
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 חוקת פרשת

 

 ב"ה י"ב תשרי תשע"ו

  לכבוד מכובדינו היקר והנעלה, איש מעש,
כבוד שם תפארתו   זכות הרבים תלויה בידו,

 שליט"א עובדיה דהןהרב ר' 

 יושב ראש המועצה הדתית באשדוד

 שלום רב,

באשר שאל אודות ההנהגה בדבר טלטול ספר  
 תורה ממקום למקום, הנני להשיב בקצרה:

אין להעביר ספר תורה ממקום למקום אלא   א.
במקום צורך, אפילו על ידי פרימת התפירות  

חומש לחומש. ובמקום צורך כששולח את   בין
הספר תורה למרחקים בתוך ארגז, יש אומרים  
שאין להתיר את התפירות בשביל כך, אלא  
ישלחנו כמות שהוא ארוז היטב. ומכל מקום  
כשאין שם עשרה שמלוים את הספר תורה,  
נכון יותר שיתיר את התפירות שבין חומש  
 לחומש בהתרת רוב התפירה. ודבר זה נכון
יותר על פי ההלכה מאשר לפסול את הספר  
תורה על ידי הטפת שעוה על האותיות כדי  
לפוסלו. ומכל מקום הנוהגים לפסול הספר  
תורה על ידי הטפת שעוה על האותיות, לצורך  
העברת הספר תורה ממקום למקום, יש מקום  

 ליישב מנהגם.  

מותר להוציא ספר תורה מבית כנסת לבית   ב.
כנסת אחר, ולכתחלה ילכו עם הספר תורה  
עשרה אנשים. ואם א"א, או שלוקחים הס"ת  

 ברכב, א"צ עשרה.

יש להקל להביא ספר תורה ולהניחו בבית   ג.
האבל, כדי שיקראו בו בשני וחמישי. ובפרט  
אם מייחד לו ארון ותיבה. אבל אם לא הביאו  

ת האבל וכשהגיעו הצבור  ספר תורה לבי
לקריאת התורה באמצע התפלה, בימי שני  
וחמישי, אין להתיר לילך ולהביא ספר תורה  
לבית האבל כדי לקרוא בו. ואפילו אם האבל  

 הוא אדם חשוב ותלמיד חכם.

יש מקומות שנוהגים להתפלל בצבור   ד.
בבית החתן בשבת שבתוך שבעת ימי  
המשתה של החתן, ומביאים לשם מערב  
שבת ספר תורה ומייחדים לו ארון באופן 
שיהיה לכבוד הספר תורה, כדי לקרוא בו  

 בשבת, ויש לנוהגים כל על מה שיסמוכו.

צבור שמתפללים בימי חג הסוכות בתוך  ה.
מביאים ספר תורה  ה"תהסוכה, ובעת קרי

מבית הכנסת שליד הסוכה, כדי לקרוא בו  
בצבור, יש להם על מה שיסמוכו. וילוו את 

ר תורה עשרה אנשים. ואם הספר תורה  הספ
נמצא ברשות אחת עם הסוכה, יש להקל  

 בשופי.

בית כנסת שאין להם ספר תורה מהודר,   ו.
או שאין להם ס"ת שאינו משוח, מותר להם  
בשבת זכור להביא ספר תורה מהודר, או 
שאינו משוח, מבית כנסת אחר. כדי שיקראו  
בו פרשות זכור. ולכתחלה ילוו את הס"ת  
עשרה אנשים. ואם אי אפשר אין זה מעכב.  
ובמקום שאין עירוב חלילה לטלטל הס"ת  

 בשבת.
 ולומדיה בברכת התורה

 יצחק יוסף
 ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול
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 ציוןמשלחן הראשון ל

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם "
בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו 

   (.יבכ, ) "את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם

)מאור ישראל ח"א,   המרן פוסק הדור זצוקללה" כתב
 :שבת נה: ד"ה רשב"א(

מובא: רבי שמעון בן אלעזר אומר:  )שבת נה:( בגמרא
אף משה ואהרן בחטאם מתו, שנאמר: "יען לא 

הא האמנתם בי, עדיין לא   -האמנתם בי להקדישני" 
 הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. ע"כ.

