יוצא לאור בס"ד ע"י

בסייעתא דשמיא

0

מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
• תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א • המפעל האדיר
"הלימוד היומי בתורת מרן" • ירחון תורני “קובץ בית
יוסף“ • גמ“ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות
וכוללים • "ערוץ מרן"  -שידורי תורה ויהדות  24שעות •
שיעורי תורה וכנסים • גליון שבועי בעברית ובאנגלית

*8759

פרשת וירא
יח מר חשון תשע"ט | גיליון מס' 245

משלחן הראשון לציון

אמרותיו

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

מי שפגע בחבירו קודם שחזר בתשובה ,וכעת כשבא לפייסו נהפך ללעג ולקלס בעיניו ,כיצד עליו
לנהוג [ערוך מתוך קובץ בית יוסף ,גליון ל ,סימן קלט].
בס"ד ,טז אלול תשע"ו

לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת ה"ה רון בן שמחון נ"י,
שלום וברכה,
אודות מי שהוא בעל תשובה זה כמה שנים ,וכשהיה חילוני בדרך
החיים החילונית נכשל בעבירות שבין אדם לחבירו( ,אונאת דברים,
הלבנת פנים ,רכילות לשון הרע וכיוצא) ,וכשחזר בתשובה הלך לפייסם,
ורובם לא זכרו המעשה ,ובמקרים מסויימים אף היה לקלס בעיניהם
כי בדרך החילונית רגילים בזה ,וזה חלק משיגרת החיים שלהם ,האם
צריך לבקש מהם סליחה על מה שפגע בהם.
הדרך בזה לבקש מהם סליחה כוללת בלא לפרט ,וכיו"ב נתבאר בספר
ילקו"י הלכות ימי"נ (סי' תרו סעיף יז) שאם דיבר לשון הרע על חבירו,
ואין חבירו יודע כלל מזה ,כשיבוא לבקש מחילה מחבירו ,אין צריך
להודיע לחבירו שסיפר עליו לשון הרע ,כיון שאדרבה כשיספר לו
יחרה אפו ויגדל צערו ,אלא יבקש ממנו מחילה סתם ,וכ"כ בספר
שלמי מועד (עמ' נו) בשם הגר"י סלנטר ,ודלא כהחפץ חיים שכתב
שצריך לגלות לחבירו מה שדיבר עליו .וכן האריך בזה בספר אז
נדברו .והוסיפו בשם הגרש"ז אויירבך ,שאם פגע בכבודו של חבירו,
וחבירו אינו יודע שהוא פגע בו ,ואם יספר לו דברים כהוייתם יקפיד
ויחרה אפו רשאי שלא לספר לו כלל .וה"ה אם עושה ממנו לעג
וקלס ,ובפרט אם אינו רואה בזה שום פגיעה ,וזה דרך החיים שלו
שגם אחר שמודיעו לא נפגע כלל ,לא צריך לפרט לו ,ועל כיו"ב
נאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטאה ,ויבקש ממנו סליחה כוללת על
כל מה שחטא כנגדו ,בלי לפרט ודי בזה.
והנה במשנה יומא (דף פה ע"ב) מבואר :עבירות שבין אדם למקום
יוהכ"פ מכפר ,עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד
שירצה את חבירו .את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה ,מכל חטאתיכם
לפני ה' תטהרו ,עבירות שבין אדם למקום יוהכ"פ מכפר ,עבירות
שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה את חבירו .אמר ר"ע,
אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם אביכם
שבשמים וכו' .וכתב הרב רבינו יאשיה פינטו ,בפירוש הרי"ף על העין
יעקב ,שרבי אלעזר בן עזריה בא להוסיף על דברי ת"ק ,שאם לא
פייס את חבירו גם העבירות שבין אדם למקום אין יוהכ"פ מכפר,

ודייק כן מהפסוק ,אימתי כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
מכל חטאתיכם לפני ה' ,דהיינו עבירות שבין אדם למקום ,בזמן
שלפני ה' תטהרו ,ביניכם לבין עצמכם ,על עבירות שבין אדם
לחבירו .ור"ע חולק על דרשתו של רבי אלעזר בן עזריה ,וסובר
שסיום הפסוק לפני ה' תטהרו ,בא לשבח את ישראל אשר לו
אלקים קרובים אליו לכפר על מעשיהם ,וא"כ אפי' לא ירצה
האדם את חבירו ,בעבירות שבינו לבין חבירו ,אין טהרתו תלויה
בכך ,כי טהרתם של ישראל תלויה בהקב"ה ,שהוא המטהר ולא
האדם וכו'.

