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 דר בערוץ "קול ברמה" בתכנית "מבית ההוראה" שו

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

 

 : נושאי השיעור 

האם עדיף לתקן את הקורא בתורה כשטועה, או שיש /  ?שמות שאינם של גנאיהאם מותר לקצר שמות? / האם מותר לכנות 

האם  /? צדקה שלא ברשות בעלה? / האם מותר לאשה לתת נתינת צדקה בלילהבהאם יש בעיה  /לחוש לכבודו ולהלבנת פניו? 

על  / האם מותר להשען  ?עם ספרי קודש על הרצפהאו שקית תיק / האם מותר להניח  ?כרטיס הגרלה מכספי מעשרמותר לקנות 

 שרות?  רומות ומעצריך להפריש מהם תהאם קות שונים, / המגדל באדנית בחלון יר ?ספרים

 דברי חיזוק 

 

 כינויי שמות שאינם של גנאי 

שאלה:  א או  .  שמות  כינויי  שיוצרים  חברים  בין  מקובל 

הדבר   האם  לאדם,  שמות  שם  קיצורי  המכנה  כדין  אסור 

 לחברו? 

הרב:   סוף תשובת  נ"ח  )דף  מציעא  בבא  במסכת  בגמרא 

ע"ב( אמרו חז"ל "שלשה יורדים לגיהנם ואינם עולים: הבא  

חברו   פני  והמלבין  לחברו,  רע  שם  והמכנה  איש,  אשת  על 

את   מביא  ה"ח(  דעות  מהלכות  )פ"ו  הרמב"ם  ברבים". 

יק "לא  לו בשם  האיסור של מכנה שם רע, בלשון הזה:  רא 

יטען  מישהו  אם  שגם  לומר,  וכוונתו  ממנו",  בוש  שהוא 

מועיל  לא  זה  רע,  שם  לא  הוא  לחברו  נותן  שהוא  שהכינוי 

 אסור.  –וכל שם שהוא בוש ממנו להתיר, 

ובין  רע  שם  המכנה  בין  ההבדל  מה  שואלת  שם  הגמרא 

המכנה  כי  דבר,  אותו  זה  לכאורה  והלא  חברו,  פני  המלבין 

ה את  מבייש  רע  התנא  שם  שכוונת  עונה  הגמרא  אדם. 

ללמדנו, שאפילו אם אותו אדם התרגל שכולם מכנים אותו 

בציניות   אותו  שמכנים  או  עצלן  לו  קוראים  זה,  בשם 

אינו מתבייש בשם הזה, אף "חרוץ", וכיוצא בזה ולמעשה  

 על פי כן אסור. 

אותו אדם  פנים  ומבאר רש"י, שהדבר אסור מפני שעל כל 

 כוון לגנות אותו.שמכנה לו שם זה, מת

ומזה נלמד לנידון שלנו. אם הכינויים המדוברים הם כינויים  

חביבים, או אפילו אם אינם חביבים אבל האדם שמכנה אינו  

הרי  הזה,  בכינוי  לאדם  לקרוא  התרגלו  וכבר  לגנות  מתכוון 

 שאין בכך איסור. 

ובאמת כך כותב מרן בשולחן ערוך )חו"מ סי' רכ"ח ס"ה(:  

לכ שלא  רגיל  "ייזהר  שהוא  פי  על  אף  לחברו,  רע  שם  נות 

בכסף  כותב  ומרן  אסור".  לביישו  כוונתו  אם  כינוי,  באותו 

אם  יודע  עולם  שבורא  הי"ד(  תשובה  מהלכות  )פ"ג  משנה 

 אדם מתכוון לבזות או לא. 

לבזות  למעשה,  ולכן   כוונה  שום  לאדם  אין  מותר,   –אם 

 ובפרט אם באותו שם אין שום משמעות של פגיעה. 

 י שמות קיצור

שבאמת מקפידים שלא יקצרו את    יש  –לגבי קיצורי שמות  

השמות שלהם, עד כדי כך שמפחדים על החיים שלהם. אם  

כועס  הוא  "אלי",  אליהו  ששמו  לאדם  קורא  אתה  לדוגמא 

מעט   שעוד  מפחד  והוא  כך,  לו  לקרוא  לא  לך  ואומר  עליך 

 הוא ימות, וכן כל מיני חששות כאלו וכיוצא באלו.

הרבה    נכונים.  אינם  יםהדבר ישנם  האמוראים  שמות  בין 

הוא קיצור מהשם רבי    שמות מקוצרים. למשל השם "רבא",

רבא.  אבא, בשם  תמיד  מוזכר  הוא  כולו  התלמוד  וכן   ובכל 

"רבינא" או "רמי" בר חמא, כותב הערוך )סוף ערב אביי( 

אמי,   רבי  להגיד  במקום  קלילא  ובלישנא  "אמי",  ששמו 

רבינא, אבינא שמו ]כמו שאמרו במסכת בבא  אומרים רמי.  

ובמקום   הוראה[,  סוף  ואבינא  אשי  ע"א(  פ"א  )דף  מציעא 

להגיד רבי אבינא אומרים בלישנא קלילא "רבינא". "אבידן" 

)יבמות   התוספות  כותבים  כך  יודן,  אבא  מהשם  קיצור  הוא 

 

 

 הלכות מעשיות
 שליט"א חי מאזוז -מצליחשיעורו של מורנו הגאון הרב 
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יהודה,  אבא  שנקרא  מקומות  ויש  יודן.  אבא  ד"ה  ע"ב  ק"ה 

 .1אבדן(. כל השמות הללו הם מקוצרים  כך כתב הערוך ערך

רבי   כןגם  בירושלמי   והוא  רבי "לעזר",  בזה.  כיוצא  מצינו 

אלעזר. וכן רבי "ייסא". וכן השם רבי "אבא", כתוב רק רבי  

בשם   מוזכר שם  רבי שמעון,  וכן  הראשונה.  הא'  בלי  "בא" 

 רבי "סימון".

שהאמוראים היו עושים קיצורי שמות, ומי הוא זאת אומרת  

מהתנאים   יותר  וחסיד  לקדוש  עצמו  לחשוב  שיכול  זה 

 והאמוראים הקדושים. 

ישיבת   ראש  שליט"א  מאזוז  מאיר  רבנו  ישראל  גאון  מרן 

בית   בספר  )וכ"ה  בדרשות  פעמים  כמה  אמר  רחמים  כסא 

בפרשת  שכתוב  מה  על  תצג(  תצב,  עמ'  ח"ב  עה"ת  נאמן 

של יעקב ביקשו ממנו לקחת את בנימין למצרים  מקץ, שבניו  

כי כך ביקש מושל מצרים, ויעקב אבינו סירב. בפסוק כתוב  

נשאר,  והוא לבדו  מת  כי אחיו  בני עמכם,  ירד  "ויאמר, לא 

שיבתי   את  והורדתם  בה,  תלכו  אשר  בדרך  אסון  וקראהו 

תמיהה  יש  לכאורה  ל"ח(.  מ"ב  )בראשית  שאולה"  ברעה 

אב יעקב  הרי  להם בפסוק.  אומר  והוא  בניו,  עם  מדבר  ינו 

הוא  רק  כאילו  נשמע  וזה  איתם,  ירד  רוצה שבנו  לא  שהוא 

 בנו ולא הם, והיה צריך לומר "לא ירד בנימין עמכם". 

