
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 חוקתפרשת 

 

 /פ'1191-2, ח סיון תש"פיבס"ד, 

 לכבוד

 נ"י עמירם בן דודהיקר והנעלה, כש"ת ה"ה 

לשאלתו אודות שידור חי המועבר דרך האינטרנט  
שיש איחור של כמה שניות ]כשר[ והאפליקציות 

האם יכול לענות אמן, ומה הדין אם השידור נתקע  
יענה אמן, ומה   וחוזר להיכן שעצר האם זה בכה"ג

חילוק בין זה לבין הקלטה שאדם מקליט ושומע אחר  
הארכנו בדין זה בכמה מקומות ובהם בילקוט  ו זמן קצר,

ובילקוט   יד עמ' תסב( -)סי' תרפט הלכה יגיוסף פורים 
ושם הסקנו שאם שומע ברכות  )עמ' י(.  יוסף ימים נוראים

ה  דרך הטלפון או דרך הרדיו והלויין בשידור חי, עונ
אמן, אפילו שיש הבדל של כמה שניות בין הזמן  
שהמברך מוציא הדברים מפיו, עד זמן השמיעה.  

מי שלא ראה  ,יהודה אומר ביניא רוהראיה מסוכה נא: ת
לא ראה בכבודן   ,דיופלוסטון של אלכסנדריא של מצרים

סטיו  ,אמרו כמין בסילקי גדולה היתה .של ישראל
ים רבוא על ששים  )ששפעמים שהיו בה  ,לפנים מסטיו

ו בה שבעים ואחת  , והים כיוצאי מצריםיכפלירבוא( 
כנגד שבעים ואחד של סנהדרי   ,קתדראות של זהב

כל אחת ואחת אינה פחותה מעשרים ואחד רבוא   ,גדולה
וחזן הכנסת עומד   ,ובימה של עץ באמצעיתה ,ככרי זהב

וכיון שהגיע לענות אמן הלה מניף   ,עליה והסודרין בידו
. ע"כ. והיינו דבכל קתדרה  וכל העם עונין אמן ,בסודר

עמד אחד מהמתפללים וסודר בידו וכאשר רואה את  
קתדרות. ובודאי   71הראשון מניף סודר, גם מניף סודר, 

א"א לצמצם שיענו כולם מיידית. והיו כמה שניות  
וזה דוקא אם כעת הוא  הפרש. ואעפ"כ ענו. וה"ה לנ"ד.

תו ישיר ואני יודע על מתפלל או מברך, ואני שומע או
מה אני עונה, אך אם השידור נתקע וחוזר להיכן שעצר,  

ובנתיים הש"ץ או המברך ממשיכים לברכה אחרת 
או לקטע אחר אין לענות אמן דהוי אמן יתומה, וכן  
 .בהקלטה שעכשיו אינו מברך לא שייך לענות על זה

ח בשמיעה זו, שכן  "אינו יכול לצאת י עפ"כאך א
תפלה בציבור. ולכן אדם המרותק   אין זה נקרא

למיטתו באופן שאינו יכול לצאת, יכולים לזכותו  
בעניית דברים שבקדושה דרך המסך המעביר  
בשידור חי את התפלה מבית הכנסת, אעפ"י 
שעוברים כמה שניות, ובזה בוודאי ירוממו את רוחו  
שאע"פ שאינו יכול להתפלל במניין, לפחות יכול  

ה , וגם להתפלל בדיוק בשעלענות אמנים וקדושות
)או"ח סי' צ   שהציבור מתפללים וכמבואר בילקו"י

שאדם אנוס שאינו יכול להתפלל   ג(,"א וה"ט ה"ס
במנין, יתפלל בשעה שהציבור מתפללים, והיינו  
שישער שתפלת העמידה שלו תהיה בשעה שהצבור 
מתחילים תפלת העמידה. והמתפלל בשעה שהצבור 

ברצון למעלה, ויקבל  מתפללים, תפלתו מתקבלת 
עליה שכרו כמו שמקבל שכר על כל מצות ה', אלא  
שאין ממלאין את בקשתו שהתפלל עליה לגמרי.  

שהתפלה עוברת בשידור חי  ד"וע"ש במקורות. ובנ
ממש, הרי שהוא זוכה בכך לכוין את זמן תפלתו  
באופן מדוייק שמתחיל ממש עם הציבור. ועיין  

אנוס ולא לאדם  שם, שדין זה רק לאדם  "יבילקו
הרוצה להקל מעל עצמו ולהימנע מללכת להתפלל 

מעלה רבה   הכ"נ. שכן תפלה בצבור בביהכ"נבבי
 לאין ערוך.

