
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 שופטים פרשת

 

 כב אלול תשע"הבס"ד, 

לכבוד היקר והנעלה, איש על העדה, כש"ת הרב  
 שליט"א אופיר בן סעדון

 שלום רב,

  למענה לשאלותיו הנני להשיב בקצרה:

אודות קריאה בתורה ע"י ילדים שטרם מלאו להם   א.
הלכות ספר תורה,  י"ג שנה: ע' בספר ילקוט יוסף ח"ב 

,  )עמ' שי"ט(ובילקוט יוסף שבת כרך א' חלק רביעי 
שקטן מבן שש שנים ומעלה שיודע למי מברכים, 
עולה לס"ת למנין שבעה, בין באמצע הקרואים ובין  
בסוף הקרואים, וכ"ש שעולה לעליית מפטיר. ויכול  
לקרות בתורה בעצמו פרשת עלייתו, אך לכתחלה לא  

כולה, אלא רק פרשת עלייתו  יקרא הקטן את הפרשה 
הוא. ואפשר להעלות גם שנים ושלושה קטנים, ובלבד  
שרוב העליות יעלו המבוגרים. וכשאין שם גדול היודע  
לקרוא בתורה, יכולים להקל לשמוע קריאת כל  
הפרשה מפי קטן שיודע לקרוא, והוא שהגיע לחינוך,  
וטוב הדבר לעודד ענין זה בדורנו זה, שלצערנו  

והמכשולים רבים לילדים במחשב  הפיתויים
והאינטרנט וטלפון לא כשר, והדומה לו, ובכך  
שמכינים את הפרשה, מעסיק אותם ומעודד אותם  
לאהבת תורה וכמו שציינתם במכתבכם, ודבר זה ראוי  

 לברכה.

ובענין מי גבינה הנמצאים במוצרים כרכיבים, האם   ב.
ספר דינם כאבקת חלב נכרי, או דינם כמי גבינה, ע' ב

שאבקת חלב  )עמ' צ"ו(ילקוט יוסף איסור והיתר ח"ב 
של גויים שמערבים בשוקולד וכיוצא עם הכשר  
מהרבנות, מעיקר הדין אין בזה משום חלב עכו"ם,  
אחר שידוע שעושים אבקה זו מחלב פרות, וכן דעת  
החזון איש, הרב זקן אהרן, לבושי מרדכי, שרידי אש,  

ואף שלגדולים    ציץ אליעזר, ישכיל עבדי, ועוד.
נכון להחמיר בזה, מ"מ לקטנים יש להקל. וע"ש  
בהערה הטעם לזה די"ל דגזרת חכמים היתה על  
חלב שחלבו עכו"ם, אבל לא ע"י תערובת של  
אבקה שכבר מעורבת במוצר שלפנינו, ואין הנידון 
אם מותר לעשות האבקה אלא לאחר שהאבקה  
נעשית, ובזה איננו דבר שבמנין אליבא דכ"ע,  
ונשאר החשש דאולי מעורב בו חלק טמא, וכדי  
להוציא חשש זה די במה שהרבנות מבררת שמדובר 
באבקה הנעשית מחלב פרות בלבד ונותנת הכשר,  
ובנוסף יש חוק ברוב העולם, האוסר לערב סוגי  
חלב עם חלב פרות, ויש עונשים כבדים על כך. וגם  
לא היתה גזירה על דיני תערובת, וממילא אם לא  

ה גזירה חוזר הדין דדבר שאין לו עיקר מן  הית
התורה בטל ברוב, ולפ"ז ה"ה בליקטוז וחומצות  
דמותר, דכבר נעשו תערובת, וע"ש עוד באורך בדין 

 זה.

ולענין ברכת הגומל, מי שבירך ברכת הגומל   ג.
ונתכוון להוציא את חבירו, וחבירו שמע הברכה 

אמן  ואף הוא נתכוון לצאת, יצא י"ח, וכ"ש אם ענה 
. ולכן  )סי' רי"ט ס"ה(אחר חבירו. כמבואר בש"ע 

כאשר רבים צריכים לברך הגומל, אחד עומד ומברך  
. וכן  )עמ' ק"ט(ומוציא את כולם, כמ"ש בנתיבי עם 

פסק בתורת חיים סופר. וראה להחתם סופר בספר  
שלאחר שנעשה נס לכל בני קהלתו   )עמ' כ"ה(הזכרון 

וברכתי הגומל  כתב, וביום הכניסה עליתי לתורה 
בלשון רבים, ואנשי הקהל שהיו עמו ענו אחרי  
בלשון רבים, מי שגמלנו כל טוב הוא יגמלנו כל  

והשומעים המכוונים לצאת י"ח מהמברך  טוב סלה. 
 אינם צריכים לעמוד, אלא רק המברך עומד ומברך.

