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משלחן הראשון לציון

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

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

דרך הלימוד ,הוצאת ציציות לאברכים ובני ישיבה
[מתוך קובץ בית יוסף  -גליון לט ,תשרי תשע"ח]

בס"ד ,כג אלול תשע"ז/1789-2 ,ע"ז

לכבוד האברך היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה,
כש"ת ה"ה ר' שמעון אלמקייס נ"י
שלום רב,
שמחתי לקרוא במכתבך שהנך לומד בשו"ת
יביע אומר באופן קבוע ,וברכתי אליך שתזכה לגדול
בתורה ,כי אכן מי שהוא בקי בספרים נפלאים אלו,
שהם נכס יקר מאד ,הוא ריוח שלו ,ואם חכמת חכמת
לך ,שדבריו הם תורת אמת ,ומקיפים את כל חלקי
התורה הקדושה.
ותדע ,שסוד ההצלחה לכל בן תורה היא השאיפה
לדעת את התורה ,השאיפה להבין את התורה במגוון
רחב של נושאים ,ללמוד סוגיות בעיון עם הראשונים,
ובסדר א' תשקיע הרבה בלימוד העיון ,ואחר לימוד
הגפ"ת במתינות והבנה ,תעיין בדברי הרא"ש והרי"ף
והר"ן ,תראה ריטב"א רשב"א והמאירי ,רמב"ם
[כמצויין בעין משפט בגמ'] ,ונושאי כליו ,ש"ע ונ"כ,
תעיין בספרי הלמדנות של ראשי הישיבות ,תקדיש כל
יום איזה זמן לעיון .ואל תזניח את לימוד הפני יהושע
הרש"ש ומהר"ץ חיות.
אברך בסדר ב' צריך להקדיש את זמנו ללמוד
ההלכה בלימוד הב"י על הסדר ,לפתוח כל גמ' שמזכיר
הב"י ,ואחר הב"י לעיין בש"ע מג"א משנ"ב וילקו"י.
ותקדיש זמן ללימוד רב פעלים ,חתם סופר ,יחו"ד,
יבי"א ,חזו"ע ,ילקו"י ,ועדיף בחברותא רציני שרוצה
לבלוע תורה.
ולשאלתו שהוא אברך צעיר ,ולומד בעיר נתניה,
שבעלי תשובה רבים בעיר ,אך מאידך עדיין ישנה

פריצות ברחובות ,ושואל אם מותר לו ללכת עם
ציציות בחוץ כי זה נותן לו חיזוק לעמוד במכשולים
רבים .ראה מה שנתבאר בזה בשו"ת הראשון לציון
ח"ב (או"ח סימן א) .והעיקר הוא דאברכים מעדות
המזרח ,לא ישנו ממנהג אבותיהם ורבותיהם
הקדמונים להוציא את הציציות החוצה ,אלא יהיו
מתחת לבגדיהם .וכן דעת מורנו הגאון רבי עזרא
עטייה זצ"ל ,ואמר שבן ספרד שמוציא את ציציותיו
נחשב כעין מוציא לעז על הראשונים.
אך בני ישיבות צעירים מעדות המזרח הרוצים
להוציא את הציציות מחוץ לבגדיהם ,וחשים בזה
חיזוק ביראת שמים במקום מגוריהם ,בכך שהם
מתבדלים משכניהם שאינם הולכים בדרך התורה
והמצוות ,ומשייכים את עצמם למחנה בני התורה,
רשאים לעשות כן ,אך כאשר יינשאו ויתחזקו בתורה
ויראת שמים ,יחזרו מיד למנהג רבותינו הספרדים,
שלא היו מוציאים את הציציות מחוץ לבגדיהם.
וכן המתחזקים בשמירת התורה והמצוות ,הרוצים
להוציא את הציציות מחוץ לבגדיהם כדי להיבדל
מהסביבה החילונית בה הם נמצאים ,רשאים לעשות
כן .אך אינם חייבים ורק רשאים לעשות כן כשיש
צורך .אבל אחר שיתחזקו בתורה ובמצוות ,או אחר
שיעברו להתגורר בסביבה של אנשים יראי שמים,
יחזרו למנהג רבותינו הספרדים ויכניסו את הציציות
מתחת לבגדיהם.
בברכת התורה,
יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

