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 ח "פגליון ק

 "בית ההוראה" תכנית  "קול ברמה" ב  שודר בערוץ

 בן גורג'יה זצוק"ל  עובדיה יוסף העלון מוקדש לע"נ גאון עוזנו עטרת תפארת הפוסקים מרן רבנו 

יבות היש תלמידיצרכות להנ ותהלכ

 שאי השיעור:נו

לה בנוסח  תפ. זי לספרדיאשכנ לין של  תפ. שלום הכהן זצוק"ל םחכ על דברי הספד . דברי חיזוק לחודש אלול

ון על ידי לישריו מפריע לחב. בחור שלא מן המניןלה בחדר האוכל אכיל. שמיעת קידוש מאשכנזי. טא הישיבהבובמ

 .ל ידי שיריםה עימק. בחדר בשעות השינה  התארגנות. קימה מוקדמת

 

 דברי חיזוק לחודש אלול

 כל   ודש אלול הוא הזמן שלחאנו בפתחו של חודש אלול.    א.

יראת    כלכ  הזמנים. בתורה,  אותו   שמים, שקידה שמטעינים 

שפע  כך    –והתמדה   יותר  בענימקבלים  לכל וכח  הללו  נים 

 . השנה

תלמיד חכם. כל  ות ולהיות  לזכבאמת  רוצה    ישיבה  כל בחור

את   שלוקח  לישיבה,  אחד  ומגיע  ה המזוודה  חייו  יא שאיפת 

 ה. גדול בתורל

יש  להצלעל מנת   הדבר הראשון הוא   ה עצות.כמיח בתורה 

היא שקידה, שקידה    .ותלא להתייחס לכשרונ  מילת המפתח 

האמ הסוד  זה  שקידה,  פעם  שהולך  יתי,  ועוד  לישיבה  אדם 

החבר'ה בתורה  בשביל  לגדול  סיכוי  לו  יישאר   ,אין  אם    גם 

בלילה שתים  עד  המדרש  ל  ,בבית  יצמחהוא  ג  א  דול  להיות 

לאחר מכן    -  מבריק, נחמד, "עילוי"  כול להיותי  הוא  .הבתור

 , ביום השני עם חליפהביום הראשון ילך עם פראקיתחתן,  

השלי הראש.  וביום  על  הכיפה  רק  לו  תישאר  כי שי  זה  כל 

בשבי הולך  ההוא  ומחר  החברים,  חבריל  ימצא  יותר    ם וא 

 מעניינים.

)משלי ח'   "םם יודלתותי יואשרי אדם שומע לי לשקוד על  "

הי.  לד( "אשרי"  זה    גםא  המילה  את  ידע  אדם  חוזק,  לשון 

בלימוד יתחזק  בתורה,  רגע,יו  ויתמיד  רגע  יום,  אל    ם 

זו רעות רוח, זמפטפטבחור  רגע של  תפטפט! חבל על כ ה , 

 מה שהורס את הבחור. שב תלמד!

קבע לעצמך  תות לעצמך "תכנית חיסכון".  דבר שני זה לעש

ן  בשולח  עוד עמוד בית יוסף, עוד סימן  ללמוד עוד דף גמרא,

לעד.    ערוך קנין  נצחי,  קנין  זה  רווח,  זה  זמן ומ"ב,  לאחר 

 אדם יראה להיכן הגיע.

כוחות נפש, שהקבלות שלנו לא    מצריך הרבהכמובן שהדבר  

 א לכל השנה כולה. יהיו רק לחודש אלול אל

יישארו אצלו?  קבישמור שה  אדםכיצד   רבנו בחיי לות שלו 

א  אומר לשהקב"ה  ממר  לך  "לך  ולדתך  וממ  ארצךאברהם 

אביך ל",  ומבית  ה',  מעבר  בקול  השמיעה  גם חובת  הקב"ה 

 ותועלת.  עטף את הציווי הזה ברווח

 

 

 יותשמע לכותה
 ט"אשלי  וזזמא יח-מצליחהרב  רנו הגאון ו של מו שיעור

 טמ"ק  יוןגל
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בחיי:   רבנו  כותב  דורו "וכך  אנשי  מחברת  להזהיר  והוצרך 

  וי מבהיל, זה ביט  הרשעים, שהיו סיבה לביטול כח הבחירה".

לקי לא  בו  הרע שנלחם  יצר  מלאך,  לאדם  יש  ים גם כאשר 

לבחור   כח  לו  יש  עדיין  הבימצוות,  ליצר  הרע  יצר    . טובן 

א דבר שהוא יותר חמור מיצר הרע, וזו החברה, שהייש אבל 

 מבטלת את כח הבחירה. 

יעשה   לוכיצד  ולא  בתורה  לגדול  שרוצה  זמנו? בחור  בטל 

ו ולומדים  שיושבים  בחורים  בין  בין  א  לישב    הבחורים ילך 

 מפטפטים. ש

ותשב לידם. גם  בכל זאת תלך , הזו בנקודהש גם אם אתה חל

אבל אל תדבר איתם,    .שב לידםתלומד,    אע לגכראתה  אם  

בתקרה,   תבהה  הרבים.  ממחטיאי  תהיה  פור סתאל 

לאחרים פלורוסנטים   תפריע  אל  אבל  אחר,  דבר  כל  או 

בעז וכך  הללמוד.  כמותם'  רת  תהיה  אתה  שם    . גם  כתב  כך 

 זו "תועלת מבלי נזק".שרבנו בחיי 

החב הללו,  הדברים  אלו  שני  בתורה,  והשקידה  הטובה  רה 

המש לפתני  בעזרת  חות  זו  בתורהה'  גדול  הגשמה.    ית דרך 

 להצליח.

להבוכמו שזה  הרוחנית,  הדרך  את  יש  הלן  מעומק  ב, תפלל 

להתפלל בדמעות לקב"ה שיזכה אותנו להמשיך בדרך טובה  

 שמיא. בסייעתא ד

 שלום הכהן זצוק"ל  םלחכדברי הספד 

יוהב.   גם  הוא  השבעיום  שלם  שלום   ה  חכם  הגדול    הגאון 

ז מהיש  ,צ"להכהן  אחת  יוסף,  פורת  ישיבת  יבות  ראש 

 הוותיקות ביותר בארץ ישראל. 

