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 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 ג סיון תשע"ובס"ד, 

לכבוד האברך החשוב והנעלה, שוקד באהלה  
 נ"י, יעקב ישראלישל תורה, ה"ה 

 אשה שערכה במשך כעשר שנים  אודות 

שבת לבנות רבות, המשתתפות בפרקי קבלת  
תהילים ודברי חיזוק, ועתה שילדיה גדלו קשה 
לה להמשיך עם זה, ועוד גם מבחינה כללית  
שהעלות לזה כשמונה מאות שקל לחודש,  

מותר להפסיק   קשה לה להחזיק את זה, האם
 פעילות זו בלי התרה.

 כיון שיש כאן זיכוי רבים גדול, ודבר זה  הנה 

רבות בהצלחה, חבל להפסיק עם נמשך שנים  
זה, ועצתי לפרסם ולבדוק אם יש מישהי אחרת  
שתהיה מוכנה לקחת פעילות זו להמשיך את  
המסורת, ואשריהם ישראל שרצים לדבר מצוה,  
ומן הסתם תהיה מי שתסכים לקחת פעילות זו,  
ובפרט שהוא כבר קיים במשך עשרות שנים, 

 מלהקים דבר חדש.    שהוא יותר קל

 מאמרי חז"ל בש"ס ובזוהר הקדוש,  ים וידוע

בשבח מזכי הרבים, ובפרט בזמן הזה, שצריך  
להוכיח ולדבר בדרכי נועם ובמתק שפתים,  
מענה רך ישיב חימה, וכבר כתב רבינו האר"י 
זצוק"ל בשער הגלגולים שמעשה קטן מאד  
בעסק התורה והמצות בדורות אלו, שקול כנגד  

ו, כי  כמה מצות גדולות שבדורות שלפנינ
בדורות האלה הסטרא אחרא גוברת מאד עד  

לאין קץ, ולכן המעט יחשב להרבה מאד,  
על דורו, ק"ו על   ואם רבינו האר"י כתב זה

 דורנו זה.

 המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו.  וכל 

  )שער אהבת ה' פרק ו(וכתב בחובת הלבבות  
שאף החסיד הגדול ביותר, שהגיע אל  

השי"ת, ואפי' אם  התכלית בתיקון נפשו ל
הגיע בשיא הצדקות שלו קרוב למלאכי  
השרת, במדותיהם הטובות ומנהגיהם  
המשובחים, והשתדלותם העצומה והזכה  
בעבודת ה' יתברך, עדיין אינו מגיע לזכיותיו 
של המזכה את הרבים, ומורה ומדריך את  
בני האדם לדרך הטובה והישרה, ומחזיר 
בתשובה את הרבים, ומישר דרכם אל 
עבודת הבורא יתברך, ומקרבם לצור 
מחצבתם, שזכיותיו נכפלות בכמה מונים, 

 זכיותיהם בכל הימים ובכל הזמנים. בעבור 

 יש להמשיך פעילות מבורכת זו, וחפץ  וע"כ 
ה' בידכם יצלח. ואם בכל אופן אחר זמן  

לא נמצא מישהו שימשיך, ובאין ברירה,  
אפשר להפסיק פעילות זו, אך נכון לעשות  

  ז התרת נדרים, ולפתוח פתח על מהע"
 שרוצים להפסיק, כדת וכדין.
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

אשה שערכה במשך שנים ארוכות קבלת שבת לנשים, ורוצה להפסיק, 
(.זגליון כ –)מתוך קובץ בית יוסף  אם צריכה התרה, ובשבח מזכי הרבים  
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 הלימוד היומי בתורת מרן 
 

 הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

 משלחן הראשון לציון
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 יוצא לאור בס"ד ע"י

 מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור  

תפעול    •   ה“זצוקללה עובדיה יוסף רבינו
  האדיר המפעל •ציונו הקדוש של מרן זיע"א 

ירחון תורני   • "מרן בתורת היומי הלימוד"
ח להשאלת ספרי מרן  “גמ  • “קובץ בית יוסף“

  -"ערוץ מרן"   • והכנסתם לישיבות וכוללים
שיעורי תורה   •שעות  24שידורי תורה ויהדות 

  • ובאנגלית  בעברית גליונות שבועיים •וכנסים 
 סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם

 079-9459051שעות:  24לתרומות בכ. אשראי   

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

-בתמתאים למזכרות 
מצוה, אירועים, חלוקה 

 לזיכוי הרבים וכדו'.
 

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

 *8759לפרטים: 

 

הבו לכם אנשים חכמים ונבונים... ואשימם "
   (.א, יג) "בראשיכם

   הסביר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה:

למנות אותם   משה רבינו ביקש אנשים חכמים ונבונים כדי
ום שכלל בידינו כי "חכם  שראשים על בני ישראל, וזאת מ

וך דבר,  עדיף מנביא", ובחכמתם יהיו יודעים להבין דבר מת
 וכך יפסקו נכון בכל שאלה וענין שישאלו בו.

