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מצבת זכרון ומספד
למעלת כבוד מורנו ורבינו ועטרת ראשנו, מרן מלכא, שר 

התורה ועמוד ההוראה, עמוד האש והענן אשר הלך בנאמנות 
לפני המחנה, הנהיגנו ביד רמה במשך עשרות בשנים, החזיר 
את עטרת יהדות ספרד המעטירה ליושנה, זך השכל והרעיון, 
קולע אל השערה ולא יחטיא, אביר הרועים והמעיינים, מנהיג 

האומה הנערץ, לוחם מלחמתה של תורה בנאמנות ללא 
חת ומורא, עמל ויגע בעשר אצבעותיו שלא תשתכח תורה 
מישראל, גדול גדולי הפוסקים, חריף ובקי בכל חדרי תורה 

ולמרות  זאת גדול היה במדת הענווה, רחום וחנון וכואב את 
כאבו של כל יחיד ויחיד כאילו זהו כאבו שלו, ירד מן ההר אל 

העם, גאון הגאונים, פאר הדורות, ראש ממשלת התורה )כפי 
שתיארו הגה"צ ר' מרדכי שרעבי זצ"ל(, פוסק הדור אשר רוב ככל בני 

ישראל הולכים לאורו, 
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה

אשר נלקח מעמנו ועלה בסערה השמימה

ביום המר והנמהר ג' במר-חשון שנת ה'תשע"ד לפ"ק
שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל מחולינו.

אוי נא לנו כי חטאנו.

יה"ר שבמהרה נזכה לחזות בזיו פניו בתחיית המתים, 
ובבניין ירושלים ננוחם. אמן. 
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 כז מנחם אב תשפ״ב ב"ה, 

 דברי ברכה 
,  להבין ולהשכיל״  - ״המרכז למורשת מרן  הנני לברך בזה את ראשי הארגון החשוב  

אליהו    היקר והנעלה, שוקד על דלתות תוה"ק, פאר המדות, הרה"ג רבי בניהולו של הרב  
שנת    - ״קובץ בית יוסף    החמישי  שליט״א, על הוצאת ספר הזכרון השנתי  דניאל אוזן

אאמו״ר  תשפ״ג״  מרן  של  לפטירתו  התשיעי  השנה  יום  לכבוד  לאור  היוצא  מחזיר , 
זיע״א, ובו מובאים דברי אלקים חיים,   עובדיה יוסףפוסק הדור, רבנו    עטרה ליושנה,

בהשקפה,   והן  בהלכה  הן  זיע״א,  אאמו״ר  מרן  של  קדשו  מכת״י  מכתבים תשובות 
וכן מובאים בו מאמרים הלכתיים מתלמידי שבחלקם היו טמונים אצלינו מזה שנים,  

חשובים זיע"א  חכמים  מרן  רבנו    ההולכים,  מתלמידי  מרן  של  ההלכתית  דרכו  ע״פ 
 אמרים העוסקים ביישוב דבריו מקושיות שעלו במרוצת הזמן.זיע״א, וכן מ

לזכרו ולכבודו בו שוכתבו ונערכו דברי זכרון ומספד,    ״זכרון מרן״עוד נוסף בספר מדור  
מרן ב  ,של  הזכרון"שנאמרו  זיע״א,   "משדר  אאמו״ר  מרן  הקדוש של  בציונו  השנתי 

ע״י שנה  מידי  פטירתו, ה  המופק  ביום  קברו  על  ישיבה  להושיב  מרן  למורשת   מרכז 
בשם תשובת הגאונים, שיום שמת בו אדם גדול, קובעים    )קכב.(וכמ״ש רש״י ביבמות  

אותו לכבודו, ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו יום מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו,  
 ובאים על קברו עם שאר העם להושיב ישיבה שם.

בהפצת והנחלת מורשתו    פה של הארגון הנ״לייו״ל כחלק מהפעילות הענ  ץ הנוכחיהקוב
של מרן רבנו זיע״א בצורה נפלאה ביותר, ועושים רבות ונצורות למען המטרה הנ״ל 
במגוון פעולות ודרכים, ועל כולנה חיזוק פסקיו והוראותיו שעמל עליהם בכל ימי חייו, 
להשאיר סולדת נקייה בעולם הזה. וביודעי ומכירי קאמינא שכל מטרתם לשם שמים,  

 רתו של מרן עט״ר זיע״א, אשר דורות לא קם כמותו.להפיץ את תו

בישיבות ו שלמדו  ישיבות  מראשי  כמה  על  שומע  שאני  במה  להעיר  המקום     כאן 
ומשנים את  ,  לחן ערוךהשמרן  אשכנזיות, המורים לתלמידיהם הספרדים שלא כדעת  

שמעולם שכתב,    ,דעת יהודהמנהגינו מדורי דורות, ונתלים בין היתר על מ"ש בספר  
לו הספרדים הוראות מרן, אלא הלכה תמיד כבתראי, ורק במקום שאין הכרעה לא קיב

  יש הולכים כדעת מרן הש"ע. ואם כן כל שכן לגבי החזו"א שיש לומר הלכה כבתראי, 
  עכ"ד. אם רוב גדולי הדור חלקו על החזו"א.ש ובפרט

ותמוה מאד, שהרי למעלה ממאתים מגדולי הדורות, דור אחר דור, כולם כאחד ענו  
   ]לפני נ"ח ארהואמרו שהספרדים קיבלו עליהם הוראות מרן, ובהם, מהר"י מינץ, המ

 מהר"ח אבולעפייא, מרן החיד"א, מהר"ח פלאג'י, ועוד ועוד,  כארבע מאות שנה[       

 מה כוחו גדול לחלוק במחי יד על כל רבותינו הספרדים ו                 

 



 

 

 

 

שנדפסו    אלו דברים שחבלולכתוב שמעולם הספרדים לא קיבלו עליהם הוראות הש"ע.  
 על ספר. 

ומה שטען דהלכה כבתראי, חבל מאד שמביעים דעה כאשר לא למדו בספרי הפוסקים,  
למדו  לא  כאשר  דעה  להביע  אפשר  ואיך  הקדמונים,  רבותינו  מדברי  כלל  ידעו  ולא 

וידוע הוא דלא באו הגאונים    )סימן נג(בתשובת מהר"ם אלאשקר  פוסקים. דהנה   כתב, 
 הדורות שקדמו להם מחכמי התלמוד. ע"ש.  לומר דהלכה כבתראי אלא על

כתב, דע"כ לא אמרינן הלכה כבתראי לגבי קמאי, אלא    )סימן ט"ל(והמהר"ם אלשיך בתשו'  
היכא   אבל  בתראי,  לאמוראי  קמאי  אמוראי  כהדרגת  אלא  לקמאי  בתראי  בין  כשאין 

 דאיכא בינייהו כהדרגת שבין אמורא לתנא, לא אמרינן הלכה כבתראי. ע"ש. 

בשם מהר"ם אלשיך דדוקא כמו אמורא   )חושן משפט סימן כה ס"ק כא( הביא בחלקת מחוקק וכן  
 על אמורא, אבל אין כח לחלוק עתה על התוס' וכדומה. ע"ש.

ביניהם חמש   נימא דהלכה כבתראי א"כ הרי מור"ם כנגד מרן בתרא הוא, שיש  ואי 
 יישינן לבתראי. שנים שחי הרמ"א אחרי מרן. וע"כ שבמקום קבלת הוראות מרן לא ח

הסוברים  להחולקים  וגם  ואמוראים.  בתנאים  אלא  כבתראי  הלכה  אמרינן  דלא  ועוד, 
תלמוד הערה  ה  דאמרינן הלכה כבתראי גם באחרונים, וראה בעין יצחק חלק א' כללי  

כמו הוראות מרן עליהם    קלא, הנה לא דיברו במקום שהיתה קבלת הוראות חכם מסויים,
שכתב, דהלכה כבתראי,    )חאה"ע סימן לו ד"ה והנה בשהה(חדושי הרי"מ  ועל זרעם. ועיין בשו"ת  

וכ"ש מרן בית יוסף שכל ישראל נשענים על הוראותיו, ובפרט שדבריו ברורים בעיני  
שכל מה    )סי' נא(כל מעיין. ע"כ. וכ"כ הגאון בעל מגיני שלמה בשו"ת פני יהושע ח"ב  

רת משה רבינו. וכל הפורש מהם  שנפסק בש"ע אין לשנות ממנו שום דבר, והוא כתו
 וכו'. ע"ש. )סי' מח(כפורש מן החיים, וכמ"ש בשו"ת עבודת הגרשוני 

 200-וכן משמע מכל האחרונים שכתבו שקיבלנו הוראות מרן בין להקל בין להחמיר, כ
, וכולהו בודאי סבירא  ובס' מעתיקי השמועה  ג"מגדולי האחרונים שהובאו בעין יצחק ח

והגר"א  להו   משום שהיו בתראי, והלכה  דבכה"ג לא שייך לילך אחר הוראות הט"ז 
 שנה, שגזרו   300  -כבתראי. צא ולמד מה שעשו חכמי מצרים הגדולים לפני קרוב ל

   המרא דאתרא חרם על ספר הפרי חדש מכמה סיבות, וביניהם משום שהירבה לחלוק על  
 מרן הבית יוסף. וראה בגנת ורדים כלל ג'.

החזון איש, ואיך לא ידע מדברי ותר, שהרי הרב הנ"ל הוא מתלמידי הגאון  ותמוה בי
היה אומר: "אדם שבידו    והוארבו, שכתב כמה פעמים שהולכים אחר פסקי הש"ע,  

לחלוק על ה"בית יוסף", צריך שיהיה בידו כח לחלוק על המלאך המגיד ועל השלחן 
 )הו"ד בפתח השער  וחנית אחת".  ערוך, משום שהבית יוסף והמלאך המגיד שלו הם יצירה ר

 בענין הסתירה מהגמ'   ,)יבמות סימן קלד ד"ה הא(בחזון איש ראה  . ום(-הוצאת מכון י  ע" לש             

 



 

 

 

 

עירובין ו: לגמ' ע"ז ז. והגדיר את בעלי השלחן ערוך כמרא דאתרא, כמו רבי אליעזר 
ונצטט בזה את דבריו של הגר"ח קנייבסקי,    .(. )חולין קטו, ורבי יוסי הגלילי  )שבת קל.(דמילה  
שכתב בכתב ידו בזה"ל: הנה ידידנו וכו' סידר כל מנהגי    )בקונ' אליבא דהלכתא גליון לט(מכתב  

מנהגי   על  רק  כלל  בדרך  דיבר  לא  המשנ"ב  כי  או"ח,  על  והמקובלים  הספרדים 
לפי  וז"ל:  ח"א  הלכות  שונה  לספרו  בהקדמתו  כן  כתב  וכבר  עכ"ל.    האשכנזים. 
שהמשנ"ב כותב תמיד שאנו נוהגים כהרמ"א ז"ל, ולא באנו כמכריעים ההלכה בהחלט 

יראו את אשר לפניהם בגוף הש"ע.    אחינו הספרדים הפוסקים כהמחבר וכו', וממילא  

 ע"כ.

שנים,   עשרות  במשך  זיע"א  מרן  שהתריע  הדברים  הם  בהקדמתו  והם  כן   וכתב 
הל על  חן  לוית  וגם    'לספרו  גשבת,  בזה  בכנס  דיבר  תורה  בני  אלפי  במעמד   ם 

הן הן יודו שאכן שע"י ארגון "דרשו", וב"ה שדבריו עשו פירות שגם מרבני האשכנזים  
המשנ"ב פעמים רבות נטה קו מדברי מרן הש"ע, ואין לספרדים להורות תמיד כדעת  

וזאת למרות גדלותו וחסידותו העצומה של החפץ חיים   המשנ"ב, אלא לאחר העיון.
  זכותו י"ע.

  וראה בקונ' הנ"ל מאמר מהרב לפקוביץ' מראשי ישיבת פונביז' שגם הוא כתב כיו"ב, 
נחיצות   יש  עכ"ז  קודמים,  מדורות  פוסקים  לה  יש  הספרדית  "והגם שהעדה  בזה"ל: 

 משנ"ב המבאר את דברי המחבר והרמ"א". ע"כ.  ללמוד 

מכתב גלוי, ובו כתב "ראיתי מצפצפים" ואומרים שלא כל פסקי    ואברך אחד פירסם
זיע"א,   למרן  קורא  היאך  ותמוה  הדברים,  על  וחלק  וכו',  לספרדים  נועדו  המשנ"ב 

 להגר"ח קנייבסקי זצ"ל, ועוד, בלשון "מצפצפים". 

פעילות   לימין  לעמוד  רבה  מרן  ומצוה  למורשת  ולהשכיל״  -״המרכז  אשר  להבין   ,
ל צעד ושעל, ולהיות להם לעזר ולאחיסמך בסיוע שיש בו ממש למען  נועצים בי על כ

פעולותיהם החשובות. וכל העוזרים והמסייעים יזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי  
ידיהם, ואך טוב וחסד ירדפום, מתוך בריאות איתנה נחת ושלווה. וזכותו הגדולה של 

 . שנים. אמןמרן אאמו״ר זלה״ה תעמוד להם לאורך ימים ו
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 תוכן עניינים

10...............................................................................................................................דברים אחדים

 כת"י ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה – שפתותיו דובבות

ר שיעור ממרן זיע"א בעניין איסו סימן א.
  א ...................................... להר הביתהעליה 

הנוסע ברכב בשבת אם מותר  .בסימן 
 ה .......................................... לעלות כש"צ

כהן עם רגל תותבת, אם מחוייב  .גסימן 
ובדין כהן , ניםלהוריד נעליים לברכת כה

 ז .............. שאינו יכול לפתוח את אצבעותיו

 ט ..... העלאת לוי במקום שאין כהן .דסימן 

תענית בנפילת ס"ת למפיל  .הסימן 
 אי ................................................... ולרואים

התורה שנשארו  גאולת ספרי .וסימן 
 יג ................................................... במצרים

 טו ....... עריכת חופות בבית הכנסת .זסימן 

מכתב ידידות להגרא"י ולדינברג  .חסימן 
זלה"ה ובעניין עניית קדושה לאחר תפלת 

 יז .................................................... ערבית

יישוב קושיית הגר"א גרינבלט  .טסימן 
 יט.... בעניין עליית קטן למניין שבעה בס"ת

 אכ ... ברכת בשמים בהבדלה לאבל .יסימן 

עירוי מים חמים מכלי ראשון על  א.יסימן 
 כג ..................................................... קפה

שימוש בסבון בשבת, ונוסח  .יבסימן 
 כד ....................... "ויקרב משיחיה" בקדיש

העברת הודעה בשבת על חייל  .יגסימן 
 כו ................................................. שנפצע

 קריעת אותיות בפתיחת  .ידסימן 
  כח .................................................... בקבוק

שימוש בשבת בכסא גלגלים  .טוסימן 
  ל ............................. חשמלי ובמעלית רגילה

אמה מקרקע  חנוכיה מעל עשרים .טזסימן 
 לב ..... רה"ר, והדלקת נרות במנורות חשמל

שימוש רפואי בארק שיוצר ע"י  .יזסימן 
 לג ................... מחללי שבת משמרי ענבים

הנהרג על קידוש ה' לא מרגיש את  .יחסימן 
 לד .......................................... צער המיתה

 און רבי יצחקמכתב לאביו של הג .יטסימן 
דוד גרוסמן, אודות הבחירות לרבנות 

 לה ................................................. הראשית

ההחלטה להעניק סמכות לגייר נגד  .כסימן 
 לז ....................................... לכל רבני ערים

בעניין חוק "מיהו יהודי" ו'גיורים'  א.כסימן 
רפורמים וקונסרבטיבים, ובעניין מנהג יהודי 

 לט ....... הכ"נסוריה בישיבה רגל על רגל בבי

 מג .... מחיקת שם השם בקלטות .כבסימן 

שהיתר מכירה עדיף על אוצר  .כגסימן 
 מה ..................................................... בי"ד
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בהר המנוחות, ואימו חייל שנקבר  .כדסימן 
אמרה בשעת הלוויה שיעבירו אותו להר 

 מז ....... הרצל, אם מותר להעביר את קברו?

 אנ .......... תאריך לועזי על מצבה .כהסימן 

עריכת נישואין לעדת "בני  .כוסימן 
 נג .........................................ישראל" מהודו

 קול קורא על שמירת  .כזסימן 
 נה ............................................... הצניעות

בחומרת איסור ריקודים  .כטסימן 
  נט ............................................... מעורבים

לעמוד בפרץ כנגד שירה מעורבת  .לסימן 
 סא ..................................... בכותל המערבי

אשכנזיה שנישאת לספרדי, אם  א.לסימן 
 סג ....................... צריכה לצום ביום החופה

פאה נכרית לאשה שעובדת עם  .לבסימן 
 סה ........................................... גויים בחו"ל

 סו .......... כתיבת שם "עמיל" בגט .לגסימן 

חתום מרן רבינו זעי"א פסק דין בו  .לדסימן 
עם הרב וולדינברג והרב קפאח בענין יבום 

 סז .................................. כשהיבם נשוי כבר

פנייה לשר המשפטים להפוך את  .להסימן 
 סט .... הדין במדינת ישראל לדין ע"פ התורה

 עב ....... בחומרת עישון הסיגריות .לוסימן 

הצטרפות מרן למכתב בנו  .לזסימן 
הראש"ל שליט"א בעניין חיסוני ילדים נגד 

 עד ............................................... וליו"ה"פ

תשובות קצרות ממרן בעניין  .לחסימן 
 עו .................................. חיסון הפוליו ועוד

 עח ........ בחובת הציות לרופאים .לטסימן 

 עט ........ בחובת שמירת הבריאות .מסימן 

מכתב ברכה למכון הוצאת  א.מסימן 
 פ ............... ספרים שע"י ישיבת פורת יוסף

בקשה לעזרה עבור רב מעולי  .מבסימן 
  אפ ................................................... רוסיה

טובה" להג"ר מכתב ברכת "שנה  .מגסימן 
 פג ... רבה של יפו –שמעון ברוך אוחיון זצ"ל 

בקשת מתן פטור מגיוס לבחור  .מדסימן 
 פד ................................................... ישיבה

בקשה להכיר בנערה כדתייה,  .מהסימן 
 פה ......................................... לפטור מגיוס

 פו ......... בקשת חנינה עבור חייל .מוסימן 

מכתב ברכה להג"ר אליעזר יהודה  .מזסימן 
ולדינברג זצוק"ל לרגל קבלת "פרס ישראל" 

 פח ............................................. ספריועל 

ברכת מרן רבינו זיע"א והרבנית  .מחסימן 
 צ........... ע"ה לנישואי בת הג"ר מעתוק דבי

מכתב תודה לקהילה היהודית  .מטסימן 
 אצ ................................................. בציריך

 צג ...... "עהספק הלימוד בכולל חזו .נסימן 

מכתב להג"ר דוד עובדיה זלה"ה  א.נסימן 
"לאחר שהוטב לי קצת  שכתב מרן זיע"א

 צד .................................... ניים"ימחולי הע

מכתב מ"ועד ההצלה לילדי  .נבסימן 
העולם" בו מרן היה חבר, ל"ועדת עדת 

 צה ......... הבבלים" בדרישה לקבלת תקצוב
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ברכה להג"ר אברהם ברוך גבאי  .נגסימן 
 צז ........ לרגל היכנס בנו לעול תורה ומצוות

ל ים בתהמלצה לכולל אברכ .נדסימן 
 צח............................................... יפו-אביב

מכתב הודאה ממרן על קבלת  .נהסימן 
 ק ....................................................... ספר

מכתב הודאה ממרן על  .נוסימן 
 אק ................. השתתפות ביום שכולו תורה

קריאה לנדיבי עם בחו"ל לתרום  .נזסימן 
  קב ..................... לשליח ישיבות פורת יוסף

מכתב לשר הדתות הכולל  .נחסימן 
 קד ................... הסכמות מינויים בבתי הדין

חיים בן עטר זלה"ה מעלת רבינו  .נטסימן 
 קה ...................... בעל "אור החיים" הקדוש

 אישור לזוג שהוא נשוי עם בן  .ססימן 
 קו ........................................................ ובת

מכתב אישור קבלת תשובה  א.ססימן 
 קז ..........................להג"ר דוד שלוש זלה"ה

להג"ר דוד שלוש טוב ברכת מזל  .סבסימן 
 קח ..................................... לרגל הולדת בנו

הזמנת הג"ר דוד שלוש לדיון  .סגסימן 
 קט............................... בעניין חוק הכשרות

פנייה לראש עיריית אשדוד צבי  .סדסימן 
 קי .. צילקר להפסיק את חילולי השבת בעיר

 מכתבים מרבנים ואישים שנשלחו למרן רבינו זיע"א – מכתבים למרן

מכתב מאב"ד בגדאד הג"ר סלמן  .סהסימן 
 אקי...... רבינו זיע"אחוגי עבודי זלה"ה למרן 

מכתב למרן מהג"ר ישראל  .סוסימן 
ה'בבא סאלי' זיע"א, בעניין  –אבוחצירא 

בחירת הג"ר שלום משאש זלה"ה לרבה של 
 קיב.............................................. ירושלים

בקשת כושר לרב עיר מהג"ר בן  .סזסימן 
ציון אבא שאול זלה"ה לרבנים הראשיים, 

ון עת כיהן מרן רבינו זיע"א כרב ראשי וראש
 קיג .................................................... לציון

מכתב מהג"ר יהושע נויבירט  .סחסימן 
 קיד .................................. למרן רבינו זיע"א

מכתב מהג"ר ישראל איסר  .סטסימן 
שפירא למרן רבינו זיע"א, לרגל מינוי לרב 

 קטו ................................ יפו-הראשי לת"א

מכתב ברכה למרן מהנהלת ישיבת  .עסימן 
-"עץ חיים", לרגל מינוי לרב הראשי לת"א

 קיז ....................................................... יפו

פורת מכתב בקשה מגבאי ישיבת  א.עסימן 
יוסף, לקבלת תמיכה לבחורי הישיבה מקרן 

  קיט ............................................... בליליוס
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 מסמכים ופרטים מרתקים שהיו גנוזים במשך שנים, מתחנות חייו של מרן –גנוזות 

מסמך בזמן שמרן רבינו זיע"א  .עבסימן 
 אקכ. היה משמש כבוחן בישיבת פורת יוסף

מכתב נדיר ביותר מחכמי ורבני  .עגסימן 
עדת הבבלים ובראשם מרן פוסק הדור 
רשכבה"ג רבינו עובדיה יוסף זיע"א, בו  הם  

רבי בן ציון חזן ורבי יוסף   אתמסמיכים  
 בקכ..................... חיים שרבאני לבאי כוחם

הקדשה ממרן על ספר שו"ת יביע  .עדסימן 
יו"ר אומר ח"ג להג"ר זלמן סרוצקין זצוק"ל, 

 קכד ........................... מועצת גדולי התורה

הקדשה ממרן על שו"ת יביע  .עהסימן 
סלמן חוגי עבודי  און רבילהג לק דאומר ח

 קכה ................................................. זלה"ה

הקדשות ממרן על ספריו, להגאון  .עוסימן 
 קכו ..................... רבי עובדיה הדאיה זלה"ה

הקדשה ממרן על ספרו שו"ת  .עזסימן 
להג"ר שלום שבדרון  יביע אומר ח"ג

 קכז ............................ זצקו"ל, ניסן תשכ"א

פרוטוקול ישיבה בחתימתו של  .עחסימן 
מרן רבינו זיע"א בעניין הקמת בית כנסת 

 קכח ............................ "בית יעקב" בבת ים

טיפול בפנייה מתושב אודות  .עטסימן 
 קל......... חילול שבת של חברה לאספקת גז

אישור כושר לרבנות לרב דוד  .פסימן 
 קלג ................................................ ברודמן

תמצות תשובת מרן רבינו הגדול  א.פסימן 
 קלד .............. בעניין הפלאשיםזצוקללה"ה 

מכתב למרן מנציג ודובר העדה  .פבסימן 
 קלז ............................................ האתיופית

מכתבו של מרן רבינו זיע"א בו  .פגסימן 
הוא פוסק שהפלאשים יהודים, מכתב 

 קלט ....................... שהביא לעלייתם ארצה
אש מכתב ממרן ליצחק שמיר ר .פדסימן 

דאז, בבקשה להעלות את יהודי  הממשלה
 קמא ............................................. אתיופיה
יהודי אתיופיה לנשיא פניית  .פהסימן 

המדינה אפרים קציר, בה הם מצרפים את 
  קמב ....... דעתו של מרן זיע"א שהם יהודים

פנייה מדובר יהדות אתיופיה  .פוסימן 
לנשיא המדינה, בה הוא מסתמך על פסקו 

 קמד .............................................. של מרן
מכתב מלשכת נשיא המדינה אל  .פזסימן 

משרד החוץ בעניין הפלשים, בו הם מציינים 
 קמז ............................... רןאת פסקו של מ

מכתב ליועץ לראש הממשלה,  .פחסימן 
 קמט ........................ עם ציון פסקו של מרן

פירוט הבעיות בעניין הפלאשים  .פטסימן 
שהיו בפני המוסדות האחראיים לעלייה, 
ביניהם חוק השבות שנפתר בעקבות פסק 

 קנג ............................................ מרן זיע"א
מכתב ליועץ המשפטי לממשלה  .צסימן 

 קנו .......................... מנציגי יהדות אתיופיה
מראש הממשלה  הזמנה .צאסימן 

להשמיע את חוות דעתו ההלכתית של מרן 
 קס ........................................... רבינו זיע"א

מכתב למרן נגד העלייה  .צבסימן 
 קסב .......................................... הפלאשית

 שב ראשמכתב למרן מיו .צגסימן 
בעניין אי הטיפול  התאחדות יהודי אתיופיה,

 קסה .................................................. בעניין
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 מרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א –עמוד ההוראה 

ברכה על הדלקת נרות חנוכה  .צדסימן 
במקומות ציבוריים, ואם נשים מצטרפות 

 קסז .................................................. למניין

 קסח ........... לימוד תורה בהרהור .צהסימן 

אם יוצאים י"ח בשמיעת חצי  .צוסימן 
 קע .................... ברכה וחציה השני באמירה

ובעניין עניית אמן  שיטת הלימוד .צזסימן 
 קעב ...... על ברכה שלדעת מרן היא לבטלה

נטילת ידים לכהן ע"י מגבון  .צחסימן 
במקום שהמניין מצומצם, ודין מים 

 קעה .................................. אחרונים במגבון

ספרדי המתפלל אצל אשכנזים  .צטסימן 
 קעז ...... , כיצד ינהג באמירת תחנוןה-ימי בב

כהן שרוצה לוותר לאחרים לעלות  .קסימן 
 קעח .....................והמניין מצומצםבמקומו 

האם מותר להתקין "מתקנים  א.קסימן 
 סולאריים" ו"אנטנה" מעל גג בית 

 קעח ................................................ כנסת?

בשבח הקבלה לא לדבר בבית  .קבסימן 
 אקפ ............................................... הכנסת

 קפב ..... מה מברכים על טורטיה? .קגסימן 

מה מברכים על "פיצה פאן עבה"  .קדסימן 
 קפה ............................... פיצה האט"?"של 

 קפו ...................... ברכת השניצל .קהסימן 

 הדלקת נרות שבת לבחורי .קוסימן 
 קצז ................................................. הישיב

יש ל"בורגול" דין בישול אחר  האם .קזסימן 
 קצח .............................. בישול לעניין שבת

עירוי מים ממיחם לתוך כלי שני  .קחסימן 
 קצט . שיש בו מים חמים שהיד סולדת בהם

סחיטת לימון בשבת כשהוא  .קטסימן 
 קצט ................................ נמצא בתוך רשת

אם יש איסור בורר במיניברים  .קיסימן 
 אר ................................................ השונים

גבינה קשה הנתונה על מסננת  .קיאסימן 
שבתוך הקופסה ויש שם מים, אם מותר 

 רה ................... להרימה בשבת כדי לאוכלה

אם מותר לסנן בשבת תה  .קיבסימן 
 הנעשה מעלי נענע וכדו' שיש בהם 

 רח................................................. תולעים

שפיכת משקה לתוך כוס שיש  .קיגסימן 
  ארי ................................... בה קוביות קרח

בי"ג מידות, מתי הנוהגים לתקוע  .קידסימן 
 ריב ............................. אומר אותם התוקע

על הדלקת נרות חנוכה ברכה  .קטוסימן 
במקומות ציבוריים, ואם נשים מצטרפות 

 ריב ................................................. למניין

ברכה על הדלקת נרות חנוכה  .קטזסימן 
במקומות ציבוריים, ואם נשים מצטרפות 

 ריג .................................................. למניין

אם יש לחוש באבקת חלב נוכרי  .קיזסימן 
 ריד ....................................... לחלב טריפה

 ריז .......... כשרות תאנים טריות .קיחימן ס
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שימוש במיקרוגל במקום  .קיטסימן 
העבודה כשלא מקפידים בו על כשרות, ואף 

 ריח............................. גויים משתמשים בו

אם החצובות נאסרות לאחר  .קכסימן 
 ריט ................ שעשו עליהן "שריפת חלה"

נוהל כשרות אפיה או בישול  א.קכסימן 
נכרי בסוגי לחמים ומוצרי מאפה ללא גלוטן 

קטניות,  -מקמח חיטה או משאר מינים 
אורז, תירס וכדומה, או מתערובת של 

 רכ .................................................. שניהם

אם יש איסור להיכנס לבריכה  .קכבסימן 
שהיתה מגולה בלילה, במקום שמצויים 

 רכח................................................ נחשים

 רל .............. איפור קבוע לנשים .קכגסימן 

אודות מכשיר "מקווה ריין"  .קכדסימן 
 ארל ........................................... במקוואות

 רלד .... בעניין שמירת המנהגים .קכהסימן 

תשובה שלא יודע מה הוא בעל  .קכוסימן 
מנהג אבותיו, אם צריך לחקור מה נהג סבא 

 רמ ............................................... רבא שלו

 רמג ... אודות מנהגי יהודי בוכרה .קכזסימן 

מי שרבו טועה בדרך הפסיקה,  .קכחסימן 
 רמו ..................... ?אם צריך לנהוג כדבריוה

חיזוק דרך ההוראה כשיטת מרן  .קכטסימן 
 רמח ......................................... הבית יוסף

 -ושיטתו  גדולת ה"בן איש חי"  .קלסימן 
 רס ............ קבלת הוראות מרן השלחן ערוך

אברך שמוסר הרבה שיעורים,  א.קלסימן 
ומחמת זאת לא מוצא פנאי לעצמו להמשיך 

 רעד ..................... בלימודו, כיצד עליו לנהוג

 ערה ...................... דרך הלימוד .קלבסימן 

כיצד יתמודד בחור שיש לו קושי  .גקלסימן 
 חרע .............. בהישארות בישיבה בשבתות

תורה, ואם בן חיוב מעשר לבני  .דקלסימן 
 רעט ................. ישיבה יכול לקבל מעשרות

האם תרומה ל"שירת הבקשות"  .הקלסימן 
 רפב ..... נחשבת כתרומה להחזקת התורה?

אמא שעברה גיור שאינו תקף  .וקלסימן 
בוודאות ע"פ ההלכה, והבן עבר גיור תקף, 
איך עליו לנהוג לעניין בישולי גויים ובענייני 

 רפג ................................................... שבת

קדושה בכתב אם צריך לנהוג  .זקלסימן 
דפוס של ימינו, ואם מותר להכניס לבית 
הכסא אריזות של מוצרים שכתובות בהם 

 רפה ...............................................אותיות

הנחת ספרים על ספרי תנ"ך,  .לחקסימן 
 רפז ............ וישיבה בספסל שיש עליו ספר

כיצד יש לנהוג בילד ראשון  .לטקסימן 
שנולד אחרי הפלה, ובני הזוג מתביישים 

 רפט ............................ לומר שהיתה הפלה

זריעה בשביעית בעציץ נקוב  .קמסימן 
 רצ ............................... בהפסק רצפת אבן

אם מותר לשים מוזיקה שמחה  .אקמסימן 
  אש .............. על יד צמחים בשנת השמיטה

נפטר שכתב בצוואה לשרוף  .בקמסימן 
 שב ... ו, אם צריכים לשמוע בקולותאת גופ
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מתי עושים אזכרה בשנה  .גקמסימן 
 שג .............. ראשונה, כשהיא שנה מעוברת

שלא בבית החתן ברכת חתנים  .קמדסימן 
בזמננו שבתי החתנים קטנים, ובעניין 

 דש ....................... הענווה כלפי גדולי הדור

 שח ......... מינוי גר לראש ישיבה .קמהסימן 

על הדרת הספר היכל יצחק  .קמוסימן 
 -לגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל 

הרב הראשי לישראל, והערותיו של מרן 
 שיב ................................. בגליון על הספר

 

 

 מאמרים מחכמי הדור שליט"א –בית ועד לחכמים 

 הרב עובדיה יוסף שליט"א – זקמסימן 

 שכב ........... בענין אין מעבירין על המצוות

 הרב אהרן סימן טוב שליט"א - חקמ 'סי

בדין מי שנמצא סמוך לסוף זמן התפלה, 
התפלה יעבור הזמן, אי ויודע שבאמצע 

 שלב ............. רשאי להתחיל התפלה או לא

 הרב דוד בירדוגו שליט"א – טקמסימן 

גרושה שנישואיה היו מקח טעות, אם יש 
מקום לפטור אותה מכיסוי ראש לאחר 

 שלו ............................................. הגירושין

  הרב יעקב זמיר שליט"א - נקסימן 

 שנב .............................. מצות מינוי דיינים

  ליט"אש ירון נבוןהרב  -סימן קנא 

לאור , ממושך' עילה לחיוב בגט 'פירוד
 משנתו של מרן רבנו עובדיה יוסף 

 שפב ............................................... זצוק"ל

 הרב חיים וידאל שליט"א - בנקסימן 

האם הבעל רשאי לעכב את הגט בטענה 
 חשפ ......... שערכאות בארה"ב הטו את דינו

 הרב יצחק לוי שליט"א – גקנסימן 

 תיא ............. בישולי גוים בכירת אינדוקציה

 שליט"א הרב אברהם אבידר - דקנסימן 

בדין איפור קבוע הנקרא "הצללה", האם יש 
בזה איסור כתובת קעקע לאור משנתו של 

 תיט .................................. מרן רבינו זיע"א
 חזן שליט"א .הרב שמואל א - הקנסימן 

 חתכ ....... ם עיקר ושם טפלש –שמות גיטין 
 הרב אליהו בוחבוט שליט"א - וקנסימן 

האם חופה או ברית אחר הצהריים פוטרים 
מ"תחנון" בשחרית? ובירור את הציבור 

 תלו ........... הנהגת מרן מאור ישראל זלה"ה
 הרב שמעון ללוש שליט"א - זקנסימן 

בענין "מנהגי הלכה" של קהילות שזכו 
 תמד ........................... לשכון בארץ הקודש

 טולדאנווסף הרב עובדיה י - חקנ מןסי

 טתנ ................. איסור עבודה זרה במשחק

 הרב שלמה חדד שליט"א - טקנסימן 

 תסד ..... הדלקת הנרותכיבוי החשמל קודם 

 הרב אלקנה ישראל שליט"א - סקסימן 

 עת ..... בעניין ברכה שאינה צריכה מהתורה 
  הרב ירון אשכנזי שליט"א –קסא סימן 

חימום תבשיל שמיעוטו רוטב, ובגדר "רוב 
 אתפ .................................................... לח"
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 הרב יוסף חי סימן טוב  - בסקסימן 

בהרמת אם יש איסור העברת נחלה, 
תרומת מיליון דולר לכולל אברכים, 

 תפז .............. במשנתו של מרן רבינו זיע"א

 הרב אלמוג לוי שליט"א - גסקסימן 

הדלקת נרות שבת במנורות "לד" במשנתו 
 תצה ............................ של מרן רבינו זיע"א

 

 הרב מאור כהן שליט"א -ד קססימן 

עדיף, ובדין פרי חדש או חביב אם מין שבעה 
לפרי ממין שברכתו שהחיינו אם קודם 

 צטת ............................................... שבעה

 הרב יאיר כהן שליט"א -ה קססימן 

בירור דעת מרן הש"ע ומרן רבינו זיע"א בדין 
חצובה של מצלמה, קרש גיהוץ וסרגל, אם 

 תקטז ...................... מותר לטלטלם בשבת

 

 תשובות לקושיות בדברי מרן רבינו זיע"א – מענה יוסף

 הרב גבריאל קרן שליט"א -קסו סימן 

יישוב סתירה לכאורה בדברי מרן רבינו 
זיע"א בעניין מלאכות שבת, האם העיקר 
 המחייב בהם זה המעשה או רק 

 תקכ ............................................ התוצאה

 הרב ישראל סימן טוב שליט"א - זקס 'סי

אדם המזיק באונס גמור לדעת מרן 
 תקכב .............................................. ע"הש

 הרב אברהם עטיה שליט"א - חקססימן 

 תקלח ......................... סב"ל נגד גדול הדור

 הרב ליאור בצלאל דהן  - טקססימן 

רחיצה ביו"ט, ויישוב שיטת מרן רבינו 
 תקמג ............................. עובדיה יוסף זצ"ל

 הרב דניאל כהן שליט"א - עקסימן 

בירור בדעת מרן זצ"ל לגבי השוחה והשט 
 תקנא ...................... האם מברך הגומל בים

 

 

 דברים שנמסרו אשתקד ב"משדר הזכרון" –זכרון מרן 

מרן עמוד ההוראה הראשון  - עאקסימן 

 לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א

 מרן הנחיל דרך מסודרת של כללי 
 תקנד ........................................... הפסיקה

 הרב יעקב זמיר שליט"א - בקעסימן 

 תקנח ................. החזיר עטרה ליושנה!מרן 

 הרב שמעון ללוש שליט"א - גקעסימן 

 תקסא ........ מרן שליח משמים לעשות סדר

  הרב שמעון חי אלוף שליט"א - דקע 'סי
 תקסד .......................... איש שהכל בו –מרן 

 הרב עובדיה יוסף שליט"א - הקעסימן 

  תקסח .................. מרן הקים דור של תורה!

  הרב אברהם קורדובה שליט"א - ועק 'סי

 תקעה ................................ מרןגדולתו של 

 הרב צבי חקק שליט"א - זעקסימן 
 תקפ ............ איך ממשיכים בדרכו של מרן?
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 הרב עובדיה יוסף טולדאנו  -קעח סימן 
 גתקפ ........................ החינוך בדרכו של מרן

 הרב יוסף חי סימן טוב  -קעט סימן 
 תקפו .......................... מרן, תורתו ומורשתו

  אליהו אוזן שליט"אהרב  -קפ סימן 
מעשים על מרן במדות שעליהם עומד 

 תקצד ............................................... העולם

  שליט"א הרב אושרי אזולאי -קפא סימן 
 זתקצ......... מה אנחנו לוקחים איתנו ממרן?

 

 מכתבים ותגובות
 רת ........................ תגובה -בענין אמירת עה"נ בט"ו אדר בעיירות המסופקות  .פבקסימן 
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 דברים אחדים 
״קובץ בית  בשבח והודיה מרובה להשי״ת עומדים אנו בעזרתו בפתח ספר הזכרון השנתי  

תשפ״ג ל   יוסף״  מרן שנת  של  להסתלקותו  התשיעי  השנה  יום  לקראת  לאור  היוצא   ,
עולם ההלכה,  עולם הכוללים, אבי  הישיבות, אבי  עולם  עולם התורה, אבי  רשכבה״ג, אבי 

יוצא   עובדיה יוסף פוסק הדור, רבינו   זיע״א. וברוך ה׳ שזכינו שכל שנה בשנים האחרונות, 
בי ידו הבלתי נגמרים של מרן רבינו  לאור כרך נוסף בסדרת הקבצים, ובו מביאים אנו מכת 

זיע״א, למען יעמדו ימים רבים, לדלות ולשתות מתורתו, מידותיו והנהגותיו, למען נלך לאורו  
ומשנתו,  בתורתו  העוסקים  מאמרים  זה  על  ונוסף  בכלל.  ועד  צדק  גואל  ביאת  עד  הגדול 

הולכ אך  בהם בספריו,  דן  הלכה שלא  פסקי  וכן  לקושיות שהוקשו,  דרכו  יישובים  ע"פ  ים 
ישקו   ההיא  הבאר  מן  כי  ודעת.  טעם  בטוב  למילתא  מילתא  ומדמים  ההלכה,  בפסיקת 

 העדרים.

ובני   אברכים  התורה,  בני  שבציבור  הרבה  ההתלהבות  את  אנו  רואים  בשנה  שנה  מידי 
הישיבות הקדושות, הכמהים להרוות צמאונם עוד ועוד ממעיין התורה שאינו פוסק של מרן 

ולה זיע״א,  ואנא דאמרי: ״מורנו רבינו  בדיל בין החיים לחיים מרן עמוד ההוראה שליט״א, 
ורבינו! ראה גידולים אלה שגידלת, כמה הייתה שווה טירחתך ועמלך במשך עשרות שנים,  
הבט וראה מניין כל אלה, כי אם מפרי ידיך! זכינו שהקמת דור דעה לתפארת, דור יודעי בינה,  

תורה, מבחורי חמד עד מורי הוראות בישראל. פירותך   דור יודעי הלכה ופלפול לאמיתא של
הם   גם  ומגדלים  והיראה,  התורה  דלתות  על  ולילות  ימים  ועוסקים  יושבים  פירותך  ופירי 
דורות ישרים מבורכים, הקמת עולם ישיבות פורח ומשגשג בכל קנה מידה, שמי יודע מתי  

 היה כדבר הזה מאז ועד הנה״.

ראייתו  מחמת  אלה  זאת  כל  דור    ואין  להקים  מילדות,  עוד  זיע״א  רבינו  מרן  של  הרחוקה 
ישרים מבורך, ולא דאג רק למשפחתו שלו, אלא רצה שכל אחד ואחד יזכה לדבר נעלה ורם 
זה, וכיתת רגליו ממקום למקום, מן הדרום ועד הצפון, בתנאי דרך לא דרך של אותם ימים,  

ם ימים, ללכת מבית כנסת לבית  ובלי מימון ומשאבים, וקמץ מלא קומצו מפיתו הדל שבאות
כנסת, ולדבר על הרישום לתלמודי תורה, והעביר מאות ואלפי תלמידים מבתי ספר שאינם  
וכאשר   העת,  באותה  האשכנזים  אחינו  של  תורניים  חינוך  לבתי  ומצוות  תורה  שומרים 
התאפשר  לו הקים רשת ת״ת ובי"ס לתפארת עם ישראל, בהם מתחנכים עשרות אלפי ילדי  

אל, ומשנה לשנה גדלים באלפיהם לדורותם, ופירותיהם ופירי פרותיהם קיימים בעולם  ישר
הזה, להגדיל תורה ולהאדירה, להאהיב שם שמים ברבים, ולעשות חיילים לתורה ולתעודה  

 ע״פ מסורת אבותינו הקדושים ע״ה במשך אלפי שנים.
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מו להם ״משכילים״  ואף שבמאתיים שנה האחרונות הלכה חנה לשחרירותה, ולדאבונינו ק
ובשכלותם העבירו רבים על דתם בארצות אירופה, והלכו לארצות המזרח למכור מרכולתם  
הבאושה, ולצערינו חללים רבים הפילו, ועל כולנה העבירו רבבות רבבות של ילדים, נערים  
ומבוגרים על דתם בהקמת המדינה, ולצערינו עד היום רואים אנו את התוצאות של אותם  

ידע מימינו לשמאלו, ומבחינתו אין הבדל בינו לשאר   המעשים,  שקם לו דור שכמעט לא 
העמים, ה״י. וברוך ששלח לנו גואל בדור האחרון, הלא הוא מרן רשכבה״ג זיע״א, שאזר כגבר  

״ הפך ל״מחמד כל עין״, והוציא יקר  ַאִיןחלציו, והחזיר מאות אלפי איש לכור מחצבתם, ו״
תורה בכמות ובאיכות נפלאים למראה, טוב מראה עינים. ואף   מזולל, והקים דור של יודעי 

ואף שרבנים גדולים יצאו נגדו בחרב    .שרבים לחמו בו, הן מבית והן מחוץ, לא חת מפני איש
לא שם לבו אליהם, והמשיך בדרכו ובהנהגתו, וברוך ה׳  הוא בגדולתו יכול יוכל היה ו ובחנית,  

ובניהם  אבר  אלפישרואים אנו כיום את התוצאות,   כים המפארים את עולם התורה כיום, 
זיע״א   מרן  של  מעשיו  מחמת  זה  וכל  כיום,  הקדושות  בישיבות  בפילפולם  לקוב״ה  חדיה 

 באותה העת. וד״ל. וכבוד ה׳ הסתר דבר.  

