
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 האזינו פרשת

 

 /פ"א25-25-2ו' תשרי תשפ"א, בס"ד, 

 הי"ו אלדד קובלנץ לכבוד מר 

 מנכ"ל כאן תאגיד השידור הישראלי

 שלום רב,

ברדיו, באופן   "גל שקט" אודות פנייתו בעניין הפעלת
חריג בעיצומו של יום הכיפורים בשנה זו, על מנת  
לאפשר למאות אלפי יהודים המגיעים מידי שנה להיכלי  
בתי הכנסת לתפילות היום הקדוש, ועל ידי כך יוכלו  
להתפלל אף בשנה זו עם הצבור, לכל מי שנבצר ממנו  
להגיע בעקבות החלטות הממשלה להטיל סגר, מחשש  

הקורונה. וזאת באמצעות שידור ישיר   להתפשטות מגפת
של תפילות היום דרך הרדיו שיופעל בשעות מסוימות  

 בלבד, ללא מגע יד אדם.

הנה, התשובה היא חד משמעית: שלא לעשות כן. ואף  
שרצוננו ושאיפתנו שכל עם ישראל יוכלו להתפלל את  
תפילות היום כבכל שנה, אולם בהיות והשידור כרוך  

נות, ובעיקר זלזול חמור בקדושת  בבעיות הלכתיות שו
היום, לפיכך אין היתר לכך, וחלילה לעשות כדבר הזה  
להתיר בהוראת שעה שידור שאינו בגדר פיקוח נפש,  

 שאין מקדשין את היום הקדוש באמצעות חילולו.

אולם בערב יום הכיפורים, בכל שעות יום, ובפרט בשעות  
טעי תפלה  הסמוכות ליום הקדוש, ישודרו ניגוני היום וק

ותחנה, ע"י מיטב החזנים והפייטנים מכל העדות,  
שבוודאי ישמחו ליטול חלק בכך, לחבר את עם ישראל  

 לתפילות היום. אך לא בליל יום הכפורים ויומו.

וכאן המקום לעורר, שחובה קדושה מוטלת על כל אחד  
להשתדל לחפש מקום סמוך לביתו, בו יוכל להתפלל על  

ות החשובות והנחוצות לנו. לא  פי הנחיות משרד הבריא
מטר האחד   2-3יסיר המסכה מעל פניו, ישב בריחוק של 

ומרעהו, ויעמידו בכל מקום גבאי קרונה, שיסתובב  

במשך היום בין המתפללים, להרחיקם זה מזה בכל  
שעות היום, מרחק הגון כדבעי, ולא יסירו המסכה  
מעל פניהם, ויפתחו החלונות לאוורר המקום. כי אם  

ילה ידביק את אחד מהמתפללים, הוא עלול  חל
להדביק את קרוביו שהם בקבוצת סיכון, ועוונו ישא  

 שגורם לדבר חמור כזה.

וכל מי שיש לו קצת חום, או משתעל וכדו', או שאין  
לו חוש ריח וטעם, אסור לו לבוא לבית הכנסת, גם לא  
לכל נדרי ולא לנעילה. ואם בכל זאת מגיע לביהכ"נ  

 שהוא בגדר "רודף" אם ידביק אחרים.קרוב להיות 

וכן כל מי שהוא בקבוצת סיכון, יתפלל מחוץ לבית  
הכנסת, ליד החלון או הדלת, באופן שאף אחד לא  

מטר. ויקפיד מאד על חבישת   2יהיה לידו בתוך 
, או שיש המתקרבים  להקפידמסכה. ואם קשה לו 

  ויושבים לידו וכדו', ילך מיד לביתו, שלא יבוא חלילה
לידי סכנה, ויתפלל בביתו, אך ידלג את כל הקטעים  

דעניי לעניי, מחי ומסי, ויאמר  בארמית, כמו רחמנא,
ביחידות,   '. כל נדרי יכול לומר אפיג מדות בטעמיםי

 אף שזה בארמית, שאין זה שאלת צרכיו.

ובוודאי שהשי"ת המשקיף ממרום יראה בעוניינו  
גאולת עולם. וברכות שמים   ובצערנו, ויחיש לגואלנו

על כל עם ישראל בארץ ובתפוצות, שיזכו לגמר  
חתימה טובה. ונזכה לראות בשנה זו בשוב ה' שבות  
עמו יגל יעקב ישמח ישראל. אבינו מלכנו מנע מגיפה  
מנחלתך. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. בימינו  
ובימיכם תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח ובא 

 ל במהרה בימינו אמן.לציון גוא

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הרב הראשי לישראל הראשון לציון

 

 ביום כיפור "שאין להפעיל "גל שקט
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 משלחן הראשון לציון

   (.לב, יט) "מכעס בניו ובנותיו"

)ענף עץ אבות, כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה 
 עמוד קלב ד"ה כל ענייני(:

כל ענייני העולם הזה הבל המה, מעשה  
תעתועים ואין ראוי לכעוס עליהם, משל לתינוק  
שיש לו צעצועים ובנה מהם בית קטן, ובא ילד  
וסתר לו את מה שבנה, והתחיל התינוק לצעוק  
צעקה גדולה ומרה, ובא אל אביו ודרש ממנו  
שיעניש בעונש חמור את המזיק לו, אך אביו צחק  

מע אל דברי בנו, כי ידע שהכל הבל,  בלבו ולא ש
ובנו התינוק בראותו כן חושב שאביו שונא אותו,  

ילד שהרס   לא בא לעזרתו לנקום נקם מאותו ולכן
 לו את ביתו שנבנה אחרי עמל ותלאה.

