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 אקטואלים הלכה בענייני מאמריםירחון תורני לפרסום 
 ומחכמי הדור שליט"א כתבי יד רבותינו הקדמונים זלה"ה, מ

 שעדיין לא ראו אור
 

 ע"פ מורשתו ולעילוי נשמתו של מרן שר התורה 
 זצוקללה"העובדיה יוסף רבינו 

 

  גמגליון 
 תשע"ח שבט

 -גליון מקוצר  - 
 :לקבלת הגליון המלא, ניתן להצטרף למנויים

 גליונות( בלבד! 6לחצי שנה ) ₪ 100 
 03-3080794או * 8759להצטרפות חייגו: 

 office@moreshet-maran.com או בדוא""ל:
 
 

www.moreshet-maran.com 

 

 

 קובץ
 

http://moreshet-maran.com/product/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3-%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D/
tel:office@moreshet-maran.com
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 נשיא המערכת: 

 שליט"א יצחק יוסףמרן רבינו 
 לציון והרב הראשי לישראלהראשון 

 

 אליהו דניאל אוזן עורך:
 הרב יעקב צוריאל הגהה ועזרה בעריכה:
 

 מדור דובב שפתי ישנים:
 הרב אסף רביבעורך המדור, פיענוח כת"י מבוא ומקורות: 

 הרב מאיר סילהוב מקורות:
 

 מדור חכמי הדורות:
 : הרב משה צרפתיעורך המדור

 

 מדור בית המדרש:
 הרב שלמה שרגא, הרב יוסף חי סימן טוב, הרב שלמה דנינו חברי הועדה:

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 :פקסירושלים.  (חובה לציין) ק. קרקע 14הרב בלוי 

 נא לציין שם, כתובת מקום לימודים או תפקיד רבני וכדו'. office@moreshet-maran.com דוא"ל:
 במייל הנ"ל, את הקובץ במהדורה מקוצרת.ניתן לקבל 

  בצהריים. 3.00-ל 1.30בין השעות  052-7156775 :כל ענייני הירחוןל

 לפרסום ספרים במדור "אוצר הספרים" ניתן ליצור קשר עם המערכת.
 אין המערכת מתחייבת לפרסם כל מאמר שנשלח. לתשומת ליבכם:



 

 

 ):, לא כולל משלוחבלבד 10₪(במחיר   נקודות מכירה בהם ניתן להשיג את הקובץ

 בצהריים. 3-ל 1.30בין השעות  052-7156775  סמוך לציונו של מרן: ירושלים, �
 052-8286200 מודיעין: � 054-8465937בית המדרש 'יביע אומר':  בני ברק: �

 052-7610018: 8/9רחוב הרב עובדיה יוסף  קריית גת: �
 

 לשאלת הציבור:
(ובע"ה ובלנ"ד בעתיד , חוץ מכמה בודדים שאזלו ניתן להשיג גם חלק ניכר מהגיליונות הקודמים

   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
 רבישל הגאון  וגדלותו מתולדותיו .דברים אחדיםם

 א ........................................ה"הללזצוקיהושע ממן 

 � שפתותיו דובבות �

 זיע"אמרן פוסק הדור |  קלב-לאק סימנים
 ג.................... בחומרת ריקודים מעורבים בחתונות

דברים שכתב מרן רבינו זלה"ה לקראת נאומו 
 בעצרת בפני נשים צדקניות העושות למען

 ו ........................................... ישיבות ומוסדות חסד 

 � פרוטוקולים �

 קלד-קלגסימנים 
פרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית 

 ז ...................... ב תשל"ג"עי ג אדמיום רבילישראל 

הרבנות הראשית  פרוטוקול ישיבת מועצת
 יא ................... יום רביעי ה אדר א תשל"ג לישראל

 
 �עמוד ההוראה  �

והרה"ר  הראש"ל| מרן  קלט-להקסימנים 
 שליט"א יצחק יוסףהגאון רבינו לישראל 

הספד מרן עמוד ההוראה שליט"א בלוויית הצדיק 
 טז ............ זצוק"לנסים מויאל רבי הצדיק המקובל 

עובד במסעדה לא כשרה, שמציל אחרים  
 יט ול אוכל טרף, אם ראוי שימשיך בעבודתומלאכ

לימון שנמצא בתוך רשת . בענייני סחיטת לימן בשבת

 כ ................ באופן שיד הסוחט נעשית כעין מסננתוכן דקה 

        חימום אוכל על הפלאטה כשהוא עטוף בנייר 
 בכ .................................................................... כסף

ממוחשבת להשקעות השייכת חיבור למערכת 
אתר אינטרנט עסקי . וחגים לגוי, ופועלת גם בשבת

 באמצעות  מניה  רכישת  .אם מותר להשאירו פועל גם בשבת

 כט ......... הרשת באופן שיכול להיות שהרכישה תהיה בשבת

 �שו"ת אקטואלי  �
 קמג-קמנים סימ

אם ראוי למגיד שיעור לדרוש שיקראו לו בתואר 
 טל ................................................................ "הרב" 

                   קריאת תהלים בלילה כשמדליקים נר לע"נ 
 מ ..................................................................... צדיק

 אמ ............ ושטיח בשבת כובעבמברשת להבריש 

 מב................... ספר עדיף ללמוד לפני השינה איזה

 מג .............................. ברכת הבמבה, שוקולד ועוד

 
 �בית ועד לחכמים  �

 ליהו בר שלוםאהגאון הרב |  המק ןסימ
ובכוס ברכות טעימות היין בכוס ברכת הקידושין 

 ומ ........................................................ [ב] הנישואין

 שלמה שרגא הרה"ג רבי|  ומקסימן 
S סה ............. מתה מחמת מלאכה והיזק שאינו ניכר

 יצחק אושינסקי הרה"ג רבי|  זמקסימן 
אם שייך דין "אשתו כגופו" בעומדים בתהליכי 

ת נרות חנוכה בבני זוג פרודים וכן בעניין הדלק. גירושין

S עב ..................................................... אבלות בזוג פרוד

  מתתיהו גבאי הרה"ג רבי|  חמקסימן 

 עז ...................................... בענין ברכת חכם הרזים

 משה שמואל דיין הרה"ג רבי|  טמקסימן 
הדלקת ברכת "שהחיינו" לחתן בלילה הראשון ב

/  בחור שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נ"ח ביום החתונה. נ"ח
בדברי /  לכאורה יש לתלות נידון דידן בגדר מצות הדלקת נ"ח

, אינו חוזר לברך שהחיינו א'המג"א דמי שאשתו הדליקה ביום 
חילוק בין מי שמדליקים עליו בתוך ביתו שאינו   /ביום ב' 

S פו ............... במקומומברך על הראיה, למי שאשתו הדליקה 

 



 

 

 אוהד שלום ישי הרה"ג רבי|  נקסימן  
גמ"ח שאיבד את פנקס . כמה עניינים בחושן משפט

 יכולים שותפים כר דירה שפלשו לדירתו / אםשו הפירעון /
השתמש /  לחזור בהם ממה שסיכמו בדבר שלא בא לעולם

 זצ ............... שכנו, וכעת השכן רוצה להורידם  בסורגים של 

 � את והב בסופה �
 ה"ה ישראל אלול|  נאק ןסימ
מחלוקת בביאור הגמ' "פרים . המחתך ירק דק דקבדין 

/  מחלוקת גרסאות ברמב"ם/  בירור דעת הרמב"ם/  סילקא"
יישוב דברי מרן זצוק"ל /  אור דעת הראשונים ובמה נחלקויב

 קב ................................ לאלתר בדין מחתך/  ביחוה דעת

 �בית המדרש  �
 שאלות לעיון הלומדים

בת ישראל בעקבות חילולי נסיעה ברכ -א ישאלה 
 קי  ................................................................. השבת

 

 תשובות הלומדים לשאלה קודמת:

 קי ...................................................... השאלהנוסח 

 אקי .................................. ]מ.ט. אוליאל[ תשובה א

 בקי ...................................... ]אילן ברכה[ תשובה ב

 קיד ........................................ אלחנן כהן][ תשובה ג

 דקי .................................. ]מתתיהו גבאי[ תשובה ד

 טוק .............................. אוריאל כלתיאן][ התשובה 

 יחק ............................ ]יוסף רפאל סאסי[ ותשובה 

 טיק ....................................... ]דוד מלמד[ ותשובה 

 קכב ....................... יהזוכה במנוי חצי שנתי לשאלה 
 

 �מכתבים ותגובות  �
 קכג ...............תגובה -נ"ט בר נ"ט בשעת בישול  א.

הסרת הרצועה מהאצבעות לכהנים קודם  ב.
 קכג ............................ תגובה -שמברכים את העם 

ברכת "מי שחלק" על תלמיד חכם ששכח  ג.
 קכד ............................................... תגובה -תלמודו 

                    -ברכת כהנים דרך מצלמת אינטרנט  ד.
 קכה .............................................................. תגובה

 קכה . מכתב - תענית דיבור סגולה גדולה לזכרון ה.
 

 �חכמי הדורות  �
 זקכ ................. זלה"ה אבוחצירא יעקב תולדות רבי

 

 

 

 

 



 וסףי  ה"ע ממן זלהשעל הגאון הרב יהו -ברים אחדים ד ית ב   
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 דברים אחדים
  וגדלותו מתולדותיו

 אה"הללזצוקיהושע ממן  רבישל הגאון 
הגאון  שריד לדור דעה, האחרון נסתלק לעולמו סבא דמשפטים, זקן הרבנים בא"י,בחודש 

מעט דברים הגדול רבי יהושע ממן זצוק"ל, ומפני כבוד התורה חרגנו ממנהגנו, ושילבנו 
 הגאון זלה"ה. מתולדותיו וגדולתו של

נודע עוד בנערותו בכישרונו הרב בלימוד התורה ובשקידתה, הרב יהושע ממן זצוק"ל ן הגאו
בלבד הוסמך לדיינות ע"י גדולי רבני מרוקו של אותו הזמן, ומאז כיהן כדיין מצויין  28ובגיל 

בעיר רבאט. רבים מפסקיו הועלו עלי כתב בספריו הבהירים "עמק יהושע". משפחתו מיוחסת 
 לצאצאי הרמב"ם. 

 שימש כרבה של העיר מרקש הנודעת, עד לשנת תשכ"ז, בה עלה לארץ ישראל. 45בגיל 
תשכ"ח כיהן כחבר לשכת הרבנות בשנת 

בנהריה, ובשנת תשל"ט מרן גדול הדורות זיע"א 
מינה אותו כאב בית הדין הרבני בבאר שבע, לאחר 
מאבק קשה עם הרב גורן והמפד"ל שהתנגדו לו 

 עקב היותו "חרדי".
מכן ישב על כס הדיינות בבית הדין הגדול  לאחר

 לערעורים.
זצ"ל היה עומד לצדו של מרן זצוק"ל הגאון 

בשיטתו ההלכתית, שכאן בארץ ישראל קיבלנו 
עלינו את הוראותיו של מרן הש"ע, ואף על פי 
שנהגו במנהגים שונים בחו"ל, כיון שהגיעו לארץ 
על דעת שלא לחזור לחו"ל, עלינו לנהוג כהמרא 

 תרא, וללכת ע"פ פסקיו של מרן הש"ע.דא

                                                           
של זקן המקובלים, הגאון הצדיק  לגנזי מרומים על הסתלקותו עם סגירת הגליון, הגיעה הבשורה הרעה ה.א. א

לה בידינו להדפיס בגליון , רק עגדלותווה, ולא היה בידינו להספיק לסדר מתולדותיו "זצוקללה נסים מויאלרבי 
א, בלווייתו של אותו צדיק. "נו יצחק יוסף שליטאת הספדו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל מרן רבי זה
 אמן.ה יגדור פרצותינו, ויחיש לגאולנו, ויאמר די לצרותינו, ויקים שכינתו מעפר במהרה בימינו. "קבוה

הרב יהושע ממן, מעיין בקובץ בית יוסף



 וסףי     ד נה"ח | ששעת בטש|  גמ ליוןג    ית ב   
 

 ב

זו, "גרם" לעצמו ויכוחים שונים עם הגאון הגדול רבי שלום משאש זלה"ה רבה בשיטתו 
של ירושלים, אשר היה ידוע בשיטתו לחזק את המנהגים שנהגו בהם בחו"ל. רבים מהוויכוחים 

 השונים הובאו בספריהם של השניים.
באהבת ה' העצומה שהייתה בוערת בעצמותיו. אי  יהושע מאמאן זצוק"ל, היה ידועהרב 

אפשר לשכוח את עניית "אמן יהא שמיה רבה" שלו, אשר זו הייתה נראית כשייכת לדורות 
עברו. הוא היה מסמן בידיו סימנים של קבלת ד' מיתות בי"ד, ומקבל עליו את אלהותו של 

 השי"ת.
ה אמור לעלות על יצועו, מספרים למערכת, שבכל לילה כשהגיעה השעה בה הימשמשיו 

היו אומרים לו שהגיע הזמן, אך הוא עדיין שקוע בתוך ספריו, ומשכנע אותם לתת לו עוד חצי 
 שעה ללמוד. חצי שעה שהיתה נמשכת עד השעות הקטנות של הלילה.

ספרים בהרבה ממקצועות התורה. ביניהם כאמור, שו"ת עמק יהושע ז' כרכים על חיבר 
 דה יהושע", ועוד.ארבעת חלקי הש"ע. "ש

: (מובא בהסכמות לספר עמק יהושע חלקים ד, ה, ו)גדול הדורות כתב על הרב המנוח בזה"ל מרן 
ידידנו הדגול מרבבה נברשתא דדהבא, חכו ממתקים וכולו מחמדים, תהלתו בקהל חסדים, 

פלא מר דיינא דנחית לעומקא דדינא, יראת ה' היא אוצרו, ועליו יציץ נזרו, הרב הגאון המו
, חבר ביה"ד הגדול (שליט"א)המפורסם לתהלה כבוד שם תפארתו מוהר"ר יהושע מאמאן 

בירושלים, חריף בקי, משנתו זך ונקי, אור נערב עצום ורב וכו', ומלבשתו ענוה ויראת חטא, וה' 
 עמו שהלכה כמותו, אשרי יולדתו, וילך יהושע בתוך העמק, שלן בעומקה של הלכה.

גאולה, בהשתתפותם  -אשון, כז טבת תשע"ח, מישיבת פורת יוסף יצאה ביום רהלוויתו 
של גדולי ישראל שליט"א. הראשון לציון הרב הראשי לישראל מרן הגרי"ץ יוסף שליט"א אמר 
בדבריו, כי כל מי שהיה רואה את הרב ממן היה מקבל חיזוק ביראת שמים, לשמוע את תפלתו 

דוגמת בית המקדש שהיה משפיע על כל וברכת אשר יצר שלו, היו מחזקים ביראת ה'. 
הסובבים אותו. כמו כן ציין את חיבתו של מרן גדול הדורות זיע"א, להרב ממן, שלא חת מפני 

 איש כאשר פסק מה שנראה לו. כי היתה לו אהבת האמת.
ציון מוצפי שליט"א, הגאון רבי -כן הספידוהו בניו הרבנים שליט"א, הגאון הגדול רבי בןכמו 

 שליט"א, הגאון רבי אליהו אברג'יל, ראב"ד ירושלים, ועוד. משה צדקה
והרב זצוק"ל היה מקבל מידי פעם בפעם את החומרים היוצאים לאור ע"י המרכז זכינו, 

 למורשת מרן "להבין ולהשכיל", ובפרט את הגליון התורני "קובץ בית יוסף", והיה נהנה מהם.

 חבל על דאבדין ולא משתכחין.
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 הדור פאר, יהאמית הדור פוסק ורבינו מורנו של תורתומ
 א"זיע ל"זצוק יוסף עובדיה רבינו מרן ,והדרו

   �לאק' סי �

 בחומרת ריקודים מעורבים בחתונות
 בעצרת התעוררות ביום משא קודשו של מרן רבינו הגדול זללה"ה 

 משמרת הצניעות נ היזדים, מטעם ועדא כח חשון בבהכ"     
 מעצם כתי"ק

 חיי שרה קראנו אתמול, ויהיו חיי בפרשת 
  בשרה כו', [ופירשו חכמינו ז"ל] 

 בת ק' כבת כ', ובת כ' כבת ז' ליופי. 

 שקר החן והבל "[משלי לא, ל] הכתיב וקשה, 
, אלא הפירוש כמ"ש "היופי 

המפרשים, כמו בת ז' שאינו שמה על לבה 
. כך כשהייתה בת להתיפות בכחל ושרק וכו'

כ' ועומדת במלוא אונה היה לה יופי טבעי, 
ולא מלאכותי ע"י כחל ושרק. וזוהי צדקתה 

 [ישעיהווחן ערכה של שרה אמנו. והרי נאמר 

הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה " ב] נא,
. צאו ולמדו מ"ש חז"ל במס' ע"ז "תחוללכם

על בתו של רבי חנניא בן תרדיון שנגזר  )יט.(

                                                           
הוספות ומקורות בסוגריים מרובעות הם מחברי המערכת. לבד מפעם אחת שתסומן במקומה שהיא  א.ה. ב

 ה"ה. הנדפס בסוגריים עגולות, מקורו טהור ממרן רבינו זיע"א.מעצם כתי"ק של מרן רבינו הגדול זל
 .סימן יד אות ה)יו"ד ח( ויביע אומר ח"ת "שוב ה"למרן זלה ע' א.ה. ג

לפי שדקדקה  ,תשב בקובה של זונותעליו ש
בפסיעותיה לפני גדולי רומי. ולכן מה 

ח]  ל, [ע"פ איובשיצאו עתה כמה בני בלי שם 

לעשות ריקודים מעורבים בשמחת חתן 
וכלה, ופרצו גדר הצניעות, צריך להוכיחם 
ולהודיעם גודל האיסור, ואפי' אם כוונתם 

הרי זה מצוה הבאה  ,לשמח חתן וכלה
רבה  [=שאמרו חכמינו ז"ל. ויקראאחז"ל בעבירה, ש

על כיו"ב, אוי לו למי שנהפך ל]  אמור פרשה
סניגורו קטיגורו. ומפורסם מ"ש הרמב"ם 

לאסור ] גע"א א דף רוקח במעשה [הובאהבתשובה 
איסור על גבר הלובש שמלת אשה לרקד 
 בפני חתן וכלה, שח"ו להתיר איסורי תורה 

 .[=חתן וכלה]לשמחת חו"כ  

  דובבות  שפתותיו  
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   �לגק' סי �

 פרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל 
ב תשל"ג"עי ג אדמיום רבי

 יו"ר.  -יוסף  און רבי עובדיההרה"ר הג משתתפים:
 י. אושפיזאי. הרב  פ. טכורש. הרב מ. הרה"ר ש. גורן. הרב ש. י. זוין. הרב כ.

 הרב י. שרביט. הרב ב. אביעד.  ד. הלוי. הרב א. כץ.  ח. 

  סדר היום:
 מסקנות ביחס למחלקת הכשרות הארצית.א. 
 ל הרבנות הראשית בענין רישום נישואין ותקנות הגדרת הסמכויות שב. 

 לבחירת רבני ערים.
 הצעות לבלימת פעולות המסיון בארץ.ג. 
 שונות.ד. 

 אני מבקש  הגאון רבי עובדיה יוסף:הרה"ר 
ת ועידת המפד"ל טלדון בענין החל 

בענין גיוס בני הישיבות. אני מבקש 
שהמועצה תחליט ברוח הדברים שנאמרו 

 ותגובתם לישראל הראשיים ע"י הרבנים 
 בנדון. 

 אני חושב שנחליט פה  כ. פ. טכורש:הרב 
 אחד בענין זה. 

 אני מציע נוסח החלטה: ש. גורן:הרה"ר 

 הרבנות הראשית לישראל שמעה על מועצת 
הועידה של המפלגה  תהחלט 

הדתית לאומית בדבר גיוסם של בני 
הישיבות, ופונה למוסדות המוסמכים של 

ל את ההחלטה הזאת ולא המפלגה לבט
לשנות מההסדר שהיה קיים עד כה, בכדי 
 לשמור על התורה שלא תשתכח מישראל 

 ."וח 

 במקום  הגאון רבי עובדיה יוסף:הרה"ר 
 "מההסדר" נכתוב "מהמקובל והנהוג". 

 האם לא היה כדאי וראוי  אושפיזאי:הרב 
 שתהיה פניה להנהלת התנועה  

 . הקיבוצית שיחזרו בהם מהצעתם 
 יש צורך להזמינן אל  ב. אביעד:הרב 

 הרבנים הראשיים. 
 אולי להזמינם, אך לא  ש. גורן:הרה"ר 

 לפנות. 
 בסדר שיזמינו אותם. אושפיזאי:הרב 

 אפשר להוסיף להחלטה  ש. גורן:ר הרה"
שמועצת הרבנות הראשית שולחת  

 ברכותיה לחיילי צה"ל העומדים על משמר 
 ארצינו. 

 א: החלטה 
 צת הרבנות הראשית לישראל שמעה מועא. 

בצער עמוק על ההחלטה שנתקבלה ברוב  
דעות בועידת המפלגה הדתית לאומית בדבר 
גיוסם של בני הישיבות, ופונה למוסדות 
המוסמכים של המפלגה לבטל את ההחלטה 
הזאת ולא לשנות מהמקובל והנהוג עד כה, 
בדבר שיחרורים של בני הישיבות מגיוס, 
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[מקום]  )מקרב(הגלויה והסמויה ובכל 
שתתגלה פעילות כזאת להודיע על כך 

 הדת המקומית, על מנת לרבנות ולמוסדות 
 שיטפלו בדבר בדחיפות. 

 המועצה פונה להורים היהודיים שבניהם ג. 
לומדים במוסדות ובבתי הספר של  

להוציא מיד את  ,המסיון על כל צורותיהן
ילדיהם מן המוסדות הללו, על מנת לא 
להעמיד את נפשות ילדיהם בסכנת שמד 

 וחלילה, כפי צו התורה "ומזרעך לא תתן -חס
 להעביר למולך". 

 נעבור  הגאון רבי עובדיה יוסף:הרה"ר 
לסעיף ב. הגדרת סמכויות של  

הרבנות הראשית בענין רישום נישואין 
ותקנות לבחירת רבני ערים. כבוד הרה"ר 
 הרב גורן ימסור על שיחתו עם שר הדתות 

 בנדון. 
 נודע לנו ברגע האחרון, כי  ש. גורן:הרה"ר 
ת הבחירות עומדים לשנות את תקנו 

לרבנים מקומיים ולשלול מהרבנות הראשית 
את כל סמכויותיה, אז הזעקתי את שר 

כב הפרסום של ועל פי דרישתי עּו ,הדתות
באותה הזדמנות בקשתי להתקין  .התקנות

תקנות חדשות ולהחזיר לרבנות את 
ואמנם הוא שלח את היועץ  .סמכויותיה

והטלתי על  ,המשפטי למשרדו עו"ד חפץ
וי סגן המזכיר הראשי הבקי בחוק, הרב הל

לשבת יחד אתו ולנסח את התקנות מחדש 
 עם כל הסמכויות שהיו לרבנות הראשית 

 מאז תקפות המנדט. וזה נעשה.  
 הדתות הגיש את ההצעה החדשה שר 

 למשרד המשפטים, לדבריו אישור  
 התקנות תלוי בשר המשפטים.  

 דיברתי עם היועץ המשפטי למשרד אני 
ובקשתי ממנו להסביר לשר  ,יםהמשפט 

המשפטים את ההכרח בהחזרת סמכויות 
הרבנות הראשית. פרק חדש הוכנס לתקנות, 
 זה זמן הפרישה של רב מתפקידו בהגיעו 

 שנים, או מסיבות אחרות. 75לגיל  
 אנו מתנגדים לקביעת גיל  טכורש:הרב 

 פרישה של רב מתפקידו. 
 ה ציבור הרבנים יתנגד לז אושפיזאי:הרב 

 בכל תוקף. 
 אפשר להוסיף שאם הרבנים  ש. י. זוין:הרב 

  ,הראשיים יראו שהרב ראוי להמשיך 
 יוכל להמשיך בתפקידו.  

 נעמיד זאת  הגאון רבי עובדיה יוסף:הרה"ר 
 להצבעה. 

 הרה"ר ש.  ,הגאון רבי עובדיה יוסףהרה"ר 
 גורן, והרב ח. ד. הלוי, בעד הסעיף. 

 ב אביעד, בעד זוין, הרב צבאן, והרהרב 
 התיקון של הרב זוין. 

 טכורש, והרב אושפיזאי, מתנגדים לכל  הרב
 הסעיף בתקנות. 

 י גם אני "בלי התיקון המוצע ע זוין:הרב 
 נגד. 

 בלי התיקון גם אני נגד. צבאן:הרב 
 בלי התיקון אני נמנע. אביעד:הרב 

 נתקבלה כל החלטה.לא 
 צריכים להצביע לפי מה  אושפיזאי:הרב 
 שכלל הרבנים בארץ חושבים, ולא לפי  

 מה שאני אישית חושב. 
 אני חושב שצריכים  ח. ד. הלוי:הרב 

להצביע לפי מה שדרוש לציבור, ולא  
 לפי מה שטוב לציבור אותם הרבנים 

 משרתים. 
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 אני מציע  הגאון רבי עובדיה יוסף:הרה"ר 
שהמועצה תפנה לשר הדתות לעכב  

 כאן נדון על כל עד שאנו  ,את הפרסום בענין
 סעיף וסעיף. 

 אני מציע שנקבע ישיבה  ש. גורן:הרה"ר 
 ונדון יחד עם שר  ,לשבוע הבא 

  

 הדתות כאן על הענין.
  ג:החלטה 

 ישיבה ליום רביעי הבא לדיון קובעים 
 הדתות  להזמין את שרו בסעיף ב. 

  .זו לישיבה 
 הישיבה ננעלה.

 

   �לדק' סי �

 הרבנות הראשית לישראל פרוטוקול ישיבת מועצת
 יום רביעי ה אדר א תשל"ג

 יו"ר -הראש"ל הרב הראשי הגר"ע יוסף שליט"א משתתפים: 
 כ. צבאן, הרב י. קפאח, הרב ח. ד. הלוי, הרב א. כץ. הרב  הרב הראשי ש. גורן שליט"א, הרב ר.

 ט.הר י. שרבי ,פ. טכורש הרב כ. ,הרב ב. אביעד ,א. שפירא, הרב מ. י אושפיזאי 
 רושם הפרוטוקול: י. הלוי.

  על סדר היום:
 מסירת דו"ח על מחלקת הכשרות הארצית ע"י הרב אפרתי ראש המחלקה. א.
 קביעת תקנים והגדרת תפקידים של המחלקות שליד הרבנות הראשית לישראל. ב.
 שונות. ג.

 הופיע הרב ש. אפרתי.
 נפתח את  הגאון רבי עובדיה יוסף:הרה"ר 

 א, מסירת דו"ח ע"י  'הדיון בסעי 
 הרב אפרתי. 

 עם כניסתי לתפקידי הצעתי  אפרתי:הרב 
לפני כעשרים שנה למשרד המסחר  

והתעשיה לעשות משאל עם אם רצון העם 
 -יום הוא בבשר כשר. נערך משאל עם, וכ

 הביעו רצונם בבשר כשר. 93% 
 עם משרד המסחר והתעשיה שבכל סיכמתי 

מקום ממנו ירצו להביא בשר  
וט, אנו נשלח מכאן צוות שוחטים שח

 ומשגיחים. וכן אמנם נעשה. נוכחנו שיש 
 צורך בהבנת עתודה של שוחטים צעירים. 

 רנו את שערי המדינה בפני יבוא בשר גסאנו 
לא כשר. המדינה יצאה אף נשכרת  

ה. נפתחו שווקים גם בארצות זממצב 
פה ליבוא בשר. השחיטה נעשית כמו ואיר

אחד מעמיד סכינים  ,טבסרט נע. אחד שוח
ואחד בודק. אנו היכננו צוות שוחטים בארץ, 
המשמשים כיום כשוחטים מומחים במפעלי 
שחיטה בארץ. הצלנו גם קהילות שלימות 
 בחו"ל מהתפוררות בשטח הכשרות ע"י 

חיסול אחרי משלוח שוחטים מכאן.  
אירופה התרכזה  השחיטה בארצות מזרח 

יל השחיטה באסמרה, ארגנטינה, ברז
ואורוגואי. אם בארץ יש צורך להקטין את 

 20%-הרי שם אין פחות מ 10%-הטריפה ל
הבשר  -טריפה  30%עד  ףאובאסמרה  25%

 אין עליו כל קולות. נעשות   המיובא מחו"ל 
 גם בדיקות חוץ. 
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 הרי  ,מדוע הגאון רבי עובדיה יוסף:הרה"ר 
 אומרים שגם בחו"ל בודקים סירכות  

 ?כמו כאן 
 לפני שנתיים התחילו ליבא אפרתי: הרב 

אמרתי שאנו לא  מארה"בכבדים  
אחראים על יבוא זה, אך נתנו רשימה של 

שם רבנים בחו"ל שאפשר לסמוך עליהם. 
תולים את הבהמה והשחיטה נעשית 
מלמעלה. שם שוחטים קרוב לראש, כי 

תי על כך לשוחט.  רהע ,רוצים לחסוך בשר
יש שם שני שוחטים שנזרקו על ידינו. אני 
רוצה לציין לשאלת הרב הראשי כי אין 
בדיקת חוץ בשום מקום בארצות הברית, 
רצוני לאמר לסיכום שאם אני אמשיך 
 בעבודה הכל יתוקן. בינתיים נסיעתי 

 המתוכננת מתעכבת. 
 אני לא אסכים שיובא בשר ש. גורן: ר הרה"

  מפורק. 
 אין צורך הגאון רבי עובדיה יוסף: הרה"ר 

 להביא בשר מפורק. 
 היה כבר בג"ץ בענין מרקים, אפרתי: הרב 

ונאמר ע"י בית המשפט שאין רשות  
לנו לאמר את זה תביא ואת זה לא. אני 
הסכמתי ליבוא בשר מפורק כדי למנוע יבוא 
 של בשר טרף, וכדי שיוכלו להוזיל את מחיר 

 הבשר. 
 נדחה  'משך הדיון בסעיף אה החלטה:

 לישיבה הבאה. 
 אנו שומעים לאחרונה  אושפיזאי:הרב 

שרבנים הולכים ומקימים ארגונים  
ואגודות נפרדות, אני מציע שהמועצה תקבל 

החלטה עקרונית שכל הרבנים בארץ ישראל 
יקימו ויהוו אגודה אחת ושני הרבנים 
 הראשיים יעמדו בראשם. הרבנים הראשיים 

 לחשוב על ארגון הדבר. צריכים 

 זה צריך הגאון רבי עובדיה יוסף: הרה"ר 
שהרבנים בארץ יכנסו ויתארגנו  

 ויחליטו על כך, אנו מוכנים להשתתף אם 
 יזמינו אותנו. 

