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וא בספר  ה ד  ו ח"הלימ ת  ה שב די וב ון ע :  דחז 079-916-5 להצטרפות 000 
וחה  ל  92ש

 בסייעתא דשמיא

 בראשיתפרשת 

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ז"ע/1789-2 ,ז"תשע אלול כג, ד"סב

,  תורה של באהלה שוקד, והנעלה היקר האברך לכבוד
 י"נ אלמקייס שמעון' ר ה"ה ת"כש

 ,רב לוםש

  ת"בשו לומד שהנך במכתבך לקרוא שמחתי
  לגדול שתזכה אליך וברכתי, קבוע באופן אומר יביע

,  אלו נפלאים בספרים בקי שהוא מי אכן כי, בתורה
  חכמת חכמת ואם, שלו ריוח הוא, מאד יקר נכס שהם

  חלקי כל את ומקיפים, אמת תורת הם שדבריו, לך
 .הקדושה התורה
  השאיפה היא תורה בן לכל ההצלחה שסוד, ותדע
  במגוון התורה את להבין השאיפה, התורה את לדעת
,  הראשונים עם בעיון סוגיות ללמוד, נושאים של רחב

  לימוד ואחר, העיון בלימוד הרבה תשקיע' א ובסדר
 ף"והרי ש"הרא בדברי תעיין, והבנה במתינות ת"הגפ
 ם"רמב, והמאירי א"רשב א"ריטב תראה, ן"והר

,  כ"ונ ע"ש, כליו ונושאי'[, בגמ משפט בעין כמצויין]
  כל תקדיש, הישיבות ראשי של הלמדנות בספרי תעיין

  יהושע הפני לימוד את תזניח ואל. לעיון זמן איזה יום
 .חיות ץ"ומהר ש"הרש

  ללמוד זמנו את להקדיש צריך' ב בסדר אברך
  שמזכיר' גמ כל לפתוח, הסדר על י"הב בלימוד ההלכה

.  י"וילקו ב"משנ א"מג ע"בש לעיין י"הב ואחר, י"הב
,  ד"יחו, סופר חתם, פעלים רב ללימוד זמן ותקדיש

 שרוצה רציני בחברותא ועדיף, י"ילקו, ע"חזו, א"יבי
 .תורה לבלוע

, נתניה בעיר ולומד, צעיר אברך שהוא ולשאלתו
 ישנה עדיין מאידך אך, בעיר רבים תשובה שבעלי

  עם ללכת לו מותר אם ושואל, ברחובות פריצות
  במכשולים לעמוד חיזוק לו נותן זה כי בחוץ ציציות
  לציון הראשון ת"בשו בזה שנתבאר מה ראה. רבים

  מעדות דאברכים הוא והעיקר. (א סימן)או"ח  ב"ח
  ורבותיהם אבותיהם ממנהג ישנו לא, המזרח

  יהיו אלא, החוצה הציציות את להוציא הקדמונים
 עזרא רבי הגאון מורנו דעת וכן. לבגדיהם מתחת
  ציציותיו את שמוציא ספרד שבן ואמר, ל"זצ עטייה
 . הראשונים על לעז מוציא כעין נחשב

  הרוצים המזרח מעדות צעירים ישיבות בני אך
 בזה וחשים, לבגדיהם מחוץ הציציות את להוציא
  שהם בכך, מגוריהם במקום שמים ביראת חיזוק

  התורה בדרך הולכים שאינם משכניהם מתבדלים
,  התורה בני למחנה עצמם את ומשייכים, והמצוות
  בתורה ויתחזקו יינשאו כאשר אך, כן לעשות רשאים
,  הספרדים רבותינו למנהג מיד יחזרו, שמים ויראת
 .  לבגדיהם מחוץ הציציות את מוציאים היו שלא

  הרוצים ,והמצוות התורה בשמירת המתחזקים וכן
 להיבדל כדי לבגדיהם מחוץ הציציות את להוציא

  לעשות רשאים, נמצאים הם בה החילונית מהסביבה
  כשיש כן לעשות רשאים ורק חייבים אינם אך. כן

 אחר או, ובמצוות בתורה שיתחזקו אחר אבל. צורך
,  שמים יראי אנשים של בסביבה להתגורר שיעברו

