הספרים הללו 
שמרן מזכיר אותם, הם בכלל לא מכירים 

ותם. מי זה 'מועדי ה'', 'בית מנוחה' ועוד, א
כלום לא ידעו. פתאום הם רואים שבא רב 
אחד גדול ואומר בנושא מידות ושיעורי 

תורה של החזון איש שאינן נכונים להלכה, 
אלא של רבי חיים נאה. והם לא הבינו זאת, 
 כיצד יתכן. וחוסר ההכרה, חוסר ההבנה הזו 

 גרם לאיזה קרע בציבור. 
 גב, בענין השיעורים, במקום מסויים א ודרך

בחוץ לארץ גילו לאחרונה, אחרי  
שהיתה שם התפרצות של הר געש ולבה 
כיסתה יישוב שלם, והם חפרו ומצאו בפנים 
ביצים מלפני מאות שנים, והמעניין שאותו 
גודל ביצה שהיה לפני מאות שנים זה אותו 
גודל ביצה של היום. וזה רק מוכיח 
 שהשיעורים לא השתנו, וכמו שיטת חכמי 

 ק אותה הגאון רבי חיים נאה.הספרדים שחיז 
 הרבנים לא הבינו איך יכול להיות מחלק 

שמרן מביא להם רבי חיים פלאג'י, רבי  
יעקב פראג'י, כל מיני ספרים שהם בכלל לא 
מכירים, מביא אותם וחולק?! ובא הגאון 
הרב שטיינמן, הוא הבין מי זה מרן. הוא ראה 
את הספרים של הרב, 'יביע אומר', הוא ראה 

יש שם גאונות, לא רק 'זה אומר וזה אומר' ש
וטבלאות וחשבונות. אין תוספות שמרן לא 
 מפלפל בו ולא מעיין בדברים. הם לא ידעו 

 את כל זה וחשבו שהרב רק עושה סיכומים... 
 יפרתי שהרב מבריסק היה מטייל מדי סכבר 

פעם ברח' דוד ילין, (הוא היה זקוק לזה  
ר לימים, בגיל לבריאותו), מרן היה אז צעי

שלושים, ופעם אחת ראה את הרב מבריסק 
ורץ לישיבה, לקח יביע אומר חלק א' והביא 
לו מתנה. שאל אותו הרב: "מי כבודו?", 
וענה לו: "אני פלוני מישיבת 'פורת יוסף'". 
"טוב, תודה רבה". אחרי כמה ימים, מרן 
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שהיה אחד  -פוגש את הגאון מטשעבין 
הוא  –מגדולי הדור, והיה להם קשר טוב 

שואל את מרן: "תגיד, מה עשית לרב 
מבריסק? שיגעת אותו, מה עשית?", ענה לו: 
"לא עשיתי כלום, הבאתי לו מתנה 'יביע 
אומר'". המשיך הגאון מטשעבין: "אתמול 
פגשתי את הרב מבריסק והוא מספר לו: בא 

א לי מתנה אלי אברך אחד מ'פורת יוסף' והבי
'יביע אומר' ופתחתי את הספר ללמוד בו 
והתפעלתי מהגאונות, לא האמנתי שיש 
בספרדים כזה גאון, כזה פלפלן עצום. ישבתי 
 עם הספר הזה ולמדתי בו כל הלילה ולא 

 יכולתי לישון". 
 בנים שלא הכירו, לא ידעו. ויאמר רהיו 

לזכותו של הגאון הרב שטיינמן זצ"ל,  
מרן והוא קירב בין החוגים.  הוא ידע מי זה

כאשר מרן זצ"ל ישב שבעה על אחי הגדול 
הרב יעקב, הוא בא לנחם, וראינו אז את 
הכבוד ואת ההערכה שהעריכו אחד את 
השני. אני עצמי הלכתי אליו כמה פעמים, 
לפני שנבחרתי לרב ראשי ואחרי כן, והייתי 
רואה את היחס המיוחד שלו למרן. כיום, 

ור החרדי רובו ככולו מאוחד, ברוך ה', הציב
 הספרדים והאשכנזים. זה הכל בכותו של 

 הרב שטיינמן. 
 צון שיעמוד בתפילה לפני כסא הכבוד ריהי 

שתמשיך האחדות בציבור, ולא יהיה  
ח"ו שום פילוג, לא בציבור הספרדי ולא 
בציבור הליטאי, ויעשו כולם אגודה אחת 
לעשות רצונך בלבב שלם ונזכה כולנו 
 לגאולה שלימה וביאת משיח צדקינו במהרה 

 בימינו אמן ואמן.  
 
 

   �קיד' סי �

ש"צ שקרא בחנוכה חצי בפרשת נשיא אחד וחצי בפרשת 
נשיא אחר

 תשרי תשע"ח זבס"ד, 

 רב החשוב והנעלה, מרביץ תורה הלכבוד 
 כש"ת  לרבים, תהלתו בקהל חסידים 

 שליט"א   אייזנבךשמעון בן צבי הרה"ג  
 כונת שחמון, אילת.שרב 

 שלום וברכה,
 "צ שטעה בימי חנוכה וקרא חצי שאודות 
בפרשת נשיא אחד, וחצי בפרשת  

ראה בספר ילקוט  .נשיא אחר, היאך הדין בזה

ובספר חזון  (סי' תרפד סעיף ב)יוסף קיצור ש"ע 
שמבואר,  (עמ' רלה)עובדיה הלכות חנוכה 

 דיצאו ידי חובתם, ואין צריך לחזור ולקרות 
 אפילו עדיין הס"ת מונח לפניהם. 
 מבואר בספר ילקו"י דיני קריאת ס"ת שומה 
שלא יצאו י"ח הקריאה  ח סעיף ה)(סי' קל 

וצריך לחזור ולקרות כהוגן, הנה כך מבואר 
בהלכות קריאת התורה, אבל בהלכות חנוכה 
נכתב מאוחר יותר, והוא בכלל משנה אחרונה, 
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   �קיח סימן �

 אכילת ביצי דגים עם חלב
  ?האם מותר לאכול ביצי דגים עם בשר או חלב מדין איסור אכילת דגים עם בשר או חלב שאלה:

האם ביצי דגים דינם כמו ביצים של תרנגולת שמותר לאוכלם עם חלב ולא מחשבים את הביצים 
 כבשר התרנגולת או אולי אזלינן בתר טעמא, וכיון שיש טעם בביצי דגים כטעם הדג עצמו א"כ 

 .עם חלב או בשר כמו שאסור לאכול דגים עם בשר אסור לאוכלם 
 

 נה מצד אחד יש לומר, דכל ענין ה תשובה:
הסכנה שבבשר ודגים וכ"ש חלב  

בדגים, אין לך בו אלא חידושו. ודגים שמענו, 
וסיוע לדבר מהא  ביצי דגים לא שמענו.

דהזכיר הפתחי תשובה שיש שאסר חלב והתיר 
בחמאה, ואף לדידן הספרדים, יש שהקילו 
בחמאה, וכן עיקר שיש להניחם במנהגם 
כמבואר בהליכות עולם ח"ז. ולכאורה מכאן 

אף דלענין [בשינוי קל משתנה הדין. ראיה ש
ביצי דגים בבשר יש לדחות, דדוקא חמאה 
בדגים הו"ל כמו ס"ס, שמא אף בחלב שרי, 
וכל האיסור על יסוד רעוע, ושמא חמאה אינה 
כדין חלב לענין זה, ע"ש. וה"נ ביצי דגים 
בחלב איכא להאי ס"ס. משא"כ ביצי דגים 

רא ובפרט לסב .]בבשר דליכא אלא חד ספיקא

 והגבינה מחממת.  שהזכירו דהדגים מקררים 
 שמא בביצים לא נאמר כן. 

 דבענייני סכנה כהאי  אידך יש לומר,מאולם 
גוונא. יש לומר דייך מה שנתחדש,  

 ולכאורה יש לדון איפכא דהביצים מעיקרא יש 
 להם דין כדגים עצמם. 

 צאנו בסיעתא דשמיא שכבר דן בזה מושוב 
הגאון רבי יעקב חאגיז זצ"ל, מלפני  

שלש מאות חמישים שנה, בספרו שאלות 
, וזה (סי' ע)ותשובות הלכות קטנות חלק ב 

לשונו: שאלה, מה שאוכלין בני אדם 
הוא ביצי דגים מלוחים, לעורר  -הבוטארג"ו

תאות המאכל בתוך הסעודה, מהו? תשובה, 
, (חולין י.)אף על גב דחמירא סכנתא מאיסורא 

לאכול דגים  (בשלחן ערוך יו"ד סי' קט"ז)חמירו ז"ל וה

  שו"ת אקטואלי  
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מעיקר הדין יוצא הבחור ידי חובה בהדלקה 
 בעצמו,  להדליק   ירצה  אם    אבל  שבישיבה,

 רשאי לברך על כך. וע"ש במקורות. 

 אליהו דניאל אוזןהרב  המשיב:
  "להבין ולהשכיל"יו"ר ארגון 

 ועורך קובץ בית יוסף

 
 

   �קכב סימן �

 כת "שחלק מחכמתו ליראיו" בר
 שאלה:

 מוצפי שליט"א את הברכה שחלק מחכמתו אגם שהוא  אפשר לברך על הרה"ג רבי בן ציון האם 
 אמר שהוא לא ראוי לכך? ואם כן, האם אני יכול לברך כשאני מקשיב לשיעוריו דרך הלוויין.  

 ?או לאכראייה חדשה  האם זה נחשב  
 תודה רבה

 (עמוד תה ספר חזון עובדיה ברכות ב תשובה:

עמד מרן רבנו הגדול זיע"א  והלאה) 
לברר בהרחבה אם ראוי לברך ברכה זו בדורנו, 
ועל מי יש לברך אתה. והעלה למסקנה, שאין 
לברך אותה אלא על "חכם גדול בתורה 
ובחכמה, וביראת ה', ומורה הוראות 

 בישראל". 
 הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שומכיון 

 שליט"א בודאי יש בו כל הגדרים  
 הללו, ראוי וראוי הוא לברך עליו ללא ספק. 

 אמר על עצמו שהוא אינו ראוי לכך, או שומה 
שאמר כן מתוך ענוה, או שחושש לדעות  

שהביאו הפוסקים שהגדרים לברכה זו הם 
יותר מחמירים ולא מצויים בדורנו, כמבואר 
בחזו"ע. אבל לענין הלכה כמובן שראוי הוא 

 ע"א בחזון לברכה זו ע"פ מה שפסק מרן זי
 עובדיה, וכמו שנתבאר. 

 ל זה לא שייך אלא באופן שרואה את כאולם 
החכם באופן מוחשי, שרואה אותו עין  

בעין, בבחינת "פנים אל פנים דיבר ה' עמכם", 
אבל כאשר אינו רואה אותו כלל, רק רואה 
תמונת לוין שמעבירה את שיעורו בשיעור חי, 

לם לברך, בזה לכאורה לא היה תקנת חז"ל מעו
שהרי בזמנם לא היה לוין, ואין לנו לדמות 
תקנות חכמים ולחדש לברך גם על תמונת 
לוין, דחז"ל תיקנו על ראיית חכם ולא על 
 ראית תמונה. וכן פסק מרן זיע"א בחזון 

 , ע"ש.(עמ' תטז)עובדיה ברכות  

 ענייני ברכות כל שאין מבורר לנו בובפרט 
בהחלט שבאופן זה בדיוק שייכת  

תקנת חכמים לברכך, אף אם יש מקום 
 להסתפק בזה, אנו אומרים שב ואל תעשה 

 עדיף. 
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 בלילה. כן העיד מרן הראש"ל שליט"א  11/12
 בע"פ ובכתב]. 

דין לאדם הנמצא בעבודה, ואין הוהוא 
להדליק בתוך החצי שעה תו באפשרו

ראשונה, שיכול לומר לאשתו להדליק, והוא ה

יצא ידי חובה בהדלקתה, ואם היא לא מוכנה 
 להדליק, יוכל להדליק כאשר יגיע לביתו. שכל 

 הלילה כשר להדלקת הנרות. וכנ"ל. 
 אליהו דניאל אוזןהרב  המשיב:

  "להבין ולהשכיל"יו"ר ארגון 
 ועורך קובץ בית יוסף

 
 

   �קכד סימן �

 אמירת משניות לעילוי נשמת הנפטר סמוך לקברו
 שאלה:
 ברכה ויישר כחושלום 
 שאול, שמעתי מרב גדול שהיה קרוב למרן הגר"ע יוסף זצ"ל שהיה מסרב לומר משניות לרציתי 
הנפטר ליד קברו ואפילו אסר לעשות זאת ורק בתהלים התיר. רציתי לשאול אם זה  לע"נ 

 נכון או שזה דעתו של הרב? ואם באמת זה נכון מה ההבדל בין משניות לבין תהלים שהרי שניהם 
 ?לע"נ הנפטר 

 תודה וברכה מראש

 תשובה:
 , אין אומרים בפני (ג:)בגמ' ברכות מבואר 

המת אלא דבריו של מת. וביארו  
בתוס' שם, דהיינו דווקא בתוך ארבע אמות 

שיש איסור  (דף יח.)שלו. וכן הוא בהמשך הגמ' 
לקרות בתורה ולקרוא ק"ש בבית הקברות 

(וראה בתוך ד' אמות לקבר, משום לועג לרש. 

. ומרן בבית יוסף בתוס' שם, דהיינו אפי' בלומד בע"פ)
הביא את דברי  (יו"ד סימן שדמ, עמוד יט בשירת דבורה)

שכתב בשם  (ב"ק ו: ד"ה ישיבה)הנימוקי יוסף 
הרמ"ה, שאם אומרים את דברי התורה לעילוי 
נשמת הנפטר, מותר הדבר. והוסיף מרן, 
שהביא את דברים אלו "רבינו הגדול" מהר"י 

, וכתב, שעל זה סמכו (בביאורו לטור או"ח)אבוהב 
 וקים בבית הקברות ודרשה למתים. לומר פס

 עכ"ל. ושכן המנהג פשוט. 
 פי המבואר לעיל, שכל שאומרים את לנמצא 

דברי התורה לעילוי נשמת הנפטר,  
מותר, ולכאורה אין הבדל בין אם אומר תהלים 
לעילוי נשמתו או משניות. ובאמת שכן כתב 

(הלכות להדיא מרן הראש"ל שליט"א בילקו"י 

וז"ל, אם לומד  ואבילות, סימן נה אות ז)ביקור חולים 
"משניות" או קורא תהלים לעילוי נשמת 
 הנפטר, אין בזה משום לועג לרש, שהרי הם 

 עושים זאת לכבודו. וכו'. ע"ש. 
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 מרן רבינו הגדול זלה"ה בחזו"ע אבילות לוע' 
שכתב "ואסור לקרות או  (עמוד תלג)ח"א  

לרש, , משום לועג (בבתי הקברות)לשנות בהם 
אלא אם כן קורא ושונה לעילוי נשמת המת 
ולכבודו". וסתם ולא פירש האם איירי דווקא 
בתהילים או משניות, ומשמע מדבריו שכל 
שעושה לעילוי נשמת הנפטר שפיר דמי. ועיין 

שהזכיר רק  (עמוד רי)עוד בחזו"ע אבילות ח"ג 
(עמוד אמירת תהלים, אך בהערה בהמשך דבריו 

כתב בפירוש "המבקרים בבית  ריא ד"ה המבקרים)
או ששונים כמה  הקברות, וקוראים תהלים

ליד הקברות, יאמרו לפני כן: לעילוי  משניות
נשמת כל מתי ישראל הקבורים כאן, ובפרט 

 לפלוני בן פלונית הקבור כאן" וכו'. [וע"ע 
 בח"ב עמוד רלח]. 

