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 בסייעתא דשמיא

 ויקהל פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 כ"א כסלו תשע"ובס"ד, 

לכבוד היקר והנעלה עסיק באורייתא תדירא, כש"ת ה"ה  
 שליט"א מרדכי צבי הלוי ציוןכה"ר 

 שלום וברכה,

 לשאלותיו הנני להשיב,למענה 

אודות שאלתו האם מותר להכנס בשבת לשירותים עם  
המופעלת ע"י עין  אסלה אוטומטית ע"י הדחה חשמלית 

אלקטרונית, וכן אם מותר לשטוף את הידים בכיור  
 אלקטרונית. אטומטי בעין

בדין דלת   )עמ' סא(,ע' בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג 
דהנה אם יכנס לבנין   הנפתחת ע"י עין אלקטרונית בשבת,

יגרום לסגירת הדלת ויווצר מעגל חשמלי, לכן יקרא לגוי  
שיעמוד במקומו, או שיעמיד שם כסא, ואם אין שם גוי  
או כסא אם מותר לו לעזוב את מקומו, או מאחר וגורם  

 במעשה זה לסגירת הדלת יש לאסור.

והנה לדעת החזון איש דאיכא ביצירת מעגל חשמלי משום  
ר, לכאורה יש בזה איסור תורה, ומיהו י"ל דכל  בונה וסות

זה הוא בהדלקת חשמל בפועל, אבל בסגירת מעגל  
כשאינו עושה מעשה ממש, שמא הוי איסור מדרבנן ככל  
גרמא, וכיון שאין כוונתו למלאכת האיסור, אלא למלאכת  
ההיתר, שהיא הכניסה והיציאה לבית, הוה ליה פסיק  

ושאלתי למרן זיע"א,   .רישיה דלא איכפת ליה מדרבנן
והשיב לי דמקום שיש כבוד הבריות וגם מניעת עונג שבת  
וכו', יש לסמוך על סברת הערוך ודעימיה, דמיקל בפסיק  
רישיה דלא ניח"ל אף במלאכת דאורייתא, והנצי"ב כתב  
שאף דעת הרי"ף כן. וכן סוברים עוד ראשונים, ובמקום  

ות, יש כבוד הבריות כזה שיצטרך לעמוד בפתח משך שע
וה"ה בנ"ד דהנצרך לשירותים יש בזה   .להקל להכנס לבנין

כבוד הבריות, וגם צער אם לא יתפנה, ולכן אם יכול  
להחזיק עצמו להגיע לשירותים רגילים יחזיק עצמו, ואם  
אין באפשרותו ונצרך מאוד לשירותים יכול להתפנות  
במקום כזה, ומ"מ ליטול ידים אחר צאתו מן השירותים, 

ם בכיור הנפתח ע"י עין אלקטרונית, אלא ימתין  לא יטל
עד שימצא מים במקום רגיל, כי בזה לא שייך כבוד  

 הבריות, ויכול להמתין.

ואודות שאלתו מה עדיף לקנות אתרוג קודם החג בכמה  
ימים פחות מהודר, אבל יותר יקר, או להמתין עד ערב 
החג כשהסוחרים רוצים למכור הסחורה שברשותם,  

האתרוגים יותר זולים, ואפשר לקנות מהודר יותר  ומחירי 
בפחות כסף. הנה על צד ספק שיתכן וימצא מהודר יותר, 
אך יתכן שלא ימצא מהודר, שכבר נמכרו כל המהודרים  
לכן עדיף שיקנה מוקדם ויהיה מהודר, ואין ספק מוציא  
מידי ודאי, ואם יודע בבירור שימצא מהודרים יותר בערב  

 .החג, יכול להמתין

ולגבי ת"ח שיש לו כתם בבגדו, אם עוסק בדבר מצוה  
כגון בדיקת עירוב, שוחט, בונה סוכה וכיוצא, שרואים  
שעוסק במצוה, אין בזה מה שאמרו כל ת"ח שנמצא רבב 
על בגדו חייב מיתה, שזה נאמר דוקא במקום שאינו צריך  

 לצאת כך, אבל במקום שעוסק במצוה מותר.
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 בשבת ועוד עניינים טיםשימוש באסלה וכיור אוטומ
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 משלחן הראשון לציון

לא תבערו אש בכל מושבותיכם "
 .(לה, ג) "ביום השבת

והסביר   מרן פוסק הדור זצוקללה"ה דרש
 את הפסוק:

השל"ה כותב על פסוק זה "לא תבערו  
אש בכל מושבותיכם ביום השבת", לא  

כי במשך כל   תבערו את אש המחלוקת,
השבוע האדם טרוד בעסקיו, ואינו  
מתקוטט בביתו, אבל בשבת יש לו זמן,  

 ומתחיל בדיבורים על דא ועל הא...

