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  : ומהותוקונטרסתוכן ה

íåé  ìëá  êåøò  ïçìåù  ãåîéì  áåéç, מעלת  הלימוד  בשולחן  
 ,על  למוד  השולחן  ערוך  בקביעות"  בעל  שם  טוב"דעת  ה,  ערוך

, זכה  למלאך  שנגלה  אליו,  "בית  יוסף"שורש  נשמתו  של  מרן  ה
מדוע ,  מדברי  המלאך,  מגדולתו,  "בית  יוסף"ענוותנותו  של  ה

שולחן "מדוע  נקרא  שם  הספר  ?,  "בית  יוסף"נקרא  השם  
  .מעשה נורא". בית יוסף"א על ה"דעת הרמ?, "ערוך

îøä"à  ,-והאיש ,  ממשה  עד  משה  לא  קם  כמשה,    מגדלותו
ראוי  לסמוך ,  א"ה  הקדוש  על  הרמ"דברי  השל,  מאודמשה  גדול  

  .א"על פסקי הרמ
, וכבושם  הזה  עדיין  לא  נראה,    הזה  יוצא  לאור  לראשונהקונטרס ה

ומעט  מן  האור  ידחה  הרבה  מן  החושך  אשר  יכסה ,  מאיר  עינים
ויביא ,  ת  יעורר  את  לבות  בני  ישראל  מתרדמתם"ובעזהי,  ארץ

ובוודאי ,  בה  ההזנחהיען  כי  רבתה  ,  תועלת  רבה  לעם  ישראל
  לבו  יתעורר  להתחזק  ולהתאמץ  ביתר  שאת קונטרסשהמעיין  ב
לימוד  השולחן  ערוך  בכל הזולת  לעצמו  ואת  לעורר  את  ,  וביתר  עז

  .יפעל בכל כוחו ואונו לזכות את הרביםו, יום
  יצא לאור על ידי מפעל עולמי

  ללימוד שולחן ערוך אורח חיים היומי
 ק" לפה"ברוקלין נוא יארק שנת תשס
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  ספר
  א"מרן הבית יוסף והרמ

  'פרק א
  חיוב לימוד שולחן ערוך בכל יום

ראיתי  אני  בלבי  כי  טוב  ללקט  שושני  ספירי "  )1
אמריו  בדרך  קצרה  בלשון  צח  וכולל  יפה  ונעים 

-תמימה  בפי  כל  איש  בישרא'  תורת  ה'  למען  תהי
לא ,  למיד  חכם  דבר  הלכהכי  כאשר  ישאלו  לת,  ל

כשם ,  יגמגם  בה  אלא  יאמר  לחכמה  אחותי  את
ברור  לו  כל '  כך  יהי,  שברור  לו  שאחותו  אסורה  לו

דין  שישאלו  עליו  הלכה  למעשה  בהיות  ושגור 
תל  שהכל ,  בפיו  הספר  הזה  הבנוי  לתלפיות

ללמוד  בו  בכל ,  פונים  בו  לחלקו  לשלשים  חלקים
 ,  תלמודוונמצא  בכל  חודש  הוא  חוזר,  יום  חלקו

', אשרי  מי  שבא  לכאן  ותלמודו  בידו':  ויאמר  עליו
  ".זאת ועוד

  מעלת הלימוד בשולחן ערוך
התלמידים  הקטנים  יהגו  בו :  מדברי  המחבר  )2

תמיד  וישננו  לשונם  על  פה  ותהיה  גירסא 
דינקותא  מסודרה  בפיהם  מקטנותם  הלכה 

והמשכילים ,  וגם  יזקינו  לא  יסורו  ממנו,  למעשה
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ע  בהניח  להם  מעצבם  ויגע יזהירו  כזוהר  הרקי
כפם  וישעשעו  נפשם  בהגותם  בספר  זה  אשר 
כולו  מחמדים  הלכות  פסוקות  באין  אומר  ואין 

ומובטח  אני  בחסד  עליון  כי  על  ידי ...  דברים
הקטנים  עם ',  ספר  זה  תמלא  הארץ  דעה  את  ה

חכם  חרשים  עם ,  תלמיד  עם  מבין,  הגדולים
יעזרני  על '  ובכן  אפרוש  כפי  אל  ה,  נבון  לחש

דבר  כבוד  שמו  להיות  ממצדיקי  הרבים  ויזכני 
הקל  להחל  ולגמור  להיות  מסודר  כהלכתו 

והנני  מתחיל ,  וטוב  ויפה,  מתוקן  ומקובל
  ."אמן, יהיה בעזרי' וה, לעשות כאשר יעצתי

