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דברים אחדים
בסייעתא דשמיא עומדים אנו בפתח השנה הרביעית להוצאת קובץ זה הנכבד ,לח
במספר ,ועיננו ליה וליה עינינו שימשיך לתת לנו כח ועזר וסיוע מן השמים ,להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ,ולהמשיך במפעלינו הכבירים בהנחלת מורשתו ובהפצת
תורתו של מרן פוסק הדור ,רשכבה"ג ,רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה ,במסגרת
ארגוננו הקדוש המרכז למורשת מרן "להבין ולהשכיל".
בחסד ה' עלינו ,לאחר הפסקה קצרה של ג' חודשים בהוצאת הגליונות עקב המצב
הכלכלי הקשה שנמצא בו הארגון ,זוכים אנו לחזור שוב להוצאתם מידי חודש בחודשו
בעהשי"ת ,באופן מצומצם יותר מאשר היה בעבר ,בבחינת "קטן הכמות )בהפצה( ורב
האיכות".
בתקופת ההפסקה ראינו באופן מיוחד את הצימאון שישנו בקרב הציבור לגליונות
אלו ,ואת הערכתו הגדולה למפעל כביר זה .וברוך ה' שאנשי בשורה אנחנו בשובנו
להוציאו ,אך מכאן קריאתנו לציבור הרחב ולמנויים הנכבדים ,שיבואו לעזרת ה'
בגיבורים לפעול ולעשות למען הגדלת מעגל המנויים ,כדי שתתבסס ההוצאה ,ונוכל
לחזור לכמות ההפצה הקודמת ,להכפילה ולשלשה לאלפים ולרבבות ,ולהפיץ את תורת
מרן רבינו הגדול זלה"ה על פני תבל ,להרוות את העם הצמא לפסיקותיו והוראותיו,
ולדרכו הנצחית!
*
בסייעתא דשמיא במסגרת "מפעל הלימוד היומי בתורת מרן" שע"י הארגון ,זכינו
לפני זמן לא רב לגמור את כל סדרת הספרים "חזון עובדיה" למרן רבינו הגדול זלה"ה
] 19כרכים[ .במסגרת מפעל חשוב זה ,נלמדים מספר הלכות קטן מידי יום בספריו של
מרן זיע"א )ע"פ סדר "לוח הלימוד היומי"( ,ופרוטה לפרוטה מצטרפת ,וב"ה שהחיינו
והגיענו לזמן הזה .כעת הלימוד הוא בסדרת הספרים "הליכות עולם" ,והחודש יתקיים
אי"ה מבחן על חלקו הראשון של הסט.
1

בית

גליון לח | אלול תשע"ז | שנה ד

יוסף

כמו כן זכינו בתקופה האחרונה לפתוח את הרדיו הטלפוני "ערוץ מרן" ,המשדר
באופן רציף במשך  24שעות ביממה ,את שיעוריו הבהירים של מרן פוסק הדור
זצוקללה"ה ,וכן את שיעוריו של בנו היושב על כסאו מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק
יוסף שליט"א ,וב"ה שהעם הצמא לתורתם ,מתדפק על דלתות הערוץ ,ושעות רבות
של תורה נוספות לכף הזכויות של עם ישראל] .ניתן להאזין לערוץ במספר079-916-5000 :

או ב.[moreshet-maran.com-

*
תודתינו בראש ובראשונה למו"ר ועט"ר מרן עמוד ההוראה הראשון לציון והרב
הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א ,המדריכנו על כל צעד ושעל בכל
פעילות הארגון למען נלך בדרך טובים .יה"ר שימשיך הקב"ה לתת לו כוחות ובריאות
לעמוד כנגד כל המנסים לחבל בכרם ה' צבאות ,ולהמשיך להנהיגנו ביד רמה לאורך
ימים ושנות חיים .אמן.
עוד נודה להרה"ג ר' יעקב ס .שליט"א )החפץ בעילום שמו( ,על העזרה בעריכה ובהגה
הלשונית ובדברים נוספים.
כמו כן נודה לידידנו היקר והנעלה ,הרה"ג ר' יאיר אוהב ציון שליט"א ,על עזרתו
הרבה בהכנת המבחנים של "מפעל הלימוד היומי בתורת מרן" ,ושאר עניינים.
*
תפלתינו לבורא עולם ,שיתן לנו כוחות ועזר וסיוע מן השמים ,להמשיך את
הפעילות הענפה של ארגוננו הקדוש "המרכז למורשת מרן – להבין ולהשכיל" .ויה"ר
שנזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ,ע"פ דרכו ומורשתו של מרן זיע"א ,לעשות
נח"ר ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו .אמן.
בברכת התורה,
המערכת.
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סימן א | מרן פוסק הדור זצוקללה"ה

יוסף

שפתותיו דובבות

מתורתו של מורנו ורבינו פוסק הדור ,פאר הדור והדרו

מרן רבינו עובדיה יוסף
· סימן

זצוק"ל זיע"א

א¶

גידול פאות ארוכות לספרדים ,והוצאת הציציות בחוץ

לכבוד ר' יוסף שרים הי"ו

מעולם לרבותינו הספרדים שינהגו כן .וגם על
פי הקבלה אין לזה כל יסוד .ואותם אברכים
ותלמידי חכמים שנוהגים בעצמם כן כמו
האשכנזים ,וכן לילדיהם ,תבא עליהם ברכה,
אבל אין זה אלא ממדת חסידות יתרה ,לשרידים
אשר ה' קורא אשר כל מעשיהם והתנהגותם
בחסידותא.

ירושלים .שלום וברכה,
בתשובה למכתבו מיום ה' חשון ,שלא ראיתיו
עד היום )כי שהיתי בחו"ל עד לפני כשבוע
ימים( ,הריני להשיבו:
א .בענין גידול הפאות )לספרדים( ,לא ראינו

א א.ה .יש אתנו מכתב ממורינו הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ,שכתב
באחרונה לאברך אחד ,וזה לשון המכתב:
אודות מה שהיית אצל הגאון ר' חיים קנייבסקי שליט"א לקבל ממנו ברכה ,לפני שאתה נכנס לישיבה,
ואמר לך לגדל פאות .וחזרת לבית ואמרת ,אני מעכשיו לא נוגע בפאות ,ולא אמרת בלי נדר ,וכעת
אתה רוצה לקצר את הפאות שנתארכו ,ואינך רוצה להוריד אותם לגמרי ,האם זה מותר ,והאם צריך
לעשות התרת נדרים שזה נדר לדבר מצוה.
הנה בעצם הדבר בגידול פאות לספרדים ,כתבנו בספר ילקוט יוסף הלכות כיבוד אב ואם )פ"ט סעיף
לג( ,ובדיני חינוך קטן )עמ' רפא( ,דמה שנהגו אברכים ות"ח ספרדים לגדל לבניהם הקטנים פאות ארוכות
כמו האשכנזים ,עושים זאת ממדת חסידות ,ותבוא עליהם ברכת טוב ,ואין לחוש בזה ליוהרא ,שזו
מדת חסידות לשרידים אשר ה' קורא ,שכל מעשיהם והתנהגותם בחסידות וביראת שמים .אבל אין
שום חיוב להמשיך לנהוג כן אצלינו.
ושם בהערה הבאנו דברי הזוה"ק )באדרא פרשת נשא דף קלא( ,דמבואר דמעיקר הדין די שהפאות יהיו
ארוכים כדי לכוף ראשן לעיקרן ,וכ"כ בשם מהר"י צמח ,ומהר"י פתייה ביין הרוקח ,שגם ע"פ הקבלה
אין ענין באורך הפאות ,אלא העיקר שלא לעקור את שורש השערות ,ודי בזה שיכול לכוף ראשן
לעיקרן ,ומטעם זה נהגו רבים מגדולי ישראל הספרדים בארץ ובגולה ,ואפי' המקובלים הגדולים
שלא היו משאירים פאות ארוכות .וע' בשו"ת רב פעלים ח"ד )חלק סוד ישרים סי' ה( שכתב להתיר לקצץ
שערות הזקן במספרים גם לדעת רבינו האר"י ז"ל ע"ש ,וכ"כ בתורה לשמה )סי' שפט( שהשיב דמדינא
סגי להשאיר שיעור כדי לכוף ראשן לעיקרן ,ומיהו בודאי אם יהיו יותר ארוכים עדיף טפי ,כדי שיהיו
ניכרים ,וזה נוי שלנו ,שאנחנו מתנאים במצוות שי"ת ,והפאות הם עדות לישראל וסימן טוב להם ,וגם
בספרו בן איש חיל כתב ראו כמה חביבים הם הפאות שהם עדים וסימנים של היהדות וכו' .ומבואר
א
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ב .בענין הוצאת הציציות מחוץ לבגדים ,כבר
כתבתי דעתי בזה בשו"ת יחו"ד ח"ב )סי' א(,
ואין לי מה להוסיף על הנאמר שםב.

יוסף
בכבוד רב,
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

דענין השארת הפאות גדולים הוא ענין של נוי ,שאנו מתנאים במצוות ,אבל אין זה חיוב ,ומטעם זה
לא ראינו לרוב ככל גדולי התורה הספרדים שהשאירו פאות גדולים ,ועשו כפי עיקר הדין וכמנהג
רוב עדות הספרדים ,ומנהג גידול הפאות נתפשט בעיקר אצל עדות האשכנזים והתימנים.
והבאנו בשם חכם שלום כהן שליט"א ראש ישיבת פורת יוסף ,כי אילו הרב הבן איש חי היה ממליץ
לגדל פאות ,בודאי שאביו המקובל חכם אפרים כהן זצ"ל לא היה מונע עצמו ממנהג זה ,משום שכל
מנהגיו היו ע"פ הבא"ח זיע"א ,והמגדל פאות לבניו הקטנים תבוא עליהם ברכת הטוב.
ולשאלתך כיון שלא אמרת בלשון נדר או בלשון שבועה ,ובפרט שאינך מוריד אותם לגמרי ורק מקצר,
ודי בזה לקיים מצות להניח פאות הראש כדלעיל מותר לך לקצרם ,ואינך צריך לעשות התרת נדרים.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

ב א.ה .וע"ע בקובץ בית יוסף גליון כו )סי' י( שהבאנו בס"ד כת"י ממרן זיע"א בענין זה ,שבין אם
יוציא ציציותיו ובין אם יכניס ,יש לכל דבר מקור בפוסקים ,וע"כ אין לסבול בשביל זה...
וידועה דעתו של מרן עמוד ההוראה שליט"א ,שבחורי ישיבה עד חתונתם ,יכולים להוציא את
הציציות ,כי הדבר מחזק אותם ביראת שמים ,אך לאחר החתונה בעזהי"ת יחזרו למנהג אבותינו
ורבותינו להכניס הציציות מתחת לבגדים] .וע' שו"ת הראשון לציון חלק ב סי' א[.
ב

בית

גליון לח | אלול תשע"ז | שנה ד

יוסף

שו"ת הראשון לציון
שאלות הנשלחות למערכת ,ועליהם משיב מו"ר הראשון לציון
מרן עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א,
הרב הראשי לישראל ובעל הילקו"י
לב ¶

· סימן
המתפלל עם האשכנזים בשני וחמישי ,לעניין אמירת יג מידות

שאלה:
מה הדין בימים שני וחמישי בשחרית

תשובה:
מי שמתפלל עם האשכנזים בימי שני וחמישי,

שאומרים תחנונים אחרי נפילת אפיים,
ואומרים עוד ג' פעמים יג מידות.
האם מי שמתפלל עם אשכנזים שלא אומרים
זאת ,האם הוא לא צריך להגיד כלל את
היג' מידות אפי' בטעמים? כמ"ש הרב בא"ח
)ש"א ,כי תשא ,ט( שכשהיה מתפלל יחיד בביתו
לא היה אומר ויעבור כלל.
מה דעת מרן בדין זה האם לא להגיד בכלל או
להגיד בטעמים?

והם אינם נוהגים לומר "אל מלך יושב על
כסא רחמים" ,והוא רוצה לאומרו כמנהגינו,
אינו צריך לסיים בכל פעם י"ג מדות )בטעמי
המקרא( ,אלא יסיים במלים" :כמו שהודעת לענו
מקדם וכן כתוב בתורתך" ,ולא יותר ,ודי לו מה
שאמר י"ג מדות בטעמי המקרא בסוף הוידוי.
ולא ירבה לומר פעמים רבות ויעבור .וראה
באורך בילקו"י ,תשס"ד ,תפלה כרך ב )סי' קלד
הערה ד ,עמוד תעה(.

· סימן

לג ¶

בדיקת "דור ישרים" לבני עדות המזרח ועוד
שאלה:
לכבוד מרן פוסק הדור הראש"ל הגאון הגדול

א .האם כשאומרים "בריך שמיה" יש לומר
"ותיהב לי בנים דכרין דעבדין רעותך" ,וא"כ
אז למה בכל הסידרים כתבו את המשפט הזה
בסוגריים ,שהרי זה לשון הזוהר הקדוש ושם
כתוב את זה] .ואין לומר שקטנים ובחורים
רווקים לא יגידו את זה ,שהרי הם יכולים לומר

מזכה הרבים הגדול בעולם בדורינו
עט"ר הג"ר יצחק יוסף שליט"א
רציתי לשאול את כבוד תורתו הרמה שלש
שאלות:
ח
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יוסף

שו"ת הראשון לציון | סימן לג

את זה על העתיד[.
תשובה :זקנים יכוונו על הנכדים.
ב .רציתי לשאול לגבי בדיקת דור ישרים,
שאמנם בוודאי כדאי לעשות את זה ,אולם
השאלה אם אפשר לומר ע"ז "שומר פתאים
ה'" ,או שזה בגדר חובה ולא אומרים בזה
"שומר פתאים ה'" .ומה הדין למי שכבר נשא
אשה לפני שהתוודע שצריך עשות את הבדיקה

הזאת.
תשובה :רצוי ,ובשום אופן לא חובה.
ג .האם יש להימנע מלהינשא בחודש אלול או
לא .ומה לעשות בישיבה שלא מסכימה
להינשא בחודש אלול .יורנו מורנו ושכמ"ה.
תלמידך ,ע"ה יוס"ח פנחסוב נר"ו ס"ט

תשובה :ראה בילקו"י על הימים הנוראים
אריכות בזה.

שאלות למדור זה ניתן לשלוח למערכת:
רחוב הרב בלוי  14קומת קרקע ,ירושלים.
נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל".

פקס) 02-9929972 :לאחר השליחה נא לוודא טלפונית שהגיע(.

דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

יש לך שאלה בהלכה?
שאל את הרב!
מענה רבני מהיר באמצעות המייל,
ע"פ פסקי מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
ט
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יוסף

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

ד¶

· סימן
בענין הכשר ה"כמון" ותבלינים לפסח

לכבוד הרה"ג מזכה הרבים ,רבי יאיר חדד
שליט"א ,מחבר הספרים דבריך יאיר.
ראיתי מה שכב' כתב בספרו החדש ,חלק
ששי ,בענין הכמון בפסח ,וכן תבלינים
שלא נתחמצו ונתערבו קודם הפסח אם חוזר
וניעור ,והנה כבר כתבנו בזה בעבר ,ואצרף
בזה מה שכתבנו בס"ד.
מפורסמת המחלו' אם היתר בהיתר בטיל או
לא ,ונפ"מ אם חו"נ .והארכנו בזה
בס"ד בילקוט יוסף פסח הנדפס מחדש ,בסימן
תמב ,וסימן תמז .ראה שם באורך כל שיטות.
והנה בשו"ת בית יהודה עייאש )סימן טו( כתב,
דלמאן דאמר חמץ אינו חוזר וניעור ,אף אם לא
נודע אלא בתוך ימי הפסח דין הוא דאינו חוזר
וניעור .והו"ד בברכ"י )סי' תמז אות ח( .ובכף החיים
)סי' תמז אות פב( .ובגליון הספר מצאתי כתוב
בכת"י למרן אאמו"ר ,וזה לשונו" :עיין מקור
חיים )סק"ח וסק"ט( מ"ש בזה .וע"ע בשו"ת ערוגת
הבושם )או"ח סי' קו ור"ס קט( .ונראה דמסיק
להחמיר ,ומ"מ אינו מוכרח להלכה ,והעיקר כד'
הבית יהודה עייאש .ועיין מחזה אברהם )ר"ס קיא(

ובשו"ת בית שלמה )סימן פז דנ"ג סע"ג( .ושו"ר
בספר שמחת כהן )ח"ה עמוד נב( ,שסייע דברי
הבית יהודה שכן מוכח להדיא בשו"ת
מהרימ"ט )ח"ב סי' א( .גם בשו"ת פני יהושע )ח"ב
ס"ס יב( ביאר בטוב טעם ודעת שא"צ שתהיה
ידיעה קודם פסח .וע"ע בחיי אדם נשמת אדם
)סי' כו( ושדי חמד )חמץ ומצה סי' ג אות ו( .ועיין
בחוקת הפסח )דף נז ע"ג סוד"ה נראה( .ושו"ר גם כן
בשו"ת ויאמר בועז )חאו"ח סימן כב( מ"ש בזה.
ודו"ק .וכן עיקר ,שאף אם לא נודעה התערובת
עד ימי הפסח ,כיון שאין שינוי בגוף התערובת,
אין חילוק בין נודע ללא נודע ,כי לא מצינו
שיהא האיסור ניעור מכח שינוי הזמנים ,וכן
מוכח מתשובת מהריט"ץ )סי' סד( שכתב ,במי
ששרה צימוקים במים קודם פסח ,ובפסח מצא
במים חטים שנתבקעו ,אם לא בישל מי
הצימוקים בפסח ,כבר נתבטלו החטים קודם
פסח ,ואינו חוזר וניעור .ע"ש .הילכך אפילו לא
נודע לחכם המורה קודם הפסח על התערובת
שתתבטל ע"י הוראתו ,אעפ"כ כיון שנודע
הדבר בימי הפסח ,מתבטל האיסור למפרע.
י
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ותנא דמסייע לן בשו"ת פני יהושע
ס"ס יב( שכתב ,בדין חטה שנמצאת במצה
אפויה שנאפית קודם פסח ,שנוהגים להתיר
בתוך הפסח ,הואיל ולא נתנה טעם בפסח,
והקשה מעכ"ת )השואל( דהא קי"ל שאין האיסור
מתבטל עד שיוודע וכו' .הנה במחילה מכב'
שגית ,דהכא כיון שאין כאן אלא איסור אחד,
אחר שנודע לנו ,מתבטל אפילו למפרע ,כי למה
לא יתבטל למפרע ,כיון שהוא בטל עכ"פ .ואין
עתה איסור אחר בפנינו .ולא תלינן בידיעה אלא
כשנפל איסור נוסף על הראשון וכו' ,אבל לענין
איסור הראשון מה לנו לבטלו בידיעה דוקא,
והרי לא נזכר זה בשום מקום .וממה נפשך אי
אזלינן בתר השתא פשיטא דשרי שהרי אינו נותן
טעם ,ואי בתר מעיקרא הרי נתבטל כבר .ורק
כשנפל איסור נוסף חזינן כאילו נפלו עתה
שניהם .עכת"ד.
גם הגאון מליסא במקור חיים )סי' תמז סק"ט(
כתב ,נסתפקתי אם לא נודע התערובת עד
תוך הפסח אם חוזר וניעור ,שהרי קי"ל שאם
לא נודע התערובת עד שניתוסף האיסור חוזר
וניעור ,כמ"ש הש"ך )סי' צט ס"ק כא( .אולם נראה
שכיון שגם שם דעת הרבה פוסקים שאפילו
בלא ידיעה אינו חוזר וניעור .וכ"כ האו"ה )כלל ז
דין ג( .אם כן ה"נ לגבי חמץ בפסח .ואף שאם
נתערב החמץ בע"פ אחר שש ,שאז החמץ כבר
נעשה איסור ,ולא נודע עד ימי הפסח ,לא שייך
כאן טעמו של האו"ה ,מ"מ יש לסמוך על שאר
הפוסקים דס"ל דלא בעינן ידיעה .עכת"ד .וכ"כ
בנשמת אדם )שאלה כו( :נ"ל שכיון שסתמו כל

יוסף

הפוסקים דבריהם שאינו חוזר וניעור ,סתמו
כפירושו ,שאין חילוק בזה בין אם נודע
התערובת קודם פסח ללא נודע ,שלעולם מותר
ואינו חוזר וניעור .ולא דמי למאי דקי"ל ביו"ד
)סי' צט( דאמרינן חוזר וניעור ,כשלא נודע
התערובת ,אע"פ שכבר נתבטל ,דשאני התם
שנפל עוד איסור וחוזר וניעור האיסור הראשון,
מצא מין את מינו וניעור ,אבל הכא שלא נתוסף
שום איסור ,רק הזמן גורם ,ונקלש טעמו עד
שאינו ראוי שיחול עליו שם איסור חדש ,שרי
אפי' לא נודע .ע"ש.
וכ"כ הגאון בעל שם אריה בספרו ערוגות
הבושם )סי' קט( ,שלענין חמץ בפסח דקי"ל
שאם נתערב קודם פסח בטל בששים ,ואינו
חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו ,ומסתימת כל
הפוסקים מוכח שאין חילוק בזה בין אם נודע
דבר התערובת לפני הפסח ,או לא נודע ,שבכל
ענין אמרינן אינו חוזר וניעור .וכן נראה מדברי
מרן המחבר )סי' תמז ס"ג( שכתב ,חטה שנמצאת
בתרנגולת בע"פ מותר ,שבטלה בששים ,אבל
אם חממו התרנגולת בפסח בעוד שהחטה
בתוכה חוזרת ליתן טעם בפסח ונאסרת במשהו.
ומשמע שדוקא אם חממוה בפסח עם החטה,
אבל אם היה בצונן ,ונמצאת בפסח אף על פי
שנתבשלה בערב פסח ולא נמצאה עד יום
הפסח ,שפיר נתבטלה בששים ,ואינו חוזר
וניעור ,אף על פי שלא נודע הדבר עד הפסח.
וכן מבואר בט"ז )סי' תסז ס"ק יח( .וכן יש להוכיח
מכמה דוכתי .וע"ש שהאריך לפלפל בטעמו של
דבר.

