
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 נח פרשת

 

 /פ"א73-2, "ו תשרי תשפ"אכבס"ד, 

 לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת  
 נ"י מאיר פרנקוהרב 

 שלום רב,

רשאי  מה ששאל אודות אדם נשוי ספרדי אם 
כי עברו לגור בשכונה  ללכת עם ציציות בחוץ, 

והבנים התקבלו בת"ת אשכנזי,  ,חדשה בלוד
ומבקשים מהאבות לשנות מעט את ההרגלים  

 .לטובת חינוך הילדים בחינוך טהור

שון לציון אורח ראה מה שנתבאר בזה בשו"ת הרא
מעדות   העיקר הוא דאברכיםש חיים ח"ב סימן א',

המזרח, לא ישנו ממנהג אבותיהם ורבותיהם 
הקדמונים להוציא את הציציות החוצה, אלא יהיו  
מתחת לבגדיהם. וכן דעת מורינו הגאון רבי עזרא  
עטייה זצ"ל, ואמר שבן ספרד שמוציא את ציציותיו 

וציא לעז על הראשונים. שכביכול כעין מנחשב 
ן, ובזה מנהג רבותינו גדולי הספרדים היה שלא כדי

הוא קורא תגר על מנהגי גדולי הדורות, ולכן אל  
תטוש תורת אמך, ויכניס הציציות מתחת לבגד,  

ועל כן הרב שצריך לתת   כמנהג גדולי הספרדים.
דוגמא אישית כיצד הוא נוהג, ינהג כמנהג הספרדים 

 להכניס את הציציות בפנים, שממנו ילמדו.

ם להוציא  מעדות המזרח הרוצי תורהני חורים באך ב
את הציציות מחוץ לבגדיהם, וחשים בזה חיזוק 

ביראת שמים במקום מגוריהם, בכך שהם 
מתבדלים משכניהם שאינם הולכים בדרך התורה  

או שבזה הם משייכים את עצמם  והמצוות, 
 , רשאים לעשות כן.הלמחנה בני התור

וכן המתחזקים בשמירת התורה והמצוות, הרוצים 
וץ לבגדיהם כדי להיבדל  להוציא את הציציות מח

מהסביבה החילונית בה הם נמצאים, רשאים 
לעשות כן. אך אינם חייבים ורק רשאים לעשות 

 כן כשיש צורך.

להכניס   מנהלי הת"ת את מנהגינווראוי להסביר ל
את הציציות בפנים, שיש בזה משום אל תטוש  

שגם לנו הספרדים היו   הםלהסביר לותורת אמך. 
גדולי תורה, אף שלאשכנזים היו הרבה יותר  
גדולי תורה, אבל גם לנו היו גדולי תורה ואסור  

ם. ואם הם נהגו ספרדילזלזל בגדולי התורה ה
והנהיגו שלא להוציא ציציות לחוץ, יש לכבד  

 מסורת זו, שיש לה סימוכין בהלכה כמובן.  

ת שהם מ"מ אם ההנהלה מתעקשת על כך להראו
משייכים את עצמם למחנה בני התורה ומבחינת 

, ובלי זה לא יקבלו את ויגבה ליבו בדרכי ה'
 הילדים לת"ת או שיתייחסו אליהם בהתאם, בזה

 רשאים בשלב הראשוני להוציא ציציות בחוץ.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הרב הראשי לישראל הראשון לציון

 אברך שרוצה להכניס את בנו לת"ת, וההנהלה דורשים שיוציא ציציות

 

 339 | גיליון מס'"פ תש חשון-ו מר

 משלחן הראשון לציון 

 (.ז, כג) "וישאר אך נח ואשר אתו בתיבה"

מאור ישראל דרושים,  ) כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
 ח(:עמוד פג ד"ה נ

מובא במדרש, שנח אמר למשה רבינו: "אני גדול  
ממך שניצלתי מדור המבול, אמר לו משה: "אני  

תה הצלת את עצמך ולא היה בך  נתעלתי יותר ממך, א
כח להציל את בני דורך, אבל אני הצלתי את עצמי ואת  

 בני דורי.

