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 בסייעתא דשמיא

 לך לךפרשת 

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 כב אלול תשע"ובס"ד, 

 הי"ו ואב בנימיןי ה"היקר והנעלה כש"ת הלכבוד 

 שלום רב,

ה שנהגו הנשים בעת הכנסת ספר מאודות 
תורה לבהכנ"ס, שתורמים ומניחים מטפחות על סה"ת,  
ומספר המטפחות מצטבר לעשרות, ושאלתו האם מותר  
להניח מטפחות אלו בעזרת הנשים, בשביל הנשים  

 ללא כיסוי ראש, שיתכסו בהן. המגיעות

קדושה סי'   תשמישי )דיניספר ילקו"י הלכות בית הכנסת בהנה 
, מובא, שיש נוהגים לתלות בדפנות הסוכה  קנד סעיף י(

פרוכת שהיתה על ארון הקודש לנוי וליופי, לקיים בזה  
מצות זה אלי ואנווהו, התנאה לפניו במצוות, ויש לנוהגים  
כן על מה שיסמוכו. ובהערה שם מובא מ"ש בתשו' הב"ח  

שות  שיש להתיר למה שנוהגים ליטול הפרוכת לע )סי' יז(
ממנה חופת חתנים, דכיון שנהגו כן, הוי כמו שהתנו  

שיתכן שדוקא   )או"ח סי' פב(בתחלה על כך. ובשו"ת הר צבי 
שם שהיה מנהג קבוע בכך, הוי כמו שהתנו בתחלה על  
כך, ולפ"ז בסוכה שאין בזה מנהג אסור דהוי הורדה, 
דסוכה אינה אלא תשמישי מצוה, ופרוכת הוי תשמיש  

ומרן זיע"א תמה על דבריו והביא דתשמיש קדושה, 
ה זו גאוני ירושלים בדור שלפנינו, והתירו  כשישבו על מדו

ע"פ דברי הר"י בן הרא"ש, דתשמיש דתשמיש שרי גם  
לצורך חול, ושכ"ד הב"י והחקרי לב, ושכן המנהג פשוט 
להקל, ולב בי"ד מתנה עליהם. וע"ע בערוה"ש שכתב,  

שה, כגון מטפחות  שנהגו ליהנות בכמה הנאות מדברי קדו
של ספרים ושלחן בבהכנ"ס, ומעילים של ס"ת, וכתבו  
הטעם משום שכיון שנהגו כן וא"א להזהר, לב בי"ד מתנה 

עליהם מעיקרא, כדי שלא יבואו בני אדם לידי תקלה,  
ואע"ג שלא התנו כהיתנו דמי. והנה כ"ז בדבר שנהגו  
בכך, ואז הוי כמו שהתנו, אבל להשתמש במטפחות  

לכיסוי ראשן של נשים באותן המטפחות לא  של ס"ת 
מצאנו שנוהגים בזה, ואולי רק מיעוט, וע"כ נראה 
שלא ישתמשו בהן לצורך זה, ואם יש הרבה מטפחות  
ימכרו אותן לבתי כנסת אחרים, ויקחו בדמיהם ספרי  

 הלכה וכיוצא שיהיה לשימוש באי ביהכ"נ.

צבע ס"ת, האם מותר לשימוש החזן לסידור א ואודות
  )סי' קל"ד סט"ו(לספר ההפטרות, בספר ילקו"י הנ"ל  או

מובא, שלא ישתמש ברימוני ס"ת להניחם בספר 
ההפטרות, אלא יקנו רימונים מיוחדים לספר  

בשביל   ההפטרות, וה"ה לאצבע, יקנו אצבע מיוחדת
 ספר ההפטרות ולסידור.