 (פרק כב סעיפים ספר מנהגי הראש"ל ח"א בועיין 

שכשהיה מרן זיע"א עולה לבית  יח ולד) 
העלמין לציונה של הרבנית ע"ה היה קורא רק 

 ת מרן ח"אותהלים. וראה עוד בספר ארח
שכתב שהיה נמנע מלומר  (הלכות קריאת שמע)

משניות סמוך לקבר, אלא רק תהלים וקדיש. 
ונמצא שיש מקור למה ששמעתם, אך לא 
 ידענו מה הטעם בעניין זה. והשי"ת יאיר עינינו 

 במאור תורתו. אמן.  
 אליהו דניאל אוזןהרב  המשיב:

  "להבין ולהשכיל"יו"ר ארגון 
 ועורך קובץ בית יוסף
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 שליט"אציון מוצפי -ןב הגאון הרב
 מחה"ס שו"ת מבשרת ציון ועוד

 ישיבת "בני ציון"ראש 

 דברי הספד על הגאון הגדול
 רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל

 י ירד אש מן השמים. כבה הנר המערבי. כאוי 
  ל.גלה כבוד מישרא 

 ם כל עם ישראל בורים ורצוצים עִ שהמומים 
היום בארץ ובגולה, על סילוקו של  

זקן הדור, גדול חכמי ישראל, מנהיג על העדה, 
איש תבונה, גאון בתורה, חכם ונבון, איש 
האשכולות, מלא חכמה ומדע, בעל לב רחב 

וחנון לכל אדם מישראל, רועה ואהוב, רחום 
 נו אהרן יהודה לייב ירבם. ומנהיג דגול מע

  ל.שטיינמן זצ" 
 ד בכסלו תשע"ח ירדה אש מהשמיים, כהיום 

"היום נשרף בית המקדש" שלנו. כפי  
 :)יח(שהורונו חז"ל בתלמוד מסכת ראש השנה 

"צום החמישי זה תשעה באב, שבו נשרף בית 
אלהינו. ואמאי קרי ליה חמישי? חמישי 
לחדשים. צום השביעי זה שלשה בתשרי, שבו 
נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן 
נתניה הרגו, ללמדך ששקולה מיתתן של 

 וי דאבדא  ו".אלהינ צדיקים כשריפת בית 
 .ארעא דישראל גברא רבה 

 מהר"ל ז"ל כתב בספרו נצח ישראל הנו יורב
"ואמר שנמנה עם שריפת בית  ,)רק ח(פ  

אלקינו, לומר שקולה מיתת צדיקים כשריפת 
בית אלקינו. ודבר זה ידוע, מפני כי מעלת בית 
אלקינו שהוא קדוש, והצדיק נשמתו קדושה. 
הרי כי האדם הצדיק, שהוא קדוש נבדל מן 

, ענין הגוף, ובית המקדש שהוא קדוש במעלתו
אחד. ושקולה סילוק ומיתת הצדיקים כשריפת 
 בית אלקינו, כי שניהם הם קדושים נבדלים מן 

 ן".הגוף, וזה מבואר למבי 
 "צום החמישי זה  )דברים פיסקא לא(ובספרי 

תשעה באב שבו חרב הבית  
ולמה נקרא שמו חמישי  ,בראשונה ובשניה

שהוא חדש חמישי, צום השביעי זה שלשה 
בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ומי הרגו 

ללמדך שקשה מיתתם של  ,ישמעאל בן נתניה

  לחכמים  ועד  בית  

 מאמרים ותשובות בענייני הלכה אקטואלים מחכמי הדור שליט"א 



 וסףי     ד נה"ח | ששעת טבת|  במ ליוןג ית    בב
 

 מח

   �קכו סימן �

 שליט"א ליהו בר שלוםא רבי הרה"ג
  בת יםהראשי להרב  

 מחה"ס "משפט הכתובה"

  לרגל ,שליט"א הרה"ג , מכובדנוברכות שמים מעל להרב הגדול מעוז ומגדול
 .ים-אביו הגדול זלה"ה ברבנות העיר בת של ואהיבחרו לשבת על כיס 

 להגדיל תורה ו יה"ר שישלח הקב"ה סייעתא דשמיא מרובה בכל מעשי ידי
 אמן. .בתבונה ובחכמה וולהאדירה, ולהנהיג את צאן מרעית         

 כעתירת, 
 המערכת

 טעימות היין בכוס ברכת הקידושין 
 ובכוס ברכות הנישואין

מחלוקת הראשונים אם המברך טועם 
 מיין ברכת הקידושין

 שברכת הקידושין אינה זקוקה לכוס יין יון כא. 
שאם אין  (סי' לד ס"ב)דוקא, וכמבואר בש"ע  

יין אומר את ברכת האירוסין לבדה, א"כ 
כשמביאים יין לפני ברכת הקידושין ומברכים 

ככל שתיית  הנהניןעליו 'הגפן', זו היא ברכת 
יין רגילה, וצריך המברך הגפן לטעום בעצמו 

(בשו"ת הגאונים סי' לט, מן היין. כן כתבו הגאונים 

, ובסמוך ' נז)ובתשובות רב נטרונאי גאון, ברודי, אור"ח סי
(ח"ב נעתיק לשונם. וכ"כ רש"י בספר האורה 

 (סי' תע וסי' תעו), ואחריו המחזור ויטרי סימן יד)
וז"ל, "שותה המברך וטועם החתן ומטעים 

(סימן לכלה". וכ"כ הרמב"ם בשו"ת פאר הדור 

שלכן אם לא יטעם המברך מן  ,, והוסיף עודח)
היין, הוי ברכה לבטלה, ככל אדם המברך 

נו אברהם יכת הנהנין ואינו נהנה. וכ"כ רבבר
 (בתשובה שהובאה בתחילת ספר מעשה רוקח)בן הרמב"ם 

בשם אביו, וז"ל, "וכבר פשט המנהג שאחר 
שיטעום המברך יין, ישקה לחתן מאותו הכוס 
מעט, גם ישקה החתן לכלה מעט ממנו, ואין 

(כלו' זה אלא מנהג נאות ואין ראוי לצאת ממנו 

, עם היות שהתלמוד גם לחתן ולכלה) מהמנהג להשקות
לא יחייבנו". הרי שטעימת היין ע"י המברך 
היא חובה, וטעימת היין אח"כ ע"י החתן 
והכלה אינה אלא חיבוב מצוה. וכ"כ הרוקח 

: "ומברך פרי הגפן וברכת ארוסין, (סי שנא)
. ע"כ. כשיטה "ושותין המברך והחתן והכלה

שין צריך זו,שהמברך 'הגפן' לפני ברכת הקידו
שיטעם אחר כך מן היין, העתיקו כל אחרוני 
הספרדים בדר"כ, עיין אסיפתם בשדי חמד 

 , והוסיף שכן מנהג (מערכת ברכות סימן ג אות ה)
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 הספרדים למעשה. 
 עומתם משבחים ואומרים קצת מן לאבל 

הראשונים, שאם המברך לא יטעם לית לן בה, 
שכיון שהברכה נעשית במיוחד עבור החתן 
והכלה, המברך יכול לברך ולהוציאם הגם 
שלא ישתה ולא יהנה בעצמו. וכן נראה מדברי 

גבי קידוש  (מ ע"ב ד"ה ליתביה)רש"י בעירובין 
ביוהכ"פ, שם שאלה הגמרא שניתן לעשות 

לטעום לתינוק קידוש ביוהכ"פ על היין ולתת 
שמה  ,שאינו מתענה, וביאר רש"י שאלה זו

שאמרו חז"ל שהמברך צריך שיטעום, אין זה 
חיוב על המברך דווקא, אלא רק כבודו של 
הכוס, ויטעם מי שיטעם בשביל. ע"ש. כלו' 
דבוודאי כשהיא ברכת הנהנין רגילה, של אדם 
החפץ לשתות יין, פשיטא שא"א שאדם אחד 

אבל כשהיא ברכת יין יברך והשני יטעם; 
שנועדה כדי לתת שבח ומעלה לברכת שבח 
שבאה אחריה, כברכת מילה וקידוש וקידושין, 
אזי גם ברכת היין היא חלק מהשבח ואין בה 
חובה למברך דווקא לטעום, אלא שיטעם 
עכ"פ מישהו כדי להרבות את הכבוד ולא 
שיברכו על כוס יין ואח"כ ישפכוהו לאשפה 

דברי רש"י הללו סתראי נינהו,  אמנם[בלי טעימה. 
 ממה שפירש הוא עצמו במס' ראש השנה, ובמקו"א בס' 

  .]הרחבנו בזה(כת"י)  משפט הקידושין 
  (בהל' קידוש, סוף עמוד י)ואה להרי"ץ גיאות רועין 
שם איתא בזה"ל להדיא: "ואמר מר רב  

מתתיה, כוס של חתן וכלה, אמור רבנן או 
שיטעום אותו המברך, או טועמו אחר, שפיר 
דמי". ולכאורה הוא כשיטת רש"י. אמנם בזה 
י"ל שכוונתו על כוס של ז' ברכות של 

הנישואין, או של אחרי ברהמ"ז בסעודת חתן 
ינו וכלה, ולא על כוס הקידושין. אך מ"מ מצ

(בב' מקומות, בח"ג סי' שכתב כן להדיא התשב"ץ 
סה, ושם בסי' עט. וכעי"ז גם בח"ד חוט המשולש טור השלישי 

 (עירובין מ: ד"ה דלמא), שכיון שמבואר בתוס' סי' לב)
שמותר לברך על כוס של מילה ביוהכ"פ 
והמברך לא יטעם אלא תינוק, יש להוכיח מזה 

ים יד"ח שגם בברכת אירוסין ונישואין יוצא
במה שטועמים החתן והכלה לבדם. וביאר 
שם, דאע"פ שאמנם היא ברכת הנהנין ואין 
לברך אותה מי שאינו נהנה, מ"מ כבר אמרו 

פורס אדם לבניו ולבני ביתו  ,(ר"ה כט:)בגמרא 
אע"פ שאינו אוכל עמהם כדי לחנכם במצות; 
כלומר הוא מברך ורק הם אוכלים, כי הם אינן 

מסדר הברכה עבורם. א"כ  יודעים לברך והוא
גם כשהברכה נערכת עבור כבוד החתן והכלה 
שפיר דמי שרק הם יטעמו, ואדרבא זה עדיף 
מחינוך הקטנים, שאם עבורם התירו לברך בלי 
לטעום, כ"ש לכבוד חתן וכלה שצריך אחר 

, (שלא לבייש חתן שאינו יודע וכו')שיברך לכבודם 
ומטעם זה כשר הדבר שהם יטעמו לבדם. 

כ"ד. כשיטה זו העתיקו הרבה אחרונים מבני ע
(סי' קט, גבי אשכנז, עיין בשו"ת מהר"ם מינץ 

, שנראה כך, וכ"כ בשו"ת ארץ ברכות הנישואין)
, וכ"כ בליקוטי מהרי"ח (פרומר, ח"ב דרוש ו)צבי 

(סי' לד ס"ט וסי' סב לחן , וכ"כ הערוך הש(בסופו)

, וכתב שכן מנהג האשכנזים. וכן הוא ס"ה)
(ובס' שדוכין ונשואין ליובאוויטש ור בעל התניא בסיד

, אבל למעשה מנהג חסידי חב"ד שאחר עמ' קצ)
הקידושין א' מהקהל שותה את כל הכוס 
ומברך עליו ברכה אחרונה. [אבל מנהג כמה 
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חסידויות שהמברך מקפיד לטעום, אם ממש 
ואם ע"י ידו כדלהלן. כ"ה המנהג בחסידות 

י' קסו בהערה שתחת (סגור, וכמ"ש בפסקי תשובה 

 . וכן המנהג בחסידות נדבורנא כמ"ש בס' הקו)
 . (פרק כב הערה כג)נטעי גבריאל נישואין  

 לכתובות ז  (בקו"אערת הפני יהושע הומפורסמת 

 על מנהג המסד"ק ע"ב, אות כא) 
מבני אשכנז שאינם טועמים מהיין, איך אינם 
חוששים עכ"פ לברכה לבטלה מפני דברי 

שבגמרא  ,הרמב"ם, ומה יש אם יטעמו. ועוד
מבואר שאדם יכול להוציא את חבירו בברכת 

, (במס' ר"ה כט ע"א)היין רק כאשר היין הוא חובה 
וא"כ בברכת הקידושין שהכוס אינה חובה 

דבברכת הנהנין  חזר הדין האמור בגמרא שם
אם אינו נהנה אינו יכול להוציא ידי חובה. 
ונשאר הפנ"י בתימה גדול. אולם סיים שצד 
הקולא הוא שכיון שאין מברכים בשביל 
ליהנות מהיין, אלא רק בגלל המצוה, אולי גדר 
ברכה זו כברכת המצות שהמברך אינו חייב 
לטעום. ע"כ. אמנם בחידושיו לראש השנה 

על הסוגיא הנז' כתב  "ה ברכת הלחם)(כט: בתוספות ד
שכן "מעשים בכל יום" שהמסד"ק מברך ואינו 
טועם. ולא העיר חזרה על זה. ויש מי שכתבו 

(כ"כ התהילה מטעם זה שהפני יהושע חזר בו. 

. אמנם המעיין יראה שאין הכרח לדוד, סימן כ)
שחזר זו, כי במס' ר"ה רצה הפני יהושע 

שהביא  להסביר את הגמרא לפי הדוגמא
ממנהג העולם, אבל במס' כתובות הקשה 
שאין זה כמו הגמרא. ע"ש ותראה. עכ"פ 
 למעשה לא נשתנה מנהג מסדרי הקידושין 

 מבני אשכנז אחרי הערת הפנ"י. 
 הגן בתוקף על  (ח"ה סי' ח)הרש"ם מובשו"ת 
אינו טועם מהיין,  מנהגם שהמסד"ק 

מטעם שברכת הגפן שלפני הקידושין אינה 
ברכת הנהנין אלא ברכת השבח כלפי החתן, 
או מטעם שגם היא ברכת המצוות כיון שנהגו 
לומר ברכת הקידושין על היין. ולכן יכול אחד 
להוציא את השני לכתחילה, וכשם שמצינו 
בכל שאר ברכות המצוות והשבח. והעיר על 

מן הכוס, שלא יפה עשה, ואין  רב אחד שטעם
להתחכם ולשנות מנהגם של ישראל. עיין 
עליו. וכדבריו כתב ליישב את המנהג גם 

(סי' , והערוך השלחן (סי' סב סק"ב)הישועות יעקב 

(מהגרש"צ שיק, אב"ד קורצוג , ובשו"ת רשב"ן לד סק"ט)

 , שלכן המברך ברכת שנת תר"ס, בחלק אה"ע סי' קיב)
 צריך לטעום.הקידושין אינו  

 הנה בהלכות קידוש, פסק מרן : כותבהמר [א
 ובסי' רעד ס"ט) ,(באו"ח סי' קסז ס"כהש"ע  

שיכול אדם לקדש קידוש ליל או יום שבת, 
ידי חובת קידוש,  (שאינו בקי)כדי להוציא אחר 

אע"פ שהוא לא יטעם כלום כי אין זה מקום 
סעודה שלו. שכיון שהיין מוכרח שם, שחובת 
קידוש היא על היין, הופכת גם ברכת הגפן 
לברכת המצוות, ויכול להוציא את האחר 
שאינו יודע. ורק בברכת הלחם אינו יכול 
לעשות כן, לפי שהיא אינה חובה כברכת היין. 

הרמב"ם דס"ל גבי קידושין ע"ש. ולפ"ז 
שהמסד"ק חייב לטעום, צ"ל שהוא מחלק 
דשאני ברכת קידושין מברכת הקידוש, כי לא 
קבעו את ברכת הקידושין לחובה על כוס, כמו 
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שקבעו את הקידוש. ועיין בתוס' מסכת ברכות 
שהיין "בהרבה  ,שכתב (מא ע"ב ד"ה אי הכי)

מקומות הוא בא ומברכין עליו, אף על פי 
ן צריכין לשתות, כגון בקידוש ובברכת שאי

אירוסין". ע"כ. והנה התוס' כתבו כן בשם 
רש"י, וברש"י שלפנינו לא נמצא כן להדיא, 

"קידוש  (לעיל מיניה, דף מ ריש ע"ב)אלא הוא כתב 
והבדלה וברכת חתנים". מ"מ התוס' למדו 
בדעתו דהיינו ברכת קידושין, והיא אינה חובה 

(סי כה בטוש"ע אה"ע על הכוס. וכן אמנם הל

שרק אם יש יין צריך לומר ברכת  ,לד ס"ב)
הקידושין על יין. וכבר כתבנו במקו"א בס' 

שמנהג זה התחיל רק  (כת"י) משפט הקידושין
בתקופת הגאונים או הרמב"ם. מה שאין כן 
ברכת הקידוש של שבת שהיא בוודאי חובה 
על היין. ואע"פ שהתוס' כתבו את שניהם 
בשוה, קידוש וברכת אירוסין, מ"מ הקידוש 
על היין הוא בוודאי חובה גמורה כמו שדרשו 

"זכור את יום השבת  (קו.)במסכת פסחים 
על היין". וכן הלכה בטוש"ע  זוכרהו -לקדשו 

. והרבה ראשונים סוברים גם שחיוב (סי' רעא ס"ג)
(עיין ביאו"ל שם ד"ה מיד, שהביא זה הוא מהתורה 

. לכן בברכת הקידוש יוכל לברך אע"פ השיטות)
שאינו טועם, ואילו בברכת הקידושין לא. והוא 
חילוק מבואר. אך אוסיף לומר דלפ"ז יעלה 

חובה על היין, וכמו  שברכות נישואין שהן
, וכן בטוש"ע (פ"א ה"א)שנראה במסכת כלה 

שאי אפשר לברכן בלי כוס,  (סי' סב ס"א)אה"ע 
 יתכן שיודה הרמב"ם שיוכל לברך בלא 

 לטעום.  
 פילו אם ברכת הגפן היא ברכת הנהנין אוהנה 

יש מקום להלכה הנ"ל, כי מצאנו בש"ע גופיה 
, וכן גבי כוס (בסי' קצ ס"ד)גבי כוס ברכת המזון 

, שיכול אדם אחר לטעום (בסי' רעא סי"ד)קידוש 
במקום המברך. וכ"ש גבי שאר עניינים 
הטעונים כוס, כמ"ש הש"ע שם. ומעתה 
סוברים חכמי אשכנז, שמאיזה טעם שיש 

, (כמו שנביא להלן)שהמברך עצמו ולא יטעם 
חשיב שאין שם מי שיטעם אלא החתן והכלה, 

 ,מותר לרב לברך ,הנהניןואז אפילו היא ברכת 
ורק החתן והכלה יטעמו. וצריכים עוד הם 
לסבור, שמה שכתב הרמב"ם הנז' "וטועם כדי 
שלא יהא ברכה לבטלה", צ"ל שברכה לבטלה 
תהיה אם גם החתן לא יטעם. אבל לעולם אם 
החתן יטעם במקום הרב, לא תהיה זו ברכה 
לבטלה, לא מבעיא אם היא ברכת השבח או 

לא אפילו אם היא ברכת הנהנין. המצוות, א
[ובפרט שי"ל שהרמב"ם לשיטתו דווקא 
שסובר שברכת הקידושין היא ברכת המצוות, 
ואז ברכת 'הגפן' שלפניה היא ברכת הנהנין 
רגילה, דלא מצינו שברכה על הנאה אוכל 
תהיה ברכת המצוות. אבל אם ברכת הקידושין 
היא ברכת השבח, כמו שסוברים ראשונים 

ן סוברים בני אשכנז כמ"ש גבי ברכת רבים וכ
הקידושין, מצינן למימר שגם 'הגפן' שלפני 
הקידושין היא חלק מברכת השבח במעמד זה, 
ולכן כשם שהרב מברך עבורם את ברכת 
 הקידושין, שפיר דמי שיברך עבורם את ברכת 

 הגפן. ע"כ]. 
 שוב לנ"ד, שאחר האמת גם קצת אשוב 

ברך מחכמי הספרדים כתבו שאין המ 
ברכות הקידושין צריך לטעום מהיין. עיין 
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 לדידן עדיף שכ"א ידליק  ,ואינן בדיעות שוות
 נפרד.ב 

 תורת העולה:זאת 
 רק  ,יון שעומדים בסוף תהליכי גירושיןכ ד"בנ

דרים בחדרים נפרדים בבית אחד מכורח  

                                                
 ואכמ"ל. והיינו דווקא לשיטתם. א.ה. כב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

וכיון דגם באשתו י"א דצריך דעת  ,הנסיבות
וכיון דאין דיעותיהם שוות  ,שומע ומשמיע

ולקצת פוסקים  ,ומחשבתם פרודה זה מזה
 לכן עדיף שכ"א ידליק  ,נפקע קצת דין אישות

 .כבויכוין שלא לצאת מהשני ,בחדרו ויברך 

 להתחבר למרן בכל מקום ובכל זמן!

