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הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

שאלות שנשאל מרן הראשון לציון
רבינו יצחק יוסף שליט"א
והתשובות שהשיב

משלחן הראשון לציון

אמרותיו

קריאת התורה לספרדי במבטא אשכנזי
בס"ד ,כח סיון תשע"ו
/1405-2ע"ו

לכבוד הבחור החשוב והנעלה ,שוקד באהלה של תורה,
כש"ת ה"ה יאיר לוי דהאן נ"י
שלום וברכה,
אודות שאלתו אם בחור ספרדי יכול לקרוא בתורה
בהגייה אשכנזית ,להוציא את עצמו ואת האחרים ידי
חובה ,ומה הדין להיפך.
ע' בספר ילקו"י הלכות תפלה כרך א (עמ' תט) דמבואר,
שמותר לאשכנזים להתפלל במבטא ספרדי ,וכן עשה
מעשה הגאון רבי נתן אדלר זצ"ל ,שהזמין אליו את הגאון
רבי חיים מודעי זצ"ל כדי שילמד אותו את המבטא ואת
ההיגוי הספרדי ,שהוא יותר נכון ומדוייק מהמבטא
האשכנזי ,ולכן אשכנזי שחונך במוסדות ספרדים והורגל
במבטא הספרדי ,אינו צריך לשנות מהרגלו ,ואין לחוש
משום אל תטוש תורת אמך.
וע' בשו"ת יביע אומר חלק ו או"ח (סי' יא) ,ובספר ילקוט
יוסף הלכות קריאה בתורה (עמ' קיג) שבהכנ"ס של
אשכנזים המתפללים וקוראים בתורה דרך קבע בהברה
ספרדית ,אינם צריכים לשנות מהמבטא הספרדי שהורגלו
בו ,ואין להם להשגיח במערערים המבקשים לקרוא
בתורה במבטא אשכנזי ,ובפרט בהזכרת שם ה' ,ואף אם
כמה מיחידי הקהל ידרשו מהעולה לתורה לברך כפי
מבטאם ,לא ישמע להם לשנות מהמבטא הספרדי ,וכל
המשנה ידו על התחתונה.
ומ"מ ספרדי השומע קריאת התורה במבטא אשכנזי או
תימני ,השומע יצא י"ח כשמבין את הלשון והמבטא ,וכן
להיפך ,כי זו חובת צבור ,ורק בשבת זכור נכון וראוי
לשמוע את הקריאה כפי מנהג עדתו.
ובדבר הביטוי הנכון לשם הקודש אדנות ,הנה הגאון
החזו"א והגר"י קנייבסקי זצ"ל ,ויבדל"ח הגר"ח
קנייבסקי ,הורו לספרדים לומר שם אדנות במבטא
אשכנזי .אולם בספר עין יצחק ח"ג כללי קבלת הוראות
הש"ע (בעמ' שלח) ,נתבאר ,דבחור ספרדי אין לו לשנות
ממנהג רבותינו הספרדים בענין הביטוי בתפלה ,וגם

בהזכרת שם ה' בניקוד קמ'ץ ,ולא לומר בניקוד
הדומה לחול'ם כמנהג האשכנזים ,ואל תטוש תורת
אמך ,ועליו לנהוג כמנהג רבותינו הספרדים גאוני
העולם .ובביאור הגר"א לתיקוני הזהר (תיקון יט דף לח
סוף ע"ד) כתב ,שקריאת הספרדים היא הנכונה .ע"ש.
ומה שהסטייפלר נתכוין ,הוא שהספרדי צריך לומר
שם ה' כביטוי האשכנזים לגמרי .ומה שרצו לדחוק
בדעתו שכוונתו להדגיש את הקמ'ץ ,זו לא היתה
כוונתו ,וזקני הדור יעידו שהורה להדיא לספרדים
להתפלל במבטא אשכנזי .ועל זה תמהנו אחר אלף
המחילות ,דאמאי לא התחשב במנהגינו אחר שגם
גדולי הדור נהגו כן ,ולא רק המון העם .ואם יש הבדל
דק בין קמ'ץ לפת'ח ,וכמו שהדקדקנים יודעים
להבדיל ביניהם ,הנה אין זה ההבדל במבטא האשכנזי.

