
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 שמות פרשת

 

 /פ'855-2כ' אדר תש"פ, בס"ד, 

 נ"י יצחק לויהיקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת ה"ה  לכבוד

 שלום רב,

לשאלתו האם צריך להקפיד שלא לשלב אצבעותיו זו בזו, והאם צריך להקפיד גם שלא יניח ידו השמאלית על  
 .ימניתיד ה

רבא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי, וכן אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא   )שבת י'.(הנה מובא בגמ' 
 בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה ומצלי,

  וחלילה לפכר ידיו בעת שלום, כי הוא מוריד דין על עצמו בזה ח"ו כידוע, ורבינו האר"י )סי' צ"ה סק"ג(וכתב הט"ז 

כתב אסור לאדם לחבר ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו כמו שנוהגים בני   )בשער המצוות פרשת עקב(
ונים ימיניים ושמאליים, ואין לערבם, ומקור דבריו  אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה, והטעם לפי שהם כוחות עלי

וכן בספר יסוד   )פרשת פנחס אות י"ח(,בן איש חי )צ"א סקכ"ח(, וכ"כ במעבר יבוק, כף החיים )ויקרא דף כ"ד( בזוהר הקדוש 
טב  כתב ויזהר מאוד שלא תשלב אצבעות שתי הידיים זה בזה, וכן הביא הבאר הי )שער הכולל פ' י"ט(ושורש העבודה 

 אולם המשנה ברורה לא הזכיר דבר זה. )סו"ס צ"ה(

נשאל הגר"ח קנייבסקי על כך שמצינו תמונות של גדולי ישראל בהם הם נראים משלבים   )עמ' רי"ג( ובספר נזר החיים
אצבעות ומוכח דלא הקפידו בזה, וכתב שם שאצלנו נהגו להקפיד, אך מי שאינו מקפיד יש לו על מי לסמוך,  

כתב על שילוב אצבעות שהוא אינו רואה בזה בעיה  ט( )ח"ב עמ' צערבך זצ"ל בספר חכו ממתקים והגרש"ז אוי
כתב שיש לעיין שבלשון הזוה"ק איתא כד דינא   (42)סי' צ"ה על דברי הבאר היטב בהערה הלכתית, ובפסקי תשובות 

שמאלה, משמע שהקפידא  אישתלים ושריא עליה דברנש כדין אסתיים ואתתקנו אצבעאן חמש בגו חמש, ימינא ב
דוקא כמשלב כל עשר אצבעותיו ימין ושמאל זה בזה, אמנם בספרים כותבים בסתם שלא לשלב אצבעות הידים  

 זה בזה, ואולי גם כוונתם בפשטות על כל עשר האצבעות וצ"ע עכ"ל.

כן לא יניח  ועל כן מי שבכל הלכותיו הולך ע"פ הקבלה יקפיד מאד בזה שלא לשלב אצבעות הידים זה בזה, ו
 ידו השמאלית על יד ימנית, אך מי שנוהג בכל דרכיו כפשט ישתדל בזה, אך אם לא מקפיד יש לו על מה לסמוך.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא הרבנות הראשית לישראל

?האם מותר לשלב את אצבעות הידיים אחת בשנייה  
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 משלחן הראשון לציון

אלקי  ,אלקי אבותיכם נראה אלי"
אברהם יצחק ויעקב לאמור פקוד 

.ג, טז) "פקדתי אתכם ) 

  וקללה"הכתב מרן פוסק הדור זצ
   :(הגדה של פסח, עמוד רלזחזו"ע, )

זכיר "אלקי אברהם   ע ה ש להבין מדו י
פסק תיבת "אלקי"  עקב" בלי ה וי חק  יצ

חד, כמו וק הקודם   לכל א פס נאמר ב ש
טו( ג,  ות  חק : )שמ אלקי אברהם, אלקי יצ

עקב?  ואלקי י

גמרא  פ דברי ה ע" ש לבאר  ב"מ וי (
 : וי בישיבה  פה:( ו הנביא היה מצ אליה

ש, ו הקדו חת שהה   של רבינ ופעם א
ום ראש   ותו י וא שיבה,  וא אל הי מלב
ו   שאל אות ע לישיבה,  שהגי חודש היה, כ

