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 בסייעתא דשמיא

 תולדותפרשת 

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יוסףיצחק רבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ' חשון תשע"זטבס"ד, 

 /ע"ז118-2

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה ר'  
 נ"י חיים ישראל פרידמן

 שלום רב,

אודות אחד שנולד בארה"ב למשפחה אשכנזית, ועלה לארץ,  
וכל לימודיו בארץ למד במוסדות ספרדים, וגם כעת לומד  
בישיבה ספרדית, ושאלתו האם מחוייב לנהוג כמנהג  

לנהוג כמנהג הספרדים ופסקי האשכנזים, או שיש לו רשות 
 מרן הש"ע.

, שאין צריך  )עמ' תלט(הנה דין זה מבואר בספר עין יצחק ח"ג 
לשנות ולנהוג כדעת הרמ"א, אלא ימשיך כמנהגי הספרדים  
בכל הענינים, אחר שכאן הוא מקומו של מרן השלחן ערוך,  
והפוסקים החשיבוהו כמרא דאתרא דארץ ישראל, וע' בהערה  

.  )או"ח סי' ט'(שם מקורות ההלכה, וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"י 
ון שלפני מאה וחמשים  וע' באבקת רוכל סימן ריב, ולדבריו כי

שנה הרוב כאן באר"י היו ספרדים, והאשכנזים הגיעו קימעא 
קימעא, קמא קמא בטיל, ועל כולם לנהוג כמנהג מרן הב"י.  
אמנם בפנים מאירות חולק על זה, וכך פשטה ההוראה אצל  
חכמי אשכנז בדורינו להורות לאשכנזים כדעת הרמ"א, מ"מ 

רוכל שתוכל להמשיך  במקרה שלך חזי לצרף סברת האבקת 
לנהוג בכל מכל כל כדעת מרן הב"י. ומנהגי הספרדים. וידוע  
שרבינו האר"י ז"ל אע"פ שהיה אשכנזי היה נוהג כמנהגי 

הספרדים, וכן מצינו לעוד גדולים אשכנזים, וכגון הגאון  
רבי נתן אדלר, שאף שהיה אשכנזי שינה את מבטאו ונוסח  

גאון רבי איסר זלמן  התפלה ועשה כמנהגי הספרדים. וכן ה
מלצר שהורה לאשתו הרבנית להדליק ולברך קודם  
ההדלקה כדעת מרן. ונחלקו אחרוני זמנינו אם אפשר  
ללמוד הלכה למעשה ממנהגם של האר"י ז"ל ורבי נתן  
אדלר, או לא, שהרי תלמידו החתם סופר המשיך במבטא 
האשכנזי ולא למד מרבו לשנות. ודעת הגרי"ש אלישיב  

נזי לשנות מנהג אבותיו. ולדעת מרן אאמו"ר  שאין לאשכ
זצוק"ל אפשר ללמוד מרבי נתן אדלר לגבי מבטא התפלה 
ונוסח התפלה. ומה שהחת"ס ושאר תלמידי רבי נתן אדלר 
לא עשו כמותו, זה מפני שהיה קשה לשנות הרגלם במבטא  
וכו', אבל איה"נ אפשר לנהוג כמנהג הספרדים, וכ"ש  

 בארץ ישראל.

ל להמשיך ולנהוג במה שאפשר כחומרות  אמנם אם תוכ
 הרמ"א, תע"ב. 

ולענין אם רוצה לשנות שם משפחתו, מעיקר הדין אין בזה  
קפידא, ואין משמעות לשם המשפחה, אא"כ הוריו  
מקפידים ורוצים שימשיך שם משפחתם שמרגישים בזה  

 כבוד, בזה לא ישנה מפני כבודם.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשי לישראלהראשון לציון הרב 

 ונשיא בית הדין הרבני העליון

מי שנולד למשפחה אשכנזית בארצות הברית, ועלה לארץ ישראל ולמד בישיבה וספרדית, ועושה 
  את כל מעשיו כמנהגם, האם מחוייב הוא לנהוג כמנהגי האשכנזים 
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא "
 (.כה, ל) "מן האדום האדום הזה

הקשה מרן פוסק הדור  
 זצוקללה"ה: 

הן ידוע כי עשו הרשע היה מנסה  
ומשתדל להראות את עצמו כלפי  

ד כדי כך שהיה  חוץ כאדם צדיק, ע
שואל את יצחק אביו: "כיצד מעשרים  
את התבן ואת המלח?", ואם כן מדוע 
לא חשש שבאומרו ליעקב אבינו  
"הלעיטני..." תתגלה האמת לעין כל,  
ויראו כולם ויבינו שאינו צדיק כלל  
 וכלל, וכי הוא בסך הכל רשע ותאוותן.