ובהיות ופנו אלינו כמה בני ישיבות הלומדים אצל
האשכנזים ,וסיפרו לנו שכמה רבנים אשכנזים מורים
לתלמידיהם הספרדים לשנות את מבטאם ,ובעיקר
בהזכרת שם ה' ולומר בניקוד חול'ם כמנהג
האשכנזים ,לפיכך הוצרכנו להדגיש דבר זה.
ולפני כארבעים וחמש שנה ,כאשר למדנו בישיבות
האשכנזיות ,לא העלה שום ראש ישיבה על דעתו
לחייב את התלמידים לבטאות כמבטאם ,וכיבדו את
כל מנהגינו .ואיני יודע מה קורה בדורינו שיש רבנים
שאין מכבדים מנהגי הזולת ,וסבורים שהכל בא
מהמון העם .ולמרות שיש להעריך ולהוקיר את רבני
האשכנזים המרביצים תורה ,ומעמידים דורות של
ת"ח ,אשריהם ואשרי חלקם בזה ובבא ,אך אין לזה
קשר לעניני הלכה ,ויש להחזיק במנהג רבותינו
הקדמונים ,ואיש על דגלו ואיש על מחנהו ,ויש
להוכיח מדברי כמה ראשונים כפי מנהגינו שאין
אומרים ניקוד ק'מץ כמו ח'ולם לגמרי ,אלא בביטוי
היותר דומה לביטוי ניקוד פת'ח ,והבאנו שם למעלה
מעשרה ראיות שכך הוא האמת .ע"ש באורך לבאר דין
זה ,וכך יש לנהוג ואין לשנות.

הלימוד היומי בתורת מרן
הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ג  להצטרפות079-916-5000 :
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פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

"ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשכבך ובקומך" (לג ,נג).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (ענף עץ אבות ,פ"ב מ"ה,
עמוד צד ד"ה ואל):
שנינו באבות (ב ,ה)" :ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא

לא תיפנה" ,שאם יש לך זמן מועט פנוי ,מתוך הטרדות
שלך ,עליך לנצל אותו ,ולא תאמר מה אוכל ללמוד בזמן
מועט כזה ,כי כל רגע מחיי האדם לא יסולא בפז ,כגון:
הממתין בתחנת אוטובוס ,ינצל את אותם רגעים לפרק
משנה או למזמור תהלים וכיו"ב ,ולא ישב בטל לגמרי ,כי
אחד המרבה ואחר הממעיט ובלבד שיכוון את לבו לשמים...
והגאון פלא יועץ היה אומר :זוכר אני לפני כשלושים או
ארבעים שנה הייתי שואל בעלי מסחר ובעלי חנויות וכיוצא
בהם :מה נשמע בעניין פרנסתם? והיו משיבים בפנים
צוהלות" :ברוך ה' ,הודו לה' כי טוב" ,ואילו עתה כשאני
שואל בעלי מסחר וקנין מה מצב פרנסתם ,הם משיבים
בשפה רפה ובכובד ראש ,באנחה ובקול בוכים ,שאין
הפרנסה מצויה להם ,ומה טעם ההבדל הזה?
חקרתי ודרשתי וראיתי כי מקדמא דנא ,היה לכל סוחר
ולכל בעל חנות מכולת ספר "חוק לישראל" ,ובין קונה
לקונה היו פותחים את הספר ולומדים ,והיה הדבר רע בעיני
היצר הרע ,שגם בהיותם בחנות ,עדיין לא פסיק פומייהו
מגירסא ,ועל כן היה ממהר לשלוח להם לקוחות וקונים כדי
להפסיק אותם מלימודם ,וכך היו נשכרים ומתפרנסים
בשפע וברווח.
אך עתה מה הם עושים בין קונה לקונה? קוראים עיתונים
ומאמרים של מפירי ברית ,ועליהם נאמר" :ויפתח את פי
העיתון" ,והיצר הרע שמח וטוב לב שיקראו מאמרי שטנה
נגד היהדות ,שאי אפשר שלא יעשה בהם רושם ,ועל כן
מונע מהם את הלקוחות כדי שלא יפריעו להם מלכלות את
זמנם לריק ,ולכן נתמעטה הפרנסה מהם ,כי אם אין תורה –
(משוש תבל-דברים ,עמוד עו-עז).
אין קמח.

