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 בסייעתא דשמיא

 צוהת פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 יד סיון תשע"הבס"ד, 

 ע"ה/1175-2

 לכבוד
 נר"ו שמואל אסייגוהנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה  היקר

 וברכה, שלום

בדבר מה ששאל, בספרדי שמתפלל עם מנין אשכנזי, שמיד אחר י"ח נופלים על פניהם, האם הספרדי יאמר   א.

שיש במנהגי העדות,  , דמבואר, דאין בשינויים)עמ' תרעד(את הוידוי וי"ג מדות בעמידה, ע' בספר עין יצחק ח"ג 

הספרדים והאשכנזים, משום לא תתגודדו, ולכן ספרדי המתפלל עם האשכנזים צריך לומר הוידוי כמנהג  

 הספרדים הן בשחרית והן במנחה, ולא יפול על פניו, ולא ישנה מהמנהג, וע"ש מקורות ההלכה ונימוקיה.

ה, או בסליחות של שני וחמישי, האם ובאשר שאל במי שאוחז בתפלה כשאומר אבינו מלכנו אבינו את ב.

, שספרדי  )עמ' תס(יפסיק באמצע לומר עלינו לשבח עם הציבור, ע' בספר ילקוט יוסף הלכות תפלה כרך ב' 

המתפלל עם האשכנזים האומרים עלינו לשבח אחר קידושא דסדרא, אין צריך לומר עמהם עלינו לשבח, מאחר  

וסח שהוא רגיל בו, ואל ישנה סדר העולמות. ורק אם כל הציבור  וטרוד בסדר תפלתו, וימשיך להתפלל כפי הנ

עומדים לא יהיה יושב בין העומדים ויעמוד גם הוא, אבל ימשיך בסדר תפלתו, וה"ה בכל מקום שנמצא בתפלה  

 לא יפסיק לומר עלינו לשבח, אלא ימשיך להתפלל במקום שאוחז.

זרה, אף שמוכח בשער הכוונות שאף פסוקים ודברי  ולענין מי שסיים תפלת י"ח וממתין לש"צ שיאמר הח ג.

תורה אין הש"צ רשאי להפסיק בין תפלת לחש לחזרה, ואפי' במוסף ובמנחה, דלא שייך טעם של סמיכות  

גאולה לתפלה, זהו דוקא לש"צ, אבל לגבי שאר הקהל אין להקפיד כ"כ אם אומרים פסוקים ולומדים תורה 

, דגם הש"צ אע"פ שאינו )עמ' קמד(ילקוט יוסף הלכות תפלה כרך ב'  בין תפלת לחש לחזרה, וכמבואר בספר

 רשאי לומר פסוקים ודברי תורה כדי שלא יפסיק בין הלחש לחזרה, מ"מ בעיון בהרהור בלבד שפיר דמי.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול
 

 

ספרדי שמתפלל עם אשכנזים, אם יאמר את התחנון של שני וחמישי כמנהגנו, ובעניין 
]מתוך גליונות קובץ בית יוסף[.לימוד בין העמידה לחזרה   
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 משלחן הראשון לציון

ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך "
 .(כח, ב) " לכבוד ולתפארת

חזון  )כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה 
ארבע תעניות, הספדים, עמוד תעג ד"ה  -עובדיה

 (:כתבו
כתבו המפרשים שכל מה שהאדם נהנה  
בעולם הזה מאכילה ושתיה ומלבושים  
נאים, מנכים לו משכרו בעולם הבא, אבל  
המזכה את הרבים, אין מנכים לו דבר, כיון  
שהוא עושה כן כדי שיהיה לו כוח והשפעה  

 שיתקבלו דבריו לרבים.
עמרם צבעא הוה  )גיטין נב:(, וכמו שאמרו 

אפוטרופוס דיתמי, אתו קרובי היתומים  
לבית דינו של רב נחמן ואמרו דקא לביש  
מנכסי דיתמי, אמר להו הא דקעביד הכי, כי  

 היכי דלשתמען מיליה.
והתרגום הוא: עמרם היה אפוטרופוס על  
נכסי יתומים, ובאו קרובי היתומים לפני רב  
נחמן וטענו בפניו שעמרם האפוטרופוס  
מתלבש על חשבון כספי היתומים, והשיב  

כי יש  להם רב נחמן שהוא רשאי לעשות כן, 
בזה טובה ליתומים שהוא יהא נראה כאדם  
חשוב, וכך יהיו דבריו נשמעים ומתקבלים  
 בציבור כשיבא להתעסק בענייני היתומים.

