לק"י

תוצאות חיים
יוצא לאור על ידי

התאחדות בני התורה
בנשיאות מרן הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן
 תמוז ה'תשע"ה ב'שכ"ו20 גליון

♦♦♦

בשיתוף מוסדות יד מהרי"ץ – בני ברק

דבר העורך

 הערות והארות בענינא דיומא,פסקי הלכות

òåãéëå íéøöîä ïéá éîéá åðà נמצאים

שנאמרו מפי מרן שליט"א בשיעוריו השבועיים

ìàøùé ìë íäá íéâäåð åìà íéîéá
,íéçîùîä íéøáãîå äçîùî òðîäì
äðäå .úåìéáà éðéðò åìà íéîéá íéâäåðå
úåìéáàä úùâøäå 'áìá' àåä øòöä ø÷éò
åðéîëç åøîà øáëå ,úåìâäå ïáøçä ìò
ìë" [á ,ì úéðòú] äëøáì íðåøëæ
äàåøå

äëåæ

íìùåøé

ìò

ìáàúîä

äâàãä àåä ãåñéä àìä ,"äúçîùá

נלקטו ונערכו על פי חוברות שערי יצחק
æ"é íåé ìù åø÷åáî ÷ø íéìç íéøöîä ïéá ìù úåìáàä éøãâå úéðòúä úåìç .א
åìéçúä àì ïéãò íåöä ìéçúä àìù ïîæ ìëù ïåéë ,úéðòúä ìéìî àìå ,æåîúá
åðéãå äðùä úåîé øàùì êééù ïééãò ïë éðôìù äìéìä àìéîîå ,íéøöîä ïéá éîé
.('ã 'îò á"òùú'ä úåèî úùøô) íúåîë
øúéá äìéôúá íìùåøé úà øéëæäìå øúåé øøåòúäì íéëéøö íéøöîä ïéá éîéá

äîë ìëå ,íãàá úåéäì êéøöù øòöäå

ïåâëå ,ìåëé åðéà øùàëå .êë ìò øåæçé åðåùì ìâøä êåúî ïååéë àì íàå ,äðååë

àåä ïáøçä ìò ìáàúîå øòèöî íãàù

øáãá ïðåáúéå øåäøäá úåçôä ìëì úàæ øîàé ,'ä äúà êåøá øáë íúç íà

ùéù äîë éë ,ïáøçä úà ïéè÷îå èòîî

.('â 'îò á"òùú'ä éòñî úùøô)

äæ éøä ,íãàä áìá íéé÷ àåäå øáãì øëæ

äòùú åá ìçù òåáùá øùá úìéëà

êãéàîå .åì àåä úåéçå íåé÷ åîöò

øåøáå ,ïãéãì àðéãî úøúåî áàá

÷åçéø úîøåâä àéä úòãä çñéäå äçëùä

íéøîåàä úòãë âäðîä íòè ïéàù

úîøåâå ,äãéøé øçà äãéøéå äùåã÷äî

àìù ,øùá åìëà íåçä úàôîù

úéá äðáð àìù øåã ìëå' ,õ÷ä ÷åçéøì

ìùìúùäù éàãå àìà ,[ì÷ì÷úé]

,åéîéá

ùã÷îä

àãåîìúã àðéãë âäðîä íãéá

ïáøçä úáéñ äðäå .[à ,à ,àîåé éîìùåøé]

áøçð

åìéàë

åéîéá

úòùî ãáì øåñéà äæá ïéàù

àúéàã ,åîöòá àåä êåøá ùåã÷ä ùøéô

äëìä êëéôìå .ú÷ñôîä äãåòñ

øîà äãåäé áø øîàã [à ,àô] íéøãðá

.ב

.ג

íà äæá íéøéîçî ïéà äùòîì

úà ïáéå íëçä ùéàä éî áéúëã éàî áø

úà õåøôì àìù éãë ,øùá åìùéá

íéàéáðìå íéîëçì ìàùð äæ øáã ,úàæ

éàãå êà ,íéâäðîäå úøåñîä éøãâ

åîöòá ä"á÷ä ùøéôù ãò ,åäåùøéô àìå

äìéçúëì øùá ìùáì ïéðò ïéàù

éúøåú úà íáæò ìò 'ã øîàéå áéúëã

æ"é 'îò á"òùú'ä éòñî úùøô)