כרי, אם היוצאים ידי חובה בברכת הגומל צריכים לעמודאבקת חלב נ  
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 משלחן הראשון לציון

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך... 
   )טז, יח(. ושפטו את העם משפט צדק"

הסביר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה את הסמיכות 
בין מצוות סמיכת שופטים ושוטרים לעניין 

 המועדים שהוזכר בסוף הפרשה הקודמת:
כידוע שהיו ישראל מקבלים תועלת גדולה מעצם  

: "ואכלת  )ראה יד, כג(עלייתם לרגל, וכמו שנאמר 
לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו  
שם... למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל  

שכשהיו  )ב"ב כא. ד"ה כי(, הימים",  וכתבו התוספות 
ישראל עולים לרגל היו רואים שם קדושה גדולה  
וכהנים עוסקים בעבודת הקודש, והיה נכנס בלבם  

פי  יראת שמים גדולה והיו רוצים ללמוד תורה, ל
שהיו רואים שם שכולם עוסקים במלאכת שמים  
ובעבודת ה', היו גם הם מכוונים יותר ליראת  

 שמים ולעסוק בתורה.

ומחמת זאת היו שואלים שם שאלותיהם  
: )שופטים יז, ח(וספקותיהם בהלכה, וכמו שנאמר 

"כי יפלא ממך דבר למשפט... וקמת ועלית אל  
 המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו".

ומכיון שכך, עלולים האנשים לומר שאין עוד צורך  
להעמיד שופטים ודיינים בכל עיר ועיר, מפני שכל  

בעת  אחד ואחד ישאל את שאלותיו בירושלים 
 שעולה לרגל.

ולכן הסמיכה התורה בין מצוות עליה לרגל  
, לבין מצוות מינוי  )האמורה בסוף פרשת ראה(
)האמורה בתחילת פרשת  שופטים בכל עיר ועיר 

, לרמוז ולהורות שאף על פי שישראל  שופטים(
עולים לרגל ויכולים לשאול שם את ספקותיהם,  

יהם להעמיד שופטים  מכל מקום חובה על
ושוטרים בכל עיר ועיר, שיהיו בתי הין מצויים בכל  

 מקום ואתר.

 דברים, עמוד רכג(.-)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

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 הדלקת נרות הלכות 
 (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

כשם שמצוה להדליק נרות בערב שבת לכבוד   א.
השבת, כך מצוה להדליק נרות לכבוד ימים  
טובים, שבכל הימים הטובים נאמר "מקרא 
קודש", וקודם ההדלקה יש לברך בא"י אמ"ה  
אקב"ו להדליק נר של יום טוב. ועדה שנהגה  

טוב, הואיל  בחו"ל שלא לברך על ההדלקה ליום 
ועתה זכתה לעלות לארץ ישראל, עליה לנהוג  
כמנהג ארץ ישראל, לברך על הדלקת הנרות  

 לכבוד יום טוב.

אין להקדים להדליק הנרות בעוד היום גדול  ב.
שאז אינו ניכר שהודלקו לכבוד שבת, אלא זמן  

)שהוא שעה  ההדלקה הוא מפלג המנחה והלאה, 
, אם אז מקבל עליו ורבע קודם הלילה, בשעות זמניות(

 את השבת. 

נוהגים להדליק הנרות עשרים דקות קודם  ג. 
שקיעת החמה, ואם נאנסה ולא הדליקה אז, 
יכולה להדליק עד כחמש דקות לפני שקיעת  
החמה, ואם לא הדליקה עד אחר שקיעת החמה,  

 לא תדליק כלל.

ראוי מאוד לכבות את אור החשמל קודם   ד.
שעוה, ולחזור  הדלקת הנרות בשמן או בנרות

ולהדליקו אחר הדלקת נרות שבת, ולכוין בעת 
הברכה לפטור את מאור החשמל, אשר באורו 

 הגדול נראה אור לאכול וליהנות מאורו.