מכאן שלא מילאו משה ואהרן את שנותיהם, משמע 
"בן מאה ועשרים  )לח.(בקידושין וקשה, שהרי אמרו 

שנה אנכי היום", היום מלאו ימי ושנותי, ללמדך 
שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים מיום 
ליום, ומחודש לחודש, שנאמר "את מספר ימיך 

 אמלא".

יש לתרץ, שהך מימרא בקידושין לא סבירא  ולכאורה 
ליה כרבי שמעון בן אלעזר, שהרי תנאים נחלקו בזה, 

 ר בגמרא שם.כמבוא

שעמד בשאלה )ח"ב סימן תשפב( בשו"ת רדב"ז  וראיתי
זו, ותירץ כאמור, והוסיף, שאפילו לרבי שמעון בן  
אלעזר יש לומר כי ראויים היו משה ואהרון שיוסיפו  

גריעי להם ימים ושנים יותר ממה שהיה קצוב להם, דלא 
מחזקיהו שנאמר בו "הנני יוסיף על ימיך", אלא שגרם  

 )ראה יבמות נ.(.החטא ומתו בזמן שקצבו להם ולא יותר 

 (.צהדבר, עמוד קבמ-תבל)משוש  

 

 אמרותיו

 
 כל ספרי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה

 ומרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א
 

 לרכישה באתר "מורשת מרן שופס"

 

shops.moreshet-maran.com 

 

 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

 בסיוע המשרד לשירותי דתיו"ל 

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 הלכות הכנות לשבת
 (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

ומותר לעשות שידוכין וכתיבת התנאים   א.
ואפילו  בקנין בערב שבת, כדי שלא יקדמנו אחר, 

אין שם סבלונות, חשיבא סעודת מצוה, ומכיון 
שאין שם שמחה גדולה כמו שמחת האירוסין,  
דהיינו קידושין, ואין מרבים בסעודה כל כך,  
מותר לעשותה בערב שבת. ועל כל פנים מה  
שנוהגים לתת מיני מתיקה למסובים, אחר  

 .כתיבת התנאים, פשוט שמותר

פדיון הבן שנעשה בערב שבת, אפילו אחר   .ב
שעבר זמנו, מותר לעשות סעודה בערב שבת 
לכבוד המצוה. ויעשו הסעודה בבוקר משום 
כבוד השבת. ואם אפשר טוב לעשות הפדיון 
בליל ל"א שהוא ליל ששי, ויעשו הסעודה  

 בשמחה ובשירים, כראוי.

סעודת בר מצוה, ביום מלאת לו י"ג שנים ויום   .ג
מותר לעשותה בערב שבת, וטוב שיעשנה  אחד, 

לפני חצות היום. אבל סעודת סיום מסכת נכון 
 לדחותה לאחר השבת.

 ג'לא יהלך אדם בערב שבת ולא יסע יותר מ .ד
פרסאות מתחלת היום, כדי להגיע לביתו או 
לבית אחרים לשבת, אלא ישתדל להגיע לבית 
בעוד היום גדול שיוכל להכין הוא או בני ביתו  

י שבת בסעודה כראוי. אלא אם כן הודיעם  צרכ
לפני כן שהוא עומד להגיע בערב שבת, ויכינו  

 עבורו צרכי שבת.

אסור לעשות מלאכה בערב שבת מתשע   .ה
שעות ומחצה ולמעלה, כדי שיהיה פנוי לעסוק  
בצרכי שבת. וכל העושה מלאכה בזמן הנ"ל אינו  

 רואה סימן ברכה מאותה מלאכה לעולם.

גם אחר שעת המנחה ולמעלה מותר לתקן   .ו
בגדיו וכליו לצורך השבת, שלא נאסר אלא 
כשעושה מלאכה להרויח ממון. והוא הדין לתקן 
את בגדי חבירו, כשאינו נוטל עליו שכר. ולכתוב 
אגרת שלומים מותר. וכן מותר לכתוב חידושי  

 תורה כשבאו לו דרך תלמודו.  

