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משלחן הראשון לציון

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

מי שלומד מסכת לע"נ נפטר ,אם צריך להזכיר את שמו בכל פעם שלומד ,מי שמקבל
שכר לומר קדיש על נפטר ,ואח"כ נתחייב הוא לומר על אחד מקרוביו

[ערוך מתוך קובץ בית יוסף,

גליון לא].

שאלה:

לכבוד מערכת הקובץ הנפלא בית יוסף,
השלום והברכה! אשמח אם תשלחו למרן פוסק הדור
הגאון הראש"ל שליט"א את השאלות הבאות ,ולפרסם
התשובות בגליונות הבאים:
הלומד מסכת לע"נ אדם שנפטר ,האם צריך לומר בכל
פעם שמתחיל ללמוד שהלימוד לעילוי נשמת פב"פ ,או
שמספיק לומר זאת פעם אחד בלבד כשיתחיל ללמוד
את המסכת? ומי שהתחייב לומר קדיש על אחד שמת
בלי בנים ,ומקבל על זה שכר ,ואחר כך מת לו מת שהוא
חייב לומר עליו קדיש ,האם יכול להמשיך ולקבל את
שכרו?
בברכת התורה ,מ .כ ,.ב"ב

תשובה :יגיד בתחלה ודי בזה .וע' בבית יוסף
שכתב בשם מצאתי כתוב ,שזקנה אחת שנח נפשה
בעיר ולא עזבה אחריה לא בן ולא בת וקרוביה השכירו
אחד שיאמר קדיש עבור נפשה .ע"ש .וכן הוא בשו"ת
מהרי"ק (שורש מד) וזה לשונו" :ומכל מקום אמת הוא
שנהגו שאפילו איש זר שאינו קרוב כלל למת ,אומר
קדיש עכורו ,אלא שאינו נוטל כל כך קדישים כמו אלה
שאומרים קדישים על אב ואם וכו'" .וכן כתב מהר"ח
פלאג'י בשו"ת חיים ביד (סי' קיד) וכ"כ בשו"ת רב
פעלים ח"ד (חאו"ח סי' ז) ועיין עוד בשו"ת יחו"ד ח"ו
(ס"ס ס) .וגם מי שנפטר והניח אחריו בנים ,אלא שלא
זכה שיאמרו עליו קדיש ,מאחר ועזבו מקור מים חיים,
דרך התורה והמצות ,גם בזה מועיל אמירת קדיש של
אדם אחר ,שאינו מקרובי הנפטר כלל ,לעילוי נשמתו.
אלא שעדיף יותר להשפיע על הבן שיאמר קדיש
במשך השנה .ולקרבו לצור מחצבתו .וכמעשה שראינו
(ס"ס תג)

במסכת כלה רבתי (פרק ב) כרבי עקיבא שמצא את
אותו האיש שלא הניח איסור שלא עבר עליו בחיים
חיותו ,וסיפר לו על עונשו בעולם העליון ,וביקש
רבי עקיבא אחר בנו ולימדו האותיות עד שאמר
קדיש וכו' .שהרי ברא מזכה אבא .ומכל מקום
היכא דאי אפשר יאמר קדיש אדם אחר שיהיה
לעילוי נשמת הנפטר .אמנם בשו"ת תורה לשמה
(סימן תיב) כתב שאין תועלת בקדיש של אחרים ,ולכן
רבי עקיבא לא אמר מיד קדיש ,וטרח כל כך ללמד
את בנו של אותו האיש .ע"ש .ומכל מקום כתבו
באחרונים דשפיר מהני אמירת הקדיש על ידי אחר,
ועיין באליה רבה הלכות תפילה (סימן קלב).
ומי שהתחייב לומר קדיש על אחד שמת בלי בנים,
ומקבל על זה שכר ,ואח"כ מת לו מת שהוא חייב
לומר עליו קדיש ,יכול להמשיך ולקבל את שכרו,
שהרי קדיש אחד עולה לשניהם .עיין בשו"ת
הראנ"ח (סימן עז) ,שכתב ,שאף על פי שמת לו אביו,
זכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן .וכן הוא בשו"ת
בני חיי (חחו"מ סי' רמא אות כה) ,ובכנסת יחזקאל (חלק
יו"ד סי' מה) ,ובבית יהודה עייאש ח"א (סי' יט) וסמא
דחיי (חיו"ד סי' ט) ,ובבן איש חיל ח"ב (דכ"ה ע"ג),
ובשו"ת מהרש"ם ח"ב (סי' כט) ,ובשלמי צבור,
ובשו"ת יחוה דעת ח"ו (ס"ס ס) ובשו"ת יביע אומר
ח"ח (חיו"ד סי' לז) .ע"ש.
בברכת התורה
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישאל
נשיא בית הדין הרבני העליון

אמרותיו
פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א
"וה' ברך את אברהם בכל" (כד ,א).