להיותהיכשנתיים  לפני   הזכות  לי  בישיבה    אצלו  תה  בחדרו 

רבי מאיר מאזוז שליט"א,    יבהראש הישמרן  בשליחות של  

 . מכתבאליו שביקש להעביר 

ליש הגעתי   מונית  לקחתי  ומשם   ידע רב  ה.  היבלירושלים 

מ מכתב  עם  להגיע  צריך  הישמרן  שאני  והוא ראש  יבה, 

לשיעו נכנס  ולא  לי  הו  .רהמתין  הגעתי  מאד כאשר  שמח    א 

את   סיים  וקרא  וכאשר  דר המכתב,  למסור  ממני  ישת  ביקש 

וא נקרא ההוסיף ואמר שו  ישיבה,הורנו ראש  שלום חמה למ

, שיאיר עלינו  ארץ ולדרים עליה ברחמים"מאיר", המאיר ל

תור אותו,  תובאור  לפגוש  רוצה  כך  כל  לא .  אני  למעשה 

 . וחבל איסתייעא מילתא

והיום   חודש  הספדראש  דברי  לומר  אבל  אסור  כאן ,  נאמר 

אח תורתו.דבר  מדברי  הראשוב  ד  לשמוע  פעם  לי  שיצא  נה 

הגאון הגדול ,  השקדניםר  נזשבעה של  בה  הית  תודברי תורמ

 .1עוד ה ומחבר הספרים מנוחת אהב רבנו משה הלוי ע"ה

ל שלום זצוק"חכם  עיר, וצמורנו הרב משה ע"ה נפטר בגיל  

השבעההגיע   בימי  להספידו  דבריו וא  .לביתו  את  כאן  זכיר 

מ  שאמר ועל  ע"ה,  משה  הרב  לעילוי  ורנו  הדברים  יהיו 

התקיימו בו, רב  כל מה שאמר אז על מורנו ה  נשמתו. כי אכן 

 מי שאמרם. ונאים הדברים ל 

דבר את  הביא  המלבי"םהרב  בתורה  ע,  י  שכתוב  מה  ל 

יעברו את הירד "וכתבת על האבנים ן  שלאחר שעם ישראל 

לבי"ם  מה.  )דברים כז ג'(  את כל דברי התורה הזאת בעברך"

 בזה.  תורהכוונת התמה על המילה "בעברך", מה  (שם)

שהרי   שלהוביאר,  בדורות  מלא    רהנ ם  כידוע  היה  הירדן 

בבמים,   כמו  שמטים לא  מ  זמננו  מהנהחלק  שלו ר   המסלול 

בנביאים מתואר שנהר הירדן היה נמוך מאד.  היום הוא  ולכן  

הקי בימי  ובפרט  השנה,  ימות  כל  במשך  מים  שכל   ץשוצף 

 
ב  זצוק"למשה  הרב    1 העולם  את  הוא  הדהים  שקדנותו. 

מנפטר   ארבעיםג פחות  ל  ועד,  יל  הספיק  הוא  הוציא  אז 
פשוט  14  לאור ספרים  ולא  ספריםספרים,  אלא  מו  כ  ים 

הספר הזה    על ידי יסודי מאד, ו  ר שהוא ספ " נוחת אהבהמ"
  את הדרך לציבור הספרדי בהלכות שבת.   סלל   מורנו הרב 

צאה  שמצויים כיום התחברו לאחר ההו ה  פרי ההלכסרוב  
אהבה  מנוחת  ש של  הספר  וזה  את  ,  הוצאת  דרבן 

 . יבורים שנתחברו לאחר מכן בהלכות שבתהח
ס כן  הספכמו  ה'דרת  "ברכת  כל    רים  את  שמקיפה   ,"

בי   הלכות ספרברכות  ה'י  סודיות.  ש  "מלוה  עוסקים  " 
עין  ויסודי, כ  עמוק   וא שה"יוסף דעת"  ספר  בהלכות רבית.  

שמעתתא"   ספר ב  ",שב  ספיקא ועוסק  ספיק  ספר  ו  ,כללי 
 . יטהעל הלכות שמ  מיטה"דבר הש"

הוציאו  פטירתו לאחר , וה הוציא מורנו הרב זצ"ל בחייוזכל 
שלו מכתב   נוספים  ספרים  יד  היוםי  וגם  על    ,  עובדים 

 . צאת שאר כתבי הידהו
בזמ זה  שכל  היולא  הרב  ן  כל  בחדרו  ספון  וישב  היה  ם 
ן  מוסר שיעורים בישיבה בעיוהוא היה  להיפך,  ולמד, אלא  

ם לעם  עוד הלך למסור שיעוריובערב    שלוש שעות ברצף! 
 שבשדות. 

החיבורים  לחבר את כל    כיצד הצליח הזה לא מובן,  הדבר  
רק השקידה שלו בתורה,    עם כל העיסוקים שהיו לו.   הללו 

 היא זו שהצליחה את דרכו להספיק כל מה שהספיק. 
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מפשירים. ימי   ן"והירד  השלגים  כל  גדותיו  כל  על  מלא 

 יהושע ג טו(. ) קציר"

