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וכוללים • "ערוץ מרן"  -שידורי תורה ויהדות  24שעות •
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יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

משלחן הראשון לציון

אמרותיו

האם יש מצוה על הישראליים להתברך בברכת כהנים?
בס"ד ,י"ט סיון תש"פ/1204-2 ,פ'

לכבוד
היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,כש"ת
הרב יצחק עזריאל יצ"ו,
שלום רב,
לשאלתו בענין ברכת כהנים שנחלקו הראשונים,
ספר החרדים והריטב"א ועוד ,האם יש מצוה על
ישראל להתברך או לא ,וכמבואר בילקוט יוסף
סימן קכח ,דהמכוון בזה לכאורה עובר על בל
תוסיף ,והגראי"ל שטיינמן זצ"ל הסתפק בזה,
ואמר שהוא מכוון אם הלכה כהחרדים אז מכוון
להתברך ,ואם אין הלכה כמותו מכוון שלא
להתברך ,ושואל מה ההלכה בזה.
הנה בשו"ת יביע אומר ח"ז (או"ח סי' י"ב) דן שם
אם המתפלל תפלת י"ח צריך להפסיק בעת
שהכהנים נושאים כפיהם להאזין לברכתם ,או
שהוא רשאי להמשיך בתפלתו,

הישראל להתברך ,ותנא דמסייע ליה הראב"ד
בפירושו למס' תמיד (סוף פרק ו') בשם ספר
המקצועות וכו' ,וכ"כ בשו"ת בית אפרים
ובספר ההפלאה ,אולם בחדושי הריטב"א (סוכה
ל"א ):ס"ל ,דליכא חיובא על ישראל להתברך,
אלא מצוה של כהן היא ,וכ"כ בקרן אורה וכו',
וסוף דבר העלה שמי שמפסיק בין ברכה
לברכה בתפלתו להאזין ולהקשיב לברכת
הכהנים ,יש לו על מה שיסמוך ,ואין בזה משום
הפסק ,כי רבים עומדים בשיטת בעל החרדים,
ומ"מ נראה שאין חיוב בדבר להפסיק בתפלת
י"ח אפי' בין ברכה לברכה ,ובפרט שהחתם
סופר מעיד בגודלו שרוב הפוסקים ס"ל
כהריטב"א ,שאין מצוה על ישראל להתברך,
ועוד דהא קי"ל העוסק במצוה פטור מן המצוה
ע"ש ,נמצא שלא הכריע בדבר זה ,ואם רוצה
לכוון להתברך מן הכהנים רשאי ,וכמו שהכריע
שהרוצה להפסיק בין ברכה לברכה להאזין
לברכת כהנים רשאי לעשות כן.

ולכאורה י"ל שהדבר תלוי במחלוקת הראשונים,
אם יש מצוה גם על ישראלים להתברך מפי
הכהנים ,או המצוה היא רק על הכהנים לברך את
ישראל ,שבספר חרדים כתב שיש מצוה גם על

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

להורדה סרקו
את הברקוד

בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון
הרב הראשי לישראל

"עשר תעשר את כל תבואת זרעך
היוצא השדה שנה שנה" (יד ,כב).
כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (מאור ישראל

ח"א ,עמוד רכב):
בגמרא אמרו (תענית ט :).אמר רבי יוחנן ,מאי
דכתיב עשר תעשר? עשר בשביל שתתעשר...
שנאמר" :הביאו את כל המעשר אל בית האוצר
ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות
אם לא אפתח לכם את ארובות השמים,
והריקותי לכם ברכה עד בלי די" ,מאי עד בלי די?
אמר רמי בר חמא אמר רב :עד שיבלו
שפתותיכם מלומר די .ע"כ.
נראה לפרש על פי מה שאמרו (קהלת רבה א ,יג):
אין אדם מת וחצי תאוותו בידו ,יש לו מנה -
רוצה מאתיים ,יש לו מאתיים  -והוא רוצה
ארבע מאות ...וכאן הבטיח הקב"ה למפרישי
המעשרות הבטחה כפולה ,האחת  -רוב עושר
וברכה שיהיו מנת חלקם ,אולם עוד בה שיזכו
למידת ההסתפקות ,כמידת העשיר האמיתי
שהוא שמח בחלקו ,עד שיצטרכו לומר על רוב
טובה  -די ,נמצא שאחת דיבר אֹלקים  -שניים זו
שמענו בברכה זו של "עד בלי די"...
ויתכן עוד ,כי ריבוי העושר גורם להטרדות
רבות ,וכמו שאמרו" :מרבה נכסים  -מרבה
דאגה" ,ולכן יבלו שפתותיהם מלומר די ,כדי
שימצאו זמן לעסוק בתורה ולא יוטרדו בגלל
העושר ,וזה גם כן אות ברכה ,שלא נמשכים
אחר תאוות הכסף.

