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אמרותיו

משלחן הראשון לציון

אם בחור ספרדי יכול להיות חזן בת"ת תורה אשכנזי בהבהרה שלהם
בס"ד ,ח' חשון תשפ"א/141-2 ,פ"א

לכבוד הבחור היקר והנעלה ראובן דרעי נ"י
שלום רב,
לשאלתו אודות בחור ספרדי הלומד בת"ת אשכנזי יכול להיות שליח
ציבור ולהתפלל בהברה אשכנזית.
הנה ביארנו בילקוט יוסף תפלה כרך א' ,ובילקו"י פורים בסוף
הספר ,שגם בחור ספרדי הלומד בישיבה אשכנזית אין לו לשנות,
לא בנוסח התפלה ,ולא בענין הביטוי ,וכל המשנה עובר משום אל
תטוש תורת אמך .ומזלזל בגדולי הדור הקודם הספרדים ,ורומז
כאילו טעו בהברה וכדו' .והוי מוציא לעז על הקדמונים .ועוד נתבאר
שם שאין בזה איסור של לא תתגודדו .וע"ש (בעמ' תא) הטעם והמקור
לזה .ובהיות וישנה אפשרות להעלות לש"צ בחורים אשכנזים,
המתפללים בנוסח אשכנז כמו שקיבלו מאבותיהם ,חלילה לכוף את
הבחורים הספרדים להיות ש"צ ,ודבר זה לא צריך לגרום לפירוד
ולמחלוקת ,כי כולם מבינים שזו ישיבה אשכנזית ומתפללים בנוסח
אשכנז ,ולכן עולים לש"צ בחורים אשכנזים בלבד.
ובספר ארחות רבינו הקהלות יעקב ח"א (עמ' מא) כתב בשם החפץ
חיים ,דאין לשנות מנוסח התפלה בתפלת הלחש ,וכ"ד הגר"י
קנייבסקי זצ"ל ,ששאלו בחור ישיבה ספרדי הלומד בישיבת פוניבז',
אם מותר לו לשנות מנוסח אבותיו ,והשיבו שאין לו לשנות וימשיך
להתפלל בנוסח שקיבל בביתו ,וע' בספר מכתבים ומאמרים
להגרא"מ שך זצ"ל.
והגרש"ז אויערבאך נהג לברך במבטא ונוסח ספרדי ,כשערך חופה
וקידושין לבחור ספרדי[ .וכן נהג כשהגיע לשמחות אצל מרן
אאמו"ר] .גם בספר וישמע משה תשובות הגריש"א (עמוד רצג) כתב,
אשכנזי שנתכבד לברך בברית של ספרדים ,יברך כנוסח הספרדי.
וה"ה להעלות לתורה ,אם מסכימים שיעלה לתורה ויברך בנוסח
ובהברה ספרדית יעלה לתורה ,ואם לאו שב ואל תעשה עדיף .ויש
ראיות מהראשונים ,כמו רש"י ותוס' ,הרי"ף והרמב"ם ,רבי יהודה
הלוי ,שמבטאם היה כמבטא הספרדים בביטוי ניקוד קמ"ץ ,הדומה

אתר
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להורדה סרקו
את הברקוד

לפת"ח .וכן נראה מפיוטי רבי אליעזר הקליר .וכן דעת הגר"א
בזוהר חדש .וכדאי לעיין בילקו"י פורים בקונ"א שם הובאו כל
הראיות .ומ"מ בדיעבד אם הספרדי מתפלל בהברה אשכנזית כיון
שהוא מבין את מטבע הקדיש וקדושה וברכו וכו' עונים אחריו,
וכמו כן יוצא י"ח של קידוש במבטא אשכנזי ,שכך מבואר בספר
עין יצחק ח"ג כללי הוראות הש"ע (עמ' שמג) שיוצאים י"ח ,מאחר
שהספרדי מבין את מטבע הברכה של המברך ,ואולם אין לספרדי
לעלות בפרט להיות שליח ציבור קבוע ולהתפלל בביטוי אשכנזי,
שיש לספרדים להקפיד לבטאות שם ה' כמנהג הספרדים ,ואם
הוא מוכן לבטאות גם את שם ה' כמנהג הספרדים ,איה"נ שפיר
יכול לשמש כשליח צבור .וע' בילקוט יוסף הנ"ל ,שהבאנו כמה
הוכחות מהראשונים שמבטאם היה כמבטא שלנו בביטוי שם ה',
רק אות ד' היו מבטאים קצת בתנועה כבדה כביטוי של הבוכרים,
ובערוך לנר הוכיח מדברי רש"י ברכות מז :והתוס' סנהדרין
(ע ).שבביטוי ניקוד קמ"ץ ,אין הבדל כ"כ משמעותי בין
הקמץ לפתח .וכן מוכח מרבי אלעזר בר רבי שמעון בן יוחאי
כמבואר בילקוט יוסף שם.
ועכ"פ כבר כתב בספר חסידים ,שהעיקר הוא לבטאות כדרך
שמבטאים רוב האנשים באותה מדינה ,ולכן אין צריך לדקדק
בביטוי אות צ' וכדו' ,כי מנהג רוב המדינה בארץ ישראל שאין
מקפידים כל כך בזה .ובביטוי שם ה' יש לבטאות כמנהגינו
המבוסס על פי דברי הראשונים והאחרונים .וע"ש שכתבנו
לדחות מ"ש בזה הסטייפלר ,שלא הכיר מחכמי הספרדים
ובמחכ"ת לא ידע מקור מנהגינו ,והסתמך על דברי רבינו בחיי
בפר' וירא ,אבל בדברי רבינו בחיי יש לפרש כמו שביארנו שם
באופן שאינו סותר כלל למבטא שלנו הספרדים ,בפרט לדברי
ספר חסידים.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

