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הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

אמרותיו

שאלות שנשאל מרן הראשון לציון
רבינו יצחק יוסף שליט"א
והתשובות שהשיב

משלחן הראשון לציון

לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון ,שאולי יחזור בתשובה

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

(מתוך קובץ בית יוסף – גליון כו).

בס"ד ,ז סיון תשע"ו

לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,כש"ת
ה"ה ר' חיים גורן נ"י
שלום וברכה,
אודות כולל ערב שמטרתו לחזק ולקרב רחוקים
וטועים לאבינו שבשמים ,ומחזקים אותם בדברי תורה
ומוסר ,וביניהם מגיעים גם חילוניים שהם בגדר תלמיד
שאינו הגון ,כגון א' חי עם גויה ,וא' שהביא ממזר
לעולם ,האם מותר ללמדם תורה ומוסר ,שעי"ז אולי
יתחזקו וישובו מדרכם הרעה.
הנה בחולין (קלג ).איתא ,אמר רב יהודה אמר רב,
כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנם ...ואמר ר'
זירא אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון ,כזורק
אבן למרקוליס.
וכתב המהרש"א ,שהדמיון למרקוליס ,כי התורה נמשלה
לאבן יקרה ,והיצר הרע אשר בתלמיד שאינו הגון נקרא
אבן ,והוא אבן מרקוליס ,והזורק אבן למרקוליס אף
שאין דעתו אלא לבזיון ,הנה הוא מוסיף כבוד לע"ז כיון
שעבודתה בכך ,ונעשה גם באבן הזאת אבן שיקוץ
לע"ז ,וכן השונה תורה שהיא אבן יקרה לתלמיד שאינו
הגון ,הנה הוא הוסיף אבן מכשול בדבר ,כי אין
התלמיד הזה לומד אלא לכוונה רעה .ע"כ.
וע' במדרש רבה (פרשת קדושים ר"פ כה) ,עץ חיים
היא למחזיקים בה ,אמר רב הונא ,שלא יהיו דברי תורה
בעיניך כאדם שיש לו בת בוגרת ורוצה להשיאה לכל מי
שירצה אותה ,לכך נאמר בני אם תקח אמרי ומצותי
תצפון אתך .ופירש הרש"ש ,שהכוונה שלא ילמד תורה
לתלמיד שאינו הגון ,ולכן הקדים הפסוק עץ חיים היא
למחזיקים בה ,ר"ל שלפעמים צריך להחזיקה לעצמו

שלא ילמדנה למי שאינו הגון .ע"ש.
וז"ל הרמב"ם (בפ"ד מהל' תלמוד תורה ה"א) :אין
מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו ,אבל אם
היה הולך בדרך לא טובה ,מחזירים אותו למוטב,
ומנהיגים אותו בדרך ישרה ,ובודקים אותו ,ואח"כ
מכניסים אותו לבית המדרש ,ומלמדים אותו תורה .וכן
פסקו הטור ומרן הש"ע ביו"ד (סי' רמו ס"ז) .ע"ש.
וע' באבות דר' נתן (סוף פ"ב) ,והעמידו תלמידים
הרבה ,לפי שבית שמאי אומרים אל ישנה אדם אלא למי
שהוא חכם ועניו ובן אבות ,אבל בית הלל אומרים לכל
אדם ישנה ,שהרבה פושעים היו בישראל ונתקרבו לתלמוד
תורה ויצאו מהם צדיקים וחסידים וכשרים.
וכתב הרשב"ץ במגן אבות שם ,שכל מה שאמרו שאסור
ללמד תלמיד שאינו הגון ,זהו בתלמיד שמעשיו
מקולקלים וסנו שומעניה ,אבל סתם בני אדם א"צ לבדוק
אחריהם .ע"כ.
ולפ"ז נראה שאם אומרים להם דברי תוכחה ומוסר,
ובודקים אותם אם יחזרו בתשובה ויתקנו מעשיהם ,וזה
ע"י שנותנים להם שיחות מוסר וכיוצא ,ועי"ז בודקים
אותם אם יחזרו בתשובה בזה מותר ללמדם ,ואם חזרו
למוטב ימשיכו וילמדו אותם גפ"ת והלכות ומנהגים ושאר
התורה ,ואם ממשיכים בדרכם ,בזה אסור ללמד אותם
גפ"ת והלכות ,שמעשיהם מקולקלים וסנו שומעניה ,שגם
דברי המוסר לא הועילו להם ,ואין הם לומדים אלא
לכוונה רעה ,ולכן במקרה כזה אין ללמדם כלל.
החותם לכבוד התורה ועמליה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

"אלה מועדי ה' מקראי קודש,
אשר תקראו אותם במועדם"
(כג ,ד).