  ה וחפץ מאוד הייתי להאריך בדבר שאמרו להאריך, אך הלחץ זה הדחק מכה בי לאמר כל 
 הדפוס, שיהיה ספר הזכרון מוכן ביום הזכרון. , להעלות זבח ומנחה על מזבח ךמעשי

ועל כן אשובה ואפנה למסכת ברכות, ואמרו המושלים שהיא בראש התלמוד להורות האדם  
את המידות הטובות, להודות לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו, להיות מן המכירים בטובתו של 

אה, הראשון לציון מקום, ולא מן הכת השניה. ועל כן זה המקום להודות למרן עמוד ההור
שליט״א    יצחק יוסףוהרב הראשי לישראל, ראש הישיבה, אביר הפוסקים, הגאון הגדול רבינו  

נשיא ישיבת פורת יוסף ובעל הילקוט יוסף, שזכינו לצקת מים על ידו, וזוכים אנו לינק ממנו    -
הדור, לא פיו בהנהגת  ימתורה שבכתב ותורה שבעל פה, ועל אף העול הרב הרובץ על כת

והדרך   תורה  דעת  פי  על  מעשינו  כל  להיות  אמת,  דרך  על  להדריכנו  מאומה,  ממנו  חוסך 
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והצלחה בכל   ושנות חיים, מתוך בריאות, פרנסה טובה  ימים  יוצ״ח, לאורך  דקדושא מכל 
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 קעט  

שכתב וז"ל: ואני בילדותי הייתי    (ס"ס קנא) של הט"ז  

 דר בקראקא בבית מדרשי שהיה למעלה מבהכ"נ,  
 ונענשתי הרבה במיתת בנים ותליתי בזה. ע"כ.   

 להרמב"ם בשו"ת פאר    בעיקר הדין מצאנו אולם  
בהכ"נ,  (סי' עד) הדור     עליה שע"ג  , שנשאל, 

ובה צד אחד מכוון על ההיכל אשר בו ספרי תורה,  

מה דינו    , אם מותר לדור בבית זה, ואת"ל שמותר 

ההיכל  על  המכוון  הצד  לדור    . של  יכול  והשיב, 

בבית, אבל המקום אשר על ההיכל לא, ואינו יכול  

מ  כלי  להניח  ולא  לאכתו, אבל בשאר  לישן שם, 

(וכ"ה בשו"ת הרמב"ם, ירושלים  עכ"ל.    . הבית יעשה כרצונו 

. נמצא שהרמב"ם פשיטא ליה מילתא  תרצ"ד, סי' כד) 

ולשכב   ולישן  בהכ"נ  שעל  בעליה  לדור   שמותר 
 שם, ודלא כמהר"ם ומרן הש"ע הנ"ל.    

 העיר בקצרה    (סי' קנא סק"י) החיד"א בברכי יוסף  ומרן  
מתשו' הרמב"ם. והניף ידו שנית ביתר שאת    

ח"א   שאל  חיים  נו) בשו"ת  במישור  (סי'  והוכיח   ,

לשכב   שמותר  דפשיטא  הנ"ל  הרמב"ם  מתשו' 

בעליה שע"ג בהכ"נ, ושלא כמ"ש מהר"ם לאסור  

תשמיש של גנאי כגון לשכוב בעליה שעל בהכ"נ.  

תשובת   מהר"ם  רואה  היה  שאילו  ואפשר  וכתב, 

, ונראה פשוט דאי מרן ז"ל  הרמב"ם היה חוזר בו 

עיניו יחזו תשו' הרמב"ם היה קובע הלכה כמותו.  

שאין שוטחין    (כח) ואין להקשות ממתני' דמגילה  

על גגו פירות, ובירוש' אמרי' ר' יוחנן הוה מיקל  

לנשייא דשטחי בגדיהון על אוירא דבהמד"ר, שיש  

דשאני התם שיש רק גג על בהכ"נ, וכל העם    , לחלק 

בשטיח  לבהכ"נ,  רואים  בזיון  והו"ל  בפרהסיא  תן 

שאין   בהכ"נ  ע"ג  שנבנה  עליה  בנין  משא"כ 

בזיון,   מקרי  לא  כל,  לעין  בפרהסיא  משתמשים 

להא   אזלא  האמור  וע"פ  הרמב"ם.  מיירי  ובהכי 

ושומר נפשו ירחק    , שכ'   (סי' קנא) השערת הכנה"ג  

שכל מי שהשתמש בבית שעל גבי בהמד"ר    , מזה 

לי  זכו  שלא  ומהם  הצליח,  שמתו.  לא  או  בנות 

וז"ל: ואני בילדותי הייתי   (ס"ס קנא) וכיו"ב כ' הט"ז 

דר בקראקא בבית מדרשי שהיה למעלה מבהכ"נ,  

ונענשתי הרבה במיתת בנים ותליתי בזה. ע"כ. והרי  

שנענשו   שי"ל  אלא  בפשיטות,  התיר  הרמב"ם 

אסור   ע"ג ההיכל שהוא   משום שהיו משתמשים 
 כמ"ש הרמב"ם הנ"ל. עכת"ד.    

 דברי מרן החיד"א, כתב מרן אאמו"ר זצ"ל,  לאור  
אומר    יביע  שו"ת  כו)   ח"ו   בספרו  סי'    , (חאו"ח 

שאילו היה מרן הב"י רואה את תשובת הרמב"ם  

וע"ע למרן החיד"א בס' ברית  [ היה קובע הלכה כמותו.  

. וע"ע  ] מ"ש בזה. ודו"ק   (סי' תתיב) עולם על הספר חסידים  

 . ובשו"ת  קנג, וח"ג סי' קכ) (סי'    ח"ב   בשו"ת חלקת יעקב 
 .  (חאו"ח סי' כז)   שבט הלוי   

 , שיש להתיר לדור  (בתשובה הנזכרת) כך העלה ומשום  
בקומה שמעל בית הכנסת, ולשכב ולישן    

שלא   ובלבד  לבהכ"נ,  שמעל  השטח  בכל  שם, 

ישתמשו בשטח אשר מעל להיכל שיש בו ס"ת,  

ויכולים להניח שם ארון בגדים וכדומה. ובקומות  

גם  הע  הגבלה  כל  ללא  להשתמש  מותר   ליונות 
 בשטח שמעל להיכל.   

 בנדון שלפנינו אשר כב' שואל אם מותר  בסיכום:  
בית     גג  מעל  סולאריים  מתקנים  להניח 

מותר    , הכנסת  הדין  מעיקר  שכתבנו  כפי  הנה 

  , להשתמש בגג בית הכנסת לצורך דברים אחרים 
אך רק בתנאי שלא יהיה תשמיש של גנאי כשטיחת  

פירות על גג בית הכנסת הנראה לעיני העם, והוא  

מתקנים   בהתקנת  גם  ולכן  הכנסת.  לבית  ביזיון 

מותר  הדין  הכנסת מעיקר  בית  גג  על    , סולאריים 
וש שזה תשמיש של גנאי כשזה  אלא שיש לנו לחש 

אפשרות   ואין  ככל  ולכן  העם,  כל  לעיני  נראה 

אין להתיר    , להסתיר את קולטי השמש מעיני אדם 

,  ורק אם יש אפשרות לעשות גדר מסביב לגג   , זאת 
שלא ייראו את המתקנים אפשר להקל, ובפרט    כדי 

בית   לקופת  נכנסים  אלו  ממתקנים   שההכנסות 
 הכנסת.   

 יוסף                      בית
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 ריב 

    קיד סימן      
 הכשרת המסעדות לפני פסח 

 /פ"ב 1308-12-3-22ה ניסן תשפ"ב,  בס"ד,  

 נותני ההכשר הי"ו הרבנים המוסמכים    לכבוד 
 אחדשה"ט, 

עמידה על מועד ההכשרה לפסח תשפ"ב  הנדון:  

 במסעדות 
 חל ליל הסדר בשבת קודש ומשכך ימי חול  השנה  

המועד הינם מרובים, וע"כ קיים ביקוש גדול    

לפסח, ע"מ   לפעול ככשרות   מצד בעלי מסעדות 
 שהציבור יוכל ליהנות ממאכלים כשרים בימי החג.   

את  הנני   לסיים  בבקשה  כב'  למעלת   לפנות 
ההכשרה במסעדות המבקשות לפעול בימי    

בלילה,   רביעי  ביום  השגחה,  יג    ליל הפסח תחת 

תשפ"ב   אגף  ) 13/04/22( בניסן  להנחיית  בהתאם   ,

הכשרות הארצי, ע"מ שכבר ביום חמישי בבוקר,  

תשפ"ב    יום  בניסן  תעבוד  ) 14/04/22( יג  המסעדה   , 
 כשהיא כשרה לפסח.   

 העובדה שמדובר על כמות רבה של בתי עסק  ור  לא 
המבקשים לבצע הכשרה באמצעות הרבנות    

המקומית, בעת ובעונה אחת, והיות שלצורך ביצוע  

ובניקוי   מרובות  בהכנות  צורך  יש  ההכשרה 

המתחמים והכלים מבעוד מועד וגם השגת כמות  

אנשי הכשרה מספקת, הרי שאין לחרוג מהמועד  

הנקוב גם אם בעלי העסקים יבקשו זאת בתוקף,  

 ב הרבנויות ולא תיגרם  ע"מ שתהיה אחידות בקר 
 תקלה כשרותית תחת ידינו.     

 "ולכן אם הרב    שכ',   ) סימן כו ( ביחוה דעת ח"ג    ' וע 
המשגיח על הכשרות בבית החולים רואה שאין    

בימי   כהלכה  הכשרות  על  לשמור  אפשרות  כל 

בניסן,   עשר  בארבעה  החמץ  ישאר  אם  הפסח, 

שישנם כאלה שאינם מקפידים מלקחת חמץ אל  

חדרי בית החולים, ויש הכרח לחסל את כל החמץ  

לפני יום ארבעה עשר בניסן, אז יש להתיר אכילת  

רגילה   שמ מצה  קצירה)  (שאינה  משעת   בבית  ורה 
 .  ע"ש   . החולים ביום ארבעה עשר" וכו'   

הארצי  זאת   הכשרות  אגף  ידי  לחזק   ההזדמנות 
בידי     לסייע  מנת  על  כימים  לילות  העמלים 

הכשרות   נושאי  בכל  כיאות  לטפל  הרבנויות 

העוסקים   כל  את  ולברך  הרבים  לזיכוי   הנצרכים 
   . במלאכת ההשגחה על הכשרות   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 
  

    קטו סימן      
 הנוהגים לתקוע בי"ג מידות, מתי אומר אותם התוקע 

 /פ"ב 637-2כג טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

 נ"י   זרח יוסף היקר והנעלה, כש"ת ה"ה    לכבוד 
 שלום רב, 

בשעת  מה   בשופר  לתקוע  שנוהגים  במי   ששאל 
 אמירת יג מידות בסליחות, מתי התוקע אומר    

 את הי"ג מידות.   

 (סי'  בספר ילקוט יוסף הלכות ימים נוראים  מבואר  

כח)    סעיף  תשר"ת    , תקפא  לתקוע  שנהגו  יש 

תש"ת תר"ת בעת שהציבור אומר יג מידות, ועדיף  

לתקוע,   מאשר  מידות  יג  הציבור  עם  לומר  יותר 

ולכן התוקע יזדרז לומר יג מידות, ואח"כ יתקע,  

חי   יוסף  עוד  דמי    (פרשת כי תשא אות ח) וכתב בספר 
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תורתו של מורנו ורבינו פוסק הדור האמיתי, פאר הדור והדרו,  

 זצוק"ל עובדיה יוסף  מרן רבינו  

    א סימן      

 הבית שיעור ממרן רבינו זיע"א על איסור העלייה להר  
 "והשימותי   )דף כח( אומרת במסכת מגילה    א הגמר א

, קדושתן אף  )ויקרא כו, לא( את מקדשיכם"    

כתוב:    ט, ג(   .)מלכים א כשהן שוממין. גם בספר מלכים  

הימים'   'כל  הימים".  כל  שם  וליבי  עני    - "והיו 

אפילו אחרי החורבן השכינה שמה. "מעולם לא  

 , לכן  )שמות רבה פרשה ב( זזה שכינה מכותל המערבי"  

 מתפללים שם בקדושה ובטהרה.    

 כותב, אף על    )הלכות בית הבחירה פ"ו הי"ד והלאה( הרמב"ם  

פי שבטלה קדושה מארץ ישראל, תרומות    

,  מהתורה ומעשרות, כל הלכות האלה מדרבנן, לא  

ובית   "ירושלים  שלהם.  הקדושה  שבטלה  כיון 

המקדש קדושתם לעולמי עד", כי קדושתם מפני  

ארץ   אבל  לעולם,  בטלה  לא  שכינה  השכינה, 

ישראל הקדושה לשעתה לא לעתיד לבוא, לכן זה  

כ  מעשרות,  תרומות  זה  מדרבנן.  שעושים  מה  ל 

מדרבנן. לכן כיון שאנחנו אומרים "בקדושתן הן  

עומדין", לכן אסור להכנס לתוך הר הבית, כולנו  

היום טמאי מתים, מי שלא נגע במת נגע במי שנגע  

,  )במדבר יט, כב( בו, "והנפש הנוגעת תטמא עד הערב"  

כולנו טמאים, אין תקנה להטהר אלא ע"י אפר פרה  

לישי ושביעי ונעשה טהור, בלי  אדומה, מזין עליו ש 

פרה   יטבול אלף פעמים לא שווה    - אפר  אפילו 

אסור להכנס להר   לכן כולנו טמאי מתים,  כלום. 

להיכנס   אסור  מת  טמא  שהוא  מי  בפנים,  הבית 

 
, ובמאור  תנח( - )עמודים תנד ובחזון עובדיה תעניות   )סי' כה( וביחוה דעת ח"א  כז( - )חיו"ד סי' כו עין מ"ש מרן ביביע אומר ח"ה    א. ה.   א

 . )עמוד שנט והלאה( ישראל דרושים  
 . )סי' מא( ראה יביע אומר ח"א או"ח    א. ה.  ב

לשם. כתוב בפסוק "כל הנגע במת בנפש האדם  

 אשר ימות ולא יתחטא את משכן ה' טימא ונכרתה  

 , חייב כרת! וק יג( )שם פס הנפש ההוא מישראל"    

הרמב"ם  לפי   הבית  )שם( דברי  הר  בתוך  הנכנס   , 

בפנים, יכול להיות שיגיע לעזרה, וחייב כרת.    

הראב"ד   שם( אמנם  הבחירה  בית  להלכות  חולק    )בהשגות 

ואומר שלא חייב כרת, הוא אומר שניגלה לו סוד  

, כנראה שהוא  )שם( ה' ליראיו. כותב על זה הרדב"ז  

ליהו הנביא ואמר לו, אבל לא  התכוון שנגלה לו א 

היא!  לא בשמים  הנביא,  לאליהו  והלכה    בנשמע 

חייב כרת, ואמר    - כמו רבינו, כמו שאמר הרמב"ם  

אפילו שמעתי את זה מפיו של הראב"ד לא הייתי  

פוסקים   מהשמים,  הלכות  פוסקים  לא  לו.  שומע 

בפוסקים   בתלמוד,  שכתוב  מה  לפי   הלכות 

 הראשונים, הם רבותינו, לא זזים מספריהם...    

 בעוונות יש פרצה, אנשים נכנסים שמה להר  היום 

איפה     לדעת  טורחים  לא  אפילו  והם  הבית, 

מקומות   יש  לחיל,  סמוך  לעזרה,  סמוך   הם, 

 מקומות, הם נכנסים שמה ומתחייבים כרת.    

יודעים  יש   שאינם  לארץ,  מחוץ  מסכנים   תיירים 

להסביר     עיניהם,  לפקוח את  צריך  דבר,   שום 

 להם שזה עוון גדול, עוון של כרת.    
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זרה  הראב"ד   עבודה  מהגמרא  נב( טעמו  שם  )דף   , 

לבית     נכנסו  הרשעים  שהיוונים  מובא 

המקדש וטימאו את כל השמנים, טימאו את אבני  

אותם   וכשכבשו  חזירים,  עליו  שחטו  המזבח, 

  - החשמונאים, חזרו והתגברו עליהם והרגו אותם  

המקדש?   בבית  עשו  מה  המקדש.  לבית  נכנסו 

בח, טמנו אותם  הדבר הראשון סילקו את אבני המז 

בלשכה, ושמו אבנים אחרות, אבנים חדשות. מאי  

  )יחזקאל ז כב( טעמא? "ובאו בה הפריצים וחיללוה"  

סרה   בנחלתך", אז  גויים  "באו  כשבאים פריצים, 

השכינה משם, לכן הכל טמא, צריך להחליף אבנים  

אחרות, שמונה ימים ארך להם להכין מזבח חדש.  

ראים "זאת חנוכת  לכן ביום השמיני של חנוכה קו 

, כי באותו היום גמרו לבנות את  )במדבר ז פד( המזבח"  

המזבח מאבנים חדשות. הראב"ד סובר, נכון שהיה  

קודש, הכל נכון, אבל נכנסו הגויים האלו הרשעים,  

טימאו את היכל קודשך, לכן סרה ממנו השכינה,  

הלכה השכינה, זה טמא! לכן הוא אומר שאין בזה  

בו קדושה אבל כרת אין בו.   כרת. מודה הוא שיש 

כמו   הרמב"ם  דעת  אבל  הראב"ד.  דעת  זאת 

שאמרנו, שיש בזה כרת, ומרן סובר כדעת הרמב"ם  

)יורה דעה סי' שלא סעיף קמב, עין יביע אומר ח"ה חיו"ד סי' כו אות  

. וכן כתבו האחרונים הגאון רבי יצחק בכר דוד  ז( 

,  עה( )סוף קונטרס יורה ד זלה"ה, יש לו ספר דברי אמת  

ועוד כמה    )סי' תקסא ס"ק ב( וכן סובר המגן אברהם  

 פוסקים, כולם פוסקים הלכה כמרן וכהרמב"ם, מי  

 שנכנס חייב כרת!    

 הדמיון בין אבני המזבח לבית המקדש? אבני  מה  

המזבח זה דבר שהיה תלוש וחיברו, איך בונים    

מזבח? שמים אבנים, זה תלוש ואח"כ חיברו, אין  

לא מקבל טומאה לעולם, בית של    לו דין בית, בית 

אבנים לא נכנסת שם טומאה לעולם. אז מה שהוא  

אומר "באו פריצים וחיללוה" זה לא שייך בבית  

,  )עין רמב"ן במלחמות ע"ז שם( המקדש. כך כותב הרמב"ן  

 ולכן חיזק את העניין והלכה כהרמב"ם שזה איסור  

 כרת.   

 טיסה מעל הר הבית 
 רק להכנס לתוך בית המקדש זה אסור, והנכנס  לא  

או     מטוס  שלוקח  מי  אפילו  אלא  כרת,  חייב 

בית   של  האוויר  על  ומרחף  הליקופטר,  מסוק, 

עד    המקדש, הקדושה של בית המקדש מהקרקע 

 רום רקיע, עד הרקיע, כל האוויר כולו קדוש.    

לפני  היה   תרכ"ז  בשנת  שבא    150מעשה,   שנה, 

ר    בי משה מנטפיורי. הוא  לארץ השר הנדיב 

היה איש צדיק, כל כך עזר להתפתחות ירושלים,  

הבתים   את  בנה  הוא  משה,  קרית  משה,  מזכרת 

את   לבנות  כדי  תועפות,  כסף  בכיסו  שם  האלה. 

ירושלים, ובעיקר את ירושלים החדשה. הוא היה  

לבתי   לישיבות,  חכמים,  לתלמידי  נותן  צדיק, 

מזכי  לו  היה  אבל  כוחו.  בכל  שמו  מדרשות,  ר 

"אליעזר לוי", הוא לא היה תלמיד חכם כל כך,  

אבל הוא היה מדריך אותו כי הוא לא למד תורה  

כל כך, והוא הטעה אותו, אמר לו: "יש פוסק, רבי  

אברהם בן דוד פסק שמותר ללכת להר הבית. בא  

נסתכל מה יש בפנים". טוב, הלכו לשולטן, אצל  

נתנו  ליהודים לא    - המושל הטורקי, נתן לו כסף  

עיני   יעוור  "השוחד  כסף,  לו  נתן  אבל  להכנס, 

 חכמים"... הוא נתן לו רשות ונכנס. הוא לא ידע  

 את הדין, סמך על הראב"ד, וחשב שזה מותר.    

 הדבר בחוץ, היה אחד שמו רבי יוסף משה  נודע  

"חוות     בעל  מליסה  הגאון  של  בנו  מליסה, 

דעת", נודע לו הדבר, היה "טרללי", לקח שופר  

מנטפיורי   "משה  ואמר  ירושלים  לרחובות  והלך 

בנידוי, נכנס לבית המקדש!", הרעיש את העולם.  

קראו לו הרבנים הראשיים, היה רבי שמואל סלנט,  

ורבי יעקב שאול אלישר ורבי רפאל פאניז'ל, הוא  

הראשי, ורבי יעקב שאול היה הסגן שלו,    היה הרב 

קראו אותו ועשו לו התרה של הנידוי, שלא ישים  

לב, לא חרם זה, זה חרמו של י"ם, ים ראשי תיבות  

"יוסף משה", עשו לו התרה, הזהירו אותו, והוא  

את   לי  לוי אמר  אליעזר  זה  ידעתי,  "לא   התנצל: 

 הדברים האלה...".   
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 תענית בנפילת ס"ת למפיל ולרואים 
 ב״ה, כה אדר תשכ״ט 

 שליט״א   זבולון המבורגר וכו׳ ר׳  הרה״ג  

 . )למרות טרדותי אענה בקצרה ומאתו הסליחה( וברכה  שלום  

והנני  אגרתו   לנכון.  קבלתי  ספירים   המעולפת 

  )סי׳ יב( להעיר כי החיד״א בחיים שאל ח״א    

כ׳, שהמנהג הוא שהנופל ס״ת מידו מתענה, ואינו  

רק מנהג חסידות, וטוב שיתענה, אבל הרואה אין  

לחייבו תענית, ואין לכחד כי רב אחד גזר תענית  

ע״ז לקהל הרואים נפילת ס״ת, והכל לפי ראות עיני  

רב המקום, והכל לפי מקומו ושעתו. ע״כ. וכ״כ  

.  )סי׳ רפב סק״ד(   , ובשיו״ב )סי׳ יח, או׳ ב( במראית העין  

העיר מאותו מאמר    )ח״ב עב( ע״ש. ובס׳ פרי השדה  

ש״צ שטעה וכו׳. וכ״כ כרם שלמה    )לד:( שבברכות  

. אבל אין הנידון דומה לראיה, כי שם  )סי׳ לה( קוטלר  

הוא שליח צבור, משא״כ האיש שהקים את הס״ת  

והפילו, לאו שליח הוא. ועכ״פ אין צורך לפלפל  

)כמו שהעיר  ד בש״ס ופוסקים בדרך כזה שאין לו יסו 

שם(  מפני  החיד״א  חסידות,  מנהג  אלא  בזה  שאין   ,

ח״ו,   ובזיון  גנאי  לידי  שבא  ס״ת  בנפילת  שראו 

.  )סוכה מא:( כמ״ש המהר״ם בן חביב בכפות תמרים  

ואין נ״מ אם היו חייבים בקריאתו או לא. ולכן טוב  

הדבר לפדות התענית במאה וששים אגורות כמנין  

 ת פדיון נפש כמ״ש בעבודת הקדש  ולעשו  ", כסף " 

 . ואין להאריך יותר בזה. ]בריש סנסן ליאיר[   להחיד״א   

 שערי זבול שנקבל בזמנו עיינתו בו אז ונהניתי  ספר  

להגדיל     שיזכה  יה״ר  הטהורות.  מאמרותיו 

 תורה ולהאדירה. ועוד יפוצו מעינותיו חוצה ויהיה  

 שמו כשם הגדולים אשר בארץ.   

 בכבוד רב ובידידות 

 עובדיה יוסף 
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 לד 

    יח סימן      

 הנהרג על קידוש ה' לא מרגיש את צער המיתה 
 ברי ראיתי מה שכתב בדרשותיו פרשת לך  ע מדי  ... 

אחד    קדוש  בספר  שראה  שהצדיק    , לך, 

ה׳   את  ומקדש  השם,  קדושת  על  נפשו  שמוסר 

במיתתו, אינו מרגיש באותה שעה שום כאב וצער.  

תשב״ץ   בספר  מבואר  הדבר  תטו( הנה  בזו  )סי'   ,

הלשון: אומר מהר״ם ז״ל, כשאדם גומר בדעתו  

קידו  על  נפשו  ולמסור  ה׳  מה  לקדש  כל  ה׳,  ש 

אינו   תליה,  שריפה,  סקילה,  במותו,  לו  שעושים 

הכוני    ( , ]לה[ )כג כואב לו כלום. וכמו שכתוב במשלי  

בל חליתי הלמוני בל ידעתי, כלומר, כשהעכו״ם  

 הכוני פצעוני לא היה כואב לי וכו׳. ע״ש. וכן הוא  

 . ע״ש. )סי׳ תפב( בספר יוסף אומץ יוזפא    

 סיים בברכה, יהי רצון שחפץ ה׳ בידו יצלח  מ ואני  

להגדיל תורה ולהאדירה, ולזכות את הרבים,    

לצור   ישראל  את  לקרב  חוצה  מעינותיו  ויפוצו 

נועם  בדרכי  ישכיל    , מחצבתם  יפנה  אשר   ובכל 

 ברוב אושר עושר וכבוד וכל טוב.   , ויצליח   

 בברכת התורה 

 עובדיה יוסף 
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 טל 

   א סימן כ      

בעניין חוק "מיהו יהודי" ו'גיורים' רפורמים וקונסרבטיבים,  
 ובעניין מנהג יהודי סוריה בישיבה רגל על רגל בבית הכנסת 

 כב אלול תשמ״ו 

 דינו הרה״ג המפור׳ דורש טוב לעמו, רב  י כבוד  ל 

מהר״ר     כש״ת  ולעודה  לתורה   פעלים 

 )שליט״א(   אברהם הכט   

 הילת שערי ציון ק רב  

 ברוקלין 

 שלום וברכה, 

 ר.מ.נ. 

זליג  ל שמחתי   עזיראל  ר׳  הרה״ג  מידי   שמוע 

חב״ד    )שליט״א( סלונים     כולל  מנהל 

ידיד נפשנו    ם נפגש ע   )שליט״א( ת״ר  שכ בירושלים,  

של   בנן  קדישא,  בוצינא  המפו׳  הגדול  הגאון 

הדור,   וצדיק  פאר  ותרשישים,  אראלים  קדושים, 

התורה,   לממשלת  הגדול  המאור  הימני,  עמוד 

ממצדיקי הרבים ככובים ועל ישראל הדרתו. כבוד  

שניאורסון   מנדל  מנחם  רבינו    )שליט״א( קדושת 

עקרי   את  לו  והעביר  מילבאוויטש.  האדמו״ר 

בעת  הדבר  ביננו,  שנערכה  מהפגישה  שיצאו  ים 

הרפורמים   גיורי  בעניין  בארץ  האחרון   בקורו 

 והמסתעף.   

 שנת תש״ל בהיותי מכהן כרבה הראשי לתל  ב וכבר  

אביב יפו, סערה כאן המדינה בעניין הגדרת    

 החוק ״מיהו יהודי״, והייתי בקשר רציף עם כ״ק  

 ועם חסידי חב״ד.   )שליט״א( האדמו״ר מליבאוויטש    

 מישיבת חב״ד    )שליט״א( ם ר׳ אפרים ולף  ע ובפרט  

כנוסי     כמה  קיימתי  ואף  תמימים,  תומכי 

של   הפסק  אחרי  ישראל  רבני  כל  עם   חרום 

 הממשלה בחוק זה.   

 בשנת תשל״ד בעת היותי מכהן כראשון לציון  וכ״כ  

קואלי    מו״מ  יהודי״,  צ היה  ״מיהו  בענין  יוני 

והציעו לחכי״ם הדתיים פשרה, והתנגדתי לה בכל  

תוקף. וכבר אז אמרתי שההצעה שהציעו אין בה  

  )שליט״א( כדי להביא לפתרון. ובאותו זמן האדמו״ר 

ליד  סולוביצ׳יק  י אמר  בר  יוסף  ר׳  הרה״ג  דנו 

  )שליט״א( שליט״א, וכן לידדנו הרה״ג ר׳ יעקב קצין  

לעורר אצל הרבנים והדיינים על    לומר לי, שצריך 

עניין חוק זה שצריך לשנותו ולתקנו מהיסוד, וחפץ  

ורצון צדיק עשיתי. ואכן כבר אז שלחתי מכתבים  

העתקים   עם  הברית  בארצות  הרבנים  לגדולי 

לא    )שליט״א( לאדמו״ר   לכך  אי  הנ״ל.   ולרבנים 

 השתנתה דעתי מאז ועד עתה במאומה.   

זליג  ו והיות   עזריאל  ר׳  הרה״ג  אצלי  בקרו   אמש 

וב   )שליט״א( סלונים     משה  ר׳    ר והרה״ג 

, ואמרו לי שעדיין קול צוחה ברחובותנו על  )שליט״א( 

דבר הצהרתו של ר׳ יצחק פרץ שליט״א שר הפנים  

הרפורמים,   גיורי  הכרת  בעניין  ש״ס  תנועת  של 

שני  לכבודו  ת  אחזור  אמרתי  שכבר  מה  בכתב 

ים, ואני על משמרתי אעמודה.  בפגישתנו פנים בפנ 

לכל   נחרצות  מתנגדת  התורה  חכמי  מועצת  כלל 

או    מעשה  רפורמית  קהלה  של  הגרות 

קונסרבטיבית, וכל מעשה הגרות שלהם לא שרירין  

ולא קיימין. ואף הורתי באופן אישי לשר הפנים,  

רו בגיור  גוי ״ץ יורה לו לרשום גויים ש ג שוהיה וב 

נסרבטיבי ולא בגיור המוסכם מטעם  קו רפורמי או 

מהממשלה.   שיפרוש  לישראל,  הראשית   הרבנות 

 ללא שום משא ומתן. ומני ומניה יתקלס עילאה.   

 ה שבקשו ממנו ראש ק״ק ״שערי ציון״  מ ואודות  

לברר אודות המנהג שהתפשט בקרב יהודי    

   סוריה שבבתי הכנסת לא יושבים רגל על רגל, הנני 

 להשיב:   

   )שליט״א( נו הצדיק ר׳ אברהם רפול  ד ת ידי א שאלתי  

אודות שמועה זו, והשיב לי, שאמת ויציב.    

בסור  כנסיות  הבתי  בכל  נהגו  שמע  י כך  וכך  ה, 

מאביו. ואף הביא בדרך צחות את המדרש בילקוט  



 יוסף          סימן סז             בית

 

 קיג 

    סז סימן      

בקשת כושר לרב עיר מהג"ר בן ציון אבא שאול זלה"ה לרבנים  
 "ל הראשיים, עת כיהן מרן רבינו זיע"א כרב ראשי וראש 

 ה, יט תמוז תשל"ז " בעז 

 ועצת הרבנות הראשית לישראל בנשיאות  מ לכבוד  

 מרנן הרבנים הראשיים לישראל שליט"א   

 ירושלים 

 ,נכבדים רבנים  

 בקש בזה ממעכת"ר להעניק לי תעודת כושר  מ הנני  

 .לרב עיר   

וראש  מ אני   כר"מ  שנים  וחמש  כעשרים   שמש 

 .ו " ישיבה בישיבת "פורת יוסף" בירושת   

גדולי  ד רבנות  ל הוסמכתי   ע"י  וקידושין   גיטין 

הרב     הראש"ל  מרן  ובראשם  הרבנים, 

ל,  " הראשי לישראל הגרב"צ מאיר חי עוזיאל זצוק 

והגאון רבי עזרא עטייה זצוק"ל ראש ישיבת פורת  

יוסף, והגאון רבי חזקיה שבתי זצוק"ל ראש אבות  

 בתי הדין בירושלים, ועוד, וכאשר עניכם תחזינה  

 .מישרים   

על  ל אודה   שליט"א  הגאונים  הרבנים   כבוד 

 .היענותכם החיובית לבקשתי בהקדם   

 בכבוד רב וביקרא דאורייתא 

 שאול בן ציון אבא  
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 קכא 

 

 

 משך שנים, ב מסמכים ופרטים מרתקים שהיו גנוזים  חשיפת  
 רבינו זיע"א מרן    מתחנות חייו של 

 

    עב סימן      

 מסמך בזמן שמרן רבינו זיע"א היה משמש כבוחן  
 בישיבת פורת יוסף 

 
 
 
 
 
 
 

  

 גנוזות  
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 קכב 

    עג סימן      

כמי ורבני עדת הבבלים ובראשם מרן פוסק  ח מכתב נדיר ביותר מ 
               את    מסמיכים      הם     בו ,  א " עובדיה יוסף זיע ג רבינו  " הדור רשכבה 

 רבי בן ציון חזן ורבי יוסף חיים שרבאני לבאי כוחם        
 עד עדתינו הנכבד הי"ו ו בוד  לכ 

 ועד יקר. 

 מהכנסות הועד לטובת    25%מ קבלנו את מכתבכם הנכבד אשר בו אתם מודיעים כי הקצבתם  " ח ה אנחנו  

  , אנו מצדנו קבלנו את החלטתכם מתוך שמחה רבה  , וליתר צרכי הדתיים של העדה   , ת"ח שבעדה   

כי ראינו בהחלטה הזאת נובעת מתוך לב טוב והכרה בערך התורה הקדושה אשר מקוים שתתן לעדה פאר  

 ואנו מאחלים לכם ברכה וההצלחה    , הדור הצעיר. אי לזאת אנו מקדמים בברכה את הצעתכם והדר בעיקר  

 ויהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם.   , בכל מעשיכם   

 הננו מודיעים    , בקשתכם לבחור שנים באי כחנו בכדי לדון יחד עם ועדתכם אשר בחרתם לשם זה ל ואשר  

   , , ואת הרב יוסף שרבאני שהם יהיו באי כחינו ( שליט"א ) זן  כי אנו מצדנו בחרנו את הרה"ג ר' בן ציון ח   

 וכל מה שיעשו הרי אנחנו מסכימים.    , ואנו נותנים בהם אימון מלא שיופיעו בשמנו   

 ר עדת הבבלים בירושלים. " חו   , עשה בהסכמת כל החתומים מטה נ וכ"ז  

 

 ורי צ צחק כ י 

 יהודה צדקה 

 "ט ס יוסף ששון בצרי  

 ששון לוי 

 

 

 

 

 

 

 

 ם מנשה כהן אפרי 

                                שאול שרבאני   

 מעברי   צאלח יוסף 

 יאושע שרבאני 

 

 

 

 

 

 

 

 יאודה מעלם 

                                                עובדיה יוסף 

                                                         משה צדקה   

                                                 ברוך מזרחי   

                                                                                                           מרדכי חזן   

                                                                                                           מאיר יחזקאל  

                                                                                                             יאודא מזרחי  

                                                                                                          נעים אליאו   

                                                                                                          יצחק מעלם 

 דוד שרבאני 
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 קסז  

 
 

 הוראה, פוסק הדור ה   מוד ע   רן מ   שובות ת 

 "א ליט ש   וסף י   צחק י בינו  ר   גאון ה   ציון ל   ראשון ה 
 ,  רבנות הראשית לישראל ה   שיא נ   ישראל, ל   ראשי ה   רב ה 

 " ט יוסף ה"ילקו   בעל ו 

    צד סימן      

 ברכה על הדלקת נרות חנוכה במקומות ציבוריים,  

 ן ואם נשים מצטרפות למניי 

 /פ"ב 614-2בס"ד, יד טבת תשפ"ב,  

 הי"ו   גד מולכו   השואל היקר והנעלה, ה"ה לכבוד  

 שאלתו אודות הדלקת נרות חנוכה במקומות  בעניין  

נשים     והאם  לברך,  יש  האם   ציבוריים, 

 מצטרפות למניין.   

 )סי' תרעא הדלקת נר חנוכה בבית  ילקוט יוסף חנוכה  בספרנו  

י(    סעיף  מסיבות    הכנסת  בדבר  בס"ד  הארכנו 

הנערכות באולמות בלילי חנוכה, שמשמיעים בהם  

מחצבתם,   לצור  ישראל  את  לקרב  תורה  דברי 

בשם   חנוכה  נרות  שם  להדליק  הוא  שהמנהג 

מה   על  להם  ויש  ניסא,  פרסומי  משום  ומלכות, 

לא   במקום,  מתאסף  רב  וקהל  דמאחר  שיסמוכו. 

חנוכה  נרות  בו  שמדליקין  הכנסת  מבית    גרע 

 לפרסומי ניסא. וטוב להתפלל שם ערבית בצבור,  

 מיד לאחר ההדלקה. אך אין זה מעכב.   

יביע  ומרן   שו"ת  הגדול  בספרו  זצוק"ל   אאמו"ר 

כתב, הנה ראיתי    )חאו"ח סי' נז אות ו( אומר ח"ז    

מסיבות   אודות  דורינו  מרבני  מדיינים  מלכים 

הנערכות באולמי שמחות וכיו"ב בלילי חנוכה, עם  

ח  ומוסר  המון  תורה  דברי  בהם  ומשמיעים  וגג, 

לקרב את ישראל אל צור מחצבתם, האם רשאים  

להדליק שם נרות חנוכה בברכות, משום פרסומי  

שפשט   וכמו  במקהלות,  השם  את  לברך  ניסא, 

המנהג הזה בבית הכנסת, או שמא נאמר הבו דלא  

נ"ח   הדלקת  על  לברך  לנו  ודי  עלה,  להוסיף 

וי  מעט,  מקדש  שהוא  לנס  בבהכ"נ,  דמיון  בו  ש 

סוברים   דורנו  רבני  ורוב  המקדש,  בבית  שאירע 

כסברא אחרונה דשב ואל תעשה עדיף. וכן כתב  

, שלדעתו אין לברך  )סי' סה( בשו"ת שבט הלוי ח"ד 

על   לברך  שנהגו  המנהג  שעצם  מכיון  בכיו"ב, 

הדלקת נ"ח בבהכ"נ דנו בו האחרונים, לפי מ"ש  

ר"ח, מפני  שאין לברך על ההלל ב   )סי' תכב( בש"ע  

שאינו אלא מנהג, והטעם שכתבו כדי להוציא את  

מי שאין לו דירה, חולק על זה הריב"ש שהוא אביר  

וע"כ   י"ח,  בזה  יוצא  וס"ל שאין אדם  הפוסקים, 

צ"ל שהטעם כמ"ש הכל בו, שהוא משום פרסום  

הנס ולברך את ה' במקהלות, וזכר למקדש, וא"כ  

המקד  לבית  דומה  שאינו  במה  להוסיף  ש  מנ"ל 

שאירע בו הנס. ואף שידעתי שבכמה מדינות היו  

מי   כאלה,  במסיבות  ולברך  נ"ח  להדליק  נוהגות 

עכת"ד.   מהם.  נוחה  היתה  חכמים  רוח  אם  יודע 

ו   ידידנו    )סי' עה( וכ"כ בספר אז נדברו חלק  בשם 

הדגול הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שאין  

  ( )סי' קיא לברך, שמכיון שמבואר בתשובת הריב"ש  

שמקור הברכות במנהג זה על יסוד דברי רבינו תם  

  הוראהה מודע  

 



 יוסף          סימן צה            בית

 

 קסח 

לברך על מנהג קריאת ההלל בר"ח, והדבר שנוי  

במחלוקת, והרמב"ם והש"ע ס"ל שאין לברך, לכן  

די לנו במה שנהגו, ואין להוסיף על כך. ע"כ. וכ"כ  

. ע"ש. וכ"כ  )סי' סה אות ג( בשו"ת מנחת יצחק ח"ו  

בשו"ת ציץ  ידידנו הדגול הגרא"י ולדינברג זצ"ל  

. ע"ש. אולם בספר משנת יעקב  )סי' ל( אליעזר חט"ו  

כתב לברך, כי    )בהל' חנוכה עמוד ר"ס( להגר"י רוזינטל  

פעמים רבות הפרסום במסיבות אלה גדול ביותר,  

אפי' מן הפרסום של בהכ"נ, מהקהל הרב הנוהר  

ואחרי הודיע ה' אותנו את כל הנ"ל  לשם. ע"ש.  

בזה,  הש"ע  מרן  דברי  שהנוהגים    ביישוב  נראה 

לברך על הדלקת נרות חנוכה במסיבות כאלה, יש  

להם על מה שיסמוכו, כיון שיש בזה משום פרסומי  

. ומה טוב להתפלל שם תפילת ערבית בצבור  ניסא 

 מיד לאחר ההדלקה, וכפי שנוהגים בבתי הכנסת.  

 . ודו"ק. עכ"ל. )סי' נג( וע' בשו"ת בנין שלמה    

 המנהג פשוט שמברכים ומדליקים נרות חנוכה  וכן  

בברכה בכותל המערבי, בין מנחה לערבית, ויש    

 בדבר פרסומי ניסא. וכמבואר בילקוט יוסף חאו"ח  

 . )סי' תרעא סעיף ג(   

 צירוף נשים למניין עבור הדלקת נרות חנוכה,  ולגבי  

שם     יוסף  בילקוט  טו( ראה  בית  )סעיף  בדין   ,

כנסת שעדיין לא הגיעו המתפללים להתפלל מנחה  

נשים   כמה  וגם  מנין,  רוב  שם  ויש  שבת,  בערב 

שאפשר   הכנסת,  שבבית  נשים  בעזרת  הנמצאות 

לצרף את הנשים למנין עשרה להדלקת נרות חנוכה  

עוד   כך  אחר  כשיבואו  ובפרט  הכנסת,  שבבית 

הכנסת.   בבית  מנין  ויהיה  הר"ן אנשים  מ"ש    ]לפי 
יט:( )  מגילה    מגילה  במקרא  חייבות  שהנשים  שכיון 

האנשים   עם  שמצטרפות  ודאי  האנשים,  את  ומוציאות 

הריטב"א  וכ"פ  ד.(   למנין,  יוסף )מגילה  והנימוקי  ,  )שם(   , 

. ע"ש. וה"ה לענין נר חנוכה, שהנשים  )מגילה ה.(  והמאירי 

ועיין   לעשרה.  שמצטרפות  בודאי  חנוכה,  בנר  חייבות 

 . וראה עוד בשו"ת  ( עמוד רג הערה מג )   בילקוט יוסף מועדים 

 .  [ ( סי' סב ) יביע אומר ח"י בהערות לרב פעלים ח"ב    

 דאין יוצאים ידי חובה בהדלקת נרות חנוכה  ודע,  

שבמקומות אלו, ואף המדליק שם בברכות,    

חוזר ומדליק בביתו, שמצות חנוכה נר איש וביתו.  

קיא[  סי'  בתשובה  כל  ]הריב"ש  את  ומברך  וחוזר   .

שלשת הברכות לפני הדלקתו, כדי להוציא את בני  

ביתו ידי חובתם. ואם הוא גר לבד בביתו, והדליק  

בלילה   הצבור  הכנסת במעמד  בבית  חנוכה  נרות 

ון ובירך שלשת הברכות, כשמדליק בביתו  הראש 

לא יברך אלא ברכת להדליק נר חנוכה בלבד, ולא  

מפני   ושהחיינו,  נסים  בביתו שעשה  לברך  יחזור 

שכבר בירך ברכות שעשה נסים ושהחיינו, ויצא ידי  

. וראה עוד  )סעיף ד( חובה. כמבואר בילקוט יוסף שם  

הליכות עולם ח"א  ו   , )סי' עז( בשו"ת יחוה דעת ח"ב  

, לענין  )סי' צו( . וכ"כ בשו"ת זרע אמת ח"א  )עמוד סו( 

צריך   אין  שוב  אחת  פעם  דכל שאמרו  שהחיינו, 

את   י"ח  להוציא  בא  כן  אם  אלא  שנית.   לאומרו 

 אשתו ובני ביתו.   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 

    ה  צ סימן    

 לימוד תורה בהרהור 
 /פ"ב 609-4יט טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

 דברי ברכה 
 לפני ספרו של האברך הצעיר היקר והחשוב,  הובא  

 נר"ו.   יהודה אריה סימנטוב ה"ה רבי    וכו'   

 א בדין לימוד תורה בהרהור,    סי' מה שדן ב ראיתי  

והנה נשאלתי במי שלמד תורה בהרהור ולא    

הוציא בשפתיו, מדוע לא מברכים ברכות התורה,  

הרי כיון שמבואר בספר ילקו"י שלדעת הש"ע י"ל  
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 קסט  

 שברכה"ת היא ברכת המצוות, כיון שמקיים מצות  

 ת"ת גם בהרהור צריך לברך.   

