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 בסייעתא דשמיא

 פקודי פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ב אלול תשע"הכבס"ד, 

 היקר והנעלה, איש על העדה, כש"ת   לכבוד

 שליט"א אופיר בן סעדוןהרב 

 שלום רב,

  בקצרה:למענה לשאלותיו הנני להשיב 

אודות קריאה בתורה ע"י ילדים שטרם מלאו להם י"ג  א.
ע' בספר ילקוט יוסף ח"ב הלכות ספר תורה,   שנה:

, שקטן  )עמ' שי"ט(ובילקוט יוסף שבת כרך א' חלק רביעי 
מבן שש שנים ומעלה שיודע למי מברכים, עולה לס"ת  
למנין שבעה, בין באמצע הקרואים ובין בסוף הקרואים,  

ה לעליית מפטיר. ויכול לקרות בתורה בעצמו  וכ"ש שעול
פרשת עלייתו, אך לכתחלה לא יקרא הקטן את הפרשה 
כולה, אלא רק פרשת עלייתו הוא. ואפשר להעלות גם  
שנים ושלושה קטנים, ובלבד שרוב העליות יעלו  
המבוגרים. וכשאין שם גדול היודע לקרוא בתורה,  

ן שיודע  יכולים להקל לשמוע קריאת כל הפרשה מפי קט
לקרוא, והוא שהגיע לחינוך, וטוב הדבר לעודד ענין זה  
בדורנו זה, שלצערנו הפיתויים והמכשולים רבים לילדים  
במחשב והאינטרנט וטלפון לא כשר, והדומה לו, ובכך  
שמכינים את הפרשה, מעסיק אותם ומעודד אותם 
לאהבת תורה וכמו שציינתם במכתבכם, ודבר זה ראוי  

 לברכה.

ין מי גבינה הנמצאים במוצרים כרכיבים, האם  ובענ ב.
דינם כאבקת חלב נכרי, או דינם כמי גבינה, ע' בספר  

שאבקת חלב של   )עמ' צ"ו(ילקוט יוסף איסור והיתר ח"ב 
גויים שמערבים בשוקולד וכיוצא עם הכשר מהרבנות, 
מעיקר הדין אין בזה משום חלב עכו"ם, אחר שידוע 

שעושים אבקה זו מחלב פרות, וכן דעת החזון איש, הרב 
זקן אהרן, לבושי מרדכי, שרידי אש, ציץ אליעזר, ישכיל  
עבדי, ועוד.  ואף שלגדולים נכון להחמיר בזה, מ"מ 

ים יש להקל. וע"ש בהערה הטעם לזה די"ל דגזרת  לקטנ
חכמים היתה על חלב שחלבו עכו"ם, אבל לא ע"י 
תערובת של אבקה שכבר מעורבת במוצר שלפנינו, ואין  
הנידון אם מותר לעשות האבקה אלא לאחר שהאבקה  
נעשית, ובזה איננו דבר שבמנין אליבא דכ"ע, ונשאר  

להוציא חשש  החשש דאולי מעורב בו חלק טמא, וכדי 
זה די במה שהרבנות מבררת שמדובר באבקה הנעשית  
מחלב פרות בלבד ונותנת הכשר, ובנוסף יש חוק ברוב  
העולם, האוסר לערב סוגי חלב עם חלב פרות, ויש 
עונשים כבדים על כך. וגם לא היתה גזירה על דיני 
תערובת, וממילא אם לא היתה גזירה חוזר הדין דדבר 

תורה בטל ברוב, ולפ"ז ה"ה בליקטוז  שאין לו עיקר מן ה
וחומצות דמותר, דכבר נעשו תערובת, וע"ש עוד באורך  

 בדין זה.

ובענין אם עושים קידוש בבית הכנסת אחר תפלת   .ג
מוסף, אע"פ שרוב הציבור עומדים, המקדש צריך ליישב 
ולקדש, ובהבדלה צריך שישבו כל השומעים ההבדלה,  

ים באירוע של שמחה  וכדעת מרן הש"ע, ומ"מ אם נמצא
ואין מספיק כסאות רק לבודדים, העושה את ההבדלה  

 צריך ליישב ולהבדיל, ואע"פ שרוב הציבור עומדים.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 עליית קטן לספר תורה, חלב נכרי, קידוש בבית הכנסת
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 לציון משלחן הראשון

וירא משה את כל המלאכה והנה "
עשו אותה כאשר ציוה ה' כן עשו, 

 .(לט, מג) "ויברך אותם משה

בחנוכת בית המדרש של ישיבת "הנגב" 
בנתיבות, שנערכה בחודש טבת התשמ"א, 
נשא מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה את דברותיו  

 ואמר:

בסיום מלאכת המשכן נאמר: "וירא משה  
את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר ציוה  
ה' את משה כן עשו, ויברך אותם משה".  
לכאורה יש כפילות בלשון הפסוק שנאמר  בו  

 ה עשו אותה", ושוב נאמר בו: "כן עשו"?"והנ

אלא יש עשיה גשמית, דהיינו גוף המשכן  
סודות  וכליו, ויש עשיה רוחנית, דהיינו כוונות ו

ורזין טמירין לעוסקים מלאכת הקודש, כמו  
שנאמר: "ובלב כל חכם לב נתתי חכמה" זוהי  
חכמת הנסתר להבין ולדעת בעת עשייתם  
במלאכת הקודש את כל הכוונות הראויות  

 לכוון בהם.