הירד את  לעבור  עמד  ישראל  עם  נס  כאשר  עשה  הקב"ה  ן, 

הכהני מאד.  כתפיהם גדול  על  ה'  ברית  ארון  את  נשאו   ם 

געו כפות רגליהם כאשר נ ישראל, ו  ראשונים לפני עםועברו  

ן נקרע. אבל בשונה מקריעת ים  ד הירדבמי הירדן, תיכף ומי

מים  הבירדן  מאלם,  להם חומה מימינם ומש   ם היושהמי  וףס

קו עוד והתרחים המשיכו לזרום  הנ שהיו מצד שמאל של הכ

ולועוד שהיו  ,  המים  שהם עומתם  הכהנים  של  ימין  מצד 

 . נד נוזלים ום עמדו כמבמורד הנהר, ה  ורדיםלמעשה י

ממעלה  אבל   שמגיעים  המים  אלא  פסקה,  לא  הנהר  זרימת 

המש לעבר  הנהר  להגיע  רגלייכו  דריכת  הכהנים,    מקום 

לוכא הגיעו  זה  שר  כך מקום  עומדים,  הם  גם  נשארו 

בשלמע אם  בנהר  זמן שהכשה  נכנסו  בגובה  המים  היו  הנים 

שת -שש לאחר  מטר,  דקושבע  הגיעו  כאשר  ת,  י  מים  עוד 

.  לעמוד, גובה המים הגיע לתשע מטר   הם נשארוקום וגם  מל

גובה,  ך כל הזמן המים צברו  כ ועוד  תאר את  מ  והפסוקעוד 

רדים מלמעלה קמו וויעמדו המים הי" ,  הזה  המראה המדהים

אחד צרתן  ,נד  מצד  אשר  העיר  מאדם  באדם  מאד    , הרחק 

    )שם טז(. ".דים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתורווהי

פי ציוותה  המלבימבאר  זה    על  ישראל  "ם שהתורה  עם  את 

כלומר "בעברך",  הזאת  התורה  דברי  את  שישבו  לכתוב   ,

ים זורמרדן, מקום ששם המים בדרך כלל  הי  , בתוך נהרשם

 האבנים.  ל דברי התורה על גביכתבו את כישם ושוצפים, ו

אלא    עמדנלא    אף אחדועם ישראל עבר שם,  כל אחד ואחד מ

שעלכל  כוהמשיכולם   עד  הסופרים    וברת  אבל  הירדן,  את 

כביכול    הם  התורה,שישבו לחקוק על גבי האבנים את דברי  

מ מצאו  אחלא  בת   רקום  הירדן  רק  שמי  במקום  הנהר,  וך 

 ו לכתוב. זורמים, שם ישב

יושב לכתוב את התורה,   הסופר  .נתאר לעצמנו מה היה שם

קטומרים   המיםאת    ןלרגע  הר  לעבר  לימינו,   עיניו  שנישא 

,  וגועשים   פיםצשום  אדיר של מי  רעשלרגע,  דל מרגע  גהר ש

שמי כ.  בעוצמהנחבטים  ם  בנחלא  מכמו  שכולנו  ירים,  לים 

שם   המיהעוצשגם  של  אלא  עצומהם  מה  ובעוב,   צמהכמות 

הנורא    מראהאת הרואה  שהסופר  מה חושב  גבוהה בהרבה.  

 ?הזה

מה   לחשוב  רגע  ל ננסה  בראשועביכול  הזה.    ר  הסופר  של 

המהעוהרי   של  לו    והללים  צמה  מחץ,  מכת  להיות  יכולה 

י המים  כל  רגע  עוד  רהוא    פלוחלילה  באותו  אבל  .  גענגמר 

 ר!אמצע הנהתורה שם, בלכתוב את ההתורה מצווה, עליך 

מדוע   זצ"ל,  שלום  חכם  הגאון  שאל  זה  התור על  ה  באמת 

כך,  ציוותה   ענין  לעשות  שאיזה  בזה  ישבו  יש  הסופרים 

יכתבו ש ועש וגועורמסביב    לכאשר הכ באמצע הרעש הזה,  

 ?את התורה שם

הבין  ע"ה  הלוי  משה  הרב  הגאון  את  שראה  שמי    והשיב, 

אותנ  ללמד  באה  הקדושה  התורה  הייתם  למה.  שאמנם  ו, 

מן לכם  היה  את,  במדבר,  סובבו  מים,  גם  ענני קיבלתם  כם 

את התורה צריך ללמוד גם כאשר רגוע, אבל היה בוד והכל כ

ברים לתוך ארץ ישראל, ם עוכאשר את .  סביב רועשהכל מ

לא רק אל    תם זהו, ומן הסוכל אחד רץ אל גפנו ואל תאנת

וגם    גפנו ואל תאנתו אלא גפנו  רוץ  יתאנתו, מלשכן יש את 

"אין ואומר    מצטדק  האדם  אזת, ו, שטף הבעיוהחיים מתחיל

 וללמוד".  זמן לשבתלי 

להם אמר  הקב"ה  הירדן  שכאשר  לכן  את  לפני  יעברו   ,

זרם המים, עם כל העוצמות  סמוך לשנכנסים לארץ ישראל,  

ברוגע ויכתבו    ישבום, שם  ל העיניאים מושהם רוהאדירות  

 תורה. מודללמדנו שכך צריך לל את כל דברי התורה.

ש דברים  הרבה  מאיש  דורשים  טרדותיתהחיים  הרבה  ,  נו, 

נ  דברים  וחשוביהרבה  מישגבים  אבל  לז  ם,  כות  שרוצה 

בתו לעצור  היא  היחידה  הדרך  הרועד  בתורה  העולם  כל  ך 

בן תורה שחפץ   רה.זוכים לתו ךרק כ  ת ללמוד.והגועש ולשב

ולשקוד זו    –להצליח   העולם,  מכל  להתעלם  היחידה  הדרך 

 ולשקוד ולשקוד! 

הגאון   את  שראה  איך  מי  הכוונה.  מה  הבין  הלוי  משה  הרב 

י שאדם  דרגה,  לכזו  להגיע  התאפשר  על  בצורה  שקוד  ורה 

 הזה.ש געפלאה בתוך כל הכזו מו

ש  יהי יעלו  רצון  הכהן  חכם שלום  הגאון  הללו של  הדברים 

 לעילוי נשמתו הטהורה, אמן.
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וראה מאד שאלות לבית ההיעו הרבה  ש אלול הג לקראת חוד