)ח"א חאו"ח
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ואע"פ שהגר"י טייב בחקת הפסח
ע"ג( מתחלה כתב שאף אם לא נודע כיון
שנתבטל קודם פסח אינו חוזר וניעור ,שוב
הביא דברי הרא"ש )פרק גיד הנשה( גבי יבש ביבש,
שהוכיח שהידיעה גורמת ההיתר ,ולכן הא
דקי"ל יבש ביבש חד בתרי בטיל ,אם נודע קודם
שבישלם ,בטל .אבל אם לא נודע התערובת
אלא אחר בישולם ,אסור .והובא בטור )יו"ד סי'
קט( .וא"כ ה"נ י"ל שאם נמצאת חטה בתרנגולת
מבושלת בע"פ אם לא נודע עד יום הפסח
אוסרת בכל שהוא .ע"כ.
אמנם מרן אאמו"ר כתב ,שבמחכ"ת אין שום
ראיה מדברי הרא"ש ,שהבישול של
החתיכות ,עושה דבר חדש ,שמפליט הטעם,
ושדי תיכלא בכלהו .וממה נפשך הרי אחת מהם
אסורה ,ואוסרת כל התבשיל .הילכך אם לא
נודע קודם הבישול יש לאסור .משא"כ כאן
שלא נוסף דבר על התערובת שהיתה קודם
פסח ,הוקלש איסורו ,ונתבטל .וכמ"ש הפני
יהושע והרב נשמת אדם הנ"ל .גם בשו"ת בית
שלמה )חאו"ח סי' פז דף נג סוף ע"ג( כתב ,ועוד שהרי
כאן לא נודע התערובת קודם פסח ,שכיון שלא
ידעו שיש כאן חשש חימוץ לא ידעו מתערובת
חמץ כלל ,וא"כ הרי לא נתבטל החמץ קודם
הפסח כלל ,שביטול ברוב תלוי בידיעה דוקא,
כמ"ש הש"ך )סוף סי' קט( .ובאמת שאף לגבי לח
בלח דקי"ל אינו חוזר וניעור ,אם לא נודע יש
לפקפק בהיתרו .ואמנם המקור חיים )סי' תמז סק"ט(
העלה שאף דלא נודע אינו חו"נ ,אך אין טעמו
מוכרח ,ובפרט מ"ש שם ע"פ דברי האו"ה ,הוא
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תמוה ,ואעפ"כ נהוג עלמא דאף בלא נודע אינו
חו"נ לגבי לח בלח ,וה"ט שכיון שנתבטל
בששים קודם פסח ,הוי כמאן דליתא לאיסורא
כלל .משא"כ לגבי תערובת יבש ביבש .ע"ש.
גם הגאון מחוסט בשו"ת ערוגת הבושם )חאו"ח
סי' קו( כתב להפליא על ראית החוו"ד
מהאו"ה ,והעלה לאסור אם לא נודע קודם פסח.
ע"ש .ואשתמטיתיה דברי הגאון פני יהושע
והרב נשמת אדם שהעלו בכחא דהיתרא בטוב
טעם ודעת .וכנ"ל .וכן עיקר כדברי האחרונים
הנ"ל שאין לחלק בזה בין נודע ללא נודע.
והנה יש לדון לגבי סוכר שנתערב בו מעט
קמח ,שאע"פ שיש פי שישים נגד הקמח,
וקיי"ל שחמץ שנתבטל קודם הפסח אינו חוזר
וניעור בפסח ,מ"מ שאני הכא שלא נתחמץ
מקודם ,ואף שהקמח עבר לתיתה ,מ"מ לתיתה
איננה רק חשש חמץ .ושמא הוא כדוגמת היתר
בהיתר שדנו הפוסקים שאפשר שאינו מתבטל.
]ע' בנו"ב )תנינא י"ד סי' קפו( ,ובפמ"ג )פתיחה לה' פסח
ח"ג פ"ד אות ה ,ו( ,ובת' חת"ס )א"ח סי' קז([ .ואף שכל
חמץ קודם הפסח הוא היתר ,מ"מ שאני התם
שכבר נתחמץ .ושייך בו ביטול ,לא כן בדבר
שלא נתחמץ ,דשמא לא שייך בו דין ביטול
לכ"ע .אך אפשר דהיתה בהיתר בטיל מ"מ
לדעת הסוברים כן ,ולכן גם דבר העשוי
להחמיץ שעוד לא החמיץ ,יכול להתבטל ,ואינו
תלוי באם שמו עליו.
ונפ"מ טובא מזה ,לגבי תבלינים טחונים ,אם
קודם הפסח נתערב בהם משהו חמץ
ונתערב היטב ואינו ניכר ,ולכאו' בטל בשישים,

)סי' תמז דף נג
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ויש בו דררא דאיסור אז הוא במשהו ,משא"כ
קמח חמץ שמו עליו ,דהו"ל כאיסור גם קודם
הפסח ,ולזה לא הו"ל נ"ט בר נ"ט דהיתרא ,אך
קמח סתם לא שייך בו איסור גם לגבי פסח ,כיון
שאפשר ללוש במי פירות .ע"כ.
ומדין קמח בקמח לכאו' אין ראיה ,מהא
דסתימת הרבה פוס' שקמח בקמח הוי
לח בלח ואינו חוזר וניעור גם למנהג אשכנז,
ומשמע דמיירי אף שאופה בפסח ,ולא העירו
שכל זה רק אם אופה קודם הפסח .וכ"כ במג"א
)סי' תנג סק"ו( בשם תה"ד וב"ח .דלכאו' בלא"ה
יש לומר כאן דממ"נ ,שאם נתחמץ כבר ,הרי
נתבטל שפיר .ואם לא נתחמץ ,הרי אופה אותה
בתורת מצה .ונזהר בה שלא תבא לידי חימוץ.
אלא שהנידון הוא מצד שחוזר ליתן טעם.
ויש עמי עוד בכתובים להשיב על הטוענים
לאיסור בד"ז ,ועוד חזון למועד בעזה"י.
בברכת התורה,
יצחק יוסף

שבשו"ת גנת ורדים )כלל ד סי' י( נשאל בקמח של
המצות שניפוהו קודם הפסח בנפה של חמץ,
והעלה להקל משום שאינו חו"נ .ומבואר שם
שהיו אופין אותו בתוך הפסח .והביאו ג"כ
מהר"א ענתבי בס' חכמה ומוסר )הל' פסח או' מג(,
ושכ"כ בשו"ת פרח שושן .וכ"ה בשד"ח )מע'
חו"מ סי' ג או' ה( .ולא עלה ע"פ קדשם להעיר
דבקמח שאינו חמץ ל"ש ביטול קודם הפסח.
ובפתחי תשובה )או"ח סי' תמז ס"ד( הביא משו"ת
אוהל יוסף )סי' י( בחבית יין שהיה בה אבק קמח,
שאם אין דרכם ללתות הקמח ,היין מותר ,ואם
דרכם ללתות הקמח מותר דוקא אם נוהגין דאינו
חו"נ .וע"ע בשו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' שכט(,
ובשו"ת דובב מישרים )ח"ב סי' צג( .ומ"מ הגאון
מבוטאטשט )סי' תמז ס"ד( כתב ,שתערובת קמח
בתוך מצה מפוררת קודם הפסח ,חמיר טפי,
מחשש עירוב קמח חמץ ,כי קמח בקמח הו"ל
לח בלח דאינו חו"נ ובטיל קודם הפסח ,משא"כ
בקמח של היתר ,כיון שכתבו הפוס' בהל'
כלאיים שבהיתר בהיתר לא שייך ביטול ,הרי לא
חל ביטול כלל לפני הפסח ,וכשנתלחלח בפסח

הראשון לציון הרב הראשי לישראל,
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

· סימן
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בירך מזונות ונמשך עד שאכל שיעור קביעות סעודה ,לחם משנה
בעוגה ,שימוש בשבת בג'ל נוגד זיעה
לכבוד הגאון רבי חיים כהן שליט"א ראש הכולל
בכפר סבא,
בעניין מה ששאל במי שהתחיל לאכול עוגה שלא
על דעת לקבוע עליה סעודה ,ובירך במ"מ

ונמשך באכילתו עד שאכל שיעור  204גרם ,האם
יברך ברכת המזון ,ואף שבירך בתחילה במ"מ.

תשובה :הנה ד"ז מובא בספר ילקו"י הלכות
ברכות )סי' קסח סעיף ו( שאם התחיל
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ז¶

בחומר איסור מבזה תלמיד חכם
אפיקורוס ,ולרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי
נקרא בשם מגלה פנים בתורה שלא כהלכה.
ושם ,דהמבזה ת"ח הוא בוזה דבר ה' ואין לו
חלק לעוה"ב .וברמב"ם )פ"ו מת"ת הי"א( איתא,
דזהו שאמרה תורה )ויקרא כו ,יד( ואם בחוקותי
תמאסו ,מלמדי חוקותי תמאסו ,וגם שהוא
בכלל כי דבר ה' בזה )במדבר טו ,לא( .וע' פסקי
הריא"ז שם בטעם הדבר ,שהואיל והוא מבזה
אותם ,הריהו ככופר בדבריהם .ועי' בגמ' שם
)ק (.ובפרש"י שם ד"ה כגון) ,בדברי רב פפא בדעת ר'
יוחנן וריב"ל שם בלשון שני( ,שאף המכנה ת"ח
בלשון גנאי ,הרי הוא בכלל אפיקורוס .ומ"מ
כתב המהרי"ל ,דשחיטתו כשירה ,שאיסור זה
נראה קל בעיניו ומורה בו היתר ,ולכן אינו
חשוד לעבור על שאר האיסורים.
ובגמרא גיטין )סב (.אמרו ,רב הונא ורב חסדא
הוו יתבי ,חליף ואזיל גניבא ,א"ל חד
לחבריה ,ניקום מקמיה דבר אוריין הוא ,אמר
לו ,ומקמי פלגאה ניקום? ופירש רש"י ,חולק
על החכמים ,שהיה מצערו למר עוקבא שהיה
אב"ד כדאמרי' בפ"ק דגיטין )ז .(.ע"כ .וידוע
דגניבא היה בר אוריין והוא זה שחידש את
המשל של "השועל והכרם" במדרש קהלת
)פרשה ה( .ובגיטין )ז (.אמרו ,שלח ליה קא מצערי
לי טובא ,ולא מצינא דאיקום בהו ,שלח ליה
)תהלים לז( :דום לה' והתחולל לו ,דום לה' והוא
יפילם לך חללים חללים ,השכם והערב עליהן

ב"ה .יא כסליו תשע"ד

לכבוד הבחור אברהם ישעיהו סבן נר"ו
נתניה
שלום רב,
אודות מה שכתב אלי ,ששומע בחורים
מזלזלים בחכמי הדור ,מה עליך
להגיב .הנה צריך שתאמר לחברך ,שלצערינו
אנו נמצאים בדור המשיח שבו חוצפא יסגי,
ושופטים את השופטים ,בביקורת על כל חכם,
כאשר המבקר לא הגיע לקרסולי קרסוליו,
ופעמים שזה מתוך טבע קבוע שאינו יכול
לפרגן לזולתו ,ובזה נכשלים בבזיון תלמידי
חכמים ,לכן יש להשתיק את המדברים בזלזול
כלפי חכמים ,מנע רגלך מנתיבתם ,ולדון את
כל האדם ,בפרט תלמיד חכם ,לכף זכות .אא"כ
בחכם שהשקפותיו נגד גדולי ישראל ,שגם בזה
ידבר נגד ההשקפות ולא בבזיונות ח"ו.
והנה בגמרא שבת )קיט (.אמרו ,אמר רבי יהודה,
לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו
בה תלמידי חכמים ,שנאמר )דברי הימים ב ,לו(
ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים ובוזים דבריו,
ומתעתעים בנביאיו ,עד עלות חמת ה' בעמו
עד לאין מרפא .מאי עד לאין מרפא ,אמר רב
יהודה אמר רב ,כל המבזה תלמידי חכמים אין
לו רפואה למכתו .ע"ש.
ובפרק חלק )סנהדרין צט (:המבזה תלמיד חכם
לדעת רב ורבי חנינא נקרא בשם
כ
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לבהמ"ד והן כלין מאליהן .הדבר יצא מפי
ר"א ,ונתנוהו לגניבא בקולר ,והיינו שנהרג
ומת.
ובגמ' מו"ק )טז (.אמרו ,ההוא טבחא דאיתפקר
ברב טובי בר מתנה ,אימנו עליה אביי
ורבא ושמתוהו וכו' ,אבל לאפיקרותא ,עד
דחיילא שמתא עליה תלתין יומין .ופירש
רש"י ,לאפקירותא ,מבזה תלמידי חכמים.
ובקידושין )ע (.מובא ,אמר ,מאן יהודה בר
שויסקאל דקדים לי ,דשקל מן
קמאי ,אזלו אמרו ליה לרב יהודה ,שמתיה.
ופירש רש"י ,כדאשכחן דמנדין לכבוד הרב
במועד קטן )טז( .וכתב המאירי ,שכל המבזה
ת"ח חייב נדוי ,בין שביזהו בפניו בין שביזהו
שלא בפניו ,והחכם עצמו יכול לנדותו
לכשיודע לו שביזהו .ומה שאמר שם דרב
מנגיד אמאן דמצער שליח דרבנן ,והיינו שביזה
את שלוחו לפניו ,דחייב מלקות .כדאמר בפ'
קמא דקידושין )יב .(:וכתב המהרש"א שם,
ור"ל שביזה אותו במה שהוא שלוחו ,והייתי
נבזה בעיניו ,והיה ראוי למלקות דמנגיד רב
אפילו מאן דמצער וכו' ,ואני שמתיהו ,דחומרא
מיניה כדאמרינן בעלמא דשמתא חמירא
מנגידא ,ועשיתי כן לקונסו על שפגע גם
בכבודי ,במה שביזה אותי בפני שלוחי .ע"כ.
ובגמרא סוטה )מו (:מובא על אלישע הנביא
שהמתיק המים המרים ,וכמה נערים
לעגו לו] ,על שאיבד את פרנסתם[ ,ויצאו ב'
דובים מהיער והרגו בהם ,על שהיו מקטני
אמנה .וכדכתיב )מלכים ב ,ב( ותצאנה שתים

יוסף

דובים מן היער ,ותבקענה מהם ארבעים ושני
ילדים.
ובברכות )יט (.אמרו שהקדוש ברוך הוא תובע
את כבודם של חכמים מיד המבזים
אותם ,ומצינו שנענשו אותם שלא נהגו כבוד
בחכמים כראוי ,כמו שאמרו בתלמידי רבי
עקיבא ,שמתו כולם בפרק אחד מפני שלא
נהגו כבוד זה לזה) .יבמות סב.(:
ועיין ברכות שם ,באדם שביזה את שמואל
אחר מותו ,ונפל קנה כבד מן הגג ופגע
במוחו .ואמרו שם ,כל המספר אחר מיטתם של
תלמידי חכמים נופל בגיהנום ,וכתב במעדני
יו"ט )שם פ"ג סי' ח אות ד( ,שיש גורסין "מיתתן",
ואף לגי' "מיטתן" ,אין הכוונה דוקא בשעה
שמוליכים אותם לקבורה ,אלא לאחר שמתו.
ועי' ערוך )ע' אחר( ,ש"אחר מיטתן" היינו שהוא
מספר עליהם שנטו מדרך הישר .ע"ש .והוא
מפני שכבר אמרו חז"ל אם ראית חכם שעבר
עבירה בלילה ,אל תהרהר אחריו ביום ,שבודאי
עשה תשובה .ות"ח בחזקת שעשה תשובה.
ומבואר ,שגם אם מדבר על תלמיד חכם
שעשה עבירה ,גם זה בכלל מבזה
תלמיד חכם ,דמסתמא עשה תשובה] .מלבד
כשיש איסורי לשון הרע[ .וכסהו כקדרה.
ועוד מצינו שאף מי ששמע ביזוי תלמיד חכם,
ולא מחה כראוי ,סופו שנענש על כך .עיין
בגמ' ב"מ )פד (:ברבי אלעזר ברבי שמעון ,ועיין
במכות )כד ,(.אוטם אזנו משמע דמים )ישעיה לג,
טו( ,דלא שמע בזילותא דצורבא מרבנן ושתיק,
כא
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וע"ש בפי' הריב"ן שם ,וברש"י סנהדרין
ד"ה דבעיא.
צא וראה עוד עד כמה הקפידו חז"ל בכבוד
החכם ,שמצינו בגמ' )ב"מ לג (.שהיה חשש
של קפידא בין רב הונא ורב חסדא ,ולא עיילי
לגבי הדדי .יתיב רב חיסדא ארבעין תעניתא
משום דחלש דעתיה דרב הונא ,יתיב רב הונא
ארבעין תעניתא משום דחשדיה לרב חסדא.
ובזוה"ק )פ' שלח לך דף קס"ז (.מובא על צדיק אחד
שעיכב את חבריו מלעזור לדרשן
ששכח דבר באמצע דבריו ,ונכלם עי"ז ,ונענש
אותו צדיק שעיכבו אותו מלהכנס לגן עדן
ארבעים יום ,וגם נגזר עליו להכנס שעה וחצי
לגהינם .רח"ל .והובא בקול יהודה )דף קלא(.

תורתו ,כגון לעמוד מפניו ,וכיוצא בזה ,אבל
על בזיונו אינו יכול למחול ,אדרבא אסור לו
למחול ,שהתורה מתבזית בכך ,ודמי למאי
דאמרינן התם ,האב שמחל על כבודו כבודו
מחול ,דליכא למימר שיהא האב יכול למחול
לבן שיאמר לו דברי חרופין וגדופין ,והיינו
דאמרינן בפרק ב דיומא ,שהת"ח צריך שיהא
נוקם ונוטר כנחש ,עכ"ל .ושם נשאל על אחד
מן התלמידי חכמים ,שזלזל בו ראובן ,עם
הארץ ,וחרפו וגדפו ,ונידהו החכם ,אם חייבין
בני העיר לנהוג עם ראובן הנז' כדין מנודה,
ואם לא נידהו החכם ,אם חייבים בני העיר
לנדותו ,לכבוד החכם אם לאו .ע"ש.
ועיין לרבינו אברהם בן הרמב"ם בשו"ת
מעשה ניסים )סימן יג( ,שהביא מה שהקשו
מהכתוב ,לא תקום ולא תטור )ויקרא יט ,יח( ,וא"כ
היאך ת"ח שאינו נוקם ונוטר כנחש וכו',
ותירץ ,לא קשיא הא במילי דאוריתא הא במילי
דעלמא ,ובכאן מילי דאוריתא .ע"ש.
ורבינו יונה בשערי תשובה )שער ג אות קמז( כתב,
דמה שאמרו רז"ל ,דהמבזה תלמיד
חכם הוא בוזה דבר ה' ואין לו חלק לעולם
הבא ,יש לדבר שרש בשכל ועיקר במחקר.
דהנה שלמה המלך אמר במשלי )ג ,לה(" :כבוד
חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון" ,ענין
"קלון" איש קלון ,וכן "ואני תפלה" )תהילים קט,
ד( איש תפלה )ירמיה ט ,ה(" :שבתך בתוך מרמה"
בתוך אנשי מרמה .פירוש ,האיש הנקלה והנבל
מרים כסילים ,ומכבד ומשבח אותם ,כי יש
בכבוד החכמים והישרים תועלות גדולות,

)מד(:

והרמב"ם

יוסף

)בפרק ו מהלכות תלמוד תורה הלכה יא ,יב(

פסק ,עון גדול הוא לבזות תלמידי
חכמים וכו' ,וכל המבזה תלמיד חכם אין לו
חלק לעולם הבא וכו' .אבל תלמיד חכם
שביזהו או חרפו אדם בפרהסיא ,אסור לו
למחול על כבודו ,ואם מחל נענש ,שזה בזיון
תורה ,אלא נוקם ונוטר הדבר כנחש ,עד
שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו .וכ"ה בבית
יוסף ובשלחן ערוך )יו"ד סי' רמג(.
ועיין בתשובת הריב"ש ]סימן רכ ,הובא בכסף משנה
הלכות תלמוד תורה שם[ ,שכתב בשם הראב"ד,
דאע"פ שאמרו בפ"ק דקידושין )לב( הרב
שמחל על כבודו כבודו מחול ,דתורה דיליה
היא ,דכתיב ,ובתורתו יהגה יומם ולילה )תהילים
א( ,היינו מידי דלית ביה בזיון ,אלא שבאותם
הדברים שאדם חייב לנהוג בו כבוד מחמת
כב
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ובכבוד הכסילים והרשעים מכשולים רבים
ועצומים ,כי בהתהדר החכמים ובתתם
עליונים ,דבריהם נשמעים ,וילוו עליהם העם
כולו וידמו למועצותם .והשנית ,בראות בני
אדם את כל כבודם ילמדו לקח לנחול כבוד
ותרבה הדעת .ואמרו רבותינו ז"ל )פסחים נ:(:
לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה,
כי מתוך שלא לשמה בא לשמה .והשלישית,
רבים מישני לבבות יעורו משנתם בראותם הדר
כבוד התורה ,ויכירו מעלתה ,ויבא חשקה
בלבבם ,ויהיה עסקם בה לשם יתעלה ולעובדו
בלבב שלם .ע"כ.
ובשו"ת הרשב"א ח"א )סימן פד( כתב ,יש
דברים שתלמידי חכמים נוהגין
לכבוד התורה ,והם מחוקי כבוד לומדיה .וכל
ת"ח שמוותר עליהם כמוותר כבוד תורה .שלא
על כבוד עצמו ו ֻחקיו הוא מוותר ,אלא על
כבוד תורה .ועל כן אמרו שצריך ת"ח להיות
נוקם ונוטר כנחש ,כלומר אם ביזו אותו או
הקילו בכבודו .שהמיקל בכבודו מיקל בכבוד
תורה ,ואסור לו למחול על כבוד תורתו ,אא"כ
ביקשו ממנו המחילה לכבוד תורתו.
ובספר ערבי נחל )לרבי דוד שלמה אייבשיץ ,תקט"ו
דרוש ה ,דברים עקב( כתב ,דעם הארץ
המבזה ת"ח מצד היותו בעיני עצמו גם כן ת"ח
כמוהם ,יש לו ב' חסרונות ,שהרי אינו יודע
להזהר מהחטא מצד היותו עם הארץ ,ואעפ"כ
שגגתו עולה זדון מצד היותו מחזיק עצמו
לתלמיד חכם ,ואם כן זה גרע משאר עמי הארץ
שהם במכה שלהם יש בה גם כן רפואה

יוסף

ומעלה ,מה שאין כן זה המבזה ת"ח אין
רפואה למכתו .וק"ל.
ובשו"ת אגרות משה )יורה דעה חלק ד סימן נ( קבל
על כך שבזמן האחרון התחילו אלו
שחושבים עצמם לשומרי תורה ,ולמאמינים
בהשי"ת ובתורתו הקדושה ,גם הם לבזות את
גדולי תורה אף מהדורות עברו ,שהם קדושים
וטהורים ממש כמלאכים ,ואף גדולי התורה
שמדור הזה אשר מהם צריכין ללמוד .ועוון
בזיונם הוא בין שרוצים ללמוד מהם ,ובין שאין
רוצים ללמוד ממוריהם ורבותיהם ,כלשון
הרמב"ם אם בחוקותי תמאסו ,מלמדי חוקותי
תמאסו ,דקאי על המבזים ת"ח שבדורם שמהם
צריכין ללמוד ,ומבזין וממאסין אותם .שלענין
זה יש חומר בביזוי ת"ח שבדורנו מביזוי ת"ח
קדושי עליון מדורות העברו ,משום שבזיון זה
עושה שלא ילמדו מהם.
ובשו"ת מהרשד"ם )חלק יורה דעה סימן קפח( נשאל
אודות אחד שנתקוקט עם תלמיד
חכם ,והעיז פניו כנגדו ,והטיח דברים נגדו ונגד
אבותיו וזקניו ,בחיים ובמתים ,וקראו ערל
וטמא ,מה דין האיש הזה .והשיב ,לא יאומן כי
יסופר שימצא באיש אשר בשם ישראל יכונה
חציפות ועזות כזה ,ובמה יכופר עונו מאיש
חדל אישים ,אשר פצה שפתיו להטיל מום
בקדשים ,אשר עדנה בחיים ,גם בקדושים אשר
בארץ המה ,והרי כתב מהרי"ק )שרש קעט( דאפי'
למי שלא החציף כי אם בפני זקנים ונכבדים,
דמשמע שלא בגדר ת"ח ,ק"ו לקורא מלשין
ומוסר דקנסינן ליה ,וגם גובין הקנס אפי'
כג
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ומ"מ כתב בשו"ת מהרשד"ם )חיו"ד סימן רנה(,
דבזמנים אלו אין לתלמיד חכם למהר
ולנדות על נקלה ,וכבר ידוע מ"ש הרמב"ם ז"ל
בענין זה .וכן הריב"א ז"ל כתב בה' נדוי ,אע"פ
שיהיה רשות לחכם לנדות לכבוד תורתו ,אין
לחכם שינהיג עצמו לדבר זה ,אלא יעלים עיניו
מדברי עם הארץ וכו' ,עד וחכמי' היו
משתבחים במעשיהם ,שמעולם לא נידו אדם,
ולא החרימו לכבודם .ע"ש .וזה בזמנים
ראשונים שהיו חכמים ,כ"ש בזמנים אלו
שבעונותינו קצר מדענו ,ואין ת"ח בדור הזה
שיכול לעשות כן לעצמו ,ואין לו' כי יפתח
בדורו כשמואל בדורו ,כי אין הטענה בזמן הזה
באלו הדברים ,וכמו שהרחיב מהרי"ק בתשו'.
וברכתי אליך שתעלה מעלה מעלה במעלות
התורה והיראה ,ותמשיך לשקוד על
תלמודך בהבנה ובחשק ,ותגדל להיות תלמיד
חכם מורה הוראות בישראל ,עם מדות טובות
ועין טובה ,אמן.

בבבל .והנה דבר פשוט הוא שאין לך אונאה
גדולה מהקורא לחבירו מוסר ,שהרי בכל
התלמוד משוה אותם לגוים ועובדי ע"ז וכו',
לכן אומר אני כי הרבה עונש הקורא לחבירו
ת"ח מלשין ומוסר .ע"כ .ועל אחת כמה וכמה
הקורא לת"ח ערל וטמא ,כי כל א' בפני עצמו
משמע גוי ,ערל היינו גוי וכו' ,וחייב הקורא
עונש גדול ,וראוי לשמתא .ועוד כתב מהרי"ק
)שרש קפ"ט( דלו לא יהא חציפות בעלמא,
שהחציף פניו נגד ת"ח דרך זלזול ,משמתינן
ליה וכו' וכתב הערוך )ערך אפיקורוס( פי'
אפיקורוס ,חציפות ,דאמר רבי יהושע בן לוי
אפיקורוס זה המבזה חבירו בפני ת"ח .הרי לך
משום דלא פליג יקרא לת"ח להתבייש ממנו,
שלא לבייש חבירו בפניו נקרא אפיקורוס ,כ"ש
וכ"ש המתכוין לביישו וגם להקניטו .עאכ"ו
על האיש הרע אשר שלח לשונו וכו' שאשמתו
גדלה עד לשמים .וכמה יסורים ומיני ענויים
צריך שיעברו עליו להעביר חטאתו ,ולזכך
נשמתו .ואם אמת הדבר שעבר שבועה וחומרת
נח"ש ,אין ספק שצריך שיתענה וילקה ,ויבקש
מחילה סליחה וכפרה ,תחלה משליט מטה
ומעלה ,ומתורתו הקדושה ,וכו' .עכת"ד.

בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול
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חתם סופר ,יחוה דעת חזו''ע וכדו' .ובמדרגה
גבוהה יותר תלמד יביע אומר על הסדר סימן
אחר סימן ,עדיף בחברותא שרוצה לבלוע תורה.
תלמד הרבה במסילת ישרים וחוסן יהושע,
ובאלול שערי תשובה ,ותעיין גם
באגרת לבן תורה ,בפרקים של חיזוק לתורה.
סוד ההצלחה לבן תורה ,לשאוף לדעת הרבה.
ללמוד בחשק בהבנה וברצף .לא להפסיק
באמצע בדיבורים .תלמד שעה ברצף ,תפסיק 5
דקות למנוחה ,תלמד עוד שעה ברצף 5 ,דקות
הפסקה ,וכן על זה הדרך .וזה הפירוש תורה
נקנית במיעוט דברים .תפא''י והגר''א.
בברכת התורה
יצחק יוסף

אחרות .וראיתי לכמה בני ישיבות שסיימו ש''ס
בגיל צעיר ,והורגלו בזה ללמוד בשטחיות בלא
הבנה ,לכן צריך קודם כל ללמוד בהבנה,
ששכלו יהיה רגיל בסברות ישרות .ורק אחר
שמבין טוב ,ישאף לסיים את הש''ס לאט
לאט .בלימוד בלא הפסק.
בחור בישיבה גדולה צריך להקדיש את ימי
שישי וליל שבת ,ומוצאי שבת ,ללימוד
ההלכה .בליל שבת לקבוע חברותא בלימוד
הבית יוסף על הסדר מסימן א' ,ואחר שתסיים
הב''י בהבנה ,תלמד אותו סימן בש''ע ומג''א
ומשנ''ב וילקו''י .כל גמרא שהב"י מזכיר לפתוח
בפנים לעיין בגפ''ת ,ולחזור להמשך הבית יוסף.
ביום שבת ומוצאי שבת תקדיש ללימוד ספרי
הלכה מגדולי הדורות ,כמו רב פעלים,

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

· סימן

י¶

לימוד במשניות וגמרות מבוארות ,ובעניין לימוד הלכה
מספרי קיצורים
בס"ד ,יד אב תשע"ז,
/1593-2ע"ז

רבינו עובדיה מברטנורא ,ופירוש הרמב"ם
ושאר הראשונים על המשניות ,ולא לחפש חיים
קלים המגישים ללומדים ההסבר בדרך קלה .וכן
הוא בלימוד הגמ' שת"ח לא יתחילו לימודם
בלימוד הגמ' בגמרות המבוארות שיצאו לרוב
באחרונה ,אלא יש להם ללמוד כמו רבותינו
הקדמונים שהתייגעו להשיג דרכי העיון ,ודרך
לימוד הישר והנכון ,ונפש עמל עמלה לו .אך
הכל צריך להתנהל לפי כוחותיו של האדם

לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה,
כש"ת ה"ה ר' ארז בן רחל נ"י
שלום רב,
בענין מה שדיברנו בשיעור במוצ"ש ,שפירוש
קהתי על המשניות הוא לא לתלמידי
חכמים ,כוונתי היתה בזה שת"ח יש להם
להתייגע וללמוד בלימוד הראשוני שלהם פירוש
כז
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ושביעות רצונו ,שאין אדם לומד אלא במקום
שלבו חפץ.
ואמנם הממהר בלימודו או בעלי בתים ,יכולים
לעיין בביאור הנ"ל ,שמיקל מאד את
הלימוד במשניות ,ואשריו ואשרי חלקו של
המחבר שזכה להנגיש את המשניות לצבור
הרחב .וגם בחור ישיבה אם הוא מתקשה
בלימודו יעיין מידי פעם במשניות קהתי ,ואל
יפול ברוחו עקב כך ,למאוס חלילה בתורה
הקדושה .וכל מי שנפשו חשקה ומוצא סיפוק
רב להבין את דברי המשנה ,על ידי שלומד
פירוש קהתי ,בודאי יעשה זאת ,שהוא פירוש
נפלא נכון וישר .והעיקר שילמד בשמחה,
שהשמחה היא מיסודות לימוד תורתינו
הקדושה שהוא מתענג על ה' ,ומרגיש בחוש
שמתוקים הם מדבש ונופת צופים ,ולא יכשל
ללכת אחר עצת היצר ,אלא יתגבר כארי להיות
שמח וילמד את שלבו חפץ ,וזה גם בלימוד
הגמ' ,ובלימוד ההלכה אם מוצא סיפוק ללמוד
יסודות ההלכה ,ולדעת קודם את עיקרי ההלכה
בספרים כגון משנ"ב ,חזון עובדיה ,ילקוט יוסף,
כדי שיהיה לו קודם מושגים בהלכה יעשה כן,
ואח"כ לפי כוחותיו יחזור ויהיה מוסיף והולך

יוסף

ללמוד יותר בעמקות ,בטור ובית יוסף ש"ע
ונושאי כליו ,בלימוד מסודר ועקבי ,ובזה יצליח.
ומה ששמעת מחכ"א שיש ללמוד ב"י
ומשנ"ב ,ולא ללמוד ילקוט יוסף ,הנה
הכוונה בזה שעדיף יותר ללמוד בתחלה בית
יוסף ש"ע ונושאי כליו ואחר כך ילקוט יוסף,
אבל מי שהדבר קשה לו ,בודאי שילמד בילקוט
יוסף .ובפרט שב"ה הארכנו במקורות ההלכה,
ובודאי הגמור שאינו בגדר ספרי קיצורים .ואותו
חכם אינו מכיר את הספרים כדבעי ,וסבור
בטעות שהם ספרי קיצורים .ומה שיש איזה
ישיבות שאינם מכניסות לישיבה מהספרים
הנ"ל ,הנה זה ברור שכ"ז עושים מקנאה נטו,
ומרבים שנאה לחכמים .וכבר הוכיח חכם שלום
שליט"א חכ"א שסילק מישיבתו את הספרים
הנ"ל ואמר לו שהוא מחנך דור של שונאי
חכמים .ומעכב את ביאת המשיח .וכ"ז מכח
היצר הרע ,קנאה ורדיפת ההנהגה .ודי בזה .ה'
ירחם.
בברכת התורה,
יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

כח

בית
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יוסף

בית ועד לחכמים
מאמרים ותשובות בענייני הלכה אקטואלים מחכמי הדור שליט"א

· סימן

יא ¶

הרה"ג הרב שלמה שרגא שליט"א
ראש כולל ברוך שאמר ,ודומ"צ פעה"ק ירושלים תובב"א

שאלה:

בדין שימוש בטיטולים עם סקוטש בשבת
שתופר עניינו שלוקח שני דברים אחדים ומדבק
אותם לאחד ,וכ"ה ע"י הדיבוק .ע"כ .נמצא
דדיבוק ניירות הוי איסור דאורייתא .ובמרכבת
המשנה )חעלמא .פ"י הל' יא( הטיב לבאר זאת,
דתופר הוא חיבור שני דברים נפרדים ע"י גוף
שלישי שהוא החוט וכד' ,ולא דמי לקושר
שהוא חיבור שני חבלים זה לזה בלא שום
דבר נוסף המחבר בניהםח.

הנה ידוע שיש מחמירין שלא להשתמש בשבת
בטיטולים חד פעמיים )והוא שאחר שימושו נזרק
לפח( שנפתחים ונסגרים ע"י הדבקה ,ויש שכתבו
שלכתחילה ראוי לפתוח ולסגור זאת מע"ש ,כדי
שלא יהא בו תולדת תופר ,והיא ההדבקה .ויש
לדון במה שהמציאו חברות הטיטולים,
שהסגירה והפתיחה של הטיטול נעשים ע"י
סקוטש מיוחד ,שהוא כעין לולאות וקרסים
הנכנסים זה בזה ,ואין בו הדבקה כלל .האם ע"י
כך אין את החששות דלעיל ,ושרי להשתמש
ללא כל חשש ,או שאפ"ה עדיין ראוי להחמיר?

והגאון רבי אשר וייס שליט"א בהסכמה לספר
"בניין שבת" )מהדורת תשע"ז( כתב לחלק,
שתופר גדרו "חיבור ודיבוק" ,ומשום כך
תולדתו היא הדבקת ניירות ,אך קושר ההגדרה
שלו היא "עשיית קשר" ,וקשר הוא המחייב של
המלאכה ,שהרי בקושר חייב גם על עשיית קשר
בראש חוט )כמבואר ברמ"א סי' שיז ס"א( ,אף שלא
חיבר שני צדדים ומשום כך אין המדבק ניירות
תולדתו .וצ"ב דהא גם קשר בראש חוט הוא
לחיבור ודיבוק ע"כ] .ולדעת מרן הש"ע נראה
לומר ,דדוקא בקשר זה אינו חייב משום שאינו

תשובה:
א .הנה כתב הרמב"ם

)הל' שבת פ"י הי"א(:
"המדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים
וכיוצא בו הרי זה תולדת תופר וחייב ,וכן
המפרק ניירות דבוקין או עורות דבוקין ולא
נתכוין לקלקל בלבד ,הרי זה תולדת קורע
וחייב" .עכ"ל .והביאו הש"ע )סי' שמ סי"ד( .ובגדר
מלאכת תופר ביאר בביה"ל ד"ה "הרי זה",

ח והוא דוקא בגופים רכים כגון בדים וכדו' ,דהא כבר פסק הרמב"ם )פ"י הי"ג( וז"ל ,וכן התוקע עץ
בעץ ,בין שתקע במסמר בין שתקע בעץ עצמו עד שנתאחד הרי זה תולדת בונה ,וחייב .ע"כ .וכ"פ מרן
בש"ע )סי' שיג ס"ט( .ע"ש .ובביה"ל כתב ,דאף בעץ שייך תופר והוכיח זאת מגמ'.
כט
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לדעת המחמירים בהדבקה .ונראה ,דאף לסוגרו
אחר השימוש מפני ריח רע יש מקום להקל,
והמחמיר שלא להדביקו בסיום השימוש תבוא

יוסףף
יוס

עליו ברכה.
והרצתי הדברים קמיה מרן הראש"ל שליט"א,
והסכים עמנו.

· סימן

יב ¶

הרה"ג הרב אליהו עזריאל שליט"א
ראש כולל "מאור ישראל"
אלעד

לגמור בישול בתבשיל שנתבשל כמאב"ד ע"י גוי

והרב המגיד )פ"ט מהלכות שבת ה"ג( כתב בזה"ל:
ודעת הרשב"א וקצת מפרשים ,שכל
שנתבשל כמאכל בן דרוסאי ,שוב אין בו משום
חיוב בישול דבר תורה .ומ"מ בָּאוּר ממש אסור.
ע"כ .ולפי האמור מתבאר דלאו דוקא שאין בו
חיוב מן התורה ,אלא ה"ה שמותר גמור הוא,
ולא נקט הכי אלא לאפוקי מדעת הרמב"ם דס"ל
שכל שלא נתבשל כל צרכו יש בו איסור מן
התורה .וכן הבין מרן הב"י )סי' שיח ס"ד ד"ה אבל(
בדברי הרב המגיד ,כי אחר שכתב לדקדק
מדברי הרמב"ם לאסור בזה מה"ת ,הביא דברי
הרב המגיד הנ"ל ,וכתב בזה"ל :ונראה דלפי
דבריהם כל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי
"מותר" לשרותו בחמין בשבת ,כיון
שכשמבשלו על האור ליכא חיובא ,אבל לדעת
הרמב"ם כל שלא נתבשל כל צרכו אם שורה
אותו בחמין בשבת חייב חטאת כמבשל על
האור עצמה .ע"ש .והוסיף מרן בב"י )בסוף הסי'
ד"ה וכתב הר"ן( ,דאפשר שלדעת הרשב"א אם
נתבשל מער"ש כמאכל בן דרוסאי ,מותר
להניחו כנגד המדורה אפי' במקום שהיד סולדת
בו ,ולא אסרו אלא במניח על האור עצמה .ע"כ.

שאלה :תבשיל שנתבשל מער"ש רק בשיעור
מאכל בן דרוסאי ,האם מותר לומר לגוי
בשבת שיתן התבשיל על גבי פלאטה של שבת
כדי לגמור בישולו.

תשובה :א .הרמב"ם )פ"ט מהלכות שבת ה"ג( כתב,
המבשל על האוּר דבר שהיה מבושל
כל צרכו ,או דבר שאינו צריך בישול כלל ,פטור.
עכ"ל .ומשמע דדוקא משום שהוא מבושל כל
צרכו פטור )ואסור מדרבנן משום מיחזי כמבשל( ,אבל
אם לא היה מבושל כל צרכו ,אע"פ שהיה
מבושל כמאכל בן דרוסאי ,מ"מ יש בו משום
בישול מן התורה .אבל הרשב"א בחידושיו
לשבת )יח :ד"ה ואקשי( כתב ,דכיון שהגיע למאכל
בן דרוסאי ,תו ליכא משום מבשל .וכ"כ עוד
הרשב"א לקמן )לט .ד"ה גמרא כל( ,שאם נתבשל
מלפני השבת כמאכל בן דרוסאי ,שוב אין בו
משום בישול ,והלכך שורין אותו אפי' בחמין
בכלי ראשון .וכ"כ הר"ן )שבת דף יז סע"ב מדפי הרי"ף
ד"ה ולענין חזרה( ,שמותר להחזיר תבשיל שנתבשל
כמאכל בן דרוסאי על גבי כירה גרופה וקטומה.
ע"כ .וכ"ד הריטב"א )שבת יח :ד"ה ויש שסוברין(.
לט
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ושו"ר להרב מאמר מרדכי )סי' שיח סק"כ ד"ה ולכן(,
שעמד בדברי הרב המגיד הנ"ל ,וכתב
להכריח דלאו דוקא הוא ,אלא שמותר לגמרי.
וכ"כ המטה יהודה )סי' שיח סק"ב( .ע"ש .אלא
שלדעת הרמב"ם )פ"ט מהלכות שבת ה"ג( הנ"ל,
והטור )סי' שיח( ,כל עוד ולא נתבשל כל צרכו יש
בזה איסור מן התורה .וכ"פ מרן בש"ע )סי' שיח
ס"ד( ,שאפי' נתבשל כמאכל בן דרוסאי ,שייך בו
בישול אפי' בעודו רותח .ע"כ .ועיין בפמ"ג
)מש"ז סי' שיח סק"ג וסק"ט( ,ובאגלי טל )האופה סעיף ז
סק"י( .וע"ע להמשנ"ב בביאור הלכה )סי' שיח ס"ד
ד"ה אפי'( ,שהביא מערכה לקראת מערכה בזה,
ושהרבה ראשונים עומדים בשיטת הרמב"ם.
ע"ש.

יוסף

להתיר במחלוקת הפוסקים במילתא דלחד מאן
דאמר הוי איסור תורה .ורק לענין שבירת מנעול
של תיבה ,הסכים למה שפסק מרן בש"ע )סי' שיד
ס"ז( להתיר ע"י גוי ,כיון שגם לדעת האוסרים
אינו אסור אלא מדרבנן .ולפ"ז בנ"ד שנתבשל
מער"ש כמאכל בן דרוסאי ,כיון שי"א שיש
בתוספת בישולו איסור מן התורה ,אין להתיר
לומר לגוי לגמור הבישול .ובאמת שהרמ"א
)בסוף סי' רנט( כתב ,שאין לסתום התנור בליל שבת
אף ע"י גוי ,כי יש לחוש שלא נתבשל כל צרכו,
וגורם בישול ,כמו שנתבאר בסי' רנז )ס"ד( .ע"כ.
ומשמע שאפי' ברור שנתבשל כמאכל בן
דרוסאי אסור ע"י גוי ,דאל"כ אמאי לא כתב
שיש לחוש שלא נתבשל כמאכל ב"ד .ועוד,
שהזכיר מסי' רנז ס"ד ,והתם איירי בכה"ג
שנתבשל כמאכב"ד .וכ"כ המשנה ברורה )סי' שיח
ס"ק כז( בפשיטות ,שאסור לומר לגוי לגמור
הבישול בתבשיל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי.
ע"כ .וכ"כ עוד המשנ"ב )בסי' רנג ס"א בביאור הלכה
ד"ה דינו( .ולפי האמור אתי שפיר ,שהרמ"א
לטעמיה אזיל ,שאין להתיר אמירה לגוי אלא
במילתא דרבנן ,אבל היכא שי"א דאסור מה"ת
לא סמך להתיר בגוי .וכן י"ל בדעת המשנ"ב.

אם יש להתיר במחלוקת הפוסקים
ע"י גוי גם במילתא דאורייתא
ב .ומעתה ,כיון דאשכחן כמה פוסקים
המתירים בזה אפי' ע"י ישראל ,אע"פ שאנו
תופסים לאסור כדעת הרמב"ם ודעימיה ,וכמו
שפסק מרן בש"ע )סי' שיח ס"ד( ,מ"מ ע"י גוי יש
להתיר ,וכמ"ש כיו"ב מרן החיד"א בברכי יוסף
)סי' שיח בשיורי ברכה סק"א( בשם האחרונים ,שמותר
לומר לגוי לחמם תבשיל לח שנצטנן ,כיון שיש
כמה ראשונים המתירין אפי' לישראל ,וכמ"ש
כיוצא בזה מרן הב"י וכו' .ע"ש .והרי לדעת
הסוברים שיש בישול אחר בישול בלח שנצטנן,
היינו שיש בזה איסור מן התורה ,ואפי' הכי יש
להתיר ע"י גוי) .וכבר נתבאר בס"ד במקום אחר דין זה(.
וא"כ י"ל דה"ה בנ"ד שכל שנתבשל התבשיל
מער"ש כמאכל בן דרוסאי ,מותר לומר לגוי
להניח התבשיל על גבי פלאטה של שבת ,אע"פ
שע"י זה יגמר הבישול.
אמנם לפי המתבאר בדברי הרמ"א )סי' רנג ס"ה(,
שאין להתיר אמירה לגוי לענין בישול
אחר בישול בלח שנצטנן ,א"כ מבואר דלא ס"ל

אלא שלכאורה קשה ממ"ש המשנ"ב גופיה
לעיל )סי' שב סק"ו( ,להתיר אמירה לגוי לנער
בגד מן האבק שעליו ,אע"פ שי"א שאסור
מה"ת .אך יש לדחות ,דהתם לא פסק הרמ"א
לאסור מדינא לנער האבק ,אלא דטוב לחוש
לדברי רש"י ,ולכן אע"פ שהביא המשנ"ב בשם
הא"ר שיש לאסור מדינא ,משום שהרבה
ראשונים סוברים כדעת רש"י ,מ"מ שפיר יש
להתיר בגוי ,כי ידוע שבני אשכנז יוצאים ביד
רמ"א ,והוא ז"ל לא פסק לאסור מדינא .אבל
הכא לענין בישול בדבר שנתבשל רק כמאכל בן
דרוסאי ,שנפסק בש"ע לאסור כמאן דאמר
מ
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ו .העולה מן האמור :תבשיל שנתבשל מער"ש
כמאכל בן דרוסאי )שנאכל ע"י הדחק( ,מותר לומר
לגוי בשבת להניחו על גבי פלאטה של
שבת וכיו"ב ,כדי לגמור בישולו.

לכתחלה ,יש לסמוך עליהם עכ"פ לענין דיעבד.
ועוד ,שיש לצרף דעת הגר"א דמבשל בשוגג
מותר ,ואומר מותר כשוגג דמי .ע"כ .ויש
להטעים ,דכיון שהנאה ממעשה שבת אינו אלא
מדרבנן ,כיון שיש מתירין אפי' לכתחלה ,א"כ
לענין ההנאה ממעשיו ,הו"ל ספיקא דרבנן
לקולא .וכן ביאר המשנ"ב גופיה )בסי' שיח סוף
סק"ב( .וכ"כ עוד המשנ"ב בביאור הלכה )סי' שיח
ס"ד סוד"ה אפי'( .ובמק"א הארכתי עוד בזה
בס"ד.

ומפירות הנושרין :א .אסור לכסות קדרה
שהתבשיל שבתוכה לא נתבשל כל
צרכו .ב .בדיעבד שכיסה הקדרה ונגמר הבישול,
אין לאסור התבשיל ,כיון שיש מתירים אפי'
לכתחלה.

· סימן
הרה"ג הרב אליהו כהן שליט"א

יג ¶

מחה"ס "מעדני המלך" ד"ח

בענין כהן שמחזיק מכשירים ורואה דברים אסורים
ופסולים ,אם יכול לישא כפיו
הדברים הפוסלים לעלות לדוכן  /כהן חוטא  /מחלל שבת  /דרך ההנהגה עם כהן חוטא  /שמא
הרהר תשובה בלבו  /אי וקדשתו דאורייתא  /איכא רגלים לדבר  /שמא ישוב בתשובה  /כהן
שנוא  /השנאה רק לחלק הרע

הדברים הפוסלים לעלות לדוכן
א .הנה מצד ההלכה אין למנוע כהן מלעלות
לדוכן אלא בכמה דברים הנזכרים בש"ע )סי'
קכח( ,אשר בחלקם המניעה היא מצד היסח דעת
העם שעלולים להביט בו ,כבעל מום בפניו או
בידיו )סעיף ל ואילך( ,או שאינו יכול לברך כהוגן
כמי שאינו יודע לחתוך האותיות )סעיף לג( ,וכן
שאר הפסולים כתוצאה מהדברים המעכבים את
הנשיאת כפים )הנזכרים בסעיף יד ,וע"ש בנושאי כלי מרן

ב"ה .מוצש"ק ויגש תשע"ז

אודות שאלת ידידנו כהנא רבא ,בעל עינא
טבא ,שר הצבא ,דגול מרבבה ,הרה"ג
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א ,בענין כהן
שמחזיק ברשותו את המכשיר הטמא "אייפון"
ודומיו ,אם יכול לישא כפיויח.
הנני להשיב בס"ד כי נידון זה מתחלק לשני
נושאים :ההלכה ,וההנהגה ,ואפרש שיחתי.

כהמג"א משנ"ב וכה"ח(.

יח א.ה .התפרסם בקובץ בית יוסף גליון לג טבת תשע"ז )מדור בית המדרש שאלה ג( .וע"ע בגליון לד -
שבט תשע"ז ,תשובות הלומדים לשאלה זו.
מג

בית
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כט .וראה עוד בספר עטרת פז שוורץ
שהביא מליקוטי חבר בן חיים חלק א
כט ע"ב( דשמא הטעם ששונא אינו מברך ,שהרי
כששונא אינו מברך בלב שלם ,וכתיב דובר
שקרים לא יכון לנגד עיני ,ואין השכינה שורה
עליו ,והוי כמו ברכה לבטלה .אי נמי יש לומר
דמאחר שמדת אהרן היה אוהב שלום ורודף
שלום ,זה ששונא בני אדם אינו כדאי לברך אשר
קדשנו בקדושתו של אהרן .ע"כ .ודבריו
מתאימים עם האמור משם מהר"ם שיק ,ועם
המובא להלן ,שהרי אין מטרתנו לרחק גרידא,
אלא לדבוק במדת אהרן הכהן ,ועבדינן כל מאי
דאפשר לקרב את הבריות לתורה )וע"ש בליקוטי
חבר ב"ח דף נה סוע"ד(.

יוסף

בחבירו דבר ערוה מותר לשנאותו היינו מצד
הרע ,אבל מצוה לאהבו מצד הטוב שבו" .ע"ש
שביסס דבריו .וע"ע להגאון מהר"ם אריק בטל
תורה )פסחים קיג (:שסייע סברא זו מדברי הרמב"ם
בפירוש המשנה.