  דעת הבעל שם טוב
  על למוד השולחן ערוך בקביעות

שלמוד  השולחן  ערוך  רק "  כתר  שם  טוב"מובא  ב (3
י  שירכוש  ידיעה א  הוא  כד"המחבר  עם  רמ

ואז  יצטרך ,  נרחבת  בכל  חלקי  השולחן  ערוך
האדם  לדעת  הלכה  מסוימת  יידע  היכן  לחפש 

יתעמק  בכל  נושאי  הכלים  והפוסקים ,  זאת
הדנים  בהלכה  זו  ויוכל  לברר  היטיב  הלכה 

 .למעשה
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  'פרק ב
  מרן הבית יוסף

  שורש נשמתו של מרן הבית יוסף
) ת  יוסףמרן  הבי(ל  שהיה  "ו  זצ"כתב  מהרח"  )1

והוא  בכנף  אדם ,  ר  אילעי"משורש  רבי  יהודה  ב
, והוא  מבחינת  אצילות,  הראשון  השמאלית
א "שהוא  משורש  רשב,  ובמקום  אחר  כתב

ה  והרב  המגיד  וכמה  תנאים  ואמוראים "והרא
  ).שם הגדולים". (וגאונים

  זכה למלאך שנגלה אליו
וזכה  למגיד  המלאך  הדובר  בו  כמפורש  בספר "  )2

ש  בן "אמר  הרב  החסיד  מהרובמ,  מגיד  מישרים
והביאו ,  אלקביץ  במעשה  אור  לחג  השבועות

  ).שם הגדולים. (הרב שני לוחות הברית

  ענוותנותו של הבית יוסף
חכמים  היו  בדורו  של  רבי  יוסף  קארו  שנקראו '  ג  )3

וכל  אחד  משלושתם  היה  ראוי ,  "יוסף"בשם  
לחבר  ספר  שיקבץ  את  כל  הדינים  ויגלה 

א  דהלכתא שרשיהם  ויסיק  שמעתתא  אליב
. רבי  יוסף    טאיטאצק:  והם,  "בית  יוסף"דוגמת  ה
אבל  אם  כי  כל  אחד  מהם ,  לב  ורבינו'  רבי  יוסף  ן

הסכימו  מן  השמים ,  ראוי  למלאכה  זו'  הי
, שתיעשה  על  ידי  רבינו  מפני  ענוותנותו  היתירה
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ע  שכוונתו  אך  ורק  לשם "א  זי"ועל  ידי  מרן  הרמ
  ).א"בשם החיד. (שמים

  מגדולתו
בארץ  הצבי  וארץ :  "ח  נכתב"נאבתשובות  מהר  )4

מצרים  ערי  דמשק  וארם  צובא  וערי  פרס  וגלילות 
  ".טורקיה וערי המערב קבלו עליהם הוראת מרן

  מדברי המלאך
מצליח '  ה,  וכל  אשר  עשית  והורית  עד  היום"  )5

כי '  חי  ה,  וכן  מסכימים  במתיבתא  דרקיע,  בידך
הלכה ,  הלכה  למשה  מסיני,  הפסק  אמת  ויציב
כן  כל  מה  שתעשה  לתורה  מכאן כוונתך  ומטעמך  ו

והלאה  הקדוש  ברוך  הוא  יצליח  ויסכים  על  ידך 
  ".ניכרים דברי אמת

  ?"בית יוסף"מדוע נקרא השם 
, אמר  המגיד  למרן  בעל  המחבר  שולחן  ערוך  )6

זהו "  כי  –  "בית  יוסף"שמצוה  לקרוא  את  שמו  
  ".ביתך בעולם הזה ובעולם הבא

  ?"שולחן ערוך"מדוע נקרא שם הספר 
כי  בו  ימצא "  שולחן  ערוך"ספר  זה  וקראתי  "  )7

ההוגה  כל  מיני  מטעמים  ערוכים  בכל  ושמורים 
  .  כשולחן ערוך–" סדורים וברורים
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  א על הבית יוסף"דעת הרמ
באתי  להשיב  מפני :  "א  באחת  מתשובותיו"כתב  הרמ)  8

ו "הכבוד  לדברי  הגאון  הגדול  מורנו  ורבינו  יוסף  קארו  יצ
ומה  אוסיף  בשבחו ,  אשר  מימיו  אנו  שותים  ומקנקנו  וכדו

את  מגנה '  מאחר  דכל  מה  דאת  משבח  לי,  לכבודו
על  העתיד  להאריך  ימי  מורנו '  במעשה  ידו  אתפלל  אל  ה

ורבנו  נשיא  אלוקים  בתוכינו  חלילה  להרמות  דבר  מכבוד 
, ח"מ'  סי".  (וכל  החולק  עליו  כחולק  על  השכינהתורתו  

