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 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 טז אדר תשע"זבס"ד, 

 /ע"ז732-2

 לכבוד

הרב החשוב והנעלה, מזכה הרבים, כש"ת  
 נר"ו, עובדיה גרמאכה"ר 

 לום רב,ש

 מנהג בתי הכנסיות בעיר תל אביב  בדבר 

להתפלל ערבית במוצש"ק ארבעים דקות  
לאחר השקיעה, והטעם כדי שלא יבוא  
הציבור לטעות כשמתחילים להתפלל ערבית  
יהיה מותר לעשות מלאכה, וחלק מן  
הציבור רוצים להתפלל ערבית במוצ"ש  
כמה דקות אחר צאת הכוכבים לפי הלוח  
של מוסדות אור החיים, ואתם הערתם ע"ז  

ים, שכבר המנהג  שאין זה מן הנכון להקד
קדום להתפלל ארבעים דקות אחר השקיעה, 
ואם יזלזלו בזה יש חשש לכבוד השבת, 
ועוד בזה שמקדימים לומר ברכו הרי כבר  

 .השבת ומפסידים תוספת שבתמוציאים את 

 חלק   בספר ילקוט יוסף שבת כרך אהנה 

מובא   (ג סעיף ב)מהדורת תשע"ג סי' רצרביעי 
המנהג לגבי זמן צאת השבת בכל ערי הארץ  
הוא לאחר כעשרים דקות אחר השקיעה, 
וטוב להוסיף מחול על הקודש עד כחצי  
שעה אחר השקיעה, וזמני צאת השבת 

המתפרסמים בלוחות רבים אין לה יסוד  
בהלכה, שאינם לפי שיטת הגאונים, ולא  
לפי שיטת ר"ת שסובר שזמן צאת  

ושתים דקות אחר   הכוכבים הוא כשבעים
השקיעה בשעות זמניות, ולכתחלה נכון  
מאד להחמיר לנהוג שיטת ר"ת שהם 
דעת רוב הראשונים ומרן הש"ע, ומצוה  
לפרסם דבר זה, וראה בהערה שם באורך  

נכונים הם,  בענין הזמנים שבלוחות אם 
 ובענין זמן ר"ת.

בעיקר הדין כחצי שעה אחר ע"כ 
ובזמן  אפשר לעשות מלאכה,  השקיעה

הזה יש תוספת שבת, ובפרט שאם רק 
מתפללים כחצי שעה אחר השקיעה במה 
שעונים ברכו לא מוציאים את השבת 
בזה, ורק אם עושים מלאכה בזה  
מוציאים את השבת, שהרי בגמ' ברכות  
מובא שאפשר אפי' להתפלל ערבית של  
 מוצ"ש מבעוד יום, ובודאי לא מוציאים  

 את השבת בזה.

 בברכת התורה,

 צחק יוסףי
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

מקום שנהגו להתפלל ערבית במוצ"ש מ' דקות אחר השקיעה, ורוצים 
  להקדים זאת באופן קבוע

וא בספר  ה ד  ו ח"הלימ ת  ה שב די וב ון ע :  בחז 079-916-500 להצטרפות 0 
וחה  ל  92ש
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 בסייעתא דשמיא

 בלק פרשת

 

 בתורת מרןהלימוד היומי  
 

 הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

 משלחן הראשון לציון
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 יוצא לאור בס"ד ע"י

 מפעילות הארגון:

ר   ו ד סק ה ו ן פ של מר ו  שנת ומ ו  ורת הפצת ת

ו וקללה עובדיה יוסף רבינ ל   •   ה“זצ   המפע
דיר ד" הא ו לימ ומי ה ת הי ור ן   • "מרן בת ו ירח

ורני  ף“ת ס ו ת י ץ בי וב מ  • “ק י  “ג ספר שאלת  ח לה
ם וללי וכ ת  ו יב ש ם לי סת והכנ ן  "    • מר ץ מרן ו "ער

ות  - ד ויה ה  ור ורי ת ד 2שי ת  4 ו ה   •שע ור י ת ור שיע
סים  ם •וכנ ועיי שב ות  ונ לי ת ג רי ת  בעב נגלי   • ובא

ם ול והע ץ  אר י ה רחב ם ב לי ופעי ם   סניפי

ראי    . אש :  24לתרומות בכ ות 079-9שע 4590 51 

 הפרשהפנינים על 
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

 חוברת לימוד יומי לנשים ובנות
 שליט"א יצחק יוסףמרן הראש"ל רבינו מ

-למזכרות בתמתאים 
מצוה, אירועים, חלוקה 

 לזיכוי הרבים וכדו'.
 

