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 בסייעתא דשמיא

 שמות פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ח כסלו תשע"זיבס"ד, 

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

 שלום רב,

שאלתו בדבר קוביא הונגרית שהילדים  אודות 
הזה, האם מותר לשחק בה בשבת,  משחקים בה בזמן 

 האם יש לחשוש משום בורר, או משום כותב או בונה.

נידון זה נתבאר בשו"ת הראשון לציון ח"א נא לעיין  הנה 
שם ותראה את כל הטעמים. וע"ע בספר ילקוט יוסף כרך  

דמבואר,   )עמ' שצא, ושבת כרך א חלק שני סימן רסה מהדורת תשע"א(ב 
דמשחקים של ילדים כגון אבני פלא ולגו או בובה  
ומכונית שלדינא יש להקל בזה לקטנים, ואף מותר ליתן  
לקטן בידים ע"מ שישחק בהם, והטעם שאין לאסור  
המשחק באבני פלא, ואין בו משום בונה וסותר, שיש  

, שכוס של  )סי' שיג סעיף ו(לדמות דין זה למה שנפסק בש"ע 
לפרקו ולהחזירו בשבת מפני שאין בנין פרקים מותר 

וסתירה בכלים, וה"ה לאבני הפלא שהבנין שנעשה אינו  
בר קיימא כלל, ואינו מחברן ע"י ברגים או יתדות או  
מסמרים, ועומד להתפרק בכל שעה, ובפרט לפי מה  

שבנין לשעה לא חשיב בנין,   )סי' עב(שהעלה הח"ס או"ח 
הוי בנין, שנראה  ודלא כהירושלמי שסובר שבנין לשעה 

חולק על הירושלמי, והלכה   )שבת לא:(שהתלמוד שלנו 
כש"ס שלנו, וכן העלה בהגהות עתים לבינה על ספר  

)חלק , וכ"כ בספר מגילת ספר על הסמ"ג )עמ' שמו(העתים 

, ועוד אחרונים.  )סי' שטו(, וכ"כ בפתח הדביר ח"ג לאוין דף יא:(
קפלה  וה"ה לשאר המשחקים כגון משחק המגנט או 

שמותר לילד קטן לשחק בהם כיון שאינו מחברן ע"י  
 ברגים או מסמרים.

תנור שמניחים בו )סי' רנט סעיף ז(פסק מרן הש"ע וכיו"ב 
החמין וסותמים פי התנור בדף, ושורקים אותו בטיט  
מערב שבת, מותר לסתור אותה סתימה בשבת כדי  

, )סי' סה(להוציא החמין, ומקור הדין בתרומת הדשן 
תן טעם לכך מפני שלא נעשה לקיום כלל, אין בזה  ונ

 איסור אפי' מדרבנן.

לענין כותב ובורר שאין לזה קיום, ופעמים שמיד  וגם 
מפרקים ומשנים את צורת הקוביה, אין בזה דין כותב 
ולא דין בורר, ומ"מ כל ההיתר לשחק בזה הוא רק 
לקטנים בלבד אבל לגדול אין להתיר לשחק בשום  

כדור שאסר בזה מרן הש"ע, ואף  משחק ודינו כ
שבספר שמירת שבת כהלכתה כתב להתיר לשחק 
בקוביה גם לגדול, מפני שאין הקוביה מתפרקת, וגם  
אם מתפרקת אין דרך לפרקה, ולכן מותר לשחק בה.  
מ"מ לדידן הקוביה היא מוקצה, דלא חזי לגדולים.  
דכל משחק אינו ראוי לגדולים. וע' בספר ילקו"י שבת  

, דקטן המשחק עמ' שצא, ועמ' תקב, ועמ' תרלו()כרך ב 
בצעצועים בשבת א"צ להפרישו, וי"א דמ"ש מרן  

גבי כדור דאסור לשחק בו בשבת   )סי' ש'ח סמ"ה(הש"ע 
דוקא בכדור אסר, דיש שם טעם נוסף וכמ"ש  
בירושלמי טוב שמעון למה חרב י"א מפני הזנות, וי"א  