והניחה   ,ובענין זה מסופר על אשה אחת שבאה לפני החכם
תרנגול לפניו שעור גופו מלא בכינים, ושאלתה בפיה האם  

 מותר לאכול את עור התרגול או לא.

וביקש החכם מתלמידיו שיביאו לו סכין, ובעזרתו חתך את  
התרנגול עד שהגיע אל עמוד השדרה שלו, ומצאו שהוא  

 שבור, ועל כן אסור התרנגול באכילה.

ותלמידיו בראותם זאת, תמהו בפניו ואמרו: הלא היא  
שאלה אם מותר לאכול את עור התרנגול אשר בו כינים  

רב להבחין שיש בעיה בעמוד השדרה של  רבות, ומנין ידע ה
 התרנגול?

והשיבם רבם ואמר כי הקב"ה הטביע טבע בתרנגולים  
ך וגמיש, כדי שיוכלו להטותו מצד לצד  שיהיה להם צואר ארו

לחטט בגופם אחר כינים ופרעושים, והנה כשראיתי שהעוף  
ינים, מיד הבנתי כי חוט השדרה שלו שבור  הזה מלא בכ

גוע, ולכן אין לו את הכח להטות את צווארו ולחטט אחר  פו
הכינים שבגופו, ומשום כן הוא מלא בכינים... וזוהי מעלת  
 החכם שמבין דבר מתוך דבר ויודע להשיב היטב לכל שואליו.

 (.עמוד שובמדבר, -)משוש תבל         

 

 אמרותיו

 א ב ג ד ה ו ז

מוקצה מחמת איסור 
מוקצה ובין השמשות.  

 מחמת חסרון כיס
  

כלי שמלאכתו 
כלי  להיתר.

שמלאכתו 
 לאיסור

   

 יב-ט טז-יג כ-יז כג. א-כא ה-ב ט-ו ג. א-א
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 ערוץ מרן
מרבנים שונים  מגוון רחב של שיעורים 

 624, בשלוחה תשעה באבבענייני 

079-916-5000 

 
 

 מתוך גליונות 
 ממרן כתבי יד "קובץ בית יוסף"

 ערוץ מרן

079-916-5000 
  9286665-079בעיקבות העומס הצפוי, אנו מפרסמים מספרים חילופיים: 

 079-5755983חיוג ישיר לשידור החי:       077-2635975וכן: 

 פסקיו

 באם חלילה לא יבוא משיח צדקנו יתקיים אי"ה 

 בערוץ מרן יום שידורים מיוחד
 , החל ממוצ"ש עד צאת הצום ברצף.בתשעה באב 

  maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  קרקע .ק 14רחוב הרב בלוי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל 
 82שלוחה  079-916-5000 :לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ. 569סניף  208346 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי:

 
 

 וסעודה מפסקת תשעה באב שחל בשבתהלכות  
 

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

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 קריאה לבני הישיבות ללמוד ב"בין הזמנים"
 ב"ה, ירושלים, ה מנחם אב תשנ"ה

סיום תקופת הלימודים בקיץ בישיבות הקדושות בארץ ישראל, הנני  פונה  לקראת 
בזה  אל ציבור בני התורה, בני ציון המסולאים בפז, השוקדים על דלתות תורתינו 

כחשכה כאורה, להמשיך ולעסוק בתורה ביתר שאת וביתר הקדושה, לילה כיום יאיר 
 עוז גם בימים הנקראים ימי "בין הזמנים".

עיקר קיום "בין הזמנים", נוסד בכוונה שינוחו התלמידים והמורים, ויחליפו  הנה
כח להמשיך לאחר מכן בלימודם, וילכו מחיל  אל חיל. אולם לצערנו הרב מלבד 

ימוד תורה, גם יש היוצאים לטיולים בחוצות שהפכו ימים אלו לימי בטלה מל
הארץ, ופעמים שהולכים לרעות בשדות זרים למקומות מפוקפקים שאין רוח 
חכמים נוחה מהם, ובפרט למקומות אשר אין גדרי הצניעות נשמרים בהם כהלכה, 
ופוגמים בנפשם ובנשמתם הטהורה, ויורדים ירידה רוחנית גדולה, עד שלדעתי היה 

קול לבטל כליל את ימי "בין הזמנים", המביאים לביטול תורה גדול, מן הראוי לש
)ובימים שבהם זכינו ללמוד בישיבות הקדושות, מעולם לא היה אצלנו כדבר הזה 

ובודאי שמצות תלמוד תורה קיימת בכל עת ובכל שעה, גם ששמו "בין הזמנים"(. 
 ם.@בימי בין הזמנים, ואין שום היתר לבטל תורה בימי בין הזמני

חובה כפולה ומכופלת מוטלת על כתפי ההורים, המצווים על חינוך בניהם לתורה, 
להשגיח ולשמור היטב על בניהם ובנותיהם, ולברר היטב להיכן יוצאים ובאים, ועם 

