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מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
• תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א • המפעל האדיר
"הלימוד היומי בתורת מרן" • ירחון תורני “קובץ בית
יוסף“ • גמ“ ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות
וכוללים • "ערוץ מרן"  -שידורי תורה ויהדות  24שעות •
שיעורי תורה וכנסים • גליון שבועי בעברית ובאנגלית
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תרמו לפעילות
בעמודות

פרשת תולדות
יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת
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אמרותיו

משלחן הראשון לציון

"ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני
נא מן האדום האדום הזה"

"ברכת כהנים" בקפסולה

בס"ד .כט מרחשון תשפ"א

לכבוד היקר והנעלה כש"ת הבחור ר' יאיר סעדו נר"ו
שלום וברכה,
לשאלתו אודות הקהל הנמצא בקפסולה ,אי מהני ברכת כהנים
שיהיה בכלל הברכה.
נראה דכל שהכהנים עומדים ממול הקהל ,גם מי שנמצא אחרי
קפסולה ,הוא בכלל הברכה ,דהנה בגמ' סוטה (לח ):אמרו ,תנא
אבא בריה דרב מנימין בר חייא ,עם שאחורי הכהנים אינם בכלל
הברכה ,פשיטא אריכי באפי גוצי לא מפסיק ,תיבה לא מפסקא
וכו' ,איבעיא להו צדדים מהו ,אמר אבא מר בר רב אשי ,ת"ש
דתנן נתכוין להזות לפניו והזה לאחריו ,לאחוריו והזה לפניו,
הזאתו פסולה .לפניו והזה לצדדין שבפניו ,הזאתו כשרה.
ופרש"י ,על הצדדין שבפניו שיש ממנו ולהלן ,ולא לצדדין
שישנו ממנו ולאחוריו ,וה"נ העומדין בצדדין של כהן ,הימנו
ולהלן בכלל הברכה הן ,דכלפניו דמי ,אבל של אחר הימנו אע"פ
שאינן אחריהן ממש כלאחריו דמי .ע"כ .ונמצא ,דהעם העומדים
בצידי הכהנים ,אם הם עומדים לצדדין שלפני הכהנים אז הם
בכלל הברכה ,דהוו כלפניהם ,אבל אם הם עומדין בצדיהם
שלאחריהם אינם בכלל הברכה ,דהוו כעומדין לאחוריהם,
דאינם בכלל הברכה .ואיתא במדרש רבה (פר' נשא) ישא ה' פניו
אליך ,יהפך פניו כלפי אצלך ,לא דומה שואל שלום חבירו בתוך
פניו כשואל מן הצדדים ,אלא ישא ה' פניו אליך ,יהפך פניו
אצלך ,כמה דתימא ופניתי אליכם והפריתי אתכם .ע"כ .וכנראה
דכוונת המדרש לצדדים דלאחוריו.
וז"ל הרמב"ם (פרק טו מהל' תפלה הלכה ח') :עם שאחורי הכהנים
אינן בכלל הברכה ,והעומדין מצדיהם הרי הם בכלל הברכה.
וכ"פ הטור (סי' קכח) .וכבר עמדו על דבריהם דאמאי לא פירשו
דהעומדין מצדיהם שהם בכלל הברכה ,היינו דוקא אם הם
עומדין מצדיהם שלפני הכהנים ,אבל אם הם מצדיהם של
אחריהם ,הרי הם כלאחריהם ,ואינן בכלל הברכה .וע"ש בכס"מ,

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

להורדה סרקו
את הברקוד

(כה,

ובב"י ,וכתב ,דמשמע להו דכל כה"ג פשיטא דבכלל עם
שאחורי הכהנים הם ,ולא אצטריך למעוטינהו .וראה מה
שהאריך בזה בספר כה תברכו (עמ' תי) .עש"ב.
והרוקח (הלכות ברכת כהנים) כתב ,ואפי' עם שבשדות בכלל
הברכה ,דאניסי .אבל עם שאחורי הכהנים לא אניסי ואינם
בכלל הברכה .ואפי' נשים שבעבר הכותל הם בכלל הברכה,
דמחיצה אינה מפסקת.
וז"ל מרן בש"ע (סי' קכח סעי' כד) :עם שאחורי הכהנים אינם
בכלל הברכה ,אבל מלפניהם ובצדיהם ,אפי' מחיצה של ברזל
אינה מפסקת .ולאחריהם נמי אם הם אנוסים כגון עם
שבשדות שהם טרודים במלאכתן ואינם יכולים לבא ,הם
בכלל הברכה .ע"כ .וכוונת מרן דוקא לצדדים שלפניהם ,ולא
צדדים שלאחריהם ,וכמ"ש שם במשנ"ב .וכתב עוד ,דלפ"ז
אותן העומדים בכותל מזרחי והארון הקודש בולט קצת
לביהכ"נ ,והכהנים עומדים לפניו ,אינן בכלל הברכה .והב"ח
הליץ בעדם דעכשיו שכל אחד קונה מקום בביהכ"נ חשובים
כאנוסים ,דאינו יכול לילך לדחות את חבירו ממקומו .אבל
אין זה מספיק ,דבקל יוכל למצוא מקום פנוי לעמוד בצדי
הכהנים ,או באמצע ביהכ"נ על הבימה ,או ברוח מערבית של
ביהכ"נ ,וכ"כ האחרונים.
גם בבא"ח (פר' תצוה סעי' יט) כתב ,בשעה שהכהנים מברכים
את העם יהיו פני העם כנגד הכהנים ,ולא יביטו בכהנים ולא
בשום דבר אחר ,ויהיו עיניהם סגורות ולא יסיחו דעתם בדבר
אחר ,ויהיו כמו שעומדים בתפלה ,ויתכוונו לברכה ,ועם
שאחורי הכהנים אינם בכלל הברכה ,אבל אותם העומדים
בצדדים של האויר שלפניהם הרי אלו בכלל הברכה ,דלא
בעינן לפניהם ממש כי אם על צד היותר טוב היכא דאפשר,
וכנזכר בחסד לאלפים .וע' ברש"י סוטה (לח ).שכתב ,שאין
הצבור צריכים להסב פניהם לצד הכהנים .וראה מ"ש בזה
בשו"ת דברי ישראל ח"ג (סי' קסג).