פה קנית את הדגים האלה?", הוא  "מאי
שואל את אשתו, והיא עונה לו: "ממקום  
פלוני", והוא מתחיל להתרגז: "למה קנית  
משם? שם זה יקר! הם רימו אותך, היית  

 קונה במקום פלוני ששם יותר זול!".

והיא לא נשארת חייבת וטוענת כנגדו:  
"מה פתאום שאני אביא דגים ממקום  
פלוני? הרי שם הסחורה שלהם היא סוג  

 ב'....".

הוא עונה לה, והיא עונה כנגדו, בתחילה  
זה עדיין "הקול קול יעקב", אבל אחר כך זה  
מגיע כבר ל"הידים ידי עשו", ועל זה הזהירה  
התורה ואמרה: "לא תבערו אש בכל  

 מושבותיכם ביום השבת".

במקום זה, ידבר עם בני ביתו דברי תורה,  
דברי חכמה, יספר להם מעשים עם מוסר  

 השכל, כך צריך להתנהל שלחן שבת!

 (.שלח-שלזשמות, עמוד -)משוש תבל
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דיני משלוח 
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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"

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 םישידור מיוחד!
 שליט"א ציון מוצפי-בןהרב הגאון 

 ערוץ מרןב

079-916-5000 
 81שלוחה 

 

 לתרומות חייגו: 

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

תרמו לפעילות 
 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת בעמודות

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

  

פניה אל בית ישראל לתרום את מעות  
זכר למחצית השקל לקרן לחינוך ילדי 

 ישראל
 ב"ה, ירושלים טו בשבט תשס"ב לפ"ק

גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה )יג:(,  בגמרא, מגילהאיתא 
לשקול אל גנזי המלך עשרת העולם, שעתיד המן הרשע 

אלפים ככר כסף, כדי שיוכל לבצע את זממו, אמר להם 
הקב"ה לישראל: בַני! הקדימו שקליכם לשקליו, כמו 

 ששנינו: באחד באדר משמיעים על השקלים.
ציוו רבותינו שעל כל אחד מישראל לתרום גם בזמן לכן 

תורמים הזה מחצית השקל, "זכר למחצית השקל" שהיו 
 לבית המקדש.

כן אני פונה בזה אל אחינו בית ישראל לתרום את ועל 
המעות שהם "זכר למחצית השקל" ל"קרן לחינוך ילדי  
ישראל".  כדי  שיצטרפו  לחינוך  התורה  הקדושה  עוד  
רבים  מילדי ישראל, שהרי בזכות התורה ניצלו אבותינו 

 מגזרתו של המן הרשע.
שכאשר בא המן אל )מגילה טז.( שאמרו בגמרא וכמו 

מרדכי לבצע את גזרת המלך להרכיבו על הסוס ולקרוא 
לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, מצא את 
מרדכי לומד עם תלמידיו הלכות קמיצת העומר, שהיה 
קרב בבית המקדש, ואמר אליו: בא קומץ של שעורים 

 ף שלי.שלכם, ודחה את עשרת אלפי ככר כס
בואו אחי בואו רעי, נחזק את התורה בעוז לכן 

ובתעצומות, ולהוסיף חיילים לצבא של הקב"ה הם 
תינוקות של בית רבן שעוסקים בתורה ובזכותם העולם 

 )בשבת קיט:(.קיים, כדברי חז"ל 

רצון שתזכו אתם ובניכם וכל בני ביתכם להתברך ויהי 
ויקויים בכם: וכל בניך לימודי ה' ורב ממקור הברכות 

לכם ושלום בניך. ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כ
                         היום. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

 עובדיה יוסף     

 

  מהלכות מוקצה
 (ג)מתוך חזו"ע שבת 

 

 פסקיו

מי שפגע בשבת ביונה הרובצת על אפרוחיה, ואינה   .א
מחוסרת צידה, יכול לקיים בה בשבת מצות שילוח הקן, כי  

 המצוה של תורה דוחה איסור טלטול מוקצה שהוא מדרבנן.

תולעים שנמצאים בתינוק סמוך לפי הטבעת וגורמים לו   .ב
צער, מותר לתפסם בידו ולהסירם, ואין בהם משום מוקצה.  

 אך יזהר שלא להורגם.