ויש לציין, כי כל הנ"ל הוא דוקא בימות החול, אך  
אין להקל להשתמש במכשיר זה בשבת, ולכן ינתק 
את המכשיר קודם השבת. ורק יכוין להתפלל בשעה  

 סת.שמתפללים בבית הכנ

 בברכת התורה

האם יכול לענות אמן?והרדיו, השומע שידור חי דרך האינטרנט   
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 משלחן הראשון לציון

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא "
האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל 
לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ 

   (.יבכ, ) "אשר נתתי להם

)מאור ישראל   המרן פוסק הדור זצוקללה" כתב
 :ח"א, שבת נה: ד"ה רשב"א(

מובא: רבי שמעון בן אלעזר  )שבת נה:( בגמרא
אומר: אף משה ואהרן בחטאם מתו, שנאמר: 

הא האמנתם   -"יען לא האמנתם בי להקדישני" 
 בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. ע"כ.

מכאן שלא מילאו משה ואהרן את  משמע 
"בן   )לח.(שנותיהם, וקשה, שהרי אמרו בקידושין 

מאה ועשרים שנה אנכי היום", היום מלאו ימי 
ושנותי, ללמדך שהקדוש ברוך הוא משלים  
שנותיהם של צדיקים מיום ליום, ומחודש  

 לחודש, שנאמר "את מספר ימיך אמלא".

יש לתרץ, שהך מימרא בקידושין לא ולכאורה 
סבירא ליה כרבי שמעון בן אלעזר, שהרי תנאים  

 ר בגמרא שם.נחלקו בזה, כמבוא

שעמד  )ח"ב סימן תשפב( בשו"ת רדב"ז  וראיתי
בשאלה זו, ותירץ כאמור, והוסיף, שאפילו לרבי  
שמעון בן אלעזר יש לומר כי ראויים היו משה  
ואהרון שיוסיפו להם ימים ושנים יותר ממה 

גריעי מחזקיהו שנאמר בו שהיה קצוב להם, דלא 
"הנני יוסיף על ימיך", אלא שגרם החטא ומתו  

 )ראה יבמות נ.(.בזמן שקצבו להם ולא יותר 

 (.צהדבר, עמוד קבמ-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

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 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

ומותר לעשות שידוכין וכתיבת התנאים בקנין   א.
ואפילו אין שם בערב שבת, כדי שלא יקדמנו אחר, 

סבלונות, חשיבא סעודת מצוה, ומכיון שאין שם 
שמחה גדולה כמו שמחת האירוסין, דהיינו  
קידושין, ואין מרבים בסעודה כל כך, מותר  
לעשותה בערב שבת. ועל כל פנים מה שנוהגים  
לתת מיני מתיקה למסובים, אחר כתיבת התנאים,  

 .פשוט שמותר

פדיון הבן שנעשה בערב שבת, אפילו אחר  .ב
שעבר זמנו, מותר לעשות סעודה בערב שבת  
לכבוד המצוה. ויעשו הסעודה בבוקר משום כבוד  
השבת. ואם אפשר טוב לעשות הפדיון בליל ל"א 
שהוא ליל ששי, ויעשו הסעודה בשמחה ובשירים,  

 כראוי.

סעודת בר מצוה, ביום מלאת לו י"ג שנים ויום  .ג
מותר לעשותה בערב שבת, וטוב שיעשנה  אחד, 

לפני חצות היום. אבל סעודת סיום מסכת נכון 
 לדחותה לאחר השבת.

 ג'לא יהלך אדם בערב שבת ולא יסע יותר מ .ד
פרסאות מתחלת היום, כדי להגיע לביתו או לבית 
אחרים לשבת, אלא ישתדל להגיע לבית בעוד היום 
גדול שיוכל להכין הוא או בני ביתו צרכי שבת  
בסעודה כראוי. אלא אם כן הודיעם לפני כן שהוא  

 עומד להגיע בערב שבת, ויכינו עבורו צרכי שבת.

אסור לעשות מלאכה בערב שבת מתשע שעות   .ה
ומחצה ולמעלה, כדי שיהיה פנוי לעסוק בצרכי  
שבת. וכל העושה מלאכה בזמן הנ"ל אינו רואה  

 סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם.