)ס"ק לז(

)דף

לא .ולא אכחד כי לענ"ד מעיקרא קשה למצוא
שתהיה בין הכהן ובין אחד מהעם שנאה
המתחייבת על פי דין תורה ,שהרי גם אם הכהן
בעצמו ראה את אותו חוטא בשעת עבירה ,היה
עליו להתרות בו כמ"ש הרמב"ם ומרן הש"ע,
וכל שלא התרה בו משמע שאינו רשאי לשונאו.
וע' בשו"ת בית יצחק שמעלקיס )אה"ע סי' יב אות
ב( .ובפרט שלדעת הגאון ר' דוד לוריא )בחידושיו
לסוטה ג (:ההיתר לשנוא אינו בראה פריצות
בעלמא ,אלא בדבר ערוה ממש .ע"ש ובס' לא
תשנא )עמ'  ,26ועמ'  229ואילך( .ובנ"ד בעוה"ר לא
שמיע להו לאינשי רבים חומר האיסור .ואם רק
שמע הכהן שאותו אדם עבר עבירה ,משמע
להדיא מהגמ' )פסחים קיג (:שכשאין עדים אסור
לכל העולם לשונאו ,דפריך "ואי דאיכא סהדי
דעביד איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה".
והיכא שהוא חוטא בפרהסיא יחזור הדין לאשר
האריכו הפוסקים בדין היחס לחוטאים בזמנינו,
והובא מעט למעלה ,ואין מקום כאן לדון בזה.
וראה להגאון החפץ חיים בשמירת הלשון )כלל
ד( שהאריך בזה בכמה וכמה פרטים .ובשו"ת
אגרות משה )או"ח א סי' נג( .ומשם בארה.

השנאה רק לחלק הרע
ל .ויש להוסיף בזה מדברי גדולי החסידות
במהות השנאה שציותה תורה לשנוא את
בעלי העבירה ,דעיניך תחזינה להגאון מהרש"ם
מבראז'ן בספרו תכלת מרדכי עה"ת )פר' בראשית
אות נב( שהביא מ"ש בספר אורח לחיים משם
הגה"ק ר' שמעלקא מניקשלבורג זצ"ל שהזהיר
לאהוב גם את הרשעים ,ומה שאמרו חז"ל
דרשע מצוה לשנאותו היינו לשנוא את חלק
הרע שבו ולאהוב את חלק הטוב שבו" ,ובזה
מצאתי לי עצה בשעת נשיאת כפים וברכת
כהנים שמברכין לברך את עמו ישראל באהבה,
ובזוה"ק דכהן דלא רחים לא יברך ,ואיך יעשו
אז הקהל ,אבל י"ל דמברכין לחלק הטוב שבכל
אדם ,גם אם הוא רשע ,וחלק הטוב מצוה
לאהוב" .ע"כ )והובא בס' לא תשנא עמ'  222הע' .(50
וכיסוד זה מפורסם משם הגאון ר' שניאור זלמן
מלאדי בספר התניא )ליקוטי אמרים פרק לב( .וכ"כ
בקיצור הגאון ר' צדוק הכהן מלובלין בספרו
רסיסי לילה )אות מח(" :וכידוע דהא דהרואה

ל'ב טהור ברא לי אלקים.
העולה מכל האמור ,כי מצד הדין א"א למנוע
כהן שמחזיק את המכשירים הטמאים
והפסולים מלעלות לדוכן ,אך חיובא רמיא על
רב המקום להעיר למוסר אזנו בנחת ובדברים
היוצאים מן הלב בגנות מכשירים אלו ,וכן
נה

בית
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לפרסם את גנותם במודעות ,והשי"ת יערה רוח
טהרה ממרום.

יוסף

כזה מכל ענייני הכבוד שחלקו חכמ' לכהן ,כגון
לקרות ראשון בתורה וכיו"ב ,ולהודיעו שכל
עוד הוא אוחז ברשעתו ואינו שב מדרכו הרעה
מנעו ה' מכבוד .וכפי שנתבאר כ"ז ברוחב
בדברינו בס"ד .והיעב"א.

ומ"מ אם יש ביד הרב אפשרות ללא חשש
מחלוקת ואיבה ,יכול הוא למנוע כהן

· סימן

יד ¶

הרה"ג הרב משה ירדני שליט"א
בית הוראה "מים חיים" בת-ים
מח"ס ויאמר משה

מקצת דיני יחוד
בס"ד .עש"ק חיי שרה ה'תשע"ז לבריאה.

הקדמת מילין
הנה צריכים אנו למודע'י ,שבדורנו הירוד אשר בו פרוץ מרובה על העומד בעוה"ר ,וחדשים לבקרים
יצה"ר משסע על ימין ועל שמאל במשפחות רבות ונכבדות בעניני קדושה וצניעות בפרט,
רחמנא ליצלן .יש ליזהר מאוד בהוראה בעניני קדושה כיחוד ,ולענ"ד כל נושא זה הינו לשאלת מורה
הוראה מובהק בלבד ,אשר לפי ראות עיניו יכריע אם להקל אם להחמיר .ובאמת שפעמים ששני
אנשים שואלים את אותה שאלה )מבחינת תוכן הדברים בהסתכלות יבשה( ,ולאחד יורה המורה להקל ולחבירו
להחמיר ,שהכל לפי הענין .ואפשר שזוהי הסיבה שמרן הגר"ע יוסף זצ"ל ,אשר מצודתו פרושה על
חלקים נרחבים ונכבדים בתורתינו הקדושה ,ולא השאיר פינה וזוית אשר לא דן בה ,בכל זאת נמנע
מלכתוב ולפרסם בהלכות יחוד כמעט לגמרי )מלבד שני הלכות בהליכו"ע ח"ח עמ' שלא( ,שענין זה הוא ענין
למורה הוראה בלבד .ודו"ק.
כא .מעיקר הדין מותר לאב להתייחד עם בתו
ולאם עם בנה אפילו בדרך קבע .ולאח עם
אחותו בדרך עראי .והמחמיר תע"ב )ע' ש"ע אה"ע
רס"י כב .וכ"כ הח"מ שם( .וכמו כן מותר להתייחד עם

כל יוצאי חלציו ,הסב עם נכדתו ,הסבתא עם
נכדה )ב"ח .פת"ש שם(.
ב .כל אשה שאסור לו להתייחד עמה ,אם
היתה אשתו עימו ה"ז מותר להתייחד מפני

כ א.ה .רוב הערות למאמר זה נכתבו ע"י הרה"כ שליט"א ,לבד מאלו אשר מתחילות ב"א.ה,".
שהינם מאת העורך .וככל ההערות למאמרים בקובץ.
נו

בית
בית

משהר.ירדני
משדי
הרביואל
הרה"גהרב
סימןטויד| |הרה"ג
סימן

יוסףף
יוס

יב .גדר בעלה בעיר שמציל מיחוד ,הינו אפילו
בעיר גדולה כירושלים ,וה"ה לערים
הסמוכות לה ,כגון בת ים וחולון ות"א
וראשל"צ הוי כעיר אחת ומצילל.

יד .ילד מאומץ או ילדה מאומצתלא ,יש לסמוך
להקל בדלת סגורה ולא נעולה ,או שיתנו
מפתח לאחד השכנים ויאמרו לו שיכנס מתי
שיחפוץ .וכן אפשר לסמוך על חלון הפונה
לרשות הרביםלב ]ולהקפיד בזמן שנמצאים לבדם

יג .היתר של בעלה בעיר אינו מועיל במקום
שליבו גס בה ,כגון שגדלו ביחד או שהוא
קרובה ,או עובדים באותו מקום עבודה
וכדומה ,שאין להקל כלל )ש"ע סעיף ח(.

לא להתייחד בחדר שאין בו חלון הפונה לרה"ר[,
ובלילה ידליקו אור במקום זה ]ואם יש שכנים
ממול שיכולים לראות דרך החלון את המתרחש
בביתם שפ"ד להחשיבו כפונה לרה"ר ומציל[.

מדין יחודכט.

· סימן

טו ¶

הרה"ג הרב יואל ר .משדי שליט"א
מח"ס 'אוצר דין רובו ככולו' ו'במסילה נעלה'
ר"מ בישיבת נזר התורה ,מגדל העמק

בדין רצועת תפילין שנשחק מעט משחרותה
בדין נשחקה הרצועה בתוך השיעור  /מסקנת ההלכה בענין נשחקה הרצועה  /בדין נשחקה
הרצועה יותר מכדי השיעור  /הערה בדברי רבינו המשנ"ב בענין פגם וחסרון במקום שהוא
תוספת על השיעור

שאלה :רצועת תפילין שנשחק ונתלבן מעט
מן השחור שבה ,אם אפשר להכשירה
כיון שרובה ככולה שחורה כדת ,אם לאו .והאם

יש חילוק אם נשחק בתוך שיעור אורך ורוחב
הרצועה ,לבין אם נשחק במקום שהוא
יותר מכדי שיעורה.

כט כן כתב בשו"ת צי"א ח"ו )סי' מ פי"ז אות ט( .וכן הורה מרן הגר"ע יוסף זיע"א )הו"ד במעין
אומר ח"ח עמ' רלז(  .וזה דלא כמ"ש להקל בזה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ה )אה"ע סי' כב( .ע"ש.
ל בספר עזר מקודש )סעי' ה( כתב ,שאפילו בעיר גדולה כאנטיוכא מציל מיחוד משום בעלה
בעיר ,משום דחוששת דלמא יבוא לביתו פתאום .ע"ש .ובספר דבר הלכה )סי' ז הכ"א( כתב

בשם מרן החזון איש זיע"א ,שהורה בשנת תשי"ג ,שכל ת"א ושכנותיה נחשב כולה בעלה
בעיר .ע"ש .וע"ע בשו"ת שבט הלוי ח"ד )סי' קסז( ובשו"ת אגרו"מ )אה"ע ח"ד סי' סה אות יח(.
עש"ב.
לא א.ה .ע' למרן עמוד ההוראה שליט"א בילקו"י דיני חינוך קטן )דיני חינוך  -ענייני אבן העזר
סעיף ו בסוגריים מרובעות( שהרוצה לאמץ ילד עדיף שיאמץ בת ,מפני שרוב היום אשתו נמצאת
בבית והיא משמרתו מאיסור יחוד .וכ"ה בקיצור ש"ע ילקו"י ח"ב )עמוד תתרכו סעיף ה(.
לב עזר מקודש )סק"ט(.
נט

בית
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יוסף

תשובה :א .איתא במנחות )לה ע"א( ,א"ר יצחק,
רצועות שחורות הלכה למשה מסיני.
וברמב"ם )פ"ג מתפילין ה"א( כ' וז"ל :שמונה הלכות
יש במעשה התפילין ,כולן הלכה למשה מסיני,
ולפיכך כולן מעכבות .ואם שינה באחת מהן,
פסל .ואלו הם ,שיהיו מרובעות ,וכן תפירתן
ברבוע ,ואלכסונן ברבוע עד שיהיה להן ארבע
זויות שוות ,ושיהיה בעור של ראש צורת שי"ן
מימין ומשמאל ,ושיכרוך הפרשיות במטלית,
ושיכרוך אותן בשיער מעל המטלית ,ואח"כ
מכניסן בבתיהן ,ושיהיו תופרין אותן בגידין,
ושעושין להן מעבורת מעור החפוי שתכנס בה
הרצועה עד שתהא עוברת והולכת בתוך תובר
שלה ,ושיהיו הרצועות שחורות ,ושיהיה הקשר
שלהן קשר ידוע כצורת דל"ת .ע"כ .וכ"פ מרן
בש"ע )סי' לג ס"ג( ,הלכה למשה מסיני שיהיו
הרצועות שחורות מבחוץ .ע"כ .מבואר ,שדין
זה שיהיו רצועות התפילין שחורות מבחוץ ,הוא
לעיכובא.

רובו ככולו ,כיון שרוב הרצועה שחורה ,אם
לאו.
ועוד יל"ע בזה ,אף את"ל שבאופן הנזכר אין
הרצועה כשרה ,כיון שאין כולה שחורה.
מ"מ ,יש לברר ,היאך הדין כאשר כל אורך
ורוחב הרצועה שחורה בשלימות כדת ,ואין אנו
צריכים לדין רובו ככולו ,כיון שכל השיעור ללא
שום פסול .אך מחובר לשיעור הדרוש )הנ"ל
במוסגר( תוספת שאינה נצרכת .ויש לדון ,האם
תוספת זו מגרעת ,היינו אע"פ שללא תוספת זו
ישנו להשיעור הנדרש והנצרך לפנינו ללא שום
פגם .ויש לומר דל מהכא תוספת זו ,והרי לפנינו
שיעור שלם כנדרש ללא שום פסול ,מ"מ אם
נשחק ודהה בסוף הרצועה במקום התוספת,
ה"ז מעכב ,כיון שס"ס תוספת זו מחוברת
לשיעור השלם ,והרי הוא כחלק מהשיעור .או
דילמא ,באופן זה י"ל דל מהכא התוספת
וממילא מסתלק גם הפסול ,והרי רצועה שחורה
לגמרי לפנינו בשלימותה כדת.

והנה מצוי הדבר לפעמים שהשחור שברצועת
התפילין נשחק או מתגרד מעט ,ויש לברר
כאמור ,היאך הדין באופן שנשחק ונתלבן מעט
מן השחור שברצועה ,ושאלה זו תפרד והיתה
לשני ראשים ,וכדלהלן:

בדין נשחקה הרצועה בתוך השיעור
ב .ומתחילה נבא לברר היאך הדין באופן
שנשחק ונתלבן מעט מן הרצועה בתוך כדי
השיעור הנדרש.
הנה בשו"ת מהרש"ג )חאו"ח ח"א סי' ז( ,כתב
להוכיח שבאופן שנשחקו מעט ,יש
להכשיר מדין רובו ככולו ,והביא כמה ראיות
לזה ,ואציין חלקם .הנה בנזיר )מב ע"א( למדנו דין
רובו ככולו מדגלי קרא בנזיר שצריך שיגלח
ראשו לגמרי ,ומוכח ,שבמקום שהתורה לא
גילתה שצריך כולו ,אמרי' דסגי ברובו .ולכן
ברצועות שאין גילוי דבעי דוקא כולו ,אמרי'
שפיר רובו ככולו להכשיר .וכן מוכח מדין פרה
אדומה ,דמזה שכתבה התורה "אדומה
תמימה" ,פסלינן ב' שערות שחורות ,ומוכח

ראשית ,יש לברר ,היאך הדין באופן שנשחקו
מעט הרצועות בתוך שיעורן ]אורך
רצועה של יד ,כדי שתקיף את הזרוע ויקשור
ממנה הקשר ,ותמתח על אצבע אמצעית ויכרוך
ממנה על אצבעו שלשה כריכות ויקשור .ונוהגין
העולם לכרוך על הזרוע ששה או שבעה
כריכות .ש"ע )סי' כז ס"ח( .וברצועות תפילין של
ראש ,שיהיו תלוים לפניו ויגיעו עד הטבור ,או
למעלה ממנו מעט .ש"ע שם )סעי' יא( .וע"ע
במשנה ברורה )ס"ק מא([ ,האם יש להכשירן מדין
ס
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שאם לא היה כתוב 'תמימה' היה די אף ברובו,
ולכן ברצועות שחורות ,שלא נאמרה הלכה
למשה מסיני שצריך דוקא שחורות תמימות,
ודאי מועיל רוב .וחסרון השחרות אינו חסרון
בשיעור אורך ורוחב הרצועה ,וכדמוכח באו"ח
)סי' י ס"ד( ובמג"א שם )ס"ק ה( ,לענין טלית שרובו
של בגד ומיעוטו של עור ,אף שגם הכנפות של
עור .וכן שם בסעי' ז ,לענין פתוח וסתום ,אזלי'
בתר רוב .וע"ש עוד ראיות מדיני תפילה
בציבור ,ומדיני סוכה ולולב ,דמועיל רוב .ע"כ.
וע"ע להגה"ק מבוטשאטש בדעת קדושים )הל'
תפילין סי' לג ס"ג( ,שנסתפק בזה דאולי מועיל
רובו ככולו בשחרות הרצועות .ע"ש .וכ"ד
הגרי"ח זוננפלד בשו"ת שלמת חיים )מהדו"ב או"ח
סי' מ( ,דלכתחילה ודאי צריך שיהיו כולם
שחורות כשיעור האמור בש"ע לגבי הרצועות,
ומ"מ אם לא ימצא רצועות כי אם באופן הנ"ל
שתהיה רק רובה שחורה ,בוודאי שהיא כשרה.
ואולם ,אין זה מוסכם לדון בזה רובו ככולו.
דהנה המשנ"ב )סי' לג ס"ק יט( ,הזהיר מאד
שבמקום הידוק הקשר מצוי מאד להתמעך
השחרות ,ואם נתמעך ,צריך להשחירן מחדש.
ע"ש .ואף שמקום הידוק הקשר הוא מיעוט נגד
כל הרצועה ,אעפ"כ יש להקפיד בזה .ומשמע
דס"ל שאין לסמוך בזה שרוב הרצועה לא
נשחקה) .ומהא דהזהיר ע"ז בתוקף ,מוכח שאפי' בדיעבד אינו
יוצא יד"ח( .ועיין בביה"ל שם )ד"ה הרצועות שחורות(,
שמסתפק אם יותר מכשיעור אינו שחור מהו,
ומוכח שבתוך השיעור צריך שיהיה כולו שחור
ולא אמרינן רובו ככולו .ע"ש .וע"ע בס' שלחן
מלכים בהלכה למשה )סי' י ס"ק כד( ,שהביא שיש
פוסלין בכה"ג .ומסיק ,דלכתחילה כל שדהה
מראיתן אפי' במיעוטן ימהר להשחירם ,וכל
שאי אפשר לו להשחירן ואין לו תפילין אחרים
מצויין ,המברך לא הפסיד .אבל אם דהה ברובן,

יוסף

או "נתלבנו אפי' במיעוטן ,אם הוא בתוך שיעור
אורך הרצועות ,נראה שלא יברך" .ואם נתלבנו
לאחר שיעור אורכן יברך .עכת"ד.
וכן ראיתי בתשובות והנהגות ח"ב )סי' כב(
שהביא להגרי"ח זוננפלד בשו"ת שלמת
חיים הנזכר הסובר שיש להכשירן ,וכתב ע"ד,
דצ"ע טובא לומר בזה רובו ככולו ,ויש להכשיר
רק כשנראה כולו שחור ,אף שבעיון פה ושם
חסר שחרות ,אבל כשניכר היטב בבירור שאינו
שחור ,תמוה להקל ברובו .ומ"מ בודאי
שלכתחילה ראוי להחמיר בכולו ממש ,ורק
בדיעבד יש להקל כשנראה כולו שחור כאמור.
וכן מקובלנו בשם הגאון בעל הקהילות יעקב
זצוק"ל ,שיש להקפיד מאד שיהיו הרצועות
שחורות בכולן ממש .ע"כ .וע"ע בשו"ת ארץ
צבי )סי' קו( שכתב וז"ל :ואיך שיהיה כיון דמצינו
בכמה מקומות דל"א רו"כ ,א"א להקל מעצמינו
במידי דאורייתא ,והוי ספד"א ולחומרא .עכ"ל.
ג .והיה מקום להטעים לענ"ד הטעם דלא מהני
דין רובו ככולו כשנשחקה הרצועה במיעוטה,
דהנה במק"א הוכחתי בארוכה דגדר מצות
תפילין היינו שיהיו התפילין מונחים עליו ,ולא
בעצם מעשה הקשירה .כלומר ,שאין המצוה
במעשה ההנחה אלא במה שהתפילין מונחים
עליו] .וכ"נ דעת מרן זצוק"ל בספרו טהרת הבית
ח"ב )עמוד ריב( ,שהעלה להתיר בפשיטות לאדם
חולה ,שאשתו תניח לו התפילין והוא יברך ע"ז.
ומוכח שאין המצוה אלא במה שמונחים עליו
ותו לא .שהרי ד"ז תלוי בחקירה זו ,שאם
המצוה במה שמונחים עליו ,יצא יד"ח .אך אם
מעשה הקשירה הוא העיקר ,הרי קשרם מי
שאינו בר חיובא[ .והנה דין רובו ככולו הוא
דוקא בענינים התלויים בפעולת מעשה,
וכמבואר כ"ז בחידושי רבינו חיים הלוי )פ"ג
מביאת מקדש הכ"א ד"ה והנה( ,שהכלל של רובו ככולו
סא
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שנשחק ברוחב הרצועה במקום שהוא יתר על
השיעור הדרוש ,דאילו בתוך השיעור הדרוש
אין לדון בזה רובו ככולו לכתחילה וכדלעיל
אות ג.
העולה להלכה:
יש להקפיד שיהיו רצועות התפילין שחורות
בתכלית השחרות) .ומ"מ כל שהוא שחור באופן

דהוא לעיכובא ,ודין הבתים כדין הרצועות.
וא"כ ,גם בזה יש לחוש לכתחי' להשיטות דס"ל
דאין לדון בזה דין רו"כ וכאמור .ואולם ,לדעת
הש"ע דאינו לעיכובא ודאי דיש להקל ברובו,
וכמ"ש באשל אברהם מבוטשאטש )מהדו"ק לסי'
לב( ובמקדש מעט )סי' לג ס"ק י( שבאופן שנתלבן
מעט אמרי' רו"כ בבתים] .וע"ע בשו"ת יבי"א
ח"ז )חאו"ח סי' ז אות ו( ,שהשיג ע"ד הבא"ח )פר' חיי
שרה אות י( ,שכתב ,דהלכה למשה מסיני שבין
הבתים ובין הרצועות צריכות להיות שחורות.
דבמחכ"ת אינו מדוייק ,כי הבתים אינם צריכות
להיות שחורות ,וכמבואר במנחות )לה (.ובתוס'
שם ,וברמב"ם )פ"ג מהל' תפלין הלכה יד( .ועיין מ"ש
הרמ"א בהגה )סי' לג ס"ד( ,ובדברי המשנה ברורה
בביאור הלכה שם בד"ה ומיהו בדיעבד כשר[.
והנה הגם שהארכנו עד עתה בנשחקו הרצועות
במשך אורכן ,מ"מ ,דע ,שכן הוא ג"כ
בנשחקה הרצועה ברוחבה .ועי' בשו"ת אור
לציון ח"ב )פרק מד אות לט( ,שהכשיר כאשר רוב
רוחב הרצועה שחור .וציין להמהרש"ג
והשלמת חיים הנ"ל ,דס"ל דאמרינן לענין
השחרות רובו ככולו] .ובלבד שלא יהא מקום
שהוא לבן לגמרי אם אין שיעור רצועה עד
המקום ההוא ,שאם במקום אחד לבן לגמרי,
נחשבת הרצועה כנפסקה[ .ע"כ .ואולם,
להנתבאר לעיל אין להקל בזה אלא באופן

שבנ"א קוראים לו שחור  -כשר .כמבואר במשנ"ב סי' לג ס"ק
יט ,ובביאוה"ל שם ד"ה הרצועות שחורות( .ויש להקפיד

בזה שישאר בשחרותו הן בתוך השיעור
המינימלי באורך ורוחב הרצועה ,והן במקום
שהוא תוספת על השיעור הדרוש .ואם נשחק
ודהה מעט )ואין באפשרותו להשחירם מיד( ,אזי דוקא
אם נשחק במקום שהוא יותר על השיעור
הדרוש ,בדיעבד יש להקל בזה ולומר דהתוספת
על השיעור כמאן דליתא וכשר ,אך בתוך
שיעורו אין להקל בזה.
וכ"ז דוקא כשנראה הלובן שברצועה באופן
בולט וברור ,אך כאשר אינו הלבין ממש,
אלא נעשה בו כעין נקודות וסדקים לבנים ,כיון
שבאופן כללי נראה שחור ,הרי זה כשר) .מלבד
דעת רבינו הקה"י שיש להקפיד גם ע"ז(.
ויש להשתדל בזה גם גבי בבתים שיהיה כל
הבית כולו שחור .ומ"מ יש להקל בבתים
יותר מן הרצועות ,ולפיכך אם נשחק מעט מן
הבית ,יש לסמוך בזה כשרובו קיים.

זכויות הלימוד בקובץ מוקדשים לעילוי נשמת

שרלו )שרל( בן ריקה סעדון ז"ל
ורעייתו

פלילה בת מיסה סעדון ע"ה
ת.נ.צ.ב.ה.
סח
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טז ¶

ה"ה ישראל אלול יצ"ו
ישיבת פורת יוסף-גאולה

בדין גלגול סיגריה ביו"ט
א .איתא בגמ' ביצה )דף לב ע"ב( ,תני בר קפרא
שישה דברים נאמרו בפתילה שלוש להחמיר
ושלוש להקל ,להחמיר–אין גודלין את
הפתילה ביו"ט וכו' .וכן פסק הרי"ף .וכ"כ
בשיטת ריב"ב )על הרי"ף( ,והוסיף לבאר בלשון
הגמ' שכתוב "לכתחילה" ,היינו שאסור לגדול
את הפתילה ביו"ט עצמו ,אולם אם מערב יו"ט
גדל את הפתילה וביו"ט רואה שנפתחה לו קצת,
מותר לו לסדר את הפתילה ביו"ט ,אבל להכין
ביו"ט עצמו אסור .וזו היא כוונת הגמ' בהמשך
דבריה "שלוש דברים להקל ,ממעכין את
הפתילה" ,פירוש ,שמתקן את הפתילה קצת,
אבל להכין פתילה חדשה ביו"ט אסור .ובלשון
הגמ' "לכתחילה" שהכוונה שאסור להכין
מתחילה ביו"ט פתילה אבל לתקן את הפתילה
שהוכנה מערב יו"ט ונהרסה קצת ביו"ט מותר,
ע"כ .וכ"פ הרא"ש וכ"ה בקיצורי פסקי הרא"ש
)לר"י בן הרא"ש( ,וכ"פ הרמב"ם )הלכות יו"ט פרק ד
הלכה ז( ,וכן הובא ג"כ בתוספתא )פרק ג הלכה יד(
"ואין עושין אותה מתחילה" .משמע כמו
שפירש בשיטת ריב"ב לעיל ,שאין גודלין
פתילה ביו"ט לכתחילה היינו ,שאין מכינים
אותה ביו"ט אבל לתקן מותר ,ולא כמו שבד"כ
הכוונה שלכתחילה אסור אולם בדיעבד מותר.
וכ"ה בירושלמי )פ"ד ה"ד( .וכ"פ בטור ובש"ע )סי'
תקיד ס"ג(.

