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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

אם מותר לגדול להשתמש במשחקים בשבת

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" (לג,
נג).

(מתוך מדור שו"ת הראשון לציון ,קובץ בית יוסף – גליון כז).
בס"ד ,יג תמוז תשע"ו

לכבוד השואלים הנכבדים ה' עליהם יחיו.
שלום וברכה,
ובענין לשחק במשחקים בשבת ,הנה לדידן כל
המשחקים בשבת עבור הגדול הם מוקצה ,כי שבת
נועדה לתפלה ולתורה ,ולא לאיבוד זמן במשחקים.
אא"כ הקטן בוכה ורוצה לשחק בהם שבזה מותר לגדול
להביא לו את המשחקים ,ובזה יסמוך על הרמ"א .וע'
בספר ילקו"י שבת כרך ב (עמ' שצא ,ועמ' תקב ,ועמ' תרלו),
דקטן המשחק בצעצועים בשבת א"צ להפרישו ,וי"א
שמ"ש הש"ע (סי' שח סמ"ה) גבי כדור דאסור לשחק בו
בשבת דוקא בכדור אסר ,דיש שם טעם נוסף וכמ"ש
בירושלמי טור שמעון למה חרב י"א מפני הזנות ,וי"א
שהיו משחקים בכדור ,ולפ"ז שאר המשחקים יודה מרן
דשרי לטלטלן ,ויש סוברים שבכל אופן לדעת מרן כל
המשחקים אסורים לגדול לשחק בהם בשבת ,וכן הביא
במג"א (ס"ק עב) ,בשם שבולי הלקט שדבר שתשמישו
רק לשחק בו ,אין שם כלי עליו ,וחשיב כאבן ,והוי
מוקצה מחמת גופו .ע"ש .ולא דוקא בכדור ,וכן נראה
מסתמות דברי מרן .וראה בילקו"י שם עמ' תרלז .וראה
עוד בילקו"י שבת כרך ב מהדורת תשע"א סימן רסה.
וההיתר ליתן לקטן משחקים בידים ,הוא על פי מה
שכתב מרן הב"י בסימן רסא גבי קידוש בביהכ"נ ,דכיון
שיש חולקים בזה ,אף שבגדול יש להחמיר ,מיהו מותר
ליתן לקטן לשתות מהיין בקידוש שעושים בביהכ"נ.
דכיון דדין חינוך הוא מדרבנן ,יש לסמוך על המקילין.
וה"ה בנ"ד[ .ואמנם אין לזה קשר למחלוקת הראשונים

שדעת הרמב"ם לאסור בזה ,ולדעת הרשב"א והר"ן מותר
ליתן לקטן בידים איסור דרבנן .ומרן שם פסק כדעת
הרמב"ם ,ולכאורה לפ"ז גם בנ"ד אין ליתן לקטן בידים את
המשחקים בשבת ,אולם הכא י"ל דלכו"ע אין לגדול לאחוז
במוקצה כדי ליתנו לקטן ,שבעצם האחיזה במוקצה הוא
עושה איסור ,ואילו בנתינת איסור דרבנן לקטן בידים,
הגדול אינו עושה שום איסור .ואמנם מאחר שיש אומרים
שאין דין מוקצה במשחקים בשבת ,בכה"ג אף הגדול מותר
לו לאחוז במשחקים וליתנם לקטן ,ולסמוך על המקילין
לצורך הקטן .ומה שיש שטענו שכיום שיש בתי חרושת
מיוחדים למשחקים וכו' ,הנה מאן יימר לן שבזמנם לא
עשו משחקים במיוחד לקטנים לפי היכולת של אותו דור,
סוף סוף אין המשחקים מיועדים לגדולים ,כי לא ניתנו
שבתות וימים טובים לעם ישראל אלא כדי שיעסקו בהם
בתורה ,ולעונג ,אבל לא לדבר שאין בו צורך האדם כמו
משחקים .ומש"ה מיבדל בדילי מיניה אינשי והוו מוקצה
לגדולים .וראה בילקו"י שבת ב הנ"ל אריכות בביאור דין
זה].