 *8759לפרטים: 

 

 "כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו"
ט)כ    (.ג, 

-)מאור ישראל מרן פוסק הדור זצוקללה"ה כתב

 דרושים, עמוד שטו ד"ה וזהו(:

וק:  פס ור נא"נאמר ב ואב,   עמי זכ מה יעץ בלק מלך מ
תו בלעם ד הגלגל   ומה ענה או יטים ע ר מן הש בן בעו

ות ה' דק דעת צ וש, כי כשבא – "למען  בלעם לקלל   פיר
דים   ו מה שעתי ראה וה ום,  חיל בלק לקס ראל, הת ת יש א

וא ב חט ראל ל ו שנאמר: יש חל העם  "שיטים, כמ וי
ואב ות מ ת אל בנ זנו טרג עליהם מכח  "ל , ורצה לק

תוח עליהם את מידת הדין שיוכל   די למ ו, כ רה ז עבי
 לקללם.

פש של   ת הנ רו ת מסי ראה לבלעם א והקב"ה ה
רץ  ואם לא ראל בב ת,  ייש רלו ראל שמלו אל גבעת הע ש

ר:  רא  "ונאמ ויק רים מעליכם,  ת מצ רפ תי את ח ום גלו הי
הז ד היום  וא גלגל ע ום הה ו שנאמר  "השם המק וזה  ,

ו חרבות   ו", אל אצל בלעם: "כי מראש צורים אראנ
ות   ומגבע ראל, " ושע שמל בהם את יש רים של יה ו צ

ו" רנ ו רלות נעשה  אש וב ע ר ת, שמ ו רל , היא גבעת הע
ה. שלימ ה   גבע

השיטים עד הגלגל", אמר לו בלעם   ר: "מן  זהו שנאמ ו
ת טוא לבלק: א תידים לח ה שע לי מ מזכיר  ,  בשיטיםה 

דש את שמו   דים לק תי ראה לי שע ואילו הקב"ה מ
ר זה לכפר   בגלגל דב דאי  רית מילה, וכ תם שם ב ו בעש

ואמר: "מה   ולכן המשיך  תם,  וי לקלל או רא ואין  יהם,  על
וב לא קב   ום לא זעם ה'".אק  ה אל, ומה אזע

בל          וש ת ב-)מש רכ וד  ר, עמ  (.במדב
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 ערוץ מרן
ידור חי מבית הכנסת  ש

 שעות ביממה! 24"מוסאיוף" 

079-916-5000 

 מתוך גליונות 
 פסקיו ממרן כתבי יד "קובץ בית יוסף"

 

וי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל  וב הרב בל רקע .ק 14רח ושלים.  ק ר 87 לכל ענייני העלון:י   maran.com-office@moreshet דוא"ל: *59
20 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי: 83 5סניף  46 07 :לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ. 69 9-9 16-5 0 ה  00 וח  82של

 

 (ד' תעניות)מתוך חזו"ע  דיני ומנהגי בין המצריםמ
 

 

 
 

 

 ערוץ מרן

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

079-916-5000 
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השידור 
 החי

 תפריט שלוחות
 מקוצר

 !שלוחה חדשה
שיעורים  ממרן, הקלטות מיוחדות

על פרשיות השבוע ופרקי אבות, 
שידורים מהתקשורת, מעשיות 

  ממרן, שירים על מרן, הספדים ועוד

מענה לשאלות 
 24בהלכה 

שעות, ע"י רבני 
ההלכה "קו 

 הספרדי"