  ).'א, ז"דף מ, ג"ווארשא תרמ

  מעשה נורא
גזר  הרב  הגדול ,  "בית  יוסף"ור  הספר  כאשר  יצא  לא)  9

שלא  ילמדו  בו  תלמידיו  מפני  שממעט ,  ל  גזירה"מהריב
תלמידיו  היו  לומדים ,  סדר  לימודו'  וכך  הי.  הבקיאות

אומר  להם  מקור  נפתח '  והוא  הי,  לפניו  ספר  הטורים
ל  שום "לא  אירע  שנעלם  מהרב  מהריב,  ס"לכל  דין  מהש

הגזירה  קרה אך  אחר  שגזר  ,  מקור  דין  ברוב  בקיאותו
שלמדו  דין  והרב  לא  מצא  ידיו  ורגליו  בבית ,  יום  אחד
טרח ,  כל  בקיאותו  נסתלקה  ממנו  כלא  היתה,  המדרש

הודה  הרב .  פשפש  ולא  מצא,  וחפש  חפוש  אחר  חפוש
" בית  יוסף"נראה  שמן  השמים  רוצים  שספר  :  ל"מהריב

" בית  יוסף"הלכו  וחפשו  ב,  לכו  חזו,  יתפשט  בעולם
. הלך  והתיר  להם  הגזירה,  ס"  בשומצאו  איה  מקור  הדין

אך  נסתרה ,  מפני  שראה  שהסוגיה  היתה  ידועה  לו



 ז    א"מרן הבית יוסף והרמ    

" בית  יוסף"והסיק  כי  מן  השמים  זכו  לו  למרן  ה,  מבינתו
  .שיתפשט ספרו בכל העולם כולו

  'פרק ג
  מגדלותו א"הרמ

: ר  שמואל  יהודה  קאצינעלבוגען"הספידו  הגמ  )1
גדול  הדור  שלא  הניח  כמותו  בכל "

  ".הםהגלילות ה

  ממשה עד משה לא קם כמשה
ה  נר  המערבי  הגאון "ה:  "נחרת  על  מצבתו  )2

ל  ביום -משה  רועה  אבן  ישרא'  מ,  הגדול  בדורו
משה  היה  רועה  צאן ,  ל-ל  לספר  בני  ישרא"ג

, עשה  ומשפטיו  לישראל'  צדקת  ד,  ישראל
ל -גלה  כבוד  מישרא,  הרביץ  תורה  לישראל

, ל-העמיד  תלמידים  לרבבות  אלפי  ישרא
, ל-ד  משה  לא  קם  כמשה  בישראוממשה  וע

וזאת  תורת  החטאת  ותורת  העולה  אשר  שם 
  ".ק"ב לפ"משה לפני בני ישראל שנת של

  והאיש משה גדול מאוד
והאיש  משה :  "ל  אמר  עליו"הגאון  המהרש  )3

אהובי  שארי  האלוף  יניק  וחכימא ,  גדול  מאוד
  ".דדרא כי מי גדול ממר שהלכה למשה מסיני
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  א"ה הקדוש על הרמ"דברי השל
ש "הגאון  מהר:  "ה  הקדוש"כותב  בעל  השל  )4

ל  וכבר  יצא "ם  איסרלן  ז"ל  והגאון  מהר"לוריא  ז
לילך  אחריו ,  ל"א  ז"טבעו  של  הגאון  מהרמ

, ולפסוק  כמותו  ובודאי  מן  השמים  זכה  לזה
כמו  שנפסק  הלכתא  כבית  הלל  אף  על  גב 

  ".דבית שמאי הוי חריפי

  א"ראוי לסמוך על פסקי הרמ
א "תלמיד  הרמ  (ל  הורוויץ"רבי  אברהם  סג (5

אם  יש  מחלוקת  בין :  "כותב)  ה"אביו  של  השל
ואנחנו  בני ,  הגאונים  בעלי  השולחן  ערוך

ר  משה "כמוהר'  אשכנז  נוהגים  כמו  מו
אחרון '  כי  זה  האיש  משה  הי,  ל"איסרליש  זצ
וראה  וקרא  ושנה  דברי  ראשונים ,  לאחרונים
וידע  דעת  כולם ,  חדשים  וגם  ישנים,  ואחרונים

, דבר  ממנו  לא  נעלם,  מקטנם  ועד  גדולם
והסכים  אל  האמת  וכפי  המנהג  שנהגו 

על  כן  ראוי  לסמוך  עליו  אפילו .  המדינות  אלו
 ".שלא בשעת הדחק

    

 