 מי מתחברים. וחובה זו היא אף בכל ימות השנה, ובפרט בימי בין הזמנים.@
ן הזמנים", אשר בהם יקדישו בני ומצוה רבה על כל מי שיכול לעשות "ישיבות בי

התורה היקרים מספר שעות בכל יום ויום ללימוד תורה, ובזה ימנעו לכל הפחות 
חלק מן התקלות המרובות הנגרמות מחמת ימי החופש. ובעה"י ילכו מחיל אל חיל, 

 ולתפארת. ויעלו במעלות התורה ויראת ה' טהורה לגאון 
 בברכת התורה
 עובדיה יוסף

 

 

 כל כך מוחשי, כאילו נחרב הבית בימיו

רבים לא ישכחו את שיעורו הקבוע של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה במוצאי שבת  
 כשמונה שנים לפני פטירתו.קודש פרשת פינחס, 

היה זה שיעור מופלא שהביא להתרגשות וחיזוק עצום בקרב רבבות שומעי לקחו  
 ושאר שוחרי התורה.

היה זה מחזה יוצא דופן מאין כמוהו. מרן פתח את שיעורו בהלכות חורבן בית  
המקדש, תוך כדי שהוא מתבל את דבריו בדברי חז"ל על מאורעות החורבן, ובאמצע  

פרץ בבכי מר, כשהוא מבכה על החורבן בקול חנוק מדמעות, עד כדי שמרוב בכי  משאו 
 שלא הצליח להמשיך לשאת את דבריו.  

באותו מעמד, החורבן היה נראה כל כך מוחשי, כאילו עתה חרב הבית, מחזה שלא זוכים  
לראות בכל יום. זה היה נראה כאילו עומד כאן אדם ומבכה מרה על חורבן ביתו הפרטי,  

 אילו סולק הוא וכל משפחתו מביתו הפרטי ונשאר ללא מחסה.כ

המשתתפים זכו לחזות ולנחול דרגות גבוהות של השגות באבלות וצער על גלות  
השכינה. שיעור מוסרי ומאלף ולימוד לקח לבני דורנו על הצער והאבל המתבקש לחורבן  

 בית קודשנו ותפארתנו.

 )שלהבת יוסף חי(. 

 

 :להאזין לשיעורים מוקלטיםניתן גם 
 28שלוחה מרן רבינו הגדול זלה"ה: 

 624שלוחה שיעורים מרבנים ומרצים שונים: 

 

בתשעה באב שחל בשבת   א.
ונדחה לאחר השבת, המעוברות  
והמניקות רשאות לאכול, כדין  
שלש צומות. ואף על פי כן לא 
תאכלנה להתענג במאכל ובמשתה  

 אלא כדי קיום הולד.

מותר ללמוד תורה בערב תשעה   ב.
באב אף אחר חצות היום, שלא  

בתשעה  אסרו תלמוד תורה אלא 
באב עצמו, ומשום שנאמר פקודי  
ה' ישרים משמחי לב, ותשעה באב  
אסור בשמחה, אבל בערב תשעה  
באב, בין כשחל בשבת, בין כשחל  
בחול, כל היום מותר עד בין  

 השמשות.

תשעה באב שחל בשבת, ונדחה   .ג
לאחר השבת, או שחל באחד  
בשבת, אוכלים בשר ושותים יין  
בסעודה המפסקת, ומעלה על  

לחנו כסעודת שלמה המלך  ש
בשעת מלכותו. ואינו רשאי להמנע  
מאכילת בשר ושתיית יין מפני  
האבל. וצריך להפסיק סעודתו  

 כמה דקות קודם שקיעת החמה.

ונדחה   תשעה באב שחל בשבתד. 

ליום ראשון, בעלי הברית  
מתפללים מנחה בעוד היום גדול,  
ומותרים לאכול, ואינם משלימים  

 וב שלהם הוא.תעניתם לפי שיום ט

לענין נעילת הסנדל, ראוי לבעלי   .ה
הברית להחמיר אף בתשעה באב  
דחוי, שלא לנעול נעלי עור אף  
בשעת המילה, אלא בנעלי בד או  

 .גומי וכיוצא בזה

אין לשתות שכר בסעודה  ו. 
המפסקת. ומכל מקום מי שרגיל  
בכל סעודותיו בכל ימות השנה  
לשתות שכר, לעורר תאות  

לחמם האיצטומכא  האכילה, או 
לעכל המאכל, או שהוא אדם  
חלש, מותר לו לשתות שכר כאשר  

 היתה באמנה אתו.

לשתות חלב חם או תה או קפה   ז.
בסוף הסעודה המפסקת, מותר מן  
הדין לשתות, שאין זה נחשב  
לתבשיל נוסף. וכן פשט המנהג  
בארץ ישראל ובשאר המדינות.  
ומכל מקום נראה שבעל נפש טוב  
שיחמיר לעצמו היכא דאפשר, כדי  

 להתנהג בפרישות.
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