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

(שם עמוד קלז).

מכתבי השקפה ממרן
צורת אריות בארון הקודש

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה
ב"ה ,ירושלים .ז אייר תשכ"ז

לכב' ועד מתפללי בהכ"נ ישיבת ...בפתח תקוה ,ה' עליהם יחיו.
לכולם שלום רב ,וישע יקרב .יהי שלום בחילם ,ושלוה בארמנותם .ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו
לזכות את הרבים .אמן.
זה עתה קבלתי מכתבכם מיום ל ניסן ש.ז .ואתכבד להשיבכם ,ללא דיחוי ,לאפרושי מאיסורא .בלי
ספק ,שהעסקן הנכבד אשר רצה להציב על ארון הקדש זוג אריות העשוים ברונזה ,כוונתו לשם
שמים ,לקיים" :זה אלי ואנווהו" .אולם בהיות שעל פי ההלכה נראה שאסור לעשות כן בבית
מקדש מעט ,בודאי שאין כוונתו לעשות עבירה ח"ו ,ולא תהיה לו לפוקה ולמכשול ,וכשם שקיבל
שכר על הדרישה כך יקבל שכר על הפרישה ,ואל נא יביא דוגמאות מאיזה בתי כנסת שעשו כן
ללא הוראת גדולי ישראל ,לכן עצתי נאמנה להסיר את הצורות הללו מביהכ"נ ,וכל התומכים
ומקיימים עצתי זו הלכה למעשה ישאו ברכה מאת ה' ,באורך ימים ושנות חיים ,ודורשי ה' לא
יחסרו כל טוב.
ואציין בזה מ"ש בס' ישרי לב ,להגאון הראש"ל ר' דוד חזן זצ"ל( ,חאו"ח מע' צ) ,מעשה רב ,בזמן
הגאון הראש"ל ר' משה סוזין זצ"ל ,שבבית כנסת אחד עשה הבנאי על משקוף בהכ"נ מבחוץ,
צורת שני אריות בולטות ,בהידור וביופי רב ,וכשנודע להגאון הראש"ל ,חרה אפו על זה ,ופקד
להרוס את המשקוף .ע"ש .וכל שכן על גבי ארון הקדש ,שפני הקהל בעת כריעתם והשתחוותם
אל פני הקודש ,ואיך ישתחוו מול הצורות הללו? וכ"כ בשדי חמד (מע' בהכ"נ אות יא) .וכ"פ בשו"ת
מערכי לב (חאו"ח סי' ט) .וכ"כ הרה"ג מהר"י בן וואליד בס' שמו יוסף (סי' ריד) .גם הגאון ר' אברהם
נסים אשכנזי בשו"ת מעשה אברהם (חיו"ד סי' לה) הורה לאסור להעמיד פרוכת שמצוייר בה אריות
ע"פ ארון הקדש .וכ"כ הרב הראשי של מצרים ר' רפאל אהרן בן שמעון בס' נהר מצרים .וקצרתי.
בכבוד רב ובברכת התורה
עובדיה יוסף
חבר בית הדין הגדול

