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

משלחן הראשון לציון

הדלקת נרות חנוכה בברכה לבחור ישיבה שהוריו מתארחים בבית אחר,
ואינם מדליקים אלא יוצאים יד"ח מבעל הבית
שאלה:
לכבוד מרן הראשון לציון שליט"א,
ידועה דעת מרן רבינו הגדול זיע"א (חזו"ע
חנוכה עמ' קמד) והאור לציון (ח"ד עמ' רפ) שבחורי
ישיבות שהוריהם מדליקים עליהם
בביתם נר חנוכה ,פטורים מהדלקה
בישיבה ,ואם הם מדליקים בישיבה ,אין
להם לברך.
ונשאלת השאלה בבחור ישיבה שהוריו
הלכו להתארח במקום אחר ,וממילא לא
מדליקים בביתם ,ויוצאים י"ח בהדלקתו
של בעל הבית ,האם על הבן להדליק נרות
בישיבה בברכה?
אשמח לדעת מה דעתו של מרן שליט"א
בנידון דידן ,כי הוא דבר המצוי.
בברכה,
יואב דהן,
מודיעין עילית

והלאה כתב כמה טעמים לפטור את בחורי
הישיבה מהדלקת נרות חנוכה ,משום
שנפטרים בהדלקת ההורים ,או מכיון
שהדלקת הנרות בחדר האוכל פוטרת את
כל הבחורים בישיבה .או בהדלקה שבבית
המדרש .או בהדלקה בבית ראש הישיבה.
ולפ"ז גם כשההורים אינם מדליקים
בביתם ,הבחורים אינם צריכים להדליק.
ויש לדון עוד דמה שהוריו יוצאים ידי
חובה היכן שמתארחים ,הרי זה ג"כ פוטר
את הבן שנמצא בישיבה ,שהוא סמוך על
שולחנם ,ולא חל עליו מעיקרא חיוב
הדלקה בפני עצמו].
ומה שכתבנו בילקוט יוסף הל' חנוכה עמ'
קסא דבחור ישיבה שהוריו גרים בחו"ל
ומדליקין יותר מאוחר ממנו ,רשאי
להדליק בברכה .מיירי באופן שמדליק
לפני ההדלקה בישיבה.

[מתוך קובץ בית יוסף – גליון לב ,כסלו תשע"ז .מדור
שו"ת הראשון לציון].

בברכת התורה,
יצחק יוסף

תשובה:

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני העליון

בספר ילקוט יוסף הל' חנוכה עמ' קנו

אמרותיו
פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א
"וילבש אותו בגדי שש" (מא ,מב).
כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (מאור ישראל ח"א מו"ק
כז :ד"ה עד שבא ,עמוד שלח):

הנה בילקוט ראובני (פרשת מקץ) על הפסוק" :וילבש אותו
בגדי שש" ,כתב :ודע שיש סוד גדול בלבישת בגדי פשתן
(הוא שש) ,וכל נפטר שתרכיכיו נעשו בבגדי פשתן ,אפילו אם
נפטר בחוץ לארץ ,כל קטיגור נהפך לסניגור ,והרי אין מי
שקרוב לסכנה יותר מכהן גדול ביום הכיפורים הנכנס לפני
ולפנים ,במקום אש שלהבת ,עד שאין רשות אפילו למלאך
ושר להכנס שם ,ולהנצל מקנאתם נצטווה להכנס אך ורק
בבגדי פשתן לבן ,שהקטיגור נעשה סניגור.
ופרעה השיג בחכמתו סגולה זאת ,ולכן הוא עצמו היה
מלובש בבגדי פשתן לבן ,וגם יוסף הצדיק השיג דבר זה
ברוח הקודש ...ואפילו תינוק שמתו אחיו על ידי לילי"ת או
רוח רעה ,אם ילבישו אותו בבגדי פשתן בלבד ,ולא יהיה מין
אחר עמו כלל ,התינוק הזה יהיה בטוח על ידי סוגלה זו
להנצל לחיים .עיין שם.
ונראה שגם רבן גמליאל ידע סוד זה ברוח הקודש ,ולכן
ציווה (ראה במסכת מועד קטן דף כז ע"ב) להוציאו [לקבורה]
(משוש תבל – בראשית ,עמוד שסח-שסט).
בבגדי פשתן.
"וירכב אותו במרכבת המשנה" (מא ,מג).