חדש בערוץ מרן!
שיעורי הרה"ג הרב יצחק לוי
רב העיר "נשר"

079-916-5000
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שליט"א

כתבי יד ממרן

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

מהלכות העלייה לספר תורה ודיני הס"ת (מתוך חזו"ע שבת ב)

כוחו של תלמיד חכם הפוסק הלכות

ער"ח ניסן תשל"ט ,שנת "כי שמש ומגן" ה' לפ"ק

לכבוד ידידנו האברך היקר והנעלה מיחידי סגולה
הרה"ג רבי דוד בן יצחק שליט"א
ירושלים ,שלום וברכה וישע רב,
קבלתי לאחרונה תרומה מנדיבי עם בחו"ל לאברכי כולל ישיבת פורת יוסף והעברתי
לידידי ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון אבא שאול (שליט"א) שיעביר לכת"ר שליט"א
את הסכום המגיע לו.
ומה ששאלני כת"ר שליט"א לגבי ברכת חכם ,הנני להשיב:
כבר כתב מוהר"ן מברסלב בספרו לקוטי מוהר"ן תנינא (תורה מא) ,שיש לפנות לתלמיד
חכם פוסק הלכות ,שמחמת שנתקבל לפוסק הלכות בדיני איסור והיתר וכיוצא,
והאנשים מקבלין דעתו ,כמו כן כשפוסק באיזה ענין אחר מקבלין דעתו בשמים
ונעשה מופת על ידו .ע"ש.
וידידי הגאון רבי אליעזר שלמה שיק (שליט"א) ,הראני שמוהר"ן מברסלב הניף ידו
שנית בענין לימוד הפוסקים ,שמי של"ע חשוך בנים נושע בכוחו וזכותו .וז"ל בספר
המדות ערך פוסק חלק ב (סי' א) ,שע"י לימוד הפוסקים עד שידע להורות הוראות ע"י
זה גורם פקידה לכמה עקרות .ע"כ .ומוכח מכל הנ"ל כוחו ומעלתו של תלמיד חכם
פוסק הלכות ,אשר לימודו לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא ,שע"י כך כוחו גדול
בשמים.
ולא נצרכה אלא לברכה שיהי רצון שיפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה
ברבות הטובה גם עד זקנה ושיבה באורך ימים ושנים ושובע שמחות וכל טוב.
נ.ב .יישר כח לכת"ר שליט"א שהואיל לשלוח לי בזמנו במתנה את הספר לקוטי
מוהר"ן .ותשואות חן לו.
בכבוד רב,
עובדיה יוסף

ערוץ מרן
הנהגותיו

השיעור הגדול בתבל של מרן הראש"ל
שליט"א בשידור חי וחוזר
079-916-5000

א .מן הדין שני אחים או אב ובנו
יכולים לעלות לספר תורה בזה אחר
זה .ומכל מקום חוששים לעשות כן,
משום עין הרע ,ואם יש צורך
להעלותם ,יפסיק עולה אחד ביניהם.
ואם כבר עלה הבן אחר אביו ,או אח
אחר אחיו ,לא ירד( .אחרונים).
ב .סבא ונכדו בן בנו ,מותר להעלותם
לתורה זה אחר זה ,כשיש צורך
בדבר.
ג .המנהג שיש נוהגים להתנשק עם
העולה לספר תורה לאחר שסיים
קריאתו בתורה ,אינו נכון לפי
ההלכה ,ומצוה לבטלו .והני מילי בעי
למימרינהו בניחותא ,כי היכי
דליקבלו מיניה ,אבל המנהג שנוהגים
לנשק ידי הרב והאב ,ושאר קרובים
שחייב בכבודם ,אחר שסיימו קריאת
התורה ,הוא מנהג נכון וישר ,ויסודתו
בהררי קודש.
ד .אסור לטלטל ספר תורה
ולהעבירו ממקום למקום לצורך
קריאת התורה של מי שחבוש בבית
האסורים ,ואינו יכול לבוא לבית
הכנסת ,ואפילו לשם קריאת התורה
בראש השנה ויום הכפורים ,אלא אם
כן היה איש חשוב בתורה.
ה .אם הכינו לספר תורה מקום של
כבוד ארון ותיבה להניחו שם יום או