אשתו  היתה  שרחל  שבגלל  לומר  אפשר  הפשט  לפי 

הוא   ולכן  "הבן",  נקרא  הוא  ממנה  שלו  הבן  העיקרית, 

 מחשיב אותו יותר לבנו מאשר את שאר בניו.

"בני"   בדרך צחות, שהמילה  אבל הרב אמר שאפשר לבאר 

היא קיצור של השם "בנימין". היום הקיצור של בנימין הוא  

נוהגים   זה מפני שאת כל השמות היום  "בני" במלעיל, אבל 

הכל   כמעט  בתורה  כך.  לא  זה  בתורה  אבל  במלעיל.  לבטא 

מלרע, כמו ראובן, שמעון וכו', ולכן גם הקיצור "בני" הוא  

 לרע, וכמו שכתוב בפסוק. במ

כאשר  בהמשך.  גם  להסביר  שאפשר  הרב  אמר  זה  פי  על 

שהיתה   הראשונה,  בפגישה  אחיו  עם  בנימין  את  יוסף  פגש 

עוד קודם למציאת הגביע אצלו, הוא אומר לו "אלקים יחנך 

לך חן   בני", דהיינו, הוא פונה אליו ומברך אותו "אלקים יתן

וחסד, הבן שלי". אמנם הוא עדיין לא אומר לו שהוא אחיו,  

 אבל זה דרך של אח גדול לפנות לאחיו הקטן.

מבוגר   אדם  היה  יוסף  אם  מילא  מובן.  לא  זה  לכאורה  אבל 

הדרך   כך  כי  "בני",  לו  לומר  יוכל  היה  בהרבה,  מבנימין 

שאומרים   )וכמו  הביולוגי.  בנו  לא  הוא  אם  אפילו  לקרוא 

הגילאים   בערבית והפרש  כך,  לא  זה  אבל  איבני"...(.  "יא 

 
מאד  אמר    1 נפוץ  וישראל  יהודה  שבמלכי  לציין  יש  עוד  העורך. 

שמחסירים ה' או ו' )כמו יהורם, יהואש, עוזיהו, אחזיהו יהויכין(.  

 . (שלמה נחום)הרב ועוד. 

לאדם   לקרוא  מתאים  ולא  בלבד,  שנים  שמונה  הוא  ביניהם 

 שקטן ממך רק בכמה שנים "בני". 

"הבן  למשמעות  התכוון  לא  שיוסף  מבואר,  האמור  פי  ועל 

זה  וכל  "בני".  החיבה  בשם  לו  לקרוא  התכוון  אלא  שלי", 

 דרך צחות.

ובודאי שהמקצר שם    צר שמות,אין איסור לקעל כל פנים,  

 .לא נכלל בגדר מכנה שם לחברו

 תיקון טעויות של הקורא בתורה 

קורא בתורה שטועה בקריאה, האם יש להעיר לו  . שאלה:  ב

שלא  כדי  מכך  להתעלם  שכדאי  או  ולתקנו,  טעויותיו  על 

 לגרום להלבנת פניו?

הרב:   קמ"תשובת  )סי'  ערוך  בשלחן  מרן  ס"א( כתב  : 2ב 

קרא וטעה אפילו בדקדוק אות אחת, מחזירין אותו. והרמ"א  

כתב שם: ודוקא בשינוי שמשתנה על ידי זה הענין, אבל אם 

טעה בנגינת הטעם או בניקוד אין מחזירין אותו, אבל גוערין  

 בו. 

וכתב הפרי חדש )שם סק"א( שזו דעת הרמ"א בלבד, אבל 

אם   אפילו  אותו  שמחזירים  מרן  שינוי  דעת  שום  אין 

שהרי מרן כתב שאם טעה "אפילו בדקדוק אות    במשמעות,

אחת מחזירין אותו", ומשמע אפילו בשינוי כל שהוא ואפילו 

 שאינו משנה המשמעות.

וכך כתבו בספר אמת ליעקב )דיני קריאת ס"ת לש"צ, אות 

שאם   א'(,  אות  ז'  )סי'  אמת  לדוד  בספר  החיד"א  ומרן  א'( 

א אפילו  השמיע  לא  אות  אדם  בלע  או  אחת,  מחזירים    -ות 

 אותו.

אמנם כותב שם הפרי חדש, שכל האמור הוא רק באותיות, 

בטעם  לנגן  ששכח  )כגון  הטעם  של  במנגינה  טעה  אם  אבל 

ולא   מכך  להתעלם  שאפשר  יודה  מרן  גם  וכדומה(  רביע, 

 צריך להחזיר אותו אלא רק לגעור בו.

ברורה )סק"ד(, שלפעמים ה טעות מכל מקום כותב המשנה 

רביע   בפסוק  יש  אם  לדוגמא,  המשמעות.  את  משנה  בטעם, 

והקורא מנגן שופר הולך, וכלשון המשנה ברורה "ישנו טעם 

ברורה  המשנה  ופוסק  משרת",  טעם  אותו  ועושה   מפסיק 

 באופן כזה גם לדעת הרמ"א צריך להחזירו. 

בטעות  משתנה  המשמעות  מתי  לדעת  מאד  קשה  לפעמים 

 ים לפעמים קשה להחליט. בנגינה, ואפילו כשמתבוננ 

בתורה   הקורא  על  היטבלכן  הפרשה  את  כמו    להכין 

אבל  זה,  על  להעיר  יש  טועה  ואם  יטעה.  לא  וכך  שצריך, 

הציבור לא צריכים להעיר לו בקול רם אלא הסומך יעיר לו 

 בשקט וכך ימשיך לקרוא טוב. 

 
א  2 רק  מכירים  כתב  אנשים  מרן  מה  יודעים  לא  אבל  הרמ"א,  ת 

 ומה המשנה ברורה כתב, ולכן חשוב להבהיר את הענין הזה.
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דבר נוסף, ברגע שאדם יודע שאם הוא יטעה לא יתקנו אותו,  

ל הוא  שאפשר  ממילא  יודע  הוא  כי  כך  כל  טוב  יכין  א 

אם הוא יודע שלא מוותרים, ודאי שהוא  "להעביר", אבל  

 יכין טוב. 

בבית   מרן  חיים.  האורחות  של  דבריו  את  כאן  לציין  ראוי 

)הלכות   חיים  האורחות  את  מביא  קמ"ב(  סימן  )סוף  יוסף 

קריאת התורה אות יח( שכותב שהמנהג בספרד לומר לאחר  

"ו התורה  והרבה  קריאת  ישחית  ולא  עוון  יכפר  רחום  הוא 

מחילה   מבקשים  ובכך  חמותו",  כל  יעיר  ולא  אפו  להשיב 

 מהקב"ה אם היה לנו טעות במהלך הקריאה. עד כדי כך! 

בהם  גר  שהיה  במדינות  שבזמננו,  כותב  מצרים    3מרן  כמו 

חיים  האורחות  כך  אבל  כזה.  מנהג  ראה  לא  ישראל  וארץ 

 מעיד שהיה המנהג בספרד. 

הנכונה, המנה הקריאה  של  חשיבותה  את  לנו  מראה  הזה  ג 

מחלוקת   שיש  ידוע  הרי  כי  טעם.  ובכל  אות  בכל  והדקדוק 

בתחילת   רחום"  "והוא  לומר  האם  בשבת  שחל  כיפור  ביום 

אין   בשבת  שחל  שכיון  או  כיפור  בכל  כמו  ערבית  תפילת 

לאומרו. )עי' בטור סי' תרי"ט, ובדרכ"מ, ובכה"ח אות כ"ד(.  