באחד הימים התלווה נכדו של מרן אליו ,בהיותם יושבים
ברכב השרד של מרן ,ראה מרן זיע"א שנכדו הקטן מתפעל
ומתלהב מרכב השרד שלו ,פנה אליו ואמר לו" :בני ,אם
תלמד הרבה תורה ותהיה תלמיד חכם גדול ,הרי שגם לך
יהיה רכב גדול וחשוב."...
(משוש תבל שם).

הלימוד היומי בתורת מרן

חדש בערוץ מרן!

הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ו  להצטרפות079-916-5000 :

שידור חוזר משיעוריו של הגאון
רבי בן-ציון מוצפי שליט"א
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כתבי יד ממרן

מתוך
גליונות
"קובץ בית
יוסף"

פסקיו

הורים שבנם או בתם ביטלו את השידוך שלא כרצונם,
שיש להם להשתתף בהוצאות בשידוך אחר
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה ,ירושלים

לכבוד ידידנו היקר הרב הגאון המפורסם כמהר"ר ישראל גרוסמן שליט"א
שלום וברכה
התכבדתי ביקרת ספרו הנכבד שו"ת "הליכות ישראל" ,אשר כיבדני בו מר בריה
דרבינא .ונהנתי מאמרותיו היקרות.
ומדי שוטטו עיני בספרו הנכבד ראיתי מ"ש כת"ר בסי' כו ,שאם החתן או הכלה
חוזרים בהם מהשידוך ,ואין היכולת בידי ההורים להשפיע על בנם או בתם מבטלי
השידוך לחזור בהם ,יש לב"ד לאסור עליהם שלא ישתתפו בהוצאות שידוך אחר
ולא יתעסקו בצרכי הנישואין עד אשר הצד שהפסיד יקבל ההוצאות שלו .וחיליה
דמר מהחת"ס ח"א (סי' קיד).
אולם נלפע"ד אגב רהיטאי שאין זה מוכרח להלכה .ואם האב ניסה להשפיע על בתו
וסירבה לשמוע בקולו ,ואח"כ מצאה שידוך אחר ,בודאי שחייב לקיים "ואת בנותיכם
תנו לאנשים" ,וכבר אמרו חז"ל בתך בגרה שחרר עבדך והב לה .וכ"ש בדורות אלה
שהפריצות רבה מאד ויש לחוש פן תינשא לאדם שאינו הגון .ואיך יתכן שהב"ד
יאסרו על האב שלא להשתתף בהוצאות הנדוניא וכו' .ומצאתי שכבר האריך בזה
בשו"ת תרשיש שהם (סי' קי) לחלוק על החת"ס .שיש לחוש בכה"ג שמא תצא
לתרבות רעה .והביא שכן העלה הגאון המחבר בשו"ת אגודת איזוב היפך ד' החת"ס.
ע"ש .והגר"ש מוילנא בתשו' שם (סי' קיא) כ' שאף החת"ס לא כתב כן אלא באופן
שאם יעכב הנדוניא לשני תסכים לחזור לראשון ,אבל אם יש חשש פן תנשא למי
שאינו הגון לה או ח"ו פן תצא לתרבות רעה ,אין לך הכרח גדול מזה ובודאי שיתן
לשני הנדוניא .אף לדברי החתם סופר .ע"ש.

