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 הצטרפו לקבלת 
 "הלימוד היומי בתורת מרן" 
 מידי יום לתיבת המייל שלכם!

 בסייעתא דשמיא

 חוקותיבפרשת 

 

 "ז שבט תשע"הכבס"ד, 

 לכבוד היקר והנעלה הרב הנכבד  

 שליט"א מנחם מענדל כהןכש"ת רבי 

 שלום וברכה,

 למענה לשאלותיו הנני להשיב בקצרה:

בשם תיקוני  )סי' רעא סק"א( בדבר מה שכתב המג"א  א.
שבת, שיש למהר לקדש קודם הלילה, כי בתחלת ליל  
שבת הוא מזל מאדים, ובסוף יום שישי הוא מזל צדק,  

)סי'  דק, וכ"כ בתשובות מהרי"ל לכן יקדש בזמן מזל צ
לקוט יוסף שבת  ם, ע' בספר יוכ"כ בספר חמדת ימיקסג(, 

שהובאו )מהדורת תשע"ג, עמ' פב( כרך א חלק שלישי 
דבריהם שם, והבאנו מ"ש בערוך השלחן שתמה על  
המג"א דח"ו לומר שאנחנו תחת המזלות, ואדרבא איתא  
בקדמונים, שהאומות הקדמונים היו יושבים בחושך  
ובוכים, מפני שהמזלות של שבת מורים לרעה, והקב"ה 

להדליק הרבה אור, להראות שאנו  צוה אותנו להיפך 
למעלה מהמזלות, ואותנו לקח ה' להוציאנו ממערכת  
השמים, ואיך נאמר כזה. וצע"ג. והבוטח בה' חסד  
יסובבנו. ע"כ. ובזה א"ש מנהג העולם. גם בשו"ת דברי  
יציב עמד בזה שהעולם לא נזהרים ומקדשים מיד אחר 
  צאתם מבהכנ"ס, וכתב ליישב עפ"ד הזוה"ק, שבליל
 שבת אין הדינין שולטים, ועוד ע"ש בילקו"י כל ההערה.

ע' בספר הליכות  ובענין שתיית מים בעת התקופה,  ב.
שכתב, דיש להזהר שלא לשתות מים   )עמ' קפג(עולם ח"ז 

בעת התקופה מחשש סכנה, דהיינו חצי שעה קודם  
התקופה, וחצי שעה לאחריה, וכן המנהג באר"י ובשאר  

ירושלים שמכריזים בבהכנ"ס  המקומות, והיה מנהג ב
בשבת שלפני התקופה, להודיע זמן התקופה השעה  

המדוייקת, וראוי להדפיס בלוחות השנה להודיע על  
כך. אולם אין להחמיר אלא במים, אבל בשאר משקין  
אין לחוש, ומ"מ כתבו כמה אחרונים שלא היו מוחים  
למי שמיקל לעצמו, ומאן דלא קפיד לא קפדי בהדיה,  

 יות של אחרים אין מקבלים עליהם.אלא אחר

הביא בשם שו"ת שב  )סי' א סק"ו( ובשערי תשובה 
שכתב, דלענין קימה מחצות לילה יש   )סי' א(יעקב 

לחשוב י"ב שעות מחצות היום, שהוא בשעה  
שהחמה עומדת בראש כל אדם, וי"ב שעות אחר כך,  
דהיינו חצי מעת לעת, הוא זמן חצות לילה, שאז  

ית. וכן יש לחשוב מה שנזהרים על מנשבת רוח צפונ
שעת התקופה, ובעל נפש יוכל להחמיר על עצמו 
להקפיד אף על השעות מתחלת היום או מתחלת  
הלילה ממש, אבל לענין זמן ק"ש ותפלה תלוי ביום  

)ריש פרשת  והלילה ממש. ופירש כן כוונת הזוה"ק 
 ויקהל(.  

ובדבר מה ששאל בענין השונמית איך שאלו  ג.
בשלומה, הובא באוצר הפוסקים, דאע"פ שאסור  
לשאול בשלום אשה, מ"מ מותר לברך אותה, וכן  
להתפלל עבור האשה אפי' בפניה אין חשש, וכן  
מצינו בנביאים אליהו ואלישע, שהתפללו בעד  
הצרפתית והשונמית, נמצא ששם לא היה זה בגדר 

ור לשאול בשלום אשה, אלא  שאילת שלום שאס
 בגדר ברכה ותפלה.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 בעניין מ"ש המג"א למהר הקידוש קודם הלילה, שתיית מים בעת תקופה, 
 ובעניין ברכה ותפילה על אישה

