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 בסייעתא דשמיא

 שלחב פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 כו טבת תשע"זבס"ד, 

היקר והנעלה, מזכה הרבים, כה"ר רבי   לכבוד

 שליט"אמשה אלעזר הכהן 

 רב, שלום

שאלתו כאשר חלק ממנין המתפללים   בדבר

אינם יודעים להתפלל, כגון עולים חדשים,  

ורק עונים אמן, האם תפלה זו נחשבת תפלה  

 בצבור.

)סי' צ'  בספר ילקוט יוסף תפלה כרך א'  הנה

מבואר שגדר תפלה בצבור שיהיו   סעיף י"ד(

לפחות ששה שמתפללים, שאע"פ שבספר  

משמע דלא חשיב בכה"ג   )כלל י"ט(חיי אדם 

תפלה בצבור, שכתב תפלת שמונה עשרה,  

הוא עשרה אנשים ביחד שיתפללו, וזוהי  

)סי' צ' ס"ק  תפלה בצבור, והובא במשנה ברורה 

שעיקר תפלה בצבור שיתפללו עשרה   כ"ח(

אנשים שהם גדולים ביחד, ולא כמו  

שחושבים ההמון שעיקר להתפלל בעשרה  

קדושה וברכו,  אנשים הוא רק לשמוע קדיש ו

ולכן אינם מקפידין רק שיהיו עשרה  

בבהכנ"ס, וזהו טעות. ע"כ. וכ"כ בשו"ת יד  

דבעינן דוקא שיתפללו כל   )סי' ז'(אליהו 

העשרה ממש ביחד, ואז נחשבת כתפלה  

בצבור, אולם כתבנו שמדברי הרמב"ם  

מוכח שדי ברוב של   )פ"ח מהלכות תפלה ה"ד(

ר  עשרה שהוא ששה מתפללים, וכן מבוא

, וכ"כ עוד )סי' ס"ט סק"ה(בש"ע הגר"ז 

 אחרונים.  

בעינן לפחות ששה מתפללים יחד,   ומ"מ

אבל אם לא יודעים להתפלל, ורק עונים  

אמן ואין ששה מתפללים, אין זה נחשב  

 לתפלה בצבור לכל המשתמע מכך.

שמן זית למאור, מבואר באורך   ואודות

)מהדורת  בספר ילקוט יוסף הלכות חנוכה 

דשמן מר שאינו   י' תרע"ג סעיף ט"ו(תשע"ג ס

ראוי לאכילה, כשר להדליק בו נר חנוכה,  

וה"ה לנר של שבת, והרוצה להדר במצוה  

ולקחת לנר חנוכה שמן זית הראוי לאכילה,  

תבוא עליו ברכה, וע"ש בהערה מה  

 שכתבנו בזה.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ני הגדולונשיא בית הדין הרב

 

תפלה שחלק מהמתפללים בה אינם יודעים להתפלל ורק עונים אמן, האם 
תשע"ז[ ד, שבט]מתוך קובץ בית יוסף גליון ל  נחשבת תפלה בצבור  
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 יוןמשלחן הראשון לצ

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

 (.טז, ד) "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים"

דרושים  -מאור ישראל)ק הדור זצוקללה"ה כתב מרן פוס

 : (עמוד לד ד"ה והנה

ביציאת מצרים נשארו ישראל באין לחם ומים, עד  
שהתלוננו "כי הוצאתם להמית את כל הקהל הזה ברעב", ומיד  
נאמר "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים", עד כדי כך אפילו  

ב"ה להצטער עד  "מן השמים", ואם כן, מדוע הניחם הק
 שתתפקע סבלנותם?

אולם, מעשה אבות סימן לבנים. להורות שבכל זאת צריכים  
ות, ואל ייאוש, ואם אין בשום  לסבול עוד ולהתאזר בסבלנ

אופן ישועה טבעית כלל, אז היו תהיה אפילו פעולה ניסית. כי 
הנה לה' יתברך יש שתי הנהגות עמנו, טבעית וניסית, הניסית  
היא על דרך בן הסמוך על שלחן אביו המפיק לו כל פרטי  
מחסורו, והוא מה שנהג השם יתברך עם אברהם אבינו ע"ה  

מאז מסר בידו הברכות והטובות   טרם נתברך בכל, כי
שיתפרנס מהם כאדם העושה בשלו, ואחר כך היה עניינו ממש  
על דרך ההנהגה הטבעית, ובזאת בירך את יצחק והוא את  
יעקב, אבל בעת שהיה יעקב אבינו ע"ה מוכרח לעזוב את ביתו  
ולברוח מפני עשו היה מן ההכרח להחזיר אליו את אותה  

ג בה עם אברהם אבינו טרם  ההנהגה ניסית הקדומה שנה
מזונותיו   ויתה הנהגתו בדרך ניסית, שהיישנתברך בכל, שאז ה

 של אדם קצובים לו מתשרי עד תשרי.