קצת מהלכות חנוכה (מתוך חזו"ע חנוכה)

א .בערב שבת צריך לתת שמן בנרות
החנוכה שיעור שידלקו חצי שעה אחר
צאת הכוכבים בליל שבת ,ולכן לא
יקדימו ההדלקה יותר מדאי בעוד היום
גדול ,כמו שנוהגים בכל ערבי שבתות
השנה ,אלא ידליקו נרות החנוכה כרבע
שעה לפני השקיעה ,לאחר שיתנו שמן
כשיעור שעה אחת ,באופן שנרות
החנוכה יהיו דולקים במשך רבע שעה
לפני השקיעה ,ורבע שעה של בין
השמשות ,וחצי שעה אחר צאת
הכוכבים ,בסך הכל שעה אחת .ואם לא
יהיו נרות החנוכה דולקים חצי שעה
אחר צה"כ ,י"א שלא יצא יד"ח,
והברכות שבירך על הנרות הרי הן
לבטלה ,לכן יש להזהר בזה מאד.
ב .המדליק נרות חנוכה בער"ש מבעוד
יום ,ואח"כ כבתה לפני קבלת שבת,
בכל זאת אינו זקוק לה להדליקה שנית,
שמכיון שהוא חייב להדליק בע"ש
מבעוד יום ,וכבר בירך עליה "להדליק

ערוץ מרן

עובדיה יוסף

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

חדר הלימוד (השינה) של מרן
זכינו בדורנו לראות במוחש דבר זה שגם השינה קודש היא! היה זה מרן רבינו
הגדול זצוקללה"ה אשר באהבת התורה שגה תמיד ,גם בעת אכילתו ובעת
שינתו!
בחדר השינה של מרן היה לומד בו יותר ממה שישן בו ,כל הספרים החדשים
שיצאו לאור והגישו למרן ,כל יום כמה ספרים ,היו משוגרים אל חדר השינה
של מרן ,שם היו מונחים אחר כבוד ,וממתינים לעיונו ,גם מרן היה נוטל עמו
ספרים לחדר שינה לעיין בהם שם .בתחילה בנו בחדר השינה איצטבא קטנה
להניח עליה את הספרים ,ומשראו שזה לא הכיל ,בנו ספריה קטנה ,וגם זה לא
הכיל עד שבנו ספריה גדולה ,ומרן היה קם באמצע הלילה ופותח את הספרים
ולומד בהם...
לא בלבד שמרן קיים בעצמו את דברי הרמב"ם (פ"ג מהל' דעות)" :אם ישן
כדי שתנוח דעתו עליו ויוכל לעבוד את ה' נמצאת שינתו עבודה למקום ברוך
הוא" .אלא זאת ועוד אכילתו ושינתו היו מקודשות לא פחות משאר מצוות.
כי גם בעת שינתו לא התנתק מהחמצן הרוחני – לימוד התורה הקדושה.
(שלהבת יוסף חי).

נר חנוכה" ,כבר התחילה המצוה כדת,
והואיל והדלקה עושה מצוה ,כבתה אין
זקוק לה .ואף על פי כן אם החמיר וחזר
והדליקה שנית תע"ב.
ג .בע"ש נכון להדליק נר חנוכה תחלה
ואח"כ נר של שבת .ואם הזמן דחוק ,די
בהדלקת נר אחד למצות נר חנוכה,
ושאר נרות ההידור ידליק אחר שתברך
האשה על הדלקת נרות שבת ותדליק.
ד .בן נשוי המתארח אצל אביו או אצל
חמיו בשבת חנוכה ,ובמוצאי שבת
מתכונן לחזור לביתו ,אין לו להדליק נר
חנוכה אלא כשיחזור לביתו דוקא.
ה .במוצ"ש חנוכה מדליקין נר חנוכה
בבית הכנסת ואח"כ מבדילין על הכוס.
ובבית יבדיל תחלה ואחר כך ידליק.
ו .גם במוצ"ש חנוכה לא ידליקו נרות
חנוכה קודם זמן ר"ת (למחמירים) ,אלא
ימתינו עד לאחר שיגיע זמן הנז' ואח"כ
ידליקו נר חנוכה .ויש להם להבדיל
בבית קודם הדלקת נרות חנוכה.

מהיום שיעורי הגאון
הרב בן-ציון מוצפי שליט"א
להאזנה גם בשידור חוזר!
שלוחה
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שלוחה

88/3

להאזנה חייגו:

חיפוש לפי מילה  -בלמעלה מאלף
נושאים בהלכה!

079-916-5000

www.moreshet-maran.com
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