בישיבה,  שנוגעות   הישיבות  בחורי  בכמה ונ להנהגת  דון 

 . יותרמצויות שאלות ה

 לין של אשכנזי לספרדי תפ

שאלה:  ג הששכר  חוב.  את  וכדומה  תפליןח  האם   ,בבית 

לקחת   הבדמחבשאלה  בה  תפליןרשאי  שיש  למרות  לים  רו 

 פך? די ולהיבין כתב אשכנזי לספר בסוגי הכתב

אשכנזי   תשובה: אך  אשכנזי.  של  תפלין  יניח  לא  ספרדי 

 . רשאי להניח תפלין של ספרדי

לא בכתב האשכנזי ולא ין חשש  מצד שינוי צורת האותיות, א

יא(   כתב הרא"ש  ךכרדי.  ב הספבכת סימן  ג  )כלל    בתשובה 

ין  א, מכל מקום 2מארץ לארץ  צורת האותיות שונה שאפילו ש

ניכר   .יכר שהאות היא אותה אותכל חשש בכך, והעיקר שנ 

  בכך  שפה זרה, ולכן אין ב  אשהא' היא א' והב' היא ב', זה ל

כן  .  חשש לסהספרדים  גם  ומחמת  של עולים  תורה  פר 

 ספרדים.  ר תורה שלפ ם לסעולי שכנזיםאשכנזים וא

 תשצריכורשיות  ישנה בעיה אחרת. כידוע יש פ  תפליןאבל ב

 פרשיות שצריכות להיות סתומות. תוחות ויש להיות פ

 .ה רווחלפני הפרשלהשאיר אם צריך , הכלומר

לב  מרן )סימן  ערוך  לו  בשלחן  ש  (סעיף  כל את  כתב 

ההפרשי של  פתוחות  תפליןות  מהפריעשה  חוץ   ה ש, 

 צריכה אם שמוע", שיה  "והרונה שכתובה בתורה שהיא  אחה

 פסול. –להיות סתומה, ואם שינה 

"קדש לי" הפרשיות    לתתח  נהגו לכתוב אתתב מרן שולכן כ

בראש   ישראל"  ו"שמע  יביאך"  כי  ובסוף  השיטה,  "והיה 

שיעור כדי  חלק  מניחים  הללו  תשע   הפרשיות  כתיבת 

ב אותיות אבל  שמע  .  שהפרשה    ין אסוף  כדי  חלק  מניחים 

ס  הבאה תיחשב מנ )מה.  ות פרשה  בסוף ואם  יחים מעט חלק 

שמע תשע  פרשת  כתיבת  משיעור  פחות  בזה  שיהיה  צריך   ,

 
שר ע,  כידו  2 מהר"ם  ש"ש  הראאה  לאחר  רבו  את  אסרו 

מיד  מרוטנבורג מא,  נשאר  פרדלסז  נשכ ברח  היה  ואם   ,
בית  "מ בוהיה מת ב ,  ותואחד היו לוקחים גם אעוד לילה  
   . כמו רבו האסורים

שיטה  (יותותא באמצע  מתחילים  שמוע  אם  והיה  ופרשת   .

 . ט' אותיותבשיעור כתיבת  , ומניח לפניה חלקיונהלע

 ובין   םהם פתוחות בין להרמב"רשיות פלפי זה יוצא ששלוש  

 סתומה לדעת הרמב"ם בלבד. להרא"ש, ופרשה אחרונה 

משא אדם  שאם  כתב  יוסף  בבית  פרשת בסוף  חלק  יר  מרן 

אותיות  שיעורכדי  שמע   תשע  פרשה  ,  כתיבת  פתוחה זוהי 

 . ין לעשות כןולכן א לדעת הרמב"ם

ע זה  משיעור  פחות  השאיר  אם  גם  נחשב  אמנם  זה  דיין 

פתוחהפל אנחנו  ל  רשה  אבל  הרא"ש,  עיקר תופסים  דעת 

 . להלכה כדעת הרמב"ם

כתב שיש דרך שתהיה וחידש    )סימן לב ס"ק כו(  הט"זולם  א

ל וגם  הרמב"ם  לדעת  גם  פרשת  כשרה  בסוף  הרא"ש.  דעת 

יני חלק  שמע  פרשת ח  בתחילת  וגם  אותיות,  מתשע  פחות 

מקום  וביחד הת,  יוחות מתשע אותפוהיה אם שמוע יניח חלק  

 וייחשב כפרשה סתומה. החלק יצטרף

ח מדברי  הוכי  (מד)ח"א חיו"ד סימן  איש מצליח  בשו"ת  אבל  

יוסף הבית  רפח(  מרן  סימן  ש  )יו"ד  השסובר  "ם  רמב לדעת 

 . לסוזה פ

נא  דף ח"ב ת כן כתב גם המאירי )בקרית ספר מאמר ב' ובאמ

  תפליןתב האיש מצליח שאין לספרדי להניח  ולפי זה כ(.  ע"ב

הט"זש כדברי  כדעתושרוב    מסודרות  נוהגים  אשכנז  , בני 

 . טיןללו פסולות לחלוה תפליןת מרן המפני שלפי דע

אריה   הרב  כתב  )אייר תשל"ח סימן קלו(  בירחון אור תורה

אין להניח תפלין  לספרדים  שלהוכיח להחמיר  זצ"ל  ליאל  גמ

והביא  ש הט"ז,  כשיטת  ראעשויות  מסייעים  שכמה  שונים 

 .3ךמרן השולחן ערולדברי 

 
הזו  3 התשובה  את  כתב  שנים    הוא  קרוב    רבות, לפני 

 יבה שלו. בעקבות מעשה שהיה ביש  לארבעים שנה, 
שדרו  ישיבת  ראש  היה  יש ש  תהוא  הרבה  היתה  של  יבה 

מע ספרדים  הדרום  בחורים  חיזק למדו  שרי  והוא    שם, 
ו בע אותם  אותם  יר שה  תורה  ה'ני  המצב    . אי  אף  על  זה 
 . הוא אצל הספרדים בזמן ההחלש שהיה  התורני 

והמצב   רבים  הכלכלי  היות  הורים  הם  היה  של  קשה, 
הדריך  של הרבנות. אבל הרב    תפלין הביאו לבנים שלהם  

להם תקציב  מהודרות,    תפליןהם  ל  יהיואותם ש ולא היה 
 לכך. 
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)ח"ב סימן וה דעת  חישו"ת  מרן הגר"ע יוסף כתב בתשובה ב

