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פרשת שופטים

ז אלול ה'תשע"ח | גיליון מס' 235

הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

משלחן הראשון לציון

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

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

קטן שמצא כסף בבית הכנסת

בס"ד ,כז תמוז תשע"ו/1561-2 ,ע"ו יד וחצר מן התורה לקנות מציאה .וע' בש"ע (סימן ער סעיף ב).

לכ' היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,כש"ת ה"ה יצחק
שמריז נ"י,
שלום וברכה,
בדבר השאלה בקטן שמצא כסף בבית הכנסת ,ומסר אותו לידי
הגבאי כדי שיכריז לקיים מצות השבת אבידה ,וסיכמו ביניהם
שאם לא ימצאו את הבעלים ,הכסף יוחזר לקטן ,ועברה שנה ולא
הגיעו הבעלים ,והגבאי טוען שבזה שהקטן הביא לו את הכסף,
גילה בדעתו שאין הוא רוצה לזכות ,ועוד טוען ,שהכסף נמצא
בסמוך לגביית זכר למחצית השקל ,ויתכן שסכום גדול כזה נפל
מאחד הגבאים ללא דעתו ,ובפרט שיש רגלים לדבר ,מאחר שאף
אדם לא בא לדרוש את הכסף .ושאלתו האם להחזיר הכסף להורי
הקטן או לא?
הנה בשאלה לא התבאר אם היה סימן בכסף שמצא ,או לא ,כי
אם היה סימן בכסף זה ,ובקטן שמצא אבידה שיש בה סימנים,
נראה שאין עליו חיובי השבה ,היות ואינו יכול לקיים פרטי מצוות
השבה ע"י שמירה וטיפול באבידה כנדרש ,ובפרט שקטן פטור
ממצוות .אלא שמן הראוי ללמדו מדין חינוך להשיב אבדה כמו
שמחנכים אותו לכל המצוות ,ולכן אף אם מסר כסף זה לגבאי כדי
שיכריז ,מ"מ החיוב על אביו לחנכו .ודין המציאה ככל דין מציאה
שיש בה סימן שלא נמצאו הבעלים.
אך אם אין סימן בכסף שנמצא ,הוא בגדר מעות מפוזרים ,הנה
קי"ל מציאת בנו ובתו הגדולים הסמוכים על שולחנו הרי אלו
שלו ,וכמ"ש בש"ע חו"מ (סי' ער סעיף ג) ,ואף בקטן מתקנת חכמים
משום דרכי שלום ,ואם עבר ולקח מהם אף שאינה יוצאה בדינים,
מ"מ מתחייב מדין שמים להחזיר ,ולכן אף אם הקטן נתן את
הכסף ליד הגבאי ,מפני שאינו יודע הדינים ,אין זו הוכחה שאינו
רוצה לזכות באותו הכסף ,ובלא"ה כסף זה שייך לאביו.
וע' בגמ' ב"מ (יב ).אמר שמואל ,מפני מה אמרו מציאת קטן
לאביו ,שבשעה שמוצאה מריצה אצל אביו ,ואינו מאחר בידו.
[לכך ,כשמגביה לצורך אביו הגביהה .רש"י] .ובכתוב שם לראב"ד (ב"ק
לא ).ביאר ,דהוא משום דקטן לית ליה זכיה.
ודעת הר"ן בחי' יבמות (יט ):וב"מ (יא ,).שלא אמרו מציאת קטן
מדרבנן אלא באינו יודע לשמור ,אבל כשהוא יודע לשמור ,יש לו