 )עמ'  ע' בספר ילקוט יוסף הלכות ברכת התורה  הנה  

ברכת  פ"א(    יש  התורה  דבברכות  שנתבאר,   ,

דברי   על  וצונו  במצותיו  קדשנו  אשר  המצוות, 

תורה, ויש בהם גם ברכת השבח, אשר בחר בנו  

וכו', אדם שמהרהר ד"ת בלבו מקיים מצות תלמוד  

שאינו   בדבר  שייך  לא  השבח  ברכת  אבל  תורה, 

ניכר. ורק כשמוציא בפיו דברי תורה, צריך קודם  

ברכות התורה,  שמקיים  ניכר  מפני שבזה    שיברך 

ימוש   לא  וכמ"ש  בשפתיו,  כשמוציא  ת"ת  מצות 

  )ערובין נד.( ספר התורה הזה מפיך, וכן דרשו חז"ל  

מהפסוק כי קרוב אליך הדבר מאד, אימתי בזמן  

שבפיך ובלבבך לעשותו, ונאמר כי נעים כי תשמרם  

בבטנך יכונו יחדיו על שפתיך, וכן נאמר כי חיים  

קרי   למוציאהם,  ונאמר  הם  בפה.  למוציאים  בה 

ברמ"ח   ערוכה  היא  אם  ושמורה,  בכל  ערוכה 

שמורה   היא  אז  בשפתיו  אותה  שמבטא  איבריו, 

בזכרונו. ולכן לא תיקנו ברכות התורה על המהרהר  

בדברי תורה, וע"ש בהערה דמבואר בש"ע הגאון  

רבינו זלמן שהלומד בהרהור, ואע"פ שאפשר לו  

ו יוצא י"ח מצות  להוציא בשפתיו ואינו מוציא, אינ 

ת"ת, שנא' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וכו',  

 וכ"כ בשו"ת יד אליהו, וכ"כ בשו"ת מהרשם ח"ב  

 . )סי' לח(   

בש"ע,  אולם   מ"ש  על  העיר  הגר"א   בביאורי 

לברך     צריך  אינו  תורה  בדברי  דהמהרהר 

ברכה"ת, דהרי מקיים מצות לימוד תורה בהרהור  

הלב, וכמ"ש והגיון לבי לפניך, וכן נאמר והגית בו  

יומם ולילה, ממילא יצטרך לברך. ולכן פליג על  

)ברכות  מרן בזה. ע"ש באורך. וע' בשיטה מקובצת  

בד"ת    טו:(  ההוא  ישראל,  ושמע  הסכת  והכתיב 

ר  ואע"פ שאינו  כתיב,  היא בהרהור,  "ל שהמצוה 

ליה   דמסייע  תנא  והוא  עכ"ל.  בשפתיו.  מוציא 

להגדול   וע"ע  בלבד,  בהרהור  שהמצוה  להגר"א 

 )פ"ב דברכות  ממינסק בהגהות אור גדול על המשניות  

 , ובשו"ת פאר עץ חיים. משנה ג(   

יוציא  על   בשפתיו  להוציא  ביכולתו  שיש  מי   כן 

בשפתיו, ומ"מ אם מעיין באיזה דבר, או שלא    

ידע שצריך להוציא בשפתיו, או שכח או התעצל,  

ראיה   ואין  תורה,  שלמד  לו  דנחשב  נראה  מ"מ 

התורה   ברכות  מברכים  שלא  שכתב  מרן  מדברי 

במהרהר ד"ת, דשאני התם שאינו ניכר, וגם אינו  

 ראוי ללמד לאחרים בהרהור, ועוד טעמים, כמבואר  

 וסף. ע"ש. בילקוט י   

 דכאשר לומדים ב אנשים    ן, בש"ע רבינו זלמ ואיתא  

יחדיו די שאחד יוציא בשפתיו, והשני יוצא    

י"ח מדין שומע כעונה, הנה מכיון שלומדים יחד,  

ובפרט שמידי פעם מעיר איזה הערות, או מפרש  

איזה פירוש במה שלומדים, גם אם לא כיוון לצאת  

י"ח להוציא בפה, יוצא י"ח של לימוד תורה, ומ"מ  

טוב שפעם אחת בשנה יאמר שהוא מכון לצאת  

ש  ששומע  י"ח  במה  בפה,  תורה  לימוד   ל 

 מהחברותא.   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 
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    צט סימן      

 ספרדי המתפלל אצל אשכנזים בשני וחמישי,  
 כיצד ינהג באמירת תחנון 

 /פ"ב 626-2כב טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

 נ"י   דוד רונן לכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה  

 ששאל אודות ספרדי המתפלל במנין אשכנזי  מה  

וחמישי    התחנון    , בשני  באמירת  יעשה  כיצד 

  ", אל מלך " שאחר החזרה, האם ידלג את אמירת  

 ויתחיל מוהוא רחום וכו', או    , וכו'   " אנשי אמונה " 

 . שיתפלל כסדר   

"לא  ראשית   לאיסור  לחוש  שאין  לדעת   יש 

תתגודדו" במנהגי העדות, וכפי שתראה    

ח"ג   יצחק  עין  והלאה( בספרנו  של  דמאחר  )עמ'   ,

קיבלו הוראות מרן, ממילא אין איסור  והספרדים  

משום 'לא תתגודדו' בחילוקי הדינים בין הספרדים  

שדעת    , לאשכנזים, דהוי כב' בתי דינין בעיר אחת 

רוב הראשונים שאין בזה משום לא תתגודדו. וכמו  

שהעלה בשד"ח, ובפרט כאן בארץ הקודש אתריה  

אצל   הלומד  ספרדי  ישיבה  בן  לפיכך  דמרן, 

ימש  גם  האשכנזים  אבותיו  במנהג  להחזיק  יך 

כשנמצא בין כתלי הישיבה, בכל חילוקי המנהגים,  

ולנהוג בכל ההלכות כדעת מרן הש"ע הן לקולא  

והן לחומרא. ואין להתווכח עם חבריו, וכל אחד  

בתפלה,   גדול  טלית  לגבי  וכיו"ב  במנהגו.  ישאר 

יעשו   כן, הספרדים  נוהגים  לא  דאף שהאשכנזים 

בעצ  ויקיימו  ה'.  כמנהגם,  בדרכי  לבו  ויגבה  מם 

וכדאי שיראה להם את דברי הגאון המשנה ברורה  

והולכים אחריו,   גלימתו  שתמיד אוחזין בשיפולי 

וז"ל: ומ"ש בדרשות    )סי' יז ס"ק י( שכתב להדיא בד"ז  

נערים   שגם  שנוהגין  נשואין  בהלכות  מהרי"ל 

גדולים אין מתעטפים בציצית עד שנושאין להם  

אקר   , נשים  להן  דכתיב  וסמכו  תעשה  " א  גדילים 

ליה    ", לך  איש אשה " וסמיך  יקח  דבר    ", כי  הוא 

ובטל    , תמוה  יושב  יהיה  אשה  ישא  שלא  דעד 

אחינו   הרי  זאת,  ומלבד  עכ"ל.  ציצית.  ממצות 

נמצאים   כאשר  גם  במנהגיהם  דבקים  האשכנזים 

שיהסס   מי  ראינו  ולא  שמענו  ולא  ספרדי,  בקהל 

תגאים  בדבר וינהג כמנהג הספרדים, אלא להיפך מ 

במנהגיהם, וא"כ מדוע לא ננהג אף אנחנו כמותם,  

הראשונים   דברי  על  מבוססים  מנהגינו  והרי 

.  )סי' ח( כמלאכים. וע' בילקוט יוסף הלכות ציצית  

ואף אם הדבר ניכר שהוא שונה משאר הבחורים,  

מותר, כי כן ההלכה לספרדים. זאת מלבד שבכמה  

וכגון  וכמה הלכות יש חילוקי מנהגים אף ביניהם,  

בעטיפת ציצית לרווק, ובנוסח התפילה בין נוסח  

אשכנז לנוסח ספרד. ועל אף שבישיבות הליטאיות  

רובם ככולם מתפללים בנוסח אשכנז, מ"מ ישנם  

 רבים ושלמים המתפללים בנוסח ספרד, ואף בני  

 עדות המזרח יתפללו כמנהג אבותיהם.   

 הוידוי ונפ"א, יש לספרדים המתפללים עם  ולגבי  

שכנזים, לומר בינם לבין עצמם את סדר  הא   

אבותינו,   ומסורת  מנהג  כפי  החזרה  אחר  הוידוי 

וכן   המקרא,  בטעמי  יקראום  מדות  יג  וכשיאמרו 

כי   פניהם,  על  יפלו  לא  אפים  נפילת  כשאומרים 

בלא"ה ע"פ דברי הזוהר יש קפידא גדולה בזה אם  

אינו מכוין היטב, ולכן נהגו הספרדים שלא ליפול  

פניהם.  אחר    על  מיד  האשכנזי  שהציבור  ואע"פ 

החזרה נופלים על פניהם, הוא יעמוד בצד ויאמר  

את הוידוי ושאר התפלה כמנהגינו, ואף אם הדבר  

ניכר לעין כל וכנ"ל. וימשיך את כל סדר התחנון  

עד   יאמר  מלך  אל  וכשאומר  וחמישי,  בשני  גם 

הקטע וכן כתוב בתורתך, וידלג ויאמר אנשי אמונה  

כל  ' וכו  ויאמר  כך,  יעשה  שאח"כ  בקטע  וכן   ,

התחנון על הסדר, ואף אם לא מספיק עם הציבור,  
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 קעח 

בתפילת   הוא  הציבור  עם  התפילה  עיקר  מ"מ 

העמידה,   שאחר  התפילה  בהמשך  ולא  העמידה, 

הקריאה   וישמע  יפסיק  התורה  לקריאת   וכשיגיעו 
   

 ואח"כ ימשיך כסדר. 
 יצחק יוסף בברכת התורה,  

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 

    ק סימן      
 כהן שרוצה לוותר לאחרים לעלות במקומו והמניין מצומצם 

 /פ"ב 635-2כג טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

 נ"י   ארז רפאל סבג היקר והנעלה, ה"ה  לכבוד  

 שלום רב, 

 ששאל אודות כהן יחיד שנמצא בבית הכנסת,  מה  
רוצה     איננו  החנוכה  ובימי  מצומצם,  והמנין 

לעלות לעליית כהן בכל ימי החנוכה, ורוצה לזכות  

את המתפללים לעלות גם הם בימי החנוכה, וכאשר  

 מגיעים לעליית כהן הוא יוצא מביהכ"נ, ומעלים  
 ישראל במקומו, האם הוא נהג כשורה.   

 (סי'  בספר ילקוט יוסף שבת כרך א חלק רביעי  ראה  

טז)    סעיף  לבקש  רפב  החזן  או  הגבאי  שיכול   ,

בדרך כבוד מן הכהן למחול על כבודו שלא לעלות  

  (נט:) וע' בגיטין    . ראשון, ויעלה ישראל במקום כהן 
דהא דתנן כהן קורא ראשון מפני דרכי שלום, ואפי'  

מילי   הני  אינו רשאי,  לרבו  כבוד  בא לחלוק   אם 
 

 ישי  בשבתות וי"ט דשכיחי רבים, אבל בשני וחמ 
 רשאי.   

 המהר"ש קלוגר בשו"ת שנות חיים, שמנהג  וכתב  
האשכנזים בא"י לקרוא בס"ת ישראל במקום    

כהן, מפני שמצוי שם אורחים שרוצים להעלותם  

מסתמא   כי  בביהכ"נ,  נמצא  הכהן  ואפי'  לס"ת, 

הכהן מוחל, שהדרך להעלות אורחים לס"ת, וגדול  

כהן  כבוד הבריות, ואומר הש"צ אע"פ שיש כאן  

 וע"ש בהערה בילקו"י    . יעמוד ישראל במקום כהן 
 ע"ש.   . בכל מה שהארכנו לבאר בדין זה   

 לא יעשו כן בקביעות שלא לבטל תקנת חכמים  אך  
 להעלות כהן ראשון.   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 

 
    קא סימן      

 ו"אנטנה"  "מתקנים סולאריים"    להתקין האם מותר  

 מעל גג בית כנסת? 
 /פ"ב 645-2כד טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

 הרב היקר והנעלה, שמן תורק שמו, כש"ת  לכבוד  
 שליט"א   אוריאל ספז הרב    

 היישוב כוכב יעקב רב  
 שאלתו אשר נשאל מטעם מזכירות היישוב,  אודות  

אם מותר לבנות מתקנים סולאריים לצריכת    

שיהו  ביהכ"נ,  גג  מעל  להכנסה  ו חשמל  מקור   ה 
 חשמל ביהכ"נ ושאר צורכי היישוב? ל   

 הנה ידוע בשער בת רבים דברי מרן הש"ע  תשובה:  
סי"ב)    קנא  מלהשתמש    , (סי'  ליזהר  שיש 

בעליה שע"ג בהכ"נ תשמיש קבוע של גנאי, כגון  

דבריו הקשים  [מרדכי] לשכב שם.   וידועים  ע"כ.   .

 יוסף          סימן צט            בית

 
 יוסף          סימן קא            בית

 

 קעט  

שכתב וז"ל: ואני בילדותי הייתי    (ס"ס קנא) של הט"ז  

 דר בקראקא בבית מדרשי שהיה למעלה מבהכ"נ,  
 ונענשתי הרבה במיתת בנים ותליתי בזה. ע"כ.   

 להרמב"ם בשו"ת פאר    בעיקר הדין מצאנו אולם  
בהכ"נ,  (סי' עד) הדור     עליה שע"ג  , שנשאל, 

ובה צד אחד מכוון על ההיכל אשר בו ספרי תורה,  

מה דינו    , אם מותר לדור בבית זה, ואת"ל שמותר 

ההיכל  על  המכוון  הצד  לדור    . של  יכול  והשיב, 

בבית, אבל המקום אשר על ההיכל לא, ואינו יכול  

מ  כלי  להניח  ולא  לאכתו, אבל בשאר  לישן שם, 

(וכ"ה בשו"ת הרמב"ם, ירושלים  עכ"ל.    . הבית יעשה כרצונו 

. נמצא שהרמב"ם פשיטא ליה מילתא  תרצ"ד, סי' כד) 

ולשכב   ולישן  בהכ"נ  שעל  בעליה  לדור   שמותר 
 שם, ודלא כמהר"ם ומרן הש"ע הנ"ל.    

 העיר בקצרה    (סי' קנא סק"י) החיד"א בברכי יוסף  ומרן  
מתשו' הרמב"ם. והניף ידו שנית ביתר שאת    

ח"א   שאל  חיים  נו) בשו"ת  במישור  (סי'  והוכיח   ,

לשכב   שמותר  דפשיטא  הנ"ל  הרמב"ם  מתשו' 

בעליה שע"ג בהכ"נ, ושלא כמ"ש מהר"ם לאסור  

תשמיש של גנאי כגון לשכוב בעליה שעל בהכ"נ.  

תשובת   מהר"ם  רואה  היה  שאילו  ואפשר  וכתב, 

, ונראה פשוט דאי מרן ז"ל  הרמב"ם היה חוזר בו 

עיניו יחזו תשו' הרמב"ם היה קובע הלכה כמותו.  

שאין שוטחין    (כח) ואין להקשות ממתני' דמגילה  

על גגו פירות, ובירוש' אמרי' ר' יוחנן הוה מיקל  

לנשייא דשטחי בגדיהון על אוירא דבהמד"ר, שיש  

דשאני התם שיש רק גג על בהכ"נ, וכל העם    , לחלק 

בשטיח  לבהכ"נ,  רואים  בזיון  והו"ל  בפרהסיא  תן 

שאין   בהכ"נ  ע"ג  שנבנה  עליה  בנין  משא"כ 

בזיון,   מקרי  לא  כל,  לעין  בפרהסיא  משתמשים 

להא   אזלא  האמור  וע"פ  הרמב"ם.  מיירי  ובהכי 

ושומר נפשו ירחק    , שכ'   (סי' קנא) השערת הכנה"ג  

שכל מי שהשתמש בבית שעל גבי בהמד"ר    , מזה 

לי  זכו  שלא  ומהם  הצליח,  שמתו.  לא  או  בנות 

וז"ל: ואני בילדותי הייתי   (ס"ס קנא) וכיו"ב כ' הט"ז 

דר בקראקא בבית מדרשי שהיה למעלה מבהכ"נ,  

ונענשתי הרבה במיתת בנים ותליתי בזה. ע"כ. והרי  

שנענשו   שי"ל  אלא  בפשיטות,  התיר  הרמב"ם 

אסור   ע"ג ההיכל שהוא   משום שהיו משתמשים 
 כמ"ש הרמב"ם הנ"ל. עכת"ד.    

 דברי מרן החיד"א, כתב מרן אאמו"ר זצ"ל,  לאור  
אומר    יביע  שו"ת  כו)   ח"ו   בספרו  סי'    , (חאו"ח 

שאילו היה מרן הב"י רואה את תשובת הרמב"ם  

וע"ע למרן החיד"א בס' ברית  [ היה קובע הלכה כמותו.  

. וע"ע  ] מ"ש בזה. ודו"ק   (סי' תתיב) עולם על הספר חסידים  

 . ובשו"ת  קנג, וח"ג סי' קכ) (סי'    ח"ב   בשו"ת חלקת יעקב 
 .  (חאו"ח סי' כז)   שבט הלוי   

 , שיש להתיר לדור  (בתשובה הנזכרת) כך העלה ומשום  
בקומה שמעל בית הכנסת, ולשכב ולישן    

שלא   ובלבד  לבהכ"נ,  שמעל  השטח  בכל  שם, 

ישתמשו בשטח אשר מעל להיכל שיש בו ס"ת,  

ויכולים להניח שם ארון בגדים וכדומה. ובקומות  

גם  הע  הגבלה  כל  ללא  להשתמש  מותר   ליונות 
 בשטח שמעל להיכל.   

 בנדון שלפנינו אשר כב' שואל אם מותר  בסיכום:  
בית     גג  מעל  סולאריים  מתקנים  להניח 

מותר    , הכנסת  הדין  מעיקר  שכתבנו  כפי  הנה 

  , להשתמש בגג בית הכנסת לצורך דברים אחרים 
אך רק בתנאי שלא יהיה תשמיש של גנאי כשטיחת  

פירות על גג בית הכנסת הנראה לעיני העם, והוא  

מתקנים   בהתקנת  גם  ולכן  הכנסת.  לבית  ביזיון 

מותר  הדין  הכנסת מעיקר  בית  גג  על    , סולאריים 
וש שזה תשמיש של גנאי כשזה  אלא שיש לנו לחש 

אפשרות   ואין  ככל  ולכן  העם,  כל  לעיני  נראה 

אין להתיר    , להסתיר את קולטי השמש מעיני אדם 

,  ורק אם יש אפשרות לעשות גדר מסביב לגג   , זאת 
שלא ייראו את המתקנים אפשר להקל, ובפרט    כדי 

בית   לקופת  נכנסים  אלו  ממתקנים   שההכנסות 
 הכנסת.   

 יוסף          סימן קא            בית

 

 קעט  

שכתב וז"ל: ואני בילדותי הייתי    (ס"ס קנא) של הט"ז  

 דר בקראקא בבית מדרשי שהיה למעלה מבהכ"נ,  
 ונענשתי הרבה במיתת בנים ותליתי בזה. ע"כ.   

 להרמב"ם בשו"ת פאר    בעיקר הדין מצאנו אולם  
בהכ"נ,  (סי' עד) הדור     עליה שע"ג  , שנשאל, 

ובה צד אחד מכוון על ההיכל אשר בו ספרי תורה,  

מה דינו    , אם מותר לדור בבית זה, ואת"ל שמותר 

ההיכל  על  המכוון  הצד  לדור    . של  יכול  והשיב, 

בבית, אבל המקום אשר על ההיכל לא, ואינו יכול  

מ  כלי  להניח  ולא  לאכתו, אבל בשאר  לישן שם, 

(וכ"ה בשו"ת הרמב"ם, ירושלים  עכ"ל.    . הבית יעשה כרצונו 

. נמצא שהרמב"ם פשיטא ליה מילתא  תרצ"ד, סי' כד) 

ולשכב   ולישן  בהכ"נ  שעל  בעליה  לדור   שמותר 
 שם, ודלא כמהר"ם ומרן הש"ע הנ"ל.    

 העיר בקצרה    (סי' קנא סק"י) החיד"א בברכי יוסף  ומרן  
מתשו' הרמב"ם. והניף ידו שנית ביתר שאת    

ח"א   שאל  חיים  נו) בשו"ת  במישור  (סי'  והוכיח   ,

לשכב   שמותר  דפשיטא  הנ"ל  הרמב"ם  מתשו' 

בעליה שע"ג בהכ"נ, ושלא כמ"ש מהר"ם לאסור  

תשמיש של גנאי כגון לשכוב בעליה שעל בהכ"נ.  

תשובת   מהר"ם  רואה  היה  שאילו  ואפשר  וכתב, 

, ונראה פשוט דאי מרן ז"ל  הרמב"ם היה חוזר בו 

עיניו יחזו תשו' הרמב"ם היה קובע הלכה כמותו.  

שאין שוטחין    (כח) ואין להקשות ממתני' דמגילה  

על גגו פירות, ובירוש' אמרי' ר' יוחנן הוה מיקל  

לנשייא דשטחי בגדיהון על אוירא דבהמד"ר, שיש  

דשאני התם שיש רק גג על בהכ"נ, וכל העם    , לחלק 

בשטיח  לבהכ"נ,  רואים  בזיון  והו"ל  בפרהסיא  תן 

שאין   בהכ"נ  ע"ג  שנבנה  עליה  בנין  משא"כ 

בזיון,   מקרי  לא  כל,  לעין  בפרהסיא  משתמשים 

להא   אזלא  האמור  וע"פ  הרמב"ם.  מיירי  ובהכי 

ושומר נפשו ירחק    , שכ'   (סי' קנא) השערת הכנה"ג  

שכל מי שהשתמש בבית שעל גבי בהמד"ר    , מזה 

לי  זכו  שלא  ומהם  הצליח,  שמתו.  לא  או  בנות 

וז"ל: ואני בילדותי הייתי   (ס"ס קנא) וכיו"ב כ' הט"ז 

דר בקראקא בבית מדרשי שהיה למעלה מבהכ"נ,  

ונענשתי הרבה במיתת בנים ותליתי בזה. ע"כ. והרי  

שנענשו   שי"ל  אלא  בפשיטות,  התיר  הרמב"ם 

אסור   ע"ג ההיכל שהוא   משום שהיו משתמשים 
 כמ"ש הרמב"ם הנ"ל. עכת"ד.    

 דברי מרן החיד"א, כתב מרן אאמו"ר זצ"ל,  לאור  
אומר    יביע  שו"ת  כו)   ח"ו   בספרו  סי'    , (חאו"ח 

שאילו היה מרן הב"י רואה את תשובת הרמב"ם  

וע"ע למרן החיד"א בס' ברית  [ היה קובע הלכה כמותו.  

. וע"ע  ] מ"ש בזה. ודו"ק   (סי' תתיב) עולם על הספר חסידים  

 . ובשו"ת  קנג, וח"ג סי' קכ) (סי'    ח"ב   בשו"ת חלקת יעקב 
 .  (חאו"ח סי' כז)   שבט הלוי   

 , שיש להתיר לדור  (בתשובה הנזכרת) כך העלה ומשום  
בקומה שמעל בית הכנסת, ולשכב ולישן    

שלא   ובלבד  לבהכ"נ,  שמעל  השטח  בכל  שם, 

ישתמשו בשטח אשר מעל להיכל שיש בו ס"ת,  

ויכולים להניח שם ארון בגדים וכדומה. ובקומות  

גם  הע  הגבלה  כל  ללא  להשתמש  מותר   ליונות 
 בשטח שמעל להיכל.   

 בנדון שלפנינו אשר כב' שואל אם מותר  בסיכום:  
בית     גג  מעל  סולאריים  מתקנים  להניח 

מותר    , הכנסת  הדין  מעיקר  שכתבנו  כפי  הנה 

  , להשתמש בגג בית הכנסת לצורך דברים אחרים 
אך רק בתנאי שלא יהיה תשמיש של גנאי כשטיחת  

פירות על גג בית הכנסת הנראה לעיני העם, והוא  

מתקנים   בהתקנת  גם  ולכן  הכנסת.  לבית  ביזיון 

מותר  הדין  הכנסת מעיקר  בית  גג  על    , סולאריים 
וש שזה תשמיש של גנאי כשזה  אלא שיש לנו לחש 

אפשרות   ואין  ככל  ולכן  העם,  כל  לעיני  נראה 

אין להתיר    , להסתיר את קולטי השמש מעיני אדם 

,  ורק אם יש אפשרות לעשות גדר מסביב לגג   , זאת 
שלא ייראו את המתקנים אפשר להקל, ובפרט    כדי 

בית   לקופת  נכנסים  אלו  ממתקנים   שההכנסות 
 הכנסת.   

 יוסף          סימן קיד            בית

 

 ריב 

    קיד סימן      
 הכשרת המסעדות לפני פסח 

 /פ"ב 1308-12-3-22ה ניסן תשפ"ב,  בס"ד,  

 נותני ההכשר הי"ו הרבנים המוסמכים    לכבוד 
 אחדשה"ט, 

עמידה על מועד ההכשרה לפסח תשפ"ב  הנדון:  

 במסעדות 
 חל ליל הסדר בשבת קודש ומשכך ימי חול  השנה  

המועד הינם מרובים, וע"כ קיים ביקוש גדול    

לפסח, ע"מ   לפעול ככשרות   מצד בעלי מסעדות 
 שהציבור יוכל ליהנות ממאכלים כשרים בימי החג.   

את  הנני   לסיים  בבקשה  כב'  למעלת   לפנות 
ההכשרה במסעדות המבקשות לפעול בימי    

בלילה,   רביעי  ביום  השגחה,  יג    ליל הפסח תחת 

תשפ"ב   אגף  ) 13/04/22( בניסן  להנחיית  בהתאם   ,

הכשרות הארצי, ע"מ שכבר ביום חמישי בבוקר,  

תשפ"ב    יום  בניסן  תעבוד  ) 14/04/22( יג  המסעדה   , 
 כשהיא כשרה לפסח.   

 העובדה שמדובר על כמות רבה של בתי עסק  ור  לא 
המבקשים לבצע הכשרה באמצעות הרבנות    

המקומית, בעת ובעונה אחת, והיות שלצורך ביצוע  

ובניקוי   מרובות  בהכנות  צורך  יש  ההכשרה 

המתחמים והכלים מבעוד מועד וגם השגת כמות  

אנשי הכשרה מספקת, הרי שאין לחרוג מהמועד  

הנקוב גם אם בעלי העסקים יבקשו זאת בתוקף,  

 ב הרבנויות ולא תיגרם  ע"מ שתהיה אחידות בקר 
 תקלה כשרותית תחת ידינו.     

 "ולכן אם הרב    שכ',   ) סימן כו ( ביחוה דעת ח"ג    ' וע 
המשגיח על הכשרות בבית החולים רואה שאין    

בימי   כהלכה  הכשרות  על  לשמור  אפשרות  כל 

בניסן,   עשר  בארבעה  החמץ  ישאר  אם  הפסח, 

שישנם כאלה שאינם מקפידים מלקחת חמץ אל  

חדרי בית החולים, ויש הכרח לחסל את כל החמץ  

לפני יום ארבעה עשר בניסן, אז יש להתיר אכילת  

רגילה   שמ מצה  קצירה)  (שאינה  משעת   בבית  ורה 
 .  ע"ש   . החולים ביום ארבעה עשר" וכו'   

הארצי  זאת   הכשרות  אגף  ידי  לחזק   ההזדמנות 
בידי     לסייע  מנת  על  כימים  לילות  העמלים 

הכשרות   נושאי  בכל  כיאות  לטפל  הרבנויות 

העוסקים   כל  את  ולברך  הרבים  לזיכוי   הנצרכים 
   . במלאכת ההשגחה על הכשרות   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 
  

    קטו סימן      
 הנוהגים לתקוע בי"ג מידות, מתי אומר אותם התוקע 

 /פ"ב 637-2כג טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

 נ"י   זרח יוסף היקר והנעלה, כש"ת ה"ה    לכבוד 
 שלום רב, 

בשעת  מה   בשופר  לתקוע  שנוהגים  במי   ששאל 
 אמירת יג מידות בסליחות, מתי התוקע אומר    

 את הי"ג מידות.   

 (סי'  בספר ילקוט יוסף הלכות ימים נוראים  מבואר  

כח)    סעיף  תשר"ת    , תקפא  לתקוע  שנהגו  יש 

תש"ת תר"ת בעת שהציבור אומר יג מידות, ועדיף  

לתקוע,   מאשר  מידות  יג  הציבור  עם  לומר  יותר 

ולכן התוקע יזדרז לומר יג מידות, ואח"כ יתקע,  

חי   יוסף  עוד  דמי    (פרשת כי תשא אות ח) וכתב בספר 

 יוסף          קטו-סימן קיד             בית
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 רכח  

    קכב סימן      
 אם יש איסור להיכנס לבריכה שהיתה מגולה בלילה,  

 במקום שמצויים נחשים 
 פ"ב / 353-2יא כסלו תשפ"ב,  בס"ד,  

 שליט"א יאיר אלמקייס    כש"ת הג"ר לכבוד  

 נתיבות יע"א מהעיר  

 שאלתו, בדבר רחיצה בבריכה שהיתה מגולה  בדבר  
 בלילה, במקום דשכיחי נחשים, וכגון במושבים.   

ברכות  הרמב"ם   ה"ז) בהל'  דברים    (פ"ו  לגבי   כתב 
הפוסלים את המים וז"ל: וכן אם נתגלו    

ידים.   לנטילת  נפסלו  משתייה  אותן  האוסר  גלוי 
תנו רבנן    (ל"ה) עכ"ל. ומרן בכס"מ כתב: בפ"ב דע"ז  

מים שנתגלו לא ישפכם לר"ה וכו' ולא ירחץ בהם  
פניו ידיו ורגליו אחרים אומרים מקום שיש סירטא  
אסור מקום שאין סירטא מותר. ופסק רבינו כת"ק  
פסולין   ממילא  בהם  ירחץ  דלא  דכיון  ז"ל  וס"ל 
לנט"י ואפילו אם רחץ לא עלתה לו נטילה. ומיהו  

ינו בהלכות רוצח  גלוי האוסר אותן נתבאר בדברי רב 
ואיפשר  ושמירת נפש, וכתב הטור על דברי רבינו  

 דהאידנא שאין חוששין לגלוי כשרים אף לנטילה.  
 . עכ"ל. ודברים נכונים הם   

 כתב, דהמחבר    (ריש סי' קטז) הגאון הרב פרי חדש  והנה,  
קיצר בדין משקים שנתגלו, לפי שאין נחשים    

הר  יש  המערב  בארצות  אבל  בינינו,  בה  מצויים 
פה   וגם  ועקרבים,  נחשים  בהו  דשכיחי  מקומות 

פ שאינן מצויין הרבה,  " ירושלם תוב"ב ואגפיה, אע 
לנפשו   ירא  לכל  וראוי  קצת,  מצויים  מקום  מכל 
להזהר בהם, ובמצרים זה שנה אחת בקירוב, הניחו  
מין תבשיל אחד מגולה וכל אותם שאכלו מאותו  
נסכן   תבשיל נסתכנו הרבה ובעל הבית מת ולמה 
 עצמנו בדבר שבנקל יוכל האדם להזהר ממנו וכו'.  

 עכ"ל.   

 (שם  יים בן עטר בספרו פרי תואר  הגאון רבי ח וז"ל  

: איכא לספוקי האידנא, אי איכא למיחש  סק"ב)   
לכל מאי דחששו רבנן אי לא, האמת שבעיר מולדתי  
היא עיר סלא, לא שמעתי שנראה נחש, ואם באולי  
זכרו ולא בימיהם ולא בימי הראשונים   נראה, לא 
שהיה אדם שמת מארס ולא הכישו נחש. והן היום  

ר פאס וכו' הגידו לי בני העיר כי כל  בבואי פה עי 
החצרים כמעט אית ביהו נחשים ועקרבים, והנחשים  
דרים   ונחש  ואדם  הזיק אדם מעולם,  לא  מימיהם 
בכפיפה אחת. גם לא זכרו אדם מעולם שמת מחמת  
מחיא   עקרב  אבל  נחש  הכיש  שלא  ואצ"ל  ארס, 
ומחיא ומעשים בכל יום וכו'. וסיים: ושאלתי זקן  

ל וכו' ברם להא מילתא דאמרינן בש"ס  אחד כאן וא" 
להחמיר במים המגולים שלא יתנם לפני בהמתו ולא  

ורגליו וכדומה, אין להחמיר,    ירחוץ בהם פניו ידיו 
 כי לא שמענו מעולם שאירע תקלה ברחיצת המים  

 עכת"ד.   . וכו'   המגולים אפי' בהולכי דרכים ומדברות  

ברכה  ומרן   שיורי  בספרו  סק"ג) החיד"א   הביא    (שם 
בארץ  ר דב    נהגו  וכן  והוסיף  הנ"ל,  הפר"ח  י 

במים   רחיצה  לעניין  מיהו  עכ"ל.  לישמר.  ישראל 
שאין  וז"ל:    (בסק"ד) כתב שם   עתה  להקל  יש  מיהו 

מגולים  במים  ידיו  לרחוץ  כ"כ,  ושמעתי  מצויין   .
ז"ל   עטר  בן  כמהר"ח  ח"ק  המופלא  הרב  שכ"כ 

ש בזה בספרו חסדי אבות  " תואר. וראה מ בספר פרי  
אהא דאמרו   (פ"ה מ"ה) ובראשי אבות על פרקי אבות  

 ולא הזיק נחש בירושלים, דהיינו אף לאחר החרבן.  
 ע"ש.   

 כתב    (ש"ש פר' פנחס ס"ט) הגרי"ח בספרו בן איש חי  גם  
וז"ל: ואע"ג דמרן ז"ל כתב אין לחוש בזמן הזה,    

דגם   האחרונים  כתבו  בינינו,  מצויים  נחשים  דאין 
בזמן הזה צריך ליזהר, וכן כתב הגאון חיד"א ז"ל,  
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 רכט 

אדם   כל  ולכן  בזה.  להשמר  ישראל  בארץ  דנהגו 
יזהיר בני ביתו לכסות פי הכדים של מים בבגד, וכן  

,  ם מגולין מיהו מותר בזמן הזה לרחוץ במי החבית,  
ועיין שיורי ברכה. עכ"ל. ובספר ארץ חיים סתהון  

  ח"ב   כתב בשם הרב שם חדש על ספר יראים   (יו"ד שם) 
לב:)  ידיו  ,  (דף  פניו  לרחוץ  בירושלים  נוהגים  כן  כי 

 וכו'. ע"ש. וכן כתב בספר פת    ורגליו במים מגולים 
 . (סי' א סעיף לג) לחם    

   אות ב דף יח ע"ב)   (דיני נט"י שחרית בספר שלמי צבור  וראיתי  
שכתב וז"ל: לשאול הגיעו קצת יחידים, אם    

נט"י   לענין  מגולים  מים  על  להקפיד  מקום  יש 
הפוסלים   מהדברים  דאינו  להם,  והשבתי  שחרית. 

שחרית.   לא  לנט"י  נחשים,  דשכיחי  במקום  ואפי' 
. אך את זאת חזיתי בי"ד  אסרום אלא לשתיה בלבד 

, כתב שם בבאר הטיב הנדפס  [צ"ל: קט"ז]   סי' קטו 
כתב  ז"ל,    מחדש  שעפטול  מהר"ר  הגאון  בשם 
לא ירחץ ידים שחרית במים מגולים ק"ו  שכתב ז"ל:  

. ע"כ.  הדחת פיו, כי אם במים מכוסים כל הלילה 
שם   בהגהותיו  חיון  ומהר"א  צבור.  השלמי  עכ"ל 
כתב וז"ל: א"ה: וכ"נ משמע מתוך דברי הרב כנה"ג  

בכוונת נטילת  (   שהביא בשם סדר היום   ) או"ח סי' ד הגה"ט ( 

וז"ל: כל ישראל יר"ש ובעל נפש, צריך שיזמין    ) דים י 
אצל מראשותיו שני כלים אחד מלא מים ואחד ריקן,  
ברוך   המלא  ונקי,  מכוסה  בריקן  המלא  את  ויתן 
 והריקן ארור. ואם יהיה שבור ומאוס טוב ויפה כו'.  

 עכ"ל.   

נמצאים  ודברי   הנ"ל,  הש"צ  שהביא  היטב   הבאר 
שכתב    (סי' קטז סק"ו) בבאה"ט למהר"י טיקטין    

שעפטל   ר'  מוה"ר  בצוואת  כתוב  יש  ( וז"ל:  שבסו"ס 

: לא ירחץ ידים שחרית  ) נוחלין ריש פרק טו אזהרה מן הסכנה 
במים מגולים, ק"ו בהדחת פיו, כי אם במים מכוסים  
כל הלילה. עכ"ל. והנה, דברי הרב יש נוחלין, הינם  

תלמידיו, וכפי שכותב  דברי צוואה שכתב לבניו ול 
בתחלת דבריו שם: השמרו לכם ושמרו את נפשכם  
מאד מכל סכנה, ואפילו בספק סכנה דחמירא סכנתא  

וכו'.   מגולים  ואל תרחצו שחרית במים  מאיסורא. 
 עכ"ל. ושם האריך והרחיב להם בדברים האסורים  

 משום סכנה, והזהירם על כך.   

האחרונים,  ודברי   מספרי  בכמה  הובאו   הבה"ט 
  (סי' ד ס"ב) ובכללם בארצות החיים להמלבי"ם    

שלא   לזהר  יש  נחשים,  דשכיחי  דבמקום  שכתב, 
לארץ   ובמאיר  מגולים.  במים  יז) לרחוץ  ציין    (ס"ק 

לדברי הבאה"ט הנ"ל, ושכן משמע מדברי סדה"י  
העתיק    (סי' ד סק"ז) הביאו הכנה"ג. עכת"ד. והשע"ת  
אך במדינתינו לא  לשון השלמי צבור  והג"ה. וסיים:  

 קפדי אגלויא כלל ואפי' להדחת פיו וכ"ש לנטילת  
 . (יו"ד שם  ס"ק ו) . עכ"ל. והו"ד גם בפתחי תשובה  ידים  

 ש הש"צ  " כתב להעיר עמ   י' א) (ס חיים מדבר  ובספר 
ד    לא  הנ"ל  נחשים,  דשכיחי  במקום  אפי' 

בלבד  לשתיה  אלא  . ע"כ. דדבריו תמוהים,  אסרום 
מפורש להדיא בברייתא, דאפי'    (ל ע"ב) דהא במס' ע"ז  

וכ' רש"י   ידיו אסור.  הטעם    (בד"ה לא ישפכם) לרחוץ 
ונוקב   בין קשרי אצבעותיו  משום דהארס מעכבת 
הבשר. ע"ש. אלא דבנ"ד יש להקל, משום דכתב  

, דאפי' בשתיה מותר דלא  (סי' קט"ז ס"א) הש"ע יו"ד  
שכיחי נחשים, וא"כ כ"ש שמותר ליטול אף לאוכל  

,  (בסי' קס) ושפיר עלתה לו נטילה. הלכך לא כתבו מרן  
 תי בספר תנאי  ודוק. וכן מצא   . ש ביו"ד " דסמך עמ 

 בהלכות נט"י. עכ"ל.   

ס"ה) הלבוש  וז"ל   קס  לא  (סי'  האידנא  מגולין,  מים   : 
 חיישי' להו אפי' לשתיה. ק"ו שכשרים לנטילה.   

לאלפים  ובספר   י) חסד  סעיף  ד  טוב    (סי'  וז"ל:   כתב 
במים     שחרית  ידים  ירחץ  שלא  ליזהר 

מגולים, ושל שכן הדחת פיו, כי אם במים מכוסים  
כל הלילה. עכ"ל. ובהגהות בנו שם, העתיק לשון  

מים מגולים אסור    שכ' וז"ל:   (ס"ק י) הרב כסא אליהו  
לרחוץ מהם משום סכנה, ובפרט פה עה"ק ירושלים  

, ופוק חזי מאן גברא רבא קא סהיד על האי  תוב"ב 
א, הוא הרב פר"ח בחלק יו"ד בסי' קי"ו, שכתב  מלת 

נמצאים נחשים   בפירוש, דפה עה"ק ירושלים הם 
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 רל 

לא ישפכם לרשות   וכתב דמים שנתגלו  ועקרבים, 
הרבים, ולא ירבץ בהם את המים, ולא יגבל בהם את  

ולא ירחץ בהם פניו ידיו ורגליו ואפילו גב  הטיט,  
חלקים  שהם  הרגל  וגב  לא  היד  ישקה מהם  ולא   ,

בהמתו ולא לבהמת חבירו בין טהורה בין טמאה,  ל 
המים   ושיעור  שלו.  לחתול  אותם  משקה  אבל 
שיאסרו אם נתגלו, כדי שיהיה הסם ניכר בהם ומזיק,  
אבל אם היו מרובים כדי שתאבד בהם המרה, הרי  
אלו מותרין וכן הדין בשאר משקין, אלו דבריו ז"ל  

וסיים  .  [הכסא אליהו] יע"ש, ושומר נפשו ירחק. עכ"ל  
 בן החס"ל, שכן כתב בספר בתי כנסיות סי ק"ס דלא  

 כהרב שלמי צבור. ע"כ.   

 (פר' תולדות  מדברי הגרי"ח בספרו עוד יוסף חי  ברם,  

נראה שרוח אחרת היתה עמו ממה שכתב    ס"ב)   
בספרו בן איש חי, וז"ל: טוב שיהיו המים שנוטל  
בהם מכוסים, והעתיק דברי הש"צ הנ"ל והחס"ל.  
שבזה"ז   בבא"ח,  למש"כ  סותרים  דבריו  ולכאורה 
זיע"א   אאמו"ר  ומרן  מגולים.  במים  לרחוץ  מותר 
בזה"ז   וז"ל:  הנ"ל  חי  יוסף  העוד  בגליון  כתב 

(סי' קטז  , א"צ לחוש, כדעת מרן יו"ד  שהיישוב גדול 

 וראה  ].  ) סי' ז הע' ט ( [והובא בגליון היבי"א הנד"מ ח"ז .  ס"א) 
 . (או"ח סי' ד סעיף פז ובהע') מש"כ בילקו"י    

 דיש מקום לחלק בין נטילת ידים ורחיצת  והנראה,  
פיו במים מגולין, דבהכי אסרו איסר הני    

אשלי רברבי ובפרט במקום דשכיחי נחשים, לבין  
רחיצת הגוף, דבהכי התירו הפוסקים הנ"ל. ובס"ד  

שכתב וז"ל:    (סדר ברכות סי' קלב) מצאתי בספר שבה"ל 
ומים מגולין, שרו לנטילת ידים, אבל איכא למיחש  

מי  מפני הסכנה. ע"כ. הרי ששפתיו ברור מללו, ד 
שאין לו מים לנט"י, כי אם מים מגולין, מותר ליטול  
ונפ"מ   הסכנה.  מפני  בכך  לחוש  יש  אולם   בהם, 

 שיזהר לבל ישתה מהם.   

ידים,  והנה,   נטילת  לגבי  דווקא  הינו  האמור   כל 
לדברי     ולחוש  להחמיר  מקום  יש  דבהכי 

ועקרבים.   נחשים  דאיכא  היכא  הנ"ל  הפוסקים 
(ודע, כי יש מן האחרונים  וכאזהרת היש נוחלין לתלמידיו.  

