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 בסייעתא דשמיא

 כי תשא פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

וברכה לארגון היקר והנעלה מזכה הרבים ומפיץ שלום 
האם  ולהשכיל"!תורתו של מרן זצ"ל "להבין 

באפשרותכם להעביר את השאלות האלה לראש"ל  
תזכו למצוות   ולעדכן אותי כשיהיה תשובה?  שליט"א

 ותודה רבה!

  יצחק יוסףכבוד רום מעלתו הראשון לציון הרב לכבוד 
ירבו ימיו ושנותיו   זצ"ל, שליט"א ממשיך דרכו של מרן

  אחד"ש, ברצוני לקבל תשובות והבהרות בטוב ובנעימים.
 בבקשה בנושאים הבאים:

   שאלה:

לומר ברכות   (, ובא"ח)רש"שידוע דעת המקובלים  א.
השחר בחצות כשנשארים ערים כל הלילה. לא  

עמ'  )וביו"ט  (עמ' תלח)שמדברי מרן זצ"ל בחזו"ע סוכות 

מבואר בפשטות לומר גם ברכות השחר אחרי   (שיב
עמוד השחר כמו בברכות התורה. האם יש עדיפות  

   לעשות ככה ולא כדעת המקובלים?

   תשובה:

כמו שמרן זיע"א נהג, שמעולם לא בירך ברכות  לנהוג 
ושלש בלילה,   השחר קודם שהלך לישון בשעה שתים

 אלא בקומו בוקר סמוך ממש לשחרית.

   שאלה:

מה שחידש מרן זצ"ל בשו"ת יחו"ד חלק ו סי' יא   ב.
שמי שלא   בשם הספר "מאורי אור" )בסוף התשובה(
ומצד שני מפחד   ,הכל בבת אחת רוצה לאכול

לשכוח ברכה אחרונה על מה שאוכל עכשיו, יכול  

  שעה חצי עוד וכשיאכל ,לברך מיד ברכה אחרונה
  האם ראשונה. ברכה שוב לברך יצטרך לא, זה אחרי

 ?  )שהכל והגפן( בשתייה גם נאמר הזה החידוש

   תשובה:

וכ"פ המג"א וכ"כ במשנת רבי גרשון, וכ"ה בילקוט  כן, 
 יוסף חלק ג.

   שאלה:

:  (עמ' קכח)לפי מה שפוסק מרן זצ"ל בחזו"ע יום טוב  ג.
"בן א"י הנמצא בחו"ל על דעת לחזור רשאי להדליק  
נר חשמל ביו"ט שני של גלויות" ומסתמך על  
האגרות משה שזה נחשב בצינעא, כי האנשים  
שיראו האור דלוק יכולים לתלות בשעון שבת,  

  כמעט אין םשש בצרפת כמו בארצות הדין יהיה מה
שמלי, האם יהיה  ח בוילר רק ויש שמש דוד

  שנמצא ,י"א לבן אפשר
  חמים, במים להתקלח ,לחזור דעת על שם

  בבית שהאנשים תהיה להתיר כשהסברא
  מותר שזה קרים במים שמתקלח לתלות יכולים

 ?  להם גם

 בתודה רבה מראש,

 ,  ורנו'ז יעקב נתנאל

 שליםירו, וגן בית, דוד פניני כולל

   תשובה:

 פרטית ולא ציבורית שרי בכה"ג.אמבטיא 

 

אמירת ברכות השחר בחצות, כאשר נשארים ערים כל הלילה / החושש שישכח לברך 
ברכה אחרונה על שתיה כששותה כמה פעמים / בן א"י שנמצא בחו"ל ביו"ט, אם יכול 

ה מדור שו"ת הראש"ל[גליון ל– ]מתוך קובץ בית יוסףלהתקלח במים חמים שהוחמו ע"י בוילר   
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 הראשון לציוןמשלחן 

והמכתב מכתב אלקים חרות  "
 (.טזלב, ) "על הלוחות

)ענף  ללה"ה כתב מרן פוסק הדור זצוק
 :עץ אבות, עמוד קעח ד"ה כל המקבל(

כל המקבל  : ו()פרק ג משנה שנינו באבות 
מעבירין ממנו עול מלכות   -עליו עול תורה 

ועול דרך ארץ, שנאמר: "והמכתב מכתב  
ת על הלוחות", על תקרי  אלקים הוא חרו

"חרות" אלא "חירות", שאין לך בן חורין אלא 
מי שעוסק בתורה. ומעשה היה שהטילו על  
אנשי טבריה מס כדי לעשות עטרה יקרה  
למלך, באו תושבי טבריה אצל רבי יהודה  
הנשיא ודרשו שגם התלמידי חכמים ישתתפו  
בהוצאות העטרה, אך רבי יהודה הנשיא פסק  

אנשי העיר: אם כן נברח מן   שלא, אמרו לו
 העיר. אמר להם: בבקשה, תברחו.

