
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 עקב פרשת

 

 /פ'1165-2, "ו סיון תש"פטבס"ד, 

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת   לכבוד
 נ"י אלעזר משדיה"ה 

 שלום רב,

  ,לשאלתו חוט שנפרם מהחור שבבגד והסתבך בכפתור
ה, והאם  צהאם מותר לקורעו בשבת כדי לפתוח את החול

 .יש בזה חשש מהתורה

אמר רב המותח חוט של תפירה חייב   :שבת עהבגמ' 
  ,בגד התפור ועומד והניח החוט ארוך ,ופירש"י .חטאת

וטי  חו ,ונתפרדו שתי חתיכות הבגד זו מזו במקצת
  ,ומותח את ראש החוט להדק ולחבר ,התפירות נמשכים

  (פ"י מהלכות שבת)אבל הרמב"ם  .וחייב ,זו היא תפירתו

ה בשבת  שכתב המותח חוט של תפיר ,פירש טעם אחר
  (סוף סי' שמ)וכתב בב"י  .מפני שהוא מצרכי התפירה ,חייב

  ,דמשמע מדבריו שהוא מפרש מותח חוט של תפירה
  ,כדי שלא יהיה מכווץ ,שמותה החוט שרוצה לתפור בו

וז"ל מרן   .ולפי שדבר זה מצרכי התפירה חייב חטאת
  ,הוט של תפירה שנפתח אסור למתחו :(סי' שמ סע' ו')בש"ע 

דמשמע דלא   ,ובב"י הביא משם הגמ"ר פ"ז .רמשום תופ
 כ"כו ד.דאל"כ אינו עומ ,מחייב אא"כ קשרו בסופו

הוא דוקא   ,דמה שאמרו דחייב חטאת (ס"ק כז)המשנ"ב 
אבל בלא   ,אפילו אינו של קיימא ,כשעשה הקשר לבסוף

חייב אף   ,ואם יתפרדו ג' תפירות ומתחן .קשר כלל פטור
דהגמ"ר קאי על תופר   ,כתב (וטס"ק )אך בא"ר  .בלא קשר
וע'   .ושכן מוכח מדברי הרמב"ם וסמ"ג והר"ן .ב' תפירות

שאמרו דחייב חטאת הוא דוקא  דמה  (אות נה)בכה"ח 
אבל בלא   ,אינו של קיימא 'אפי ,כשעשה הקשר לבסוף

  ,תפרדו ג' תפירות ומתחן חייבהואם  .קשר כלל פטור
   .אף בלא קשר

החוט המחבר את   ויש אומרים שאסור גם למתוח את
כן כתב בשמירת שבת כהלכתה חלק  , והכפתור לבגד

שאסור להסיר את חוטי התפירה   )פרק ט"ו סעיף ס"ח(א' 
)פרק  ובספר ארחות שבת  .שנשארו אחר נשירת הכפתור

תב לגבי קריעת חוט הנמשך מן  כ י"א בהערה אות כ"ו(
נראה שמותר לקרוע את החוט הזה,   לכאורההבגד, ד

משום שהחוט הנמשך מהבגד אין הוא נידון כחלק  
מהבגד, וה"ז כקורע חוט בעלמא, וכן שמענו מגר"נ  
קרליץ. ולגבי בגד שנתלש ממנו כפתור ונשארו שאריות  
של חוטי תפירה מחוברים בבגד זה חמיר טפי, כיון  
שחוטים אלו כבר נתאחדו עם הבגד והם חלק מהבגד,  
ומ"מ מסתפק שם אם יש בו משום קורע ע"ש. ועיין  

שיש לאסור   )סי' ש"מ סעיף י"ג ד"ה אין(בביאור הלכה 
 .משום מתקן מנא

ונראה שיש להחמיר בזה שלא לקרוע את החוט, ומ"מ  
ת שהרי הוא קורע שלא על מנת  "אין כאן איסור מה

בשו"ת רבבות אפרים  וע'  לתפור שאיסורו רק מדרבנן.
  ,כתב לפקפק בזה אם יש בדבר איסורש (ן צזסימ)חלק ד' 

וכן כתב בשו"ת בית   .דמכל מקום טוב להחמיר ,וסיים
  .שבעל נפש יחמיר על עצמו בזה (סימן פז)אבי חלק ד' 

   .ע"ש
 

 בברכת התורה,

סתבך בכפתור החולצה, אם מותר לתולשו בשבת?חוט שה  
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 משלחן הראשון לציון

ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה "
   (.ח, ט) "לחם

הליכות )מרן פוסק הדור זצוקללה"ה  הסביר
 :(מוסר ח"א, עמוד לב

שנאמר: "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה  מהו 
 מה פירוש הדבר "במסכנות"? ",לחם

מדרך העולם כאשר רואים עני האוכל פת   אלא,
בלא כלום, הרי הוא נראה כמסכן, שהרי אוכל  

 הוא פת שטעמה טפל.