 273 | גיליון מס' תשע"ט איירכ 

 
 משלחן הראשון לציון

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי "
תשמרו ועשיתם אותם... והפרתי 

  ט(.-)כו, ג אתכם והרבתי אתכם"

באחד משיעוריו לרבים דיבר מרן פוסק  
הדור זצוקללה"ה אודות כח התורה  
הקדושה, אשר בעמלה יכול האדם לראות 

וכדי לחזק את דבריו, סיפר  נסים ונפלאות, 
)הובא בספר מעדני המלך ח"א,   לציבור ואמר

 פרק יא עמוד שי(:

"היה אחד שאשתו לא זכתה ללדת 
במשך שלש עשרה שנה, והרופאים אמרו  
שאין לה שום תקנה, ובא אצלנו שאברך 
אותו, ובירכתי אותו שיזכה לזרע של  

 קיימא.

והנה אחרי שנה הזמין אותי להיות סנדק 
לבן שנולד להם, ובסעודת הברית הוא 
סיפר למוזמנים את זה, ואמר בפני כולם:  
רבותי, שלש עשרה לא היה לנו ילדים, 
והלכתי אל הרב והוא בירך אותי, והנה 

כמה מעשים היו עכשיו לבן שלי!... 
 כאלה".

 וברוב ענוותנותו הוסיף מרן זיע"א ואמר:

"אבל דעו לכם שזה לא אני, לא בשבילי,  
זה מכח התורה הקדושה! התורה הקדושה 

 יש בה כח חזק!".

 (.ערב-עראויקרא, עמוד -תבל)משוש 

 

 

 אמרותיו

 מפעילות הארגון:
 זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 

 האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית “תורני ירחון  • "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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 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 לתרומות חייגו: 

תרמו לפעילות 
 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת בעמודות

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בענין חתימה על טופס  
 "תורתו אומנותו"

 יפו, ח שבט תשל"ב-ב"ה תל אביב 

 לכבוד ר' ... שליט"א

 שלום וישע רב
שאלתו אודות חתימה על טופס בדבר 

דחיה לשירות סדיר בצה"ל, שניתן לבני 
הישיבות, וכתוב בו "שתורתו אומנותו", 
אם יש לפקפק על חתימה זו ממ"ש 
בגמרא: לא שנו אלא רשב"י שתורתו 
אומנותו, אבל כגון אנו מפסיקים בין 

 הנני להשיב: )שבת יא.(.לק"ש בין לתפלה 
א מחתינהו: כולהו בחדא מחתלא 

שאע"פ שרשב"י לא עסק במלאכה 
)ברכות לה:(, כלל, ותורתו אומנותו לגמרי 

וכבר השתמשו הפוסקים בלשון "תורתו 
אומנותו" גם לת"ח שמתפרנס מיגיע 
כפו ובזמן הפנוי עוסק בתורה, לענין 

. )ע' ביו"ד סי' רמג ס"ב(. )וכ"כ שפטור ממסים
תורתו הפרישה באורח חיים )סי' קו סק"ה(, שסתם 

אומנותו נקרא מי שעוסק במלאכה כדי צרכו ואח"כ 

וע"ע בשו"ת המבי"ט ח"ב חוזר לתלמודו.(. 
שבין חכמים ובין תלמידים שלא )סי' כה( 

הגיעו עדיין לדין ת"ח כולם בכלל 
תורתם אומנותם לפוטרם ממסים, 
שגדר תורתו אומנותו הוא שתורתו קבע 
ומלאכתו עראי לפרנסתו. וכך הם כל בני 

רה שאינם פורעים מס וכו'. ע"ש. תו
וכ"כ הגאונים מהר"ח כפוסי ומהר"ם 

)חחו"מ סי' סא גאביזון בשו"ת זרע אנשים 

 ע"ש.סב(. 
 בכבוד רב,
 עובדיה יוסף 

 יפו-הרב הראשי לת"א
 

 (.יום טוב–של מרן חזון עובדיה  )מתוך ספרומהלכות חג השבועות 
 

 פסקיו

 בביתנו היה מחסור גדול
כאשר  משפחתו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה מנתה אחד עשר ילדים, עברה 

בירושלים, בני המשפחה חלקו  8המשפחה להתגורר בבית משלה, ברחוב אלקנה 
 מרן זצוק"ל.  –את ארבעת חדרי הבית ביחד עם אלפי ספרי הקודש של האב 

התכולה בבית היתה מינימאלית ביותר, מרן לא יכל לרכוש מיטות של קבע 
לילדיו, ועל כן הם נאלצו לישון על מיטות מתקפלות, גם שאר הריהוט שבבית 

 –היה מיושן, ארגזים של קרח שימשו כתחליף למקרר, לימוד תורה מתוך דוחק 
 פשוטו כמשמעו.