וחלילה שה' יתברך לא ימציא פרנסה אלא באיסור, והנה לא  
,  שהוא צריך לעבוד גם בשבת רחוק כי מי שיקבל עליו עבודה

בו ביום בדיוק היה מוצא עבודה כשרה, אך יצר הרע הכניסו  
לתגר זה, לקבל עליו את זאת על ידי חילול שבת, ואך העקשן  

 יצליח.
 (.קלגוד שמות, עמ –)משוש תבל 

 
 

 

 אמרותיו

 א ב ג ד ה ו ז

   
 .ברכות הריח

 ברכות ההודאה
 ברכות הריח  

-טו

 יח
 יד -יא יג-י יז-יד ב-יט א-יח ו-ג י-ז

 

 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 
  

8759* 

  

 של שידור חוזר משיעורו 

 שליט"אליאור גלזר הרב 

 85בשלוחה 

079-916-5000 
 

 לתרומות חייגו: 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 לטפל בבעיות הדת באחד הישובים 
 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  

 ב"ה
 לכבוד משרד הדתות

 שלום רב!
)במקום בביקורי במחנה הנ"ל, נפגשתי עם הועד הדתי וחקרתי מדוע אין במקום בית ספר דתי 

ענו שהם רומו. וכאשר נגשו לעשות משהו בענין זה היה כבר  דתי(יש רק בי"ס ממלכתי לא 
 מאוחר. והם מבטיחים שברישום של השנה יטפלו בזה בכל כחם למען הקמת בית ספר דתי.
מצד העירוב: אין עירוב מסודר כהלכה במקום. אולם התיקון קל מאוד, לדברי המתיישבים 

לחיין וצורת הפתח. נא להזדרז לעשות שם. בהיות וישנו גדר סביב המחנה רק צריך לסדר 
את הנ"ל בהקדם ולמנוע מכשול מהמתיישבים. הייתי מציע למנות רב מקומי, ולו אפי' רב 

 נודד שיפקח על הנ"ל.
ארגון שיעורי תורה. ישנו במקום, ע"י זקן היודע ספר, אחד. אולם הלימוד הוא אך ורק "זוהר". 

והסברה ארוכה, הסכימו לי שיש צורך לקבוע  ואינם עוסקים בשום לימוד אחר. לאחר דרשה
ב' פעמים בשבוע "הלכה", כגון שלחן ערוך או"ח וכדומה. וב' פעמים בשבוע "ספרי מוסר" 
וכדומה. וב' פעמים בשבוע "זוהר". כדאי להתקשר עם משרד החינוך והתרבות שיטפל 

 בנידון.
גורם למניעת כמה נשים נפגשתי עם העובדת במקוה, וקבלה, שאין שום מכונת חימום וזה 

ענוגות מלבקר במקוה. המקוה הוא קר ובימות החורף והגשמים קשה מאד להכנס בתוכו. אי 
)העובדת במקוה שהיא אלמנה ורמו בה לזאת בבקשה לעשות את הכל להבטחת חימום המקוה. 

חודש טפלי יתומים קטנים מבקשת לא להלין את שכרה, לדבריה אחר כמה חדשים קיבלה משכו' סכום 
 .אחד(

הועד קובל כי המדריכים במקום חפשים, ואת התאורה הציבורית של ליל שבת מדליקים 
אחר תפלת מעריב עם צאת הכוכבים או אחר כן, וביום שבת לפני צאת  )לעיתים קרובות(

השבת מקדימים להדליק החשמל הנ"ל. כמו כן התושבים מתמרמרים על שהמדריכים 
צם יום השבת ומדליקים את הרדיו בשבת וכהנה וכהנה. הם נוסעים בטנדר בתוך המחנה בע

לוקחים את בינהם ובנותם למועדון ומביאים להם תזמורת ומחללים את השבת. מביאים 
להם רקדנים ומלמדים אותם לרקוד, במחולות וריקודים וכו'. הבנים שלהם נלקחים לגדנ"ע 

ם. ואין לאל ידם להתערב בזה. ובשבתות ויו"ט מסיעים אותם במכוניות לטיול לעיני הוריה
 הם מבקשים בכל לשון של בקשה להשים קץ לתעלוליהם.