ארץ ישראל לא כן, אלא נתברכה שהלחם   אבל
בה טעים ביותר, ואין צריך ללפת אותו בכל מיני  

ארץ  מטעמים, ומשום כך האוכל פת לבד ב
ישראל, אינו נראה כמסכן כלל וכלל,  ומשום כך  

שבאכילת   -נאמר: "ואכלת ושבעת וברכת" 
לחם של ארץ ישראל נהיה האדם שבע, אף  
שאוכלו לבד בלא כלום, ומתחייב הוא בברכה  

 על אכילה זו.

שנאמר: "ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה  וזהו 
 (.קלאמשוש תבל דברים עמוד )                                           לחם!".

 

 ויתן ה' אלי את שני לוחות האבנים""
   )ט, י(.

-)מאור ישראלכתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה 
 :דרושים, עמוד קעא ד"ה במדרש(

  'וחות היו אורכן ו: הל)יתרו כח א(במדרש איתא 
טפחים, וכביכול ביד ה' היו ב' טפחים, וביד משה  

 ב' טפחים, וב' טפחים מבדילים בין יד ליד.

לפרש, שליש הלוחות רומז לסודות   ונראה
התורה שלא נתגלו לשום בשר ודם, רק אלקים  

)והם כנגד ב' טפחים שביד  הבין דרכה ויודע מקומה 
, ושליש ניתן ונמסר למשה רבינו, ושליש  הקב"ה(

ארו  שמפרישים ומבדילים בין יד ליד, היינו שנ
לעמלי תורה, שכל אחד מהם זוכה לפי עמלו  

 )שם עמוד קלז(.                                                ויגיעתו בתורה.

 

 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


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 דלקת נרות ההלכות 
 (שבת א)מתוך חזו"ע 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו רבינו זצוקללה"השל מרן 

אשה מבנות אשכנז, אשר נשא לבה אותה א. 
וברצונה לנהוג כדעת גדולי הפוסקים בדין  בחכמה,

הדלקת נרות שבת, לברך תחלה ואחר כך להדליק, 
רשאית לנהוג כן. אלא שטוב שתעשה תנאי "פעם  
אחת בכל שנה", שאינה מקבלת שבת כלל בהדלקת 

 נרות שבת, ועליה תבוא ברכת טוב.

אודות הדלקת מנורת חשמל לכבוד שבת, אם  .ב
לקת הנרות, נראה שכל יוצאים בזה ידי חובת הד

שאפשר להשיג נרות שמן או שעוה, בודאי שעדיף 
לצאת בהם ידי חובת הדלקת הנרות של שבת ויום  
טוב, כיון שיש בהם היכר מיוחד שנעשו לכבוד שבת  
ויום טוב, ונכון לכוין בברכה שקודם ההדלקה, לפטור  
בברכתו גם את הדלקת החשמל שידליק לאחר מכן.  

אין אפשרות בשום פנים ומכל מקום במקום ש
להשיג נרות שמן או שעוה, אפשר לברך ולהדליק על  

 נרות חשמל, ויוצאים בהם ידי חובת ההדלקה.

אין קוראים בליל שבת לאור הנר שהודלק מערב   .ג
שבת, גזרה שמא ישכח ויטה את השמן לפתילה 
שיאיר יפה. ומותר ללמוד לאור החשמל, כיון שלא  

. ואף שאר גזרות אין  שייכת בו הגזרה דשמא יטה
 לגזור בחשמל, שאין לנו לגזור גזרות מדעתינו.

אשה שרגילה להתפלל מנחה בכל יום, יש לה  .ד
להתפלל מנחה בערב שבת קודם הדלקת הנרות,  
ובפרט אם היא מתכוונת לקבל שבת בהדלקת  
הנרות, כי אחר שקבלה שבת ועשתה אותו קודש לא 
ראוי שתעשנו חול להתפלל מנחה של חול. ומכל  
מקום אם שכחה והדליקה נרות שבת תחלה, אפילו  

שבת עליה בהדלקת הנרות, יכולה  אם נתכוונה לקבל
 להתפלל מנחה אחר כך.