דה  שהיו משחקים בכדור, ולפ"ז שאר המשחקים יו
מרן דשרי לטלטלן, ויש חולקים ע"ז וסוברים שבכל  
אופן לדעת מרן כל המשחקים אסורים לגדול לשחק  

, בשם שבולי )ס"ק ע"ב(בהם בשבת, וכן הביא במג"א 
הלקט שדבר שתשמישו רק לשחק בו, אין שם כלי  
עליו, וחשיב כאבן, והוי מוקצה מחמת גופו. ע"ש.  

ברי מרן. וראה  ולא דוקא בכדור, וכן נראה מסתמות ד
 בילקו"י שם עמ' תרלז.  

לילדים בשבת "קוביה הונגרית" משחק  

טבת תשע"ז[, ]מתוך קובץ בית יוסף גליון לג  
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 היומי בתורת מרןהלימוד 
 

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

אלקי אברהם  ,אלקי אבותיכם נראה אלי"
ג, ) "יצחק ויעקב לאמור פקוד פקדתי אתכם

.טז ) 

הגדה של  חזו"ע, ) וקללה"הכתב מרן פוסק הדור זצ
  :(פסח, עמוד רלז

חק   ע הזכיר "אלקי אברהם יצ ו ש להבין מד י
חד, כמו עקב" בלי הפסק תיבת "אלקי" לכל א   וי

וק הקודם  פס נאמר ב טו(ש ג,  ות  אלקי אברהם,  : )שמ
עקב? ואלקי י חק   אלקי יצ

פ דברי הגמרא  ע" ש לבאר  : וי ב"מ פה:( ו ) אליה
ש, ו הקדו נ של רבי שיבה  וי בי פעם   הנביא היה מצ ו

ו יום ראש   ות וא שיבה,  וא אל הי שהה מלב חת  א
ני   פ ו רבי: מ ות שאל א שיבה,  ע לי ש היה, כשהגי חוד
ו:   ו אליה ום לבא? השיב ל ני הי שהה אדו מה 
נו   מדתי את אברהם אבי שהע ום  ש עכבתי מ נת
שיתי גם   שכבתיו, וכן ע וה פלל,  והת ו  חצתי ידי ור
ע לא   ומדו ו רבי:  ות שאל א עקב,  חק, וכן גם לי ליצ

ע ו: מפני  מה שיב לו אליה חת? ה ותם בבת א דת א
חד,   ש א פלה כאי ו בת זק ח פן ית שש הייתי  שחו

ו.. נ זמ ח קודם  שי ו את המ  .ויביא

ות מתאחדים   שת האב של שר  ו מכאן שכא מדנ ל
ולה קודם   וגלים להביא את הגא פלה, הרי הם מס בת
על הקץ   שבמצרים רצה הקב"ה לדלג  ובגלל  זמנה, 
שת   של ורר את  ע שראל לאלתר, לכן  ול את י ולגא

זה ה חד, וב ות י מיד,  האב וגאלם  פלט לישראל  חיש מ
עקב", וי חק  וף: "אלקי אברהם יצ שרמז לבס ו  זה  ו

ולם התאחדו כאחד בלי ה שכ ות  ור על ידי  לה פסק, ו
ולה. נו לגא זכי חדת  פילתם המאו  ת

בל ) וש ת ות –מש מ וד , ש געמ .ל ) 
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 מפעילות הארגון:
ו  ורת ת ת ו הפצ שנת וומ רבינ ן  מר "היוסף  עובדיה של  לה  ז

"א  • של מרן זיע ש  ו ד ו הק ונ ול צי ר המפעל •תפע די א  ה
ד" ו י הלימ ומ ת הי ור י  • "מרן בת ורנ ון ת רח ת “י ץ בי וב ק

ף ס ו מ  • “י ות “ג יב ש לי ם  סת והכנ ן  מר י  ספר לת  שא ח לה
וללים "   • וכ ץ מרן ו ות  -"ער ד ויה ורה  ורי ת ד ות  24שי  •שע