 ערוץ מרן
 שיעורי 

ה, לה"ז עובדיה יוסףרבינו מרן   
 ובנו אחריו 

שליט"א יצחק יוסףמרן רבינו   
שעות ביממה! 24ברצף,   

5000-916-079  

www.moreshet-maran.com 
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   �קכח סימן �

 שליט"א שמעון ללושהרב הרה"ג 
 כולל "חכמת שלמה" ראש 

 "נשמע קולם"ומחה"ס 

בהלכות בשר  - תשובות לי"ד שאלות מצויות במטבח
 בחלב

ומסתעף לעניין מתי ראוי לבוא לידי חומרה ומתי לא
 ראשון. דבר כלי פרוה שנמצא בכיור חלבי או בשרי, וכעת רוצים לערות שם מכליב .א

 ירוי של פסטה או אטריות חמות מכלי ראשון על מסננת המונחת בכיור הבשרי. ע .ב

 מן שטפטף ממאכל בשרי על השיש.ש .ג

 , שחפץ להניחו על שיש בשרי, או להיפך.(עם תבשיל חלבי)כסה של סיר חלבי מ .ד

 הניח מאכל חלבי חם מיד מהמחבת, על השיש הבשרי.ל .ה

 אכל פרווה בקדרה פרווה, שניתז לתוכו ממאכל פרווה הנמצא בקדרה בשרית, ועתה חפץ מ .ו

 לאפותו עם חלבי ולאכול. 

 קרוגל שחממו בו היום בשרי, ורוצה לחמם בו עכשיו פרווה ולאכלו עם חלבי.מ .ז

 מרטוט שמנקים בו חלבי ובשרי חם וקר, ורוצה לנקות בו קדרה חמה על האש שהיא ס .ח

 מבפנים משיירי תבשיל בשרי. מלוכלכת 

 ערות אטריות ומים מכלי ראשון על מסננת שבכיור בשרי, כשיש חשש שהיה בו קודם לכן ל .ט

 חלבי. 

 שפך מהחמין הבשרי על הפלאטה, והניח על הלכלוך קדרה חלבית, מה דין הקדרה והאוכל, נ .י

 ומה הדין בקדרה פרווה, ומה הדין אם ניקה באמה ונשאר ממשות. 

 .(או להיפך)ם מותר לבשל מאכל פרווה בכלי חלבי שאינו בן יומו ע"מ לאכלו בבשר א .אי

 אכל פרווה חם שרוצה לאכלו עם חלב, אם אפשר בנתיים לכסותו בצלחת זכוכית בשרית.מ .יב

 ואח"כ מאכל חם בשרי או מצקת וכדומה. ,הניח על שיש בשרי מאכל חם חלביל .יג

 לאכול פרווה ולחממו בטוסטר חלבי.י שהוא בשרי, ורוצה מ .יד

 תשע"ה יום רביעי ג אייר ח"י למט'מונים .בס"ד

 דידי ורב חביבי, ליש ולביא, הר"ר ילכבוד 
 נר"ו יאיר וזרח לעולמים. הי"ו תומר הלוי 

 שלום וברכה!

 רי נעשה שואל לדעת, בכמה פרטים אבאשר 
מעניני המטבח בהלכות בשר בחלב,  

שחפץ היה לעמוד על יסודן, בטעמם ונימוקם 
עמם, ובמקורות כדקא יאות, ושוב לא ירבה 
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לעשר אומדות. הנה לעשות רצון צדיק חפצתי, 
 ולקחתי לי מועד להשתדל למלא מבוקשו 

 בס"ד. 

 נו הגדול זיע"א יה שביאר מרן רבמבהקדים 
על  (עמ' סא)בספרו ענף עץ אבות  

, ר"ג אומר עשה לך רב (פ"א מט"ז)המשנה שם 
והסתלק מן הספק "ואל תרבה לעשר 
אומדות", וביאר מרן זיע"א, כלומר, כשם 
שהתורם מעשר מאומד, אינו ניצול מן 
הקלקלה, שאם פוחת ממה שראוי לתת, 
מעשרותיו מתוקנים ורשאי הלוי לאכול מהם 
אחר הפרשת תרומת מעשר לכהן, והפירות 

ם, שיש בהם תערובת מן המעשר, מקולקלי
ואם העדיף יותר ממה שראוי לתת, פירותיו 
מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים, שטבל 
 מעורב בהם, "כך לא נכון להסתלק מן הספק

על ידי שיעשה לחומרא", אלא יברר הדבר על 
פי הוראת חכם, שהרי המחמיר למעשה כיחיד 
במקום רבים, מהדרינן עובדא, בין באיסור 

ייתא בין באיסור דרבנן. וכמו שכתב דאור
ד"ה  (סי' רמב)הש"ך בדיני הנהגת איסור והיתר 

ומשמע. ע"ש. וכ"כ הרשב"ץ במגן אבות על 
המשנה עשה תורתך קבע, שלא תקל לעצמך 
ותחמיר לאחרים, ולא תחמיר לעצמך ותקל 
לאחרים, אלא תהא תורתך קבע בין לך בין 

ש את לאחרים, שנאמר כי עזרא הכין לבו לדרו
תורת ה' ולעשות, וללמד את בני ישראל. מה 
 שהכין לבו לעשות בעצמו כך לימד את בני 

 .ישראל. וכ"כ רבינו עובדיה מברטנורא 

 היה אצל הגאון רבי מרדכי בנט, שומעשה 
שהוצרך להתרחץ במעינות הרפואה  

של קארלסבד, ושם נפגש עם "רב" רפורמי, 
יו מעיירה אחת שבאשכנז, והלה התפאר בפנ

 .כי כל עניני קהלתו הדתיים נחתכים על פיו
ומצאו ריק מכל  ,תהה רבי מרדכי על קנקנו

שאל אותו רבי  .ידיעת התורה של בר בי רב
מרדכי, מה עושה מר כשבני קהלתו באים אליו 
בשאלות של איסור והיתר, או של הלכות 
טרפות, כשצריך לתת להם תשובה ברורה כשר 

הריפורמי, אני נוהג או טרף? ענה לו "הרב" 
להטריף מספק. אמר לו רבי מרדכי, אספר 

יהודי אחד היה גר בכפר רחוק  :לכבודו מעשה
מעיר פרנקפורט, והיה מגדל עופות, אווזים 

הוא היה ניגש לשוחט  .ותרנגולות לשחיטה
של הכפר, והשוחט היה טובח, והכפרי היה 
מוכר את בשרם ושומנם של העופות לבני 

כשמצאו איזה שאלה  .פרנסהכפר, ומזה הת
בעוף, כגון מחט בקורקבן או שבר בגף, 
וכיוצא בזה, היה הכפרי רותם את סוסו ונוסע 
לפרנקפורט לשאול את המרא דאתרא כדי 
להורות לו הלכה למעשה. פעם אחת נכנס 
ליצן אחד לביתו של הכפרי, קל דעת, ואמר 
לו, למה לך לנסוע העירה מרחק של כמה 

 ,הרב אם כשר או טרף פרסאות לשאול את
שמע נא לעצתי, כתוב  ?ובפרט בימות החורף

ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב "בתורה, 
מכאן מוכח שהבשר הטרף  ",תשליכון אותו

אם תהיה איזו שאלה בעוף  מגיע לכלב, לכן
אם כשר או טרף, הניח את העוף במקום 
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מסויים כדי שיהיה נראה לעינו של הכלב, אם 
שהוא טרף, ואם לאו בודאי שהוא יאכלנו סימן 

כשר. הכפרי שהיה עם הארץ שמח על העצה, 
ומאז היה נוהג לתת עוף שיש בו שאלה לפני 
הכלב, והכלב אכל את כל העוף ראשו על 
כרעיו וקרבו. אחר כחודש ימים החליט הכפרי 
שוב לנסוע העירה אצל המרא דאתרא, שאל 
 אותו הרב, מפני מה לא באת זה זמן רב לשאול

השיב לו הכפרי, אדוני  ?שאלות של העופות
הרב, אמנם שאלות רבות היו לי בעופות, אלא 
שהכלב שלי היה פוסק בהם, לשבט או לחסד. 

אלי, החזיר  שאל אותו הרב, ועכשיו למה באת
הכפרי לתומו, הכלב שלי הוא מחמיר יותר 
מדאי, כמעט אינו יודע אלא להטריף. ואז פנה 

 מי לאמר: וגם כבודו הגאון אל "הרב" הריפור
 ע"כ. .הולך באותה שיטה להחמיר מספק 

 כתוב  (עמ' קיא והלאה)זון עובדיה פסח חובספר 
לאמר: שבזמן הזה אין המורה צריך  

לומר לשואל דעת החולקים, כי הן רבים עתה 
עם הארץ, ואם יאמרו להם סברות החולקים, 
יתבלבלו ולא ידעו מה לעשות. ורק במקום 
שכתב מרן שבעל נפש יחוש לעצמו, יש 
להודיע את השואל, אולי ירצה להיות בעל 
נפש ולהחמיר על עצמו. וכן מבואר להדיא 

, (בקונטרס שבעה עינים עין ז)שבעים תמרים  בספר
. (סימן קטז ס"ק קיא)והובא להלכה בדרכי תשובה 

ודון מינה ואוקי באתרין. ובאמת שאפילו 
תלמיד חכם הרוצה להחמיר על עצמו, לאו 
כולהו מילי בחדא מחתא מחתינהו. וצריך 
לשקול הכל בשקל הקודש. צא ולמד מה 

ו"ד סימן שלא (ישכתב מרן החיד"א בברכי יוסף 

: ומיהו הרוצה להחמיר בתוך ביתו הנה סק"כ)
 (בחולין לז:)מה טוב, דלא גרע ממה שאמרו 

ביחזקאל שלא אכל מבהמה שהורה בה חכם. 
בשגם לאיש אשר אלה לו יותר טוב אם ישים 
אל לבו לדקדק בדברים חמורים מאלה, שהם 

(כלומר, עיקרי הדת ושרשן, ועונשם של מדות 

, ולכל הדברות אין להורות של האדם)מדות תרומיות 
ברבים להחמיר בדבר שפשט המנהג להקל, 
ופסקו כן רבנן בתראי 'בתשובותיהם', ובמקום 
שבעלי 'תשובה' עומדים אין צדיקים גמורים 
יכולים להחמיר לרבים. ויותר מהמה בני הזהר 
במשקל החסידות, ובין תבין בינה לעתים. 

ים. ועיין ע"כ. שפתים ישק משיב דברים נכוח
שאין  ,(שער יחוד המעשה פרק ה)חובת הלבבות 

התוספת מתקבלת אלא אם כן נשתלם העיקר. 
. (דף קנג ע"ד)הובא בדרשות חתם סופר חלק א 

, (סימן רמב בכללי ההוראה אות ט)וכ"כ הש"ך יו"ד 
שאסור לאסור את המותר, ואפילו במקום 
שאין הפסד בדבר, שעל הרוב יש בו צד קולא, 

ומרא דאתי לידי קולא, ואפילו נראה והוי ח
שלא יבא לצד קולא, אסור, פן יבא לידי קולא 
אחר מאה דברים וכו'. ע"ש. וע"ע בספר דרכי 

שכתב, שאפילו לעצמו  (סימן יב)הוראה חלק ב 
אין להחמיר ולומר על מותר אסור, שעל פי 
הרוב חומרא דאתי לידי קולא הוי. ע"ש. וכבר 

, שבארץ ישראל נט) '(סיכתב הגאון מהרי"ף 
שמרן לימדם תורה והוא מרא דאתרא, ונוהגים 
לסמוך עליו בין להקל בין להחמיר, דברי מרן 
שקבלוהו עליהם הוקבעו עליהם חובה להלכה 
ולמעשה, כאילו דבריו "הלכה למשה מסיני" 
שאין עליהם מחלוקת כלל. והזז מדבריו אפילו 
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שמנונית גסה, כך שגם לו יצוייר שיחדור איזה 
רושם דרך הנייר אפיה למאכל, מסתבר טובא 

ם שלא יהא זה רושם של ממשות אלא של טע

 בעלמא, דשפיר קרינן ביה נ"ט בר נ"ט 
 דהיתרא.           

 ס"ט שמעון ללושכעתירת הקטן 
 

   �קכט סימן �

 שליט"א סימן טוב ף חייםיוס הרבהרה"ג 
 "ברכת אברהם"ת "אהלי תורה", חבר ביהמ"ד לדיינות בישיב מ"ר

 מחה"ס "כרם יוסף" על הש"ס, ועוד

 ברכת ברוך שחלק מחכמתו לבשר ודם
חכם ששוכב  או שוכב על ערש דווי / על חכם ששכח תלמודו לברך ברכה זו

תינוק שהמלאך לא השכיחו מה  / בפני חכם שמת ומוטל לפניו / על ערש דווי
 שלימדו במעי אימו

 ברוך "לחקור האם שייך לברך ברכת  שיהנה 
על חכם שמת, כגון העולים  "שחלק 

להשתטח על ציונו או בשעה שמת ומוטל 
מכל מקום יש כאן  ,לפנינו, דאף שכבר מת

נתינת שיר ושבח להקב"ה שחלק מחכמתו 
וכעין מה שמצינו שהרואה קברי  .לאותו חכם

אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם "ישראל מברך 
בדין, וכלכל אתכם בדין, ואסף אתכם בדין, 

. או שמא נח:) (ברכות "ועתיד להקימכם בדין
 דוקא בחיי חיותו של החכם כשרואהו יכול 

 לברך?  
 אמרו, הרואה חכמי  (נח.)רכות בסכת במ

ישראל אומר ברוך שחלק מחכמתו  
ליראיו, חכמי עובדי כוכבים אומר ברוך שנתן 
מחכמתו לבשר ודם, הרואה מלכי ישראל 
אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיו, מלכי עובדי 
כוכבים אומר ברוך שנתן מכבודו לבשר ודם. 

 . וכן ה"ג)(פ"ג וירושלמי מו"ק  (צט.)וע"ע מנחות 
 . (או"ח סימן רכד סעיף ו)נפסק להלכה בש"ע  

 בי מלך שכבר מת ומוטל לפנינו, פשוט גוהנה 
שאי אפשר לברך עליו, שכיון שמת  

מלכותו וגדולתו, וכאין יחשב. אולם יש  אבדה 
לחקור גבי חכם מחכמי ישראל, שחלק לו 
הקב"ה מחכמתו, חכמת התורה הקדושה, 
דבודאי גם בשעת פטירתו של החכם לא 
נסתלקה ממנו חכמתו, ואדרבה הרי ידוע 
שבעת פטירת האדם מזכירין לו כל מה שלמד 
לשמה ושכח, ועל זה אמרו אשרי מי שבא 

ו בידו, כמו שכתבו הקדמונים, לכאן ותלמוד
[עיין בזה להלן]. נמצא שבעת פטירת החכם 
אדרבה הרי הוא מושלם בכתר חכמת התורה, 
שהרי מזכירים לו כל מה שלמד ושכח. 
 וממילא יש להסתפק האם גם בשעת פטירתו 

 ליראיו.  שייך לברך שחלק מחכמתו  
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 ש לחקור גם גבי חכם ששכח משנתו, וכן יעוד 
א על ערש דוי, אינו מדבר חכם שנמצ 

 שומע, האם באופנים אלו עדיין אפשר  ואינו 
 לברך ברכת שחלק מחכמתו ליראיו.  