יומיים לפני כן ,מותר לכל אדם .ולכן
חתן שאינו יוצא מביתו כל שבעת
ימי המשתה ,או אבל שאינו יוצא
מפתח ביתו כל שבעת ימי אבלו ,אם
מכין מקום של כבוד בביתו לכבוד
הספר תורה ,מותר להוליך ספר
תורה לשם לקרות בו .וטוב הדבר
שיהיו בהולכתו עשרה אנשים ללוות
את הספר תורה.
ו .אם מוליכים את הספר תורה
בהצנע לכת בתוך מכונית מיוחדת,
נראה להקל גם בלא הליווי של
עשרה ,ובלבד שיהיה מוכן לו מקום
של כבוד ,כאמור( .וע' בשו"ת יביע

אומר ח"ז חאו"ח סי' נו אות ב).

ז .מותר להעביר ספר תורה מחדר
לחדר שהם תחת קורת גג אחת ,כגון
ביום שמחת תורה שיש הרבה עולים
לספר תורה ,ורוצים למעט מטורח
הצבור .וכן יש להתיר להעביר ספר
תורה של יחיד המונח בביתו לקרות
בו במקום אחר.
ה .מותר להוציא את ספרי התורה
ביום שמחת תורה ,לרחובה של עיר
לכבוד התורה בשמחה ובשירים
ולחבב את התורה על כל שכבות
העם ולשמוח בה .וכן מותר לעשות
כן בהקפות שניות של מוצאי שמחת
תורה.

העלון מוקדש לרפואת
ר' ידיד דוד בן טובה טאוס הי"ו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו

משראה כן הנהג ,חשב בליבו שמא מרן מצוי באמצע ענין כל שהוא ,ומשום
של מרן רבינו זצוקללה"ה
שרוצה לסיימו עד תומו ,לכן מתמהמה הוא מלצאת מן המכונית ,ועל כן ישב הנהג
בדומיה והמתין למוצא פי קודשו של מרן זיע"א.
מדוע הנסיעה ארוכה היום?
משיעוריו
לאחד
נהגו
עם
באחד הימים נסע מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה
והנה כעבור זמן מה ,הרים מרן את עיני קודשו מן הספר ,ופנה לנהגו ואמר" :כמה
הקבועים ,מרן ישב כהרגלו מאחור והספר בידו ,כל כולו שקוע בעומקה של זמן אתה נוסע? מדוע היום נתארכה הנסיעה יותר מן הרגיל?".
תורה.
לשמע זאת השיב הנהג ואמר" :כבוד הרב ,כבר הגענו לפני זמן מה ,ומיד בהגיענו
משהגיעו אל מחוז חפצם ,פנה הנהג אל מרן ואמר לו" :כבוד הרב הגענו!".
הודעתי לכבודו שהגענו".
אך מרן לא נע ולא זע ,כעבור כמה רגעים שוב פנה הנהג ואמר" :כבוד הרב ,חייך מרן ואמר" :מה אעשה ,לא שמעתי!"...
(משוש תבל).
הגענו!" .אך מרן לא הגיב .וכך חזר הדבר כמה פעמים.

את כל סדרת הספרים "חזון עובדיה" כבר סיימנו.
את כל סדרת "הליכות עולם" סיימנו.
את חזו"ע שבת א ושבת ב במחזור השני ,גם כן סיימנו!
מפעל עולמי לשינון פסקיו של
מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זיע"א
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