בעלות   מירת סליחות, במי שאמר סליחותאובענין 
גים לומר סליחות לפני תפלת  השחר, ובבית הכנסת נוה

מנחה לציבור שלא אמרו סליחות בשחר, ומבקשים  
ממנו להיות ש"צ בסליחות של מנחה, יכול לומר שוב  
את הסליחות מכיון שכל הסליחות הם בקשה ותחנונים  
ובלא ברכות יכול שוב פעם לאומרם, ולא צריך  
להפסיק מלומר סליחות בשחר, כי ישנה חשיבות 

בשחר שהיא שעת רצון שבו הקב"ה   לאמירת הסליחות
משוטט ומקבל תפלותיהם של ישראל וכמבואר בספר 

 ילקוט יוסף מועדים.
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 מטפחות שנתרמו לס"ת, אם מותר להניח אותם בעזרה לשימוש הנשים הבאות לביהכ"נ. אם מותר
להשתמש באצבע של ס"ת לקריאה בספר הפטרות וכדו'. מי שאמר סליחות באשמורת, אם יכול 

[., סימן קלטקובץ בית יוסף, גליון למתוך ] להיות ש"צ בסליחות שאומרים לפני מנחה  
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 רבינו הגדול זיע"אממרן 

 .(יב, ה) "ואת הנפש אשר עשו בחרן"

ידוע ומפורסם הדבר כי מרן מאור עינינו זצוקללה"ה  
היה מעורר שוב ושוב את ציבור בני התורה על  
חובתם לזכות את הרבים, ולקרב את ליבם של  
ישראל לאביהם שבשמים, ובאחד משיעוריו דיבר  

בו המלא באהבת  אודות ענין זה, ואמר מנהמת לי
 ישראל אמיתית וטהורה:

"רב שיודע תורה, חייב ללמד את בני ישראל תורה,  
י הוא עתיד ליתן על כך את הדין,  ואם לא עושה כן, הר

וכך פסק הרמב"ם )תלמוד תורה פ"א ה"ב(: ושננתם  
אלו תלמידיך,   -לבניך, מפי השמועה אמרו: בניך 

 מכאן שכל חכם וחכם בישראל חייב ללמד תורה...

אני יודע על כמה וכמה ערים בישראל שיש בהם  
כוללים, ואין אברך אחד מהם שהולך ללמד תורה את  
בני עירו, וכל העם שם יושבים בחושך כסומים  
באפילה, זהו דבר שמבעיר את חמתי כאש על  

ראות, לא ידעו ולא  אנשים כאלה! כי טחו עיניהם מ
יבינו בחשיכה יתהלכו, לא אכפת להם מהצער של  

 הציבור?!

לא הולכים   שאלתי ובררתי: מדוע האברכים שם
ללמד תורה לציבור? ואמרו לי כי ראש הישיבה  

 שלהם אסר עליהם לעשות זאת!

חרים, הקב"ה עושהו  אדם שלא מלמד תורה לא
טיפש, ולא יצא כלום מתורתו מפני שאינו חס ואינו  
מרחם על אחיו בני ישראל, צריך לראות אותם כמו  
בניו, הם בניו הרוחניים, אם לא נלמד אותם תורה,  

 הרי יישארו כולם בורים, כי מהיכן ידעו?!   

 צד(.-בראשית עמ' צג-)משוש תבל
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 מפעילות הארגון:

  זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 
  האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית  “ירחון תורני  • "מרן בתורת היומי הלימוד"

ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות  “גמ  • “יוסף
 •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -"ערוץ מרן"   • וכוללים

 ובאנגלית בעברית שבועין גליו •שיעורי תורה וכנסים 
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להתחבר למרן  ,ערוץ מרן

 בכל מקום ובכל זמן!

079-916-5000 
 

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת
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  "לא פירסמתי האיסור עד שנגשתי אליו" 
 ב"ה, כה אדר תשל"א

 אליהו פרדסלכבוד הרב הגאון המפו' ידידנו הותיק כקש"ת מהר"ר 
שליט"א, הרב הראשי ואב"ד לירושלים ת"ו וחבר הרבנות הראשית 

 לישראל.
 שלום וברכה.