הלימוד היומי בתורת מרן
הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ד  להצטרפות079-916-5000 :
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אמרותיו

"ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות
עור וילבישם" (ג ,כא).
כתב מרן מופת הדור זצוקללה"ה (מאור
ישראל דרושים עמוד רד ,ד"ה איתא):
מובא (בסוטה יד" ).אחרי השם תלכו"  -הלך אחר
מידותיו ,הקב"ה הלביש ערומים ,שנאמר" :ויעש ה'
אלקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם" ,אף
אתה הלבש ערומים .הקב"ה ניחם אבלים ,שנאמר:
"ויהי אחרי מות אברהם ,ויברך אלקים את יצחק
בנו" ,אף אתה נחם אבלים .הקב"ה קבר מתים,
שנאמר" :ויקבור אותו בגיא" ,אף אתה קבור מתים.
ורמזו בזה את דברי הפסוק" :אורך ימים בימינה
ובשמאלה עושר וכבוד" ,שהרי אם עומד האדם אל
מול פני הספר תורה ,הנה שמאלו הוא לצד ימין של
התורה ,ושם נאמר "ויקבור אותו בגיא" ,והרי השכר
של קוברי מתים הוא אריכות ימים ,מידה כנגד
מידה ,ולכן נאמר "אורך ימים בימינה".
ובצד שמאל התורה נאמר" :ויעש ה' אלקים
לאדם ולאשתו כותנות עור וילבישם" ,והרי השכר
של מלבישי ערומים ,הוא עושר וכבוד ,כי הלבשת
ערומים צריכה עושר לקנות צרכי הלבשה ,וכבוד -
כי מאני מכבדותיה (הבגדים מכבדים .שבת קיג ,).ולכן
נאמר" :בשמאלה עושר וכבוד" ,והוא מידה כנגד
מידה.
(משוש תבל-בראשית עמוד מו).

ערוץ מרן ,להתחבר למרן
בכל מקום ובכל זמן!
079-916-5000

כתבי יד ממרן

מתוך
גליונות
"קובץ בית
יוסף"

פסקיו

אודות מה שרצו לתקן נוסח "אחיד" בתפלה
ב"ה ,ירושלים .יג תמוז תשמ"ג

לכבוד הרב יעקב צבי ר .שליט"א
שלום וברכה.
הריני מאשר קבלת מכתבו מעש"ק חוקת ,ולמרות טרדותי הרבות הנני
לענות לשאלתו השניה ,בדבר מה שנהגו בבהכ"נ שלכם להתפלל בנוסח
"אחיד" ,וכעת קמו כמה מבני עדות המזרח ודרשו להתפלל בנוסח שנהגו
בו אבותיהם ,האם מותר להם לשנות מן המנהג וכו'.
והריני להשיב:
לא רק שמותר להם לשנות ממה שנהגו עד כה ולחזור ולהתפלל בנוסח
של אבותיהם ,אלא מצוה נמי איכא ,כי נוסח אחיד הוא נוסח שעטנז
שנעשה בניגוד להלכה .ועל כל עדה להתפלל בנוסח של אבותיה .וכל
המשנה להתפלל בנוסח אחיד ידו על התחתונה [ע"פ בבא מציעא עו .עבודה
זרה ז .].ובפרט שנוסח הספרדים ועדות המזרח יסודתו בהררי קודש ,כמו
שכתב מרן החיד"א בשם רבינו האר"י .ואסור לספרדים ולעדות המזרח
לשנות מנוסח קדוש זה כלל וכלל.
בכבוד רב
עובדיה יוסף