 בברכת גמר חתימה טובה
 , בכבוד רב                                                                                                      

 עובדיה יוסף
 חבר ביה"ד פתח תקוה                                                                                                         
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 (ג)מתוך חזו"ע שבת  כלי שמלאכתו להיתר
 

 פסקיו

בגדים ותכשיטים יש עליהם תורת  . א
כלי שמלאכתו להיתר, ומותר  

לם אפילו מחמה לצל, שלא לטלט
יגנבו או יאבדו. ובגד כלאים שעטנז,  
אף על פי שאסור ללובשו, אין עליו  
תורת מוקצה גמור, כי הוא על כל פנים  

מותר  נחשב לכלי שמלאכתו לאיסור, ו
 .לטלטלו לצורך גופו או מקומו

שעון יד נחשב לכלי שמלאכתו   .ב
להיתר, ומותר לטלטלו אפילו מחמה  

ינו שלא יגנב או יאבד, וכל  לצל, דהי
שכן שמותר להשתמש בו ולהוליכו  

 .במו ידיו ממקום למקום
כובע ניילון שנותנים אותו בעת   .ג

הגשמים ע"ג הכובע שעל הראש, אין 
בו תורת מוקצה כלל, ודינו כדין כלי  
שמלאכתו להיתר שמותר לטלטלו  

שמא יגנב   , והיינואפילו מן החמה לצל
 .או יאבד

מותר לטלטל מניפה בשבת, כדי   .ד
. וכן מותר לטלטל  להבריח הזבובים

עצי בשמים להריח בהם, ולהניף בהם.  
מכבדת שמכבדים בה את הבית   .ה

, מותרת בטלטול, ודינה כדין  )מטאטא(
כלי שמלאכתו להיתר, כי בזמנינו  
הקרקע בכל מקום מרוצפת ברצפה,  

 .תואין חשש לאשוויי גומו
מותר לטלטלו בין  )הקשה( הסבון  .ו

 .לצורך גופו או מקומו ובין מחמה לצלי
כוס העשוי מנייר לשימוש חד פעמי   .ז

יש עליו תורת כלי שמלאכתו להיתר,  
ומותר לטלטלו אפילו מחמה לצל כדי  

 .שלא יגנב ולא יאבד
כלי סעודה חדשים הנקחים מן הגוי,   .ח

טלם  שצריכים טבילה, מותר לטל
בשבת, כדין כלי שמלאכתו להיתר,  
שהואיל ומן הדין מותר להטבילם  
בשבת ולהשתמש בהם, אין עליהם  

 .תורת מוקצה
כלי שנאסר מחמת איסור בשר   .ט

בחלב וכיוצא בזה, הואיל ועדיין רשאי 
להשתמש בו דרך עראי בפירות  
וירקות צוננים, מותר לטלטלו, כדין  
  כלי שמלאכתו להיתר, ודמי לכלי
שנשבר, וראוי לכסות בו כלי, שמותר  

 בטילטול.  

 אין חכמה כתורה!
כשנפגש מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה עם המלך חואן קרלוס מלך ספרד, 
כיבדו המלך כבוד מלכים, ובמשך שעות שוחח אתו על תפילותיו לבורא. 
שאל המלך את מרן: "כבוד הרב, כשאני מתפלל לאלקים, מה הדבר החשוב 

 ."ביותר שעלי לבקש ממנו?
מרן סיפר לו על מלכות שלמה, שאמר שלמה בלבו מה אבקש מה'? 
עושר או בריאות, ולבסוף החליט לבקש מהבורא לזכות בחכמה, כי החכמה 
היא המפתח לכל הדלתות, כמו שנאמר: "דעת קנית מה חסרת, דעת 
חסרת מה קנית", המלך שמח לשמוע דבר חכמה וסיכם ואמר שמעולם לא 

כמורה במדינתו, ויצא וליווה את מרן בכבוד שמע דברי חכמה שכאלה מה
 ברבים. שם שמיםגדול. והיה זה קידוש 

כשמרן חזר באוזני מקורביו על עיקרי שיחתו עם המלך, ובהגיעו לתגובת 
הכמורה במדינתו הגיב בחיוך: "ממי הוא רוצה לשמוע דברי  המלך על

 חכמה, מהכמרים הטיפשים?".
 .)משוש תבל(        

 
 

 
 והליכותיומהנהגותיו  עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן כתבי יד
מתוך 

 גליונות 
"קובץ בית 

 יוסף"
 

 

 

 ראש ארגון הידברות,-שליט"א  זמיר כהןשיעורי הרב 
 להאזנה בערוץ מרן:
 52שלוחה  079-916-5000

 

 

 

  צדיק,
 יש לך דקה?

 נצל אותה...

 

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

 

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