שהעתיקו דברי הבאה"ט ולא ראו את שורש הדברים בספר יש נוחלין  
אילו היו יודעים שאין זה מעיקר הדין  שהם דברי צוואה לתלמידיו. ושמא  

. מיהו בבריכות המצויות  אלא דברי צוואה לא היו חוששין) 
כי לא  כיום, אין חוששין לכך וכדברי הפרי תואר, " 

המים   ברחיצת  תקלה  שאירע  מעולם  שמענו 
ומדברות  דרכים  בהולכי  אפי'  וכדברי  המגולים   ,"

 הבא"ח והארץ חיים סתהון. ובפרט בבריכות נקיות  
 שמבחינים בצלילות וזכות המים.   

 בברכת תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.  ואסיים  
 אמן.   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 

 
    קכג סימן      

 איפור קבוע לנשים 
 /פ"ב 611-2יט טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

 מב"ת   רעות ציפורה לכבוד הגברת הנכבדה מרת  
 שלום רב, 

איפור  השאלה  לעניין   לעשות  לאשה  מותר   אם 
שמחזיק     מאד  בהירות  שהן  בגבות  קבוע 

קעקע,   בזה חשש משום כתובת  יש   כשנה, האם 
 והדין לגבי חציצה.   

 (סעיף ח עמ'  בספר טהרת הבית ח"ג דיני חציצה הנה  

קבוע    כט)    איפור  שעשתה  שאשה  מבואר, 
שנים   ומתקיים  עומד  שהאיפור  עיניה,  סביבות 

 יוסף          סימן קכב             בית
 

 יוסף                      בית
 

 רלא 

כלל,   לטבילה  חציצה  משום  כאן  אין   רבות, 
 והעושה כן לכתחלה אין למחות בהן.   

 שם דן בדין כתובת קעקע, שדעת הרי"ף  ובהערה  
(מכות  והרא"ש שהלכה כר' שמעון, דאמר    

שאינו חייב עד שיכתוב שם ע"ז, וכ"כ בספר    כא.) 
יו"ד   אליהו  סק"א) כסא  קפ  הרי"ף    , (סי'  שמדברי 

והרא"ש נראה שפוסקים כר"ש, ותימה על הטור  
ואף ששאר הראשונים    . שכתב היפך אביו הרא"ש 

ש  כיון  כרבנן,  הוראה  פסקו  עמודי  ב  לפנינו  יש 
דס"ל כר"ש מידי ספיקא לא נפקא, וע"ש שהאריך  
בכל זה, ולבסוף הביא דעת רש"י בפרשת קדושים  

כתב כתובת קעקע כתב השקוע שאינו נמחק    כח)   , (יט 
, וכ"כ האור זרוע  (גיטין כ':) לעולם, וכן הוא ברש"י  

וכ"כ    , (עמ' רמב) , והארחות חיים ח"ב  (סי' תשטז) ח"א  
(סי'  הכל בו, וכ"כ רבינו הלל, וכ"כ בספר החינוך  

וכיון    , רנג)  וכו',  לעולם  נמחק  שאינו  כתב  שהוא 
דאיכא תרתי לטיבותא, שאינו לעולם ומחזיק רק  
כמה שנים, וגם אין בו צורת אותיות, הו"ל תרתי  
דרבנן, ולדעת הרי"ף והרא"ש הלכה כר"ש שדוקא  

אלא   ליכא  הלא"ה  ע"ז,  לשם  כותב  איסורא  אם 
א"כ י"ל שאף לכתחלה    , דרבנן, והו"ל תלתא דרבנן 

יש להתיר, ולכן מי שיש בפניו כעין צלקת והוא  
בצבע   הקבוע  האיפור  ועושה  ממנה,  ונכלם  בוש 
יש   כ"כ  נראית  תהיה   העור, באופן שהצלקת לא 

 

  (שבת נ:) להקל, שגדול כבוד הבריות, וכמ"ש התוס'  
שאם אין לו צער, אלא שמתבייש ללכת כך, אין  

ע"ש. וכן העלה להקל    . לך צער גדול מזה ומותר 
. וכל זה אם  (סי' מד מ"ה) בשו"ת שרגא המאיר ח"ח  

והאשה   שבהיות  קרחות,  או  דלקות  לה  יש 
וכן   לה,  להקל  יש  לה,  שיש  בקרחות  מתביישת 
העלה הרה"ג רבי עזרא בצרי שלי' במאמרו בקובץ  

י   כרך  באשה שאין לה שערות  (עמ' רפב) תחומין   ,
בגבות עיניה והיא מתביישת מזה, והרופאים רוצים  

ה  לעשות לה איפור בצורה של שערות, ע"י חקיק 
וצבע, שע"פ סברות הפוסקים הנ"ל העלה להתיר,  

חיים   ברכת  כ) ובשו"ת  באיפור    (סי'  להקל  העלה 
ויש לו    , לנשים אף לנוי ויופי ע"פ סברות הפוסקים 

בהלכה  שלי'    . פנים  נבנצאל  אביגדור  הרה"ג  וכן 
מכיון שאין   ויופי,  נוי   צידד להתיר באיפור לשם 

   . כאן צורת אותיות וגם איננו לעולם   

 שאף העושה כן    , מרן זיע"א בטה"ב שם סקנת ומ 
אפי' רק לנוי ויופי יש לה על מה לסמוך,    

אותה  מזניחין  צלקת    . ואין  ולטשטש  ולכסות 
העין  בגבות  צורת שערות  להורות    , ולהשלים  יש 

להקל אף לכתחלה, וה"ה בראש שיש לה קרחות  
 במקום הנראה, ומתביישת בזה, יש להורות להקל  

 לכתחלה. אף    
 יצחק יוסף בברכת התורה,  

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 
 
 

    קכד סימן      
 אודות מכשיר "מקווה ריין" במקוואות 

 /פ"ב 1734-4כ"ג סיון תשפ"ב,  בס"ד,  

 דברי ברכה 

מהספר  ראיתי   דמיא" גליונות  הלכות    "כדא   על 
 וכו',  מקוואות, פעולת הרב היקר והנעלה,    

 שליט"א.   אורן דביר הרה"ג    

מיתקן  ואציגה   בענין  שכתבנו  מה  תשובה   נא 
הנקראת     המקוואות  טיהור  למערכת 
, ומיתקן זה בנוי על מערכת מתוצרת  ריין" - "מקווה 

בביאור  - "פול  במסמכים  העיון  וכפי  פיורטי", 
  (מכשיר מחוץ למי המקוה) מערכת זו, ראיתי שיש מתקן  

יוצא   הנקי  והאויר  אותו  ומטהר  אויר  שואב 

 יוסף          סימן קכג            בית
 



 יוסף                      בית
 

 רס  

שהחזו"א לא כיון לאמת באיזה הלכה, ומורים בכל  
מכל אך ורק כדעת החזו"א, וגם כאשר יש להם  
דעתו   מפני  דעתם  מבטלים  דבריו,  על   קושיות 

 הגדולה. ומורים כן להלכה למעשה.   

 כתב, שיתכן לומר,    [דעת יהודה בהקדמה] הנז'  ובס'  
 מימות הגר"א ועד ימינו לא היה גדול בתורה    

 כמו החזו"א, בהיקף הנרחב של ידיעת התורה.   

 שכל זה ראוי לנו לומר על מרן רשכבה"ג  והאמת 
כולה,     התורה  ידיעת  את  שהקיף  זיע"א, 

רבבות דברי הפוסקים של כל גדולי הדורות, שלמד  
 אותם וידע את דבריהם, ומתוך דבריהם הכריע את  

 ההלכה הברורה.   

 יצחק יוסף הכותב וחותם לכבוד עמלי התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 

 
 

    קל סימן      
 קבלת הוראות    - גדולת ה"בן איש חי" ושיטתו   

 מרן השלחן ערוך  
הנעלה,  הנני   האברך  את  רבי    וכו' לברך   כה"ר 

כהן     הערות  אריאל  מקורות,  שכתב   נר"ו, 
   וביאורים על ספר "בן איש חי".   

ח"ג בכללי קבלת    הארכנו וכבר   יצחק  עין   בספר 
דגם יוצאי בבל צריכים    (בעמ' ר) הוראות מרן    

ערוך   השלחן  מרן  כדעת  הליכותיהם  בכל  לנהוג 
שרבינו   הלכות  באותם  ואף  הוראותיו,  שקיבלנו 
יוסף חיים בעל ה"בן איש חי" נטה קו מדעתו של  
מרן, על יוצאי עיראק כאן בארץ ישראל לנהוג בכל  
הדינים כדעת השלחן ערוך, ואפילו באיסור תורה  

(מלבד  כן באיסור דרבנן.  נקטינן כדעת מרן, וכל ש 

אותם המנהגים שכל הספרדים נהגו בהם גם בארץ ישראל נגד דעת מרן,  

כגון בענין הכפרות בערב יום הכפורים, והנחת תפילין בשחרית של  

. ואף רבינו יוסף חיים זיע"א כתב  תשעה באב, וכדומה) 
בכמה מקומות בספריו, שהספרדים קבלו עליהם  

פילו במקום שמאה  הוראות מרן השלחן ערוך, א 
אחרונים חולקים עליו. ומה שמצינו בכמה מקומות  
שהבא"ח חלק על מרן, היינו מפני שהרב ע"ה היה  

(ולכן החמיר בבורר במין אחד, ובהלכות  בגדר חסדיאן מיליה  

. ואפשר שלא הורה כן אלא בבגדאד,  טהרת המשפחה) 
דמרן   אתרא  ישראל,  בארץ  היה  שאילו   ואפשר 

 היה מורה נגד מרן.  השלחן ערוך, לא    

 נו גאון  י בהיות וידוע שבהלכות נדה וטבילה רב והנה  
השלחן     מרן  על  חלק  זיע"א  הגרי"ח  עוזינו 

ערוך בהרבה פרטים, ויש לעמוד בזה, דלכאורה הרי 
מקומות  בכמה  כתב  גופיה  איהו  הגרי"ח   רבינו 

 בספריו שקיבלנו הוראות מרן.    
 שכתב,   (יורה דעה סימן ז) בשו"ת רב פעלים ח"ב  וע'  
השלחן     על  חולקים  אחרונים  מאה  שאפילו 

ערוך, אין אנו שומעים להם, כי אנו מחוייבים ללכת  
אחרי הוראות מרן מכח הקבלה שקיבלנו. וכן כתב 
עוד באורח חיים סימן טז, ובחלק חו"מ סימן ג, וכן  

ם, וכן בסימן כה, סימן כב ד"ה אמנ   ורח חיים(א כתב עוד בח"א  

 (יורה דעה , וכן בח"ג  ד"ה ברם בנידון)   ' וכן ביורה דעה סימן מ 

 . ואם כן צ"ב למה בכל זאת חלק על מרן.  סימן יח)   
  -מצינו ד חלקים בשיטת הבן איש חי, הא'  והנה  

במנהג שנהגו    - דברים שכתב על פי הסוד. הב'    
חלק על מרן    - בו בבגדאד נגר דעת מרן הש"ע. הג'  

בדברים   -בשל הכלל הידוע ספק ברכות להקל. הד'  
שחלק על מרן הש"ע להחמיר וכן להקל, ובזה צ"ב 

זיע"א.   הגרי"ח  של  ושיטתו  היה  ודבר לדרכו  זה 
ובריש טהרת זיע"א,  גם בעיני מרן אאמו"ר   קשה 

כתב, שהבן איש חי היה חסידא קדישא, ח"א  הבית  
בקדושה  התורה  בעסק  מתבודד  היה  ימיו  שכל 

 יוסף          סימן קכט             בית
 

 יוסף          סימן קל             בית
 

 רסא 

מילי.  חסדאין  וממילא  לא    ובטהרה,  הדבר  אולם 
נגד  היקל  שהגרי"ח  שמצינו  למקומות  מזור  יגהה 
הדס   לגבי  להלן  נבאר  כאשר  ערוך,  השלחן  מרן 
בעוד   וכן  הכשיר.  והגרי"ח  פוסל  שמרן   שוטה 

 להלן. מקומות, כד   
 כתב  (של הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל)בספר דרכי טהרה גם 
את כל ההלכות לפי הבן איש חי, שלא כדעת   

השלחן ערוך, ובאיזה מקומות כתב גם שלא כדעת 
[כפי שאמר לי בזמנו מרן אאמו"ר זיע"א], הבן איש חי  

וראה להלן במכתבי הלכה, מכתב יא, שהבאנו כמה  
שאחר  הנ"ל,  שבספר  בהלכות  דוגמאות  עשרות 
המחילה הרבה מכבוד הרב ע"ה, אין לסמוך עליהם  
הרבים   המקורות  את  רואה  היה  ואילו  למעשה. 
וביביע אומר היה חוזר בו   שהובאו בטהרת הבית 
אחר   מי שמחפש  לכל  כראוי  לחומרא,  או  לקולא 

(אלול וימים וע' בספר ולעבדך באמת  האמת באמת.  

שהביא בשם הגרי"ש אלישיב שנשאל,   נוראים עמ' רמה) 
האם לנהוג כפסקי המשנה ברורה או כפסקי החיי  
ברורה,  המשנה  כפסקי  לנהוג  שיש  והשיב,  אדם, 
לא  אדם  שהחיי  רבים,  פוסקים  ראה  והוא  בהיות 
ראה, ולכן צריך לנהוג כהמשנה ברורה. עכ"ד. וא"כ 

 חס לפסקי הטהרת הבית לגבי שאר ספרים כ"ש בי 
 שבזמנינו.   

והכל    ויש תורה,  של  כדרכה  הוא  שכ"ז   להקדים 
קדושתו    את  ומעריצים  מוקירים  מעריכים 

וגדלותו של רבינו הגרי"ח, שהיה מגדולי הדורות  
מקודש   אחריו  אומרים  והכל  ורב,  עצום  שלנו, 
מקודש, דרשותיו ושיעוריו היו לשם דבר בבגדאד, 
מנה   ממנו  שואב  חי  איש  בן  בספרו  שלומד  ומי 

טהורה. וכל מה שאנו כותבים כאן    ש " יר גדושה של  
רק לבא  יעזרנו על  זה  וה'   ר שיטתו בעניני הלכה. 

 דבר כבוד שמו לכוין לאמת.   

 נטה מפסקי    א"ח מקומות שרבינו הב 
 תפלין ותפלה   ' בהל "ע  מרן הש   
 בבן איש חי פסק, דמי שחלץ התפילין מחמת א.  
יחזור    לא  הכסא,  לבית  להכנס  צריך  שהיה 

שחשש  מחמת  להניחן,  כשחוזר  עליהם  ויברך 
(עמ'   המג"א. אולם בהליכות עולם ח"א לספיקו של  

ד)  שפסק   כ,  הרדב"ז  כדעת  לברך  שצריך   כתב, 
 כמרן. וכ"כ עוד אחרונים.  

 בבן איש חי כתב, שאיטר יד יניח אחר התפלה ב.  
וחשש    ברכה.  בלי  אדם,  כל  בשמאל  תפילין 

לשי' מהר"י צמח. אולם זה נגד דעת מרן, וכמו 
ח"א עולם  בהליכות  ב   שנתבאר  כח,  שמרן   , ) (עמ' 

 השלחן ערוך לא חשש למהר"י צמח, ובאיטר יד 
 גמור לא צריך להניח תפילין גם ביד השניה.  
לרצון ג.   יהיו  אמירת  שאחר  כתב,  חי  איש   בבן 

הראשונה, רשאי לענות אמן דברכות. וזה נגד   
(עמ'   דעת מרן, וכמו שביאר בהליכות עולם ח"א 

שבאלהי נצור שמדיוק לשון השלחן ערוך  ,  קלט, ט) 
מבואר   עונה  וברכותיה,  לק"ש  שמפסיק   כדרך 

 שאינו עונה אמן דברכות.  
  (סימן נא ס"ב)  בענין מה שכתב מרן בשלחן ערוך ד.  

החזן,    שיסיים  קודם  שאמר  ברוך  סיים  שאם 
שיתחיל  צריך  שאין  ומשמע  אמן.  אחריו  עונה 

 (פרשת ויגש אות ח)  מזמור לתודה, ואילו בבן איש חי 
כתב, שאם סיים ברוך שאמר קודם החזן, יזדרז 
ברכת  על  אמן  ויענה  לתודה  מזמור  תיכף  לומר 
 החזן. ע"כ. וראה בילקוט יוסף על הלכות פסוקי 

 .(עמוד עה)   ובהליכות עולם חלק א ,  (סימן נא)   דזמרה   

  (פרשת ויגש אות ט)  ועוד במה שכתב בבן איש חי ה.  
אמן     עונה  שאמר  ברוך  ברכת  יהא שבאמצע 

שמיה רבה עד בעלמא, וזה נגד דעת הבית יוסף, 
יוסף נו)   שבבית  יתברך.   (סימן  עד  שעונה  מבואר 

הנז'   יוסף  בילקוט  נו) וראה  יביע (סימן  ובשו"ת   ,
א   חלק  ה)אומר  סימן  חיים  ו   (אורח  ח)   וחלק   , (סימן 

 . ע"ש.(עמוד עו)   ובהליכות עולם חלק א   

 לענין המפסיק בתפלתו ושהה כדי לגמור את ו.  
חי    איש  שבבן  ה)   כולה,  כתב,   (פרשת משפטים אות 

כדי  ושהה  אונס  מחמת  בתפלה  הפסיק  שאם 
לגמור את כולה חוזר לראש. וזה נגד דעת מרן, 

דבין אם שהה   (סימן קד ס"ה)   שדעת מרן בשלחן ערוך



 יוסף                      בית
 

 רפה 

שני גופים נפרדים, ואף שנקטינן להחמיר בגירותה של  
  האם מכח ספק, מ"מ בתבשיל שנתבשל דהוי גוף שני
בעין   שכתבנו  וכמו  לקולא,  דרבנן  ספק  דהוי  שרינן, 

, ואין לומר שעצם  (כללי ההוראה ע' קפט אות מט)יצחק ח"ב  
האם,   של  בכשרותה  אחד  בגוף  נידון  הינו   הבישול 

 .וכמ"ש בשו"ת יחוה דעת ח"ז סי' קלח, ודו"ק]   

הגירות של  אך   לנו צד שמא  כיון שיש   מאידך 
ר לה לעשות  האם נעשה כדין, אין להקל לומ  

מלאכות בשבת, כי שמא דין יהודיה יש לה שהיא 
חייבת בכל המצוות, ולא רק במלאכות האסורות 
 מהתורה יש לאסור אלא אף במלאכות מדרבנן  

   

 יש להחמיר, שלא תבוא לאיסור תורה.
הגיור שעבר    האמור:מן   בדין   בנידון שאלתכם 

הבן לחומרא מחמת ספק הגיור שעשתה אמו,    
יש להורות להקל בבישוליה מצד בישולי גויים, 
נעשה  הגיור  ואם  המגייר  מי  לנו  שיתברר  עד 
מלאכות   לעשות  לה  לומר  להקל  ואין  כהוגן. 
לעשות.   בשבת  לנכרי  לומר  שמותר  המותרות 

 ים מדוייקים רטפוכדאי לברר אצל רבני מכסיקו  
 ולא להשאר בספק.  

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 
 

    קלז סימן      
אם צריך לנהוג קדושה בכתב דפוס של ימינו, ואם מותר  

 להכניס לבית הכסא אריזות של מוצרים שכתובות בהם אותיות 
 /פ"ב 628-2כב טבת תשפ"ב,  בס"ד,  

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה,  
 נ"י   אליהו מימון ה"ה  

 שלום רב, 

 ששאל, כתב דפוס שבימינו שהוא דומה לכתב  מה  
והאם     קדושה,  בו  לנהוג  צריך  האם  אשורי, 

של   עטיפות  דין  ומה  לאשפה,  להשליכו  מותר 
 אריזות שיש בהם כיתוב האם מותר להכניסם לבית  

 הכסא.   
 בספרי קודש הנדפסים בדפוס שלנו, י"ל שאין  הנה  
להכניסם     מותר  ויהיה  כך,  כל  קדושה  בהם 

לבית הכסא אם מונחים בתוך כיס בגדו. והן אמת  
בנימין  שבשו"  משאת  צט) ת  על    (סי'  שאלת  כתב, 

בין   לחלק  שאין  נראה  הנדפסים,  ספרים  קדושת 
הנדפסים   ספרים  ובין  בכתיבה,  הנכתבים  ספרים 
בדפוס, וכל הקדושה שיש לספרים הנכתבים יש גם  
לי   ומה  בכתיבה  לי  דמה  הנדפסים,  לספרים  כן 

בחקיקה. ועיין בתשובת רבי מנחם עזריה מפאנו  
כתב, לפי    (יו"ד סי' רעא סק"ח) וגם הט"ז    . ע"כ. (סי' צג) 

ששמעתי אומרים שאין בספרים הנדפסים קדושה  
כמו הנכתבים בכתב, נראה לי שאין חילוק בזה,  
ואפילו אם נאמר דהוה חקיקה, מכל מקום הוא כמו  
כתב, דהא גם גבי גט אשה כשר בחקיקה, כמ"ש  

, דאף על גב דכתיב וכתב ולא  ) סי' קכה ( באבן העזר  
עגלה   דבפרק  ברורה,  ראיה  לי  נראה  ועוד  חקק. 

אין    ב)   , (מח ערופה   וחושן,  אבנים הללו של אפוד 
כותבים אותם בדיו, שנאמר פיתוחי חותם. ומשמע  
שנאמר,   באיזמל,  עליהן  מסרטין  ואין  חקיקה. 
במלואתם שיהיו שלימות, שלא יחסרו מהם כלום.  

ומראה להם שמיר מבחוץ    אלא כותב עליהם בדיו 
על פני הדיו בחריץ האות והן נבקעות מאליהן. ואם  
איתא דמעשה הדפוס הוה חקיקה, קשה מנא לן  
שהיה על ידי שמיר, שהוא דבר שאינו מצוי, ולימא  
ונמצא   ובדיו כדפוס שלנו,  ידי הדפוס  על  שהיה 
הוא   ברור  אלא  חותם.  פתוחי  מתקיים  שפיר 

 יוסף          סימן קלו            בית
 

 יוסף                      בית
 

 רפו 

מ  ולא חקיקה  דמעשה הדפוס מיקרי כתיבה  מש. 
ז"ל   בנימין  למהר"ר  בתשו'  ראיתי  ושוב  כלל. 
ככתב   קודש  הוא  הדפוס  שמעשה  כן  גם  שכתב 
רגיל, דגם חקיקה היא קודש. והביא ראיה גם כן  
הוה   כי  לזה,  צריכים  אין  לפע"ד  אבל  מאפוד, 
כתיבה ממש, דמה לי שדוחק את העט על הנייר  
ואידי   אידי  עופרת,  של  האותיות  על  הנייר  או 

שאין  כ  בודאי  גט  לענין  מקום  ומכל  היא.  תיבה 
אבל   לחקיקה.  דומה  שקצת  כיון  בדפוס,  לעשות 
לענין קדושת הספרים, כל המיקל עתיד ליתן את  
הדין. ע"כ. וכיוצא בזה דנו הפוסקים לענין חותמת  

ע סי' קכה  " (אה אי הוי ככתיבה, כי הנה ז"ל מרן בש"ע  

ל טס  : חקק גט על הלוח או על האבן או ע סעיף ד) 
של מתכת, אם חפר יריכי האותיות כשר וכו'. אבל  
אם הכה על פני הטס בחותם עד שנמצאו האותיות  
ע"כ.   גט.  אינו  זהב,  דינר  שעושין  כדרך  בולטות 

שאם ניתן גט שנדפס    (סק"ג) וכתב בבית שמואל שם  
נראה לכאורה דכשר בדיעבד, דהוי כתב ממש. וכן  

. ועיין  "ל) (הנ כתב בתשובת רבי מנחם עזריה מפאנו  
ובט"ז   מ"ב,  רעא ( בתשובת  בפרי  ) סי'  וע"ש  ע"כ.   .

חדש שכתב, ויש לדקדק בענין הדפוס אי מיקרי  
כתיבה או לא, ומסתברא ודאי דהוי כתיבה, דמי  
גרע מחקיקה ורשימה דהוו כתיבה. והכי קיימא לן  
לענין שבת דרושם הוי תולדה דכותב ומיחייב וכו',  

מפאנו   הרמ"ע  בתשובת  צג) (ס ומצאתי  שנשאל    י' 
ע"ז, והשיב, דישראל הבקי לשמה יעשנו בדפוס  
שהוא   דבר  ובכל  בדיו,  הספר  על  היטב  ויקבענו 
רושם אפי' לכתחלה, והעדים גם הם כל אחד רשאי  
לחתום שמו על ידי עצמו באופן זה אף לכתחלה.  
ויש מי שפסל אפי' בדיעבד, ואמר שהנייר הנכבש  

אין ממש  בחזקה בשעת ההדפסה כחקיקה דמי. אך  
בדברים הללו, כי אפי' היו האותיות חקוקות הוי  
הכתיבה   עיקר  שבדפוס  וכ"ש  וכשר,  יריכות  חק 
היא בדיו, ואין האומנין כובשים את הקלף במכבש  
שלהם, אלא כדי שתצוייר האות בדיו היטב ולא  

ממנה בלתי מושחרת. זהו תורף דבריו.  ישאר חלק  
מב וצט נשאל ג"כ אם    סי' ודברים אמתיים הם. וב 

דין קדושת   יש להם  הנדפסים בדפוס אם  ספרים 
ספרי קודש כספרים הנכתבים בכתיבה ובקולמוס,  
והשיב, דכל הקדושה שיש לספרים הנכתבים יש  
גם כן לספרים הנדפסים. דמה לי בכתיבה, ומה לי  
בחקיקה. ויפה כתב, ולאו מטעמיה דהוי חקיקה,  

דהוי רשימה   גבי  אלא מטעמא אחרינא  על  בדיו 
נייר דלכו"ע הוי כתיבה. ומ"ש עוד דאיכא למידק  
לכאורה דשאני מלאכת הדפוס שמדפיס כל הדף  
הכתיבה   כדרך  שלא  אחד,  ובכח  אחת  בבת 
שכותבין כל אות ואות בפני עצמה, לא קשיא מידי,  
ציץ   גבי  הראב"ד  משיטת  מיפשטא  מילתא   והך 

 וכו'. וע"ש עוד.   

ק מהרשד"ם  ובשו"ת   סי'  על    פד) (יו"ד  תגר   קרא 
המזלזלים בספרי הדפוס. וכן דעת המגן    

מגדים   והפרי  דע) אברהם,  ד"ה  טו  ס"ק  מש"ז  קנג  ,  (סי' 
ברורה   סק"ד) והמשנה  מ  רב  (סי'  בשו"ת  כתב  וכן   .
ב   חלק  כד) פעלים  כתיבה    (סי'  כמו  הוא  שהדפוס 

ממש, ויש לכל ספרי הקודש הנדפסים דין כתיבה  
ת ספרי קודש אף  ממש, ומשום הכי יש מצוה לקנו 

. וגדולה  טז) - (שם אות יד שהם נדפסים. וכן כתב בכה"ח  
בשם    ) 266(כללים מערכת ד עמוד  מזו כתב בשדי חמד  

ח"א   יעקב  שבות  טו) שו"ת  בספרים    , (סי'  שאף 
והביא   יש בהם קדושה.  ידי עכו"ם   הנדפסים על 

 שם שיש חולקים על סברא זו. וע"ש עוד.   

 זה בספרי קודש, אך כתב עברי שיש בו דברי  וכל 
חול, מותר להכניסם לבית הכסא, ועיין בספר    

אם   (סי' ג סעיף יג) ילקוט יוסף דיני הנהגת בית הכסא 
מותר להכנס לבית הכסא עם ספר שנדפס באותיות  
בו   שאין  בספר  שבימינו,  הדפוס  ודין   אשוריות, 

 דברי תורה, ע"ש בכל ההערה.   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 

 
 

 יוסף          סימן קלז             בית
 



 יוסף                      בית
 

 רפו 

מ  ולא חקיקה  דמעשה הדפוס מיקרי כתיבה  מש. 
ז"ל   בנימין  למהר"ר  בתשו'  ראיתי  ושוב  כלל. 
ככתב   קודש  הוא  הדפוס  שמעשה  כן  גם  שכתב 
רגיל, דגם חקיקה היא קודש. והביא ראיה גם כן  
הוה   כי  לזה,  צריכים  אין  לפע"ד  אבל  מאפוד, 
כתיבה ממש, דמה לי שדוחק את העט על הנייר  
ואידי   אידי  עופרת,  של  האותיות  על  הנייר  או 

שאין  כ  בודאי  גט  לענין  מקום  ומכל  היא.  תיבה 
אבל   לחקיקה.  דומה  שקצת  כיון  בדפוס,  לעשות 
לענין קדושת הספרים, כל המיקל עתיד ליתן את  
הדין. ע"כ. וכיוצא בזה דנו הפוסקים לענין חותמת  

ע סי' קכה  " (אה אי הוי ככתיבה, כי הנה ז"ל מרן בש"ע  

ל טס  : חקק גט על הלוח או על האבן או ע סעיף ד) 
של מתכת, אם חפר יריכי האותיות כשר וכו'. אבל  
אם הכה על פני הטס בחותם עד שנמצאו האותיות  
ע"כ.   גט.  אינו  זהב,  דינר  שעושין  כדרך  בולטות 

שאם ניתן גט שנדפס    (סק"ג) וכתב בבית שמואל שם  
נראה לכאורה דכשר בדיעבד, דהוי כתב ממש. וכן  

. ועיין  "ל) (הנ כתב בתשובת רבי מנחם עזריה מפאנו  
ובט"ז   מ"ב,  רעא ( בתשובת  בפרי  ) סי'  וע"ש  ע"כ.   .

חדש שכתב, ויש לדקדק בענין הדפוס אי מיקרי  
כתיבה או לא, ומסתברא ודאי דהוי כתיבה, דמי  
גרע מחקיקה ורשימה דהוו כתיבה. והכי קיימא לן  
לענין שבת דרושם הוי תולדה דכותב ומיחייב וכו',  

מפאנו   הרמ"ע  בתשובת  צג) (ס ומצאתי  שנשאל    י' 
ע"ז, והשיב, דישראל הבקי לשמה יעשנו בדפוס  
שהוא   דבר  ובכל  בדיו,  הספר  על  היטב  ויקבענו 
רושם אפי' לכתחלה, והעדים גם הם כל אחד רשאי  
לחתום שמו על ידי עצמו באופן זה אף לכתחלה.  
ויש מי שפסל אפי' בדיעבד, ואמר שהנייר הנכבש  

אין ממש  בחזקה בשעת ההדפסה כחקיקה דמי. אך  
בדברים הללו, כי אפי' היו האותיות חקוקות הוי  
הכתיבה   עיקר  שבדפוס  וכ"ש  וכשר,  יריכות  חק 
היא בדיו, ואין האומנין כובשים את הקלף במכבש  
שלהם, אלא כדי שתצוייר האות בדיו היטב ולא  

ממנה בלתי מושחרת. זהו תורף דבריו.  ישאר חלק  
מב וצט נשאל ג"כ אם    סי' ודברים אמתיים הם. וב 

דין קדושת   יש להם  הנדפסים בדפוס אם  ספרים 
ספרי קודש כספרים הנכתבים בכתיבה ובקולמוס,  
והשיב, דכל הקדושה שיש לספרים הנכתבים יש  
גם כן לספרים הנדפסים. דמה לי בכתיבה, ומה לי  
בחקיקה. ויפה כתב, ולאו מטעמיה דהוי חקיקה,  

דהוי רשימה   גבי  אלא מטעמא אחרינא  על  בדיו 
נייר דלכו"ע הוי כתיבה. ומ"ש עוד דאיכא למידק  
לכאורה דשאני מלאכת הדפוס שמדפיס כל הדף  
הכתיבה   כדרך  שלא  אחד,  ובכח  אחת  בבת 
שכותבין כל אות ואות בפני עצמה, לא קשיא מידי,  
ציץ   גבי  הראב"ד  משיטת  מיפשטא  מילתא   והך 

 וכו'. וע"ש עוד.   

ק מהרשד"ם  ובשו"ת   סי'  על    פד) (יו"ד  תגר   קרא 
המזלזלים בספרי הדפוס. וכן דעת המגן    

מגדים   והפרי  דע) אברהם,  ד"ה  טו  ס"ק  מש"ז  קנג  ,  (סי' 
ברורה   סק"ד) והמשנה  מ  רב  (סי'  בשו"ת  כתב  וכן   .
ב   חלק  כד) פעלים  כתיבה    (סי'  כמו  הוא  שהדפוס 

ממש, ויש לכל ספרי הקודש הנדפסים דין כתיבה  
ת ספרי קודש אף  ממש, ומשום הכי יש מצוה לקנו 

. וגדולה  טז) - (שם אות יד שהם נדפסים. וכן כתב בכה"ח  
בשם    ) 266(כללים מערכת ד עמוד  מזו כתב בשדי חמד  

ח"א   יעקב  שבות  טו) שו"ת  בספרים    , (סי'  שאף 
והביא   יש בהם קדושה.  ידי עכו"ם   הנדפסים על 

 שם שיש חולקים על סברא זו. וע"ש עוד.   

 זה בספרי קודש, אך כתב עברי שיש בו דברי  וכל 
חול, מותר להכניסם לבית הכסא, ועיין בספר    

אם   (סי' ג סעיף יג) ילקוט יוסף דיני הנהגת בית הכסא 
מותר להכנס לבית הכסא עם ספר שנדפס באותיות  
בו   שאין  בספר  שבימינו,  הדפוס  ודין   אשוריות, 

 דברי תורה, ע"ש בכל ההערה.   

 יצחק יוסף בברכת התורה,  
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל 
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 שח 

    ה  קמ סימן    
 מינוי גר לראש ישיבה 

 בס"ד, יז סיון תשפ"ב 

 ...   לכבוד 
 שלום וברכה, 

 שאלתכם בדין מינוי גר צדק לראש ישיבה  אודות  
 או לכהן כדיין, או משרת רב.   

חכם  והנני   תלמיד  גר  למנות  אפשר  כי   להשיבו, 
למשרת ראש ישיבה, אם הוא ראוי ומתאים    

תלמוד   מנהל  למשרת  למנותו  יכולים  וכן  לכך, 
תורה, כיון שאין זו שררה, רק תפקיד ללמד תורה,  

מה שיכול לסלק  וכתר תורה מונח לכל ישראל. ו 
התורה שעושה   לצורך  רק  זה  וכדומה,   תלמידים 

 כפי ראות עיניו ושיקול דעתו ולא ענין של שררה.   

 : אין מעמידין מלך  (מלכים א, ד) ז"ל הרמב"ם  והנה  
עד     דורות  כמה  אחר  אפילו  גרים  מקהל 

שתהיה אמו מישראל. ולא למלכות בלבד אלא לכל  
שררות שבישראל, לא שר צבא לא שר חמשים או  
שר עשרה, אפילו ממונה על אמת המים שמחלק  
ממנה לשדות, ואין צריך לומר דיין או נשיא שלא  

ובסה"מ   ע"כ.  מישראל.  אלא  כתב    (ל"ת שסב) יהא 
שאר  "וכן  שנמנה    הרמב"ם,  מותר  אינו  המנויים 

עלינו בעניין מן העניינים, לא מנוי תורה ולא מנוי  
 מלכות, איש שיהיה מקהל גרים עד שתהיה אמו  

 מישראל".   
 לגבי דיינות, שבית    (חו"מ סי' ז ס"א) מפורש בש"ע  וכן  

דין של שלשה, שהיה אחד מהם גר, הרי זה    
אביו   או  אמו  כן  אם  אלא  לישראל,  לדון  פסול 

[וע' בקובץ  .  (סי' רסט סעי' יא) ראל. וכ"פ בש"ע יו"ד  מיש 
שנסתפק בדין מקרב אחיך אם הוא    (ב"ב אות כג)   שעורים 

 לעיכובא, ונפקא מינה ג בדיעבד אם נתמנה למלך, האם  
 .  יש לו דין מלך]   

 שבלא כפיה מותר לדון    (חו"מ סי' ז סק"ד) הסמ"ע  וכתב  
ושכ"כ    (סק"א) אפילו לישראל, וכ"כ הש"ך שם    

הנתיבות   וכ"כ  שם  (סק"א) הב"ח.  התומים  וכ"כ   .

הרא"ש  (אורים סק"א)  מ"ש  והביא  י) ,  סי'  דסנהדרין    (פ"ד 
בסנהדרין   מ"ש  מתיישב  כשרין    (לו:) שבזה  הכל 

לדון דיני מממונות לאתויי גר, דאיירי בלי כפיה.  
ל  לדון  שבאו  ופסול  קרוב  שאף שגם  פניו  וביאר 

מרצונם הוי כקבלוהו ומותר, כאן החידוש ששוב  
בקבלו   דין, משא"כ  גמר  קודם  אפי'  לחזור   א"א 

 קרוב או פסול.   

 האריך לבאר איך נתנו שררת    (הגב"י אות א) ובכנה"ג  
נשיא ואב ב"ד לשמעיה ואבטליון, שלפי    

גרים   היו  מדע  לספר  בהקדמתו  הרמב"ם  דעת 
דוגמא השקוה,    (פ"ה מ"ו) גמורים, וכן משמע בעדיות  

חשיבותם,   לרוב  עליהם  קבלום  שהצבור  והעלה 
  [וכ"כ בספרו שו"ת בעי חיי ובקבלוהו עליהם מותר.  

, שמותר למנות גר פרנס על הציבור אם אין  (חו"מ סי' ב) 
פרנס  ב  שיהיה  מרוצים  שהקהל  דכל  וכפייה,  שררה  זה 

עליהם הרי הוא כקבלוהו עליהם ויכול להיות פרנס במידי  
ושם   וכפיה.  שררה  ד) דליכא  משמעיה    (סי'  ראיה  הביא 

כרחך   ועל  ואב"ד,  לנשיא  ונתמנו  גרים  שהיו  ואבטליון 
כשקבלוהו   מהני  ממלכות  חוץ  שררות  דבשאר  משום 

יו, ואז יכול לדון אפילו במילי  עליהם הקהל ומרוצים במינו 
. וכ"פ בס' מאזנים למשפט שם, ובס'  דשררה וכפיה] 

התוס'   כתבו  וכי"ב  שם.  השלחן  מט:) ערוך    (נדה 
לדון.   כשר  עליהם,  קבלוהו  אם  ממונות   שבדיני 

 . (יבמות פי"ב סי' ב) וכ"כ הרא"ש    

 בתומים שם, שלפי דבריו הכנה"ג צ"ל שאם  וכתב  
על פי שאין רוב  קבלוהו חשובי העדה אף    

הצבור מסכימים הוי כקבלוהו עליהם ויכול לדון,  
דאטו בשמעיה ואבטליון הסכימו רוב ישראל בכל  
אלא   מהנמנע,  זהו  וחו"ל,  ישראל  ארץ  מקומות 
וכנסת   חכמים  וראשי  סנהדרין  והסכימו  הואיל 
ישראל   כל  כקבלוהו  הוה  ההם  בימים   הגדולה 

 עליהם.    
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 שכב 

 

    
    קמז סימן      

 שליט"א ובדיה יוסף  ע   הרב 
 על הש"ס   " עיוני סוגיות , ו" "כ ה   " עין המשפט " מחה"ס  ,  " אהל יוסף " שיבת  י ראש  

 בענין אין מעבירין על המצוות 
 קודם הטלית   בתפילין פגע  

 וז"ל, אחר שלבש    (סי' כה ס"א)תב מרן הש"ע  כא.  
בקודש.     שמעלין  תפלין,  יניח  מצוייץ  טלית 

והמניחין כיס התפלין והטלית לתוך כיס אחת,  
יניחו כיס התפילין למעלה,  צריכין ליזהר שלא 
כדי שלא יפגע בהם תחלה ויצטרך להניחם קודם  

על   יעבור  שלא  כדי  עכ"ל. הטלית    המצוה. 
דלא שייך אין מעבירין אלא וס"ל  פליג,  "א  ובמג

בתוך   כשהם  אך  לפניו,  המונחות  מצוות  בשתי 
הוכיח   אדם  ובנשמת  העברה.  חשיב  לא  התיק 
דלא כהמג"א מרבינו אליהו דאיירי הכא לענין 
משמוש, דצריך למשמש קודם בשל יד משום אין 
מעבירין, אף דשל יד מכוסה בבגדיו, ומוכח דאף 
דחה   הלכה  ובביאור  להעביר.  אסור  במכוסה 
לא  דבמכוסה  היא  המג"א  סברת  דכל  ראייתו, 
על   העברה  חשיב  ולא  לפניו,  שהמצוה  חשיב 
המצוה, אך במשמוש התפילין הרי המצוה לפניו 

[שהרי אפשר  גם כאשר התפילין מכוסים בבגדיו  
מכוסים]  כשהם  גם  בהם  מודה למשמש  ובזה   ,

יח דאפילו אם לא  המג"א. וע"ש עוד שכתב להוכ 
נגע עדיין בתפילין, אלא שלפי הושטת ידו יפגע 
בתפילין קודם, איכא בזה משום אין מעבירין על  
המצוות, דהא בסוגיא דיומא אינו נוגע במזבח,  

 וכמו שיתבאר    אלא פוגע בזה לפי סדר הילוכו.
 להלן.  

 חולק על דברי   )(שער הכונות דרוש באר"י ז"ל הבל א
וס"ל שיש דין לעיכובא להניח   ,מרן הש"ע  

את התפילין רק לאחר שמעוטף בטלית, ודומה 
יד   של  תפילין  קודם  ראש  של  בתפילין  לפגע 
דצריך להעביר על המצוה כדי לקיים את ההנחה  

וכיו האחרונים    "בכסדרן.  לד)  "ב(במשנכתבו   ,ס"ס 
דר בתפילין  פגע  ויניח   "תשאם  מידו  יעבירן 

ה שלדידן  כיון  דרש"י  מרן  תפילין  אך  עיקר.  ן 
אומר יביע  ד  (סי'  ח"ט  זיע"א בשו"ת  אות    , כ'  )נה 

 הש"ע כנגד המקובלים. ודלא מרן  דקיי"ל כדעת  
 . (סי' ד) ח"א כמ"ש בשו"ת רב פעלים   

לציוןבוהנה   אור  הט"ז)  ח"ב   שו"ת     , כתב  (פמ"ד 
שיניח    טוב  תחילה,  בתפילין  פגע  שאם 

מידו את התפילין, ויתעסק מעט בדבר אחר, כגון  
ויתעטף  הטלית  את  ויקח  ויחזור  מעט,  שילמד 
בה, ואח"כ יניח את התפילין. אבל מרן אאמו"ר 

יוסף   בילקוט  כז)שליט"א  אות  כה  לדון   (סי'  כ' 
המצוות   ,בדבריו על  מעבירין  שאין  הדין  דהרי 

הלכה דמצוה הבאה לידך אל  נלמד במכילתא מה
דלכן זהו נוהג  ,(מגילה ו:)וכתבו התוס'  ,תחמיצנה

ולא   לקיימה  להזדרז  שצריך  מצוה  באותה  גם 
לאחרה, ואפילו שאינו מקדים לה מצוה אחרת, 
וא"כ מוכח דהוי חיוב להזדרז בעשיית המצוה  
ולא להשהותה, וא"כ ה"נ יש לו איסור להסיח  

שכבר הגיעו   דעתו ממצות הנחת תפילין לאחר

 חכמיםל עדו יתב  

 מאמרים ותשובות בענייני הלכה אקטואלים מחכמי הדור שליט"א
 מבוססים על פסקי מרן רבינו זלה"ה
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 שלב 

    קמח סימן      
 שליט"א טוב    מן סי אהרן    הרב 

 ,  (ז"ח) "נתיבות החיים"    ה"ס ומח ,  ראש ביהמ"ד "באר מים חיים" תל אביב 
 [לשעבר ר"מ בישיבת חזון עובדיה]   ועוד נתיבות היושר והמידות  

בדין מי שנמצא סמוך לסוף זמן התפלה, ויודע שבאמצע התפלה  
 לבלא יעבור הזמן, אי רשאי להתחיל התפלה או  

 לרבי אברהם אבן עזרא    (סי' פט) רב בתי כנסיות  ה הנה  
ונסתפ'ק    בדין עלה  תפלת    ,  התפלל  שלא  מי 

ואם יתחיל להתפלל    , שחרית עד קרוב לחצי היום 
בתפלת   וכן  שיסיים,  קודם  התפלה  הזמן  יעבור 
בהיתר   דמתחיל  כיון  אמרינן  מי  וערבית,  מנחה 
בעינן   דלמא  או  שרי,  זמנה  אחר  דמסיים  אע"ג 

בזמנה  התפלה  כל  ראיה    . שיתפלל  להביא  ורצה 
דאם השעה עוברת יש להתפלל    , מדברי הרב כנה"ג 

י"ח    ומשמע דלא שרי לכתחילה להתפלל   , הביננו 
  , אלא שכתב   . כיון שעוברת השעה באמצע תפלתו 

וימים   במוצ"ש  או  הגשמים  בימות  להסתפק  יש 
 אי שרי להתפלל    , שאין מתפללים הביננו   , טובים 

 י"ח.    
 שהביא    (סי' נט) [תרוה"ד]  דברי הרב מהרא"י  מ והנה  

אם מקצת צבור התפללו    (סי' רלד סק"א) המ"א    
כיון    , בעונתו ונמשכו עד הלילה, אין לומר קדיש 

שנתחדש יום אחר שהפסיקו מלהתפלל, אין ראיה,  
פתח   בספר  ועיין  ע"ש.  קאמר.  בדיעבד  דדילמא 

ג) הדביר   ס"ק  זה  אין    (סי'  דבכה"ג  בפשטות  דס"ל 
תהיה   התפלה  שכל  וצריך  להתפלל,  להתחיל 

ל הביננו אלא  והוכיח דלא התירו להתפל   . בזמנה 
ואם   דוקא,  עוברת  ובשעה  ובדרך  הדחק  בשעת 
איתא דגם בשעה עוברת מותר להתפלל, איך התירו  
  . הביננו בכה"ג, אלא ודאי דלא שרי להתפלל י"ח 

שצריך לגמור    , והביא ראיה מדברי הפמ"ג שכתב 

 
,  ?)מהדורת תשנ"א, (ג    חלק"  יוסף  ילקוט"  והנפלא  הנודע  בספרו  א"שליט   ראה למרן הראשון לציון מורנו הגר"י יוסף  א.ה.  לב

 . וממנו ישקו העדריםשהאריך בנידון זה בטוב טעם, כיעויין שם, 
. 