, אשר  עליהם אמר  וה"זכן הדבר בענייני הע
קהלת "הבל הבלים הכל הבל", ועל כל צער ועלבון  

יריב   'הוא רוצה שמיד ה חבירו, ע"ישנגרם לאדם 
ר  ו וינקום את נקמתו, ואינו רוצה להתאזבאת רי

הוא דומה לאותו  בסבלנות, אך לאמיתו של דבר 
ו, וחושב שעולמו חרב  רקו את צעצועייתינוק שפ

 עליו.

וכתב מוה"ר חיים ויטאל בשער רוח הקודש:  
ז"ל היה מקפיד מאד בענין הכעס  )האר"י( מורי 

וה, וגם  יותר מכל שאר העבירות, ואפילו לדבר מצ
כשהייתי מלמד תורה את אחי נר"ו ולא היה מבין  
כרצוני, והייתי כועס עליו, הזהירני מורי ז"ל והוכיח  
אותי על כך במאד מאד, מפני שמידת הכעס  

 פוגמת כל הנשמה כולה, ועושה אותה טריפה.

 (.אתסדברים, עמוד -)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:  

פעילות  תרמו ל
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 חמישה עינוייםמדיני 
 (ימים נוראים)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

ום הכפורים לילו כיומו לכל דבר, אסור במלאכה, יא. 
ובאכילה ושתיה, וכן אסור בסיכה ורחיצה נעילת הסנדל  
ותשמיש המטה. ועל מאלכה או אכילה ושתיה חייב 
כרת. אכילה כוללת כל המאכלים הראויים לאכילה,  
ושתייה כוללת כל המשקים לרבות מים )אע"פ שאינם 

 מזינים(.

, סיכה, נעילת הסנדל ותשמיש יתר העינויים, רחיצה ב.
המטה, לדעת הרמב"ם וסיעתו אסורים הם מן התורה, 

 אבל רוב הפוסקים ס"ל שאינם אלא מדרבנן. וכן הלכה.

בשבת, חייבים עליה ביום  עליהכל מלאכה שחייבים  ג.
הכפורים, וכל שבשבת פטור אבל אסור, גם ביום  
הכפורים הדין כן. אלא שההבדל ביניהם שהשבת  

ה, ויום הכפורים בכרת. וכל מוקצה שאסור בסקיל
לטלטלו בשבת, אסור לטלטלו ביום הכפורים. ואפילו  
מוקצה שהחמירו בו יותר ביום טוב, אינו נוהג ביום  
הכפורים, דיום הכפורים חמיר טובא לאינשי ולא אתו  

 לזלזולי ביה.  

מצוה לברך על ריח טוב של מיני בשמים ביום   ד.
אה ברכות, ויכלו לברך עליהם הכפורים, כדי להשלים מ

 כמה פעמים ביום לאחר שיהיה היסח הדעת.

ה. הכל חייבים להתענות ביום הכפורים, ואף נשים  
 מעוברות ומניקות מתענות ומשלימות.

חולה שהוזהר מרופא שלא יצום, פן יכבד חוליו ויבא   ו.
לידי סכנה, ואפילו הוא רופא עכו"ם, ואפילו אם החולה 
אומר שאינו צריך לאכול, אין לו להתענות, אלא יאכל 

מקום חשש ספק סכנה, ובוישתה פחות פחות מכשיעור. 
אסור לו להחמיר על עצמו ולהתענות, שהרי נאמר 

אותם ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה 
וחי בהם". ולא שימות בהם. ונאמר )בראשית ט, דם "אה

ה( "אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. ואין בכך מדת  
תורה אלא  חסידות כלל. הא למדת שאין משפטי ה

רחמים וחסד ושלום בעולם, דרכיה דרכי נועם וכל  
 נתיבותיה שלום )הרמב"ם הל' שבת פ"ב ה"ג(.

פניה, אע"פ שלא מעוברת שהריחה מאכל ונשתנו  ז.
לה באזנה שיום  אמרה צריכה אני לאכול, לוחשים

הכפורים הוא, אם נתקררה דעתה מוטב, ואם לאו  
תתיישב דעתה. וי"א שאם נשתנו מאכילים אותה עד ש

פניה איך צריך ללחוש באזנה, אלא נותנים לה מיד. וכן 
כל אדם שהריח מאכל ונשתנו פניו, הרי הוא מסוכן אם 

 לא יאכל ממנו, ומאכילים אותו ביום הכפורים.

 

 הנח לי, תן לי ללמוד
באזניו, טיפול קשה  לבשלהי אדר ב תשע"א עבר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה טיפו

תו, הטיפול אך הסתיים ומרן זיע"א יעומייסר, מים שהצטברו באזניו הכבידו על שמ
 שב אל ביתו, לספריו ולכתביו, שם החלה קורת רוח מרובה להתנסך על פניו...

