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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

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

עלה לתורה וענה אמן אחר ברכת עצמו אם הוי הפסק ,עלה לתורה והראו לו מקום אחר קודם
הברכה ,נוסח הקדיש בסיום מסכת [מתוך קובץ בית יוסף גליון לג ,טבת תשע"ז]
הנה ע"ש בילקוט יוסף (סי' קמ סעיף ד) שנתבאר ,שהעולה
לתורה אם הראו לו מקום אחר בטעות ובירך אשר בחר
בנו ,אין צריך לחזור ולברך ,אפילו אם היו צריכים לגלול
את העמוד לצורך הקריאה ,דסב"ל ,וע"ש בהערה דאע"פ
שמרן הש"ע פסק כי"א בתרא שצריך לחזור ולברך ,מ"מ
אמרינן סב"ל אפי' נגד הש"ע ,א"כ הכא יש לפסוק כמו
י"א קמא שאינו חוזר ומברך ,וכ"כ מרן החיד"א בספר
לדוד אמת ,ושכן ראה לרבותיו ,וכ"כ הפמ"ג והיפה ללב
והכף החיים וכן עיקר ,וע"ש עוד בהערה ולכן בכל מקרה
אין צריך לברך ,וגם אם מכוסה במטפחת אין צריך לחזור
ולברך.
ובענין הקדיש שאומרים אחר סיום מסכת דהוא עתיד וכו',
שראיתם בקונטרס פנחס ויפלל שהמנהג שאין אומרים
קדיש זה על סיום מסכת ,ע' בספר ילקוט יוסף דיני עניית
קדיש (סי' נו סעיף לג) שהבאנו נוסח זה גם אחר סיום מסכת,
ושם ביארנו מה הוא הנוסח הנכון .יעו"ש ,וכן נהגנו בכמה
הזדמניות של סיום מסכת בפני מרן אאמו"ר זצוק"ל לומר
קדיש זה.
ונוסח הקדיש שאומרים אחר סיום מסכת[ ,או אחר הקינות
בתשעה באב] ,הנוסח הנכון הוא :דהוא עתיד לחדתא
עלמא ,ולאחיא מתיא ,ולשכללא היכלא ,ולמפרק חייא,
ולמבנה קרתא דירושלם ,ולמעקר פולחנא נוכראה מארעא,
ולאתבא פלחנא יקירא דשמיא להדרה וזיוה ויקרה ,ויצמח
פורקניה ויקרב משיחיה .בחייכון וכו' .ואמנם כמה פעמים
מרן זצוק"ל השתתף בסיומי מסכת אצלינו בישיבת חזון
עובדיה ,והיה אומר למסיים לומר קדיש על ישראל רגיל
ולא הקדיש שיש בסוף המסכת .וראה מה שכתבנו בילקוט
יוסף (סי' קי סי"ז).

בס"ד ,יט כסלו תשע"ז

לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,כש"ת ה"ה
אדיר יוספי נ"י,
שלום רב,
אודות הקורא בתורה שעלה לתורה ,ואחר שבירך אגף
שיטפיה ענה אמן אחר ברכתו קודם שהתחיל הקריאה ,האם
הוי הפסק.
ע' בספר ילקוט יוסף דיני קריאת התורה (סי' קמד בהערה ח),
שהבאנו מ"ש הח"א (כלל ה אות יג) לדון במי שענה קדיש וקדושה
בברכות הנהנין והמצוות אי הוי הפסק .גם בכף החיים (סי' קס"ז
אות סא) כתב ,שאם שגג וענה קדיש או קדושה בין ברכת הנהנין
להנאה אינו חוזר ומברך ,דלא כמו שכתב המשנה ברורה (סי'
רטו סעק"א) דחוזר ,וכמ"ש (בסימן כה אות סג וסד) לגבי תפילין ,דאיכא
פלוגתא בזה ,וסב"ל ,וה"ה אם ענה אמן בתר נפשיה דאינו
אלא מגונה שעונה אמן אחר ברכותיו ,אבל אינו כמדבר דברים
בטלים .דהא הוי הוספת שבח .עכת"ד .ומה שדימה דבר זה
לההיא דתפילין יש לדחות דהתם מיירי בין תפילין של יד
לתפילין של ראש וכו' ,אבל אם לא התחיל במצוה י"ל שלכ"ע
צריך לחזור ולברך ,ומיהו מ"ש בעונה אמן אחר ברכתו שאינו
חוזר ,כעין זה מפורש בספר מגן אבות להמאירי (צ"ד ט"ז) שהוא
מן הענין ולא הוי הפסק .וע"ש באורך ,וכך ההלכה שאם ענה
הקורא בתורה אחר ברכותיו אינו חוזר ומברך.
ובענין מ"ש המשנ"ב (סי' קמ סק"ט) שהעולה לתורה והראו לו
בטעות מקום אחר ממה שצריך לקרוא ,אם הוא בעמוד אחר
צריך לחזור ולברך ,אך אם הוא באותו עמוד א"צ ,ושאל מה
יהיה הדין אם חלק מהעמוד מכוסה במטפחת כמנהג התימנים,
שמכסים במטפחת ומשאירים רק את מקום הקריאה בלבד,
האם זה נחשב כאותו עמוד אף שמכוסה במטפחת או לא.

