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 בסייעתא דשמיא

 בשויפרשת 

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ב חשון תשע"זכבס"ד, 

 /ע"ז201-21

 לכבוד ידידינו היקר והנעלה,  

 שליט"א,   שמואל רבינוביץהגאון רבי 

 רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים

 שלום רב,

אודות הפרסום שלקחו אבן מאבני הכותל המערבי  
והוצבה במחנה רבין בקריה בתל אביב, האם יש בזה  

 חשש מעילה.

)דיני ההנהגה בכותל המערבי  הנה בספר ילקוט יוסף חלק ב 

כתבנו לדון אם כותל המערבי הוא כותל   עמו' רעח(
ר הבית, ומובאים דברי הרדב"ז  העזרה, או כותל של ה

שמשמע דס"ל שכותל המערבי הוא כותל  )סי' תרצא( ח"ב 
העזרה. ע"ש באורך. ולמסקנא, האמת תורה דרכה כי  
הכותל המערבי שלנו אינו כותל העזרה כלל, אלא חומת  

, וכ"כ  )חיו"ד סי' תנ(הר הבית, וכמ"ש בעל אבני נזר 
וממקומו הוא  , )יו"ד סי' כז אות יב(בשו"ת תפארת צבי 

. ע"ש, וכ"כ הרבה  )בסי' תרצא(מוכרע לפ"ד הרדב"ז עצמו 
פוסקים כמו שצויין שם, ולכן מותר לכל הטמאים  
להתקרב אל הכותל המערבי, ומותר להכניס יד בתוך 
הסדקים שבין נדבכי הכותל, ועל כן מותר להכנס שם עם  

 נעלים.  

ומ"מ נתבאר שם, שיש להזהר שלא לנתוץ אפילו חלק  
מאבני הכותל, וכן שלא לקחת מעפר שבין נדבחי   קטן

הכותל, ואין הטעם משום מעילה, אלא כמו שנתבאר  
בית  )מגילה סי' תתכו( בהערה שם, ע"פ מ"ש המרדכי 

הכנסת נקרא מקדש מעט, לפיכך אסור לנתוץ דבר  
מבהכנ"ס, דתניא בספרי מנין לנותץ אבן מן המזבח  

ם את  ומן העזרות שהוא בלא תעשה, שנא' ונתצת
מזבחותם, לא תעשון כן לה' אלוקיכם. ע"ש. והביאו 

וכ"ש   )סי' קנב(וכ"פ הרמ"א בהגה )סי' קנא( מרן הב"י 
 בנתיצת אבני הכותל המערבי.

אשר על כן אין לנתוץ שום פיסת אבן מהכותל 
המערבי, אולם בנידון שלפנינו הרי לקחו את האבן 
מהכותל הדרומי, מהאבנים שנפלו מאליהם במרוצת  

שנים, ולא ניתצו את האבן מהכותל עצמו. ואבן זו ה
נלקחה נמצאת במקום מכובד וראוי, לפיכך לא נראה  
שיש בזה איסור מעילה, כי לא דורכים על זה ואין  

 משתמשים באבן זו.

אך צריך שיגדרו גדר מכובד מסביב לאבן זו, 
כדי שלא ישבו עליה ושלא יניחו עליה חפצים שונים,  

השאירה במקום, ואין בזה שום  ובזה יהיה אפשר ל
 מעילה כשלא משתמשים בה.

 התורה, בברכת

 יוסף יצחק

 לציון הרב הראשי לישראל הראשון

 ונשיא בית הדין הרבני העליון

 אבן שלקחו אותה מהכותל המערבי, והניחוה כאנדרטה במקום אחר
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 היומי בתורת מרןהלימוד 
 

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

וישב יעקב בארץ מגורי אביו... אלה "
 (.ב-לז, א) "תולדות יעקב יוסף

)מאור  כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה 
 :  דרושים, עמוד קב ד"ה והנה(-ישראל

הנה התחלת חנוכה תמיד תחול בפרשת  
:  )ריש פרשת וישב(וישב, לרמוז מה שכתב רש"י 

הפשתני הזה נכנסו גמליו טעונים פשתן, תמה  
הפחמי אנה יכנס כל הפשתן הזה, השיבו פיקח  
אחד: ניצוץ אחד יוצא מהמפוח שלך ושורף  

 את כולו.

כך יעקב אבינו, ראה את כל האלופים של בני  
, והיה תמה:  )המוזכרים בסוף פרשת וישלח(עשו 

מי יוכל לעמוד נגד כל אלו: מה כתיב להלן: 
"אלה תולדות יעקב יוסף", וכתיב: "והיה בית  

 יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש".