 ענף א
ששכח  אם שייך לברך על חכם 

 משנתו או נמצא על ערש דוי

 פשטות נראה שחכם ששכח משנתו בהנה 
אפשר לברך עליו ברוך שחלק, דאמר  

יהושע בן לוי לבניו במסכת ברכות  להו רבי 
הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת  ,(ח: וברש"י)

אונסו, שחלה או שנטרד בדוחק מזונות הזהרו 
בו לכבדו, דאמרינן לוחות ושברי לוחות 

"אשר שברת  (דברים י)מונחות בארון, דכתיב 
ושמתם בארון" אף השברים תשים בארון. 

בי יעקב בר איתא: ר (פ"ג ה"א)ובירושלמי מו"ק [
 אביי בשם רב אחא, זקן ששכח תלמודו מחמת 

 אונסו נוהגין בו כקדושת ארון]. 

 שחכם ששכח משנתו  ,דברי הגמראמומשמע 
, וכן רגיל יש לו דין כחכם 
שכתב: זקן  (שם)להדיא בלשון המאירי  מבואר 

מוזהרים אנו  ,נסווששכח תלמודו מחמת א
אלא שנכבדהו כאלו לא  ,שלא לנהוג בו בזיון

שכח. וכן איתא במדרש משנת רבי אליעזר 
שנוהגין בו כבוד כדרך הראשונה.  יג) ה(פרש

ומטעם זה יש חיוב לקום לכבוד חכם ששכח 
משנתו, ומשמע דהחיוב לכבדו הוי מעיקר 
 הדין. וממילא גם לעניין ברכת ברוך שחלק יש 

 לומר שיהיה אפשר לברך עליו.  

 הביא ראיה שנוהגים כבוד בחכם ששכח לויש 
תלמודו מדינא ולא מחומרא, ממה שביאר  

(ד"ה אמר ר' יהושע, להגאון רבי יהושע בחי' העוז ביד 

שודאי לא היה הוה  ,קרעלינשטיין זצ"ל, שנת תער"ג)
אמינא כלל שיזלזלו בכבודו של חכם ששכח 
תלמודו מחמת אונסו, דמדוע יגרע כבודו מפני 

ה מקום לומר שאם נכבדו כחכם זה, אלא שהי
רגיל, יהיה מזה איזה זלזול לתורתו של חכם 
שמשתמרת בקרבו, לכן הביאה על זה הגמרא 

ואין  ,ראיה משברי לוחות המונחים בארון
נפחת כבוד הלוחות השניות מחמתן. ולפי זה 
 אין לחלק שדוקא לעניין קימה החמירו, אבל 

 שמים. לא לעניין לברך עליו, דהוי הוצאת שם  
 כתב  (נתיבות עולם, נתיב התורה פי"ב)מהר"ל הוהנה 

שהטעם שצריך להיזהר בכבוד זקן  
ששכח תלמודו, לפי שהמדרגה שהאדם קונה 
לנפשו על ידי עסק התורה, אינה בטילה גם 
כששוכח תלמודו, כשם שאי אפשר שכל 
תורתו תהיה עמו כמונחת לפניו בכל שעה, ואי 
אפשר שלא ישכח תורתו בעת השינה. או שאר 
זמנים, ודאי שאין זה מגרע מתורתו, שכך הוא 

בע האדם, וכן לעוה"ב שלא תהיה מניעה ט
 עמו, ומטעם זה  מצד הגוף שוב תהיה תורתו 

 אף שברי הלוחות היו בארון. 
 בריו מבואר כמו שביארנו, שהחיוב דולפי 

לכבד חכם ששכח תלמודו, הוי מעיקר  
לו את אותה מעלה שקדמה לו בעת  הדין, ויש 

שזכר תלמודו, וממילא יש חיוב גם לקום 
 יהיה ניתן מהתורה, ולפי זה אפשר גם ש מפניו 

           חלק לו הקב"ה לברך עליו ברוך שחלק, שהרי
 מחכמתו. 
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   �קל סימן �

 שליט"א אברהם הלוי מיימוןהרב הרה"ג 
 " ועוד"דרך האתריםמח"ס 

 ירושלים

 ברכת כהנים באמצעות מצלמת אינטרנט
 דידי הגאון הכהן הגדול רבי גמליאל ילכבוד 

 רבינוביץ שליט"א 
 בית מקדשנו  ידרכת הכהנים בשרבמעמד 
בכותל המערבי בימי חול המועד,  

הוא אחד המעמדים המרגשים ביותר, 
המזכרים במעט את הזיכרונות המובאים 
בדברי רבותינו ז"ל כשהיו עולים לרגל 
לעלות ולהראות לפני הבית הגדול, ורבים 
הם היהודים הרחוקים משרדי בית מקדשנו 
 הצופים בברכת כהנים באמצעות המדיה 

 המקוונת, השאלה האם הם בכלל הברכה?  
 אם אדם שהוא אנוס מחמת חולי ה ,ובכלל

או דבר אחר, ויש באפשרותו  
להתחבר למצלמות הבית הכנסת ולראות את 

 האם הוא וברכת הכהנים, האם יש ענין בזה? 
 נכלל בכלל הברכה או לא?  

 
דין שומע כעונה בברכת 

 כהנים
 (סימן א) ענה בקצרה, כבר העלנו להלכה א .א

שכל המצוות שיש בהם דין 'שומע  
כעונה' לא נתן להוציא את השומע 
באמצעות מצלמת אינטרנט, משום שהקול 
הנשמע באמצעות מצלמת האינטרנט אינו 
קול המשמיע אלא קולות חשמליים בלבד, 
וכפי שהעלו רבים מן הפוסקים בדור 

האחרון לענין שומע כעונה באמצעות 
הטלפון, עיין להגאון רבי חיים ברלין 

(סימן בתשובה שנדפסה בשו"ת אהלי אהרן 

, ולהגאון המהרש"ם בספר דעת תורה סד)
(חלק א סימן , ובשו"ת מנחת שלמה (סימן תרפט)

. (אורח חיים סימ פב), ובשו"ת חלקת יעקב ט)
והגאון מליובאוויטש זצ"ל בספר שערי 

, אורח חיים חלק ב עמוד רצד)לכה ומנהג (ה
(חלק ג סימן קסו ובחלק ז סימן ובשו"ת באר משה 

(חלק ד סימן פה, וחלק , ובשו"ת משנה הלכות קי)

,  ובספר אשרי האיש ה סימן עב, חלק ח סימן לז)
בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל,  (פרק יג סעיף טו)

, (חלק א אורח חיים סימן יט)ובשו"ת יביע אומר 
  (שבת דיני הבדלה סעיף כג)בספר ילקוט יוסף ו

והגר"מ שטרנבוך שליט"א בספרו תשובות 
, וביתר ביאור בספרו (חלק א, סימן קנה)והנהגות 

 (חלק ו סימן קה, חלק ח סימן א וסימן מועדים וזמנים 

 . קה) 

 רכת כהנים אינה כמגילה וכהבדלה, בוהנה 
שיש חובה לשמוע את הקול הטבעי  

של המשמיע כדי לצאת ידי חובה, והגם 
(בפירושו למסכת תמיד שלכאורה הביא הראב"ד 

סימן קכח, והבית אפרים בהביאו הפרי חדש  ,סוף פרק ו

מספר  סימן ו, עמק ברכה נשיאת כפים אות ז)
המקצעות שכהן שיש לו אשה נדה בביתו, 

וד אלא ולא ע"אינו רשאי לעלות לדוכן, 



 וסףי     ד נה"ח | ששעת טבת|  במ ליוןג ית    בב
 

 ק

. וכן "שאינו מוציא את הרבים ידי חובתן
 ,כתבש (מגילה כד ע"א)עיין בנימוקי יוסף 

דאינו יכול "שקטן אינו נושא את כפיו 
. וכן לכאורה מבואר "להוציא ידי חובה

 (ראש השנה כז ע"ב ד"ה קול שופר)במהרש"א 
 שכתב שבברכת כהנים יש צורך לצאת ידי 

 חובה. 
 ה ברור ופשוט שאין להסיק מדבריהם זאך 

שיש חיוב דין 'שומע כעונה' כשאר  
מצוות שהחובה בעצם היא לקרוא, כגון 
במגילה או בהבדלה, ועל ידי דין שומע 
כעונה המשמיע מוציא את השומע, שהרי 
בברכת כהנים לא מצינו חובה על הישראל 
לומר ברכת כהנים, ובע"כ שכוונתם לומר 

הוא לשון משואל לומר  'מוציא ידי חובה'
שכשאשתו של הכהן נדה, או קטן אין 

(וכזאת מצינו רבות הברכה משתייכת לישראל. 
 הסוברים שיש מצוה  בדברי הראשונים, ובהמשך נבאר לפי 

 .  על הישראל להתברך) 
 

גדר דין דאמור להם כאדם 
ביאור דברי  האומר לחברו 

  העמק ברכה
 יש לפלפל ולומר שאכן ישנה אכתי וב. 

חובה לשמוע את ברכת הכהנים בקולם  
הטבעי, לפי מה דאיתא בגמרא במסכת 

כה תברכו פנים כנגד פנים, "(לח ע"א) סוטה 
אתה אומר פנים כנגד פנים, או אינו אלא 

 ",אמור להם"תלמוד לומר  ?פנים כנגד עורף
. ובספר עמק ברכה "כאדם האומר לחברו

הביא את חידושו המפורסם (נשיאת כפים סימן ה) 

דלא מהני  ,)64(בראשית עמוד של הבית הלוי 
כיון שיש דין  ,שומע כעונה בברכת כהנים

וביאר העמק ברכה וז"ל: ד'קול  .דקול רם
רם' בברכת כהנים לאו דהוא תנאי בהדיבור 
שיהא בקול רם, אלא עיקר הדין דבעינן 

ורו, וזהו שיהא כל הקהל שומעים את דיב
אמור להם, כאדם (סוטה לח ע"ב) שדרשינן 

האומר לחברו, ובספרי מפורש כן להדיא 
סימן (ובטור  .אמור להם שיהיו כולם שומעים

משמע דדרשת הספרי עם דרשת הגמרא  )קכח
וכן הוא במרדכי פרק ג  .הוי הכל דבר אחד

נהי דמיחס  ,. ואם כן)סימן תתטז(דמגילה 
מדבר בקול רם, הדיבור אל השומע והוי כ

מכל מקום הרי אינם שומעים את דיבורו של 
השומע, ולזה מהני כאן שומע כעונה, וזהו 
כוונת הבית הלוי. ע"ש. וכן כתב הקהילות 

 (עמוד קז). ובהגדת בית לוי (ברכות סימן יג)יעקב 
(חלק ו סימן בשם הגר"ח, ובשו"ת בצל החכמה 

 , לב)(חלק ז סימן ר, ובמועדים וזמנים סז אות טו)
 .    (גיטין עמוד רסד)ם יריובספר תורת אב 

 , היינו "רויכאדם האומר לחב"בריהם דולפי 
 .שיהיו כל הקהל שומעים את דיבורו 

ולכאורה באמצעות מצלמת אינטרנט לא 
וכן  .מעים את קולו, אלא קולות חשמלייםשו

(עמוד פט) ראיתי שהעיר כן בספר ברכת אהרן 

אך  .רמקול לענין ברכת כהנים באמצעות
לענ"ד נראה שכוונת העמק ברכה לומר 
שצורת הברכה מצד הכהנים שישמעו את 
קולם, ולא מצד הקהל השומע, וזה מוכרח 
מדין של בית הכנסת שכולה כהנים דיש בזה 

עיין בגמרא  ,רק חסרון ד'פנים כנגד פנים'
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 (סימן קכח סעיף , ובשלחן ערוך (לח ע"ב)בסוטה 

 . כד) 
 (סוטה ש להכריח כן, דהנה התוספות יוביותר 

מיהו לענין  ,כתבולט ע"ב ד"ה עד שיכלה)  
כיון דמשום לשמוע הוא לא  ,ברכת כהנים

משתמע כל זמן שעונין דהוו להו תרי קלי, 
ולא  ,קולות העונין וקול כהנים המברכים

אם כן לא  ,ואי תקשי לדברי הרב .משתמעי
דהא אמרינן בפרק ג  ,ישאו שנים כפיהם

בתורה אחד קורא ואחד  ,(דף כא ע"ב)מגילה ד
וקתני סיפא דאפי' שנים בנביא אין  ,מתרגם

קורין, וטעמא מפרש בירושלמי דפרק אין 
עומדין משום שאין שני קולות נכנסין באוזן 
אחד, ואנן אומרים לעיל לשנים קורא כהנים, 
אלא מאי אית לך למימר ברכות איידי 
 דחביבי להו יהבו דעתייהו ומשתמעי תרי 

 קלי, כדאמר גבי מגילה.  
 ה לתוספות, הרי יש ליישב ה קשמולכאורה 

פשוט דלכאורה בכהנים אין ענין  
כלל שהציבור ישמע, והראיה מהגמרא 

בית כנסת שכולה כהנים   ,(לח ע"ב)בסוטה 
 , הריועוד .שמברכים את העם שבשדות

                                                
 ים רק בתפילת מוסף של יום טוב למה?ברכת כהנ כה

ויתכן להביא מדברי התוספות הנ"ל מקור למנהגי כמה קהילות בחוץ לארץ שנהגו הכהנים 
לישא את כפיהם רק בתפילת מוסף של יום טוב, שהרי מתוספות מבואר שברכת כהנים הוא 
כקריאת מגילה דחביבא ליה ושפיר אמרינן בה תרי קלי משתמעי, והיינו משום שגם ברכת 

זה רק מקור למנהגם אלא הוא גם טעם מדוע נהגו לברך ברכת כהנים באה מזמן לזמן, ואין 
 כהנים מפעם לפעם. והוא טעם ומקור חדש. דו"ק.  

 (סימן קעו הובא בבית יוסף סימן קכח סעיף מד)האגור  א.ובפוסקים הביאו ארבעה טעמים למנהג זה: 
ור היה להם מפני שהכהנים היו טובלים במקוה לפני שיברכו את העם, ובחורף מחמת הק כתב,

קשה לטבול לכן נהגו לישא את כפיהם רק ביום טוב. ע"ש. אך הבית יוסף תמה על דבריו 
שדחק עצמו לקיים מנהג מקומו, שהרי מחמת הרצון לטבול במקוה שהוא לא חיוב יבוא ויבטלו 

משום שהכהנים צריכים לברך את העם מתוך שמחה, ובימי  ב.שלש מצות עשה בכל יום. ע"ש. 
טרודים לפרנסתם, וכן בשבת אינם שרויים בשמחה מפני שטרודים במחשבות על החול הם 

לכאורה קושיית התוספות מתעצמת ביתר 
שאת לשיטת העמק ברכה שיש דין שהקהל 

ין זה ישמעו את קול הכהנים, ולכאורה ד
 אינו מתקיים כששתי כהנים נושאים את 

 כפיהם, שהרי תרי קלי לא משתמעי.  
 ה שתירצו תוספות דהוא משום דחביב מוכן 

עליו אין חשש דתרי קלי, יש לעיין לפי  
(ראש השנה כז ע"א ד"ה חביבה עליה) שיטת רש"י 

דבמגילה אין חשש תרי קלי משום  שכתב
וכן כתב התוספות רי"ד  .חדשה היא לוש

וז"ל: אלמא כיון דחביב עליה יהיב (שם) 
הכא נמי כיון דחביב עליה  ,דעתיה ושמע

מאי במידי דלא  ,פי' .יהיב דעתיה ושמע
שהיא תדירה  התורה חביבא לי' כגון קריאת

לה והלל ילא שמע אינש מתרי גברי, אבל מג
חביבי ליה ויהיב  ,ושופר דאתי לפרקים

 ועייןע"כ. דעתיה ושמע אפילו מתרי גברי. 
(סימן מב עיין בשו"ת מהר"ח אור זרוע  עוד

. ולפי זה ברכת בדעת תורה בסימן תפח סעיף ב)
כהנים שהוא בכל יום ויום בוודאי דלא הוי 

 יהיה  חביבא ליה, ומכל הראשונים האלו 
  .כההערה על דברי העמק ברכה הנ"ל 
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דגם שאשה אינה  (פרק ב דקידושין)דברי הר"ן 
ת מצווה בפריה ורביה בכל זאת היא נקרא