ם  סי כנ ו ורה  ורי ת ו •שיע לי ין ג וע רית שב ת בעב גלי אנ  וב
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 חדש בערוץ מרן! 
שידור חוזר משיעוריו של הגאון 

 שליט"א ציון מוצפי-בןהרב 
 81בשלוחה 

079-916-5000 
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ובדבר  ,קריאה להשתתף בשיעורי תורה, חינוך הבנים לתורה 
 חוק האוסר על חיילי צה"ל לבקר בישיבות הק'

 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  
 יג טבת תשמ"ה ב"ה. יום א

עדים אנו לתהליך הגובר והולך לחזרה בתשובה, ובמיוחד בקרב הנוער,  א.
אנו קוראים למבוגרים ולנוער היקר שלנו, אשר משום מה התרחקו 
מהמסורת היהודית המפוארת של עם ישראל, לשוב אל המקורות, על ידי 
לימוד התורה בשיעורי ערב וכדומה, ולקיים מצוות ומעשים טובים אשר 

ם וחי בהם, כי בלעדי התורה אין בור ירא חטא ולא ע"ה יעשה אותם האד
חסיד. משימה קדושה זו אנו צריכים להרחיבה ביתר שאת ויתר עוז, כי 
התורה היא ששמרה על עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות, עאכ"ו ]על 

 אחת כמה וכמה[ שצריכים להתחזק בה בארץ הקודש וכו'.

לחנך את הבנים בישיבות הקדושות  אם אין גדיים אין תיישים. צריכים ב.
אשר הן בית היוצר לאומתינו, כי אין אומתינו אומה אלא בתורתיה. ולכן 
צריכים לחזק את הישיבות הקדושות בכלל, וישיבות של בעלי תשובה 

 בפרט, שבזכות תורתם העולם קיים.

האיסור שהוצא נגד ביקור חיילי צה"ל בישיבות הקדושות ובישיבות של  ג.
התשובה, הוא בגדר שערוריה, ובמיוחד בזמן שאין כל הגבלה כזאת בעלי 

לביקורי חיילי צה"ל בכנסיות ובמסגדים של הגויים, ולא תהיה כהנת 
כפונדקית? על נציגנו בכנסת, ושר הפנים שלנו לפעול במרץ לביטול מידי 

 של הגזירה הנ"ל.

 

וי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל  וב הרב בל רקע .ק 14רח ושלים.  ק ר 87 לכל ענייני העלון:י   maran.com-office@moreshet דוא"ל: *59
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 מתוך חזו"ע שבת ב() סעודה רביעיתהבדלה ומדיני 
 

 פסקיו

ר שה .א ון  נ ר, כג ולא להאי דלק לכבוד  ו
וכלה, וכן נר   וד חתן  ודלק לכב ר שה נ
וי נשמת   ת לעיל הכנס ת  דלק בבי שהו
פני   ו ל ת וליכים או וכן נר שמ תים,  מ

רכים עלי ת, אין מב ד המ מטה, לכבו  .וה

רי האש. ב רא מאו רך בו  .סומא אינו מב

רי האש על . ג ו רא מא רכים בו אין מב
חשמל ר ה ו  .א

ו. ד ורים במ חל פ ת, יש  כש צאי שב
ילה המג ריאת  דם ק הנר קו רך על   .לב

רביעית   .ה דה  וד סעו וה לסע מצ
דת   ת סעו רא ונק ת בפת.  במוצאי שב
ום   ר לו בש פש ואם אי א וה מלכה.  מל
וגה או   פת, יש לקיימה בע ול  ופן לאכ א
ות   ואף הנשים עליהן לקיים מצ ות.  פיר
ולה לבל   ת, ויש בה סג רביעי דה  ו סע

תקשו  ך כל ליל  י וזמנה נמש תן.  ד בלי
חלה לקיימה   וב לכת ת, וט מוצאי שב

וך  ילה ד'ת הל ת של  ראשונו ת ה  .שעו

רר   .ו ך המק ו ת מת הוציא בשב ר ל ות מ
פשירה,   ואה, כדי לה חלה שהיא קפ
דה   ויהיה אפשר לאוכלה בסעו

