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 פסקי הלכות
 

 גליון כ"ד  

 ' תשפ"ב באדר י"ז 

 
 קנייבסקי זצוק"ל ביום פורים  הגאון האדיר רבי חייםמרן  פטירת קריעה על

 
 ב"ה שושן פורים תשפ"ב

שמועה קשה ועצומה עד מאד הגיעה כעת שמרן שר התורה רבן של כל ישראל ציס"ע  
וכו', הגר"ח קנייבסקי זיע"א עלה בסערה השמימה, דמעות ממש אצל כל יהודי שבודאי 

 זכה ללמוד מתורתו האדירה. 
 שאלתי, האם בן י"ד שאצלו אין פורים כעת, האם צריך לעשות קריעה?

 בברכת כהנים באהבה 
 הכהן רבינוביץ  גמליאל

 מח"ס "גם אני אודך" 
 ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים

 
 וזו תשובתי אליו: 

 
 מוצ"ש פרשת צו תשפ"ב 

הרה"ג  לה,לכבוד ידיד נפשי מזכה הרבים מיחידי סגולה, הנודע לשם ולתהלה, לו נאוה תה
 .רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

 .אחדשה"ט

השמש   בא  כי  בהיר,  ביום  כרעם  קדוש  עם  ראשי  על  שירדה  השמועה  מאד  קשה  אכן 
הגר"ח   מרן  תלמודא  דכולה  מרא  הקודש  ארון  ונשבה  שבתא,  דמעלי  בפניא  בצהריים 

 .קנייבסקי זצוק"ל, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל

פורים ביום ששי, האם צריכי זה  אין  ם  ולעיקר השאלה על תושבי ערי הפרזות שאצלם 
 .כי לא טובה השמועה לקרוע בגדיהם

א. הנה קיימא לן שיש לקרוע על גדול הדור. וכמו שכתב מרן בש"ע יו"ד )סימן שמ ס"ז(,  
על חכם ועל תלמיד חכם ששואלין אותו דבר הלכה בכל מקום ואומרה, קורעין עליו אפילו  

)לא קרע ביום   לאחר קבורה, ביום שמועה, אם הוא תוך ל' יום. וקורע עליו בשעת הספדו.
שמועה, וכבר עבר זמן הספדו, ולא קרע, שוב אינו קורע( )כך משמע בטור בב"י(. וקורעין  
עליו עד שמגלין את לבם. וכבר נהגו תלמידי חכמים בכל מקום לקרוע זה על זה טפח, אף  
על פי שהם שוים ואין אחד מהם מלמד את חבירו. וכתב הרמ"א, י"א שאין קורעין על חכם, 

"כ הוא רבו או שיודעין משמועותיו שחדש, דהיינו רבו, )כ"מ בטור, הרא"ש והגמי"י  אלא א
  .בשם הר"מ(, וכן נהגו להקל במדינות אלו
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וכתב הש"ך )ס"ק יז( על מ"ש הרמ"א שנהגו להקל, כתב הב"ח משמע דס"ל שאפילו שאר  
לחכם שמת אלא קטן ממנו, נמי אינו קורע. ולפע"ד ליכא למ"ד הכי, שהרי   חכם שאינו שוה

וכדקאמר אביי בש"ס: מי קתני  בברייתא מפורש חכם שמת הכל כקרוביו הכל קורעין עליו,
רב שמת, חכם שמת תניא אפילו אינו רבו. וכמו שדקדק הרא"ש מהך דאביי. ומפורש בב"י. 

הר"מ קאמר הכי, ומפרש דהך דחכם שמת היינו  עכ"ל. ולא עמדתי על סוף דעתו, דהרי  
 .שיודעין משמועותיו שחדש, ועפ"ז הם דברי הרב. וכבר כתבתי בסמוך שדברי הר"מ ברורין

אני תמה שלא נהגו לקרוע אפי' על חכם שיודעין משמועותיו  וסיים הש"ך, ומשום הכי
נקרא ת"ח אלא  שחדש ואפי' על גדול ממנו, ואין להם על מה שיסמכו. ואולי ס"ל דלא  

וכבר כתב האגודה   .כשיודע דבר הלכה בכל מקום, ואפי' במסכת כלה, כדאיתא בש"ס
)פ"ק דחולין( דעתה בעונינו אין ת"ח, דהא אין יודע אפי' במסכת כלה. עכ"ל. והביאו מהרי"ל  

 .ומהרי"ו בתשובותיהם. וצ"ע. ע"ש. וכבר האריכו בזה הפוסקים, לא עת האסף

דבר הלכה בכל מקום,   ר"ח קנייבסקי מרא דכולה תלמודא הוה, ומשיבנודע כי מרן הגמ"מ  ו
 ובודאי שיש לקרוע על הסתלקותו.  ה.ואפילו במסכת כל

 
ב. ואף ביום פורים יש לקרוע על המת. עיין בש"ע יו"ד )סי' שמ סל"א( שאף שאין קורעין 

ועד, קורעין על ביום טוב, ואפילו בי"ט שני של גליות, אפילו קרובים של מת. אבל בחול המ
כל אחד כפי מה שהוא, אם עומד בשעת יציאת נשמה או אם הוא אדם כשר או חכם על  