  –וזהו שנאמר בפסוק "והנה עשו אותה" 
משכן  עשיה גשמית, שעשו את בנין ה

בדייקנות מרובה, אורך ורוחב, כל הפרטים  
 בתבניתם המדויקת.

שגם במובן   –והוסיף ואמר: "כן עשו" 
הרוחני עשו את המשכן עם כל הכוונות  
והסודות שנמסרו למשה בסוד, כי ידע בצלאל  

 לצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ. 

וכשראה כן משה שעשו את המשכן כהוגן,  
מבחינה גשמית ורוחנית, בירך אותם שתשרה  

 השכינה במעשה ידיהם.

 (.שנח-שנזשמות, 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"

ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות “גמ  • “יוסף
 •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -"ערוץ מרן"   • וכוללים

 ובאנגלית בעברית שבועין גליו •שיעורי תורה וכנסים 
  

8759* 

 
 

זכר למחצית השקל נותנים 
 למען מורשתו של מרן!

 *8759חייגו: 
 

 לתרומות חייגו: 

 על הפרשה פנינים
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

תרמו לפעילות 
 בעמודות

ניתן לתרום 
 גם בעמדות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת
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מכתב עידוד לרבנים המצטרפים 

 נגד הרפורמיםלמאבק 
 ירושלים ט אדר תשנ"ט לפ"ק

כבוד הגאונים ראשי אלפי ישראל גודרי גדר 
ועומדים בפרץ המאירים לארץ ולדרים, בחכמתם 

 שליט"א, ה' עליהם יחיו.ובתורתם, 

לשמוע כי כבוד הדרת גאונכם החלטתם שמחנו 
להצטרף לגדולי וחכמי התורה, אשר בארץ ישראל, 
ולהזדהות עמנו בעת צרתינו, לקרוא לעצרת עם, 
להמוני בית ישראל החרדים על דברו, ולהפגין נגד 
מזימת הרפורמים למיניהם לנעוץ צפרניהם בארץ 

המשפט החילוניים כאן ישראל, אשר בתי 
מעודדים אותם ונותנים להם הכשר להכניסם 
למועצות הדתיות. ולא ידעו ולא יבינו כי בזה הם 
הורסים את ארצנו הקדושה להביא לנישואי 
תערובת רח"ל, ולהרס תורתינו הקדושה, אשר 
באמונתינו אנו דבקים בה כי היא חיינו ואורך ימינו. 

גאוני הדור בחו"ל וכל אשר נגע ה' בלבו, יצא עם 
להפגין נגד מזימה זו. ולחזק ולעודד את החרדים 
כאן לבל נשלים עם מציאות זו חלילה. ואח לצרה 
יולד, שכל ישראל בכל אתר ואתר יעמדו לימיננו 

 וגבר ישראל.

שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ומי 
עם התשובה של עם ישראל ודברי הצומות 

וא יעשה עמנו במהרה, ונזכה בקרוב וזעקתם, ה
לישועת ה' כהרף עין. ותזכו לשנים רבות נעימות 

 וטובות.
  בכבוד גדול
 עובדיה יוסף

  מהלכות מוקצה
 (ג)מתוך חזו"ע שבת 

 

 פסקיו

אולר שיש בו סכין שמלאכתו להיתר, ויש עמו   .א
מספריים או פצירה לגזיזת צפרנים, ומקפיד עליהם  

לטלטלו שלא להשתמש בהם כל תשמיש אחר, מותר 
. וכן מי שיש לו "מחזיק  של היתרכדי להשתמש בסכין 

שם המפתח של הבית, ועמו מפתח  מפתחות" שיש 
של המכונית, ו"שלט" להפעלת האזעקה לרכב, וכיוצא  
בזה, מותר להשתמש במפתח הבית, כיון שצרור  

 המפתחות נעשה בסיס לדבר האסור והמותר.

מי ששכח ארנקי שיש בו מעות בתוך כיסו התפור   .ב
בחליפתו או במכנסיו, ונזכר בשבת כשהוא בביתו או  
בחצרו, אף על פי שלא נעשה כיסו "בסיס לדבר  
האסור", שהרי רק שכח, ולא הניחו מדעת, אם נזכר  
בשבת כשהוא בתוך ביתו, או בתוך עיר שיש בה עירוב,  

ינער את מותר לו ללכת עמו לחדר מוצנע, ושם 
הארנקי מכיסו. ואין כאן משום איסור טלטול מוקצה, 
שמכיון שהמוקצה ישנו כבר עליו, יכול לנושאו לכל 

   מקום שירצה.