 

 

 

אלא הבחור עושה את לא הישיבה עושה את הבחור, 
 הישיבה!

בחינוך הבנים, לא נח ולא שקט מרן זיע"א על שמריו, הוא הגבר הקים עולה 
של תורה, ושכנע את אלפי ישראל לשלוח את ילדיהם לתלמודי התורה 
ולישיבות הקטנות, הוא אף חיזק וביסס את עולם התורה, הפך דור שהתורה לא 

 הייתה חביבה עליו לדור שהתורה חביבה עליו, כידוע.

בהקשר לזה ראוי לציין כי מרן עמד בקשרי ידידות עם ראשי הישיבות בדורנו, 
ולא חילק בין הישיבות הספרדיות לישיבות האשכנזיות, הוא היה אומר: "לא 

בה גורמת להיות גדול בישראל, אלא הדבר תלוי בבחור עצמו, אם ילמד הישי
וישקוד ולא יאבד אפילו רגע אחד, הרי שבכל מקום שילמד, יצמח בע"ה לגדול 

 בישראל, כי לא הישיבה עושה את הבחור אלא הבחור עושה את הישיבה".
, וסיפר אחד הרבנים החשובים בזה הלשון: בדידי הוה עובדא, בימי בחרותי

טרם החילותי להיבחן לשיבות הגדולות עליתי לביתו של מרן לקבל עצה 
 סיבות או הלימוד דרך מפני הספרדיות הישיבות את להעדיף יש  ותושייה האם

 :ואמר נענה ומרן, אחרות
"אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ!", בסופו של דבר כל הנהרות וכל דרכי 

פעמים רבות פנה מרן לראשי ישיבות ליטאיות הלימוד זורמים אל הים. ואדרבה 
 …שיקבלו לישיבותיהם בחורים שהכיר

 (.שלהבת יוסף חי) 

 

 דרכים ולשמור על חוקי התנועהקריאה קדושה להיזהר מתאונות 
 ]מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"[. 

 ב"ה, ירושלים. כא סיון תשל"ד

פונה בקריאה קדושה אל כל אזרחי מדינת ישראל להשמר מאוד לנפשותם, כמאמר הכתוב  הנני
בתורתנו הקדושה: "ונשמרתם מאד לנפשותיכם". ונאמר: "רק השמר לך ושמור נפשך מאד". 

 .י(-ה, ובחושן משפט סימן תכז סעיף ח-)ראה ברמב"ם פרק י"א מהלכות רוצח הלכה ד
הנוהגים ברכב לשפר את התנהגותם בכבישים, ולהשתדל בכל עוז להמנע מאסונות תאונות  על

הדרכים, הפוגעים בנו קשה, וגורמת צער ויגון, סבל ואבל לאלפי משפחות. נזכור נא מאמר 
: כל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים ע"א( )בסנהדרין דף לזחז"ל 

 נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא.
קדושה, איפוא על כל הנוהג ברכב, לנהוג בזהירות מירבית, ולשמור על חוקי התנועה  חובה

 בקפדנות, ולא לגרום סכנה חס ושלום לחיי אדם. 
 נפשם מכל משמר לבל תאונה אליהם רעה, ואין מזרזים אלא למזורזיםהולכי רגל ישמרו  וכן

 .]מכות כג.[
הנוהג ברכב מתבקש לנהוג באדיבות רבה, ולעזור לחברו, ויקיים מאמר חז"ל "ואהבת  כל

. ובמדה שאדם מודד בה מודדים לו. )ירושלמי נדרים פרק ט(לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה". 
. (]ע"א[ )ברכות כיבות והזהירות משתלמת, מתון מתון ארבע מאות זוזי שויא . האד)מגילה יב:(

 ."כפר לעמך ישראל אשר פדית ה' ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל"
 @עובדיה יוסף
 @ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

 

http://moreshet-maran.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3/%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94/
http://moreshet-maran.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3/%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%90%d7%9c%d7%90-%d7%94%d7%91%d7%97%d7%95%d7%a8-%d7%a2%d7%95%d7%a9%d7%94/