 והשיב מרן זיע"א:

אכן, זו דרכם של אותם הצבועים,  
כלפי חוץ מראים את עצמם כצדיקים  
גדולים, אולם בתוכם פנימה מציות  

ידות הרכות, ומכיון שכך,  בהם כל המ
יעות לידי  גגע שמידותיהם מהרי שבר

מבחן אמיתי, מיד הם חוזרים אל  
ות הרעות  , וכל המידרגילטבעם ה

ינם  אי שוזאת מפנ פורצות החוצה,
מתוכם את   מנסים לעקור ולשרש

המידות הרעות, ואז מתגלה פרצופם  
 האמיתי.

 בראשית, עמוד ריז(. –)משוש תבל 
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השמעת 
 קול. בונה

   
כותב ומוחק. 
 השמעת קול
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 יוצא לאור בס"ד ע"י

 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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 למכירה מגילת אסתר,  
וכן פיטום הקטורת, כתב 

 ספרדי, יפה ומסודר 
 .)באזור המרכז(

 054-8497917לפרטים: 
 

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

  

 חשיבות הבחינות בישיבות הק' ובכוללים 
 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  

 לפ"קב"ה. אור ליום ב, כח טבת תשי"ח 
 פתח תקוה ת"ו                                                   

הן כל יקר ראתה עיני פרי קודש הילולים המשמחים אלוקים 
ואנשים, בעת השתתפותי עם כבוד הרבנים הגאונים שליט"א 
בבחינות שנערכו בישיבה הקדושה "פורת יוסף" אשר בתוככי 

 תנו[ ת"ו.ירושלים עיקו"ת ]עיר קדשינו ותפאר
אור ליום ד' כג טבת ש.ז. ]שנה זו[ ועודני עומד תחת הרושם 
הנעים והמחזה הנהדר של בחורי החמד השוקדים באהלה של 
תורה כריח שדה אשר ברכו ה'. ובחדוה רבה ובעונג רוחני מאד 
נעלה, שמחתי לשמוע את תשובותיהם הקולעות, ובקיאותם 

ור וש"ע אבן הרחבה, על כל שאלה ושאלה, אשר נשאלו בט
העזר מסימן א עד סימן כו. בטוב טעם ודעת, כתפוחי זהב 
 במשכיות כסף דבר דבור על אופניו, איישר חילייהו לאורייתא.
ובאור ליום ו כה טבת ש.ז. שב המחזה הנפלא ביתר שאת ויתר 
עוז, בבחינות שנערכו לאברכים המצויינים בתורה ויראת 

ת. מה מאד שמח לבי שמים טהורה, בטור וש"ע הלכות כתובו
ויגל כבודי לשמוע סיפוק רוחני רב את תשובותיהם הנבונות, 
בבקיאות נפלאה ובהרצאה ברורה ובנעימה קדושה, בפנים 
מסבירות בהלכה, ע"פ יסודות מוצקים ואיתנים, מלאים זיו 
ומפיקים נוגה, ויסודתם בהררי קודש ש"ס ופוסקים ראשונים 

עד האחרון שבאחרונים, מן ואחרונים, מן הראשון לראשונים ו
המסד עד טפחות. ומשנתם סדורה בפיהם, כמאן דמנחא 
בכסתייהו דמי, ערוכה בכל ושמורה, שואלים כענין ומשיבים 
כהלכה. אנא דאמרי כמותם ירבו בישראל וכל מן דין סמוכו 

 לנא.
אשרי עין ראתה כל אלה. אזן שמעה ותאשרם. ובעז"ה לאילני 

רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו. רברבי יתעבדו, והיו לגן 
כי מימיהם מן המקדש מפה קודשם של כבוד הגאון ראש 
הישיבה ומנהליה שליט"א. ויהי רצון שעוד יעלו מעלה מעלה 

 במעלות בקודש ולגאון ולתפארת. אמן. 
 החותם לכבוד תוה"ק ולומדיה
 עובדיה יוסף

 
 

 