חפץ שהוא מותר בטלטול שהונח על דבר האסור   .ג
משום מוקצה, מותר ליטלו בשבת, שלא נחשב בסיס  
לדבר האסור אלא כשהחפץ שהוא מותר מונח עליו  

להיפך. ואפילו אם על ידי נטילת דבר האסור, לא 
החפץ, מתנועע המוקצה, לא חשיב אלא כטלטול מן  

 הצד לצורך דבר המותר.  

אדם שהניח בכוונה דבר מוקצה על דבר המותר של  .ד
חבירו, אין הדבר המותר של חבירו נעשה בסיס לדבר  
האסור, שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ומכל מקום  
אשה שהניחה דבר מוקצה על דבר המותר של בעלה 

 נעשה בסיס לדבר האסור.

דברי מאכל הראויים לאכילה שהניח עליהם דבר   .ה
ם רבים סוברים שאין במאכלים דין  מוקצה. פוסקי

בסיס לדבר האסור. ובמקום צורך יש לסמוך עליהם  
 ל.להק

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף"מתוך גליונות 
 

 

 

 ראש ארגון הידברות,-שליט"א  זמיר כהןשיעורי הרב 

 להאזנה בערוץ מרן:
 52שלוחה  079-916-5000



 
 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 

 
 גליונות קובץ בית יוסף 

 במחיר חיסול!
 כתבי יד ממרן, תשובות ממרן הראשון לציון 

  שליט"א, ועוד יצחק יוסףרבינו 
 ש"ח 7-ב 1

 בלבד! ₪ 10ב 2
שעות ביממה בכניסה למשרדי הארגון  24ניתן לרכוש 

 ירושלים  14ברחוב בלוי 

 .דקות הליכה מציונו של מרן( 2)

 

 

 

 
 לזיכוי הרבים!

 ניתן להשיג את ספרו החדש של 
 שליט"א יצחק יוסףמרן הראש"ל רבינו 

 רספירת העומ -"ילקוט יוסף 
 ושבועות"

 בלבד! ₪ 35-ב
 , סנהדריה, ירושלים. 6ברח' אחינועם 

 052-7116511בתיאום מראש בלבד! 
 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 

 נהיגה במהירות מופרזת לצורך תפלה
 הדור זצוקללה"ה:סיפר מרן פוסק 

 באחד הימים ראיתי יהודי שומר תורה ומצוות שנוהג ונוסע ברכבו במהירות מופרזת, ובנוסף לזה לא ציית לתמרור "עצור" שהיה מוצב בכביש.
 וכששאלתי אותו מדוע עשה כן, השיב לי ואמר שמיהר כדי להגיע לבית הכנסת לתפילה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע...

 אמרתי לו: "עליך אמרו חכמים: איזהו חסיד שוטה? זה שראה תינוק טובע בנהר, ואומר קודם אחלוץ את התפילין, ואחר כך ארד להצילו... והלא
 )כמבואר בפסחים ח:(.היכן שמצוי נזק באופן ברור, לא אומרים בזה 'שומר מצוה לא ידע דבר רע'!" 

 
 לא יתכן שתהיה עיר בלי ישיבה!

כולנו, אך צריך לדעת שמאחורי גדלותו הרבה עמדה הרבנית מרגלית ע"ה. בדברי הספד שנשא מרן רבינו זצוקללה"ה על רעייתו,  את מרן הכרנו
 סיפר לרבים על המסירות שלה לתרה הקדושה:

בים לבנות ישיבה פאולו בברזיל, נטלה יוזמה ופנתה אל הבנקאי יוסף ספרא ודרשה ממנו בתוקף: "אתם חיי-כשהיה צורך להקים ישיבה בסאן
 פאולו! לא יתכן שתהיה עיר בלי ישיבה!".-בסאן

והייתה משכנעת אותו, ולבסוף הקים שם מכספו ישיבה לתפארת, שלומדים בה סטודנטים, חצי יום הם לומדים שם לימודי קודש וחצי לימודי 
חותיהם שאינם שומרים מצוות רואים את מידותיהם הטובות חול, וזה הצלה גדולה בעבורם, וברוך ה' בתיהם הפכו להיות בתים של תורה, ובני משפ

 ומקנאים בהם, ולבסוף גם הם מתדפקים להתקבל בישיבה הזו, וב"ה מוסיפים והולכים, וזה הודות לפעולותיה של הרבנית ע"ה.     
 )משוש תבל(.

          

 
 

 ה"רבינו זצוקללה מרן של מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו
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