(כרך ג אורח מסייעת. ובשו"ת משפטי עוזיאל 

ולא הביא  ,דן מסברתו הרחבה חיים סימן נז)
 ,וכתב בסוף דבריו .כלל מדברי ספר חרדים

מכאן אנו למדים, שמצוה זאת היא מיוחדת "
לכהנים. וישראל אינם אלא מכשירין את 

. ע"ש. "כמו אשה בקדושין וגירושין ,המצוה
 (פרשת נשא אות וכן כתב בספר תורה תמימה 

 .עמוד רנ) הביאו בספר בית מתתיהו  ,קלז 
 קכח  (סימן לחן ומה ראה בערוך השדומהלך 

שיש מי שכתב  ,ודע" ,שכתב סעיף ד) 
שגם על הישראל יש מצות עשה שיתברך 

                                                
 לפסוק הלכות משו"ת מן השמים כו

קיימא דן ו, כיעך ספר זה ומפורסם הוויכוח שיש בין פוסקי הדורות האם ניתן לסמוך להלכה
(סדר כתב בספר שבולי הלקט . והנה ורדין'ש'דברי חלומות אינם מעלין ולא מ (סנהדרין ל ע"א)לן 

ואין אנו צריכין לחלומו של רבינו יעקב הצדיק ממרוייש זצ"ל [בעל שו"ת מן " ,ברכות סימן קנז)
השמים] ולא לפתרונו ששאל על ידי שאלת חלום וכו', ואין משגיחין בדברי חלומות דקיימא 

את מה שכתב בספר מנחת אשר פרשת וישב סוף  (ומדברי השבולי הלקט הנ"ל יש לדחות. "לן לא בשמים היא

והאריך בזה רבינו החיד"א בשם  .סימן נ שהדין דדברי חלומות לא נאמרו על שו"ת מן השמים. ע"ש דו"ק)
, וכן הגאון העצום רבי ראובן מרגליות בהקדמתו לשו"ת מן השמים (מערכת י אות רכד)הגדולים 

ים שפסקו להלכה על פי חלום, [וכמה יש וקיבץ ממאות פוסק ,האריך שם בבקיאות עצומה
לנו להצטער שלא זכה עם ישראל להכיר ולהוקיר את אותו גאון עולם], וכן בשו"ת יביע אומר 

, ובספר (חלק א סימן מ, ובסימן מא, חלק ד סימן ט אות ה, חלק יורה דעה סימן כו אות ו, חלק אורח חיים סימן קג)
 .    בעניין זההאריכו  (חלק א עמוד תפח)עין יצחק 

שפעמים רבות  ,ואפשר עוד לומר טעם חדש  מדוע לא ניתן לסמך להלכה על שו"ת מן השמים
שנשאל (סימן סא) ראה בשו"ת מן השמים  ,התשובה משתמעת לשני פנים, ואביא דוגמה

'והיה יום  ,וכתב (כ ע"ב)במחלוקת בעל המאור רבינו זרחיה הלוי, ורש"י במסכת ראש השנה 
י, או אם העיקר כאשר "ז, ולערב שאלתי אם יש לסמוך על הפירוש שפירש בהם רשב כא בתמו

מה זה מהרת למצוא בני, זרח בחושך אור לישרים'. ע"ש.  ,פירש הר"ר זרחיה זצ"ל. והשיבו
וניתן להסביר תשובה זו לכל צד [כן שמעתי מהגאון הנאמ"ן לפני שנים רבות, רק תלוי היכן 

שך, היינו שפירשו של רבינו זרחיה אינו הפירוש הנכון והוא מניחים את הפסיק] זרח בחו
 ,לחושך, אך פירוש רש"י אור לישרים, שרש"י אותיות ישר. או שניתן להסביר תשובה זו להפך

זרח לחושך אור לישרים היינו שרבינו זרחיה זרח אור אורו על הישרים, היינו על שיטת רש"י. 
שובה זו. וכזאת תמצא רבות בדברי שו"ת מן השמים ועוד עיין שם בהגהות מה שביאר עוד בת

שהתשובה מתפרשת ומשתמעת לכל צד כשלא ניתן להכריע, ואולי זה עוד סיבה שלא ניתן 
 להכריע ולפסוק הלכה מדבריו. ואכמ"ל.

ולאו דוקא  ,[שערי תשובה בשם ספר חרדים]
אלא כלומר חיוב  ,דהיכן מצינו מ"ע זו ,הוא

ואם אינו חושש  ,יש עליו להתברך מכהנים
 לזה הוה כבועט בברכותיו של הקדוש ברוך 

 .  "הוא וראוי לעונש 
 הדברים מפורשים בשו"ת מן שונראה 

ועוד שכתב, " (סימן לח) כוהשמים 
נסתפקנו על המקומות שיש שם כהנים 

ולא נהגו לברך  ,הראויים לברך ברכת כהנים
ושאלתי על זה אם  .אפילו פעם אחת בשנה

או אם יש לסמוך על  ,יש עבירה בדבר זה
רבינו יעקב שאומר שאין הכהנים מצווים 
לברך אלא אם כן ישראל אומרים להם. 
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דלכאורה הוא לא גרע מאשה וקטן. וצ"ע. 
ובעיקר דברי הרבבות אפרים עיין בשו"ת 

שחלק על דבריו.  (חלק ד סימן כא)אגרות משה 
ועוד שמעתי מידידי הגרי"ד כהן שליט"א 

דבבית כנסת שכולם  ,לתמוה על דבריו
הרי עם עניית  ,ותשדכהנים מברכים לעם שב

אמן דהטף והנשים הוא מעכב נאמר 
ם להם, ואולי הברכה לא חלה שמברכי

 (מצוה עליהם לפי מה שכתב המנחת חינוך 

 החרדים. וצ"ע.  בדעת שעח אות ד)  
 

 מי בכלל הברכה
 לומר סברא מחודשת, שהרי כל יתכן ויא. 

דים מאחורי הכהנים ומהסיבה שהע  
אינם בכלל הברכה, הוא לא מחמת שצורת 

, וכמו "פנים כנגד פנים"הברכה היא 
למעלה שרבים מהאחרונים סוברים שהזכרנו 

שאין זה מעכב, אלא הסיבה מפני הזלזול 
בברכה, היינו שהישראל אינו חפץ בברכת 
הכהנים, ולפי זה יצא שבמכשור של היום 
שניתן לקלוט את הברכה בשידור חי מבית 
הכנסת באופן שגם בבית הכנסת יודעים על 
התחברות הזו, לכאורה מי שלא יעשה כן גם 

 ,לא יהיה בכלל הברכה ,יה אנוסכשהוא יה
שהרי יש באפשרותו לעשות מעשה להראות 
שרצונו לקבל את הברכה. ומאידך אפשר 

שהרי לא מצינו בדברי הפוסקים  ,לומר
שהמתגורר בסמוך לבית הכנסת ונאנס 
מחמת חולי, ואין לו אפשרות לבוא לבית 
הכנסת שיפתח את חלונות ביתו לשמוע 

אינו עושה כן ולהתברך מפי הכהנים, וכש
 הרי הוא בכלל אלו שאין הברכה חשובה 

 בעיניהם. וצ"ע.  

 ראה שלפי דברי האחרונים הסוברים נאמנם 
ששבית הכנסת שכולה כהנים חובת  

ברכת כהנים אינה מהתורה, שאם יצטרפו 
באמצעות לברכתם באמצעות מצלמה זה כן 
יהיה מהתורה, שבע"כ הם סוברים שפנים 
כנגד פנים הוא מעכב בצורת הברכה, וגם 
 באמצעות מצלמת יש חסרון דפנים כנגד 

 פנים ועדיין ברכתם היא רק מדרבנן.  

 
 המורם מכל האמור

 נראה שיש ענין  ,צדדים שהזכרנוהומכל 
לראות את ברכת הכהנים באמצעות  

מצלמת אינטרנט ולענות אמן אחר ברכתם, 
במה דברים אמורים? באנוס שאינו יכול 
להגיע לבית הכנסת, למקום ברכת הכהנים, 
אך כשיכול להגיע לבית הכנסת ומחמת 
 עצלות ופינוק אינו מגיע, הוא אינו בכלל 

 ברכתם של כהנים.    
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 - ישאלה  -
 "שמירה" לחתן וכלה ביום החופה

במשך כל היום חתן וכלה יש מקור למה שנהגו בימינו לעשות "שמירה" ל האם
או שאין מקור לזה, משום לאחר השקיעה.  נעשית , כשהחופהשלפני החופה

 שכל הטעם שצריכים שמירה הוא משום שנמחלים עוונותיהם והשטן מקטרג, 
 א"כ הוא רק משעת החופה והלאה. 

 
 

 
 :כזטתשובות הלומדים לשאלה 

 נוסח השאלה:
חתן שמתחתן בליל נר ראשון של חנוכה, אם צריך לברך שהחיינו

 שמתחתן בלילה הראשון של חנוכה, והנה הוא נכנס לביתו רק אחרי החתונה  מי
בלילה, ואז יצטרך להדליק נרות, ולפני שהוא הולך לחתונה הוא עדיין סמוך על שלחן 

                                                
 סדר התשובות לפי זמן קבלתן במערכת. כז

  המדרש  בית 

 שאלות לעיון הלומדים

שאלה אקטואלית לעיון הלומדים, אשר  בס"דמידי חודש מובאת במסגרת מדור זה 
ישלחו את תשובותיהם כל אחד לפי מה שהעלה, ואת התשובות המובחרות נפרסם 

  בע"ה ובלנ"ד בגליונות הבאים.
התשובה שתכתב בצורה הטובה ביותר, ובעריכה מסודרת, תזכה את בעליה למנוי חצי 

 בלו זיכוי להמשך המנוי לעת שיגמר].[מנויים קיימים יקלקובץ בית יוסף.  גליונות) 6(שנתי 
כמו כן, ניתן לשלוח למערכת שאלות לעיון הלומדים, אשר אם יהיו ראויים, נפרסמם בע"ה ובלנ"ד במדור 

 זה בגליונות הבאים.

 
 :]חתשע"טבת  ה[עד לתאריך כלמדור זה, ניתן לשלוח למערכת  [וכן שאלות]תשובות 

 להבין ולהשכיל"][נא לציין "עבור ארגון ק. קרקע, ירושלים  14הרב בלוי  כתובת:
 maran.com-office@moreshet דוא"ל:: .)(לאחר השליחה נא לוודא טלפונית שהגיע 5034-704-15374 ::(מספר חדש!)  או בפקס
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 אביו ונמצא אצלו בעת ההדלקת נרות, השאלה היא אם כשיגיע לביתו בלילה יצטרך 
 לברך שהחיינו? 

  א:תשובה 
 הגאון מרן ם ששמענו ממורנו ה שניזהנה 

הראשון לציון רבי יצחק יוסף שליט"א  
שמרן רבי אבהו' זצוק"ל היה רגיל להורות 

שמתחתן בחנוכה פטור מלהדליק נרות שחתן 
משום שבשעת עיקר  ,חנוכה באותו ערב בביתו

החיוב עדיין הוא סמוך על שלחן הוריו. ע"כ. 
(חלק ח סימן וכיוצא בזה כתב בשו"ת שבט הלוי 

לענין מי שבשעת הדלקת נרות נמצא  קנח)
בביתו ועתיד לנסוע לחו"ל ולהשאר שם 

 ולפי זה  שעליו להדליק בביתו. ודו"ק. ,אח"כ
 מה שידליק אחר כך בביתו אינו אלא חומרא. 

 קום היה מקום לומר שעליו לברך מומכל 
שהחיינו כשחוזר ומדליק בבית החדש,  

וכמו שפסק כיוצא בזה מרן הראש"ל הגרע"י 
שאם אשתו  ,(חנוכה, עמוד קלח ס"ו)בחזון עובדיה 

הדליקה בביתו, והוא לא שמע הברכות, 
ונתבאר שם  .כשידליק למחרת יברך שהחיינו

הטעם, דאע"פ שהוא יצא ידי חובת ההדלקה 
אבל ידי חובת ההודאה לא יצא, וכמו שהביא 

שאף שנפטר  ,(ח"ד סימן סח)שם בשם שבט הלוי 
מחיוב ההדלקה ע"י אשתו, מ"מ הרי עליו 

כת שעשה נסים להודות לה' על הנס בבר
 ושהחיינו, שהם חובת הגוף ממש ולא מהני 

 בה שליחות. ע"ש. ודון מינה ואוקי באתרין. 
 יש לדחות, שהרי לא כתב מרן שאלא 

הראש"ל זצ"ל שיברך שהחיינו ושעשה  

נסים באותו יום שהדליקה עליו אשתו. ועל 
כרחך משום דחיישינן שלא נתקנו ברכות אלו 
אלא על שעת ההדלקה, וכמו שנתבאר בחזון 

, או על מי שאין קלח) -(חנוכה, עמ' קלז עובדיה 
מדליקין עליו בביתו, ודוקא בחצי שעה 

(חנוכה, ראשונה, וכמו שנתבאר בחזון עובדיה 

והשתא ניחא מה שלא  . ע"ש.קמא) -עמוד קלט 
 כתב מרן הראש"ל זצ"ל שהבעל יברך 

 שהחיינו ושעשה נסים באותו יום. ודו"ק. 
 ה גם החתן שחוזר ומדליק בביתו החדש זולפי 
לא יברך שהחיינו ושעשה נסים מהאי  

טעמא, כיון שמעיקר הדין יצא חובת הדלקת 
נרות בהדלקת אביו, משום שבאותה שעה לא 
נשא אשה עדיין, ונמצא שהיה סמוך על שלחן 
אביו. אבל למחרת כשמדליק בביתו בתורת 
חיוב גמור אין הכי נמי שיברך שהחיינו. שהרי 

 שה לא יצא ידי חובת ההודאה. וברכת שע
 נסים בודאי מברך בשעת ההדלקה. 

 דינא, שחתן המתחתן בחנוכה דמסקנא 
מעיקר הדין יוצא חובת הדלקת  

אביו, כיון שבאותה שעה היה סמוך על שלחן 
ן גם אם ירצה להחמיר להדליק כאביו, ול

אח"כ נרות חנוכה בביתו החדש, לא יברך 
שהחיינו ושעשה נסים, כיון שלא נתקנו לברך 
ברכות אלו על עיצומו של יום אלא על מעשה 
הדלקה של חיוב, ורק למחרת כשמדליק 
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 שעדיין מוטלת  בביתו יברך גם שהחיינו כיון 
 כנלע"ד. עליו חובת ההודאה. 

 , אליהו עזריאל
 אלעד

 

  ב:תשובה 
 שאלה שנשאלה אודות חתן ביום הבדבר 
וא"כ  ,נישואיו שחלים ביום א דחנוכה 

ואחר  ',ועזר לו השם לקנות דירה משלו וכד
החתונה מתהלך לדירתו החדשה ואינו נשאר 
 בבית הוריו. האם צריך ויכול וחייב לברך 

 שהחיינו על הדלקת נרות חנוכה? 
 דעתי מאיפה פשוט להאי רבנן לומר יולא 

 ,שיהיה חייב בכלל להדליק ובלי ברכה 
דמאי חייבו ליה להדליק לאותו חתן. ובגוף 

 הוא מרצונו רוצה להדליק,דהשאלה נראה 
וא"כ מסתפק האם לברך שהחיינו, נראה 

ויש מה  ,קצר בדבריםאלנטות כך, ואני 
 ע"כ נקצר בדיוק  ,אין הזמן נותןאך  להאריך

 ד."על הנקודה בס 
 דעת דכיון דיש את  י בזה הוא,לוהנראה 

סימן תרעו (א "ומביאו המג ח"הב 
 ),א"סימן תרעו ס(ח "וכן דעת הפר), ב"סק

פ "אעד "ל, דס)ה"סק(אליה רבה בועיין 
רכה ברכת שהחיינו כשהדליקה ישאשתו ב

אין אשתו פוטרת אלא  ,נרות בלילה הראשון
את ביתו מחיוב הדלקת נרות ולא מגופו שלא 

מי שהיה , ח"הפר כ' וכן. ונבירך ברכת שהחיי
או  ,עליו אשתו בתוך ביתובספינה והדליקה 

 ע צריך "לכו ,שעשה שליח להדליק לבני ביתו
 ש."ע .לברך שהחיינו כשידליק נרות 

 דאף שנפטר מחיוב  ,ראה כדבריהםנוכן 
מ הכי "מ ,בהדלקה ע"י הדלקת אשתו 

עליו להודות לה' על הנס שעשה נסים 
 ושהחיינו שהם חובת הגוף ממש ולא מהני 

 ביה שליחות. 

 באביו מברך  אפי'א הד ,לנידון דידןל "יוא"כ 
 ז "עליו מדין סמוך, וכאשתו עליו, בכ 

 שהחיינו במצב כזה יהיה אפשר לברך. 

  א הוי ספק ספיקאדה ,ש לומר כךיוביותר 
סוברים שמברך על הדשמא הלכה כ 

הראיה שעשה נסים ושהחיינו אפילו 
דעת ושמא יש לומר כ .שמדליקים עליו בביתו

שאפילו לחולקים כשידליק צריך  ,הפרי חדש
ואם כן פשוט שהכא ידליק  .לברך שהחיינו

 אבל שהחיינו כן יברך ", להדליק" תבלי ברכ
 דהוא הדליק. 

 שבשהחיינו  )סימן תקה(ש "הריב הגאוןלוביותר 
ואם כן  .לא אמרינן ספק ברכות להקל 

 פשוט הוא דיש לאותו חתן ששב משמחתו 
 לברך שהחיינו. 