"ויאמרו אליו איה שרה אשתך
ויאמר הנה באהל" (יח ,ט).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה

(מאור ישראל דרושים ,עמוד שי ד"ה
איתא בברכות):

מובא בגמרא (ברכות ח :).במערבא
כד נסיב איתתא ,אמרי ליה הכי:
"מצא או מוצא?" .ופירושו ,כשהיה
אדם נושא אשה בארץ ישראל ,היו
שאולים אותו מה נתקיים בך "מצא"
או "מוצא"?
מצא ,דכתיב "מצא אשה מצא
טוב" (משלי יח) .מוצא ,דכתיב "מוצא
אני מר ממות את האשה" (קהלת ד).
ויש לפרש ,שאם האשה היא
צדקת ,אשת חיל עטרת בעלה ,הרי
אחר שנישאת לו ,תמיד מצויה היא
בירכתי הבית וכל כבודה בת מלך
פנימה ,ונמצא שבעלה מצא אותה
פעם אחת עם נישואיה ,ומאז היא
בביתו ,ועליה נאמר מצא (בעבר פעם
אחת) אשה – מצא טוב.
אבל אשה אשר בביתה לא ישכנו
רגליה ,פעם בחוץ ופעם ברחובות
ובחוצות קריה ,ופעם בתיאטרון ,וכל
פעם מסתובבת במקום אחר ,ובא
בעלה הביתה ורואה שאיננה בבית,
וצריך הוא לצאת ולחפש אותה ,ובכל
פעם ופעם מוצא במקומות אחרים,
על אשה זו אמרו" :ומוצא אני" ,כי כל
פעם מוצא אותה במקומות אחרים,
ונמצא שכל ימיו הוא מוצא וחוזר
ומוצא.
(משוש תבל-בראשית ,עמוד קמג).

מכתבי השקפה ממרן

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

פסקיו

מכתב לנשיא ארה"ב להציל היהודים הכלואים שם
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה ,ב ניסן תשנ"ו

לכבוד מר ויאליאם גפרסון (ביל) קלינטון ,נשיא ארה"ב
אחר דרישת שלומו ורום מעלתו.
תרשה לי לפנות אליך בפנייה נדירה ומלב דואב ,אודות מר ...ומר ,...שנשפטו בחודש ספטמבר
 1993ל 12-שנות מאסר ומחצה ,באשמה חמורה של הלבנת כספי סמים באמצעות עסקי
הקוסמטיקה שלהם.
השניים מבני הקהילה היהודית בניו-יורק ,שזכיתי להורות לרבים מהם תורה מהם תורה והלכה,
הינם באופיים אנשי חסד פשוטים ותמימים כאשר אין כל הסבר טבעי למעידתם .אני מכיר
אישית את משפחותיהם אשר הפכו לפתע לשבורים ואומללים ,ואף שמעתי רבות על תמורתם
הרבה לקהילה ולמוסדות הרווחה שבה .שני האסירים עצמם מסרו נפשם למען הזולת ,ועמדו
במוקד כל פעילות בתחום הצדקה החסד.
מצבם כעת התדרדר עד מאד ,ולא רק כי נפלו מאיגרא רמא לבירה עמיקתא ,אלא גם בגלל
הניתוק מהקהילה ומסגרותיה ומאופייה הדתי .לבן ,ג'ק סבג ,בנים שכלל לא מכירים אותו.
ומשפחותיהם למעשה הרוסות.
מניעי פנייתי זו הינם הלכתיים והומניים וכיון שהבואו הדברים לידיעתי אני חש חובה על פי דין
תורה לעשות השתדלות למענם.
בסמכותך ובכחך לפעול שהתביעה האמריקאית תסתפק בתקופת המאסר שישבו עד כה ,כמעט
שלש שנים ,והם עצמם מוכנים ,על כורחם ,לוותר על אזרחותם האמריקאית ולעלות למדינת
ישראל ,ולכל מיגבלה ותנאי נוסף.
בהעידי מקרוב כי מצבם על סף הגרוע מכל ועונשם ללא נשוא ,ובהאמיני שיש כאן מקרה חריג
המצדיק יחס של "לפנים משורת הדין" והתחשבות מיוחדת – בקשתי מכב' היא שיראה בפנייתי
זו משום עילה נוספת להיענות לשורת הפונים אליו בענין זה ,ותפילתי כי לא תשיב בקשתי – שאף
היא נדירה וחריגה – ריקם.
ביודעי את לבך הרך וגישתך הרחימאית למצוקת אנוש ,אני מאמין שתיענה להציל שני יהודים
אלו ,בבחינת דברי התלמוד היהודי :מה הוא – בורא עולם – חנון ורחום ,אף אתה היה חנון ורחום.
והנני מברכך להצלחה בכל מעשה ידיך ,ויהי רצון שלא תצא תקלה על ידך ,ותזכה לרוב תבונה
וסייעתא משמיים אתה ובני ביתך .ויקויים בך הפסוק "למען יאריך ימים על ממלכתו" .אמן.
בכבוד רב ובברכת התורה ,עובדיה יוסף
הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה בישראל