הבעיה אף  בספרד    ועל  נהגו  הזה,  הפסוק  באמירת  שיש 

 לאומרו כל שבת אחר הקריאה, מחשש שמא טעו. 

שצריך,  כמו  מדויקת  קריאה  על  להקפיד  מאד  חשוב  ולכן 

בכמה   הגמרא  כלשון  מסיני"  "כנתינתה  לקוראה  ולהיזהר 

 מקומות. 

 נתינת צדקה בלילה

שאלה:  ג וחסד  .  תורה  למוסדות  'דינר'  שעורכים  מצוי 

ליום   ולחכות  בלילה  לתרום  לא  עדיף  האם  הערב,  בשעות 

מפני שידוע שאין נותנים    המחרת להודיע להם על התרומה,

 צדקה בלילה, או שעדיף לתרום ב'דינר' עצמו? 

צדקה  תשובת הרב:   לתרום  בעיה  ודאי שאין  פי הפשט  על 

כתב:   הט"ו(  פ"י  עניים  מתנות  )הלכות  הרמב"ם  בלילה. 

לעניים   מעות  נותנים  היו  החכמים  תפילה  גדולי  כל  קודם 

ם מרן  ואחר כך מתפללים, שנאמר אני בצדק אחזה פניך. וג

בשלחן ערוך )סי' צ"ב ס"י( כותב: טוב ליתן צדקה קודם כל  

שלושת  תפילה.   ובכל  חילוק,  שאין  מדבריו  ומשמע 

 התפילות כדאי לתת. 

 אמנם כמה מקובלים החמירו שלא לתת צדקה בלילה. 

עיקר   הצדקה  כתוב:  ע"א(  נב  )דף  הכוונות  בשער  אבל 

אינו כל נתינתה בשחרית, אבל בזמן המנחה הוא זמן הדינים ו

כך מוכרח נתינת הצדקה כמו בשחרית. אבל עם כל זה נוהג 

)האר ורבי  מורי  קודם    י "היה  במנחה  גם  צדקה  לתת  ז"ל( 

שהיה   מה  דרך  על  פרוטות,  שלש  ונותן  להתפלל  שיתחיל 

 
בלבד    3 שנים  ארבע  בגיל  כשהיה  אבל  בספרד,  נולד  אמנם  מרן 

 היה גירוש ספרד, והוא לא הכיר את המנהגים שם. 

ואין   השלישית[.  כך  ואחר  מטבעות  ]שתי  בשחרית  עושה 

צריך לתת קודם תפילת ערבית כמו בשחרית, יען שעתה הוא  

 דינים קשים ואינו זמן הראוי לצדקה. עד כאן.  זמן

כותב   לא  שהוא  מזה  רק    שאסורלומדים  אלא  צדקה,  לתת 

וזה  והחשוב  הגדול  הזמן  הוא  שבבוקר  הוא  הענין  שעיקר 

שלו,   לתת.החסד  צורך  אין  לאדם   ובערב  מזדמן  אם  אבל 

 אדרבה, ראוי לו לתת. –ענין של צדקה בלילה 

ם פלאג'י בספר כף החיים  כך כותב במפורש הגאון רבי חיי

)סי' ב' אות ז'(, והביא גם כן את דברי אבות דרבי נתן )פ"ג 

ה"ז( שהיה אומר אם נתת פרוטה לעני שחרית ובא עני אחר  

ערבית   לפניך  שניהם   –ועמד  אם  יודע  אינך  כי  לו,  תן 

כותבים   וכך  וכו'.  טובים  כאחד  שניהם  ואם  בידך,  יתקיימו 

אר בברית כהונה )מע' צ' אות עוד פוסקים נוספים, וכך מבו 

 ד'(.

)סי' צב( כתב בשם החיד"א בשו"ת   נתיבי עם  אמנם בספר 

חיים שאל )ח"ב סי' כה( שהאריז"ל נמנע מלתת אחר חצות  

העיר   כבר  אבל  המנחה.  בתפילת  נותן  היה  לא  ולכן  היום, 

עליו פאר ישראל והדרו הגאון רבנו משה הלוי ע"ה בספרו  

סי'   )ח"ה  למשה  תפלה  לא  שו"ת  החיד"א  שבדברי  ל"ד(, 

, ומה שכתוב שנמנעים לאחר חצות, חצות היוםכתוב אחר  

המנחה  תפילת  קודם  לתת  אבל  לילה,  חצות  לאחר  הכוונה 

מפורש בשער הכוונות שהאר"י היה נותן. )וע"ע למרן ראש 

 הישיבה שליט"א בס' אסף המזכיר ערך צדקה בלילה(. 

צ אדרבה  לכן  בלילה,  צדקה  לתת  שמותר  אדם וכיון  ריך 

להזדרז לתת מיד כשמזדמן לו, כי הגמרא במסכת תמורה )ג'  

פי שאסור   על  אומרת שאף  ע"א(  )ח'  נדרים  ובמסכת  ע"ב( 

לאדם לנדור, אם אדם רואה שמתגבר עליו יצרו, מצוה עליו 

שהיה  וכמו  כלשהי.  מצוה  לעשות  עצמו  לזרז  כדי  לנדור 

משפטי  לשמור  ואקיימה  "נשבעתי  ע"ה  המלך  דוד  אומר 

דקך" )תהלים קי"ט ק"ו(. וקל וחומר שאדם מקבל קבלה,  צ

שודאי ראוי לו לתת ולהשתתף בדינר ולהתחבר יחד עם כל  

 עושי המצוה, ולא ימנע מכך.

מצוה גדולה לתת צדקה כל זמן שמזדמן לאדם בין לסיכום:  

ביום ובין בלילה, אלא שאין ענין לתת קודם תפילת ערבית, 

צדק מצות  לפניו  מזדמן  אם  לפניו  אכן  שבא  כגון  בלילה,  ה 

עני או שיש ערב התרמה )"דינר"( למוסדות תורה וחסד, יתן 

 גם בלילה וזכותו גדולה.  

 נתינת צדקה שלא ברשות בעלה

אשה שעובדת ומכניסה שכר נאה, ונשואה לאדם  . שאלה:  ד

מאד אמיד שנותן לה רשות לבזבז כסף כרצונה, אבל כאשר 

ואינו מסכים כלל, האם נותנת צדקה הוא קופץ כנשוך נחש  

 מותר לתרום לצדקה בניגוד לדעתו? 

כתב מרן בשולחן ערוך )יו"ד סי' רמ"ח ס"ד(:  תשובת הרב:  

אלא  והתינוקות  והעבדים  מהנשים  מקבלים  אין  צדקה  גבאי 
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מרצון   הכסף  את  שנתנו  גדול  סיכוי  יש  )שאז  מועט  דבר 

משל   גנוב  או  גזול  שחזקתו  גדול,  דבר  לא  אבל  הבעל(. 

לא   אחרים. הוא  אם  הבעל,  גם  להיות  יכול  זה  )אחרים 

הבעלים  עושר  לפי  הכל  מועט?  דבר  הוא  וכמה  מסכים(. 

דוקא  קטן(  דבר  מהם  לקבל  )שמותר  מילי  והני  ועניותם. 

אבל אם הבעל מוחה, אפילו כל שהוא אסור לקבל  בסתם,  

 מהם. 

ומכניסה  עובדת  האשה  שבשאלה  במקרה  לכאורה  אמנם 

לה   גם  כן  ואם  נאה,  לה  שכר  וגם  וברכוש,  בכסף  חלק  יש 

 זכות לתרום ולהוציא הוצאות כפי שיקול דעתה? 