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

ל).

מרן

פוסק

הדור

הקשה
זצוקללה"ה:
הן ידוע כי עשו הרשע היה
מנסה ומשתדל להראות את
עצמו כלפי חוץ כאדם צדיק ,עד
כדי כך שהיה שואל את יצחק
אביו" :כיצד מעשרים את התבן
ואת המלח?" ,ואם כן מדוע לא
חשש שבאומרו ליעקב אבינו
"הלעיטני "...תתגלה האמת לעין
כל ,ויראו כולם ויבינו שאינו צדיק
כלל וכלל ,וכי הוא בסך הכל רשע
ותאוותן.
והשיב מרן זיע"א:
אכן ,זו דרכם של אותם
הצבועים ,כלפי חוץ מראים את
עצמם כצדיקים גדולים ,אולם
בתוכם פנימה מציות בהם כל
המידות הרכות ,ומכיון שכך ,הרי
שברגע שמידותיהם מגיעות לידי
מבחן אמיתי ,מיד הם חוזרים אל
טבעם הרגיל ,וכל המידות הרעות
פורצות החוצה ,וזאת מפני
שאינם מנסים לעקור ולשרש
מתוכם את המידות הרעות ,ואז
מתגלה פרצופם האמיתי.
(משוש תבל – בראשית ,עמוד ריז).

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

מכתבי השקפה ממרן

פסקיו

חשיבות הבחינות בישיבות הק' ובכוללים
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה .אור ליום ב ,כח טבת תשי"ח לפ"ק
פתח תקוה ת"ו

הן כל יקר ראתה עיני פרי קודש הילולים המשמחים אלוקים ואנשים ,בעת השתתפותי עם כבוד
הרבנים הגאונים שליט"א בבחינות שנערכו בישיבה הקדושה "פורת יוסף" אשר בתוככי ירושלים
עיקו"ת [עיר קדשינו ותפארתנו] ת"ו.
אור ליום ד' כג טבת ש.ז[ .שנה זו] ועודני עומד תחת הרושם הנעים והמחזה הנהדר של בחורי
החמד השוקדים באהלה של תורה כריח שדה אשר ברכו ה' .ובחדוה רבה ובעונג רוחני מאד נעלה,
שמחתי לשמוע את תשובותיהם הקולעות ,ובקיאותם הרחבה ,על כל שאלה ושאלה ,אשר נשאלו
בטור וש"ע אבן העזר מסימן א עד סימן כו .בטוב טעם ודעת ,כתפוחי זהב במשכיות כסף דבר
דבור על אופניו ,איישר חילייהו לאורייתא.
ובאור ליום ו כה טבת ש.ז .שב המחזה הנפלא ביתר שאת ויתר עוז ,בבחינות שנערכו לאברכים
המצויינים בתורה ויראת שמים טהורה ,בטור וש"ע הלכות כתובות .מה מאד שמח לבי ויגל כבודי
לשמוע סיפוק רוחני רב את תשובותיהם הנבונות ,בבקיאות נפלאה ובהרצאה ברורה ובנעימה
קדושה ,בפנים מסבירות בהלכה ,ע"פ יסודות מוצקים ואיתנים ,מלאים זיו ומפיקים נוגה ,ויסודתם
בהררי קודש ש"ס ופוסקים ראשונים ואחרונים ,מן הראשון לראשונים ועד האחרון שבאחרונים,
מן המסד עד טפחות .ומשנתם סדורה בפיהם ,כמאן דמנחא בכסתייהו דמי ,ערוכה בכל ושמורה,
שואלים כענין ומשיבים כהלכה .אנא דאמרי כמותם ירבו בישראל וכל מן דין סמוכו לנא.
אשרי עין ראתה כל אלה .אזן שמעה ותאשרם .ובעז"ה לאילני רברבי יתעבדו ,והיו לגן רוה וכמוצא
מים אשר לא יכזבו מימיו .כי מימיהם מן המקדש מפה קודשם של כבוד הגאון ראש הישיבה
ומנהליה שליט"א .ויהי רצון שעוד יעלו מעלה מעלה במעלות בקודש ולגאון ולתפארת .אמן.
החותם לכבוד תוה"ק ולומדיה
עובדיה יוסף