או מטעם אחר .הנה במאירי כתב ,אין גודלין
את הפתילה לכתחילה ביו"ט ,פירוש משום
שכששוזר אותה "עביד כלי" .ע"כ .משמע
שסובר שהטעם שאסור לגדול פתילה ביו"ט
הוא מהטעם של "מתקן מנא" .וכנראה שכך
סוברים כל הפוסקים ,משום שפתילה אינה
מאירה מצד עצמה ,אלא היא כלי שמכוחו
תידלק השלהבת ,וזה היתה דעתם בעצם איסור
גדילת הפתילה ביו"ט.
ג .ומעתה נהדר אנפין לנ"ד ,בדין גלגול סיגריה
ביו"ט .לפי האמור לעיל נראה לכאורה שיש
לאסור זאת ,משום שיש בזה "מתקן מנא" שיצר
כאן כלי לעישון .אולם כאשר עין המעיין תחזה
בב"י הנ"ל שכתב בשם רש"י "שגדילת הפתילה
אסורה ביו"ט שהפתילה היא כלי שעשויה
להדלקה" .עכ"ל .משמע שהאיסור הוא משום
מתקן מנא ,וכמ"ש במאירי .ואפשר לומר
שדווקא בפתילה אסרו משום מתקן מנא ,מכיוון
שהיא עשויה להדלקה שהפתילה היא כלי
המיועד להאיר ,משא"כ גבי סגריה שעשויה
ועומדת לשם שריפה ,דאין עליה שם כלי כלל.
ואין לומר שהפתילה ג"כ עומדת לשריפה שהרי
תולה בה את האור ,זה אינו ,לפי שאפי'
שהפתילה כן נשרפת ,אבל היא נועדה להאיר
ולא להישרף .ועוד ,שדעת כל אדם שהפתילה
תישאר לו כמה שיותר ואינו חפץ אלא בכילויה,
משא"כ סגריה שעומדת ומיוחדת לשריפה
שלולי שתישרף א"א להשתמש בה ,ומכיוון
שעומדת לשם שריפה אין עליה תורת כלי ,ולכן

ב .ועתה נבוא לבאר מה הטעם שאסור לגדול
פתילה ביו"ט ,האם הוא משום "מתקן מנא"
סט
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את והב בסופה
הערות ומשא ומתן בעניינים שונים ,כדרכה של תורה
אפילו אב ובנו ,הרב ותלמידו שעוסקין בתורה בשער אחד נעשין אויבים זה את זה ,ואינם
זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה ,שנאמר" :על כן יאמר בספר מלחמות ה' את
והב בסוּפה" )במדבר כא ,יד( ,אל תקרי בסוּפה אלה בסוֹפה .ופרש"י "מלחמה שעל ידי ספר,
אהבה יש בסופה" )קידושין ל.(:
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הרה"ג הרב אושרי אזולאי שליט"א
רב קהילת "חזון עובדיה"  -גבעת זאב

בורר אוכל מתוך אוכל
איתא בגמ' )שבת עד ,(.ת"ר היו לפניו מיני אוכלין
בורר ואוכל ,בורר ומניח ,ואם בירר חייב
חטאת .ובתוס' שם )ד"ה היו לפניו( כתבו ,היו לפניו
"שני" מיני אוכלין גרסינן ,וכן פירש ר"ח
דבאוכל מתוך אוכל שייכא ברירה ,שבורר אותו
שאינו חפץ לאכול מתוך אותו שרוצה לאכול,
דאותו שאינו חפץ בו חשיב פסולת לגבי אותו
שחפץ לאכול .וכן משמע בירושלמי דגרס
"הבורר אוכלים" וכו' .ע"ש .כלומר ,דשוה דין
ברירת אוכל מאוכל ,לברירת פסולת מאוכל.
וברש"י שם כתב ,היו לפניו מיני אוכלין גרסינן,
ולא גרסינן "שני" .ויש לחקור האם רש"י פליג
על התוספות בזה .דהנה בהמשך הגמ' גרסינן
היו לפניו "שני" מיני אוכלין ,וכאן רש"י לא
שינה הגירסא .ובפמ"ג )מש"ז ס"ק ב( כתב ,דצ"ע
לרש"י מדוע כאן הגמ' גרסא "שני" מיני אוכלין.
ע"ש .אמנם הפנ"י כתב דגם לקמן רש"י לא

גריס "שני" ,וביאר שם שכן צריך לומר ,דא"כ
לא תהיה מובנת קושיית הגמרא .וכתב שם
דהתוס' פליג על רש"י בזה .ע"ש .ויש לסייע
דבריו דגם הריטב"א ופסקי רי"ד לא גרסו
בהמשך 'שני' .וכן הב"ח מחק בהמשך הגמ' את
הגירסא ברי"ף )ד' לב( 'שני' ,אף שמתחלה גרס
זאת .ע"ש .אלא שנראה מלשון הריטב"א )שם(
דאין מח' בין רש"י לתוס' אלא רק בגירסא ,אבל
לדינא חד הוא ,שכתב וז"ל ,ולא גריס 'שני' מיני
אוכלים ,דהכא בבורר אוכל מתוך פסולת הוא
כדאיתא לקמן ,ולא בבורר אוכל מתוך אוכל.
וא"ת ואמאי קתני מיני אוכלים ,ליתני "היו לפניו
אוכלים" ,י"ל אורחא דתנא היא למנקט לישנא
דריבויא .ור"י ז"ל גורס 'שני' מיני אוכלים,
שבורר אחד מחבירו ,והא דקאמר לקמן בורר
אוכל מתוך פסולת ,המין שאינו רוצה לאכול
קרוי פסולת .וכן אמר בירושלמי )בפרקין הל' ב(,
עג
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שנשאר האוכל האחר אין כאן איסור ,דלא
אסרינן זה אלא בפסולת מתוך אוכל .ע"כ.
ולשונו קשה ,דבתחילה כתב "ואכל האוכל
שבירר" ומשמע דמה שבירר אכל מיד ,ואילו
בסו"ד כתב "דלא אסרינן זה אלא בפסולת מתוך
אוכל" ,ומשמע דמיירי שבורר האוכל שאינו
רוצה ,דאל"כ מהו שכתב דלא אסרינן זה אלא
בפסולת מתוך אוכל ,הרי גם בפסולת מתוך
אוכל כשבורר האוכל בודאי שרי ,אלא ודאי
דמיירי שבורר אוכל שאינו רוצה ואוכל ממה
שנשאר ,דזה אסור בפסולת מתוך אוכל .ונראה
דמכח זה הבינו המאמ"ר והבאו"ה ז"ל דכוונת
הרד"ע ז"ל במ"ש "דאם בירר אוכל מתוך
אוכל" ,דהיינו שבירר א' מהם והניח השני ואין
שום נ"מ איזה מהם בירר" ,ואכל האוכל

יוסף

שבירר" דקאמר ,ר"ל שאכל א' מהם דכל
האוכלים הללו נקראים עתה מבוררים ,והעיקר
שאכל א' מהם לאלתר .ומ"ש "אע"פ שנשאר
האוכל האחר" ,כלומר שא' מהם נשאר לאחר
זמן" ,אין כאן איסור דלא אסרינן זה אלא
בפסולת מתוך אוכל" ,דרק בפסולת ממש
המעורבת באוכל הוא דמחלקים בזה ,ולא בב'
מיני אוכלים ,זה הנ"ל בדברי הרד"ע כפי
שהבינוהו המאמ"ר והביאה"ל .שו"ר בילקו"י
)שבת ח"ג עמ' רעז בבאו'( דכתב ,דאולי יש ט"ס בר"ד
עראמה ,ובמקום לגרוס בדבריו "ואכל האוכל
שבירר" צ"ל "ואכל האוכל שנתברר" והיינו
מהאוכל שנשאר לפניו ,ולא ממה שבידו) .ומ"ש
לדחות שם בילקו"י מ"ש בקובץ לוית חן הוא פשוט

וברור ,וקשה להעמיס כן בדברי הרד"ע .ודו"ק(.

· סימן
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הרה"ג הרב אליהו ארז שליט"א
חבר בית דין "כתר משפט" הר נוף ירושלים

קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה

מא

מחלוקת הראשונים בדין "איבד יום אחד בספירה"  /דחיה לדברי שו"ת יצחק
ירנן  /קטן שהגיע לגיל י"ג שנים בתוך ימי הספירה  /מצות חינוך באדם גדול /
צירוף ס"ס נוסף בקטן

עמדתי ואתבונן מה דין ילד קטן שהגיע לגיל
י"ג שנים בתוך ימי הספירה ,האם רשאי
להמשיך לספור בברכה או דנימא שהימים
הראשונים שספר לא עלו לו ולכן אינו נחשב

"כתמימות" וימשיך לספור בלא ברכה .והנה כבר
כתב ע"ז מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בספריו
הבהירים יבי"א ח"ג )חאו"ח סי' כח( ,וכן בחזון
עובדיה יום טוב .וגם בספר עין יצחק חלק ג'

מא א.ה .מאמר זה נשלח למערכת לפרסום בימי ספיה"ע ,ומחמת ההפסקה הקצרה בהוצאת הקובץ לא
היה סיפק בידינו להדפיסו ,ולכן הדפסנוהו כעת .וטוב מאוחר מאשר בכלל לא.
עז

בית

גליון לח | אלול תשע"ז | שנה ד

האריך בזה לחזק את שיטת אביו זצ"ל ,אולם
מאחר שראיתי כמה מרבני זמנינו שחיפשו לומר
איפכא מסתברא מדברי מרנן ורבנן הנ"ל ,וגם לא
הבינו את הדברים כדבעי ,ויש בדבריהם כמה
דברים תמוהים ,אמרתי אשנה פרק זה .וזה החלי
בעזרת ה' צורי.

יוסף

חמישים יום כל מ"ט תספור ,ואם לא ספר בלילה
אחת ונמצא שלא ספר נ' יום ,והכי נמי אם שכח
ולא מנה לילה אחת .ויש גאונים שאומרים הואיל
ובזה הזמן דרבנן הוא אין מקפידים אם שכח
לילה אחת לברך שאר לילות ,ואינו נראה לי
שבזמן בית המקדש קיים פטור ,היאך יברך
עכשיו ,ויהא טפל חמור מן העיקר ,ומוציא ברכה
לבטלה ,ויש סופרין בלא הזכרת השם היכא
דטעה להוציא עצמו מן הספק .עכ"ל .ובספר
האשכול )אלבק ח"ב עמוד  (94הביא את המחלוקת
הנ"ל ולא הכריע .ע"ש .הרי שהתוס' במגילה )כ(:
בשם בה"ג ,והאו"ז והריבב"ן והאורחות חיים
בשם מהר"ם והאשכול בשם י"א ,סוברים שאם
איבד יום בספירה אינו רשאי להמשיך לספור
בברכה.

מחלוקת הראשונים בדין "איבד
יום אחד בספירה"

א .ידוע בשערים המצויינים בהלכה מחלוקת
הראשונים האם ספירת כל לילה מצוה בפני
עצמה ,ומה שנאמר בתורה "תמימות" ,הכונה
לכל יום בנפרד ,שצריך לספור בתחילת הלילה.
וי"א שכל ימי הספירה הם מצוה אחת ,ודין
"תמימות" נאמר על כל הארבעים ותשעה ימים.
והנה התוס' מגילה )כ :בד"ה כל( הביאו את דברי
בה"ג ,ושוב כתבו" :אבל אם שכח לילה ויום לא
ימנה עוד בברכה דבעינן תמימות וליכא" מב .וכ"כ
האו"ז ח"א )הלכות ספיה"ע סי' שכט( שהדעת מכרעת
דהיכא שחיסר יום אחד דאינו מברך אח"כ ,דהא
אין כאן חמשים יום ואין כאן תמימות אבל
ספירה בלא ברכה סופר ולית לן בה .ע"כ .וכן
הביא האורחות חיים )הלכות ספיה"ע אות ה( בשם י"א
שכדי להוציא עצמו מן המחלוקת סופר בלא
ברכה ,ושכן דעת המהר"ם מרוטנבורג] .איברא
שבמהר"ם שלפנינו פסק כהתוס' שחולק על בה"ג
ויובא להלן[ .וכן העלה רבי יהודה עניו בן בנימין
הרופא שהיה רבו של שבוה"ל )בפסחים סח (.וז"ל:
ויש גאונים שאומרים אם טעה ולא ספר בלילה
לא יספור ביום ,ולא יברך כלל אפי' בלילות
אחרות ,שאין תמימות .וכן נראה לי דכתיב תספרו

איברא שהתוס' במנחות
כתבו על דברי בה"ג הנ"ל ,שהוא תימה
גדולה ולא יתכן .ע"כ .וכעין זה כתב מהר"ם
מרוטנבורג )פראג סי' שב( .ע"ש .וגם הרא"ש )ערבי
פסחים ס"ס מא( כתב על דעת בה"ג ,ואין נראה לר"י,
דכל לילה ולילה מצוה בפני עצמה היא וכו' .ע"כ.
וכ"כ המאירי )שם דף קכא :בד"ה דין ספיה"ע( .ע"ש.
ותלמיד הרשב"א ובספר הזכרון שם ,כתבו כן
בשם רב האי גאון .וגם הטור )בסי' תפט( כתב כן
משמו .והביאו האגור )סי' תתכו( .וכן פסקו כדעת
רב האי גאון העיטור ח"ב )דף קלז ,(.והאורחות
חיים )הלכות ספיה"ע אות ה( ,ובכלבו )סי' נה( .וכ"כ
האגודה שם )סי' כג( בשם ר"י .וכן מסיק רבנו
ירוחם )נתיב ה ח"ד דף מה ,(.וכן כתבו החינוך )סוף מ"ע
שו( ,והמכריע )בס"ס כט( ,והמחכים )עמוד ,(33
והמנהיג )הלכות פסח סוף אות סד( ,והמאורות בפסחים
)סו .בד"ה זכר למקדש(

מב ומלשון התוס' מוכח שכן דעתם ,ודלא כמו שאכתוב לקמן בשם התוס' במנחות .וכבר כתב בספר יד
מלאכי )בכללי התוס' אות כ( שאין להקשות מדברי התוס' במסכתות שונות ,כיון שהם שייכים למחברים
שונים.
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ה .ילד קטן שהגדיל בתוך ימי הספירה ,אינו
רשאי להמשיך לספור בברכה ,מכיון שהימים
הראשונים לא עלו לו ,ונחשב כאדם שעשה מצוה
כאשר לא היה מצווה ,שצריך לחזור ולקיים את
המצוה שנית .ולכן אין כאן "תמימות" וימשיך
לספור בשאר הימים בלא ברכה .וכן הורה מרן
רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל )בשנת תשס"ב( לנכדו.

יוסף

ו .מצות חינוך מסתיימת לגמרי בגיל י"ג שנים
אפי' אם אין ידוע אם הביא שתי שערות .ולאחר
גיל י"ג שנה אין האבא מצווה על מצות חינוך,
ולכן אומר בלי שם ומלכות" :ברוך שפטרני
מעונשו של זה" .אולם אם רואה שבנו אינו הולך
בדרך התורה ,חייב להוכיחו ,שאדם נתפס על בני
ביתו שלא הוכיחם )שבת נה.(:

להתחבר למרן בכל מקום
ובכל זמן!

ערוץ מרן

שיעורי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א
ברצף 24 ,שעות ביממה!

079-916-5000
www.moreshet-maran.com
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יוסף

לקח טוב
מאמרי חיזוק וענייני מוסרמו
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שיחה ממרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל שליט"א
בענין היסורין
בגמ' ברכות )ה (.אמרו ,כל שהקב"ה חפץ בו
מדכאו ביסורין ,שנאמר )ישעיה( וה' חפץ
דכאו החלי ,יכול אפי' קיבלם באהבה ,תלמוד
לומר אם תשים אשם נפשו .מה קרבן אשם
לדעת ,אף יסורין לדעת .ואם קיבלם באהבה מה
שכרו ,יראה זרע יאריך ימים ,ותלמודו מתקיים
בידו ,שנאמר ,וחפץ ה' בידו יצלח .ע"כ .נמצא
שהיסורין הבאים על האדם הם לטובתו ,כדי
לזככו ולהרבות שכרו לעולם הבא .וכבר נאמר
בתורה )דברים ד( מן השמים השמיעך את קולו
ליסרך ,וכותב בעל האור החיים הקדוש ,כי יש
סבורים שיסורין הבאים על האדם אינם טובה
לאדם ,ולא היא ,כי היסורין מזככין את האדם
וכמעט אי אפשר בלי זה .וידוע כי רבן יוחנן בן
זכאי בכה לפני פטירתו )ברכות כח (:ולשאלת
תלמידיו למה הוא בוכה השיב :כי ב' דרכים
לפני הגיהנם והגן עדן ,ואיך לא אבכה? וכבר
עמדו המפרשים ,כיצד זה גברא רבה כר' יוחנן
חושש שילך לגיהנם? וביארו ,שחשש
שיעבירוהו דרך הגיהנם ,כדי לזככו.
ונאמר בקהלת )פרק ד( :ושבח אני את המתים
שכבר מתו .ולכאורה כשאומר המתים
ודאי שכבר מתו ,א"כ למה צריך לכפול שכבר
מתו .אלא יש בני אדם המדוכאים ביסורין כל

כך ,שהם מחכים למות הגואל ,ואלו הם המתים
שעודם בחיים ,אבל הם מרגישים שהם "כבר
מתו" ,ועם כל זה עד זיבולא בתרייתא לא בעטו
ביסורין ועמדו במבחן גדול כזה שלא להרהר
אחר מדותיו ית' ,לזה אומר ושבח אני את
המתים" ,שכבר מתו" ,והגיעו אל חוף מבטחים.
ולכן אמרו "אשרי מי שיסורין באין עליו".
ונודע מה שמסופר על הגאון רבי נחום
מהורודנה ,שלא היה כמוהו שידע את
סוד הסבל ,לא רק נעוריו בלבד היו שרשרת
אחת של יסורים ומכאובים ,ולא בכאב העניות
בלבד כאב ,אלא גם מלאך המות היה אורח
תדיר בביתו ,ושבעה עשר בנים לקח חטף ממנו,
וידע לקבל יסורין באהבה .הוא היה אומר:
האיש המאמין חייב לקבל באהבה את כל
היסורין והצרות הבאים עליו ,אך יבקש מאתו
יתברך כי לא יוסיף הכותו ,פן לא יעמוד בנסיון
מעוצם רעה ויגון .וזה מה שביקש דוד המלך
)תהלים כה ,יז( "צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי
הוציאני" ,אכן הצרות שבאו עלי הרחיבו את
לבבי ,כי סי' הוא שמתקיים בי "ואת אשר יאהב
ה' יוכיח" ,אך בכל זאת אבקש :וממצוקותי
הוציאני ,שמרני לבל אבוא עוד לידי כך .פעם
בשעת חוליו נכנסו אליו כמה מחכמי עירו

מו ניתן לשלוח שיחות מרבנים שונים למדור זה .הזכות שמורה בידי המערכת לפרסם את
המאמרים שהיא רואה לנכון.
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לבקרו ,א"ל אחד החכמים ,מצינו בגמ' ברכות
)ה (:שרבי יוחנן כשבאו עליו יסורין אמר לא הן
ולא שכרן ,והלכו ממנו ,אף אתה עשה כן .א"ל,
אמשול משל למה הדבר דומה :פעם אחת
ביקש שר המשפטים לבקר באיזה מדינה לראות
את מנהגיהן .וקרה מקרה שבאותה עת לא היה
בבית הסוהר אף אסיר אחד .נתיירא המושל
וחשש שיתלו החסרון בו שלוקח שוחד
לשחררן ,וביקש מעני שבשוק שיאות לישב
בבית הסוהר לאיזה ימים ,ויקבל שכר מושלם.
וכן עשה .לימים ,נתפס אותו עני למלכות ,ויצא
דינו לחבוש בבית הסוהר ,סירב העני ואמר,
הפעם לא הן ולא שכרן .אמר לו הממונה טיפש
שכמוך ,בעבר היית נקי מפשע ,והיתה הברירה
בידך להכנס לבית הסוהר או לילך חופשי ,אבל
עתה נשפטת על עון בכפך ושב תשב .והנמשל
רבי יוחנן ניתנו לו היסורין כדי שיזכה בשכרן
לחיי העולם הבא ,ולפיכך יכל לומר לא הן ולא
שכרן ,אבל אנו איך נעיז פנינו לומר ליסורין
הבאים עלינו כעונש על עוונותינו לא הן ולא
שכרן? די לנו שעשה עמנו הקב"ה חסד גדול
למחוק ע"י כך שטרי חובותינו ,שלא תכרת
נפשנו מארץ החיים.
ובמה שסיים בפסוק הנ"ל )קהלת ד ,ב(" :ושבח
אני את המתים שכבר מתו ,מן החיים
אשר המה חיים עדנה" ,היינו השבח המגיע
לאותו נפטר הוא בא מן החיים שחי ועמד
בנסיון של היסורין הקשים .וגם שראוי לשבחו
כתוצאה מן החיים ,אשר הם חיים עודנה ,אלו
בנים וחתנים ,ההולכים בדרך התורה והמצוות.
וכבר אמרו בתענית )ה (:אמר ר' יוחנן ,יעקב
אבינו לא מת ,אמר ליה רב נחמן לרב יצחק ,וכי
בכדי ספדו ספדניה וחנטו חנטיא ,אמר ליה
מקרא אני דורש )ירמיה ל( ואתה אל תירא עבדי
יעקב וכו' כי הנני מושיעך מרחוק ,ואת זרעך

יוסף

מארץ שבים ,מקיש הוא לזרעו ,מה זרעו בחיים
אף הוא בחיים .ופירש התורה תמימה על פי מה
שאמרו בגמ' בבא בתרא )קטז (.דלכן לא נאמר
בדוד מיתה מפני שהניח בן כמותו ,והביעו זאת
חז"ל בלשון מליצית :יעקב אבינו לא מת.
ודו"ק] .וידוע המעשה על הכתב סופר ,שכאשר
דרש בישיבה בפעם הראשונה ובאו ובישרו
לאביו ,שהיה שוכב אז על ערש דווי ,נענה
החתם סופר ואמר :כמה דמעות הורדתי
בתפלתי להשי"ת שיתן לי בן תלמיד חכם[.
והנה כאשר באים על האדם יסורין ,העצה
היעוצה לקבלם באהבה לכפרת עוונותיו
ולזיכוך נפשו ,ויעסוק בתורה ויסיח דעתו
מהיסורין ,כמ"ש בגמ' ברכות )ה (.אמר ר"ל ,כל
העוסק בתורה יסורין בדילין ממנו ,שנאמר ובני
רשף יגביהו עוף ,ואין עוף אלא תורה ,שנאמר
התעיף עיניך בו ואיננו .ומלבד שימנע עצמו
מלקבל יסורין ע"י קבלת עול תורה ,גם כאשר
אלה כבר באו עליו ,יכול לעמוד בהם ותחי
נפשו ע"י עסק התורה הקדושה ,כי "לולי תורתך
שעשועי אז אבדתי בעניי" .ובאמת ,אותו עם
ישראל למוד הסבל הפוגרומים והרדיפות ,אותו
עם שירמיה הנביא היטיב להגדירו "עם שרידי
חרב" ,בעת ובעונה אחת הוא גם "עם מדושני
עונג" ,כאשר על אף הצרות והיסורין החזיקו
מעמד ע"י התוה"ק ,ואותו יהודי נרדף ,האבל,
הוא אותו יהודי מדושן עונג ,כי פקודי ה' ישרים
משמחי לב ,ותורת ה' תמימה משיבת נפש .היא
המרגוע לנפש.
ובזה נבין אשר מצינו ברבי יוחנן ,שאמרו בגמ'
ברכות )ה (:שהיו לו עשרה בנים ומתו,
והיה מנחם אחרים בעצם בנו הקטן "דין גרמא
דעשיראה ביר" ,כוחות נפש עצומים לעמוד
בניסיון כזה ולנחם אחרים .ואותו ר' יוחנן כאשר
נפטר ר"ל ,שעמו למד בחברותא מקשה ומתרץ
פט
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וגובתאי דכוחלא בהדי פלינתא דאתיא למחר".
וביקשה שישלחו לה מסרק ,והוא צריך ביאור.
רש"י פירש שהוא לעוגמת נפש אמרה כן ,אולם
אפשר לומר שבאה לרמוז אתם החיים בעולם
הזה יש לכם רכוש גדול של החיים ,היא כבר
איבדה את העולם הזה ואפי' דבר פעוט של

יוסף

מסרק וכו' אינה יכולה עוד .והדבר מחייב את
החיים לניצול החיים ולשבח לבורא על המתנה
הנפלאה .ולכן אצל יונה הנביא מצינו שביקש
מהם שישליכו אותו לים ,ולא שהוא יזרוק
עצמו ,שע"י כך יהיו לו עוד כמה דקות של
חיים ,כל נשימה ונשימה...