דנוהגין שאין לקרוע בחול המועד,   ואמנם כתב הרמ"א בהגה, שיש אומרים   כל אחד כדינו.
רק על אביו ואמו, ועל שאר מתים קורעין לאחר המועד. וסיים הרמ"א גופיה, דבמקום שאין  

ל יש  ירושלים שלא  מנהג,  אבלות שכתב שמנהג  ואע"פ שבחזון עובדיה  כולם.  קרוע על 
לקרוע בחול המועד רק על אביו ואמו. מכל מקום גבי פורים, בחזו"ע )אבלות ח"א עמ' קפ( 

 .ת וקורע. ע"שמכתב שאונן בפורים מברך דיין הא

 
המוקפים  לפיכך נראה שלאו דוקא לבני הפרזים צריכים לקרוע ביום ט"ו, אלא גם לבני  

 ם. בעיר ירושלים, צריכים לקרוע ביום פורי

 
 .ויה"ר שנשמע ונתבשר בשורות טובות. אמן כי"ר

 ביקרא דאורייתא

 ובאהבה רבה 

 יצחק מאזוז ס"ט

 
 

 משלוח מנות מפירות שביעית או מיני מתיקה לחולה סכרת 
 , שושן פורים תשפ"בבס"ד

לכבוד ידיד נפשי היקר והנעלה, בו כבוד השי"ת נגלה, ברבנן עשו מעלה, מיחידי סגולה,  
 .הרה"ג רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א

 .  אחר דרישת שלומו הטוב
בדבר שאלתו באדם שאין באפשרותו לתת משלוח מנות אלא באחד מהאופנים: או לשלוח  

ממתקים עם סוכר לחולה סכרת, מה עדיף שישלח  מנות מפירות שביעית, או לשלוח מנות 
 . ומה הטעם

 הנני להשיב.  

כתב הנה מצינו ב' טעמים למשלוח מנות, טעם אחד בדין משלוח מנות לחולה סכרת.  א.
להראות אהבה ואחוה שלום וריעות. ולטעם זה אין שום   הרב מנות הלוי )פ"ט פסוק יט(

ו אוכל מיני מתיקה כאלו, מכל מקום חשש לשלוח מיני מתיקה לחולה סכרת, שאף שאינ
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הרי יש כאן אהבה ואחוה בעצם הדבר ששולח אליו. אולם לפי מה שכתב בשו"ת תרומת  
הדשן )סי' קיא( שהטעם ששולחים משלוח מנות, הוא שיהיה למקבל לסעודת פורים. לפ"ז  

ל שהרי  לכאורה אין יוצאים י"ח בשליחת מיני מתיקה למי שאין יכול לאוכלם. ומ"מ אכתי י"
. וגם פעמים רבות יכול לטעום מהם מעט באופן שלא יזיק לו ריבוי ראויים הם לבני ביתו

 הסוכר. 
יודע בחבירו   יא( שכתב שאם  )סי'  ליאיר  למרן ראש הישיבה שליט"א בספרו סנסן  ועי' 
שהוא חולה סכרת ישלח לו מנות ללא סוכר, ומ"מ מן הספק א"צ לדקדק בזה, חדא שמא 

הלוי ושפיר איכא במנות אלו חיבה וריעות, ועוד שאם לא יועילו לו יועילו    כדעת הרב מנות
לבניו הגדולים ובני ביתו. ע"ש. ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ט )סי' עד במילואים( שכתב  

, אך בהערה כתב, הנה אחר  בהלכה בראש העמוד  להקל. וכן הוא בחזו"ע פורים )עמ' קנ(
בספר מקראי קודש שצידד בזה, וכו', וסיים בצ"ע.    יע אומר, ראיתייבשכתבתי כן בשו"ת  

)ס"ס תרצה(ע זילבר  וע"ע בספר בירור הלכה  לט( "ש.  )סי'  ח"ג   ובשו"ת אלישיב הכהן 

 ובשו"ת ויען הכהן ח"א )סי' נט(.  
אם נחשב כפורע חובו מפירות   נחלקו בזה הפוסקיםבדין משלוח מנות מפירות שביעית,  ב.  

 שביעית.  
ואכן יש שהחמירו בכל אופן. ועי' בשו"ת שבט הלוי ח"ז )סי' קפג( ובספר דרך אמונה )פ"ו  

ובשו"ת משנת יוסף ח"א )סי' כ אות ז( וח"ג )סי'   מהלכות שביעית ה"י ציון הלכה ס"ק קכא(
 ובשו"ת משנת יעבץ )שביעית עמ' צג(.  מא(

מנות מפירות  ר משלוח  שדן אם מותר להחזי (סימן קצג)שו"ת תורה לשמה  אולם עיין ב
כיון שכבר ראובן שלח לו  דלמא  או  ,שביעית .  אסור דחשיב כפורע חובו מדמי שביעית 