 נראה לומר  ,במקצת הזמן שיש עיוןהואחר 
אף שודאי נראה ו ,י הצעות אחרותתש 

 בכל זאת יש לפטור את הדברים  ,כדלעיל
 באופן אחר. 
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  ,הרי ודאי שהולך ומתפלל ערבית .ארך ד
 וידליק הוא שם  ,מדליקים בבית הכנסתו  

 ויצא ידי חובת השהחיינו. ויברך 
 משום פירסומי ניסא יהיה דל "דהרי י .בדרך 

ועל  ,מותר להדליק נרות חנוכה בחתונה 
ברכת בויצא  כן אם כן נראה שידליק שם.

 אפרים  רבבות   ת"שוב  ועיין  .ק"ודו .שהחיינו
 

 מאוד להכא.  היטבק "ודו .)סי' תי אות ה( ו"ח  
  .שם ותצליחו בכל מעשה ידיכם אמןהיתן 

 תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. 
 שם נצליח להפיל את כל אויבי הובעזרת 

 אמן. .ז"התורה ואין השם יצליח בעדם. וכא 
 אהרן משה מלכא 
 קריית גת 

 תשובה ג:
 "קובץ בית יוסף"ערכת מלכב' 

 הגדולה והתפארת יעטה לארגון והברכה 
 "להבין ולהשכיל"החשוב והנעלה  

אשר ברשותכם  ,""בית יוסףובמיוחד לירחון 
אשר מעבר לזיכוי הרבים הכביר, המעלה בזה 
שממשיכים את מורשתו ודרכו של מרן 
זצוק"ל בלבד ללא פניות ופשרות. ובנו של 

לישראל  מרן, מע"כ מרן הראש"ל והרה"ר
רבינו יצחק יוסף שליט"א הוא ממשיך דרכו 
כמ"ש מרן זיע"א בהקדמתו לעין יצחק, שבנו 

הגר"י שליט"א הוא ממשיך דרכו בהלכה  ןמר
 וכ"ש בהשקפה. הדור זקוק לזה נגד הבלבול 

 ודי בזה. .שיש היום 
 נשאלה השאלה  ,"בית המדרש"דור מלגבי 

חתן ביום הראשון של חנוכה כשחוזר ב 
 האם צריך לברך שהחיינו או  ,לביתו החדש

 לא. 
 השיב על זה. ולפני חוות דעתי בזה לבאתי 

משיכו תהנני לברכם ברכת הדיוט ש 
להפיץ את תורתו של מרן שליט"א בכל קצוות 
תבל. תורתו תורת אמת כאשר יראו עם ישראל 

 גאולת  בקרוב. ויזכו לבשר בקובץ זה על
 אמן.  .משיח צדקנו 

 שובתי בעזה"י.תוזה 
  ,השיב ולא באתי לפסוק הלכהלהנני 
ת"ח שלא הגיע להוראה  ,וכאומרם 

 ומורה נחשב למחריבי העולם. רק באתי לחוות 
 דעתי בזה בעז"ה וזה החלי. 

 ראה לתלות זאת בחקירה המפורסמת האם נ א.
חובה על הגברא או חובה  הואנר חנוכה  

כבר  ,על הבית, דאת"ל דהוי חובה על הגברא
וגם  ),כא:(תוס' היצא יד"ח ע"י אביו לשיטת 

יק בעצמו, כבר שלא הדל )שם(לשי' הרמב"ם 
ולא שייך לברך שהחיינו.  ,החובה ממנו הפקע

שלא  ,משל למי שניענע ד מינים ללא שהחיינו
 שכבר פקע חובתו ועל מה שובכ, שייך לברך 

 תחול הברכה. 
 וי חובה על הבית, אזי כעת בהגיעו הואם 

לביתו החדש נוצר חיוב חדש שלא היה  
קודם, ובזה יש עוד לחקור בעוד חקירה 
מפורסמת, איש הנעשה בר חיובא באמצע זמן 

האם מכיוון שמעיקרא היה פטור  ,קיום מצווה
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או שעדיין שייך לקיים המצווה  ,מצוותו הפקע
כדחזי' בקטן שהגדיל הן בספירת  ,בברכה

 זה העומר והן לגבי ברכת התורה שעמדו ב
 לקיים המצווה. גדולי האחרונים האם יכול 

 ובראשונה נדון בחקירה האם נר ובראש 
חנוכה חובה על הגברא או על הבית,  

ובספר  )שבת כא(וכמו שעמדו בזה בספר פנ"י 
 )ע' עז ,חנוכה(ובחזו"ע  )סי' נו(זכרון שמואל 

. ועוד יש )חנוכה החדש בקונטרס אחרון סי' ג(ובילקו"י 
 לדון, הנעשה בר חיובא באמצע זמן קיום 

 המצווה האם חייב. 

 ת"ר מצוות  ,)כא:(להוכיח מלשון הגמ'  יןאב. 
די"ל  ,שחובה על הבית ביתוחנוכה נר איש ו 

 וה"ה שאין .אגב אורחיה תני ליה ולאו דווקא
דאגב אורחיה תני  ,)שם(לדייק מדברי הרמב"ם 

 )עמ' קלג(ועוד דחה בספר פסקי משה  .ליה
  ,שלנקוט דהוי חובת הבית הוי חידוש

 ע"ש. .ובעי' לכתוב כך להדיא 

 הרואה  ,אמר רב יהודה ),כג(שבת גמ' בוהנה 
וברש"י שם מפרש  .נר חנוכה צריך לברך 

העובר בשוק ורואה באחד . הרואה "ל,וז
נו יצחק יומצאתי בשם רב ,החצרות נר דולק

דלא  ,נו יעקבישאמר משום רבבן יהודה 
הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא הדליק בביתו 
עדיין או ליושב בספינה. עכ"ל רש"י. ומבואר 
 .להדיא שיושב בספינה פטור מנר חנוכה

ובהכרח שרש"י למד שנר חנוכה זה חובה על 
 ומשום הכי בספינה פטור דלא הוי בגדר  ,הבית

 בית. 

 רש"י איירי היכא ד ,רצו לדחות ראיה זושויש 
ולעולם הוי  ,שמינה שליח להדליק בביתו 

דא"כ אמאי מברך ברכת  ,חובת גברא. וזה אינו
הרי כבר פקע החיוב ויצא יד"ח. א"כ  ,הראיה

בע"כ שזה שמברך ברכת הראיה ודאי שלא 
ולא יצא ידי חובת המצווה. ועצם  ,מינה שליח

 ,זה שפטור בספינה ודאי מוכח דהוי חובת בית
 היושה בספינה פטור. גם הרא"ש כתב  ולכן

 איירי בספינה כשיטת רש"י.דבפשט הגמ'  
  אפשר לדחות שבאמתד ,ראיה ין זואועדיין 

, בספינה חייב להדליק שזה חובת גברא 
ולעולם הוי חובת גברא ולא חובת בית. 
ובטעם שמברך ברכת הראיה ולא מדליק 

אפשר להעמיד שאותה ספינה היתה  ,בספינה
פן שלא ידלק למשך ופרוצה לרוחות הים בא

ופטור דאנוס רחמנא פטריה.  ,מחצית השעה
 אבל לעולם בספינה שיש שם חדר צריך 

 דהוי חובה על הגברא. ,להדליק 
 אדם שנוסע ב )סי' קמו(מהרש"ם הוכ"כ 

האם צריך  ,בחנוכה כל הלילה ברכבת 
שחייב  ,להדליק נ"ח או שפטור. והשיב

כביתו. וגם אם זה חובת בית חייב  דחשיב
והרי רכבת זה בית  ,להדליק. ושם הקשה

 , והסביר שבחנוכה א"צ בית קבע ,שאינו קבוע
 שהעיקר הוא פרסומי ניסא. 

 קשה שם שמדברי רש"י הנ"ל משמע הועוד 
 ,שנוסע בספינה פטור דהוי חובת גברא 
שם הוא דחה דאלא  .ה"ה ברכבת חייב א"כ

שרש"י והרא"ש דברו על זמנם שהספינות היו 
פתוחות ללק קירוי והרוח מנשבת ואינם בגדר 
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לכן רש"י פטר ספינה. אבל בספינות של  ,בית
ימינו או רכבות דרוצים להדליק בזה נחשב 
  כמו בית. וא"כ יש לנו צד שלישי בחקירה

 דהוי חובת בית אפילו ארעי. 
 וכבי יצחק העיד שהמנהג להדליק כובשו"ת 

 או שס"ל כמהרש"ם. ,ברכבת דהוי חובת גברא 
 וחזרנו לחקירה האם  ,כל זה אין ראיהמא"כ 

 חובתו על הגברא או על הבית.נר חנוכה  
  ,אדמו"ר מגור]האיה של השפת אמת [ריש 

הרב משה וספר גליא מסכת, וכן ב 
רוצים שפיינשטיין בספרו דרכי משה ועוד, 

 ,)שבת כג( דאמרינן בגמראלהוכיח מאכסנאי, 
אמר  .אכסנאי חייב בנר חנוכה ,אמר רב ששת

מריש כי הוינא בי רב משתתפינא  ,רבי זירא
סנאי כשא ,וכן נפסק להלכה בש"ע .בפרטי

' אם זה חובת וצריך להישתתף בפרוטה. ולכא
נר  בבית הרי יש ,בית למה צריך להשתתף

ומוכח דהוי חובת גברא.  ,חנוכה ויצא יד"ח
דדלמא מה שמשתתף הוא  ,ודחה השפת אמת

 בכדי לקיים מצוות בממונו ולעולם החובה על 
 הבית. 

 הר"ן כתב מה שמ זאת חה השפת אמתדעוד 
מפורש שמדינא לא יוצא בלי שיתוף ב 

ולא רק כדי לקיים מצווה בממונו, וא"כ מוכח 
 וזה חובת  ,יוצא בהדלקה של בעל הבית שלא 

 גברא. 
 שיטת הר"ן שמצוות הדלקת נר חנוכה שנמצא 

 זהו חובת גברא. 
  ,חנוכה נר איש וביתו ,תנו רבנן ,)כא:(בגמ' 

והמהדרין  ,והמהדרין נר לכל אחד ואחד 

מן המהדרין צריך שכל אחד ידליק וגם יהיה 
שזה חוזר על  ,מוסיף והולך. שיטת התוס'

עיקר הדין ובכך הימים ניכרים, כי אם כל אחד 
ידליק נר ויהיה מוסיף והולך אין היכר לאיזה 
 ,יום הדליק אם הדליקו עשר או עשרים נרות

אלא המהדרין מן המהדרין חוזר לעיקר הדין 
 וכתב הרמב"ם  .נפסק בש"ע וכך .וכך יש היכר
 שכך מנהג הספרדים. 

 המהדרין  שהמהדרין מןולק וסובר חהרמב"ם 
ואם יש עשרה  ,חוזר על המהדרין 

 עשר נרות  ביום הראשון ידליקו  ,בני אדם בבית
 הלאה.כן וביום השני עשרים נרות ו 

 תוס' והרמב"ם המחלוקת באר את לוניתן 
בחקירה שלנו. הרמב"ם סובר שיש  

חובה על כל אדם, ומכיון שכן בעה"ב לא 
וכל אחד מדליק.  מתכוון לפטור את בני הבית

לכן כאשר יש  ,והתוס' סוברים שזה חובת בית
נר אחד בבית כולם יצאו יד"ח. ולפ"ז מה 
שהר"ן כתב שצריך להשתתף בפרוטות הוי 
מעיקר הדין זה כמו דעת הרמב"ם. אבל תוס' 

אלא צריך  ,שאין חובה מעיקר הדין סוברים
 להשתתף כדי שיקיים את המצווה בגופו דהוי 

 חובת בית. 
 למה תקנו  ,שהקשו )מו(סוכה בתוס' ה הכ"ו

בחנוכה ברכת הראיה ולא תקנו על לולב  
שבחנוכה מפני חביבות  ,ותרצו .וסוכה

שתקנו ברכת הראיה  ,המצווה וכו', עוד תרצו
למי שאין לו בית. מוכח מתוס' שמי שאין לו 

 כי מצוות ההדלקה  להדליק נרות,בית פטור מ
 היא על הבית. 
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 אמר שרב יהודה  ,כתב )שבת כג(הרשב"א 
שהרואה נר חנוכה צריך לברך  

מסתברא שמדובר שלא הולך להדליק בהמשך 
 וגם בביתו לא מדליקים רק  ,אותו הלילה

 בכה"ג מברך. 

 חולק וסובר שאפי' מדליקים עליו הרמב"ם 
בביתו יכול לברך ברכת הראיה.  

נחלקו הרשב"א והרמב"ם אדם שלא נמצא 
 בביתו ומדליקים עליו בביתו, האם יברך ברכת 

 הראיה. להרמב"ם יברך ולהרשב"א לא יברך. 

  מחלוקתם י"ל שנחלקו בחקירה שלנו.ביאור ב
 שההדלקה היאשהרמב"ם לשיטתו  

בביתו  ו עליואע"פ שהדליק לכן  ,חובת גברא
אינו יוצא ידי חובה מכיוון שהחובה עליו א"א 
להוציאו יד"ח אא"כ מינה שליח שידליק 
 עבורו, אבל הדלקה בסתם בביתו לא יצא 

 יד"ח, לכן יכול לברך ברכת הראיה. 

 סובר כהתוס' שזה חובת בית. לכן והרשב"א 
מכיוון שהדליקו עליו בביתו כבר  

ברכת  יצא ידי חובת המצווה ולא יוכל לברך
 הראיה. ובעל העיטור ג"כ סובר כרש"י 

 והרשב"א. 

 שביארנו בשיטת הרמב"ם שסובר שנר מה 
יש שתי ראיות  ,חנוכה זהו חובת גברא 

לכך מהנ"ל. זה לא ברור בדעת, שאח"כ 
הרמב"ם כתב, מצוות נר חנוכה שיהיה כל בית 
ובית. משמע שזה חובה על הבית, ואפשר 

 משיטת  וגם לדחות ששיגרא דלישנא נקט.
 וק"ל. .הר"ן אין כל ראיה 

  ,שנר חנוכה חובת בית ,מכל האמורהמורם 
ומי שנמצא ברכבת וספינה שבגדר  

בספינת דגים  הוא ואם ,בית צריך להדליק
 וכן החיילים שבצבא  ,שלא בגדר בית פטור

 שלא במקום מקורה פטורים. 
 הרב פיינשטיין, הרב שלמה זלמן  וסקפוכן 
, המהרש"ם, ציץ אליעזר, ועוד אויירבך 

ע"פ התוס', הרשב"א, העיטור, הר"ן ועוד 
הרבה ראשונים. ואנן אמרי כיוון שבדעת 
הרמב"ם והר"ן לא ברור דעתם בזה, אני אומר 
 שסברו כשאר הראשונים ולא להוסיף סתם 

 מחלוקת בלי הכרח. 
 ספר פסקי משה שנקט דהוי חובת בויעוין 

חובת בית דהרי מה שאמרינן ד ,גברא 
כ"כ גם התוס' רא"ש בסוכה, ובארחות חיים 
ובכל בו. והכל בו דייק מדאמרינן בגמ' "נר 

 כך  ,איש וביתו" משמע שזה חובה על הבית
 דיייקו גדולי האחרונים. 

 ליעזר מביא את הרב משה לוי, וגם אהציץ 
בפסקי משה כתבו לחדש שלפי כל  

ומי שאין לו בית  ,זה חובת גברא הראשונים
התוס' ותוס' הרא"ש מה שיכול להדליק. ו

בסוכה כתבו שתיקנו ברכת הראיה דווקא למי 
אין הפשט שאם אין לו בית אין  ,שאין לו בית

אלא אם אין בית בדרך כלל קשה לו  ,חיוב
לכן יברך ברכת  ,למצוא פינה ברחוב להדליק

ולעולם סוברים הראשונים הנ"ל דהוי  ,הראיה
ע"ש. ודחה את  .רא. והוכיח כן עודחובת גב

דברי הט"ז ושאר האחרונים, מכיוון שזהו 
חידוש למה כל הראשונים הזכירו בכזה רמז 
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ולא כתבו את פסקם מפורש, הרי אין לזה שום 
 הוי  "וביתו"ומה שכתוב  ,מקום בדברי הגמ'

 ואין לחדש כן משום דיוק כזה. .רמז בעלמא 
 ש שפרשו שברכת הראיה "ש"י והרארומדברי 

ופירש דבריהם  ,אייירי לנמצא בספינה 
לפי ספ' מעשה הגאונים שברכת הראיה נתקנה 
למי שנמצא בספינה ואין לו נר. משמע שאם 

וא"כ  ,ואפילו בספינה ,להדליק יש לו נר צריך
כך משמע גם מהרא"ש שאם יש נר בספינה 
 צריך להדליק. וכך כתב בספר הפרדס שנמצא 

 כ"כ רבי יונתן מלוניל.. וואין נר בספינה 
 ס"ל  גאונים רש"י והרא"ש והתוס',הוא"כ 

, כן דיייק הרב משה הוי חובת גבראד 
אפשר ד לכאורה, ודבר זה לא מוכרח לוי,

לדייק מהראשונים כמו הט"ז והציץ אליעזר 
שצריך בית. והרב הלוי שפירש דהוי חובת 
 גברא בזה המהרש"ם עושה פשרה שלכ"ע
בעינן בית, רק סגי בבית עראיו א"כ זה מח' 

ויש ג' שיטות: רוב  .אחרונים בדברי הראשונים
האחרונים, הט"ז הרב פיינשטיין הרב שלמה 
זלמן אויירבך הציץ אליעזר סוברים דהוי חובת 
בית לפי כל הראשונים. לדעת הרב משה לוי 
כל הראשונים ס"ל דהוי חובת גברא. 