אבל צריך לדעת שכיון שבסופו של דבר אם  היא לא תעבוד  

דבר   של  בסופו  חשוב,  משהו  תצטרך  שהיא  או  אחת,  פעם 

שייך   הכסף שלה  כל  כן  ואם  בעלה,  חשבון  על  סמוכה  היא 

, ולכן מעשה לבעלה מפני שמוטל עליו ומחוייב לפרנס אותה

)אבן ואסור לה להוציא הוצאות בלי רשותו.  ידיה לבעלה  

 העזר סימן ס"ט ס"ד(.

והכסף  נפרד,  בנק  חשבון  לאשה  שיש  זוגות  יש  זאת,  עם 

לה,   מתערב  לא  והבעל  לשם  ישירות  נכנס  שלה  מהעבודה 

שהיא   מה  הזה  מהכסף  לקנות  שיכולה  ביניהם  הסכם  ויש 

להקל  במצב כזה אפשר  רוצה והוא אינו יכול למנוע ממנה,  

)וע"ע  לה לתת משם, כיון שאין לו שום זכות בכסף הזה.  

בשו"ת נודע ביהודה מהדו"ת יו"ד סימן קנח, ובערוה"ש סי'  

 רמח סעיף יג(.

זה לא בגלל שהיא לקחה משהו מהכסף   מה שהוא משתולל 

שלו, אלא שפשוט הוא לא אוהב לתרום צדקה, וכמו שהוא  

ל דבר אחר, אבל זה לא אומר לא אוהב מאכל מסויים או כ

יכולה  כי הם סיכמו ביניהם שהיא  זכות בכסף הזה  שיש לו 

אסור   רגיל  במקרה  אבל  בכסף.  רוצה  שהיא  מה  לעשות 

 לאשה לתרום בניגוד לרצון הבעל. 

 קניית כרטיס הגרלה מכספי מעשר

שאלה:  ה מוסדות .  של  הגרלה  כרטיס  לרכוש  מותר  האם 

תורה או אגודות עזרה לנזקקים מכספי מעשר, ואם הכרטיס  

 יעלה בגורל ויזכה בפרס האדם יקח הפרס לעצמו?

הרב:   בענין,  תשובת  דורנו  גדולי  של  שיטות  מגוון  יש 

 ואזכיר מכל שיטה שם של חכם אחד. 

ס"ד(   סי'  )ח"ח  סובר  הגאון הרב פישר בשו"ת אבן ישראל 

שאם אדם זכה בהגרלה, הכסף שייך לצדקה, כיון שהכרטיס  

דרך   בספר  קנייבסקי  להגר"ח  )וע"ע  מעשר.  ממעות  נקנה 

אחד   ד"ה  בבה"ל  ה"ה,  עניים  מתנות  מהלכות  פ"ז  אמונה 

וכך   ה'(.  אות  עמ' של"א  ח"ב  שני שבת  חוט  ובס'  מעשרה. 

שגם  סי"ב(  )פי"ט  כספים  מעשר  הלכות  ספר  בשם  ראיתי 

הר שאין הגאון  אמר  ע"ה  אוירבך  זלמן  שלמה  ב 

הגרלה, כרטיסי  עבור  מכספי מעשר  כלל  ואם   להשתמש 

עלה   שלו  והכרטיס  מעשר  מכספי  הגרלה  כרטיס  קנה  הוא 

וזכה, כספים,  בהגרלה  למעשר  שייך  הרווח  דעת   כל  כך 

 הגאון הרב אוירבך. 

שם   מוסיף  יזכה  הוא  הכרטיס  שאם  תנאי  לעשות  שאין 

הכרטי מחיר  את  ישלם  הפרטי  הוא  מכספו  שיוכל  ס  כדי 

יהיה ממעות מעשר, מפני   יזכה הכסף  ואם לא  מזה,  ליהנות 

הכספים  לעצמך שמעשר  תאר  לזה.  אדם שיסכים  לך  שאין 

 היה אדם שיכול לדבר איתך, ודאי שלא יסכים לתנאי כזה. 

שבט   בשו"ת  ע"ה  ואזנר  הלוי  שמואל  הרב  הגאון  לעומתו 

הו להיפך.  ממש  פסק  ר'(  סי'  )ח"ט  שכיון הלוי  סובר  א 

בשלמותו   המעשר  של  הכסף  כל  את  נותן  אתה  שלמעשה 

לצדקה, מה בכך שאתה נהנה מזה? והרי אדם יכול לתת את 

כספי המעשר שלו לכל מקום שירצה, יכול לתת למוסד כזה  

ובגלל  פלוני,  למוסד  אותו  לתת  החליט  והוא  אחר,  או 

שהחליט לתת למוסד שלהם, הם נותנים לו טובת הנאה שזה  

הרב שם כותב שאין בזה שום בעיה כיון  רס בהגרלה.  הפ

 שלא נחסר כלום מהמעשר.

את  התרומה  של  מהכסף  בחלק  קונה  שהמוסד  פי  על  ואף 

מהמעשר,  כסף  נחסר  אכן  ולכאורה  המוגרלות,  המתנות 

שלא  כמו  שזה  מפני  כלום,  בכך  שאין  וואזנר  הרב  הסביר 

לצורך הוצאותיהם  כל  את  מוציאים  אם  בעניים  , מדקדקים 

לצדקה,   הכסף  כל  את  נותן  כיון שהאדם  בעניננו,  הדין  הוא 

כדי   דברים  מיני  כל  הכסף  עם  עושים  שהמוסד  פי  על  אף 

 לגרום לאנשים שיתרמו להם, אין בזה שום חשש.  

פיינשטיין  משה  הרב  כותב    לגאון  הוא  אמצעית.  דעה  יש 

שכיון   ב(  אות  עו  סי'  חאו"ח  )ח"ד  משה  אגרות  בשו"ת 

כרטי מוכר  גבול,  שהמוסד  ללא  הגרלה  לקנות  סי  מותר 

וחסד, אבל  כרטיס הגרלה מכספי מעשר למוסדות צדקה 

את הכסף   בפרס, מן הראוי שיחזיר  יזכה  אכן  אם האדם 

)ובודאי שצריך  ששילם בעד הכרטיס ויקנה אותו מכיסו.  

 לתת מעשר מהזכיה(.

במדבר   (כתוב בתורה בפרשת נשא: ואיש את קדשיו לו יהיו

זה  עבור  הנאה  טובת  לקבל  לאדם  שמותר  דהיינו  י'(.  ה' 

שהוא נותן לכהן את התרומה שלו. ובכל זאת אם בסופו של 

הוא   בפרס  שהזוכה  ייחשב  שלא  כדי  בפרס,  זכה  אדם  דבר 

 המעשר, יש לאדם לשלם את כרטיס ההגרלה מכיסו הפרטי.  

כך גם כתבו עוד פוסקים, וכך גם דעת מרן ראש הישיבה, 

לקנות  וב ניתן  בשנה,  שנה  מידי  עורכת  שהישיבה  הגרלות 

מכספי מעשר, אבל אם האדם זכה בפרס כלשהו והוא רוצה  

 את הפרס הזה, עליו לשלם את הכרטיס מכספו הפרטי. 