 אם זה יתארגן תחת הרבנות אושפיזאי: הרב 
 הראשית זה יתקיים. 

 בבקשה, הגאון רבי עובדיה יוסף: הרה"ר 
 ה לעשות.נחשוב על כך ונראה מ 

 מאחר וקיים מצב של  ח. ד. הלוי:הרב 
 עצירת גשמים אני מציע להכריז על תפלה. 

 אינני יודע אם על פי דין ש. גורן: ר הרה"
 אנו יכולים להכריז על תפלה, כשלא  

 חלפו שלשים יום ללא גשמים. 

 אנו מבקשים מהמועצה א. שפירא: הרב 
לאשר להרבנים ברשימה המצורפת  

 ות לאחרונה, לגשת לבחינות שהגישו בקש
 לדיינות. 

 תל  -חיים עוזר כץ  .1הרבנים:  החלטה:
 .ירושלים -אשר שרעבי  .2 .אביב 

 .4ירושלים.  -משה מרדכי פרבשטיין  .3
 אברהם  .5שושנת העמקים.  -אהרן בוכרים 

 בני ברק. -יצחק שלוסברג  

 לגשת לבחינות לדיינות.ים ארש
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 ההוראה עמוד מרן תשובות

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

   �קלה' סי �

הספד מרן עמוד ההוראה שליט"א בלוויית הצדיק 
 חזצוק"לנסים מויאל רבי הצדיק המקובל 

 גת-ו שבט תשע"ח, קרית שנייום 
 כתוב: "קשה  )ב"(ראש השנה יח עבגמרא 

סילוקן של צדיקים כחורבן בית  
 שקולהכתוב: " (איכה)המקדש", ובמדרש 

ן של צדיקים כשריפת בית אלקינו". יש מיתת
הכל נחרב, אבל  -חורבן ויש שריפה. חורבן 

הכל נשרף  -האבנים עדיין נמצאות. שריפה 
ולא נשאר שום דבר. יש צדיקים שבפטירתן 

, לא נשאר זה קשה כשריפת בית המקדש
כמו שבית המקדש נשרף , כלום אחריהם

ונכלה. ויש צדיקים שפטירתם זה כחורבן 
 בית המקדש, האבנים נמצאות, צריך רק 

 לקומם ולשקם אותם. 
 שזיכה את הרבים, צדיק שעשה צדיק 

בשביל הכלל, שהרבה פעלים  
לתורה, שהחזיק תלמידי חכמים, שלא היה 

קשה  רק מסתגר לעצמו, צדיק לעצמו, זה
כמו שריפת בית המקדש, כי מי ימלא את 

                                                           
 ו הרה"ג הרב יצחק קורלנסקי שליט"א, ובאדיבותו.שוכתב ע"י ידידנ ח

 החלל הזה במה שהוא זיכה את הרבים, במה 
 שהוא עשה. 

 המקדש היה קיים, כל מי שבא לשם כשבית 
היה שואב יראת שמים. כתוב,  

גדולה הבאת מעשר שמביאה לידי יראת 
שמים, 'למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל 
הימים'. מי שבא לבית המקדש להביא 
מעשר, להביא קרבן, היה שואב שמה יראת 
שמים, שואב שמה קדושה. קשה סילוקן של 
צדיקים כחורבן בית המקדש, כשריפת בית 
 המקדש. בית המקדש היה משפיע, גם 

 הצדיקים משפיעים.  
 אמורים בפרט בצדיק המנוח הדברים 
שאנחנו עוסקים עכשיו בכבודו,  

יה רבינו נסים זכר צדיק לברכה, שכל מי שה
מתקרב אליו, כל מי שהיה רואה אותו 
בתפילות, רואה אותו ביראת שמים שלו, 

    ההוראה  עמוד  
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 ונזכה לגאולה שלימה במהרה  ,מעל כל פנים 
  

 אמן ואמן. ,בימינו

 

   �לוק' סי �

ול אוכל עובד במסעדה לא כשרה, שמציל אחרים  מלאכ
טרף, אם ראוי שימשיך בעבודתו

 טבת תשע"ח יבס"ד, 

 הרב החשוב והנעלה, כש"ת כה"ר לכבוד 
 שליט"א שמחה רבינוביץיצחק  

 שלום רב,
 בדבר חוזר בתשובה שבטרם לשאלתו 

התקרב ליהדות עבד במסעדה  
שמוכרים טרף, ותפקידו היה לקבל הזמנות 
בטלפון, וכיון שהוא ספרדי הבא מבית 

רתי, כאב לו שיהודים נכשלים באכילת מסו
שקצים ורמשים, ע"כ היה משכנעם 
שהתפריט שהזמינו לא כ"כ טעים, וכדאי 
שיקחו משהו אחר מאותה מסעדה, כגון דג 
כשר וכיו"ב, וכך מציל יהודים מאכילת 
אותם מאכלים, ושאלתו האם מותר לו 
להמשיך בעבודתו שמצד א' הוא מסייע 

סא הוא מציל לאותה מסעדה, ומאידך גי
 אנשים מאכילת אסורים דאורייתא ואולי 

 יעשו איסורים יותר קלים. 
 אין אומרים לאדם חטא בכדי "יש כלל הנה 

, הרי במה שעובד "שיזכה חבריך 
במקום כזה הוא עושה איסור לתת לחלק 
מיהודים לאכול נבלות וטריפות, וכל 
הבישול שלהם יש להם דין בישולי גויים, 

רים של תולעים וכיוצא וכל מיני אסו

במה שעובד  ,שבודאי אינם בודקים. ועוד
שם יש בו משום חילול ה', ובודאי שאין לו 
 .לעבוד שם ולחטוא בשביל שיזכו אחרים

ובפרט שיש דיון במי שמומר לאכול נבלות 
וטרפות אם יש מצוה להצילו, ע' בספר 

 (סי' רמו)ילקוט יוסף שבת כרך א חלק ראשון 
ר ומסייע בידי עוברי עבירה, עניני לפני עו

אם יש איסור לפני עור או מסייע בישראל 
 .מומר. ע"ש במה שהארכנו בכמה דוגמאות

ולכן כדאי מאד שיעזוב את עבודתו שם, 
ולחפש לו מקום עבודה אחר, ומה' ישלח 
שלומיו. ואיני מדבר על עיקר ההלכה כי בזה 
יש לפלפל בכמה צדדים, כי לדעת הש"ך אין 

ייע בידי עוברי עבירה בישראל איסור מס
מומר, וכן י"א שאם הלוקח משלם ממון אין 
איסור מסייע, ויש אומרים שאם יכול להשיג 
הדבר אצל מסעדה של גויים, אין אפילו 
איסור דרבנן. ויש אומרים שאפילו אם יכול 
להשיג אצל יהודי אחר גם כן אין איסור 
מסייע. לכן מצד הדין יש לפלפל ולדון בזה, 

בל מצד הנהגה בודאי שעליו להזדרז א
ולחפש מקום עבודה אחר ולא להיות נוכח 
במקום כזה, כי זה הורס את הנפש, ובפרט 
שזה יכול להטעות אנשים שרואים אחד עם 
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 כיפה עובד שם, ויחשבו שהכל בסדר שם. 
 לכן תזדרז להשיג מקום עבודה אחר. 

 מה ששאל אודות בן שיכול להציל ובענין 
מנסיעה שיסע בשבת, עי"ז את אביו  

שיציע את עזרתו לאבא שיסע ביום שישי 
אתו להפגש עם אחיינית, אע"פ שילחץ לה 

 יד, הנה נכון שיעשה כן אא"כ נכשל בדברים 
 חמורים יותר, שאז יתחמק מאביו. 

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

 

 

   �לזק 'סי �

 בענייני סחיטת לימן בשבת
באופן שיד הסוחט נעשית כעין מסננת וכן לימון שנמצא בתוך רשת דקה 

 ,טבת תשע"ח ובס"ד, 
 /ע"ח456-2 

 היקר והנעלה, שוקד באהלה של לכבוד 
 נ"י רון אמיניהתורה, כש"ת ה"ה  

 שלום רב,
 שאלתך בדין לימון שחציו נמצא בתוך בנדון 

נוע חדירת גרעינים רשת דקה, כדי למ 
בעת סחיטתו, אם מותר להשתמש בו בשבת, 
נראה דאסור לסחוט את הלימון דרך הרשת, 
שנחשב כבורר בכלי. [עיין בשלחן ערוך 

: כשמערים יין מהחבית לכלי, ג)"(סימן שיט סי
לא יתן בפי הכלי קשים וקסמים בחוזקה, 

 וכן העלה  .שאין לך מסננת גדולה מזה]
 . (ח"ד סי' מט)י פז לאסור בשו"ת אדנ 

 סחיטת לימון בשבת בכף ידו, שכף ובנדון 
ידו נעשית ע"י כך כמסננת, והיא  

עוצרת את הגרעינים שלא יפלו לאוכל, הנה 
ומיירי  :וז"ל ה)סי' שיט ס"ק נ("ב שנכתב המ

אם בדעתו ד ,שרוצה לשתות לאחר זמן
לשתותו לאלתר הא קיי"ל דאוכל מתוך 

י כלי מותר אם פסולת כשבוררם שלא על יד

וכאן אף שמערה מכלי  ,בדעתו לאכול מיד
 .מ"מ עיקר הברירה נעשה על ידי ידיו ,לכלי

ואם נתן קיסמין בפי הכלי שמערה בתוכו 
 ,בזה אפילו לאלתר אסור ,כדי שיסתנן היטב

אם אינו מפסיק כשמתחילין הניצוצות לירד 
הרי  .עכ"ל .דחשיב כבורר ע"י כלי ,משם

תמש בידיו אפילו מבואר שכל שהוא מש
כיון שהוא  ,באופן שהוא מערה מכלי לכלי

ולפי זה נראה  .מוציא את האוכל שפיר דמי
 ,שה"ה לעניננו שהוא סוחט לתוך ידיו

הרי  ,ומשאיר ריוח בין האצבעות שירד המיץ
 ,זה נחשב שמוציא את האוכל מתוך הפסולת

והאוכל יורד  ,בידיו תכי הפסולת נשאר
ילא אין כאן איסור וממ ,למטה לתוך האוכל

ראיתי להגרש"ז אוירבך זצ"ל . ובורר
ובספר שלחן שלמה  )פ"ג הערה קכה(בשש"כ 

שכלי  ,שכתב )ח"ד סי' שיט עמ' שנד הערה ב(
אפשר  ,המיוחד לברור לצורך מיידי בלבד

ואשר לפי  ,שאינו בכלל האיסור לברור בכלי
 במלחיהזה כתב שהטעם שמותר להשתמש 

. די לספוג את הלחותרי אורז כישיש בה גרג
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 חימום אוכל על הפלאטה כשהוא עטוף בנייר כסף
  כעניין חדש]. סידרנו אותו כאןלת הלומדים היקרים, מכתב הקודם. ולתועמקור בתוך ה[נכתב ב

 שאלתך בדין הטמנה בשבת אם בנדון 
מותר לעטוף מאכל בנייר כסף  

ולחממו על הפלטה? הנה הארכנו בנידון זה 
בילקוט יוסף שבת כרך א' חלק ראשון, 
 מהדורת תשע"א, ראה שם. וכשם שאסור

 ג"ע שמניחה החלה את בבגד לכסות
מקצתה,  את בין כולה תא בין המיחם,

 אם נמי ה"ה כמבואר בשו"ע סי' רנז סעי' א,
' וכדו בניילון עטופה חלה לקחת רוצה

 דחשיב דאסור, בודאי המיחם ג"ע ולהניחה
 קוגעל במניחים הדבר מצוי ובפרט. כהטמנה

 דאין, כסף בנייר העטופים פשטידא או
 כמטמין דחשיב כיון המיחם, ג"ע כך להניחו
 פיינשטיין מ"הגר בדברי רשמפו וכן. בשבת

 בענין, עד' סי ד"ח ח"(חאו משה אגרות ת"בשו

 דבר בשבת לכרוך בענין, שכתב, )ג אות, הטמנה
 אלומניום, בנייר צונן שהוא מבושל גוש

 מוסיף שהוא הנה כל המיחם, ג"ע ולחממו
 קדירה ובהפסק ו,"ס, רנז' אסור, כבסי הבל
. בהטמנה ואסור הבל, מוסיף הוא נמי

. הטמנה הוא נמי אלומניום בנייר רכםולכו
' סי, ו"ח( נדברו אז ת"בשו מבואר וכן. ש"ע

, ג"ח( זנראוו ש"להגר הלוי שבט ת"ובשו, )עח

 ומניחו כסף בנייר מאכל עוטף שאם )מז' סי
 . ש"ע. הטמנה משום ביה אית המיחם, ג"ע

 -מצינו מנהג שנהגו לעטוף את הלחםוהנה 
גבי  בעג'ין בנייר כסף ולהניחו על 

הפלאטה לחממו, יש אומרים שיש לחוש 
בזה מצד הטמנה, ויש חולקים ואומרים 
שמותר לעשות כן בשבת, והמחמיר תבא 
עליו ברכה. ודבר זה מצוי בעיקר אצל 

-קהלות החלבים שעוטפים את הלחמא
ו לחממו על תבעג'ין בנייר כסף, ומניחים או

גבי פלאטה חשמלית, ויש לדון אם יש לחוש 
ה, ואף שבשעת עטיפת הלחם בזה להטמנ

(סי' רנז בנייר עדיין צונן הוא, וקיי"ל בש"ע 

דאין הטמנה בצונן, מכל מקום כשמניחו  ס"ו)
ע"ג הפלאטה שמא ע"י חימום הפלאטה 
יהיה כמטמין בדבר המוסיף הבל [בנייר 
כסף]. ואפי' מערב שבת לכאורה יהיה אסור, 
דהו"ל כמטמין בדבר המוסיף הבל, דאף אי 

נייר כסף הוי בכלל דבר שאינו מוסיף נימא ש
הבל, הרי אין היתר להטמין בדבר שלא 
מוסיף הבל אלא בער"ש. והכא אף מערב 
 שבת אסור, שע"י האש שתחתיה מוסיף הבל 

 הוא, ואסור אפילו מער"ש. 
  נחלקוזה [הטמנה כשיש אש תחתיה] דין בו

שדעת הרמב"ן והר"ן דאם  הראשונים, 
קטום, ומעל מתחת לקדרה הוא גרוף ו

 הקדרה הם שמיכות שאינם מוסיפות הבל, 
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ממוחשבת להשקעות השייכת לגוי, חיבור למערכת 
 וחגים ופועלת גם בשבת

אתר אינטרנט עסקי אם מותר להשאירו פועל גם בשבת / רכישת מניה 
באמצעות הרשת באופן שיכול להיות שהרכישה תהיה בשבת

 , טבת תשע"ח זבס"ד, 
 /ע"ח463-2

 הרב החשוב והנעלה, לן בעומקה של לכבוד 
 שליט"א ישי מזלומיאןתורה, הגאון רבי  

 שלום רב,
 אודות מה שבונים מערכת לשאלתו 

ממוחשבת להשקעות שפועלת  
אוטומטית לחלוטין, ומחוברת לאתר מסחרי 

רוב ושבעליה גויים השוהים בחו"ל, 
הסוחרים בה הינם גויים, והמערכת עובדת 
 עשרים וארבע שעות, האם ניתן להפעילה 

 באופן סדיר ללא הפסקה גם בשבתות וחגים. 
 בעל עסק יהודי הרוצה לפרסם את הנה 
העסק שלו באינטרנט, עם אפשרות  

קניה ומכירה בכל ימי השבוע, כולל שבתות 
ויו"ט, והאתר מופיע גם בעברית וגם 
באנגלית, העיקר לדינא שאין לחוש בזה 
לאיסור מקח וממכר בשבת, ואע"פ שיש 
חשש שמא יתחברו לאתר יהודים מחללי 

עיקר הדין אין שבת ונמצא מכשילם, אפ"ה מ
בזה איסור מסייע בפני עוברי עבירה, וכיון 
שהבעלים הם גויים ורוב הסוחרים בה הינם 
 גויים, מותר להפעילה באופן רציף גם 

 בשבתות. 

 ראשית דבר יש להבהיר כי המדובר הוא הנה 
באותם המשתמשים באינטרנט לצרכי  

והנה  פרנסה בלבד, וכמובן על פי היתר חכם.
נט הוא כלל עולמי, והוא אתר האינטר

כתובת "צפה" במחשב ענק הממוקם בחוץ 
לארץ, ואשר לתוכו מזינים נתונים רבים, כל 
בעל עסק המחובר לאינטרנט מציג את 
הסחורה שלו, ואף נוקב את המחיר. וישנה 
אפשרות שהקונה יפקיד כסף בחשבונו של 
בעל הסחורה, על ידי כרטיס אשראי. 

רה ועדיין לא ופעמים שהקונה מזמין סחו
שילם בשבת בכרטיס אשראי, ובעל הבית 
מגיע ביום ראשון ומחליט אם להיענות 
להזמנת הסחורה. ובעל העסק משתמש 
 באתר האינטרנט למשלוח סחורה בכל מקום 

 בעולם. 
 העומדת בפנינו היא, אם מותר והשאלה 
לבעל עסק יהודי לפתוח אתר  

באינטרנט שיציג את סחורתו עם מחירים, 
יממה, כולל שבתות הל כ"ד שעות בכ

ומועדי ישראל, ופעמים ומתבצעת רכישת 
סחורה, או מכירתה, באמצעות האתר גם 
בשבתות ובימים טובים. והנה אם הדבר 
נעשה בלא אפשרות תשלום בכרטיס 
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צ"ע דשמא לא דמי . וכתב עוד, דבשבת
שהרי אם פודה בתוך ל' ע"מ  ,למקח וממכר

מועיל הפדיון,  ,שיחול הפדיון לאחר ל'
ם אומר לו הילך המעות ובמקח אינו קנוי, א

ולא יתחיל  ,ולא יהיה קנוי עד לאחר ל'
 ,ונתעכלו המעות תוך ל' יום ,הקניה עתה

אינו קנוי. וצ"ע גבי קדושין אם נתעכלו 
המעות לא הוי קדושין. וצ"ע בפ' האשה 

גבי  ):(פוובפ' הכותב  ):(כתובות פבשנפלו 
ע"ש  .משוך פרה ולא תיקני עד לאחר ל' יום

 סימן (ג "חבשו"ת בצל החכמה עוד. והו"ד 

 . )קג 
 אסר לגמור קנין  (סימן קנט)הגרעק"א גם 

קנה קנין בע"ש בכסף בשבת, ולכן אם  
אף  ,ואומר תקנה לך למחר ,או משיכה

והמכר נגמר  ,דבשבת אינו עושה כלום
 כל מקוםכיון דמלעשות כן, אסור , ממילא

ס' נזר והובא להלכה ב .בשבת נגמר המכר
 תב סופרגם בשו"ת כ .מד סעי' יח) '(סיישראל 
האריך בזה ומסיק לאסור לקנות  מו) '(חאו"ח סי
 אם לא  ,שיחול הקנין בשבת "מבע"ש ע

 ע"ש.  .שהוא במקום מצוה 
 (ח"א סימן דעת הרב תורת חסד מלובלין אולם 

שאין בזה חשש איסור, דאיסור  יא יד) 
מקח וממכר הוא מחשש שמא יכתוב, וזה 

מעשה קנין בשבת, מה שייך רק בעושה 
שאין כן אם מעשה הקנין נעשה מערב שבת, 
ורק חלות הקנין בשבת, בזה אין לחוש 

ח א "או(שו"ת הר צבי משום שמא יכתוב. וב

הגאון מלובלין כתב מה שהביא  )סימן קכו

(פ"ב מהל' מדברי הרמב"ם להוכיח כדבריו 

וכתב דהרמב"ם מיירי שפודהו מעיו"ט  ,יו"ט)
ון ביו"ט אם יפול בו מום ע"מ שיחול הפדי

דלכאורה הדין פשוט  ותמה על זה,ביו"ט, 
בקרבן תמים שאינו נפדה גם אם יאמר 
 ,כשהוא תמים שיפדה אחרי שיפול בו מום

לא אמר כלום, דמכיון דכ"ז שהוא תמים לאו 
כמו המקדש  ,בר פדיון הוא, הו"ל דשלבל"ע

את האשה אחרי שימות בעלה, וכשם שאין 
כך אין פודין  ,עמקדישין דשלבל"

דשלבל"ע, וא"כ א"א כלל לומר דהרמב"ם 
שיחול הפדיון  ,מיירי בפודה מערב יו"ט

אחרי שיפול בו מום ביו"ט, דנפילת מום 
 הו"ל מחוסר מעשה וחשיב דשלבל"ע, ועיין 

 .).(לטרש"י בכורות  
 משנת בירושלים (הנדפס לוח א"י שהביא מע"ש ו

בשם  שכתבבשבת, שחל ער"פ ב )תר"ץ 
דנכון לפרש בשטר מכירת  וננפלד,גרי"ח זה

סמוך  ,"שרחמץ השעה שבה יחול הקנין בע
כתב ע"ז הקנין בשבת. ו חולשלא ילשקיעה, 

אין דבריו נכונים בזה, שהוא בהר צבי, ש
רוצה לתקן כזאת רק בשביל ער"פ שחל 

קח בשבת דוקא, דהרי לענין שבות דמ
 אין חילוק בין שבת ליו"ט, וכמו וממכר
 ,ע סוף סימן מה)"(אהפר בית מאיר בס שכתב

דשרי ביו"ט ה"ה בשבת, דהא  איברור דמד
שבת ויו"ט שוים, עכ"ל.  קח וממכרגזירות מ

וא"כ בכל ער"פ גם כשחל בחול למה לא 
חשש שלא יהא הקנין ביו"ט. ועוד דאדרבא 
בער"פ שחל בחול יש לחוש בעיקר הקנין 
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 (להגר"י אייזינשטיין, סימן בשו"ת עמודי אש וכן 

דעתו נוטה להתיר למכור חפץ  ה אות כ) 
ע"מ שיחול הקנין בשבת, אלא שמסיים, אך 
דברי הר"י מברונא עומדים לנגדי ע"כ צ"ע 

(שתיתאי שואל ומשיב  ובשו"ת ע"ש.. לדינא

 ר בנ"ד. וכן העלה העלה להתי סימן נ ד"ה ודרך)
 . (ח"ב קונט"א אות נח)בשו"ת מהרי"ל דיסקין  

 הביא כן  (ח"ב סימן צו)בשו"ת אמרי יושר גם 
 . ע"ש.בשם רבו הגאון בעל כוכב מיעקב 

(יבמות צג: בתוס' ישרש יעקב  פרבסוכן כתב 

ן ריטב"א והרמב"הביא דברי וה ,ד"ה אלא)
"ש רוכיח מדבריהם שמותר לקנות בעוה

וסיים שזה ברור.  ,ול הקנין בשבתע"מ שיח
בהגהו' המהרש"ם הנדפס בס' ארחות ע"ע ו

. ובס' שפת אמת ב)"(ספינקא, סימן תמד סחיים 
 שדן ג"כ להתיר על יסוד  )סוף מס' עירובין(

  .דלהלןירושלמי ה 
 מצינו כיו"ב לענין תרו"מ, דקי"ל שאין והנה 

מפרישין שלא מן המוקף, ובגמרא  
, דרבי ינאי הוה ליה אריסא אמרו )צג.(יבמות 

דהוה מייתי ליה כנתא דפירי בכל מעלי 
שבתא, ההוא יומא נגה ליה ולא אתא, שקל 
עישר מפירי דביתיה עלייהו [שלא מן 
המוקף, ואע"ג דלא אתו]. והיינו שעישר 
מער"ש ע"מ שיחול בשבת, ומשום עונג 
שבת התירו גם על מה שלא בא לעולם, 

א שם. ובעצם כדפרש"י שם. וכ"ה בריטב"
(פרק הם דברים מבוארים להדיא בירושלמי 

 א"ר אלעזר אדם עומד  ח דשבת דף פד:)"י
 מער"ש ואומר הרי זו תרומה למחר.  

 יש ללמוד מינה, דאף שחלות ולכאורה 
המעשר תהיה בשבת, אין איסור  

לומר מערב שבת שיחול המעשר בשבת. 
ולפי זה הוא הדין בנידון רעק"א דאף 

ין בשבת לית ביה מידי. ואמנם שחלות הקנ
לדעת המהר"י ברונא יש לחלק בין מעשר 
דאיסורו משום מתקן, וכיון שאומר מערב 
שבת, לא איכפת לן מחלות המעשר, דאחר 
שלא עשה כלום בשבת אינו בכלל תיקון. 
אבל לענין חלות קנין שהוא מגזרה שמא 
יכתוב, כיון שחלות הקנין בשבת אכתי איכא 

שוב ראיתי שהביאו  וב.למיחש שמא יכת
דהגבהת כיו"ב מתורת חסד מלובלין הנ"ל, 

תרומות ומעשרות איסורו משום דמחזי 
וכשכבר הפריש מאתמול לא מחזי  ,כמתקן

כמתקן, משא"כ מקח וממכר דאיסורו משום 
להכי גם בקנה מע"ש יש לחוש  ,שמא יכתוב

 ע"ש. .שיכתוב בשבת בשעת גמר הקנין
הנ"ל, רי יושר שו"ת אמוהביאו כן גם בשם 
 הגאון בעל כוכב מיעקב שדחה ראית רבו 

 ית התו"ח הנ"ל. יכדח ,מירושלמי הנ"ל 
  דברי מהר"י ברונא והגרעק"אובעיקר 

העירו באחרונים, דמאי שנא  
מטחינת ריחים המתחלת בערב שבת, 
והריחים טוחנות בשבת, שהתירו בזה [זולת 
למאן דאמר דמשום אוושא מילתא יש 

כל המלאכות מותר להתחיל ב לאסור]. וכן
בע"ש והן נגמרות והולכות בשבת, וכ"ה 

כן הדין ו (או"ח סימן רנב)בכל הפוסקים ובש"ע 
איך נאמר ואפי' במלאכות האסורות מה"ת, 
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הישראל נותן הסחורה לעכו"ם , דהתם שז
 ,הידוע בידים, וידענו שיש יום השוק בשבת

הוי כאלו אמר לו בפירוש למכור ביום 
ל אבל היכי דהישרא .ונראה כשלוחו ,השוק

 ,לא נתן ביד שום עכו"ם כלום שום סחורה
וכל  ,אלא שהניח המכונה עם הסחורה בחוץ

והעכו"ם לוקח  ,מי שרוצה ליקח יבא ויקח
ודאי  אי גוונאכה ,לו לעצמו בלי שום אמירה

חזי כשלוחו. ובמלאכת עכו"ם ילא מ
לישראל עיקר האיסור הוא בשבת משום 

 וכיון ,סימן רמג גר"זה "עועיין ש ,שליחות
דהכי ליכא למיחש משום שליחות לא דמי 

וגם כן שהמקח לא יתקיים בסופו של כלל. 
 דבר, או מפאת גמר המלאי, או מפאת הצעת 

 המחיר, וכדו'. 