 ,ע צריך בית"ווהמהרש"ם עשה פשרה שלכ
ולהלכה כיוון שזה  .סגי בית עראידאלא 

שספק ברכות  ,מחלוקת מדליק בלי ברכה
להקל. ולכן מי שנמצא ברכבת, ספינה מטוס, 
או אותם חיילים שבלי בית מדליקים בלא 

 למרות שהסברא הפשוטה כדברי רוב  ,ברכה
 האחרונים, בספק ברכות חיישינן טפי. 

 כה זה חובת שנר חנו ,מורם מכל האמורהג. 
בית. ואף שמרן חשש לומר דהוי חובת  

גברא, כל זה לענין ברכה דחיישינן טפי 
 כדקיי"ל סב"ל נגד מרן מפני חשש האיסור של 

 ולעולם הוי חובת בית. ,"לא תשא" כידוע 

 ידנו לדון בחקירה המפורסמת, בועתה 
 הנעשה בר חיובא באמצע זמן קיום  

 מצווה האם חשיב בר חיובא. 

 ן לגבי קטן שהגדיל בכל האופנים דמרן 
ותשובתו האחרונה מובאת  ,ביבי"א ועוד 

. ופשוט )יו"ט ע' רכא והלאה(בחזון עובדיה 
לפני  זאתשנחשב בר חיובא וגם כאשר עשה 

מצווה  העושה ,)כח(כן כמ"ש בגמ' ראש השנה 
וכן נפסק ברמב"ם  .בזמן פיטורו כמאן דליתא

ולכן , )סי' תעה(בש"ע ו )פרק ו מהל' חמץ ומצה ה"ג(
הכא דהוי חובת בית למרות שיצא לפני כן, 
אולם השתא בא לו חיוב חדש על הבית ומה 
שנעשה קודם כליתא דמי. ודמי לפסק מרן 
לגבי קטן בק"ש שקרא והגדיל שחייב לחזור 

כיון שכעת הוא בר  ,א למרות שיצא י"חוולקר
 חיובא מה שעשה לעיל כמאן דליתא ע"פ 

 .)שם עמ' רכו(טב בחזו"ע יועיין ה הנ"ל.הגמ'  

 הקשות שיצא י"ח בתחילת הלילה לואין 
וסליק ליה החיוב דזה אינו, משל לאנוס  

שיכול להדליק רק אחר חצות, ודאי שידליק 
 ואין לחלק שבאונס לא סליק ליה לחיובא, 

 דהכא נמי לגבי חיוב הבית לא סליק. 
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 מעתי שפסק מרן הראש"ל שליט"א שוכן 
לאדם שנמצא במלון שאין להדליק בלובי  

דלא הוי כלל בגדר בית. ורק אני מסתפק אי 
אמרינן סב"ל דשמא חובת גברא היא, והנראה 
לי דלא אמרי' סב"ל כיוון שהספק אם הוי בר 
חיובא על עצם המצווה והברכה ניגררת אחרי 

  .דבכי האי גוונא לא אמרי' סב"ל כידוע ,החיוב
 .)כללים(חק וכ"כ בעין יצ .ופשוט 

 וצריך את פסק  ,ראה שלהלכה יכול לברךנלכן 
 ל שליט"א בזה. "מרן הראש 

 איתמר שניאור 
 גבעת שאול, ירושלים

 

 תשובה ד:
 ובץ בית יוסף.קלכבוד 
 שאלה חתן הסמוך על שלחן אביו הבענין 

 ונמצא אצלו בעת הדלקת נרות בלילה  
 הראשון, האם יצטרך לברך "שהחיינו" בביתו. 

 חלקו הראשונים האם ברכת שהחיינו נהנה 
נתקן על הדלקת הנרות דוקא או על  

(סי' עיצומו של היום שהגיע. וכמ"ש הרוקח 

שאין לברך זמן אלא על הגוף של מצוה  שעא)
ומי כמו הדלקה בחנוכה. וקריאת המגילה פרס

ניסא על כן מברך שהחיינו. עכת"ד. ומשמע 
שברכת שהחיינו נתקנה על עצמו של היום 

ועוד  (שבת כג.)שהגיע. וכן משמע במאירי 
(הל' חנוכה אות ראשונים. ומלשון הריא"ז בפסקיו 

מתבאר שברכת שהחיינו נתקן על הדלקת  טז)
הנרות שכתב "ומי שלא יברך ביום ראשון 

בשאר ימים כל שעה מברך שהחיינו ביום או 
שהוא מדליק תחלה או שהוא רואה תחילה. 

(סי' עכ"ל. ולענין השאלה, ידוע מחלוקת הב"ח 

האם חיוב נר חנוכה  (שם סק"ב)והמג"א  תרעז)
, (שיטת הב"ח)הוא גם על ביתו וגם על גם גופו 

או שחיוב נר חנוכה הוא נר איש וביתו ויוצא 
יתו ידי חובה בהדלקה שמדליקין עליו בתוך ב

. ולכן החתן שיצא ידי חובה (שיטת המג"א)
בברכת שהחיינו בהדלקה שהדליקו בתוך 
ביתו, אין לו לברך ברכת שהחיינו אלא א"כ 
על עצם עיצומו של היום, ולברך על חובת 
 היום ולא על ההדלקת הנרות אמרינן ספק 

 ואכמ"ל. (וישב יא)ברכות להקל וכמ"ש הבא"ח  
 ראה לחדש בס"ד שהחתן מברך נומ"מ 

(וכמ"ש מרן החיד"א שהחיינו מתחת לחופה  

על הטלית ומכוין  בברכי יוסף או"ח סי' ח סק"ה)
להוציא כל הבגדים והכלה, ויכוין עוד על 
 עיצומו של היום שהגיע כיון שיצא בהדלקה 

 שבבית. וצ"ע לדינא.  
 , מ. ט. אוליאל
 אשדוד

 

 תשובה ה:
 תן שמתחתן בנר א' של חנוכה לאחר חבדין 

 צה"כ. האם כשמדליק בביתו בלילה  
 יברך ברכת "שהחיינו" או לא?  

 מו"ר הרב יצחק יוסף שליט"א לראיתי 
 (מהדורת תשע"ג עמ' תקו)בילקו"י חנוכה  

גבי חתן שמתחתן בחנוכה, ושם הביא את 



 וסףי     ד נה"ח | ששעת טבת|  במ ליוןג ית    בב
 

 קכ

בשם  כתבש (פט"ו ס"ד)הספר בית חתנים 
הגרשי"א בחתן שחל יום חופתו באחד מימי 

אם החופה נערכת בשעות הלילה  ,חנוכה
אותו החתן פטור מלהדליק נרות חנוכה ב

לילה בבית מגורם החדש, מאחר שבשעת ה
ויצא  ,עדיין היה סמוך על שלחן אביוצה"כ 

יד"ח בהדלקת הנרות שבבית אביו. אך 
כשהחופה נערכה בשעות היום והיינו קודם 
שקיעת החמה, החתן חייב להדליק נרות 
חנוכה בבית מגורם החדש. ועוד הביא בשם 
הרב אול"צ שאם קשה לו לחתן ללכת לביתו 
בשעת שמחת החתונה, יעשה שליח שידליק 

 (פרק טו סעיף ס)בספר נישואין כהלכתן בשבילו. ו
הביא בשם הגרש"ז אוירבך שהורה שהחתן 
והכלה ילכו אחר החופה קודם סעודת 

ושם יאכלו  ,הנישואין לבית מגורם החדש
ולאחמ"כ  ,סעודה קלה כדי לקבוע דירתם

ושוב יכולים לחזור  ,ילדיק החתן נרות חנוכה
לבית חתונתם. ע"ש. עכ"ל. ומשמע מדבריו 

מתחתן אחר צה"כ יוצא בהדלקת נ"ח שאם 
 שבבית אביו. וא"כ לא יברך שהחיינו כיון 

 שנפטר בברכת אביו. 
 ראה לומר שצריך לחזור ולברך ברכת נאבל 
שהחיינו, דהנה נחלקו הפוסקים אם  

באופן שאשתו ברכה ביום הראשון שהחיינו, 
אם בעלה יכול לברך למחרת שהחיינו. או 

שנפטר בהדלקת  שדין ברכה זו כשאר ברכות
שיכול לברך  (סי' תרעו)אשתו. שדעת הב"ח 

(שם . והא"ר (שם ס"א)שהחיינו וכן דעת הפר"ח 

, (סי' תרעו). והאשל אברהם מבוטשאטש סק"ה)

. וכ"כ בספר אשרי האיש ח"ג (שם)ובבגדי ישע 
שאם לא הדליק נרות ביום הראשון  ,(עמ' רנז)

אלא אשתו הדליקה עליו או ב"ב, ובימים 
יש ענין שיברך על פרי  ,שאח"כ בא להדליק

חדש שהחיינו, ואם אין לו פרי חדש יברך 
 שהחיינו על עצם ההדלקה, וזה אפי' ביום 

 האחרון. ע"כ. 
 עת המג"א שאינו יכול לברך שהחיינו. דאבל 

, ומהר"ם ה"ט אות ב)(שכנה"ג הגוע"ע כנה"ג  
, (סי' פו). ובשו"ת מעט מים עו)-(סי' עהפרובינצאל 

 (סי' , וכ"כ במהרי"ל (סי' נג)ובשו"ת אם לבינה 

 .קנז) 
 שדוקא  ,דברי הב"ח שמברךבוהביאור 
ממצות נר חנוכה יכולה אשתו  

לפוטרו אבל מברכת שהחיינו כיון שאינו עומד 
שם ולא שייך בו שומע כעונה, אינו נפטר מזה. 
ויצטרך לברך בשעת הדלקת ליל שני והלאה. 

(מהדורא ע"כ. וכ"כ באשל אברהם מבוטשאטש 

(סי' . וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ד תנינא סי' תרעו)

ופו לממונו ר"ל דמ"ש הב"ח לחלק בין ג ,סה)
שבמצוות הדלקת נר חנוכה יש בה ב גדרים, 
חדא, מצות ההלדקה ממונו ובמקומו בביתו 
מקום החיוב ובזה המצוה עיקר ולא הברכה 
וכו'. והוא ככל מצוות שבתורה שאם קיים 
המצוה ולא בירך עליה ברכת המצוה דיצא 
י"ח. וא"כ כשמדליק עליו בביתו ממונו 

בר נפטר מחיוב ובמקומו הראוי בביתו כ
ההלדקה ולא נשאר עליו חיוב לא בממונו ולא 
בגופו וכו'. ושנית יש עליו חיוב להודות על 
הנס בברכת הודאה שעשה נסים, ובליל א' 
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שהחיינו ובזה לא שייך להוציאו דמ"מ לא 
הודה בעצמו והוא חובת הגוף ממש ולא אהני 

משא"כ ההלדקה דמהני שליחות.  ,בו שליחות
שאם אשתו  ,בשו"ת שואל ונשאלעכ"ל. וכ"כ 

הדליקה עליו בליל א יברך שהחיינו בליל ב. 
 ומדמה את זה לאדם ששכח ביום הראשון 

 שמברך ביום השני. ע"ש. 

  (מהדורת תשמ"ח עמ' רכח)ילקו"י מועדים בוהנה 
כתב לחוש לסב"ל. וזה ע"פ מה  

 (חאו"ח סיק נ אות ד)שנתבאר בשו"ת יבי"א ח"ד 
 אבל  שהחיינו.  בברכת  גם  שיש לחוש לסב"ל

כתב מרן שיברך שהחיינו  (עמ' קלח)בחזו"ע 
בליל שני. וע"ש שיש כאן ספק ספיקא שמא 
ההלכה כהסוברים שמברך על הראיה שהחיינו 
ועל הנסים, ואפי' מדליקים עליו בביתו. ושמא 
כמו שכתב הפר"ח שאפי' להחולקים כשילדיק 

רכת צריך לברך גם שהחיינו. וכ"ש שי"א שבב
שהחיינו לא אמרינן סב"ל. וכן פסק הגר"י 

. (תשע"ג עמ' תמד)יוסף שליט"א בהלכות חנוכה 
 ע"ש. וא"כ חתן שמגיע לביתו ידליק מדין 

 חיוב הבית, ויברך רק ברכת שהחיינו. 
 אביחי ע.

 ברק-בני
 

  תשובה ו:
 . מדור הנפלא "בית המדרש"הלכבוד 
 שאלה גבי חתן שמתחתן בנר ראשון הבעניין 
של חנוכה, כשמדליק בלילה בביתו  

אחרי החתונה האם צריך לחזור ולברך 
 "שהחיינו", שלכאורה כיון שלפני שהתחתן 

 יצא בברכת אביו באותו לילה. 
 ומר שדין זה דומה לדין ציבור בבית לנראה 

הכנסת, שאע"פ ששומעים את הברכות  
מפי הש"צ, בכל זאת חוזרים ומברכים בביתם, 
כמו שכתב מורנו הרב זיע"א בחזו"ע חנוכה 

, (הלכות מצוות הדלקת נרות חנוכה, הלכה יד בהערה)
', שכיון שהביא דברי ספר ברכת הבית שכ

שיש אומרים שמצוות לא צריכות כוונה, בפרט 
מצוות דרבנן, לכן צריך לפרש שלא לצאת 

(וכן יד"ח מהברכות ששומעים מהשליח צבור 

, וכ' מורנו הרב זיע"א הוא בברכת ספירת העומר)
שאין צורך לפרש בפה, אלא כיון שעתידים 
ודעתם להדליק בביתם, הוי כאילו כיוונו 

 בשמיעתן מהשליח  בפירוש שלא לצאת
 ציבור. עכ"ד. 

 ומר דה"ה גבי נ"ד, שכיון שהחתן לונראה 
 עתיד להדליק בביתו בערב הוי כאילו  

 מתכוין שלא לצאת בברכת אביו.  
 ראה שאין נדון זה דומה לנ"ד, נאמנם 

שבהדלקת הנרות בביהכ"נ, יש לכל  
אחד חיוב של פרסום הנס בביתו, וגם אם יצא 
יד"ח בברכות יהיה חייב להדליק בביתו משום 
פרסום הנס, אבל לעניין חתן שיוצא ידי חובה 
בהדלקת אביו, נפטר כבר מחיוב הדלקת 
הנרות לגמרי. ולא יועיל אם יכוין שלא לצאת 

ים שהביא בהדלקת אביו, דהוי מחלוקת אחרונ
, (הלכה א בהערה)מורנו הרב זיע"א בדין אכסנאי 

אם אשתו מדלקת עליו, אם יכול לחזור ולברך 
שהחיינו. שדעת מהרש"ל, שאפילו שאינו 
רוצה לצאת בהדלקת אשתו שמדלקת עליו 
בביתו, לא כל הימנו ואינו רשאי לברך. וכן 
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(תרומת  פסק הפר"ח וז"ל, יש מן האחרונים

שאינו רוצה לצאת יד"ח שכתבו שמי  הדשן)
בהדלקת אשתו, יכול להדליק בברכה. 
דממילא חל חיוב עליו. וטעות הוא בידם. 
עכ"ל. אבל הט"ז כתב, שדברי התרומת הדשן 
נכונים, שמכוין שלא לצאת בהדלקת אשתו, 
 שהרי צריך דעת שומע ומשמיע, ואין שום 

 איסור לברך. והביא ראיה מהש"ע. ע"ש.  
 ת נדוננו לדין אדם ראה לדמות אנאמנם 

הראשון,  שאשתו הדליקה עליו בלילה 
שיכול לחזור ולהדליק בלילה השני עם ברכת 
שהחיינו, למרות שאשתו הדליקה עליו ביום 
הקודם ובירכה ברכת שהחיינו. כך נראה לומר 
 גבי חתן, שיכול לברך בלילה השני ברכת 

 "שהחיינו". 
 לכה כתב מורנו הראש"ל שליט"א הולעניין 

(מהדורת תשע"ג, הלכות זמן בילקו"י חנוכה  

, גבי חתן שמתחתן באחד הדלקת נרות, הלכה יד)
מלילות חנוכה, ואביו הדליק והוציא אותו 

יד"ח הדלקה של אותו היום קודם החופה, 
כשמגיע החתן לביתו, אין לו להדליק אלא בלי 
ברכה, כך נראה לומר בחתן שמתחתן בלילה 

, (גם לא ברכת שהחיינו)ה הראשון, שידליק בלי ברכ
ורק בלילה השני שמדליק בביתו, יברך 
 שהחיינו. כמו שכתבנו לעיל גבי אדם שאשתו 

 הדליקה עליו בלילה הראשון. וצ"ע לדינא. 
 רן הראש"ל שליט"א בהערה שם, מוכתב 

שאם התחתן לפני השקיעה, חייב  
להדליק בביתו אחרי החופה, שהרי אף אחד 
 לא הוציאו יד"ח של אותו היום. ואם קשה לו, 

 יכול להדליק לאחר שיחזור מהחתונה. ע"ש. 
 דון במקרה שגם אביו לא הדליק לפני לויש 

החופה, ומדליק רק כשחוזר לביתו מן  
השמחה, נראה לומר שמכיון שלא נפטר 

 וב המוטל עליו, ידליק בביתו אחרי מהחי
 החתונה, ויברך ג ברכות. 

