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פרשת שלח לך

כו סיון ה'תשע"ח | גיליון מס' 225

הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

שאלות שנשאל מרן הראשון לציון
רבינו יצחק יוסף שליט"א
והתשובות שהשיב

משלחן הראשון לציון

יציאה לחו"ל לשם תפלה בקברות הצדיקים
בס"ד ,יא אדר תשע"ז

לכבוד
היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,כש"ת ה"ה משה לוי נ"י
שלום רב,
לשאלתו אם מותר לצאת לחו"ל להתפלל על קברות צדיקים.
כתב הרמב"ם (בפ"ה מהל' מלכים ה"ט) אסור לצאת מארץ ישראל
לחוץ לארץ לעולם ,אלא ללמוד תורה ולישא אשה ,או להציל
מן הגויים ולחזור לארץ ,וכן יוצא הוא לסחורה ,אבל לשכון
בחו"ל אסור אא"כ חזק הרעב בארץ ,ואעפ"כ אין זה ממדת
חסידות וכו' .ואסור לצאת מארץ ישראל לחו"ל לטייל אפילו
ע"מ לחזור לא"י.
ולצאת לחו"ל להשתטח על קברות הצדיקים ,כתב המהרי"ל
(סוף הל' תענית עמ' ער) שנוהגים להשתטח בבה"ק מקום מנוחת
הצדיקים והוא מקום קדוש וטהור .ובשו"ת שדה הארץ ח"ג
(חאה"ע סי' יא) כתב ,שאע"פ שלא נמצא כתוב בשום א'
מהמחברים אם יש מצוה להשתטח על קברי הצדיקים ,מ"מ
אפשר שיש בזה מצוה ,וזכות הצדיקים יגינו עלינו שימלאו
משאלותינו לטובה ,כמו שמצינו בכלב .וכבר העיד האר"י ז"ל
כי בהשתטח האדם על קבר הצדיק ,ובפרט אם יודע לעשות
ייחוד השייך לאותו צדיק ,תהיה נשמת אותו צדיק לעזר ולסיוע
גדול לאותו אדם.
על כן אם רוצים לצאת לפולין ,יקפידו להשתטח גם על קברות
הצדיקים הטמונים שם ויציאתם תיחשב צורך מצוה.
והנה בגמ' עבודה זרה (יג ).מבואר ,שאין לצאת לחו"ל אא"כ לישא
אשה פרנסה ולימוד תורה .ובגמרא כתובות קי :אמרו ,כל היוצא
מארץ ישראל לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה ,שנאמר בדוד:
כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' ,לאמר לך עבוד אלהים אחרים.
וכי מי אמר לו לדוד לעבוד עבודה זרה ,אלא מכאן שכל היוצא
מארץ ישראל לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה .וכן הוא
בתוספתא (פ"ה דע"ז) ולמדו כן ממ"ש יעקב :ושבתי בשלום אל בית

אבי ,והיה ה' לי לאלוקים .וכל הדר בחוץ לארץ דומה כאילו
אין לו אלוה .וכן פסק הרמב"ם (בפ"ה מהל' מלכים).
וע' בשו"ת שבט הלוי (ח"ה סימן קעג) ,שדייק מדברי הרמב"ם
(פ"ה ממלכים ה"ט) דעיקר האיסור הוא דוקא בדירת חו"ל,
וכלשון הגמ' כתובות (קי ):כל הדר בחו"ל ,וזה לא התירו אלא
אם חזק הרעב בא"י ,אבל לצאת ולחזור והוא שוכן בקביעות
באר"י ,התירו במקום צורך אפילו לצורך סחורה ,ורק שלא
לצורך כלל לא התירו אפילו עראי .ולכאורה הרי למדו דין זה
מדוד המלך ,והרי דוד חזר ,אלא שדוד חשב שישאר שם ,ולכן
נקרא כעע"ז אף על פי שהי' רק לזמן .ועכ"פ בטיול בעלמא,
ע"פ סברא זו לא נקרא צורך ,ומ"מ אם הולכים לזמן מועט
מאד לראות פלאי הטבע של יוצר בראשית ב"ה ,יש מקום
לצדד להקל .וע' בספר לקט יושר שהעיד על רבו רבינו ישראל
איסרלן ,בעל תרומת הדשן ,שהלך בשבת כברת ארץ לראות זוג
אריות שהובאו לעירו ושער מקומו .וסיפר מרן החיד"א בספר
מדבר קדמות (מערכת ב אות כב) שבהיותו בלונדון ביקר בגן
החיות ,וראה שם חיות שונות ומשונות ונשר יפה מאוד בן מאה
שנה .ובספרו מעגל טוב השלם הרחיב יותר הדיבור בענין זה.
ואמנם כ"ז בהסתכלות בלבד במעשה ידיו של הבורא יתברך,
אבל חלילה ללכת למקומות שמשתעשעים במעשה אכזריות על
בעלי חיים ,כמו מלחמת שוורים ,הגורמים להטביע באדם מדה
רעה ומושחתת של אכזריות ,ומשחית נפשו הוא יעשנה.
ועכ"פ המיקל לצאת לחו"ל גם בנסיעה לראות פלאי הטבע ,או
בכדי לפוש לצורך מנוחה ,בכדי שאח"כ יוכל לחזור וללמוד
יותר טוב ,יש לו על מה לסמוך .ואם נוסע לצורך כיבוד אב או
כדי לראותם ולשמחם כשיראו אותו ואת המשפחה ,בודאי שיש
להתיר.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