יכולש ג'( א   לש  תפליןלהניח    ספרדי  כי  בעיה  אשכנזי  ין 

לכולםבכ כשר  הכתב  מכתב,  לאחר  אבל  בן.  וה  יחשו"ת  , 

רב  י מה שכתב ההוא חזר בו על פ )סוף סימן ג'(  'דעת חלק ד

כדעת שהתפלין שעשויות  יאל, שהוכיח שדעת מרן  אריה גמל 

 האיש מצליח.  רןוכמו שכתב מפסולות מצד הפרשיות, הט"ז 

יכולסיכום:   לכתחילה  אשכנזי  להניח  פרדי, סשל    תפליןל 

  .עת הרמ"אוזה כשר בין לדעת מרן ובין לד 

 
חזיק עולם  ה,  בה לישיבותזר הרהיה עו  "הע   ב גריינמן הר
ם היו מגיעים אליו והוא היה שולח  תורמי  לם של ישיבות, ש

 את הכסף לישיבות. 
היתר  בי לבן  שולח  היה  ע"ה  שדרות  הרב  בישיבת  חורים 

 . נזי בכתב אשכ ות היו כתובך אמהודרות  שהיו ,  תפלין 
ה ראש  למרן  מכתב  שלח  גמליאל  אריה  ישיבה  הרב 

לחשייב  שי יי דל  טובים  להם  גריינמן  להם    ביאבקש מהרב 
כתב    תפלין  הבח מדוע  כי  ספרדי,  עם  צריכים  כל  ורים 

 עם כתב אשכנזי, זו בעיה בשבילנו.  תפלין להניח 
הישיבה   ראש  שום    יאלגמללרב  השיב  מרן  אין  שבאמת 

עם   א  תפלין בעיה  בכתב  משכנזשכתובות  כך    שמע י, 
רו לדוד  "א בספוכך כתב גם מרן החיד  )שבת קג.( רא  מבג

 , מזה אני לא מודאג. חשש  ם שו, אין בזה מן יג( )סי אמת
שהרי   אחרת,  בעיה  לנו  יש  והיה אם אבל  שמוע    פרשיית 

וזו באמת בעיה קשה.    מרן,  "ז ולא כדעתובה כדעת הטכת
ופסולות לדעת מרן   תפלין הרי הם   צירף לו  מרן שליט"א  , 

  צליח מה שהוכיח מהבית יוסף. מ  י האיש למכתב את דבר
שה שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  בדברי  בספר  ]וע"ע  ובאו 

 "פסקי הלכות" עמוד תג[. 
ידע על    קרא הרב גמליאל   את המכתב ומאד הופתע, לא 

  תפלין ובאמת הביאו סופר, ופתחו מאה זוגות    כך לפני כן. 
בחורים  שכו של  וראו  זהב,  ,  הטורי  כדעת  אכן    כלומר לם 

רב  בלית ברירה ה  הללו פסולות.   תפלין שלדעת מרן כל ה
 . תפלין ה אתם לא לפתוח ליתר הבחוריהורה 

מנין  ב  שחרית.ת  לתפיל   ואז עשו בישיבה שם שני מניינים
שהה בחורים  מאה  היו  עדיין    תפליןראשון  היו  שלהם 

ננו  חנו אותם ואילא פתסגורות, יש להם חזקת כשרות כי  
כדין,  יודעים   עשויות  האם  השני  מאה ובמנין    תפללו 

את הבחורים   מניחים  והיו    תפלין ה  אותם   הנותרים 
כשרות. זכ  שבחזקת  למ ך  כסף  שגייסו  עד  נמשך    אה ה 

 . תפלין זוגות 
שהל האחר  א  תפליןגיעו  גם  פתחו  ההחדשות,    תפלין ת 

הט"ז ולא  אכן גם הם נמצאו כדעת  , ושלא פתחו עד עכשיו
מרן  וכדעת  המ,  הלכן  את  בישיכו  נהוג  שהיה  שיבה  סדר 

נמשך עד  . כך זה תפלין להחליף את הנים ולעשות שני מניי
הם  ל את מה שהיה  פו והחלי  תפלין ת  ה זוגווד מאגיעו עהש

 . ' ו'( בית נאמן ח"א סימן א' עמ )וע"ע בשו"ת  עד עכשיו. 

 שובות והנהגות )ח"א סימן של(בספרו ת  בוךשטרנ   גר"מוה

הכת הורה  שכן  לכתחב  לעשות  איש  גם שלה,  חיזון 

 יות כדעת מרן.ושהע תפליןיניחו האשכנזים 

יכולי האשכנזים  במנהג  םאמנם  כדעת   םלהמשיך  ולהניח 

א  יניח  ספרבל  הט"ז,  לא  אשכנזים  תפליןדי  יוצא    של  ואינו 

 בזה ידי חובה. 

ב בחינת הכת, אבל מסדר הפרשיותכל האמור הוא מבחינת  

 חשש כלל ועיקר. אין  ,ר תורהפלסבעלייה וכמו  ,וכדומה

 טא הישיבהבלה בנוסח ובמתפ

שד אשכנזי:  אלה.  בישיבה  שלומד  ספרדי  או  )  תבחור 

, האם עליו שיבהזן ביח  ללתפלהה  ש לו חיוב ורוצי, ו(להיפך

בילהת המקובל  בנוסח  שפלל  בנוסח  או  מנהג שיבה  ל 

 אבותיו? 

ראש  תשובה:   מרן  שלכתב  מקור  יט"הישיבה  בספרו  א 

ובהיגוי של  אשכנזים  , שאם רוצה להתפלל בנוסח של הןנאמ

בכך אין  בכלל משנה   הספרדים,  זה  אין  ממטבע    בעיה כלל. 

 איסור. כךשטבעו חכמים, וכיון שהתוכן זהה אין ב

ויסוד   מקור  יש  נוסח  שלכל  האריז"ל  רבנו  שאמר  מה  ידוע 

הא  ונכנס רבנו  אמנם  השמים.  שנוס י  " רבשער  ח  אמר 

יוה טוב  עשתר  ספרדים  שנים  בכל  נכנס  השערים,  והוא  ר 

ית, יכול בה אשכנזחזן בישי שמתפלל    ספרדיאבל מכל מקום  

 המקובל בישיבה.וסח פלל בנ להת

בין אם  מנהג אבותיו,  אסור לו לשנות מ  מבטא,ב   ומכל מקום

 הוא אשכנזי. הוא ספרדי ובין אם

לא   ובישיבה  חיוב  לו  יש  מחאם  להתפלל  לו   וץ מאפשרים 

שישיבהל רוצים  שני  ומצד  של,  בהיגוי  זהו יתפלל  כי  הם 

לה חזן  לא יע,  בה ומה שמקובל שםיגוי של רוב בני היש ההי

שכתב  וכמו    .נקרא קדיש יתוםש  יאמר רק קדיש בתראאלא  

ביו יכולים הרמ"א  שאינם  לאלה  נתקן  זה  שקדיש  דעה  רה 

  .םיש יתום תיקנו את הקדלהיות חזנים, שבשביל

ת אבותיו ולא מאפשרים  ורלו לשנות ממסר  סוולכן כיון שא

להת יאמלו  לישיבה,  מחוץ  יתום  פלל  קדיש  או  בלבדר   ,

 קדישים נוספים שיכול לומר. 