בדברי הספד שנא מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
על חמיו המנוח הרה"צ רבי אברהם הלוי פתאל
זצ"ל ,פתח ואמר (ויאמר אברהם ח"א עמוד י):
נאמר בפסוק "וה' ברך את אברהם בכל" ,ואמרו חז"ל:
"בכל גימטריה "בן" ( ,)52ולכאורה קשה מדוע הפסוק
כתב את השבח הזה ברמז דרך גימטריה ,ולא כתב כן
במפורש שהקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו
בבן?
אלא כוונת הכתוב היא לשבח את אברהם אבינו שהיה
שמח בחלקו ,והיה מרגיש שאינו חסר דבר ,וכי יש לו
הכל ,ומה גרם לו זאת? בנו יצחק ,כי מעת שראה אברהם
שבנו יצחק הולך בדרך הישר ,ועושה את רצון בוראו
כראוי ,נתמלא ליבו של אברהם בשמחה רבה ,והיה נראה
בעיניו שכל העולם שלו ,ולא חסר ממנו כלום.
(משוש תבל-בראשית ,עמוד קצ).

"אחותנו את היי לאלפי רבבה" (כד ,ס).

פירש מרן זיע"א:
הנה רבקה אמנו הייתה עקרה ,והטעם לכך הוא מפני
שאחיה ,לבן הארמי ,שהיה כומר לעבודה זרה בירך אותה
ואמר :אחותנו את היי לאלפי רבבה ,ואם היתה יולדת,
היו כולם אומרים שזכתה ללדת מחמת ברכותיו של לבן
הארמי ,ועל כן עשה הקב"ה שהיא תהיה עקרה ,וכך ידעו
כולם שברכותיו של לבן אינן שוות מאומה ,ורק לאחר
שיצחק ורבקה התפללו ,נענתה תפילתם וזכו בפרי בטן.
אבל לעתיד לבא ,אפילו שהגויים יברכו אותנו ,לא
יעשה הקב"ה שנהיה עקרים חלילה ,וזהו שנאמר בפסוק
"ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה בך עקר ועקרה".
(שם עמוד קצו-קצז).

הלימוד היומי בתורת מרן
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כתבי יד ממרן

דיני הבדלה בתפלה

מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

(מתוך חזו"ע שבת ב)

פניה אל הנהגים להישמר בחורף שלא להזיק את ההולכים
ושבים ע"י נסיעה על השלוליות בכביש
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה ,ירושלים .עש"ק ויחי תשל"ז

בימים אלה שהם ימי עונת הגשמים ,קשה ההליכה לעוברי אורח ,שהם
צריכים לעקוף שלוליות מים וביצות ,ולהזהר משוחות ומהמורות ,מרפש
ומטיט ,ועל כל אלה עליהם להזהר גם מפגיעתם של כלי רכב ,המתיזים
מים ורפש מגלגלי המכוניות ,בפרט כשהמכוניות נוסעות במהירות רבה,
ולא פעם קרה שאנשים מכובדים טונפו בגדיהם במים לא נקיים על ידי
התזתם בגלגלי המכוניות.
לכן בימים אלה שומה על בעלי הרכב לנהוג בזהירות יתר ,שהרי אין הולכי
הרגל יכולים להזהר מפניהם.
וראה בשלחן ערוך (חושן משפט סימן תיב) ,שיש חיוב תשלומי נזיקין בכגון
זה ,על המטנף בגדי חבירו במי שופכין .ועיין בחושן משפט (סימן קנה סעיף
ד)( .וכבר אמרו בבבא מציעא דף קיז ע"א ,מודה רבי יוסי בגירי דיליה).
ובמסכת בבא מציעא (דף ל ,).הרוצה להיות חסיד עליו לקיים ולהזהר במילי
דנזיקין ,כלומר :שישמור את עצמו מלגרום נזק כל שהו לחבירו.
ובירושלמי נדרים פרק ט אמרו :ואהבת לרעך כמוך ,זה כלל גדול בתורה.
יהי רצון שיהיו גשמים אלה שהביא לנו הקב"ה גשמי רצון ברכה ונדבה,
ותהי אחרית השנה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה.