אמרותיו

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א
"למען תזכרו" (טו ,מ).
בגמרא (ברכות ח ).מובא:
"על זאת יתפלל כל חסיד אליך
לעת מצוא" ,רבי נתן אומר" :לעת
מצוא" – זו תורה ,שנאמר" :כי מוצאי
מצא חיים".
הקשה הרי"ף בעין יעקב ,כי מה
תפלה יתפלל ,אם שתהיה התורה
קנויה לו ,והלא זה תלוי ביגיעתו ,שהרי
נאמר "יגעתי ולא מצאתי – אל
תאמן" ,ונראה שהכוונה היא שיתפלל
שתהיה לו התורה סם חיים.

וכתב
זצוקללה"ה

מרן

פוסק

הדור

(מאור ישראל ,ברכות ח .ד"ה

רבי נתן):

ובאמת לא קשה מידי ,דהא מסיים
במגילה (ו ,):הני מילי לחדודי ,אבל
לאוקמי גרסא (שלא תשתכח ממנו) –
סייעתא מן שמיא הוא .ופירש רש"י,
שיש יגע ואינו מוצא ,ואם כן בוודאי
שיש צורך בתפלה מה' יתברך החונן
לאדם דעת שיתן לו זיכרון ,וידע בעל
פה כל מה שלמד לאורך ימים...
ועיין בנדה (ע ):שמובא שם :מה יעשה
האדם ויחכם? אמר לו" :ירבה בישיבה
וימעט בסחורה" .אמרו ,הרבה עשו כן
ולא הועיל להם ,אלא יבקש רחמים
ממי שהחכמה שלו ,שנאמר "כי ה' יתן
חכמה מפיו דעת ותבונה".
(משוש תבל-במדבר ,עמוד קנב).

הלימוד היומי בתורת מרן

חוברת לימוד יומי לנשים ובנות

הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ב  להצטרפות079-916-5000 :

ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א
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לפרטים*8759 :

כתבי יד ממרן

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

מהלכות קריאת והעלייה התורה (מתוך חזו"ע שבת ב)

מכתב חיזוק לשר הביטחון על מניעת חילולי שבת

א .קטן שהגיע לעונת הפעוטות עולה
לתורה במקום הצורך אף למנין
שלשה ,וכל שכן מי שעודנו פחות
מגיל בר מצוה ,וחסרים לו ימים
אחדים להשלים יג שנה ויום אחד,
וחינכו אותו במצות הנחת תפלין,
והוריו באים עמו לבית הכנסת בקול
רינה ותודה ,רשאים לכתחלה
להעלותו בשני ובחמישי ועולה למנין
שלשה ,ביום שמחת לבו.
ב .קטן שהוא פחות מגיל בר מצוה,
לכתחלה לא יהיה שליח צבור לקרות
כל הפרשה בספר תורה להוציא
הרבים ידי חובתם ,ומ"מ בזמן שאין
שם איש הבקי לקרות בספר תורה
את הפרשה בטעמיה כדת ,יכול
הקטן לקרוא כל הפרשה בס"ת.
ג .העולה לספר תורה חייב לקרוא
בפיו בלחש עם השליח צבור ,ואינו
יכול לצאת ידי חובה בשמיעה בלבד
מטעם שומע כעונה ,שבקריאת ספר
תורה יש דין מיוחד לקרוא בעצמו.
ואם אינו עושה כן יש לחשוש
שברכותיו הן ברכות לבטלה.
ד .אדם שהוא עם הארץ ואינו יודע
לקרות בלחש עם החזן שקורא
בתורה ,שאיננו מכיר צורת האותיות,