 שמיעת קידוש מאשכנזי 
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אשכנזי, האם יוצא  מע קידוש  בחור ספרדי ששומ . שאלה:  ה

 ידי חובה?

התשובה:   חוביוצא    –  מבטאמבחינת  כידי  מרן  י  ה.  כתב 

)סי ערוך  בכל ס"ג   ר"ו  מןבשולחן  נאמרים  הברכות  שכל   )

והיות ש זו השפה שלהם, לא  זה ההיגוי של המקלשון,  דש, 

 בזה ידי חובה.  יוצאבחור ספרדי זרה ון גרע מלשו

ברכים בורא פרי  האשכנזים מ  ,ולכאורה יש חשש מצד אחר

( ממנו שישית)  שבעה עשר אחוזל יין שומקדשים גם עהגפן  

שוא  יין, ושלושה  פילו  האשכנזי  אחוזיםשמונים  מים.  ם  הם 

הרמ"א, כדעת  בזה  להקל  הספרדים  כידוע  אבל    סומכים 

 מצריכים שיהיה הרוב יין.

בזמננו אין להקל בזה, כן  סוברים שחכמי האשכנזים  חלק מ

שהיום כיון שהיינות חלשים    אלישיב רי"ש  גם בשם האומרי

 .אין להקל בששית ייןאשכנזים לגם 

למעשה שרידו  אבל  מע  כשרויות  בהשגחת  היינות  בים 

בזה ידי    ם לא יוצאירובם מים, והספרדים  אשכנזים  ה  הבד"ץ

שכנזי שמברך על זה לכאורה אינו  ואם שומע מחבר א  .חובה

 . יוצא ידי חובת קידוש

  מקור נאמןשו"ת  ב  זהנשאל על  ליט"א  ראש הישיבה שמרן  

צאת ידי חובה ל לה יכו, והשיב שבחור ישיבסג()ח"א סי' ש

 ים. מ שכנזי ולמרות שרוב היין הואמהמקדש הא

ב  מבואר  פסחים  מסכת  בגמרא  קז(  לעשות )דף  שאפשר 

נוהג גם    תינו האם דין זההבדלה על חמר מדינה, ונחלקו רבו

ליל ו  בקידוש של  ערב כתב  שבת,  )סימן  ערוך  בשלחן  מרן 

אומ ס"ט( ש שיש  כזהרים  שיכר  על  ביאור  מקדשים  )זה   .

 . (ן הסכימו רוב הגאונים, וכר"י דעתהרא"ש ב

אומרי שיש  ממשיך  מרן  מקדשיםאבל  שאין  חמר   ם  על 

והר)מדינה,   הרמב"ם  דעת  היא  המגיד  כך  רי"ץ  בשם  ב 

ו(גיאת מרשה  למע.  לכתב  שראוי  הרא"כהכ  נהוגן  ש, רעת 

דש  יכר אלא יקהש  יקדש עללא  שאם אין לו יין בליל שבת  

, אבל בבוקר טוב יותר לקדש על השיכר שהוא חמר  על הפת

קו שהכל  עליו  ויברך  כימדינה,  המוציא,  על   דם  יברך  אם 

 כך הם דברי מרן. שינוי. הפת אין כאן שום

אמור הוא דוקא כאשר כל הרן ראש הישיבה שכתב על זה מ

בביתו נמצא  הייאדם  על  ולא  הפת  על  שיקדש  אבל,  אם   ן. 

בבחור   והם מקדשים  מדובר כאן  בישיבה,  שכל שבת נמצא 

לעשות במה לעצמו ראוי    גם זה לאועל היין, והוא לא יכול  

י חובת  יכוון לצאת ידלפיכך    ,או על הפת   ,ולקדש על יין טוב

 בישיבה. קידוש הנערךבהקידוש 

ספק שמא הלכה כדעת הרמ"א  פיקא,  ק סהוא מפני ספ  טעמו

ייןשיין   שישית  בו  אפישיש  מים,  שרובו  כיין,   –  לו  נחשב 

גרע  לא  מקום  מכל  יין,  נחשב  לא  שזה  לומר  תימצי  ואם 

מרן   מדברי  שנראה  מדינה,  מקום  שמחמר  ידי יש  לצאת 

 . בוקידוש   תחוב

אנחנו  באמנם   מקום  ספ  ,סב"לאומרים  כל  במקום  ק אפילו 

  הספרדי   רואין הבחכיון ש  אבל כאן אין ספק ברכות,,  ספיקא

זה ודאי שיש  בו   .ידי חובת קידוש  יצא  רק אם  והדיוןמברך,  

 ויצא ידי חובת קידוש. ק ספיקא סמוך על ספל

אשכנזית,  לסיכום:   בישיבה  שלומד  פי  בחור  על  אף 

רוש בו  שאין  יין  על  נאמרת  מקדשים  הברכה  וגם  יין  ב 

 .דושיוצא ידי חובת קי במבטא אשכנזי,

 אינו לומד בישיבה בחור ש לה בחדר האוכל אכיל

לאכול אתו אורח  מין חבר  תר לבחור להזוהאם מ:  . שאלהו

 ? , או שיש בזה איסור גזלישיבהבחדר האוכל ב

כל בחור יש את המנה  ור, כי לשאסלכאורה ברור  תשובה:  