כך גם המזכה את הרבים, עליו להתלבש  
יפה, ולאכול ולשתות כהוגן כדי שיהיו דבריו  

 נשמעים, כי חכמת המסכן בזויה.
 (.רפב-רפאשמות, עמוד -)משוש תבל
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 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"

מרן והכנסתם לישיבות  ח להשאלת ספרי“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

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

 

  

מכתב הערכה לשר הביטחון על  
עמידתו האיתנה בענין גיוס בחורי 

 הישיבות
 ב"ה, ירושלים כח בחשון תשל"ה

 טחוןישר הב  -  שמעון פרסמר  לכבוד

 אביב.-הקריה תל

 מר פרס היקר,

בסיפוק רב על עמידתו האיתנה של כב' שמעתי 
השבוע בענין גיוס בני בישיבת הממשלה 

 הישיבות.

ספק שלימוד התורה בישיבות הגדולות הוא אין 
ענין קדוש ובעל חשיבות עליונה לעצם קיומו 

)בבא בתרא ח.( וייחודו של עם ישראל. וכמאמר חז"ל 

אני חומה, זו תורה, ושדי כמגדלות, אלו תלמידי 
 חכמים.

בין ראשי מאוד העובדה שיש לנו מעודדת 
ומנהיגי מדינת ישראל כאלה הרואים בחשיבות 

 הענין מתוך ראיה היסטורית מקיפה.

באתי במספר שורות אלו אלא להביע את לא 
הערכתי האישית אל כב' להודות לו מקרב לב, 
ולברכו בעבודתו ובתפקידיו הקשים, בפרט 
בימים אלו, בברכת חזק ואמץ ויהי השם עמך. ויהי 

יזכה לאריכות ימים ושנים ועושר ואושר רצון ש
אורך ימים )משלי ג טז(: וכבוד וכל טוב, כאמור: 

 בימינה בשמאלה עושר וכבוד.

 בכבוד רב, ובידידות נאמנה,
 עובדיה יוסף 

 ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 
 

  מהלכות מוקצה
 (ג)מתוך חזו"ע שבת 

 

 פסקיו

כדור שעשוי למשחק, אין עליו תורת כלי, והרי הוא  . א
. והרמ"א )בש"ע סי' שח סעיף מה(מוקצה, וכמו שפסק מרן 

בהגה כתב שיוצאי אשכנז נהגו להקל. ובלבד שלא ישחקו 
בו על גבי קרקע, כדי שלא לבוא לחשש אשוויי גומות.  
וכתבו האחרונים שהכדורים שבזמנינו המיוצרים 

אין עליהם תורת מוקצה, ומותר מתחילתם לשם משחק, 
לתת אותם לקטנים לשחק בהם על קרקע מרוצפת 

 .ןשבבית, או על השלח

מותר להרשות לבניו הקטנים שלא הגיעו למצות   .ב
, שמחברים אותן זו בזו )לגו(לשחק בשבת באבני פלא 

ועושים צורת מגדל וכיו"ב, וחוזרים ומפרקים אותם 
 בשבת.