  בברכה,
 אופקים א. א. הכהן,

 
 

 
 

 לידיעת הלומדים והמעיינים היקרים 
 המשיבים למדור "בית המדרש"

בכל חודש הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ נבחר ע"י ועדה מיוחדת שהוקמה לשם כך, אשר מטרתה 
 , ולהכריע איזו תשובה נכתבה בצורה הטובה בחודש) ה(עד לתאריך כלבדוק את כל התשובות הנשלחות 

 ביותר, ואשר תזכה את בעליה במנוי. 

 חברי הועדה הם:
 הרה"ג הרב 

  שלמה שרגא
 שליט"א, 

 ראש כולל "ברוך שאמר" 

 הרה"ג הרב 
  יוסף חי סימן טוב

 שליט"א, 
 מחה"ס כרם יוסף 

 הרה"ג הרב
 שלמה דנינו  

 שליט"א, 
 רב מושב  "יערה" שבצפון

 : הוא, ט הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ בית יוסף לשאלה 
 ה"ה איתמר שניאור יצ"ו



יוסף         מכתבים ותגובות        בית    

 קכג

 
 

 תגובה -א. נטילת מים אחרונים ע"י גוי 
 רב מתתיהו גבאי שליט"א כבר לבאר אם ה

יכולים ליטול מים אחרונים ע"י גוי, וכתב  
בתוך דבריו דלפי מה שסמכוהו על הקרא 
והייתם קדושים א"כ אין שליחות לגוי, אולם 

פוסק  )סימן קנט סעיף יא(ש"ע היש לציין ד
דיכולים ליטול מים ראשונים ע"י גוי, ורק 
במ"ב שם מביא שיש להחמיר, אבל ודאי 

ל ע"י קטן שיכולים לברך דהרי יכול גם ליטו
אף שאינו בר שליחות, הרי דהעיקר הוא שידיו 
יהיו נקיים ע"י כח גברא, ולכן במים אחרונים 
 שאינו לו כל החומרות של ראשונים בודאי 

 אפשר ליטול ע"י גוי ללא שום פקפוק. 
 דוד אריה שלזינגר
 מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב

 
 תגובה -שבת במנורות לד  ב. הדלקת נרות

 קובץ בית יוסף, גליון מא, ( "שו"ת אקטואלי"במדור 

כתב הרב שלמה דנינו לדייק  סי' צח) 
מדברי הרב בילקוט יוסף שכתב בשבת כרך א 

בדין מנורת פלורוסנט (עמוד תיט) חלק שני 
 ,בהדלקת נרות שבת ששייך גם לברך עליה

שהרי בשעה שמדליקים את המנורה הסטרטר 
מוציא ניצוצות וא"כ האור מגיע מכח אש. 
ולכן יכולים לברך עליה בהדלקת נרות שבת. 
ומכח זה שהצריך הרב "אש" דייק הרב הנ"ל 
שמנורת לד שאינו מגיע מחמת אש, אלא מכח 

(כמובא חיבור חומרים כימיים ע"י כח אלקטרוני 

 א"כ  "ג ענף י. ע"ש)חס אחרון בסוף ספר מאורי אש בקונטר
 לא שייך בו ברכה שהרי אין בו אש. 
 שודאי לא  ,קטן רציתי להעיר על דבריוהואני 

שייך לדייק כך מדברי האחרונים,  
ופעמים רבות יצא לי לשאול את הרב על 

הנ"ל, מכמה פנים, ותמיד הרב אמר לי 
בפשטות, שאפי' אם זה מגיע מחומרים כימיים 
שייך לברך עליו. ונמוקו עמו: שעיקר הדלקת 

(ומה שחכמים פסלו נרות הוא שיהא אור ולא אש. 
סוג שמנים ופתילות הוא משום שאינו מביא את האור הרצוי 

. ולכן ודאי ששייך לברך על שנצרך לשבת)
 (אלא שהרב אמר לי דסו"ס גרע ה הנ"ל הדלקת הנור

 . מנורה עם אש ועדיף נורה עם אש) 
 הסברא בזה פשוטה, שהרי כידוע שובאמת 

עיקר ענין הדלקת נרות הוא משום  
שלום בית, והיינו שאם חשוך בבית יתקל זה 
בשלחנו וזה בכסאו וזה בכוסו, ושלום בית 
מאין ימצא. אך כשיש אור אין חשש הנ"ל, 
 וא"כ מה הנפק"מ מנין מגיע האור, העיקר 

 שעושה שלום. 

  ותגובות  מכתבים  
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 המשיב הנ"ל הביא ראיה מדברי הרב שומה 
שכתב שהטעם ששייך לברך על  

פלורוסנט הוא משום שיש ניצוצות, הנה הרב 
הביא זה רק לעוד אסמכתא לסמוך עליה גם 
לשיטת האומרים דבעי' אש ממש, וכמו 
 שמביא שם, אך הנה הרב מסיים דבריו שם 

 ומביא שיטות שלא בעי' אש. 
 ראה לי פשוט, שמי שאין לו נר של שמן נולכן 

ן לו נורה אלקטרונית או שעווה, ואף אי 
 שמאירה ע"י אש, יכול להדליק נרות שבת גם 

 בנורת לד ועם ברכה. 

 איני כדאי, אך על דעת גדולים שובאמת 
 סמכתי, וה' יזכני להוציא לאור רק דברי אמת. 

 תי את הרב היה אלאומר שמה ששוואודה 
בדרך, וכידוע שהלכות שנאמרו בדרך  

א"א להוציא מהם הלכה למעשה. אך כאן 
נראה לי דשאני, שהרי הרב חזר על דבריו לי 
ולאחרים בכמה פעמים ובכמה צורות, ואף 
 הביא לדבריו טעם. והחשש שנאמר בדרך לא 

 שייך בכי האי גוונא. 
 נחמיה אלוש,
 מודיעין עלית

 
 

 א שליט"הרב שלמה דנינו הרה"ג תגובת הרה"כ ג. 
על המכתב הנ"ל ,רב יישוב יערה

 בקצירת האומ'ר הנ"ל כתבנו התשובה הנה 
וסמכנו על המעיין שיעיין בכל הסוגיא,  

סימן רסד (שבת חלק כרך ב, כי הנה הרואה בילקו"י 

גבי  מרן הראש"ל שליט"איראה, שכתב  )סי"ב
הדלקת נרות שבת בזרחן, וז"ל: "אין לברך על 
נר זרחן, שהוא צנור זכוכית דק שבתוכו חומר 
זרחני, שבשבירת הזכוכית בערב שבת החומר 
מאיר לכמה שעות, דסוף סוף אינו אש אלא 
 חומר זרחני שמאיר, ומכל מקום אם אין לו 

 ".(בלי ברכה)ש בנר זרחני ישתמ רנר אח 
 בהערה שתלה זאת בחקירה האם הוא וע"ש 
משום כבוד שבת או עונג שבת, דאם  

הוא משום כבוד שבת, לכאורה בעינן הדלקה 
של אש כמו שתיקנו חז"ל, ולא רק תוצאה של 
אור, ואף שיד הדוחה נטויה, מ"מ לענין 

הברכה אין לסמוך על זה דשמא בעינן שיהיה 
כתקנת חכמים שיהיה אור שבא מכח הדלקת 
אש, אך כל שהוא אור לאו מכח אש, אין הוא 

דמ"מ כתקנת חכמים, וא"א לברך עליו. 
והוא כדברינו  .ע"שספיקא, וקי"ל סב"ל. 

שאמנם  אורממש. והנה פעולת הלד, הוא 
 מגיע מכח פעולה חשמלית, וליכא אש כלל.

שבמקום שאין נר  או אור ולפ"ז ודאי כדברינו 
 חשמל של ניצוץ, ידליק הלד אך לא יברך עליו 

 .מדין סב"ל 
 שלא הסתמכנו רק על דיוק מלשון מרן ועוד, 
שליט"א בספרו, אלא הבאנו גם מעשה  

 מו. ע"ש. ועוד חזון ו עִ נרב בעת ששבת
 .קנה העט למועד. וכעת את מקומו 

 בברכת התורה
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 עניית אמן לספרדי אחר ברכת הלל ד. 
 תגובה -של אשכנזי בר"ח 

  שהביא הרב משה שמואל דיין שליט"אמה 

מדברי , (קובץ בית יוסף, גליון מא, סימן קז) 
הרמב"ם שאין לענות אמן על ספק ברכה, שם 

שעיר מסופק מוקף ומברכין בב' מיירי 
, ועל זה כתב שאין לברך ולענות כחהימים

אחריה, אבל היכא שהמברך ס"ל כדעת 
פוסקים לברך למה לא יוכל אחר לענות אחריו 

ומה  .הרי המברך אין עושה איסור בברכתו
שמסתפק הפמ"ג גבי ברכת על מצות אם יענה 

הוא משום כיון שאומר אחריו "ברוך  ,אמן
מראה בזה שאינו מברך בוודאות, שם" הרי 

(וכן כתב בקיצור ש"ע ולכן יש ספק בעניית אמן, 

, אבל בשאר ברכות שהאשכנזים שיברכו בלחש)
 מברכים ולא אומרים אחריהם ברוך שם, 

 בודאי יכולים לענות אמן. 

 לא הבנתי צדדיו, הרי אם כבר  כטטבשאלה 
למה  ,הדליק בבית אביו בברכה 

יתחייב לברך שהחיינו על ביתו, והוי כמו שמי 
שעובר דירה באמצע חנוכה שלא יצטרך 

 שהחיינו, כיון דקאי על עצם  לחזור ולברך 
 המצוה ועל היום. 

 דוד אריה שלזינגר
 מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב

 

 תגובת העורך על המכתב הנ"לה. 
 רה"ג הרב דוד אריה שלזינגר במכתב הבמ"ש 

, גבי עניית אמן אחר ברכת (אות ב)הנ"ל  
ההלל של אשכנזי לספרדים, וכ' שמה שהביא 
ראיה הרה"ג הרב שמואל דיין שליט"א בקובץ 

איירי  (פריימן סי' פד)הקודם משו"ת הרמב"ם 
בעיר שספק אם הייתה מוקפת חומה מימות 
יהושע בין נון, שיש להם לקרוא מגילה בב' 
הימים, אך לא יברכו אלא ביום אחד, ואם 
ברכו גם ביום השני, אין לענות אמן אחר 

וזו ברכה שלכו"ע אין לברכה, ולכן  ,ברכה זו
אין לשומע לענות אחריה אמן, אבל בשאר 

                                                
 גבי קריאת מגילה בעיירות המסופקות אם מוקפות חומה מימות יהושע בין נון. א.ה. כח
 .בגליון קודם מדור בית המדרש א.ה. כט

ברכות שהמברך עושה כדעת האומרים לברך, 
לא לא יענו אחריו אמן. ולא דמי למה שכ' 
הפמ"ג לגבי עניית אמן אחר ברכת "על מצוות 
 תפילין" שמברכין האשכנזים בהנחת תפילין 

 של ראש וכו'. 
 ביא טענה זו הרה"כ שליט"א במאמר ההנה 

, וציין לאחרונים שהקשו כן, (אות ז)הנ"ל  
דכיון דאנן קיבלנו הוראות  וכתב להשיב,

יצא הדבר מכלל  לא הרמב"ם ומרן הש"ע,
מחלוקת הפוסקים, ואין לענות אמן אחר ברכה 

מה לי ספק  (מח' הפוסקים)זו, דמה לי ספק בדין 
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במציאות. וע"ש שכתב להוכיח שספק מחמת 
  מחלוקת הפוסקים, חמור יותר מספק

 במציאות. 

 "כ טען על הראיה מהפמ"ג, הנה הרהשומה 
בראיה  (באות ג)שליט"א דן לאורך ולרוחב  

זו, והביא את קושיית הרה"ג שליט"א, ושכן 
(פ"ג ס"ב בביאורים ד"ה הקשה בשו"ת אול"צ ח"ג 

 ועוד. ע"ש. אך הרה"כ שליט"א כתב  ואמנם)
 ליישב זאת אחר העיון ע"ש שהאריך. 

 כתב באות ג לתמוה על שאלתינו שומה 
, דכיון שיצא (שאלה ט)במדור בית המדרש  

ע"י אביו, מה טעם יש לחזור ולברך שוב 
כשמדליק בביתו, דהוי כמו אדם שעבר דירה 
בחנוכה, שאין לו לחזור ולברך שהחיינו בבית 

החדש. ע"כ. הנה לכאורה היה צד לומר דהוי 
כאדם שלא היה בביתו בלילה הראשון של 
חנוכה, ואשתו הדליקה עליו בביתו, דביום 

לברך שהחיינו, למרות  צריךהשני שמדליק 
שיצא יד"ח ההדלקה של יום האתמול ע"י 
 אשתו. וכמ"ש מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה

, וע"ע למרן עמוד (עמוד קלח)בחזו"ע חנוכה 
(מהדורת ההוראה שליט"א בילקו"י חנוכה 

 מקורות ההלכה. ראה שם ,תשע"ג, סי' תרעו סעי' טז)
 שוב בינותי בדבריו שכתב "הרי אם כברע"ש. 
בבית אביו", והיינו לדידכו דכל אחד  הדליק

מדליק לעצמו, ואין בעל הבית מוציא את 
כולם ידי חובתם, אך לדידן שנוהגים שבעל 
 הבית מדליק ומוציא את כולם ידי חובתם, 

 השאלה במקומה עומדת. 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ק הכולל בתוכו את כל גליונות קובץ בית יוסף של -נ-מארז דיגיטלי ע
שלשים ושבע גליונות. הכוללים מגוון רחב של תוכן מרתק  ג,–השנים א

ומיוחד, כתבי יד ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ומרבותינו הקדמונים, 
 פסקי הלכה אקטואלים ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א, משא 

 ישראל.  לכתי ותולדות חכמיומתן ה 
 הגליונות! עם אפשרות חיפוש לפי מילה בכל

 מתנה!! ₪ 120במבצע מיוחד: 
ש"ח!  370ש"ח בלבד, במקום  250  

*8759 לרכישה חייגו:  
www.moreshet-maran.com     | office@moreshet-maran.com  
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 שליט"אמשה צרפתי  הרבבעריכת: 
 איחוד יהודי טיטואן -ארגון "עטרת ישועה" יו"ר 

   �לאק סימן �

 זלה"האברהם אזולאי השני "ר הג
החיד"אבעל ה"חסד לאברהם" וסבו של מרן 

 ימי נעוריו –משפחתו 
בשנת ה'ש"ל.  (עיר בצפון מערב מרוקו)ולד לאביו ר' מרדכי זלה"ה בעיר פאס שבמרוקו נ רבינו

אביו ר' מרדכי היה איש שעומד לפני ה', בנו של החסיד ועניו נעים זמירות, החכם כה"ר אברהם 
זלה"ה, מגדולי המשפחה המפורסמת רמת המעלה של גאונים וצדיקים משפחת "אזולאי".

היה אף הוא אחד מגדולי וחכמי העיר קשטיליא שבספרד,  (זקינו של רבינו)הזקן  אברהםר' 
גם  רוש ספרד, והגיע לעיר פאס והקים שם מרכז גדול לתורה.יע לצפון אפריקה אחר גשהגי

 רבי יצחק ב"ר אברהם, שהיה חסיד ומקובל.ו של ן אמו היתה משפחת חכמים וסופרים, בתכ

 עיר פאסה
גדל רבינו על ברכי התורה והחכמה, עיר זו היתה עיר גדולה במעלה ותהלה, עיר  אספ בעיר

רבינו עיונו בש"ס ופוסקים  של יקרים וחכמי אנשי סגולה מיוחדים, לפני חכמים אלו ׂשם
יושב בשבת תחכמוני  ,ומחכמתם שאב מלא חפניו, כעדותו הוא: "ואני בקרב חכמים ושלמים

תורה בהוויות אביי ורבא". ג"כ מתאר: "כל ימי גדלתי בין להתחמם כנגד גחלתם בעמלה של 
החכמים על ברכי התורה, ומנעורי הדריכוני, יום ליום מידי שבת בשבתו אביע אומר ולילה 
ללילה אחוה לדעת... ה' לי בעוזרי ונפתחו לפני חלוני שקופים ואביט מראות וגוונים בתורה 

למוד ובהלכה, ומחידושיו הרבים אשר חידש ובנביאים...". ויגדל ויחכם בחכמת התורה בת
 העלה על ספר וישמרם באוצרותיו.

 עלייתו לארץ ישראל
רכו הימים ועיר פא"ס המהוללה נהפכה למשל ולשנינה, ומכיון שגם רבינו סבל א לא

ארץ הקדושה. דרכו לארץ ישראל ה של העפראת את דרכו לעלות ולחונן מייסורים אלו ׂשם

  הדורות  חכמי  

 זלה"ה גדולי רבותינושל תולדות חייהם וקורות העיתים  
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