
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

   פקודי-ויקהל פרשת

 

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה,  
 נ"י, נחס מרדכי דרעייפכש"ת ה"ה 

 שלום רב,  

אודות אותם הדרים בצרפת, ואשה נכרית כגון  
רופאה או פקידה מושיטה להם יד לשלום, האם  

 מותר להושיט לה יד.

)בקונטרס הנה בספר אוצר דינים לאשה ולבת 

מב"ם  ביארנו, שלדעת הר קדושים תהיו שבסוף הספר(
איסור נגיעה בעריות הוא מן התורה ולוקין עליו,  
וכ"כ החינוך, והמאירי, הריטב"א, ורבינו יונה  

, אמר הקב"ה )פרשת בא טז(ועוד. ובמדרש רבה 
אשה שאינה שלך אסור לך ליגע בה כל עיקר, כי  
לא ינקה כל הנוגע בה, וכל הנוגע באשה שאינה 
שלו מביא מיתה על עצמו, שנאמר "ורבים חללים  
הפילה". ולכן אסור ללחוץ ידי אשה ולא שייך  
כאן טענת חילול ה', שאותה אשה כבר הושיטה  

בזה עלבון בשבילה, דאין   ידה לעברו ויהיה
מתירין בשביל זה איסור נגיעה החמור, ואין  
חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד ה'. אולם כדי  
שלא תפגע כשמושיטה ידה, ירמוז בראשו ובידו  
לשלום כדרך המשיבים, ויברך אותה. ואם רואה  

שצריך להסביר לה, יסביר לה בנחת שעל פי  
 דתינו דבר זה אסור.

ובענין תפלה בנץ החמה שבימות החורף הנץ 
מאוחר, ויש כמה אברכים הנוסעים לעיר אחרת 

תפלל  כדי ללמוד שם, עדיף לנסוע קודם ולה
אחר כך עם הנץ ואפילו ביחיד, ולא להתפלל  

 קודם הנץ.

ואודות אם יש שם ששה שלא התפללו,  
תפלה של לחש ותפלה של  יכולים להתפלל 

 חזרה ונחשב זה לתפלה בצבור.

ובענין מי שיש לו ריח הפה בבוקר, מותר 
סוכר כדי להעביר ריח הפה,  ללעוס מסטיק ללא

 ובפרט אם הוא חזן וקורא בתורה.

מותר לשתות סודה לפני התפלה, אך קולה  
וצא שיש בה טעם אין לשתות ואע"פ  דיאט וכי

 שאינה מכילה סוכר.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 לציון הרב הראשי לישראל הראשון

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 

שישה שלא התפללו ועוד ארבעה /  תפלה קודם הנץ/  לחיצת יד לפקידה בחו"ל
התפלה / שתיית סודה שהתפללו נחשבת התפלה לתפלה בצבור / לעיסת מסטיק קודם 

 וקולה קודם התפלה
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 משלחן הראשון לציון

לא תבערו אש בכל מושבותיכם  "
 (.ה, גל) "ביום השבת

ע"פ )מרן פוסק הדור זצוקללה"ה  ביאר
 :(85עדני המלך ח"ב עמוד ספר מ

השל"ה כותב על פסוק זה: "לא תבערו את  
אש המחלוקת", כי במשך השבוע האדם  
טרוד בעסקיו, ואינו מתקוטט בביתו, אבל  
בשבת יש לו זמן, ומתחיל בדיבורים על דא  

 ועל הא...

"מאיפה קנית את הדגים האלה?" הוא  
שואל את אשתו, והיא עונה לו: "במקום  
פלוני", והוא מתחיל להתרגז: "למה קנית  

ת קונה  משם? שם זה יקר! הם רימו אותך, היי
 במקום פלוני ששם יותר זול!".

והיא לא נשארת חייבת וטוענת כנגדו: "מה  
הרי   פתאום שאני אביא דגים ממקום פלוני?

 שם הסחורה שלהם היא סוג ב'...".

הוא עונה לה, והיא עונה כנגדו, בתחילה זה  
כך זה מגיע   עדיין "הקול קול יעקב", אבל אחר

כבר ל"הידיים ידי עשו", ועל זה הזהירה  
התורה ואמרה: "לא תבערו אש בכל  

 מושבותיכם ביום השבת".

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

 השכל, כך צריך להתנהל שלחן שבת!

 (.שמות, עמוד שו-משוש תבל)

 

 אמרותיו

 
 

 השיעור הגדול בתבל
 מרן הראש"ל שליט"א  של

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 

 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* 
 לתרומות חייגו:  

תרמו לפעילות  
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בא"י, שיש לו לנהוג  מתגוררגוי מארצות אשכנז שהתגייר ו  
  כפסקי המרא דאתרא הוא מרן הש"ע

 [.טזז, סימן שתשע"שבט -דגליון ל ,]מתוך קובץ בית יוסף
אודות צעיר גוי מהולנד שבא לא"י והתגייר ונשא אשה לתי אנש

ספרדיה, ונפשו לשאול הגיעה אם ינהוג כד' מרן הש"ע כמנהג הורי 
 אשתו, או לא. 