הלימוד היומי בתורת מרן
הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ו  להצטרפות079-916-5000 :
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פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

"ויגידו לו לאמר עוד יוסף חי
וכי הוא מושל בכל ארץ
מצרים ויפוג לבו" (מה ,כו).
כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
(מאור ישראל-דרושים ,עמוד קפב ד"ה
בהפטרת):

הנה פירש הרמב"ן שהדבר ידוע
שבבוא בשורת השמחה פתאום
לפני הזקנים וחלושי הכוח ,רבים
מהם יתעלפו ,כי לבבם ירחב.
וזהו שנאמר (ישעיה נב ,ז)" :מה נאוו
על ההרים רגלי מבשר ,משמיע
שלום משר טוב משמיע ישועה
אומר לציון מלך אלוהיך" ,והנה
המבשר הזה ,חכם גדול הוא
בבשורתו (והוא אליהו הנביא),
שמתחיל לבשר בדבר הקל ,ורק
אחר כך ממשיך בדברים גדולים,
ולא בא לבשר גדולות בבת אחת,
מפני חשש סכנה...
ולכן בשורת הגאולה תהיה
בשלבים ,מעט מעט ,קודם יבשר
שלום ,ואחר כך שיהיה טוב בעולם,
ואחר כך ישמיע ישועה ,ולבסוף
יאמר לציון :מלך אלוהיך.
(משוש תבל – בראשית ,עמ' שסח-שסט).

חדש בערוץ מרן!
שלוחה  - 5הרב אברהם יוסף ,הרב
זמיר כהן ,הרב יצחק לוי ,הרב
ראובן זכאים ,הרב דוד נקי ועוד

079-916-5000

מתוך
גליונות
"קובץ בית
יוסף"

כתבי יד ממרן

אחר שסיים העולה ברכה אחרונה ,יש לו לעמוד לשמאל העולה
הבא אחריו
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה ,ירושלים .מוצש"ק כז תשרי תשל"ח

לכבוד האדון הנכבד
פרופ' מ .ולנשטיין הי"ו.
שלום וישע רב
בערב שבת כ"ה תשרי הובא לפני מכתבו מיום ח' תשרי ,והנני מתכבד להשיבו
בס"ד:
אשר שמע כבודו בימי חורפו ,שאחרי שסיים העולה לברך ברכה אחרונה של
קריאת התורה ,עליו לעמוד בצדו השמאלי של הבא אחריו ,אם יש זכר למנהג זה
בפוסקים ,הנני לציין בזה דברי הרמ"ע מפאנו בתשובה (סוף סימן פג) :שהקורא ראשון
עליו לפנות מקום לחבירו הקורא אחריו בתורה ,ונמצא הנכנס לעשות מצוה עובר
לעולם לפני היוצא ,שזה הוא חיבוב מצוה ,וכבוד שמים מתרבה .וכמו ששנינו (בסוכה
נו" :).ר' יהודה אומר משמר הנכנס נוטל שבע ,והיוצא נוטל חמש" ,ואף על פי
שחולקים עליו חכמים וסוברים להשוות המדות בחילוק החלות של לחם הפנים,
מכל מקום לכל הדעות משמר הנכנס חולק בצפון שהוא ימין אל פני הקודש ,ומשמר
היוצא חולק בדרום שהוא שמאל .ויש כאן כבוד תורה והלכות דרך ארץ בלא ספק.
ע"כ .נמצא שבנידון שלנו הקורא בתורה עומד בימין( ,על שם הכתוב" :מימינו אש דת למו");
וזה שסיים קריאתו עומד משמאלו; כמנהג המשמרות המתחלפות בבית המקדש.
ודברי הרמ"ע מפאנו הובאו בספרי האחרונים להלכה .ותן לחכם ויחכם עוד.
בכבוד רב ובברכת התורה
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

פסקיו
מהלכות הבדלה (מתוך חזו"ע שבת ב)

א .גם הנשים חייבות בהבדלה על הכוס,
ויכולה האשה לברך בעצמה ברכת
ההבדלה על הכוס כדי לצאת יד"ח,
ותטעם מן הכוס שיעור כמלא לוגמיו.
ב .היין של הקידוש ושל ההבדלה צריך
שלא יהיה פגום ,שאם שתה ממנו
אפילו כל שהוא פגמו .ויכולים לתקן
היין הפגום ,על ידי שיוסיפו בכוס מעט
יין ,ואפילו ע"י שיוסיפו עליו מים .ואף
בכוס היין של ההבדלה ,אם היין פגום,
מותר למוזגו על ידי מים.
ג .מי שאין לו יין להבדלה ,יכול להבדיל
על חמר מדינה ,כגון ארק ,ליקר,
קוניאק ,בירה לבנה .אבל קפה ,או תה,
או חלב ,ומיץ פירות ,לא נחשבים לחמר
מדינה ואין מבדילין עליהם .מיץ ענבים
(טבעי) נידון כדין יין גמור והוא קודם
לכל מיני חמר מדינה.
ד .יום טוב שחל במוצאי שבת ,ולפניו
קידוש והבדלה ,יקנה"ז ,ואין לו יין ,כיון
שאין מבדילין על הפת ,יש לקדש
ולהבדיל על שכר שהוא חמר מדינה.

