גליון ל

יתרו תש"פ

דיינים בישיבה ובעלי דינים בעמידה

ש ה וְ צִ ְו ָּך ֱא ל ִֹק ים וְ ָּי ָּכ לְ ָּת
אִ ם אֶ ת הַ ָּד בָּ ר הַ ז ֶה ַת ֲע ֶ
ע מֹד (י"ח ג')
ֲ
מהו הלשון 'ויכולת עמוד' וכי כעת הוא מוכרח
לשבת?...
בדרך צחות כותב רבינו לבאר על פי הלכה
מהלכות בית דין ,שעל הדיינים לשבת בשעת הדין
ואילו בעלי דין צריכים לעמוד (שבועות ל' ב'),
ומכיון שמשה רבינו דן מבוקר ועד הערב היה
מוכרח לשבת כל הזמן ,וזהו דבר המקשה על האדם
כשאינו יכול זמן רב כל כך.
אמר לו יתרו ,הנה אם תעשה את העיצה שלי ,יהיו
עוד דיינים ,ולא תצטרך לדון כל הזמן ,ותוכל גם
לעמוד...
(שבענו מטובך)
***

כבד את אביך ואת אמך (פרק כ' פסוק יב)
נשאל רבינו :אדם שיש לו אבא מבוגר ,והוא
מתגורר אצל בנו ,והוא לא כ"כ בקו הבריאות
ל"ע ,והוא מקיף את הבן פעמים רבות במשך
הלילה ,וזה גורם לבן סבל נורא שאין לו לא יום
ולא לילה ,והבן רוצה להעבירו לבית אבות ,אבל
האבא מתנגד משום שטוב לו אצל בנו ,מה החיוב
בזה מצד מצות כיבוד אב ואם.
רבינו ענה :שמכיון שמבואר בראשונים שמצות
כיבוד אב ואם יסודה ענין של הכרת הטוב על
הטובות שעשו איתנו ,א"כ המודד להנ"ל הוא מה
היה אם היה הפוך ,כלומר שבן לא לא היה בקו
הבריאות ,והיה נגרם סבל להורים וכו' ,האם הם
היו מעבירים אותו למוסד או ממשיכים בכל זאת
להחזיקו בבית ,ולפי זה החיוב גם במצוות כבוד אב
ואם.
(מתוך כתבי הגאון ר' יהודה פוליטנסקי זצ"ל)

עוד במעלת קביעות מקום לתפלה
שאלה :האם יש ענין להקפיד על קביעות מקום גם
באמירת סליחות.
תשובה :במידת האפשר .
***

שאלה :מי שלא הספיק להגיע למקומו הקבוע
לתפילתו והתפלל שמו"ע במקום אחר ,האם יש ענין
שיעמוד שם לכל הפחות בשעת חזרת הש"ץ.
תשובה :אולי .
***

במעלת תפלה בצד צדיק
שאלה :כתב בהגהות חת"ס על השו"ע (ריש סי' קב)
דיש מעלה להתפלל בצד צדיק [במה שמתקבלת
התפילה יותר] ,ונסתפקתי האם כשמגיע איזה צדיק
לביהכנ"ס באופן זמני כדאי להפסיד מעלת קביעות
מקום בתפילה כדי להתפלל בצידו.

תשובה :כרצונך .
והוסיף רבינו שליט"א לבאר הטעם בזה שאין
להעדיף כאן מעלת קביעות מקום על פני תפילה
בצד צדיק ,הגם שבגמ' (ברכות ו ,ב) איתא
דאלוקי אברהם בעזרו ,כיון שיש בזה מעלה
ובזה מעלה שתפילה בצד צדיק מתקבלת יותר.
כמ " ש בברכ " י (שם) דילפי' ליה מעלי וא " כ לא
אולמיה האי מהאי ,ומשו " ה ינהג כפי שלבו חפ ץ,
ובפ"א הוסיף רבינו שליט"א הכל לפי הענין
והצורך והצדיק.
***

באיסור תפלה בצד רשע
שאלה :האם כדאי להפסיד קביעות מקום בתפלה
כדי לא להתפלל בצד אדם רשע [שנעמד בצדו].
תשובה :אין ראוי להתפלל שם .
[כן כתב בספר חסידים (סי' תשע) 'לא יעמ' ולא ישב אצל אדם רשע,
מפני שכשעומד בתפילה אצל אדם רשע יהרהר הרהורים רעים
ושכינה מתרחקת ממנו' ,עיי"ש].

(שערי שיח)

מסכת ברכות
מ.
שאלה" :אין התינוק יודע לקרות אבא עד שיטעם טעם
דגן" .האם הכוונה טעימה כזית או כל שהוא.