ïéàù øîåì áø øîà 'åëå íäì éúúð øùà

.(êìéàå

íù ï"øäá äàøå ,äìéçú äøåúá ïéëøáî
íé÷ñåò åéä éàãåù äðåé åðéáø íùá

äòùúá ùé íàä íé÷ñåôä å÷ìçð

íéàéáðä åéä êëéôìå ,ãéîú äøåúá

íéðéðòá äøåú ãåîìú úååöî áàá

ìë äáåùç äúéä àìù àìà ,'åëå íéäîú

,úåùø ÷ø íäù åà íéøúåîä

äæá øãâäå ,äéìò êøáì éåàø äéäéù êë

äî ìò åì ùé ì÷éîä äùòîìå

áåéçå äøåúä úìòî éåàøë åùéâøä àìù

äçåðîì åúðååë íà èøôáå ,êåîñì

ìåãâ äîë ãò åøéëä àìù ,äéìò äàãåää

úùøô) ïëî øçàì ìéç øåæàì

 המשך בעמוד.äøåú ãåîìì úåëæäå øùåàä

.('å 'îò á"òùú'ä ïðçúàå

הבא

[ ]א

.ד

המשך דבר העורך

""מזקנים אתבונן

úåëæù ,áúåë øáã ÷îòä åøôñá הנצי"ב
ìàøùé íò ìò ïâî äéä äøåúä ãåîéì

ïåàâä úøéèô íåé ,áà 'å

כמהר"ר נסים רצאבי זצוק"ל – ראב"ד
רצאבה

åìâé àìùå ,óøùéå áøçéé àì ùã÷îä úéáù
äéäù éô ìò óà ,ìàøùé õøàî ìàøùé íò
úåëéôùå úåéøò éåìéâå ,äøæ äãåáò ìù ïåò

ì"öæ íéñð åðéáøá äúéäù úåîñøåôîäå úåèìåáä úåìòîä ïî
øáã ìëî åîöò úà òéðöä äá ,äàìôåîä åúåðúåðò úâøã äúéä
åãåîéì úà íéòîåùù ùéâøî ì"öæ íéñð åðéáø äéäù úòá ,øáãå
ãåîìì ÷éñôî äéä ,úéáä ìà íéàá íéøçà åéäù åà ,úéáì õåçî
ìëå ,ãîåì åäåàøé àìù éãëá ,øôñä úà øâåñ åìéôàå íø ìå÷á
éáø â"äøä åãëð úàî) .éøîâì åîöò úà øéúñäìå úåñëì éãëá äæ
.(äøù ìäà ñéøèðå÷ì äîã÷äá à"èéìù éáàöø äùî
åù÷áå íøéëä àìù ì"öæ íéñð åðéáøì íéùðà íéàá åéäùë
ìò ÷ôåñ àåäùë øîåàå ,ãçôðå ùòøð äéä ,'åãëå úåîëñä ,úåëøá
ãçôá åìàåùå ù÷áîì äðåô äéäå ,"íùì éúàèç" áàëá åéôë
,íéàúîä ùéàä àì éðà ,øîåàë ?"éìà êúåà çìù éî" äîéàáå
,úåøöôä øçà íéîòôì .äøåîâ úåðéöøá ,äæ ìëå !?ééç äîå éðà éî
êøáúîä ùàø ìò åéãé éúù úà çéðî æàå ,êøáì íéëñî äéä
.åáì ìëî úåáø úåëøá åì òéôùäå
éãéîìú éãâá ùåáìì íéëñä àì ùã÷ä õøàì åàåáá ïë åîë
,áø åäåàø÷ù äãáåòä íò íéëñî äéä áø éùå÷áå ,âåäðë ,íéîëç
äæ ìë ,èåùô íãà àåäù øîåà äéäå ,äæ ìò äçéî íéîòôìå
.ì"öæ åðéáøá úùøùåî äúéäù äåðòä úãéî ìãåâî