: גמל שהיה טעון  )ב"ק סב:(וכן רמזו חז"ל 
פשתן ועבר ברשות הרבים, ופשתנו נכנס  
לתוך החנות ונדלק מן נרו של החנווני, והדליק  

החנווני פטור ובעל הגמל חייב,   –את הבירה 
החנווני חייב,   –ואם הניח החנווני נרו מבחוץ 

דה פוטר בנר חנוכה מפני שהוא עושה  רבי יהו
 ברשות.

כי ניצוץ אש המזבח אשר ברשעותם  
בער בלב החשמונאים,   - שיקצוהו היוונים

והדליק הפשתן של היוונים, כי פשתן הוא ענין  
)כי עץ שאכל אדם הראשון למאן דאמר פשתן  חטא 

 .היה(

 בראשית, עמוד שיג(. –)משוש תבל 
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 מלבן

 

קריאה בשטרי 
הדיוטות. 

 רחיצה

 

עשיית חפציו 
בשבת. קריאה 
 בשטרי הדיוטות

 

עשיית 
חפציו 
 בשבת

 א .י-ח
-ד
 ז

 ג-א .ח
-ד
 ז

 טז-יג כ-יז ג-א .כא

 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 
  

8759* 

 חדש בערוץ מרן! 
 שידור חוזר משיעוריו של הגאון 

 שליט"א  ציון מוצפי-בןרבי 

079-916-5000 
 88שלוחה 

 

 לתרומות חייגו: 

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

 

  

  

 
 חיזוק בלימוד התורה

 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  
 

 ב"ה

 שליט"אלמר משה הי"ו בנן של קדושים הרה"ג.... 

 שלום וברכה.

בכל רחשי האהבה והידידות לשומרי מצותו ולשוקדי 
 תורתו הקדושה!

קבלתי מכתבך וקראתיו בשמחה שהנך לומד וזכית 
להיות מיושבי ביהמ"ד ולא מיושבי קרנות. ותקותי כי 
יתקיים בך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי ז"ז וכו'. כי 

יבדל מר אביך  –תלי"ת אביך וזקניך הם תלמידי חכמים 
וזכותם מגן וצינה עליך. ידידי! המשיך לשקוד  –לחטו"ל 

על דלתות תוה"ק וסיב ובלי בה ומינה לא תזוע שאין לך 
מידה טובה הימנה. ואם ראשיתך מצער אחריתך ישגא 
מאוד. ואל תאכזב ח"ו את מר אביך, שכל תקותו אליך 
שתעלה מעלה מעלה בתורה ויראת ה', ודורש טובתך 

ך. מעטים אנשים היודעים להעריך את מר אביך. והצלחת
ורק כשתגדל תדע מעט ערכו. ולכן הזהר נא לבל תחליש 
דעתו ח"ו. וע"כ תשקוד נא בלימודך. ואני מאחל לך 

 הצלחה ואושר וכל טוב אמן.

 ידידך הדורש שלומך באהבה רבה
 עובדיה יוסף

 

 .נ.ב

א'  עצם החידוש אין בכך כלום, אם הרגשת יישוב על קושיא
מרבני אחרונים, ותרשום אותו לפניך, וכן כל חידוש וחידוש, 
וקובץ על יד ירבה. ויה"ר שתזכה לכוין לאמיתה של תורה, 

 וכפעם בפעם הואל נא לשלוח אלי מפרי תבונתך ותנובתך.

 עובדיה יוסף

 
 
 

  קצת מהלכות חנוכה
 (חנוכה)מתוך חזו"ע 

 

 פסקיו

נוהגים במסיבות הנערכות באולמות בלילי חנוכה,  א.
שמשמיעים בהם דברי תורה לקרב את ישראל לצור 
מחצבתם, להדליק נרות חנוכה עם הברכות בשם ומלכות,  

 משום פרסומי ניסא, ויש להם על מה שיסמוכו.

זמן הדלקת נרות החנוכה בצאת הכוכבים לא מאחרים  ב. 
ת שיעור שתדלוק חצי  ולא מקדימים, וצריך ליתן שמן בנרו

שעה אחר צאת הכוכבים. ומי שלא הדליק בתחלת הלילה,  
והגיע לביתו בשעה מאוחרת, וכל בני הבית כבר נרדמו, אם  
יכול להעיר אחד או שנים מבני הבית, כדי שישמעו ממנו 
ברכת "להדליק נר חנוכה", הנה מה טוב, ואם לאו, יברך  

ע קודם הדלקת וידליק נר חנוכה. ואסור לאכול סעודת קב
נרות חנוכה. וכן אסור להתחיל במלאכה קודם הדלקת נרות 
חנוכה. ויש להחמיר חצי שעה קודם זמן ההדלקה שלא 
לאכול סעודת קבע, דהיינו יותר מכביצה פת. אבל סעודת 
עראי ואכילת פירות ושתיית משקאות קלים מותר. ואפילו 

 ללמוד תורה אסור משיגיע זמנה.