והגאון רבי שאול ,אב"ד אמסטרדם ,בספר בנין אריאל (בקונטרס
בית מועד דרוש ליוהכ"פ דף קטז ע"ד) כתב ,וכבר כתבו כמה גדולים,
ומהם הרי"ף שבעין יעקב ,שאם לא תיקן האדם עבירות שבינו
לבין חבירו ,אין יום הכפורים מכפר אפילו על עבירות שבינו
לבין המקום ,ויש טעם נכון לכך .ע"כ .גם הגאון רבי חיים פלאג'י
בספר ברכת מועדיך לחיים (דרוש טו לתשובה ,דף קמג ע"ד) ,וכן בספר
צוואה מחיים (דף יב ע"ב) ,הביא דברי הרי"ף שבעין יעקב הנ"ל,
שכל עוד שאינו מרצה את חבירו גם עבירות שבינו לבין המקום
אין יום הכפורים מכפר ,והטעם לזה שמכיון שהוא מקשה ערפו
שלא לפייס את חבירו ,נגד מצות התורה שחייבתו בכך ,הרי הוא
כבועט בתורת ה' ,ומה תשובה היא זו לשוב דוקא מעבירות
שבינו לבין המקום וכו' .ע"ש .וכך כותב גם היעב"ץ בתשובה,
שמי שעבר על כל אלה ,אם לא מחל לו הנגזל קודם מותו ,בודאי
שאין לו כפרה עד שישלם ליורשיו ,ויבקש מחילה מן המת כדת
וכו' ,כה משפטו בענין העבירות שבינו לבין חבירו ,וכל זמן
שמתרשל בכך ,אין לו כפרה אפילו בתשובה שיעשה על דברים
שעבר בינו לבין המקום .כך כותב גם הג"ר חיים ביז'ה בספר
חיים עד העולם (בדרוש ה לשבת תשובה דף יט ,:ודף כ ע"ג) ,ע"ש.

אולם מרן החיד"א בברכי יוסף (סימן תרו סק"א) כתב ,וזו לשונו:
יש מי שכתב שאם לא שב מעבירות שבינו לבין חבירו ,גם
עבירות שבינו לבין המקום אינו מכפר ,ואסמכיה אמתניתין ,ואני
אומר לא ניחא ליה למרייהו בהכי.

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

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א
"יוקח נא מעט מים" (יח ,ד).

הקשה מרן פוסק הדור זצקוללה"ה:
כשקיבל אברהם אבינו את שלשת
אורחיו בסבר פנים יפות ,אמר "יוקח נא
מעט מים" ,מדוע אמר "מעט" ,ואלו
בהמשך אמר "ואקחה פת לחם" ,ומדוע לא
אמר" :ואקחה מעט לחם"?
והשיב :הרי כבר ידועים דברי חז"ל (ב"מ
פו :):כל מה שעשה אברהם למלאכי
השרת בעצמו ,עשה הקב"ה לבניו בעצמו.
באברהם נאמר" :ואל הבקר רץ אברהם",
בבניו נאמר" :ורוח נסע מאת ה' ויגז שלוים
מן הים" .באברהם נאמר" :ויקח חמאה
וחלב" ,בבניו נאמר" :הנני ממטיר לכם לחם
מן השמים" .וכל מה שעשה אברהם
למלאכי השרת על ידי שליח ,עשה הקב"ה
לבניו על ידי שליח ,באברהם נאמר" :יוקח
נא מעט מים"  -על ידי שליח ,ובבניו נאמר:
"והכית בצור ויצאו ממנו ושתה העם",
נמצא שהמים שהובאו למלאכים הובאו
ע"י שליח ,ולא על ידי אברהם בעצמו.
ועל פי זה יתיישב נפלא ,אברהם אבינו
ידע היטב את הכלל שהידור מצוה הוא טוב
ויפה ,כל זמן שאין זה על חשבון הזולת,
והואיל והמים הובאו ע"י שליח ,לכן דקדק
אברהם לאמר "יוקח נא מעט מים" ,ולא
בשפע ובכמות גדולה ,משום טרחת
השליח ,אבל בלחם שהוא עצמו הביא,
אמר "ואקחה פת לחם" ,בעין יפה וברוח
נדיבה ,וזאת מפני שהוא בעצמו מביא את
הלחם ,ואינו מטריח בכך איש.
(משוש תבל-בראשית קלח-קלט)