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

כל רז לא אניס ליה!
סיפר הרה"ג רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א:
כשהייתי בישיבה קטנה סיפר לי מו"ר הגאון רבי משה גורסבוים שליט"א שלפני
עשרות שנים ניגש יחד עם קבוצת אברכים להיבחן אצל מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה
לקבלת תעודה הוראה.
באותה העת חידש איזו הלכה ומצא מקור וחיזוק לדבריו בספר הקדמון "בית
השואבה" ,ספר קטן מעט הכמות ורב האיכות .אחרי חיפוש ובירור מקיף של כמה
שבועות נוכח לדעת שדבר זה כתוב רק בספר בית השואבה .נמנה וגמר שאחרי שמרן
יערוך את מבחנו יגש אליו וישאל אותו מי כותב דבר זה .ממחשבה למעשה ,אחרי
שסיים מרן את מבחן ההוראה וחתם על התעודה ,ביקש ממנו לשאול שאלה,
ומשנענה בחיוב ,שאל את מרן כאמור .מרן השיב לו על אתר" :בספר בית השואבה,
דף פלוני!" .אך רבי משה הוסיף והקשה "האם יש עוד איזה ספר שכותב חידוש זה?",
מרן הניח לרגע את ידו הקדושה על מצחו ,חשב קמעה ,והשיב" :איני זוכר עוד ספר
שכתב בזה!" ,כלומר" :אין!" .הפטיר לי אותו גאון" :אותה שעה נוכחתי לראות עין בעין
מקרוב בצורה מוחשית את ידיעתו הנוראה והמקיפה של מרן בכל התורה כולה!".
(שלהבת יוסף חי).

ספק וטעות בברכת המזון
(מתוך חזו"ע ברכות)

א .כל הברכות כולן אם נסתפק לו בהן אם בירך או
לא בירך ,בין ברכה ראשונה בין ברכה אחרונה ,אינו
חוזר לברך ,מפני שאינן אלא מדברי סופרים ,וספק
ברכות להקל ,חוץ מברכת המזון שאם אכל כדי
שביעה ,ועדיין לא נתעכל המזון שבמעיו ,ונסתפק
אם בירך או לא ,חוזר ומברך מפני שהיא של תורה.
ב .מי שאכל ושבע ונסתפק אם בירך ברכת המזון,
שחוזר ומברך מספק ,אינו מברך אלא שלש ברכות
של בהמ"ז ,עד בא"י בונה ירושלים ,אבל ברכת הטוב
והמטיב שהיא מדרבנן אינו חוזר לאומרה .ומכל
מקום נכון שיחזור להרהר אותה ,לצאת ידי חובת
החולקים על זה.
ג .אשה שאכלה סעודתה ושבעה ,ונסתפקה אם
בירכה ברכת המזון אם לאו ,אינה חוזרת לברך
בהמ"ז מספק .ומכל מקום טוב ונכון שתברך ברכת
המזון בהרהור בלבד .ואם אפשר עדיף יותר
שתשמע בהמ"ז מאיש שאכל ושבע ,ותצא ידי
חובתה מדין שומע כעונה.
ד .מי שאכל אחד משבעת המינים ,שצריך לברך
באחרונה ברכה אחת מעין שלש ,ונסתפק אם בירך
ברכה מעין שלש או לא בירך ,אינו חוזר ומברך
מספק .אבל אם אכל פת הבאה בכסנין וקבע עליו
סעודתו ,ושבע ,דהיינו שאכל כשיעור ד' ביצים,
שצריך לברך באחרונה ברכת המזון ,ונסתפק אם
בירך בהמ"ז אם לאו ,חוזר ומברך בהמ"ז מספק ,כיון
שאכל כדי קביעות סעודה ,ושבע מאכילתו.
ה .מי שאכל פת ,ובמקום לברך ברכת המזון ,טעה
ובירך ברכה אחת מעין שלש שהיא ברכת על
המחיה ,הדבר שנוי במחלוקת הפוסקים אם יצא ידי
חובתו ,ובדיעבד יצא ידי חובתו ,שספק ברכות
להקל.
ו .ברכות התורה שאנו מברכים בכל יום עם ברכות
השחר ,לדעת הפוסקים אינם אלא מדרבנן ,הילכך
מי שנסתפק אם לא בירך ברכת התורה ,לא יחזור
לברך ,שספק ברכות להקל .וטוב לחזר אחר אדם
שעדיין לא בירך ברכות התורה ,וישמע ממנו ויכוין
לצאת ידי חובתו .ואם אינו מוצא ,יהרהר ברכות
התורה בלבו.

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 :
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