וא מוקצה. וכן הקמח הואיל ואינו ראוי לאכילה, הרי ה .ג
 .היא מוקצה, ואסור לטלטלה ,עיסה שעודנה בצק

ו סרדינים שלא נפתחו מערב קופסאות שימורים א .ד
שאסור לפותחן בשבת, הילכך יש עליהן תורת  "אשבת, י

מוקצה ואסור לטלטלן בשבת, ואפילו אם עבר ופתח 
שהואיל ורוב בני אדם  "אאותן בשבת אסור לאכול מהן. וי

נוהגים לזרוק את הקופסאות באשפה אחר שהוציאו מהן 
את המאכל, מותר לפותחן בשבת. והלכה להקל כסברא 

עליהן תורת מוקצה   שניה, שמותר לפותחן בשבת, ואין
 כלל.

אוכלים שאסור לאוכלם, כגון פירות טבל שלא הפרישו  .ה
שחיוב תרומות ומעשרות   ע"פמהם תרומות ומעשרות, א

בזמן הזה אינו אלא מדרבנן, אסור לטלטלם בשבת. והוא 
 הדין לענין פת שלא הופרשה ממנה חלה, בארץ ישראל. 

או תערובת  ,ם שאסורים בהנאה כגון פירות ערלהאוכלי .ו
בשר בחלב, וכן סתם יינם, אסורים בטלטול אפילו לצורך 
גופם ומקומם. אבל דבר האסור באכילה ומותר בהנאה, 
כגון תערובת עוף בחלב, שמותרים להאכילם לכלבים, 

למאכל מותרים בטלטול כדין עצמות וקליפות הראויים 
 .בהמה

 ממרן כתבי יד
מתוך 

 גליונות 
"קובץ בית 

 יוסף"
 

 

 

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

 
 צדיק,

 יש לך דקה?



 

  

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

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

 

 גמ"ח להשאלת ספרי מרן

 ניתן להקדיש להצלחה, לרפואה ולהבדיל לעילוי נשמת וכדו'.
 

   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 יוסףעובדיה פורטל התוכן על מרן הרב  "מורשת מרן"
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 של שיעורים ממרן לפי סדר הש"ע, באיכות מעולה.

 להאזנה בערוץ מרן:

079-916-5000 
.  נצל אותה..

 צריך לפקוח את העיניים לדעת איך ומה לפסוק!
 סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה באחד משיעוריו לרבים, ואמר:

איש! אשת  שאינו יודע תורה, הרי הוא מפחד. הנה בהיותי דיין היה עמנו דיין אחד מבני אשכנז שכאשר היינו צריכים לעשות גט, היה צועק ואומר: "אשתמי 
 איש!"... והיה בורח מבית הדין.

ממה לחשוש. אדם זה פסול מלהיות דיין, עליו נאמר: "מי "מה אתה בורח?!, הקב"ה נתן לנו קידושין, אבל גם נתן לנו גיטין, אם עושים כפי הנפסק בהלכה, אין 
ה יעשה אם האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו", ואכן כשרצה להתמנות לבית הדין העליון מנעתי זאת בעדו, שם צריך לא לחשוש, שם מבטלים תיקים, מ

 יבא לידו איזה נדון, יצעק "אשת איש"?!...
  מת וחיי עולם נטע בתוכנו, צריך ללמוד היטב ולפקוח את העיניים כדי לדעת מה לפסוק ואיך לפסוק.ברוך הוא המקום שנתן לנו תורת א

 )משוש תבל(.

 מה עשו לך הספרים, תעזוב אותם!
 אהבת התורה שבערה בקרבו של מרן רבינו זצוקללה"ה, לא התבטאה רק בשקידתו העצומה בה, אלא גם באהבתו העזה לספרי הקודש.

שלחנו ספרים עד אין מספר, וכשסר להתפלל את תפילת המנחה, ניגש אחד המשמשים לסדר מעט את שלחנו של מרן, והחל להזיז את פעם נערמו על 
ספרים, הספרים במהירות ובחופזה. כשנוכח מרן לראות זאת מיד הזדעק ופנה לעברו בכאב ואמר לו ברצינות רבה: "מה אתה רוצה מהספרים, מה עשו לך ה

 ".תעזוב אותם...
 )שלהבת יוסף חי(.

 
 

 

 ה"רבינו זצוקללה מרן של מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו

mailto:office@moreshet-maran.com