אף אשה שהיא סומא ואינה רואה, תברך   ה.
ותדליק נרות שבת, ומכל מקום אם יש לה בעל  

 פקח, טוב שיברך בעלה וידליק נרות שבת.

ם שאין להם אשה, שנמצאים  בחורים פנויי ו.
בישיבות, ויש להם חדר נפרד שכל אחד יש בו 
שנים או שלשה בחורים, אף על פי שמדליקים  
מטעם הישיבה בחדר האוכל, חובה על הבחורים  
שיש להם חדר מיוחד, להדליק נרות שבת  

יברך   )הנמצאים בחדר אחד(בברכה, ואחד מן הבחורים 
וכן הם יתכוונו   וידליק, ויכוין לפטור את חביריו,

לצאת ידי חובתם, וידליקו בברכה בתורנות אחד 
 אחד בכל ערב שבת.

כלה המדליקה את הנרות בערב שבת בפעם   ז.
הראשונה, אין לה לברך שהחיינו, שיש בזה איסור 

 ברכה שאינה צריכה.

 

 בקרוב הוא יוצא לפנסיה!

באחד הימים יצאה  בעת שכיהן מרן פוסק הדור זיע"א כרבה הראשי של העיר תל אביב,
הרבנית ע"ה אל השוק, והנה אך הבחין בה אחד מסוחרי השוק, מיד פער את פיו בחרפות 

 וגידופים כנגדה וכנגד מרן זיע"א.

 הרבנית ע"ה שבה אל ביתה כשהיא פגועה ועצובה, המקרה הזכיר לה נשכחות.

בליעל דבר זה החזיר אותה באחת אל אותם ימים קשים במצרים, שם קמו כמה אנשי 
כנגד מרן זיע"א, והיו עושים ככל אשר בידם להצר את צעדיו, והנה עתה שוב קמים אנשי 

 בליעל כנגדם, ומה יהיה? האם תמיד יצטרכו להתמודד כנגד אנשי רשע?

"אל תדאגי", הרגיע אותה מרן זיע"א, "האיש הזה אינו כמו אותם בריונים שהיו במצרים, 
הלא בקרוב מאד הוא פורש לגמלאות, ואז כל הענין  ובכלל,… איש זה מסתפק רק באיומים

 …".ישקע בתהומות הזקנה והשכחה

זמן קצר עבר, ואותו אדם יצא לפנסיה עולמית, הוא נפטר בפתאומיות רבה, ומאז 
 הפסיק להציק למרן ולמשפחתו.

 )שלהבת יוסף חי(. 

 

 

 מכירת בתי כנסת בחו"ל שנותרו ללא מתפללים

 @ב"ה, ירושלים. כט כסלו תשל"ד
 לכבוד
 יעקב מירון ד"ר 
 למשפט ארצות ערביועץ 

 משרד המשפטים
 ירושלים

 א.נ.,
 ד.מאשר קבלת מכתבו מיום כ"ב כסלו תשל"הנני 

שאלתו אודות בתי כנסת שנשארו בארצות ערב, ונתרוקנו ממתפלליהם, ובדבר 
מחמת יציאת היהודים מאותן ארצות ועלו לא"י, האם מותר לוותר על נכסים אלה 

 ע"י תביעת פיצויים תמורתם?
 מתכבד להשיב:הנני -

ו, או לקבל דעת רבותינו גדולי הפוסקים מותר למכור את בתי הכנסת הללפי על 
פיצויים תמורתם, ואין בזה כל חשש נדנוד איסור, לפי ההלכה. ]ראה בשו"ת 
המבי"ט ח"ג סימן קמג שאם אין מתפללים בבית הכנסת, אפילו של כרכים מותר 
למכרם. והובא להלכה במגן אברהם סי' קנג ס"ק יב. וכן כתב הנודע ביהודה תנינא 

סק הגאון ר' אליעזר די טולידו בשו"ת חלק אורח חיים סימן יז וסימן יט. וכן פ
 משנת ר' אליעזר ח"ב סימן ב. ועוד פוסקים[.

לבנות בדמיהם בתי כנסת אחרים בארץ ישראל במקומות שיש צורך בבתי ומצוה 
 .)כמו שכתב הגאון ר' יהודה עייאש בשו"ת בני יהודה סימן יב.(כנסת להתפלל בהם 

 בכבוד רב,
 עובדיה יוסף 

 ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 



 

 

 

 

 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 

mailto:office@moreshet-maran.com