כול היה להתלות בזכות  ואם תאמר, שונה משה שי
זכור  "האבות, אברהם יצחק ויעקב, כמו שנאמר: 

לאברהם, יצחק וישראל עבדך", אבל נח לא היה לו  
 במה להתלות?

יש לומר, שמכל מקום היה ראוי משה בתפלתו גם  
בזכות עצמו, וכמו שנאמר: "לולי משה בחירו, אלא  
שמרוב ענוה תלה הדבר בזכות האבות, וכמובא בגמרא  

תולים לו בזכות   –ברכות: "התולה בזכות אחרים 
 אמר: "לולי משה בחירו"., שנ"עצמו

אבל נח עצמו נמנע מלהתפלל על אנשי דורו, ואם  
היה  היה מנסה לבטל את הגזירה ע"י תפלה, אפשר ש

מצליח, ועל כל פנים תפלה עושה מחצה, ואפשר שהיו  
 .)דהיינו שה' היה מאריך אפו(מרחיבים להם את הזמן 

  ם נח דף כג ע"א()חדש, מדרש הנעלוראיה לזה מהזוהר 
שהעולם חרב, התחיל  שכשיצא נח מן התיבה וראה 

והיה עליך   רחוםרבונו של עולם, נקראת לבכות, ואמר: 
לרחם על בריותך, אמר לו הקב"ה: "זקן שוטה, עכשיו  
נזכרת לבכות, הרי הארכתי אפי מאה ועשרים שנה  
לבניית התיבה, והייתי מצפה שתבקש רחמים על  
העולם ואתה לא עשית כן, וזהו שאמר: "וישאר אך נח"  

 ללא תואר צדיק, כי הוא אשם בחורבנו של עולם. –

 סח(.-בראשית, עמוד סז-)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 
ר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •   האדי
ן • "מרן בתורת היומי הלימוד" קובץ בית  “תורני  ירחו

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:  

ת  תרמו לפעילו
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

דיני ברכת ומ תפלה והודאה
 (ברכות)מתוך חזו"ע  המפיל

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו 

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

המתפלל על מה שעבר, כגון שהיתה   א.
אשתו מעוברת אחר ארבעים יום לעיבורה,  

ואמר  , ]שאז נגמרה יצירתו של הולד. ע' נדה ל סע"א[
יהי רצון שתלד אשתי זכר הרי זו תפלת שוא, 
אלא יתפלל על העתידבא, ויתן הודאה על 

 העבר.

חולה הנכנס לניתוח או לשאר הטיפולים  ב.
לרפואתו, יאמר: יהי רצון מלפניך ה' אלהי 
שתרפאני רפואה שלימה כי רופא רחמן  
ונאמן אתה, ברוך שומע תפלה. ויתלה כל 

כל חי, שאין בטחונו בהשי"ת, אשר בידו נפש 
הרופאים אלא רק שלוחים של הקב"ה.  

: ברוך רופא ולאחר הניתוח והטיפול, יאמר
 .)ש"ע סי' רל סעיף ד(חולים. 

המתעטש אומרים לו "רפואה וחיים", ועונה  ג.
"ברוכים תהיו", ויאמר הפסוק "לישועתך  

 קויתי ה'".

לעולם יהא אדם רגיל לומר, כל מאי דעביד   ד.
)ברכות ס:(  כדברי הגמרא רחמנא לטב עביד. ו

 במעשה של ר' עקיבא. ע"ש.

בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך, זה   ה.
כלל גדול בתורה, שיהיו כל מעשיו לשם 

 )הל' דעות פ"ג ה"ב(.שמים. וכמ"ש הרמב"ם 

ברכת המפיל חבלי שינה על עיני, חייבים   .ו
לאומרה בשם ומלכות קודם שיקראו קריאת 
שמע שעל המטה, ולא יפסיק בדיבור בין  
הברכה לשינה. ואם הוצרך לנקביו, רשאי  
לברך ברכת אשר יצר, כי אפילו אם עבר  
והפסיק בדיבור אין ברכתו לבטלה, שאין  
 ברכה זו כברכת הנהנין, כי לא נתקנה אלא על
מנהגו וטבעו של עולם, ולכן מותר להפסיק 

 אחריה בפסוקי דרחמי.