תשובה :אולי אין לו שיעור.
***

שאלה :האם יש ענין ליתן לתינוק טעם דגן ,כדי שיקבל
דעת.
תשובה :אולי.
***

מג:

שאלה" :איזהו דבר שהנשמה נהנית ואין הגוף נהנה ,הוי
אומר זהו הריח" .משמע שאין הגוף נהנה מריח טוב.
וצ"ב ,דהבית יוסף (או"ח סי' רצ"ז) הביא בשם ה"ארחות
חיים" ,שיש מי שכתב שגם אדם שלא מריח יכול לברך
במוצ"ש על הריח ,שנהנה שמחזק ראשו וגופו.
תשובה :הנאה שאינה נרגשת.
***

שאלה" :ואל יהלך בקומה זקופה" .אם זוקף גבו וראשו
מוטה למטה ,האם מקרי קומה זקופה.
(אריה שאג)
תשובה :לא.

שמחת בית צדיקים
בשמחה הגדולה נישואי נכדת רבן של ישראל בת
לבנו חביבו הגאון ר' יצחק שאול עם נכד למקורבו
הרה"ג ר' משה סמוטני ,רבינו יצא לחופה ולריקודים,
ובירך ברכה אחריתא ,במהלך השמחה רבינו עיין
בקונטרס שיו"ל לרגל השמחה "ענף עץ אבות" על
השושלת המפוארה של המשפחות.
לאחמ"כ עברו לברך ולהתברך מרבינו שליט"א
בברכת מזל טוב ,מרן הגאון ר' יצחק זילברשטיין,
הגאון ר' בנימין אלישיב ,הגאון ר' שרגא שטיינמן,
הגאון ר' אביעזר פילץ ,הגאון ר' ירחמיאל אונגרישר,
הגאון ר' מרדכי אוירבך ,הגאון ר' יעקב שוב ,הגאון
ר' משה יהודה שניידר ,הגאון ר' מרדכי אדרת ,הגאון
ר' מאיר בן שלמה ,תלמידו הגאון ר' ישראל מאיר
דרוק ,הגאון ר' יחזקאל אתרוג ,הרב אורי מקלב ,הרב
יצחק פינדרוס ,הרב ישראל קלרמן ,הרב יצחק פריימן,
מר משה ליאון  ,ועוד אלפי מעמך בית ישראל.
בהזמנות זו נאחל קדם רבינו ברכת מזל טוב ,שיזכה
לראות עוד הרבה שמחות מתוך בריאות איתנה ,ויה"ר
שיוסיף ה' ימים על ימי מלך ,שנותיו כמו דור ודור.

---

לתועלת הרבים ,נשתדל להביא כאן במדור ,שו"ת מרבינו על פי סדר
הדף היומי ,כמה שו"ת על הדפים שנלמדו באותו שבוע,

 ביום רביעי שעבר התקיים במעונו של רבינו ובראשותו מעמד לחיים לרגל הוצאת הספר החדש אגרות וכתבים דרך אמונה ,רבינועיין בספר שעה ארוכה ,ובירך את המוציא לאור הרה"ג ר' יעקב חלופסקי שליט"א.
 בחמישי שעבר רבן של ישראל יצא לשמחה הגדולה שמחת חתונת נכדתו בת לבנו חביבו הגאון ר' יצחק שאול עם החתן המופלגהרב שלום מרדכי סמוטני נכד למקורבו הגאון ר' משה סמוטני ,ולהגאון ר' מיכל שטרן רב שכונת עזרת תורה בירושלים( .סיקור
נרחב בדבר העורך).
 השבוע נערך בבית רבינו ובראשותו ,פתיחת מגבית לכולל עטרת צבי שבאשדוד ,בכינוס השתתפו עוד הגאון ר' בונים שרייברגאב"ד אשדוד ,וראש הכולל הגאון ר' אברהם אלטמן.
 רבן של ישראל יצא ללויית להבחל"ח הגאון ר' נתן דוד פרידמן זצ"ל תלמיד מרנא החזון איש זיע"א, -רבן של ישראל יצא ללויית להבחל"ח הגאון ר' צבי כהן רב מערב בני ברק ,ומחבר עשרות ספרי הלכה בנושא כשרות הבית.

לרפואת הרה"ג
ר' חזקיהו יוסף בן שרה פייגא שליט"א
שנמצא במצב קשה מאד

ברכת תנחומים נשגר קדם
שלוחא דרבנן הגרח"א קאופמן שליט"א
על פטירת אמו מרת זהבה גולדא ע"ה
ויה"ר שלא ישמע עוד ושבר בגבולכם