 שמצוי כיום שמשאירים את מכונת ומה 
הפאקס ומקבלים הודעות במשך היום  

והלילה, מותר להשאירו פתוח בשבת, ואין 
יקרא את  צורך לנתקו בערב שבת. [אך לא

ההודעות בשבת עצמה]. ואם יש לו קשר 
עסקי עם יהודים מחללי שבת, נכון ממדת 
חסידות להפסיק את פעילות המכונה מערב 
שבת, כדי שלא להכשיל אותם בשליחת 
מכתבים באמצעות הפקס בעצם יום השבת. 
[אף שמצד הדין אין בזה איסור, שהרי 
הקונה יכול להשיג את מה שצריך ממקום 

וגם אינו עושה מעשה של סיוע, אלא אחר, 

נשאר בשב ואל תעשה, שמשאיר את הפקס 
פתוח כל השבוע]. שהרי אין הוא עושה שום 
פעולה בשבת, ומה שמשאיר את מכונת 
הפקס פתוחה מערב שבת, הנה הדבר דומה 
להא שנינו, פותקין מים לגינה מער"ש והיא 
מתמלאת מאליה בשבת. וגם מצד שביתת 

חש, דאנן קי"ל כב"ה דאין כלים ליכא למי
אדם מצווה על שביתת כליו. ואי משום 
הרעש שהמכונה משמיעה, הנה לדידן אין 
לחוש משום אושא מילתא, וכמו שביארנו 
בכמה דוכתי, שלדעת מרן הש"ע אין איסור 
משום אוושא מילתא בשבת. ובפרט כאן 
שהכל יודעים שהדבר נעשה מאליו, בלא 

כלל. וגם אם שבעל המכונה נוגע במכונה 
יש לו עסק עם יהודים, וחושש שהם ישלחו 
לו פקס ויעברו על איסור בשבת, עכ"ז הרי 
אינו מכשילם בודאי, דמאן יימר לן שישלחו 
לו הפקס בשבת, וכבר נתבאר דליכא איסור 
מסייע בידי עוברי עבירה בספק. ועוד, שאינו 
נותן להם את האיסור בידים שנחוש בזה 

י לאיצטרופי סברת הש"ך לאיסור מסייע, וחז
דבישראל מומר ליכא איסור מסייע. ומובא 
 בספר ילקו"י שבת כרך א חלק ראשון 

 .(מהדורת תשע"א, סי' רמו סעיף יז) 
 בברכת התורה,
 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני הגדול
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 � מק' סי �

אם ראוי למגיד שיעור לדרוש שיקראו לו בתואר "הרב" 
 שלום רב! שאלה: 

 פרטי. האם אני צריך לומר מי הישנם שקוראים לי בשו ,בתיםמוסר שיעור לבעלי שאני אברך 
  ?על כבוד לאברך יכפי שכתבתם " הרב"להם לקרוא בשם  

 תודה רבה.

 יחסו כן בודאי מן הראוי שיתיא תשובה:
בהתאם ובכבוד הראוי למי  

שמלמד אותם תורה באופן קבוע, אם בשביל 
שע"י זה יתייחסו יותר ברצינות לדברים 
שמעביר בשיעור, ויקחו את דבריו בכובד 
ראש הראוי, הן בענייני הלכה והן בענייני 
הנהגה והשקפה לאורם של רבותינו חכמי 
הדור. ואם מחמת שעצם היחס הנכון 

ר, מוסיף הרבה כוחות למעביר השיעו
 אחריות ורצינות למלמד עצמו, כפי שהנסיון 

 מוכיח. 
 שוב שידעו את היחס המתאים מצידם חולכן 

 ויכבדוהו כראוי ע"פ ההלכה. 

                                                           
 בתשובתו של הרה"ג הרב שמעון ללוש שליט"א. (מדור שו"ת אקטואלי סימן קכ)ראה בגליון קודם א.ה.  י

 ש חשש שאם הדברים יבואו מצד יאולם 
מעביר השיעור בעצמו, הם עלולים  

להיתפס אצל כמה מהמשתתפים, כניסיון 
ד, ולכן יראה הרות, או כחיפוש כבוילהתי

לעשות זאת בחכמה, שלא באופן ישיר 
ומכוון. אלא יכנס לנושא בתוך כדי לימוד 
המוסר בעניין אמונת חכמים וכבוד התורה, 
או בתוך לימוד הלכה בדברים שפסקו חכמי 
הדור, שמזה יוכל להכנס לעניין לשמוע 
בקול חכמים ואמונת חכמים וכבוד התורה, 

, ובכל אופן וכיו"ב. והכל יעשה לשם שמים
שלא 'להילחם' על כך או 'להילחץ' מכך או 
'להתאכזב' מהענין, בשום אופן. כי הוא 

  שו"ת אקטואלי  
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 (לרווחא  ללא מקור וספתי סבראהאולם 

שמא גבי אשה, שאינה , דדמלתא) 
מצווה על לימוד תורה, מסתמא לא נעשה 
בקריאה שלה אותה פעולה שנעשה ע"י 

(כמבואר בדברי מרן קריאת מקרא של האיש, 
החיד"א ועוד, שע"י קריאת מקרא נעשים בירורים בעשיה 

שפעולה זו בעיקרה שייכת דוקא מכח  ),וכו'
המצוה. ולכן אמרתי שאין לך בו אלא 

את מקרא של האיש, ואף בזה חידושו בקרי
כנודע הדבר אינו מבורר בהחלט בדעת 

. אלא דנקטינן "אנו האר"י, כמבואר ביביירב
 להחמיר. והוו דלא להוסיף עלה לגבי אשה. 

 

 � מבק' סי �

ושטיח בשבת כובעבמברשת להבריש 
 הש"ע שמותר לנער טלית בשבת מאבק, האם יכול להבריש כובע  מרן לדעת שאלה:

בילקוט יוסף שבת כרך ב, וכן כתב  ן שליט"אבמברשת בצורה חזקה, וכמו שכתב מר 
 ומה הדין לחבוט על  .שחלק על המשנ"ב והתיר אפילו לשפשף (עמ' צו)זצ"ל בחזו"ע שבת ו  מרן

 שטיח מאבק בשבת? 

 והרב הראשיתב מרן הראש"ל כ תשובה:
שליט"א בספרו הבהיר ילקוט  

או  בגד :(מהדו"ק, סי' שב ס"ט)יוסף שבת ב 
שנתלכלך מעפר או מאבק, מותר  כובע

ור ומקפיד לנערו בשבת, אף בבגד חדש שח
עליו שלא ללבוש את הבגד עם הלכלוך 
שלדעת מרן השלחן ערוך דוקא בטל ובגשם 
אסור לנקותו בשבת, [בבגד חדש, שחור, 
וכשהוא מקפיד שלא ללובשו בלי הניקוי]. 

ומותר  אבל באבק וכדומה, יש להקל בזה.
לנקות את הבגד בשבת מהאבק גם במברשת 
ו בגדים. וטוב להחמיר לנקות את הבגד א

הכובע מהאבק בשינוי, כגון בשרוול חולצתו, 
מחמירים שלא  ואחינו האשכנזים וכדומה.

לנער את הבגד בשבת גם מהאבק שעליו, 
אלא מקנחים את הבגד בנחת בכף היד, או 

במטלית יבשה. ע"כ. וכ"כ פירט יותר 
 סי' שב (בקיצור ש"ע ילקו"י 

 ע"ש. .)יב-סעיפים יא 

 ב: יש כת )שם סעיף טז("ע שובקיצור 
אומרים שמותר לנקות בשבת את  

השטיחים ולהסיר מהם האבק על ידי מכונה 
ידנית, אף אם היא תולשת ומורטת את הצמר 
מן השטיחים. ויש חולקים. ואף שהעיקר 
כסברא ראשונה, מכל מקום המחמיר תבא 

. [ילקוט יוסף שבת ב עמ' עח בהערה]עליו ברכה. 
ת ע"כ. ומבואר דכל החשש אינו אלא מחמ

תלישת ומריטת הצמר, אולם בחבטה 
בעלמא ע"ג שטיח דליכא חשש מריטה, ואין 
שם יותר מניעור אבק, לכאורה הו"ל לכל 
היותר ניעור וניקוי ע"י כלי המיוחד 
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   �מהק סימן �

 שליט"א ליהו בר שלוםא רבי הרה"ג
  ת יםבהראשי להרב  

 מחה"ס "משפט הכתובה"

 טעימות היין בכוס ברכת הקידושין 
 [ב] ובכוס ברכות הנישואין

שהבאנו בס"ד את חלקו  (סימן  קכו)עיין בקובץ בית יוסף גליון קודם  :אמר העורך
הראשון של מאמר זה,  בו האריך הרה"כ שליט"א בעניינים אלו, והביא את דעות 

שחשיב כשותה  א.טעום מהיין, מכמה סיבות: הפוסקים שאין למסדר הקידושין ל
 שאינו יכול  ד.פוגם את הכוס לשתייתם של החתן והכלה.  ג.שמא ישתכר.  ב.בשוק.  

ועיין בגליון הנ"ל בכל זה בהרחבה. .מצד דרך ארץ לתת אחרי זה לאיש זר 

העצה לשפוך מהכוס על יד 
 המברך

 , יאלצאת ידי חובת כל הטענות הנ"לכדי א. 
ו לכאן, היו שהנהיגו לשפוך לכאן א 

מהכוס מעט על היד, לצורך טעימת המסדר 
קידושין, ובזה יפתרו כל הבעיות הנ"ל: כלו' 
לא תהיה שאלת ברכה לבטלה של המברך, 
ולא פגימת הכוס, ולא שתיה של אדם אחד 
אחרי השני מאותה כוס אפילו כשהוא 

(מהגרי"מ איסטניס. עיין שו"ת אפיקי ים 

                                                           
 מבוא למאמר זה.ראה מה שכתבנו לעיל ב א.ה. יא

שהביא עדות  שטוצין, ח"ב סי' ב)רבינוביץ אב"ד 
מהדיין הג"ר שמחה זליג ריגר זצ"ל 

מבריסק זלה"ה שפך מהכוס קצת  ר"חשהג
בפיו, ובזה יצא ידי חובת על ידו ואז שם 

"ש באפיקי ים שהביא דבר זה, מפני הכל. וע
שמיאן בהסבר העולם שיכול אדם לברך 

שאפילו לרש"י זה רק  ,וחבירו ישתה, וכתב
ן, אבל למעשה רוב החתנים כשהשומע מכוי

אינם מכוונים, ולכן טעם הדיין מהכוס, אבל 
למעשה יותר נכון שהמסד"ק ישתה ממש 
מהכוס ולא יחוש לשום דבר. כמו"כ בספר 

  לחכמים  ועד  בית  

 ענייני הלכה אקטואלים מחכמי הדור שליט"אמאמרים ותשובות ב 
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 ,כתב , סי' נח אות ה)רבי צדוק קרויזל(דברי צדק 
שכן עשה הגרי"ח זוננפלד, והוא שאל אותו 
 מה הסיבה לדבר זה, והשיב לו הגרי"ח שכן 

 ראה להגאון רבי שמואל סלנט שנוהג כן. 
 באמת שפיכת היין על היד אינה והנה 

המצאה של הני רבוותא, אלא כן  
: )פ"א מ"א(מצינו בהדיא במסכת כלה רבתי 

"היכי עביד דטעים ליה, דהאמר מר טעמו 
פגמו, דמסריק בידיה ושתי". וכעי"ז גם 

וכ"ה גם  .ע"ש .)נב ע"א(בגמ' ברכות 
שאם  ים קה ע"ב ד"ה שמע מינה)(פסחבתוספות 

 ישאר בכוס רביעית תמיד יוכל לטעום ע"י 
 ידו או ע"י כלי אחר. 

 מצינו כן גבי כוס של קידושין ולהדיא 
(חמדה ונישואין, בתשובות הגאונים  

, וז"ל: "וכוס של חתן וכלה, גנוזה סי' קיח)
המברך צריך לשתות ממנו, ואם מקפידים 

מצוה מן  עליו, יטיף ממנו מעט, וכך
המובחר, מפני שבירך עליו בפה"ג, ואם 
עכ"פ יש בנ"א שמקפידים, א"נ הוא שאינו 
מקבל עליו לשתות ממה שטעם ממנו אחר, 
אין בכך כלום, אלא שותין ממנו חתן וכלה". 

, וכן (סי' לט)גם נמצא כן עוד בשו"ת הגאונים 
, (ברודי, אור"ח סי' נז)בתשובות רב נטרונאי גאון 

ה"ל: "מאן דמברך ברכת שם כתוב בז
אירוסין ונישואין על הכוס צריך לברך בורא 
פרי הגפן עיקר, ובתר גמר ברכה דיליה 
טעים מידי פורתא, ויהיב ליה למאן דבעי 
מישתייה. ואי לא קביל עליה משתייה מכיון 
דטעמיה שליח, שדי שליח מן כסא בידיה 
וטעים ליה לההוא חמרא דשדא בידיה, 

. דהכי אמר רב צדוק גאון ויהיב כסא לבעליו
ז"ל המברך צריך שיטעום הוא דווקא, ואי 
לא טעים ליה הויא לה ברכה לבטלה". וכ"כ 

, "והמברך ברכת (סי' תעה)גם המחזור ויטרי 
אירוסין צריך לומר בורא פרי הגפן, ולטעום, 
ויהביה לחתן ולכלה ולמאן דבעי למשתי. 
 ואי איסטניס הוא ההוא חתן, לישדיה מן 

 רא בידיה, ולטעום כסא למריה".חמ 
 הגר"ז סורוצקין בספר מאזנים למשפט מ"מ 
הביא פירכה לשמועה הנ"ל על  (סי' יב) 

מנהג הגר"ח מבריסק, מהגרי"ז מבריסק בן 
הג"ר חיים בריסקער זלה"ה, שאמר שלא 

 (ח"ב דף לו)היה כן. כמו"כ בספר שלחן העזר 
פרך את הדברים המובאים בס' דברי צדק 

ושאין זה נכון, ולא היה נוהג כן הנ"ל, 
הגר"ש סלנט. ע"ש. ושמעתי בשם הגרי"צ 
דינר זצ"ל שפירש סתירה זו, שהיה הגר"ש 
סלנט מביט בחתן ורואה: אם הוא מכוין על 

לא היה טועם כלום וסומך על  -הברכה 
טעימת החתן, ואם היה חושש שהחתן אינו 

אז היה מלקק בידו. ע"כ. אבל אודיע  -מכיון 
כי מצאתי בספר "תורת רבינו שמואל  אנא,

הביא גם הוא שמועה ש (חלק ב סי' עג)סלנט" 
זו בשם הגרי"ח זוננפלד שהיה נוהג כך, 
וכפי שנהג הגר"ח מבריסק, והוסיף להביא 

שאל  (הל' קידושין עמ' שלח)שבספר מנהגי אר"י 
על זה את הגרי"ח זוננפלד גופיה, והשיב לו 

נהוג כן, שבאמת אין ברירה בהלכה אלא ל
כי צריך אמנם שגם המברך יטעם, אבל 
באמת אינו רוצה לטעום מאותו כוס שיטעמו 
החו"כ ולכן הוא שופך על ידו, ומ"מ אין זו 
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ובכמות גדולה יותר מאשר ליקוק על היד, 
 ובלי לנגוע ביין שבכוס כלל, ובלי לפוגמו
לכו"ע. אמנם אין זו עצה טובה. והמביט מן 
הצד בעין רגישה אל כבוד ה' יתברך יראה 
כמה שהדבר מבזה את נושאי דגל התורה 

, שהרב עומד (בפרט בחתונות בצבור שאינו שומ"ת)
למול החתן וכלה ומברך על כוס יין מלא 
כברכת ה', ואח"כ נותן להם לשתות, אבל 

קצת גם הוא כביכול לא מתאפק ושותה 
מהצלחת. ואיזה אדם מכובד בעולם שותה 
מהצלחת. חתול לוקק מהצלחת ולא אדם. 
[גם באופן מעשי אודיע כי אין הדבר נוח כלל 
שתהיה שם צלחת, כי המסד"ק צריך לתפוס 
לכתחילה את הכוס בידו ולא על ידי צלחת, 
וכמבואר בספרנו במקו"א. ולהביא צלחת בסיום 

קוק ממנה, זהו הברכה לנער אליה את הכוס ולל
 ממש כדרך בעל חיים, ולאו אורח ארעא למיעבד 

 הכי].  
 דבר, כל העצות הללו אינן עומדות סוף 

במקום המנהג הפשוט שהרב עצמו  
טועם מן היין. אבל מ"מ ועכ"פ, בדורנו זה 
הירוד, אשר החיצוניות תוספת מקום רב 

ונימוס  ההיגיינמאוד, והכל מקפידים על 
מעולם שאדם יפתח  כביכול, ולא נשמע

וישתה מהפיה ויתן  -דרך משל-פחית שתיה 
גם לאדם אחריו לשתות באותה פיה, וספק 
לי אם אפילו בני משפחה עושים כן, כ"ש 
זרים, ומה גם חתנים שאינם דתיים הרואים 
שהרב הדתי שותה מהכוס עם זקנו ושפמו, 
ומרגישים ריחוק ומיאוס לשתות אחריו 

הוג כך, אלא רשאי מאותה כוס, אין חובה לנ

גם רב ספרדי לנהוג כהעצה הנ"ל כשהוא 
רואה צורך בכך, ולשפוך תיכף אחרי הברכה 
לכוסית קטנה שאתו ולטעום ממנה, ולתת 
 לחתן והכלה לטעום מהכוס הגדולה שבירך 

 עליה, ולהאהיב את התורה על הבריות. 
 

כשהמברך חולה או שיש פצע 
 בפיו

 בפיו,  והנה מסד"ק שיש פצע או דלקת ג.
אין מן הראוי שיטעם הוא ואח"כ יתן  

לחתן והכלה לטעום אחריו. ואם אינו יכול 
להשתמט מסידור הקידושין, יוכל לברך, 
ואחר הברכה ישפוך מעט מכוס הברכה 
לכוס קטנה פרטית שיביא עמו, ויטעם הוא 
ממנה, ויתן לחתן והכלה לטעום מכוס 

 , באות הקודמתשבירך עליה. וכאמור לעיל 
 שזו העצה ההגונה ביותר שנשארה בידינו. 

 הדין יוכל לעשות גם ההיפך, לשפוך ומצד 
עבורם לכוס קטנה ולטעום הוא  

מהכוס שבירך עליה, אם הוא חושש 
שחיידקי חולי עברו אל הכוס הגדולה בעת 
שאחז בה ובירך; אלא שמצד כבוד חתן 
 וכלה, שהברכה באה בשבילם ולא בשבילו, 

 ה הוא מהכוס הקטנה.עדיף בדר"כ שישת 

 תשובה  זו אינה הפסק, עיין שעריושפיכה 
סק"א, והובא גם במשנ"ב סי'  רב "ח סי'ו(א 

 מים לשתות שכתב וז"ל, "הרוצה ס"ק יב) רו
ואח"כ  תחלה ממנו, ישפוך קצת ששופך

 הפסק משום איתנהו, דתרווייהו יברך,
ברכה".  ובנדוננו ב' דברים אלו  ביזוי ומשום
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לכוס  אלא לאיבוד שופך שאינולא שייכים, 
החתן והכלה, וגם הפסק אינו כי אינו שופך 
כן לחינם ולרצונו אלא לצורך סידור השתיה 
של החתן והכלה אחרי שבירך על כוס זו, 
 ולכן כשהוא חולה או שיש פצע בפיו, יעשה 

 כן לכתחילה. 
 

שיעור הטעימה מכוס ברכת 
 הקידושין

 המקדש צריך אמרו " (פסחים קז ע"א)בגמרא ד. 
שיטעום", והביאה הגמרא ברייתא לברר  

מה הוא שיעור טעימה: "מטעמת יין, כל 
.  (כלו' כל מקום כתוב טעימת יין די בכל שהוא)שהוא. 

מלא לוגמא. אמר  ,רבי יוסי בר יהודה אומר
רב הונא אמר רב וכן תני רב גידל דמן נרש, 
המקדש וטעם מלא לוגמא יצא, ואם לאו לא 

(סי' רעא ן הלכה בש"ע הל' קידוש יצא". וכ

שטעימת המקדש צריכה להיות דוקא  סי"ג),
בשיעור מלוא לוגמיו, ולא פחות. ובטור 

שאין דין זה  ,מבואר )המ"ז(או"ח סי קצ, גבי בר
אמור רק גבי קידוש, אלא כל דבר שצריך 
 כוס, צריך לשתות ממנו לכה"פ כמלא 

 .)ס"ג(לוגמיו. וכ"פ הש"ע שם  
 א לוגמיו הוא, שכיון שסתם שתיה מלו[וענין 

היא "רביעית", א"כ די ברוב רביעית כי  
כלל הוא שרובו ככולו. ושיעור רוב רביעית הוא 
הוא שיער מלוא לוגמיו. ועיין למהר"י צאלח 

 , שכתב לבאר )סי' רסב(בשו"ת פעולת צדיק ח"ב 
 מפני מה סתם שתיה היא רביעית. וכאן א"מ]. 

 מלוא לוגמיו כיון שטעימה היא עכ"פ 
לכה"פ, כתב להעיר בשו"ת באר  

, וז"ל, "המנהג פשוט (במפתחות לסי' מט)שבע 
שהחתן והכלה שותים מעט מזעיר מכוס של 
אירוסין ונישואין תחת החופה. ואני תמה 
איך נתפשט זה המנהג, שהרי הלכה רווחת 
בישראל שכל דבר שצריך כוס צריך לשתות 

ובשביל מלוא לוגמיו שהוא רוב רביעית. 
ברכה אחרונה חייב לשתות רביעית שלם 

. וכבר כתבו התוס' )סי' קצ ס"ג(כמ"ש באו"ח 
שאחר  (פסחים דף קג ע"ב סוד"ה רב אשי)בפרק ע"פ 

 ב כוסות של אירוסין ונישואין צריך לברך 
 אחר כל אחד על הגפן". עכ"ל. 

 הביא  (אה"ע סי' לד הגה"ט אות ג)והכנה"ג 
עליו לדברי הבאר שבע, וכתב  

"ולא ראיתי בזמנינו זה נזהרין בזה, אלא כל 
שטועמין טעימה אחת די". וכן הביא הבאר 
היטב שם. ולא פירשו לנו הטעם למה אין 

: בשו"ת קרית חנה דוד מר הכותבנזהרים. [א
דהכנה"ג לא  ,כתב (ח"ב קו' בשוב דוד אה"ע סי' א)

ראה דברי הבאר שבע במקורם, אלא רק 
ם חדשות בהל' העתיק מה שהביא הפני

ברכות משמו, וכמפורש בכנה"ג שם, ולכך 
כתב עליו "ולא ראיתי בזמנינו זה נזהרין 
בכך", אבל באמת הבאר שבע עצמו כבר 

הרים כן, וא"כ זכתב שלא ראה שהעולם נ
הכנה"ג אינו נגד הבאר שבע אלא עם הבאר 
שבע. עכ"ד תמיהת הקרית חנה דוד על 
 הכנה"ג. ואנא זעירא תימה אקרא על
התימה, כי כנראה הקרית חנה דוד עצמו לא 

ם, אלא ממה רראה דברי הכנה"ג במקו
שהביאו הבאר היטב, והבא"ט כתב 
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שהכנה"ג כתב על הבאר שבע "ולא ראיתי 
נוהגים כן". אבל באמת המעיין בכנה"ג 
שלפנינו יראה יפה כי כל זה הוא העתקה 
שהעתיק הכנה"ג מהבאר שבע עצמו, שכך 

אר שבע כבר תמה שלא צריך לנהוג, ושהב
(בפאת השדה מע' נוהגין כן. ועיין בשדי חמד 

שהביא דברי הבאר שבע,  ברכות סימן לא)
וסיים: "הרי לך דהבאר שבע נמי קאמר 
דהעולם נהגו בפשיטות שהחתן והכלה 
שותים מעט מזעיר, דהיינו טעימה בעלמא. 
ואיהו לא ניחא ליה למעבד הכי, והביא ראיה 

ס' ולכך מסיק דלאו לדבריו מהש"ע והתו
שפיר עבדי]. עכ"פ בין אם סבר הבאר שבע 
כהמנהג בין אם הקשה עליו, הקושיא 
 במקומה עומדת: אמאי נהגו שלא לטעום 

 לכה"פ מלוא לוגמיו. 
 י יו"ד סי' "(הובאה בבבתשובת הרשב"א והנה, 

רסה, ונדפסה כעת בשו"ת הרשב"א החדשות  

מה , נשאל גבי שיעור הטעיי, סי' מא)"מכת
בכוס של ברית מילה, והשיב: "גבי מקדש 
בעינן מלא לוגמיו, גבי שאר ברכות לא 
בעינן מלא לוגמיו". והרשב"א לאו יחידי 
בדבר זה, כי אחר החיפוש כן מצאתי כדעה 

ובמחזור ויטרי  (סי' נג)זו גם בתשובת רש"י 
, תשובה בלשון הנ"ל ממש, על שם (סי' תקג)

(סי' אבי"ה ה גם בר""יצחק ב"ר יהודה". וכ

 . וכן מוכח (ח"ב דף נג ע"ג), ובעיטור תתצא)
 .(סי' נב)בשו"ת הר"ן  

 (עירובין שלעומת זה, מצאנו שהמרדכי ואע"פ 

כתב גבי  סו"פ בכל מערבין, סי' תצו) 
טעימת כוס המילה, "וששאלת כמה שיעור 

טעימתו, גבי קידוש בעינן מלא לוגמיו, 
 ] ביומא דתעניתא אסור למיטעם."ה[ומש

'היושב בתענית  (בברכות יא.)ואע"ג דאמרינן 
טועם התבשיל ואין בכך כלום', הני מילי 
טעימה בעלמא בלא בליעה, ואפילו בליעה 
[קצת] אין בכך כלום, אבל הכא בעינן מלא 
לוגמיו, ובהכי מוכחא שמעתין כדאיתא לגבי 
יום הכפורים שותה מלא לוגמיו חייב". 

סדר תענית סי' (כעי"ז גם בשבולי הלקט ועכ"ל. 

, "וששאלת כמה שיעור טעימה, גבי רעא)
מקדש הוא דבעינן מלא לוגמיו. ואפילו 
ביומא דתעניתא אסור למיטעם. ואע"ג 
דאמרינן 'היושבת בתענית טועמת את 
תבשיליה ואין בכך כלום', הני מילי טעימא 
בעלמא בלא בליעה, ואם בולעת קימעא אין 

וגמיו בכך כלום. אבל למברך בעינן מלא ל
לשתות, דבמלוא לוגמיו מייתבא דעתיה 
כדאמרינן לגבי יום הכיפורים שתה מלא 
לוגמיו חייב". ומבואר דלא ככלל הנ"ל אלא 
 גם בשאר כוסות יש ענין לשתות רביעית, או 

 לכה"פ מלוא לוגמיו. 

 האחרונים העתיקו כרוב הראשונים ורוב 
הנז', שבכוס של מילה אי"צ טעימת  

כ"כ הט"ז סי' רסה סק"י, [מלוא לוגמיו. 
והפרישה שם ס"ק יז, והשלחן גבוה שם סקי"ג, 
ובספר מכשירי מילה פ"ו ס"ד, ועוד. ודלא 
כהחכמת אדם כלל קמט סכ"ו שכתב שנכון 
 שהמברך ישתה כולו או מלא לוגמיו, כדין כל 

 דבר הטעון כוס]. 

 ה"ה בכוס של ברכות הקידושין וממילא 
(יו"ד נז' והנישואין. כי עיין בט"ז ה 
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שהקשה על דברי הב"י שפסק  סי' רסה ס"ק י)
כאן כהרשב"א, שזה סותר לדבריו באו"ח 

שכל דבר שצריך כוס צריך  ,סי' קצ הנ"ל
שרק מה שצריך כוס  ,ותירץ .מלוא לוגמיו

מדינא דגמרא צריך מלוא לוגמיו, ומשא"כ 
כוס המילה שהוא רק מצד שאין אומרים 

הכוסות  שירה על היין. עכ"ד. ובאמת גם
שהם מדינא דגמרא הם מצד שאין אומרים 

 .(וכמ"ש הרשב"ם בפסחים קושירה אלא על היין, 

ח"ד סי' רצה  'ד"ה אמר רב יהודה, וכ"כ הרשב"א בתשו

אבל עיקר תירוץ הט"ז הוא שכוסות  .ע"ש)
ההם הם מדינא, ואילו כוס של מילה 
ונישואין הם ממנהגא בלבד. כצ"ל. וכן תירץ 

. )או"ח סי' קצ ס"ג(על הש"ע  בנימוקי הרי"ב
ע"ש. ואמינא אנא זעירא דגם הט"ז גופיה 
נתכוין לכך. והוסיף בנימוקי הגרי"ב שמ"ש 
התוס' לברך ברכה אחרונה על שתי הכוסות, 
היינו רק אם שתו רביעית, ונתכוונו התוס' 
להוכיח בזה שהן שתי כוסות ושתי ברכות 
נפרדות. ע"ש. ולפ"ז כוס של ברכת 

 , שאינה מעכבת לכו"ע פשיטא הקידושין
 שאין חובה לטעום מלוא לוגמיו.  

 בשו"ת קרית חנה דוד הנז', דאין צריך וכ"כ 
טעימת רביעית או מלוא לוגמיו בכוס  

(באו"ח סי' של קידושין, דהא מרן הש"ע הביא 

שברכת המזון טעונה כוס, ולכן פסק  קפב ס"א)
שצריך לשתות רביעית או  (בסי' קצ ס"ג)ג"כ 

כה"פ מלוא לוגמיו. אבל כיון שגבי ברכת ל
שאינה צריכה  (באבה"ע סי' לד ס"ב)אירוסין פסק 

כוס מדינא אלא רק ממנהגא ואין הכוס 
מעכבת, א"כ אין צריך לשתות רביעית ולא 

מלוא לוגמיו. וע"ש שכתב שמה שנוהגין 
שגם בברכת נישואין אין שותין מלוא 

ל כהרמב"ם שגם "לוגמיו, הוא מפני שס
 כת נישואין אם אין כוס יברך בלי כוס. בר

  .(וכאשר נבאר זה בעז"ה להלן גבי ברכות הנישואין) 
 כתבו האחרונים שאין צריך ולמעשה 
לשתות רביעית, לא הרב, ולא  

החו"כ, וגם לא בצירוף שלשתם, או בצירוף 
טעימות המסובים. וכדברי הכנה"ג שהבאנו 

יצחק (לרבי בתחילת אות זו. ואמנם ביפה ללב 

"וכשלא יוכל החזן  ,כתב פלאגי, ח"ז סי' לד סק"א)
לשתותו כולו נותנו לשמש", ומשמע שנקט 

(והיינו לכתחילה, וכן שיש לשתות את כל הכוס 

, מ"מ שאר אחרונים סגי ברוב כוס או רוב רביעית)
ס"ל דלא כן אלא שדי בטעימה בעלמא. וכן 

ברכות סי' ג אות ה, ד"ה וגם  '(מעכתב השדי חמד 

ה המנהג. וע"ש שהביא ", ושכעל מנהגינו)
מ"ש הרב בירך את אברהם שכיון שקוראים 
הכתובה בין הקידושין לנישואין כדי לעשות 
הפסק בין הכוסות, א"כ צריך לברך על הגפן 

ית כוס הקידושין. ותמה עליו יאחרי שת
השד"ח מאוד, שהרי אין צריך לשתות 
רביעית, והיכן ראה מנהג כזה. ע"ש. וכ"כ 

שיש לסמוך  ,(ח"ה סי' ח)בשו"ת מהרש"ם 
לנהוג כן לכתחילה שלא לטעום מלוא 
לוגמיו, פן היין שהובא הוא חריף, וישתכר 
החתן. וכיון שאינה חובה, אל יחמיר לשתות 

(בסי' לד מלוא לוגמיו. וכ"כ הערוך השלחן 

גבי  (בסי' סב ס"ח)גבי כוס הקידושין, וכן  ס"ט)
מעט. גם ברכת הנישואין, שטועמים רק 

הביא  (אה"ע ח"ה סי' י אות ז)בשו"ת יביע אומר 
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 נוהגים כך, וצ"ע בטעם הדבר. 
 דאמרי, דמשום כבוד החתן והכלה ואנא 

שהכל צריכים לעמוד בעת זו, וכמו  
 שנתבאר במקו"א בספרנו משפט הקידושין

, משום שהחתן דומה למלך, ומשום (כת"י)
 ד הקהל, ושהשכינה נמצאת שם, ומשום כב

 לא אפשר לשתות בישיבה אלא בעמידה. 
   