· סימן

כ¶

הרה"ג הרב שמואל רבינוביץ שליט"א
רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

תורתינו הקדושה תורת חסד היא  -כאיש אחד בלב אחד

שעת חניה מלוכדת כמו שהיתה לעם ישראל
למרגלות הר סיני צוינה מאד בפי חכמינו
ז"ל ,כמו שאמרו על הפסוק" :ויחן שם ישראל"
]שמות יט ,ב[ שנאמר בלשון יחיד .ללמדנו
שבאותה שעה עמדו כאיש אחד בלב אחד.
מעמד זה נחרט בדברי ימי האומה כשעת שיא
של ליכוד לבבות ואחוות אחים אמיתית.
על חניה היסטורית זו משבחים אנו את הקב"ה
ב"הגדה של פסח" באומרנו" :אילו קרבנו
לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה-דיינו!"
תמהו המפרשים :מה בצע בקירבה לפני הר
סיני ,אם אין מתן התורה עמה? מה ערך להר
סיני אם אין התורה ניתנת עליו? והשיבו

המפרשים שאמנם כל היציאה ממצרים היתה
לצורך המטרה הנשגבת של קבלת התורה בסיני,
אלא שגם המצב המופלא שאליו העפילו
ישראל בבואם למדבר סיני ,כאשר חנו שם
באחדות גמורה "כאיש אחד בלב אחד" ,אף
היא היתה דרגה גבוהה כל כך ,שגם עליה
כשלעצמה ראוי להלל את הקב"ה ,ולומר
עליה" :דיינו"מז.
האחדות הנפלאה הזו ששימשה כהכנה למתן
תורה יש בה לתת הסבר ,על המובא
בגמרא )בבא מציעא פה (:אודות התנא רבי חייא,
שבשעתו פעל ועשה גדולות ונצורות לבל
תשתכח תורה מישראל .בראותו את העזובה

מז א.ה .ולכאורה אפשר לומר תירוץ נוסף לשאלה זו ,שכידוע הר סיני מסמל על הענווה ,שהרי בחר
בו הקב"ה לתת עליו את התורה מחמת ענוותנותו ,וזה שאומרים אנו "אילו קרבנו לפני הר סיני"
דהיינו שהיה מלמד אותנו את מידת הענוה ,אע"פ ש"ולא נתן לנו את התורה  -דיינו!" ,שאין התורה
מתקיימת אלא במי שמנמיך את עצמו ,כאותם המים שהולכים למקום נמוך )ראה בגמ' תענית דף ז.(.
צב
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מובנת השייכות של פרט זה למעשיו של רבי
חייא שלא תשתכח תורה? מדוע מצאו חז"ל
לנכון להוסיף פרט זה ,שנראה לכאורה כשולי,
כאשר הם באים לבאר את טירחתו של רבי חייא
בהרבצת תורה?
אלא שחלוקת הבשר ליתומים לא היתה פרט
צדדי במעשיו של רבי חייא ,אלא חלק
מרכזי ממעשיו ,שהשתלב במאמציו לבל
תשתכח תורה מישראל .ידע רבי חייא שבשביל
לייסד תורה יש להקדיש מאמצים לא רק
בכתיבת החומשים בתכלית הקדושה והטוהר,
אלא גם לעשות מעשי הטבה וחסד .באשר אלו
הינם מרכיב עיקרי בבנין התורה לא פחות
מלימוד ועיסוק בה .על כן פרט זה לא נעדר
ממעשיו ,וחז"ל מצאו לנכון להעמידנו
על כך במסגרת תיאור מעשיו הגדולים.
מכאן מובן שבבוא ישראל לקבל את התורה
בסיני ,תנאי הכרחי מוקדם היה שיבטלו
מביניהם את כל המחיצות המפרידות בין איש
לרעהו .רק על רקע זה יכולה היתה התורה
להינתן וכך להתקיים.
בעומדנו ערב מתן תורהמט נדאג לחזק את
התורה בישראל ולא לשכוח כי
בסיסה היא תורת חסד .כדברי חז"ל )סוטה יד(.
דרש ר' שלמאי תורה תחילתה גמילות חסדים
וסופה גמילות חסדים .תחילתה גמילות חסדים
דכתיב )בראשית ג ,כא( :ויעש ה' אלוקים לאדם

שבתחום החינוך התורני ,החליט להתגייס כולו
להרבצת תורה אצל תינוקות של בית רבן .חז"ל
תיארו בהרחבה שהיה זורע פשתן ,ממנו היה
קולע חוטים ואורג רשתות ,שבהן היה צד
צבאים .את הצבאים היה שוחט כהלכה ,כשאת
בשרם חילק ליתומים ,ואת עורותיהם עיבד
לקלף שעל גביו נכתבו חמישה חומשי התורה,
ובהם היה מלמד את ילדי ישראל תורה.
הסיפור בכללותו מלמדנו ,מה רבה הטרחה
שהיה רבי חייא מוכן להשקיע ,ובלבד
שהתורה בישראל תתייסד מלכתחילה על אדני
הקודש אצל תינוקות של רבן שהם טהורים ,כדי
שבמשנתם לא יהיה דופי.
מאותו מעשה עולה שרבי חייא מוכן היה
להקדיש מאמצים רבים כדי שאותם
חומשים ייכתבו בקדושה על ידו ,באשר
שהאמין שרק הלימוד בתורה הכתובה במירב
הטוהר היא העשויה להבטיח את המשך
מסירת התורה שמסיני.
אולם פרט אחד באותו סיפור נראה בעינינו
כתמוה! מה פשר הפרט שסוּפר בגמרא
שאת הבשר היה מאכיל ליתומים? לפי ההלכה
עורות כשרים לכתיבת סת"ם גם אם לא נשחטו
הבהמות כהלכהמח .ובכלל ,איזה צורך יש לציין
שנשחטו הצבאים כדין שניתן היה להשתמש
בבשרם לאכילה? אמנם יפה עשה רבי חייא
שחילק בשר זה בין הנצרכים ,אולם לכאורה לא

מח א.ה .ראה בש"ע )סי' לב סעיף לז(.
מט א.ה .המאמר נשלח לבקשת המערכת כדי לפרסמו בגליון סיון ,אך מחמת ההפסקה נאלצנו
להדפיסו רק כעת.
צג
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ולאשתו כתנות עור וילבישם ,וסופה גמילות
חסדים דכתיב )דברים לב ,ו(" :ויקבור אותו בגיא".
ע"כ .וכך נאמר במדרש לקח טוב" :למה
קוראים ספר רות בעצרת בזמן תורה? לפי
שהמגילה זו כולה חסד והתורה כולה חסד

יוסף

שנאמר "ותורת חסד על לשונה".
שלוחה בזה ברכות ממקום הקודש והמקדש -
הכותל המערבי ,המקום שמאחד
ומלכד את כולנו" :יהי רצון שיקוים בנו עץ
חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר".

חדש!

מהיום לא צריך מוקד מבחנים ,כדי
להיבחן על ספריו של מרן.
בשורה משמחת למאות לומדי "הלימוד היומי בתורת
מרן" ולמצטרפים חדשים :מהיום מי שאין באזור מגוריו
מוקד מבחנים ,יכול להיבחן בקלות ב 3פעולות קטנות!
 .1מחייגים לערוץ מרן במספר079-916-5000 :
 .2נכנסים לשלוחה  - 92שלוחת הלימוד היומי.
 .3מזמינים את המבחן ישירות לפקס או למייל שלכם!
לבירורים ולפתיחת מוקד מבחנים] 052-7156775 :בין השעות [15.00 - 13.30
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
צד
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דובב שפתי ישנים

J

תשובות מכתב יד רבותינו הקדמונים
שעדיין לא ראו את אור הדפוס ומתפרסמים כאן לראשונה

· סימן
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כמה סימנים מתוך שו"ת קבוצת כסף כת"י
להג"ר מרדכי שמואל גירונדי זצ"ל
רבה של פאדובה
משא ומתן עם כמה מחכמי דורו:
ר' אברהם ריגייו ,ר' דוד זכות ממודינא ואביו ר' מזל טוב מודינא זלה"ה,
בדין ש"ץ כהן איך ינהג בנשיאת כפיים ,והאם כדאי לקרֹא לכהן אחר והמסתעף.

נערך ע"י :הרה"ג הרב אסף רביב

שליט"א

נ

יו"ר מכון "האיר ממזרח"  -להוצאת כתבי יד וספרי חכמי המזרח
רב מושב "תלמים"

מבוא:
אנו מתכבדים להגיש בפני ציבור הלומדים היקרים כמה תשובות נוספות
מפרי עיטם של חכמי איטליה לפני כמאתיים שנים ,הרבנים ר' מרדכי
שמואל גירונדי אב"ד פאדובה ,ר' אברהם ריגייו אב"ד גוריציאה ,וכן ר' דוד
זכות ממודינא ואביו ר' מזל טוב מודינא.

על אודות ר' מרדכי שמואלי גירונדי הארכנו כבר בגליון חודש טבת האחרון.
כאן ניתן מעט פרטים על שאר החכמים שנזכרו.

נ א.ה .ההערות למדור זה נכתבו ע"י הרה"ג הרב אסף רביב שליט"א ,עורך המדור .הערות
המתחילות ב"א.ה) ".אמר העורך( ,הינם מאת העורך.
מקורות בתוך הדברים המובאים בסוגריים עגולות נכתבו ע"י רבינו זלה"ה ,לבד מאלו שנכתבו
בסוגריים מרובעות בתוך התשובה ,שנוספו ע"י עורך המדור וכן ע"י חבר המכון הרה"ג ר'
מאיר סילהוב יצ"ו.
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הגאון המקובל האלהי מהר"ר אברהם חי ב"ר עזריאל ריגייו זלה"ה.
נולד בעיר פירארא בשנת תקט"ו .בנערותו למד לפני הגאון רבינו יצחק

לאמפרונטי בעל פחד יצחק ,בישיבתו המפורסמת בעיר פירארה ,ולפני
בנו הרב הגדול הרופא המובהק ר' שלמה לאמפרונטי .בהיות אביו ר' עזריאל זקן
ותש כח ,וקצרה ידו לכלכלו ,התפרנס ר' אברהם מעסק מלמדות לנערים
קטנים ,ולימד את בני הגבירים הדרים בכפרים בצפון איטליה כמה שנים,
ובעתות הפנאי היה כורך ספרים להמציא לו רוחה לקנות ספרים לעצמו.
עם נ שואיו לבת הרב החסיד הגדול ר' אברהם מורפורגו מגראדיסקא ,קראו לו
נכבדי גוריציאה להיות מורה בבית התלמוד תורה אשר יסדו ,ובבואו ללמד
שם בא גם ללמוד לפני הר"ר משה חפץ האב"ד בק"ק הנ"ל ,וישרתהו כעשר
שנים .במות רבו המובהק נתנו נכבדי העיר את עיניהם בהרב ר' אברהם ויאמרו
למנותו לרב ואב"ד במקום רבו ,אך ענותנותו הרבתהו ,ויען להם כי איננו יודע
בעצמו אם ראוי הוא להוראה .ועל כן ,אם רצונם בו ,יפנה אל הרב ר' יהודה חי
מלאווידא אב"ד דק"ק פירארא עיר מולדתו ,לעמוד לפניו למען אשר ינסהו
בשאלות ובהלכה .וכאשר בחנהו ונסהו הרב ר' יהודה מלאווידא וסמך ידיו עליו,
קבל עליו עול הרבנות ויהי לאב"ד ור"מ בגוריציאה בערך בשנת תקנ"ו ,ושמו
יצא לתהלה בכל ארץ איטאליא ואשכנז ,וגדולי הרבנים בדורו ובתוכם הרב ר'
מרדכי בנעט פנו אליו בשאלותיהם עד יום מותו ,ביום שבת קודש ,העשירי
לחדש טבת שנת תר"ו ,והוא חי כבן תשעים שנה.
הרב היה איש אמת ,לא נשא פנים בהלכה ,וכאשר חיבר בנו ר' יצחק שמואל
ריגייו ספר להתיר את הגילוח בחול המועד בשם "מאמר התגלחת" ,כתב
הרב ספר "תגלחת המאמר" נגד פסק זה של בנו ,ובו האריך להוכיח כי בנו שגה
ואין הלכה כמותו כלל ,ואין לשמוע לדבריו.
ר' א ברהם ריגייו חיבר חיבור גדול מאוד ,שנשאר כולו בכתב יד ,ובספר אור
החיים )מיכל( תיאר אותו בפרטות:

הרב הגדול הזה חבר ספר גדול "אשל אברהם" יסודו על המשנה המחלקת את
ימי האדם לפי עסקיו ומעשיו :בחלק הא' הנקרא "בן חמש למקרא",
מפרש תחלה כללי דקדוק לשון הקודש ואח"כ מציע הבנת כל המקרא פסקא
פסקא וקצור כל פרשה ופרשה בלשון צח וקל להבין לגמור בכל שבוע ושבוע
את אשר ילמוד מן התורה הנביאים והכתובים .בחלק הב' "בן עשר למשנה"
מבאר כל כללי המשנה .החלק הג' הנקרא "בן שלש עשרה למצות" ,בולל תרי"ג
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מצות ובאורם וטעמיהן על דרך הפשט והמוסר ולהלכה .וחבר אליו קונטרס
"משמרת הבתים"  -סדר מצות ומניות לבית אהרן ,לבית הלוי ,ולבית ישראל.
החלק הד' "בן חמש עשרה לתלמוד" ,כולל כל סמני התלמוד ההלכות,
המימרות ,של התנאים והאמוראים והערות בדרכי המוסר והסדר המדיני.
החלק הה' "בן שמונה עשרה לחופה" ,כולל גימטריאות .ונוטריקון ופירוש
מסורת ורמזים .החלק הו' "בן עשרים לרדוף" מפרש סוגיות חמורות מן
התלמוד ודיני שחיטה ובדיקה בדרך שו"ת וחדושי דינים .החלק הז' "בן שלשים
לכח" ,מפרש מאמרים תמוהים לחז"ל מהתלמודים בבלי וירושלמי ,תוספתא,
ספרא ,וספרי ,ומליצות חכז"ל במדרשים ובזֹהר ועם זה פסקים שכתב להלכה
ולמעשה .החלק הח' "בן ארבעים לבינה" ,יבאר ארבעים וחמישה כללי אמונת
היחוד ,שעל-כן נקרא החלק הזה "סדר היהוד ואמונת ישראל" .החלק הט' "בן
חמשים לעצה" ,קצור יפה מספר הזֹהר .החלק הי' "בן ששים לזקנה" ,מפרש
סדר ל"ב נתיבות חכמה ,בחכמת הקבלה .החלק הי"א "בן שבעים לשיבה" עמקי
סודות הקבלה .החלק הי"ב "בן שמונים לגבורה" המשך מסודות הקבלה.
ובחתימת הספר בחלק הי"ג "בן תשעים לשוח"  -סדר כוונות התפלה ,וכן
תפלות ובקשות לחגים ולמועדים וחידושים ומוכרים יפים ונכבדים .עוד נמצא
ממנו חבור "מזכרת הלמוד" ,חדושים והקדמות אשר חידש בעת למודו כ"י,
מוגה בבית מדרשו ,וגם היה מדקדק ופייטן גדול ועשה חבור משל ומליצה
אגרות ,הלצותנא ,חידות ,שירים וקינות במשקלים שונים ,ובנו ותלמידו הוא הרב
החכם המופלא בדורנו ר' יצחק שמואל ריגייו ,הנודע בשם יש"ר )מדברי הרב
ר' מש"ג ,ירושלים ח"א(.

מהר"ר דוד זכות מודינא.
הגאון רבי דוד זכות מודינא זצ"ל ,נולד באיטליה בסביבות שנת תקל"ח .אביו

היה הגאון רבי מזל טוב מודינא זצ"ל מתלמידיו הגדולים של הכהן הגדול
רבי ישמעאל הכהן ממודינא זצ"ל בע"ס זרע אמת ועוד ,ומראשי הרבנים
באיטליה בדורו ,ומחברי הסנהדרין בפאריס בשנת תקס"ו .גם בנו – ר' דוד ,היה
ברא כרעא דאבוה ,צדיק חסיד וירא אלקים ,תלמיד חכם מובהק שידיו רב לו
בנגלה ובנסתר ,עוסק בתורה לשמה ,ודרשן מופלא .עוד בצעירותו נשא דרושים
בקהלתו ,כאשר נמצאו בספרו כתב -יד) ,שממנו נדפסו כמה פרפראות בקובץ מקבציאל
כו'( ,ובראשו כתב" :קונטריס החידושים שטפחתי ורביתי בימי חרפי אנא זעירא
דמן חבריא ,דוד זכות בכמוהר"ר מזל טוב מודינא נר"ו לא ידעך אכי"ר .בשנת
התקע"ו ,ובשנת התקע"ז דרשתים ברוב עם הדרת מלך בס"ד" .גם הניף ידו

נא הלצות – מאמרים ,הקדמות וכו' בשפה מליצית.
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מצעירותו ועד זקנותו לחבר חיבורים רבים ,במכלול מקצועות התורה .וזאת
מלבד שהיה מרביץ תורה ,והרבה גבולו בתלמידים .היה אהוב על בני קהלתו,
ונכבד ונערץ בעיני כל בני עירו.
מקרוב ומרחוק הריצו אליו שאלות ,בליבון בעיות הזמן והשעה ,ועל הכל
השיב בגדולתו וחכמתו ,בלשון זכה וברורה.
כל ימיו עמד כתריס להגן על טוהר החינוך לילדי ישראל ,ונלחם בכל מיני
המחדשים והמתבוללים שקמו בימיו ,מלחמת תנופהנב ,ודיבר בהם דברים
כדורבנות ,ודחה ושלל דרכיהם בכל תוקף .חכם מחוכם היה ,בין בלימודים ובין
בחכמות ,וידען בפילוסופיה וברפואה .גם בשירה ידיו רב לו ,ונמצא לו שירים
רבים שחבר למאורעות מיוחדים ,או קינות לאבל ולעתות בצרה.
עד לפטירתו הנהיג ברבנות קהילתו בעיר מודינא ,והיה משען ותומך לכל עירו,
שאהבוהו אהבת-נפש ,וכולם תלמידיו היו בחכמה ובמידות .עם פטירתו
ביום כט באייר תרכ"ה ,קשרו הספדים וקינות עליו רבים וטובים מתלמידיו וצאן
מרעיתו .כבוד גדול עשו לו במותו ,וזכרו לא מש מקרבם כל ימי היותם.

נב מלחמה חזקה .ביטוי די מוכר בלשונות הפוסקים ,ומקורו בישעיה )פרק ל פסוק לב(.
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סימן רסח
ראובן שליח ציבור הוא מתפלל שחרית ר"ה הגדולה לרצה והיה רוצה להמתין עד שיבוא
ויוה"כ בבה"כ של ק"ק ספרדים ,והוא הכהן ,ואמרתי לו שאינו נכון משום טורח צבור,
כהן יחיד באותו בה"כ ,ובאו מעלת הפרנסים ואז התחיל רצה והגיע עד ברוך אתה ה' הטוב
ושאלו את פי האם מותר שישא את כפיו מאחר שמך וכו' ,וביני וביני כל העם מסתכלין זה את
שאין שם כהנים אחרים? והשיבותי להם דדינא זה ,ומתייעצים מה לעשות אם יכנס הכהן
יתיב בא"ח )סי' קכח( ]סעיף כ[ דאם הוא מובטח לבה"כ .ודעת איזה יחיד היתה שלא ישא את
שיחזור לתפילתו יוכל לישא את כפיו ,וכ"ש כפיו משום דכל כהן שלא עקר רגליו בעבודה
ממאי דכתבו אחרונים ,הביא דבריהם הרב מ"א שוב אינו עולה ]סי' קכח ס"ח[ ,ואני שתקתי לא
שם ]ס"ק לא[ ,דלדידן שמתפללים מתוך הסידור אמרתי כלום ,אלא קראתי לשמש בה"כ שהוא
מובטח דיחזור לתפילתו ,יע"ש באורך .עכ"פ לוי ,וציויתיו שיהיה הכיור וכנו מוכן בידו ליטול
השמעתים בדרך עצה טובה ,שמאחר דנמצאו ידי הכהן תכף שיכנס לבה"כ ,והזהרתיו שיאמר
שני אחים של זה הכהן וש"ץ בעיר ,ישלחו לו משמי שיעלה ויברך ברכת כהנים בלא שום
לקרוא את אחד מהם ,ובזה יצאו מידי כל חשש ,ונכנס ונטל ובירך .ואחר נשיאת כפיים
הספקות ,והוא לא יסע ממקומו כדפסקו מרן שאלו אותי מאיזה טעם הוריתי כן ,והוצאתי
להם ספר ש"ע א"ח שהיה לי אז בבה"כ עם
והמ"א הנ"ל שם .ושמעו לעצתי.
נג
ויהי היום זה ר"ה ]זוהר ח"א דף לב ע"א[ ,כשהגיע הגהות מהר"ר גור אריה הלוי  ,והראיתי להם
ראובן סמוך לעבודה ,שלחו לקרות ההגה הכתובה שם בסימן קכח )ס"ק ג( ממהר"ר
לשמעון אחיו כהן בית הכנסת הגדולה ,והלך גא"ל וז"ל :כהן שנכנס לבה"כ ומצא ש"ץ
שם לישא את כפיו ,ובתוך הזמן שהיה עדיין בהודאה עולה לדוכן ,אע"פ שלא היה בבה"כ
שמעון בבה"כ ספרדים ,הגיע גם ש"ץ בה"כ בשעה שהתחיל ש"ץ רצה ,וכ"נ ממ"ש
נג הרב גור אריה הלוי פינצי המכונה בקיצור :גא"ל ,הנמנה על רבני איטליה הגדולים .היה
מרבני מנטובה בזמן הרב המקובל משה זכות זלה"ה ובזמן הרב שמואל אבוהב בעל שו"ת דבר
שמואל ,שנשא ונתן עמו בהלכה ,ורבות הן התשובות בשו"ת ד בר שמואל שנשלחו להרב גא"ל.
גם בשו"ת הרמ"ז הסימנים ד' וז' ,הם מהרב גא"ל .עוד יש שאלות ותשובות ממנו בפחד יצחק
להרב יצחק למפרונטי ,וכן נשא ונתן בחכמת האמת ,עם כמוהר"ר אברהם סגרי שהיה מקובל
וחסיד .בספר אמונת חכמים ]דף ל"א סע"א[ מזכיר הרב אביעד שר שלום באזילה ,את הרב
גא"ל בין חכמי מנטובה הבקיאים בסתרי תורה ,והרב חיד"א זלה"ה בשם הגדולים מערכת
המ"ם בדבריו על הרמ"ז כתב וז"ל :הרב גור אריה שחבר הגהות על השלחן ערוך ונדפסו
במנטובה סביב השלחן ערוך ,העיד ששמע המלאך הדובר בו ]ברב משה זכות[!.
ההגהות על שלחן ערוך שמזכיר כא ן הרב נדפסו על ידי אחיינו של הרב גא"ל במנטובה ,בין
השנים תפ"ב  -תפ"ג ,בשני חלקים ,כשבתווך דברי השו"ע והגהות הרמ"א ,וסביבם הגהות
הרב גא"ל) .הדפסת הספר עוררה סערה ,כי בעמוד השער נדפסו דמות דיוקניהם של רש"י ,הרמב"ם,
מהרי"ל ,מהרי"ק והרב גא"ל ,ובפקודת רבני מנטובה ,נקרעו והוסרו מכל הספרים המודפסים(.
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מי שאינו מחויב בדבר אם רצה להחמיר על
עצמו רשאי ,לפי שהיא מ"ע לקבל מלכות
שמים ,והשתא דאתינן להכי אי לאו דמסתפינא
אמינא דנשיאות כפיים חמירא מק"ש דאית ביה
ג' עשה ,ועוד הוא חיוב המוטל על הכהן והוא
מצוה שהשעה עוברת דצריך לישא כפיו דוקא
בשעת עבודה ותו לא ,וק"ש אין השעה עוברת
כל כך ,ואם כדאיתרמי מברך  -כשיקראו אותו
לא כ"ש .כללא דמלתא דעתי החלושה נוטה
להקל וכמו שגם מעלת הפוסק הנ"ל בסוף
דבריו הודה במקצת הדעת הזה באומרו דון
מניה ואוקי באתרין וכו' ,והודאה במקצת
כהודאה בכולו כי הודאת בעל דין כמאה עדים
דמי ]קידושין סה ,[.ועל הכל לא יהא אלא הלכה
רופפת בידיך  -פוק חזי מאי עמא דברי ]ברכות
מה .ירושלמי פאה פ"ז ה"ה[ ,ומעשים בכל יום ובכל
זמן ובכל מקום להוליך הכהן מבה"כ זה לבה"כ
אחרת ואין מוחה בידם ,כמו שהעידו
הפוסקים רובם ככולם ומעשה רב ותל"מ.
נא"ה אברהם ריגייו ס"ט