ברחו חצי מתושבי העיר, והנה הודיעו  
שתושבי טבריה הנותרים ישלמו  השלטונות 

מי העטרה, באו שארית  דרק חצי מהוצאות 
לו:  תושבי העיר אל רבי יהודה הנשיא ואמרו 

"אם התלמידי חכמים לא ישתתפו עמנו  
בהוצאות דמי העטרה, גם אנו נברח מן העיר,  

 השיב להם רבי יהודה: "בבקשה, תברחו!".

ברחו כל תושבי העיר חוץ מתלמידי  
החכמים שנשארו שם, והנה הודיעו להם כי  
המלך מחל על כל דמי העטרה ופטר אותם,  
וכששבו אנשי טבריה, אמר להם רבי יהודה:  

הנה נוכחתם לדעת שאין פורענות באה  "
 ."!לעולם אלא בשביל עמי הארץ

 שמות, עמוד שו(.-)משוש תבל

 

 אמרותיו

 א ב ג ד ה ו ז

מלפ"ו/ דיני 
 משלוח מנות

  
ממ"מ/ 

מהלכות ליל 
 פורים ויומו

  

הלכות מ
קרא מ
 גילהמ

 י-ז יד-יא יח-טו ג -יט. א ז-ד יא-ח ג-א יב.

 

 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 
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 שלו ימשיעור יםחוזר יםשידור מיוחד!
 שליט"א ציון מוצפי-בןהרב הגאון 

 ערוץ מרןב

079-916-5000 
 81שלוחה 

 

 לתרומות חייגו: 

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

  

 
 ספר תורה שהאדימו אותיותיו

 [.ז, סימן שיאתשע"שבט -ד]מתוך קובץ בית יוסף, גליון ל
 יט בטבת תש"ל

שליט"א הרב המקומי "מגדים"  יוסף פרץהרה"ג ר' לכבוד 
 והסביבה.

 שלום וברכה.

מכתבו מיום ד' טבת דנא, ובדבר ס"ת שהאדימו קבלתי 
אותיותיו, שהחת"ס מתיר כשנעשה הדבר מחמת יושן 
הכתב וקדמותו, ובקול יעקב סי' רעא הביא ממלא"ש 
להחמיר בזה, ושכ"ד ערוה"ש, ולכן נראה לכבודו לפסול 

ם חוץ מהחת"ס. עכת"ד. אולם הס"ת, שכל הפוסקים פוסלי
באמת שהעיקר כדברי החת"ס שדבריו מיוסדים על אדני 
פז בטוב טעם ודעת, שלא נמסרה הל"מ אלא שיכתוב 
מתחלה בדיו שחור, וכל שעשה כן אפי' נשתנו האותיות 
לאדמומית אין לנו לפסול מדעתינו. וכן מצאתי בשו"ת 

מקלסו. וכן שמביא ד' החת"ס ו)חאו"ח סי' כב( נחלת בנימין 
המשנה ברורה סי' לב הביא דברי החת"ס להלכה. וכ"פ 

)חאו"ח סי' מדעתו הגאון ר' חיים רפפורט בשו"ת מים חיים 

)וקושית כב' לכ"מ, , כוותיה וכטעמיה דהחת"ס הנ"ל. ע"ש. א(

. ומכ"ש בקריאת ס"ת שאינה כאשר עיני המעיין תחזינה מישרים(
נים הנ"ל. אלא מדרבנן שיש לסמוך בודאי על הגאו

ובצירוף לסניף דעת הרמב"ם בתשובה שמכיון שאינו 
מברך על ס"ת עצמו אין לחוש לברכה לבטלה, והובא 

. וכן הגאון מליסא צירף בדרך החיים )פ"י מה' ס"ת ה"א(בכ"מ 
סברת הרמב"ם בזה. וע' יביע אומר ח"ד סי' ו סוף אות ד. 
וכן מצאתי בשו"ת לבושי מרדכי מה"ת לחיו"ד סי' קכ 

הכשיר הס"ת לקרות בו בציבור כשנשתנו האותיות ש
לאדמומית. ע"ש. ויש להאריך בזה. אבל הפנאי אינו 
 מסכים עמדי לרוב טרדות הצבור והיחיד. והנלע"ד כתבתי.

 בכבוד רב
 עובדיה יוסף

 

  מהלכות מוקצה
 (ג)מתוך חזו"ע שבת 

 

 פסקיו

ואם מת , )שבת קנא:(המת אין מזיזים אותו ממקומו . א
ולבוש בכסותו מותר לטלטלו. וכן אם היה ערום מותר 

כלי שמלאכתו   "יי ככר לחם המונח עליו, או ע"לטלטלו ע
 להיתר.