יקרת מכתבו מיום פורים דמוקפין קבלתי בשבוע שעבר, עומס טרדותי 
מנעוני להחיש תשובתי, וכעת לקחתי מועד להשיב מפני הכבוד. והנה 
רצו"ב ההסכמה על ס' "מכלל יופי", כבקשת מעכ"ת. ויואיל נא להעביר 

ובנוגע להתוס' שדיברנו בו,  -ההסכמה לתעודתה, וישא ברכה מאת ה', 
בגמ' גבי )יג.( גבי ער ואונן. ובנדה )יבמות לד:( וני זולת תוס' כעת אין בזכר

 )וזה חוץ מתוס' סנהדרין(.ער ואונן. 

ובדבר ציציות המשי הנעשים פה ת"א, אימא ליה גופא דעובדא היכי הוה, 
בקיצור נמרץ, הנה בבוא התעשיינים אלי לתת להם הכשר על ציציות 

)לוילונות טווים מחו"ל המשי, נוכחתי בבירור שהם מקבלים חוטים 
ע"י גוים, והם עושים אך ורק שזירה לשם ציצית בפתיחת וכיו"ב(, 

הכפתור החשמלי של מכונת השזירה, ופסקתי שהציציות פסולים מכיון 
שלא נטוו לשמה, והפסק שכתבתי נדפס ברבעון שבילים בתחילת שנת 
תש"ל. והורתי להסיר ציציות המשי ולתת במקומם ציציות צמר 

טרים אף שלא במינם לרוה"פ, ובהיות שההכשר היה מהרב הראשי שפו
רא"י אונטרמן שליט"א, לא פירסמתי האיסור עד שנגשתי אליו, ואמר 
שהדבר ברור שהם פסולים, והטעו אותו בעת מתן ההכשר. והבאתי 
הדבר בתחילת שנת תש"ל לפני הרבנות הראשית לישראל, וכולם 

ים, והורו למזכיר הראשי שיודיע הסכימו עמי פה אחד שהציציות פסול
 על כך לכל הרבנים בישראל לאפרושי מאיסורא.

ומה מאוד חרה לי בראותי שממשיכים פה ת"א לשווק ציציות משי, 
ואחד מהסוחרים הראני תעודת ההכשר מכל חברי הרה"ר לישראל. 

ושאלתי להרב ניסים עזראן שליט"א ואמר )צילום(. חתומה על ידם. 
ה כלל. ור' דוד עובדיה היה כאן ואמר שלא ידע כלל שאיננו זוכר מז

מפסול הציציות ע"י הרה"ר לישראל. בקשתי מר' מרדכי אליהו שיבדוק 
הענין, ולא קיבלתי תשובה. והיום מפיצים ציציות משי הנעשים גם בת"א 
ע"י שזירה לשמה בלבד, וטוענים שיש הכשר מירושלים, ומברכים ברכה 

רחבת. ואכמ"ל. ואפי' אם מחזירים החוטים לבטלה. והפרצה הולכת ומת
במכונה, מסופקני מאוד אם יחזרו להיות גולם ממש, ולכן כשנשאל על 
כך בשו"ת מהרש"ג ח"ב לא רצה להכשיר גם בזה. וע"ע בשו"ת יגל יעקב 

 וצע"ג.)ציינתים בסוף הפס"ד שבירחון שבילין(.  גוטליב ובשו"ת חלק לוי
יותר ממה שקראתי לפניכם כ' כאן זאת ראיתי להשיב בקיצור נמרץ ו

 ואכמ"ל.
 ושמח וכ"ט והנני חותם בכל הכבוד ובברכת חג כשר

 יה יוסףעובד

 

  דיני מוצאי שבת
 (שבת ב)מתוך חזו"ע 
 

 פסקיו

הכלל שאמרו שלא גזרו חכמים על השבות בבין   א.
השמשות, נוהג הן בבין השמשות של ערב שבת, והן  

השבת, ולא שאני לן בין  בבין השמשות שאחר יום 
 עיולי יומא לאפוקי יומא.

