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 בסייעתא דשמיא

 חיוי פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

  א כסלו תשע"זכבס"ד, 

 נ"ייוסף יזדי היקר והנעלה כש"ת הרב לכבוד 

 שלום רב,

יהודי איראן, במדינתם האם יכולים להשתמש  לשאלת 
שאין עליהם הכשר, מחמת במוצרים המכילים מי גבינה 

 שלא ניתן לפקח על המפעלים במדינות אלו.
לגבי החלב שחלבו גוי, מבואר בספר ילקו"י איסור  הנה 

שי"א שבארצות שקיים בהם חוק   )סי' פ"א סי"א(והיתר ח"ב 
האוסר לערב סוגי חלב זה בזה, אפשר לשתות חלב 
עכו"ם, שהגוי חושש מלערב חלב טמא עם חלב הטהור,  

סקים הסוברים שאין לסמוך על חוק המדינה, וגם  ויש פו
מחשיבים איסור זה ככל גזירות חכמים דאף שבטל הטעם  
לא בטל הדין, ולכתחלה יש להחמיר בזה, אולם הדרים  
בחו"ל בקביעות, וקשה להם להחמיר, וגם אין באפשרותם  
להשיג חלב ישראל, הסומך על דברי המקילין יש לו על  

בי אבקת חלב נכרי, בחו"ל כשאין  מה לסמוך. ע"ש. וכן לג
אבקת חלב מישראל, אפשר להקל. וכ"ד החזו"א, האג"מ,  

 זקן אהרן וואלקין, ציץ אליעזר, ישכיל עבדי, ועוד.
גבינות של גויים אסורים מגזרת   )בסעיף יט(נתבאר שם ועוד 

חז"ל, מפני שמעמידים אותם בעור קיבת נבילה, ואמנם  
ינה בעור קיבה כשרה  כשאנו יודעים שהגוי הקפיא הגב

ולא בנבלה וטריפה, מותר לאכול מגבינה זו בדיעבד, כל  
שיש ס' פעם ויותר בחלב נגד אותה חתיכת בשר, דכיון  
שאין כאן טעם תערובת של בשר בחלב, אין בזה איסור  

 מעמיד.

הריקוטא של גויים שהוא אחר שמוציאין הגבינה  ובענין 
מקפיאין אותו,  לבדו ו )מי גבינה(מן החלב ונשאר הקום 

 )סי' קטו אות מז(שכתב בכה"ח  )ע"ש בעמ' קטו(ונקרא ריקוט'א, 

משם הפר"ח להתיר בזה, אך מרן החיד"א בשיו"ב  
הביא דעת כמה רבנים האוסרים, וכן רבני ירושלים  
אוסרים ומענישים על הריקוטא, וכ"כ בשו"ת חקקי לב  
בשם כמה פוסקים שהעיקר לאסור בזה, אך יש  
מקומות שנוהגים היתר בזה כמו לענין חמאה, וכתב 

בדברים אלו  שאפי' במקום שנהגו היתר )אות לה(בזב"צ 
שומר נפשו ירחק מהם. על כן אם כתוב בוודאות שיש  
בו מי גבינה לא ישתמשו במוצר זה, ובפרט שניתן  
לייבא ממדינות אחרות שיש ע"ז הכשר, וכן אם יודעים  
שהם מכילים את הרכיב הנ"ל לא ישתמשו, אך אם לא  
מצויין שמכילים מי גבינה, ואין יודעים אם מוצר זה  

, מותר לאכול מוצר זה, אחר שגם  מכיל מי גבינה
לאוסרים איסורו רק מדרבנן והוא ספק, ועוד שיש  
פוסקים המתירים בזה, לכן בספק מותר לאכול מוצר  

 זה במקום שא"א לקבל הכשר כמו במדינת איראן.

הזמן הוא   זמן בין השמשות, בכל מקום אורךובענין 
דקות זמניות, שבגמ' לא חילקו בין הארצות. אלא   13.5

שבכל מקום הזמן משתנה בהתאם למיקומו בשעות  
זמניות. וע' בביאורי הגר"א. ובאירופה שהכל רואים 
שמשקיעה עד צאת הכוכבים יש זמן רב, ואחר עשרים  
דקות מהשקיעה עדיין לא נראים כוכבים, יש כאן  
חשש באיסור תורה, שהעושה בו מלאכה בשבת ח"ו  

מן צאת  נכשל בספק איסורי שבת החמורים, ואינו כז
הכוכבים בארץ ישראל, לכן בעניני שבת ראוי מאד  
להורות להחמיר, בכל מקום לפי זמנו, ויש להקפיד 
בזה גם לגבי זמן התפלה טלית ותפילין וק"ש.  אולם 
בתעניות דרבנן אפשר להקל עשרים דקות אחר 

 השקיעה.