  הציציות את ויכניסו הספרדים רבותינו למנהג יחזרו
 .לבגדיהם מתחת

 ,התורה בברכת

 יוסף יצחק
 לישראל הראשי הרב לציון הראשון

 הגדול הרבני הדין בית ונשיא

 

 , הוצאת ציציות לאברכים ובני ישיבה דרך הלימוד
 [תשרי תשע"ח, טלגליון  - ]מתוך קובץ בית יוסף
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות  "
א) "עור וילבישם  .(ג, כ

)מאור   מרן מופת הדור זצוקללה"ה כתב

 :ישראל דרושים עמוד רד, ד"ה איתא(

ד.(  מובא וטה י ס תלכו" )ב חרי השם  חר  הל   -"א ך א
ה ו,  תי ו ויעש ה'  מיד רומים, שנאמר: " "ה הלביש ע קב

וילבישם", אף   ר  תנות עו ו כו ולאשת דם  אלקים לא
ומים תה הלבש ער חם אב .א ר:  הקב"ה ני לים, שנאמ

חק   רך אלקים את יצ ויב ות אברהם,  רי מ ויהי אח "
חם אבלים ו", אף אתה נ תים,   .בנ ר מ "ה קב הקב

ו ויקב תים.שנאמר: " ור מ תה קב תו בגיא", אף א  ר או

רך ימים בימינה   ורמזו וק: "או רי הפס דב בזה את 
דם אל   ומד הא ד", שהרי אם ע ובשמאלה עושר וכבו
הנה שמאלו הוא לצד ימין של   ורה,  פר ת פני הס ול  מ
הרי השכר   ו בגיא", ו ות ור א ויקב רה, ושם נאמר " התו
ת ימים, מידה כנגד   ריכו וא א תים ה וברי מ של ק

דה, ולכן נאמר "א ימים בימינהומי  ."רך 

ר: "ויעש ה' אלקים   ובצד רה נאמ תו שמאל ה
רי השכר   וה וילבישם",  ור  ת ע תנו ו כו ת ולאש דם  לא
ד, כי הלבשת   ו וכב ר  וא עוש ומים, ה של מלבישי ער

ד  הלבשה, וכבו רכי  ות צ ושר לקנ ריכה ע ומים צ ר   -ע
תיה  דו בכי מאני מכב בדים. ש בגדים מכ ג.( ת)ה ולכן  קי  ,

ר:  ד"נאמ וכבו ושר  דה כנגד  "בשמאלה ע וא מי , וה
דה.  מי

בל וש ת .-)מש מו( וד  אשית עמ  בר
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 יוצא לאור בס"ד ע"י

 מפעילות הארגון:

ו  ורת ת ת ו הפצ שנת וומ ינ ן רב ל מר "היוסף  עובדיה ש לה   ז
א  • " ן זיע של מר ש  ו ד ו הק ונ צי ול  דיר המפעל •תפע א   ה

ד" ו ומי הלימ ורת הי רן בת ני  • "מ ור ון ת ץ בית  “ירח וב ק
ף ס ו מ  • “י ות  “ג יב ש תם לי ס והכנ מרן  ספרי  שאלת  לה ח 

וללים "   • וכ ץ מרן ו ות  -"ער ד ויה ורה  י ת ור ד ות  24שי  •שע
ם  סי וכנ ה  ור ורי ת ו •שיע ין גלי וע ת שב ברי גלית בע נ  ובא
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להתחבר למרן  ,ערוץ מרן

 בכל מקום ובכל זמן!

079-916-5000 
 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

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

 שליט"א יעקב צבי ר.הרב   לכבוד
 שלום וברכה.

