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משלחן הראשון לציון

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

אם מותר לשתות את המים שנשארו בכלי שנטלו ממנו מים אחרונים ,ואם צריך
ליטול מים אחרונים מכלי או אפשר מהברז [קובץ בית יוסף ,גליון ל ,סימן קלח].
בס"ד ,טז אלול תשע"ו

לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה כש"ת
ה"ה ליאור הלוי נ"י,
שלום רב,
בדבר שאלתו במי שלוקח כלי ונוטל ממנו מים
אחרונים ,ונשאר מים בכלי אחר נטילתו ,האם מותר
לשתות את המים שנותרו בכלי.
הנה בגמ' במס' (הוריות יג ):מבואר ,חמשה דברים
משכיחים את הלימוד ,האוכל ממה שאכל עכבר ,וממה
שאכל חתול ,והרגיל בזתים ,והאוכל לב בהמה,
והשותה מים של שיורי רחיצה ,והרוחץ רגליו זו ע"ג
זו ,וי"א אף המניח כליו תחת מראשותיו.
והשותה מים של שיורי רחיצה היינו גם במים שרוחץ
בהם למים אחרונים ,ומובא באבני נזר על קיצור ש"ע
שהשותה שיריים של מים אחרונים מכניס הרהורי
כפירה ר"ל .וכתב בספר תשובות והנהגות (כרך ב סי' קיד)
שלדעת כמה צדיקים וקדושי עליון כשמשתמש בכלי
שנטלו בו מים אחרונים ,מסוכן לגרום כמה חולשות
ומחלות ,והאדמו"ר מבעלזא זצ"ל ציוה שאם נטל מים
אחרונים ידיח אותו ז' פעמים ,ויועיל דשוב לא יזיק,
ועל כן יש להזהר בזה וחמירא סכנתא מאיסורא.
ומה הם שיירי רחיצה ,היינו המים שהיו על ידיו בעת
נטילת מים אחרונים ,אבל לא המים שנשארו בבקבוק.
ואע"ג דנמצא בלשון חז"ל שיירי דהיינו מן הנותר בידו,

ולא ממה שנשתמשו בו כבר ,כהא דמצינו כ"פ
"שיירי הדם" ,דהיינו מן הנותר בידו ,מכל מקום
פשט שיירי רחצה היינו ממה שרחץ בו כבר ולא מן
הנותר בכלי ,שאל"כ כל הנותר בצינורות המים ג"כ
הוא בכלל שיירי המים של רחצה ,ולכן צ"ל דהיינו
רק מה שנשתמש בו ,כמו משארותם צרורות שפי'
חז"ל דהיינו שיירי מצה ומרור ,וכמו שיירי מצוה,
דגם ע"ז נופל לשון שיריים .גם איך נוכל לקרות
שיריים לדבר שהוא עיקר וראשית ,וממנו יצא
המעט .שהרי עיקר המים בכלי הראשון ,והוציאו
מהן מעט למים אחרונים ,ובודאי שא"א לקרות
למים בכלי הראשון שיריים של אותם שבאו על
הידיים ,וכהא דשמעון הצדיק היה משיירי כנה"ג
ולא אנשי כנה"ג היו משיירי שמעון .גם זכורני
שראיתי להגאון יעב"ץ שמסתפק בכלל בשיירי
רחיצת הידיים.
ואם צריך ליטול מים אחרונים דוקא מכלי ,הנה
לדינא אין צריך כלי למים אחרונים ,ואפשר מהברז,
וכך היה נוהג מרן אאמו"ר זצוק"ל ,פעמים רבות.
וכ"כ האליה רבה ,הו"ד במשנה ברורה (ס"ק כא),
ודלא כהשלטי הגבורים שהצריך כח גברא בנטילת
מים אחרונים .ע"ש.
בברכת התורה,

יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

הלימוד היומי בתורת מרן
הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ד  להצטרפות079-916-5000 :
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אמרותיו
פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א
"נח איש צדיק תמים היה בדורותיו" (ו,
ט).