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

מה אני רוצה בסך הכל?! ברכה שהילדים שלי יהיו צדיקים!
מעשה שהיה בעת קבלת קהל אצל מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה ,אנשים רבים המתינו בתור
לזכות לרגע המיוחל והמאושר לזכות לחזות בזיו פניו של מרן ,להתברך ולקבל עצה ותושייה.
פעם אחת היה עומס יוצא דופן ,ותור ארוך של שאלות קשות ,רבנים דיינים ועמך בית
ישראל .הייתה שם גם אשה אחת שביקשה להיכנס ,ומשהבינה מהגבאים שאינה יכולה
להיכנס למרן ,פרצה בבכי תמרורים" :מה אני רוצה בסך הכל? ברכה שהילדים שלי יהיו
צדיקים!" ,לכולם דחקה השעה ,והתור הארוך לא אפשר זאת.
עם התפרצותה בקול בכיות ושבר ,דלתו של מרן נפתחה ,וקבלת הקהל נעצרה לכמה
רגעים ,כשמרן יוצא בכבודו ובעצמו לברר את פשר קול הבכי.
אותה אשה נגשה למרן ,וסיפרה לו את מבוקשה ,מיד החל מרן להרעיף עליה ברכות שתזכה
לבנים יראי שמים ,תלמידי חכמים ,גדולי ישראל ,תוך כדי שהיא נרגשת ובוכה .לא נותרה שום
עין יבשה ,כולם בכו שם היאך לא נהגו ברגישות כלפי אשה שבסך הכל ביקשה ברכה על ילדיה,
ורק מרן רבינו הגדול חש בצערה ,כמין צוהר בליבו שצופה ומרגיש בצערן של ישראל ,ויצא
מיד להשקיט את ליבה.
וכך בכל יום היו עולים לביתו של מרן אנשים רבים ומתנים בפניו את צערם .מרן היה לוקח
הכל לליבו ,ופעמים אף יותר מהאנשים עצמם .ולמרות שהיו נשמעים באוזניו בכל יום ויום
סיפורי צרות רבים ,בכל זאת לא היה ליבו גס בצרות ,היה מתרגש בכל מקרה מחדש ,באשר
(שלהבת יוסף חי).
הוא.

פסקיו
הלכות הדלקת נרות
(מתוך חזו"ע שבת א)

א .שנים או שלשה בעלי בתים שאוכלים בחדר
אחד ,וישנים שם ,אחד מהם מדליק בברכה ,ויכוין
להוציא ידי חובה את השאר ,והשאר יעמדו אצלו
בעת הברכה ויכוונו לצאת בברכתו ,וידליק כל
אחד מהם על סמך ברכתו .אבל אם אוכלים בחדר
אחד ,ויש לכל אחד מהם חדר מיוחד לשינה ,אחד
מהם ידליק בברכה בחדר האוכל ,והשאר יברכו
וידליקו כל אחד בחדר השינה שלו.
ב .מי שיש לו בן נשוי ,ושבת יחד עם אשתו אצל
הוריו ,ויש להם חדר מיוחד לשינה ,תדליק החמות
בחדר האוכל בברכה ,וכלתה תדליק בברכה
בחדרה ,וצריכה לתת הרבה שמן בנר שיעור
שיספיק להדליק עד עת השינה.
ג .הנשים מצוות על הדלקת הנרות יותר מן
האנשים ,לפי שהן מצויות בבתים והן עסוקות
במלאכת הבית ,ואין האיש רשאי להדליק את
הנרות ,ולחטוף המצוה מיד אשתו ,ויכולה האשה
לעכב בעדו ,מפני שעיקר המצוה מוטלת עליה.
ואף על פי כן צריך האיש להזהיר אותה על כך
ולומר לאנשי ביתו ערב שבת קודם שתחשך
הדליקו את הנר.
ד .יולדת שלא נמצאת בבית ,על הבעל לברך
ולהדליק נרות שבת ,כדת.
ה .לא תקנו חכמים להדליק הנרות בערב שבת
אלא בביתו הפרטי של אדם ,כדי לסעוד סעודת
שבת לאור הנר ,שזהו בכלל כבוד שבת .אבל
בבית הכנסת אין צריך להדליק נרות ,ודי במה
שהוא מואר באור החשמל .והנוהגים לברך על
הדלקת הנרות בבהכ"נ ,טעות הוא בידם ,וברכתם
היא ברכה לבטלה ,ויש לבטל מנהגם.
ו .נוסח הברכה של הדלקת הנרות בערב שבת,
"אשר קדשנו במצותיו וצונו להדליק נר של
שבת" .וכן כתבו כמה ראשונים .וכן המנהג הנכון.
ז .אחר שהנשים יברכו וידליקו הנרות לשבת,
יעצמו עיניהן ויפרסו כפות ידיהן אל מול פני
הנרות ,ויתפללו להשי"ת שבזכות המצוה הזאת
יזכו לאריכות ימים עם בעליהן ,ושיזכו לבנים
הגונים תלמידי חכמים יראי ה' וחושבי שמו ,ונזכה
לגאולה בב"א ,האר פניך ונושעה.

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

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":

079-916-5000
שלוחה 77
[שידור חוזר בשלוחה ]32

ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!
איגרת לבן תורה
החדש

ילקוט יוסף
יום טוב
וחול המועד

קובץ בית יוסף
תש"פ

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