מעיקר ההלכה אין כל חובה על הבנות הרווקות   .ה
הסמוכות על שלחן הוריהן להדליק נרות שבת, 
ומעולם לא נהגו בנות הספרדים ועדות המזרח  

להתנהג בחסידות  רוצותאם  "מלעשות כן. ומ
ולהחמיר על עצמן להדליק נרות שבת בחדריהן, 

ור להן לברך על הדלקת הנרות, אלא ישמעו אס
בעת שמדליקה   הברכה מפי האם שהיא עקרת הבית

בחדר האוכל, ויענו אמן, ואז ידליקו הנרות בחדריהן  
 .בלא ברכה

 

 

 התורה כוללת את כל הטובות שבעולם

באחד הימים נודע למרן זיע"א ע"י מנהל תלמוד תורה אודות ילד הלומד בתלמוד תורה 
 שאביו איים כמה וכמה פעמים להוציאו מהתלמוד תורה, ולהעבירו לבית ספר ממלכתי דתי.

 שיו ניסע אליהם!".אמר לו מרן זצוק"ל: "עכ
כשראה מרן שנהגו הקבוע רבי אברהם שלומי הי"ו אינו בנמצא, שאל את המנהל: "האם יש 

 לך רכב?", ענה המנהל: "כן, אך הוא מיושן ואין זה נאה לכבוד הרב".
חייך מרן ואמר: "מה זה משנה, העיקר שהרכב נוסע, עתה תיקחני אל ביתו של הילד 

 אביו!".ואשוחח עם 
נסעו שניהם אל ביתו של אותו ילד, ומרן זיע"א השפיע על אביו מטובו ומנועם אמריו, ולא 

 זז משם עד אשר שיכנע אותו להשאיר את בנו במסגרת תורנית של תלמוד תורה.
 (.)משוש תבל 

 

רדי לברכת לימוד בחזרת הש"צ לבחורי ישיבה, עשיית מנין ספ
 הלבנה בישיבה אשכנזית

 כסלו תשד"מ ב"ה, ירושלים. כט

 לכבוד ר'... הי"ו
 שלום וברכה וישע רב

מכתבו מיום עש"ק ויחי תשמ"א, הונח במקום מסוים, ונעלם מעיני, כעת 
 בראותי שאלותיו בדברי תורה, הנני לענות על מקצת שאלותיו.

נכון שאין ללמוד בעת החזרה, וגם לבחורי ישיבה אין להתיר, ובפרט  א.
שילמדו מהם עמי הארץ אם יזדמנו לעתות קרובות להתפלל עמהם, ויבואו 
להשיח בשיחה בטילה. וכן יש להקפיד על כך לפי הקבלה, לשמוע כל 
החזרה, ולא רק לכוין בחתימת הברכות בשביל עניית אמן. ומ"מ בין לחש 

 תר לעיין בספר, מבלי להוציא בפיו. שהרהור לאו כדיבור דמילחזרה מו
. ובשו"ת יחוה )סי' ד(. ועמש"כ בשו"ת יבי"א ח"ב חאו"ח ]ברכות כ: שבת קנ.[

בשם הגר"ח פלאג'י, שאפי' בעיון בעלמא בחידושי דינים )סי' טז( דעת ח"ג 
 שבסידור אין להתיר בחזרת הש"צ. וציינתי עוד אחרונים רבים. ע"ש. ורק

 בין תפלת הלחש לחזרה מותר בעיון בלבד.
אפשר לעשות מנין בפני עצמו לספרדים, לומר ברכת הלבנה כפי נוסח  ב.

הספרדים, ואין בזה משום לא תתגודדו. ובפרט כשהאשכנזים מקדימים לברך 
ברכת הלבנה קודם שיעברו ז ימים מעת לעת מהמולד. בניגוד למה שפסק 

ין ז' ימים. וכן מנהגינו. עי' יחוה דעת ח"ב , שיש להמת)סי' תכו(מרן הש"ע 
 .@)סי' כד(

אין לזוז ממה שאמרו חכמים גם כשחכמי המדע חולקים עליהם. כגון  ג.
 בשם ר"ת. )פסחים צד:( להרוג כינה בשבת וכיו"ב. וע' בגליון הש"ס להגרע"א 

 עובדיה יוסף, בכבוד רב

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%94%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9b%d7%95%d7%9c%d7%9c%d7%aa-%d7%90%d7%aa-%d7%9b%d7%9c-%d7%94%d7%98%d7%95%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%91%d7%a2%d7%95%d7%9c%d7%9d-2/


 

 

 

 

 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 העלון:לכל ענייני 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
 מרן":ב"ערוץ 

079-916-5000 
 77שלוחה 

 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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