על כן אע"פ שבספר שמירת שבת כהלכתה
היקל בזה ,אנו שנוהגים ופוסקים כדעת מרן הש"ע
אין לגדול לשחק בשבת לא בכדור ולא בשאר
המשחקים ,ורק להושיט לקטן מותר .ומה שאמר רב
אחד ברדיו בשם מרן אאמו"ר זיע"א ,שמותר לשחק
בכדור ושאר משחקים בשבת גם לדעת מרן הש"ע.
אינו נכון ,והוא בניגוד גמור למה שנתבאר בשם מרן
אאמו"ר בילקו"י .וחבל שגרם בלבול בצבור בענין
זה .וב"ה שלאחר זמן יצא לאור חזו"ע שבת כרך ג,
ושם העלה כדברינו ממש ,ומהטעמים שביארנו בס"ד
שהובא בסי' שמג ,אם מותר ליתן לקטן בידים איסור דרבנן ,בילקו"י ,שאין להקל לשחק במשחקים בשבת .ורק
ליתן לקטן יש להקל בזה.

בכנס תורה שבעל פה שנערך בחסות
מוסד הרב קוק ,אורח הכבוד היה מרן פוסק
הדור זצוקללה"ה אשר נשא דברים בפני באי
הכינוס ,ובין דבריו פנה אל יהודי התפוצות
לעוררם לעלות אל ארץ ישראל ,וכך אמר:
השיקול היסודי שצריך לדחוף את אחינו
יהודי התפוצות לעליה ולהתיישבות בארץ,
הוא העובדה שארצנו הקדושה נהפכה בדורנו
זה למרכז עצום של התורה הקדושה ,הן
בכמות והן באיכות ,וכבר דרשו חז"ל" :וזהב
הארץ ההיא טוב" ,שאין תורה כתורת ארץ
ישראל .ובירושלמי (נדרים פ"ו ה"ח) :אמר
הקב"ה ,חביבה עלי כת קטנה שבארץ
ישראל ,מסנהדרי גדולה שבחוצה לארץ".
אמנם גם בארצות הברית ישנם מרכזי
תורה .אבל לצערנו ולדאבון ליבנו ,על כל נפש
שמצילים ,נטמעים ומתבוללים עשר נפשות,
וכל חייהם הרוחניים דומים למי שבונה
טרקלין מפואר על קרח ,וחם השמש ונמס...
אשרי חלקם של העולים לארצנו הקדושה
ומתיישבים בה ועושים למען ישוב ארץ
ישראל ,מי בגשמיות מי ברוחניות ,כי כאיש
גבורתו ...ולעתיד ,כל ישראל יעלו לארץ
ישראל ,ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי
ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.

בברכת התורה,

הצטרפו לקבלת

השיעור הגדול בתבל

"הלימוד היומי בתורת מרן"

של מרן הראש"ל שליט"א

מידי יום לתיבת המייל שלכם!

בשידור חי!

שלחו מייל לכתובת:
9929972@gmail.com

לצפייהmoreshet-maran.com :
להאזנה בערוץ מרן079-916-5000 :

(משוש תבל-במדבר ,עמוד שו).

פסקיו

כתבי יד ממרן
הלכות בין המיצרים

מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
מכתב פיוס והתנצלות
ב"ה ,ירושלים כה מנחם-אב תשמ"ח