ום לבא?  ני הי שהה אדו ני מה  רבי: מפ
עכבתי משום   נת ו:  ו אליה שיב ל ה

חצתי  ור נו  עמדתי את אברהם אבי שה
עשיתי גם   ו, וכן  שכבתי וה פלל,  ידיו והת

ותו רבי:  שאל א עקב,  חק, וכן גם לי ליצ
ע לא הע ותם בבת אחת? מומדו דת א

פן   ש הייתי  חוש ני ש ו: מפ ו אליה שיב ל ה
ו את  חד, ויביא ש א פלה כאי זקו בת ח ית

ו.. ודם זמנ שיח ק  .המ

ות   שת האב של שר  ו מכאן שכא מדנ ל
וגלים   פלה, הרי הם מס חדים בת מתא

זמנה, ובגלל  ולה קודם  להביא את הגא
על הקץ   שבמצרים רצה הקב"ה לדלג 
עורר   שראל לאלתר, לכן  ול את י ולגא

חד, ובזה ה ות י שת האב של חיש  את 
שרמז   ו  זה ו וגאלם מיד,  ט לישראל  פל מ

עקב", וי חק  וף: "אלקי אברהם יצ  לבס
חד בלי  חדו כא ולם התא ות שכ ור לה

חדת ה פילתם המאו על ידי ת פסק, ו
ולה. נו לגא  זכי

בל ) וש ת ות –מש מ וד , ש געמ .ל ) 

 

 אמרותיו

 
 

 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

-079להאזנה בערוץ מרן:  916-50 00 

 

 מפעילות הארגון:

ו  ורת ת ת ו הפצ שנת וומ רבינ ן  מר "היוסף  עובדיה של  לה   ז
"א  • של מרן זיע ש  ו ד ו הק ונ ול צי ר המפעל •תפע די א   ה

ד" ו י הלימ ומ ת הי ור ון • "מרן בת רח י  י ורנ ת  “ת ץ בי וב ק
ף ס ו מ  • “י ות  “ג יב ש לי ם  סת והכנ ן  מר י  ספר לת  שא ח לה

וללים "   • וכ ץ מרן ו ות  -"ער ד ויה ורה  ורי ת ד ות  24שי  •שע
ם  סי כנ ו ורה  ורי ת ו •שיע לי ין ג וע רית שב ת בעב גלי אנ  וב

  

8759* 
 לתרומות חייגו:  

תרמו לפעילות  
 בעמודות

 לשירותי דת יו"ל בסיוע המשרד

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 (חזו"ע ברכות)מתוך  ברכותמהלכות 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

עצי  א.  ה, אם ב המשח שמן שבשמו כמו שמן 
עשבי   ים, ואם ב י בשמ עצ ברך בורא  ים, מ בשמ
יו בו   ה ים, ואם  י בשמ עשב ברך בורא  ים, מ בשמ

ים.  בשמ י  ינ י בשמים, מברך בורא מ עשב י ו עצ
ים   יש אומר ים,  הבשמ יא ממנו  הוצ סננו ו ואם 

יש  ערב, ו יו בורא שמן  ברך על ינו  שמ ים שא אומר
יון  עיקר, וכ י ריח שאין לו  הו יו כלל, ד ברך על מ

הזהר מלהריח בו. הוא נכון ל  שספק 

. יו   ב ברך על הריח בו, מ ל ה שנטלו  אתרוג של מצו
ין   ים שא יש אומר פירות". ו הנותן ריח טוב ב "

הריח בו. ואם  ד ל עומ ינו  י שא פנ יו, מ ים על מברכ
הנותן ריח טוב בפירות, לכ"ע י אחר  על פר   בירך 

ל   האתרוג ש לכן אין  . ו הריח באתרוג מותר ל
הריח בו אם   הוא ל י  ה בשבת, שראו ה מוקצ מצו

י אחר. על פר ברך   י

. בפת  ג שהמריח ריח טוב  ים  ה, יש אומר חמ
ים.  יש חולק הנותן ריח טוב בפת. ו ה, מברך  הנ ונ

ספק ברכות להקל.  ו

ה   ד. ה, וריח ה או טחונ ה חמה כתוש  קפ

י"א שאף  דף,  על  הטוב נו ברך  ים שאין ל האומר ל
דף,   ה נו יח ה שר הקפ יח  ה, מכל מקום על ר פת חמ

ים.  יש חולק יח טוב בפירות". ו הנותן ר ברך " מ
יסמוך. ה ש על מ ה יש לו  ברך עלי  והמ

יר ריח   ה. העב עשויים ל ים ה על בשמ ין מברכים  א
ית   ים ממנו בב ע, כגון מטהר אויר שמזלפ ר