 ובעניין זמן צאת הכוכבים בארצות אירופה, תשובה ליהודי איראן אודות חלב שחלבו גוי
טבת תשע"ז[, ]מתוך קובץ בית יוסף גליון לג  
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 לציון משלחן הראשון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

מי ושם אבותי  ויקרא בהם ש"
 (.מח, טז) "אברהם ויצחק

 מרן פוסק הדור זצוקללה"ה הקשה
  :(מאור ישראל ח"א ברכות טז: ד"ה אין קורין)

  )בראשית רבה פרק נה סימן ד(הנה במדרש 
שקוברים בה ארבע  –מובא: קרית ארבע 

, אדם הראשון, אברהם,  אבות העולם
יצחק ויעקב, והרי קיימא לן שאין קורין 

אלא לשלשה, וכאן אבות את התואר 
מצינו שגם אדם הראשון נקרא בתואר 

 ?אבות

 )יבמות מו.(ותירץ על פי דברי הריטב"א 
נשי יוצאי   – שכתב וזה לשונו: "אמהות

מצרים, ואף על גב דאין קורין אבות אלא  
לשלושה, ואין קורין אמהות אלא  

תפלה, שאין לומר  לארבע, היינו דוקא ב
 מרים אימנו, יוכבד אימנו".

ולפי דבריו לא קשה מידי, כי מה 
שלושה,  שאמרו אין קורין אבות אלא ל

היינו דוקא בתפלה, אבל שלא בתפלה 
רשאים לקרות גם אחרים בתואר אבות  
או אמהות, ומשום כך קרא המדרש 

 לאדם הראשון בתואר אבות.  

 (.תמדעמוד  בראשית, –משוש תבל )
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 הארגון:מפעילות 
 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! 
הרב אברהם יוסף, הרב  - 5שלוחה 

הרב זמיר כהן, הרב יצחק לוי, 
 ראובן זכאים, הרב דוד נקי ועוד

079-916-5000 
 

 לתרומות חייגו: 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

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

 . טו אלול תש"לב"ה

 לכבוד הבחור היקר חמד בחורים יצחק... הי"ו
 שלום וישע רב.

בשמחה רבה שמעתי כי בחסדי השי"ת עזבת את בית החולים לחיים טובים 
ולשלום, ומצב הבריאות שלך משתפר והולך, תהלות להשי"ת כי הטה אזנו 

עבדיו ושלח דברו הטוב וירפאך, בריך רחמנא דיהבך לך ולא לשועת ולתפלת 
יהבך לעפרא. ויהי רצון שתזכה לבריאות איתנה ונהורא מעליא ותזכה לחופה 

 ולמצות ולמעשים טובים בחיי הוריך ומשפחתך הדגולים, אמן.
אין ספק שעל ידי חסדי ה' אשר זכית לחזות עין בעין כי הפליא ה' חסדו 

ו בך ביתר שאת ויתר עוז הניצוצות הקדושות אשר ואמתו עמך, יתעורר
בקרבך לגבר חילים לתורה ולתעודה. ונא להזהר מאוד במצות תפילין יום יום 
ובשלוש תפילות. וע"י כך תתעלה גם ברוחניות ובגשמיות. ובכל אשר תפנה 
תשכיל ותצליח. ומי יתן ואראה בנועם פניך היקרים בשמרך אמונים לתורתנו 

ואמץ והיה לבן חיל לצבאות השי"ת. ותזכה לאורך ימים ושנות הקדושה, חזק 
 חיים.

 בידידות רבה ונאמנה
 עובדיה יוסף
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 )מתוך חזו"ע שבת ב(מהלכות הבדלה 

 

 פסקיו

אין מברכים על בשמים של בית   א.
ב אלא הכסא, שאינם עשויים לריח טו

להעביר הריח הרע. וכן אין לברך על  
בשמים הנתונים למעלה ממטתו של  
מת. ולא על בשמים שבמסיבות של  

 עובדי כוכבים.

צלוחית של בושם, אחר שהורק  .ב
ממנה הבושם, אף שיש בצלוחית ריח  
טוב אין מברכים עליו. וכן ריח טוב  
שניתן בתוך הטבק, אין מברכים עליו.  