 חוב מפירות שביעית, וכמ"ש בתוספתא )פ"ז דשביעית(  אין פורעיןוהשיב, שכיון דקי"ל ד

הדרך הוא מי ששולח מנות לחבירו ה"י( וכו', וכיון ששמיטה ויובל  )פ"ו הלכות  רמב"ם  וה
והרי זה שמעון ששולח לראובן מנות מפירות שביעית   ,שחבירו חוזר ושולח לו ג"כ מוכרח

 . ע"ש. נמצא בזה משלם מהם תשלומין ואסור
ולא אסר עצם משלוח מנות מפירות שביעית, רק למי שכבר שלח לו משלוח מנות, אסר  

 להחזיר מפירות שביעית. 
ובספר דיני שביעית השלם )י"ז   נז( ומעיקר הדין יש להקל. עי' בשו"ת מנחת יצחק ח"י )סי'

ובקובץ מבקשי תורה )אדר  בשם הגרש"ז אוירבך, ובספר ארחות רבנו ח"ב )עמ' שלד( ס"ט(
)עמ' קנד   ב' תשנ"ה עמ' קפז( פורים  ועי' בחזון עובדיה   קנה(  -בשם הגרי"ש אלישיב. 

ששלח שכתב להקל לשלוח או להחזיר מפירות שביעית, אם יצא כבר י"ח משלוח מנות כ
 לרעהו אחר. ע"ש. 

ועכ"פ אחר ששלח משלוח מנות אחד משאר מיני מתיקה, בודאי שיש להקל לשלוח משלוח 
 מנות מפירות שביעית, שכן אינו מחוייב כלל מעיקר הדין.  

 וכן אם במשלוח יש עוד ב' מיני מאכל, בודאי שמותר להוסיף פירות שביעית. 

מעשה בשאלה הנצבת לפנינו, נראה שהטוב ביותר לצרף במשלוח את שני הדברים,    ולענין
גם את מיני המתיקה, וגם את פירות שביעית, ובאופן כזה בודאי שיש להקל. וכולה הך  

 מילתא בדרבנן.  
 ובכל אופן יש להזהיר את המקבלים שהם פירות שביעית, וינהגו בהם קדושת שביעית.

 ביקרא דאורייתא
 בלו"נאוהבו 

 יצחק מאזוז ס"ט
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 מח"ס שו"ת "חקרי הלכה"
 
 

 לברך ברכה בשעה שמנגב ידיו ע"י מכונה חשמלית
האם מותר לברך ברכה בשעה שמניח ידיו סמוך למכונת יבוש חשמלית, על מנת שאלה:  

 שיתייבשו ידיו?
   מותר.תשובה: 
בעודו מברך. )וכן הוא    האסור לעשות מלאכ הנה כתב מרן בש"ע )סי' קצא ס"ג(  מקורות:

קפ"ג(. סימן  סוף  הט"ז,    לעיל  בוכתב  בשעת  דוקא  לומר  תטעה  המזוןשלא  אסרו    רכת 
אלא דודאי גם בכל מילי דמצוה לא יעסוק    ,ולא בשאר ברכות או תפלה  ,בעשיית מלאכה

בכל המצות לא    אבל בודאיא.  ולא הזכירו זה כאן בב"ה אלא לתרץ קושי  ,בשיחה אחרת
כי זה הוא מורה על עשייתו המצוה בלי כונה אלא דרך עראי   ,יעשה אותם ועוסק בד"א

. ע"ש. אולם יש חולקים וס"ל דדוקא בברכת המזון דאורייתא, ולא בשאר ברכות  ומקרה
 דרבנן. ועי' בשו"ת איש מצליח שנקט להחמיר. ועי' בשו"ת יביע אומר.  

גב ידיו ע"י מכונה חשמלית, נראה שיש להקל, משום  ומכל מקום לברך ברכה בשעה שמנ
שניגוב ע"י מכונה חשמלית גרע אף מתשמיש קל. והא קמן הפוסקים המקילים בלא"ה. וע"ע 

 לידי"נ הרב מתתיהו גבאי מ"ש בזה לצדד להקל. 
 
 
 

 תגובות ומכתבים
 

 בדין אמידה לגוי במקום שיש ספק שמא המנורה היא מנורת לד  -ו'   תגובה לגליון

 

 מהגאון הרב יהודה ברכה שליט"א 

 מח"ס שו"ת ברכת יהודה ח"ח 

 בס"ד ט"ז מנחם אב תשפ"א

 )ובענין ספק חסרון ידיעה(  בענין אמירה לגוי כשיש ספק שמא המנורה היא מסוג "לד"

 )שייך לאו"ח סי' שז( 

 לכבוד ידידנו היקר הרה"ג יצחק מאזוז שליט"א מח"ס שו"ת חקרי הלכה 

 שלום רב

מה שהערת על מ"ש בשו"ת ברכי"ה )חלק ח חאו"ח סי' נז ענף ב אות א( שמותר לומר 
מנורת "לד" במקום מצוה, דהוי שבות דשבות. ואפילו במקום שיש ספק את   לגוי להדליק

ם ס"ס, שמא כבעל העיטור שבמקום מצוה המנורה עם חוט להט או "לד" יש להקל מטע
מותר ע"י גוי אפילו במלאכות דאורייתא, ואת"ל כדעת החולקים, שמא הנורה הנוכחית  
היא מסוג "לד". והערתם על כך שבמקום שמומחים יכולים להבחין אם מנורה זו מסוג "לד"  