 פני רביםטעימת יין ב
  איתא: "אמר רבי אבא (בכורות מד ע"ב) 'בגמו. 

בריה דרבי חייא בר אבא, אין שותין מים  
בפני רבים. תניא נמי הכי, אין שותין מים 
בפני רבים". ופירש רש"י "דדרך תלמיד 
חכם להיות צנוע באכילה ובשתיה". ומבואר 
שלמד שדין זה אינו לכל אדם אלא לתלמידי 

ם שם כתב שאין וגרש נויחכמים. אך רב
שותין מים בפני רבים, מפני "דלאו דרך ארץ 
הוא", ולא חילק בין תלמידי חכמים לשאר 
אדם. עכ"פ יש לעיין על מה סומכים מסדרי 
הקידושין תלמידי חכמים, לשתות וגם לתת 
לחתן וכלה לשתות מכוס היין, בפני הרבים, 
בלי להחזיר את פניהם. ואולי בגלל שהיא 

ה. מ"מ הוי לה לגמרא לחלק טעימה קטנ
בכך, ולא שמענו חילוק זה באחד 
מהראשונים. ואולי מפני שבסידור קידושין 
אין לאן להחזיר את הפנים דבכל צד יש 
אנשים ויראו את השותים. אך א"כ היה 
לצנועים להשתדל להסתיר את עצמם מעט 
 באיזה דרך, ולא ראינו שעושים כן כלל. 

 .ואמרתי אתנייה לפירקא דא 

 התוספות בבכורות שם הקשו והנה, 
אמרינן דרב הונא  (פו:)דבפסחים  

שתה ולא החזיר פניו. ותירצו דזה היה 
בשעת הסעודה, שאז דרך כולם לאכול 
ולשתות ואז לא צריך להחזיר פניו. ע"כ. 
שוב כתבו התוספות, "נראה דנקט מים, לפי 
שאין רגילין לשתות כולם מים, אלא הצמא 

דברים רגילים לשתות  בלבד. אבל שאר
יחד". כלומר שהמים שהם משקה פשוט, 
ולא קובעים עליו לשתות באסיפה ובחבורה, 
אין לשתות בפני הרבים, אבל שאר משקין 

יכולים לשתות גם בפני  (כמו יין או בירה)
האחרים, דהא הכל שותים יחד. ע"כ. ונמצא 
שיש בידינו שני חילוקים של התוס', שעת 

עודה, ומים ושאר משקין. סעודה ולא שעת ס
בדעת  (סי' קע ס"ק ז)ומכח זה כתב המג"א 

התוס', שבשעת הסעודה רק במים יהפוך 
פניו אבל לא בשאר משקין שאת זה הכל 
שותין יחד, ושלא בשעת סעודה כיון שאין 
האחד קשור לשני צריך להפוך פניו בכל 
המשקין. עכ"ד. ולעומתו נחלק האליה רבה 

הדברים, וכתב שהפירוש בביאור  (שם ס"ק ח)
הוא להקל בשניהם: בשעת הסעודה שהכל 
צריכין למים, יהפוך פניו רק במים ולא 
בשאר משקין; אבל שלא בשעת הסעודה 
שבלא"ה כל אחד שותה לעצמו, אין צריך 
להפוך פניו בשום משקה. וע"ש שכך נמצא 

הביא  (ס"ק ג)גם בפסקי התוס'. ובברכ"י שם 
רי המג"א, אלא הדברים והסכים חזרה לדב

שסיים שלמעשה המנהג היום לשתות מים 
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 ואין  ,אפילו שלא בשעת הסעודה בפני רבים
 צריך להפוך את הפנים.  

 נו תם המובאת בתוס' ילהעיר, דשיטת רביש 
שם, היא שאין זו הלכה כלל, אלא שזהו  

רק למעשה מנהג הצנועים הנוהגים כן 
מעצמן. ע"ש. וראיתי מי שצירף לזה את 

ת המאירי, שגם ממנו מבואר שאין מנהג שיט
גבי  (פו:)זה חובה, כי כתב במס' פסחים 

הנהגות דרך ארץ: "וכן כל אדם הנכנס 
במקום ורצה בעל הבית לכבדו, ואם נתנו לו 
כוס לשתות אם בעל הבית או אחד מגדולי 
הבית נותנין לו, מקבלו מיד, בלא שום 
סירוב, שאין מסרבין לגדול, וכששותה אינו 

ריך להחזיר פניו לשתות שלא בפניהם. צ
שאין הבושת בדברים אלו מדה משובחת 
אלא לכלה וכיוצא בה". עכ"ל. הרי לכאורה 
להדיא שא"צ לנהוג כן. אך טעות היא 
ללמוד כן במאירי, דא"כ דבריו הם נגד 
גמרא ערוכה, וזה לא יתכן. וצ"ל שלא 
אמורים דברי המאירי אלא על מה שהוא 

בעל הבית, שאם הוא מדבר, אורח אצל 
מקבל כוס ומסובב פניו לשתות יש כאן 
פגיעה בבעל הבית ומחיצה בקרבתו אליו. 
אבל לעולם בסתם אדם השותה את המשקה 
שלו, יש צורך להסב את פניו מן הרבים מצד 
 מידת דרך ארץ כמבואר במסכת בכורות 

 הנ"ל. 
 למעשה כבר כתב הברכ"י הנ"ל אמנם 
שלא  שנהגו לשתות מים אפילו 

(סי' בשעת הסעודה בפני רבים. ובכף החיים 

כתב שלמעשה נהגו להקל בכל,  קע ס"ק יח)

ושותין בין מים בין יין בין בשעת הסעודה 
בין שלא בשעת הסעודה, בפני רבים. 

למד כרש"י, שאין זה  (ס"ק יג)והמשנה ברורה 
דין אלא לתלמידי חכמים, וגם בתלמיד חכם 

ואילו מים אסור י"א שיין מותר בכל גווני, 
רק שלא בשעת הסעודה. עכ"ד. ויתכן אמנם 
שעדיין ממידת חסידות יש מקום לתלמיד 

(סופר, חכם להזהר בזה. ועיין בס' תורת חיים 

שאביו בעל המחנה חיים ושאר  ,שכתב סק"ד)
צדיקים שראה, היו הופכים את פניהם 
ושותים, בין מים ובין שאר משקים. ע"ש. 

חמיר בזה, וטועם ולכן יתכן שמסד"ק המ
שלא מול הצלם או הצבור ממש, אלא מצדד 
ראשו וגופו מעט, קדוש יאמר לו. אבל החתן 

שבלא"ה הכל מביטים  (והכלה כשאינה בהינומא)
בהם, וגם הצלם מחפש דווקא להנציח 
 רגעים אלו, אינם יכולים להחמיר בזה, וגם 

 אין צורך להחמיר בזה. 
 

טעימת החתן והכלה מיין 
 ןהקידושי

 להטעים את החתן והכלה מהיין יש ז. 
שבירכו עליו את ברכת הקידושין. וכ"כ  

הגאונים והראשונים שהחתן והכלה טועמים 
(גאוני מזרח ומערב, מהיין, עיין תשובות הגאונים 

, ב סי' יד)"(ח, ובשו"ת האורה לרש"י סי' קכג)
, (סי' תעו)ובמחזור ויטרי לתלמיד רש"י בשמו 

(עמ' הר"ם מרוטנבורג ובספר המנהגים למ

 ו(בתשובת. וכ"כ רבי אברהם בן הרמב"ם פב)

, וכ"כ הארחות חיים שבתחילת ספר מעשה רוקח)
, (ח"ב הל' קידושין לקראת סופו סוף ד"ה כתב הרמב"ם)
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, (סי' קט), ומהר"ם מינץ (סי' שנא)וכ"כ הרוקח 
, וביאר "שלזה (ח"ג סימן סה וסימן עט)והתשב"ץ 

כלה כוס של ברכת נהגו להטעים החתן וה
אירוסין ונישואין, שכיון שהמצוה נעשית 
בשבילם, הם יותר ראויים לטעום הכוס יותר 

, (סי' ו)מאחרים". וכ"ה בחופת חתנים 
 ובאחרונים מביאי סדר הקידושין עד היום.
והדבר פשוט שכבוד הכוס הוא שישתה 
אותו מי שבשבילו בא הכוס. וכעין שמצינו 

לו לתינוק מהיין, כן במילה שמטעימים אפי
בשם בעל  (יו"ד סי' רסה) וכמ"ש כן הטור

העיטור, מטעם שהוא בעל המצוה. וזה לשון 
, "ונהגו כל (הל' מילה עמ' תקפ)ספר המנהיג 

ישראל לתת בפי הילד מן היין, שישתה 
מהברכה שמברכין עליו, וכן מנהג להשקות 
את החתן והכלה". כלומר דימה את נתינת 

שנוהגים לתת לחתן היין לתינוק למה 
והכלה. ובמקו"א ראיתי מי שכתב ההיפך, 
שכיון שנמחלו עוונותיהם של החתן והכלה 
הרי הם כתינוק בלא חטא, ולכן מטעימים 
להם כשם שמטעימים מן היין לתינוק 
הנימול. ע"כ. ויתירה מכך מצינו בכוס של 
מילה שראוי לתת לטעום לשאר הקשורים 

וכ"כ בסידור  במצוה, כמו לאמו של התינוק,
, ובארחות חיים (סדר המילה)רב עמרם גאון 

. וכן גם לסנדק, (סי' עג), ובכל בו (הל' מילה פ"ב)
בהגהותיו לש"ע סי' רסה  רעק"אכמ"ש הג

הנז'. והוא שכל ישר ונכון, שמי שבשבילו 
באה הברכה על היין, כבוד הברכה והיין הם 
שהוא יטעם ממה שבירכו עליו. וכ"כ בעזר 

 שכיון שברכה זו נתקנה  ,סי' לד ס"ב)(מקודש 
 לכבודם, חובה עליהם לטעום מן היין. 

 הביאו טעם, שטעימת היין היא לסימן עוד 
פו"ר, שנאמר אשתך כגפן פוריה, והיין  

היוצא מהגפן הוא סימן ברכה לפוריות, 
ובעבור כוס של ברכה על היין יזכו לפרי 
 בטן. כן כתבו בספר אוצר כל מנהגי ישורון 

 .(בהשמטות דף עב)ובספר מטעמים  בסופה),(אות י  
 יש בטעימות אלו סוד, שהכלה שהיא עוד 

השכינה מקבלת את הכוס מידי האבות,  
ועבור יהיה שפע גם למעלה. עיין להרקנאטי 

 (ואתחנן אופן , ובס' מגלה עמוקות י) (דברים ח,

 , ופה עת לקצר. קנב) 
 אלו על ידם, לא מבעיא אם וטעימות 

(כמנהג מסדר קידושין אינו טועם ה 

שאז ברכת הגפן היא  ,חלק מבני אשכנז)
בשבילם בלבד וחייבים הם לטעום כדי שלא 

שאיר את הברכה ריקנית, אלא גם אם הל
המסד"ק כבר טעם, יש להם לטעום אחריו, 
שהרי ברכות אלו באו לכבודם כנ"ל, וכל 
הטעמים הנ"ל עדיין שייכים בהם. ולכן אף 

 איזה מיחוש וכיו"ב, אל יוותרו  אם מרגישים
 על מנהג זה בנקל. 

 למעשה שבטנו של החתן כאבה ונדרשתי 
עליו ביותר וחש ברע, ואמרתי  

שיתנו רק לכלה לשתות. ויתן הרב הכוס 
לאמה כדי שתתן לה. ואין מניעה או חיסרון 
צניעות בכך שהכלה שותה "אחרי הרב". 

 (הלכותומצאתי און לי בדברי שבולי הלקט 

שאחר המילה מברך  ,שכתב מילה סימן ד)



 וסףי     ג רבי אליהו בר שלום"רהה | המקימן ס   ית  בב

 סא

המוהל הגפן ואשר קידש ידיד מבטן, 
"ושותה מן הכוס מעט, והשאר שותה אמו 
של תינוק". והחכמה הגדולה של מסד"ק 
 בעת שכזו היא לפתור הענין מהרה ובלי 

 המולה, והיא שמירת הצניעות היותר גדולה. 
 

מי נותן לכלה לטעום מיין 
 הקידושין

 מפורסם שהחתן עצמו אינו משקה המנהג ח. 
את הכלה מהיין אחר ברכות הקידושין.  

 (ח"ב סי' ח שמלה לצבי ס"ק כ)וכ"כ בשלחן העזר 
שאין זה מן הצניעות שהחתן ישקה לכלה, 
ולכן נהגו שה'שמש' הוא הנותן את הכוס 
לכלה. ומנהג הספרדים שאם הכלה נותנת 
לה, וכ"כ כל מאספי סדר הנישואין כמנהג 

(קובץ כט דים. וכ"כ בחו' מבקשי תורה הספר

בשם כו"כ גדולי אשכנז. אולם בחו'  עמ' קיז)
כתבו בשם הגרש"ז  (קובץ כז עמ' טו)הנז' 

אויערבאך זלה"ה וילב"ח בנו הגרא"ד, שגם 
כוס של אירוסין, החתן מוסר לכלה. ולא 

 אלא אדרבא לחיבובה  חשו לענין צניעות, 
 על ידי המקדש אותה. 

 ז"פ שמן הדין אין איסור לחתן אמנם והנה 
למקדש זה להשקות את המקודשת לו,  

כי אע"פ ש"כלה בלא ברכה אסורה לבעלה 
כנדה", כלו' בלא חופה וברכות נישואין 

, ואסור לבעל להשקות את (כאשר יבואר במקומו)
, מ"מ היא (כמבואר ביו"ד קצה סי"ג)אשתו נדה יין 

                                                           
(סימן עא, סוד"ה ראה בקובץ בית יוסף גליון יח שעל זה צווח מרן הראש"ל שליט"א שהוא מנהג מכוער.  א.ה. יד

 וכ"ה בעוד כמה דוכתי. .ואם יש אילוצים)

לא  , ובין הקידושין לנישואיןממשאינה נדה 
של נדה, וקיים עליהם  הרחקותחלים דיני ה

איסור יחוד או ביאה. והלא אחרי הקידושין 
ולפני הנישואין ימסור לה החתן את הכתובה 
בידה, וגם ישקנה מיין ברכות הנישואין, וגם 
יש מנהגים שהוא אוחז בידה בלכתם לחדר 

ל זה אע"פ שעדיין אינה נשואה , וכידיחוד
ביתם. באופן "ע עד שיהיה היחוד בלהש

שאין איסור מצד הדין להושיט לה יין או 
להשקותה יין. ובפרט שבאמת עדיין לא 
קידש אותה, ופשוט שלא שייכים ביניהם 
איסורי הרחקות נדה, דהיא זרה לו. אלא 
שהיא גופא הסיבה, שכיון שע"פ האמת היא 
עדיין זרה לו, אזי אף שכבר בירך ברכת 

ישקנה יין הקידושין, אינו מדרך הצניעות ש
בשעה זו. אבל אחרי נתינת הטבעת ומעשה 

(ע"י קידושין, וגם מקצת הקידושין שהיא אשתו 

אין עוד הרחקות, ולכן  נישואין ע"י פריסת הטלית)
יכול למסור לה הכתובה וגם להשקותה 

וכ"כ בשו"ת [אח"כ יין, בתום הז' ברכות. 
שאין ביניהם דיני  ב) '(ח"ב סישאילת יעבץ 
 זו. אבל כאמור לא נהגו שהחתן  הרחקות בשעה

 .]קנה, והוא צניעות וכבודשעצמו י 

 הרב לא ישקנה יין, שאין זה דרך ארץ גם 
וצניעות שהוא ירים את התול מעל פניה  

וישקנה יין. ולכן ימסור את הכוס לאמה 
. (וישים לב שלא יגע בידיה בחנם)שלה העומדת שם 

וכן נהגו מסד"ק גדולי עולם. וקצת יל"ע 
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מה נהגו כן, תחת שימסור המסד"ק את ל
הכוס לאבי הכלה שישקה אותה, וכך יהיה 
יותר צנוע. וראיתי אמנם לקצת מסדרי 
קידושין המוסרים לאבי הכלה שימסור לאם 

ה אותה. אבל אולי שאר קהכלה שתש
מסד"ק לא נהגו כך, מפני שאביה עומד 
רחוק, והוא הפסק והמולת מה להעביר הכוס 

א יעקור ממקומו וילך אל ממנו אליו, והו
[ואם אינו יכול אשתו, והאשה תתן לביתה. 

למסור בידיו לאשתו מפני שאינה טהורה, תהיה 
 מבוכה, והרב הרי אינו מברר ענין זה לפני כן].
והנמצא בחופות רואה שהוא ענין מסורבל, 
ומידת הצניעות לעורר כמה שפחות משיכת 

 ועמ' לט) (עמ' לועין וענין. ובס' מנהגי ורמייזא 
כתוב: "השמש נותן לשתות מכוס של ברכה 

הצנצנת לחד מן הנשים,  (=החתן)לחתן, ונותן 
והיא נותנת לכלה לשתות". ואמנם אם ירצה 
הרב יוכל לנהוג גם כך, שאחר שתיית החתן 
ירמוז לו להעביר את הכוס אל אם הכלה 
שתשקנה. או אל שמש הרב העומד שם כדי 

מסד"ק אינו שישקנה. מ"מ מה שנהגו שה
(אם חושש לתת הכוס בעצמו לאשה זרה 

כדי להשקותה, מפני שלאנשים  הכלה)
 שרים בלבותם, הדרך הצנועה ביותר היא יה

 הקצרה ביותר. והנבון יראה הדברים. 
 זאת נבאר, שאין כל הלכה שדווקא אבל 

אמה של הכלה תשקה אותה, ויכולה  
לתת לה מי שתתן. ומעשה ראיתי באם כלה 

נכה ל"ע, והתאמץ המסד"ק איך שהיתה 
לתת הכוס בידה, והתאמצו אח"כ חברותיה 
להרים את ידה אל הכלה, ונתביישה מאוד, 

ובחנם נתאמצו וגם שטות עשו. כי יכולה 
להשקותה מי שתהיה. ואע"פ שאולי רצו 
לשמחה, הנה כיון שהדבר לקח זמן רב, גילו 
לכל את נכותה. וגרמו צער במקום לשמח. 

יו בראשו להסדיר ענין זה הלא חכם עינ
למי שמושיטה את  (בלי מיקרופון)מהרה ולומר 

 הכוס לאמא של הכלה שתשקה היא את 
 הכלה, ודי. 

 הנ"ל השבתי במעשה שהכלה וכדברים 
היתה מסוכסכת שנים רבות עם  

, ל"ע, ושלחה להודיע לרב קודם אמּה
החופה שאינה רוצה שאמא שלה תגיש לה 

תקבל בשו"א לשתות יין, כי היא לא 
ותתפרץ עליה ברבים, והרב נבוך והתקשר 
לשאול מה יעשה. והשבתי שאם היה יודע 
דבר זה מראש היה יותר ראוי שיודיע לכלה 
שלא יסדר אצלה קידושין, דבהלכות כיבוד 
אב שנינו דאפילו אביו מכלימו אסור 
לביישו, ובשו"א אין ְלרב לתת גיבוי 
ן להתנהגות רעה כזו של הכלה; אבל כא

שנודע לו הדבר רק ברגע האחרון, הנה הוא 
יכול ליתן ע"י מי שימצא, או ע"י השמש 
העוזר על ידו, ואין קפידא. ואולי אפילו ע"י 

. (אם לא תיעלב בזה האמא הרבה)אביה של הכלה 
רק לא יתן החתן עצמו דאין לפרוץ את הגדר 
 בזה, וכן לא יתן ע"י אם החתן כי פשוט 

 הרבה.שבכך תיעלב אם הכלה  

 לתת את של הכלה מצדה צריכה רק אמה 
לביתה הכלה, אבל אינה צריכה  הכוס 

להשקותה מן הכוס בפיה ממש, כמנהג אם 
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 והכלה אינם להלכה, הרב או החתן ד. 
צריכים לטעום מהכוס, אלא מעט. ואין  

צריך טעימת רביעית או מלוא לוגמיו, 
ואפילו בצירוף כל הטעימות יחד, לפי שאין 

. ובכה"ג אין הכוס חובה בברכת האירוסין
חובת שתיית רביעית. אמנם ישים לב הרב 
לשתות 'משהו' ממש, ולא רק נגיעת טעימה 
בעלמא שאינה מגיעה למיעיו. עוד ישים לב 

(או יותר מאידך לטעום רק פחות מכזית 

 , כי בין השיעורים הללו יש ספק מרביעית)
 בברכה אחרונה, ונכון שלא להכנס לזה. 

 שלא לשתות  חז"ל אמרו שיש הקפדהה. 
מעומד, מפני שיש בזה נזק אל הבריאות,  

. (ונפ"מ בין או מפני שאין זו שורת דרך ארץ
הטעמים, שת"ח צריך להקפיד בדיני דרך ארץ יותר משאר 

. ואע"פ שהרמב"ם לא בני אדם. ומסד"ק הוא ת"ח)
הביא הלכה זו, האחרונים העתיקוה למעשה. 
ואפילו בטעימה יש להקפיד. אולם נהגו 

הקל למסד"ק ולחתן וכלה לטעום מעומד, ל
 כנראה משום שהכל צריכים לעמוד שם 

 עבור כבוד השכינה. 

 אע"פ שאמרו בגמרא שתלמיד חכם לא ו. 
 ישתה יין בפני אנשים רבים, לא נהגו 

להקפיד בזה כלל. ומסד"ק חסיד במעשיו, 
 אם יוכל לא ישתה להדיא אל מול הצבור 

 קצת. והצלם, רק יצדד גופו להסתיר 
 אחרי שטעם הרב יתן לחתן והכלה לטעום ז. 

 גם כן. לפי שהברכה נאמרת בשבילם, ויש  
 בזה חיבוב מצוה, וגם סגולות וסודות. 
 המנהג הנפוץ שהחתן אינו משקה בעצמו ח. 
את הכלה מיין הקידושין, וגם אינו מוסר  

לה את הכוס, לפי שהיא עדיין אינה נשואה 
סור מן הדין. אליו. ואע"פ שאין בכך אי

והדרך הצנועה המקובלת היא שאם הכלה 
תושיט לביתה את הכוס. [ואינה צריכה 
להשקותה ממש בפיה]. ומ"מ אין בדברים 
אלו הלכות, ותתן מי שתתן, ובלבד שיהא 
 הכל בצניעות ובלי לבייש אף בריה חלילה.

 חתן וכלה שאינם חפצים לטעום מהיין, ט. 
כך. ואם יטעם רק מסדר הקידושין ודי ב 

 לא טעם, אין לחזור על הברכה ויניחו את 
 הדבר כך.  
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 שליט"אשלמה שרגא  רבי הרה"ג
 ירושלים, דומ"ץ בעיה"ק ראש כולל "ברוך שאמר"

 מתה מחמת מלאכה והיזק שאינו ניכר
 באדם ששאל מחבירו מחשב,  נשאלתי

וכשהכניס לשם את הדיסק און קי             
שהיה לו  סמהוירושלו, נדבק המחשב 

והזיק לקבצים שהיו לו  בכרטיס זכרון
תובע בעל המחשב את  . וכעתבמחשב

 ,השואל לחייבו בנזק הנזכר מדין שואל
והנה בדיני שואל יש . שחייב אפי' באונסין

 ב. מתה מחמת  .לנו ב פטורים: א. בעליו עמו
 מלאכה.                     

 כ' הרמ"ה, מי ששואל  ס"ג) (חו"מ סי' שמבטור 
בהמה לילך דרך ידועה, ובאו עליו  

לסטים באותו הדרך או חיות רעות ואנסוה 
ממנו, חשיב שפיר מתה מחמת מלאכה, כיון 
שמחמת הדרך שהשאילה לילך בה נאנסה. 

, ההוא דשאיל (צז.)ודימה זאת לעובדא דב"מ 
שונרא מחבריה, ואכלה עכברים טובא 

תה המלאכה גופא, ומתה, אע"פ שלא הרג
 כיון שבמלאכה ששאלה לצורכה מתה 

 , (ס"ג)פ הש"ע ". וכטובגרמתה 

                                                           
יב רב אשי וקמיבעיא ליה: כי האי גוונא שם בגמ' איתא תרי לישני. חדא דחבור עליה עכברי וקטלוהו, ית טו

מאי, כי מתה מחמת מלאכה דמי, או לא. אמר ליה רב מרדכי לרב אשי, הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה 
לא דינא ולא דיינא. איכא דאמרי, אכיל עכברי טובא וחביל ומית. יתיב רב אשי  -דרבא: גברא דנשי קטלוהו 

לא  -ב מרדכי לרב אשי, הכי אמר אבימי מהגרוניא: גברא דנשי  קטלוהו וקמעיין בה: כהאי גוונא מאי, א"ל ר
דינא ולא דיינא, והתוס' בד"ה "כי האי" ביארו מאי קמבעיא ליה הלא מתה מחמת מלאכה ממש הוא, ויישבו 
דמיירי שהביאה למקום שהרבה עכברין מצוין בו, ונסתפק רב אשי האם הוי שינוי במלאכה בזה שהוליכה לשם 

 , אבל פשיטא דאין לשואל לשמור שלא יהרגוהו העכברים.או לא

 (הובא בטור שם, ובב"י כ' שלא מצא הרא"ש אולם 

כן מדברי הרא"ש, אלא נראה שאמר כן לתלמידיו  

חולק,  כשראה דברי הרמ"ה ודייק זאת מלש' הטור ע"ש)
וס"ל דלא דמי לשונרא ששאלה להרוג 

מלאכה עצמה נאנסה. והוי  עכברים, דבאותה
כשואל בהמה למהלך יום אחד ומחמת 
ההילוך מתה. אבל אם נאנסה ממנו בדרך 
אונס אחר שאינו מחמת מלאכה, שהרי אף 
בלא מלאכה אפשר שתאנס ממנו ע"י 
  ,ליסטים ועי"ז חשיב מתה מחמת מלאכה

 ולכך הוא חייב. וכ"פ הרמ"א שם. 
 ית , את קושי(בבדק הבית)יישב הב"י וכבר 

הרא"ש על הרמ"ה, דבאמת כשבאו  
ליסטים בדרך חשיב כמתה מחמת מלאכת 

כיוון שאין חיות רעות וליסטים  ,ההליכה
מצויים בעיר אלא בדרכים לפי שהדרכים 

(פ"ד בחזקת סכנה, כדאיתא בירושלמי ברכות 

, ר' שמעון בר אבא בשם ר"ח, כל ה"ד)
הדרכים בחזקת סכנה. ושמעינן בזה דנחלקו 

הרא"ש ביסוד דין מ"מ מלאכה, הרמ"ה ו
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כיון שהוא שאל לילך בדרך דהרמ"ה הבין 
ידוע למשאיל והאונס בא לו מחמת הדרך כי 

כפי שכ' הב"י  ,בביתו לא היו באים ליסטים
שבעיר אין מצויים ליסטים ורק בדרך 
מצויים לכן הוי ממ"מ, אולם הרא"ש ס"ל 

כיון שהליסטים הם דבר חיצוני שלא  ד
לדרך עצמה ולא לבהמה קשור בכלל לא 

 שרכב בה, לכן בכה"ג לא מיקרי מתה מחמת 
 מלאכה. 

 הביאו . דאמרינן" ב"מ צו ע"ב ד"ה "הא(והרמב"ן 

כתב לבאר אמאי  בבית יוסף סי' שמ) 
במתה מחמת עצמה חייב השואל, הלא יש 
לומר מלאך המוות מה לי הכא מה לי התם 

דמכל מקום קרא  ,ותירץ הרמב"ן .(ב"מ לו:)
"וכי ישאל איש  יג) ,(שמות כברש הוא מפו

בעליו אין עמו  ,מאת רעהו ונשבר או מת
שלם ישלם" הרי דשואל חייב אפי' באונסין. 

