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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

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

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

כיצד יגיעו הנשים למניין מאה ברכות בכל יום ,אם חייבות רק בתפלה אחת
בס"ד ,יב חשון תשע"ז ע' בזה בספר ילקוט יוסף שבת כרך א חלק שלישי (מהדורת
/125-2ע"ז תשע"ב עמ' תשלח) ,דכתב בבן איש חי (שנה ב פרשת וירא אות
כא) אחר ברהמ"ז תחזור ליקח שתי אגודות ההדס בשתי

לכבוד הגב' הנכבדה מרת ס .א.מב"ת
בדבר חיוב הנשים לברך מאה ברכות בכל
יום ,כיצד תעשה אשה שמתפללת רק שחרית ומנחה ,ואינה
מברכת ברוך שאמר וישתבח ,וברכות ק"ש שחרית וערבית ,איך
תשיג ק' ברכות.
ע' בספר ילקוט יוסף שבת כרך א ח"ד (מהדורת תשע"ג עמ' תקפד),
דהנה מדלא חילקו חכמים בזה ,אין שום טעם לפטור הנשים
ממצוה זו ,שאין מצוה זו בכלל מצוה שהזמן גרמא ,ומאיזה
טעם נפטור את הנשים וכו' ,ולכן נפסק להלכה שנשים חייבות
להשלים מאה ברכות ,ובאמת יש מרבני הזמן שהעירו דהאיך
אפשר לחייב הנשים במאה ברכות הרי הן פטורות מג' תפלות,
וחייבות רק בתפלה אחת ,וגם אין הנשים רשאיות לברך על
פסוד"ז וברכות ק"ש שחרית וערבית ,וא"כ היאך יגיעו למאה
ברכות בכל יום ,וכו'.
הנה מלבד מה שיכולות לחייב את עצמן ולהתפלל גם מנחה
וגם ערבית ,מלבד זאת י"א דאמירת שבח אין כאלוקינו אין
כאדוננו וכו' מהני במקום כעשרים ברכות ,ואף שיש בזה
מחלוקת ,בנשים מיהא יכולות לסמוך ע"ז ,וכן ירבו ברכות על
פירות ומגדנות ברכה ראשונה ואחרונה ,וכן יכולות לסמוך על
המקילין בשמיעת הברכות מאחר ולענות אמן .וגדול העונה אמן
יותר מהמברך ,ועולה להן בכלל המאה ברכות בשעת הדחק.
ומה שהיא עושה להשלים למאה ברכות שכל חצי שעה מברכת
על הריח עצי בשמים ,עשבי בשמים ,מיני בשמים והנותן ריח
טוב בפירות ,הנה כל זמן שאין היסח הדעת אינה יכולה לברך
שוב והוי ברכה לבטלה ,ורק אם יש היסח הדעת מברכים שוב,
ומהו היסח הדעת לענין ברכת הריח האם לאחר תפלה לאחר
סעודה ,ומה הדין אם נשארו הבשמים על השלחן לפניו ,ומה
הדין אם יצא לשירותים או יצא לחוץ תחת כיפת השמים.