חדש בערוץ מרן!
כל כנסי בני התורה ,שע"י איגוד בני התורה
דורשי ה' ,בהשתתפותו של מרן בשלוחה 411

079-916-5000

כתבי יד ממרן

מתוך
גליונות
"קובץ בית
יוסף"

פסקיו

מכתב לנשיא ארה"ב להציל היהודים הכלואים שם

[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].
ב"ה ,ב ניסן תשנ"ו

לכבוד מר ויאליאם גפרסון (ביל) קלינטון ,נשיא ארה"ב
אחר דרישת שלומו ורום מעלתו.
תרשה לי לפנות אליך בפנייה נדירה ומלב דואב ,אודות מר זכי סבג ומר ג'ק סבג,
שנשפטו בחודש ספטמבר  1993ל 12-שנות מאסר ומחצה ,באשמה חמורה של
הלבנת כספי סמים באמצעות עסקי הקוסמטיקה שלהם.
השניים מבני הקהילה היהודית בניו-יורק ,שזכיתי להורות לרבים מהם תורה מהם
תורה והלכה ,הינם באופיים אנשי חסד פשוטים ותמימים כאשר אין כל הסבר טבעי
למעידתם .אני מכיר אישית את משפחותיהם אשר הפכו לפתע לשבורים
ואומללים ,ואף שמעתי רבות על תמורתם הרבה לקהילה ולמוסדות הרווחה שבה.
שני האסירים עצמם מסרו נפשם למען הזולת ,ועמדו במוקד כל פעילות בתחום
הצדקה החסד.
מצבם כעת התדרדר עד מאד ,ולא רק כי נפלו מאיגרא רמא לבירה עמיקתא ,אלא
גם בגלל הניתוק מהקהילה ומסגרותיה ומאופייה הדתי .לבן ,ג'ק סבג ,בנים שכלל
לא מכירים אותו .ומשפחותיהם למעשה הרוסות.
מניעי פנייתי זו הינם הלכתיים והומניים וכיון שהבואו הדברים לידיעתי אני חש חובה
על פי דין תורה לעשות השתדלות למענם.
בסמכותך ובכחך לפעול שהתביעה האמריקאית תסתפק בתקופת המאסר שישבו
עד כה ,כמעט שלש שנים ,והם עצמם מוכנים ,על כורחם ,לוותר על אזרחותם
האמריקאית ולעלות למדינת ישראל ,ולכל מיגבלה ותנאי נוסף.
בהעידי מקרוב כי מצבם על סף הגרוע מכל ועונשם ללא נשוא ,ובהאמיני שיש כאן
מקרה חריג המצדיק יחס של "לפנים משורת הדין" והתחשבות מיוחדת – בקשתי
מכב' היא שיראה בפנייתי זו משום עילה נוספת להיענות לשורת הפונים אליו בענין
זה ,ותפילתי כי לא תשיב בקשתי – שאף היא נדירה וחריגה – ריקם.
ביודעי את לבך הרך וגישתך הרחימאית למצוקת אנוש ,אני מאמין שתיענה להציל
שני יהודים אלו ,בבחינת דברי התלמוד היהודי :מה הוא – בורא עולם – חנון ורחום,
אף אתה היה חנון ורחום.
והנני מברכך להצלחה בכל מעשה ידיך ,ויהי רצון שלא תצא תקלה על ידך ,ותזכה
לרוב תבונה וסייעתא משמיים אתה ובני ביתך .ויקויים בך הפסוק "למען יאריך ימים
על ממלכתו" .אמן.
בכבוד רב ובברכת התורה ,עובדיה יוסף
הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה בישראל