ביאר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה:
יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח :כל שכן שאילו
היה בדור צדיקים ,היה צדיק יותר ,ויש שדורשין אותו
לגנאי :לפי דורו היה צדיק ,שאילו היה בדורו של
אברהם ,לא היה נחשב לכלום (רש"י).
ולכאורה יש לשאול :אחרי שהתורה מעידה על נח
שהיה "איש צדיק תמים" ,מי הוא שמעז לדרוש את
דברי הכתוב בגנותו של נח?
והתשובה :אצל אברהם אבינו מצאנו שהצליח לקרב
את בני דורו ,והכניסם תחת כנפי השכינה בדרכי
נועם ,וכמו שמובא בתלמוד (סוטה י) שכשהיה
אברהם אבינו רואה רשעים ,היה נותן להם לאכול,
ולאחר מכן כשהיו באים להודות לו ,היה אומר להם:
וכי משלי אכלתם? והלא הכל של הקב"ה ,אם כן תודו
לו ,ועל ידי כך היה מתברר להם שיש בורא ומנהיג
לעולם ,והפסלים הם הבל וריק ,אבל נח לא קירב את
בני דורו בתשובה ,אלא הציל רק את בני ביתו ,ולכן
מן ההכרח היה שדרשוהו לגנאי.
ומדוע לא קרב נח את בני דורו? משום שחשב נח
שכבר אין תקווה יותר לעולם ,כמו שנאמר" :קץ כל
בשר בא לפני" ,ובכל זאת נח נתבע על כך ,וזאת
משום שכבר אמרו רבותינו (ברכות י) :אפילו חרב חדה
מונחת על צווארו של אדם ,אל ימנע עצמו מן
הרחמים.
(משוש תבל-בראשית עמ' סב).

ערוץ מרן ,להתחבר למרן
בכל מקום ובכל זמן!
079-916-5000

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

מהל' סעודה שלישית
לתרום ולסייע בעבור ישיבת
"חזון עובדיה"

(מתוך חזו"ע שבת ב)

ב"ה

לכבוד גבאי ביהכ"נ
שלום רב!
הננו מתכבדים לפנות בזה אל כבודו להתרים את
הקהל הנכבד יחידי ומתפללי בית הכנסת אנשים
ונשים ,ביום שבת פרשת ...איש בל יעדר מלתת
תמורת ה' להחזקת הישיבה הקדושה ישיבת "חזון
עובדיה".
אשר ממנה תצא אורה ,רבנים ומורה הוראה לכל
קהלות המזרח ובצלה יחסיון רבנים צעירים
מוכשרים ועלויים גדולי תורה אשר לאילני רברבי
יתעבדו בעזה"י ,אנו תקוה כי כב' יענה ברצון ובנפש
חפצה לפניתנו ויעשה מאמץ מיוחד עבור בית גדול
ומפואר זה וישתדל להתרים בעין יפה את כל באי
ומתפללי בית הכנסת לרבות גם הנשים ,כפי צורך
השעה ובהתאם להוצאות הגדולות של המוסד בתנאי
היוקר השוררים כיום.
נודה לכב' מאד אם ידאג שרב בית הכנסת או אחד
הנכבדים ינאם לפני קריאת התורה ,ויעורר את הקהל
אל חובתו הקדושה לסייע ולתמוך במוסד החשוב
הזה.
מתוך רגשי הוקרתנו ותודתנו מראש על השתדלותכם
הנאמנה .הננו מברכים אתכם שתזכו לראות בהרמת
קרן התורה ונזכה לגאולה שלמה אמן.
ברגשי
כבוד ויקר ובברכה נאמנה
עובדיה יוסף