75 31 

שידור 
חוזר 

מהשיעור 
 השבועי

עה עשר   .א שב שבין צום  מים  הי
עה באב,  ום תש וז, לבין צ בתמ

על שם   נקראים ימי "בין המצרים", 
וק  פס וה בין ה שיג פיה ה וד "כל ר

ז"ל ח ו  ואמר , שהם הימים  המצרים". 
וז לתשעה   עה עשר בתמ שב שבין 

ו האויבים  ב שבהם נכנס אב, 
ות בישראל,  ע פר ו  ע פר שלים, ו לירו

ום  'עד י ו את בית  ט חריב ו ה שב באב, 
והגים כמה מנהגי אבל  נ ולכן  ש.  המקד

וז עד   עשר בתמ עה  שב ער מיום  וצ
שעה באב חר ת  .א

שלא  ב. זהר בימי בין המצרים  יש לה
עית  עה רבי חלת ש חידי מת ללכת י
עה תשיעית,  וף ש עד ס ום  של הי

בס ות(,)ש ני קטב  ך הכל הם שש שע פ מ
ולט בימים ההם,  ד הש וא ש שה מרירי, 

פי דברי הגמרא  א:( ול קי יש  )פסחים 
ז   חד בתמו ותר מא זהר בזה בי לה
מים אלה   זהר בי והלאה, וכן יש לה

 . חמה לצל שלא ללכת ברחוב בין 
שלא  ו  זהר דים תלמידים י והמלמ

ות התלמידים אפילו ברצועה   להכ
של ו  זהר ורים י א יכו את קלה, וכן הה

חשש   ש  שי ני  פ ות אלו, מ ע דיהם בש יל

נה בדבר  .סכ

והגים אחר   ג. עשה נ שי מ נ וא חסידים 
ומר   ות היום בימי בין המצרים, ל חצ

של בכי  פסוקים  ו  חל", שב ון ר "תיק
ג   נה ומ ש,  חורבן בית המקד על  ער  וצ

והגים לומר "תיקון  נ ש  וי וא.  פה ה י
חצות  נה ב ות הש ות" בכל ימ חצ

עליהם  וא  ותב רכההלילה,   .ב

. ד   ד ז ע ו עשר בתמ שבעה  מיום 
נקראים בין המצרים,  ש שעה באב,  ת

ו   ול פרי חדש, א ע מלאכ נוהגים להמנ
שביל ברכת  ש, ב חד ש בגד  מללבו

שר לומר בימים   שאי אפ ו",  שהחיינ "
זמן  נו ל ע והגי ו  ו וקיימנ נ חיי שה ו  אל

וימי צרה   ות  ענ ור וא זמן פ הזה, וה
שראל. ותוכחה לע בזה ם י ר  כון להחמי ונ (

ב  בא רי  ב, מליל עשי א ב אי תשעה  וצ במ גם 
ב א א  שבתוך ימי (עד ליל י ות  שבת . וב

ותר לברך  בין המצרים מן הדין מ
ש חסידי וי ו.  חיינ והגים  שה נ ם ש

ות שבת חמיר בזה אף ב  .לה

ו בימי  .ה ע שאיר ון הבן  פדי ו  מילה א
שהחיינו, כיון  בין המצרים מברכים 

ואי אפשר   נה,  זמ וה ב שהיא מצ
חר מכן ות הברכה לא ח  .לד

 הדרכה לבחור ישיבה בלימוד ההלכה
 ה, ירושלים כז טבת תשמ"בב"@

 הבחור היקר שוקד באהלה של תורה... הי"ו. לכבוד
 רב,ברכה וישע שלום ו

נכון מאד ללמוד שלחן ערוך עם המשנה ברורה  ריני להשיב:למכתבך הבתשובה 
בכדי להבין היטב דברי השלחן ערוך כראוי. אולם אין לסמוך למעשה על כל 
פסקי ההלכה שבמשנה ברורה, כי פעמים רבות שהרב בעל המשנה ברורה הולך 
אחר פסקי הרמ"א ואחרונים רבים נגד מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו. וידוע 