אמרותיו

והטעם שהמציאה לאביו ,שכך נראה לחכמים לשלם הטוב
לעושה עמו טובה ,שמזין אותו ,אע"פ שאינו חייב לפרנסו כי
אם עד שש שנים .ומה נקרא סמוך על שלחן אביו ,הנה בספר
החפץ חיים (סימן כג אות פז) הביא בשם המדרש רבה ,דאם הבן
שובת אצל האב בשבתות ,ולא נמצא אצלו בימות החול ,וגם
נותן חצי ההוצאות ,לא מיקרי סמוך על שלחן אביו .ומבואר,
דאם אינו נותן חצי ההוצאות ,נקרא סמוך על שלחן אביו אף
שאינו אוכל אצלו אלא בשבתות לחוד .ומרן אאמו"ר זיע"א
כתב בכיו"ב גבי הדלקת נר חנוכה ,דבני ישיבות הלומדים
בפנימיה ,נקראים סמוכים על שלחן אביהם ,מאחר ומגיעים
מידי פעם לשבתות בבית ,וכן בימי בין הזמנים ,וכל מחסורם
על ההורים.
וכתב הרמ"א (סימן ער סעיף א) ,גבי מציאת קטן ,דאם בא אחד
ונטל את המציאה מהקטן ,אינה יוצאה בדיינים ,וזה דוקא
במציאה שאין דעת אחרת מקנה לו ,אבל שכירות של קטן
וכיו"ב מוציאין בדיינים .וע"ש בקצות החושן (סימן רמג סק"ד)
שכתב ,דבשכירות הקטן זוכה גם בלי דעת אחרת מקנה אותו.
ע"ש .ומציאת קטן מעיקר הדין אין בה גזל ,ולכן אם הקטן
מצא איזה חפץ ובא אחר ונטלה ממנו ,רק מפני דרכי שלום
אין ליטול מהקטן מה שמצא .ואם עבר אחד וגזלה ממנו,
אינה יוצאה בדיינים .וע' במשנה בגיטין (נט ).אלו דברים אמרו
מפני דרכי שלום ,כהן קורא ראשון וכו' ,מציאת חרש שוטה
וקטן יש בהן משום גזל גמור ,מפני דרכי שלום .רבי יוסי
אומר גזל גמור .ושם בגמרא פירשו ,דגזל גמור דקאמר היינו
מדבריהם .הרמב"ם (פרק יז מהל' גזילה ואבידה הי"ב) .וכן הוא
בש"ע (סימן ער ס"א) .וכתב בבית יוסף (שם) בשם הרשב"א,
ודוקא מציאה שאין דעת אחרת מקנה אותם ,אבל שכירות של
קטן וכיו"ב ,מוציאין בדיינין .וכן הוא ברמ"א בהג"ה .וראה
בילקו"י דיני חינוך קטן (הלכות מתנה סעיף ב) ,מה שכתבנו אי
איירי בכל קטן ,או דוקא פחות מצרור וזורקו אגוז ונוטלו.
ומה שטען שיתכן שסכום זה נפל מהגבאים ,כל זמן שאין
הוכחה לזה ואין טענת ברי לטענה זו ,אינם יכולים לדרוש
כסף זה מספק.

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל
שעריך ...ושפטו את העם משפט צדק"
(טז ,יח).

הסביר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה את הטעם
שנסמכה פרשת שופטים ושוטרים לעניין
המועדים שהוזכר בסוף הפרשה הקודמת ,שנאמר
"שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה'
אלקיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג
השבועות ובחג הסוכות ...שופטים ושוטרים תיתן
לך בכל שעריך ...ושפטו את העם משפט צדק".
שהרי כידוע שהיו ישראל תועלת גדולה מעצם
עלייתם לרגל ,וכמו שנאמר "ואכלת לפני ה' אלקיך
במקום אשר יבחר לשכן שמו שם ...למען תלמד
ליראה את ה' אלקיך כל הימים" (יד ,כג) .וכתבו
התוספות (ב"ב כא .ד"ה כי) שכשהיו ישראל עולים
לרגל היו רואים שם קדושה גדולה וכהנים עוסקים
בעבודת הקודש ,והיה נכנס בלבם יראת שמים
גדולה והיו רוצים ללמוד תורה ,לפי שהיו רואים שם
שכול עוסקים במלאכת שמים ובעבודת ה' ,היו גם
הם מכוונים יותר ליראת שמים ולעסוק בתורה.
ומחמת זאת היו שואלים שם את שאלותיהם
וספיקותיהם בהלכה ,וכמו שנאמר (שופטים יז ,ח):
"כי יפלא ממך דבר למשפט ...וקמת ועלית אל
המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו" (שופטים יז ,ח).
ומכיון שכך ,עלולים האנשים לומר שאין עוד
צורך להעמיד שופטים ודיינים בכל עיר ועיר ,מפני
שכל אחד ואחד ישאל את שאלותיו בירושלים
בעת שעולה לרגל.
ולכן הסמיכה התורה בין מצוות עליה לרגל
(האמורה בסוף פרשת ראה) ,לבין מצוות מינוי שופטים
בכל עיר ועיר (האמורה בתחילת פרשת שופטים) ,לרמוז
ולהורות שאף על פי שישראל עולים לרגל ויכולים
לשאול שם את ספקותיהם ,מכל מקום חובה
עליהם להעמיד שופטים ושוטרים בכל עיר ועיר,
שיהיו בתי הדין מצויים בכל מקום ואתר.