ו נוספת  יתן  כיצד  שלו,  אחרלמימנה   יש    .שהו  אבל 

 .  סתפקים בזהמ

מנה  אם שיקח  ידי  ל  על  אין ש  ודאי ב  אחריםבחורים  יחסר 

א  .להקל יאבל  בישיבה,    חסרם לא  מנת אוכל לשום תלמיד 

 יש מצדדים להקל., ולכל היותר יש בחור שלא יקבל תוספת

יכול לקחשהרי הבחור שלומד בי יותר שיבה  ת לעצמו מעט 

אם כן זה ייחשב  וכת עוף,  עוד חתי  תכול לקחממה שקיבל, י

 תן לחברו.נ כאילו הוא לקח לעצמו ואחר כך 

אורח שיושב  כתב,  (  זסי' כח סי" )אבן העזר  במ"א  הרובאמת  

ת. ו מקודשוקידש בו אשה, הרי ז  ל חלקואצל בעל הבית ונוט

 (. חולין פג"ה סי' כ' בים של שלמהבט"ז שם, ו)ועי' 
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אי לתת את המנה  ורש,  ך לאדםומוכח שהאוכל שבצלחת שיי

   שלו לאחרים.

הרמ"א  בל  א כי  חילוק,  יש  מה פסק  באמת  ב"חלקו",  דוקא 

לו, לא    שמגיע  הוא  כאן  מה  אבל  לונותן  מה    שמגיע  אלא 

 ע לו. ודף על המגישע

ערוך   בשלחן  מרן  ס)סוכתב  קע  הנכ (ט"יימן  נסין אורחים 

או    אינם רשאים ליטול מלפניהם וליתן לבנו  ,אצל בעל הבית

 נטלו רשות מבעל הבית.   לא אם כןלעבדו של בעל הבית, א

קנ עיין  )ו סימן  ח"א  מהרימ"ט  ברורה ו,  בשו"ת  במשנה 

 אות סד ואות סח(. יים ובכף החסק"מ, 

בי לפעמים  שכידוע,  יטיבות  שבחור  מההנהלה  רשות  ול יש 

ל לפעמים אומרים לבחורים שיקחו רק  כמה מנות, אבלעצמו  

ומנה אחת לו,  יתנו  עוד לא  ל  בחור שיבקש  רוצים  ראות  כי 

 שכולם קיבלו או לשמור לזמן אחר.

לא הדבר  להקל.    ברור  ולכן  רשות כון  הנ   אלא כלל  לבקש 

האחראי שנמצא   ת מאב הבית אומהנהלת הישיבה, או לפחו

האוכל שבחדר  ו,  סמכות  לו  יש  הולך לפעמים  מה  יודע 

)וע"ע בשו"ת אבני ישפה ח"ג סי'    או שיש בו צורך.  להיזרק

 (. חחו"מ סי' ז' , ובשו"ת מנחת שמואל ח"גקטו

שלהם   הבן  את  ומביאים  בכולל  שלומדים  אברכים  גם  יש 

ובכל שם,  כן  גם  לשאול    לאכול  צריך  כזה  את  מקרה 

   אכן אפשר לעשות כן.האחראים אם 

ישי מזה,  "חצבמל  ותר  פנסיון",ונות  רק   במלוןשאוכלים    י 

בוקחרוא ואת  צהריים)ללא  ,  בער רוחת  ר  ומחמת    ,(ארוחת 

יש   לעצמםרובאשכן  לוקחים  בוקר  בשביל    חת  יותר  מעט 

מא שלוקחים  או  צהריים,  הארוחת  קציצות    ערב רוחת  כמה 

 בעצמם.  זהחממו את שי  ,ושומרים למחר

שומליש   ונות  ומוחלים  מכך  עיןמיודעים  יש עלימים  אבל   ,

לא   מקפידים  שממש  אמנםהלמלונות  האוכל.  מחדר    וציא 

האלאכול    יכול שוכל  בחדר  בתוך  צהירכמה  רק  זה  אבל   ,

 החוצה.להוציא ואין אפשרות חדר האוכל, 

ה בזה  יכול    .וסברא  גיוןיש  לא  הוא  לאכול  שיושב  אדם 

הוא יכול להוציא החוצה, אין  אבל אם    ה.עצומכמות  לאכול  

 .אדירההוציא כמות ספק שהוא יכול ל

להוציא אין  להלכה  רשות,  אוכל    ולכן  האוכל  ללא  מחדר 

ו שבמלון,  יושלכו  רק  שבודאי  כיון  להקל  יש  אכילתו  יירי 

 שפה )וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ד סי' רכה(.לא

 ון על ידי קימה מוקדמת לישיו רמפריע לחב

שאלה:  ז שק.  לתפם  בחור  בישיבה  להתארגן  שחרית  לת 

טוענ  דקות וחבריו  כמה  קמים  הם  כי  להם  מפריע  שהוא  ים 

התפל לתפלהפני  להגיע  ומספיקים  בזריזות  מתארגנים  לה , 

דור הם  ולכן  ולא  בזמן.  בשקט  יתארגן  בחור  שאותו  שים 

 וצדקת?האם טענתם מ ,ידליק את האור וכדומה

ם  לקו  , שאדם צריךסק"ט(  סימן א')  רההמשנה ברותשובה:  

ה לפני  חצי שעה  שיוכל לפחות  כדי  תפילה,  שמתחילים  זמן 

 .תפילה בזמן להתחיל

אם  ו התפלהלכן  שבע,    תחלת  לקום בשעה  שצריך  הזמן 

 . מחצהשש והוא בשעה   התארגן לתפילהול

 . תארגן כרצונוודאי שיכול להבאם בחור קם בזמן הזה,  

 בחדר בשעות השינה התארגנות

שאלה:  ח שנשאר  .  בבית  ללמוד  בחור  מאוחרת  שעה  עד 

לאחרים   וגורם  מרעיש  הוא  לחדרו  מגיע  וכאשר  המדרש, 

ם הוא קם מוקדם בבוקר ללמוד וזה  רר, וכן להיפך, אלהתעו

 ? מותר לנהוג כןם ריו לישון, האמפריע לחב

אן דבר ממשי, אבל יש כאינו    "גזל שינה"שג  המותשובה:  

"ואה דברים, מצות  אונאת  איסור  לנו  יש  כמוך".  לרעך    בת 

 את דברים. פחות מאונ  אינוביטול שינה ודאי שצער של בו

מש כך  נוהג  הבחור  שאמנם  וום  בתורה,  מה עוסק  ידוע 

בשולח ערושכתוב  )סימן  ך  ן  משפט  ס"א(חושן  אחד  קנו 

המבוי  ליעשות  מבני  )  שבקש  אומן  או  או  רופא  דם(  להקיז 

( בגדים(  גרדי  תינוקות  אואורג  מלמד  או  שטרות    , סופר 

ש שאינו  עליו,לימוד  מעכבין  המבוי  בני  תורה  מפני   ל 

והיוצאים הנכנסים  עליהם  לו    .שמרבה  נתרצו  כולם ואפילו 

 חוץ מאחד, אותו אחד מעכב עליו.