כמו   לא  הם  מעשר  כספי  הרי  חזק.  היגיון  הזו  בדעה  יש 

קדושת מעשר שני שחלה הקדושה על המטבעות הללו ממש  

לצו בהם  שהשתמש  אלא  ואדם  במעשר,  מעל  אחר  דבר  רך 

תרומה   מעשר  מכספי  שנותן  האדם  לגמרי.  שונה  זה  כאן 

וצדקה, אין במעות הללו קדושה )עי' רמב"ם הלכות מתנות 
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לתת   צריך  הוא  כמה  חשבון  לו  יש  אלא  ה"ה(,  פ"ח  עניים 

 מכספי מעשר. 

דרך משל, אם הוא מרויח עשרת אלפים ש"ח, עליו להפריש 

ב  והיה  לצדקה.  ש"ח  הגורל,  אלף  באותו  הרויח  ואכן  מידה 

הוא יכול לומר שאת הכסף ששילם בעבור הכרטיס הוא לא 

מהכסף   אותו  מחשב  הוא  אלא  מהחשבון של המעשר,  מקזז 

בלי להוריד מהסכום את   חייב להפריש לצדקה  ונשאר  שלו 

 מחיר הכרטיס. 

שמוכן  אדם  שאין  שהקשו  הקושיא  את  ליישב  אפשר  לכן 

נידון שלנו עדיין לא הוברר האם לעשות הסכם כזה, מפני שב

או   זכה  אם  שידע  לאחר  רק  אלא  לא,  או  מעשר  מכספי  זה 

 לא, אז יחליט מהיכן יחשיב את הכסף.

מוסדות  לסיכום:   של  הגרלה  כרטיס  לקנות  לאדם  מותר 

תורה וחסד מכספי מעשר, ואם אכן זכה בהגרלה עליו לשלם 

ם דעת את הכרטיס מכיסו. כך דעת רוב אחרוני זמננו, וכך ג

 מרן ראש הישיבה גאון ישראל רבנו מאיר מאזוז שליט"א. 

 הנחת תיק עם ספרי קודש על הרצפה 

שאלה:  ו את  .  להניח  תורה  בתלמוד  לילדים  מותר  האם 

 ודש על הרצפה? הילקוטים שיש בהם ספרי ק

הרב:   ד"ה  תשובת  מ"ג  סימן  סוף  )באו"ח  הלכה  בביאור 

על  וכדומה  ספרים  להניח  ומניחם( מבואר שכל מה שאסור 

פנים   -גבי קרקע   כל  על  או  בפני עצמם  הם  אם  דוקא  הוא 

שאינו  תיק  בתוך  מונחים  הם  אם  אבל  להם.  המיועד  בתיק 

הכלי  מיועד להם, מותר להניחם על גבי הרצפה. )אפילו אם  

רק  מיועד  לא  הזה  כיון שהילקוט  ולכן  ע"ש(.  מטפח.  פחות 

דברים  שאר  לנשיאת  גם  מיועד  אלא  הקודש,  לספרי 

שהילדים צריכים, כגון ארוחת בוקר, כלי כתיבה, ספרי חול  

ואין בכך כל חשש. ואף על   ועוד, מותר להניחו על הרצפה 

בשו"ת   )וע"ע  מותר.  הקרקע  מעל  דק  הפסק  רק  שיש  פי 

 מן ח"א סי' תש"י, בנידונו(.מקור נא

 הישענות על ספרים 

שמעתי על הגאון הרב מצליח מאזוז זצ"ל מחבר  . שאלה:  ז

ספר איש מצליח שלא היה מניח ידיו על הספר בזמן לימודו,  

"ואל  מהפסוק  לזה  מקור  כעין  ולתלמידיו  לבניו  אומר  והיה 

 בינתך אל תישען". האם יש מקור לחומרא הזו? 

הרב:   אב תשובת  מאזוז  מר  צמח  הרב  הגאון  מורנו  י 

שליט"א, תמיד חוזר ואומר לתלמידיו לא להישען ואפילו לא  

הספר   של  מכבודו  לא  שזה  כיון  הספרים,  על  ידים  להניח 

. ומזכיר תמיד את דברי אביו הגאון  4שמניחים עליו את היד

 
אומר    4 הוא  שנה  וכל  שנה,  ושמונה  שלושים  לפני  אצלו  למדתי 

יקבל   הגמרא,  על  יד  שם  שהוא  אותו  ש'יתפוס'  שמי  לתלמידים 

ממנו   להוציא  הצליח  לא  אחד  אף  עכשיו  ועד  דולר,  מאה  ממנו 

אל  בינתך  "ואל  מהפסוק  דורש  שהיה  מצליח  איש  בעל 

להי שלא  ה'(  ג'  )משלי  הבינה תישען"  על  הידים  עם  שען 

בילדותי חשבתי שזו הנהגה טובה כדי  5שזו התורה  -שלך    .

יורה  ערוך  בשולחן  עד שלמדתי  הספרים,  כבוד  על  לשמור 

כותב  וכך  פסוקה!  הלכה  שזו  וראיתי  ס"ז(,  רפב  )סי'  דעה 

הרמ"א: "לא יניח אדם ספר תורה על ברכיו ושני אצילי ידיו  

שאר הדין  דהוא  לי  ונראה  שמפורש   עליו.  נמצא  ספרים". 

בדבריו, שאין להניח את זרועות הידים על הספר. מה שלא  

לא   שפשוט  או  קשה,  שזה  בגלל  או  זה  כך,  על  מקפידים 

יודעים את ההלכה הזו, אבל באמת זו לא סתם חסידות אלא  

ה"איש   מרן  סבא  של  ההנהגות  כל  הרמ"א.  של  הלכה  פסק 

זו שהיא מצליח" יש להם מקור מבוסס בהלכה, וגם הנה גה 

מבוסס  מקור  לה  יש  בעלמא,  חסידות  רק  נראית  היתה 

 בהלכה.

ולא נאמר שהרמ"א התכוון שאסור דוקא אם מונח על ברכיו 

אבל על השולחן מותר, אלא גם אם מונח על השולחן אסור. 

ומה שכתב הרמ"א שמונח על ברכיו, כוונתו בזה להשמיענו 

י שלא יפול,  חידוש, שאפילו אם מניח את ידיו על הספר כד

אף על פי כן אין להתיר. יש ספר נפלא בשם "ועתה כתבו"  

משפחה   קרוב  )מביתר,  חזן  יששכר  רבי  הגאון  הרב  של 

שלנו(, שהוא מדבר בטוב טעם על כל ההלכות האלה. )והוא  

והגאון כותב שם בס"ק מא שכך כתבו בשיעורי ש  בט הלוי 

ידד  שבספר דעת קדושים )סק"ג( צהרב קנייבסקי(. והוסיף  

דרך   כן  עושה  שאם  יג(,  )ס"ק  הט"ז  דברי  פי  על  להתיר 

מותר.   ללמוד,  לו  עוזר  זה  אם  ולכן  להקל,  אפשר  לימודו 

ובאמת כך פסקו הגאונים הרב אלישיב והרב ניסים קרליץ.  

מכך להימנע  כדאי  אחרת  אפשרות  יש  אם  כל 6אבל  ועל   .

בכך,   יש להקל להיעזר  בלי להישען  פנים, אם קשה ללמוד 

על  והכל   מכובד  גופו  התורה  את  המכבד  וכל  הענין,  לפי 

 הבריות. 