וה,   רך מצ וא לצו רביעית, ומה גם שה
ר חמי  .ואין לה

דה שלישית   .ז וכל סעו מי שהיה א
ו, כל שאכל  ובאמ חשכה ל ו  ת וד צע סע

תכוון לצאת בו   ונ חשיכה  ר  ח ת א כזית פ
די   ת, יצא י רביעי ודה  ובת סע די ח י

ו ת וב  .ח

ת,   .ח דש במוצאי שב ו ראש ח חל  כש
ד,   ול המוע ח חל ב ת ש וכן מוצאי שב
חובת   די  ת יוצא י ת אח רביעי דה  ו בסע

ד וע וחול המ ודש  דת ראש ח ו  .סע

ת,   .ט רביעי דה  ו ת סע מי שלא קיים מצו
תרדמה,  ו ו  פלה עלי ונ הלך לישון, 

רק אחר חצות לילה, כל   רר  תעו וה
ריך   ר, צ ד השח דיין לא עלה עמו שע
וכל שכן   ודה רביעית.  ות סע שיקיים מצ

ות לילה חצ דם  רר קו תעו  .אם ה

ור   .י ת מים מן הב דלו מנהג נשים ל
רה של מרים   פי שבא ת, ל במוצאי שב
ומי שזוכה   ת,  ו רת על כל הבאר וז ח

וע במים ההם  פא  לפג תר תה מהם י ושו
ו ואי תחל  .מכל 

 הרגשתי שאני יכול לעזור במשהו, ולכן עליתי
יון יחזקאל הי"ו,  יום אחד קרתה שריפה בבית אמו של החזן רבי צ

ה"ה.  יתו של מרן רבינו הגדול זצוקלל  שהייתה גרה קומה אחת מעל ב
הוא סיפר:  וכך 

ה, אף על שלא קרה דבר מיוחד, אבל א   יפ מי הצטערה מאד על השר
 בגילה זה היה קשה לה מאד. 

 מרן ששמע על זה רצה לחזק את רוחה ולעודדה. 
ה השלום שמעה לפתע דפיקות בדלת ביתה. היא ניגשה לפתוח  ,אמי עלי

אות אל מול עיניה את השקדן הגדול שכל רגע חשוב לו מרן  :ונדהמה לר
בכבודו ובעצמו, שללא שהות החל להרעיף עליה ברכות וניחומים על 

 השריפה שאירעה. 
מי הייתה המומה ולא האמינה למראה עיניה שמרן למרות השכנות, א

ס ש היה עוסק ברומו של עולם, ימצא זמן לעלות בעצמו כדי לשמחה ולהפי
 את דעתה.

י המשפחה מודים מאד לרבינו שטרח  פניתי למרן ואמרתי לו: "בנ
 והצליח לעודד ולרומם את אימנו".

אך מרן לא הבין על מה כל השירים וההודאות, והשיב בפשטות: 
 עליתי!"."הרגשתי שאני יכול לעזור במשהו, ולכן 

 .(שלהבת יוסף חי)        

 

 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 ממרן כתבי יד
מתוך 

 גליונות 
"קובץ בית 

 יוסף"

 

 

 

  צדיק,
 יש לך דקה?

 נצל אותה...

 

ע ערוץ מרן, ה, -י-ק-נ-מערכת  י תור עור י י ש  ת של אלפ
האזנה בכל מקום ובכל זמן.  ל

 

079-916-5000 
 ערוץ מרן, תורה בכל רגע!
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 gmail.com@9929972: לקבלת הלימוד מידי יום למייל

 

וא בספר  ה ד  ו ה הלימ די וב ון ע ו בשבטחז 079-916 להצטרפות:  ט -50 00 
וחה  ל  92ש

 בסייעתא דשמיא

 שמות פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ח כסלו תשע"זיבס"ד, 

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

 שלום רב,

שאלתו בדבר קוביא הונגרית שהילדים  אודות 
הזה, האם מותר לשחק בה בשבת,  משחקים בה בזמן 

 האם יש לחשוש משום בורר, או משום כותב או בונה.