השלחן ומזין מבקש מרן מן העוזר שיושב כל העת לצד  "תביא לי שו"ת הרשב"א",
תיות ומערכות בהלכה מתוך כתב ידו המלוטש של מרן אל המחשב פסיקות הלכ

דרש, יצינות נסוכה על פניו, הוא עומד שם לצידו של מרן ככל שיזיע"א, מראהו דרוך ור
וחש הוא היטב שעל כתיפיו מונחת מלאכת קודש מרובת אחריות, בזריזות הוא ממהר 
אל ספריית הענק ומביא אל מרן זיע"א את הספר הנדרש, בהגיע הספר לידי מרן, 

 מסיר הוא את משקפיו וצולל אל הספר בצימאון רב.
כדאי שתפרוש למנוחה קלה כמצות הרופאים", מנסה בעדינות בנו, "אבא, אולי 

"הנח לי" משיב מרן, "כשאגמור את הלימוד אלך לנוח". בנו התייאש, הבין כי אין סיכוי 
 להזיז את מרן זיע"א מתלמודו, ותהיה מצוות הרופאים אשר תהיה.

 )משוש תבל(.
 

 

סוכה, ובדין עצים של הרשות הממשלתית לאיסור "בל תשחית" בכריתת עצים 
.[גליון כט –מתוך קובץ בית יוסף ] או העירונית, אם מותר לקצצם בשביל הסוכה  

 ב"ה, ירושלים
אלה מאת רשות שמורות הטבע בדבר פגיעתם של כמה מבוני הסוכות, בעצים, שאודות 

שכורתים ללא הבחנה מעצי יער ודקלים ושדרות נטועות, הגורמות לפעמים גם למותם 
 נגד הנוהגים כן.@של העצים, האם אין מצות בל תשחית עומדת 

שגם באילן  )קהי"ע אלגזי תוס' דרבנן אות קסז( מנם מבואר בפסקי תוס' פסחים פ"דאהנה 
סרק יש איסור "בל תשחית", וכן בשו"ת בית יצחק ח"א מיו"ד סי' קמב כ' שגם הקוצץ 
ענפי אילן ואינו קוצצם עם גוף האילן יש בו משום בל תשחית, שאין חילוק בין משחית 

כולו. מכל מקום דעת כמה מגדולי האחרונים שבמקום מצוה כגון עשית  מקצתו או
סוכה, אין בזה איסור משום בל תשחית. מכיון שאינו עושה דרך השחתה, אלא לקיום 

שכל הקוצץ אילן מאכל בכל  )בפ"ו ממלכים ה"ח(המצוה. כפי שמדייק בלשונו הרמב"ם 
אילנות אחרים, או שדמי  מקום דרך השחתה לוקה, אבל מותר לקצוץ אם היה מזיק

העצים שלו יקרים, לא אסרה התורה אלא דרך השחתה. ע"כ. וכן כתב ההפלאה בס' 
שלצורך סוכה מותר לקצוץ שאין זה גרוע ממה שהתירו בגמ'  )ס"פ שופטים(פנים יפות 

. ובשו"ת דברי חיים מצאנז )סי' עו(אם היה מעולה בדמים, וכ"כ בשאילת יעב"ץ ח"א 
)חיו"ד סי' . ועוד. אלא שבס' עקרי הד"ט )סי' סד(. ובשו"ת ויעתר יצחק סי' נז( )חיו"דח"ב 

 חושש בזה משום סכנה. ע"ש. יד אות ב(
אבל הקוצץ אילן השייך לרשות ממשלתית  כל זה באופן שקוצץ אילן שלו,שובאמת 

שמקפידים על כך, כמו בנ"ד לצורך סוכה, בודאי שיש בזה איסור גזל, והיא מצוה הבאה 
בעבירה, ואסור לברך ברכת "לישב בסוכה" על סוכה כזאת, כמו שכתב בס' מאמר 

בזה"ל: ודע  )סעיף ג ד"ה ואם(. וכ"כ המשנה ברורה בבבאה"ל שם )סי' תרלז אות ד(מרדכי 
שאיסור סוכה גזולה הוא בין בסכך בין בדפנות, וכמבואר בפמ"ג ובכורי יעקב, והרבה 

קרשים שלא מדעת בעליהם להעמיד מהם הדפנות אנשים אינם נזהרים בזה, ולוקחים 
לסוכה, ובאמת שאין יוצאים י"ח בסוכה כזאת, אפי' כשכוונתם להחזיר הקרשים 
לבעליהם תיכף ומיד לאחר חג הסוכות, שעכ"פ הרי הוא משתמש בהם באיסור גזל, 

בשו"ת יחוה  וע"ע] שכל שואל שלא מדעת גזלן הוי, ואסור לברך על סוכה כזאת. ע"כ.
 [.)סי' מו(ת ח"ה דע

 עובדיה יוסף



 

 

 

 

 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  להפצת תורה )ע"ר(.ארגון  –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