הלא  ,א"כ מאי שנא דבמ"מ מלאכה פטור
בגמ' מבואר להדיא דלאו לאוקמא בכילתא 
שאילתא, וביאר דשואל ודאי חייב באונסין 

משאיל הוכאן  ,אבל לא בפשיעה של משאיל
ע שהשאילה למלאכה והיא אינה יכולה פש

 ,טזוכגון דמתה מחמת אובצנא ,לסבול אותה
ולכן פטור כי פשע המשאיל, ולעולם היכא 
דאין פשיעת המשאיל חייב. ונראה שהרא"ש 
הבין כדברי הרמב"ן ולכן ס"ל דאם באו 
עליו ליסטים בדרך לא הוי מתה מחמת 

                                                           
ולבאר הסוגיא דשונרא צ"ל דאם מתה מחמת שהתגברו עליה העכברים הוי שפיר פשיעת המשאיל דשלח  טז

(ב"מ צז ע"א בשם לו שונרא תשוש שאינו יכול להתגבר על העכברים ופטור השואל. כן מבואר להדיא בשטמ"ק 
 . ר"ח)

כיוון דליכא בכה"ג פשיעת המשאיל  מלאכה
ואל חייב. וכדבריו כתב ג"כ הר"ן. ולכן הש

דלפי  ,כתב (ב"מ צו:)ובחידושי הריטב"א 
הרמב"ן אם חלתה אחר שאלה ועשה בה 

ולאפוקי אם חלתה  ,מלאכה ומתה חייב
, (סק"ה)ע"כ. וכן ביאר הש"ך  .בשעת שאלה

פ הרמב"ן דלעיל. ול"ד "דברי הרמ"א ע
לההיא שונרא דמחמת אותה מלאכה ממש 

 יגת העכברים.מת דשאלה לצורך הר
 דברי הרמ"ה צ"ל כדברי הרשב"א ובביאור 

 ,בד"ה "לאו לאוקמה" (ב"מ שם) 
דודאי  ,נראה לי דהיינו עיקר טעמיה דרבא

מאן דמשאיל פרה לחבירו למלאכה מידע 
ידע דעבידא לאכחושי בבשרה דלאו 
לאוקמה בכילתא שאלה, ואפילו הכי לא שם 
לן מעיקרא בכחשא, וכיון דלאו בכחש קפיד 
אף במתה מחמת מלאכה נמי לא קפיד, דמה 
לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא. ופירוש 
מתה מחמת מלאכה היינו שמתה מחמת 
 ,אובצנא ולא שמתה בעודה עושה מלאכה

דאנן מחמת מלאכה אמרינן, מתה במלאכתו 
משאיל יודע הש ,לא אמרינן, ע"כ. כלומר

 (שם)זאת מראש ומוחל. וכן ביאר הנמו"י 
מתה". א"כ ה"ה הכא בדרך ובאו  ד"ה "אפי'

המשאיל יודע זאת שהרי ד ,עליו ליסטים
הוא דבר מצוי וממילא מחיל ושפיר הוי 

דף צד ע"א (ממ"מ ופטור. וכן הוא בתוס' ב"מ 
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ניתנו אע"ג דאית ליה הנאה שאינו נותן 
הו"ל כשאלה ליראות בה. ובאור  ,השכר
כתב לדחות הראיה  )הל' שאלה פרק ז הל' ד(שמח 

לחלק בין היכא  , דישמשאלה ליראות בה
דאפשר להשתמש בגוף החפץ והוי כבעלים 

לבין ליהנות בה אך לא בגוף החפץ  ,ממש
 ,ולכן בשאלה ליראות בה פטור .עצמו

משא"כ גבי ספר דהוא משתמש כדרך 
ולא איכפ"ל דמצוות לאו  ,הבעלים חייב

שהביא משם  שם יבי"אבליהנות ניתנו. ועיין 
(יו"ד חות ע"פ דברי הט"ז לד, (שם)הבגדי ישע 

דלא דמיא מצות ת"ת לשאר  ,רכא ס"ק מג)
שהרי אסור  ,דודאי התורה משמת ,מצוות

ש פקודי ה' "ללמוד בט"ב ובימי אבלו כמ
 , טל בהקדמה) (ועיין בספר אגלי ישרים משמחי לב 

 וא"כ לא אמרינן בה מצוות לל"נ.  
ועוד יש לדון מטעם היזק שאינו ניכר, 

 הדברים אי"ה בגליון הבא. יבואוו

 
   �מזק סימן �

 שליט"איצחק אושינסקי הרה"ג רבי 
 אב"ד חיפה

 אם שייך דין "אשתו כגופו" בעומדים בתהליכי גירושין
 ת נרות חנוכה בבני זוג פרודים וכן בעניין אבלות בזוג פרודהדלק

 שליט"א מתתיהו גבאיהג"ר לכבוד 
 בית מתתיהו,מח"ס 
 שאלתו האם דין "אשתו כגופו" בענין 
האמור ביחס לפטור אשתו מלהדליק  

 נר חנוכה, שייך אף בבני זוג פרודים ואינם 
 . כגגרושים 

 ן יהיה קשה לקבל את ההנחה כי איראשית, 
 בהלכה מושג של פירוד, ואפרט.  

 "אמר ר' יהודה  ,.)קמו(בגמ' בב"ב איתא 
מעשה באדם אחד שאמרו  ,אמר רב 

לו אשתו תותרנית היא ונכנס אחריה 
ריח צנון אני  ,לחורבה לבודקה. אמר לה

                                                           
שמואל שכטר ר'יצחק מה שכתב בזה הרה"ג  )קכז(טבת תשע"ח סימן עיין בקובץ בית יוסף גליון קודם  א.ה. כג

 שליט"א.

מאן יהיב לן  ,אמרה ליה .מריח בגליל
מכותבת דיריחו ואכלנא ביה. נפל עליה 

 מים הואיל ולא נכנס חורבה ומתה. אמרו חכ
 אחריה אלא לבדקה, מתה אינו יורשה". 

 שהבעל נכנס עם אשתו  ,המעשה הואביאור 
לחורבה לבדוק האם יכולה היא  

להריח ואינה תותרנית, דהיינו חולי שאינה 
יכולה להריח. מטרת הבעל היתה להוציא 
את אשתו בלא כתובה, שהרי במומין 

שאין  שבסתר ולא התנה קודם נישואין ע"מ
יוצאת בלא כתובה. לאחר תהליך  ,בה מומין

הבדיקה נפלה עליה החורבה ומתה. ואיתא 
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 ,ברשב"ם שם בתוך דבריו "והכי גרסינן
ואמרו חכמים הואיל ונכנס אחריה לבדקה, 
מתה אינו יורשה, דכיון שהיה בדעתו 
לגרשה אם ימצאנה בעלת מום ובתוך כך 

אינו זוכה בירושה.  ,מתה קודם שנתפייסו
ומהכא שמעינן שמי שמתה אשתו בתוך 
 קטטה שיש בדעתו לגרשה, שוב אינו יורשה 

 וכו'". 
 של הרשב"ם להבנה זאת בגמ' ולדין ראייתו 
 )גיטין יח, א(זה היא מדברי ר"ש בגמ'  

 "משנתן עיניו לגרשה שוב אין לבעל 
 פירות". 

 קצת להבין דין זה, מדוע משרק נתן ויש 
אשתו, כבר  עניו לגרשה, ועדיין היא 

מפסיד פירותיה. וביותר, שהרי כבר הובא 
לעיל שפירותיה הם כנגד חיובו לפדותה. 

(כמובא חיוב זה לפדותה עדיין נותר בעינו 

ברי"ף בגיטין וכן בב"י ריש סי' רכז בהסבר המד"א שגם 
 בנתן עיניו לגרשה יש לו פירות, משום שעדיין נותר חיובו 

 ותיה., וא"כ מדוע מפסיד פירלפדותה) 
 לומר שתקנו לו חכמים שכאשר רוצה וניתן 

לגרשה יפסיד פירותיה, משום שרוצה  
לגרשה, למרות שחיובו המקביל כלפיה 

שהרי  ,עדיין עומד בעינו. והסברא לכך היא
ביחס לתקנות חכמים  :)נח(איתא בכתובות 

כגון מזונות תחת מעשה ידיה  ,המקבילות
שה "קסבר כי תיקנו רבנן מזוני עיקר ומע

ידיה משום איבה", דהיינו שהתקנה שמקבל 
הבעל מעשי ידיה כנגד מזונותיה מטרתה 
היתה לטובת האשה, שיהיה לה מהיכן 
לפרנס ולכלכל עצמה, וכדי שלא יכעס 
הבעל שהוא כביכול רק נותן ולא מקבל 

תמורה, תקנו לו כפיצוי שיזכה במעשי ידיה. 
סברא דומה מובאת ג"כ בתוס' בכתובות 

 אודות דין פירותיה תחת ,ה זימניןד" ):מז(
פורקנה, שעיקר התקנה היתה לטובת האשה, 
שלא תישאר בשבי ללא פדיון. וא"כ, אם כל 
זכויותיו בפירותיה הם "משום איבה", א"כ 
כאשר יש ביניהם קטטה ורוצה לגרשה, תקנו 
להפקיע ממנו פירותיה, ולמרות שעדיין 

  -חייב לזונה, וכבר לא אכפת לנו שמא ירגז 
 דאדרבה ירגז וירגז עד שיפייסנה או יגרשנה. 

 שישנו דין מיוחד בבני זוג שאינם חיים כך 
 אף שאינם גרושים.  ,כבעל ואשה 

 אף דברי הרמ"א הפוסק אודות מורד וראה 
"המורד על אשתו  ,ע סי' צ סע' ה)"(אה 

י"א  ,וכו' ואינו נוהג עימה מנהגי אישות
בית יעקב דאם מתה אינו יורשה". וע' בספר 

, )שם סי' צ(על הש"ע  (לבעל נתיבות המשפט)
"וכמו כן נראה דאין לו פירות  ,המוסיף וז"ל

ומעשה ידיה המותר ממזונותיה כשהוא 
מורד. דחז"ל לא תקנו מעשה ידיה ופירות 
 תחת מזונות ופורקנה, רק לבעל, ולא 

 להמורד מאישות". 
 שבעל שנתן עיניו לגרשה  ,מדבריונראה 

זאת גם אינו נוהג עימה ובעקבות  
 ,(שזוהי הגדרת מורד ע"פ הרמ"א פהמנהגי אישות 

 ,ע סי' עז סע' א)"וכן מובאת הגדרה זו גם בש"ע אה
 מפסיד גם את פירותיה ומעשי ידיה הנותרים 

 על מזונותיה.  

 אבלות בבני זוג פרודים
דין נוסף בענין זה הוא לגבי אבלות בני זוג 

 ה.פרודים או בסכסוך, זה על ז
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הסברא שלא יתאבלו זה על זה. שהרי עדיין 
 ,קיימת האישות שביניהם עד הגירושין

בלותם. מה לא מתוהאישות הנ"ל היא הגור
שהסתמכו הפוסקים  ,שקצת ניתן לומר הוא

הנ"ל על כך שלהלכה האבלות היא רק 
שם (וש"ך  )יו"ד סי' שצח(מדרבנן, כמובא בש"ע 

וממילא קל יותר להבין שהקלו חכמים  )סק"ב
 באבלות זו כאשר הקשר שביניהם נפגם עד 

 כדי כך שעומדים הם לפני גירושין.      
 לות בבני זוג המצויים בהליכי (אודות אבהלכה לעניין 

: על פניו היה נראה גירושין עקב קטטה) 
לומר שנפסוק ככלל הידוע בהלכות אבלות 

 ,(המובא במועד קטן יח, א)"הלכה כמיקל באבל" 
ונכריע כמהרש"ל שאין צריך להתאבל על 
אשתו כשהיו בקטטה ובהליכי גירושין. 
ואולם מכיון שהרש"ל הינו לכאורה בדעת 

ש קצת להסתפק האם לפסוק לקולא, יחיד י
 ,)פי"ט(ע"פ דברי גשר החיים ח"א 

שבמחלוקת הפוסקים שרובם ככולם פסקו 
להחמיר לא אזלינן בתר היחיד המיקל. לבני 
ספרד לכאורה יש כן מקום להקל ולסמוך 
על הרש"ל בזה ולא לנהוג אבלות, שהרי 

סי' יו"ד, (דעת הגרע"י בשו"ת יביע אומר ח"ח 

שגם ביחיד המיקל נגד רבים  )ה אות לד,
במחלוקת הפוסקים אזלינן בתריה להקל 
(בפסק זה מסתמך שם על הרב גינת ורדים חיו"ד כלל ה 

וכן על החיד"א בשו"ת חיים שאל סי' ב. כן מסתמך  ,סי' י
וכן על ספר מסגרת  ,ב"על ספר שלחן גבוה סי' תב סקי

השלחן סי' שפא דין ו, שכולם פסקו שגם במחלוקת 

. ואמנם קים אזלינן לקולא אפי' ביחיד נגד רבים)הפוס
כאשר ישנו מנהג ברור שהתקבל לא פוסקים 

(כמובא ביביע אומר שם ובעוד כיחיד להקל נגדו 

, אולם בנידון זה סבורני שאין מנהג מקומות)
ברור. כאשר שני בני בזוג מעוניינים 
בגירושין הובאה כבר לעיל דעה בכל בו על 

 (וא"כ ב להתאבל עליה אבלות להקל שלא חיי

 .ואז לכו"ע אזלינן לקולא) ,הוי כבר שתי דעות להקל 
 שמצאנו אף בענין אבלות ישנם דינים כך 

 מיוחדים בבני זוג שאינם גרושים אך  
 צויים בהליך גירושין. מ 

 כל הנ"ל נלע"ד כי בענין נרות חנוכה, לאור 
שאינה מדין קנס כדינים האמורים  

ויות הדדיות וכן אין בתחילה או שלילת זכ
זה משום לבו מר, כבהלכות אבלות, יש 
מקום לומר שעדיין שייך דין "אשתו כגופו" 
שתלוי לכאורה במצב הנישואין, שזהו הגדר 
שדברו בו חז"ל, ותהיה פטורה מלהדליק, 
 ואם תדליק לעצמה תבקש שבעלה יכוון 

 או שתדליק בלא ברכה.  כזשלא להוציאה 
 בברכה,
 יצחק אושינסקי
 אב"ד חיפה

 
 
 

                                                           
(מהדורת תשע"ג, עמוד ע' בילקו"י חנוכה לא תועיל בזה כוונה נגדית. מרן עמוד ההוראה שליט"א ולדעת  א.ה. כז

 .תפו)
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 שליט"א מתתיהו גבאיהרה"ג רבי 
 ירושלים, מח"ס "בית מתתיהו"

 בענין ברכת חכם הרזים
 בס"ד, כסלו תשע"ח

 ימים ושנות חיים למע"כ יד"נ הרה"ג אורך 
גמליאל הכהן מפורסם לשו"ת רבי  

 שליט"א מח"ס גם אני אודך  רבינוביץ
 שלום רב.  ופרדס יוסף החדש על המועדים, 

 ראש שהתעוררת בעקבות פטירת במה 
רבינו הגראי"ל  הישיבה, הגאון הגדול 

 ווראית שפורסם שהי ,שטיינמן זצוק"ל
איש, אם היה צריך לברך   אלף 800בהלוויה 

 ברכת חכם הרזים. 

אם צריך לראות השישים רבוא 
 או סגי בידיעה

 , אמר רב המנונא )נח ע"א(בברכות א. 
ישראל, אומר חכם  הרואה אוכלוסי 

הרזים שאין דעתם דומה זה לזה, ואין 
פרצופיהם דומים זל"ז. ופרש"י, אוכלוסי, 
חיל גדול של שישים ריבוא, חכם הרזים, 

ע"ש. וידוע מה  .היודע מה שבלב כל אלו
שהסתפקו ע"ז, אם כשיודע שיש שישים 
רבוא ואין יכול במציאות לראות את כולם 

ת חכם אלא רואה חלקם אם יברך ברכ
הרזים, די"ל שהברכה על עצם הכינוס של 

וכל שיודע באופן ודאי שיש  ,שישים רבוא
ס' רבוא יכול לברך, או שהברכה על עצם 
הראיית ס' רבוא בפועל ובעי לראות את 

כולם ממש, וכשאין רואה ורק יודע שיש ס' 
אין מברך. אולם מרן הגר"ח קנייבסקי  ,רבוא

כם הרזים כתב לי בזה שיכול לברך ברכת ח
ורק יודע  ,גם שאין רואה את כולם ממש

שיש ס' רבוא מברך. ולכאו' ס"ל דע"כ אף 
אם יעמוד במקום גבוה ל"ש לראות את 
כולם ממש היינו כל איש ואיש, וע"כ א"צ 
 לראות הס' ריבוא ממש, וסגי שיש אומדנא 

 וידיעה ברורה שיש ס' רבוא ויכול לברך.  

  אה אוכל, בן זומא ראיתאבגמ' שם אולם 
אמר חכם  ,על גב מעלה בהר הבית 
ברכות (וכתב הבן איש חי בס' בניהו  .הרזים

, במה שהוצרך להשמיענו שבן )נח ע"א שם
 ,זומא הלך ממקומו ולעלות להר הבית

שרצה לעלות למקום גבוה ולברך חכם 
הרזים דווקא שרואה בפועל כל הראשים של 
הס' רבוא, וכשנמצא למטה ועומד בין הקהל 

 .לא היה מברך ,אין רואה הריבוי בעיניוו
ס"ל להבא"ח שצריך לראות את דהרי  .ע"ש

ולהכי בן זומא  ,כולם בכדי לברך חכם הרזים
עלה להר הבית לראות את כולם, ולא סגי 
בידיעה כשאין רואה ממש כולם. ואולם 

דמה שעלה בן זומא למעלה  ,י"ללכאורה 
דעיקר ברכת חכם הרזים  הוא משום לראות,

על עצם ההתפעלות שמתפעל מגוף  יאה
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, בתו"ד, דסומא שמברך על המלך אף )' עגיס(
 .שאין רואה, שם מברך על כבוד המלוכה

ח נלברכות  יובהגהות(היעב"ץ  ש"מע"ע בו .ע"ש

, )' טויברכת האילנות ס(, ובס' מעשה חמד )שם
ע"ע ו .ע"ש .)' מטיאו"ח ס(ובס' יוצר המאורות 

' מה יס(ש בשו"ת ארחותיך למדני ח"ה "מב

 לחלק בין סומא שמברך על המלך  )אות ג
 ע"ש.  .לברכת חכם הרזים 
  )' רכד ס"ייס(סופר. בס' תורת חיים ושו"מ 

לחלק בברכת הראיה אם  שכתב 
ולענ"ד היה נראה  ,סומא מברך, וכתב בזה"ל

שברואה מקום  ,דלאו כל ברכת הראיה שוות
שנעשה נס לישראל או לצדיקים או לאבותיו 

דאפי' סומא מברך אם  ,וכדו', אין נפק"מ
הגיע למקום הנ"ל, דברכות הנ"ל הודאה 

ושפיר יכול לומר  ,הוא, ולאו ברכות הנאה
, משא"כ "נס במקום הזהברוך שעשה "

בברכת שהחיינו ברואה פרי חדש או חבירו 
דהתם  ,וכן ברואה פרחי אילן ,לאחר ל' יום

תלוי בשמחת הלב, ואם אין רואה הנ"ל לא 
יוכל לשמוח כ"כ וכו', אינו מברך, דעיקר 

ע"ש. ועפ"ד  .הברכה אם רואה הדבר ממש
י"ל לענין סומא דיכול לברך ברכת חכם 

 ,ך שעשה נס לישראלהרזים כמו שמבר
שברכת הודאה סומא מברך ומשבח, א"כ 

ש הרמב"ן [במלחמות ה'] ברכות נח "למ
והברכה היא שבח להקב"ה היודע  ,וז"ל ,שם

 ,דעתן של כל הבריות ויצרי מחשבות כולם
 .ע"ש .כי הוא מקור כל החכמות כולם

, ובמהרש"א ובצל"ח )במדבר כו, נא(ובחת"ס 
וא"כ אם נימא  .ע"ש .)ברכות נח ע"א שם(

שברכת חכם הרזים הוי מברכת השבח שפיר 
ש התו"ח שרק "גם סומא יכול לברך, וכמ

ברכת הנהנין כברכת שהחיינו י"ל שסומא 
ש התו"ח שסומא אין "אין מברך. [ובעיקר מ

מברך שהחיינו על פירות חדשים, בשו"ת 
וכ"כ  ,נקט שמברך )' לחיס(שבות יעקב ח"ב 

, וכ"פ מוח"ז זצ"ל )ה' רכה אות כיס(בכף החיים 
ע"ש, וכ"כ  .)' צזיס(בשו"ת דברי שלום ח"ב 

שסומא מברך על הפירות  ,לי הגרח"ק
ש בזה בשו"ת בית "ועמ .בשביל הטעם

 )פט"ו ס"ו(ובס' אהלך באמיתך  ,)' לגיס(ישראל 
ובס'  )או"ח ס"י(ובשו"ת הרי יהודה ח"ג 

ובס' ברכת שהחיינו הכי  ,)258' ועמ(הסומא 
 ' יס(ובס' גם אני אודך ח"ב  )ס"ק ידסו' (איתמר 

 . )נב 

מוכיח מברכת הקשת וים 
 הגדול

 הסתפק על  )' רכטיס(הביאור הלכה והנה 
ברכת הקשת שהרואה אותה מברך  

לא נתבאר אם  ,בזה"לוכתב זוכר הברית, 
בעינן דווקא שיראהו בתמונת קשת דהוא 

 .או אפי' מקצת ממנו די ,כחצי גורן עגולה
תפק הביהו"ל, שמא צריך ע"ש. הרי שהס

לראות כל הקשת בכדי לברך ברכת הרואה 
' יס(והוכיח בשו"ת אור עולם ח"א  .על קשת

ה"ה ילהס"ת בברכת הרואה חכם הרזים ד )נד
ע"ש.  .כשאין רואה כל הס' רבוא אם יברך

 דלדבריו מ"ט לא הסתפק ,ואולם צ"ע
הביהו"ל בס' רכד אם בברכת חכם הרזים 

רבוא אם לאו כמו צריך לראות כל הס' 
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כ"ז שהמת מוטל לפניהם  ,העוסקים בהספד
נשמטים אחד אחד וקורין את שמע 

הרי דאין לקרוא ק"ש אף חוץ  .ומתפללין
 י"ל דה"הלד"א של מת בשעת ההספד, ו

רזים בלוויה ומשום דאין לברך ברכת חכם ה
דשאני  ,ואמנם יש לחלק .ע"ש .לועג לרש

ק"ש בשעת ההספד, דבמקום שהמת נמצא 
שפיר יל"ד משום לועג לרש אף מחוץ לד"א 

של מת, וכ"ז רק היכא שהמת נמצא שם, 
אולם בלווית ס' רבוא מישראל שזהו שטח 

לא מינכר שמברך חכם הרזים  ,ענק לרבבות
כות בינו להמת וליכא צירוף ושיי ,ע"י המת

ושפיר  ,ול"ה לועג לרש כשעומד רחוק ממנו
וע"ע בס'  .כטיכול לברך ואי"ז לועג לרש

פר' ואתחנן (תורת שמואל להג"ר שמואל כהן 

 . )בהערה
 

   �מטק סימן �  

 שליט"אמשה שמואל דיין רבי  הרה"ג
 בני ברק - ועוד(כת"י)  מח"ס חמדת משה

 להדלקת נ"חברכת "שהחיינו" לחתן בלילה הראשון ב
לכאורה יש לתלות נידון דידן בגדר מצות /  בחור שמתחתן בחנוכה היכן ידליק נ"ח ביום החתונה

 ביום ב' / , אינו חוזר לברך שהחיינו א'בדברי המג"א דמי שאשתו הדליקה ביום /  הדלקת נ"ח
 במקומוחילוק בין מי שמדליקים עליו בתוך ביתו שאינו מברך על הראיה, למי שאשתו הדליקה  

 לפ"ק. וברכת' בס"ד. יום שני יד טבת. 'ואכלת ושבעת 

 בחור מבני עדות המזרח שהתחתן  שאלה.
באמצע ימי החנוכה, האם מברך  

שהחיינו בפעם הראשונה שבא להדליק 
 בעצמו, או כיון שכבר קיים המצוה בימים 

 הראשונים בהדלקת אביו, לא יברך שהחיינו. 
 

דליק בחור שמתחתן בחנוכה היכן י
 נ"ח ביום החתונה

  :תשובה
 שמתחתן הדין בבחור תחילה יש לברר א. 

באחד מימי החנוכה, אם צריך להדליק  

                                                           
ן סב"ל, דאנן חיישינן טובא לספק ברכות, ובפרט שלא הביא ראיה מוכחת לדבריו. ולכאורה י"ל כא א.ה. כט

 כנלע"ד.
 .ט)מדור בית המדרש שאלה ( כסלו תשע"ח -מא וע"ע מה שכתבו בזה בקובץ בית יוסף גליון  א.ה. ל

נרות חנוכה בביתו החדש, או שיוצא י"ח 
בהדלקת אביו בביתו. ולכאורה היה נראה 
שצריך להדליק בביתו החדש, ואינו יוצא 
י"ח בהדלקת אביו, והיינו משום דאזלינן 

ש כיוצא בזה הגאון "נה, וכמבתר מקום השי
, דמי (סי' עג)מהר"י כץ בתשו' שארית יוסף 

שאוכל ושותה בסעודת מריעות אצל חבירו, 
והגיע זמן הדלקת נרות חנוכה, נראה שעיקר 
הדלקת נרות חנוכה אינו הולך אחר מקום 
האכילה, אפילו שהוא מקום אכילה 
בקביעות, אלא אחר מקום לינה, וכל שכן 
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. (מע' ברכות סי' א אות יח סק"ה)סב"ל. וע' בשד"ח 
ך לכן בצירוף כל זה הרשות בידו לבר

שהחיינו בשעת ההדלקה. עכת"ד. ובספרו 
שינה את טעמו  (חנוכה עמ' קלח)חזון עובדיה 

 (ולא שרשאי לברך)וכתב שצריך לברך שהחיינו 
כשבא להדליק בעצמו ביום השני. ושם 

(ח"א סי' הביא שכן כתב בתשו' שואל ונשאל 

שיש לברך כשבא להדליק בעצמו, ועוד  יג)
' שבט שיש בזה ספק ספיקא. וכ"כ בתשו

, שנראה לו שדברי הב"ח (ח"ד סי' סח)הלוי 
והא"ר ברורים, דאף שנפטר מחיוב ההדלקה 
ע"י הדלקת אשתו, מ"מ הרי עליו להודות 
לה' על הנס בברכת שעשה נסים ושהחיינו, 
שהם חובת הגוף ממש ולא מהני בזה 

(ח"ו סי' שליחות. וכ"כ בתשו' רבבות אפרים 

כת"ד. וע' בשם הגרי"ש אלישיב. ע תי אות ה)
. [ולפי מה (או"ח ח"ג עמ' רנז)בס' אשרי האיש 

שדייקנו לעיל מדברי מרן בש"ע יש להוסיף, 
דכיון שכן נראה דעת מרן, וגם יש ספק 
ספיקא לברך, רשאי לברך, וכמש"כ 
האחרונים, שאם יש ספיקא לברך, וכן דעת 
מרן, רשאי לברך. וי"ל]. וא"כ כל שכן בנ"ד, 

"ח בהדלקת אביו, שבימים הראשונים יצא י
וכעת בא להדליק בפעם הראשונה בביתו 

החדש, שמברך שהחיינו על ההדלקה, דהא 
התם איכא למימר דכיון שאשתו כגופו, היא 
פוטרתו גם מברכת שהחיינו, וכמש"כ כיוצא 

, שהטעם (סי' מב)בזה בתשו' שער אפרים 
שאין האשה מדלקת כדי להיות מן 

בא המהדרין, משום שאשתו כגופו. והו
. ע"ש. ובתשובה אחרת (סי' תרעא סק"ג)בא"ר 

כתבתי בזה. ואעפ"כ סבירא להו להאחרונים 
הנ"ל, דכשבא להדליק בעצמו ביום השני, 
מברך שהחיינו. וא"כ כ"ש בנ"ד, שמברך 
 שהחיינו על ההדלקה, שהרי נפטר בהדלקת 

 אביו ולא בהדלקת אשתו. 
 דינא שבחור שהתחתן בימי  ותצאה. 

