
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 שמחת תורה

 

 /פ"א16-2, ' תשרי תשפ"אהבס"ד, 

 לכבוד

 שליט"א אבישר בר שלוםהיקר והנעלה, כש"ת ה"ה 

 שלום רב,

האם בסיום הדרשה  ,מנהג שלאחר קבלת שבת דורשים לפני תפלת ערביתהלשאלתו בדבר 
ואע"פ שמיד לאחר מכן אומרים לשם יחוד וכמה   ,יכולים לומר ר' חנינא וקדיש על ישראל

פסוקים ושוב אומר החזן חצי קדיש, או שעדיף להתחיל מיד אחר הדרשה תפלת ערבית בלי  
 לומר קדיש על ישראל.

הנה עדיף יותר שלא להרבות בקדישים, ולאחר הדרשה יתחילו תפילת ערבית של שבת. ומ"מ  
ים לשם יחוד וכמה פסוקים ימלוך וכו' יש להם  הנוהגים לומר קדיש על ישראל, ואח"כ אומר

 ולא לעשות על זה שום מחלוקת. על מה שיסמוכו.

בענין הקדישים, כאשר טוב למעט בברכות, כך טוב למעט   ה סעק"א()סי' נוע' במשנה ברורה 
אע"פ שנתבאר שיש שבח   (סעיף ב )פרק לבקדישים, ולכן מבואר בספר ילקוט יוסף דיני אבלות 

באמירת הקדיש, הנה יש להקפיד מאד בענין ריבוי הקדישים, שלא להרבות בקדישים,  גדול 
וכגון אם למדו קודם תפלת ערבית, ואחר הלימוד אמרו קדיש על ישראל, ומיד אח"כ מתפללים  
ערבית, אינו צריך לומר שוב חצי קדיש, אלא יאמר והוא רחום וכו' ברכו את וכו', וכן כל  

 כיו"ב.

אמרו קדיש על ישראל אחר הלימוד, ואח"כ אמרו מזמור ברכי נפשי, כיון  ובליל ר"ח אם 
שהפסיקו במזמור יאמרו חצי קדיש שלפני תפלת ערבית, ורק אם התחילו ערבית מיד אחר 

 הקדיש של על ישראל, לא יאמרו חצי קדיש.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון

 הרב הראשי לישראל

 אם יש לומר "קדיש" לאחר הדרשה בליל שבת?
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 משלחן הראשון לציון

 לתושבי השומרון ה' עליהם יחיו.

 כבוד ועונג לי הוא לברך אתכם במוצאי  

 התורה.-שמחת 

 "ושאבתם מים בששון ממעיני   נאמר:

הישועה". מה ענין שאיבת מים לישועה, הנה   
מסופר כי החוזה מלובלין הקדוש רבי יעקב יצחק  
הורוויץ, נגש ביום ראש השנה לעשות סדר תשליך  
כנהוג, ובהגיעו לפסוק ותשליך במצולות ים כל  

ז בכנף בגדו והיה מנער אותו אל בור  חטאתם, אח
המים שלפניו, תלמידו הגאון רבי נפתלי מרופשיץ,  
גחן ליד הבור, ועשה עצמו כאוסף בחפניו ומכניס  
לכיסו, שאלו רבו החוזה, מה אתה עושה, אמר לו  
העונות שהשליך כבוד קדושתו לבור המים, אצלי  
הם מצות גמורות, ואני אוספם לכיסי. אף אנו  

סדר תשליך בראש השנה, כי אע"פ  שעשינו 
ששבנו בתשובה, בימים הנוראים, מ"מ אין זו אלא  
תשובה מיראה, אשר עושה מזדונות שגגות, ואף  
השגגות מצריכות כפרה, לכן אנו משליכים אותם  
אל המים, אולם בהגיע חג הסוכות, ואנו מחבבים  
את המצות, סוכה ולולב ושאר המצות, ומגיעים  

ם בתשובה שלימה, ועושים  להושענה רבה, שבי
תשובה מאהבה שמהפכת עבירות לזכיות, ולכן  
אנו חסים על מה שהשלכנו בראש השנה אל  
המים, כי חבל לנו עליהם, שהלא נהפכו לזכויות,  

זכות , כי בוחוזרים ושואבים אותם מתוך שמחה
המצות האלה, נזכה לישועה, וזהו שאמר  

 .ממעיני הישועה  ושאבתם מים בששון

 , תזכו לשנים רבות נעימות וטובות

 עובדיה יוסף

 גליון ל, תשרי תשע"ז[. –]מתוך קובץ בית יוסף 

 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:  

ת  תרמו לפעילו
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 הלכות שמחת תורה 
 (סוכות )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

כשעושים ההקפות עם ספרי התורה בשמחת תורה,   א.
וממשיכים שעה ארוכה בשירים ותשבחות, מותר לזקנים 
וכן לחולים הסובלים מחולשת רגליהם לישב בין הקפה  
להקפה, ודי שיעמדו לכבוד הס"ת בעת ההקפה בלבד,  

עד שיחזירו את הספר תורה   יעמודווהבריאים על עמדם 
 .  להיכל

בסיום ההקפות, כשמחזירים את ספרי התורה לארון   ב.
הקודש, ישירו יחדיו המזמור "הודו לה' קראו בשמו",  
שאמרו שלמה המלך בעת שהכניס את הארון בבית  

 המקדש.