מאשר קבלת מכתבו מעש"ק חוקת, ולמרות טרדותי הרבות הנני הריני 
לענות לשאלתו השניה, בדבר מה שנהגו בבהכ"נ שלכם להתפלל בנוסח 
"אחיד", וכעת קמו כמה מבני עדות המזרח ודרשו להתפלל בנוסח שנהגו 

 אבותיהם, האם מותר להם לשנות מן המנהג וכו'.בו 
 והריני להשיב:

רק שמותר להם לשנות ממה שנהגו עד כה ולחזור ולהתפלל בנוסח לא 
של אבותיהם, אלא מצוה נמי איכא, כי נוסח אחיד הוא נוסח שעטנז 
שנעשה בניגוד להלכה. ועל כל עדה להתפלל בנוסח של אבותיה. וכל 

]ע"פ בבא מציעא עו. עבודה  בנוסח אחיד ידו על התחתונה המשנה להתפלל

. ובפרט שנוסח הספרדים ועדות המזרח יסודתו בהררי קודש, כמו זרה ז.[
בשם רבינו האר"י. ואסור לספרדים ולעדות המזרח  שכתב מרן החיד"א

 לשנות מנוסח קדוש זה כלל וכלל.
 בכבוד רב

 עובדיה יוסף
 

וי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל  וב הרב בל רקע .ק 14רח ושלים.  ק ר 87 ענייני העלון:לכל י   maran.com-office@moreshet דוא"ל: *59
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 (שבת ב)מתוך חזו"ע  מהלכות ספר תורה וקריאתו
 

 פסקיו

ונס   א. רע להם א ת שאי אם בשב
ת,   רו וב רשיות מח תי פ ר, היו ש ו כאמ
ת,   רשיו פ ראו שלש  בשבת הבאה יק
ות עם   רשי תי פ רא ש פן שהכהן יק ו בא
ובת   ח ת  רש פ פסוקים של  ד שלשה  ו ע
ולם יעלו   ולים כ ושאר הע ום,  הי
ואין לחוש   ום.  ת הי וב ח רשה של  פ ב

ד ו ור שב ח צב ור אי שהקהל הקדוש  לט
וה של   דם לקיים המצ חלים על כבו ו מ

ורה כהלכתה. ריאת הת  ק

פרשיות   .ב תי  ו ש ת שהיו ב שב
די, וטעה   פקו ת, כגון ויקהל  רו חוב מ
חשב שלא היו   ור ש השליח צב
ד,   ויקהל בלב ת  רש פ רא  וק ת,  רו חוב מ
רשת   פ וא  בשבת הבאה צריך לקר
פי שהם   ואף על  רא.  רשת ויק פ ודי ו פק

דים פר חומשים נ דמי בשני   .שפיר 

רשה של   .ג פ ראים בשבת ה כשקו
דמת   רשה הקו פ ום, עם ה ת הי וב ח

רים אלא  פטי רוה, אין מ החסי ש

ת   פטר והיא השייכת לה חת,  רה א פט ה
ום. ת הי וב  ח

ת   .ד ובר ו בשנה מע ר שטע צבו
ומסעי אינן   ת מטות  רשיו פ ש
רים   והם היו סבו ת,  רו חוב מ
וב   ת, כמו בר רו וב ח רשיות מ שהפ

רשה  פי שבפ ים, אף על  שנ ת  ה חוב של 
ו   ת, לא קרא ו רשת מט פ ום, שהיא  הי
ת חובה   ולים, ובשב רק שלשה ע בה 
ות שבעה עולים, אף על פי כן   להעל
רי   תם, שעל כל פנים ה וב ו ידי ח יצא
ובשבת הבאה   ולים,  ו שבעה ע רא ק
רשת מסעי עם שבעה   ראו פ ויק רו  חז י

.עולים.  א סי' ו( רץ ח" א רי ה  )פ

ו רבים וכן שלמים  ה. נהג חר  מה ש שא
רים פסוק  ומ פסוקי ההפטרה, א ום  סי

ראל,   וש יש ו קד ות שמ ו ה' צבא ואלנ ג
פסק,   חשש ה ואין בזה  וא,  נהג נכון ה מ

וק פקפ ום   .ולא ש

 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.
 –ל ידי מורי ורבי בסיום שיחתי עם הרב הגשתי לו את הספרים שנתחברו ע

 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.

 בסוף הרים מרן את עיניו, הביט בי בעיניו הטובות והודה לי בכנות.ל
  ניכר היה שכיוונתי להביא עימי את המתנה הטובה ביותר!".

                                            . רה( ו ר הת  )ש
 

 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 בלמעלה מאלף  - חיפוש לפי מילה 
 !בהלכהנושאים 

www.moreshet-maran.com 

 ממרן כתבי יד
מתוך 

 גליונות 
"קובץ בית 

 יוסף"
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