החופה נערכת לפני צאת החנוכה, אם  
הכוכבים, אינו יוצא י"ח בהדלקת אביו, 
וצריך לחזור ולהדליק בברכה בלילה בביתו 
החדש. ואם החופה נערכת אחר צאת 
הכוכבים, אינו צריך לחזור ולהדליק. וטוב 
שיחזור להדליק בלא ברכה. ולמחרת כשבא 
להדליק בעצמו בפעם הראשונה בביתו 

דלקה, אא"כ החדש, מברך שהחיינו על הה
שמע כבר ברכת שהחיינו מאביו או בישיבה, 
 ונתכוין לצאת בה ידי חובה, שאז אינו חוזר 

 לברך שהחיינו על ההדלקה.  
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   �נק סימן �

 שליט"א אוהד שלום ישירבי  הרה"ג
 בטהרה תורה ס"מח

  ירושלים 

 כמה עניינים בחושן משפט
 שותפים כר דירה שפלשו לדירתו / אםשו גמ"ח שאיבד את פנקס הפירעון /

 השתמש בסורגים של /  לחזור בהם ממה שסיכמו בדבר שלא בא לעולם יכולים
 שכנו, וכעת השכן רוצה להורידם 

גמ"ח שאיבד את פנקס 
 הפירעון

 מלוה גמ"ח שאיבד את פנקס שאלה: א. 
 האם יכול לגבות חובותיו ללא  ,הפרעון 

 שבועה?  
 כתוב את  קופרץ בדף חשבוןבגמ"ח 
 ,התאריך של כל הלואה שיוצאת 

אבל לגבי הפרעון הוא רשום במחשב 
והתכנית נמחקה. ונמצא דהמלוה יודע למי 

עתה , אך כאשר וכמה הלוה ומתי הלוה
כל החובות שהם תוך זמן  את רוצה לגבות

אף שאין יודע בברי אם נפרעו קודם  ,הפרעון
לכן כיון שסמך על פנקסו. וחלק מהלווים 

וחלק טוענים שמא  ,שפרעו בוודאותים טוענ
דהם גם סמכו עליו. ממי יוכל לגבות  ,פרעו

 ללא שבועה? הגמ"ח מלוה לשלש חודשים.
 דהלואות תוך  ,מבואר (חו"מ)סימן עח בריש 
 ,הזמן כל שמלוה ברי שלא נפרע 

 ,מוציא המלוה ,אע"ג דלוה גם ברי לו שפרע
דחזקה שאין אדם פורע תוך זמנו. וכ' 

דוקא שהמלוה תובע ברי.  ד ב)אות ( בסמ"ע
דה"ה אם יורשי המלוה  ,כ' א)אות ( והש"ך

כדמוכח מתשובת הרא"ש.  ,תובעין שמא
[טענה  דטענינן א)אות ( וביאר בקצות

 ,השכיחה] כטענת ברי. והסיק הקצות
, דבשמא מלוה ובשמא גם מוציא ממון

 ונסתפק אם שמא מוציא אפילו נגד טענת 
 ברי. 

 דשמא יורשים הוי שמא  ,בתומים כ'בל א
טוב ומוציא ממון בשמא ושמא. אבל  

ואין מוציא אפילו  ,שמא מלוה אתרע חזקה
 בשמא ושמא מיורשי הלוה. אבל כשהלוה 

 לא אתרע חזקתו ומוציא.  ,גם שמא 
 דשמא מלוה ושמא לוה אין  ,כ'ובנה"מ 

 ,מוציא בממון ע"י חזקה זו כלל 
 אבל שמא יורשי מלוה דלא הוי למידע
 .מוציא בשמא ושמא כשאין החיוב ברור

 והמרדכי נסתפק אם גם מוציא בחיוב ברור. 
 דהמרדכי נסתפק אם מוציא בשמא.  

 מספק"ל אם דינו כמלוה בשטר והקצות 
בטענת שמא שאין מוציא או  

משא"כ  ,דחזקה עדיף דשטר מוציא בשבועה
[וכעדים שהעידו חזקה דמוציא ללא שבועה 

 ,"כ מ"מ לא אתרע עדותם]שלוה אף ששמא פרע אח
ולפ"ז אפילו שמא מלוה וברי הלוה מוציא 
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 דשאני סימן קפג דנותן לו מעות כדי או 
לקנות בשבילו ולכן נעשה שלוחו. וכן  

השוכר פועל להגביה מציאות בשבילו דידו 
כיד הפועל דוקא משום שיש לו שם פועל 

משא"כ בשותפות ס"ל  ,לכן הגביה לחבירו
הרמב"ם דגרע משליח דרק יכול להגביה 

ין יכול להגביה אבל א ,לדידיה או לחבירו
דאין אדם נעשה שליח  ,לטובת שניהם

בשלו. ברם הש"ך ציין למהרשד"ם דאפילו  
וכל מה  ,להרמב"ם מהני השותפות לשעבר

  שאין מועיל השותפות בדלשב"ל הוא
 להבא. 

 
השתמש בסורגים של שכנו, 
 וכעת השכן רוצה להורידם

 רוני משתמש בסורגים של השכן שמעליו . ד
 ועתה השכן רוצה  ,כתובשביל נוי סו 

 להוריד את הסורגים. ורוני רוצה לעכבו? 
 מבואר שבזיז  )בדף נט.(בבא בתרא במתני' 

פחות מטפח לא מהני חזקה. דלדעת  
ויכול לסלקו  ,הרא"ש אין לו חזקה כלל

ולבטל תשמישו בכל עת. ולרמב"ם אין לו 
חזקה תחתיו אבל לאותו מקום יש חזקה 

אבל כל זמן שאין  ,ויכול לבנות במקום הזיז
בונה אין יכול לסלק תשמישו כל שלא מיחה 

ע"ש.  .)סעיף ב(זו בסימן רנג  לוקתמיד. ומח
רמב"ם משמע דיכול לבנות במקום הזיז. הומ

 אבל הט"ז ס"ל דאין יכול לבטל לגמרי הזיז 
 ורק יכול לבטל תשמישו. ,ולבנות במקומו 

 ובעל הזיז  ,בזיז טפח לכ"ע איכא חזקהאבל 
כב מלבנות תחתיו. אלא דהסמ"ע מע 

כלומר מקום הזיז ממש.  ,פירש תחת הזיז
אבל הט"ז חולק וס"ל דבזיז טפח אין יכול 

דחזקת זיז  ,לבטל אפילו תשמישו. וכ' הטור
אבל אין  ,וכ' הב"י .בג' שנים וטענה שקנה

 יכול לטעון שמחל. ודעת הרמב"ם דחזקה 
 היא לאלתר ללא טענה דמדשתק מחל. 

 ח במשך ארבע דעת הרי"ף דיש לו טפובזיז 
ודעת הר"י  ,טפחים 'גם תחת הזיז ד 

 (ע' דרישה)מברצולני שיכול לתלות עד הקרקע 
והרא"ש  ,ודעת הרמב"ם שיש לו י טפחים

רמב"ם כ' החולק וס"ל דאין לו תחת. ו
 וביאר .דצריך להשאיר י טפחים תחת הזיז

משום דשימוש דירת בית הוא  ,המגיד הרב
דלכן כשהחזיק טפח  ,ביאר הב"יי טפחים. ו

 עד י טפחים תחתיו נגד בעל  בזיז מוחה 
 החצר מלבנות. 

 החצר יכול להשתמש בזיז שהוציאו בעל 
לאוירו. ולכן המוציא סורגים למרפסת  

חבירו יכול לחבירו לתלות בזיז נוי סוכה 
 ,ואין יכול הלה למחות. וכ' הר"י ברצלוני

ת. וכן דפחות מטפח אין אף א' יכול למחו
 טב"א ס"ל י. אבל הר)ס"ק ב(דעת הש"ך 

 שבעל הזיז יכול ליטול בחזרה את זיזו. 
 מטפח  יםאם הסורגים פחותשבנ"ד ונמצא 
רשאי השכן לטול בחזרה כדעת  

טב"א אף שלא יכל למחות. אבל בנ"ד יהר
לכאו' תלוי  ,כיון שהסורגים יתר מטפח

י"ל דנוי דאלא  ,והרמ"א מרןבמחלקות 
כסוכה שאין בה חזקה ודינה סוכה דינו 

 וכיון דיש ס"ס יכול ליטול , כפחות מטפח
 הסורגים.  
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   �נאק סימן �

 שליט"א ישראל אלולרבי  הבה"ח
 גאולה  -ישיבת "פורת יוסף" 

 בית שמש

 המחתך ירק דק דקבדין 
מחלוקת גרסאות /  בירור דעת הרמב"ם/  מחלוקת בביאור הגמ' "פרים סילקא"

יישוב דברי מרן זצוק"ל ביחוה /  אור דעת הראשונים ובמה נחלקויב/  ברמב"ם
 לאלתר בדין מחתך /  דעת

 מחלוקת בביאור הגמ' 
 "פרים סילקא"

 "אמר רב פפא האי מאן  (עד:)שבת  בגמ' א.
רש ידפרים סילקא חייב משום טוחן", ופ 

תוס' והשחותך את הסלק דק מאוד.  ,רש"י
"מאן  כתבו ת ירק")(קיד: ד"ה "אלא לקניבלקמן 

דפרים סילקא חייב משום טוחן, איירי 
בעושה חתיכות דקות מאוד, ובקניבת ירק 

ע"כ. משמע  ".עושה חתיכות גדולות יותר
רשו את דברי רב פפא בפרים סילקא ישפ

כרש"י שחותך את הירק חתיכות דקות 
כעין , "פירוש ,מאוד. אולם ר"ח כתב וז"ל

ום טוחן כתישה ולא כעין חיתוך חייב מש

כלומר אם מתכוון  ,וכו', ואי קפיד אמשחתא
לחתוך אלו סלתי זרת זרת אורך כל אחד 
ואחד, חייב משום מחתך", עכ"ל. משמע 
 ,שחולק בפירושו על רש"י ותוס' הנ"ל

וסובר שפרים סילקא אינו בכלל מחתך ירק 
אלא מכה את עצי הדקל עד שיצא ממנו 

ך והוא הנקרא טוחן. אולם אם מחת ,קמח דק
כמו שכתב  ,ירק לפי מידה חייב משום מחתך

רבינו חננאל. ועיין בהמשך דברי הגמ' "ואי 
וביאר  ,קפיד אמשחתא חייב משום מחתך"

מחתך לפי מידה אסור, משמע שפרים  ,הר"ן
סילקא מדובר שאינו חותך לפי מידה ואינו 
אסור מטעם מחתך. ולפ"ז מותר לחתוך 

  את והב בסופה  

 הערות ומשא ומתן בעניינים שונים, כדרכה של תורה  
ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשין אויבים זה את זה, ואינם   אב ובנו, הרב אפילו

ת זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר: "על כן יאמר בספר מלחמות ה' א
אל תקרי בסּופה אלה בסֹופה. ופרש"י "מלחמה שעל ידי ספר,  (במדבר כא, יד),והב בסּופה" 

 .:)(קידושין ל "אהבה יש בסופה
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 ,בורר ולכן לא פירשו חכמים אתי שפירלדין 
אבל כאן אנחנו מדברים לפי הצד שבכ"ז 

. ]היה להם לפרש דין לאלתר ולא פירשו
שצריך לאלתר אבל במחתך ירק אפשר 
לדמות לבורר שכמו שבורר חכמים התירו 
לאלתר שדרך אכילה בכך גם לחתוך ירק דק 
דק הוי דרך אכילה, כמו שכתב הרשב"א 

חתיכות גדולות או  שלא אסרו לאכול
קטנות, לכן נראה שאפשר לדמות דין זה 
לדין בורר. עוד ראיה יש שדין מחתך ירק דק 
לא הוי טוחן, מדברי הרא"ש שכתב "דבר 
שהוא אוכל ומחתך אותו דק דק אין שייך 
ביה טחינה" על כורחך שזה חידוש דין, ולכן 
אפשר ללמוד אותו מדין בורר. אולם 

מחתך ירק דק מהרמב"ם שכתב את דין 
בתולדת טוחן משמע שהבין הרמב"ם 
ששייך בו דין טוחן, ולא כמו שמוכח 
מהרא"ש והרשב"א. אולם גם לרמב"ם 

שבאמת  ,מתורץ קושיית השלטי גיבורים
לחתוך ירק דק הוי תולדה של טוחן אבל אל 
תקשה לי איך דימנו דין טוחן לדין בורר 
שבלאלתר מותר, וחכמים לא דימו, מכיון 

ם לא נחתו לפרש בדין טוחן שצריך שחכמי
לאלתר מכיוון שכבר פירשו בדין בורר 
בסמוך אליו. וכמו שמוכח מלשון הרמב"ם 

ע"פ דיוקו של המגיד משנה "המחתך ירק 
דק כדי לבשלו" ודייק מזה המגיד משנה 
שכל האיסור הוא משום שצריך לבשלו אבל 
אם נאכל חי הוי לאלתר ומותר, ולא שייך 

ולפ"ז אפשר לומר שהרמב"ם  בו טוחן כלל.
סובר שהמחתך ירק דק הוי טוחן ואסור 
אולם כשזה לאלתר כגון דבר הנאכל כמות 
שהוא חי או אפי' שלא נאכל חי אבל כבר 
  בישלו בערב שבת ומחתכו בשבת דק מותר, 

 בורר.           ל טפי שבזה לא גזרו חכמים ודמי   
       

 מסקנא דדינא
 וון שלדעת שלושת מכל האמור, כיהמורם 

עמודי ההוראה הרי"ף, הרא"ש  
והרמב"ם, ועוד ראשונים כמו הרשב"א, 
והר"ן, שכתבו דבר שנאכל כמות שהוא חי, 
או שעבר בישול מערב שבת, מותר לחתוך 
ואפי' דק מאוד כל שעושה לאלתר וסמוך 

 רבינולסעודה. וכמו שהעלה מרן הגאון 
ד (ח"עובדיה יוסף זצוקללה"ה בחזו"ע שבת 

וז"ל "ומותר לעשות הסלט  עמו' רסה הלכ' ח)
ולחתוך הירקות דק דק על דעת לאכול 

(ודלא כמי שרצה לומר בדעת מרן זצ"ל לאלתר". 
שכוונתו להתיר דק אבל לא ממש. אולם זה אינו אלא 

 דק" כל שזה -כמו שמדוייק מלשונו הטהורה "דק

 . סמוך לסעודה) 
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 -יא שאלה  -
 בת ישראל בעקבות חילולי השבתנסיעה ברכ

האחרונה לצערנו הרב נעשו עבודות תשתית ברכבת ישראל בשבת, בתקופה 
 ונשאלת השאלה האם מותר להשתמש בשירותי הרכבת בימי החול, דלכאורה 

 אסור משום הנאה ממעשה שבת.   

 
 

 :לדיתשובות הלומדים לשאלה 
 נוסח השאלה:

"שמירה" לחתן וכלה ביום החופה 
יש מקור למה שנהגו בימינו לעשות "שמירה" לחתן וכלה במשך כל היום  האם

שלפני החופה, כשהחופה נעשית לאחר השקיעה. או שאין מקור לזה, משום 
 שכל הטעם שצריכים שמירה הוא משום שנמחלים עוונותיהם והשטן מקטרג, 

 א"כ הוא רק משעת החופה והלאה. 

                                                           
 סדר התשובות לפי זמן קבלתן במערכת. לד

  המדרש  בית 

 שאלות לעיון הלומדים

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

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

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

הבאים. בגליונות זה

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

 [נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל"]ק. קרקע, ירושלים  14הרב בלוי  כתובת:
 office@moreshet-maran.com דוא"ל:: .)נא לוודא טלפונית שהגיע (לאחר השליחה 15374-704-5034 או בפקס:
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  א:תשובה 
 את פיץ המ, קובץ "בית יוסף"לכבוד 

של  התורה בכלל ובפרט את תורתו  
חזקו ואמצו. בענין  ,מרן הגרע"י זצ"ל

האם  ,השאלה מאמתי החתן צריך שימור
 מזמן החופה ואילך או שצריך שימור קודם 

 לכן. 
 אמר רב יהודה שלשה  ,)נד:(ברכות בגמ' 

צריכין שימור ואלו הן חולה חתן  
וכלה. במתניתא תנא חולה חיה חתן וכלה. 

(בדפיו והרי"ף  (פ"ט סי' ד)וכן פסקו הרא"ש 

 . ובטעם מפני מה החתן צריך שימור נד:)
 מצינו ה' שיטות בראשונים. 

 (שם ד"ה שימור וד"ה חתן רש"י  הא':השיטה 

מן המזיקין מקנאתו מתגרה  וכלה) 
 (סי' תתקצח)בהם. וכ"כ בספר טעמי המנהגים 

טעם שהחתן צריך שמירה לפי שיש "וז"ל, 
לכן  ,במזיקים המתקנאים בבני אדם חותוכ

אמרו שלשה צריכים שמירה ואחד מהם הוא 
 (סי' רלט סק"ז)חתן". וטעם זה פסקו המג"א 

"אלו צריכין  ,(שם אות חי)והכה"ח סופר 
שימור מהמזיקין חולה חיה חתן וכלה". 

וכמ"ש  ,וטעם זה הוא מזמן החופה דוקא
 "דוקא  (אה"ע סי' עדר)בשו"ת שבט הלוי ח"ט 

 משעה שהוא חתן כהלכה". 
 (על דפי הרי"ף שם ד"ה רבינו יונה  הב':השיטה 

"מפני שהשטן מקטרג כתב,  שלשה) 
בשעת הסכנה ובשעת השמחה". והביאו 

והטעם הזה  .(על הרא"ש שם אות ש)המעדני יו"ט 
 שאי"ז שעת  ,בודאי לא שייך לפני החופה

 שמחתו אלא משעת החופה ואילך. 
 הובא בקובץ  ,כתםשיטת המ :'הגהשיטה 

 (עמ"ס ברכות ח"ג דף נד:)שיטות קמאי  
"ואפשר  ,שצריך שימור משום יחוד, וז"ל

דכלהו שוה  (רש"י משום מזיקין)דלאו טעמא 
דחולה וחיה צריכין שימור ודאי מפחד 

וחתן וכלה  ,חולשא שלא תארע מהם פתאום
 משום יחוד". וטעם זה הוא קודם החופה 

 אך ליווי אינו  ,א בבית הכלה וכדו'קודו 
 צריך.  

 שיטת כמה ראשונים המובאים  הד':השיטה 
שלא  (אה"ע סי' סד)בערוך השלחן  

 יראוהו לבד. ע"ש. ועם זה דוקא שהוא 
 חתן ממש שלא יראה לבדו. 

 הובא בר"ן  (פט"ז)הפרקי דר"א  הה':השיטה 
(בדפי הרי"ף רפ"ק ד"ה חמישי כתובות  

"החתן דומה  ,)(אה"ע סי' סדוהובא בב"י  בשבת)
מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו אף  ,למלך

החתן אינו יוצא לשוק לבדו. מה המלך אינו 
עושה מלאכה, אף חתן אינו עושה מלאכה" 

 (פ"י מהלכות אישות הי"ב)וכו'. וכן פסק הרמב"ם 
(ועיין מגיד משנה שם "שאינו עוסק במלאכתו" 

וכן פסק הרמ"א  ,כהפדר"א) םשלמד בדעת הרמב"
ואסור לצאת יחידי וז"ל,  ק סד ס"א)""ע ס(אה

שכתב  (שם)בשוק. ומשמע מדברי הפרישה 
שהחתן דומה למלך דוקא משעת החופה 
ואילך וז"ל, שהחתן אינו יוצא לבית הכנסת 

וכ"כ ע"כ.  .כל ז ימים עד השבת הבאה
"מה מלך הכל  ,(ח"ב ברכת אירוסין)האבודרהם 

 מקלסין אותו כך החתן הכל מקלסין אותו 
 כל שבעת ימי המשתה". ע"ש.  
 הביא את  (סי' תרסט סקט"ז)האליה רבה והנה 

 ,כנסת הגדולה בשם הר"אדברי הרב  
שחתן כיון שנקרא מלך יכול להיות חתן 
תורה ובלבד שיהא בקי בקריאה ותהיה יראת 

איך  ,אלקים על פניו. והקשה הכנסת הגדולה
שהרי אין עושין נישואין  ,מצינו שיהא חתן

דמיירי במחזיר גרושתו במועד  ,ותירץ ברגל.
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דבעינן שלשה ימים. והקשה הא"ר שדחוק 
 ,לומר כן. ותירץ, שמדובר בחתן כפשוטו

וא"כ  ,והוא קודם הנשואין דנמי נקרא מלך
משמע שדעת הא"ר שחתן דומה למלך אף 

ומשמע מהכנה"ג שתירץ  ,קודם החופה
אחרת ובאופן דחוק סובר שאין החתן דומה 

החופה ולכן אינו יכול להיות למלך קודם 
דאל"כ היה מעמיד במקרה הנ"ל.  ,חתן תורה

ונמשכו אחריו הנטעי גבריאל ומנהג 
סקווירא שבלילה שקודם החופה אין 

ויש שנהגו משעת  ,הולכים יחידי ברחוב
קריאת התורה בשבת שקודם החתונה. וכ"כ 

בעדות לישראל ובקובץ מבקשי תורה 
שליט"א הביאם הילקו"י למרן הראש"ל 

מהדו"ב עמ'  ,(שובע שמחות ח"א, מהדו"ק עמוד רמד

, והביא שמנהג הספרדים שלא שלט. ע"ש)
להקפיד על לווי ובפרט שאינו מוצא. וכ"כ 
בספר בית חתנים בשם הגרב"צ אבא שאול 
זצ"ל שלא הקפידו בתוך העיר. ולכן נראה 

לפני ליווי. וכמ"ש בשו"ת  צעיקר שאי"
וט דדומה למלך ופש"וז"ל,  (שם)שבט הלוי 

 רק משעת חופה ואילך או עכ"פ ביום 
 ודו"ק כי קיצרתי.  .חופתו" 

 , מ.ט. אוליאל
 אשדוד

 
 תשובה ב:

 "בית יוסף"הקובץ הנפלא לכבוד 
 רבה לכם על כל המאמצים הגדולים תודה 

 כמה שיותר לזכות את הרבים. 
 רצון שתמשיכו הלאה להפיץ את יהי 

 התורה. אמן. 
 אם יש מקור לשמירה לחתן השאלה הלגבי 

 וכלה כבר מלפני החתונה. 
 , אמר רבי יהודה, שלשה (כד:)בברכות איתא 

צריכין שימור ואלו הן חולה חתן  
רש"ש, שימור מן הוכלה וכו'. וכתב 

 ,(שבעין יעקב)העיון יעקב  'המזיקין. ופי
שכוונת הגמ' שלא יניחנו לבדו כדאיתא 

ו'. ולגבי לאחר נראה ומזיק וכ (מג:)בברכות 
ף רש"י שם, שמקנאתו יחתן וכלה הוס
 (סי' רלט ס"ק ז)פ המג"א "מתגרה בהם. וכ
 (שם אות והכה"ח  (שם ס"ק ט)והביאו המשנ"ב 

 .יח) 
 וחתן "כתב,  (אה"ע סי' סד ס"א)הרמ"א והנה 

אסור בעשיית מלאכה ואסור לצאת  
יחידי בשוק". אולם מקורו לא מהגמ' הנ"ל 

פרק טז. הובא גם בב"י (סוף אלא מפרקי דר"א 

מה  ,החתן דומה למלך"שכתב,  באה"ע שם)
מלך אינו יוצא לשוק לבדו כך החתן אינו 

ובספר שמירת הגוף  .יוצא לשוק לבדו"
הביא עוד טעם  קפ סעיף א הערה ב) '(סי והנפש

למה החתן צריך שמירה וז"ל, ומצאתי בספר 
הטעם  (ח"ב מערכת חתן וכלה אות נב)מטעמים 
חין חתן משום דבימים הראשונים דאין מני

היו מכשפין לחתן שלא יוכל להזקק לכלתו 
', והכלה ידוע כמה פעמים אירע מקרה ווכ

לא טהור שפריצי אנשים חטפו את הכלה 
והתעללו בה. עכ"ל. אולם לא נתמקד כרגע 
 על הטעם הזה אלא על שני הטעמים הנ"ל 

 מלך ומזיקים. 
  שמחות כרך(שובע בספר הנפלא ילקו"י ויעויין 

שהביא נפק"מ בין  א עמ' רמד) 
הטעמים, אם צריך להקפיד לילך עם ליווי 
גם ביום או דווקא בלילה. דאם הטעם הוא 

מימלא גם ביום צריך  ,משום שדומה למלך
ואם הטעם הוא משום  ,להקפיד בזה
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 א בלילה אבל ביום כל זה אינו אל ,המזיקים
  .להאין בזה כל חשש 

 כשיוצא , "מ נוספתנפ בזה להביאונראה 
אם כדי להתפלל  הכ"נהחתן לבי 

צריך ליווי או לא. דאם הטעם הוא משום 
המזיקים, הרי שומר מצוה לא ידע דבר רע, 

(ארחות  וכן פסק החזו"א[וא"כ לא צריך ליווי 

שלא צריך ליווי רבינו בהוספות לח"א עמ' נד) 
 ],נסת מהטעם הזהככשהולך וחוזר מבית ה

ממילא  ,ם שדומה למלךואם הטעם הוא משו
גם כשהולך לבית הכנסת להתפלל צריך 

(אה"ע סי' סד סק"ב.  וכן פסק הפרישה[ליווי 

 שצריך ומובא גם בבית שמואל ס"ק ובאר היטב ס"ק ג) 
 .]הזה ליווי מהטעם 

 כל הנ"ל שצריך שמירה זה לגבי אולם 
(כמבואר בש"ע אה"ע שבעת ימי המשתה  

והכלה צריכים , אבל ממתי החתן סי' סד ס"א)
בזה יש דעות בפוסקים. י"א שרק  ,שמירה

משעת החופה צריכים שמירה, וי"א שכבר 
ממוצאי שבת שלפני החתונה צריכים 
שמירה. וי"א שכבר מעת קריאת התורה 

 (עיין בילקו"י הנ"ל, בשבת שקודם החתונה 
 ).23ובמשנ"ב מהדורת דרשו החדש סי' רלט הערה  

 הקדים את לי שכל הטעם שצריך לונראה 
 , הואהליווי כבר מלפני החתונה 

אבל לא  ,דווקא מהטעם שהחתן דומה למלך
(על הרי"ף בגלל המזיקים. וראיה מר' יונה 

שכתב וז"ל, שלשה  בברכות מג. מדפי הרי"ף)
 צריכין שימור ואלו הן: חולה חתן וכלה.

  

                                                           
, שמשמע מהגמ' בברכות סד אות ג) '(אה"ע סיהערוך השלחן  ולכאורה קשה קצת ממה שכתב אמר הכותב, לה

 פני המזיקים.והוא ס"ל דמצריכים שמירה מ הנ"ל שצריך שמירה גם ביום וגם בלילה?
 

מפני שהשטן מקטרג בשעת הסכנה ובשעת 
ים השמחה. עכ"ל. מוכח מכאן שהמזיק

 דהיינומזיקים דוקא "בשעת השמחה" 
 מכיון  קודם לכןאבל לא  ,מהחתונה ואילך

 אז לא שעת שמחה.ש 

 יעויין בילקו"י שם שכתב שהטעם וכן 
שמקדימים את הליווי כבר מלפני  

(סי' החתונה הוא ע"פ המבואר באליה רבה 

שחתן  ,תרסט ס"ק טז. מובא גם בביכורי יעקב סק"ג)
 ולא ביאר  ,מלך קודם הנישואין נקרא

 . ר שם ותהנה)"(ועיין באמאימתי נקרא מלך  

 מ"מ מנהג הספרדים שלא להקפיד על אולם 
ובפרט במקרה שהחתן לא  ,ליווי 

וכן כשזה גובל  ,מוצא מי שילווה אותו
  ,(ילקו"י שובע שמחות כרך א עמ' רמהבביטול תורה 

 .בשם אביו מרן הגרע"י זצ"ל. ע"ש) 

 ביא את הגמ' בפסחים כאן המקום להואולי 
"כללא דמילתא, כל דקפיד קפדי  ,(קי:) 

בהדי, ודלא קפיד לא קפדי בהדיה". ומבואר 
שהכוונה בזה שמי  ,(תורה אור אות כה)בשל"ה 

שלא בוטח בה' יתברך ומדקדק בהליכותיו 
שלא יזיקוהו, המזיקים מקפידים עמו 
 ומזיקים אותו, אך מי שבוטח בהקב"ה 

 מזיקים אותו. והולך בתמים, אין 

 יתברך יאיר עינינו בתורתו הטהורה. וה' 

 , באהבה והערכה רבה
 אילן ברכה
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  תשובה ג:
 בענין  ,"בית המדרש"המדור הנפלא לכבוד 

השאלה לענין חתן וכלה האם יש  
 מקור שצריכים שימור ביום חופתם, או רק 

 אחרי החופה ואילך. 
 (דף דין זה מוזכר בש"ס במס' ברכות הנה 

אמר רב יהודה ג צריכים שימור ", נד:) 
ואלו הן, חולה חתן וכלה". והטעם שצריכים 

 , חתן (ד"ה שימור מן המזיקים)שימור כתב רש"י 
 וכלה שמקנאתו מתגרה בהם. 
 יונה כתב שהשטן מקטרג בשעת סכנה רבינו 

 ושמחה. 
 בכתובות הביא את הפד"א משום הר"ן 

כך יחידי, מה למלך שלא הולך ושד 
לא הולך יחידי. והנה נראה לומר לפי ג  ןחת

שזה רק ממתי  ,הטעמים של הראשונים
 ילשיטת רש" א."חתן אורגינל".  הואש

רק משעת החופה  ,שהשטן מתגרה בהן
וכן לשיטת רבינו יונה  ב.מתקנא בהם. 
רק בשעת השמחה  היינו ,שהשטן מקטרג

וכן לשיטת הר"ן  ג.וזה משעת החופה. 
 ומה למלך משעה הפרד"א שד שהביא את 

 שנקרא חתן. 
 מצאתי בסייעתא דשמיא כתוב בשו"ת וכן 

שבט הלוי להגאון הרב ואזנר זיע"א  
שנשאל על המנהג של ליווי  (ח"ט סי' עדר)

החתן וז"ל, ברור דדעת הב"י והב"ח באה"ע 
סד בשם הפרקי דר"א והר"ן פ"ק  'סי
כתובות דדוקא בז' ימי המשתה, וכ"פ ד

בה יוט, דהא הסהרמ"א שם. והטעם פש
משום שדומה למלך שג"כ אינו הולך יחידי, 

 ואילך  ופשוט דדומה למלך רק משעת חופה 

או עכ"פ ביום חופתו. ואפילו לש"ס בברכות 
נד ע"ב דג' צריכים שימור חולה חתן וכלה 
משום שחיצונים מתקנאים בהם ג"כ דוקא 

וגם אני שמעתי  .משעה שהוא חתן כהלכה
משעת עליה לתורה, שיש "מחמירים" עצמם 

אבל ברור דאין ראיה מהלכה, וגם לא היה 
נהוג בכל המדינות. עכ"ל. הוא אשר כתבנו, 
שכל דין שימור לפי ג הטעמים של 

 זה רק  (רש"י, רבינו יונה והר"ן)הראשונים הנ"ל 
 משעה שנקרא חתן בפועל. 