ב"ה ,ירושלים יב שבט תשל"ד

לכבוד מר משה דיין  -שר הבטחון
תל אביב
מר דיין היקר,
שמחתי מאוד לקבל אתמול את מכתבך בו הודעתני כי העברת את
מברקי לטיפולו של הרמטכ"ל .יישר כוחך!
בינתיים הודיעוני הרב הראשי לצה"ל וסגניו כי אמנם בשבת
שעברה לא היו חילולי שבת בנסיגת כוחות צה"ל ,והנני משוכנע כי
בכך נגרמה קורת רוח מרובה ועידוד רב לכל חיילי צה"ל ,ומה'
תשא ברכה.
הנני סמוך ובטוח שההוראות תשארנה בתוקפן.
קבל נא א ת מלא הערכתי ותודתי מעומק הלב וברכותי הנאמנות
שבכל אשר תפנה תשכיל ותצליח.
בידידות רבה ובהוקרה
בכבוד רב,
עובדיה יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
שיעורי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
ומרן רבינו יצחק יוסף שליט"א
ברצף 24 ,שעות ביממה!

ערוץ מרן

079-916-5000
www.moreshet-maran.com

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

מכשיר ההקלטה שהתפוצץ

אז ראו הכל כי מן השמים עושים חפצו ורצונו של צדיק הדור…

חזנות נכונה

באחד הימים רצה מרן זיע"א לומר בשיעורו דברים שלא רצה שישמעו לאוזני אנשים
מחוץ למסגרת המצומצמת של שומעי לקחו ,ועל כן ציוה אותם שיכבו את מכשירי
ההקלטה ,וציוה עליהם שלא יקליטו את דבריו.
אולם בחור אחד ניסה להערים ,והסתיר את מכשיר ההקלטה כשהוא פועל בתוך כיס
חליפתו ,מרן התחיל להשמיע את דבריו ,והנה לפתע נשמע פיצוץ מתוך הכיס של
אותו בחור .לתדהמת הבחור והנוכחים ,מכשיר ההקלטה שהוסתר בכיסו התנפץ
לרסיסים קטנים ,ופני הבחור חפו.

ערוץ מרן
תפריט שלוחות
מקוצר

אין להעלותו לספר תורה ,שמאחר
שאינו יודע לקרות ,איך יברך ברכות
התורה .ואם העלוהו לספר תורה אינו
עולה למנין שבעה.
ה .העולה לתורה צריך לעמוד על
רגליו בשעת קריאת התורה ,ואפילו
לסמוך עצמו לכותל או לעמוד אסור,
אלא אם כן הוא זקן וחלש( .מרן בש"ע
סי' קמא ס"א) .אבל הקהל יושבים
במקומם ואינם צריכים לעמוד (מרן
בש"ע ס"ס קמז) .ופסק רבינו הגדול
הרמב"ם בתשובה" ,שהנוהגים
לעמוד על רגליהם כשהשליח צבור
קורא עשרת הדברות ,לא יפה הם
עושים ,וראוי למונעם מזה ,מפני
שמגיע מזה הפסד אמונתינו ,שיבאו
לחשוב ולהאמין שיש יתרון לעשרת
הדברות על שאר מצות התורה ,והרי
אפילו האומר כל התורה מן השמים,
חוץ מפסוק אחד שמשה רבינו מפי
עצמו אמרו ,אין לו חלק לעולם הבא.
לפיכך ראוי לסתום כל פתח המביא
למחשבה רעה זו .ויש לבטל מנהג
העומדים בשעת קריאת עשרת
הדברות" .לפיכך יש להסביר לעם
בדרכי נועם שלא נכון לעשות כן,
ולמנוע המנהג הזה ,בלי מחלוקת.
ומיהו הנמצא במקום שעומדים

סיפר החזן הדגול רבי משה חבושה הי"ו:
בעניין החזנות אצל מרן מאור ישראל זיע"א ישנו דבר מעניין מאד ,מצד אחד ,בעת
התפלה מרן היה מרוכז מאד בתפילה ,ברמ"ח אבריו ובשס"ה גידיו .אבל מאידך ,אי
אפשר "לזייף" בשום קטע מקטעי התפלה .ואם תחשוב בלבך שמרן לא האזין לך ולשם
ליבו לכך ,הרי שתבדה ,כי בסוף התפלה תקבל על כך הערה ממנו.
ואף אני ,פעמים רבות חשבתי לעצמי לתומי שמרן אינו שם לב כל כך לניגון היוצא מפי
בהיותי חזן לפניו… אך כשישבתי בסעודה עמו לאחר התפלה ,היה מעיר לי על כך
בחביבות…".
(משוש תבל).
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