 

 עוצמת השפעתו של מרן
מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה השפיע בדבריו ובתורתו על כל האומה כולה, בכל הארץ 
יצא דבר קודשו ובקצה תבל מיליו, והצליח להצית את אור היהדות ואש התורה בכל 

 הארץ ובתפוצות.
חיזוק מחודש בלב גם כשהיה אומר דברים מפורסמים היו הדברים משפיעים 

השומעים, ואפילו דברים שכבר סיפר אותם בעצמו בשנים קודמות, בכל זאת כשהיה 
חוזר ומספר אותם היו בעיני השומעים כחדשים ומציתים את אש שלהבת אהבת ה' 

 מחדש, כמו בפעם הראשונה.
מרן סלל מסילות לליבם של הקרובים והרחוקים כאחד, לא היה איש או אישה תינוק 

תינוקת בן ברית או שאינו בן ברית, מדן ועד באר שבע, שלא שמע את שמעו של או 
מרן. תוכחותיו ומוסריו הכו גלים, וייסרו את מצפונם של העם היושב בציון, המנהיג 
היחיד בדורותיו שהצליח לחדור מתוך בית מדרשו אל כל שכבות העם ולתוך תוכם 

 יחד!של רשתות התקשורת כולם, אוהבים ושונאים גם 
פעם אחת בשיעורו הקבוע במוצ"ש המשודר בלוין, פלפל בהלכות שבת, ובתוך 
הדברים ציין שצריך להקפיד בשבת בעת שמקנחים את האף שלא יתלשו שערות תוך 
כדי קינוח, התקשורת החילונית ביקשה להתלוצץ מפסק ההלכה, אלא שגם כאן 

 נתוודענו לעוצמת השפעתו של מרן.
ל אביב שהייתה רגילה לקצוץ לכל בניה ובנותיה ציפורניים אשה חילונית מצפון ת

בשבת מפני היותו יום פנוי בשבילה, שמעה בתקשורת את הוראתו של מרן, והחלה 
לדרוש קל וחומר בעצמה: "אם דבר שהוא בלי כוונה אסור בשבת, מה אני יגיד על 

יקה לגזוז את עצמי שאני קוצצת במזיד את הציפורניים שבוודאי זה אסור", ומאז הפס
 הציפורניים בשבת...

 (.שלהבת יוסף חי)

 

 לתרום ולסייע בעבור ישיבת "חזון עובדיה"
 ב"ה

 לכבוד גבאי ביהכ"נ
 שלום רב!

מתכבדים לפנות בזה אל כבודו להתרים את הקהל הנכבד יחידי ומתפללי בית הכנסת הננו 
אנשים ונשים, ביום שבת פרשת... איש בל יעדר מלתת תמורת ה' להחזקת הישיבה 

 הקדושה ישיבת "חזון עובדיה".
אשר ממנה תצא אורה, רבנים ומורה הוראה לכל קהלות המזרח ובצלה יחסיון רבנים 

ועלויים גדולי תורה אשר לאילני רברבי יתעבדו בעזה"י, אנו תקוה כי  צעירים מוכשרים
כב' יענה ברצון ובנפש חפצה לפניתנו ויעשה מאמץ מיוחד עבור בית גדול ומפואר זה 
וישתדל להתרים בעין יפה את כל באי ומתפללי בית הכנסת לרבות גם הנשים, כפי צורך 

 י היוקר השוררים כיום.השעה ובהתאם להוצאות הגדולות של המוסד בתנא
נודה לכב' מאד אם ידאג שרב בית הכנסת או אחד הנכבדים ינאם לפני קריאת התורה, 

 ויעורר את הקהל אל חובתו הקדושה לסייע ולתמוך במוסד החשוב הזה.
מתוך רגשי הוקרתנו ותודתנו מראש על השתדלותכם הנאמנה. הננו מברכים אתכם 

 זכה לגאולה שלמה אמן.שתזכו לראות בהרמת קרן התורה ונ
 ברגשי כבוד ויקר ובברכה נאמנה                                                                                   

 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 
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