 בילקו"י למורנו הראש"ל שליט"א אמנם 
 שלט) (שובע שמחות מהדורא בתרא עמוד 

 ח"א, הביא את דברי ספר נטעי גבריאל
ויש שכתבו  ,שמנהגם שגם ביום החופה וכו'

החל מעת קה"ת קודם החתונה ע"פ האליה 
שכתב בענין השאלה  (סי' תרסט ס"ק טז)רבה 

ינו שיהא חתן ברגל. צשהביא הכנה"ג איך מ
ותירץ, במחזיר גרושתו. וכתב האליה רבה 

פשוטו שיותר נראה לומר שמדובר בחתן כ
קודם הנישואין דנמי נקרא מלך. ע"ש. והנה 
יוצא שע"פ הטעם של הר"ן ע"פ הפרד"א 
 שדומה למלך לשיטת האליה רבה יש ענין 

  ע"פ שארמשא"כ  אף קודם החופה. 
 .(רש"י ורבינו יונה)טעמים ה 

 כ"ז לבני אשכנז, אבל לבני עדות אמנם 
המזרח כתב מרן הראש"ל שליט"א  

שמנהגנו שלא  א,בשם אביו מרן זיע"
 בפרט היכן  (עמ' שלט)להקפיד על ליווי. ע"ש 

 שגובל בביטול תורה. והנלע"ד כתבתי. 

 אלחנן כהן
 

  
 תשובה ד:
 קובץ "בית יוסף"למערכת 



יוסף   שובות הלומדים לשאלה ית -בית המדרש  בית      
 

 קטו

 כתבו להסתפק אם חתן  לוקיאבעמוד 
קודם החופה בעי שמירה, או"ד רק  

משעת החופה. בס' ישמח לב נישואין ח"א 
ם מו"ר הגרב"צ פוברסקי הביא בש (עמ' קצא)

בשם הגרי"ז זצ"ל מבריסק, דחתן קודם 
החופה א"צ שמירה. ורק משעת החופה. 
ע"ש. וכן השיב לי הגר"ח קנייבסקי והוב"ד 
בקובץ שבט הכהונה ח"ח שבעריכת הרה"ג 

ע"ש. וכן הביא  .רבי גמליאל הכהן רבינוביץ
בשם החזו"א.  (ס' סא)בס' ישמח לב ח"א 
(סי' "ת שבט הלוי ח"ט ע"ש. ומ"ש בזה בשו

 (ס' שטז)ובשו"ת שבט הקהתי ח"ב  רעד)

ובקובץ  סי' סא)(ובשו"ת ישיב יצחק ח"ח 
ן משה וובקונ' יד ,זכור לאברהם נישואין

פ"ה (. אולם בס' הליכות שלמה ( עמ' קעט)ח"ט 

, שממוצאי שבת מבואר )26ארחות ההלכה 
שקודם הנישואין נקרא חתן לענין שמירה. 

בשם  (עמ' רנה)ורון מלך ח"ב וכ"כ בס' ביש
הגר"מ הלברשטאם זצ"ל בעל הדברי משה. 

יעקב להגר"י קמנצקי אמת לע"ש. וכן בס' 
בזה בס' אהל ' וע ,)32הערה  (אה"ע סי' סדזצ"ל 

 יעקב ליד"נ הגר"י סקוצילס מאכלי עכו"ם 
 , מה שהביא בזה. (עמ' שעב)  

 מתתיהו גבאי, בברכה מרובה
 

 תשובה ה:
 אשר בכל "להבין ולהשכיל" ון ארגלכבוד 
חודש מוציא חוברת נפלאה בשם  

כשמו כן הוא, קובץ אשר  "קובץ בית יוסף"
עוסק בתורתו ופסקיו של מרן זצוק"ל, 

שאלות  -ובתוכו יש מדור "בית המדרש" 
לעיון הלומדים, ובהוצאת החוברת יש זיכוי 
הרבים גדול, ובנוסף מעודדים בחורים 

נפשו בתורה  ואברכים וכל אשר חשקה
הקדושה לכתוב תשובות בהלכה שזה היה 
רצונו של מרן זצוק"ל אשר הרבה לעודד 
רבות שבחורים יתרגלו מגיל צעיר לכתוב 
תשובות, שאם לא עכשיו אימתי. ואמרתי 
לציין את דברי מורנו הראש"ל שליט"א 
שמרבה להזהיר שכשכותבים חבורה לא 
לחלוק בסברת הכרס בלבד, אלא בראיות 

 כדרכה של תורה.  ,ות וסברות מוצקותברור
 וזו תשובתי בעה"י: 

 אמר רב יהודה, שלשה  (נד:)בברכות איתא 
צריכין שימור ואלו הן, חולה חתן  

                                                           
 בקובץ בית יוסף גליון מב. א.ה. לו

ה. לחולה חיה חתן וכ ,וכלה. במתניתא תנא
ויש אומרים אף אבל. ויש אומרים אף 
תלמידי חכמים בלילה. ומבואר שחתן צריך 

 ף מג. מדפיו)(דשימור. ופסקו זאת הרי"ף 
, וכן איתא בפרקי (פרק תשיעי סימן ד)והרא"ש 

וז"ל, החתן דומה למלך  (סוף פרק טז)דר"א 
ה מלך הכל מקלסין לפניו כך החתן. מה מ

מלך אינו יוצא יחידי לשוק אף החתן. מה 
מלך שמחה ומשתה לפניו, כך החתן כל 
שבעת ימי המשתה וכו'. עכ"ל. ומבואר 

 ואין הטעם  ,שוקשחתן אינו יוצא יחידי ל
 מפני המזיקין אלא מפני יוקרא דחתן. 

 חתן  ה(בד"הגמ' הנ"ל רש"י מסביר ובדברי 

מקנאתו מתגרה בהם [המזיק].  וכלה) 
(דף מג. ותלמידי רבינו יונה מסבירים אחרת 

שהשטן  ,מדפי הרי"ף ד"ה שלשה צריכין שימור)
מקטרג בשעת סכנה ובשעת שמחה. ע"כ. 

פ הירושלמי "הנ"ל עוהביאור בדברי רש"י 
שהנושא אשה מוחלין לו כל  (ביכורים פרק ג)
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 (סג:)עוונותיו, וכן מבואר בגמ' יבמות 
 שהנושא אשה עונותיו מתפקקין ולכן השטן 

 נא בהם.קמת 
 הנ"ל איכא למימר שביום החופה אין ולפי 

דלא מיבעיא לדברי  ,צריך כלל שימור 
הגמ' שהשימור מפני המזיקין זה רק 

וזה  ,ן עוונותיו או בשעת השמחהכשמוחלי
ששימור  ,ועוד .דוקא משעת החופה

מהמזיקין צריך דוקא בלילה ולא ביום 
(שובע שמחות פרק יח סעיף כמבואר בילקוט יוסף 

אלא אפי' לטעם המובא בפרקי דרבי  ,י)
אליעזר לא צריך שימור מכיון שלא איקרי 

שהרי פשוט שאין  ,חתן אלא משעת החופה
עסוק במלאכתו קודם יום איסור לחתן ל

[מלבד יום החתונה שראוי להקדישו החתונה 
ללימוד תורה, כמבואר בילקו"י ולא קאתינן בתורת 

עוד יותר נראה שאין להצריך שימור  .איסור]
 (אבן העזר סי' סד ס"ק ג) ה"שע"פ המבואר בערו

 ב)"י ה"(בהלכות אישות פשלמד בדברי הרמב"ם 
 ,מלאכתושכל האיסור לחתן הוא לעסוק ב

וההסבר בפרקי דרבי אליעזר שאסור לצאת 
לשוק נקט שוק להורות שהאיסור לעסוק 

ומה שנקט יחידי אין הכוונה  ,במלאכתו
אלא שדוקא הוא אסור  ,שלא יצא יחידי

להתעסק במלאכתו אבל לשותפיו מותר [וכן 
ב, וביאר  קכתב בשו"ת פרח מטה אהרן חל

 שמכיון שהחתן דומה למלך לכן אסור, ,שם
והרי במלך משרתיו ועבדיו של המלך כן 
עושים מלאכה בשבילו, וכן כתב בשו"ת זקן 

(סי' וכן בשו"ת מהר"י פראג'י  (סי' רטו)אהרן 

ד "(חועוד אחרונים כמובא ביביע אומר  כט)

 ,שלחן מוסיףהוהערוך  .]קח אות ה)"חאה"ע ס
שכמה ראשונים חולקים על הרמב"ם 

ש"ס אין ולפי דברי ה ,ופוסקים כפשט הגמ'
איסור גמור וצריך להזהר גם ביום וגם יחידי 

עכ"ד. ולפי דבריו שהרמב"ם פליג  .בביתו
נראה שכך סבירא ליה למרן  ,על דין זה

שכתב את לשון  (אה"ע סי' סד סעיף א)הש"ע 
ורק  ,הרמב"ם ולא הזכיר שימור לחתן

הרמ"א בהג"ה כתב דין זה, וידוע פסקו של 
חק יוסף מורנו הראש"ל הגאון רבי יצ

(עמוד שסה סעיף שליט"א בספרו עין יצחק ח"ג 

כן כתב  "אשאם מרן לא גילה דעתו והרמ ס)
 ,, אין זה מחייב את הספרדיםמסויים דין

ובפרט כאן שמשמע שמרן פליג על דין זה, 
 וא"כ יוצא עוד מקור לומר שחתן לא צריך 

 שימור ביום חופתו. 

 נראה דזה תלוי במחלוקת האחרונים אמנם 
לענין נפלת אפים בשחרית ביום  

כתב,  (או"ח סיק קלא סעיך ד)החופה, שהש"ע 
נהגו שלא ליפול על פניהם לא בבית האבל 

 כא) ק(שם ס"ולא בבית החתן. ובמשנה ברורה 
כתב, שהכונה משעת החופה, אבל לפני 
אומרים תחנון ויש מקילין אף בשחרית 
[שלחן שלמה וכן משמע מהגר"א]. והחזו"א 

ה הראשונה, ועין לערוך השלחן פסק כדע
 ,שכבר מיום החופה נקרא חתן (שם ס"ק טז)

ולכן הדין שלא יאמרו תחנון ביום החופה, 
ס"ל שאינו נקרא חתן  (שם) "אואפי' שהרמ

אלא מיום שנכנס לחופה, ולכאורה בא 
לאפוקי שלא נאמר שמשעת ההכנות לחופה 
[אפי' כמה ימים ושבועות לפני] לא אומרים 

יון שכבר מתחילת ההכנות נקרא תחנון מכ
שאומרים  (ח.)חתן וכדמצינו בגמ' כתובות 

וקא  ,שהשמחה במעונו משעת האירוסין
משמע לן הרמ"א שרק מיום החופה נקרא 
חתן, אבל לעולם ביום החופה גופא גם 
 נקרא חתן ולא אומרים תחנון גם לשיטת 

 הרמ"א. 
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 נראה לומר שהנדון האם חתן צריך ולפ"ז 
יום החופה תלי בפלוגתא ליווי ב 

שלדעת דרך החיים והפוסקים דעימיה  ,לעיל
שמצריכים לומר תחנון סבירא להו שלא 
איקרי חתן אלא משעת החופה ולפני לא 

 ה"שולדעת השלחן שלמה וערו ,צריך ליווי
סבירא להו שביום החופה לא אומרים ד

תחנון גם בשחרית מכיון שנקרא חתן גם 
 יה גם לאליה וכך סבירא ל ,קודם החופה

 החתן יצטרך ליווי גם ביום החופה., רבא 
  (שובעלדחות ע"פ המבואר בילקוט יוסף יש 

שלהלכה אומרים  שמחות חלק א פרק ג) 
 ט) ק(ס"ובהערה שם  ,תחנון ביום החופה

סבירא להו דהביא לכל האחרונים הנ"ל ועוד 
שלא אומרים תחנון ביום החופה. וכתב שם, 

היה בתקופות שכל זה דוקא למנהג ש
הקודמות בירושלים שהחופה היתה נערכת 

אבל  ,ר שם בסעיף יז]מבוא[וכקודם השקיעה 
בימינו שרוב החתונות של הספרדים נערכות 

(וביאר שם הטעם שאם מאחרים כדי לאחר השקיעה 

גם האחרונים  ,שתהיה החתונה ברוב עם שפיר דמי)
הנ"ל יודו שאומרים תחנון בשחרית של יום 

א"כ בנדון שלנו שהחופה נערכת ו .החופה
 לכאורה כולם יודו שלא  ,לאחר השקיעה

 צריך ליווי ושמירה ביום החופה. 
 ישנם פוסקים שסבירא להו שנקרא אולם 
ר אומר "חתן אף לפני החופה, והא 

שאף קודם החופה נקרא חתן ולא ביאר מתי. 
והסבירו בספר עדות לישראל, שמאותו 

כן נוקט שבוע של החופה נקרא חתן. ו
(בסי' ב מהדורת דרשו "הביכורי יעקב. ובמשנ

הביאו בשם הגרש"ז  )23רלט הערה מספר 
ורק , אוירבך שמאותו שבוע צריך ליזהר

הסכנה פחותה ורק צריך ליזהר ממקומות 
המסוכנים כגון הליכה בכביש וכדומה, 

ולאחר החופה צריך ליזהר יותר וכן הורה 
מביא י "מינצקי. ובילקוקהרב שך והגר"י 

 מספר נטעי גבריאל שצריך שמירה ביום 
 החופה וכן מנהג סקווירא. 

 כל זאת נראה לומר שלא צריך שמירה ואחר 
 ווי ביום החופה מכמה טעמים: יול 
 רן הש"ע לא מלדעת הערוך השלחן א. 

 ,סבירא להו דין זה וכדברי הרמב"ם 
 אין זה מחייב  ,ואע"פ שהרמ"א הביא דין זה

 ואר בעין יצחק.את הספרדים כמב 
 גם אי נימא דלא כערוך השלחן וסבירא ב. 

[וצריכים ליה למרן הש"ע שכן צריך ליווי  
לומר שהזכיר דין אחד מפרקי דרבי אליעזר והוא 

יש לצדד לשכל הטעמים  ,הדין לשאר הדינים]
צריך שמירה משעה שנקרא חתן, ובפשטות 
הדברים לרוב האחרונים נקרא חתן רק 

 וכ"ש כאשר החופה  ,באמשעת החופה ולה
 [כמנהגנו היום].נערכת לאחר השקיעה  
 אפי' אם ננקוט שנקרא חתן גם קודם ג. 
[משעת העליה לתורה בשבת או באותו לחופה  
מצינו לסברת הגרש"ז שאין כאן דין  יום]

שמירה באופן מלא אלא חלקית שלא ימצא 
במקומות מסוכנים. והליכה ברחוב אין 

ד ע"פ סברת הכף וביותר יש לצד .בעיה
שדין שימור מפני המזיקין  ,(בסימן רלט)החיים 

ע"פ  י"ל וכן ,זהו דווקא בלילה ולא ביום
שכיחי רבים בעיר דשמכיון  ,דברי האחרונים

 ממילא גם אם צריך שמירה יש אנשים 
 ששומרים. 

 כתבי כל זאת ראיתי לדברי הרב וואזנר אחר 
 (חלק ט סימן עדר)בשו"ת שבט הלוי  

וז"ל, וגם אני שמעתי שיש מחמירים שכתב 
אבל ברור  ,מם משעת עליה לתורהצעל ע

וגם לא היה נהוג בכל  ,דאין ראיה מההלכה
. ומשמע שנוטה לפסוק שלא לעכ" .המדינות
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צריך שמירה ביום החופה. וזה אפילו למנהג 
אם  שוכ" ,שעושים חופה קודם השקיעה
וכן בפסקי  .החופה נערכת לאחר השקיעה

מביא לחזו"א ולגרי"י  )בסי' רלט(תשובות 
 קנייבסקי שפוסקים שרק משעת החופה 

 צריך שמירה.  
 חתן ביום חופתו אינו  מכל האמור:המורם 

נמצא בעיר או  םצריך ליווי בין א 
 מחוצה לה, ולא מבעיא אם אין מי שילווה

או שהליווי יגרום לביטול תורה, שאין  אותו
ווה אלא אפי' שיש מי שיל ,צורך להקפיד

ולא יגרם ביטול תורה ע"י זה, אין צורך 

(שובע להקפיד כאשר מבואר בילקוט יוסף 

למורנו הראש"ל  שמחות פרק יח הלכה י)
א, והביא שם שמרן זצוק"ל אמר לו "שליט

וכן  .שמנהג הספרדים לא להקפיד על ליווי
-כתב בספר בית חתנים בשם הגאון רבי בן

שאול זצוק"ל שהספרדים לא -ציון אבא
ן העלה בשו"ת כו .קפידו בזה בתוך העירה

והנראה לעניות דעתי  .(ח"ט סי' עדר)שבט הלוי 
 כתבתי. וה' יתברך יאיר עינינו במאור תורתו. 

 אמן. 
 , אוריאל כלתיאן
 יתר עילית

 
  ו:תשובה 

 שלום  "בית יוסף"לכבוד הקובץ הנכבד 
 וברכה! 

 השאלה האם יש מקור למה שנהגו בענין 
תן וכלה ות שמירה לחבימינו לעש 

במשך כל היום שלפני החופה כשהחופה 
 ,נעשית אחר השקיעה, או שאין מקור לזה

שהרי כל הטעם הוא משום שנמחלים 
 עוונותיהם, ומשום כך המזיקים מתגרים 

 בהם, וא"כ הוא רק משעת החופה והלאה.  
 יש שכתבו שמעת העליה לתורה בשבת הנה 

רה, שלפני הנישואין צריכים הם שמי 
, ויש (סי' תרסט סק"ג)עיין בא"ר ובבכורי יעקב 

שכתבו שרק ביום החופה צריכים הם 
 שמירה, ויש שכתבו שרק אחרי החופה. עיין 

 באח'.  
  והלאה) ח '(דינר, עממנהגי מהרי"צ הלוי ובס' 
עמד במנהג שנהגו להצריך שמירה  

ביום החופה אף אם החופה נערכת אחר 
מנהג ע"פ דברי השקיעה, וכתב ליישב את ה

שכתב לעניין אמירת  פ) '(סיהתה"ד ח"ב 
תחנון ביום החופה, שמנהג ריינוס הוא שאף 

אם החופה מתקיימת בלילה אחר שקיעת 
החמה, מ"מ אין אומרים תחנון בשחרית. 

 ,קלא סקי"ד) '(או"ח סיע"ש. והובא בבאר היטב 
(ודעת מו"ר מרן זצוק"ל שאע"פ שהחופה  '.וע"ע באח
שקיעת החמה, אין החתן פוטר מתחנון  נעשית קודם

בשחרית אלא רק בתפילת מנחה, וכמבואר ביבי"א ח"ג 

. ומוכח שאע"פ שהחופה ע"ש) .יב חאו"ח סי'
נעשית אחר שקיעת החמה, מ"מ כל אותו 
היום נקרא הוא מלך, ואין הטעם משום 
שנמחלים עונותיו, אלא כמ"ש בפרקי דר"א 

נו יוצא שחתן נקרא מלך, ומה מלך אי (פט"ז)
 לשוק לבדו, כך גם החתן אינו יוצא 

 בשוק לבדו. ע"ש.  

 (סאוויץ, ח"ב מאידך יעויין בס' ישמח לב אולם 

שכתב בשם הגרי"ש אלישיב  עמ' קצא) 
שדעתו שאם החופה נעשית אחר  ,זצ"ל

 שקיעת החמה, אין צורך בשמירה באותו 
 היום. ע"ש. 

 יוסף רפאל סאסי, בברכה
ברק  בני, מח"ס מענה יוסף
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  ז:תשובה 
 האם יש מקור למה שנהגו לעשות שאלה: 

"שמירה" לחתן וכלה במשך כל  
היום שלפני החופה, כשהחופה נעשית 
לאחר השקיעה. או שאין מקור לזה, משום 
שכל הטעם שצריכים שמירה הוא משום 
 שנמחלים עוונותיהם והשטן מקטרג, א"כ 

 הוא רק משעות החופה והלאה. 
 רך בזה בילקוט יוסף ראה באותשובה: 
, כל )עמוד שלט(שובע שמחות חלק א  

מקורות מנהג זה, ומתי יש להקפיד בו. ראה 
הנה יש ב מקורות לגבי שמירת שם ותהנה. ו

 פרקי דרבי בו (נד:)גמ' בברכות בהחתן: 
 .(פט"ז)אליעזר  

 אמר רב  ,:)דף נד(בתלמוד ברכות איתא 
מן [שלשה צריכין שימור  ,יהודה 
ואלו הן חולה חתן וכלה.  ]המזיקין

 ובראשונים הובאו ב' טעמים לשמירה זו: 
 .(רש"י)שהשד מתגרה בהם מחמת קנאתו א. 
 (תלמידי רבינו שהשטן מקטרג בשעת שמחה ב. 

     .וכעי"ז פירש רבינו יהונתן מלוניל) ,יונה 
 רש"י שפירש דהטעם הוי מחמת קנאת ולפי 

השד, יש לעמוד על מהות הקנאה.  
רה היה אפשר לפרש שזה מעין ולכאו

ה אצל הנחש הקדמוני יתהקנאה שהי
שכשראה את אדם וחוה ערומים ועוסקים 
בתשמיש לעיני כל, התאוה לה, קפץ על חוה 

(כמבואר ופיתה אותה לאכול מעץ הדעת. 

. ולכאורה מפשטות ברש"י ריש פרק ג בבראשית)
לשון רש"י שכ' 'ונתאוה לה' נראה שמדת 

מה לנחש לפתות את החמדה והתאווה גר
שכל מגמת  ,חוה. אולם, רש"י לקמן פירש

הנחש הייתה שחוה תאכיל קודם את אדם, 
ואז אדם לבדו ימות, והוא יקחנה לאשה. 
ואולי יש לומר שהקנאה היא זו שגרמה 

כיון שלכא' קנאה  ,לנחש לרצות במות האדם
תגרום שאחד יעשה מעשה שלילי בפועל 

"כ חמדה לשני רק כדי להשיג חפצו, משא
שהיא רק רצון פנימי. אלא דמצאתי בספר 

  ,ההיפך בשכת (שער הקנאה)ארחות צדיקים 
שהקנאה מביא לידי חמדה וכו' ונחש 
הקדמוני נתקנא באדם הראשון  וגרם מיתה 

ע"כ. מצינו אפוא, שהקנאה היא  .לעולם
מידה ב'כח' והחמדה היא מידה ב'פועל'. 

את והיינו דהקנאה היא מידה שבלב שמגרה 
והחמדה היא ההתגלות החיצונית של  ,האדם

  (שליליים)הקנאה ומתבטאת על ידי מעשים  
 בפועל.  

מהאמור שקנאת הנחש גרמה המורם 
 להתגרות בחוה.  

  ,וז"ל (בראשית ג, א)בפירוש הספורנו וראה 
שהנחש הוא השטן הוא היצה"ר וכו'  

 (עיין וכן יקרא לכל האויבים המזיקים נחש, 

 .רא שם שפליג על הספורנו הנ"ל)באבן עז 
 (הוא הנחש כדפירש גם בנידוננו, המזיק ולפ"ז 

מתקנא בחתן ובכלה  הספורנו) 
כשרואה אותם מתעסקים בתשמיש, ולכך 
צריכים שמירה. וכ"ז דווקא בפעם הראשונה 
אצלם כמו אצל אדם וחוה שהנחש ראה 
אותם מתעסקים בתשמיש מיד לאחר 

שמור עליהם בשעת זיווגם וא"ת שאיך אפשר ל[הבראם. 
הלא לבד הם, ויש לומר שהגירוי מגיע לאחר המעשה, כמו 
 שמצינו אצל חוה שקפץ הנחש עליה לאחר המעשה, 

 .]כדאיתא במפרשים וזה שייך בשמירה 
 סימן  ע"ה(ח"ג אמרן בשו"ת יביע אומר אולם 

נתן טעם אחר להקנאה והוא  ,ט) 
 שהואיל ומוחלין להם על עוונותיהם, לכן
 מתקנאים בהם המזיקים וצריכים שימור 

 מהם. ע"כ. 
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  (ביכורים ג, ג)ממה דאיתא בירושלמי וקשה 
ששלשה מוחלים להם על כל  

עוונותיהם, חכם, חתן, נשיא העולה לגדולה. 
"מפני שיבה תקום  (ויקרא יט, לב)חכם שנאמר 

והדרת פני זקן", ונאמר לאחריו "וכי יגור 
מה הגר  ,ם לג)(שאיתך הגר לא תונו אותו" 

מוחלין לו על כל עוונותיו אף חכם שנתמנה 
מוחלין לו על כל עוונתיו. חתן, שנאמר 

וילך עשיו אל ישמעאל ויקח  (בראשית כח, ט)
את מחלת בת ישמעאל, וכי מחלת שמה 
והלא בשמת שמה, אלא שנמחלו לו כל 

בן  יג, א) .א-(שמואלעוונותיו. נשיא שנאמר 
שנה היה? אלא  שנה שאול במולכו וכי בן

שנמחלו לו כל עוונתיו כתינוק בן שנה. ע"כ. 
והובא בפי'  (פרק יז)וכן הוא במדרש שמואל 

וגבי גר חכם ונשיא  .(בראשית לו, ג)רש"י 
העולה לגדולה לא מצאנו דין שמירה. 
 ובמאי שני הני גברי שהמזיקים לא יתגרו 

 בהם? 
 ליישב שיש צד השוה גבי שלשתן והוא ויש 

כפרתן הוי מחמת דנעשו כתינוק שסיבת  
ואר בירושלמי הנ"ל. בבן שנה. נשיא, כמ

וחכם כיון דהוקש לגר, ועוונותיו של גר 
, א"כ (יבמות מח:)נמחלין כי כקטן שנולד דמי 

חכם יהיה ג"כ כקטן שנולד לענין מחילת 
למהות  כהעוונות. ולכן כיון שמהותם נהפ

אחרת של קטן, האם השד יתגרה בקטן?! 
, עוונותיו של חתן מתכפרים מעצם לעומתם

זה שהוא חתן והראיה מהפסוק גבי עשיו, 
. דולא ראינו בירושלמי שדינו הוקש לאף אח

 וכיון שנשאר עדיין גדול רק שנוסף לו תואר 
 של 'חתן' לכן צריך שימור. 

 שעדיין צריך להבין ממתי נמחלין אלא 
עוונותיו של החתן? והיה נראה לדייק  

"ויקח   (הובא בירושלמי הנ"ל)ו מהפסוק של עשי

עשיו את מחלת" שרק אחרי שהיה 'ויקח', 
היינו נישואין, היה ה'מחלת'. ועיין בגמרא 

אמר רבי חמא בר חנינא כיון  ,(סג:)יבמות 
שנאמר  ,שנשא אדם אשה עוונותיו מתפקקין

מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'. ופרש"י 
  נסתמים. מוכח דרק אחר שנישא - מתפקקין

נמחלין העבירות.                                 
 מן האמור, שביום של החופה אין המורם 

 צורך בשמירה לא לחתן ולא לכלה  
 לפי ב הטעמים של קנאה שנתבארו עד כה. 

 פירושם של תלמידי רבינו יונה ולפי 
שהשימור נצרך מחמת השמחה, יש  

להבין מהי גדר השמחה. ועיין בבראשית 
אמר ר' לוי בכל מקום   ,וז"ל (לח, ז) רבה

 .שאתה מוצא אכילה ושתיה השטן מקטרג
על :) (פטע"כ. וכן מצינו בגמ' סנהדרין 
(בראשית  "הפסוק "ויהי אחר הדברים האלה

(כא, אחר דבריו של שטן, דכתיב שם  כב, א)

"ויגדל הילד ויגמל, ויעש אברהם משתה  ח)
גדול ביום הגמל את יצחק", אמר השטן 

פני הקב"ה, מכל סעודה שעשה אברהם לא ל
היה לו תור אחד או גוזל אחד להקריב 

(אורח חיים ע"כ. וראה בפרי מגדים  .לפניך?!

והשטן  ,שכתב וז"ל יא באשל אברהם)סעי'  תקססי' 
מקטרג בשמחה יתירה באכילה ובשתיה, 
עושה רושם חס ושלום, על כן ימעט מה 
דאפשר". מהנ"ל יוצא שהשמחה שגורמת 

שטן לקטרג זה שמחת אכילה ושתיה. וא"כ ל
אצל חתן וכלה שהסעודה היא אחר מעמד 

שהואיל והסעודה היא  ,החופה [ולא לפני
איך נבוא  ,טפילה לחופה ונלוית אליהן

-להרה"ג רבי בן(חופת ציון ונקדים אותה לפני כן. 

רק אז יש אפשרות  ,]עמ' רסג) שליט"א מוצפיציון 
 ולכן אין צורך  לקטרוג השטן ולא לפני כן.