  . ע"ש. והוא כדברי המ"א הנ"ל   . כל התפלה בזמנה 
מוכח דאין    ס"ד)   (סי' קכד ולקמן    (סי' פט ס"ק ד) ולעיל  

קודם   יסיים  שלא  דיודע  היכא  התפלה  להתחיל 
   . (סי' רלג ס"ק יד) הזמן, וכן דעת המשנ"ב הנ"ל, ולקמן  

    ם. ע"ש. וכ"ה דעת הרב כף החיי   
ח"א  ר ועין   פעלים  רב  בשו"ת  ה) ואה   שעלה    , (סי' 

בזה    ראיה    , ונסתפ'ק  להביא  רצה  ומתחילה 
  , תניא   , (פ"ד ה"ד) מהא דאמרינן בירושלמי דמגילה  

מעשרה  פחות  שמע  על  פורסין  עוברין    , אין  אין 
אין נושאין כפיהם    , לפני התיבה פחות מעשרה וכו' 

פחות   בתורה  קוראים  אין  וכו'.  מעשרה  פחות 
אין מפטירין בנביא פחות מעשרה,    , מעשרה וכו' 

גומר, וכל הני    - הם מקצתן  התחילו בעשרה ויצאו ל 
ופסקן הרמב"ם והטור    , הלכות הן הלכות פסוקות 

אמנם כל הני איירי דמתחילה    . הש"ע להלכה מרן  ו 
לא ידעו שילכו מקצתן ולהכי מותר להם להמשיך,  
אמנם היכא דמעיקרא יודעים שיצאו מקצתן, אסור  
להתחיל אדעתא דהכי שיגמרו ללא עשרה, דאי לא  

לברי  הו"ל  הכי  רבותא  תימא  לאשמועינן  יתא 
התחילו בעשרה ויצאו להם מקצתן, אע"פ דידעי  
זה   ולשון  גומר,  זה  הרי  מקצתן  שיצאו  מעיקרא 
דנקט הברייתא התחילו בעשרה ויצאו מקצתן, יורה  
יציאתם נתחדש אחר שהתחילו, והאריך   דחידוש 

ה דכל היכא דידע שלא יגמור  ' בזה ועלה בהסכמ 
לו להתפלל אלא  התפלה קודם שיעבור הזמן, אסור  
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 שלו

    קמט סימן      
 שליט"א רדוגו  י וד ב ד הרב  
 הי"ד הרבני ירושלים ב חבר  

אם יש מקום לפטור אותה    , שנישואיה היו מקח טעות גרושה  
 מכיסוי ראש לאחר הגירושין 

 מאב לאשה שהתגרשה כשלשה חדשים    שאלה
בליל     כבר  לה  כשנודע  נישואיה  לאחר 

בבעיה   לוקה  שהינו  הטרי  החתן  מפי  החתונה 
בחרדתיות המתבטאת  ובבעיות -נפשית  יתר 

וזתו אומר האב  הצניעות.  אז  "בתחום  "כבר  ד: 
להיפרד   ביקשה  היא  להתגרש.  בדעתה  גמרה 
אפי' לפני "שבת חתן" שלאחר החתונה, ובקושי 
לבייש.   שלא  כדי  להמתין  להפצרותיי  הסכימה 
רבות  שעות  לשהות  נוהג  שהחתן  עוד  התברר 
כתוצאה   לעיר  מחוץ  מבודדים  במקומות  לבד 

הי מראשי  אחד  אף  בא מחרדתיותו.  לא  שיבה 
לכך   זאת  יחסנו  הכלה  צד  ואנחנו  לאירוסין, 
על   המועדף  התורני  לזרם  משתייכים  שאיננו 
ראשי הישיבה, ולכן לא עלה על דעתנו שהסיבה 
היא משום שיש פגם חמור כזה בחתן, מה גם  
מצאנו  כעת  ידועים.  צדיקים  במשפחתו  שיש 
מכתבים מלפני ג  שנים בכתב 'יפה מדהים' בהם  

מבקש עזרה מה' על בעיותיו בתחום  הבחור היה  
מצב  המבטאים  במשפטים  משולבים  הצניעות 
ולא   הבעייתי  המצב  את  ידעו  הוריו   דיכאוני. 

 הודיעו".  

 ח חשוב שהתייעצו עמו לפני החתונה  "תמנגד,  
שדבר   הרגישו  שכבר  לי  לא -אמר  מה 

שמשום אלא  הבחור,  עם  אעפ"כ -כשורה  מה 
ה אב  השיב  לשאלתי  בשידוך.  אשה,  המשיכו 

נמנעה  לא  לגירושין,   שעל אף הפירוד שהוביל 
 בתו מללכת למקווה ולקיים יחס"א עד לגירושין.   

 לאחר הגירושין אומרת האשה שקשה לה  כעת  
על    מטפחת  עם  להישאר  נפשית  מאוד 

הראש, ולכסות ראשה בפאה נכרית איננה רוצה  
בשנית  וכשתינשא  לכך,  להתרגל  חוששת  כי 

לכיסוי לעבור  לה  מבקשת    יקשה  ולכן  ראש, 
היתר לגלות את ראשה לגמרי עד שתינשא בזיווג 
שני, כי הכל היה מקח טעות, וכאילו לא נישאה 
רגע  בכל  לה  מוסיף  רק  הראש  וכיסוי  כלל, 
שעברה.   לטראומה  ומייסרת  כואבת  תזכורת 
הגדיל האב לתאר זאת כמעמסה נפשית כבדה על  
 בתו, אף שאישר כי תקבל כל פסק שינתן בהיותה  

 וחזקה ב"ה. יר"ש  

 עלינו לברר האם גרושה דעלמא חייבת : תשובה
מדרבנן.     או  מה"ת  ואם  ראש,  בכיסוי 

מועילה   בעלמא  מק"ט  נישואי  טענת  והאם 
מנישואי  שגרושה  ואת"ל  ראש.  מכיסוי  לפטור 
ניתן  אם  לברר  יש  ראש,  מכיסוי  פטורה   מק"ט 

 להחשיב את נ"ד כמקח טעות.   

 

שה  מקור דין כיסוי הראש לא 
 נשואה 

בכתובה:   (עב.) בכתובות  תנן   יוצאות שלא   ואלו 
העוברת על דת משה ויהודית וכו', ואיזוהי    

שם   ובגמ'  פרוע.   וראשה  יוצאה  יהודית?  דת 
(במדבר הקשו: ראשה פרוע דאורייתא היא, דכתיב  

יח) רבי   ה,  דבי  ותנא  האשה".  ראש  את  "ופרע 
יצאו  שלא  ישראל  לבנות  אזהרה  ישמעאל: 
שפיר   קלתה  דאורייתא,  ותירצו:  ראש.  בפרוע 

אפילו   יהודית  דת  ע"כ. דמי,  אסור.  נמי  קלתה 
מדעבדינן לה הכי לנוולה מדה   -ופרש"י: אזהרה  



 יוסף            סימן קנ            בית

 
 שנב 

    קנ סימן      
 שליט"א   עקב זמיר י   הרב 
 " חזון עובדיה " , ובוגר ישיבת  יה"ד הגדול ב חבר  

 מצות מינוי דיינים 
 ב טבת התשפ"ב  , בס"ד

ביה"ד  ו בהיות   דייני  עמיתיי  ע"י  להבחר   זכיתי 
ובראשם הרבנים הראשיים לישראל    , הגדול   

הראש"ל הרה"ג רבי יצחק יוסף והרה"ג רבי דוד  
לאו שליט"א, להיות נציג הדיינים בוועדה לבחירת  
דיינים כדי למנות דיינים לבתי הדין בישראל, לכן  
 ראיתי לנכון לברר את מקורות ההלכה של מינוי  

 דיינים.   
 

 מקור הדין של מינוי דיינים 
 : "שופטים ושוטרים  (דברים טז, יח)   אמר בתורה נ א.  

שעריך".    בכל  לך  שם:    תתן  רש"י  ופירש 
ושוטרים,   הדין.  את  הפוסקים  דיינים  "שופטים, 
וכופתין   שמכין  מצוותם.  אחר  העם  את  הרודין 
במקל וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט".  

סנהדרין    ע"כ.  להלכות  בהקדמה  הרמב"ם  והנה, 
  , שבמינוי דיינים יש מצות עשה למנות דיינים   , כתב 

 ויש מצות לא תעשה שלא למנות דיין שאינו יודע  
 דרך המשפט.   

 כתב הרמב"ם את    (פ"א ה"א) הלכות שם  ה בתחילת  
וז"ל: "מצות עשה של    , דין מצות עשה   

תורה למנות שופטים ושוטרים בכל מדינה ומדינה  
שופטים ושוטרים תתן  ' שנאמר:    , ובכל פלך ופלך 
.  שופטים, אלו הדיינים  ) שם (דברים    ' לך בכל שעריך 

לפניהם.   באים  דינין  ובעלי  דין  בבית  הקבועין 
 שוטרים, אלו בעלי מקל ורצועה והם עומדים לפני  

 . (עשין צז) ל. וכ"כ בסמ"ג  הדיינין...". עכ"   
 "ציוה    רמב"ן בפירושו על התורה שם כתב: ה והנה,  
(שמות   ' עד האלהים יבא דבר שניהם '  : בתורה   

מצוה שיהיו  . אם כן,  (שם כא כב)   ' ונתן בפלילים '   , כב ח) 
פלילים  ושוטרים  בכאן    וביאר .  לישראל  ["שופטים 

בכל עריהם    שישימו השופטים ,  תתן לך בכל שעריך"] 

, כי בחוצה לארץ  כאשר יתן להם השם את הארץ 
ע"כ.  ב"ד...".  להם  למנות  חייבים  מדברי    אינם 

שהמקור למצות עשה של מינוי    , הרמב"ן משמע 
דיינים הוא לא מהפסוק: "שופטים ושוטרים תתן  

אלא מהפסוקים: "עד האלהים    , לך בכל שעריך" 
מצוה  היינו, " ד יבא דבר שניהם", "ונתן בפלילים",  

שיהיו לישראל פלילים", שהם הדיינים. והפסוק:  
" רק בא  "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך 

 "שישימו השופטים בכל עריהם כאשר יתן    לומר 
 להם השם את הארץ".   

 פשט דברי הרמב"ם הנ"ל משמע שמקור  מ אולם,  
"שופטים     מהפסוק  הוא  עשה  המצות 

וכן מבואר להדיא   , ושוטרים תתן לך בכל שעריך" 
"תנו רבנן,    , וכך אמרו שם: (סנהדרין טז ע"ב) בגמרא  

מניין שמעמידין שופטים לישראל? תלמוד לומר,  
תלמוד  תתן   שופטים  מניין?  לישראל  שוטרים   .

ושבט   שבט  לכל  שופטים  תתן.  שוטרים  לומר, 
שוטרים   לשבטיך.  שופטים  לומר,  תלמוד  מניין? 

לומר,   תלמוד  מניין?  ושבט  שבט  שוטרים  לכל 
תלמוד   מניין?  ועיר  עיר  לכל  שופטים  לשבטיך. 
ועיר   עיר  לכל  שוטרים  לשעריך.  שופטים  לומר, 
מניין? תלמוד לומר, שוטרים לשעריך. רבי יהודה  
אומר, אחד ממונה על כולן, שנאמר, תתן לך. רבן  
שמעון בן גמליאל אומר, לשבטיך ושפטו, מצוה  

רא  הרי מוכח מהגמ   בשבט לדון את שבטו". ע"כ. 
מהפסוק   הוא  שופטים  מינוי  למצות   שהמקור 

 תתן לך".   "שופטים...   

 אם מינוי דיינים ושוטרים  
 הן שתי מצוות 

 הנה, מדברי הגמרא: "שופטים תתן. שוטרים  ו ב.  
מצוות     שתי  בזה  שיש  לכאורה,  משמע  תתן". 



 יוסף            סימן קנא            בית

 
 שפב 

    קנא סימן      
 שליט"א רון נבון  י   הרב 

 דיין בביה"ד הרבני רחובות 

 לאור משנתו    - 'פירוד ממושך' עילה לחיוב בגט  
של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל 

 הרקע העובדתי וטענות הצדדים 
 שנה, משך    50פנינו בבני זוג שחיים ביחד כ  ב הנדון  
ומורדות    עליות  ידעו  רבים    , חייהם  ריבים 

וצער,   שמחה  בעתות  ובפרהסיא,  בצנעה  ביניהם 
העדים   שהעידו  וכפי  משותפים,  ידידים  ולעיני 
שהביאה האשה. ב"כ האשה העלה בדיון שכבר  

  הבעל פתח תיק גירושין בבית הדין.   1976בשנת  
לגור   ועבר  הבית  את  הבעל  עזב  כשנתיים  לפני 

ונותק הקשר בינו לאשה, כיום הבעל    , במקום אחר 
מונחים בפנינו [   המשיך בדרכו וחי עם אשה אחרת 

טענו הצדדים, האשה טוענת שהקשר התחיל עם האשה  
והבעל   הבית,  את  שעזב  קודם  מסוימת  תקופה  הזרה 
מכחיש את דבריה ולטענתו לאחר שעזב את הבית הוא  

הזוגי הקשר  את   ולכן הבעל איתן בדעתו    , ] התחיל 
 ובהחלטתו להתגרש.   

 את האשה טוענת שרצונה ב'שלום בית'  ז ולעומת  
מעשיה     אבל  ופיצויים.  כתובה  ותובעת 

גם   אחרות,  שכוונותיה  מראים  התנהלותה  ואופן 
הבעל,   כלפי  קשים  דברים  הטיחה  הדין  בבית 
וצירוף כל הנתונים שבפנינו, מורים שבקשתה לא  
שמניע   שמה  ויתכן  זמן,  למשוך  ומגמתה  כנה, 
את   למקסם  ניסיון  או  נקמנות  יצר  הוא   אותה 

 פי שעולה מהפרוטוקולים.  תביעותיה הממוניות, וכ  
 אשה לא פתחה בבית הדין תיק ל'שלום  ה בנוסף  
פיצויים'     'כתובה  תביעת  תיק  ורק   בית', 

 מונחים לפנינו, וכפי הנראה זו מגמתה ורצונה.   
 

 פירוד ממושך כעילה לחיוב בגט 
הדורות  ז בסוגיה   במשך  ישראל  דייני  דנו   ו 

האחרונים, אין כאן המקום להרחיב את    

יכלו.  לא  והמה  יכלה  הדיו  כי  זה,  בדין    היריעה 
 אולם עלינו להדגיש שבפירוד ממושך ישנם שני  

 נדונים עיקרים:   

 שצד אחד חפץ בנישואין ומוכן    - ראשון  ה המקרה  
 . לעשות כל הניתן על מנת לחזור לשלום בית   

 כששני הצדדים לא חפצים באמת    - שני  ה והמקרה  
האחד רוצה ללכת לדרך    , ובתמים בשלום   

ואין שלום.  ה חדש  שלום!!  שלום  אומר  והשני   , 
 ". ובקרבו ישים ארבו   - "בפיו שלום את רעהו ידבר   

האם  ה על   רבים  דין  פסקי  נכתבו  הראשון   מקרה 
הנישואין'    חפץ    , דהיינו   , 'מות  לא  אחד  שצד 

הגירושין  את  ותובע  לא    , בנישואין  אופן  ובשום 
שלום   של  אפשרות  ולנסות  לחזור  לשקול  מוכן 
בית. והצד השני מבקש להחזיר את השלום לבית,  

  , ם את חייהם שק ובאמת ותמים מאמין שיכולים ל 
ניתן להחזיר בין   אבל לבית הדין אין ספק שלא 

שראל, האם  הצדדים לשלום בית. ודנו בזה דייני י 
או    , עילה לגירושין הוי כ   יכוי לשלום בית ס כשאין  

יעוין  א ש  עבירה,  לעוברי  יד  ליתן  הדין  לבית  ל 
שנחלקו    ) 175021/1(בתיק מס'  בפד"ר מבית הדין הגדול  

ה  ל שדעתו שאין עי   , בזה הגאון ר"ח איזרר זצ"ל 
  , לגירושין בכהאי גוונא, והוסיף "שזו גישה פסולה 

כעי  זו  גישה  להרחיק  יבל"ח    , קרון" ויש  ומאידך 
דעתו   שליט"א  אלגרבלי  בטלו  הגר"צ  "שכאשר 

בני   בין  בית  שלום  לשיקום  המינימליים  התנאים 
הזוג ואפילו שהמדובר באשמת הבעל שעיניו נתן  
באחרת, מכל מקום אין איסור לגרש אישה ראשונה  

כך גם נקבע  . ע"ש.  כאשר קבלה כל המגיע לה" 
/נ"ד בהרכב  382ק  (תי בהחלטת בית הדין הרבני הגדול  



 יוסף            סימן קנב            בית

 
 שפח

    קנב סימן      
 שליט"א יים וידאל  ח   הרב 
 שלום" ירושלים ביה"ד הרבני ירושלים, ור"מ בביהמ"ד לדיינות "מעלה  ב דיין  

 האם הבעל רשאי לעכב את הגט בטענה שערכאות  
 ב הטו את דינו " בארה 

 רקע 
 בפנינו האשה היא התובעת את הגירושין  ש בנדון  
תבעה     האשה  בעבר  בארץ.  הרבני  בביה"ד 

אזרחיים   לגירושין  בארה"ב  בביהמ"ש  את האיש 
כי    , מתרגום החלטת ביהמ"ש עולה וחלוקת רכוש.  

בשנת   הייתה  הגישה  שהאשה  .  2013התביעה 
האיש הוזמן לדיונים, אך הוא הופיע לדיונים רק  

שנת   סולק  2014עד  האיש  זה,  זמן  בפרק   ,
עו"ד   שלח  אך  ביהמ"ש,  בזיון  בגין  מביהמ"ש 

. ליתר הדיונים  2014שייצג אותו, כאמור עד שנת  
רורים. בנוסף  האיש לא הופיע מטעמים שאינם ב 

זו.   בתקופה  לפרקים  לאירן  חזר  האיש  כי  ידוע 
ניתן פסק דין מביהמ"ש, המחלט את    2017בשנת  

משותפת   בבעלות  שנותרו  הן    - הדירות  לאשה, 
והן    , משום שהאיש לא שילם מזונות וכל הכרוך 

במערכת   המקובלות  נוספות  משפטיות   מסיבות 
 המשפט בארה"ב שנזכרו בתרגום של פסק הדין.    

 צידו צירף מסמך שבו הוא פנה לביה"ד  מ האיש  
  , 2013בארה"ב בשם "גבעת המורה" ביוני    

שדן לפי דין תורה. ביה"ד הזמין את האשה לדון  
לפי דין תורה, ומשלא הופיעה לדיונים, פסק ביה"ד  
כי האשה סרבנית לדין תורה על כל המשתמע מכך.  
בהחלטה נזכר כי אסור היה לה לפנות לערכאות,  
וכי מה שפוסקים שם הוא בניגוד לדין תורה. אין  

בי"ד  ברירות מתוך פסק הדין האם האשה נתבעה ב 
זה לדון רק בתביעת הגירושין כולל סידור גט, או  
מאליו   עולה  הדבר  אבל  רכוש,  בחלוקת  גם 
שהחלטת ביה"ד התייחסה גם לעניין חלוקת רכוש,  
 שהרי הערכאות שאליהם פנתה האשה, אינם דנים  

 

כלל בעניין תביעת גירושין וסידור גט לפי ההלכה,  
להימנע   האשה  שעל  ביה"ד  הוראת  כי   נמצא 

 מלפנות לערכאות מתייחסת גם לחלוקת הרכוש.   
מבקש  מ האיש   הוא  אך  אשתו,  את  לגרש   סכים 

לעכב את הגט בטענה שהאשה קיבלה את    
 הרכוש בביהמ"ש בניגוד לד"ת, ולכן הוא מבקש  

 לקבל את המגיע לו לטענתו בטרם יסודר הגט.   
 י האיש כתב בכתב ההגנה כי הוא מסכים  כ יצוין  
עקרונית לקביעת החוק על חלוקה שוויונית    

בהתאם לחוק יחסי ממון הנהוג שם, אבל לדבריו  
שלא   המשותפות  הדירות  כל  את  חילט  ביהמ"ש 

יוזכר  בין    , כחוק.  שהתנהל  קצר  ומתן  במשא  כי 
טען   האיש  זה,  ביה"ד  בפני  בדיון  לאשה  האיש 

ה  כל  את  לקחה  דירות המשותפות,    12- שהאשה 
  12ולזאת השיבה האשה, שהאיש קיבל לרשותו  

ועוד   בעבר,    6דירות,  שמכר  אחרות   דירות 
 באמצעות זיוף של חתימתה.   

 כי אין לביה"ד סמכות שיפוטית לדון    , הבהיר ל יש 
כי אם בגירושין ולא ברכוש, כיון שרק האיש    

האשה   ואילו  בארץ,  ומתגורר  הארץ  אזרח  הוא 
אזרחית  הוא    אינה  הקבוע  ומקום מושבה  הארץ, 

שהרכוש   העובדה  מלבד  וזאת    (הנדל"ן) בארה"ב, 
הנדון, מצוי בארה"ב. אולם מבחינת ההלכה, גם  
לדון   מקום  יש  עדיין  שיפוטית,  סמכות  בהעדר 
בטענת האיש בנושא הרכושי האם ביכולתו לעכב  

הייתה  ה את   אילו  גם  כי  יצוין  כך.  בשל  גירושין 
(אם כי, אינו  סמכות לביה"ד, ישנו קושי שאינו מבוטל  

 לשחזר כיום את מועדי הבעלויות על    מצב בלתי אפשרי) 
 . שנה   30לפני  הדירות והעברת כספים בארץ זרה    



 יוסף            סימן קנג            בית

 
 יאת 

    קנג סימן      
 שליט"א צחק לוי  י הרב  
 מח"ס "אבי בעזרי", רב העיר "נשר",  ,  שיבת "חזון עובדיה" י בוגר  
 ועצת הרבנות הראשית לישראל מ חבר  

 בכירת אינדוקציה בישולי גוים  
 ו סיון תשפ"א ט

"אינדוקציה"  ע   . א  כיריים  בדין  ואתבונן   מדתי 
שהשימוש בהם נעשה נפוץ בשנים האחרונות,    

כירה זו מחוברת לחשמל, אבל גם לאחר הפעלתה  
היא קרה לגמרי עד שמניחים עליה סיר או מחבת  
המתאימים לבישול בכיריים כאלו, ואז היא פועלת  
במהירות רבה מאוד, וכך זה גם חוסך בזמן, וגם  
בחשמל, וגם קל מאוד לנקות כיריים אלו, וגם יש  

אש  להם   בה  אין  כי  בטיחותית,  מבחינה  מעלה 
ולאחר הורדת הסיר הכיריים   שיכולה לסכן ח"ו, 
מתקררות במהירות רבה. ולכאורה היה נראה שגם  

שהיקל בבישולי גוים    קיג סעיף ז)   סי' יו"ד  ( לדעת הרמ"א  
כל שישראל הדליק את האש, בנ"ד אין להקל שגוי  
אותה   זו, אע"פ שישראל הדליק  כירה  על  יבשל 
בבוקר, שהרי אין בהדלקה זו חום כלל, ורק בהנחת  
הסיר על ידי הגוי נדלקת האש, ונמצא שהגוי עשה  
שכן   וכל  סופו.  ועוד  מתחילתו  הבישול  כל  את 

שהדלקת האש ע"י    (שם) לדעת מרן השלחן ערוך  
ישראל לא מועילה כלל אלא צריך שישראל יניח  
על האש, ודאי שאין להקל שגוי יבשל על כיריים  

(עמ'  אלו. וכ"כ להלכה בספר כשרות למעשה פנחסי  

 קיג סעיף    סי' ( , ובספר אהל יעקב הל' מאכלי עכו"ם  לא) 

 . קיג)   

 ולם לאחר הבירור באופן פעולת מכשיר זה,  א   . ב 
מרן     לדעת  אף  בזה  להקל  שיש  לפע"ד  נראה 

השלחן ערוך, ואדרבה, דבר זה יכול להיות פתרון  
טוב וקל לענין בישול ישראל לדעת מרן. כי הנה  
האינדוקציה הזו אין בה גוף חימום ולא אש כלל,  
אלקטרו   קצרים  גלים  ידי  על  פועלת  היא  אלא 
מגנטיים, ולאחר הבישול וסילוק הקדירה, הכירה  

ל  הוא  חוזרת  הפעולה  ואופן  מהר,  קרה  היות 
מזכוכית,   הוא  הכיריים  של  המשטח  כדלהלן: 
הגורמים   מגנטיים  סלילים  ממוקמים  ותחתיו 
לנוע,   להתחיל  במחבת  או  בסיר  למולקולות 
התנועה יוצרת חיכוך מתמיד והחיכוך מפיק חום.  
[ומטעם זה אי אפשר להשתמש בכיריים אינדוקציה בכל  

. ומעתה  שמגנט נצמד אליהם]   סיר, אלא אך ורק בסירים 
בבישול   כלל  גוים  בישולי  איסור  לומר שאין  יש 
חכמים   גזרו  שלא  כשם  אש,  ידי  על  שאינו  כזה 
בבישולי גוים על מליח וכבוש, הגם דקי"ל בעלמא  
ששנינו   וכמו  כמבושל,  וכבוש  כרותח  מליח 

וכמבואר  (עו.) בפסחים   מותר,  שמלח  גוי  מ"מ   ,
ן לכבשין של גוי שלא  , והוא הדי (לח:) בעבודה זרה  

, והוא  (לט:) גזרו בהם, וכמבואר במתני' עבודה זרה  
וכמבואר   במעושן,  גוים  בישולי  שאין  הדין 

(פי"ז  . וכן פסק הרמב"ם  (פ"ו ה"א) בירושלמי נדרים  

וכבוש  מהל' מאכ"א הי"ז)  גוים במליח  , שאין בישולי 
מפני שלא גזרו אלא על    , ומעושן. וטעמא דכולהו 

וכ  באור,  והרשב"א  בישול  הרמב"ן  שכתבו  מו 
לח:) והמאירי   יו"ד  (ע"ז  הטור  כתב  וכן    קיג)   סי' ( . 

ידי האש,   בבישול שעל  ולא אסרו אלא  בזה"ל: 
כרותח   שמליח  פי  על  אף  האש  ע"י  שלא  אבל 

  , (סעיף יג) וכבוש כמבושל שרי. עכ"ל. וכן פסק מרן 
שאין איסור בישולי גוים במליח ומעושן. והוסיף  

בוש אינו כמבושל, דלא אסרו  הרמ"א בהגה, שגם כ 
אלא בישול שעל ידי האש. עכ"ל. וע"ע בירושלמי  

, א"ר יוסי חלוט מחוסר מעשה  (פ"ז ה"ח) עבודה זרה  
הוא   הפני משה, שחלוט  ופירש  הוא".  האור  ידי 
מים רותחים על גבי הקמח, וכשהוא נותנם על גבי  
קמח אין מעשה ידי האור ביד הנכרי. עכ"ד. וכתב  

שהוא מקורו של הרמב"ם    , (ר"ס נ) יה  בשו"ת אבן שת 



 יוסף            סימן קנד            בית

 
 יט ת 

    קנד סימן      
 שליט"א אברהם אבידר  הרב  

 חביה"ד הרבני רחובות
בדין איפור קבוע הנקרא "הצללה", האם יש בזה איסור  

 לאור משנתו של מרן רבינו זיע"א   כתובת קעקע 
 אב ה'תשס"ו -ב"ה. ר"ח מנחם 

גבותיהן, אנשאלתי   לסדר  נשים שחפצות   ודות 
תווי   פעולה  -ולהבליט  ע"י  פניהן 

בשכבה   מתבצעת  שהיא  "הצללה".  הנקראת 
רגילה   עבה  מחט  ע"י  העור  של  (לא העליונה 

ולאחר  חלולה) קלה,  חריטה  מתבצעת  בתחילה   .
את  ומעבירים  בצבע,  המחט  את  טובלים  מכן 

גבי העור במקום החריטה. הצבע הינו  -המחט על
וכב'  כשנתיים.  למשך  מעמד  ומחזיק    מינרלי, 
  שואל האם יש בזה איסור משום כתובת קעקע.

 וזאת תשובתי בעזה"י.  
יא)תב הרמב"ם  כ  א. זרה הלכה  יב מהלכות עבודה    (פרק 

קעקע     "כתובת  כח)וז"ל,  יט,  האמורה   (ויקרא 
מקום   וימלא  בשרו,  על  שישרוט  הוא  בתורה, 
השריטה כוחל או דיו או שאר צבעונין הרושמין. 
וזה הוא מנהג הגוים הרושמין עצמן לעבודה זרה 

שהוא   כלומר  לה    ֶעֶבדשלהן,   ומּורשםמכור 
מדברים   באחד  שירשום  ומעת  לעבודתה. 
הרושמין אחר שישרוט, באיזה מקום מן הגוף, 

א בן  איש  וכ"כ  בין  עכ"ל.  וכו'.  לוקה"  שה, 
. וכן פסק מרן השלחן ערוך (לא תעשה סא)הסמ"ג  

ע"ש. ואם כן לכאורה מעשה    .קפ סעיף א)  סי'(יו"ד  
מחזיק  שהצבע  ואף  התורה.  מן  הוא  אסור  זה 
לא   מקום  מכל  בלבד,  כשנתיים  למשך  מעמד 
 מצינו תנאי בדברי הרמב"ם ומרן הש"ע דבעינן  

 וע' להלן. שיהא הצבע מתקיים לעולם.  
 וא על הכותב, דהיינו השורט, שכן כתב  הוהחיוב  
"במה דברים אמורים   :וז"ל  (שם)הרמב"ם    

בו, אינו  וקעקעּובבשרו  שכתבּובכותב. אבל זה 
חייב, אלא אם כן סייע, כדי שיעשה מעשה. אבל  

אם לא עשה כלום אינו לוקה". עכ"ל. וכן פסק 
"אם עושה כן על    :וז"ל  (סי' קפ סעיף ב)מרן בש"ע  

בשר חבירו, אותו שנעשה לו פטור. אא"כ סייע 
שהוא   (שם)בדבר". עכ"ל. וכתב מרן בבית יוסף  

נלמד מדין הקפת הראש, וכפי שפסקו הרמב"ם  
. ף ד)(סי' קפא סעיומרן הש"ע יו"ד    (פי"ב מהל' ע"ז ה"א)

מקום  מכל  סייע,  לא  שהניקף  היכא  ואף  ע"ש. 
התוס'   שכתבו  וכפי  איכא.  מיהא  איסורא 

. (י: ד"ה אקפי)ובבא מציעא    (ג. ד"ה ועל הזקן)בשבועות  
. וכן פסקו  (סי' עא)והסמ"ק    (לאוין נז)וכ"כ הסמ"ג  

(סי' . וכתב הש"ך  (סי' קפא סעיף ד) הש"ע  מרן  הטור ו

סק"ד) כ  ,קפ  לעניין  הדין  אף  שהוא  קעקע  תובת 
וגדר  איכא.  מיהא  איסורא  מ"מ  מסייע,  שאינו 

במכות   ריב"ן  שפירש  כפי  היינו  ד"ה מסייע  (כ: 

[ודע, כי הפירוש  "מזמין השערות למקיף".    מסייע)
ואילך, אינו מפירוש רש"י,    ) יט:(על הגמ' מכות מדף  

אלא הוא מפירוש תלמידו וחתנו הריב"ן, כי התם נח  
שכתוב   וכפי  בטהרה,  נשמתו  ויצאה  דרש"י,  נפשיה 

ו] (שם)בהגהה בפירוש רש"י   מרן  . וכן כתבו הטור 
עצמו אליו להקיפו.   שַמֶּטה  (סי' קפא סעי' ד)הש"ע  

לעניין   הכא  הדין  והוא   ע"ש. 
 כתובת קעקע.   

 
 בת" וגדר "קעקע" גדר "כתו 

מכות    ,דעו  ב. דאיתא במשנה   "כתב    (כא.)דמאי 
עד    חייב  אינו  כתב,  ולא  קעקע  קעקע,  ולא 

שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול" וכו'. ע"כ. שלשון 
שריטה.   היינו  הרמב"ם  לדעת  שאמרו  "כתב" 

או    רשם בצבע, וז"ל, "כתב ולא    (שם)שכן כתב  
כתב   ולא  בצבע  עד בשריטהשרשם  פטור.   ,



 יוסף            סימן קנה            בית

 
 כחת 

    ה  קנ סימן    
 שליט"א   חזן אברהם  מואל  ש   הרב 
 יה"ד הרבני תל אביב ב דיין  

ל שם עיקר ושם טפ   – שמות גיטין  
  / שם שעולה בו לתורה או חותם בו    / הקדים שם טפל לשם עיקר  /   ם עיקר תחילה ש כתיבת  

 שם עברי ושם  /   דעת מרן השלחן ערוך - שם עברי ושם לעז /   שם עצם ושם קיצור או כינוי 
 מרן רבינו בעל היביע אומר זצוק"ל בירור דעת    / דעת הרמ"א    - לעז    

 כתיבת שם עיקר תחילה 
 : כותבין שם  (אה"ע סי' קכט ס"א) הש"ע  סק מרן  פ   א. 

האיש והאישה בגט. ואם יש לאחד מהם שני    
בו   ויודעים  בו  רגילים  שהם  שם  כותבין  שמות, 
ביותר, וכותבים: איש פלוני וכל שם שיש לו גירש  
אשה פלונית וכל שום שיש לה. והוא מהגמ' גיטין  

(מיעוט   ההיא דהוו קרו לה מרים ופורתא שרה  , (לד:) 

שרה  שמה  את  קוראים  היו  עירה  נהרדעי אמר   , רש"י)   .בני    , י 
ולא שרה וכל שום שיש    , מרים וכל שום שיש לה 

את   שיפרש  מהראשונים  שהביא  בב"י  וע'  לה. 
 אנא פלוני דמתקרי פלוני וכל שום  " יכתוב  ו שמותיו  

 . " וחניכא דאית לי   
 

 הקדים שם טפל לשם עיקר  
טפל ו   ב.  ושם  עיקר  שם  שמות  שני  לו  שיש     , מי 

  , ודמתקרי שם העיקר   , והקדים שם הטפל תחילה   
: כתב השם שאינם ידועים  (שם ס"ב) הש"ע  מרן  פסק  

בו ביותר, וכתב: כל שם שיש לו, הרי זה פסול.  
אין   בגט,  בפירוש  כתובים  שמות  השני  אם  אבל 

ע"כ. ומשמע    . הפרש בין שכותב זה ראשון או זה 
תחילה.   יקדים  שם  איזה  קפידא  ומקורו  שאין 

שמה שאמרו בגמ'    , וטעמו  , מג)  סי' ( מדברי הריב"ש 
ההיא דהוו קרו לה רובא מרים ופורתא    , (גיטין לד:) 

ולא    , אמרי נהרדעי מרים וכל שום שיש לה   , שרה 
לה  שיש  שום  וכל  הר"מ    . שרה  בזה  ונחלקו 

הובאו בב"י בכתב שם טפל וכלל את שם    , והרא"ש 
האם פסול או כשר, אך אם    " וכל שום " העיקר ב 

בפירוש  השמות  שני  את  הטפל  ו   , כתב  הקדים 
לדעת    , לעיקר  גם  אמנם  לכו"ע.  כשר  הגט  בזה 

לכתחילה  כשר  שהגט  כבר    , הריב"ש  שאם  היינו 
לכתחילה   , כתב  ליתן  כשר  שיכול    , הגט  לא  אך 

וכ"ה בב"ש    . לכתחילה להקדים איזה שם שירצה 
הגט כשר. אמנם דעת הב"ש    , שאם כבר כתב   , (סק"ד) 
אא"כ הוא    , שאף אם נכתב אין ליתן הגט   , עצמו 
בהיות ובש"ס מבואר    הוא,   וטעמו   . ום עיגון במק 

ועוד הביא ראיה ממעשה של    . שכן צריך לעשות 
באחד שהיה חולה    , הרב רבינו פרץ שהובא בב"י 

והיו קורין אותו בשם אחר    , והחליפו שמו בחוליו 
משום שהיה    , והצריך הר"פ ליתן שני גיטין   , לגמרי 

אם השם הראשון ולכתוב    , מסופק איזה שם עיקר 
ע"ש. וע' לאאמו"ר   . או להיפוך   , על השני דמתקרי 

זצ"ל בריח הגט   שזכה    (סעיף כט אות ב בסופו) הרי"ח 
  . לכווין לראיית הב"ש הנ"ל ממעשה דהר"פ הנ"ל 

בג"פ   וע"ע  יג) ע"ש.  הפת"ש    (ס"ק    (סק"ו) הביאו 
לפסול אף בדיעבד    , לג)   סי' (ח"א  שהביא דעת הראנ"ח  

ש. והביא הג"פ סעד לדבריו מדברי  ודלא כהריב" 
  , אמנם לעניין הלכה הסיק  . (נא) הרשב"א בחידושיו  

 אם אירע שכתבו שני השמות בפירוש והקדימו  ש 
 ע"ש.    . יש להקל בדיעבד   , הטפל   

והגט מקושר    , הביא והפת"ש   הבית מאיר   שדעת 

כדעת הריב"ש להכשיר    (בסג"ר אות יט סק"כ)   
רק    , בדיעבד  ליתן  שאין  שהחמיר  כהב"ש  ודלא 

ודחה הבית מאיר ראיית הג"פ מדברי    . בשעת עיגון 
הנ"ל  ראיית הב"ש    , הרשב"א  דחה  והגט מקושר 

הנ"ל  דהר"פ  שיש    . ממעשה  בוודאי  ומ"מ  ע"ש. 
שלכתחילה יש להקפיד מאוד    , לחוש לכל הדעות 

 טפל.    שם עיקר ומהו שם   א ו ה   כשבאים לקבוע מה 



 יוסף            סימן קנו             בית

 
 לות 

    קנו סימן      
 שליט"א חבוט  ו ליהו ב א הרב  

 ירושלים ראש כולל לדיינות "ברכת אברהם"  
 מח"ס שושנת העמקים ד"כ וללקוט שושנים ו"כ ועוד 

האם חופה או ברית אחר הצהריים פוטרים את הציבור  
זלה"ה    מאור ישראל מרן    הנהגת מ"תחנון" בשחרית? ובירור  

הקהל  י לכבוד   ראש  שליט"א,  כ.  ד.  הרב   דידינו 
עיה"ק     ירושלים  דדהבא  קרתא  דק"ק... 

תובב"א. במה שנתבקשתי על ידי כת"ר להשיבו  
בענין האם אומרים תחנון בתפילת שחרית כאשר  
יש בבית הכנסת "חתן" שבאותו יום יכנס לחופה.  
וכמו כן, מה הדין בזה לענין סנדק או מוהל או אבי  

, והברית יתקיים באולם אחר  הבן בתפילת שחרית 
. לולי שאיני כדאי להשיב אפי'  (ע"כ שאלתו) הצהריים.  

כד"ל   תזל  יראיו  רצון  לעשות  בכותחא,   כביעתא 
 אמרתי ב וג' גרגירין בקצ"ר אמיץ.    

וכתבים  ת בשו"ת   פסקים  הדשן  פ ( רומת   כתב    ) סי' 
שישי     ביום  תחינה  לומר  יש  "ואם  וז"ל: 

נראה דאין לומר  בשחרית כשהחתן בבית הכנסת.  
תחנה, הואיל ובאותו יום נכנס לחופה, כולי יומא  
חדא מלתא היא, ומועד דיליה הוא. וראיה מערב  

שחיטת פסחים,  כ פסח דאין אומרים למנצח משום  
אף על גב דאין פסחים אלא לאחר חצות. גם אומר  
לי עמיתי מה"ר אייזק שנוהגין בריי"נוס אפי' ביום  

החתנים לצאת מבהכ"נ קודם רצה,  חמישי רגילין  
ותחינה"  רחום  והוא  לומר  שיוכלו  עכ"ל.    . כדי 

ולמעלה בקודש כיו"ב כבר מצינו בספר "מנהגים  
מהר"ם"   "ואין    (מרוטנבורג) דבי  וז"ל:  תחינה  בהל' 

בית   באותו  החופה  כניסת  ביום  תחינות  אומרים 
עכ"ל. וכן בשבולי הלקט    . הכנסת שהחתן בתוכה" 

: "ביום חופה, אין נופלין על פניהן  ) ל   ענין תפילה סי' ( 
כל עיקר בכנסת שיש בה החתן, ובשני ובחמשי אין  

ווידוי ולא אבינו הרחמן"  [ומובא    . עכ"ל   . אומרים 
אלא שלא גילה    , ) או"ח סי' קלא ד"ה כתב הרוקח ( ביתה יוסף  

ובפרט שהעתיק שם את כל דברי    , דעתו אם מסכים לדבריו 

פ"ה מהל'  ( מיימוניות  . וכיו"ב בהגהות  השבולי הלקט] 

: "וכן מנהג בכל מלכותנו שאין נפילת  ) תפילה הל' טו 
וכו'  שהחתן    , אפים  במקום  הנישואין  ביום  וכן 

 הל'  ( עכ"ל. וכן בארחות חיים מלוניל    . מתפלל שם" 

(אלא הזכיר  [ומרן בש"ע לא הזכיר להאי דינא  .  ) הבדלה סי' לג 

החתן"  ב"בית  תחנון  בהמש   , דין  בעהי"ת  שנבאר  ובלשון  ך) וכפי   .
במפה   מור"ם  של  ד ( זהורי"ת  סע'  קלא  עקולי    ) סי'  איכא 

המג"א   ועכ"פ  למדו    ) סקי"ב ( ופשורי,  האחרונים  ורוב 
מדבריו דס"ל להרמ"א דאין אומרים תחנון ביום החופה  
זלה"ה בדרך   ומיהו מדברי הגאון מהר"י מליסא  וכנ"ל, 

הרמ"א  מבואר דהבין מסיום דברי    ) הל' תפילה אות ט (   החיים 
דס"ל דשפיר אומרים תחנון ביום החופה כל עוד שלא  

(ובמשנ"ב שם סקכ"א משמע    . ע"ש היטב   . נכנסו לחופה בפועל 

דנוטה להורות כן, אלא דשוב כתב ד"יש מקילין" שלא לומר תחנון  

אפי' משחרית שלפני החופה, שכ"כ הרב שלחן שלמה וכן משמעות  

סי' קלא  ( ניקי  . ועיין בזה בדברי מנחם משאלו ע"ש)   .הגר"א 

,  ) סי' קלא סק"ד ( , ובשלטי הגיבורים על הש"ע ) הגהב"י אות ד 
 , ושאר  ) סע' טז ( , ובערוה"ש שם  ) סי' קלא סע' ו ( ובש"ע הגר"ז  

 אחרונים].   
 