ג(. ע"כ. ]ושוב    אין זה אלא ספק שוטים שאינו בכלל ספק, וכמ"ש בשו"ע ביו"ד )סי' צח סעיף 
 נדפסו הדברים בספרכם פסקי הלכות סי' מח[.
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תשובה: הנה נודע מ"ש בשו"ת משאת בנימין )סי' נ( דהיכא דאיכא ס"ס, לא איכפת לן  
במה שהוא חסרון ידיעה, ואף במילתא דאורייתא. ע"ש. ולפ"ז ק"ו שיש להקל בזה לגבי  

נה סק"ד( חלק על המשאת בנימין נדוננו דמיירי במילתא דרבנן. ואף שהש"ך ביו"ד )סי'  
וסבר שחסרון ידיעה לא הוי ספק לא לענין ספק אחד ולא לענין ס"ס. וכ"כ עוד בכללי הס"ס  
)אות לד(. ובספר יד יהודה בכללי הס"ס )אות מו( הצדיק את דברי הש"ך וכתב שהדבר  

ור  פשוט דחסרון חכמה גם מדאורייתא לא הוי ספק. ע"ש. ]וכ"כ המ"ב בר"ס רסא בביא
הלכה. ע"ש[. מ"מ הא"ר )סי' תסז ס"ק כב( הסכים עם דעת המשאת בנימין, וכ"כ בשו"ת  
בית שלמה )חיו"ד סי' קסב( וביאר הענין, דהא דספק חסרון ידיעה לא הוי ספק הוא רק  
מדרבנן ומדאורייתא הוי ספק גמור, וכיון שיש נמי ספק אחר, א"כ הוי ס"ס בדאורייתא 

הסכים למעשה    )ח"ז חאה"ע סי' יב אות יב( ובשו"ת יבי"א    .1וספק אחד בדרבנן ומותר 
לדעת המשאת בנימין, וציין לעוד פוסקים דסברי הכי. ע"ש. ושנה פרקו בזה בעוד כמה  

 דוכתי.

ואף לדעת הש"ך שהחמיר בספק חסרון ידיעה, מ"מ י"ל דאיהו יודה לגבי נ"ד שיש להקל  
ש בשו"ת יבי"א )ח"ח חיו"ד סי' ד אות  בזה מכח דעת בעל העיטור שהקל בזה, ובפרט למ" 

ג( שמבואר בשו"ת דבר שמואל )ס"ס רפו( שעכ"פ בס"ס בדרבנן יש להקל בספק חסרון  
 ידיעה. ע"ש. ודו"ק.

ואף אי נימא דאיהו יחמיר בזה, מ"מ מידי ספיקא לא יצאנו ושפיר נוכל לסמוך במילתא  
 זה.דרבנן על דעת הרב משאת בנימין והפוסקים דעימיה שהקלו ב 

והנני חוזר( שסבר   )פ"ד מהלכות בכורות הלכה א ד"ה  למלך  ומלבד זאת דעת המשנה 
שספק שאפשר לבירורי הוא יותר טוב מספק של חסרון ידיעה. ע"ש. ומעתה היכא שהספק  
השני לא יתברר, דעת שו"ת נו"ב )מהדו"ת חיו"ד סי' מג( שלכו"ע אין צורך לברר הספקות,  

כתי לא יתברר לנו אלא ספק א', והספק הב' א"א לברר רק היכא שאפילו לאחר הברור, א
דממילא יהיה אסור מחמת ספק תורה, בזה אין צריך לברר. והובא להלכה בספר זבחי צדק  
בכללי הס"ס אות קמ, ולפ"ז בנ"ד שהספק השני אם הלכה כדעת בעל העיטור אינו מבורר, 

ודאי )שה נגד מרן(, אף שמרן השו"ע החמיר בזה, מ"מ אינו נקרא פסק  רי עבדינן ס"ס 
בעל דעת  על  סמכו  ספרד  ביהדות  מקומות  שבהרבה  בשו"ת    ובפרט  וכמ"ש  העיטור, 

ברכי"ה )ח"ח חאו"ח סי' נז אות טו(. ע"ש. ואף שבספר שער המלך בהלכות מקואות )כלל 
שיכול  מספק  טפי  חמיר  ידיעה  בחסרון  שספק  והוכיח  למלך,  המשנה  בעל  על  השיג  ג( 

אין לסמוך על דעת הנו"ב הנ"ל, מ"מ יש לצרף את דעת המשנה למלך להתברר, ולפ"ז  
          לכל הנ"ל. 