הנהגותיו

דיני מוצאי שבת (מתוך חזו"ע שבת ב)

א .הכלל שאמרו שלא גזרו חכמים על
השבות בבין השמשות ,נוהג הן בבין
השמשות של ערב שבת ,והן בבין
השמשות שאחר יום השבת ,ולא
שאני לן בין עיולי יומא לאפוקי יומא.
ב .מצות עשה מן התורה לומר
הבדלה במוצאי שבת ,שנאמר זכור
את יום השבת לקדשו ,אין לי אלא
בכניסתו ,ביציאתו מנין ת"ל את יום.
וכן גירסת כמה ראשונים .ואיתא
בגמרא (שבועות יח ):אמר רבי יהושע
בן לוי כל המבדיל על הכוס במוצאי
שבת זוכה לבנים בעלי הוראה
בישראל.
ג .ראוי ונכון מאד לנהוג כדעת רבינו
תם להחמיר במוצאי שבת להמשיך
בקדושת השבת שעה וחומש אחר
השקיעה ,דהיינו שבעים ושתים
דקות ,מפני שרבים מאד מהפוסקים
סוברים כדעת רבינו תם ,ועל צבאם

מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו.
וכל המחמירים בזה במוצאי שבת
ויום טוב ישאו ברכה מאת ה' .וכן יש
ליזהר בכל זה גם בתענית במוצאי יום
הכפורים דהוי מדאורייתא.
ד .אסור לעשות שום מלאכה קודם
הבדלה .ואם הבדיל בתפלה אפשר
להקל .ואם עדיין לא הבדיל בתפלה,
ורוצה לעשות מלאכה ,יאמר ברוך
המבדיל בין קדש לחול בלא הזכרת
שם ומלכות ,ויעשה מלאכה .וכן
מותר לעשן סיגריה לפני ההבדלה על
הכוס.
ה .מי שהמשיך בסעודה שלישית עד
אחר הלילה ,מותר לומר לחבירו
שכבר התפלל ערבית ,ואמר אתה
חוננתנו בתפלתו ,שיעשה לו מלאכה
להדליק לו נרות או לבשל לו תבשיל,
ומותר לו ליהנות ולאכול מאותה
מלאכה בהמשך סעודתו.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

צופה ומביט למרחוק
ידועה דעתו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה שבחורים הבאים מחוץ לארץ
ללמוד בישיבות הקדושות בארץ ישראל ,אינם צריכים לעשות יום טוב שני של
גלויות ,מפני שיתכן וימצאו כאן את זיווגם ויישארו להשתקע בארץ ישראל.
והנה באחד הימים הגיע בחור מחוץ לארץ ללמוד בארץ ישראל ,וכעבור זמן מה
השתדך עם בת חוץ לארץ ,הלה היה בטוח כי עתה צריך הוא לעשות יום טוב שני
של גלויות כיון שבת זוגו היא מחוץ לארץ ,אך מחמת הספק ניגש ועלה אל מעונו
של מרן רבינו זיע"א לשאול את פיו מה עליו לעשות.
והנה להפתעתו ,אמר לו מרן ,שאף על פי כן עדיין אין הוא צריך לעשות יום טוב
שני של גלויות!
נתפלא הבחור אודות הפסק ,אך עשה כפי שנצטווה.
כעבור כמה ימים נתבטל אותו שידוך ,מסיבות שאינן צפויות ...ואז הבין הבחור
למפרע את הוראתו של מרן זיע"א.
(משוש תבל).

חיפוש לפי מילה  -בלמעלה מאלף
נושאים בהלכה!
www.moreshet-maran.com
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