נידון זה נתבאר בשו"ת הראשון לציון ח"א נא לעיין  הנה 
שם ותראה את כל הטעמים. וע"ע בספר ילקוט יוסף כרך  

דמבואר,   )עמ' שצא, ושבת כרך א חלק שני סימן רסה מהדורת תשע"א(ב 
דמשחקים של ילדים כגון אבני פלא ולגו או בובה  
ומכונית שלדינא יש להקל בזה לקטנים, ואף מותר ליתן  
לקטן בידים ע"מ שישחק בהם, והטעם שאין לאסור  
המשחק באבני פלא, ואין בו משום בונה וסותר, שיש  

, שכוס של  )סי' שיג סעיף ו(לדמות דין זה למה שנפסק בש"ע 
לפרקו ולהחזירו בשבת מפני שאין בנין פרקים מותר 

וסתירה בכלים, וה"ה לאבני הפלא שהבנין שנעשה אינו  
בר קיימא כלל, ואינו מחברן ע"י ברגים או יתדות או  
מסמרים, ועומד להתפרק בכל שעה, ובפרט לפי מה  

שבנין לשעה לא חשיב בנין,   )סי' עב(שהעלה הח"ס או"ח 
הוי בנין, שנראה  ודלא כהירושלמי שסובר שבנין לשעה 

חולק על הירושלמי, והלכה   )שבת לא:(שהתלמוד שלנו 
כש"ס שלנו, וכן העלה בהגהות עתים לבינה על ספר  

)חלק , וכ"כ בספר מגילת ספר על הסמ"ג )עמ' שמו(העתים 

, ועוד אחרונים.  )סי' שטו(, וכ"כ בפתח הדביר ח"ג לאוין דף יא:(
קפלה  וה"ה לשאר המשחקים כגון משחק המגנט או 

שמותר לילד קטן לשחק בהם כיון שאינו מחברן ע"י  
 ברגים או מסמרים.

תנור שמניחים בו )סי' רנט סעיף ז(פסק מרן הש"ע וכיו"ב 
החמין וסותמים פי התנור בדף, ושורקים אותו בטיט  
מערב שבת, מותר לסתור אותה סתימה בשבת כדי  

, )סי' סה(להוציא החמין, ומקור הדין בתרומת הדשן 
תן טעם לכך מפני שלא נעשה לקיום כלל, אין בזה  ונ

 איסור אפי' מדרבנן.

לענין כותב ובורר שאין לזה קיום, ופעמים שמיד  וגם 
מפרקים ומשנים את צורת הקוביה, אין בזה דין כותב 
ולא דין בורר, ומ"מ כל ההיתר לשחק בזה הוא רק 
לקטנים בלבד אבל לגדול אין להתיר לשחק בשום  

כדור שאסר בזה מרן הש"ע, ואף  משחק ודינו כ
שבספר שמירת שבת כהלכתה כתב להתיר לשחק 
בקוביה גם לגדול, מפני שאין הקוביה מתפרקת, וגם  
אם מתפרקת אין דרך לפרקה, ולכן מותר לשחק בה.  
מ"מ לדידן הקוביה היא מוקצה, דלא חזי לגדולים.  
דכל משחק אינו ראוי לגדולים. וע' בספר ילקו"י שבת  

, דקטן המשחק עמ' שצא, ועמ' תקב, ועמ' תרלו()כרך ב 
בצעצועים בשבת א"צ להפרישו, וי"א דמ"ש מרן  

גבי כדור דאסור לשחק בו בשבת   )סי' ש'ח סמ"ה(הש"ע 
דוקא בכדור אסר, דיש שם טעם נוסף וכמ"ש  
בירושלמי טוב שמעון למה חרב י"א מפני הזנות, וי"א  

דה  שהיו משחקים בכדור, ולפ"ז שאר המשחקים יו
מרן דשרי לטלטלן, ויש חולקים ע"ז וסוברים שבכל  
אופן לדעת מרן כל המשחקים אסורים לגדול לשחק  

, בשם שבולי )ס"ק ע"ב(בהם בשבת, וכן הביא במג"א 
הלקט שדבר שתשמישו רק לשחק בו, אין שם כלי  
עליו, וחשיב כאבן, והוי מוקצה מחמת גופו. ע"ש.  