ומה שהערתם על הראיה שהבאנו מהפוסקים שכתבו דפסיק רישיה לשעבר שרי, שנראה  
להדליק המנורה,  ומתכוין  דלא שייך כאן ענין הנ"ל, משום שזהו מעשה ההדלקה ממש, 

 
 אי עבדינן ס"ס כששני הספקות הם מחמת חסרון ידיעה   1

בית שלמה דאם ב' הספקות הם מחמת חסרון ידיעה לא אמרינן הכי,    ובהיותי בזה הנני להעיר אודות מ"ש בשו"ת
דהא בדרבנן לכו"ע אינו מועיל ספק חסרון ידיעה להתיר, ואם הב' ספקות הם מחסרון ידיעה לא מהני. ע"ש. אולם  
)סי' תסז סעיף יא( שאפילו ב'   תורה באו"ח  אות יב( ציין למ"ש בספר דעת  )ח"ז חאה"ע סי' יב  בשו"ת יבי"א 

פיקות הם מחמת חסרון ידיעה יש להקל. ע"ש. ושנה פרקו בזה ביבי"א בעוד כמה דוכתי. אולם עיינתי בדברי  ס
הרב דעת תורה וראיתי שאינם דברי הרב המחבר כי אם דברי הרב המגיה )בתוך הסוגריים( נכד הרב המחבר, ושם  

להקל בהפסד מרובה, אולם במכת"ר    כתב בשם הרב משאת בנימין שאפילו ב' הספיקות הם מחמת חסרון ידיעה יש 
איהו לא דק בזה, כי המשאת בנימין מדבר רק היכא שספק אחד יש בו חסרון ידיעה ולא הב' הספקות הם מחמת  
חסרון ידיעה. כיע"ש. איברא חזי הוית בשו"ת יבי"א )ח"י חיו"ד סי' ו סוף אות י( שכתב שהש"ך ביו"ד )סי' נג 

ובה, אפילו ששני הספקות הם מחסרון ידיעה. והובא להלכה בהרבה פוסקים.  ס"ק טו( התיר משום ס"ס בהפסד מר
 ומוכח שאף בחסרון ידיעה אין החומרא אלא מדרבנן, שאל"כ לא היו מתירים בהפסד מרובה. ע"ש. 
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  ופקנתי אליו, איהו מיירי בפתיחת דלת המקרר שמסוספר חזו"ע שבת ו )עמוד קיד( שציי
אם המנורה תידלק ע"י פתיחת הדלת, ושם אכן שייך ע"ז פסיק רישיה, שהרי אינו מתכוון 

 להדלקת המנורה. ע"כ. 

הערה נכונה היא, ובמהדורא הבאה נתקן זאת נקי נדר, אולם הדין לא ישתנה, וזאת מאחר 
 והס"ס הנ"ל שריר וקיים.

הנני להודות לכם על הדברים החשובים, שעל ידיכם התבארו הדברים היטב.  ובסוף דברי  
 חזקו ואימצו.

  

 באהבה רבה 

 יהודה ברכה 

 
 הלכות פורים  –על גליון כג ות תגובד' 

 
 

 שמיעת מוזיקה לאבל במסיבות ביום פורים תגובה בענין א. 
 מידי"ן הרה"ג איתי יחזקאל עג'מי שליט"א 

 
, שאם  קונטרס תורת רפאלסוף  בזה ב  ה שכתבתיעיין מ  ,במקום שיש מוזיקהגבי השתתפות אבל  

לא ידוע לו שיש שם מוזיקה והגיע ורואה שיש מוזיקה, נראה להתיר, דבלאו הכי יש מתירים לשמוע  
יח, וכן הובא בשם הגרי"ש    –לכתחלה מוזיקה בסעודת פורים )עי' דברי סופרים אבלות פמ"א אות יז  

 אלישיב(.  

 
 

 ענינים על הלכות פורים  ב'תגובה בב. 
 , ועמידה בברכות המגלה אמירת בית יעקב בפורים חנוכה ור"ח

 הרה"ג רבי אריה מאזוז שליט"אידי"ן מ
 

 יישר כח על קובץ פסקי הלכות הנד"מ 

 :רק יש להעיר שנים מן השטי'ן

א. לגבי אמירת בית יעקב בפורים חנוכה ור"ח, לא ידענא מה נתחדש לכת"ר. והמנהג  
כנודע.   כ"ו(  סעיף  חנוכה  הלכות  וישב  )פרשת  הבא"ח  ע"פ  לטובה(  )כנראה  נשתנה 

)יעויין בסידוריהם(. אבל שמעתי מאמו"ר נר"ו בחנוכה   והג'רבאים אדוקים במנהג הישן 
ן נר"ו( שאל על דנא פתגם את רבו מרן זקננו רבנו  השתא דר' נח בוכריץ הי"ו )גיסו של מר

איש מצליח, וכמדומה שאמר לו להמשיך לנהוג כמו שהוא ז"ל הנהיגם בישיבה ע"פ הבא"ח  
לומר בית יעקב. ואיני יודע אם נדפס מכתב זה באיזהו מקומן )אחרון הגאונים, פטיש החזק  

תי, וגם לא בהערות מרן או מקום אחר. בשבחי הרב המחבר ובתולדות מרן סבא לא מצא
 .על הבן איש חי(

ב. בענין עמידה בברכות המגילה, יש לציין כי מנהגנו גם כן לעמוד בברכות וכך נהגו  
בישיבה )איני יודע מה נוהגים השתא(. וגם בספר הנפלא קיצוש"ע איש מצליח ח"ב הנד"מ 