הכסא,  ית  בב המונח  יכל  הכסא. וכן מ
ים יד  שכשמושכ ה מול האסל ים מן המיכל אל  המ

הזה,   יח טוב  ים, אין לברך על הר ריח טוב במ
ינו  הטוב, א הריח את ריח  פילו אם נתכוון ל וא

יו מזוהמות מחמת שנגע   יד ברך. וכן אם אוכל ו מ
עביר ריח   בשמן לה יו  יד סך  ילין ו יו בתבש ד בי

. יהם כלל על ינו מברך   הזוהמא, א

. י ו בשמ יש בו ריח טוב של  ה ש בק הרח ין ט ם, א
יו. ים על  מברכ

 

 

 

 הרגשתי שאני יכול לעזור במשהו, ולכן עליתי
ל החזן רבי ציון יחזקאל הי"ו, שהייתה גרה  יום אחד קרתה שריפה בבית אמו ש

לה"ה.  ל זצוקל דו ל מרן רבינו הג ל ביתו ש  קומה אחת מע
 וכך הוא סיפר:

ל השריפה, אף על שלא קרה דבר מיוחד, אבל בגילה זה א   ד ע מי הצטערה מא
לה מאד.   היה קשה 

 .  מרן ששמע על זה רצה לחזק את רוחה ולעודדה
דפיקות בדלת ביתה. היא ניגשה לפתוח לום שמעה לפתע  ליה הש  ,אמי ע

לו ל רגע חשוב  ל שכ ל עיניה את השקדן הגדו ל מו לראות א דהמה  ו  :ונ מרן בכבוד
ליה ברכות וניחומים על השריפה  ל להרעיף ע ובעצמו, שללא שהות הח

 שאירעה. 
למראה עיניה שמרן שלמרות השכנות, א היה מי הייתה המומה ולא האמינה 

. לעלות בעצמו כדי לשמחה ולהפיס את דעתה לם, ימצא זמן  ל עו  עוסק ברומו ש
לרבינו שטרח והצליח  ד  פניתי למרן ואמרתי לו: "בני המשפחה מודים מא

. לרומם את אימנו"  לעודד ו
ל השירים וההודאות, והשיב בפשטות: "הרגשתי  ל מה כ אך מרן לא הבין ע

לכן  .שאני יכול לעזור במשהו, ו  עליתי!"
 .(שלהבת יוסף חי)        

 

 

ובדבר חוק  ,קריאה להשתתף בשיעורי תורה, חינוך הבנים לתורה
 האוסר על חיילי צה"ל לבקר בישיבות הק'

 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  
 יג טבת תשמ"ה ב"ה. יום א

עדים אנו לתהליך הגובר והולך לחזרה בתשובה, ובמיוחד בקרב הנוער, אנו  א.
קוראים למבוגרים ולנוער היקר שלנו, אשר משום מה התרחקו מהמסורת 
היהודית המפוארת של עם ישראל, לשוב אל המקורות, על ידי לימוד התורה 

ם וחי בשיעורי ערב וכדומה, ולקיים מצוות ומעשים טובים אשר יעשה אותם האד
בהם, כי בלעדי התורה אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסיד. משימה קדושה זו אנו 
צריכים להרחיבה ביתר שאת ויתר עוז, כי התורה היא ששמרה על עם ישראל 
במשך אלפיים שנות גלות, עאכ"ו ]על אחת כמה וכמה[ שצריכים להתחזק בה 

 בארץ הקודש וכו'.
לחנך את הבנים בישיבות הקדושות אשר הן  אם אין גדיים אין תיישים. צריכים ב.

בית היוצר לאומתינו, כי אין אומתינו אומה אלא בתורתיה. ולכן צריכים לחזק את 
הישיבות הקדושות בכלל, וישיבות של בעלי תשובה בפרט, שבזכות תורתם 

 העולם קיים.
האיסור שהוצא נגד ביקור חיילי צה"ל בישיבות הקדושות ובישיבות של בעלי  ג.

התשובה, הוא בגדר שערוריה, ובמיוחד בזמן שאין כל הגבלה כזאת לביקורי חיילי 
צה"ל בכנסיות ובמסגדים של הגויים, ולא תהיה כהנת כפונדקית? על נציגנו 

 בכנסת, ושר הפנים שלנו לפעול במרץ לביטול מידי של הגזירה הנ"ל.

 



 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ
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 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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