ברי מרן. וראה  ולא דוקא בכדור, וכן נראה מסתמות ד
 בילקו"י שם עמ' תרלז.  

לילדים בשבת "קוביה הונגרית" משחק  

טבת תשע"ז[, ]מתוך קובץ בית יוסף גליון לג  
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 היומי בתורת מרןהלימוד 
 

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

אלקי אברהם  ,אלקי אבותיכם נראה אלי"
ג, ) "יצחק ויעקב לאמור פקוד פקדתי אתכם

.טז ) 

הגדה של  חזו"ע, ) וקללה"הכתב מרן פוסק הדור זצ
  :(פסח, עמוד רלז

חק   ע הזכיר "אלקי אברהם יצ ו ש להבין מד י
חד, כמו עקב" בלי הפסק תיבת "אלקי" לכל א   וי

וק הקודם  פס נאמר ב טו(ש ג,  ות  אלקי אברהם,  : )שמ
עקב? ואלקי י חק   אלקי יצ

פ דברי הגמרא  ע" ש לבאר  : וי ב"מ פה:( ו ) אליה
ש, ו הקדו נ של רבי שיבה  וי בי פעם   הנביא היה מצ ו

ו יום ראש   ות וא שיבה,  וא אל הי שהה מלב חת  א
ני   פ ו רבי: מ ות שאל א שיבה,  ע לי ש היה, כשהגי חוד
ו:   ו אליה ום לבא? השיב ל ני הי שהה אדו מה 
נו   מדתי את אברהם אבי שהע ום  ש עכבתי מ נת
שיתי גם   שכבתיו, וכן ע וה פלל,  והת ו  חצתי ידי ור
ע לא   ומדו ו רבי:  ות שאל א עקב,  חק, וכן גם לי ליצ

ע ו: מפני  מה שיב לו אליה חת? ה ותם בבת א דת א
חד,   ש א פלה כאי ו בת זק ח פן ית שש הייתי  שחו

ו.. נ זמ ח קודם  שי ו את המ  .ויביא

ות מתאחדים   שת האב של שר  ו מכאן שכא מדנ ל
ולה קודם   וגלים להביא את הגא פלה, הרי הם מס בת
על הקץ   שבמצרים רצה הקב"ה לדלג  ובגלל  זמנה, 
שת   של ורר את  ע שראל לאלתר, לכן  ול את י ולגא

זה ה חד, וב ות י מיד,  האב וגאלם  פלט לישראל  חיש מ
עקב", וי חק  וף: "אלקי אברהם יצ שרמז לבס ו  זה  ו

ולם התאחדו כאחד בלי ה שכ ות  ור על ידי  לה פסק, ו
ולה. נו לגא זכי חדת  פילתם המאו  ת

בל ) וש ת ות –מש מ וד , ש געמ .ל ) 

 

 אמרותיו

 א ב ג ד ה ו ז

ברכות על יתר  
 המאכלים

ברכת  .בהו"ה
 פירות הארץ

   

רכת ב בב"ו /
פירות ויין ה

 אילן ה

 א .ה-ג ה-ב ט-ו יג-י ג-א יד. ד-א ח-ה

 

 מפעילות הארגון:
ו  ורת ת ת ו הפצ שנת וומ רבינ ן  מר "היוסף  עובדיה של  לה  ז

"א  • של מרן זיע ש  ו ד ו הק ונ ול צי ר המפעל •תפע די א  ה
ד" ו י הלימ ומ ת הי ור י  • "מרן בת ורנ ון ת רח ת “י ץ בי וב ק