אומרים   דלעולם  האחרונים  שיטת 
החופה   שלפני  ביום     – תחנון 

 והשוואה לדברי הראשונים   
 מייתי לדברי    ) סי' קעט ( שו"ת הרדב"ז ח"א  ב ואולם  
וכתב וז"ל: "ולא   , הרב תרומת הדשן הנ"ל   

ראינו מימינו מנהג זה, שעדיין לא נקרא חתן ולא  
גב דמברכין   על  ואף  עליו שום דבר חתונה.  חל 
שהשמחה במעונו מכי רמו שערי באסינתא, דוקא  
שמחים   שהם  מפני  סעודה  בשעת  החתן  בבית 



 יוסף            סימן קנז            בית

 
 מדת 

    קנז סימן      
 שליט"א מעון ללוש  ש   הרב 

 ראש ביהמ"ד "תורת מרן", מח"ס "נשמע קולם" 
 מו"צ ב"מרכז למורשת מרן"  

   ארץ הקודש ב זכו לשכון  ש בענין "מנהגי הלכה" של קהילות  
 ] כגון התימנים, מרוקאים, אשכנזים, ושאר עדות [ 

הגדול  ועמדתי   רבנו  מרן  אשר  בדבר   אתבונן 
זיע"א, הכ"מ, גילה דעתו בכמה מקומות   

(מהם יבי"א ח"ה חאו"ח סי' לז, וחיו"ד סי' ג, וחזו"ע שבת ח"א 

ועוד) ריז,  לארץ,  עמ'  מחוצה  יהודים  קהילות  על   ,
אשר   מושבותיהם  ממקומות  ובאו  נקבצו  אשר 
בגולה, ע"מ לשכון כבוד ולהשתקע כאן בארץ  
והמנהג,  ההלכה  כללי  שלפי  והעלה  הקודש, 

התלויים   עליהם ההלכה  מנהגי  בכל  לנהוג 
באיסור והיתר, כפי המנהגים שנוהגים כאן בני 
בני אר"י  לענין המנהגים של  בין  ישראל,  ארץ 
מרן  של  הוראותיו  קבלת  לעניין  ובין  בכלל, 
למרן  וע'  כנודע.  דישראל  דארעא  מרא  הש"ע 

(כללי  הראש"ל יצ"ו בספרו הבהיר עין יצחק ח"ג 

וכן בילקוט  רטז)-כ, עמ' קכ -טוקבלת הוראות הש"ע סעי'    ,
, שכתב בזה עמ' רסה והלאה, ועוד)(יוסף שבת א ח"ב 

 
 משקול ההנהגה הראויה רק בתוך המסגרת של דבר ה' זו ההלכה 

: שכלפי אלה הסוברים שגם לבני  (סי' קב, עמ' רלט)וראיתי לעמוד על מ"ש הג"ר יצחק רצאבי יצ"ו בשו"ת עולת יצחק ח"א    נה
מרן, דאנן השתא הכא בארץ ישראל אתרא דמרן, "יאמר נא אמירה    עדתנו התימנים, בכל דיני התורה צריכים אנו לעשות כדעת 

נעימה, לכו נא בדרך של מרן שלא שינה מהמנהגים הנהוגים אפילו בבית מדרשו, מה שהוא היפך פסקו בשלחן ערוך", כפי  
כר, שמרן הב"י  בשם ספר תיקון ישש   (סי' ג אות לו)שהובא בספר ארץ החיים לגבי סדר התקיעות במוסף דר"ה. ובפאת השלחן  

השיב שמניח לכל קהילה כמו שמצא מנהגם. ע"ש. עכ"ד הרב עולת יצחק. ונראה כוונתו למה שציין הארץ חיים לשו"ת ויקרא  
, ע' להרב בית  (והוא דלא כהרמב"ם הטור ומרן הש"ע), שכתב, ומה שתמה הכנה"ג שאיך תוקעים בלחש  (דף קכב ע"ג)אברהם  

ו"ד, ועין רואה בעה"ק צפת תוב"ב דהוא אתריה דמרן ז"ל, ואפילו בבית מדרשו הנקרא על  מה שיישב בטוט (דף קח ע"ג)דוד 
שמו דמתפללין שם עושין כבעל הערוך לתקוע בלחש, ואין לתמוה ע"ז, שבודאי מנהג קדום הוא קודם שבא מרן למעון  

מרן שלא שינה המנהג שראה נגד  הקדוש ההוא, כמ"ש הרב חיד"א וכו'. עכ"ל. ואם אכן מכאן בא הרב עולת יצחק ללמוד מ 
דעתו, הרי ששוברו עמו כמ"ש "דבודאי מנהג קדום הוא קודם שבא מרן למעון הקדוש ההוא כמ"ש הרב חיד"א", והיינו ע"פ 
מאי דקי"ל דאין לחכם להסיג גבול אשר גבלו ראשונים ולשנות מנהג מקומו. [אם לא בשביל תועלת אמיתית, בשגם דבריו  

ע"ש, ותרו"ץ. וצ"ל דמרן    (חאו"ח סי' כא א"ח, ובכ"ד)בר עמד לבאר יסוד זה בהרחבה בשו"ת יבי"א ח"י  מתקבלים ברצון, וכ
לא ראה נחיצות בשינוי אותו המנהג, ומה לו להנהיג נגד המקובל ללא סיבה מספקת, והרי שתי הדעות יש להם יישוב ואין  

 ימית בתקיעות דלחש כנודע]. כאן חשש איסור, ואו"א דא"ח, בשגם לאידך גיסא יש עוד מעלה פנ
(בערים המסופקות לגבי  , ששם דיבר מקריאת התורה ביום שני של פורים  (והוא בדף סא.)וכן מה שהביא מספר תיקון יששכר  

, והמנהג לתושבי ארץ צפת שבגליל העליון וכפריה שכן לקרות בתורה גם בשני, וכתב, והנה התחיל חזן שלנו לסרב  מגילה)
שראה כאן קהילות אחינו הספרדים יצ"ו שלא להעלות, והתחיל לומר בעבור הברכות שלא יברכו על    מלהעלות ס"ת, לפי

לאורך ולרוחב ובסבלנות רבה, לברר ולבא'ר כל  
חמיר'א ממה שטענו מחברי הזמן, ע"ש ותרו"ץ. 
ועוד הוסיף בזה ידידינו הרה"ג ר' אליהו עזריאל  
ויסודיים  חשובים  דברים  בתשובה  נר"ו 

לו   והיא  יוסף בטוטו"ד,  משנת  בקובץ  נדפסה 
ע"ש. אלא שעדין ראיתי אצל כמה    .סי' כט)(גליון ז  

מחברי דורנו, ובפרט מעדת התימנים, אשר עודם  
בכ"ז   מדוע  בטעמא  מלתא  להציע  בכתובים 
רשאים הם להמשיך לנהוג אף כאן בארץ ישראל,  
במנהגי ההלכה אשר נהגו בהם בגולה, בין להקל 

. ובס"ד  אשכנז כדבר פשוט)  (וכן נוהגים בני  .בין להחמיר
נתתי אל לבי לעיין בשארית טענותיהם, ואמרתי 
ע"מ  ותלמידיהון,  רבנן  קדם  הדברים  להציע 
רעוא  ויהא  הדעת,  ותרבה  הרבים   שישותתו 

 .נהאמן . דיתקלס בהו עילאה  
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 נט ת 

    קנח סימן      
 שליט"א עובדיה יוסף טולדאנו    הרב 

 נכד מרן, אב"ד בביה"ד "דרכי תורה", מח"ס "משיב משפט" ועוד. 

איסור עבודה זרה במשחק 
 , סיון תש"פ בס"ד

 שליט"א,   ישורון קובי רה"ג ר'  ה לכבוד  

 אלתו אודות משחקי מחשב משחק הנקרא  ש בדבר  
נוספה  PUBG  – פאבג'י    לאחרונה  כאשר   ,

  /   נקודות   /   במשחק אפשרות מיוחדת לצבור כח 
השתחוויה    , כלים  ידי  ירחם) על    , היינו ד לפסל,    (ה' 

ֵחק  כדי    שַהְמֹשַ ָחק תוך  לפסל    הִמֹשְ משתחווה 
ולעבודה זרה. האם במשחק וירטואלי כזה, שהכל  

 וכמובן שאין בזה שום כוונה    , גרפיקה ממוחשבת 
 לע"ז וכו', יש בזה איסור גמור ומה ההגדרה בזה.   

באופן  ל למותר   הסתם  דמן  כב',   ציין מה שסיים 
יכולים להיות     כללי במשחק וידאו שכזה 

כמה וכמה איסורים חמורים שיש לדון בהם, אך  
ניתן למנוע את   כבר במצב שלא  לצערנו מדובר 

ֵחק   מלשחק בזה, אלא שאם מדובר באיסור    ַהְמֹשַ
 עבודה זרה החמור, יתכן ויהיה ניתן למנעו.   

 ראתי בכאב רב את שאלתך, המזעזעת  ק   : תשובה 
ו    יהודי.  יראתי בפצותי  כל לב  כי  האמת 

החמורה   מן  שהוא  זרה  עבודה  בדיני  שיח 
שבחמורות, שהוא מיסוד היסודות ועיקר שבעיקרי  
המורה   יכול  קלה,  סברא  ע"פ  וח"ו,  היהדות, 

אך לא    . סגלהורות דבר המביא לידי תקלה חמורה 
מנעתי עצמי מלהתיישב בדבר דוקא משום חומרת  
הענין. מה' מצעדי גבר, והוא יורה דרכו. ומ"מ לא  

 
נטרס של ד"ת שנאמרו ע"י הגאון הרב חיים שלמה ליבוביץ', מראשי ישיבת פוניבז',  וכתב לי השואל: זכורני שראיתי קו  סג

ונכד לבעל הברכת שמואל. ושם הביאו מה ששמע הרה"ג מסבו, הגאון רבי ברוך בער, שאמר בשם רבו מרנא רבי חיים  
דעתו: גרות, ועבודה זרה.  מ סולובייצ'יק זצוק"ל, שיש ב' מקצועות בתורה שבהם צריך הלומד להיזהר מאוד מלחדש סברות

הדת ב"מ. ולכן צריך   היות שבהם תלויים עיקרי התורה והיהדות, וסטייה קלה מן האמת יכול להיכנס לגדר כפירה בעיקרי
 להיזהר מאוד מאוד כשלומדים נושאים אלו, לא לומר בהם סברות כרס. 

בשאלתו   לדון  רק  אלא  באתי,  הלכה   לפסק 
 החמורה.   

בין  ה לעצם   בזה  לחלק  שאין  להבחין  יש   ענין, 
לשאלה     המובהקת,  ההלכתית   השאלה 

 הרגשית שאין להקל בה ראש כלל.   
נראה שיש  מ אכן,   אין  זרה,  עבודה  איסור   בחינת 

של     פעולה  כאן  עושה  ואינו  מאחר  כאן, 
יש מקום לחשוש לאיסור   עדיין  אך  זרה.  עבודה 

ז"ל   הרמב"ם  אדוננו  מ"ש  ה"ב) ע"פ  ע"ז  ,  (פ"ב מהל' 
זרה   עבודה  עובדי  חיברו  רבים  ספרים  וז"ל, 
מעשיה   ומה  עבודתה  עיקר  היאך  בעבודתה, 

ב  הקדוש  וציונו  לקרות  ומשפטה,  שלא  הוא  רוך 
בדבר   ולא  בה  נהרהר  ולא  כלל  ספרים  באותן 

אסור מדבריה.   הצורה  בדמות  להסתכל  ,  ואפי' 
שנאמר: "אל תפנו אל האלילים". ע"כ. וכתב מרן  
חז"ל   שאמרו  במה  דבריו  שמקור  משנה,  בכסף 

שבת   בחול  (קמט.) במסכת  אף  עצמה,  "ודיוקנא   :
ינו  אסור להסתכל בה" כו'. וא"ת, אי כפירוש רב 

מאי    , דבדיוקנאות של ע"ז מיירי, מאי בעי הש"ס 
שלא יפנה    , תלמודא, הא פשטיה דקרא הכי משמע 

דמשמע ליה ד"אל    , ויביט אל האלילים. ונראה לי 
תפנו" היינו שלא יפנה ללכת בדרכיהם ולא לאסור  
להסתכל בצורה אתא. ולהכי בעי "מאי משמע",  

אל  תפנו  "אל  דדרשינן  ליה     , מדעתיכם   " ומהדר 
 דהיינו בהסתכלם אל הע"ז. ע"כ.    



 יוסף            סימן קנט            בית

 
 סד ת 

    קנט סימן      
 שליט"א למה חדד  ש   הרב 

 "באר מרים" ראש כולל  
 סדבעניין כיבוי החשמל קודם הדלקת הנרות 

 חילוק בין  /    האם יוצאים יד"ח הדלקת נרות שבת בחשמל רן הש"ע בתוספת אורה /  מ דעת  
 חשש שרגא בטיהרא  /    היביע אומר דברי מרן  ישוב  /    נר שהודלק לכבוד שבת או לצורכו   

מנהג ישראל וישובו /    כשהחשמל דולק   

החשמל  נ שאלה:   את  לכבות  חובה  האם   שאלתי 
 לפני הדלקת נרות שבת.   

 

 דעת מרן הש"ע בתוספת אורה 
 , וז"ל:"מצאתי כתוב סי' רסג)סוף  (תב מרן בב"י  כא.  

אשכנזית     נג)בתשובה  סי'  מהרי"ל  שנים (שו"ת   ,
כל   אחד,  במקום  אוכלים  בתים  בעלי  ושלשה 
אחד מברך על מנורה שלו, אע"פ שיש כבר אורה  
יש   מ"מ  בזה,  גמגם  זרוע  דאור  אע"ג  מרובה, 

מה    .נוהגים כך דכל  ליישב,  לי  נראה  ובעניותי 
טפי,   בית  שלום  ביה  אית  אורה,  שמיתוסף 

עכ"ל.    .ושמחה יתרה, להנאת אורה בכל זויות"
ודברי האו"ז נמצאים בדרשות מהר"ח אור זרוע 

, והובא בשלטי הגיבורים סביב המרדכי (עמ' עא)
בש"ע   מרן  . ע"ש. וכך פסקין אות ג)(פרק במה מדליק

, "שנים או שלשה בעלי בתים אוכלים (סי' רסג ס"ח)
על   מברך  אחד  שכל  אומרים  יש  אחד,  במקום 

בדבר מגמגם  ויש  שלו,  להיזהר   .מנורה  ונכון 
הגה אחד.  אלא  יברך  ולא  ברכות,  אבל   , בספק 

כן נוהגין  אין  בדעת   ".אנו  מבואר  ונראה  ע"כ. 
השלחן ערוך, דאם יש כבר אור דלוק, אין מרן  

לברך שוב על הדלקת נר שבת, דאין מברכין על 
 דס"ל    ,תוספת אורה, ולדעת הרמ"א מנהגם לברך

 , ועוד.(ס"ק לז)"ב שנ כמהרי"ל, וכמו שכתבו המ  

  הנה הגר"ש משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגןוב.  
כתב לחדש,  דהרואה יראה, שמרן    (סי' לח)  ח"ב  

להיזהר   שנכון  כתב  רק  בהחלט,  אסר  לא  ז"ל 
בספק ברכות, וגם המחמיר לא אמר אלא בלשון  

 
 .(בשו"ת שבסוף הספר סימן ד)ראה מ"ש מרן עמוד ההוראה שליט"א באורך בילקו"י שבת כרך א ח"ב  א.ה. סד

בדבר,  גמגם  זרוע  אור  שהרב  וכמ"ש  גמגום, 
והב"י הביא תשובה אשכנזית, להליץ על תוספת 

ונכון "ש"ע כתב  ב אורה ולא העיר עליה, ולכן  
ומוכח  "להיזהר חומרא בעלמא,  זה שמי  ,  מכל 

שרוצה לעשות המצוה בעצמו, אין מי יאמר לו 
וזכורני בעיר מולדתי מקנס, שכן היו   .מה תעשה

לה רבנים,  של  נכבדות  משפחות  ליק דעושים 
ולברך במקום אחד, ולברך על תוספת אורה ואיך  

ז"ל  ועבר מרן  לא אמר    ?! ע"ד  מרן  אלא שגם 
, ולזה מחלו באותה זהירות "נכון להיזהר"אלא  

מנהגם  פור על  למחול  מאשר  בזה,  ובחרו   תא, 
 לברך. עכ"ד.    

ללב  ואמנם   היפה  שכ"כ  י)אף  שמנהגם  (אות   , 
אף    שלו,  מנורה  על  אחד  כל  לברך 

והביאו הכה"ח   נו)שאוכלים במקום אחד,  , (אות 
דבמקום   ,והוסיף מקומות,  בכמה  כתבנו  שכבר 

הגדולת  כתב  ע"ש. וכן    . מנהג לא אמרינן סב"ל
, שהעושה שלא כמרן יש לו על  (ס"ק יח)אלישע  

לסמוך נראה    .מה  מרן  דברי  פשט  מ"מ  ע"ש. 
אותה  על  למחול  שייך  ולא  לסב"ל,  שחשש 
טובה בעלמא,  בגדר עצה  רק  זה  דאין  זהירות, 
אלא לשון של זהירות בדוקא משום חומר ברכה 

ורק משום דברי מהרי"ל   , לא תשא""לבטלה ד
ים, לא אמר בסכינא חריפא ושכך נוהגים האשכנז

לבטלה" ברכה  הוי  לא " והמברך  מרן  דדרך   ,
לחלוק בחריפות, ולשון של זהורי"ת נוקט בכל 

החיד"א,    .דבריו מרן  בדברי  מבואר  זה  ודבר 



 יוסף            סימן קס             בית

 
 ע ת 

    קס סימן      
 שליט"א לקנה ישראל  א הרב  

 ,  בית שאן   " חזון עובדיה " ראש כולל  ,  ח"ח   " אבא בם " ו"ת  ש ח"ס  מ 
 ישיבה לצעירים עפולה ה אש  , ר מגדל העמק   י" המרכז " אב"ד לממונות  

ה  ברכה שאינה צריכה מהתורבעניין 
הימיני  מ דעת   עמוד  החזק  פטיש  דורנו  גדול   רן 
יוסף זצ"ל כתב בספריו     הראשל"צ מוהר"ע 

רבות   צריכה   דברכה פעמים  איסורה    שאינה 
המה   והלא  ח"א    - מהתורה,  אומר  יביע  בשו"ת 
(חאו"ח סי' יג אות ד עמ'  , ובח"ב (חיו"ד סי' לט אות ז עמ' קלד:) 

ובחלק ה  קל.) (חיו"ד סי' ה אות א עמ'  ושם לקמן    :) ה מ   ,
(חאו"ח סי' כג אות ה  , ובחלק ח  (חאו"ח סי' מג אות ג עמ' קמז:) 

, ובשו"ת  (סי' כו אות ד עמ' קכג ע"ב) ושם להלן    ק"ו וע"ב) 
,  (סי' ס עמ' קצא) , וכן בח"ג  (סי' סח עמ' ר) יחוה דעת ח"א  

,  (סי' מג סוף עמ' קצא) , ובח"ה  (חיו"ד סי' מא עמ' ריב) ובח"ד  
כו עמ ובח"ו   קלו) (סי'  עובדיה    . '  חזון  ובשו"ת  ע"ש. 

, ובספר טהרת הבית ח"א  (סי' מט עמ' תתסג) ח"א כרך ב  
 ובמאור ישראל ח"ב    (סוף דיני דם בתולים סי' י עמ' תקנב) 

 ע"כ.    . (עמ' שכו בערך ברכה לבטלה)   

בשם  ה אמנם   שלם  ספר  כתב  נר"ו  סופר   גרי"ח 
צריכה     שאינה  שברכה  יעקב"  "ברכת 
שאין כמעט    , ) 209(עמ' והגדיל לכתוב שם     , מדרבנן 

דעת   וכן  דאורייתא.  דבשא"צ  שסוברים   פוסקים 
 . הגר"מ מאזוז שליט"א   

 עניותן ושיפלותן כתבנו בזה המאמר להוכיח  ב ואנן  
ואבירי     מגדולי  עשר  מחמשה  שלמעלה 

הפוסקים המעידים כך, ושכן מבואר היטב בדברי  
בכה"ג   שייך  ולא  ומרן,  והרי"ף  הר"ם  רבותינו 

רוב  "  משום  בו  חוזר  היה  מרן  רואה  היה  אילו 
, וכמבואר בהקדמת הבית יוסף, ע"ש  " הראשונים 

היטב. ובס"ד דחינו את דברי הברכת יעקב מכמה  
הש"ע  במרן  מרן  ו   , מקומות  שכתב  שמה  נמצינו 

[כשאר  גדול דורנו הגר"ע יוסף זצ"ל נטועים היטב  
  , בדברי הראשונים ומרן   , כל ההלכות שכתב בכל מקום] 

לאחר   אחור  חכמים  להשיב  הדוחים  בדברי   ואין 

 המחילה הרבה.   

 חלי בעזרת צורי: ה וזה  
 רבי יוחנן ור"ל    , איתא   (דף לג.) גמ' במס' ברכות  ב   . א 

שאינה     ברכה  המברך  "כל  תרוייהו  דאמרי 
.  (שמות פרק כ פסוק ז) צריכה, עובר משום לא תשא"  

ומה שיש להסתפק בדברי הגמ' אם איסור זה הוא  
בדברי   שיש  בתוספת  הוא  דרבנן,  או  דאורייתא 

והר  תשא.  לא  "משום"  בהלכות  מב הגמ'  ז"ל  "ם 
כתב בזה הלשון "כל המברך ברכה    (פ"א הט"ו) ברכות  

יכה הר"ז נושא שם שמים לשווא, והרי  שאינה צר 
עכ"ל.    . הוא כנשבע לשווא, ואין עונין אחריו אמן" 

ז"ל בין ברכה שאינה    מב"ם והנה ממה שדימה הר 
צריכה לשבועת שווא, נראה ברור דדעתו שברכה  
מן   רבים  שיש  אלא  דאורייתא.  צריכה  שאינה 

דלהלן) האחרונים   בשו"ט  יובאו  היאך    , שהתקשו   (אשר 
(דף  רו מן מהתורה, הלא במס' תמורה  בשא"צ איסו 

רע"א)  בלבד    , איתא   ד  שמים  שם  הזכרת  דאיסור 
הפסוק   מן  לה  וילפינן  עשה,  איסור  הוא  לבטלה 

. וא"כ היאך  (דברים פו פסוק יג) "את ה' אלהיך תירא"  
מטבע ברכה שיש בו שבח לקוב"ה, יהיה בו לאו  
שהוא חמור טפי מהוצאת שם שמים בלבד, שיש  

 הוא קל מלאו, אף שאין שום    בו רק עשה אשר 
 שבח בהזכרת השם לבטלה. ודו"ק.   
   , ור'ה דרכה שאין זו קושיה כלל ועיקר ת   והאמת 

סברא.     ואיבע"א  קרא,  אימא  איבעית 
קרא  שכתבו    , אבע"א  ראשונים  לנו  שיש  מאחר 

מן   הוא  איסורה  צריכה  שאינה  שברכה  במפורש 
קושי  להקשות  יכולים  אנו  אין  מעתה    א התורה, 

דין דלא כמ  ש הראשונים, והלא  " ולהוכיח ממנה 
המה רבותינו הראשונים שכתבו במפורש שבשא"צ  



 יוסף            סימן קסא            בית

 
 פא ת 

    קסא סימן      
 שליט"א   ירון אשכנזי   הרב 

 " הידברות ב" וחבר הנהלה רוחנית    " קו ההלכה הספרדי " מנהל רוחני ב 

 רוטב, ובגדר "רוב לח" חימום תבשיל שמיעוטו  
 "אם שהה בעודה    (נתיב יב ח"ב דף סט סוף עמ' א) י"ו  ר   כתב 

אסור להחזירה    - בידו עד שנצטנן התבשיל    
, דכל דבר שיש בו רוטב ומצטמק  יש בה רוטב אם  

כירה   גבי  על  כשהחזירו  צונן,  והוא  לו  ויפה 
ומצטמק הוי מבשל גמור". ומשמע שאין חילוק  

(בסי' שיח  ב"י  מרן ב בין מעט או הרבה רוטב. והביאו  

שכתב "והנ"מ   (סעי' ד) ע  " וכך מבואר בש   , תחילת פב:) 
  , שיש בישול אחר בישול בתבשיל שיש בו רוטב 

מותר לשרותו    - בשל כבר והוא יבש  אבל דבר שנת 
"ומכל מקום    : בסעי' ח כתב גם  בחמין בשבת". וכן  

 אם הוא תבשיל שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו  
 אסור לדברי הכל".   

יד:) ב"י  ב אמנם   דף  רנג  רבינו    (סי'  דברי  את   הביא 
כל     וז"ל:  קצת  לשון  בשינוי  הנ"ל  ירוחם 
רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן כשהחזירו    שרובו 

ובספר   על גבי כירה ומצטמק הוי מבשל גמור". 
מה  דייק מ   (משמרת השבת שער שני פ"ב תנאי ב) מנחת כהן  

רוטב"   שכתב  שרובו  רוטב    , "כל  ברובו  שדווקא 
דינו כיבש    , אסור לחממו  אבל כשרובו דבר יבש 

וז"ל   ומותר לחממו אע"פ שיש בו מיעוט רוטב, 
ף שרי"ו לא כתב כן אלא כתב כל דבר שיש בו  "וא 

רוטב, וכן כתב הב"י עצמו בסי' שיח בשם רבינו  
ירוחם, מ"מ נראה שהב"י כתב זה להיות כן הדין  
דבריך   נתת  כן  לא  דאם  מסתבר,  וכן  לדעתו, 

נלע"ד    . לשיעורין  סברתו  ובביאור  לי".  נראה  כן 
שהרי אין לך אוכל שאין בו לחלוחית ובכל    , בס"ד 

מ  אנו  זאת  חייבים  כרחנו  על  וא"כ  לחממו,  ותר 
לחלק ולומר שעד שיעור לחות מסויים אין איסור  

שנתן  הוא  ו   , לחממו  והשיעור  יבש,  כדבר  מוגדר 
הלכה  מרן   ולעניין  ברוב.  שתלוי  הוא  לזה  הב"י 

(סי' שיח ס"ק  הרבה מן הפוסקים נקטו כוותיה, הא"ר 

מהרש"ם    והגאון   , (סי' רנג, מש"ז יג, וא"א מא) והפמ"ג    , יא) 

תורה   סט"ו) בדעת  שיח  הכה"ח  (סי'  וכ"כ  סב) .    , (אות 
 ח"ב  ומנוחת אהבה    , מח)   סי' (אורח חיים  יבי"א חלק ו  ב ו 

 . (סי' י' אות מז)   

 הלא הם הב"ח,  בזה,  ן הפוסקים מחמירים מ רבים 
(שאוסר אפי' במצטמק  הגר"א ממשמעות הרא"ש    

לו)  הגר"ז  ורע  ערוך  שלחן  הסידור) ,  משנ"ב  (פסקי   ,
, והגר"ש משאש  (פ"ל הי"ג)   ח"ב   אור לציון   , (סקכ"ה) 

הב"י   שכתב  דמה  ונקטו  שמש.  תבואות  בשו"ת 
לסופ  ונתחלף  ט"ס  הוא  רוטב"  "בו"    ר "רובו 

 ושכן הביא בהגהות הר"ד במברגר על    , ב"רובו" 
 שהוא ט"ס.   הטור   

משום  ה ולשיטת   הוא  רוטב  במיעוט   מתירים 
וממילא יש לחלק    , שנקטו כגרסת הב"י   

בין רוב רוטב למיעוטו, אלא שצריך עדיין ביאור  
יתחייב   לא  יבש  שרובו  תבשיל  המחמם  מדוע 
 משום הרתחת מיעוט הרוטב שבו, ומה לי בין רב  

 הלא בסך הכל הרתיח את הלח ובישלו?   , למעט   

 שביאר גירסא זו בדברי    (סי' רנג מש"ז סקי"ג) פמ"ג  ב וע'  
מרא    "ולכאורה  וז"ל  כמ"ש  רי"ו  הדברים  ים 

דאף בנצטנן, בלח הוא מן    , הט"ז בסי' שיח אות ד 
יונה  התורה   רבינו  גמור " (וכמו שכתב  מקום    , ) " מבשל  מכל 

בלח   שנצטנן  וכן  תורה,  אסרה  מחשבת  מלאכת 
  , הוי בישול דבר תורה   , ומרתיחו להצטמק ויפה לו 

להצטמק  דעתו  אין  לו  ורע  יעו"ש.    . ובמצטמק 
דעיקר הבישול הוא שמצטמק, ולפ"ז שפיר    , והיינו 

הולכים בתר רובו, דרובו רוטב מצטמק ויפה לו  
בישול, ואם רובו יבש אין    ה ומתכוין לצימוק והו 

ליבש"  הוא  לו  ורע  מצטמק  כי  לצימוק     . דעתו 
 עכ"ל.    

   , הפמ"ג דברי  ביאר את    (זעפרני) יזרע יצחק  ו ובספר  
דרבינו ירוחם שאוסר רק ברובו רוטב אזיל    



 יוסף            סימן קסב             בית

 
 פז ת 

    קסב סימן      
 שליט"א   טוב   ימן ס וסף חי  י הרב  

 ראש ישיבת "כרם יוסף" לבני עליה, אשכול יוסף" ושא"ס"מחה"ס 
  ירושלים ת"ו - המ"ד לדיינות "ברכת אברהם"יבחבר 

 אם יש איסור העברת נחלה, בהרמת תרומת מיליון דולר  
 , במשנתו של מרן רבינו זיע"א לכולל אברכים 

 ב"ה צברתי    , משך חיי עבדתי כמנהל בנק ב   שאלה: 
במשך השנים הון רב. כעת בהיותי מתקרב    

ובא, ברצוני לתרום  לגיל גבורות, ויום פקודה קרב  
"ברכת   לדיינות  גבוהה  מדרש  לבית  דולר  מיליון 

ב  אליהו  רבי  הגאון  בראשות  חבוט  ו אברהם" 
מופלגים.  ת"ח  בהחזקת  שותף  להיות    שליט"א, 
אמנם, אשתי היקרה תחי' אכן תומכת בדבר. אך  
בני היקרים שיחי', שמעותדים לירשני אחר מותי,  

סבורים   ואף  בפני את התנגדותם,  שהדבר  הביעו 
מהיורשים.  נחלה  העברת  באיסור   בבקשה    כרוך 

 יורנו נא הדין, ושכרו כפול ומכופל מן השמים.    

 ברצוני להדגיש, כי בכל אופן, טרם קיבלתי    . נ"ב 
זו      החלטה סופית בעניין, כך שאין בשאלתי 

 משום נדר או התחייבות כל שהיא.   

 ש אופנים בהם אסור ואין ראוי להעביר  י   תשובה: 
 נחלה מהבנים היורשים, כגון:   

ולא  א   . א  והנכסים,  הממון  כל  את  להקדיש   ין 
להשאיר כלום ליורשים, אפילו במתנת בריא.    

שמצדד דבמתנת בריא אין מניעה, כוונתו שמשאיר    איפה?   -   (אף היבי"א 

דיבר   דע"ז  והבנות,  הבנים  בין  הכל  מחלק  או  יפה,  מתנה   ליורשים 

 . הרא"ש, ממנו הביא ראיה להתיר)   

שהאדם  א   . ב  בזמן  מהירושה,  חלק  להעביר   סור 
 הולך למות.   

 דבר מותר, ואין שום מניעה בדבר: ה   . ג 

 ותר להקדיש חלק מכספו, ומשאיר מתנה יפה  מ   . 1
 ליורשים, ועל אחת כמה וכמה בחייו במנת בריא.   

 
 . (חו"מ סימן ט)חלק ח  א.ה. סה

"יביע  מ   . 2 בשו"ת  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבינו   רן 
, מכריע שמותר אף ליתן במתנת בריא  סהאומר"   

לאדם זר, שלא לצדקה, אם משאיר מתנה יפה לכל  
(ומדבריו ניתן להבין, שבא להתיר במתנת בריא, אף ליתן כל  יורש.  

כנ"ל)  נראה  מראיותיו  למעשה  כי  אם  כמה  ממונו,  אחת  על   .
ומשאיר   לצדקה,  תורם  או  מקדיש  אם  וכמה 
מותר   הדבר  אחד,  לכל  יפה  מתנה   ליורשים 

 לכתחילה כנ"ל.   

ביתו  מ   . 3 את  ומקדיש  ובנות,  בנים  לו  שאין   י 
ושארית     ולאשתו שם  לו  שיהיה  כדי  וכדומה, 

הירושה   לסלק  כוונתו  ואין  לעת"ל,  וזכות 
 ו על מה  מהיורשים, אלא כל כוונתו לתועלתו, יש ל 

 לסמוך, וכך נהגו ישראל קדושים, מדור דורים.   
 ן בנידון שאלתך, שהנך מבקש לתרום מיליון  כ על 

דולר, במתנת בריא. ובנוסף הנך משאיר נכסים    
מניעה בדבר,   אין שום  היורשים,  לכל  רב  וממון 
ואדרבה הדבר ראוי מאד. ודע שאף רבי מאיר בעל  
ממונו   שליש  להקדיש  מנהגו  היה  זיע"א  הנס 

תורה,   עמלי  להחזקת  במקורות) לצדקה  ולכן  (ראה   .
לאין   גדולה  זכותך  לפועל,  תצא  מחשבתך  באם 

ובת  במצות  ערוך,  מלא  שותף  נעשה  הנך  רומתך 
 לימוד תורה, והנך עתיד לישב במפליא של מעלה  

 בצל חכמים, וליהנות ולהתענג מזיו השכינה.   
רבה  ה   מקורות:  בקהלת  נפלא  מעשה  מובא   נה 

ב    כל    יז)   , (פרשה  את  אני  "ושנאתי  עה"פ 
היה   מאיר  רבי  השמש",  תחת  עמל  שאני  עמלי 
סופר סת"ם טוב ומובחר, והיה מרוויח בכל שבוע  



 יוסף            סימן קסג            בית

 
 צה ת 

    קסג סימן      
 שליט"א למוג לוי  א הרב  
 מתלמידי מרן הראש"ל שליט"א   , קהילה במודיעין ולל ורב  כ ראש  

הדלקת נרות שבת במנורות "לד" במשנתו של מרן רבינו זיע"א  
 ניסן התשע"ח

 אם יוצאים י"ח נר שבת במנורת לד או  ה נשאלתי,  
 לא?   

   : תשובה 

והיום  ש א.   הואיל  נפק"מ  הרבה  בה  יש  זו   אלה 
בהרבה בתים ובפרט בבתי מלון ובתי הארחה    

רוב ככל המנורות הם מנורות לד, מפני שמנורת לד  
  , ) חשמל ( היא יותר חסכונית שצורכת פחות אנרגיה  

ועל כן בהרבה מקומות   . חזק  יותר   וגם האור שלה 
 וצריך    , כמעט כולם משתמשים היום במנורות אלו 

 לברר מה ההלכה בזה.   

 

 רות שבת במנורות  נ הדלקת  
 חשמל רגיל 

 דוע שגדולי האחרונים דנו לגבי הדלקת נר  י הנה  
אם כשר לנר שבת או    , שבת במנורת חשמל   

יצחק   בית  שהרב  קכ)   , (שמלקיס לא.  סי'    , פסק   חיו"ד 
דשפיר דמי שהמאור נתלה בחוטי החשמל דומיא  
אמנם   ופתילה.  לשמן  המחובר  שנתלה  דמאור 

וינקלר   מרדכי  נט) הלבושי  סי'  שאין    (חאו"ח  פסק 
הואיל ובעינן שמן ופתילה דוקא   , יוצאים בזה י"ח 

(סי'  לעיכובא. והביאם מרן זצ"ל בשו"ת יחו"ד ח"ה  

גם    . כד)  מרדכי  הלבושי  לדברי  ולכאורה  ע"ש. 
הואיל ובעינן שמן ופתילה    , ורת לד לא מהני במנ 

בעינן שיהיה דבר  ד וליכא. אבל לבית יצחק דס"ל  
ומפיץ אור, א"כ אפשר שגם במנורת לד    הדלוק 

 שסו"ס מפיץ אור.    , שפיר דמי   

 דלכאורה זיל בתר טעמא שנר שבת    , הוסיף ל ויש  
 וגם במנורת לד יש    , נתקן בשביל שלום בית   

 בסמוך. שלום בית. ועיין    

 הנה ביחו"ד שם הביא מרן זצ"ל שהמהרש"ג  ו ב.  
שמנורת חשמל אין    , כ'  (סי' קז) בשו"ת שלו ח"ב   

  , והוכיח כן   , (וכ' שם שאינו בקי במלאכת החשמל) לה דין אש  
דכתב   דומיא  שמאירות  טובות  אבנים  יש  דהרי 
רש"י בריש פר' נח על הפסוק צהר תעשה לתיבה.  
ע"ש. ולדבריו חזינן דס"ל בפשיטות שעל אבנים  

לברך  אין  כלל   , טובות שמאירות  נר    , דלא חשיב 
ועיין שם שמרן זצ"ל הסכים לזה. רק שהקשה עליו  

  , אבנים טובות לנר חשמל   (בקושיא שלו)   אמאי דימה 
רי לא קרב זה אל זה כלל. ועכ"פ בין למר ובין  דה 

מהני  לא  טובות  אבנים  ולכאורה    , למר  ופשוט. 
לאבנים   דמי  אי  לברר  יש  אכתי  לד  במנורת 
המאירות או דמי יותר לנר חשמל, שהרי סו"ס יש  

ואם כהצד    , בו איזה חומר כימי שגורם שיפיץ אור 
שפיר דמי להדליק בו נר    , בעינן שיפיץ אור וכנ"ל ד 

שיש    , וגם לברך עליו. ונודע לי מאדם מומחה   שבת 
   , אלא שאין בו חוט להט  , במנורת לד סגירת מעגל 

 וא"כ שפיר דמי.   , אבל עכ"פ הוא מפיץ אור   

   , מהני להדליק בו נר שבת ד ש להוכיח  י ולכאורה  
לד,     מנורת  בשבת  שמדליק  מי  שהרי 

ועל   דרבנן,  או  דאורייתא  או  איסור  שעבר  נראה 
וא"כ מאן    , סוג של הבערה מסויימת כרחך שיש בו  

לימא לן דלא מיקרי נר גם לענין מצות נר שבת.  
שאין לזה    "ל ואמנם על הצד שהוא איסור דרבנן, י 

אלא איסור דרבנן כדין מוליד. ומה   , קשר למבעיר 
וויס   להגר"א  ח"א  אשר  מנחת  בשו"ת  שכתב 

שיש במנורת לד איסור תורה של "מכה    שליט"א 
יצא   "ד , בנ ו שמיוסדים על פי הירושלמי) (עיין בדברי בפטיש" 

ולכאורה   , לפי דבריו שאין איסור משום "הבערה" 
  , נוכיח מכאן שאינו ראוי לנר שבת כלל. זה אינו 

וגדולי זמננו    , שמלבד שעצם דבריו הם חידוש גדול 



 יוסף            סימן קסד            בית

 
 צט ת 

    קסד סימן      
 שליט"א   מאור כהן הרב  

 ביהמ"ד "אהבת כל ישראל", מח"ס "מאור החיים", "מציון אורה" ועוד ש  רא 

עדיף, ובדין פרי חדש שברכתו  או חביב  אם מין שבעה  
שבעה שהחיינו אם קודם לפרי ממין  
נו איש האלוקים, עמוד  ימאמר זה מוקדש לזכרו ולעילוי נשמתו של אבינו מורנו ורב

האש אשר הלך לפני המחנה, שריד לדור דעה, משיירי כנסת הגדולה, שזכה להרביץ 
תלמידים,   של  לגיונות  והעמיד  שנה  משבעים  למעלה  במשך  בטהרה  גדולי  תורה 

ישראל,  עם  כלל  וליבו למען  רוחו  מסר  הוראות. אשר  ומורי  ישיבות   תורה, ראשי 
ונשא העם מיום שנגנז ארון האלקים, ונתבש"ם מרן מלכא גאון עוזנו ותפארתינו, 

גאון ישראל ותפארתו, מרן ראש הישיבה ונשיא מועצת    זיע"א,   בעל היביע אומר
לה"ה. שזכינו לשאוב ממאור תורתו זצוקל  שלום הכהןחכמי תורה, פה קדוש, חכם  

 והעמידנו תמיד על גודל החשיבות עמל ועומק עיון התורה, יה"ר שזכותו תעמוד לנו 
  שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו עד עולם, אכי"ר.   

 י שהיו לפניו פרי משבעת המינים ופרי  משאלה:  
שאינו     אלא  יותר  עליו  שחביב  אחר 

המינים,   שבעת  מה  מפירות  ואגס,  זית  וכגון 
יקדים לברך, ומה דעת מרן הש"ע בזה. ומדוע 
לא כתבו הפוסקים ומרן בש"ע 'ירא שמים יוצא 

כלומר שיחזיק בידו גם הפרי ממין    ,ידי שניהם'
ויטעם   ,שבעה ויברך  עליו  החביב  הפרי  וגם 

. ובדין קסח ס"א)  '(בסיכמו שמצינו בפת    ,משניהם
י חדש שאינו היה לפניו פרי משבעת המינים ופר

שהחיינו עליו  שמברכים  המינים   מה    ,משבעת 
 קודם?   

  

 מקור הדין 
 איתא, היו לפניו מינין הרבה,   (מ:)רכות  בבמשנה  

מין   'ר   ביניהן  יש  אם  אומר:  יהודה 
אומרים:    -שבעה   וחכמים  מברך;  הוא  עליו 

אמר   (שם מא.)מברך על איזה מהן שירצה. ובגמרא  
עולא: מחלוקת בשברכותיהן שוות, דרבי יהודה  

סברי  ,סבר ורבנן  עדיף,  שבעה  חביב    ,מין  מין 
שוות ברכותיהן  בשאין  אבל  הכל    ,עדיף.   דברי 

 ך על זה.  מברך על זה וחוזר ומבר  

 דפליגי בה רבי אמי ורבי יצחק   ,ובא שםמועוד  
בשברכותיהן     מחלוקת  אמר  חד  נפחא, 

שוות, דרבי יהודה סבר מין שבעה עדיף, ורבנן  
ברכותיהן  בשאין  אבל  עדיף,  חביב  מין  סברי 
שוות  דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על 

וחד אמר: אף בשאין ברכותיהן    .(וכדברי עולא)זה  
בשברכותיהן    "דנמי מחלוקת. בשלמא למ  שוות

מחלוקת   למ  -שוות  אלא  בשאין   "דשפיר, 
פליגי שוות  רבי    ,ברכותיהן  אמר  פליגי?  במאי 

רבי    ,ירמיה ואיתימא  יוסף  רב  דאמר  להקדים. 
לברכה,   מוקדם  זה  בפסוק  המוקדם  כל  יצחק: 
ורמון   ותאנה  וגפן  ושעורה  חטה  ארץ  שנאמר: 
 ארץ זית שמן ודבש. ופליגא דרבי חנן, דאמר רבי 

 ע"כ.  .כל הפסוק כולו לשיעורין נאמר ,חנן  

 , רב חסדא ורב  (שם מא:)'  בהמשך הגמ  מובא ועוד
י בסעודתא, אייתו לקמייהו  המנונא הוו יתב  

אתמרי  בריך  המנונא  רב  שקל  ורמוני,  תמרי 
לא סבירא ליה מר    ,ברישא. אמר ליה רב חסדא

יצחק רבי  ואיתימא  יוסף  רב  דאמר  כל   ,להא 
זה   ,המוקדם בפסוק זה קודם לברכה? אמר ליה



 יוסף            סימן קסה            בית

 
 קטז ת 

    ה  קס סימן    
 שליט"א   איר כהן י   הרב 
 לוד   " יביע אומר " הילת  ק רב  

בדין חצובה של    זיע"א רבינו  בירור דעת מרן הש"ע ומרן  
מצלמה, קרש גיהוץ וסרגל, אם מותר לטלטלם בשבת 

 ם המיועדות להגבהת המצלמה  י (רגלי צובה של מצלמה  ח בדין  

הצילום)    שמלאכתו  בעת  ככלי  דינה  האם   ,
לאיסור? ובכלל השאלה גם מהו דינם של חנוכיה,  
 סרגל וקרש גיהוץ, האם נידונים ככלים שמלאכתם  

 לאיסור או להיתר?   
 