ìò àì ?õøàä äãáà äî ìò ìáà ,íéîã

כמהר"ר יחיא בדיחי זצוק"ל

העורך

êôù ä"á÷äù ì"æç åøîàã ,ùã÷îä úéá ïáøç ïéðòá ìåàùì ùé
äîì ïë íà ,ìàøùé úà ãáéà àìå ,íéðáàå íéöò ìò åôà ïåøç
,äîçìî úò àìá ìàøùéî úåááø äîë åâøäù ãò àìà áøçð àì
úå÷åðéúå íéîëç úâéøäì ïãàøæåáð ïäéìò øæåâ äéäù äî èøôáå
äùòð äîìå èòî ÷ø ìàøùéî åøéàùä àìù èòîëå ,ïáø úéá ìù
.ïë øáãä
íäîå ,äðéëùä ïëùî ø÷éò íä ìàøùéù éðôî ,íòèäù øùôàå
úà ììåë äéä ùã÷îäù àöîðå ,íéðáàä ìàå íéöòä ìà èùôúî
åëåúá ùé ìàøùéî ãçà ìëáù ,ìàøùéá äðéëùä úàøùä ìë
,åúâøãå åúðéçá éôë ãçà ìë ,äðéëùä úàøùäî ãçà èøô
.ìëä úà ììåë ùã÷îäå ,ùã÷îä ìà åðîî èùôúîå
íéáéåàä ïéàù éàãå ùã÷îá äéåøù äðéëùäù ïîæ ìë äðäå
åùò äî ,íùî äðéëùä ÷ìúñúù ãò ,åáéøçäì åá òâéì íéìåëé
ìàøùéî äáøä åâøä ø"äåòá ,åáéøçäì åìëåéù ïúîøòá íéòùøä
÷ìúñúù éãë ,ùã÷îá äðéëùä úàøùä èùôúî íäîù äìéçú
úåèùôúää ÷ìúñú àìéîîå ,äðéëùä úàøùä íéâåøääî
äèòîúðù éðôî ,íéðáàäå íéöòä áéøçäì åìëåé äæáå ,èòîåúå
èòî íä íé÷éãö äîë ìàøùéî åøàùðù ô"òàå ,äùåã÷ä
íâå ,ììëá ãò àìå äá ãåñéä ãò àìà åáéøçä àì íâå ,äáøäî
øàùð êë ,ìàøùéî åøàùðù åîëå ,íåéä ãò øàùð éáøòîä ìúåë
äøäîá äðáéù ø"äé ,ø"äåòá åúðéëù íöîö ìåëéáëå ,ùã÷îäî
.ïîà ,åðéîéá

הודעה חשובה
שיעורו הקבוע של מרן שליט"א לבחורי הישיבות יצ"ו
לא יתקיים בימי בין הזמנים ובזמן אלול ויחודש בס"ד
אי"ה בחודש מרחשון ה'תשע"ו ב'שכ"ז

[]ב

äðéî òîù ,éúøåú úà íáæò ìò àìà ,äæ
éáùåé ìò ïâäì ìåëé äøåúä ãåîéì úåëæù
úåøåîçä úåøéáòä ìë úåøîì ìàøùé õøà
äéä äæ äøåúá íé÷ñåò åéä íà ,äá åøáòù
ãçàå ãçà ìë ìò äáåçä .íúåà ìéöî
éîé ,åìà íéîéá èøôáå äðùä ìë êùîá
åîøâù úåáéñä úà ï÷úì "íéøöîä ïéá"
÷æçúäì åðà íéëéøöå ùã÷îä úéá ïáøçì
÷ñòáå äøåúä úãé÷ùá ãàî ìãúùäìå
ä"á÷ä ïúðù ø÷éä ìò úåððåáúäáå äøåúä
åðàøé àåä êåøá íå÷îäå .ìàøùé íòì
åðùã÷ øéò íéìùåøéå ïåéö úîçðá áåø÷á
.ø"éëà äøäîá åðúøàôúå

]ג[

האם בית המקדש השלישי ירד בנוי או שיבנוהו
מאת הרה"ג שמריהו יונה שליט"א – מו"צ בבית הוראה "פעולת צדיק"