ף ס ו מ  • “י ות “ג יב ש לי ם  סת והכנ ן  מר י  ספר לת  שא ח לה
וללים "   • וכ ץ מרן ו ות  -"ער ד ויה ורה  ורי ת ד ות  24שי  •שע

ם  סי כנ ו ורה  ורי ת ו •שיע לי ין ג וע רית שב ת בעב גלי אנ  וב
  

8759* 

 חדש בערוץ מרן! 
שידור חוזר משיעוריו של הגאון 

 שליט"א ציון מוצפי-בןהרב 
 81בשלוחה 

079-916-5000 
 

 לתרומות חייגו: 
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ובדבר  ,קריאה להשתתף בשיעורי תורה, חינוך הבנים לתורה 
 חוק האוסר על חיילי צה"ל לבקר בישיבות הק'

 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  
 יג טבת תשמ"ה ב"ה. יום א

עדים אנו לתהליך הגובר והולך לחזרה בתשובה, ובמיוחד בקרב הנוער,  א.
אנו קוראים למבוגרים ולנוער היקר שלנו, אשר משום מה התרחקו 
מהמסורת היהודית המפוארת של עם ישראל, לשוב אל המקורות, על ידי 
לימוד התורה בשיעורי ערב וכדומה, ולקיים מצוות ומעשים טובים אשר 

ם וחי בהם, כי בלעדי התורה אין בור ירא חטא ולא ע"ה יעשה אותם האד
חסיד. משימה קדושה זו אנו צריכים להרחיבה ביתר שאת ויתר עוז, כי 
התורה היא ששמרה על עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות, עאכ"ו ]על 

 אחת כמה וכמה[ שצריכים להתחזק בה בארץ הקודש וכו'.

לחנך את הבנים בישיבות הקדושות  אם אין גדיים אין תיישים. צריכים ב.
אשר הן בית היוצר לאומתינו, כי אין אומתינו אומה אלא בתורתיה. ולכן 
צריכים לחזק את הישיבות הקדושות בכלל, וישיבות של בעלי תשובה 

 בפרט, שבזכות תורתם העולם קיים.

האיסור שהוצא נגד ביקור חיילי צה"ל בישיבות הקדושות ובישיבות של  ג.
התשובה, הוא בגדר שערוריה, ובמיוחד בזמן שאין כל הגבלה כזאת בעלי 

לביקורי חיילי צה"ל בכנסיות ובמסגדים של הגויים, ולא תהיה כהנת 
כפונדקית? על נציגנו בכנסת, ושר הפנים שלנו לפעול במרץ לביטול מידי 

 של הגזירה הנ"ל.

 

וי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל  וב הרב בל רקע .ק 14רח ושלים.  ק ר 87 לכל ענייני העלון:י   maran.com-office@moreshet דוא"ל: *59
20 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי: 83 5סניף  46 07 :לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ. 69 9- 9 16 -5 0 ה  00 וח  82של

 
 

 מתוך חזו"ע שבת ב() סעודה רביעיתהבדלה ומדיני 
 

 פסקיו

ר שה .א ון  נ ר, כג ולא להאי דלק לכבוד  ו
וכלה, וכן נר   וד חתן  ודלק לכב ר שה נ
וי נשמת   ת לעיל הכנס ת  דלק בבי שהו
פני   ו ל ת וליכים או וכן נר שמ תים,  מ

רכים עלי ת, אין מב ד המ מטה, לכבו  .וה

רי האש. ב רא מאו רך בו  .סומא אינו מב

רי האש על . ג ו רא מא רכים בו אין מב
חשמל ר ה ו  .א

ו. ד ורים במ חל פ ת, יש  כש צאי שב
ילה המג ריאת  דם ק הנר קו רך על   .לב

רביעית   .ה דה  וד סעו וה לסע מצ
דת   ת סעו רא ונק ת בפת.  במוצאי שב
ום   ר לו בש פש ואם אי א וה מלכה.  מל
וגה או   פת, יש לקיימה בע ול  ופן לאכ א
ות   ואף הנשים עליהן לקיים מצ ות.  פיר
ולה לבל   ת, ויש בה סג רביעי דה  ו סע