בחוץ לארץ שעושים שני ימים טובים של גליות,   .ג
התשיעי של החג, ואז הם  מסיימים קריאת התורה ביום 

חוגגים את שמחת התורה, בריקודים ובמחיאות כפים, כמו  
שנוהגים לעשות בארץ ישראל ביום שמיני עצרת, ומקיפים  

להשי"ת   את התיבה שבע הקפות בשירים ותשבחות
 .ולתורתו

לא יקדש ולא יאכל בליל שמיני עצרת עד שתחשך ויצאו   .ד
יום, יצטרך לאכול   ג' כוכבים, כי אם יקדש ויאכל מבעוד

 .בסוכה

בשעת פתיחת ההיכל ביום שמיני עצרת צריך להמנע  ה.
מאמירת י"ג מדות, ומנהגינו שלא לומר י"ג מדות בכל יו"ט  
בשעת פתיחת ההיכל, וכל שכן בשמיני עצרת שנוהגים בו  

 .שמחה יתירה

מותר לשני אחים להיות חתני התורה, ביום שמחת תורה,   ו.
תורה, והשני חתן בראשית, ואע"פ   שאחד יעלה בתור חתן

שהמנהג להקפיד בכל ימות השנה שלא להעלות לתורה  
, בשמחת תורה מותר  (מפני עין הרע)שני אחים זה אחר זה, 

שהכל עולים לכבוד התורה. והוא הדין לאב ובנו שיעלו  
 .לתורה זה אחר זה, האחד חתן תורה והשני חתן בראשית

שבכל השנה אינם עולים לתורה זה  כמו כן שני כהנים ז.
אחר זה, שלא להטיל פגם בכהן הראשון, מותר שיעלו  
לתורה בשמחת תורה האחד חתן תורה, והשני חתן 
בראשית. וכן שני לויים זה אחר זה, ואפילו שלשה כהנים,  
האחד חתן תורה והשני חתן בראשית, והשלישי מפטיר, 

 .מותר

לפני תפלת מוסף של יום שמיני עצרת יזכיר השליח  ח. 
צבור תפלת הגשם, בפיוט אל חי יפתח אוצרות שמים ישב  

 .רוחו יזלו מים, ושאר תפלות הגשם

המנהג בארץ ישראל שאין אומרים וידוי ונפילת אפים   .ט
מאחרי יום הכפורים כל חודש תשרי, עד יום ב' חשון, ואין 

 .לשנות

 

 

 אם כן, גם אני לא הולך לישון
תלמידיו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה מהתקופה בה התיישב במצרים, מספרים שלאחר 

התינוקת, שכדרכן של תינוקות הייתה שנולדה אחת מבנותיו, צפו התלמידים במחזה מלבב. 
 מייבבת לעיתים, ספונה הייתה בעגלתה.

היה זה בשעות הלילה המאורחות, ואביה מרן רבינו הגדול זיע"א מנסה להרגיעה. מרן מוליך 
ומביא את העגלה הלוך ושוב, כאשר ספרו מונח על מושכות העגלה, ולומד בקול, בשלוות 

 נפש ובתכלית הריכוז...
תיו של מרן בהיותה בת סמינר, עקב מבחן שאמור היה להתקיים בסמינר נשארה אחת מבנו

. כשמרן פרש לשינה, ראה את בתו שעדיין לומדת, פנה אליה 4או  3ללמוד בלילה עד השעה 
 וביקש ממנה ללכת לישון, אמרה לו: "אבא, יש לי מחר מבחן, אני חייבת ללמוד". 

גם אני לא הולך לישון, שהרי את לא חייבת לשמע הדברים הפטיר מרן ואמר: "אם כן, 
 בתלמוד תורה, ואף על פי כן את נשארת ללמוד בלילה, אני שחייב בלימוד, אלך לישון?!". 

 מרן התעלם מהעובדה שבתו ישנה בצהרים, והוא כבר למד כל היום...
 )משוש תבל(.

 

  אדם שנשא גויה שלא יהיה חבר ועד הקהילה

 .[יחגליון  –מתוך קובץ בית יוסף ]

 ב"ה, ירושלים ג מנ"א תשל"ד
 היקר והנעלה ר'... שליט"א לכבוד

 שלום וישע רב,
גויה ר"ל להיות מועמד  השאלה האם מותר למי שהתחתן עם אשהבדבר 

לחבר ועד הקהילה. ועד הקהילה הוא מוסד הדואג ומספק כל צרכי 
היהודים המקומיים כשרות חינוך וכו'. והנני להשיב בקצרה כפי בקשתו 
על פי המבואר בירושלמי פ"ח דפאה אסור למנות לשום מינוי ושררה 
 בישראל מי שהוא בעל עבירות. וכן פסק הרמב"ם בפרק א מהלכות

 מלכים הלכה ז. וכן פסק הרמ"א בהגה בחושן משפט סוף סימן לז.
מגן  )סימן צג(.מבואר בתשובות האחרונים, ראה במשפטי שמואל וכן 

)סימן מהר"ש ענגיל חלק ז  )סימן מט(.חתם סופר חלק ו  )סי' י(.גיבורים 
)סימן וזכרון יהודה  )סימן נה(.לבושי מרדכי תליתאה אורח חיים  קצח(.
 ועוד. מה(.

כי הנושא גויה גדול עונו מנשוא, והיא עבירה מן התורה, כמבואר וידוע 
בשו"ת אמרי אש אבן העזר סימן יד, ומהר"ם שיק אבן העזר סימן לז 

ועוד )משנה פרק ח מהלכות סנהדרין הלכה ב( וקנה. וראה עוד בלחם 
 אחרונים.

איש שהתחתן עם גויה להיות מועמד אסור בהחלט להרשות ללפיכך 
לחבר ועד הקהילה. ולא יעשה כן בישראל, אלא אם כן יחזור בתשובה 
ויגרש את הנכריה מביתו לבלתי שוב אליו עוד, ויתודה על עונו בפני 

 קהל ועדה ושב ורפא לו.
 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  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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