גם אחר שעת המנחה ולמעלה מותר לתקן בגדיו   .ו
וכליו לצורך השבת, שלא נאסר אלא כשעושה 
מלאכה להרויח ממון. והוא הדין לתקן את בגדי 

ו שכר. ולכתוב אגרת  חבירו, כשאינו נוטל עלי
שלומים מותר. וכן מותר לכתוב חידושי תורה  

 כשבאו לו דרך תלמודו. 

 

 

אלא הבחור עושה את לא הישיבה עושה את הבחור, 
 הישיבה!

בחינוך הבנים, לא נח ולא שקט מרן זיע"א על שמריו, הוא הגבר הקים עולה של 
ולישיבות תורה, ושכנע את אלפי ישראל לשלוח את ילדיהם לתלמודי התורה 

הקטנות, הוא אף חיזק וביסס את עולם התורה, הפך דור שהתורה לא הייתה 
 חביבה עליו לדור שהתורה חביבה עליו, כידוע.

בהקשר לזה ראוי לציין כי מרן עמד בקשרי ידידות עם ראשי הישיבות בדורנו, 
ולא חילק בין הישיבות הספרדיות לישיבות האשכנזיות, הוא היה אומר: "לא 

בה גורמת להיות גדול בישראל, אלא הדבר תלוי בבחור עצמו, אם ילמד הישי
וישקוד ולא יאבד אפילו רגע אחד, הרי שבכל מקום שילמד, יצמח בע"ה לגדול 

 בישראל, כי לא הישיבה עושה את הבחור אלא הבחור עושה את הישיבה".
, טרם וסיפר אחד הרבנים החשובים בזה הלשון: בדידי הוה עובדא, בימי בחרותי

החילותי להיבחן לשיבות הגדולות עליתי לביתו של מרן לקבל עצה ותושייה 
, אחרות סיבות או הלימוד דרך מפני הספרדיות הישיבות את להעדיף יש  האם
 :ואמר נענה ומרן

"אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ!", בסופו של דבר כל הנהרות וכל דרכי 
פעמים רבות פנה מרן לראשי ישיבות ליטאיות הלימוד זורמים אל הים. ואדרבה 

 …שיקבלו לישיבותיהם בחורים שהכיר
 (.שלהבת יוסף חי) 

 

 דרכים ולשמור על חוקי התנועהקריאה קדושה להיזהר מתאונות 
 ]מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"[. 

 ב"ה, ירושלים. כא סיון תשל"ד
פונה בקריאה קדושה אל כל אזרחי מדינת ישראל להשמר מאוד לנפשותם,  הנני

כמאמר הכתוב בתורתנו הקדושה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". ונאמר: "רק 
ה, ובחושן -)ראה ברמב"ם פרק י"א מהלכות רוצח הלכה דהשמר לך ושמור נפשך מאד". 

 .י(-משפט סימן תכז סעיף ח
הנוהגים ברכב לשפר את התנהגותם בכבישים, ולהשתדל בכל עוז להמנע  על

מאסונות תאונות הדרכים, הפוגעים בנו קשה, וגורמת צער ויגון, סבל ואבל לאלפי 
: כל המאבד נפש אחת מישראל, ע"א( )בסנהדרין דף לזמשפחות. נזכור נא מאמר חז"ל 

 כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
קדושה, איפוא על כל הנוהג ברכב, לנהוג בזהירות מירבית, ולשמור על  חובה

 חוקי התנועה בקפדנות, ולא לגרום סכנה חס ושלום לחיי אדם. 
נפשם מכל משמר לבל תאונה אליהם רעה, ואין מזרזים הולכי רגל ישמרו  וכן

 .]מכות כג.[ אלא למזורזים
הנוהג ברכב מתבקש לנהוג באדיבות רבה, ולעזור לחברו, ויקיים מאמר חז"ל  כל

. ובמדה שאדם )ירושלמי נדרים פרק ט("ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה". 
יבות והזהירות משתלמת, מתון מתון ארבע . האד)מגילה יב:(מודד בה מודדים לו. 

. "כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תתן דם נקי (]ע"א[ )ברכות כמאות זוזי שויא 
 .בקרב עמך ישראל"

 @עובדיה יוסף
 @ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

 

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%9c%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94/
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%9c%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94/


 

 

 

 

 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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