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

צופה ומביט למרחוק
ידועה דעתו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה שבחורים הבאים מחוץ לארץ ללמוד בישיבות
הקדושות בארץ ישראל ,אינם צריכים לעשות יום טוב שני של גלויות ,מפני שיתכן וימצאו
כאן את זיווגם ויישארו להשתקע בארץ ישראל.
והנה באחד הימים הגיע בחור מחוץ לארץ ללמוד בארץ ישראל ,וכעבור זמן מה השתדך עם
בת חוץ לארץ ,הלה היה בטוח כי עתה צריך הוא לעשות יום טוב שני של גלויות כיון שבת זוגו
היא מחוץ לארץ ,אך מחמת הספק ניגש ועלה אל מעונו של מרן רבינו זיע"א לשאול את פיו
מה עליו לעשות.
והנה להפתעתו ,אמר לו מרן ,שאף על פי כן עדיין אין הוא צריך לעשות יום טוב שני של
גלויות!
נתפלא הבחור אודות הפסק ,אך עשה כפי שנצטווה.
כעבור כמה ימים נתבטל אותו שידוך ,מסיבות שאינן צפויות ...ואז הבין הבחור למפרע את
הוראתו של מרן זיע"א.
(משוש תבל).

דיני הפסק וטעות בברכות,
ומדיני ברכת מעין שלוש
(מתוך חזו"ע ברכות)

א .בירך על הפירות בסתם ,ואכל מהם ,ולא נשאר מהם
לפניו ,ולאחר מכן הביאו לו עוד מאותם הפירות ,או מין
פרי אחר שברכתו כברכת הפירות שאכל ,אף על פי שלא
היה בדעתו מתחלה על מה שהביאו לו לאחר מכן ,לא
יברך עליהם ,שספק ברכות להקל.
ב .מי ששתה יין שרף (ערק) ,ורוצה למתק את פיו אח"כ
במרקחת שברכתה שהכל ,בין שהיתה לפניו בשעת
הברכה ,בין שלא היתה לפניו ,אין צריך לברך עליה,
שברכת שהכל שבירך על היין שרף פטרתה מברכה.
ג .זה שכתבנו שאם בירך על מין אחד ,והביאו לפניו מין
אחר שברכתו שוה לברכת הראשון ,שאינו מברך על
המין השני ,זהו דוקא כשאין המין השני חשוב יותר מן
הראשון ,אבל אם המין השני חשוב או חביב עליו יותר מן
הראשון ,יש לחזור ולברך על המין השני ,ורק אם כיוון
בדעתו בפירוש כשבירך על הראשון לפטור גם את
השני ,אינו חוזר ומברך על השני.
ד .ברכת בורא "פרי" העץ ,וכן בורא "פרי" האדמה ,וכן
בורא "פרי" הגפן ,אות פ' של פרי דגושה ,כמו כל בג"ד
כפ"ת בראש המלה.
ה .האוכל תבשיל של דגן ,כגון ,אטריות ,דייסא ,בורגול,
כוסכוסו ,וכיו"ב ,צריך לברך בורא מיני מזונות ,ולבסוף
ברכה אחת מעין שלש ,שהיא ברכת על המחיה .ואפילו
אם קבע סעודתו עליהם (שאכל כמאתים ועשרים גרם או
יותר) ,אינו מברך המוציא וברכת המזון ,ואע"פ שבפת
הבאה בכסנין אם קובע סעודתו עליו צריך נטילת ידים
וברכת המוציא וברכת המזון ,זהו משום שהוא פת האפוי
בתנור ,אבל עיסה שנילושה על דעת לבשלה או לטגנה
בלבד ,אין עליה תורת לחם ,אלא ברכתה במ"מ וברכת
מעין שלש .ואפילו האוכל ממנה כדי שביעה ממש
לעולם אינו מברך עליה אלא במ"מ ועל המחיה.
ו .אם טעה ובירך על תבשיל של דגן המוציא לחם מן
הארץ ,אפילו בדיעבד לא יצא ,כיון שאין עליו צורת לחם,
אולם אם בירך לאחריו ברכת המזון בדיעבד יצא ,שכיון
שהוא מזין ומשביע ברכת המזון פוטרתו ,כשם שאם
אכלו בתוך סעודתו שעל הפת ,או בסוף סעודתו ,אינו
טעון ברכה לאחריו ,שברכת המזון פוטרתו.

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