 
לר הללו. הוא מאד מקפיד בהלכה  אפילו שטר אחד של המאה דו

 הזאת.
כוונת הפסוק היא שצריך לבטוח בקב"ה ואין להישען על הבינה    5

והחכמה שלך ולסמוך עליהם. אבל הוא היה דורש את ההלכה הזו  

 מהפסוק בדרך מליצה.
וחצי,    6 לנו שכשהוא היה בן שבע  סיפר  פעם מרן ראש הישיבה 

קורי, שמי שזוכר אותן  הוא היה לומד בגמרות של דפוס וילנא המ 

מרש"י   משהו  לראות  צריך  וכשהיה  מאד.  גדולות  היו  שהן  יודע 

כדי   והתרומם  הגמרא  על  נסמך  היה  העמוד,  בראש  ותוספות 

השימוש   ואז  למשקפים,  זקוק  היה  ]הוא  שם  כתוב  מה  להסתכל 

היה   כך,  עושה  אותו  ראה  וכשאביו  כך[,  כל  רווח  היה  לא  בהם 

ען!". והיה מורה לו להכניס את ידיו  מעיר לו "ואל בינתך אל תיש

תחת הספר, וכך יוכל גם להתקדם ולראות מה כתוב למעלה, וגם  

 לא להישען על הספר. כל כך היה מקפיד סבא ע"ה על הדבר הזה.  
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אכילת פלח פלח בקלמנטינה ותפוז, דין תפוז סיני, ועלי  

 פטרוזיליה 

שאלה:ח שרי   .  עגבניות  החלון  באדן  מגדלים  אנחנו 

ופלפלים חריפים עשבי תיבול כמו פטרוזיליה וכדומה. בכל 

 פעם אנו קוטפים מעט ואוכלים, האם צריך לעשר בכל פעם? 

ביתנו   בחצר  כן  וקלמנטינה,  כמו  תפוחים  פרי  עצי  גדלים 

ותפוז ננסי ומידי פעם אנו קוטפים פרי אחד או שנים, האם  

 צריך לעשר מהם או שניתן לאכול ללא מעשר. 

אלא   תשובה: למעשר  נקבעים  הפירות  אין  התורה  מן  הנה 

לאכול   אסור  ואז  השער,  דרך  לחצר  או  לבית  נכנסו  כאשר 

לא  מותר  לכן  קודם  אבל  שהוא.  כל  בלא  אפילו  עראי  כול 

 מעשר )ש"ע יו"ד סימן של"א סעיף פ"ג(. 

מותר   החצר,  או  הבית  בתוך  הפירות  גדלים  כאשר  אולם 

לאכול עראי ללא מעשר. וכמה שיעור עראי, כתב מרן לענין  

המכניס פירותיו שלא נגמרה מלאכתן לביתו, שרשאי לאכול  

כגון שהיה  כיצד היא אכילת עראי,  פז(,  )סעיף  מהם עראי, 

שעורים ואוכל מקלף אחת אחת, ואם קילף ונתן לתוך   מקלף

ידו חייב לעשר. ועוד כתב מרן )בסעיף פט(: תאנה העומדת  

בחצר אוכל ממנה אחת אחת ופטור. ואם צירף חייב במעשר.  

עלה  אם  אבל  בקרקע,  עומד  כשהיה  אמורים,  דברים  במה 

לראש התאנה ממלא חיקו ואוכל שם, שאין אויר חצר קובע  

ולפי זה עץ תפוחים הגדל בחצר )המשתמרת. וע"ע    למעשר.

בביאור הגר"א שם ס"ק קלט( אם אוכל תפוח תפוח, רשאי  

וצוברם   ושלוש  שנים  קוטף  אם  אולם  מעשר.  בלי  לאכול 

 יחד, הרי הם חייבים במעשר. 

פרי   קטף  שאפילו  נראה  וכדומה,  קלמנטינה  עץ  לגבי  אולם 

צא( סעיף  )שם  מרן  כתב  שהרי  במעשר,  חייב  גפן  אחד   :

שנטועה בחצר לא יטול את כל האשכול כאחת ויאכל, אלא  

יטול את כל הרמון, אלא  ברמון, לא  וכן  מגרגר אחת אחת. 

באבטיח   וכן  משם.  הפרד  ואוכל  באילן  הרמון  את  פורט 

 סופתו בקרקע ואוכלו שם.

פורט הרימון  דוקא אם  ברימון שפטור  דהיינו טעמא  ונראה 

כל לאכול  דרך  שאין  מפני  כל    באילן,  ולפיכך  יחד,  הרימון 

חלק נחשב כפרי בפני עצמו. ולכאורה הוא הדין לקלמנטינות  

תפוזים ואשכוליות שאוכלם כל פלח בפני עצמו, בקלמנטינה 

ושוב   עראי.  אכילת  מיקרי  ולא  במעשר,  חייב  שלמה  אחת 

כד( אות  ז  סימן  )דמאי  איש  בחזון  כתב  שכתב   ראיתי שכך 

שאינו אוכלן בבת אחת, כל  דרמון ואבטיח חישב צירוף, כיון  

שחלקן  קודם  ]וממילא  החתיכות.  ב'  צירוף  חשיב  שמחלקן 

חשיב ג"כ כצירוף אי בעינן קנין בב"א, עי' ס"ק כ"ג[. ולפ"ז  

וכן בלוקח.  זהב אין אוכלים בבית אפילו אחת אחת.  תפוחי 

 וצ"ע. עכ"ל )כולל המוסגר(. 

ואפ בשלימותו,  כולו  שנאכל  כיון  סיני  תפוז  לגבי  ילו  אולם 

אם   ולפיכך  בלבד.  אחד  כפרי  כולו  נחשב  קליפתו  עם  נאכל 

 אוכל אחד אחד פטור, ואם צירף כמה יחד הרי זה חייב. 

פטור  עלה  עלה  ואוכל  קוטף  אם  פטרוזיליה  עלי  לגבי  וכן 

שכתב   וכמו  במעשר,  חייב  עלים  כמה  צירף  ואם  ממעשר, 

מרן )שם סעיף צג(: כסבר הזרועה בחצר, מקרסם עלה עלה  

  . ואם צירף חייב לעשר. וכן כל כיוצא בזה.ואוכלו

 דברי חיזוק 

 נבקש מהרב שיאמר כמה דברי חיזוק. לסיום, . ט

הרב:   "איזהו  דברי  אומר  מ"א(  )פ"ד  אבות  במסכת  התנא 

הוא לאו דוקא בכסף אלא בכל    עשיר השמח בחלקו". עשיר 

ליהנות  יודע  לו,  שיש  הטוב  על  שמסתכל  אדם  המובנים. 

לו   שאין  מה  על  תמיד  שמסתכל  אדם  ולעומתו    –מהחיים. 

 הוא אף פעם לא נהנה. 

תמיד   שהוא  רואה  שהוא  לו  ואומר  חברו  את  פוגש  אדם 

נהנה, וכנראה תמיד מסתכל על חצי הכוס המלאה. השיב לו  

לא   שהוא  פשוט  חברו  אלא  המלאה,  הכוס  חצי  על  מסתכל 

הכוס שלו קטנה, ומבחינתו כל הכוס מלאה, ולכן כל כך טוב  

 לו בחיים. 

יוחנן,   רבי  דברי  הובאו  ע"א(  קי"ג  )דף  פסחים  במסכת 

ונתחיל   יום,  בכל  עליהם  מכריז  הקב"ה  ששלשה  שאמר 

 "עשיר שמעשר פירותיו בצינעא". מהסוף להתחלה: 

צמח מאזוז שליט"א מספר, שלפני מר אבי הגאון הגדול הרב  

שיעור  מוסר  ע"ה  יוסף  הגר"ע  מרן  כארבעים שנה, כשהיה 

בשיעור  אותו  שאלו  לציון,  ראשון  שהיה  בזמן  ברק  בבני 

 האם מותר לקנות פירות וירקות מהשוק בלי לעשר אותם.