(משוש תבל-דברים ,עמוד רכג-רכד).

הלימוד היומי בתורת מרן

"כל השונה הלכות בכל יום

הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ג  להצטרפות079-916-5000 :
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לקבלת הלימוד מידי יום למייל:
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9929972@gmail.com

הצטרפו לקבלת "הלימוד היומי בתורת
מרן" מידי יום לתיבת המייל שלכם!
שלחו הודעה לכתובת9929972@gmail.com :

כתבי יד ממרן

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

דאגה להתנהלות הרוחנית במקסיקו

ב"ה ,ירושלים .יום ד יח ניסן תשל"ז

לכבוד מר ...הי"ו
נשיא הועידה הדתית של קהלת מונטי-סיני ,במקסיקו.
שלום וישע רב
הנידון :ר' ...הי"ו
בביקורי במקסיקו לפני יותר משנה ,עמדתי יפה על מצב הקהלות שם,
וביודעי נאמנה שאף קהלה יהודית בכל התפוצות אינה יכולה להחזיק
מעמד ולהמשיך את קיומה ברוח היהדות הצרופה בהעדר רועה ומנהיג
רוחני ,ובהיות שכיום קהלתכם הנכבדה נמצאת בלי מנהיג רוחני רשמי,
וכל עניני הדת של קהלתכם ,מנוהלים ,כיום ,על ידי ידידנו הדגול ר'...
הי"ו ,ולאחר שהכרתיו אישית בשעת ביקורי במקסיקו ,ונוסף על כך
המליץ עליו בצורה נאותה ידידי היקר הרב הגאון ר' ציון לוי שליט"א
הרב הראשי לפנמה ,הנני בזה לבקש ממך ולייעץ לך בתור נשיא
הועידה הדתית של הקהלה ,לדאוג שקהלתכם הנכבדה תאשר אותו
באופן רשמי לנהל את קהלתכם הנכבדה .ובעזרת ה' יוכל לנהל אתכם
על מבועי התורה והמצוה ,להוסיף חוליה בשרשרת הזהב של הקהלה.
ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים .ולהגדיל תורה ולהאדירה.
ואני תפלה שחפץ ה' בידכם יצלח ,להעלות את קהלתכם במעלות
התורה והיראה לגאון ולתפארת ,ולהחזיר עטרה ליושנה ,ברוב הצלחה.
בימיכם ובימינו תושע יהודה וישראל ישכון לבטח .תזכו לשנים רבות
נעימות וטובות.
בברכת חג שמח וכל טוב
עובדיה יוסף

ערוץ
מרן
הנהגותיו

פסקיו

שיעורים ממרן לימים הנוראים
בשלוחה 210
079-916-5000
עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

דיין זה כמו שופט ,לא?!