א .אומרים הבדלה בברכת חונן הדעת .ואם שכח ולא הבדיל ,משלים
תפלתו ,ואינו חוזר ,מפני שאח"כ צריך להבדיל על הכוס .ואם רצה להחמיר
על עצמו אחר שסיים תפלתו ,לחזור ולהתפלל רשאי( .ויאמר קודם "הריני
מתפלל תפלת נדבה") .אבל בתוך תפלתו אפילו בין ברכת חונן הדעת לברכת
השיבנו ,אינו רשאי לאומרה משום הפסק.
ב .אם שכח ואכל קודם שהבדיל( ,ולא הבדיל בתפלתו) ,צריך לחזור ולהתפלל
ולהבדיל בתפלה .ואח"כ יבדיל על הכוס .ואע"פ שהלכה רווחת שאם טעם
מבדיל ,פירוש שרשאי להבדיל על הכוס אחר שאכל ,מכל מקום כיון שאכל
באיסור צריך לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפלה .והנכון שלפני שיחזור
להתפלל ,יאמר שאם איני חייב להתפלל תהיה תפלה זו לנדבה.
ג .מי ששכח להתפלל מנחה בשבת ,וכשהתפלל ערבית שתים של מוצ"ש,
טעה ולא הבדיל בשתיהן ,וגם טעה ואכל קודם שיבדיל על הכוס ,שצריך
לחזור ולהתפלל ,אינו צריך לחזור אלא על תפלה אחת של ערבית ,ויאמר
בה אתה חוננתנו ,ואע"פ שנמצא שהתפלל תפלת התשלומין לפני התפלה
העקרית ,אע"פ כן אינו צריך לחזור אלא תפלת ערבית בלבד.
ד .טעה ולא הבדיל בתפלה ,וקודם שיבדיל על הכוס עשה מלאכה ,צריך
לחזור ולהתפלל (בתנאי דנדבה) ,ואח"כ יבדיל על הכוס.
ה .טעה ולא הבדיל בתפלה ,וסיים תפלתו ,ואין לו כוס יין בליל מוצ"ש
להבדיל עליו ,אם הוא מצפה שלמחר במשך היום יהיה לו ,לא יחזור
להתפלל .אבל אם הוא סבור שאף למחר לא יהיה לו יין ,צריך לחזור
ולהתפלל .וטוב שיחזור "בתנאי דנדבה" .ואם במוצ"ש בעודו מתפלל ,נזכר
מיד שלא אמר אתה חוננתנו ,ויודע שאין לו יין להבדלה ,ואחר שאמר ברוך
אתה ה' נזכר שלא אמר "אתה חוננתנו" יסיים למדני חקיך ,ויחזור לאתה
חונן ,ואם לא נזכר עד שסיים הברכה ולא התחיל ברכה שאחריה ,יאמר אתה
חוננתנו בלי חתימה בין ברכה לברכה .ואם כבר התחיל לומר השיבנו וכו',
יאמר אתה חוננתנו בברכת שומע תפלה.

הנהגותיו
עובדות מהנהגותיו והליכותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

לב נשבר ונדכה ,אלקים לא תבזה
סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:
לפני עשרות שנים הייתה מגיעה אלינו מידי פעם אישה אחת ,והייתה מבקשת שנתפלל עליה שתזכה ללדת ילדים ,והייתי מתפלל עליה ,אבל
בתוכי ידעתי שתפילתי לא תועיל לה.
וכך חלפו עליה ארבע עשרה שנה מעת נישואיה ,ועדיין הייתה מחכה לפרי בטן ,אך הפרופסור הגדול מר צ' התייאש ממצבה ,ואף הוסיף ואמר
לה" :שמעי נא גבירתי ,אם יצמחו לי שערות בכף היד ,אז תזכי גם את שיהיו לך ילדים!."...
האישה הזאת בשומעה את דברי הפרופסור נשברה לגמרי ,ובאה שוב אלינו כשהיא ממררת בבכי שנתפלל עליה באומרה כי רק הקב"ה יכול
לעזור לה.
ואכן ,התפללתי עליה שתזכה לפרי בטן ,וכשיצאה מלפני ,אמרתי לתלמידים" :עכשיו היא תיוושע!"...
ושאלו אותי התלמידים" :ומדע רק עכשיו תפילתכם התקבלה?".
ואמרתי להם מפני שעד היום היא תלתה את עיניה ברופאים ,והייתה מתפללת רק כדי לצאת ידי חובה ,אבל עכשיו היא נשברה ,וכבר אינה תולה
בטחונה ברופאים אשר נתייאשו ממנה ,אלא היא תולה עיניה רק בהקב"ה שהוא יושיע אותה ,ולכן עתה היא תיוושע.
וכך היה ,שכעבור שנה ילדה בן זכר ,ובהמשך נולדו לה עוד...
(משוש תבל).