האחראי   אביב,  לתל  ראשי  הרב  היה  שכשהוא  השיב,  הרב 

ה והוא  טראב,  הרב  היה  הכרמל  שוק  מי  על  "אריה".  יה 

שזוכר, פעם לא היה כזה דבר לקנות את הירקות מהחקלאים  

הכל  להעביר  חייב  היה  אלא  למיניהם,  משווקים  מיני  ומכל 

 דרך 'תנובה'.

מנסים להביא  והיו  היתה מגיעה לשוק הכרמל,  כל הסחורה 

לרב טראב איזה ארגז אחד של תפוחים או כל פרי אחר, והיו  

המון משאיות והארגז הזה הוא   אומרים לו שיקח כי יש להם

 כלום בשבילם. 

את  לשלם  רצה  אלא  להם,  שומע  היה  לא  טראב  הרב  אבל 

חזק   והיה  והמשרה,  העוז  לו  היו  כך  ידי  על  המלא.  הסכום 

 כמו אריה ושמר שהכל יהיה מעושר כדין.

ניסיון   הוא  ומעשרות  תרומות  של  הזה  שהניסיון  אמר  הוא 

להור צריכים  החקלאים  הרי  מאד.  שלמה קשה  משאית  יד 
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הרע   יצר  ויש  כסף,  המון  זה  ומעשרות,  תרומות  בתור 

 להעלים משאיות, הרי כל יום היו שם מאות משאיות. 

יודע שהכל   יורד לשוק והיה  הרב מספר, שהוא בעצמו היה 

אבל   בזמנו.  שם  לקנות  אפשר  היה  ולכן  בוודאות.  מעושר 

 היום ]בזמן שסיפר זאת[ הוא לא יודע מה קורה שם.

פירותיו בצינעא"    "עשיר יודע האם    –המעשר  אף אחד לא 

הוא מעשר כראוי או לא, וכאשר הוא מעשר כראוי, הקב"ה 

 מכריז עליו בכל יום. 

זה האדם השלישי. אבל לפניו מוזכר אדם אחר שהוא בדרגה  

אין הכוונה    "עני המחזיר אבדה".יותר גדולה ממנו, והוא  

את הספה   לאדם שחסר לו עוד חמש מאות שקל כדי לקנות

 הבאה. הכוונה היא לעני אמיתי.

עניים   אנשים  היו  שבתונס  פעם,  לי  סיפר  שליט"א  אבא 

ממש. הוא סיפר שהיה יהודי אחד שהיה מחפש הרבה אחרי 

פרנסה ולא מוצא. האדם הזה היה אוכל פולים יבשים, שזה 

גרושים ממש. אבל   בזול, היה עולה  היה אוכל שנמכר מאד 

 כסף גם לזה.לאותו אדם כבר לא היה 

עצמו  את  זורק  שהוא  החליט  אכל,  שלא  ימים  כמה  כעבור 

להם   ייגמרו  שכשימותו  שחושבים  אנשים  יש  מהגג. 

יודעים ששם רק מתחילים הייסורים בר   הייסורים, והם לא 

מתחיל  רק  שלו  העונש  לדעת,  עצמו  שמאבד  אדם  מינן. 

שעובר   מה  פשוט  לא  כזה  במצב  אנשים  אבל  הבא.  בעולם 

 עליהם.

פולים  אב חופן  לו  יש  שעדיין  נזכר,  הוא  כן  לפני  רגע  ל 

הפולים  על  שחבל  לעצמו  אמר  עדיין.  אכל  לא  הוא  שאותו 

מה   לעצמו  יעשה  כך  ואחר  אותם,  ויאכל  יבשל  הוא  האלה, 

 שחשב. 

באמת הוא בישל אותם והתחיל לאכול. הוא קילף אותם אחד 

 .7אחרי השני, וזרק את הקליפות למטה 

הלך   כדי  לאחר שסיים,  תוך  לקפוץ.  עצמו  את  והכין  לחלון 

רואה  הוא  קופץ,  שהוא  לפני  רגע  הגובה,  את  בודק  שהוא 

איש אחד מחכה למטה עם ידים מונפות למעלה. הוא נבהל,  

לתפוס  ומנסה  שלו  התכנון  את  איכשהו  יודע  שההוא  חשב 

 אותו.

הוא פנה אליו ושאל אותו מה הוא עושה למטה, שיזוז משם.  

בדמע לו  ענה  אדם  ההוא  שאותו  ראה  והוא  רעב,  שהוא  ות 

הקליפות  את  לתפוס  רוצה  והוא  פולים,  של  קליפות  זורק 

 לאכול אותם.

ההוא קיבל זעזוע. אמר לעצמו שיש מי שאפילו קליפות של 

זה  ובזכות  ממש,  פולים  יש  עצמו  לו  ואילו  לו,  אין  פולים 

 נמנע ולא זרק את עצמו.

הקליפות את  שמחפש  אדם  שאותו  לעצמנו  מוצא  נתאר   ,

פתאום מאה ש"ח, והוא יודע שבששה או שבעה שקלים הוא 

אחד,   ליום  לו  מספיקה  אחת  לחם  פרוסת  לחם.  ככר  קונה 

ואפשר  אחד,  בככר  זה  לפחות.  לשבועיים  לו  מספיק  וככר 

 להבין לבד כמה זמן של רווחה יכול להיות לו במאה ש"ח. 

 
שם זה לא ארץ ישראל הנאה, "ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה",    7

 שם אנשים זורקים דברים ולכלוכים לרחוב. 

האדם העני הזה מוצא אבדה ומחזיר אותה, כשהוא לא יודע 

הקב"ה מ כזה,  אדם  פולים!  של  קליפות  מחר  לו  יהיה  היכן 

 מכריז עליו בכל יום. 

אבל עדיין הוא לא הראשון שמופיע ברשימה. הראשון הוא 

הגמרא מספרת שכששמע   "רווק שדר בכרך ואינו חוטא".

ודר בכרך ולא  זאת רב ספרא צהבו פניו. כי הוא היה רווק 

 חטא. 

והו, אלא על אנשים  אמר לו רבא, שלא מדובר על אנשים כמ

ישראל.  בארץ  אמוראים  שהיו  אושעיא  ורב  חנינא  רב  כמו 

 העבודה שלהם היתה בתוך השוק, והם היו מייצרים נעליים. 

היה אדם מגיע לשוק, שם את הרגל שלו   איך הם עובדים? 

 על חתיכת עור, הם מדדו לו את המידה, חותכים ותופרים. 

והרשעו הגויות השפלות  היו, כל  נמצאות בשוק שהם  היו  ת 

היו מגיעות אליהם עם כל הלבוש הפרוץ, מניחות   והן  שם. 

לפניהם,   העומדות  מיהן  בדיוק  שידעו  והרבנים,  הרגל,  את 

ועושים את העבודה. הגמרא   היו משרטטים להן את המידה 

אומרת שאותן גויות היו מסתכלות ברבנים, אבל הם מעולם 

 לא הרימו את עיניהם למעלה.