תקשו  ך כל ליל  י וזמנה נמש תן.  ד בלי
חלה לקיימה   וב לכת ת, וט מוצאי שב

וך  ילה ד'ת הל ת של  ראשונו ת ה  .שעו

רר   .ו ך המק ו ת מת הוציא בשב ר ל ות מ
פשירה,   ואה, כדי לה חלה שהיא קפ
דה   ויהיה אפשר לאוכלה בסעו

וה,   רך מצ וא לצו רביעית, ומה גם שה
ר חמי  .ואין לה

דה שלישית   .ז וכל סעו מי שהיה א
ו, כל שאכל  ובאמ חשכה ל ו  ת וד צע סע

תכוון לצאת בו   ונ חשיכה  ר  ח ת א כזית פ
די   ת, יצא י רביעי ודה  ובת סע די ח י

ו ת וב  .ח

ת,   .ח דש במוצאי שב ו ראש ח חל  כש
ד,   ול המוע ח חל ב ת ש וכן מוצאי שב
חובת   די  ת יוצא י ת אח רביעי דה  ו בסע

ד וע וחול המ ודש  דת ראש ח ו  .סע

ת,   .ט רביעי דה  ו ת סע מי שלא קיים מצו
תרדמה,  ו ו  פלה עלי ונ הלך לישון, 

רק אחר חצות לילה, כל   רר  תעו וה
ריך   ר, צ ד השח דיין לא עלה עמו שע
וכל שכן   ודה רביעית.  ות סע שיקיים מצ

ות לילה חצ דם  רר קו תעו  .אם ה

ור   .י ת מים מן הב דלו מנהג נשים ל
רה של מרים   פי שבא ת, ל במוצאי שב
ומי שזוכה   ת,  ו רת על כל הבאר וז ח

וע במים ההם  פא  לפג תר תה מהם י ושו
ו ואי תחל  .מכל 

 הרגשתי שאני יכול לעזור במשהו, ולכן עליתי
יון יחזקאל הי"ו,  יום אחד קרתה שריפה בבית אמו של החזן רבי צ

ה"ה.  יתו של מרן רבינו הגדול זצוקלל  שהייתה גרה קומה אחת מעל ב
הוא סיפר:  וכך 

ה, אף על שלא קרה דבר מיוחד, אבל א   יפ מי הצטערה מאד על השר
 בגילה זה היה קשה לה מאד. 

 מרן ששמע על זה רצה לחזק את רוחה ולעודדה. 
ה השלום שמעה לפתע דפיקות בדלת ביתה. היא ניגשה לפתוח  ,אמי עלי

אות אל מול עיניה את השקדן הגדול שכל רגע חשוב לו מרן  :ונדהמה לר
בכבודו ובעצמו, שללא שהות החל להרעיף עליה ברכות וניחומים על 

 השריפה שאירעה. 
מי הייתה המומה ולא האמינה למראה עיניה שמרן למרות השכנות, א

ס ש היה עוסק ברומו של עולם, ימצא זמן לעלות בעצמו כדי לשמחה ולהפי
 את דעתה.

י המשפחה מודים מאד לרבינו שטרח  פניתי למרן ואמרתי לו: "בנ
 והצליח לעודד ולרומם את אימנו".

אך מרן לא הבין על מה כל השירים וההודאות, והשיב בפשטות: 
 עליתי!"."הרגשתי שאני יכול לעזור במשהו, ולכן 

 .(שלהבת יוסף חי)        

 

 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 ממרן כתבי יד
מתוך 

 גליונות 
"קובץ בית 

 יוסף"

 

 

 

  צדיק,
 יש לך דקה?

 נצל אותה...

 

ע ערוץ מרן, ה, -י-ק-נ-מערכת  י תור עור י י ש  ת של אלפ
האזנה בכל מקום ובכל זמן.  ל

 

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