 .כתב "דבמקום שאין מנהג" ראוי להנהיג כדברי מרן שליט"א לשבת בברכות
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 ושלום לכת"ר, ופורים שמח 

 ידידו ומוקירו אריה מאזוז 

 
 וזו תשובתי אליו: 

 לידי"ן הגאון הרב אריה מאזוז שליט"א 

 .שלום וברכה

 ראשית אודה על המשוב

הוספות ו בזמנו במכתב  זה  כתבתי  אלא  באתי לחדש המנהג,  לא  אכן  א.  הענין.  לעצם 
 .מהמכתב נדפס בחלק ג'(והארות על הספר "למען ידעו דורותיכם", )וחלק 

ישר כח. בל"נ בעתיד בעז"ה ארחיב יותר את היריעה, ורשמתי כעת את דברי כת"ר.  יב.  
 .ה' יזכנו לסדר הכל

 
 

 
 הלכות פורים בכמה ענינים בתגובה ג. 

 יוסף סעדו שליט"ארבי מהרה"ג 
 

 בס"ד

 שו"ת חקרי הלכה ושא"ס חשובים.   לכבוד הרב הגאון רבי יצחק מאזוז שליט"א. מח"ס

 שלום וברכה. 

אורחין   ואגב  בטוטו"ד.  הנאמרים  מדבריו  ונהנתי  דיומא  בעניני  כת"ר  של  היקרים  ע"ד  עברתי 

 רשמתי כמה גרגירים זעיר כאן זעיר שם.  

 

עיין בשו"ת זקן אהרן   -ע' למרן בש"ע יו"ד סי' תא ס"ז. ובענין הסעודה    בענין אבילות בפורים.  א(

)סי' ריג(, שמתו"ד מתבאר דשרי להשתתף בסעודות אלו, וע"ש שכתב לחלק בין סעודת פורים    הלוי

 להמבואר בסי' שצא הנ"ל. ולענ"ד יש לציין אליו. 

באפשרות שניה, שיש שכתבו שאחר הסעודה יתפלל ערבית, ויקרא ק"ש   4מה שכתב עוד בעמ'    ב(

מובן כלל, שהרי ברור הדבר שאחר הסעודה   קודם הסעודה ויניח שומר שיזכירנו להתפלל וכו'. אינו

יהיה שיכור או עכ"פ שתוי ויותר, כפי שרגיל ומצוי הדבר בסעודת הפורים, וקי"ל דכל היכא דשכיח  

שכרות לא מהני שיניח שומר כמבואר בדברי הרמ"א )א"ח סי' רלב( וכ"כ עוד המג"א )סי' רלב ס"ק 

ק כט(. ע"ש. וא"כ אם מתחיל הסעודה בתוך חצי  טו( ושכ"כ האגודה. וכן פסק המשנ"ב )סי' רלב ס"

 שעה סמוך לצאה"כ, לא מהני שומר.  

ונראה דטעמא דמלתא, דעיקר תועלת השומר שיזכירנו שלא ישכח מלהתפלל, אמנם אם כשיזכירנו  

ימצא שיכור או פחות מכך, מה הועילו חכמים בתקנתם. ואין לומר שיסמוך ע"כ שיזכירנו להתפלל  

דא"כ נתת דבריך לשיעורים, שמעתה נחלק בין מי ששותה הרבה למי ששותה    אחר שיפוג יינו,

מעט. ואינו מסתבר כלל. ועוד שבלילה צ"ב אם מהני שומר, שאפשר דכל היכא דהוי זמן שינה  

חיישינן שמא ירדם. ע' סוכה כו. וע"ע מ"ש בזה בחזו"ע פסח לענין בדיקת חמץ משם הרב "אור  

ילת הלילה להמשך הלילה דהוי זמן שינה דתו לא מהני שומר  לפארו", שכתב לחלק שם בין תח

 דאמרי' ערבך ערבא צריך. ע"ש. 

שהתחיל בסעודה סמוך ממש    גם מה שכתבו הפוס' להתפלל ערבית קודם שיקדש, נראה דמיירי

לערב, שאז עדיין אינו בכלל סוג שיכור או שתוי הרבה. וצ"ע בזה למעשה. והמוטב שיסעד בבוקר  
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וישן קודם תפלת המנחה, או שיסעד לאחר מנחה גדולה וינוח מעט קודם כניסת שבת, כך שיתפלל  

 ערבית ללא פקפוק ולאחר מכן יקדש.

ן פרוז שהגיע לכרך בערש"ק ורוצה לסעוד אי שרי ליה, וכת"ר ( בעני4מה שדן עוד כת"ר )עמ'  ג(   

דן שם ע"פ מ"ש הפוס' שיש לו לאדם לסעוד עם בני ביתו ורעיו שיש בזה תוספת שמחה, א"כ 

חשיבא שפיר סעודת מצוה וכו'. הנה לא ידעתי מדוע תלה דין סעודת מצוה בזה, שהרי זו סעודת  

ונראה עוד שלולי דהוי אמרי'  דהויא סעודת מצוה    מצוה בלא"ה וכמ"ש הרמ"א בסי' תרצה ס"ב.

