
 

 

 

 

 

 

  

 
          

 בסייעתא דשמיא

 מטות מסעיפרשת 

 

 /פ'1430-2כ"ב תמוז תש"פ, בס"ד, 

 נ"י מיכאל טקלההיקר והנעלה, כש"ת ה"ה  לכבוד

לשאלתו אודות נשים בעלות תשובה שנהגו עוד בחוץ  

לארץ לצאת לרחוב בנעלי אצבע ללא גרבים, והורגלו  

 בכך, האם מותר לנו להתפלל ולברך כנגדן.

וכן אשה ששיער ראשה קצר כמו של איש, מתוך  

אילוצים, האם מותר להתפלל ולברך כנגדה כיון שבזה  

 אין חשש להרהור.

יתא, שוק באשה ערוה,  הנה בגמרא )ברכות כד.( א

שנאמר גלי שוק עברי נהרות, תגל ערותך וגם תראה  

חרפתך, ובזוהר הקדוש אמרו: תאנא קול באשה ערוה, 

שער באשה ערוה, שוק באשה ערוה, יד באשה ערוה,  

רגל באשה ערוה, ושוק וירך בודאי שהם מקומות  

המכוסים ולכן יש חיוב על פי הדין לנשים לגרוב גרביים,  

שות גרבי ניילון שקופות, באופן שבשרן נראה  ואם לוב

דרך הגרביים נחשב כאילו אינם, וכמ"ש בעל הלכות  

גדולות )פרק מי שמתו( דאי לבישא לבישא חלישא,  

ומתחזייא בגויה אסור, דאמר רבא ערוה בעששית אסור  

לקרוא ק"ש כנגדה, דכתיב ולא יראה בך ערות דבר, והא  

יה רבה, ומחזיק  קא מתחזייא. וכן הוא במג"א, באל

ברכה, ואיסור גמור הוא. וע' בשו"ת יביע אומר ח"ו יו"ד  

)סי' י"ד(, ואותן הנשים שטוענות שכך מנהגן עוד מחו"ל  

ללכת בלי גרביים, יש להסביר להן שעל פי ההלכה  

צריכים לגרוב גרביים, באופן שהבשר לא ייראה. וחלילה  

אלה  להקל ראש בעניני צניעות וקדושה, ובדברים כגון 

כל אשה המחמירה על עצמה תבורך מפי עליון, 

ותזכה לבנים יראי ה'. וע' בספר ילקוט יוסף שובע  

שמחות ח"א, וכן בספר אוצר דינים לאשה ולבת, 

בקונטרס קדושים תהיו שבסוף הספר. )בסעיף ד'(  

ושם בהערה הבאנו שבשו"ת מנחת יצחק )ח"ו סי'  

  י'( הביא דברי הב"ח שהתיר באופן שרק כפות

הרגלים מגולות בעיירות ההולכים יחפים, והביא  

דברי החיי אדם )כלל ד' סעיף ב'( דשוקה אסור  

מגולה אפי' אם רגילים בכך, וכ"כ המשנה ברורה  

)סי' ע"ה סעק"ב( ובשער הציון שם, ולכאורה 

בזמנינו שנהגו שלא לילך יחפים, יש להחמיר  

בכפות הרגלים מגולות, ובתשובה של אאמו"ר  

עלה דבודאי על הנשים ללבוש גרבים  זצוק"ל ה

 בכל אופן, ונכון להחמיר בכל כיו"ב.

ולגבי אם יוצאת בשיער קצר כמו של איש, ע'  

בספר ילקוט יוסף )סי' ע"ה סעיף ה'(, שאשה 

נשואה שרגילה תמיד ללכת בגילוי ראש ברשות  

הרבים, אע"פ שהיא עוברת על הדת, ועושה איסור  

"ש ולברך כנגדה,  תורה, מ"מ אין איסור לקרוא ק

שכיון שרגילות הן בכך, אין לחוש להרהור, וה"ה  

 בשיער קצר.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון

 הרב הראשי לישראל

 

 האם מותר לומר דברים שבקדושה מול אשה עם שיער קצוץ?
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 משלחן הראשון לציון

   )לה, לג(. ולא תחניפו""
ר  מאו)ה דור זצוקללה"מרן פוסק ה כתב

 (:דרושים, עמוד רמז ד"ה מורי-ישראל

אלגאזי בספרו מעולפת ספירים   הגר"ש
: האומר  כה(-)משלי כד, כדפירש את הפסוקים 

לרשע צדיק אתה יקבוהו עמים יזעמוהו  
לאומים. ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא  
ברכת טוב", וביאר את הסמיכות בין שני  
הפסוקים, כי אע"פ שכת חנפים מאוסה לפני  

: ארבע  )סוטה מב.(הקב"ה, ואמרו בגמרא 
כתות אין מקבלות פני שכינה, ובראשם כת  

 חנפים, שנאמר: "לא לפניו חנף יבוא".

