
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 קורחפרשת 

 

 /פ'1220-2, "ג סיון תש"פכבס"ד, 

 נ"י ש. פינקלה"ה היקר והנעלה כש"ת  לכבוד

 שלום רב,

לשאלתו בדבר שירטוט השורות על יריעות ספר התורה שנעשות ע"י מכונה, 
 ו.כבר נרכשאחר שהיריעות אם הוא כשר, ומדובר בהוצאה כספית לא קטנה 

  )עמ' דובספר הליכות עולם ח"א  ד()סי' יעיין בשו"ת יחוה דעת ח"א הנה 
, שדן בענין מצות מכונה, ובענין חוטי ציצית שנטוו ע"י מכונת חשמל,  והלאה(

והעלה שאם אומר שעושה לשמה בשעת הלחיצה על כפתור החשמל נחשב 
כאילו עשה הכל בתחלה, ונחשב כאילו חישב לשמה בכל משך פעולת  

)יו"ד  בשו"ת יביע אומר ח"ט , ועוד עיין המכונה, והכל חשיב כמעשה ידיו
שהביא משם ספר התרומה שהשרטוט לא צריך לשמה, ויכול  (ח אות אסי' י

 אפילו גוי לעשות.

וא"כ במכונה שיש ס"ס, ספק אם שרטוט ע"י מכונה חשיבה לשמה, וספק 
צריך לשמה, ועל כן יש מקום   אינושמא הלכה כדעת ספר התרומה ששרטוט 

שכבר קנה ויש כאן הפסד ממון שאפשר במי ון להקל בזה בשעת הצורך בכג
 להקל.

 אך לכתחלה כמובן יש להמשיך לנהוג כמנהג הסופרים מדורי דורות.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון

 הרב הראשי לישראל

 האם מותר לשרטט את שורות הס"ת במכונה?

 

 325 | גיליון מס'"פ תשסיון  חכ

 
 משלחן הראשון לציון

  (.טז, ה) "בוקר ויודע ה' את אשר לו "

תה עת שכרות הוא לנו, ולא נכון  עאומר רש"י: 
היה מתכוין לדחותם )משה( ראות לפניו, והוא ילה

 שמא יחזרו בהם.

)חזו"ע יום טוב,   מרן פוסק הדור זצוקללה"ה כתב

 :עמוד שסד ד"ה ליני(

יסוד גדול הוא במלחמת היצר הרע, להניח הדבר  
להשהותו לפעם אחרת, שע"י מתינותו יוכל לשקול 
את הדבר בשקל הקודש, בלי רתיחת היצר, לבל  

ופחז עלי יצרי  ( :)נזיר דיהיה פחז כמים, וכמו שאמרו 
"טוב  )משלי טז, לב(: לטורדני מן העולם, ולזה נאמר 

ארך אפים מגיבור", ורוב הניסיונות באים על ידי  
תנא דבי   ,)סנהדרין קז.(דחיקת השעה, וכמו שאמרו 

רבי ישמעאל, ראויה הייתה בת שבע לדוד מששת  
וכן  .)קודם זמנה(פגה  ימי בראשית, אלא שאכלּה

כל הדוחק את השעה שעה   ,)ברכות סד.(אמרו 
 דוחקתו, וכל הנדחה מפני שעה שעה נדחית מפניו.

והמפרשים כתבו בשם האר"י ז"ל, שאילו היה  
אדם הראשון ממתין לשבת היה מותר לו אז לאכול  

"אני אמרתי  )תהלים קטז, א( מעץ הדעת, לכן נאמר 
בחופזי כל האדם כוזב", ובועז שידע את היסוד הזה  

ובאה  ]שנאמר: "חי ה'... שכבי עד בוקר"[, התגבר על יצרו 
 בהיתר, והחכמה תחיה בעליה. ההמואביילו רות 

 (.ד קנחבמדבר, עמו-תבל)משוש  

 אמרותיו

 
 

 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 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  “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 

  

8759* 
 לתרומות חייגו:  

תרמו לפעילות  
 בעמודות

 המשרד לשירותי דתיו"ל בסיוע 

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   הלכות הכנות לשבת\
 (שבת א)מתוך חזו"ע 

 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

במקום שמוכרי הדגים הנכרים מייקרים   א.
את השער, לפי שנוכחו שהיהודים קונים  
דגים בכל מחיר לכבד את השבת, רשאים  
פרנסי הקהל לעשות הסכמה בגזרה, שאין  
רשות לשום יהודי לקנות דגים, כדי לאלץ  
את מוכרי הדגים להוזיל את מחירם, כדי  
שגם עניי ישראל יוכלו לכבד את השבת  

 י.בדגים כראו

בכלל מצות כבוד ועונג שבת לעשות בצק   .ב
שיש בו שיעור חלה, ולאפותו לכבוד שבת,  
כדי שיוכלו הנשים לקיים מצות הפרשת  

]ושיעור חלה הוא חמש מאות ועשרים דרהם, שהם  חלה. 
)וכמו שכתבתי בשו"ת יחוה דעת  אלף וחמש מאות וששים גרם. 