רש"י בסוכה )דף מ"א ,ע"א( בד"ה א"נ כתב וז"ל :אבל מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים,
שנאמר )שמות ט"ו( "מקדש ה' כוננו ידיך" ,עכ"ל.
והרמב"ם בהל' מלכים )פי"א ,הל' א'( כתב וז"ל :המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה
הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וכו' ,עכ"ל.
והנה כדעת רש"י משמע מהא שאומרים בברכת המזון 'ובנה ירושלים עיר הקודש' וביותר לנוסח הספרדים שאומרים
'ותבנה ירושלים עירך' ,היינו שהבנין בידי הקב"ה ,וכן איתא במדרש תנחומא )כי תשא ,י"ג( וז"ל :אמר הקב"ה; בעולם הזה
עשיתם משכן ומקדש שהיו בחומה ,ולעתיד אני אבנה את ביהמ"ק ,עכ"ל .ומאידך כדעת הרמב"ם איתא במדרש רבה
)ויקרא ,ט' ,ו'( וז"ל :מלך המשיח שנתון בצפון יבוא ויבנה ביהמ"ק הנתון בדרום ,עכ"ל.
א"כ נמצינו למדים דמחלוקת יש גבי בית המקדש העתיד אם יבנה בידי אדם או בידי שמים.
וכתב הערוך לנר בגמ' סוכה שם; לענ"ד דוחק הוא לפרש הגמ' כן ,מדקאמר 'מהרה יבנה המקדש' ולרש"י הול"ל 'מהרה
יגלה המקדש' ,וכן מה שמתפללים בכל יום 'יה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו' יהיה תפילת שוא ,ולכן לענ"ד דודאי
ביהמ"ק לעתיד יבנה ממש בידי אדם ,ומה שנאמר "מקדש ה' כוננו ידיך" הוא ביהמ"ק רוחני שיבוא לתוך ביהמ"ק הגשמי
כנשמה בתוך הגוף .עכ"ד.
ודרכו היא מיצוע של שני השיטות וישוב המדרשים ,אך ברש"י דבריו מפורשים שכתב 'אבל מקדש העתיד שאנו מצפין
בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבוא משמים'.
ובעצם שיטתו היא כמש"כ הגר"ח מוואלוז'ין זצ"ל בספרו נפש החיים )שער א' ,פ"ד( וז"ל :ובאמת כי האיש החכם ויבן את
זאת לאמיתו .לבו יחיל בקרבו בחיל ורעדה בשומו על לבו על מעשיו אשר לא טובים ח"ו עד היכן המה מגיעים לקלקל
ולהרוס בחטא קל ח"ו הרבה יותר ממה שהחריב נבוכדנאצר וטיטוס ,כי הלא נבוכדנאצר וטיטוס לא עשו במעשיהם שום
פגם וקלקול כלל למעלה כי לא להם חלק ושורש בעולמות ]ד[
העליונים שיהו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם ,רק שבחטאינו
נתמעט ותש כביכול כח גבורה של מעלה ,את מקדש ה' טמאו כביכול המקדש העליון ,ועי"כ היה להם כח לנבודנאצר
וטיטוס להחריב המקדש של מטה המכוון נגד המקדש של מעלה כמו שאמרו רז"ל )איכה רבתי( קמחא טחינא טחינת ,הרי
כי עונותינו החריבו נוה מעלה עולמות עליונים הקדושים ,והמה החריבו רק נוה מטה ,וזהו שהתפלל דוד המלך ע"ה
)תהילים ע"ד ,ה'( "יודע כמביא למעלה בסבך עץ קרדומות" ,ביקש שיחשב לו כאילו למעלה בשמי מרומים הרס ,אבל באמת
לא נגעו שם מעשיו כלל כנ"ל ,עכ"ל.
וא"כ לפי דברי הערוך לנר ונפש החיים יבואר עוד ענין והוא בגמ' תענית )דף ל' ,ע"ב( דאמרו כל המתאבל על ירושלים זוכה
ורואה בשמחתה ,ושאינו מתאבל על ירושלים אינו רואה בשמחתה ,והקשה המבי"ט בספרו בית אלוקים )שער התפילה,
פי"ז( והלא כמה וכמה מתאבלים ולא זכו ולא ראו .וע"פ הנ"ל נ"ל דהנה ידוע כי בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל
מלמעלה לדעת רש"י ,או לדעת הרמב"ם שהנשמה של בית המקדש תרד מלמעלה לבית הגשמי ,וכיצד נבנה בית המקדש
העליון ,כתוב בספרים דזה יבנה ע"י דמעות ותפילות ומצוות של בנ"י שכל דמעה ודמעה וכל מצוה ותפילה בונה חלק נוסף
בביהמ"ק העליון ,וא"כ כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה היינו לאחר פטירתו כיון שהשלים עצמו בבכיה
ואבל על ירושלים השלים ובנה חלקו בבנין ירושלים ובזה כבר יזכה ויראה בשמחתה .יזכנו השי"ת לכך אכי"ר.
ולפ"ז יתבאר עוד ענין דאיתא בירושלמי יומא )פ"ו( כל דור שלא נבנה ביהמ"ק בימיו כאילו נחרב בימיו .וקשה אמאי ,הא
בכל דבר לזכות להקים דבר צריך זכות יותר גדולה מאשר שישאר הדבר על מכונו ,ועל דרך משל אדם שהינו בריא אין זה
אומר שאין הוא חוטא כי לקב"ה יש חשבונות משלו מדוע הוא משאירו ,אך אדם שנפל למשכב אומרין לו הבא זכות והינצל,
זאת אומרת דלהבריא אדם צריך זכות יותר גדולה מאשר להשאיר את המצב על מתכונתו ,וא"כ לכאורה הו"ה בבנין
ביהמ"ק.
ואפשר ליישב דהנה הקשה הגר"ח מוואלוז'ין זצ"ל איך שייך לתבוע מאיתנו להתאבל על חרבן ביהמ"ק והלא גזירה על
המת שישתכח מהלב ,וכ"ש עצים ואבנים .ולפי הנ"ל ניחא דבאמת אין הצער והאבילות על החרבן דאז אלא על ה'כאילו
נחרב בימיו' ע"ז מוסיפים ומצטערים ]ובזה שייך לתבוע גם מדור אחרון להצטער ולהתאבל על חרבן ביהמ"ק[.
ולפ"ז יוצא חידוש דמאי דנאמר 'כאילו נחרב בימיו' היינו שיש לך לבכות ולהצטער על החרבן בדרגה כזו שלא יהיה
כאבילות ישנה אלא כאילו נחרב בימיו .וע"ע.