ינו האחרונים הספרדים שאנו תופסים כדעת השלחן ערוך אפילו מה שכתבו רבות
נגד מאה אחרונים, וכמו שמבואר בשו"ת משפט וצדקה ביעקב, ובשו"ת חיים 
ביד. ובשו"ת רב פעלים ועוד. ולכן אחר שתלמד דברי השלחן ערוך עם המשנה 
ברורה, צא ולמד בספר כף החיים שרוב דבריו כהלכה, אליבא דמרן, זולת 

ות מועטים שאין דבריו מחוורים להלכה. וכן ראוי שתלמד בספר בן איש במקומ
 חי, כי ממנו תוצאות חיים, שרוב דבריו אמתיים ונכונים להלכה ולמעשה.

על פה אחר הפסקים, ולשננם היטב עד שיהיו שגורים בפיך, כדי לחזור בויש 
המדרש עיקר אלא שבשעת מעשה תוכל לדעת מיד איזה דרך ישכון אור. כי לא 

 .]קידושין מ:[ . וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה[ד ,אבות א] המעשה
שנים ובחכמה תעסוק בשרשי ובמקורות הדין, בבית יוסף, יותר בוכשתגדל 

 ובגדולי האחרונים, ורוב שנים יגידו חכמה.
כדי שתקנה  לבד הסדרים בתלמוד הנלמדים בישיבה, שאין לגרוע מהם,זה מוכל 

 דרך העיון הישר על ידי יגיעה בש"ס ובתוספות ובראשונים.
 ואתה צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ובעזה"י תהיה גדול בישראל.

 בברכת התורה
 עובדיה יוסף@

 ראשון לציון הרב הראשי לישראל@
 

 

 יש לך ילדים? תכניס אותם לחינוך חרדי!

חנך באחד הסמינרים לבנות בצפון הארץ, נסע עם קבוצה של תלמידות לשבות מ
כשעשו הקבוצה את בדרום הארץ, ובמשך השבת מסר הרצאות. במוצאי שבת, 

ש המחנך מאחת הבנות הגרה במגדל העמק, שאביה ימתין קדרכם חזרה לצפון, בי
עם אביה על  י' ויקח אותה משם לביתה. הבת אמרה שכבר דיברהת 'התישבמלה בצו

 .שם כך, והוא ימתין לה

כאשר הגיעו לצומת, המתינו לאבי הבת, והנה מגיעה מכונית מפוארת, מתוכה 
יוצא אדם עם קוקו, והבת יוצאת לקראתו. המחנך לא האמין למראה עיניו, הבת הזו 

לאן את  " :. שאל אותה המחנך..הייתה אחת התלמידות הטובות ביותר בסמינר
 ."זהו אבי" :תהוהבת ענ ?",יוצאת

יתכן אבא  יה :המחנך שזו לו הפעם הראשונה שהוא רואה את אבי הבת, תמה בליבו
לגודל פליאתו, שכח המחנך את  ?!כזה לתלמידה המצטיינת במצוות וביראת שמים

 עייפותו, יצא מן הרכב, ושאל את אבי הבת כיצד זכה בבת כזאת.

ום, הגיע לעירנו מרן זיע"א, בטיסה כשגרתי בדימונה שבדר 10כלפני  האב:אמר לו 
וגם אני ניגשתי   ,ישירה במסוק. אנשים רבים יצאו לקבל את פניו ולהתברך מפיו

בליבי פחדתי שמא הרב יבקש ממני לקבל על עצמי מצות תפילין, דבר  להתברך.
ש "שיקלקל את הקוקו שבראשי. והנה כשנשקתי את ידו של הרב, הרב שאלני:  האם י

, ורב ביקש ממני לשלוח את בתי לחינוך חרדי.  "יש לי בת אחת" :אמרתי לו ",לך ילדים?
 מיד הסכמתי לבקשת הרב, וזו היא הבת אשר גדלה כדי להיות אם בישראל.

ספר 'בבת עינינו' ח"א)  (.הרה"ג הרב יפת טיירי שליט"א, 

 

 העלון מוקדש לרפואת
 הי"ו ידיד דוד בן טובה טאוסר' 
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