ביה מלתא פורתא לנד"ד והכי איתא התם ר'
מייאשא ור' שמואל בר רב יצחק הוון יתבין
אכלין בחדא מן כנישתא עיליתא אתא ענתיה
דצלותה קם ליה רב שמואל בר"י מצלייא א"ל
ר' מייאשה ולא קא אלפן רבי אם התחילו אין
מפסיקין ותני חזקיה כל מי שהוא פטור מן
הדבר ועושהו נקרא הדיוט א"ל והא תניא חתן
פטור ואם רצה לקרות קורא א"ל יכיל אנא פתר
אלה כר"ג דאמר איני שומע לכם לבטל ממני
מלכות שמים אפילו שעה אחת .דפירושו נקרא
הדיוט ואין אתה יכול להחמיר על עצמך ,א"ל
ולמה אין אני יכול להחמיר הרי במתניתין דחתן
פטור מק"ש ואפ"ה ]כר"ג דאמר שאני עול
מלכות שמים דמותר[ תנן אם רצה להחמיר על
עצמו רשאי ,א"ל ר' מיישא מתניתין יש לפרש
כר"ג דסבר דחייב חתן בק"ש אלא ר' מיישא
א"ל מתניתין כר"ג דאמר שאני עול מלכות
שמים דמותר להחמיר על עצמו וכן עיקר עכ"ל
הירושלמי עם פירושו .ואבי ראה גם ראה דאיירי
בק"ש ונקיט מיהא פלגא דנשמעיניה מהא דאף

לרגל התרחבות בפעילות הארגון ,דרוש
בתרומה מחשב נייח במצב טוב ,כולל מסך
ואביזרים.
כמו כן ,דרוש מיקסר אלקטרוני להפעלת שיעורי תורה.
לפרטים] 052-7156775 :בין השעות  13.30ל[15.00-
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
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כב ¶

· סימן
הגאון הצדיק רבי אשר חנניה זצ"ל

מח"ס שו"ת שערי יושר" ה' חלקים ,ועוד בכת"י ,ירושלים

בירך על מאכל שהיה בכלי שבור שקשה לשכחה

לכבוד ידידי הרה"ג גמליאל בן הרה"ג ר'
אלחנן י .ד .הכהן רבינוביץ שליט"א
מח"ס "גם אני אודך"
שלום וברכה רבה וכט"ס,
מה ששאל אם בירך על מאכל שהיה בכלי
שבור שקשה לשכחה ,ואין לו מאכל אחר,
מה יעשה ,פשוט שצריך לטעום ממנו כדי שלא
תהיה ברכתו לבטלה ,ולא יסמוך על מה שיכול
לומר בשכמל"ו .ואפי' אם יש לו מאותו מאכל
בכלי אחר ,צריך לטעום ממה שבירך עליו ,לא
מיבעיא באופן שלא היה דעתו בהדיא לאכול
גם מהאוכל שבכלי השני ,פשוט שצריך לטעום
ממה שבירך עליו ,מאחר ובכהכ"ג הוא מוסכם
שלדעת הש"ע )בסי' רו ס"ו( שאם לא טועם ממה
שבירך עליו ,צריך לחזור ולברך ,וכ"ה דעת
שאר הפוסקים ,א"כ אסור לו לגרום ברכה
שאינה צריכה לדעת הש"ע והפוסקים ,בשביל
חשש שאכילה בכלי שבור עלול להביאו
לשכחה ,אלא אפי' באופן שהיה דעתו בהדיא
לאכול גם מהאוכל שבכלי השני ,בכ"ז צריך
לטעום מהאוכל שבירך עליו ,מאחר די"א

פב

שאפי' בכה"ג לדעת הש"ע הנ"ל ,אם לא טעם
מהאוכל שבירך עליו ,צריך לברך על האוכל
שבכלי השני ,כמבואר בכה"ח שם )ס"ק מב( ע"ש,
וא"כ אין לו לעבור על דעת הש"ע ,בשביל
החשש בעלמא שאולי אכילה בכלי שבור גורם
לשכחה .בפרט שמ"ש כה"ח שאכילה בכלי
שבור גורם לשכחה ,זה חידוש שלו ,ואין לו
שום מקור בדברי המקובלים או בספרים
הקדמונים ,ושמעתי שכמה חכמים פקפקו
בדבריו ,וטענו שאין לחוש לדבריו בזה ,ואף
שלענ"ד נראה שראוי לחוש וליזהר בזה ,וכן אני
נוהג ליזהר בזה ,עכ"פ במקום שעי"ז יגיע
לברכה שאינה צריכה ,או לעבור על דברי מרן
הש"ע לאיזה דעות ,אין לחוש לזה כלל.
ובגדולה מזו כתבו הרבה פוסקים ,דאם בירך על
חלב תוך שש שעות לאכילת בשר ,שיטעם מעט
מהחלב כדי שברכתו לא תהיה ברכה
לבטלה ,וכן נר' לענ"ד העיקר להלכה.
ידידו הדורש שלומו וטובתו כל הימים,
המצפה בכליון עינים לישועת ה',
ומצפה להיות עבד ה'
אשר חננ-יה

פב נמסר לפרסום ע"י ידידינו היקר והנעלה ,הרה"ג ר' גמליאל רבינוביץ שליט"א .ומה' ישא
ברכה.
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בית המדרש
שאלות לעיון הלומדים
במסגרת מדור זה מובאת מידי חודש בס"ד שאלה אקטואלית לעיון הלומדים ,אשר
ישלחו את תשובותיהם כל אחד לפי מה שהעלה ,ואת התשובות המובחרות נפרסם
בע"ה ובלנ"ד בגליונות הבאים.
התשובה שתכתב בצורה הטובה ביותר ,ובעריכה מסודרת ,תזכה את בעליה למנוי חצי
שנתי ) 6גליונות( לקובץ בית יוסף] .מנויים קיימים יקבלו זיכוי להמשך המנוי לעת שיגמר[.

כמו כן ,ניתן לשלוח למערכת שאלות לעיון הלומדים ,אשר אם יהיו ראויים ,נפרסמם בע"ה ובלנ"ד במדור
זה בגליונות הבאים.

כלה אם פוטרת מתחנון

 שאלה ז –כלה הנמצאת בבית הכנסת אם פוטרת מתחנון
הנה בענין כלה אם פוטרת מתחנון ,ידוע שכתב בזה בשו"ת שבט הלוי) ,ח"ה סימן יב( ,ועוד ,וכן
בגליון פנינים להגר"מ חיים )גליון עה( ע"ש מה שציין בזה ,וכן בקובץ המאור )סיון תמוז תשע"ז,
עמוד עז( ציין בזה הגר"מ גבאי שליט"א ,הרבה מראה מקומות ,ע"ש .וע"ע בספר הנפלא על תחנון
שחיבר הג"ר אפרים פישל שטיין שליט"א שנקרא עבודת אפרים )ח"ב פרק כא( מה שכתב בזה.
וע"ע בשו"ת אבני דרך להגר"א פרינץ שליט"א )ח"ג סימן נד(.
והנה יש להוסיף ולחקור בס"ד האם אשת חבר שהיא כלה ,או אשת אדמו"ר ,או אשת רב שהיא
כלה ,האם פוטרת מתחנון לכו"ע ,שיתכן באופן שהיא חשובה מאד ,אולי כן פוטרת את
הציבור מתחנון .ודו"ק בזה היטב.
בברכת כהנים באהבה
כעתירת גמליאל הכהן רבינוביץ
מח"ס "גם אני אודך" ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

תשובות ]וכן שאלות[ למדור זה ,ניתן לשלוח למערכת ]עד לתאריך כה אלול תשע"ז[:

כתובת :הרב בלוי  14ק .קרקע ,ירושלים ]נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל"[
או בפקס) 02-9929972 :לאחר השליחה נא לוודא טלפונית שהגיע( .דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

קטו
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תשובות הלומדים לשאלה ו:

נוסח השאלה:
נהוג בישיבות או במקומות שסועדים אנשים רבים יחד ,ומחכים כמה אנשים בתור ליטול
את ידיהם ,שאחר שנוטל האיש את ידיו ,ממלא את הספל לחבירו שעומד מאחור,
לפני שברך "על נט"י" וניגב את ידיו ,ועושים כן כדי לגמול חסד עם השני .האם אין בזה
משום חשש הפסק בין הנטילה לברכה?
תשובה א:
לכבוד מדור בית המדרש,
תשובה לשאלה ו ,בענין הפסק בין הנטילה
ידוע

המוציא וטעות הוא בידם .כי שיחה בין הנט"י
לברכה הוי הפסק וצריך ליטול ידיו שנית ,ואילו
אחר ברכת ענט"י הוא רק זהירות בעלמא.
עכ"ל .וכתב היבי"א ,שמה שאמר שזה זהירות
בעלמא היינו לאחר הניגוב שהתקיימה המצוה
בשלימות ,אבל בין הנטילה לברכה הוי הפסק
שאסור מן הדין .וכ"כ באור לציון ח"ב )ם' יא
במקורות לאות ג( ,שאין להפסיק בדיבור בין הנטילה
לניגוב ,וכיון שהתחיל בנטילה ביד אחת ,אין לו
להפסיק בדיבור כיון שכיום נוטלים ברביעית
בב"א ,א"כ התחיל במצוה מיד בנטילה
הראשונה.
וכתב ביב"א לדחות דברי הצל"ח שכ' שאם
שח בין הנטילה לברכה שהוי הפסיק
שצריך ליטול ידיו שנית ,שכיון שעדיין לא בירך
לא חשיב הפסיק ,והביא אחרונים שסוברים כן.
וכן הסיק לדינא ,שאם שח א"צ לחזור וליטול
ידיו שכול עוד שלא בירך ענט"י אין השיחה
הפסק .והביא דברי שו"ת שבט הלוי שכתב
שאפי' לדעת המהרש"ל והט"ז שסוברים שגם
אם נטל רביעית צריך לברך ענט"י ולנגב ידיו
ואין כאן שום ספק .ע"כ .ע"ש.

לברכה ע"י מעשה חסד עבור חבירו.
)ש"ע סי' קנח סעי' יא ,עלון בית מרן מספר  100פ'
ויגש( שכל המצוות כולן מברך עליהן עובר

לעשייתן חוץ מטבילת הגר ,שמי ציוה אותו,
לכאורה הרי גם נט"י גם נוטל ואח"כ
מברך.
אבל כיון שהברכה קודם הניגוב והמצוה לא
הסתיימה ,מיקרי עובר לעשייתן ,שאסור
לאכול בידיים רטובות ,וגם אם שפך רביעית
בב"א ,עדיין עוסק במצווה )ועוד שיש סוברים שגם אם
נטל בב"א גם כן צריך לנגב ידיו ואסור לאכול בידים

רטובות(.
א"כ נראה לומר גם כן בנ"ד שכיון שעדיין לא
ניגב ידיו עדיין עוסק במצווה ולא הוי
הפסק בין הנטילה לברכה ,שהנטילה עדיין לא
נגמרה.
כן לענין הפסק בדיבור ראיתי במשנ"ב משנה
אחרונה של ר' דניאל קטינוב שהביא דברי
מרן ביבי"א ח"ח )סי' כ אות ו( שהביא את דעת
הצל"ח שכתב בזה הלשון ,מה מאד השגחתי
בכמה סעודות שאפי' ת"ח הלומדים אינם
נזהרים מלהפסיק בין הנטילה לברכת על נט"י,
ויותר נזהרים מלהפסיק בין ברכת ענט"י לברכת

יוצא מכל הנ"ל ,שכל עוד שלא גמר את
המצוה ,כלומר שעוד לא בירך ולא ניגב
קטז
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נ.ב .אמנם הראתי דברים אלו לרב אלחנן פרץ
שליט"א ,ואמר שכל זה בדיעבד ולכתחילה
ודאי הוי הפסק .א .בגלל שנטל רביעית בפעם
אחת והניגוב לא כ"כ חובה ,שהרי ידיו לא
טמאות ,וכל מ"ש מרן זיע"א שגם אם נטל
בפעם אחת לא נגמרה המצוה זה רק בדיעבד.
אבל לכתחילה ודאי הוי הפסק .ב .וגם לא רק
דיבור אסור )הוי הפסק( אלא גם מעשה ברש"י
בעירובין )נ .ד"ה והרי מעשר בהמה ,בסוף הדיבור( לגבי
הברכה של המעשר שלא מברך על הספק,
מוכח שגם מעשה הוי הפסק .הלכך שב ואל
תעשה עדיף.
א .א .הכהן ,אופקים

ידיו ,לא הוי הפסק לענין דיבור שיכול לברך
ענט"י ,א"כ נראה לומר שמילוי נטלה ודאי לא
הוי הפסק ויכול לעשות זאת לכתחילה )וגם אם
חושש יכול רק לפתוח את הברז( וכ"ש שלא הוי הפסק,
שהיבי"א הנ"ל )אות ד( דן לגבי עניית אמן ודברים
שבקדושה ,וכתב שרשאי לענות אפי' לאותם
שאומרים שלא יפסיק באמירת "שאו ידיכם
קודש" וכו' ,שלא רק שלא הוי הפסק אלא רשאי
לענות אמן על ברכתו של השני )כל עוד לא בירך(
ודאי שגם כאן שעושה חסד עם חבירו לא חשיב
הפסק ויכול לגמול חסדים שזה אחד מהדברים
שעליהם העולם עומד )ראה פרקי אבות(.

תשובה ב:
לכבוד מדור "בית המדרש",
בעניין השאלה אם יש חשש הפסק בין הנטילה

הנרות ותברך .והנראה מן האמור שאפי' שיש
הפסק בין מעשה ההדלקה לברכה ,מברכת
בכ"ז .ועוד יש ללמוד בתמיה של האחרונים על
הדין הנ"ל שהרי לא שייך ברכה בדלוקה
ועומדת ,וכל התמיהה היא על עניין הברכה
שמברכת עכשיו ,ולא על ההפסק שנוצר בין
מעשה ההדלקה לברכה .ועוד יש צד להתיר
זאת ,שבדיקת חמץ כיון שהתחיל בבדיקה מותר
לדבר לצורך ,וכך לנ"ד שהתחיל המצוה שנטל
ידיו ,והניגוב ידיים הוא מן המצווה ,ולצורך
אחר למלא ספל וזו לצורך מותר.
מ.ט .אוליאל ,אשדוד

לברכה כשהוא ממלא ספל לבא אחריו.
ונ"ל שאין בזה חשש הפסק ,וכמו שמצינו בדין
שהביא המשנ"ב )סי' רסג ס"ק כא( בשם י"א
כשיש חופה בער"ש ומאחרין בה עד אחר
שקיעת החמה ,והאשה אינה רוצה לקבל שבת
לפני החופה פן תצטרך לעשות עוד איזה דבר
האסור בשבת ,על כן תדליק הנר בלא ברכה
קודם החופה ואח"כ בחשכה תפרוס ידיה על

תשובה ג:
לכבוד מדור בית המדרש הנפלא ,אשריכם

תשובה :הש"ע )סי' קנח סעי' יא( כתב ,ונהגו שלא
לברך עד אחר נטילה ,משום דפעמים
שאין ידיו נקיות וכו' ,והרמ"א אומר ,גם יכול
לברך עליהם קודם ניגוב ,שגם הניגוב מן
המצווה ומקרי עובר לעשייתן.

שזכיתם להפיץ את תורת מרן הגרע"י
זצוק"ל ,הנני להשיב בזה תשובה לשאלה ו.
השאלה :האם חשיב הפסק בין הנטילה
לברכה ,ע"י שמכין נטלה עם מים לבא אחריו?
קיז
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ונראה מדבריו שיהיה מותר בין לדבר ובין
מעשה כגון להכין נטלה עם מים וכדו',
בין נט"י לברכת המוציא ,ומשמע מזה שאומר
בין נט"י אז מאחרי הנטילה וגם לפני שברך
ולכן יוצא מדבריו שמעיקר הדין יהיה מותר
לעשות מעשה ובסוף דבריו נראה יותר שכותב,
וז"ל ,ומ"מ טוב להזהר שלא להפסיק בדיבור
בין נט"י לברכת המוציא כלל .אז לכאורה יוצא
שלענין דיבור יש ענין לא לדבר ,אבל לגבי
לעשות מעשה )כגון להכין מים( לא מוזכר כלל את
ענין הדיבור שטוב להזהר שלא לדבר ,ולגבי
מעשה משמע שיהיה מותר.
אולם בבן איש חי פר' אמור )אות ב( כתב ,תכף
לנט"י ברכה ,ולכן אסור להתעסק בין
נט"י להמוציא באיזה עסק ,שנמצא בעיסקו בו
הוא מסיח דעתו מהסעודה ואפי' עסק כל שהוא
כגון לסדוק מטבע אם הוא טוב או רע ,או
לראות המורה שעות לדעת כמה השעה,
וכיוצא בזה.
ונראה מדבריו שכאשר האדם עושה מעשה
בין הנטילה לברכה הוא מסיח דעתו
מהסעודה ,אבל לענין שלנו של מזיגת מים
לנטילה לכאורה אין הוא מסיח דעתו מזה שהרי
זה ענין הסעודה ,ולכן ג"כ נוקט הבן איש חי
מקרים אלו של לבדוק מטבע וכדו' שזה חשיב
מסיח דעתו ,אבל דבר שקשור לאותו ענין של
הסעודה לא משמע שאסור משום שאינו מסיח
דעתו בזה ,ויהיה מותר .אולם בתוס' בפסחים
)קו (:ד"ה זימנין ,כתבו במזיגה הוי היסח הדעת
משום שצריך לדייק בזה.

ויש לדעת בענין ההפסק שכשם שכל ברכות
המצוות והנהנין אסור להפסיק בדיבור בין
הברכה למצוה ,או לאכילה ,ואם הפסיק אפי'
בתיבה אחת חוזר ומברך .וכן בברכת על נט"י
אפי' שמברכין אותה לאחר עשיית המצוה אסור
להפסיק בין עשיית המצוה לברכה .וכמו"כ לא
יטול ידיים במקום אחד וילך לברך על נט"י
במקום אחר .ויזהר לא לעשות הפסק גדול בין
הנטילה לברכה .ולכתחילה יסמיכנה תוך כדי
דיבור לגמר הנטילה .אולם יש לדייק מדברים
אלו שכאשר כותב אסור להפסיק בין עשיית
המצוה לברכה ניתן לומר ג"כ לדבר מצוה ,ולכל
דבר אחר )כגון להכין מים לחבירו( שיהיה אסור ,אבל
בהמשך דבריו מביא "ויזהר לא לעשות הפסק
גדול בין הנטילה לברכה" ,שבדברים אלו
משמע שכן אפשר לעשות איזה מעשה )של הכנת
נטלת מים( משום שזה ג"כ לא הפסק גדול כך
שלפי דבריו אין כ"כ את דבריו של "ויזהר" לא
לעשות הפסק ,ועוד שהרי ג"כ אינו מסיח דעתו
מהנטילה ואולי להיפך זה מזכיר לו על שנטל
ידיו משום שעצם ההכנה של הנטלת מים היא
לא הפסק גדול.
בספר הליכות עולם למרן הגרע"י
הלכה א( כותב בהלכות סעודה ,מעיקר
הדין מותר להפסיק בדיבור או במעשה בין
נט"י לבין ברכת המוציא.

)פר' אמור

קיח

בית

בית המדרש  -תשובות הלומדים לשאלה קודמת

ויש מפרשים שדוחים דברים אלו ,ולהלכה
נפסק שיהא מותר להפסיק בין בדיבור בין
במעשה ויהיה מותר להכין ולחבירו נטלה

יוסף

עם מים כדי שיטול ידיו.
אסף צרפתי
אשדוד

תשובה ד:
לכבוד המערכת שלום וברכה,
ידועה ההלכה שלכתחילה יש להיזהר שלא

לו ספל אחר שהוא עצמו נטל את ידיו ובירך על
הנטילה רק שעוד לא ניגב ,בודאי שאין לו
לעשות כן מפני שגם עניית אמן לא התירו אז
כל שכן פעולה וכיו"ב שלא נתיר ,רק שנוסח
שאלתכם הוא שרצה למלאת את הספל עוד
קודם שבירך על הנטילה ,ושאלתם האם במקרה
כזה הוי הפסק או לא ,ולענ"ד זה לא הפסק כל
עוד לא בירך את הברכה אלא רק עשה את
מעשה הנטילה ,והן אמת שמצינו מחלוקת
הפוס' באדם שנטל ידיו ודיבר לפני שבירך,
האם נצריכו ליטול את ידיו שנית )ולהלכה פסקינן

לדבר כלל מעת שהאדם מתחיל לשפוך
המים בראשונה על יד ימינו ,כי כיון שהתחיל
במצוה ולא סיימה אז לכתחילה אין לו להפסיק
בה )שו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' קטו ,שו"ת באר משה ח"ה
סימן מד סק"ג( .אך בדיעבד פוסקים שאם עבר
ודיבר בעת הנטילה אז עלתה לו הנטילה ויכול
לברך )תשובות והנהגות ובאר משה שם( .רק יש לדון מה
יהיה הדין אם סיים כבר את הנטילה ,ובירך על
הנטילה אך עוד לא ניגב ושמע ברכה וכיוצא
בזה ,יכול לענות או לא? אז להלכה פשוט
שאסור לדבר אחר ברכת הנטילה קודם הניגוב
שכיון שגם הניגוב הוא מן המצוה )כידוע בשם

שלא נצריכו ליטול ידיו שוב אלא יכול לברך על סמך אותה

נטילה אפי' שדיבר ,כמבואר בפסקי משה פרזיס בדף קכג-קכד(,
מ"מ מעשה קיל טפי מדיבר לעניין זה ,וממילא
פעולה כזו קטנה שלא לוקחת יותר מכמה
שניות בודדות ,והוא לא מסיח דעת ,נלע"ד
שאין בזה הפסק ומותר לגמול עמו חסד אם
חפץ בכך.
בברכת התורה,
דן צרפתי ס"ט,
כולל הליכות עולם עיה"ק אלעד ת"ו

התוס' והרא"ש והמרדכי והסמ"ק והמאירי והטור וסיעתם(

וחשיב שפיר עובר לעשייתן במה שמברך קודם
הניגוב ,ממילא זה חשוב כהפסק בין הברכה
למצוה ולכן אפי' אמן וכיו"ב לא יענה עד שינגב
את ידיו אלא ירהר זאת בלבו )ע' פסקי משה פרזיס על
הל' נט"י בדף קכח-קכט( ,וממילא לנ"ד שאותו בחור
ישיבה הרוצה לעשות חסד עם חבירו ולמלאות

תשובה ה:
לכבוד הארגון "להבין ולהשכיל" המזכה את

ונצורות למען המשך מורשתו של מרן מופת
הדורות זיע"א ,בהנהלת ידידנו רבי אליהו

הרבים בארץ ובתפוצות ,העושה רבות
קיט

בית
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יוסף

ועוד י"ל ,דיש כמה מהראשונים שסוברים דכל
מה שאומרים "תכף לנטילה ברכה" היינו
דוקא במים אחרונים ולא במים ראשונים .ועין
במח' בגמ' ברכות )מב (.האם תכף לנטילה ברכה
זה במים שלפני הסעודה או אחרי הסעודה.
בברכת יגדיל תורה ויאדיר,
מרדכי בן יהוידע  -סנהדריה ירושלים
ישיבת ארחות מאיר

דניאל אוזן הי"ו.
נראה שכל מה שכתוב שיש הפסק בין הנטילה
לברכה היינו דוקא בדברים שאינם מענין
הנטילה שחיישינן שמא יסיח דעתו מן הנטילה,
מה שאין כן בנ"ד שעושה חסד עם חבירו לא
חיישינן שמא יסיח דעתו מהנטילה דהוי
כמתעסק באותו ענין.

הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ בית יוסף לשאלה ו ,הוא:
הרב אסף צרפתי ,מאשדוד

לידיעת הלומדים והמעיינים היקרים
המשיבים למדור "בית המדרש"
בכל חודש הזוכה במנוי חצי שנתי לקובץ נבחר ע"י ועדה מיוחדת שהוקמה לשם כך,
אשר מטרתה לבדוק את כל התשובות הנשלחות )עד לתאריך כה בחודש( ,ולהכריע איזו
תשובה נכתבה בצורה הטובה ביותר ,ואשר תזכה את בעליה במנוי.
חברי הועדה הם:
הרה"ג הרב

הרה"ג הרב

שלמה שרגא

יוסף חי סימן טוב

ראש כולל "ברוך שאמר"

שליט"א,
מחה"ס כרם יוסף

שליט"א,

קכ

הרה"ג הרב

שלמה דנינו
שליט"א,
רב מושב "יערה" שבצפון

בית

מכתבים ותגובות

יוסף

מכתבים ותגובות

א | בעניין הנחת פתיל תכלת בציצית  -מכתב

ראיתי לאחרונה עלון המעודד להניח פתיל
תכלת בטלית וידועה דעתם של גדולי
הדור בניגוד לאלו שהתחילו לקיים תורה חדשה
ע"י השמת מה שנראה להם כתכלת.
ובכל אופן עליהם נאמר "חכמים הזהרו
בדבריכם" שבאותו עלון הביאו הרבה
פוסקים והוכחות למיניהם שלכאורה צריך
להשים פתיל תכלת ומשום מה ובאורח פלא
התעלמו משאר גדולי הדור שהתנגדו לזה
ובנוסף לזה גם מוציאים דברים מהקשרם
בשביל שיסתדר עם האינטרס של אותה תורה
חדשה ,הם חזרו בתשובה והנה גילו דבר שאף
אחד מגדולי הדור "לא יודע" וזה השמת
התכלת בטלית והם מסתובבים עם זה בראש
חוצות וכיון שלא למדו בישיבות הקדושות
ובמיוחד לא בישיבות הספרדיות ששם לומדים
את ההתבטלות ל"ת"ח גדולים )חוץ מישיבות
מסוימות וד"ל(.
והנה אחת ההוכחות שלהם להצריך להניח
תכלת בטלית זה מ"שו"ת הראשון לציון"
למרן הרב הראשי הגאון הרב יצחק יוסף
שליט"א ,ולקחו משפט אחד מחלק א סי' א
וז"ל "ויש הטוענים שהתכלת שמצאו כיום הוא
אחרי הוכחות רבות וחקר מעמיק בהלכה ועל
כן נראה שאם רוצה לעשות כן בצינעא יש בה
הידור" ולכאורה נראה במבט שיטחי ללא
פתיחת השו"ת הנ"ל בפנים שהראשון לציון
הגאון הרב יצחק יוסף סובר כדעת המצריכים
להטיל פתיל תכלת וזה לכאורה הוכחה
לדבריהם.

אך ראוי לכל אדם ובפרט לבני תורה שכל מקור
וציטוט שמביאים בעלונים ובחוברות
למיניהם )ובמיוחד מספרי מרן זצ"ל ויבדלח"א הראשון לציון
שליט"א שכידוע צמוד לפסקי אביו( לפתוח את הספר
בפנים ולבדוק כיצד הם נוהגים ולנהוג כמותם
וכל גדולי הדורות לא התעטפו בטלית עם חוטי
תכלת וכן מנהג ראשי ישיבת פורת יוסף זצוק"ל
ויתר גדולי הדור ודעת הגר"ח מבריסק שע"ז לא
נאמר ספק דאורייתא לחומרא" ,ועוד כתב
בשו"ת הנ"ל וזת"ד" ,אצל הספרדים לא ראינו
מנהג זה אצל הרבנים ואף אחד לא חש להחמיר
בזה שמא זה התכלת וגם החזון איש והסטייפלר
לא החמירו בזה אף שנהגו חומרות רבות ,ואין
לנו לחדש מנהגים שלא נהגו רבותינו ואמנם אין
חשש יוהרא אך אין לשנות ולהתעטף בטלית
תכלת אלא בטלית לבנה ומי שכבר יש לו טלית
קטן עם תכלת ומכוסה תחת בגדיו יכול
ללובשו ,אבל בטלית גדול או אם מגלה
ציציותיו של טליתו ,ימנע מללובשם משום שזה
לא כגדולי הדור האמיתייים" ,מוכח בפשיטות
בדבריו שאין להנהיג לבישת התכלת לכתחילה
אלא אם כבר לובש את התכלת שלפחות זה
יהיה בטלית קטן והפתילות מתחת לבגדים ולא
כמו מי שרוצה להנהיג לבישת הטלית גם למי
שלא נהג בזה עד עכשיו ומתוך נגיעות אישיות
מנסים לצייר כאילו גם דעת הראשון לציון כך,
וזה אינו .ולכן ההבנה המשובשת של בעלי
אינטרסים שונים בדבריו של הראשון לציון
שמנסים להכניס דעות עקומות ולתלות דבריהם
בדברי הראשון לציון אינה נכונה כלל ,וכן לא

קכא

בית
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יעשה ,וכל אחד יכול לפתוח את השו"ת ולראות
את הדברים בפנים.

יוסף
חיים מזוז,
כולל בן איש חי ,אשקלון

ב | גניזת ראשי פרקים ומראי מקומות  -תגובה
במה שכתבו בגליון הקודם בענין גניזת ראשי
פרקים ומראי מקומות ,יש לציין שבס'
פאר הדור ח"ג )עמ' סד( כתב שמופת הדור הגאון
בעל ה"חזון איש" היה גונז את פיסות הנייר
עליהם היה מחשב את המספרים
האסטרונומיים אשר הוזכרו בחידושיו על
הלכות קידוש החודש ,כשהוא מסביר
למקורביו" :כל החכמות כלולות בתורה...
ובשעה שהן משמשות את התורה הרי אלו
בעצם תורה ממש") .מפי השמועה(] .וע"ע בס' הגאון

ח"ב )פרק כ( שהאריך בביאור הענין שכל
החכמות מקורם בתורתינו .ע"ש[.

ולפ"ז כ"ש שמראי מקומות וראשי פרקים יש
לגונזם ,אולם אינו מוכרח שהוא מצד
ההלכה ,ואולי נהג כן מצד חסידות וכד'] .ומלבד

זאת ידועים דברי מרן זיע"א שאין להסתמך להלכה
על השמועות בשם גדול"י[.

בכבוד רב ,יהודה בן דוד,
עורך קובץ "משנת יוסף" ירושלים

ג | הסחת דעת בשבעה נקיים  -מכתב
ב"ה ,סיון תשע"ז ,עיה"ק ירושלים

לכבוד מערכת הקובץ החשוב "בית יוסף"
מצו"ב הערה דברי מרן בעל היביע אומר
זצוק"ל ,אודה לכם באם תפרסומה
מעל במתכם החשובה.
הנה נח' הפוסקים בדין אשה שהסיחה דעתה
בימי ז' נקיים ,אי עולה לה ספירתה ,שי'
המעיל צדקה דכיון שהסיחה דעתה צריכה
למנות שוב שבעה נקיים ,ויש מהאחרונים
שחולקים עליו.
ומרן בעל היביע אומר זי"ע בספר טהרת הבית
ח"ב )סי' יג עמ' של( נו"נ בהני שיטות ,והעיר

דהרב צמח צדק ]לרבי מנחם מענדל
מליובאוויטש[ סותר את עצמו ,דבשו"ת צמ"צ
)יו"ד קנה אות ו( ובחידושיו על הש"ס כ' לחלוק על
המעי"צ ,וס"ל דהיסח הדעת אינו סותר הימים
שספרה ,ובספר "פסקי דינים" לצמ"צ
פסק להחמיר.
ובספר טהרה כהלכה )להרב יקותיאל פרקש ,מו"צ
בירושלים ,ומרבני חב"ד .פי"ז הערה  (52כ' ליישב
הסתירה ,שידוע שפסקי דינים אלו אינם
מהצמח צדק.
הכותב לכבוד התורה ולומדיה,
רפאל אהרן ברובסקי ,עיה"ק ירושלים ת"ו

ד | מכתב שהתקבל במערכת עם הודעת ההפסקה לפרק זמן מה
ב"ה .ט תמוז תשע"ז

לכבוד מערכת הירחון היחודי והחשוב "בית
יוסף" ,ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!
תנן ,ועל שמועות רעות הוא אומר וכו' ,אולם
אנו תקוה ותפלה שהודעה זו ששלחתם
קכב
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מכתבים ותגובות

בענין הפסקת הוצאת הקובץ לזמן מועט ,אין
בה אלא "הוא אמינא" ותו לא.
אבל למעשה יה"ר שהי"ת יקים את דברי
התורה הזאת על נס ,להתנוסס בעולם
התורה ביד רמה ,לתפארת מורשתו האמתית של
מרן מלכא זיע"א ,וע"פ הכוונתו הבהירה של
מור בריה מרן הראש"ל שליט"א ,להמשיך
ולהוסיף ביתר שאת להגדיל תורה מפוארה

יוסף

ולהאדירה ,ולזכות את הרבים ,לנ"ר לפניו
יתברך כל הימים ,אכי"ר.
הכותב בתקוה ותפילה,
ומתוך הערכה גדולה וכנה
שמעון ללוש ס"ט
מחבה"ס "נשמע קולם" ,רו"כ "חכמת שלמה",
וממגיהי הקובץ "משנת יוסף"

יש לך שאלה בהלכה?
שאל את הרב!
מענה רבני מהיר באמצעות המייל,
ע"פ פסקי מרן פוסק הדור
רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן עמוד ההוראה
רבינו יצחק יוסף שליט"א
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
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חכמי הדורות
תולדות חייהם וקורות העיתים של גדולי רבותינו זלה"ה
בעריכת :הרב משה צרפתי שליט"א
יו"ר ארגון "עטרת ישועה"  -איחוד יהודי טיטואן

· סימן כד

¶

קורות חייו של הגה"ק רבי יצחק אבן דאנן

זיע"א

יחוסו
רבינו ,נולד ביום ט"ו לחודש מנחם אב שנת ה'תקצ"ד ) (1836לאביו הצדיק והחסיד הרב השלם
והכולל כמוהר"ר שמואל ז"ל בן הרב הצדיק החכם השלם והכולל כמוהר"ר מנשה זלה"ה .נצר
לשושלת הזהב של גאוני ומצוקי ארץ למשפחה המפוארת והמפורסמת "אבן דנאן" הידועה בכל
תפוצות ישראל .אשר האירו בתורתם ,חסידותם וקדושתם את גולת ספרד וצפון אפריקה בכל
הדורות והזמנים .אחד המיוחד מאבות השושלת למשפחת אבן דנאן הוא רבינו משה בן מיימון
זלה"ה )הרמב"ם(.

מלבד יחוסו של רבינו מצד אביו ,היה גם כן מצד אמו נין ונכד לאותו צדיק יסוד עולם חסידא
קדישא ופרישא המקובל האלהי כמוהר"ר אליהו הצרפתי זלה"ה זיע"א ,שהיה דור ט"ו
לרבינו תם בן בתו של רש"י ז"ל.

ילדותו
בשנות ילדותו הראשונות ,למד רבינו אצל אביו רבי שמואל זצ"ל אשר היה ידוע כתלמיד חכם
מובהק .ומדות נעלות ונשגבות .יראת חטאו קודמת לחכמתו זהיר במצוה קלה כבחמורה,
בורח מן השררה והכבוד .בלב הומה ספג רבינו הרבה תורה ויראת שמים מאביו ז"ל .וברוב קשב היה
מאזין למוסר אביו ,אשר היו נוטעים בו ניצוצות קדושה תורה ויראה.
להט צמאונו של רבינו לתורה ,הלך וגבר מיום ליום עד שנעשה כמעיין המתגבר וכנחל שאינו פוסק.
חכמי הדור וגם גדולי הרבנים והשדרי"ם שהיו שוהים בעירו פאס ,בדרך מסעם ,הביטו לעברו
של רבינו בהערצה גדולה והיו משתוממים על מדת שקידתו והתמדתו הנפלאה וממידותיו הנעלות
והישרות .למרות גילו הצעיר עיטרוהו בכתר התורה וכינוהו בתואר "פאר השקדנים".
קכד
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חסידותו
משחרית ימיו הזדכך רבינו וקידש את גופו כעולה תמימה והתנזר מכל הנאות עולם הזה ,והתנתק
ממש מחיי חולין עידון ותענוגות בני אדם ,וראה את כל עולמו ביגיעת התורה וקידוש
הגוף והמחשבה בקדושה עילאה.
רבינו התרחק מכל משרה רבנית שהוצעה לו ולא רצה לעשות מהתורה קרדום לחפור בה ,כי כל
תורתו ועבודת קונו היתה מתוך יראת שמים תמימה .ולפיכך טיהר את גופו וקידש את עצמו
מכל המותר לו הן בצרכי אכילה והן במיעוט שינה.

גידל יתומים
ביום ח"י לחודש סיון בשנת ה'תרי"ז ,פקד אסון גדול במשפחתו של רבינו ,אחיו הצדיק הרב
המופלא רבי משה בן דנאן ז"ל ,נתבקש לישיבה של מעלה ,והוא כבן ל' .הניח אחריו את הילד
שלמה .נטל חינוכו של הילד שלמה הוטל בעיקר על רבינו ,ולקחו בצל כנפיו ולימדו תורה ויראה
והאציל עליו מרוחו הטובה והטהורה עד שגדל בתורה ונעשה תלמיד חכם עצום ,הלא הוא
המפורסם למשפחת 'אבן דנאן' רבי שלמה אבן דנאן זצ"ל .מח"ס אשר לשלמה ,לך לשלמה ועוד...

הנהגתו לציבור
למרות רצונו העז של רבינו ,להמשיך להיות מתבודד עם אלהיו בעבודת הקודש ,לא יכל רבינו
להתעלם מהפצרות הציבור ,שביקשוהו למלאות את מקום אבותיו ולהיות להם לרועה
ולמורה דרך ,כי בו ראו את האדם הנעלה והמרומם איש שכולו קודש לה' שלבו ונפשו נתונים לאהבת
הבורא אהבת התורה ואהבת הבריות .ואכן ,ביום ראשון ט"ו תמוז שנת ה'תרל"ט נתמנה רבינו להיות
דיין בעירו פאס ושימש בקודש יחד עם שלשה חביריו מוהר"ר יהושע מוסונייגו ,מוהר"ר יהודה בנימין
סירירו ,מוהר"ר יוסף סירירו .ובן אחיו מוהר"ר שלמה אבן דנאן .עם התמנותו של רבינו לדיין ומו"צ,
אחז מיד במעשה אבותיו לדרוש ברבים ולהיות מורה דרך ומוכיח מידי שבת בשבתו .באהבה רבה
ובכבוד גדול הנהיג רבינו את צאן מרעיתו על מבועי התורה והיראה ,השפיע על קהל עדתו רוח חיים
של קדושה וטהרה של צדק משפט ומישרים.
בעת שבתו של רבינו על מדין ,היו ימים רבים של מהומות וגזרות קשות על יהודה מרוקו בכלל ועל
יהודי העיר פאס בפרט .רבינו היה מחזק את קהל עדתו ,ודואג להם כאב על בנים.
רבינו ,התנגד בכל תוקף לשנות מהמנהגים הקדמונים המקובלים מרבנן קדישי .ומהתקנות
שהנהיגו אבותיו ורבותיו מדורי דורות.
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שמו של רבינו ,נודע בשערים המצויינים בהלכה ורבים פנו אליו בשאלות ובבקשת חוות דעת.
ביניהם מוהר"ר שלום אזולאי ,מוהר"ר חייים אב"א שטרית ,מוהר"ר מרדכי בן ג'ו ,מוהר"ר
שלמה בירגודו ,מוהר"ר אברהם בן חסין .ועוד הרבה חכמים ורבנים .רבינו ,השיב לכל שואל די
סיפוקו והכריע לפי דעתו ועוז בינתו.

זרע קודש
רבינו הניח אחריו שלשה בנים ת"ח ומופלגים במעשה חסד .הראשון הוא החכם השלם והכולל
מוהר"ר מימון זצ"ל אשר שימש כל ימיו בצרכי ציבור באמונה .בנו השני הוא מוהר"ר שמואל
זצ"ל אשר היה מתנהג בחסידות כל ימיו והחזיק במלאכת אבותיו להוכיח בתוכחות מוסר וחיבר
הספר 'דשנת בשמן' .בנו השלישי הוא מוהר"ר יעקב זצ"ל היה חכם ושלם במדות טובות וישרות,
שוחט וסופר סת"ם.

אשכבתיה
פגעי הזמן והצרות הרבות שניתכו על היהודים בערי המערב ובעירו פאס וסביבותיה ,הטילו על
רבינו חולשה גדולה .עיניו הקדושות הזילו כנחל דמעה בתפלה ובתחנונים לה' יתברך ,כל אותם
ימים קשים אלו הביאו את לבו של רבינו לידי כאב ויגון .כחותיו הדלים עזבוהו ונפל למשכב .גם
במיטת חליו לא עזב רבינו את התמדתו וחשקו בתורה .היה מבקש שבניו ישבו לפניו ויקראו לו מתוך
דברי הזוהר הקדוש ושאר ספרי מוסר ,עד ליום רביעי בשבת ,כ"ד לחודש אייר שנת ה'תר"נ,
לעת ערב נתבקש רבינו לישיבה של מעלה ,כשמסביבו יושבים רבני ודייני העיר.

וכבוד גדול עשו לו במותו
עם היוודע מותו של רבינו ,הוכרז תיכף על ביטול מלאכה בכל העיר .כל התושבים אנשים נשים וטף
באו כולם ללוות את רבם הנערץ .בעת ההלוויה שלשלת ארוכה של חכמים ותלמידיהם הקיפו
את הארון ואט אט וביגון קודר נשאו קינות ,הספדים ומזמורי תהלים .כך השיב רבינו את נשמתו
הטהורה והקדושה לישיבה של מעלה.

ת.נ.צ.ב.ה – .ז.י.ע.א
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אוצר הספרים
במה לפרסום ספרים
« מיוסף עד יוסף
ביאור נרחב על ש"ע הלכות שבת מתוך מאגר הספרים הרבים של מרן רבינו הגדול זצוק"ל ויבלחט"א
בנו ממשיך דרכו מרן הראש"ל שליט"א ,הספר מבוסס על סדר המשנ"ב ,אך אינו מכיל בתוכו את
המשנ"ב אלא סידר את תוכן המשנ"ב לפי דעת מרן מאור ישראל וספרי ילקוט יוסף.
הספר מכיל  600עמודים ונמכר רק ב₪ 25 -
לפרטים .052-7149145 :להפצה052-7684724 :
« "טיטוואן בתפארתה" -ב' חלקים
למעלה מ 100-עמודים צבעוניים ,עם עשרות תמונות נדירות וסיקור נדיר על עולם התורה בטיטוואן
ורבותינו הקדושים .ובסופו פיוטים נדירים מרבותינו ובראשם הנר המערבי רבינו יצחק בן וואליד זיע"א.
ניתן להשיג במספר058-3220350 :
« שולחן ערוך בספרדית
לבקשת רבים ניתן עדיין להשיג את הספר הנפלא "שלחן ערוך בספרדית" להגה"צ רבי אברהם חסאן
שליט"א  -נו"ן למרנא רבנו יצחק ן' וואליד זיע"א ,עם כל ההלכות והמנהגים הדרושים לכל יהודי )!(
בהסכמת מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זיע"א .חובה לכל דובר ספרדית!
ניתן להשיג במספר058-3220350 :
כמו"כ ניתן להשיג במספר הנ"ל את החיבורים :עטרת ישועה  -ג' חלקים ,תורת משה  -ב' חלקים,
וחיבורים נוספים שיצאו לאור בסיוע וע"י "איחוד יהודי טיטוואן וגלילותיה".
« סידור חזון יוסף
הוצאה חדשה באותיות מאירות עינים ,על פי פסקיו והלכותיו של הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין
העליון מרן הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ,מאשר נתבאר בספריו הרבים ילקוט יוסף ועין יצחק ,ועל פי
כללי הדקדוק הנכונים בלא המצאות וחידושים .להשיג בחנויות הספרים.
קכז
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« גם אני אודך
תשובות מהרה"ג רבי משה רחמים שעיו שליט"א ,מח"ס מחקרי ארץ" ,שנשלחו אל הרה"ג רבי
גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א.
להשגי במספר052-7128536 :
« אהל יעקב
סיכום הדינים ע"פ סדר הש"ע ,בתוספת פסקים רבים ועניינים הנוגעים למעשה .ונלווה אליו קובץ
תשובות מהגר"ח קניבסקי שליט"א .נכתב ע"י הרה"ג רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"א.
להשיג במספר02-5818408 :
« ספרי מכון "האיר ממזרח"
ברכותמים )חאו"ח(  -להראשון לציון רבי יוסף מרדכי משה מיוחס זלה"ה ].[₪ 40שו"ת אהל יוסף למהר"י
מולכו זלה"ה ] .[₪ 40מירא דכיא )על התורה(  -ג' חלקים )בראשית ,שמות ויקרא .עדיין לא נמצא כתב היד של במדבר
ודברים(] .מחיר לסט.[₪ 75 :
להשיג אצל המערכת בכתובת :הרב בלוי  14ק .קרקע ,ירושלים ) 2דקות הליכה מציונו של מרן(.
אובמספר 052-7116511 :וכן בדוא"לoffice@moreshet-maran.com :

« ספרי מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א
שו"ת הראשון לציון )ב חלקים ,מהדורה שניה() ₪110 :במקום  130ומעלה בחנויות ,המחיר מסובסד על ידי
תרומה( .שלחן המערכת )ב חלקים( .₪100 :עין יצחק )ג חלקים ,מהדורת ילקוט יוסף( .₪120 :כל ספר
מסדרת הספרים "ילקוט יוסף" .₪40 :אפשרות להשיג גם בבודדים.
להשיג אצל המערכת בכתובת :הרב בלוי  14ק .קרקע ,ירושלים ) 2דקות הליכה מציונו של מרן(.
או במספר 052-7116511 :וכן בדוא"לoffice@moreshet-maran.com :
ניתן לפרסם ספרים במדור זה ,במחיר סימלי של .₪ 50
לתיאום ניתן לפנות למערכת.
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מצטרפים למנויים,
מחזקים את המורשת!

מנוי חצי שנתי ) 6גליונות( ,ב ₪ 100בלבד!
מנוי למהדורה הדיגיטאלית ב ₪ 80בלבד!
להצטרפות] 052-7156775 :בין השעות [13.30-15.00
קכט| www.moreshet-maran.com
office@moreshet-maran.com
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אל תישאר
מאחור!
בסייעתא דשמיא זכינו לסיים את כל סידרת הספרים
"חזון עובדיה" במסגרת "מפעל הלימוד היומי בתורת מרן"
שע"י הארגון.

ביום שני כז אלול יתקיים מבחן על ספר
הליכות עולם חלק א!
זוהי ההזדמנות שלך להצטרף למאות
לומדי הלימוד היומי!
להרשמה 079-916-5000 :שלוחה 92
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
קל

בית

אוצר הספרים  -במה לפרסום ספרים

יוסף

גם השנה נותנים את דמי

"פדיון כפרות"

למען הנחלת מורשתו של מרן!
הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זלה"ה,
המפעל האדיר "הלימוד היומי בתורת מרן" ,ירחון תורני "קובץ בית
יוסף"" ,ערוץ מרן"  -שיעורי מרן זיע"א ומרן הראש"ל שליט"א ברצף
 24שעות ,גמ"ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות וכוללים,
שיעורי תורה וכנסים ,מענה הלכתי ,גליונות שבועיים בעברית
ובאנגלית ,סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם

079-9459051
למסירת דמי פדיון הכפרות בכרטיס אשראי  24שעות:

או בעמדות "נדרים פלוס" ברחבי הארץ.
חשבוננו בבנק מזרחי 208356 :סניף569 :

www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
קלא