מצות עשה מן התורה לומר הבדלה במוצאי שבת,  ב.
שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, אין לי אלא 
בכניסתו, ביציאתו מנין ת"ל את יום. וכן גירסת כמה  

אמר רבי יהושע   )שבועות יח:(ראשונים. ואיתא בגמרא 
אי שבת זוכה לבנים  בן לוי כל המבדיל על הכוס במוצ

 בעלי הוראה בישראל.

ראוי ונכון מאד לנהוג כדעת רבינו תם להחמיר   ג.
במוצאי שבת להמשיך בקדושת השבת שעה וחומש  
אחר השקיעה, דהיינו שבעים ושתים דקות, מפני  
שרבים מאד מהפוסקים סוברים כדעת רבינו תם, ועל 
צבאם מרן השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו. וכל 

ים בזה במוצאי שבת ויום טוב ישאו ברכה  המחמיר
מאת ה'. וכן יש ליזהר בכל זה גם בתענית במוצאי יום  

 הכפורים דהוי מדאורייתא.

אסור לעשות שום מלאכה קודם הבדלה. ואם   ד.
הבדיל בתפלה אפשר להקל. ואם עדיין לא הבדיל 
בתפלה, ורוצה לעשות מלאכה, יאמר ברוך המבדיל בין  

ת שם ומלכות, ויעשה מלאכה.  קדש לחול בלא הזכר
 וכן מותר לעשן סיגריה לפני ההבדלה על הכוס.

מי שהמשיך בסעודה שלישית עד אחר הלילה,   ה.
מותר לומר לחבירו שכבר התפלל ערבית, ואמר אתה  
חוננתנו בתפלתו, שיעשה לו מלאכה להדליק לו נרות 
או לבשל לו תבשיל, ומותר לו ליהנות ולאכול מאותה  

 מלאכה בהמשך סעודתו.

 

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף"מתוך גליונות 

 

 

 ראש ארגון הידברות,-שליט"א  זמיר כהןשיעורי הרב 

 להאזנה בערוץ מרן:
 52שלוחה  079-916-5000



 
 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 פלפולא דאורייתא הלכה למעשה
מעשה בתלמיד חכם שכתב ספר בעניינים של ספקות הלכתיות, דהיינו בפרטים שלא נכתבו במפורש בפוסקים. 

 ובא לבקש ממרן זיע"א הסכמה לספרו. 
ספר של "תיקו"?! תלמד טוב ותכריע לפי כללי מרן לא הסכים לתת לו הסכמה ואמר: "וכי זה הלכתא למשיחא, 

 הפסיקה. כגון ספק דאורייתא לחומרא ספק דרבנן לקולא, ואז אתן לך הסכמה".
ומעבר לכך, אפילו בנושאים שהם הלכה למעשה, אלא שנזקקים להם רק חלק קטן בעם, הייתה דעתו של מרן 

 זיע"א שעדיף להתעסק בהלכות אחרות.
ספר על הלכות חושן משפט, כשביקש ממרן הסכמה לספרו, אמר לו מרן "מדוע וכפי המעשה באברך שכתב 

אתה כותב על חושן משפט תכתוב על אורח חיים ויורה דעה שיותר נזקקים". וכן כתב בספרו הליכות עולם ח"ח 
אין ערוך )עמוד שנד( וז"ל: "העיון בגמרא וראשונים בין בסדר נזיקין ובין בשאר מקצועות התורה הוא דבר נשגב, ו

אליו. ומכל מקום יש לכל תלמיד חכם ובן ישיבה להתרחק מפלפולי סרק, וחילוקים הרחוקים מהאמת, אלא יתן 
אל ליבו לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא. גם חובה קדושה על כל תלמיד חכם ובן ישיבה לקבוע זמן ללימוד 

 ם.הלכות פסוקות באורח חיים ויורה דעה. ולא יתעסק אך ורק בפלפולי
 )רבן של כל בני הגולה(.
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