על פי כן לפעמים מצוה להחניף   אף
כשרוצה למשוך את רעהו בעבותות אהבה  
לתורה ולמצוות, ומותר לומר לו כשמוכיחו:  
"חכם ונבון אתה, צדיק וישר אתה, ולא נאה  
לך מעשה זה שעשית...", וזהו שנאמר:  

למוכיחים ינעם", שאף על פי שאומר לרשע  "ו
"צדיק אתה!" ודברים היוצאים מן הלב  
נכנסים אל הלב, מכל מקום כשהכוונה היא  

 מותר הדבר. -לשם שמים ולא לשם חנופה 

מובא, כל   )רבה, סוף פרק ג(דבי אליהו  ובתנא
היודע להוכיח בדרכי נועם ומוכיח את הרבים,  
הרי הוא עושה קורת רוח לפני קונו, וכן נאמר:  

תבוא   )לשון רבים(ועליהם "ולמוכיחים ינעם 
ברכת טוב", ומה שנאמר "ועליהם" בלשון  
רבים, הכוונה היא למוכיח וגם למקבל  

 התוכחה שעל שניהם תבוא ברכת טוב.
 במדבר, עמוד רמז(.-)משוש תבל

 

 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

 ע המשרד לשירותי דתיו"ל בסיו

 

 להורדה סרקו

 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 דיני ומנהגי בין המצרים 
 חזו"ע ד תעניות()מתוך 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 
 

עובדות מהנהגותיו והליכותיו  
 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

מילה או פדיון הבן שאירעו בימי בין המצרים  א. 
מברכים שהחיינו, כיון שהיא מצוה בזמנה, ואי  

 אפשר לדחות הברכה לאחר מכן.

פרי שנמצא בשוק זמן מועט, ואחר תשעה   ב.
באב ספק אם עוד ימצא בשוק, מותר לברך עליו  
שהחיינו, וטוב להניחו עד השבת, שאז מותר 

 שהחיינו.לברך 
אשה מעוברת שרואה פרי חדש ומתאוה לו,  ג.

 רשאית לברך עליו שהחיינו ולאוכלו.
מנהג הספרדים בעה"ק ירושלים ת"ו להתיר   ד.

הנישואין בימים אלו עד ראש חודש אב. ומראש  
חודש אב עד ט' באב אסור לערוך נישואין, 
וראש חודש עצמו מכלל האיסור. ומכל מקום  
אם הוא בחור שעדיין לא קיים פריה ורביה מותר 
מעיקר הדין לשאת אשה. אלא שהמנהג להמנע  

)שאין סימן טוב בדבר   משום דלא מסמנא מילתא

לערוך הנישואין בימי אבל עם ישראל על חורבן בית  

. אבל לעשות "אירוסין", מותר גם אחר המקדש(
ראש חודש אב, ואפילו בתשעה באב עצמו, בין  

)הרמב"ם פ"י  ביום בין בלילה, שמא יקדמנו אחר 

 .מהל' אישות הל' יד(
אחינו האשכנזים נוהגים להחמיר שלא  ה.

לעשות נישואין החל מי"ז בתמוז עד אחר ט'  
באב. ובחור שלא קיים פריה ורביה שהוצרך  
לעשות נישואין שלו בליל י"ז בתמוז, נחלקו בזה  
האחרונים בדורינו, והמיקל בזה במקום צורך יש  
לו על מה לסמוך. ולכל הדעות מותר להחזיר  

בכל ימי בין המצרים, עד  גרושתו מן הנישואין 
 יום התענית, כי אין שם שמחה כל כך.

אסור לעשות ריקודים ומחולות בימי בין   ו.
המצרים, אפילו בלי נגינה, וכל זה בריקודים  
ומחולות המתנהלים על פי הדין, אנשים לבד  
ונשים לבד במחיצה מפסקת ביניהם, אבל 
ריקודים ומחולות מעורבים אנשים ונשים יחדיו  

 רים בהחלט בכל ימות השנה כולה.אסו

 
 

 

 בנפשו של מרן –חינוך דור העתיד 
 בשנתו האחרונה עלי אדמות, כאילו חש מרן שהוא עומד להיפרד מאתנו.

לאחר תקופה ארוכה שלא דיבר על הנושא שהיה משאת נפשו, שב מרן זיע"א ונשא דברים 
 בחובת רישום הילדים לתלמודי תורה דווקא, כמעט בכל דרשה ודרשה.