תר לטלטל שבריהם,  כל הכלים שנשברו אפילו בשבת, מו .ג
הואיל והיה עליהם תורת כלי, ובלבד שיהיו ראויים לאיזה  
מלאכה שהיא, כגון שברי עריבה שראויים לכסות בהם כד, 

]ואם זרקם  שברי זכוכית שראויים לכסות בהם פי הפך. 
לאשפה בערב שבת אסור לטלטלם, כיון שבטלו מלהיות עוד 

הוכנו לתשמיש   וכל שכן אם נשברו מערב שבת שאז כברכלי[. 
אחר. אבל אם אינם ראויים לשום מלאכה, אסור לטלטלם.  
ושברי כלי זכוכית שנשברו במקום שהולכים, אף על פי שאינם  
ראויים לאיזה מלאכה כלל, מותר לטלטלם ולפנותם כדי שלא 
ינזקו בהם. אבל כלי חרס שנשברו שאינם מזיקים על ידי  

שכאשר בני אדם   דריסת אדם עליהם, אין לטלטלם, אף על פי
דורסים עליהם משתברים יותר, אין בכך כלום, כי הוא דבר  

 שאינו מתכוין.

כלי שנשברה ממנו חתיכה בשבת, אם החתיכה יכולה   .ד
לשמש מעין מלאכתה הראשונה, מותרת בטלטול, אבל אם  
אינה ראויה למלאכתה הראשונה, אף על פי שהיא ראויה  
לתשמיש אחר, אסור לטלטלה. ואם נשברה בחול והיא ראויה  

 .לכסות בה כלי מותר לטלטלה

מעות, וגם דבר  , שיש בתוכה )מגירה(תיבה שבתוך השלחן  ה.
המותר, אם המעות אינם עיקר בעיניו מותר לטלטלה, להכניס  
ולהוציא מתוכה דבר המותר, שהתיבה נעשית בסיס לדבר  

. אבל אם המעות  )כן כתב מרן בש"ע סימן שי ס"ח וס"ט(האסור והמותר. 
עיקר, כגון שהוא סכום גדול, נעשית התיבה כבסיס לדבר  

יה מונח במגירה דבר מוקצה  האסור, ואסור לפותחה. ואם ה
על גבי חפץ המותר בטלטול, ויש בה עוד חפצים של היתר,  
ושכח לסדרם כראוי מערב שבת, ובשבת יש לו צורך בחפץ  
המותר, ינער את המוקצה מעל החפץ המותר, אפילו אם הוא 

 .חשוב לו יותר מן החפץ המותר, ויטול את החפץ המותר

 

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף"מתוך גליונות 
 

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

 גמ"ח להשאלת ספרי מרן

ניתן להקדיש להצלחה, לרפואה 
 ולהבדיל לעילוי נשמת וכדו'.

 



 
 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

 

 
 משמעין על השקלים...

 זכר למחצית השקל נותנים 
 למען מורשתו של מרן!

 חייגו:

8759* 
. 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 שבבנק מזרחי:תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו 

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

www.moreshet-maran.com 

 דבר אחד הם -ענוה ומרן רבינו הגדול זצוקללה"ה 
שכל אדם ראוי לו להיות עניו כמשה רבינו. מרן היה סמל הענוה של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה הוא האות והמופת בדורנו 

 הדור. המושג "ענוה" והמושג "מרן רבינו עובדיה יוסף" חד הם!
מרן רבינו הגדול זלה"ה הניח כתר למידת הענוה, ומידת הענוה הניחה כתר על ראשו. על כל צעד ושעל בכל רגע ורגע בחיי 

 נווה.ראינו ע -שנות חייו  93מרן במשך 
מי שלא חי את מנהיגותו של מרן, לעולם לא ידע לאלו פסגות גבוהות ניתן להגיע במידת הענוה, גם אם ילמד ספרי מוסר 

 רבים העוסקים במידת הענוה ודרכי קנייניה. לא למדנו בספרים מה היא ענוה ואם ניתן להשיגה, אלא ראינו זאת בחוש!
שעל בחייו, בעת היותו בביתו, בעת יציאתו וכניסתו, בתפילתו, בעת קבלת אצל מרן ראינו מוחשית את הענוה בכל צעד ו

 קהל, בפגישותיו עם שרים ורוזנים ועם פשוטי ודלי עם. בהופעותיו ובמנהיגותו.
 ועל כולנה בעת משא קודשו ודרשותיו לאומה כולה. 

פני מרן כשמש בצהריים! ולמרות זאת היה מי לא שמע על גדלותו ובקיאותו העצומה בכל התורה כולה? הכל היה גלוי וידוע ל
 מוסר את שיעורו בענווה עצומה, אינו מבליט את ידיעתו העצומה בכל התורה כולה.

דוגמה אחת מיני אלף: פעמים רבות היה מרן רבינו זלה"ה מניח על השלחן בעת השיעור ספר פתוח כדי למעט מגלותו, 
לקראת סוף השיעור שהיה מפולפל ומתובל בכל מכמני התורה, שיסברו העם שדרשתו נלקחת מתוך הספר. ופעם אחת 

 תפסו שהספר היה הפוך... ומרן לא מרגיש, את כל השיעור המדהים מסר מרן בעל פה כדרכו בקודש...
 (.)שלהבת יוסף חי                                   
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