]ג[

שו"ת שנשאל מרן שליט"א
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

ùãç ãâá øéæçäì íéøöîä ïéáá øúåî íàä :äìàù
?úåðçá åôéìçäìå
תשובה.àì :
?íéøöîä ïéáá ùãå÷ éøôñ úåð÷ì øúåî íàä :äìàù
תשובה.øúåî :
íéìòð åà äôéë úåð÷ì íéøöîä ïéáá øúåî íàä :äìàù
?åðééçäù åéìò íéëøáî àìù øáã ìëå
תשובה.äçîù äæá ùé éë ,àì :
úåùãç úåéöéö ìéèäì íéøöîä ïéáá øúåî íàä :äìàù
?åùáììå ïùé úéìèá
תשובה.øúåî :
åùáìì î"ò íéøöîä ïéáá ãâá úåð÷ì øúåî íàä :äìàù
?áàá äòùú éøçà
תשובה.àì :
?øåáéö úéðòúá íééðéù çöçöì øúåî íàä :äìàù
תשובהãéøåîù ïôåàá øùôà ,ãàî åì äù÷ù íãàå ,àì :
.åðåøâá íéî ñðëé àìå åùàø úà
óåèùì ìåëé íàä ,áàá äòùúá àé÷äù íãà :äìàù
?åéô úà
תשובהàìå äèî éôìë äéäé åùàøå ,èòî óåèùé :
.åðäéáâé
áàá äòùú ìù äçðîáù äëìäá áåúëù äî :äìàù
íåéä úåöç øçàì äðååëä íàä ,àñëä ìò úáùì øúåî
íéììôúîù ïîæá à÷åã åà ,äìåãâ äçðî ïîæ àåäù
?úéáøòì êåîñ àåä íà óà äçðî
תשובהùé íéìé÷îäå ,ìòåôá äçðî ïéììôúîù ïîæî :
.åëåîñéù äî ìò íäì