 .. ע"ש[והלאה()פסח, עמוד קעו , ובחזון עובדיה ח"ד סי' נה(

אסור לקבוע סעודה גדולה בערב שבת,   .ג
שאין רגילים בה בשאר ימי החול, וכל היום  
בכלל האיסור, ולאכול ולשתות ולקבוע  
סעודה שרגיל בה בחול, מצוה להמנע  

. )מרן בבית יוסף סי' רמט(מתשע שעות ולמעלה. 
 )פסחים צט:(,ומיהו אף על פי שהלכה כר' יוסי 

שאוכל והולך עד שתחשך, ואפילו להתחיל  
מותר, זהו דוקא לצורך שעה, אבל לעשות כן  
תמיד, יש לאסור מתשע שעות ולמעלה,  

 שאם לא כן נראה כמזלזל בכבוד שבת.  

אסור לעשות סעודת אירוסין בערב שבת,   ד.
אפילו אם היו האירוסין בו ביום, כיון  
שאפשר לקיים סעודת האירוסין ביום אחר.  
ומותר לערוך נישואין בלא סעודה בערב  
שבת, ולהכין את הסעודה בערב שבת  
לשבת. אבל מילה ופדיון הבן שזמנם קבוע,  

]ומיהו מילה  מותר לעשות הסעודה בערב שבת. 
בזמנה אין לעשות כלל ביום חמישי וביום ששי, שלא  שלא 

 יצטרכו לחלל שבת[.  

 

 מסירות נפש של ממש

ות ידועות על בחורים שמרן הכניסם לישיבות, ונטע בהם את חשקת עובדות רב
התורה, והמציא להם חן וחסד ורחמים בעיני ראשי ישיבותיהם. בהקשר לכך מסופר 
על בחור שמרן ישב עמו ארבע שעות לשכנע אותו לחזור לישיבה, וכשהבחין 

קש שיזמינו שהבחור כבר אינו מוכן לקבל על עצמו עול תורה, יצא מחדרו כשהוא מב
 לו רופא עקב שחש שהוא מתמוטט.

וכן מסופר עוד, אודות בחור אחד שעזב את הישיבה והחל לעבוד בתור נהג משאית 
אשפה, וכשנודע זאת למרן נסע עמו יחד לישיבה במשאית האשפה, והחל לדבר על 
ליבו של ראש הישיבה להחזיר את הבחור למרות שהבחור חלש וצריך הרבה עזרה, 

יזה מסירות נפש אני עשיתי כדי להגיע לכאן, גם אתה תעשה מסירות נפש "תראה א
הפטיר מרן באוזני ראש הישיבה שסירב מתחילה לקבלו, … ותקבלו, ותצליח בו"

 ולשמע דברים נרגשים אלו מיד אימצו וקירבו לליבו.
לימים אותו בחור עלה ונתעלה, וכיום הוא אחד מחשובי הדיינים בירושלים עיר 

 המקדש תובב"א.הקודש ו
עתה כשרוצים לאחוז בשולי גלימתו של מרן וללכת בדרכיו, לעשות לו נחת רוח, 
הרי זה אך ורק על ידי העברת עוד ועוד תינוק וילד, נער ובחור, לחינוך התורני בתלמודי 
התורה, ועל זה היה בוכה וזועק מרן בכל עת מנהמת לבו, ואין ספק שכל מי שיעשה 

ה מרן רבינו הקדוש זצוקללה"ה מליץ יושר בעדו ובעד כל זאת, מובטח לו שיהי
 משפחתו ויוסר מביתו כל חולי ומחלה, ויזכה לכל הברכות הכתובות בתורה.

 

 זריקת פסולת מחלון הרכב, ושיש להולכי רגל ללכת בצורה רגילה
 ]מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"[. 

 ב"ה, ירושלים. עש"ק פנחס תשל"ו

אומרת: האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים  ]ל.[במס' בבא קמא  הגמרא
מילי דנזיקין: כלומר, הרוצה להיות חסיד, עליו להשמר מלגרום נזק לחבירו 

 בין בגופו בין בממונו.
אדם נוסע בכלי רכב וזורק פסולת מבעד לחלון רכבו, עלול לפגוע  למשל:

בהולך רגל העובר לפי תומו. ואם הפסולת הוא דבר שגורם להתחלקות, 
 אדם, ויבא לידי סכנה.עלול אף להביא לידי אסון, אם יחליק בו 

ההליכה בדרך צריכה להיות הליכה נורמלית, ולא כאדם בהול הרץ  אף
: לא ירוץ אדם ברשות )הלכות דעות פ"ה ה"ח(בדרכים. וכן אומר הרמב"ם 

הרבים כמנהג שוטים, ולא עקב בצד גודל כמנהג גסי הרוח, גם ממהלכו 
כל, וכן אמר שלמה של אדם ניכר אם חכם הוא ובעל דעה, או שוטה וס

בחכמתו וגם בדרך כשהסכל הולך לבו חסר ואמר לכל סכל הוא. כלומר 
 הוא מודיע לכל על עצמו שהוא סכל.

שנים שהיו מהלכים בדרך, אחד רץ ואחד )לב.( שנינו בבבא קמא לפיכך 
מהלך, ופגעו זה בזה, וניזוק המהלך כדרכו, חייב הרץ לשלם לו כל נזקו 

עליו על ידי בית דין. כי הרץ הוא משונה בהליכתו, וכל המשנה כאשר יושת 
. מלבד בערב שבת שדרך בני ]בבא מציעא עו. עבודה זרה ז.[ ידו על התחתונה

 .)שעח ס"ט(אדם לרוץ להשלים צרכי שבת. וכן נפסק בחושן משפט. 
 

 

http://moreshet-maran.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3/%d7%9e%d7%a1%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%a0%d7%a4%d7%a9-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%9e%d7%a9/


 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 יוסףילקוט 
 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 

mailto:office@moreshet-maran.com