מדין שיש גם לפרזים להרבות בסעודה ביום זה וכנ"ל )וע"ע לקמן(, נלע"ד דלא יהני ליה מה שמוסיף 

בסעודה בנוכחותו לענין היתר אכילתו, דנהי שמוסיף בשמחת רעיו בני הכרכים, מ"מ אין זה מועיל 

זו היא בעיקר בחיוב השמחה של מרעיו שיוצאים בזה    לגביו שיקרא סעודת מצוה, אלא שתוספת

יד"ח טפי ע"י זה שנתרבו אצלם האורחים. ועוד שבעיקר סברת הפוס' שאין שמחה לאדם גלמוד  

וכו', אין זה ענין דוקא במה שסועד עמהם, אלא כל שישב על שלחנו של בעה"ב וישתה או יאכל  

ת"ר בהמשך דבריו, שהרי שוב אינו גלמוד דברים המותרים כשאר מיני מגדנות וכיו"ב וכמ"ש כ

וכו', שהרי עיקר השמחה היא מחמת ריבוי האנשים ולא מצד האכילה. וא"כ אין בזה מספיק להתיר 

 לו לאכול סעודה גדולה שאינו רגיל בה בימות החול שאסורה כל יום השישי כמבואר בסי' רמט.  

פר המנהגים שכתב בזה"ל: ביום ט"ו אמנם לכאורה ע"פ המבואר במקור הדין של הרמ"א מדברי ס

הוא שושן פורים אין אומרין בו אלא ארך אפים ולמנצח וק"ו תחנון וצדקתך צדק. "וחייב במשתה  

ושמחה כמו ביום י"ד שנאמר את שני הימים האלה". ע"כ. ומבואר יוצא מדבריו שיש חיוב משתה  

א להתירו לאכול בע"ש אף סעודה ושמחה כך לי יום י"ד כך לי יום ט"ו, א"כ שפיר מהני האי טעמ

שאינו רגיל בה בימות החול. אמנם הרמ"א )סי' תרצה ס"ב( שינה קצת מלשונו, וכתב וחייב במשתה  

ושמחה "קצת" בב' הימים. ע"ש. וברור שמילת "קצת" שהוסיף קאי על יום ט"ו שאינו יום פורים  

י שחיוב המשתה ביום י"ד וט"ו לגביה. וא"כ אפשר שיש נפק"מ ביניהו לנ"ד, שלדעת המנהגים, הר

שוה, שיש חיוב לעשות משתה ושמחה בין בי"ד ובין בט"ו לבני הפרזים, וא"כ אפשר דשפיר יכול  

להרבות בסעודה אף בט"ו שחל בע"ש והוא מבני הפרזים. ואילו להרמ"א שהוסיף תבת "קצת",  

ו רגיל בה בימות החול,  נראה דס"ל שאין חיובן שוה, וא"כ אין להתיר מכח זה לאכול סעודה שאינ 

אלא דס"ל שצריך לאכול ולשתות ממינים משובחים דהוו בכלל "משתה ושמחה" אך לא יאכל סעודה 

 גדולה שאינו רגיל בה וכאמור. וי"ל דמ"מ חשיבא כסעודת מצוה.    

כ"ז כתבתי כחותה על הגחלים ובלתי עיון מספיק ואפשר שיש עוד לפלפל בזה ולבנות ולסתור.  

 ת חוו"ד בכל הנ"ל. ואשמח לדע

 הצב"י יוסף סעדו יצ"ו

 נתיבות 

 
 

 וזו תשובתי אליו: 
 תשפ"ב אדר

 לכבוד הרה"ג רבי יוסף סעדו שליט"א.
 שלום וישע רב. 

 
 ראשית אודה על המשוב, 

 ולעצם הענין:
 הענין רק בקצר אמי"ץ. וחזק ואמץ. לא הארכתי בכל א. אכן 

 ישר כח.ב. 
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אין צורך להעמיד הנה מי שמתחיל את הסעודה קודם הזמן האסור באכילה קודם ערבית, ו
 שומר.  

אכן כתב שמתחיל את הסעודה סמוך לשקיעה, בזמן האסור באכילה קודם ערבית,    ומי
היודע בעצמו שיזלזל אז במצוה  בשם הרב חיי אדם, כי   )סי' תרצה ס"ב ד"ה (בביאור הלכה  

וכל    .מוטב שלא ישתכר  ,או שלא יתפלל מנחה או מעריב  ,וברכה ובהמ"ז  מן המצות בנט"י
. ע"ש. ולכן המתחיל את הסעודה סמוך לערב, צריך להזהר שלא ישתכר  מעשיו יהיו לש"ש

 באופן שלא יוכל להתפלל ערבית. 
שכרות בה  דשכיח  שבסעודה  הענין  וסק"ל( ובעיקר  כט  ס"ק  רלב  )סי'  המשנ"ב  שכתב   ,

 שום דשכיח בה שכרות, אין סומכים על קריאת השמש. ע"ש.  דבסעודה גדולה מ
דוקא קריאה לביהכ"נ דלא מסר זה  שכתב לחלק, ד (סימן מט)י  "שו"ת שבט הלוי חעיין ב