הנהגותיו

מהלכות ספר תורה וקריאתו (מתוך חזו"ע שבת ב)

א .אם בשבת שאירע להם אונס הפטרה אחת ,והיא השייכת להפטרת
כאמור ,היו שתי פרשיות מחוברות ,חובת היום.
בשבת הבאה יקראו שלש פרשיות,
ד .צבור שטעו בשנה מעוברת
באופן שהכהן יקרא שתי פרשיות עם
שפרשיות מטות ומסעי אינן
עוד שלשה פסוקים של פרשת חובת
מחוברות ,והם היו סבורים
היום ,ושאר העולים כולם יעלו
שהפרשיות מחוברות ,כמו ברוב
בפרשה של חובת היום .ואין לחוש
השנים ,אף על פי שבפרשה של חובת
לטורח צבור שבודאי שהקהל הקדוש
היום ,שהיא פרשת מטות ,לא קראו
מוחלים על כבודם לקיים המצוה של
בה רק שלשה עולים ,ובשבת חובה
קריאת התורה כהלכתה.
להעלות שבעה עולים ,אף על פי כן
ב .שבת שהיו בו שתי פרשיות
יצאו ידי חובתם ,שעל כל פנים הרי
מחוברות ,כגון ויקהל פקודי ,וטעה
קראו שבעה עולים ,ובשבת הבאה
השליח צבור שחשב שלא היו
יחזרו ויקראו פרשת מסעי עם שבעה
מחוברות ,וקרא פרשת ויקהל בלבד,
עולים( .פרי הארץ ח"א סי' ו).
בשבת הבאה צריך לקרוא פרשת
פקודי ופרשת ויקרא .ואף על פי שהם ה .מה שנהגו רבים וכן שלמים שאחר
סיום פסוקי ההפטרה ,אומרים פסוק
בשני חומשים נפרדים שפיר דמי.
ג .כשקוראים בשבת הפרשה של גואלנו ה' צבאות שמו קדוש ישראל,
חובת היום ,עם הפרשה הקודמת מנהג נכון הוא ,ואין בזה חשש הפסק,
שהחסירוה ,אין מפטירים אלא ולא שום פקפוק.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

התורה כוללת את כל הטובות שבעולם
עדותו של יהודי אופטיקאי ,המתגורר בעיר אלעד:
פעם הלכתי אל מרן כדי לשאול אותו שאלה אישית .חשבתי מראש "מה אוכל
להביא כתשורה לגדול הדור?" ,הבאתי איתי ספרים .הבנתי שזהו הדבר היחיד
שאולי ישמח אותו.
שוחחתי עם הרב ,שאלתי את שאלתי ונענתי בדעת תורה מהאורים ותומים
של דורנו ,באהבה וחיבה.
בתוך זמן קצר ביותר הספיק הרב להבין את מלוא היקף העניין ולהעניק לי
הכרעה ועצה שסייעו הלאה בהמשך דרכי בחיים.
בסיום שיחתי עם הרב הגשתי לו את הספרים שנתחברו על ידי מורי ורבי –
אחד מתלמידי החכמים בני דורנו.
היה זה רגע שאותו לא אשכח כל ימי חיי :לפתע פתאום אורו עיניו של מרן,
הוא נטל את הספרים בלהיטות ,פתח ,עלעל ,עיין מעט בכמה מקומות בספר
כאשר החיוך לא מש מפניו כל אותה העת .נראה היה כמי שזכה זה עתה באוצר
יקר ערך.
לבסוף הרים מרן את עיניו ,הביט בי בעיניו הטובות והודה לי בכנות.
ניכר היה שכיוונתי להביא עימי את המתנה הטובה ביותר!".
(שר התורה).

חיפוש לפי מילה  -בלמעלה מאלף
נושאים בהלכה!
www.moreshet-maran.com
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