עיקרי הלכות פרוזבול
מתוך ספר "שנת השבע" פרק כ"ה

פרוזבול צבעוני מחולק חינם לכל דורש
באדיבות ארגון "אור ההלכה"

א .כשראה הלל הזקן שנמנעו מלמלוות לעניים ,ועוברים על מה שכתוב
בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו' התקין פרוזבול שהוא
תקנה לטובת העניים ,שימצאו מי שילוה להם ,ותקנה לעשירים שלא
יפסידו את כספם:
ב .אין הפרוזבול נכתב אלא בבית דין חשוב ,דהיינו שלושה הבקיאים בדיני
ממונות ובעניין פרוזבול ויודעים עניין שמיטה ,והמחום )דהיינו שמינו
אותם( רבים עליהם באותה העיר:
ג .לא יהיו הדיינים קרובים זה לזה ,ולכתחילה עדיף שלא יהיו גם קרובים
למלוה או ללווה:
ד .בזמנינו כאן נוהגים כדעת המקילים שאין המלוה צריך לטרוח לבוא לפני
הבית דין ,אלא יכול לומר דברים אלו בפני שני עדים שייעידו שמוסר
חובותיו לדיינים ,אעפ"י שהדיינים עצמם אינם יודעים מזה ,וגם אם הם
בעיר אחרת ,ובתנאי שהם בית דין חשוב כנז"ל:
ה .לכתחילה עדיף שלא יהיו העדים קרובים למלוה או ללווה .ומותר
לעשות פרוזבול בלילה:
ו .ראוי לשמור על הפרוזבול שלא ייאבד או יקרע לפני סוף שנת השמיטה.
אך גם אם נקרע או אבד ,מותר לגבות חובו על סמך הפרוזבול שהיה:
ז .אין צריך לעשות פרוזבול נפרד לכל הלואה ולכל לווה ,אלא פרוזבול
אחד מועיל לכולם .ואין צריך לפרט הסכומים ושמות הלווים ,וכן המנהג:
ח .יכול למנות שליח שיעשה עבורו פרוזבול .וצריך לכתוב בשטר ,שפלוני
בא בשליחותי:
ט .אם אחרי עשיית הפרוזבול רוצה להלוות עוד ,יקבע זמן הפירעון לאחר
השמיטה ,או יעשה פרוזבול נוסף אחרי ההלואה .וכן המפקיד בבנק:
י .אדם הנמצא בחו"ל ובעלי חובו בא"י ,צריך להקדים לעשות פרוזבול לפני
שקיעת החמה של ערב ר"ה בא"י ,כיון שאצל בעלי חובו כבר נשמט החוב
בשקיעת החמה:
יא .פרוזבול המאוחר ,פסול .דהיינו אם כתבו זמן מאוחר יותר ,כגון
שעשאוהו בחודש ניסן ,וכתבו שהוא בחודש תמוז .אבל המוקדם כשר:
יב .אשה נשואה ,אינה צריכה לעשות פרוזבול ,אלא א"כ יש לה ממון שאין
לבעלה רשות בו:
יג .אחראי על קופת גמ"ח השייכת לציבור ,אינו צריך לעשות פרוזבול ,כיון
שאין הלואה מקופה זו משמטת ,כי החוב נחשב כאילו נמסר לבית דין .אבל
מי שייחד כסף שלו להלואות ,צריך לעשות פרוזבול:
יד .אין פרוזבול מועיל ,אלא אם יש ללווה קרקע ,גם אם אינה שלו ממש
אלא מושכרת או מושאלת .ודי בקרקע כל שהוא ,ואפילו אם אין לו אלא
עציץ נקוב .ואפילו אין ללווה כלום ,אלא שיש לערב או שיש למי שהוא
חייב ללווה זה ,גם כן מועיל .ואם גם לאלו אין להם כלל ,ולמלוה יש קרקע
כל שהוא ,יכול לזכותה ללווה ,אפילו על ידי אחר ואפילו שלא בפניו,
ומועיל לפרוזבול:

]ד[