. ע"ש. וכ"פ הגר"נ קרליץ אבל אם העמיד שומר לעצמו יראה דמועיל ,באופן פרטי לעצמו
אכילה קודם ספירת העומר. )וצויין לזה במשנ"ב   שבת ח"ד עמ' שעו לעניןבספר חוט שני 

 מהדורת דרשו(. 
שמותר לאכול סעודה גדולה אחר שהגיע זמן   "ג(יבבן איש חי )ש"א פ' ויקהל סכן מפורש ו

 ועי' בהגהות מרן ראש הישיבה שליט"א על הבא"ח שם. מנחה קטנה, ע"י העמדת שומר. 
שהחמיר בסעודה גדולה, ומ"מ אם העמיד    ,ס"א ד"ה אולם  ו")ועי' בשו"ת אור לציון ח"ב פט

 שומר שישמור עליו שלא ישתה משקאות חריפים צידד שמותר לסמוך על כך. ע"ש. 
 והלאה(.  עמ' רנב)ות עולם ח"א כועי' בהלי

 
לא מהני שומר שאוכל עמו בעצמו, יש לציין לדבר    ובעיקר הענין שמעמיד שומר, דבעלמא

שרשאי לעמיד אשתו לשומר, אע"פ שאוכלת עמו, שם  חידוש שראיתי בשו"ת אור לציון  
 פ' ויקהל סי"ג. ודו"ק(.  הנ"ל  דאשתו שאני שאימת בעלה עליה. ודו"ק. )ועי' בנידון זה בבא"ח  

וכבר ראיתי שאף שיש שאסרו, מ"מ רבים התירו.  יישר כחג.   לפלפל,  עוד הרבה  ויש   ,
   והשי"ת יזכנו להרחיב בזה הדברים.

 
 ביקרא דאורייתא
 ובאה"ר
  יצחק מאזוז ס"ט

 
 תגובה בכמה ענינים בהלכות פורים ד. 

 מידי"ן הרה"ג תומר בוכריץ שליט"א
 

 .הנפלאים. וכמה הערות לגליון אחרון של פורים חזק וברוך על הגליונות

א. אודות עניית בהוב"ש לעולה לפרשת זכור. זכורני יש תשובת הרב ישראל יונה בקובץ 
בית אהרן של קרלין לפני כמה שנים. מסתמא תמצאנה באוצר החכמה. ומביא שם גם 

 .משם הגרע יוסף זצ"ל

מספר תורת משה ישמח משה וכעת  ב. מה שמזכיר בספר למען ידעו דורותיכם חלק ב'  
שנדפס פני משה ראוי לציין וכו'. לא דק כת"ר כי פני משה נדפס קודם. ומ"מ אני יש לי 
בביתי רק תורת משה אז ציינתי ככה. ואגב שם מסביר למה שינה את השם מפני משה. 

 .ואיני מכניס ראשי ביניהם

גרבא. גם בזה לא דק אה"ר, ג. בענין אמירת עננו בליל התענית שאין זה מנהג פשוט ב
וכבר השיב על דברי כת"ר הרב דוד אורי הכהן נר"ו במכתב לירחון אור תורה בזמנו. לפני 

 .כשנתיים שלוש. וראוי להתייחס לדבריו. ויתכן שבחקרי הלכה ציין לו כת"ר

 . פורים שמח
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 וזו תשובתי אליו: 
 לכבוד ידי"ן הרה"ג תומר בוכריץ שליט"א 

 . שלום וברכה

  .ישר כח  ב. -א. 

ג. בענין אמירת עננו בליל התענית, גם אנכי כתבתי שכך מנהג ג'רבא לומר עננו בליל 
שלא היה זה מנהג פשוט כל כך, כמבואר בהגהות בספר נכח השלחן    התענית. רק שמצינו

שציינתי שם. ובזמנו הערתי ע"ז בגליון ירחון אור תורה, שהעיר עלי בזה הרב דוד אורי 
כהן יצ"ו, שציטט מכמה מקורות שכן מנהג ג'רבא. ע"ש. ובאמת לאו חדת היא כלל, כי גם  

שכך המנהג, רק שלא היה זה פשוט כל    אנכי מסכים שכן מנהג ג'רבא, וגם אנכי כתבתי
  .כך בזמן המעתיק ספר נכח השלחן. ותו לא מידי

 
תיכם",  ומזכיר בכל עת ובכל מקום את ספריו הנפלאים " למען ידעו דור ואגב אציין שאנכי

ונשמח אם יאיר עיני ישראל לאו דוקא בחלק המועדים, אלא גם בשאר הנושאים והתחומים. 
  .יישר חיליה לאורייתא

 .פורים שמח

 יצחק מאזוז ס"ט
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 אדר ב' תשפ"ב

 נכתב ונערך בחסד ה' עלי   

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט

 מח"ס שו"ת חקרי הלכה 

 ומו"ץ בבתי ההוראה "כסא רחמים" "אפיקי מים" "יביע אומר" ו"יחוה דעת"

 הערות והארות יתקבלו בברכה 

 A025606532@gmail.com: בדוא"ל בבית ההוראה
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