לבית עם חיוך ומאחוריו כמה "כשמלאו לי חמש שנים, אני זוכר את אבא מגיע 
נזכר הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליט"א, בנו של מרן  זצוק"ל וחבר  -סבלים"  

מועצת חכמי התורה, "אבא פדה כמה חסרונות והצליח לרכוש מקרר ומכונת 
כביסה, ואנחנו הילדים עמדנו בפתח הבית, שרנו ורקענו ברגליים משמחה 

ית היתה גדולה מאד, מעולם לא קנו לנו כשהועמד המקרר במטבח, העניות בב
בגדים חדשים, הבגדים עברו מבית לבית, ואבא קנה מכונת תפירה כדי שאימא 
תוכל לתקן בעזרתה את הקרעים שהיו בבגדים שלנו, ולמרות העוני והמחסור 

 הגדול ששרר בבית, אבא המשיך בשקידתו ובהתמדתו בתורה הקדושה.
 )משוש תבל(.

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן ידכתבי 

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

בששה בסיון חל יום חג השבועות,  א. 
לאחר ימי ספירת העומר שנמשכו 
ארבעים ותשעה ימים שהם שבעה  
שבועות, ולכן נקרא חג "השבועות", וכמו  
שנאמר: "שבעה שבועות תספור לך וכו',  
ועשית חג שבועות לה' אלהיך". ואמרו 
חז"ל: למה תלה הכתוב יום חג השבועות  
בספירה, מה שאין כן בשאר מועדות,  
לפי שכאשר נתבשרו ישראל לצאת 
ממצרים נתבשרו שהם עתידים לקבל 
את התורה לסוף חמשים יום ליציאתם,  
שנאמר בהוציאך את העם ממצרים 
תעבדון את האלקים על ההר הזה, נ' 

של "תעבדון" במקום "תעבדו",   יתרה
לרמוז שמקץ נ' יום לצאתם יקבלו את 
התורה בהר חורב, ובצאת ישראל  
ממצרים מרוב חיבה לתורה היו מונים  
בכל יום ויום: הרי עבר יום אחד, הרי עברו 
שני ימים, וכן הלאה, מפני שהיה נראה 
בעיניהם כזמן ארוך מתוך חיבתם 

לים הגדולה לתורה, והיו מצפים ומייח
לקבלת התורה, לכך נקבעה הספירה 

 לדורות.

 יש אומרים שבליל חג השבועות אין  ב. 

 

לקדש על הכוס עד שיהיה לילה ודאי, 
,  )שהוא כרבע שעה לאחר שקיעת החמה(

שאם יקדש מבעוד יום הרי הוא כמחסר  
מ"ט לספירה, וכתוב: "שבע  קצת מיום

"תמימות" תהיינה". ויש חולקים   שבתות
ואומרים שאין לחוש לכך, ושכן פשט 
המנהג לקדש אף מבעוד יום, ובמקומות 
אלו שאפשר בנקל לחוש לדברי  
האחרונים ולהמתין מלקדש עד לאחר  
צאת הכוכבים, נכון לעשות כן. אבל  
בארצות אירופה וכדומה שהשקיעה  
מתאחרת מאד בימי הקיץ, ובני הבית 

ות עד הלילה, וגם זה  מצטערים לחכ
גורם להפרעה לסדר לימוד הלילה בספר 
"קריאי מועד" כפי שנוהגים ע"פ הזוהר 
והאר"י ז"ל, יש להקל להם לקדש 
ולסעוד מבעוד יום, ואם אפשר טוב 
שימתינו עד תחילת השקיעה, באופן  

 שהשמש נכסית מעינינו. 

וטוב שיאכלו כזית בצאת הכוכבים,  
גם ועליהם תבוא ברכת טוב. ו

להמחמירים אין צריך להזהר בזה אלא 
בקידוש, אבל תפלת ערבית אפשר 

 להתפלל מבעוד יום.

 



 

 

 

 

 052-7116511חייגו:  כמויות ובודדים תלרכיש

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 לבן תורה איגרת
 החדש

 
 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

 קובץ בית יוסף
 תשע"ט

 

 מיוחדים! במחיריםם נפלאיספרים 

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

 
 

 77שלוחה 
 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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