לכבוד ידידי וחביבי מיחידי סגולה רב הפעלים לתורה
ולתעודה רודף צדקה וחסד אוהב התורה ולומדיה מר
אדמונד ספרא הי"ו
ידיד יקר ונעלה! אחרי עתירת החיים והשלום וכל טוב
סלה.
בטוח אני שכבודו יודע את אהבתי העזה אליו ואל
משפחתו היקרה ,אהבת נפש שאינה תלויה בדבר ,והיא
כבטוי לאהבת התורה וכבוד החכמים אשר בלב כבודו,
וכמאמר החכם מכל אדם :כמים הפנים לפנים כן לב
האדם לאדם .ואני תפלה להשם יתברך בכל עת ובכל
זמן ,שתזכה לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים
בבריאות טובה ונהורא מעליא ובכל אשר תפנה תשכיל
ותצליח ,כי ברך יברכך ה' בכל אשר תעשה ,ותמשיך
בכל פעליך הכבירים להגדיל תורה ולהאדירה .וה'
ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם .ואתה שלום וביתך
שלום וכל אשר לך שלום@.
כשנודע לי כי בביקור כבודו לאחרונה בישיבת פורת
יוסף ,קרתה תקרית מצערת על ידי אחד התלמידים שלא
נזהר כראוי ,אך הדבר נעשה בשגגה ובלא כוונה כלל,
מכל מקום הדבר גרם לי צער גדול ועגמת נפש רבה ,ואף
כי נאמר לי שהתלמיד ההוא בכה והתנצל מאד שדבר זה
נעשה שלא בזדון לבב ולא בכוונה ח"ו ,וגם נשלח
לכבודו מברק התנצלות על כך ,אע"פ כן לא נחה דעתי,
ואני מלא צער ובושה על תקרית חמורה זו ,כי לא נבצר
ממני לדעת כי דבר זה נעשה בעת ובעונה אחת כשנערכה
סעודה של חגיגת הבר מצוה לבנו של ...הי"ו ,ועזבת את
הסעודה ,ולקחת את האורחים הללו לשם מטרה קדושה
להתרימם בעין יפה לישיבת פורת יוסף ,ותקראנה אתכם
כאלה ,אין ספק שזהו מעשה שטן שצריכים להתגבר
עליו .בתלמוד ירושלמי (פאה פרק ח הלכה ו) מסופר בשם ר'
אלעזר ,שכאשר היה פרנס וגבאי צדקה ,והיו העניים
מתפרנסים על ידו מברכים אותו ,לא היה שמח ,וכשהיו
מקילים בכבודו ,היה שמח ,באמרו שהשכר השלם שמור
לו לחיי העולם הבא .לכן אני מבקש ממך בכל לשון של
בקשה להתפייס ,ולהמשיך בנדבות לבבך ודאגתך
למוסדות התורה שלנו ,ואל תשמש תקרית זו עילה
להמנעותך מלתמוך במוסדותינו היקרים ,אשר מן
השמים זיכו אותך להיות להם לפטרון נאמן .שירבו כמוך
בישראל .האמן לי ידידי הטוב והיקר ,שאני אוהבך
הנאמן החפץ מאד בכבודך וביקרך@.
לפיכך אבקש מאד מכבודו להשקיט את המיית לבבו
הסוער ולכתוב אלי כמה שורות על ההתפייסות,
ולהודיעני כי כבודו נשאר ידיד נאמן ופטרון נשגב
לישיבת פורת יוסף ושאר מוסדות התורה ,ביתר שאת
ויתר עוז .ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיו ,ויהי
נועם ה' עלינו ומעשה ידיו יכונן ,ויהי שמו לנצח לגאון
ולתפארת בקרב עם ישראל .ולקראת חודש אלול הבא
עלינו לטובה ,ימי הרחמים והסליחות ,אני מתכבד לאחל
לך ולמשפתך היקרה ,שתזכו לשנה טובה ומבורכת,
בשובע שמחות וכל טוב ,ותזכו לשנים רבות נעימות
וטובות@.
בכבוד רב ובברכת התורה ובאהבה רבה ,המצפה לתשובה,
עובדיה יוסף

חודש אב .ותלמיד חכם לא ינהוג
בחומרא יתרה זו להמנע מאכילת בשר
מיום י"ז בתמוז ,מפני שממעט ממלאכת
שמים.