ידיך וכו' ,ואח"כ תברך ותריח וכנזכר בדברי רבינו האר"י
בשעה"כ ,ונראה שאחר הקידוש יש להסיר ההדס לאחר
שבירך עליו ולהצניעו במקום אחר ,כדי שיוכל להביאו
ולברך עליו שנית אחר בהמ"ז ולא ישאירנו לפניו ,ואע"פ
שבהמ"ז חשיב סילוק הרי יש מחלוקת בזה .ע"כ.
ומקור דבריו ממ"ש בספרו רב פעלים או"ח (ח"ב סי' לא),
הגם שבהמ"ז חשיב סילוק היינו לענין מאכל ומשתה ,אבל
לענין ברכת הריח ,לא נגע ולא פגע ,ע"כ אם ההדס עודנו
לפניו לא יחזור לברך עליו אחר בהמ"ז ,וכתב ע"ז בספר
הליכות עולם ח"ג (עמ' צב) ,ולכאורה היה נראה לומר
שמכיון שבהמ"ז לא חשיב סילוק לגבי ברכת הריח והוא
יודע בעצמו שהוא עתיד להריח אחר ברהמ"ז ,יותר טוב
שלא יברך כיון שלא התייאש מלהריח ,אפי' אם סילק
אגודות ההדס מלפניו ,ע' בתוס' (ברכות יא ):וכו' ,ואם יצא
לחוץ לכאורה כיון דהוי שינוי רשות מברך ,אך עדיין צ"ע
די"ל שאף ביצא לחוץ א"צ לחזור ולברך ע"ש ,וע' במשנה
ברורה (שם ס"ק ו) שפסק שאף ביצא לחוץ א"צ לחזור ולברך
אם היה דעתו להריח בהם בכל שעה ע"ש ,וה"ה בנכנס
לשירותים ,ומעתה לו יהיה אלא ספק קי"ל סב"ל ,ואף
בשבת יש להזהר בברכה לבטלה ,ולכן אם דעתו לברך אף
אם יצא לחוץ או לשירותים לא יברך שוב ,ומנהג מרן
אאמו"ר זצוק"ל היה שקודם הסעודה בליל שבת ,או בליל
יוהכ"פ קודם התפלה ,שהיה מברך עצי בשמים ועשבי
בשמים והנותן ריח טוב בפירות ,ולאחר הסעודה בליל שבת
היה יושב ולומד ,ולאחר הלימוד שוב מברך ג ברכות הנ"ל,
שהרי עשה היסח דעת גדול ,וכן נוהג בשבת בבוקר ,שמברך
קודם שחרית ,ואחר התפלה ,כיון שהתפלה ארוכה הוי היסח
דעת ,ומברך שוב בצהרים.

הלימוד היומי בתורת מרן
הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ד  להצטרפות079-916-5000 :
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"עיזים מאתיים ותיישים
עשרים ,רחלים מאתים ואלים
עשרים" (לב ,טו).

שאל מרן פוסק הדור זצוקללה"ה:
מדוע שלח יעקב אבינו לעשו בהמות,
ומכל מין ומין שלח לו גם זכרים וגם נקבות,
היה שולח לו רק זכרים או רק נקבות?
ותירץ על פי דברי הגמרא במסכת
תענית (כה ).שסיפרה שאדם אחד שכח
תרנגולים בחצר ביתו של רבי חנינא בן
דוסא ,והטילו התרנגולות שבהם ביצים
ומהם בקעו אפרוחים ,עד שהיו מצערים
את רבי חנינא ואשתו ,ובלית ברירה מכר ר'
חנינא את כל התרנגולים ,ובכספם רכש
עיזים .לימים עבר אותו האיש שם ונזכר
בתרנגולים ששכח ,ונודע הדבר לרבי
חנינא ,ולקחו אל דיר העיזים ואמר לו :הרי
שלך לפניך!
והנה יעקב אבינו היה חייב להביא דורון
לעשו כדי שלא יהרוג אותו ,אבל אמר
יעקב בלבו :לעתיד יבא כשיבא הגואל,
יצטרך עשו להחזיר לי את כל המתנות
הללו ,שהרי בעל כרחי נתתי לו אותם ,ולכן
עשה יעקב בחכמה ושלח לו גם זכרים וגם
נקבות כדי שהעדרים יתרבו ,וכך לעתיד
לבא יקבל יעקב חזרה פי כמה וכמה.
וזהו שאמר דוד המלך (תהלים עב)" :מלכי
תרשיש ואיים מנחה ישיבו" ,דהיינו
שלעתיד לבא יצטרכו להחזיר לעם ישראל
את המנחה שנתן יעקב לעשו.
(משוש תבל-בראשית עמוד רלב-רלג).