 בשמירה ביום החופה.        
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 מן האמור שלפי הגמ' בברכות היוצא 
 שאומרת שחתן וכלה צריכים שימור  

 רק לאחר החופה ולא לפני. זה 
 יש עוד מקור בדברי חז"ל לגבי ואמנם 
בפרקי דרבי  ואוה, שמירת החתן 

החתן דומה למלך, מה  ,וז"ל (פרק טז)עזר יאל
לשוק לבדו, כך החתן אינו המלך אינו יוצא 
 ,(שם)ע"כ. וביאר הרד"ל  .יוצא לשוק לבדו

שאין הטעם משום שהחתן צריך שמירה 
כדאיתא בגמ' ברכות, משום דלשון 'אין 
יוצא לשוק' אין מיושב לפ"ז כ"כ. דאדרבא 
שוק דשכיח ביה רבים לא היה צריך שימור 

את  (קו:)מהמזיקין, וכדאמרינן בחולין 
בים מאי בעית, אלא נראה בדוכתא דשכיחי ר

שמשום כבוד הוא, שאין כבודו לצאת לבדו 
בלא לוית אחר לשרתו. עכת"ד. וכדבריו 

"ואסור  (אהע"ז סימן סד סעיף א)פסק הרמ"א 
לצאת יחיד בשוק". ולמדנו מהרמ"א שנקט 

 הגמ' בלשון דווקא בלשון המדרש ולא 
 ללמדנו דהחתן צריך ליווי ולא שמירה. 

 ר גבי חתן הוא שצריך מהנ"ל שהגדיוצא 
ליווי כמו מלך. וא"כ צריך לחקור  

ממתי חל על החתן תואר מלך. ועיין באליה 
שכתב שחתן קודם  ז)(סימן תרסט ס"ק טרבה 

הנישואין נקרא מלך. וכתב בספר עדות 
 )"ל שליט"א(מובא בשובע שמחות להראשישראל 

 .דאפשר אפילו שבוע קודם החתונה זה כך
(סימן תרסט ביכורי יעקב ע"כ. וכן כתב הרב 

שחתן נקרא מלך משבוע שחלין בו  ס"ק ג)
(וכתב כך ליישב את הר"א קאפאסלי שאמר הנישואין 

שאם יש חתן בקהל, יכול להיות חתן תורה, דחתן נקרא 
חתן במועד, מלך. והקשה הרב כנסת הגדולה שאיך מצינו 

א"כ ביום חופתו החתן . )הא אין נושאין במועד?
כעין מלך. וכ"כ ליקוטי יצטרך ליווי 
(יד כסליו תשל"ט מובא באוצר ליובאוויטש 

דחתן צריך שמירה מספר ימים  ,הפוסקים)
קודם חתונתו שלא ילך יחידי. וכן הובא 

. )26(תפלה פ"ה ס"ו הערה בספר הליכות שלמה 
הקטין  (ח"ט סימן רעד)אמנם, הרב שבט הלוי 

ופשוט דדומה למלך  ,את הסאה וכתב וז"ל
חופה ואילך, או על כל פנים ביום  רק משעת

"וגם אני שמעתי שיש  ,חופתו. ועוד כתב
מחמירים עצמם משעת עליה לתורה 

, אבל ברור דאין ראיה מהלכה וגם (אויפרוף)
עכ"ל. וכל זה שייך  .לא נהוג בכל המדינות"

אבל כלה דלא מצינו מקור מפורש  ,בחתן
 גבה שצריכה ליווי אז לדבריהם אף היא לא 

 ך ליווי ביום החופה.   תצטר 

 יבסקי שאמר שחתן יראיתי להגר"ח קנאולם 
(שאלת רב לפני החופה אין צריך שימור  

. ולכא' סובר כמו הכנסת הגדולה. וגם עמוד ע)
כיון שמלך רק אחרי הכתרתו נהיה  ,בפשטות

מלך, כך חתן, הדומה למלך, רק אחר חופתו 
הוי חתן לענין זה. וכן כתב הרב חופת ציון 

שקודם ליל החופה אין  ,מוצפי עמוד קצח)(
לחשוש כלל לשמירה. ובספר שובע שמחות 
 כתב שמרן זצ"ל אמר לו שהספרדים לא 

 הקפידו בכל זה אפילו בשבעת ימי המשתה.  

 אין  צורך לשמור על החתן   דדינא:מסקנא 
דלא שייך בהם  ,וכלה ביום חופתם 

עדיין קנאה של המזיקים ולא שמחת סעודה. 
נהג שנהגו היום הינו מועיל רק ללוות והמ

החתן הדומה אז למלך. וגם זה שרוי במחל' 
הפוסקים. ואלו שנהגו כך ימשיכו במנהגם, 
 וכל הרוצה לנהוג כן יש לו על מה לתלות 

 רצונו.    

 , דוד מלמד
 ישיבת פחד יצחק
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 לידיעת הלומדים והמעיינים היקרים 
 דרש"המשיבים למדור "בית המ

בכל חודש הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ נבחר ע"י ועדה מיוחדת שהוקמה לשם כך, אשר 
 , ולהכריע איזו תשובה בחודש) ה(עד לתאריך כמטרתה לבדוק את כל התשובות הנשלחות 

 נכתבה בצורה הטובה 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, י הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ בית יוסף לשאלה 
 ישיבת פחד יצחק - ד מלמד יצ"וה"ה דו

 .מזל טוב לרגל נישואיו נאחל לוובהזדמנות זו 
יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל, מתוך אהבה ואחווה שלום 

 וריעות, שפע ברכה והצלחה וכל טוב. אמן.

 כעתירת,
המערכת
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 תגובה -א. נ"ט בר נ"ט בשעת בישול 
 ''קובץ בית יוסףלכבוד 
 למען  כח על עבודתכם הרבה,יישר 
זצ"ל, יפורסמו פסקיהם של מרן  

 ויבדל לחיים ארוכים מרן הראשון לציון 
 .שליט"א 

 הובאו פסקיו של הרה"ג שמעון  מב, בקובץ
 .ללוש שליט"א בהלכות בשר וחלב 
 הדברים כתב שאם אדם הניח סיר פרווה בין 

על הפלאטה המלוכלכת בבשר, ישנו  
אופן והאדם שיאכל מהתבשיל יהיה בשרי, 

 שיל ומקרה זה הוא כאשר אין ששים בתב
 .כנגד הלכלוך 

 נודע שישנה מחלוקת האם אומרים נ"ט הנה 
 בר נ"ט דווקא בשני בישולים או גם  

 .בבישול אחד 
  (קיצור ש"ע ח"ב)הראשון לציון שליט"א ומרן 

כתב שדין נ"ט בר נ"ט הוא גם בשעת  

בישול, והביא דוגמא לזה: אם נפלה טיפת 
חלב על קדירה שמבשלים בה ירקות. כנגד 

 ב, מבחוץ, מותר לבשל את הירקות הרוט
 .לאחר מכן בכלי אחר עם בשר 
 הראת לדעת שדעת הראשון לציון אתה 

שליט"א שאמרינן נ"ט בר נ"ט גם  
בשעת בישול, וכל שכן במקרה דנן, שהאדם 
לא יצטרך להמתין שש שעות לאחר 
 התבשיל הפרווה המונח על הפלאטה עם 

 .הלכלוך הבשרי 
 להזכיר את דעתו  היה כדאי המבוארולפי 

 של מרן שליט"א בזה, אשר עיני העם  
 .רוצים לדעת את דעתו הרמה 
 כח לרה"ג שמעון ללוש שליט"א יישר 

 ולמערכת "בית יוסף". 
 על החתום, 

קרית אתא, נתנאל דבי

 
ב. הסרת הרצועה מהאצבעות לכהנים קודם שמברכים 

 תגובה -את העם 
 למה  הובא לזהראשון לציון סימן לובשו"ת 

נוהגין הכהנים להסיר הרצועה של  

                                                           
 בקובץ בית יוסף גליון מב.  א.ה. לז

תפילין על האמה שקשה להם לחלוק 
אצבעותיהם לשנים, ונראה לפרשו כי ע"י 

  ותגובות  מכתבים  
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הרצועה יהא הפסק קצת בין אצבע לאמה 
 ויהא נראה כעוד חלון ולכן משאירים 

 הרצועה על היד. 
 הביא תשובה מן הגאונים בענין זה, אח"כ 
וכתב טעם לדבר שהוא משום  
אבל שם בתשובה לא מוזכר טעם  חציצה,

זה אלא משום שהעוסק במצוה פטור מן 
המצוה, והיינו כיון שעיקר המצוה עתה הוא 
 עם הידים לכן פטור הוא ללבוש עליו 

 תפילין. 

  אם בירך ברכה השואל סימן לז שאלשם 
אחרונה ולא הסיח דעתו שאינו צריך  

שום לברך ברכה ראשונה אם גם אמרינן 
ברכה אחרונה, ובתורת העולה שכבר נפטר מ

איני רואה תשובה על זה, ולדעת הט"ז 
 בסימן קל"ז ע"ש בשעה"צ אות י"ג משמע 

 דברכה אחרונה בודאי צריך שוב לברך. 

 דוד אריה שלזינגר
  מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב

 -ברכת "מי שחלק" על תלמיד חכם ששכח תלמודו ג. 
 תגובה

 .בית יוסףהקובץ הנפלא לכבוד 
 כח עבור הקובץ טבת תשע"ח, המלא  יישר

 וגדוש בתוכן רב.  
 ראיתי בעמ' פח מ"ש ידידי הרה"ג רבי א. 

יוסף חיים סימן טוב, אם אפשר לברך  
ברוך שחלק במי שכח תלמודו, והנה בס' 

ס"ל דמובא,  )עמ' קפה(חוט שני ברכת ההודאה 
להגר"נ קרליץ דמסתבר דאין לברך על מי 

ל להגרא"י ששכח תלמודו, וכן פשיט"
' שיר חדש פסחים שקלים סצוקער, כמובא ב

. ע"ש. ועפ"ד החוט שני ודאי דאין (עמ' שסב)
להסתפק על חכם שמת. די"ל לברו'. דאם 

ח תלמודו ס"ל שאין לברך, כ"ש כעל מי שש
על מי שמת. ומה שהביא המעשה הגרח"ק 
שבירך על הגריש"א זצ"ל בהיותו מוקדם. 

  .(עמ' לח)ח כן מובא המעשה בס' פניני שי
 ע"ש.  

 מצינו דוגמא לענין במה שכ' בספר אמנם 
איילת השחר להגראי"ל שטיינמן  
, כשצריך לקבור שני (עה"ת שמות כא)זצ"ל 

כהן המת מתים, ואחד כהן, אם יש להקדים 
 א שייךמשום מצות וקדשתו. או של

אצל מת. ע"ש. ומ"ש בזה  "וקדשתו"
, ח) (פר' אמור כא,הגרח"ק בס' טעמא דקרא 

ובשו"ת  (סנהדרין צ ע"ב)ובס' חשוקי חמד 
ובס' דרך שיחה ח"ב  סי' רב)(משנת יוסף ח"ט 

ובס'  (עמ' קעא)ובס' לקדשו לכהני  (עמוד קמה)
. ע"ש. (פ"ב ס' יב)קדושת הכהנים כהלכתה 

 . (ס"א)"ב חומה שכתב בס' גם אני אודך 
 ע"ש.  

 שם בדעת הגרח"ק, מהו החילוק ומשה"ק 
קבר החכם קי"ל בין אם לא נ 

שיכול לברך עליו לבין אם נקבר. דוגמה 
, (אה"ע סי' יז)לחילוק זה מצינו בברכי יוסף 



יוסף         מכתבים ותגובות         בית    
 

 קכה

דמי שמת וקם לתחיה אם צריך לקדש אשתו 
שוב. שיש לחלק בין נקבר שצריך שוב 
קידושין, לבין לא נקבר דא"צ שוב קידושין, 

תמה ע"ד הברכ"י אה"ע סי' יז) (ובאפי זוטרי 
 .ע"ש .נקבר ללא נקבר מהו החילוק בין

 (סי' פז)ומ"ש בזה בשו"ת משנת יוסף ח"ח 
 (סי' ע"ש והארכנו בזה בבית מתתיהו ח"ב 

 . יד) 
  מרובה,בברכה 

 מתתיהו גבאי

 
 תגובה -ברכת כהנים דרך מצלמת אינטרנט ד. 

 ר' אברהם הלוי מיימון שליט"א בירר הרה"ג 
בגדר ברכת כהנים והתחיל את דבריו  

ן שומע כעונה כמו מגילה שאין שם די
דהרי אין חיוב לישראל לומר ברכת  ,וכדומה

בראשונה יש לציין לרמ"א  .כהנים בעצמו
, ואף שאין ראיה משם וכל שכן )סוף סימן קכא(

להלכה, מ"מ כאן בעינן אמירה מאחד לשני 
ואם יש הפסק ביניהם לא נתקיים בזה 
המצוה, ובית הכנסת שכולה כהנים הוי רק 

מו שממשיך ומביא והובא מדרבנן וכ
 בבה"ל. 

 קלי בברכת כהנים לכאורה לא שייך ותרי 
כיון שאומרים כל תיבה ותיבה  ,כלל 

בפני עצמה אין בלבול קולות, וליישב בזה 
המנהג שנושאין כפים רק ביו"ט כדי שיהא 
חידוש להם, קשה לאומרו, דא"כ עכ"פ ישא 
כהן אחד ואחרים יצאו לחוץ, או יצאו ע"י 

עונה לשיטות שמועיל, ועוד מהו שומע כ

השיעור של שלש רגלים, דלכאורה חידוש 
בעינן פעם אחת בשנה כמו במגילה ולא 
יותר, או יותר משלשים יום כמו בברכות 
ראיה, ועוד מה יענה למקומות שנשאו כפיים 

סוף (ביוה"כ בשחרית ובנעילה עיין רמ"א 

, ואם באותו יום מותר כמה פעמים )סימן קכח
מגילה, א"כ גם בכל יו"ט ישאו וכמו ב

דהרי בחודש תשרי  ,ועוד .בשחרית ומוסף
 ן בפסח כו ,נושאים כמה פעמים את ידיהם

 וכן בשבועות בב' ימים טובים של גלויות. 

 לענין זה העיקר להראות לקהל שבא ועכ"פ 
אצל הכהנים ולשמוע את ברכתם,  

אבל אם הוא נמצא בביתו בינו לבין עצמו 
 ומע הברכה ע"י מכשיר לא ומשם רואה וש

 נראה שמוסיף משהו על עצם המצוה. 

 דוד אריה שלזינגר
  מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב

 

מכתב - תענית דיבור סגולה גדולה לזכרוןה.   
 הרבים הנני להביא לידיעתם דבר לתועלת 
גדול שרבים אינם מכירים, ואף  

הכרתיו, והיום צדה עיני באחד הבתי  אני לא
 ר חדש סגולת הזיכרון "יינאמדרשות ספ
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 קכו

 ,דיוסף", להגרי"ח סימן טוב שליט"א
עם הסכמתו הנלהבת של מורנו הגאון רבי 

חברון", " דוד כהן שליט"א ראש ישיבת
ובספר זה מביא המחבר מהגר"ח פלאג'י 

 יב אות פ דף לט) (פרקזצ"ל בספרו רפואה וחיים 
שמעיד שראה בספר כת"י של רבינו 

הלשון: "יתענה  ההאריז"ל שכתוב בו בז
שלושה ימים ושלושה לילות רצופים לסדר 

השלישי קודם שקיעת  פרשת בשלח, וביום
החמה אחר סעודתו ימלא עשישית יין טוב 

ויעמוד בהיכל הקודש  וילך לבית הכנסת
ויאמר פסוק זה ז  ,ועשישית בידו הימנית

הספר בדקדוקיו ובטעמיו  פעמים מתוך
אחת ותן "ויאמר משה אל אהרן קח צנצנת 

העומר מן והנח אותו לפני ה'  שמה מלא
למשמרת לדורותיכם" ויסתום פי העשישית 

בין הספרי תורה, ובליל שבת קודש  ויניחנה
אחרי תפילת ערבית יקחנה ויקדש מאותו 

 ובמוצאי שבת יבדיל ממנה, והוא פלא  היין
 בדוק ומנוסה". .לזכירה 

 האריך לבאר שמועיל הדבר גם בתענית ושם 
 בור שלושה ימים רצופים במקוםדי 

 ,כדברי אדוננו הגר"א באיגרתו ,תענית הגוף
שמעלת תענית דיבור יותר מכל תעניות 
וסיגופים, כלומר אף יותר מתיקוני גלגולי 
שלג וטבילות קרח, וזה לשונו: "ועד יום 
מותו צריך האדם להתייסר ולא בתעניות 
וסיגופים, אלא רק ברסן פיו ובתאוותו, וזוהי 

תשובה, וזהו כל פרי העולם הבא, וזה יותר ה

מכל התעניות והסיגופים שבעולם, וכל רגע 
 ורגע שהאדם חוסם פיו זוכה בשבילו לאור
הגנוז שאין כל מלאך ובריה יכולים לשער, 

שאול מ ובזה יכופר לו כל עוון וניצול
החפץ חיים זצ"ל  הגאוןתחתית". וגם 
יו, דבר הביא (סי' תקעא סק"ב)במשנה ברורה 

וכתב בפירוש שכאשר האדם רוצה להתנדב 
מן הדיבור  תענית, טוב יותר שיקבל תענית

ממה שיקבל עליו מן האכילה, כי ממנו לא 
 יהיה לו נזק לא בגופו ולא בנשמתו, ולא 

 .ייחלש על ידי זה 
 מורנו הגר"ד כהן שליט"א לספר ובהסכמת 

זה, הוא כותב שודאי הוא דבר  
בור לעשיית סגולת שיועיל תענית די מסתבר

 זכירת הלימוד במקום תענית הגוף, ואפילו
מבלי להכניס את היין להיכל, למי שחושש 
 מפני איסור בדבר. ושם בספר האריך
עוד בפרטים רבים ומרתקים של הסגולה, 
 כאשר בין היתר הוא מעיד על בחורים
רבים שעשו כן והועיל להם הדבר לזכירה, 

 ל כןועל החיזוק הגדול שיש מכך. ע
אמרתי להודיע דבר זה לרבים כדי שיעודדו 
את הבחורים הצעירים והאברכים לעשות 
 את התענית דיבור שלושה ימים ושלושה 

 לילות ברצף לשם סגולת הזיכרון. 
 בברכת כהנים באהבה כעתירת
 גמליאל הכהן רבינוביץ

ו"פרדס יוסף החדש"  "מח"ס "גם אני אודך
 על המועדים
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 שליט"אמשה צרפתי  בהרבעריכת: 
 איחוד יהודי טיטואן -ארגון "עטרת ישועה" יו"ר 

   �קנב סימן �

 ל"זצ אבוחצירא יעקב הג"ר
 והאזור תאפילאלת בעוב"י רב

 הולדתו בקדושה
  .בי מסעוד והרבנית לבית אבוחצירא זצ"ל, זכו לבנים כולם זרע ברך ה'רהצדיק 

דר רבי מסעוד את הגט, וקבלה יחר שסהגיע זוג לבית הרב להתגרש, לא הימיםבאחד 
האשה את גיטה, התעכבה מעט בבית עם הרבנית ומאחר שהגיע סמוך לעת דמדומי חמה, 

ה, בלילה התגלה יוכך ה .הדרכים תהציעה הרבנית שהאשה תלון הלילה בביתה, מחמת סכנ
בביתך "דע לך שאשה זו הלנה  ואמר לו בחלום הצדיק רבי אברהם אבוחצירא לבנו רבי מסעוד

בעלות השחר קם  .ויצא בן אשר יאיר את העולם" ,אתה צריך להינשא לה בעוד שלוש חודשים
 שחרית. לזמן הנחת תפילין ואחריה ישב ללמוד עד  ,רבי מסעוד כדרכו לאמירת תיקון חצות

את חמיה, וכאשר השכימה, הבינה שחלום אמת  ראתה בחלוםאשתו של רבי מסעוד גם 
החלום והציעה לאשה להינשא לבעלה הצדיק, אך האשה שהתכוננה סיפרה לאשה את  .חלמה

לצאת לדרכה לא הסכימה, שנראה הדבר שמשיבה רעה תחת טובה, אך הרבנית שכנעה אותה 
 שזכות גדולה לעולם שעל ידה יבא צדיק גדול לעולם ולבסוף התרצתה. 

 סיפרהית לבית הצדיק רבי מסעוד, הרבנהגיע אחר התפלה ולימוד חוק לישראל והנה 
אז הבין הצדיק שמה' יצא או , ושכבר הציעה לאשה להינשא לאמרה לו לבעלה את החלום, ו

 ואף סיפר רבי מסעוד שגם אביו התגלה אליו וציוה אותו להינשא לאשה זאת.  ,הדבר

החתונה שוב אביו מתגלה לבנו, והודיע לו שבן צדיק וקדוש הולך להאיר בעולם, גם ערב 
 ,י שור עם קרני ראםנהרבנית השניה חלמה חלומות שמימים כדוגמת קרבכל תקופה ההריון 

 שכולם פתר רבי מסעוד שהולך להאיר בנם את העולם ומעת לידתו זרח "אביר יעקב".

  הדורות  חכמי  

 

צרפתיבהר שליט"אמשה

 זלה"ה גדולי רבותינושל תולדות חייהם וקורות העיתים 
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אחר התפלה נגשו לבקש את סליחתו, בדבר שאמצו אומץ להפריעו לתפלה, אך  .הסובבים
 נו לשמוע שהיו איזה קולות.יהתפלא רב

 הור שבמצרים זיע"א.מנארץ ישראל הסתלק בעיר דלבדרכו 
  

 בקודש וחיבורי
קב נקלע לעיר התהילה פאס, ושם נכנס צאת לאור אחר שאחד הבנים לאביר יעלהחלו 

קמיה כמהר"ר אבנר הצרפתי זצ"ל אשר דבר איתו קשות, על שמתרשלים מלהוציא כתבי יד 
אביהם, וזרזם למלאכה, וכך היה שהגיע לבית מצא מונחים בספריה עשרה חיבורים ומתוכם 

מחשוף  ב.ה. פתוחי חותם על התור א.הדפיס ארבעה חיבורים. ואז התפרסמו ספריו הלא הם: 
 ה.בגדי שרד, הגדה של פסח.  ד.גנזי המלך ביאור על הפסוק "בראשית ברא"  ג.הלבן עה"ת. 

 –דורש טוב  ח.שערי ארוכה החגים.   ז.אלף בינה  ו.מעגלי צדק ביאור מזמור בתהלים קי"ט. 
 יגל יעקב. יא.יורו משפטיך ליעקב שו"ת.  י.שערי תשובה. לבונה זכה על הש"ס.  ט.דרשות 
ביאור עץ חיים אך כת"י נעלם. גם כיום ישנם עדין מספר כתבי יד  –שבת קודש  יב.פיוטים. 

 שעדין לא התפרסמו.

 
 

           
            

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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ם אלו ספרו החדש שמחה בעולם התורה וההלכה עת יצא לאור ממכבש הדפוס בימי

, א"שליט וסףי  יצחק , רבינור לישראל"הרהושל מרן עמוד ההוראה, הראשון לציון 
 ".ג כרך פסח – יוסף ילקוט"

התפעלות רבה בציבור מהספקו האדיר של הראשון לציון והרב הראשי לישראל 
שליט"א בכתיבת ספריו, וזאת למרות העול הכבד הרובץ על כתיפו בהנהגת העם, 

פקידו במשרת "הראשון לציון והרב הראשי לישראל", התרת עגונות וממזרים ובת
במסגרת תפקיד "נשיא בית הדין הרבני הגדול", ובנוסף לכך, השיעורים הרבים ברחבי 
הארץ בכל מקום ומקום, כאשר הציבור צמא לשמוע דברי אלקים חיים יוצאים מפיו 

  של גדול הדור.

כהמשך למפעל חייו של מרן עמוד 
הוראה שליט"א בסדרת ספריו "ילקוט ה

יוסף" הנפוצים בכל רחבי תבל, ספר זה 
כולל את הלכות ליל הסדר וכן את 
הלכות תפלות חג הפסח, כאשר 
בשנים הקודמות יצאו לאור ספרי 
ילקוט יוסף על הלכות פסח, חלקים 

 ב. –א 

כהמשך לספריו הקודמים, משלב 
בתית עם הראשון לציון שליט"א את שיטת הלימוד הישי

שיטת הפסיקה הספרדית, מה שהפך את סדרת "ילקוט יוסף" לסדרה שכמעט ולא 
 נמצא כמותה.

בהקדמת הספר מגולל הראשון לציון את הקורות אותו מזמן שהטילו עליו חכמי 
ישראל את משא העם בהושיבם אותו על כס הראשון לציון והרב הראשי לישראל 

, ה"זלה עובדיה יוסף גדול, מרן רשכבה"ג רבינוונשיא בית הדין הגדול, ובראשם אביו ה
 .האחרונים ימיו בשארית כוחותיו באפיסת שעשה אדיר מאמץ

 כמו כן, נוסף בראש הספר מבוא נפלא על ענייני חג הפסח וסיפור יציאת מצרים.
 

 

של גדול הד

כהמש
הורה

יוסף
כול
הל
ב

שליט"א לציון הראשון

 :בעולם התורהשמחה 
 פסח כרך ג "ילקוט יוסף"לאור ספר יצא 

 ניתן לפנות בלבד,  ₪ 40לרכישת הספר במחיר מיוחד של 
  ק. קרקע, ירושלים. 14לוי רחוב ב .למרכז למורשת מרן "להבין ולהשכיל"

8759 | *maran.com-office@moreshet 
www.moreshet-maran.com 
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 בס"ד

 דחלק הליכות עולם  ספר עלמבחן                  
 'הלימוד היומי בתורת מרן'מפעל במסגרת 

 

 בשבת מהשערות של בנותיה, או שאסור מחשש שתתלוש שערות? םנייהאם מותר לאמא להוציא כ. 1
אסור רק אם היא מתכוונת לתלוש שערות, . ג מותר אע"פ שהוא פסיק רישיה. ב. רישיה שיתלשו שערות.אסור, מפני שהוא פסיק א. 

 אך אם אינה מתכוונת מותר.

  אדם שהניח מרק צונן על פלאטה בשבת, האם מותר לאכול את המרק בעודו חם?. 2
 מותר, שהרי אין בישול אחר בישול בלח.ג.  שבת.אסור, שהרי נהנה מחילול ב.  .דספק דרבנן לקולאמותר,  א

 ?הפלאטה על לחממו מותר האם, מקרוגל י"ע שהתבשל תבשיל. 3
מותר, שהבישול הראשון חשיב  ב. אסור, משום שהבישול הראשון לא נקרא בישול, ועכשיו הוא מבשל אותו בפעם הראשונה.א

 להסתפק בדבר. יש ג. בישול.

 הזיזים של השעון שבת, להאריך או לקצר את זמן פעולתו?האם מותר להזיז את  .4
 לאחר מותר, להקדים נכון להחמיר. ג.. לאחר אסור להקדים מותר ב. לאחר את זמן הכיבוי, מותר, להקדים אסור.א. 

 האם מותר לקלף ביצה בשבת, או שיש בזה משום בורר?. 5
 יקלף מערב שבת. ג לאכול לאלתר.מותר אף אם לא רוצה  ב תר, מותר.לעל דעת לאכול לא א

 כיצד יש לנהוג באכילת דגים בשבת לגבי העצמות?. 6
יכול לברור כרגיל, ורק עצמות שנפרדו ב. לבעיה של בורר. עם העצמות קודם שאוכל יוציא את בשר הדגים, כדי שלא יכנס א

  לצלחת, כדי שלא להכנס שוב לספק.יכול לברור אותם כרגיל, אך יוציא אותם מחוץ  ג. מעצמם לא יברור אותם.

כדי מי שקשה לו לנשם דרך האף מחמת צינון, האם מותר לו להריח את המשחה הנקראת "ויקס", . 7
 הנשימה, או שאסור משום רפואה בשבת? ילפתוח את צינור

מפני שאין עיקר המשחה  ,מותרג.  מותר, מפני שאין הוא מניח את המשחה על הגוף. ב. את הצינון. אא הוא מרפאסור, דה א.
 לרפואה.

 , האם יכול לנקותו?מי שיש טיט על בגדו. 8
 יעשה ע"י דבר אחר, כגון סכין וכיו"ב. ג. רק ע"י גוי מותר. ב. .ובציפורן אפילו בחוץאם הטיט לח, משפשפו מבפנים, א. 

 סכנה? יע לחולה שיש בומהאם מותר לחלל שבת כדי להביא ק. 9
אסור בכל מקרה, שאין  ג. אם איתמחי גברא בכתיבת קמיעות, מותר. ב. יש אוסרים ויש מתירים, ולכן רק אם הזמן בהול, מותר.א. 

 מחללים שבת על רפואה סגולית.

 ע"י פומפה? ותוכיור שנסתם, האם מותר לפתוח א. 10
 גם אם יורדים מים לצינור אסור משום עובדין דחול.ג.  אם יורדים קצת מים לצינור, מותר. ב. אסור, שהרי הוא מתקן מנא בשבת. א.
 

 

 

 טלפון:________________    דוא"ל:__________________    _______:________כתובת        ____________שם:______
 הפרטים האחרונים].  3[לנבחנים דרך המוקדים ברחבי הארץ, אין צורך למלאות את 

 תשע"חח טו בשבטטלמזמינים מבחן דרך המערכת הטלפונית, יש להחזיר את המבחן לפקס או למייל המצויינים למטה, עד לתאריך 

שעות,  24להזמנת מבחן לפקס או למייל באופן אוטומטי 
 92שלוחה  079-916-5000חייגו לערוץ מרן: 

 079-916-5000שעות ביממה:  24ויהדות  שידורי תורה -ערוץ מרן 

 www.moreshet-maran.com  �� 580601060 עמותה מספר:  �� להבין ולהשכיל  –המרכז למורשת מרן 
 office@moreshet-maran.com| דוא"ל:  15374-7045034פקס:  ירושלים | ,קומת קרקע 14הרב בלוי 
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 מפעל עולמי לשינון פסקיו של  
 זיע"א יוסףעובדיה מרן פוסק הדור רבינו 
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