בהקשר זה היה מרן זיע"א רגיל להזכיר את דברי רש"י על הפסוק "למען ירבו ימיכן וימי ביניכם" 
אם עשיתם כן "ולמדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך 
ובקומך" אז ירבו ימיכם, אבל אם ח"ו לא עשיתם כן לא ירבו, שדברי תורה נדרשין מכלל לאו הן, 

לאו. ומתוך זה היה מתריע מרן על החיוב לחנך את הילדים דווקא במוסדות החינוך  ומכלל הן
 התורניים, ולא בחינוך הממלכתי והדומה לו.

 …למסור שיעורים ושיחות לכל הרמות והדרגות, וכולם מבינים את דבריו"
כיום לשם כך הקים וייסד מרן זיע"א בעשר אצבעותיו את "רשת מעיין החינוך התורני" המונה 

עשרות אלפי תלמידים. ופעל להרמת קרנה של התורה. יזם, שידל ועודד הקמת תלמודי תורה, 
 ישיבות, ומוסדות התורה בארץ ישראל ובתפוצות.

בהקשר למסירות נפשו של מרן לחינוך ילדי ישראל בתלמודי התורה ובישיבות הקדושות, ראוי 
דיהם למוסדות החינוך, וגם הקים מוסדות לציין שמלבד שרבינו שידל את המון העם לשלוח את יל

חינוך ותורה בישראל, נוסף על זה מסר נפשו למען בחורים רבים שנודע לו שנפלטו או עזבו את 
הישיבות הקדושות, להשיבם לחיק הישיבה, ועמד עימם ועם צוות הישיבה בקשר הדוק מתוך 

י יונה רפאלי שליט"א, ראש דאגה עצומה להצלחתם, כאילו מדובר בבניו, כפי שהעיד הגאון רב
ישיבת "פאר השלום" אודות אחד הבחורים שלמד בישיבה, שהיה מרן דורש בשלומו בכל שבוע 
באמצעות ראש הישיבה, ומבקש לדעת את הישגיו וציוני מבחניו, ואם הוא מצליח ועושה חייל 

 בלימודיו, וזה למרות כל העול העצום שרבץ על כתפיו כפוסק הדור.
 .)חי שלהבת יוסף)

 
 

דרישה מראש הממשלה להמשיך את תמיכת קצבאות הילדים, ולהגדיל את 
 ]מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"[.  התקציב לישיבות

 ב"ה, ירושלים כו אלול תשל"ז

 הי"ו ראש ממשלת ישראלמנחם בגין  מר לכבוד

 הקריה ירושלים
לשיחתי עם כבודו מהיום הריני מעלה על הכתב את 04@בהמשך  ראש הממשלה, כבוד

 תוכן הדברים שהעליתי בפגישה זו.

מבקש מאד מכבודו להפעיל את השפעתו הכבירה להמשיך את  הנני קיצבאות ילדים. .א

לילד הראשון  והשני  במשפחה,  ולדחות  בשתי  ידים  את  הקיצבה של ביטוח לאומי גם 
ההצעה  האומרת לבטל את הקיצבה הנ"ל. לדעתי ראוי מאוד לעודד ולחזק את הזוגות 
הצעירים שלנו שהם בראשית דרכם בבנין המשפחה, בכדי שיוכלו להתבסס ולהתחזק, 

 ולבנות בית נאמן בישראל. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

מבקש מאד מכבוד מעלתו לעשות כל אשר  הריני תמיכה הכספית בישיבות הגבוהות.ה .ב

ביכולתו להעלות ולהגדיל את מדת התמיכה בישיבות הגבוהות שלנו, בהתאם לתמיכת 
 הממשלה בשאר המוסדות להשכלה גבוהה.

ובתפוצות, כרבנים לציין, כי רבים מבוגרי הישיבות במדינת ישראל, מכהנים פאר בארץ  יש .ג

ודיינים, ורועים את צאן מרעיתם על מבועי התורה והיראה. ועושים רבות ונצורות במניעת 
התבוללות וטמיעה והתדרדרות מוסרית. לפיכך ראויים הם להשוותם עכ"פ בחלוקת 

 המשאבים הכספיים למערכת החינוך הגבוה במדינה.
מברך את כבודו וב"ב בברכת שנה טובה ומבורכת  השנה החדשה הבאה עלינו לטובה הנני בפרוס

 שנת ישועה קרובה וגאולה שלמה לכל בית ישראל.
 תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
 בכבוד רב, ובברכת כתיבה וחתימה טובה
 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%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%a0%d7%a4%d7%a9%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%9f/


 

 

 

 

 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(. –ע"י להבין ולהשכיל  יו"ל
 82שלוחה  079-916-5000 ודות לויין ברחבי הארץ:לעדכון על נק. 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