 דעות הראשונים בהגדרת פמוטות 
חצובה נ   א.  בדין  נראה    . פתח  ראשונה   בהשקפה 

היות וייעודה   , דנידונת ככלי שמלאכתו לאיסור   
הוא כדי להחזיק את המצלמה בעת הצילום. אמנם  
יש לומר דזה אינו מחשיבה מלא"ס, היות ובגופה  
אינו עושה מעשה איסור אלא רק במצלמה שעליה.  
והנה מצאנו נידון דומה לזה לענין כלי שנותנים בו  

וכן לענין פמוט שלא הדליקו בו    , שמן להדליק בו 
כל  נחשבים  האם  שבת,  או  באותה  שמלא"ס   י 

   : להיתר, ובראשונים יש בזה ג דעות   

   (דף לו. ד"ה הא) התוספות בשבת    ' אשונה היא ד ר דעה  
שכ' בפשיטות שנר נידון ככלי שמלא"ס, וכן    

שם   עוד  רחת) מבואר  סד"ה  משום  (קכב:  והיינו   , 
 שמיועדת להדליק בה.   

לאו  ש דעה   "דנרות  שכ'  הראב"ד,  דעת  היא   ניה 
בסיס     אלא  שאינו  הוא,  לאיסור  מלאכתו 

לפתילה ושמן ואין עושין מלאכה, ולא אמרו אלא  
איסור",   עושין מלאכת  ומגרה שבהן  קורנס  כגון 

 משמו.    (קכב: סד"ה גמרא) וכפי שהביא הרמב"ן בשבת  
 . (סי' קלז) וכ"כ בשו"ת התשב"ץ ח"א    

"ולי  ש דעה   שכ',  שם,  הרמב"ן  דעת  היא   לישית 
נראה שנרות משמשי שבת הן ואין מלאכתן    

לאיסור אלא כגון קורנס ורחת שאין להן תשמיש  
בשבת"   רעק"א  ו קבוע  זאת  שציין  וכפי  כו', 

לש"ע   ט   ט רע   סי' ( בחידושיו  ס"ק  מג"א  וראה  יב) ,  על   ,
בהוספות מכתב יד שנדפסו בש"ע מכון ירושלים  

ז)  דעת    שהוסיף   (אות  לכאורה  נראה  זו  שכשיטה 
שטו) המרדכי   רמז  בו    , שכתב   (שבת  שהדליקו  שנר 

ולפ"ז   ומקומו,  גופו  לצורך  מותר  שבת   באותה 
 נמצא דבלא הדליקו מותר אף מחמה לצל. ע"ש.   

 
 הערה מדין מדוכה וקדירה 

 יש לעמוד על ד' הראב"ד ממה שמבואר בגמרא  ו   . ב 
נחשבת    (קכג.)    ומדוע  כמלא"ס,  נידונת  דמדוכה 

מלאכתה לאיסור, הלא מעשה הדיכה אינו נעשה  
בגופה אלא עליה, והיה להם להחשיבה מלא"ה.  

הקל הראב"ד אלא בפמוט שאינו    לא   וצ"ל דעד כאן 
משמש אלא לבסיס בעלמא בלא שום מעשה נוסף,  
ולכך אין בו שום חשיבות, משא"כ בכלי שעושים  

ור מודה הרב דחשיב מלא"ס.  איס   מעשה על גביו  
שאני  דמדוכה  שונה,  באופן  שחילקו  לפי    , ויש 

לדו  א"א  הרי  כי  בעזרתה  אף  נעשית    ך שהדיכה 
באויר, משא"כ בנר שאינו 'עוזר' למעשה ההדלקה.  

וראה בשבת  " ודו     , (קמא: וברש"י שם ד"ה הניחא לרבא) ק. 
 ש'אימוס של נעלים' נידון כמלאכתו לאיסור.   

 ש להעיר בזה ממה שמבואר בחי' הרשב"א  י עוד  
דקדירה חשיבא מלא"ס, וכ"כ    , (קכג. ד"ה הא דתנן)   

(סי' שח  שהובאה בב"י    (כלל כב ס"ח) הרא"ש בתשובה 

הרחבה בענין    (מקץ אות ד) [וראה בס' הליכו"ע ח"ג    . ס"ה) 
מלא"ס זה]  חשובה  ולמה  משמשת    , ,  אינה  והרי 

ופה  אלא לאחיזת המאכלים בעת הבישול ואילו ג 
דדעת   להוכיח  נראה  היה  ומכאן  מבשל?  אינו 
הרשב"א היא דלא כהראב"ד. ובאמת שהרשב"א  

אחר שהביא ד' הראב"ד כ' יישוב אחר    (קכב:) בשבת  
לקושייתו, ולפיה אינו צריך לחידוש הראב"ד. אך  
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 קכת 

 

 

 

 תשובות לקושיות בדברי מרן רבינו זיע"א 

   קסו   מן סי  

 שליט"א   בריאל קרן ג   הרב 
 רכסים    - ר"כ 'קול דממה דקה'  ",  וקולי בא בדממה " ו"ת  ש מח"ס  

מלאכות  יישוב סתירה לכאורה בדברי מרן רבינו זיע"א בעניין  
האם העיקר המחייב בהם זה המעשה או רק התוצאה   , שבת 

ח"ד כותב   שבת  בחזו"ע  קכז   מו"ר     קכח) - (עמ' 
ידו     ע"י  כגון  בשינוי  בשבת  שהחולב 

חייב, שענין השינוי ע"י ידו השמאלית    , השמאלית 
פוטר דווקא במלאכת כותב, אבל בשאר המלאכות  
לא. אך הנה זה פלא, שהרי מבואר בכמה מקומות  
בתורתו של מרן זצ"ל שמלאכת שבת שעשאה ע"י  
כגון   בכותב,  דווקא  ולאו  מחיוב,  פוטרת  שינוי 

, ושם בהערה מביא  ) תיז - עמ' תטז ( בחזו"ע שבת ח"ג  
י הפוסקים, כמו הרא"מ הורוויץ והרב  ראיות מדבר 

בשאר   שאף  ועוד,  הלוי  שבט  והרב  הלכה  חקר 
מלאכות שבת אם עשאה ע"י שינוי בידו השמאלית  
ואילו בח"ד הנ"ל   פטור, וכך היא מסקנתו התם, 

קכח (  המקילים    ) בעמ'  הפוסקים  אותם  את  מביא 
 ,  " אולם אין נראה כן לדינא " וכותב    , שהביא בח"ג 

 ס להלכה לא כמו הפוסקים הנ"ל.  ונראה שהרב תופ  

זיע"א שה ממה ש ק ועוד    בחזו"ע שבת    כתב מרן 
שמלאכה שעשאה ע"י שינוי,    ) רנט - עמ' רנו ( ח"א    

אף מלאכה שאיסורה מה"ת הפך להיות איסורה רק  
ועוד    . מדרבנן, ואף בשאר מלאכות, ולא רק בכותב 

  , קשה מכמה מקומות מפורשים בפסקי מרן הש"ע 
תרי   יש  ואם  לדרבנן,  מדאורייתא  מוריד  ששינוי 

 ,  ) ח   , סעיפים ז ( ' שכא  י שינויים, מותר לגמרי, כגון בס 
 י בכותב. ודי בכך. ושם לא אייר   

להפליא נ אולם   מדוייקים  רבינו  שדברי     ראה 
, ולא קשיא מידי.  למתבונן ולמדקדק בהם   

 וטרם ניישב יש  להקדים הקדמה יסודית וחשובה,  
 ועל פיה יבוא הכל על מקומו בשלום.   

בשורשם  כ באמת   הדברים  בהגדרת  נתבונן   אשר 
נבין יסוד גדול, והוא, שהקובע במלאכות    

משום   התוצאה,  רק  ולא  המעשה  הוא  השבת 
שהשי"ת לא אסר שמלאכה תעשה מאליה בשבת,  

וכב"ה,    ) דף יז: ( שהרי זו משנה מפורשת במס' שבת  
תמשיך   והיא  מע"ש  מלאכה  להתחיל  שמתירים 

בשבת  שבת    "ה וכ   . מאליה  ה"ה ( בירושלמי    ) פ"א 
רחמנא   שאסר  האיסור  האם  נחלקו  וב"ה  שב"ש 
במלאכת שבת הוא אף שהמלאכה נעשית מאליה,  
או שהאיסור הוא על הישראל שעושה אותה, ואם  
ס"ל   שב"ש  איסור,  אין  מאליה  נעשית  המלאכה 

יה אסר רחמנא, ומאידך ב"ה  שאף שנעשית מאל 
הישראל   על  דווקא  היא  שהקפידא  שעושה  ס"ל 

בשבת  שום  אותה  אין  מאליה  נעשית  אם  אבל   , 
 איסור ואף לא מדרבנן.    

 איה נביא דוגמא, הרי המעמיד בהמה על  ר ובתור  
במלאכות     ואילו  חייב,  בנזיקין  חברו  קמת 

ומותר  כיוון  ' שכד סי"ג) י (שבת קכב. ש"ע ס   שבת פטור   ,
שבנזיקין הולכין אחר התוצאה, ובפועל הוא מזיק,  

 מענה יוסף  
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 קכב ת 

    קסז סימן      
 שליט"א   טוב   מן סי שראל  י   הרב 

 ירושלים דיינות "מעלה שלום"  ל ביהמ"ד  

 "ע בדין אדם המזיק באונס גמור לדעת מרן הש 
[בירור דעת מרן הראש"ל גאון הדורות זיע"א, ומשיב על דברי החולקים בזה, ואף  

 הניח לנו מקום להתגדר בו לבאר ולבסס דין זה מפי ספרים וסופרים] 

 , אדם מועד  (בבא קמא כו.) חלי: שנינו במשנה  ה וזה  
ישן.     בין מזיד, בין ער בין  לעולם, בין שוגג 

מנא הני מילי, אמר חזקיה וכן תנא דבי    (ע"ב) ובגמ'  
קרא    , חזקיה  פצע"    כה)   , (שמות כא אמר  תחת  "פצע 

(וברש"י,  לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון  

. פצע תחת פצע, קרא יתירא הוא  מנא הני מילי דנזק חייב אפילו שוגג 

.  להך דרשא דהא כתיב "כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו") 
ואמר רבה נפל מראש הגג "ברוח שאינה    , (כז.) ושם  

בד'   ופטור  הנזק  על  חייב  ובייש  והזיק  מצויה" 
בד'   חייב  ובייש  והזיק  מצויה"  "ברוח  דברים, 
 דברים ופטור על הבושת, ואם נתהפך חייב אף על  

 הבושת דתניא וכו'.   
 

מחלוקת הראשונים בדין אדם  
   המזיק באונס גמור 

 נים בדין אדם  דועה מחלוקת רבותינו הראשו י והנה  
אף     הוא  האם  שחייב,  דקי"ל  באונס  המזיק 

  , (שם כז: ד"ה ושמואל) באונס גמור או לא. דעת התוס'  
דבאונס גמור אדם המזיק פטור, והביאו ראיה לזה  

 דאם היה ישן   , (ב"מ פ"ב ה"ח) מהא דאיתא בירושלמי  
 

 
, דכל מה דמצינן למיפטר שוגג פטרינן, ומש"ה  (דף כו: ד"ה ש"מ)ונראה להטעים את דברי התוס' ע"פ מה שכתבו לעיל מינה    סח

"ש. והיינו משום דמצד הסברא לא נראה לחייב אדם שהזיק בשוגג אי לאו קרא,  פטרינן לחיוב צער אם הוא היה בשוגג. ע
וע"כ היכא דאין לימוד מיוחד לחייב לא מחייבינן. ומינה למדנו דה"ה לאונס שיש בו אף סברא יותר גדולה לפטור משוגג,  

ייבינן לאונס כיון שמרבינן לה  וכמו שהגמרא הגדירה גבי אונסין בלשון של "מאי הוה ליה למיעבד", ולפיכך גם השתא דמח
מקרא וכנ"ל, מ"מ היכא דמצינן למיפטר פטרינן והיינו באונס גמור, די"ל דריבוייא דקרא לא אתי אלא על אונס רגיל. דו"ק.  

וז"ל: וסברת התוס' היא, דכיון דנתרבה אדם המזיק לאונס, אית לן למימר    ).דף ד  "ק(פוברסקי. בשו"ר שכ"כ בשיעורי ר' דוד  
  (ענינים סי' כג) בה רק לאונס הקל יותר, דהוא אונס כעין אבידה, דאין רבוי על יותר מזה. עכ"ל. וע"ע בחידושי הגרי"ז  דנתר

שג"כ העיר מזה, דממ"נ אם התורה רבתה לחייב על אדם המזיק באונס, א"כ מהיכא תיתי לפטור אם הזיק באונס גמור, ותירץ  
 , ולפי הנ"ל לק"מ. ע"ש. ה סי' ז"ך עמוד ע ד"ה ועוד)"(חמרי חן לעווענבערג באופן אחר. כיעו"ש. עתה ראיתי מ"ש בספר א

אצלו  לישן  חבירו  ומשמע    , ובא  פטור.  הראשון 
דאיתא   מהא  וכן  גמור.  אונס  דהוי  משום  דהוא 

גבי הניח להם אביהם פרה    , (שם קיב.) בהגוזל בתרא  
היא  אביהם  של  וכסבורים  וטבחוה    , שאולה 

דמשלמים דמי בשר בזול שכך נהנו, אולם    , ואכלוה 
וכן   גמור.  אונס  דהוי  מה שהזיקו פטורים משום 

היה בעל חבית ראשון  ,  לב.)   מ (ב" מהא דאיתא במתני'  
ובעל קורה אחרון, ועמד בעל חבית ונשברה חביתו  
בקורה של חבירו, פטור בעל הקורה, וה"נ היינו  
משום דהוי אונס גמור. ובסוף דבריהם הגדירו זאת,  
דאונס שהוא קרוב לגניבה הוי אונס גמור, ואילו  
אונס הקרוב לאבידה הוי כאונס שאינו גמור וחייב  

ן כח: ד"ה ואונס. ובב"מ פב: ד"ה וסבר. ובב"ב צג:  (וכ"כ לקמ .  סחבו 

. וכ"כ בתוספות רבינו  ד"ה חייב. ובסנהדרין עו: ד"ה רוצח) 
(ב"ק ד ע"א ד"ה כיון דכייף. ובדף כו ע"א ד"ה אדם. ובדף ז"ך  פרץ  

באפילה)  ד"ה  ר"ת  ע"ב  תלמיד  בתוספות  מבואר  וכן   .
ע"ש.    . ) ו. ד"ה ואי. ובדף כו: ( בבא קמא    (בשיטת הקדמונים) 

יהודה   ב"ר  יצחק  לרבינו  רזא  פענח  בספר  וכ"כ 
התוספות) הלוי   בעלי  תקופת  חיים    (סוף  מהר"ר  משם 

. וכ"פ רבינו  (פרשת משפטים ד"ה פצע) מבעלי התוספות  
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 קלחת 

    קסח סימן      
 שליט"א   אברהם עטיה   הרב 

 בני ברק 
הדור סב"ל נגד גדול  

מחלוקת הפוסקים ק:  שאלה  י"ל שבמקום שיש 
שלא,     או  מברכים  אם  ברכות,  בהלכות 

  . נקטינן דשב ואל תעשה עדיף ומורים שלא יברך
ואף במקום שמרן הבית יוסף כתב לברך וחלקו  
עליו הפוסקים, נקטינן דספק ברכות להקל ואפי' 

ויש להסתפק אם דין  .  (לפחות ב פוסקים)הם מיעוט  
 זה אמור גם בגדול הדור, כמו מרן רבינו הגדול 

 זיע"א, אם אומרים סב"ל נגד גדול הדור?    
 

 תשובה:
 ביאור עניין "סב"ל נגד מרן" 

גבירתא דספק רא.   נקדים האי הלכתא  דבר   יש 
דבר     שהוא  הש"ע,  מרן  נגד  להקל  ברכות 

שצריך ביאור, שהרי בכל התורה כולה, אנן בתר 
שיפולי גלימתו של מרן אזלינן, בין להקל ובין  
נחשב  מרן  נגד  להחמיר  המורה  וכל  להחמיר, 
 מזלזל בכבוד רבותיו, א"כ מה נשתנה דין ברכות 

 דאמרינן סב"ל.  

 יברו בזה הפוסקים וראה בעין יצחק ח"ב דר וכב
משום   ,חדא  :שכתב כמה טעמים  עמ' שפ)(  

בשבועות   כדאיתא  לבטלה,  ברכה  איסור  חומר 
שהעולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה "לא    )לט.(

תשא את שם ה"א לשוא", מה שלא מצינו בשאר  
הוי   לבטלה  שברכה  להסוברים  ובפרט  לאוין, 

שכל    ,)לג.(וכמו שאמרו בברכות    ,איסור דאוריתא
וכן    א.המברך ברכה שאי"צ עובר משום לא תש
והרמב"ם   (בתשובה  דעת הגאונים וכמה ראשונים 

ואף    .(או"ח סי' רטו ס"ד)רן הש"ע  ומ  בפאר הדור סי' קה)
שהם    ,לדעת התוס' והרשב"א והרא"ש ודעימיה

 
(ילקו"י ח"ג דיני ברהמ"ז ע ונסתפק אם בירך ברכת המזון, חוזר לברך  חוץ מברכת המזון שהיא של תורה, ולכן מי שאכל ושב  פה

 . וברכות עמ' רעז)

כיון  דס"ל    ,רוה"פ דרבנן, מ"מ  דברכה לבטלה 
דאסמכוה אקרא דלא תשא שהוא איסור חמור, 
הוי דרבנן חמור ושפיר יש לחוש לספק ברכות,  

הריטב"א  "וכמ טו.)ש  שנלמד    ,(ר"ה  מה  דכל 
ל נתכוונה  התורה  הרי  ושלא מאסמכתא,  כך, 

רבנן   שחידשו  חידוש  שזה  האומר  כדברי 
מסברתם ח"ו, ישקע הדבר ולא יאמר שזו דעת  

 נו זיע"א ביחו"ד  ימרן רב   זאת  ש. והביא "ע  .מינות
 . עמ' לא)(ובהליכו"ע ח"ז  סי' ד)(ח"ד   
הט"ו)רמב"ם  הוכתב   ברכות  מהל'  המברך    ,(פ"א   כל 
  , הרי זה נושא ש"ש לבטלה ,ברכה שאי"צ  

 .והרי הוא כנשבע לשוא ואסור לענות אחריו אמן
בש"ע   מרן  וכתב  ס"כ)עכת"ד.  פ"ז  סי'  הוי    ,(חו"מ 

שכל העולם נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה    ,יודע
לא תשא, ובכל העבירות שבתורה נפרעים ממנו, 

עוד ולא  וממשפחתו,  ממנו  שגורם    ,וכאן  אלא 
ישראל,   של  משונאיהם  ישראל  ליפרע  שכל 

כל העבירות שבתורה תולין לו    . ערבים זה לזה
שנים ושלשה דורות אם יש לו זכות, וכאן נפרעין  

 דברים שאין אש ומים מכלים אותם שבועת   .מיד
 ע"ש.  .שקר מכלה אותם וכו'  

 באר, שמה שאנו מברכים ברכות הנהנין לוהוסיף  
ושאר ברכות, ואין בזה לא תשא את שם   

ציוו לנו רבותינו,  היינו מפני שכך  ה"א לשוא, 
וכיון  לשוא  בכלל  זה  שאין  גורם  זה  וציווי 

, לפיכך כשיש ספק אם  פהדהברכות כולם מדרבנן
ש מרן  "מחוייב לברך הוה לי' ספק דרבנן, וכמ

דנקטינן דספק ברכות להקל משום   ,(בית יוסף סי' סז)
דברכ לקולאדקי"ל  דרבנן  וספיקא  דרבנן,    . ות 



 יוסף            סימן קסט            בית

 
 קמג ת 

    קסט סימן      
 שליט"א ליאור בצלאל דהן    הרב 
 "ב על המשנ   " עמודי הוראה "ס " מח 

 ויישוב שיטת מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל ,  "ט ביו   רחיצה 
 , בית שמאי אומרים לא  (ביצה כא:) יתא במתני'  א   . א 

לרגליו    חמין  אדם  ראויין    , יחם  כן  אם  אלא 
מתירין   , לשתיה  הלל  מדורה    . ובית  אדם  עושה 

,  (ד"ה לא יחם) ומתחמם כנגדה. ע"כ. וכתבו התוספות  
לרגליו  הלל    , ודוקא  בית  מודה  גופו  לכל  אבל 

וזה אינו ראוי    , דדבר השוה לכל נפש בעינן   , דאסור 
אבל ידיו ורגליו שוה לכל    , אלא לבני אדם מעונגין 
 . וכן  (לט: ד"ה וב"ה מתירין) שבת  נפש. ע"כ. וכ"כ תוס'  

 .  (שבת לט:) דעת הרשב"א והריטב"א    

טז) רמב"ם  ה אמנם   הל'  פ"א  טוב  יום   כתב,    (שביתת 
  , "רחיצה וסיכה הרי הן בכלל אכילה ושתיה   

טוב  ביום  אותן  יאכל  " שנאמר    , ועושין  אשר  אך 
לכל שצריך הגוף. לפיכך מחמין חמין    " לכל נפש 

אבל כל גופו    , ביום טוב ורוחץ בהן פניו ידיו ורגליו 
מרחץ  גזירת  וחמין שהוחמו מערב    . אסור משום 

שלא גזרו על    , רוחץ בהן כל גופו ביום טוב   "ט, יו 
דבר זה אלא בשבת בלבד". ע"כ. וכן דעת הרי"ף  

שרי לרחוץ בו כל    "ט דבהוחם מערב יו   , (ביצה שם) 
  , ) ' ב י תקיא סע  סי' (   "ע גופו ביום טוב. וכן פסק מרן הש 

אבל לא כל   , לרחוץ ידיו   "ט דמותר להחם מים ביו 
אחת   , גופו  בבת  רוחצו  אינו  במים    . אפילו  אבל 

לרחוץ כל גופו אפילו    מותר   "ט, שהוחמו מערב יו 
וכו'   המרחץ כאחד  לבית  מחוץ  דוקא  זה  כגון    , [וכל 

פרטית  אסור   , באמבטיא  זה  גם  עצמו  במרחץ     , אבל 
 .  שם]   "ע כמבואר בש   

 דמה שהסכימו הרי"ף ורמב"ם    , כתב   (שבת מ.) והר"ן  
אחת     בבת  גופו  כל  בהן  לרחוץ  להתיר 

יו  בערב  להו    "ט, כשהוחם  דסבירא  משום  היינו 
הגוף   כל  לרחיצת  טוב  ביום  חמין  דלהחם 

כי היכא    , דאי מדאורייתא אסיר   , מדאורייתא שרי 
יום טוב    , דגזרינן ע"ש אטו שבת  נמי ערב  לגזור 

ומשום הכי מסתברא    . אלא ודאי כדאמרן   "ט, אטו יו 
שאומרים   התוספות  בעלי  רבותינו  שלדברי  לי 

וף מדאורייתא  לרחיצת כל הג   "ט דלהחם חמין ביו 
אסור    , אסור  נמי  טוב  יום  בחמין שהוחמו מערב 

גזירה ערב יום טוב אטו יום    , לרחוץ בהן כל גופו 
  "ע דעת מרן הש דל יוצא    "ז הר"ן. ולפ   כ"ד טוב. ע 

והרמב"ם  הרי"ף  אין איסור להחם    , דפסק כדברי 
גזירת   משום  מדרבנן  אלא  רחיצה  לצורך  מים 

 ה לכל  דחשיב שו   , אבל מדאורייתא שרי   , מרחצאות 
 נפש.    

 אם גזרו    "ט יש לחקור בגדר גזירת מרחצאות ביו ו   . ב 
  , דהיינו   "ט, איסור על הרחיצה במים שהוחמו ביו   

אסורה    "ה אפ   , אף שלא עשה שום איסור בבישול 
לא    יו"ט ורק כשהוחמו בע   , הרחיצה משום גזירה 

או דילמא עצם הגזירה אינה בעיקר על   , גזרו רבנן 
שאסור   עצמם  המים  חימום  על  אלא  הרחיצה 

רחיצה  לצורך  בע   , לחמם  שייך    יו"ט ולכן  דלא 
בישול  דמי   , איסור  על    , שפיר  האיסור  אין  דהא 

באופן    "מ הרחיצה אלא על החימום מדרבנן. ונפק 
כגון רחיצת פניו    , לצורך דבר המותר   "ט שהוחם ביו 
רינן דלא גזרו איסור על רחיצה  אי אמ   , ידיו ורגליו 

דהא לא שייך    , הכי נמי שרי   , כלל אלא על הבישול 
אבל אי נימא דעיקר האיסור על    , כאן איסור בישול 

דמה    , הכי נמי אסור   "ט, הרחיצה במים שהוחמו ביו 
  , מה לי הוחם לצורך כל גופו   , לי הוחם לצורך ידיו 

אינו    , הא תרוייהו מותרים משום בישול והאיסור 
ע  הרחיצה אלא  שהוחמו    , ל  במים  גם  שייך   וזה 

 בהיתר.    
איתנהו ש   , ודע  דתרוייהו  לומר  נראה   שגזרו    , אין 

וגזירה אחרת   "ט, גזירה אחת על הבישול ביו   



 יוסף            סימן קע            בית

 קנא ת  

    קע סימן      
 שליט"א דניאל כהן    הרב 

 יו"ר מכון "דרך ישרה" 
 בירור בדעת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל לגבי השוחה והשט בים  

 האם מברך הגומל 
רבינו תדברי   הרים,  ועוקר  סיני  רשכבה"ג,  של  נשמתו  לעילוי  מוקדשים  אלו   ורה 

זצוקלה"ה אשר    עובדיה יוסףהגדול, מאור ישראל, מארי דכולה תלמודה, מרן רבינו   
נלקח מעימנו ביום המר ג במר חשוון תשע"ד וכבר ט שנים אנו מרגישים בחסרונו 
הגדול. יה"ר שיהיה מליץ יושר עלינו ועל כל ישראל ויתפלל בעדינו שיסירו מעלינו 

בקרו  ונזכה  ורעות,  קשות  גזירות  מיני  גדולים כל  ברחמים  צדקינו   ב ממש למשיח 
 אכי"ר.  

 אב תשע"ט בתוספת נופך יט מנחם אב תשפ"א 

 אתבונן אודות הפולמוס בדעתו של מרן  ועמדתי  
רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל על מה שכתב    

ברכות   ודע)בחזו"ע  ד"ה  בהערות  שסג  וז"ל,    (עמ' 
שהוא  הכנרת  בים  אפילו  בים,  והשט  השוחה 
סמוך למקום ישוב, ואפילו יש שם מציל באופן  
קבוע, אע"פ כן דינו כדין יורדי הים, שהרי כמה  
ודלא   בים,  ונטבעו  אסונות  שם  ארעו  פעמים 

 . (עמ' רעז בדבר הלכה)  צגשלמה   כמ"ש בספר הליכות
ע"ש. עכ"ל. והיות שרבו ודנו בדעת מרן זצ"ל  
 בזה, אמרתי אקום ואשנה פרק זה ליישב ולברר 

 וזה החלי בעזרת צורי וגואלי. את דעתו.  

 :  רב  אמר  יהודה  רב  תנן, אמר  (נד, ב)רכות  בבגמ'  
 הולכי,  הים  יורדי  :להודות  צריכין  ארבעה  

 שהיה  ומי,  ונתרפא  חולה  שהיה  ומי,  מדברות
  , מנלן  הים  יורדי.  ויצא  האסורים  בבית  חבוש

  המה '  וגו  באניות  הים  יורדי"  (תהילים קז, כג)דכתיב  
  סערה   רוח  ויעמד"  (שם כה)ואומר  ,  "'ה  מעשי  ראו
  יחוגו "  (שם כז)ואומר  ,  "תהומות  ירדו  שמים  יעלו

כח) ואומר  ,  "כשכור  וינועו '  ה  אל  ויצעקו"  (שם 

 
כל טוב    העירו  צג נר"ו ראש כולל "שירת דוד" במודיעין עילית, עמ' לב הערה ה)(לידידי הרה"ג רבי  בספר שגמלני  יצחקי    יהודה 

שבהליכות שלמה מדובר בשייט, שהשט בנהר או בים הכנרת שהוא בתוך מקום יישוב, לא יברך, משום שגם אם יארע ח"ו  
 דבר סכנה יצילוהו מיד, אבל עדיין אין גילוי אם על שחייה בלא ספינה צריך לברך או לא. 

 (שם כט)ואומר  ,  "יוציאם  וממצוקותיהם  להם  בצר
  כי   וישמחו"  (שם ל)ואומר  ,  "לדממה  סערה   יקם"

לא)ואומר  ,  "ישתקו  חסדו'  לה  יודו"   (שם 
 ,מנלן  מדברות  הולכי.  "אדם  לבני  ונפלאותיו

ד)דכתיב     עיר   דרך   בישימון  במדבר  תעו"  (שם 
   בדרך   וידריכם'  ה  אל   ויצעקו  ,מצאו  לא  מושב

 .(שם טו) "חסדו' לה יודו", (שם יג) "ישרה  
שהתקנה בוהנה   משמע  הגמ'  דברי   מפשטות 

הגומל    לברך  שצריכים  מארבעה  באחד 
היא בהפלגה באוניה וכלשון הפסוק "יורדי הים  

חידש .  באוניות" זצ"ל  יוסף  הגר"ע  אלא שמרן 
הכנרת    ,דין בים  אפי'  בים  והשט  השוחה  דגם 

שהוא סמוך למקום ישוב, ואפי' שיש שם מציל 
הים, שהרי   ,באופן קבוע כיורדי  דינו  כן  אע"פ 

בים.   ונטבעו  אסונות  שם  ארעו  פעמים   כמה 
 ונחלקו בזה בבירור דעתו.  

 לכה ברורה להגר"ד יוסף שליט"א חי"א  הבספר  
כתב, שמי    אות כט)עמ' רט סעיף כה, ובבירור הלכה  (  

אפילו שחה לעומק הים עד מקום   ,ששחה בים
שאין חוף הים נראה ממנו, אינו מברך הגומל. 



 יוסף            סימן קעא            בית

 קנדת  

 
 

 

  שנאמרו ב"משדר הזכרון" ביום ג  דברי הספד, חיזוק והתעוררות, עובדות והנהגות,
 שנים לסילוקו של צדיק, רבן של כל בני הגולה, מופת    מונה, במלאת שבחשון תשפ"

 צוהדור והדרו, מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א, סמוך ונראה לציונו הקדוש  

    קעא סימן      
 שליט"א יצחק יוסף הראשון לציון רבינו  מוד ההוראה עמרן 
 לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית ראשי  ה הרב  

לי הפסיקהלמרן הנחיל דרך מסודרת של כ
 ל אני רוצה לברך את המארגנים היקרים  כ קודם  

והנכבדים הרבנים החשובים של רדיו ערוץ    
  ", תבונה   "קול   " מורשת מרן "המרכז ל של  ,  2000

שיהיה   הזה  השבוע  עכשיו  ועושים  שפועלים 
מרן   ומורשתו של  עצרות בהרבה מקומות לזכרו 

 זכותו של מרן יגן    , שיבורכו מפי עליון   , האבא זצ"ל 
   . אריכות ימים ושנים   , עליהם אלף המגן   
 

אחת    - הנחלת "כללי הפסיקה"  
 המהפכות החשובות של מרן 

 דברים שצריך לשים לב אליהם מה שמרן  ה אחד  
בעולמנו    כאן  בפסיקה    , עשה  הכללים  זה 

הכללים היו מפוזרים    , עד שהוא לא היה   . ההלכתית 
וכמעט אף אחד לא ידע    , ם למינהם " בספרי השותי 
אלו    , ראשי ישיבות   , יש היום רבנים   . מהם לצערנו 

כן  גם  ברדיו  מדברים  שום    , שבעיקר  להם  שאין 
איזה סברה שנראה    הכל   , כללים בהלכה  פוסקים 

משנה ברורה או איזה    , או מצאו איזה פוסק   , להם 
כמותו   , מישהו  אין    , פוסקים  בהלכה  כללים   שום 

   . להם   

 ילמד יביע אומר הרבה יראה בתוך הדברים  ש מי  
אם זה כללי התלמוד    . כמה כללים נפלאים יש   

כללי    , כללי האחרונים   , כללי הראשונים   , והפוסקים 
ערוך  השלחן  חשובים    , מרן  כללים  אלו   כללים 

   . מאוד   
   . ל"א תש   שבנו על זה בזמנו בשנת תש"ל י אנחנו  

הייתי עובר בלילות    , הייתי בחור צעיר לימים   
כבר אז הוצאנו כללים    . על יביע אומר אחרי הסדר 

יותר מאוחר חיברנו על   . תוך יביע אומר מ נפלאים 
כולם מדברים    - "  יצחק עין  "   של   זה שלושה כרכים 

אני נפגש עם כל מיני    . חבל   , וזה חסר   , על הכללים 
ישיבות  חכמים   , ראשי  בש"ס   , תלמידי    , בקיאים 

בש"ס  שיש  הלמדנות  כל  את  כדי    , יודעים  אבל 
למעשה  להלכה  להם    , להגיע  שחסר  רואה  אני 

מתי    , לא יודעים מה זה ספק ברכות להקל   , בכללים 
מרן  הוראות  מרן   , קיבלנו  נגד  מנהג  כל    , מתי 

פרטים   , הפרטים  עשינו   , פרטי  כרכים    , שלושה 
  , ישבנו על זה חמש שנים רק על הכללים האלו לבד 

 וזה בזכותו של מרן שלימד אותנו בספרים שלו את  
   . כללי הפסיקה שלאורם אנחנו הולכים   

 
 

 
צורה של ריאיון, ע"י ידידנו היקרים ר' שמעון ליברטי ור' יונתן דדון. ואח"כ נערכו על הכתב  רוב הרבנים דיברו ב  א.ה.  צו

 בס"ד בצורה של מאמר.  

 

 זכרון מרן  



 יוסף            סימן קעא            בית

 
 קנה ת 

 קבלת הוראות מרן 
זה  מ אחד   מרן  של  בספרים  שבולטים   הדברים 
ערוך "    השלחן  מרן  הוראות  לפני    ". קבלת 

לפה הספרים    ו הגיע   , מאה עשרים שנה קצת פחות מ 
בעל הבן איש    זצוק"ל של הגאון רבינו יוסף חיים  

מרן  ב ו   , חי  של  מדרכו  סטה  הוא  דברים  הרבה 
יוסף  והבית  ערוך  אצלי    . השלחן  ציינתי  אני 

 בן איש חי חולק על  בסביבות מאתיים מקומות שה 
   . צזמרן הבית יוסף   

 
 הבן איש חי היה גדול הדור! 

הדור א הבן   גדול  היה  חי  בא    , יש  לא  אחד   אף 
אבל אנחנו קיבלנו    , לפקפק כהוא זה בגדלותו   

לא כתוב בפוסקים שקיבלנו הוראות    . הוראות מרן 
כל הפוסקים כולם   ?! איפה זה כתוב   , הבן איש חי 

יוסף  הבית  מרן  הוראות  שקיבלנו    . כותבים 
קט]   המארנ"ח  מאות    , [סימן  מארבע  למעלה  לפני 

הוא הראשון שכתב את הדבר הזה שקיבלנו    , שנה 
יוסף  הבית  כארבע    . הוראות  לפני  בקודש  אחריו 

מינץ  מהר"י  שנה  איטליה   -   מאות  חכמי    , גדול 
מכונה   פדובה " שהיה  כתב   ", מהר"ם  הוא    גם 

 את הכלל הזה שקיבלנו    ] הקדמה לספר דרשות מהר"י מינץ ב [ 
 . עלינו הוראות מרן השלחן ערוך   

לדורותיהם כ כך   לציון  הראשונים  כן  גם     , ותבים 
גלאנטי    מהר"ם  ובראשונה  הלק"ט    בראש  [שו"ת 

[בכללים שבסוף ספר    ואחריו מהר"ם בן חביב   , סימן קפב] 

[או"ח    הרב חקרי לב   , הרב ישא ברכה  , גט פשוט כלל א] 

  , כל הראשונים לציון היו גדולי עולם   , סימנים צו וקצח] 
עלינו  " חוזרים  ו כותבים  כולם  והיו    קיבלנו 

   ". הוראות מרן השלחן ערוך   

ירושלים ח הפרי   רבה של  שהיה  עולם   , דש     גאון 
למרות    . [מים חיים ס"ס ט]   גם הוא כותב ככה   היה,   

אבל הוא    , מקומות שהוא חלק על מרן יש כמה  ש 
כללי   באופן  מרן  " כותב  הוראות  עלינו   קיבלנו 

   ". השלחן ערוך   
 

 במ"ש שם מרן עמוד ההוראה שליט"א.  (סי' כט) וראה בקובץ בית יוסף גליון מו  א.ה. צז

כל העושה כדעת מרן הש"ע עושה  
 כמו מאתיים רבנים 

שלנו כ כך   הדורות  גדולי  כל  חיים    , תבו   רבי 
לפני שלוש מאות שנה היה אב בית    , אבולעפיה   

בטבריה  בשם    , דין  החיד"א  מרן  אותו  הביא 
ב  מערכת  בידינו    , הגדולים  שקבלה  כותב  והוא 

 וכל    , סמך ' בנים נ ' אתיים ר ' ראשי תיבות מ   " מרן " ש 
   . העושה כדעת השלחן ערוך עושה כמאתיים רבנים  

   "ע מי שעושה כמו הש   , ה דבר הפלא ופלא ז תראו 
  , ואיזה רבנים   , עושה כמאתיים רבנים ש כמו    

  : בזמנם   ו רבנים שהי   , לא רבנים שיש היום בזמננו 
  , האריז"ל   , רבי משה קורדובירו   , רבי משה אלשיך 

 כל גדולי עולם אלו    , הרדב"ז   , המבי"ט   , המהרי"ט 
 . וכולם קיבלו הוראותיו   , היו בדורו של מרן   

 

הרמ"א כתב למרן: כל החולק על  
 כבודו כחולק על השכינה 

   סי' בתשובה ב היה בדורו של מרן כותב  ש הרמ"א  
אלקים  "   : מח    נשיא  ורבנא  מרנא  לכבוד 

כותב את השאלה    ", רבינו יוסף קארו   , אתה בתוכנו 
כי כל    , אינני חולק על כבודו "   : שלו וכותב בסוף 

כי השכינה    , החולק על כבודו כחולק על השכינה 
זה גאון אשכנזי שהאשכנזים    ". מדברת מתוך גרונך 

הוראותיו  אחרי  הוא   , הולכים  הכי  כותב    אפילו 
 כל החולק על כבודו כחולק על  " בהתבטלות למרן  

 ". השכינה   

   , גאון אשכנזי לפני שלוש מאות שנה   -   גדים מ הפרי  
אין אצלי ספק  "   : ] ס"ק כה  שפ"ד מח   ' סי   "ד יו [   כותב   

וכן על    ". התחבר על פי רוח הקודש   "ע שחיבור הש 
גם רבי יוסף חיים ברב    , הגאון החיד"א   , זה הדרך 

פעלים כותב כמה פעמים בספרו רב ברכות ובבן  
 כולם כותבים    ". דאנן בתריה דמרן אזלינן "   : איש חי 

   ". קיבלו הוראות מרן השלחן ערוך "   



 יוסף            סימן קעב            בית

 
 קנחת 

    קעב סימן      
 שליט"א עקב זמיר י הרב
 ית הדין הגדול ב חבר  

מרן החזיר עטרה ליושנה!
 צטזצ"ל?  מרןאיך התחיל הקשר עם  

זצ"ל  לי  ש הקשר   מצווה.  למרן  בר  מגיל   החל 
בשכונת     יוסף  פורת  לישיבת  התקבלתי 

שבאותה    קטמון בירושלים, והתברר לי מהשמים 
כיתה, באותו שיעור, נמצא בנו של מרן זצ"ל, רבי  

שהיום הוא הראשון לציון ממשיך דרכו של    , יצחק 
ידעתי מי  . אני עוד לא  .. שיחיה לחיים ארוכים ,  מרן 

זה הרב עובדיה, מי זה רבי יצחק, תלמיד בישיבה,  
לאט  ואז  ביחד,  למדנו  ביחד,  מרן  - גדלנו  לאט 

ש  י התחיל להתפרסם בארץ ובעולם. ואני רואה ש 
גדול   של  הבן  עם  ללמוד  מאוד,  גדולה  זכות  לי 

היה לוקח אותנו לבית    הוא   הדור, והתחברנו אליו. 
הרב   טבעי  ו של  אך  וכמובן  אותנו.  הוא,  מברך 

"חזון  מרן זצ"ל    שאחרי החתונה למדתי בכולל שלו 
יחד עם הראשון לציון, בנו שיחיה, וכך    , עובדיה" 

 מקטנותי ועד  מרן זצ"ל  ב"ה זכיתי להכיר את הרב  
 יום פטירתו.   

 . לפי מה שגלוי, אין היום כמו מרן
   וצה קודם כל לציין שלזכות להיות כמו מרן, ר אני  

ממש אני לא מאמין שיהיה עוד    זה קשה מאוד,   
בדרא" כזה   מישהו  "חד  היה  הוא  בדור    , .  אחד 
אולי יש כאלה    , אי אפשר לתאר, אני לא יודע   , ממש 

לא נראה לי שיש    , אבל מה שגלוי   ... מוסתרים היום 
גדול בתורה,    וא שה אצל הספרדים  בדור הזה אחד  

ההלכתית ב  מרן    המקצועות   בכל ו ,  פסיקה   כמו 
 זצ"ל.    

 הרגישות של מרן 
מאוד.  י כולם   רגיש  אדם  היה  זצ"ל  שמרן   ודעים 

שנמצאת  שומע איזו אלמנה מסכנה  כשהיה    

 
 נאמר כתשובה לשאלת המראיין ר' יונתן דדון הי"ו.  א.ה. צט

לו.  כואב  היה  שלו    היה   בצער,  לאנשים  קורא 
" בכנסת,   להם:  עיתון  אומר  באיזה  קראתי 

 שהאלמנה הזו אין לה פרנסה, אין לה כלום, תדאגו  
 . !" לה   

 מאוד מאוד ללב  ולם יודעים שמרן לקח  כ וכמובן  
כאלף עגונות היו   את הנושא של העגונות.   

ישב  והוא  הכיפורים,  יום  ולילה    במלחמת  יום 
"איך אני יכול לישון אם    , אמר   לפתור את הבעיות, 

ישנות  לא  ישנות    ?! העגונות  לא  העגונות  אם 
.  !" בלילה, אני יכול לישון? לא, אני לא יכול לישון 

לילה   לכל  דין    , עד שכתב פסק יאיר   יום כ וישב, 
ההלכה,   פי  על  כמובן  אותם.  ואחת להתיר   אחת 

 מאוד מאוד רגיש.    הוא היה דרך להתיר אותן.  מצא   

ה'  ב    ל רוך  ה זכינו  את  ממנו   דרך קבל   ואת    , הזו 
.  לכל מי שיש לו בעיה הלכתית   ות שלו יש ג ר ה   

(תהלים לד,  "  חונה מלאך השם סביב ליראיו : " כתוב 

אם יש לך אחד שהוא כמו מלאך השם,  כלומר,    . ח) 
בסביבה שלו,   ואתה  זצ"ל,  מרן  כמו  הדור,  גדול 

כלום.  לך  להגיד  צריך  לא  שלו,    הוא  ההשפעה 
 הגדלות שלו, כל העדינות שלו, אתה שואב אותה  

 אליך.   

לו  ס אין   שתהיה  זצ"ל  מרן  של  רוח  שהנחת   פק 
היום, זה לא רק מהדיבורים והראיונות, אלא    

כל   היום  שיאמרו  שלו  התורה  מדברי   בעיקר 
  הגדולים לעילוי נשמתו.   