א .אין צריך לקדש על היין קודם סעודה שלישית,
שקידוש של יום למדנו ממה שכתוב זכור "את" יום
השבת לקדשו ,את לרבות קידוש של היום ,והוקש
קידוש של יום לקידוש של הלילה ,מה קידוש הלילה
אינו אלא פעם אחת ,אף קידוש של יום אינו אלא פעם
אחת ,והוא קידושא רבה שלפני סעודת שחרית .ומכל
מקום טוב לשתות מעט יין בתוך הסעודה שלישית.
ב .סעודה שלישית צריך לעשותה בפת ,שלמדנו
מהפסוק שכתוב בפרשת המן ,שלש פעמים "היום"
[אכלוהו היום כי שבת היום לה' ,היום לא תמצאוהו
בשדה] ,והמן היה במקום פת ,שנאמר "הוא הלחם
אשר נתן ה' לכם לאכלה" .ואם הוא שבע ביותר ואי
אפשר לו לעשותה בפת ,יקיימה בכזית עוגה ,או
בתבשיל שעשוי מחמשת מיני דגן ,ויש אומרים אף
בבשר ודגים .ואם אי אפשר לו בכל אלו ,יכול לקיימה
במיני פירות.
ג .מי ששכח לומר רצה והחליצנו בברכת המזון של
סעודה שלישית ונזכר אחר שהתחיל ברכת הטוב
והמטיב ,אינו צריך לחזור לראש ברכת המזון ,כמו
שהדין נותן שחוזר בסעודה ראשונה ושניה של שבת,
מכיון שדעת רבינו תם וראבי"ה ורבינו יונה וסיעתם,
שאין חובה לאכול פת בסעודה שלישית .ומיהו אם
נזכר מיד כשסיים בא"י בונה ירושלים ,יאמר שם בא"י
אמ"ה אשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה
לאות ולברית בא"י מקדש השבת.
ד .מי שאכל בשחרית של שבת פת כסנין לאחר
קידושא רבה ,והסעודה של שבת העקרית שהיא בפת
ותבשיל של שבת ,עשאה אחר כמה שעות ,ובסעודה
הזאת שכח להזכיר של שבת בברכת המזון ,אינו צריך
לחזור ,ודינו כמו כל סעודה שלישית של שבת.

שיעורי הרב זמיר כהן שליט"א -ראש ארגון הידברות,
להאזנה בערוץ מרן:
 079-916-5000שלוחה 52

הנהגותיו
עובדות מהנהגותיו והליכותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

עוצמת השפעתו של מרן
מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה השפיע בדבריו ובתורתו על כל האומה כולה ,בכל הארץ יצא דבר קודשו ובקצה תבל מיליו ,והצליח להצית
את אור היהדות ואש התורה בכל הארץ ובתפוצות.
גם כשהיה אומר דברים מפורסמים היו הדברים משפיעים חיזוק מחודש בלב השומעים ,ואפילו דברים שכבר סיפר אותם בעצמו
בשנים קודמות ,בכל זאת כשהיה חוזר ומספר אותם היו בעיני השומעים כחדשים ומציתים את אש שלהבת אהבת ה' מחדש ,כמו בפעם
הראשונה.
מרן סלל מסילות לליבם של הקרובים והרחוקים כאחד ,לא היה איש או אישה תינוק או תינוקת בן ברית או שאינו בן ברית ,מדן ועד
באר שבע ,שלא שמע את שמעו של מרן .תוכחותיו ומוסריו הכו גלים ,וייסרו את מצפונם של העם היושב בציון ,המנהיג היחיד בדורותיו
שהצליח לחדור מתוך בית מדרשו אל כל שכבות העם ולתוך תוכם של רשתות התקשורת כולם ,אוהבים ושונאים גם יחד!
פעם אחת בשיעורו הקבוע במוצ"ש המשודר בלוין ,פלפל בהלכות שבת ,ובתוך הדברים ציין שצריך להקפיד בשבת בעת שמקנחים
את האף שלא יתלשו שערות תוך כדי קינוח ,התקשורת החילונית ביקשה להתלוצץ מפסק ההלכה ,אלא שגם כאן נתוודענו לעוצמת
השפעתו של מרן.
אשה חילונית מצפון תל אביב שהייתה רגילה לקצוץ לכל בניה ובנותיה ציפורניים בשבת מפני היותו יום פנוי בשבילה ,שמעה
בתקשורת את הוראתו של מרן ,והחלה לדרוש קל וחומר בעצמה" :אם דבר שהוא בלי כוונה אסור בשבת ,מה אני יגיד על עצמי שאני
קוצצת במזיד את הציפורניים שבוודאי זה אסור" ,ומאז הפסיקה לגזוז את הציפורניים בשבת...
(שלהבת יוסף חי).

"מורשת מרן" פורטל התוכן על מרן הרב עובדיה יוסף זלה"ה ומרן הרב יצחק יוסף שליט"א:

www.moreshet-maran.com
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