בהיות מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה גר בפתח תקוה שם כיהן כדיין ,בשכנותו גרה
משפחה שלא אהבה בלשון המעטה את "החרדים המשתמטים" ,בכל עת שבני
משפחה זו היו רואים את מרן או מי מילדיו ,היה מבט של בוז ולגלוג ניצת בעיניהם,
אך מרן תמיד היה מאיד פנים לכל.
והנה ,שלשה חודשים אחר שהגיעו לפתח תקוה פרצה מלחמת קדש ,ראש אותה
משפחה גוייס לצבא ,בטרם עזב את הבניין עוד הספיק לחרף ולגדף את "החרדים"

הלכות סליחות (מתוך חזו"ע ימים נוראים)

מנהגםיין
לבטללשתות
מרן ,שיש
אלא דברי
שיש נוהגים
א .הקם באשמורתא .א
וצריך
להחמירעושים,
סליחות יפה
ע"פלומר
הלילה
הבדלה .אבל בכוס של
ולאומרם של
לאכול בשר
עצמם
על
במיתון.
שלאיתאזר
תשובה,
ועשרת ימי
בחדש אלול
אנו
מן אין
השנה
שברוב
אלה בהמ"ז,
מליל י"ז
יין החל
בעוז ותעצומות ושלא
השינה
עצמם
שאונסים
יישן ה.
לשתותולא
שלא ינום
הכוס,
בהמ"ז
לים לברך
באב .רגי
וברכותיהעד אחר
בקריאת שמע בתמוז
על קולם,
במרום
להשמיע
לביהכ"נ
תשעהובאים
ובתפלה עד
מלברך
אלו
בימים
להמנע
יש
הפשוט
המנהג
מקום
מכל פלאג'י מע' ת אות בקול רנה ,ואומרים הסליחות בקול רם
גמירא (וימהר אברהם
בשתיית
למחמירים
על הכוס,
ובא"י,
בירושלים
ונגינות ,הרי
ששרים פיוטים
להמנעכדרך
שלא ונשא
בתפילין
מעוטר
תרכד) .ומכל שכן שהוא
שאחר יין.
וצריךאלא
מהן ,בשר
מאכילת
כיורשים תרתי גיהנם ,שמאבדים
מיום הם
לשמור
שאסור להסיח דעתו
משיורי
השבת
אחר
האוכל
ה.
ינהוג
לא
חכם
ותלמיד
אב.
עצמו בקדושה ר"ח
ובטהרה .ומי שאינו שינתם ללא תועלת ,ואדרבה יוצא
מסעודת
להמנע הבשר
בתפלתו זו
בחומרא יתרה
שנשארהלאלו זה שמם
בהפסדם ,כי
עם שכרם
עושה כן ,והוא מתנמנם
"צעקות".על מה שיסמוך,
שבת ,יש לו
י"ז בתמוז,
מאכילת
"סליחות" ולא
מיוםטוב
בשרויותר
בהפסדו.
התפילין ,יוצא שכרו
בסעודה
לשמועאםמןאוכל
מותר ובפרט
שמים.
שממעט ממלאכ
שיתפלל כראוי מפני
מאשר לומר
הרדיוזה סליחות
סליחותת ו.
בשר
והוא רגיל
לאכול בשר
בהשכמה באופן ב.
שלאאמרו
הנוהגים גדול
שכזה .וכלל
לאכולבחצי
הכפורים ,אף
רביעית,ויום
ופיוטים של ר"ה
מותרים
הדין
מן
אלו,
בימים
רביעית.
בסעודה
בעבודת ה' ,לשמור העיקרים ולהוסיף הראשון של הלילה ,כדי ללמוד המנגינות
נזכר
בשר ,ושוב
מי שבירך
בשר ,ו.
שנתבשל
בתבשילבעיקר
בחסידות ,ולא לזלזל
לדבר ,מה
על זכר
והפיוטים,
הסליחות
ולקייםבו של
ונוהגים
עוף.
בבשר
ואסורים אף
תלמדמן
יטעםלאמעט
,
ל
לאכו
אין
ש
התוספת.
שאמרו בראש השנה (כד):
כגוןשל בשר.
בתבשיל
להחמיר
ברכתו
להביןתהיה
למדשלא
אתהכדי
הבשר,
בלשוןאףארמית,
ב .הסליחות שנתקנו
ולהורות.
לעשות ,אבל