הזהב   רמרן חידש את תקופת "תו 
 הספרדי" 

ההיסטוריה,  מ   , כידוע  בספרי  שקרא  יודע  י   הוא 
במדינת     שנים  כאלף  לפני  פעם  שהיתה 



 יוסף            סימן קעג            בית

 
 קסא ת 

    קעג סימן      
 שליט"א  מעון ללושש הרב

 ית המדרש "תורת מרן", ומחה"ס "נשמע קולם"בראש 

 מרן שליח משמים לעשות סדר
 עוד תלמיד מרן לא היה  א היה עוד רב,  למרן  
מחכמי     הדורות,  מחכמי  אחד  עוד  חכם, 

גדולה  הדור. מרן זצ"ל היה שליח משמים. נשמה  
בשרשרת    השנשלח חוליה  עוד  סדר.  לעשות 

לעשות   הבאים.  לדורות  סדר  לעשות  הדורות, 
 ,סדר בעולם היהדות בכלל, בעולם התורה בפרט

פרטים.   בפרטי  ההלכה  הזה, ובעולם   הדבר 
 ההיקפיות של הדמות הענקית הזאת. אי אפשר  

 לנסות לאמוד אותה ולשער אותה.   
כתשמה   לדעת:  צריכים  אנחנו  בספרים  כן   וב 
, שהרועים, שבעה  (תניא ליקו"א פמ"ב.)  הקדושים  

רועים נקראים כך בגלל שבכל אחד ואחד מעם 
את   השרישו  הם  תכונה.  אותה  נמצא   ישראל 

 אותה תכונה שלהם.   

 דרכו של מרן הלאה את  להנחיל 
שלנו,  שזכינו   רועה  היה  הדור  רועה  מרן   של 
. ..הוא השריש בנו את התכונות שלו  ,שלנו  

את  להמשיך  זה  לעשות  צריכים  שאנחנו  מה 
התכונות שלו, ולקחת את הדרך שלו, להמשיך  

ללכת   ,לחזק אותה  ,איתה הלאה ולהוביל אותה
הלאה  אותה  להנחיל  אותה,  להעביר  איתה, 

מעייניו   כל  הבאים.  הישל  לדורות  זצ"ל    ו מרן 
להגדיל תורה, לזכות את הרבים ולהרבות כבוד  
 שמים. הדרך שהוא ראה לעשות את זה, לעשות 

לנו ש  התפקיד  דרך. , לסלול סדר במה שלא ברור
זה לקחת את הסדר שהוא עשה, להנחיל אותו  

 זה מתבטא על ידי קיום ההלכה.הלאה. ובעיקר 

 גולת הכותרת של היהדות 
 זו ההלכה 

כהן  ההגאון   זמיר  הידברות, הרב  אירגון   ראש 
בכנס     פעם  ההלכה  הסביר  קו  רבני  של 

בו, הרבה  ב"ה  שהם    שהשתתפנו  מחזירים 
יודעים    ךבתשובה, בעלי תשובה חוזרים, א לא 

לעשות ומה  ההלכה, ,  קו  עם  התחברו  הם  לכן 
מענהכדי   לתת  אפשרות  להם  משום  שיהיה   ,

היא היהדות  של  הכותרת  זה    שגולת  ההלכה. 
לך   כמורה  יום.  היום  בחיי  להתנהג  שיש  איך 

אדם סדר בדבר הזה, יש לו בהירות, הוא לא  ל
מבולבל, הוא לא רואה דעות לכאן דעות לכאן,  
 בלאגן... אז הכל טוב. הוא יכול לעבוד את ה' 

 בנחת ובנעימה.   

 את הבלבול שהיה גם בעולם הפסיקה,  אה  רמרן 
הי   הדיינות,  בעולם  דעות לכאן    וגם  הרבה 

  סדר...  היה חסר  ,ולכאן. הרבה תורה, אבל סדר
 . שהיה צריך  סדראת ההקב"ה שלח אותו לעשות   

מרן יסד יסודות ונטע דרכים  
 ונתיבות לכל פוסק ודיין  

 א רק שעשה סדר, הוא יסד יסודות ונטע  למרן  
ודיין   פוסק  לכל  ונתיבות  עם לכל    ,דרכים 

גם מי שלא הולך בדרכו, גם מי שהולך   ,ישראל
הרב   מרן  בספרי  איש,  החזון  בשיטת  למשל 

איש הוא  עובדיה   החזון  של  הדרך  את  מוצא 
את הדרכים גם   , שם אפשר למצואבצורה בהירה

אחרות שיטות  התורה    .של  את  לנו  הגיש  הוא 
האלו   הכלים  עם  אפשר  שעכשיו  כזאת   בצורה 

 להמשיך הלאה ולהתקדם.   

 סולת נקייה לדורות הבאים 
חותר  מלכן   כך  כל  לציון שליט"א,  הראשון   רן 

אחר הדבר הזה וכל כך מתחנן לעם ישראל:    
הזה הסדר  על  תשמרו  יהיה    ,"!"רבותי,  שלא 

דר הזה. זה מה שגם תמיד  אחר שזכינו לסאגן  בל
למקורביו: "אני משקיע את  מרן זצ"ל  היה אומר  



 יוסף            סימן קעד            בית

 
 קסד ת 

    קעד סימן      
 שליט"א אלוף חי מעון שהרב 

 ברוקלין  -רב ק"ק "אהבה ואחוה"  

איש שהכל בו  – מרן 
 ? מהו המושג מרן

 יכלה הזמן    ,זה מושג שבלתי ניתן לביטוי  "מרן"
יכלו   לא  רק  ..והמה  אם  לנגד .  שם  אדם 

השמים   יראת  את  מרן,  של  השקידה  את  עיניו 
העמוקה שלו, את אהבת ה' שהיתה אצלו, את  
אהבת ישראל שהיתה אצלו, את אהבת התורה 

ש אצלו,  רגע את  שהיתה  בכל  וראינו  חשנו  זה 
שהיינו לידו... אין את המילים שאני יכול למצוא  
לבטאות מה אומר השם הזה "מרן". מורנו מאור 

אלף  עינינו זה  זה.  את  לבטאות  יכול  לא  אני   , 
 פרטים.  

 
 ההיכרות האישית עם מרן 

 של"ח או תשל"ט הרב חיפש חזן לימים  תבשנת  
כל     לו  הביאו  שהגבאים  ואחרי  נוראים. 

מיני חזנים שהיו אז מפורסמים, זה לא התאים  
בן   ,לו. כנראה הוא חיפש מישהו שלומד בישיבה

בן תורה עם קול   ,זה מה שהיה חשוב לו  ,תורה
זה הכל.   הניגונים.  וידיעת  זה  נעים  עשרה  היה 

חזן בלי  נתקעו  הם  השנה,  ראש  לפני     , ימים 
 ומישהו דרך אגב הכיר אותי ואז הוא הציע.  

התפללתי  באז   עליתי,  לניסיון.  לשבת   אתי 
שחרית, גם מוסף. גם הרב רצה שאני אקרא   

לבדוק רצה  כנראה  קורא   בהפטרה.  אני  אם 
ערוך בשלחן  כותב  שמרן  כמו   (?)  מקראות 

חכם   בלשון   -"תלמיד  בקיא  להיות  צריך  חזן, 
רצה לראות אם אני מדייק. הוא בחן    ,הכתובים"

 אותי בצורה כזו מאוד עדינה, והוא החליט שאני 
 המועמד.   

אליו זמאז   צמוד  להיות  להתפלל,  מאוד   כיתי 
בימים נוראים. בפרט כשהוא חזן בתפילות   

אלא שלי  מתחלפים.  היינו  ככה  חזן.  לא  שאני 
שהייתי צריך להיות    ,היה תפקיד כפול ומכופל

גם סומך שלו, כי הרב לא רצה סומך, רק אני.  
וצריך  מתפלל  הייתי  וכשאני  מתפללים.  והיינו 

בקדושות,   אותי  אותי  לסמוך  סומך  היה   הרב 
 מהמקום שהוא היה יושב.   

 
 פשיטת הספקות תוך כדי הליכה 

 , דבקה נפשי  לחו"ל  רוך ה' עד שנסעתי בוככה  
רגילה   בלתי  בצורה  מאוד   ,אחריו  והרב 

אותי. פשוטה  ..קירב  משכונה  "קרית  ,  באתי 
פשוטה   ממשפחה  באתי  בירושלים.  יובל" 

פשוטה. וה'  ורגילה, יראי שמים, אבל משפחה  
קירב אותי אליו, והרב קירב   ,"הקים מעפר דל"

אותי מאוד. הראה לי המון אותות חיבה, עודד 
וכמובן השנים האלו, שבע שמונה שנים  אותי. 
בלימוד. הרבה  אותי  הדריך  הוא  איתו,  שהייתי 
אותו   מלווה  הייתי  איתו.  ונתתי  ונשאתי  ישבתי 
לי  מתאספים  שהיו  הספקות  כל  את  הביתה, 

ך השבוע, בכל מיני נושאים, זה יכול להיות  במש
במשנה למלך בהלכות טומאה וטהרה, זה יכול 
הלכה,   בלימוד  דברים  אפרים,  מחנה  להיות 
משתף  הייתי  וככה  חכמה.  דברי  גם   לפעמים 

 אותו. והיה עונה לי בזמנו.   

 ה ממש התקופה הכי נפלאה בחיים. זה  יתיה  וז
ראשי"   עלי  נרו  "בהילו  ג)(איוב    שהיה     , כט, 

 שהאור שלו נסך עלי.  
 

 האוזן המוזיקלית של מרן 
 פשר להגיד שהיה כמעט יחיד בדורו בידע אהרב  

ובצורה שבה    ,ובאוזן המוזיקלית שהיתה לו  



 יוסף            סימן קעה            בית

 
 קסחת 

    קעה סימן      
 שליט"א ובדיה יוסף ע הרב

 ישיבה הגדולה "אהל יוסף", מח"ס "עין המשפט" ו"עיוני סוגיות" ה ראש 

מרן הקים דור של תורה! 
 הכל נזקף לזכותו של מרן 

אני  נאנחנו   ובאמת  חורף,  זמן  בתחילת   מצאים 
  , נמצא גם כן בציון של מרן, זכינו להיות  

להשתפך. תופעה מדהימה ובאמת לא מוסברת 
עוד   רואים  אנחנו  לשנה  שמשנה  מובנת,  ולא 
ובאים,   שמתרבים  ישיבות  בחורי  ועוד  ועוד 
ואלפים שצובאים על הציון של מרן. לא רק ביום  
ועולים באים  השנה  כל  במשך  אלא   ,האזכרה, 

משגשג באמת  הספרדי  הישיבות  זה ..ועולם   .
ע לפני  עשור,  שלפני  אפילו  משהו  שנה,  שרים 

פחות מחצי זה היה. ואנחנו ברוך ה' זכינו הקמנו 
ישיבה על קברו של מרן. ממש באותו שנה שמרן  

("אהל    נפטר, עשינו מעשה והקמנו ישיבה מפוארת

מאות יוסף") לשלוש  קרוב  היום  כבר  מונה   . 
 חמישים בחורים. הכל נזקף לזכותו של מרן.   

 עריצים  בגלל שהם מרק  אים לפה לא  באנשים  
או     מרן,  מחוברים  רק  את  שהם  בגלל 

הוא   מרן  אלא  אותםשלמרן,  עשה    ,ברא  הוא 
אומרת  שהגמרא  כמו  צט:)  אותם.  "כל   (סנהדרין 

חב בן  את  עשהו".  יהמלמד  כאילו  תורה  רו 
  יחול שבדיוק ביום ההילולא שלו    גלולמשמים גי

הזמן תחילת  של  הראשון  מתחילים  היום  בו   ,
הישיבות   בהיכלי  בחורי  ללמוד  אלפי   אלפי 

 והכל נזקף לזכותו של מרן.   ,ישיבות  
 

 אהבת התורה של מרן  
הזאת. זהוא   טבעית  הלא  לתופעה  זה,  לכל   כה 

גזירה על המת שישכח מהלב   כלל    , בדרך 
וכבר  ומתנתקים, הזמן עושה את שלו  שוכחים 

ככול שעוברים השנים, אנשים    ,אבל פה  ,שוכחים
זו   מרן  כי באמת התופעה של  יותר מתחברים. 

רק התופעה שלאחר  לא  אנושית.  תופעה בלתי 
כל מה   לש   ,פטירתו, אלא עצם המושג של מרן

הנחיל  שהוא  הזה  הדבר  כל  בחיים,   שהנחיל 
 לא מוסבר. בחיים, זה דבר שהוא   

למרן.  אאיזו   היתה  תורה  באים כשהבת   היינו 
עוסק    אתה  "במה  שואל  היה  תמיד  אליו, 

 והיה כל כך    ,"?עכשיו, באיזה עניין אתה עוסק
 כל דקה של לימוד. מאיכפת לו   

פעם  להיה   חבר  איזה  לא    הנולדשי  ילדה   לו 
. מרן  ..יש לה בעיה בראיה  ,עליכם פגועה  

. ..."חבל עליו  ,תלמיד חכםאמר "ממש הצטער,  
תלמיד חכם, הוא  שמעתי שהוא אומר כל הזמן "

חוץ   תורה".  ביטול  הרבה  כך  כל  לו  יגרום  זה 
עלינו   ולא  עליכם  שלא  ילדה  לו  שיש  מהצער 
יצטרך   יצטער,  הזה  שהאברך  לו  כאב  פגועה, 
ללכת   ברפואות,  להיטלטל  בדרכים,  להיטלטל 

ביטול התורה של יכפת לו מה היה א  ,ולטפל בה
הזה השקידה ...  האברך  שלו,  התורה    אהבת 

 מחובר לתורה, היה  איך שהוא    ,כל כך  העצומה
 והנחיל את זה לכל מי שהיה מסביבו...  

  
מה אהבתי תורתך כל היום היא  

 שיחתי  
 (תהלים  את הפסוק    רן אפשר באמת להמליץמעל  

צז)   היא    קיט,  היום  כל  תורתך  אהבתי  "מה 
 שיחתי". זה היה השיחה שלו. זה היה כל הדיבור  

 שלו. כשהיה ישן, כשהיה אוכל...   
אליושתמיד   באים  שקוע    היינו  אותו   ראינו 

גם . הוא  .., הסיפורים ידועים כברבלימוד  
זהצליח   זה.  את  להנחיל  כך  אהבה    וכל  לא 
ז את    ורגילה,  אוהב  אהבה באמת שאדם ממש 



 יוסף            סימן קעו             בית

 
 קעה ת 

    קעו סימן      
 שליט"א אברהם קורדובה  הרב

 מח"ס דליות ראובן 
גדולתו של מרן

 צדיק יסוד עולם 
 שעני המנקב בראש    , ) דף סא ( גמרא בגיטין  ב כתוב  

  . מה שתחתיו זה שלו מפני דרכי שלום   , הזית   
שהוא    , אם ליקט ונתן ביד הרי זה גזל גמור   , תנא 

החזיק ביד    , זכה בזה אחרי שהוא כבר ניקב ביד 
לא רק  ואסור    , זה גזל גמור   הרי   , ושם על הקרקע 
רב כהנא הוה  ש  , הגמרא מספרת   . מפני דרכי שלום 

  , חזייה להו גברא דהוה שדי אופיי   , להוצל קאזיל  
הוא הוריד    , עם מקלות   וקא נתרן תמרי   , לקח מקלות 

הוא לקח    , אזל קא מנקיט ואכיל   ... תמרים מהעץ 
חזי  רק אמר ליה    , מזה כי מותר מפני דרכי שלום 

הוצאתי את זה עם היד אם    מר דבידאי שדיתינהו 
גמור  גזל  בזה  יש  ליה א   . כך  דר   , מר    בי מאתריה 

אתה  הוצל [   . יאשיה  לעיר  הולך  היה  כהנא  ראה    , רב 
ונושרים   הדקל  על  מקלות  זורק  שהיה  אדם  לאותו 

אמר לו אותו    . הלך רב כהנא ליקט מהם ואכל   . התמרים 
לפיכך    , אומר רש"י   . ] ראה שמידי השלכתי אותם   : אדם 

  . אתה בקיא בדינין לפי שהוא דורש לרבים ומודיען 
אבל אתה    , אפילו שאתה לא בן תורה   , הוא אומר לו 

רבי   של  מהתלמידים  דורש    , יאשיה בטח  שהוא 
וזה קרי עליה    . אתה יודע   בודאי ו   , ברבים את התורה 

  יאשיה קרא רב כהנא על רבי    ", צדיק יסוד עולם " 
 צדיק    , וזה היה רבינו הקדוש   ". צדיק יסוד עולם " 

   . שדרש לרבים ממקום למקום   , יסוד עולם   

 

 תלמידיו של מרן בקיאים בהלכה
   , י הגאון רבי משה מרדכי קארפ שליט"א ל סיפר  

איתו     מדבר  שהוא  שאיפה  נהג  לו  שיש 
במקום  נמצא  הוא  איתו   , בהלכה  לדבר    . .. אפשר 

קבוע  אני לומד  "   : אמר   ?", איך זכית "   : הוא אמר לו 

 מזה איפה שמדברים איתו הוא   ", בספרים של מרן 
   . נמצא שם   

אמר ש ידוע   מת"א  זביחי  שלמה  מרן   רבי     עליו 
 כי הוא היה    , שהוא בעצמו יכול לתת שיעורים   

   . תש"ל עד תשל"ג / תשכ"ט שנים  נהגו של מרן ב   

 

 מרן הלך ללקט ניצוצות בת"א 
 אנשי    לא יכלו   , בחר להיות רב ראשי לת"א נ כשמרן  
מרן   ירושלים    את  משלחות    . לעזוב  באו 

שהרי אם לא    , שלמות להתחנן שמרן ישאר איתנו 
הוא זיוה    , כל האור   את   , כל השיעורים נפסיד את  

  הדבר לא עלה בידם, ועשו   ... הוא הודה הוא הדרה 
פרידה מסיב  מרדכי    ת  רבי  הקודשים  קודש  אצל 

  , רבותי "   : אמר ו רבי מרדכי נתן מכה לתיבה    . שרעבי 
כדי    , רק כדי ללקט ניצוצות   ם מרן הקדוש הולך לש 

תורה  הגאולה   , להפיץ  את  לקרב  עוד    , כדי  והוא 
באותו זמן זה    ". יחזור אלינו לירושלים בכבוד גדול 

מאוד  נראה  שנים   אחרי אבל  ...  מוזר   היה    , כמה 
שנים כעבור   ראשי    , ארבע  רב  להיות  נבחר   מרן 

   . שראל לי   

 

"הכתרה פרטית" למרן בגיל  
 ארבעים 

   . ארבעים בגיל    ראשון לציון רן כבר היה  מ באמת  
ש    שידוע  הקדוש  כמו  מאיר  הגאון  רבי 

וכל זקני ארץ ישראל,    , " ויאמר מאיר " ועקנין בעל  
 , כבר כשהיה בגיל  תירו את מרן עם גלימה והכל הכ 

 . ארבעים   

   לאחר מכן,   שהיה   הרב הראשי לישראל" " תפקיד  
  מטעם המדינה, תפקיד   שמי י היה רק מינוי ר   



 יוסף            סימן קעז            בית

 
 קפ ת 

   קעז   מן סי      
 שליט"אבי חקק צ הרב

 Pray at Maranל מרן, יו"ר ארגון שהמשב"ק 

 ?איך ממשיכים בדרכו של מרן
 "מרן", מילה שמסמלת מהפכות 

   ת סמל מרן", מילה בת שלוש אותיות, מ " המילה  
כל המהפכה של  , את שראינו את כל מה   
תורה   , ההלכה  הבני  הספרדית   ,כל של    , הגאוה 

שהיום  זה  עצם  התורה  מהפיכת  כולנו    בכלל 
כמו שהרב שרעבי היה    זוכים להיות בני תורה, 

בצעירותו   עוד  מרן  את  ממלכת  " מכנה  ראש 
  , מרן הפך את הדור הזה לדור של תורה   ". התורה 

תורה  של  התורה   , לממלכה  בני  של    . לגאוה 
 בו    ט מ ק זה שם שמ   "מרן", שאומרים את השם  וכ 

   . את כל מה שאנחנו רואים היום   
 

 גדול שימושה יותר מלימודה 
 לשבת עם מרן ביחידות  ות הגדולה  י זכ ל הייתה  

ישראל    עם  בשביל  רבות  כל    . שעות 
שולחים  היו  שאנשים  הרבות  אלפי    , השאלות 

    , שאלות היו מגיעים מידי יום לשלחנו של מרן 
למיין מה  ו ועלינו היתה מוטלת המלאכה לשבת  

"  הגדול שימושה " אולי זה    , מה לא ו מביאים לרב  
  לראות את הניואנסים   , כל התשובות   לשמוע את 

לשואלים,  משיב  היה  שבהם  היה    הדקים   הרב 
   . לוקח כל דבר ללב   

 
ר  טיפול מסור בסידור ישיבה לבחו

 חולה לב 
היו  א אני   דברים  איך  קטן  סיפור  אולי   ספר 

מכתב    . מתנהלים    בדואר  הגיע  אחד  יום 
ושכרגע    , מבחור  לב  חולה  שהוא  כתב  הבחור 

קטנה  לישיבה  לעלות  צריך  ובגלל    , הוא 
  , המורכבות שלו הוא לא יכול להתרחק מהבית 

סמוך  במקום  ללמוד  צריך  וסמוך   הוא    לבית, 
שעל    , ישיבות אשכנזיות רק שתי  יש  לבית שלו  

נקראת  היא  כי    , ודאי שאין על מה לדבר   מהן   אחת 
המובילות  מהישיבות  ישיבה    , אחת  עוד  ויש 

ואם לא הוא לא    , שהוא מסופק אם יקבלו אותו 
   . יוכל ללמוד בישיבה בגלל המצב הבריאותי שלו 

   ? מה עליו לעשות בכזה מצב   

 את המכתב,  מרן לקח  , ת המכתב למרן א הבאתי  
אותו    בצד ו   , קרא  אותו  למחרת    ... שם 

ראש   ליושב  קרא  הרב  התפילה  אחרי  בבוקר 
לו    . התנועה    , מהכיס מכתב  פתאום הרב מוציא 
יש פה מכתב של בחור שהוא    , תסתכל "   : אומר לו 

שאלה  ישיבות   , שואל  שתי  שיש  כותב    , והוא 
להתקבל  סיכוי  הרבה  לו  אין  בפרט    , ובשתיהם 

אתה רואה    ... שיש אחת שהיא מאוד מאוד טובה 
 שם הוא עומד    ? את השם של הישיבה הטובה 

   . עבודה שלך שהוא ילמד שם ה   את וז   ! ללמוד   

 אני לא מכיר את הראש  "   : סתכל... אומר ה הוא  
  : אמר לו   מרן   ". אין לי קשר איתו...   , הישיבה   

בשביל מה    , אתה מכיר או לא זה לא משנה אם  " 
ואני מבקש ממך    ! בשביל זה אתה שר   ? אתה שר 

".  שאל תחזור אלי עד שהוא יהיה מסודר בישיבה 
יו  יומיים שלוש הגיע לתפילה    "ר ובאמת אחרי 

הרב אמר    . רצה לדבר משהו עם הרב   , התנועה 
איתי "   : לו  שתדבר  מסודר    , לפני  הבחור 

אז  "   -   ". אני מטפל...   , לא "   : אמר לו   ?". בישיבה 
ולך  רגליך  את  קח  יהיה  כ   , בבקשה  שהבחור 

בישיבה תחזור   איתי ו מסודר  לדבר  כך    ". תוכל 
מטפל ממש בצורה   , הוא היה לוקח את הדברים 

  , של אנשים שהוא לא הכיר   . ואלו בעיות אישית 
שום    , של אנשים שאין לו מזה שוב טובה אישית 



 יוסף            סימן קעח            בית

 
 קפג ת 

    קעח סימן      
 שליט"א ובדיה יוסף טולדאנו ע הרב 
 אב"ד בביה"ד "דרכי תורה", מח"ס "משיב משפט" ועוד. רן,  מ נכד  

 החינוך בדרכו של מרן
התרגשות גדולה להיות בציון של  

 מרן ביום פטירתו 
 להיות  התרגשות נפלאה    אומר שיש   ברי ד בראשית  
שלו,    א לול י צמוד לקברו של מרן ביום הה   
ר ליום  ו לחז   , מרגש מחדש לחזר לכאן זה  כל פעם  

 מצד שני זה  ו מצד אחד מצער,  ש הגדול הזה, היום  
 שלו.    א לול י יום הה   

 ב לומר תודה גדולה מאוד  י אני פותח אני חי ש לפני  
מרן    של  חיים   , לנינו  בן  משה  שזכה    , רבי 

להרים את היום הזה, לעשות פה את כל הדברים  
לה הוא היחיד שמטפל בכל  ו הגדולים. וכל השנה כ 

הוא דואג לקברו של מרן, הוא    , נים של מרן י העני 
ביחד עם    , לקח על עצמו את כל הדבר הגדול הזה 

ם שהיום לקחו לשדר  י זן וערוץ אלפי ו הרב דניאל א 
לצ  זה  המאזינ י את  העם  בור  לכל  ולהביא  ים 

שבשדות בפריפריה, או כל מי שלא יכול להגיע  
גדול    , לכאן  חלק  ולהיות  ולחזות  לראות  שיוכל 

מרן   א לול י בה  איתנו    , של  ממשיך  אותו  להרגיש 
פטירתו.  דרכנו,    מרן   למרות  את  מאיר  אתנו,  חי 

ונותן לנו גם בתקופות הקשות האלה שאנו נמצאים  
ישר כח  י   לומר   יש ית דרך נפלאה. ולכן וי בהם התו 

 בצורה  שעושים את הכל    לכל העוסקים במלאכה 
 נפלאה.    

 

 מרן היה "חד בדרא" 
 דרכו היתה תל תלפיות בכל    , יה חד בדרא ה מרן  
דבר וענין. הוא לא היה רק הפוסק, הוא לא    

היה רק גדול הדור, הוא לא היה רק המנהיג, הוא  
לא היה רק נשיא מועצת החכמים, הוא לא היה רק  

זה שמתיר עגונות, הוא לא  רק  ין, הוא לא היה  י ד 

 היה רק זה שנותן הדרכה לחתנים ולכלות, ולא רק  
   .. המקבל והנותן ברכות, הוא היה הכל.   

 
אחד הדברים   -ה"חינוך" 

 החשובים שמרן הנחיל לנו 
 ושב שאחד הדברים החשובים שמרן הנחיל  ח אני  
הח    זה  ח   , נוך י לנו  של  הילדים י הנושא     , נוך 

 ער.  ו הנושא של בני הנ   
 נכד של מרן,  אתה   , ותי לכאן כנכד. אמרו א הביאו  

לך     לומר  רוצה  אני  קצת.  תדבר  תבוא 
הרגשנו  לפעמים    , מת ו שלפעמים היה לנו קצת תרע 

 ואני    , הרגשנו לא מספיק בנים   , לא מספיק נכדים 
 אתן לך דגמא מאוד פשוטה:    

"סבא פ היינו   ממנו  ומבקשים  למרן  בר    , ונים   יש 
שלא     מה  מסכת",  סיום  ברית,  יש  מצוה, 
סבא.    ... יהיה  של  השתתפותו  את  מבקשים  ואנו 

אני אצא עם  אתם רוצים ש "   : אבל סבא היה אומר 
ד תורה! קשה עלי  ו הארץ?! אני רוצה לשבת ללמ 

 ם  י נושכים שפתי היינו  ואנו    , כנס" י לבוא, לצאת, לה 
 תרים.  ו ומו   

 ספר ימים אנחנו שומעים שיש כנס גדול  מ אחרי  
  ... מודו והולך לכנס י ער, ומרן יוצא מל ו לבני נ   

וה שלנו הוא לא רצה לבוא, ולכנס הוא  ו לבר מצ 
מד אותנו דבר מאוד חשוב:  י הולך?! אבל הוא ל 

ההנחייה שהוא נתן לנו, והנחיל לנו    ו אני חושב שז 
הנ   את  בני  הזאת:  הדרך  חשובים  ו את  יותר   ער 

 מהמשפחה שלי! יותר חשובים מהנכדים שלי!    
 שכל אבא צריך    ומר "בני נוער" הכוונה א כשאני  

 והוא צריך  לדעת שבן הנוער אצלו בבית,    
 .  .. ללטף   , לחייך   , ג ו נוך, לדא י את הח לתת לו    



 יוסף            סימן קעט            בית

 
 קפו ת 

    קעט סימן      
 שליט"א טוב  מןסיוסף חי י הרב

 לבני עליה מצטיינים,  "כרם יוסף",וקהילת  שיבת י ראש 
 כרם יוסף" על הש"ס "אשכול יוסף" עה"ת ועוד "מחה"ס 

 תורתו ומורשתו  ,מרן
 עוד יוסף חי 

 כם לכל העוסקים במלאכת הקודש ולכל  ל שלום  
  . הצופים בכל ארץ הקודש ובכל רחבי תבל   

הזכרון  כשאנחנו מורי ורבותי באים לדבר על יום  
  , אביר החכמים   , השמיני למרן זי"ע אביר הרועים 

אבל עדיין עם ישראל ממאן    , שמונה שנים עברו 
איתנו    , להאמין  לא  שמרן  בעובדה  להכיר  ממאן 

  , א. מרגישים את החלל מיום ליום   י סיבות: ת מש 
וימאן  " ככל שהימים עוברים וחולפים זו בבחינת  

להתנחם  משתכח    ", יעקב  החי  אבל  המת  אין 
חי   . משתכח  הוא  זצ"ל  יוסף  עובדיה  רבינו    , מרן 

שלו  באומה    , התורה  שהטביע  הגדול  חותמו   כל 
   ! מרן עודנו חי   , בתבל כולו   , כולה   

כולו   , אשון ר דבר   בעולם  שנפער  העצום     , הפער 
הגשמי    בעולם  ואף  הרוחני  בעולם    , בעיקר 

 כמה מרן    , כולם כולם מרגישים בחסרונו של מרן 
 היווה הגנה לעולם...    

 אות    , כל ימיו אשר היה " שב"י אנחנו אומרים ר על  
על מרן אנחנו יכולים לומר    ", הקשת לא נראה   

היה "  אשר  ימיו  מגיפה   , כל  היתה  היה    ", לא  לא 
 זה היה כוחו    , לא היו שום מרעין בישין   , קורונה 

   . של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל   

 
תורתו של מרן מהדהדת בכל  

 העולם
   , מנם מורי ורבותי שמונה שנים עברו וחלפו א אז  
להתנחם    ממאנים  עדיין  עדיין  אנחנו    , אבל 

ומצד שני אפילו    , מרגישים עדיין בחסרונו של מרן 
שעברו וחלפו להם שמונה שנים אנחנו עדיין כאילו  

אנחנו רואים    . מרגישים אוחזים בגלימתו של מרן 
את התורה של מרן מהדהדת בבתי כנסיות ובבתי  

בכל בתי מדרשות בכל    , מדרשות בכל מקום בעולם 
מרן  של  בתורה  ועוסקים  יושבים  כולו    , העולם 

ולא רק    , הולכים לאור הפסקים שלו   , הולכים לאורו 
אפילו    אלא   , אצלנו יהדות המזרח בארץ ובתפוצות 

יושבים ועוסקים בתורה של    , אצל אחינו האשכנזים 
ותורתו   שקידתו  גאונותו  מגודל  ומתפעמים   מרן 

   . הגדולה   

 
 

מרן הספיק בחיים כמו מאות  
 תלמידי חכמים 

ושלוש  ו מורי   אדמות תשעים  עלי  חי  מרן   רבותי 
לומר     רגיל  אני  תמיד  אבל  זה פלא  ש שנים 
איך יתכן שאדם שחי רק    , איך יכול להיות   , עצום 

חולל מה שאחרים במאות   שנים  ושלוש  תשעים 
כמה מרן    , כמה מרן כתב  ?! שנים לא יכלו לעשות 

כמה מרן    , כמה מרן לימד   , כמה מרן הקים   , יסד 
תורה  מה    ... הרביץ  בכל  ומתבוננים  יושבים  אם 
זה צריך להיות לא חכם    , עשה ו פעל  ו שמרן חולל  

 עשרות ומאות חכמים לא יוכלו לעשות את    , אחד 
   ! מה שמרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל עשה   
 

כל מי שיאמר נח  "איך יתכן לומר  
 "?! נפשיה דרבי ידקר בחרב

 הגמרא במסכת    . אומר לכם דבר אחד   , רבותי ו מורי  
  , דרבי   ה ביום אשכבתי   , אומרת   .) ד (ק כתובות    

נעצו חרב בבית    , ביום שרבי יהודה הנשיא נפטר 
כל מי שיאמר נח נפשיה דרבי ידקר  " המדרש אמרו  



 יוסף            סימן קפ             בית

 
 קצדת 

    קפ סימן      
 שליט"א  ליהו אוזןא הרב

 מרן זצ"ל רבות בשנים חזנים וחזנו של  ה מגדולי  
 מעשים על מרן במדות שעליהם עומד העולם 

 התפילה במחיצתו של מרן 
שנה,  ב הייתי   עשרה  אחת  הרב  עם  רציף   קשר 

באחת עשרה שנה האחרונות של חייו של    
הייתי בקשר ממש טוב. אחת עשרה    בזמן הזה   , מרן 

נוספים   חזנים  של  לצידם  נוראים  ימים  של   שנה 
 חשובים, ובשבתות מידי פעם.    

נתן לי סטירה  הרב  מוצאי כיפור  ב פעם   לי,   קרא 
מיום     אותך  נראה  לא  "עכשיו  לי  ואמר 

עלינו   שיבוא  הכיפורים  ליום  הזה  הכיפורים 
הייתי  ? לשלום  ואז  תבוא...".  שבתות,  תבוא   !

 באמת בא לשמח את הרב. מידי פעם הייתי נקרא  
 לבית הרב לשירת הבקשות.   

 
להודות לה' על התפתחות עולם  

 התורה! 
מיוחד ל אבקש   מאוד  מאוד  שהוא  משהו     : ספר 
פעם אחת נקראתי לבוא לשירת הבקשות,    

שנקרא   מה  שישי,  ביום  זה  ביקש  מהרגע  " הרב 
, הלכתי  (שכונה אחרת שהייתי) . צעדתי מבית וגן  " להרגע 

מהר וצעדתי. מה קרה? היה ערב של ארגון "ועתה  
 תרחש כל  ה כיתבו לכם את השירה הזאת", שכידוע  

 .  , חזנים נוספים) (בפעם הראשונה אני נוכחתי, היו זמרים נוספים שנה   
התרגש  ב והנה   הרב  הרביעית,  השלישית,   פעם 

מאוד, ביקש שאני אבוא לשירת הבקשות.    
באתי לשירת הבקשות, שרנו. באמצע הרב דורש  

המלך  חזקיהו  הוא  ש   על  ברוך  מהקדוש  ביקש 
לעשות אותו משיח ולא עשאהו משיח. למה? כי  

   , להודות!" הוא לא אמר שירה, הרב אמר "צריך  
 .  " דפק על השלחן "צריך להודות! צריך להודות!  

 הודות? יצאנו איתו אחר כך, הוא נעמד בגרם  ל מה  
אוזן,     "הרב  לי  ואמר  לי,  קרא  המדרגות, 

כשהיינו בישיבת פורת יוסף, היינו שבעים בחורים  
. ככה הוא  ) שמות טו, כז (   ויחנו שם"   "שבעים תמרים 

זזים"   היו  "לא  לי,  היו  אמר  "אשכנזים  אומר, 
חמש   בפונוביז'  היה  מעט.  קומץ  אתם  צוחקים: 

בסלבודקה  היה  לי.    , " ... מאות,  אומר  הוא  ככה 
מעטים".   היינו  ואנחנו  "הרב  זצ"ל  מרן  המשיך 
את   לכם  כתבו  ב"עתה  "הייתי  אומר,  "השבוע", 
פרסים   חלוקת  טקס  זה  היה  הזאת",  השירה 
שם   הייתי  היום  אברכים.  שכותבים   לחבורות 

 ראיתי, ראיתי בעיני, ראיתי ככה", אומר לי הרב.  ו  

 מעברים חמשת אלפים איש בן פורת יוסף,  ב "ישבו  
חמשת אלפים איש!". הוא דפק עם המקל    

 שלו ואמר "צריך להודות לה', צריך להודות לה"',  
 ועלה בגרם המדרגות.    

 סיבה לשירת הבקשות? הנה חזקיהו המלך  ה ומהי 
היה צריך להודות ולא הודה, לא אמר שירה    

צריך   הרב  אמר  זה  על  משיח,  עשאהו  לא  וה' 
על   לה'?  להודות  הנסיבות  מה  לה'.   להודות 

 התפתחות התורה בארץ.    
 

 הבחור עושה את הישיבה! 
תפס  א פעם   אותי,  בירך  והרב  לתורה,  עליתי   חת 
בירך אותי. והייתי במצוקה. מה  אותי בלחי    

זה מצוקה של אברך? הבן הגיע לישיבה לגיל של  
גדול   לחץ  יש  לישיבה.  להתקבל  וצריך  ישיבה 
מאוד, מאוד קשה להשיג ישיבה טובה. מאוד מאוד  

אמרתי "הרב יברך את הבן    . קשה, מבחנים וכו' וכו' 
 אומר לי הרב "מעלה    , שלי שיגיע לישיבה טובה" 

 ".  ! מעלה   
 הרב לא שומע, "הרב יברך את הבן שלי,  ש י  חשבת 

הנה הוא פה". קראתי לבן "בא תעמוד פה    
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 קצז ת 

    קפא סימן      
  שליט"אושרי אזולאי  א הרב 
 גבעת זאב   - ולל "הליכות עולם"  כ ראש  
ו"ת אשר השיב ב"ח, ו"אשרי האיש" ש מח"ס  

? מה אנחנו לוקחים איתנו ממרן
 זיכוי הרבים של מרן 

 . בפרט  )ברכות יח.(  מיתתם קרויים חיים"ב"צדיקים  
זצ"ל שהקים     יוסף  עובדיה  רבינו  מרן 

שעשה   דרש  דרך  להגיד  שאפשר  שלם,  דור 
  אנשים מתים חיים. הרי כל מה שאנחנו רואים 

הפצת    ב"ה ורואים  תורה  ורואים  הזה,  בדור 
זה  כל  לה אח ורע,    ולא היה   שאין  צורההתורה ב

 ,בזכותו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל. כולנו
אחד   כל  שלו,  הילדים  זה  מאיתנו,  אחד  כל 
מאיתנו זה הפירות והזרעים שהוא זרע, וברוך ה' 
זה   הכל  הלאה,  ממשיכים  האלה  הזרעים  את 

אדם כזה כשאנחנו עוסקים בכבודו של  מכוחו.  
זיכוי  אדם כזה ענק עם מעלת  בכבודו של    ,גדול

יום   מרגש.  ממש  יום  זה  גדולה,  כזאת   הרבים 
 שכל אחד יכול לפתוח את ליבו.   

 ק רוצה לומר דבר אחד מסוים שזה מאוד  ראני  
חשוב. יום פטירה של צדיק, יום פטירה של    

זוכרים אותו ותו לא, אלא זה  שחכם, זה לא רק  
 , מה לוקחים ממרן. ממנו  גם מה אנחנו לומדים

 . , ונלמד ממנומי זה היה מרןנלמד   
 

 מה זה מורשת מרן  
זה  ראני   מה  גדול.  היה  מרן  במה  לספר   וצה 
מרן"   מורשת  "מורשת  על  הרבה  מדברים   . 

  אומר בדיוק?מרן, מה זה   
 

 
סוגי אנשים הפועלים במקום קריר.    2א.ה. כוונת הרב למה שהיה מבאר מרן רבינו זיע"א בפרשת נח, שהיה אומר שישנם    קב

יש אחד שמביא מעיל פרווה, וכך דואג שלא יהיה לו קר. ויש אחד שדואג גם לכל הסובבים, ודואג להדליק את התנור. והיה  
הוא ומשפחתו יהיו צדיקים, אך לא הלך להשפיע על אחרים במשך מאה  אומר מרן זיע"א שנח היה "צדיק בפרווה" ודאג ש

 עשרים שנה לחזור בתשובה. ואמר מרן זיע"א שאנחנו צריכים לפעול אחרת, ולדאוג גם לכלל הציבור.  

 מרן היה יחיד בדורו 
שגודל המרן   אחד  כל  הרי  בדורו.  היחיד   יה 

ישיבתי נהיה אברך. יש לו מושגים הבעולם    
אין לו  אחרים, יש לו שיח עם אברכים כמוהו.  

אחרים, אין לו שיח עם השפה בחוץ, קשר עם  
  , זה לא דומה  ,עם אנשים בחוץ, כי זה שונה קצת

של   מעולם  תורה,  של  מעולמה  באים  אנשים 
קשה  יר"שמידות,   יותר  קצת  בחוץ  אנשים   ,

"צדיק    ..להם. תהיה  אל  אותנו  לימד  מרן 
 ,אל תשב בבית. "אני עשיתי לעצמי  ,קבפרווה" ב
היום אני   ...בית יוסףלמדתי  למדתי היום,    "הב

חכם" כך,  תלמיד  תאמר  אל  העם  ,  את  יש 
 יש את העם   ,יש את העם שמחכה לנו ,שבשדות

 שמחכה לכל אחד ואחד מאיתנו.   

 הכל מכוחו של מרן 
 אברך מאוד    וצה לספר דבר קטן: כשהייתיראני  
ואחת  בגיל  ,צעיר   לימים  ,עשרים   ,צעיר 

לא ידעתי איך לדבר    באותו הזמן.  ב"ה  התחתנתי
מדברים  ,לציבור מדברים  ?איך  מי  מה    ?עם 
כוח? אותם  . מה עודד אותי? מה נתן לי  ..עושים

אבל מה   ."!מילים של מרן: "תצא לזכות הרבים
אני... אנחנו נצא לזכות את הרבים? מה אנחנו,  
מי אנחנו. "אף פעם אל תסתכל מי אתה, יש לך  

תלך. אל תשב בכולל   !תאמין בעצמך  !כוח חזק
 , לך תראה את הציבור, "שלום עליך נפשי"תגיד  ו
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 רת 

 
 
 
 
 

    קפב סימן      
 תגובה  - בעיירות המסופקותאדר בענין אמירת עה"נ בט"ו 

יוסף ערכת  מ לכבוד   בית  הגאונים    קובץ   והרבנים 
 הקוראים שליט"א   

 , שלום וישע רב 

 ה"כ בקובץ 'בית יוסף' מז שנת התשפ"ב  ה במש"כ  
 קנב עמ' תרמג, הוא הרה"ג שמואל בן    ' סי   

 דוד שליט"א יעויין שם.   

פורים  ב הנה   קיד) חזו"ע  שעיירות  (עמ'  מרן  כתב   , 
המסופקות אם מוקפות חומה מימות יהושוע    

בן נון, אומרים בהם על הניסים גם בי"ד וגם בט"ו,  
שכן פשט המנהג, ועוד כתב    (עמ' קטו) ובהמשך כתב  

 (עמ'  שם וז"ל: וע"ע במש"כ בהליכות עולם ח"א  

 ע"כ.   רלב)   

לומר  ע ובהליכות   רצו  ואם  זה"ל:  כתב  שם   ולם 
ע"מ     להם  יש  באדר,  בט"ו  גם  עה"נ 

עה"נ   יאמרו  שלא  יותר  נכון  ומ"מ   שיסמוכו, 
   

 

 בתפילה ובברכהמ"ז, אלא ביום י"ד באדר, עכ"ל. 
 , שעיר שהיא מסופקת  (מעמ' רלא) ם כתב  ש ובהערה  
צריכים     בט"ו,  עה"נ  לומר  שם  ונהגו 

להמשיך במנהגם. ואולי יש לומר דמש"כ בהלכה  
יאמרו,   יותר שלא  נהגו  דנכון   היינו במקום שלא 

 לומר בט"ו.   
שמ ל ונראה   בהליכות  " ומר  לעיין  שם  בחזו"ע   ש 

 עולם ח"א, היינו לומר שפשט המנהג בכל    
 העיירות שמסופקות לומר גם בט"ו.   
בעין  ש ובמה   יעויין  בש"ע,  פסק  כן  שלא   הקשה 

ח"ג     תקמד) יצחק  היה  (עמ'  זה  שדין  ונראה   ,
 פשוט למרן, וכן נראה מלשונו בב"י ודו"ק. וע"ע  

 . ) תרפח סעיף כא   ' סי ( בילקו"י פורים    
 בברכת התורה 
 אבנר יצחק חכם 
 אשדוד 
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