  מהלכות הבדלה
 (שבת ב)מתוך חזו"ע 
 

 פסקיו

מי ששכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, אבל הבדיל  א.
על הכוס, שעליו להתפלל שחרית שתים, אין צריך לומר 
אתה חוננתנו לא בתפלה הראשונה שהיא תפלת שחרית,  
ולא בתפלת התשלומין של ערבית, לפי שכבר הבדיל על  
הכוס. אבל אם לא הבדיל על הכוס, יאמר אתה חוננתנו 

 שחרית.באחת מן התפלות ב

של ערבית  שמונה עשרהבמוצאי שבת אחר תפלת  .ב
 "יושב בסתר"וכו',  "עלינו ' אלקינוויהי נועם ה"אומרים 

,  "אורך ימים אשביעהו"הפסוק את וכו', וכופלים 
 ואתה קדוש, וסדר קדושה.  וממשיכים 

אם חל יום טוב באמצע השבוע דעת הגאונים שאין  ג.
ולפי דעת המקובלים יש לומר ויהי נועם ולא סדר קדושה, 

לאומרם תמיד, וטוב לנהוג כדעת המקובלים. ורק במקום 
שנהגו שלא לאומרו, אין לשנות מנהגם, הואיל ומנהגם 

 יסודתו בהררי קודש.

אף המתפללים בבית האבל, יכולים לומר במוצאי שבת  .ד
פסוק ויהי נועם וכו', וגם האבל יכול לאומרו עם הצבור. 

אומרו בבית האבל, ימשיכו ובמקום שנהגו שלא ל
 .במנהגם

אסור לאכול או לטעום שום דבר או לשתות יין או שאר  .ה
משקים במוצאי שבת עד שיבדיל על הכוס, ואף בבין  
השמשות שהוא ספק חשיכה אסור. ומכל מקום אם טעה  
ואכל קודם שהבדיל על הכוס, יכול להבדיל אחר כך. ומי  

אחר ששקעה  שלא הספיק לעשות סעודה שלישית עד 
השמש ונתכסית מעינינו, מותר לאכול סעודה שלישית, 

 עד כרבע שעה אחר השקיעה.

מן הדין מותר לשתות מים קודם ההבדלה, ומכל מקום  .ו
 טוב להחמיר.

אם היה יושב ואוכל מבעוד יום, וחשכה לו, אינו צריך   .ז
להפסיק אפילו הוא אחר צאת הכוכבים. ורשאי להמשיך  

 .צרכו, עד סיום סעודתו באכילה ושתיה כל

 

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף"מתוך גליונות 

 

 

 ראש ארגון הידברות,-שליט"א  זמיר כהןשיעורי הרב 

 להאזנה בערוץ מרן:
 52שלוחה  079-916-5000



 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 כל רז לא אניס ליה!
 :סיפר הרה"ג רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א

עשרות שנים ניגש יחד עם קבוצת כשהייתי בישיבה קטנה סיפר לי מו"ר הגאון רבי משה גורסבוים שליט"א שלפני 
 אברכים להיבחן אצל מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה לקבלת תעודה הוראה.

באותה העת חידש איזו הלכה ומצא מקור וחיזוק לדבריו בספר הקדמון "בית השואבה", ספר קטן מעט הכמות ורב 
רק בספר בית השואבה. נמנה וגמר  האיכות. אחרי חיפוש ובירור מקיף של כמה שבועות נוכח לדעת שדבר זה כתוב

שאחרי שמרן יערוך את מבחנו יגש אליו וישאל אותו מי כותב דבר זה. ממחשבה למעשה, אחרי שסיים מרן את מבחן 
כאמור. מרן השיב לו על אתר: מרן לשאול שאלה, ומשנענה בחיוב, שאל את  נוההוראה וחתם על התעודה, ביקש ממ

. אך רבי משה הוסיף והקשה "האם יש עוד איזה ספר שכותב חידוש זה?", מרן הניח "בספר בית השואבה, דף פלוני!"
לרגע את ידו הקדושה על מצחו, חשב קמעה, והשיב: "איני זוכר עוד ספר שכתב בזה!", כלומר: "אין!". הפטיר לי אותו 

יפה של מרן בכל התורה גאון: "אותה שעה נוכחתי לראות עין בעין מקרוב בצורה מוחשית את ידיעתו הנוראה והמק
 כולה!".

 (.שלהבת יוסף חי)
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www.moreshet-maran.com 

 ה"רבינו זצוקללה מרן של מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו
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