מידי יום שישי פרשת
השבוע מאת הרב יצחק לוי,
בערוץ מרן:
079-916-5000
לצפייהmoreshet-maran.com :

כתבי יד ממרן

מתוך
גליונות
"קובץ בית
יוסף"

פסקיו

הורים שבנם או בתם ביטלו את השידוך שלא כרצונם,
שיש להם להשתתף בהוצאות בשידוך אחר
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה ,ירושלים
לכבוד ידידנו היקר הרב הגאון המפורסם כמהר"ר ישראל גרוסמן שליט"א
שלום וברכה
התכבדתי ביקרת ספרו הנכבד שו"ת "הליכות ישראל" ,אשר כיבדני בו מר בריה
דרבינא .ונהנתי מאמרותיו היקרות.
ומדי שוטטו עיני בספרו הנכבד ראיתי מ"ש כת"ר בסי' כו ,שאם החתן או הכלה
חוזרים בהם מהשידוך ,ואין היכולת בידי ההורים להשפיע על בנם או בתם מבטלי
השידוך לחזור בהם ,יש לב"ד לאסור עליהם שלא ישתתפו בהוצאות שידוך אחר
ולא יתעסקו בצרכי הנישואין עד אשר הצד שהפסיד יקבל ההוצאות שלו .וחיליה
דמר מהחת"ס ח"א (סי' קיד) .אולם נלפע"ד אגב רהיטאי שאין זה מוכרח להלכה.
ואם האב ניסה להשפיע על בתו וסירבה לשמוע בקולו ,ואח"כ מצאה שידוך אחר,
בודאי שחייב לקיים "ואת בנותיכם תנו לאנשים" ,וכבר אמרו חז"ל בתך בגרה שחרר
עבדך והב לה .וכ"ש בדורות אלה שהפריצות רבה מאד ויש לחוש פן תינשא לאדם
שאינו הגון .ואיך יתכן שהב"ד יאסרו על האב שלא להשתתף בהוצאות הנדוניא וכו'.
ומצאתי שכבר האריך בזה בשו"ת תרשיש שהם (סי' קי) לחלוק על החת"ס .שיש
לחוש בכה"ג שמא תצא לתרבות רעה .והביא שכן העלה הגאון המחבר בשו"ת
אגודת איזוב היפך ד' החת"ס .ע"ש .והגר"ש מוילנא בתשו' שם (סי' קיא) כ' שאף
החת"ס לא כתב כן אלא באופן שאם יעכב הנדוניא לשני תסכים לחזור לראשון ,אבל
אם יש חשש פן תנשא למי שאינו הגון לה או ח"ו פן תצא לתרבות רעה ,אין לך הכרח
גדול מזה ובודאי שיתן לשני הנדוניא .אף לדברי החתם סופר .ע"ש.
עובדיה יוסף

זמן הדלקת נרות חנוכה (מתוך חזו"ע חנוכה)

א .זמן הדלקת נרות החנוכה בצאת
הכוכבים לא מאחרים ולא מקדימים,
וצריך ליתן שמן בנרות שיעור שתדלוק
חצי שעה אחר צאת הכוכבים.
ב .מי שלא הדליק בתחלת הלילה ,והגיע
לביתו בשעה מאוחרת ,וכל בני הבית
כבר נרדמו ,אם יכול להעיר אחד או שנים
מבני הבית ,כדי שישמעו ממנו ברכת
"להדליק נר חנוכה" ,הנה מה טוב ,ואם
לאו ,יברך וידליק נר חנוכה.
ג .אסור לאכול סעודת קבע קודם
הדלקת נרות חנוכה .וכן אסור להתחיל
במלאכה קודם הדלקת נרות חנוכה .ויש
להחמיר חצי שעה קודם זמן ההדלקה
שלא לאכול סעודת קבע ,דהיינו יותר
מכביצה פת .אבל סעודת עראי ואכילת
פירות ושתיית משקאות קלים מותר.
ואפילו ללמוד תורה אסור משיגיע זמנה.
ד .בבית הכנסת מדליקים נרות חנוכה בין
מנחה לערבית עם שקיעת החמה,
ואע"פ שזמן הדלקת נר חנוכה לכל אחד
בביתו הוא בצאת הכוכבים ,מכל מקום