כזאת
בביתו שאין
השומעלבטלה,
אפילו היא
קדרה
אבל
מחישלומסי,
ענינן,
רחמנא ,דעני לעניי
בטעימה הרדיו
סליחות דרך
בשר,אין ז.
בה
לבשל
מותר
יומה,
משום
ולא
שמחה
משום
לא
ליחיד לאומרם ,בתמפני שאין מלאכי בשידור חי ,יכול לענות י"ג מדות
ארמי ,אבל כשיש כששומעביטול
לכתחלה.
השרת מכירים בלשון
המנהג.הצבור ,וכן יכול
אותם מן
צבור.גם
לקטנים
בשר
לתת
מותר
ז.
שבת
בערב
לטעום
אין מותר
עשרה מישראל ,ג.
הצבור זקוק לעזרת לענות אמן אחר הקדיש של שליח
שירדה
הזה
בזמן
אב,
ר"ח
אחר
שמבשלים
בשר,
של
תבשילים
עמהם.
השכינה
מלאכי השרת ,כי
ח .המנהג פה עה"ק ירושלים ת"ו לומר
הגיעו
ואפילו
לעולם,
ה
חולש
שבת.
לכבוד
ישראל"
"שמע
פסוק
ג .אין לכפול
בסיום הסליחות קדיש תענו ותעתרו,
קטן
הוא
אם
ובפרט
לחינוך,
צבורתקנא סעיף
"ע (סי'
בש
מרן
כתב
ד.
השליח
א
אל
בסליחות,
שאומרים
ותתקבל צלותנא וכו' .ואפילו אם
אחריו יין של
לשתות
כשהגיע
כל כך.
שמותרעונים
אומרו פעם אחת,י) ,והצבור
ורקשחרית,
תפלת
בריא כך
שאינו אחר
מתפללים מיד
אחד,
הסליחותויום
בין י"ב שנה
הפסקלגיל
שום הקטן
המזון.
הבדלה
גם כן פעם אחת ,ולא
לתפלה.
יותר.וכוס של ברכת בלי
נוהגים
שאצלם
כתב,
והרמ"א
הסמוך
מופלא
בגדר
שהוא
ד .עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות (שדי חמד מע' ראש השנה סי' א אות ה ס"ק
לשתות יין
להחמיר שלא
יא).של לאיש ,טוב להחמיר עליו שלא
ובהכנעה יתירה,
בכוונה ובנחת ובמיתון
אלה
בשר
יאכל
ונותנים
מה"ז
שכתובברכ
הבדלה ושל
בימיםהוידוי
אמירת
מאכליבעת
אל לבו
החי יתן
יח ,ט.
(משלי
ובפרט הי"ג מדות ,וכמו
מה אין לנו
להביןואנו
לשתות.
לפשפש ט' באב.
והסליחות,עד אחר יום
במעשיו ולחזור
לתינוקויש לו
כג) ,תחנונים ידבר רש,
שמוציא מפיו ,בלב נשבר ונדכה .ולכן בתשובה שלמה ,ולהוסיף מצות ומעשים
הנוהגים לומר :עננו אבינו עננו ,ועשה טובים ,בהתקרבו ליום הדין שאז
למען שמך ,במהירות רבה ובחפזה ,לא שוקלים זכויותיו ועונותיו של כל אדם.
המשתמטים אשר אינם תורמים מאומה למדינה ולא יוצאים להילחם"...
באחד הימים פגשה אשתו של אותו האיש את הרבנית ,ואף היא הטיחה בה
האשמות דומות ,הרבנית מצידה ניסתה להסביר לה בנועם את תפקידם של בני
הישיבות ,וכבדרך אגב ציינה שבעלה הרב מכהן כדיין בעיר.
"בעלך דיין?! דיין זה כמו שופט – הלא כן?!" ,פקחה אותה גברת זוג עיניים תמהות
מול הרבנית ,אז חלחלה לתודעתה כי "הרב החרדי" שגר בשכונתה הוא אישיות נעלה
ומרוממת מעם ...כל אחד מבין בשפתו ובדרכו ,ומאז החלו לרכוש כבוד לרב
ולמשפחתו.
(משוש תבל).
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