שלנ  יודע  אחד  הן  כל  אידיאל.  ואין  ערכים  אין  כאלה  שים 

הגיעו לכזו דיוטא תחתונה שהן כבר חסרות בסיס אמון. גם  

זרה   בעבודה  או  שלה  באמא  או  באבא  לך  תשבע  היא  אם 

 אף אחד לא יאמין לה.  –שלה 

נשבעות  היו  הן  להן,  שיאמינו  כדי  להשבע  הגויות  וכשרצו 

י אלו  בחיי הרבנים הקדושים שבארץ ישראל. גם הן הבינו מ

 האנשים שעומדים לפניהם.

על זה התכוון רבי יוחנן במה שאמר "רווק הדר בכרך ואינו  

חוטא", אדם שיש לו ניסיון להרים את העינים ואינו מרים,  

 עליו הקב"ה מכריז בכל יום. 

נשוי.   אדם  גם  אלא  רווק  רק  לא  זה  שהיום  לדעת  עלינו 

הפיתויים גדולים מאד, והניסיונות זמינים מאד. ומה הכוונה 

העינים   את  מרים  שאינו  לאדם  היא  הכוונה  חוטא?  אינו 

 למעלה! עליו הקב"ה מכריז בכל יום!

משה   יעקב,  יצחק,  אברהם,  הזו?  ההכרזה  את  שומע  ומי 

יוחאי, בר  שמעון  רבי  כל    רבנו,  הנס,  בעל  מאיר  רבי 

לבוא   לעתיד  אותם  כשנראה  האלה!  והענקים  הגדולים 

בתחיית המתים, הם יבואו אליך, ילחצו לך את היד ויגידו לך 

שאתה אולי לא מכיר אותם, אבל הם מכירים אותך. הם כל 

ברדיו,   הקריין  את  ולא  את שמך בהכרזה,  היו שומעים  יום 

 כריז את השם שלו. אלא את הקב"ה בכבודו ובעצמו שהוא מ

רצון   ויהי  מאד,  ונפלא  עצום  הוא  העינים  שמירת  של  הכח 

לציון   בשובך  עינינו  "ותחזינה  לברכה  עינים  באותם  שנזכה 

 ברחמים" במהרה בימינו, אמן.
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 קטואלייםפסקי הלכות א
 ג רבי יצחק מאזוזהרה" –מאת בנו של מורנו הרב שליט"א 

 

 מסופק אם עברו שש שעות מאכילת בשר

הבשר, שאלה:   מאכילת  שעות  שש  עברו  אם  שמסופק  מי 

 האם מותר לאכול מאכלי חלב? 

מאכילת הבשר,ובה:  שת עברו שש שעות  אם   מי שמסופק 

 מותר לאכול מאכלי חלב. 

יש ס"ס, שמא עברו שש שעות, ושמא כדעת בנ"ד  מקורות:  

קה.( )חולין  ובירך.   התוספות  בסילק  דסגי  ראשונים  ועוד 

בזה. ואכן הוי   החמיר יד יהודה )פיה"ק סק"א(אמנם בספר  

)ביו"ד   הרמ"א  ודעת  מתירין,  לו  שיש  ס"ח(דבר  קי   סימן 

מרן  דעת  אבל  מתירין.  לו  שיש  בדבר  ס"ס  לעשות  שאין 

ס"ס שעושים  )שם(  מתירין.    הש"ע  לו  שיש  בדבר  אף  וגם 

שיודה כאן משום דהכא ס"ל דמעיקר הדין סגי    , י"ל לרמ"א

פט   )סימן  תשובה  ודלתי  שאול  בדברי  וע"ע  ובירך.  בסילק 

סי'  ובשו"ת שבט הקהתי )ח"א    (ודרכי תשובה )סק"ה סק"ב(

הוראה ברורה )שעה"צ ס"ק יא, ובה"ל שם( ואבני  וב  רי"ח(

ה'(  אות  ק"א  סי'  )ח"ה  חמש  ישפה  בודאי  עברו  אם  וק"ו   .

שאין   הששית,  השעה  את  השלים  אם  מסופק  ורק  שעות, 

 לחוש.

למאכלים שתמשו שם האם צריך להחליף שיש ש

 אסורים

השתמשו    שאלה: שלפניו  והדיירים  חדשה  לדירה  הנכנס 

ובכי את בשיש  להחליף  צריך  האם  אסורים,  למאכלים  ור 

 השיש והכיור?

את    תשובה: להחליף  צריך  ודי  משטח  אין  והכיור,  השיש 

מים  והמחמיר לערות עליו  ולנקות היטב את השיש.  להדיח 

 רותחים, תבוא עליו ברכה.  

)סימן    מקורות: בש"ע  ס"ומבואר  כלי  (תנא  שבהכשר 

ולפ"ז   תשמישו.  רוב  אחר  ההולכים  שרוב ש  שימשטח 

והמחמיר לערות  ולנקותו היטב.  די להדיחו  בצונן,  תשמישו 

עליו רותחים תבוא עליו ברכה, וכפי שהחמירו פוסקי הדור  

 האחרון גבי פסח. ועי' בשו"ת אור לציון ח"ה )פכ"ב סי"ד(

 שא"צ בעירוי אלא בפסח. ע"ש.

ץץץ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בצהריים  12מידי יום ראשון בשעה  בערוץ "קול ברמה" משודר"א של הרב שליטשיעורו  -

השיעור מופץ בתפוצה רחבה מאד, ומאזינים וצופים בו רבבות יהודים  מידי יום מוסר הרב שליט"א שיעור בגמרא בדף היומי,  -

   בכל רחבי תבל.

ניתן להקדיש את זכות השיעורים להצלחה ולישועה, לעילוי נשמת, לרפואה   5:30ם בשעה ניתן להאזין גם ב"רדיו דרום" מידי יו

 ניתן גם לערוך פדיון נפש. וכדומה. 

 ניתן להשיג את ספרי הרב שליט"א: 

 הכולל שאלות ותשובות ארוכות בעומק העיון בנושאים רבים בהלכה.  -. שו"ת "בירורי הלכה" 1

 טה. הלכות שמי -. ספר "תורת חיים" 2

 הכולל את שיעורי הרב שליט"א בהלכה, שנמסרו בשנת תשע"ח.  -. ספר "תורת חיים" חלק א' 3

 הכולל את שיעורי הרב שליט"א בהלכה, שנמסרו בשנת תשע"ט, תש"ף.  -. ספר "תורת חיים" חלק ב' 4

 הכולל את שיעורי הרב שליט"א בהלכה, שנמסרו בשנת תשפ"א.  -. ספר "תורת חיים" חלק ג' 5

הכולל שאלות ותשובות אקטואליות ומעשיות בקצרה על כל השלחן ערוך ומשנה ברורה בהלכות   -. ספר "הלכות מעשיות" חלק א' 6

 שבת. 

 הכולל שאלות ותשובות אקטואליות ומעשיות בארבעת חלקי השלחן ערוך, והליכות והנהגות.  -. ספר "הלכות מעשיות" חלק ב' 7

הכולל חידושים על הגמרא במסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין. וכן על סוגיות נוספות במסכתות    -. ספר "תורת חיים" על הש"ס 8

 הש"ס. 

 ם. . ספר "תורת חיים" דרושי 9

   בדוא"ל המערכת. או 052-7108693צרו קשר בפל' 

 -וכן ליצור קשר בדוא"ל להצטרף לאלפים המקבלים את העלון במייל,  ניתן יצחק מאזוז  . ביקורת: הרה"ג רבי: הרב שלמה נחוםך עור

A025606532@gmail.com 