לשוהיינו   שרוצה  ביאדם  בתוך  חנותעשות    , וכדומה  תו 

תהיה  יכולים בני המבוי לומר לו שהוא מפריע להם וגורם ש

 תנועה של הרבה אנשים.   כאן
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רוצה   הוא  אם  תורה,  לאבל  תלמוד  בבית שלו  ללמד ופתוח 

רבןנוקותי בית  של  א  ת  אחר,  מצוה  דבר  כל  השכנים ין  או 

 ר לו על כך. להעייכולים למחות בידו ו

שיש   כאן  אף  מצוה,  ולכאורה  לעסוק רוצ  שהבחורדבר  ה 

שבתו בזמן  ולכן  הקדושה,  לבני   רזחורה  טענה  אין  לחדרו 

 .םהנגרמת לה הפרעה על ה החדר כנגדו

ינם אשכוקא  שזה ד  )שם סק"ב(י תשובה  פתחאר במבו  ולםא

אותם   אבל  אחד,  החורף  בבית  או  אחד  בחדר  יחד  דרים 

אחד   חורף  בבית  במדינות  )הדרים  דוחק שם  כנהוג  מחמת 

להיות ב,  (דירה אפילו  בחבירו  למחות  יכול  אחד  שכל  ודאי 

שהוא   החורף  בית  באותו  תורה  ישראל  של  תינוקות  מלמד 

א ודאי  שזה  עמו,  שם  ועל דר  סובלתו,  העולם  רוב  דעת  ין 

 .לא נשתתף עמו בדירה זו, אם לא שהתנה מתחילהדעת זה 

שולפיכ בישיבה  בחור  חדר  ך  לתוך  הלילה נכנס  בשעות 

א מרעיש בו היא הרבה יותר  שרמת הרעש שהו המאוחרות,  

והוא לפעמים מדליק את  מבית לבית,  רעש שנשמע  גבוהה מ

להתקל נכנס  אוהאור,  כסאות  מזיז  ש  ח,  חפצים  על מיני 

ו את  למנוע ממנ   מפריע לחבריו לישון, יש בידם כחהרצפה ו

 הדבר הזה. 

ך סתיים הסדר, ואחר ככשמתרחץ תיכף  יכול לה  אותו בחור 

וא רוצה, וכשחוזר למוד עד מתי שהעלות לבית המדרש ולל

 לחדרו לישון ייכנס בנחת. 

מה זה "בנחת"? אם הוא רק מדליק מנורת לילה קטנה, אין 

אם   .4האנשים   זה דבר שלא מפריע בכלל לרובבזה בעיה, כי  

או מסדר את המיטה, אין בזה שום  דלת  הוא רק פותח את ה

 .  שותף, זה דברים שקורים בכל בית, בכל חדר מששח

י  אףו ומתאם  לרעש  רגיש  מאד  מישהו  מכלש  דבר,   עורר 

 שות שלו על אחרים. גיריכול לכפות את האינו 

 .שות רעש גדוללע יכולים למנוע ממנוודאי שבאולם 

 ידי שירים  לה עימק

 
וד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני  "לא ימיש עמכתוב    4

ה, שיהיה להם מעט  כמו מנורת לילעמוד האש היה העם", 
 אור שיראו מה קורה. 

האם מותר להפעיל נגן עם שירים בווליום גבוה  . שאלה:  ט

 להעיר את כל בחורי הישיבה?י דכ

ערוך  תשובה:   בשולחן  תקס(מרן  שגז )סימן  שלא  כתב  רו 

הש כל  שיר  בכלי  כולהלנגן  כותב   נה  ומרן  לחורבן,  זכר 

אסורה היא  היין  על  בפה  הרמ"א כשאפילו שירה  אבל  תב  . 

לש שרגיל  למי  דוקא  הוא  כגושהאיסור  שיר,  כלי  ן  מוע 

שבבוקר    קמים]ושוכבים  עומדים  ההמלכים   הולכים  או 

ור לקום  ולכן יש לאס  וכן בבית המשתה.  ,י שירבכללישון[  

 כלי שיר. ב או לישון עם נגנים

לישון או לקום   איסורלפי זה יש  כתבו שו שרנ יש חכמים בדו

 וכדומה.עם מנגינות המושמעות מנגנים  

המנהגאבל   עם   היוםבמשך    להקל  למעשה  מנגינות  לשמוע 

נגד דעת מרן בשלחן ערוך, א  ואע"פ שלכאורה הו.  ירכלי ש

הפוסקים להקל,    ונתנו  שירים  משום  טעמים  סתם  זה  שאין 

שירי   אלאבעלמא,   לקב"ה  שרים  והודאה  משום  שבח  וגם   .

הקלטהש רק  שיר,  כלי  כאן  לא  שא  אין  כזה  )עי'  אסרוופן   .

 . שו"ת יחוה דעת ח"א סי' מה(

בא   די כלי שירשכתב את דין הקימה והשכיבה על יהרמ"א  

מהשולחן   יותר  כתבלהקל  מרן  כי  במשך   ערוך,  שאפילו 

והרמ"א בעיה,  זה  בבית   היום  דוקא  שזה  ולומר  להקל  בא 

 . המשתה או בשעת שכיבה וקימה

כ  ךפיכל שילמעשה,  בשמיעת  להקל  שהמנהג  ם  רי פי 

השמעת מוקלטים,   ע"י  מעורר  שעון  להעמיד  אף  להקל  יש 

 שירים. 
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