א .משנכנס אב ממעטים בשמחה ,ולכן
ישראל שיש לו דין ומשפט עם נכרי,
ישתדל לדחות משפטו עד לאחר ט'
באב ,מפני רוע המזל לישראל בימי
פורענות אלו
ו .הנוהגים שלא לאכול בשר בימים אלו,
ב .צריך למעט במשא ומתן של שמחה ,מן הדין מותרים בתבשיל שנתבשל בו
כגון צרכי חופה וכיו"ב ,ולהמנע מלקנות בשר ,ואסורים אף בבשר עוף .ונוהגים
תכשיטי כסף וזהב ,ושלא לבנות בית להחמיר אף בתבשיל של בשר .אבל
חתנות לבנו ,והוא הדין למי שבונה בית קדרה של בשר ,אפילו היא בת יומה,
לנוי ולהרוחה.
מותר לבשל בה לכתחלה.
ג .יש להמנע מלסייד ולצייר את ביתו ז .מותר לטעום בערב שבת תבשילים
בימים אלה .אבל מותר לצייר ולכייר של בשר ,שמבשלים לכבוד שבת.
בבנין של בית הכנסת ,שמצוה לנאותו
ח .האוכל אחר השבת משיורי הבשר
משום זה אלי ואנוהו.
שנשאר לו מסעודת שבת ,יש לו על מה
ד .לקנות מכונית חדשה ,אם לצורך
שיסמוך ,ובפרט אם אוכל זה בסעודה
פרנסתו מותר ,ואם לטיול בעלמא יש רביעית ,והוא רגיל לאכול בשר בסעודה
להמנע מזה ,אלא אם כן נזדמנה לו רביעית.
במחיר זול ,ולאחר ט' באב תתייקר.
ט .מי שבירך על חתיכת בשר ,ושוב נזכר
ה .אף על פי שיש נוהגים להחמיר על
שבימים אלו אין לאכול בשר ,יטעם מעט
עצמם שלא לאכול בשר ושלא לשתות
מן הבשר ,כדי שלא תהיה ברכתו
יין החל מליל י"ז בתמוז עד אחר תשעה
לבטלה ,שאין בטעימה כזאת לא משום
באב ,מכל מקום המנהג הפשוט
שמחה ולא משום ביטול המנהג.
בירושלים ובארץ ישראל ,שלא להמנע
(חזו"ע ארבע תעניות).
מאכילת בשר אלא מיום שאחר ראש

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

כל כך מוחשי ,כאילו נחרב הבית בימיו
רבים לא ישכחו את שיעורו הקבוע של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה במוצאי
שבת קודש פרשת פינחס ,כשמונה שנים לפני פטירתו.
היה זה שיעור מופלא שהביא להתרגשות וחיזוק עצום בקרב רבבות שומעי
לקחו ושאר שוחרי התורה.
היה זה מחזה יוצא דופן מאין כמוהו .מרן פתח את שיעורו בהלכות חורבן בית
המקדש ,תוך כדי שהוא מתבל את דבריו בדברי חז"ל על מאורעות החורבן,
ובאמצע משאו פרץ בבכי מר ,כשהוא מבכה על החורבן בקול חנוק מדמעות ,עד
כדי שמרוב בכי שלא הצליח להמשיך לשאת את דבריו.
באותו מעמד ,החורבן היה נראה כל כך מוחשי ,כאילו עתה חרב הבית ,מחזה
שלא זוכים לראות בכל יום .זה היה נראה כאילו עומד כאן אדם ומבכה מרה על
חורבן ביתו הפרטי ,כאילו סולק הוא וכל משפחתו מביתו הפרטי ונשאר ללא
מחסה.
המשתתפים זכו לחזות ולנחול דרגות גבוהות של השגות באבלות וצער על
גלות השכינה .שיעור מוסרי ומאלף ולימוד לקח לבני דורנו על הצער והאבל
המתבקש לחורבן בית קודשנו ותפארתנו.
(שלהבת יוסף חי).

פינת ההלכה
של מרן הראש"ל שליט"א
מידי יום שישי בשעה 15.40

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":
שלוחה 77
[שידור חוזר בשלוחה ]32

ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!
איגרת לבן תורה
החדש

ילקוט יוסף
יום טוב
וחול המועד

קובץ בית יוסף
תשע"ט

לרכישת כמויות ובודדים חייגו052-7116511 :
או באתר מורשת מרןmoreshet-moreshet.com/shop :

יו"ל ע"י להבין ולהשכיל – ארגון להפצת תורה (ע"ר) .רחוב הרב בלוי  14ק .קרקע ירושלים .לכל ענייני העלון *8759 :דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי 208346 :סניף  .569לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ 079-916-5000 :שלוחה 82