הואיל וא"א לעכב את הקהל שיוצאים
מיד אחר ערבית ,לכן מדליקים בין מנחה
לערבית ,כדי שבמשך כל הזמן של
תפלת ערבית הצבור יראו את נרות
החנוכה ,ואיכא פרסומי ניסא.
ה .בערב שבת צריך לתת שמן בנרות
החנוכה שיעור שידלקו חצי שעה אחר
צאת הכוכבים בליל שבת ,ולכן לא
יקדימו ההדלקה יותר מדאי בעוד היום
גדול ,כמו שנוהגים בכל ערבי שבתות
השנה ,אלא ידליקו נרות החנוכה כרבע
שעה לפני השקיעה ,לאחר שיתנו שמן
כשיעור שעה אחת ,באופן שנרות
החנוכה יהיו דולקים במשך רבע שעה
לפני השקיעה ,ורבע שעה של בין
השמשות ,וחצי שעה אחר צאת
הכוכבים ,בסך הכל שעה אחת.
ו .אם לא יהיו נרות החנוכה דולקים חצי
שעה אחר צאת הכוכבים ,יש אומרים
שלא יצא ידי חובתו ,והברכות שבירך על
הנרות הרי הן ברכות לבטלה ,לכן יש
להזהר מאד בכל זה.

הנהגותיו
עובדות מהנהגותיו והליכותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

לא נבוש ולא ניכלם
באחת מדרשותיו לרבים נשא מרן רבינו זצוקללה"ה את דברותיו ואמר:
בתפלה אנו מבקשים "שים חלקנו עמהם" ,שיהיה חלקנו עם הצדיקים ולא נהיה מיורשי גיהנם ח"ו" ,ולא ניגע לריק ולא נלד לבהלה" ,שתהיה
עבודתנו את הקב"ה עבודה תמה ושלמה ,שנהיה רצויים לפניו ותהיה לו קורת רוח ממעשינו ,לא נבוש בעולם הזה ולא ניכלם לעולם הבא .זהו הדבר
שצריך להתפלל עליו.
לאחר מאה ועשרים כשילך האדם לבית עולמו וסבבו בשוק הסופדים ,יסתכלו עליו הצדיקים מאבות משפחתו ויתמהו איש אל אחיו ,הבננו זה?
בן סורר ומורה איננו שומע בקולנו .יבואו המלאכים ויקחו אותו לגיהנם ,איזה צער יהיה לאבותינו בראותם איך מורידים את בנם אבל שאולה.
טבעו של עולם כל אדם כואב לו על בנו כרחם אב על בנים ,אם בנו חולה באיזה מחלה מזעיק כל מיני רופאים שירפאו אותו ולא ימות ,כל שכן
כשהאבות רואים את נינם מגיע לעולם הבא והוא נשפט "הלוך ילך ובכה" לגיהנם ,גם הם בוכים עליו ,בכו בכו להולך כי לא ישוב עוד וראה את ארץ
מולדתו.
אש הגיהנם רותחת פי ששים מהאש שלנו (ברכות נז .):שורפים אותו ושוב מחיים אותו עד שיתמרקו עוונותיו ,וקול הצעקות והבכיות נשמע
למרחקים" ,עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו" (תהלים פד ,ז ועי' עירובין יט ,).ומתערבות דמעותיו ובכיותיו עם קול דמעי ובכיות אבותיו.
אנו רוצים חלילה שאבותינו יתביישו מאתנו?! "לא נבוש ולא ניכלם" מאבותינו ,צריך כשנלך לשם ישמחו בנו ,בראותם כי ברוך ה' "מעשה אבות
יעשו בנים" ,גם אנו הולכים בדרכם ,בדרך התורה והמצוות ,לא יגענו לריק ולבהלה.
(מתוך הספר "מעדני המלך" – חינוך ילדים).
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