שמן בנרות החנוכה שיעור שידלקו חצי  צריך לתת  "שבע ג.
שעה אחר צאת הכוכבים בליל שבת, ולכן לא יקדימו  
ההדלקה יותר מדאי בעוד היום גדול, אלא ידליקו נרות  
החנוכה כרבע שעה לפני השקיעה, לאחר שיתנו שמן 
כשיעור שעה, באופן שנרות החנוכה יהיו דולקים במשך רבע  

השמשות, וחצי   שעה לפני השקיעה, ורבע שעה של בין
שעה אחר צאת הכוכבים, בסך הכל שעה אחת. ואם לא יהיו  
נרות החנוכה דולקים חצי שעה אחר צאת הכוכבים, יש  
אומרים שלא יצא ידי חובתו, והברכות שבירך על הנרות הרי  

 הן ברכות לבטלה, לכן יש להזהר מאד בכל זה.

מי שהגיע לביתו בלילה בשעה מאוחרת בימי חנוכה,  ד.
ניו מצות תפלת ערבית, ומצות הדלקת נר חנוכה, יקדים  ולפ

 להתפלל תפלת ערבית, שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. 

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף"מתוך גליונות 

 

 

 ראש ארגון הידברות,-שליט"א  זמיר כהןשיעורי הרב 

 להאזנה בערוץ מרן:
 52שלוחה  079-916-5000



 
 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 מילה טובה שווה עולם ומלואו
 סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:

 רגל, הרב היה מזהירם מראש, שולח אחריהם מרגלים, וכך היה תופס אותם.-בין ילדי הכתה שלנו היו ילדים רעים שהלכו בשבת למשחק כדור
 צה להכותני, ונותן את המכה על היד של השני...א ירגיש, היה תופס אותי כאילו רושהתלמיד ההוא לאך כדי להפתיע אותם עשה ברמאות כדי 

 יתה לטובה.יואותם ילדים היו רואים אותו ברחוב ומנשקים את ידו, ביודעם שכוונתו ה
"באבן או באגרוף", )שמות כא, יח( וק אומרים "די לחכימא ברמיזא, טיפשא בכורמיזא". החכם מבין ברמז, אך הטיפש מבין רק באגרוף. על הפס

 מתרגם אונקלוס "באבנא או בכורמיזא".
כותב: "מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד  )פ"א מהל' ת"ת ה"ב(כמה טוב שהמורים ינהגו בנחת רוח, יחנכו באהבה את התלמידים. הרמב"ם 

שנאמר ויצאו בני  ,מועה למדו בניך אלו תלמידך, שהתלמידים קוריין בניםאת כל התלמידים אף על פי שאינן בניו, שנאמר "ושננתם לבניך", מפי הש
"ואלה תולדות אהרון ומשה", ואינו מזכיר אלא בני אהרון, שנקראו  )במדבר ג, א וברש"י(הנביאים", התלמידים הם בניו הרוחניים של הרב, וכמו שנאמר 

 מעלה עליו הכתוב כאלו ילדו. תולדות משה, לפי שלמדן תורה. שכל המלמד את בן חבירו תורה,
 לכן מי שיש לו בנים רוחניים למה יכה וירביץ להם וינזוף בהם?

 יקח אותם בטובות, ודוקא על ידי "לשון רכה תשבר גרם", הם ישמעו לו.
 ה לפעמים חללו של עולם, יותר מקופסת הסוכריות שהיה נותן לנו רבי שלמה עבו ע"ה.וומלה טובה ש

 (.חינוך ילדים –)מתוך הספר "מעדני המלך" 
 

 

 ערוץ מרן
 

 לחנוכה בהלכה ובאגדהשיעורים 

 להאזנה בכל מקום ובכל זמן...

 
 

 
 
 
 
 
 

  חייגו:להאזנה 

079-916-5000 
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הרב דוד בצרי / הרב יהודה יוספי / הרב יוסף בן פורת  
/ הרב יעקב ישראל לוגאסי / הרב שמשון דוד פינקוס  

 שמעון ללושמיכאל לסרי / הרב דוד נקי /  הרב  / הרב

   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:

 

  שליט"א:יצחק יוסף ומרן הרב  זלה"ה עובדיה יוסףפורטל התוכן על מרן הרב  "מורשת מרן"

www.moreshet-maran.com 

 ה"רבינו זצוקללה מרן של מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו

mailto:office@moreshet-maran.com