מי שנולד לשמנה חדשים הרי הוא כאבן ואסור  .ב
לטלטלו. ובזמנינו עם התפתחות הרפואה שאף הנולד 
לשמונה נותנים אותו באינקובטור, והוא נשאר חי, מותר 
בטלטול כדי להניקו וכיוצא בזה. ומחללים עליו את 

 .תהשב

אסור לטלטל בשבת בהמה או חיה או עוף, שהם בכלל  .ג
נים, שהרי אינם ראויים בשבת.  מוקצה, כדין עצים ואב

ואפילו אם היה העוף פורח על גבי הכלים שבשלחן ויבא 
לשוברם, ויגיע לו הפסד על ידו, אף על פי כן אסור לתפסו 
בידים. ומותר לכפות סל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו 
בו, אבל בעודם עליו אסור לטלטלו, ואין בזה משום איסור 

שהם עליו, שהרי יכול הוא  ביטול כלי מהיכנו בזמן 
להפריחם בכל שעה. ואפילו עוף שמגדלים אותו לנוי, וכן 
תוכי, שדרכו לחקות קולות של בני אדם, אסור לטלטלם 
בשבת. וכן אסור לטלטל אקווריום אשר בו דגי זהב לנוי 

 ולשעשוע.

כל בהמה חיה ועוף מותר לדדות אותם בחצר, דהיינו  .ד
יכם אם הם צריכים לכך, שאוחז בצוארם ובצדדים ומול

ומשום צער בעלי חיים התירו לעשות כן בחצר, ויזהר שלא 
יגביהם באופן שיעקרו רגליהם מן הארץ, מפני שהם 
מוקצים ואסור לטלטלם. אבל לא ברשות הרבים, גזרה  
שמא יגביהם ויעבור עמהם ארבע אמות. ואין מדדים  
תרנגולת, מפני שהיא מגבהת עצמה מן הארץ, ונמצא 

וא מטלטל מוקצה, אבל דוחים אותה בידים מאחריה  שה
 כדי שתכנס.

סומא שאינו יכול לצאת לרשות הרבים ללכת לבית  .ה
הכנסת וכיוצא בזה, אלא על ידי כלב המאולף לכך, מותר 
לו לאחוז ברצועה הקשורה בצואר הכלב, כדי להובילו  

 למקום שירצה.

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף"מתוך גליונות 

 ניתן להעביר לגמ"ח ספרים של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה, שיעברו בע"ה לישיבות וכוללים הזקוקים להם.
 

 גמ"ח להשאלת ספרי מרן

ניתן להקדיש להצלחה, לרפואה 
 ולהבדיל לעילוי נשמת וכדו'.
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 של שיעורים ממרן לפי סדר הש"ע, 

 באיכות מעולה.
 להאזנה בערוץ מרן:

079-916-5000 
.  נצל אותה..

   maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  קרקע .ק 14רחוב הרב בלוי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל 

 82שלוחה  079-916-5000 :לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ. 569סניף  208346 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי:

  שליט"א:יצחק יוסף ומרן הרב  זלה"ה עובדיה יוסףפורטל התוכן על מרן הרב  "מורשת מרן" 

www.moreshet-maran.com 

 אני חייב את החיים שלי למרן!

באחד מבתי הכנסת שהיה מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה דורש בנושא הלכתי קבוע תמידין 
כסדרן, והנה באחת מן הפעמים עבר מרן מנושא השיעור הקבוע, והחל לדבר בהרחבה במעלת 

 השבת ושמירתה, ויהי הדבר לפלא.
שנים, ניגש בחור אחד למרן זיע"א והניח לפניו הזמנה לחתונה, ואמר: "כבוד הרב, זו כעבור כמה 

ההזמנה לחתונה שלי, וב"ה אני מתחתן ומקים בית כיהודי כשר,  ואני חייב את החיים שלי לכבוד 
 הרב!".

 מרן זיע"א שלא הכיר את אותו בחור, נתפלא ואמר: "מי אתה בני?".
, לפני כמה שנים לא הייתי שומר שבת, ובמקרה נקלעתי לשיעור השיב הבחור ואמר: "כבוד הרב

שהרב מסר ברבים, ובדיוק הרב דיבר על ענין השבת ושמירתה, והרגשתי שדברי רבינו מכוונים 
ממש אלי, ונכנסו דבריו בליבי, עד שקיבלתי על עצמי לשמור שבת מכאן ואילך, וכעת ב"ה אני 

 זוכה להקים בית נאמן בישראל".
 .)משוש תבל(        

 

 

 

 ה"רבינו זצוקללה מרן של מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו

mailto:office@moreshet-maran.com