שהיא ערוה  וכן בשמים שעל אשה 
אין לברך עליהם, ובשמים של אשתו  

 .נדה בכלל זה

נהגו לברך על הדס עד כמה   .ג
 .)ש"ע סי' רצז(שאפשר 

מי שאינו מריח פטור מברכת   .ד
הבשמים, ואינו מברך על הבשמים,  
אלא אם כן להוציא בני ביתו הקטנים,  

 .כדי לחנכם במצות

אף האבל מברך על הבשמים   .ה
רכות ההבדלה. וכן  במוצאי שבת בב

 .המנהג פשוט

במוצאי שבת מברכים על נר "בורא  .ו
מאורי האש" בברכות ההבדלה, לפי  

שהאור נברא על ידי אדם הראשון  
במוצאי שבת. ואין מחזרים אחריו  
כדרך שמחזרים על המצות, חוץ  
ממוצאי יום הכפורים שמצוה לחזר  

 .אחריו

חייבות לברך ברכת   אף הנשים .ז
"בורא מאורי האש" עם ברכות  

 .ההבדלה. וכן המנהג

מצוה מן המובחר לברך על אבוקה   .ח
 .של אש

נוהגים להסתכל בכפות הידים   .ט
ובצפרנים כדי שיוכל ליהנות מן האור,  

 .ויכיר בין הצפורן לבשר

אין מברכים על הנר עד שיאותו   .י
בכדי  לאורו, דהיינו שיהיה סמוך לנר, 

שיוכל להבחין ולהכיר בין מטבע של  
 .מדינה זו למטבע של מדינה אחרת

נר שלא שבת ממלאכת עבירה,  יא.
אפילו הודלק על ידי גוי, אין מברכים  
עליו, אבל נר שהודלק לצורך חולה שיש  

. ואף בדיעבד מי  בו סכנה מברכים עליו
שבירך על נר שלא שבת ממלאכת 

 .עבירה, לא יצא

 יוסףלא ידע את 
 ,אל הכנסיה הראשונה של אגודת ישראל בארץ הקודש, לאחר השואה הארורה

, היה זה בימי צעירותו לאחר שחזר מכהונתו זצוקללה"ה הוזמן מרן רבינו הגדול
 הרבנית במצרים.

כרבנים חשובים אחרים קיבל מרן את הזמנת הכבוד למושב הפתיח. אך מי שזכר 
זכר  כי עליו לקחת עמו את ההזמנה  בעל פה ש"ס ושלחן ערוך ופוסקים, לא

המודפסת אל השערים שהמורים למען יכניסוהו למושב הפתיחה המרגש 
 ,בא איפה ללא ההזמנה, השומרים על השער לא ידעו את מרן ולא הכירוהו ,וההיסטורי

 לא הכניסוהו פנימה. ומרן שב לתלמודו.על כן ו
והסיפור התגלגל פנימה והגיע לאזניו של הגאון רבי אליהו  ,היו מי שראו את שארע

רפול, שנבהל למשמע האירוע, וסיפרו מיידית למגיד הירושלמי הדגול, הגאון רבי 
שלום שבדרון זצ"ל, שאותו הכיר מקרוב, בפעילות קירוב שעסקו יחדיו, ופנה אליו 

 .וכיצד ניתן לתקן את העיוות שנגרם ,בשאלה בהולה כדת מה לעשות
למרות שידעו שמרן ישמח לנצל את הזמן הפנוי ללימוד תורה האהובה עליו, חשו 

שאר שווי נפש להשארתו בחוץ של מי שכבר אז הדהים את העולם יכי א"א לה
 בשלשת כרכי שו"ת יביע אומר שחיבר, ובהם נגלה חלק מזיו אור ידיעותיו התורניות.

הראשונה של במת הכבוד את  רבי שלום שבדרון זצ"ל הביט כה וכה, וראה בשורה
הוא פנה אליו, ולחש לו את מה שאירע  .רבה של קוממיות, הג"ר בנימין מנדלסון זצ"ל

 מחוץ לשערים.
אל ביתו של מרן, כדי חד עם הרב רפול הציע כי יקומו וילכו ירבה של קוממיות 

לפייסו. כשהגיעו לבית ברחוב הבעל שם טוב בשכונת בית ישראל הירושלמית, אמר 
הרב מנדלסון למרן: "באתי לפייס את כבודו, כדי שלא יהיה קטרוג על הכנסיה 
הגדולה. אמנם בשגגה נעשה מה שנעשה, אך עם זאת חוששני מקטרוג בשל הפגיעה 
בכבוד התורה, וכדי שלא יהיה קטרוג מחמת הפגיעה בכבוד תורתו, אבקש שתמחלו 

                                        בלב שלם".
 .שר וגדול()  

 

 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 ממרן כתבי יד
מתוך 

 גליונות 
"קובץ בית 

 יוסף"

 

 

 

  צדיק,
 יש לך דקה?

 נצל אותה...

 

 ורה, אלפי שיעורי ת ת של-י-ק-נ-מערכת ע ערוץ מרן,
 להאזנה בכל מקום ובכל זמן.

 

079-916-5000 
 ערוץ מרן, תורה בכל רגע!
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