להשיב, כי בודאי יש לו לנהוג כד' מרא דאתרא של אותו מקום  והנני
שנתגייר בו, דהיינו במקרה דנן, בא"י, ועמש"כ בשו"ת יביע אומר 

' האשכנזים כיון שבאו להשתקע בא"י היו יכולים ח"ה סי' לז שאפי
לנהוג בכל דבר כמרן, אלא שמכיון שנחשבים לקהל בפ"ע רצו 
להמשיך במנהגיהם שבחו"ל. אך שאין זה דבר ברור ע"פ ההלכה, 

דלא להוסיף עלה, ולכן בגר שבא מארצות אשכנז, ודאי  ואבל הב
שינהוג כמנהג הספרדים שקבלו הראות מרן, ובפרט דהורי אשתו 

 .אשבידם ספרדים והם מחנכים אותו לפי המסורת
____________________ 

וע"ע בזה למרן עמוד ההוראה שליט"א, בספרו הבהיר עין יצחק ח"ג  א.ה. א
 שהאריך בזה. אות עו()כללי קבלת הוראות הש"ע 

 

 

 

  ברכת האילנותהלכות מ
 (פסח)מתוך חזו"ע 

 

 ממרןמכתבי השקפה  פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 ברוך המשיב אבידה לבעליה

 סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:
זכורני  כאשר דיברתי פעם באזכרה על הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל, ואחר זמן מה 
נתבקשתי על ידי בני ביתו להביא להם את דברי ההספד שנשאתי, כשהם בכתב, כדי 

 למען יעמדו לימים רבים, אולם הדברים כמעט שיצאו ונשכחו מליבי.שיוכלו להדפיסם 
ואז נזכרתי שהרה"ג רבי משה דיין זצ"ל, רבה של קהילת "מקור חיים" בברזיל, היה 
נוכח באותו מעמד וראיתי שהוא כותב את הדברים עובר לעשייתן, כי כך הייתה דרכו 

עצמו כל אשר היה שומע שקיים תמיד בעצמו "וקנה לך חבר", ותמיד היה רושם ל
 מרבנים ותלמידי חכמים.

ופניתי אליו ובקשתי ממנו את הדברים, ומיד המציא לי את כל מה שאמרתי באותה 
 אזכרה, דבר דבור על אופניו.

 ואמרתי אז: "ברוך המשיב אבידה לבעליה!".

 

 חסיד שוטה
 סיפר מרן זיע"א:

ונוסע ברכבו במהירות מופרזת, באחד הימים ראיתי יהודי שומר תורה ומצוות שנוהג 
 ובנוסף לזה לא ציית לתמרור "עצור" שהיה מוצב בכביש.

כדי להגיע לבית הכנסת  וכששאלתי אותו מדוע עשה כן, השיב לי ואמר שמיהר
 לתפלה, ושומר מצוה לא ידע דבר רע...

אמרתי לו: "עליך אמרו חכמים: איזהו חסיד שוטה? זה שראה תינוק טובע בנהר, 
להצילו... והלא היכן שמצוי נזק באופן ד קודם אחלוץ את התפילין, ואח"כ ארואומר 

 )כמובא בפסחים ח:(.ברור, לא אומרים בזה "שומר מצוה לא ידע דבר רע!" 
 .משוש תבל()                                                                                                                                          

 

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאים  א. 
פרחים, מברך: "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם  

בעולמו כלום וברא בו בריות טובות   שלא חיסר
ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם". ותיקנו  
ברכה זו לפי שהוא ענין שבא מזמן לזמן באופן  
מחודש, שאדם רואה עצים יבשים שהפריחם  
הקב"ה. ואינו מברך אלא פעם אחת בשנה ולא  

 יותר. וגם הנשים יברכו ברכת האילנות.

אילנות הנטועים  טוב לברך ברכת האילנות על ב. 
בגנות ופרדסים שמחוץ לעיר, ומכל מקום אין זה  
מעכב, ולכן אם קשה לו לצאת אל מחוץ לעיר,  
יוכל לברך ברכת האילנות גם על אילנות שבתוך  

שיצטרפו עשרה ויעשו כולם   העיר. ומה טוב
אגודה אחת בכנסיה לשם שמים לצאת לברך  
  ברכת האילנות, בכוונה הראויה, ואחר כך יאמרו

"מזמור בשוב ה' את שיבת ציון", ו"מזמור הללויה  
הללו את ה' מן השמים" וכו', ויסיימו באמירת  
קדיש יהא שלמא. וטוב שאחד יברך הברכה בקול  

 רם והשאר יאמרו אחריו בלחש.

אין לברך ברכת האילנות אלא על אילנות של  ג. 
מאכל, אבל על אילני סרק שאין מוציאים פירות  

ד הדין בשני אילנות אפילו ממין  אין לברך. ודי מצ
אחד, והמברך על מיני אילנות הרבה הרי זה  

 משובח.

יש אומרים שאין לברך   ,אילנות המורכביםד. 
ברכת האילנות עליהם, ויש חולקים ואומרים  
שהברכה היא על כללות הבריאה, ולכן יכול לברך  
על אילנות מורכבים. ואף על פי שהרוצה לסמוך  

ך עליהם אין למחות בידו,  על סברא שניה לבר
מכל מקום הבא להמלך מורים לו שלא יברך,  

 שספק ברכות להקל.

 



 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ

  maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  ק. קרקע 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:
 

 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 

 ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

079-916-5000 
 77שלוחה 

 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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