ה .מי ששכח או הזיד ולא הבדיל על
הכוס במוצ"ש ,מבדיל כל יום ראשון,
בתנאי שלא טעם כלל ,ומברך ברכת
הגפן וברכת המבדיל .אבל על הנר
והבשמים אינו מברך אלא במוצ"ש.
ו .אם לא הבדיל על הכוס במוצאי יו"ט,
יכול להבדיל על הכוס למחר ,ביום
אסרו חג ,ואם לא הבדיל ביום אסרו חג
יבדיל בלילה שאחריו ,ולא יותר.

ז .הטעם שמברכים על הבשמים
בהבדלה של מוצ"ש ,לפי שכל אדם
מישראל זוכה לנשמה יתירה בשבת,
כל איש לפי מעשיו ,והיא מסתלקת
במוצאי שבת ,ונפשו של אדם עגומה
עליו ,ולכך מברך על הבשמים ומריח
בהם כדי שתתיישב דעתו עליו.
ח .אין מחזרים על הבשמים לברך
עליהם במוצ"ש עם ההבדלה ,כדרך
שמחזרים אחר המצות ,אלא אם אין לו
"בשמים" יברך ברכת ההבדלה בלי
בשמים.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

הנהגותיו

ואת צנועים חכמה

העיתונאי דוד לנדאו הי"ו התלווה למרן רבינו הגדול זצוקללה"ה בשנת התשל"ד
למסע חיזוק בקרב הקהילות היהודיות בארצות הברית ,לתרגם את דברי קודשו
של מרן .והוא מספר :זכיתי לשהות במחיצת מרן במשך שבועיים ימים בביקורנו
בארצות הברית ,עבודת התרגום לא הייתה קלה בכלל .תרגמתי את דבריו בכנסי
ענק ,וגם בפגישות בארבע עיניים עם פוליטיקאים אמריקאים צעירים ועם מזכ"ל
האו"ם דאז.
בימים ההם גיליתי את דמותו העצומה של מרן .בנוסף לגאונותו ולבקיאותו,
ראיתי כיצד הוא מתייחס לאנשים ,לכל אדם בדמות שלו ,יחס מעורר הרשאה.
זכור לי רגע מעניין ביותר מנסיעה זו .סיפור זה לא פורסם מעולם ,ונזכרתי בו
עת חבש מרן את מצנפת הראשון לציון לראש בנו .נזכרתי באותה הנסיעה
לארצות הברית ,ובסיפור מיוחד שיכול ללמד על דמותו העצומה של מרן.
כשהגענו לשדה התעופה ,אחזה רעייתו הרבנית הצדקת ע"ה ,שקית ניילון
גדולה שאני לא ידעתי מה יש בתוכה .כשנגעו גלגלי המטוס באדמת ארצות
הברית ,דקות ספורות לפני היציאה מהמטוס ,הוציאה הרבנית מהשקית את
גלימת הראשון לציון ואת המצנפת והגישה אותה למרן .אני זוכר את המבוכה
שאחזה בו .מרן אמר לרבנית" :אני לא רגיל להתלבש ככה ,אני לא יכול!" .הצניעות
הפנימית של מרן הקשתה עליו ללבוש בגדי מלכות לעיני הכל!
הרבנית הוכרחה ללחוץ על מרן ,הא פנתה אליו ואמרה" :בשדה התעופה
ממתינים לכבודו משלחת של בני הקהילה הסורית שאליה הוזמנת ,מן הראוי
שכבודו ירד מן המטוס לבוש בבגדי הראשון לציון!".
זה לא היה קל .הרבנית ע"ה שהייתה אישה חזקה במיוחד הצליחה להשפיע על
(שלהבת יוסף חי).
מרן לעטר את גופו בגלימת המלכות ומצנפת הקודש!

צדיק ,יש לך דקה?
נצל אותה...

ערוץ מרן ,תורה בכל רגע!

079-916-5000

גליונות קובץ בית יוסף במחיר חיסול!
כתבי יד ממרן ,תשובות ממרן הראשון לציון
רבינו יצחק יוסף שליט"א ,ועוד

 1ב 7-ש"ח
 2ב ₪ 10בלבד!
ניתן לרכוש  24שעות ביממה בכניסה
למשרדי הארגון ברחוב בלוי 14
ירושלים ( 2דקות הליכה מציונו של מרן).
את הכסף להניח בקופה שעל השולחן.
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