פוסק

הדור

כתב מרן
זצוקללה"ה (מאור ישראל טבעת המלך,
הלכות מגילה פ"ב הי"ט ,עמוד שיב):
מה שאמרו "כל המועדות יהיו
בטלים לעתיד לבוא" ,אין הכוונה ח"ו
שיתבטלו לגמרי ,אלא הכוונה על
דרך חד בתרי בטיל (אחד בטל בשנים),
או בטל בשישים.
כי עם היות שהאיסור נמצא שם
במציאות אחר שהערכנו אותו עם
הרוב ,הוי כמי שאינו.
וכן מה שאמרו "כל המועדים
עתידים להבטל" ,הכוונה שלעתיד
לבוא יהיו כל כך נסים ונפלאות
לישראל ,עד שהנסים הגדולים
הקודמים שהיו לישראל יהיו בטלים
לעומת הנסים והנפלאות שיהיו
לעתיד לבוא.
(משוש תבל-ויקרא).

הלימוד היומי בתורת מרן

השיעור הגדול בתבל

הלימוד הוא בספר הליכות עולם ח"ח  להצטרפות 079-916-5000 :שלוחה 92
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מצטרפים למנויים,
מחזקים את
המורשת!
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מידי מוצ"ש בשידור חי וחוזר
לצפייהwww.moreshet-maran.com :

להאזנה079-916-5000 :

כתבי יד ממרן
ב

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

קריאה קדושה שלא לדבר דברי חולין בביהכ"נ
ב"ה ,ירושלים .כח סיון תשל"ד
ידוע הדבר ומפורסם הענין שאסור לדבר בשיחת חולין בביהכ"נ ,וכמו
שאמרו בגמרא (מגילה כח ).שאסור לנהוג קלות ראש בביהכ"נ .ומבואר בש"ע
(סי' קנא סעיף א) ,שבכלל קלות ראש ,השח שיחה בטלה בביהכ"נ.
ובזוהר הקדוש (פרשת תרומה דף קלא ע"ב) ,נאמר :ומאן דמשתעי בבי כנישתא
במילין דחול ,וי ליה דלית ליה חולקא באלהא דישראל ,דאחזי דלית ליה
אלהא ולא אשתכח תמן ,ולית ליה חולקא ביה ולא דחיל מיניה[ .מי שמדבר
בביהכ"נ בדברי חול ,אוי לו שאין לו חלק באלהי ישראל ,שהוא מראה
עצמו כמי שאין לו אלוה ,וכאילו אין השכינה נמצאת בביהכ"נ ,ואין לו חלק
באלהי ישראל ,ואינו ירא ממנו].
על כן חובה קדושה על כל החרד לדבר ה' להשמר ביתר שאת באיסור
חמור זה ,אשר בעונותינו שרבו ,נעשה כהיתר אצל הרבה בני אדם .וכמו כן
חובה על גבאי בתי הכנסת שומרי משמרת הקודש להוכיח ולהזהיר את
הרבים על כך ,וזכות הרבים תלוי בהם.
ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב.
עובדיה יוסף

ערוץ מרן

דיני סעודות שבת (מתוך חזו"ע שבת ב)

א .בוצע על שתי ככרות ,זכר למה
שנאמר במן (שמות טז ,כב) ,לקטו לחם
משנה ,שבעת הברכה אוחז בשתי
הככרות ,ובוצע מככר אחד .ומצוה
לפרוס פרוסה גדולה שתספיק לכל
הסעודה.
ב .יש נוהגים לבצוע מן הככר העליון,
ויש נוהגים לבצוע מן הככר התחתון,
ונהרא נהרא ופשטיה.
ג .אף הנשים חייבות בשלש סעודות
בשבת ,ובמצות "לחם משנה" בשבת
ויום טוב .ולכן כדי שיוכלו לקיים
מצות "לחם משנה" ,על בעל הבית
הבוצע מן הלחם המשנה ,להמתין
לכל המסובים עד שישבו במקומם,
ויכוין להוציאם ידי חובת ברכת
המוציא ,האמורה על "לחם משנה",
וגם הם יתכוונו לצאת ידי חובה
בברכתו ,ואז גם הפרוסה שקבלו מידו
נחשבת שיורי "לחם משנה",
ומקיימים המצוה כהלכתה .ויש
להקפיד לכתחלה שלא יברכו ברכת

המוציא לעצמם.
ד .חלות לחם שנאפו בתנור ונדבקו,
ולאחר אפייה הפרידן בנחת ,ראויה
כל אחת מהן לענין לחם משנה.
ה .מי שאין לו אלא ככר אחד הראוי
לאכילה ,אפשר לו לקחת חלה
קפואה מהמקפיא ,ואף על פי שאינה
ראויה עתה לאכילה ,כיון שאחר זמן
מה היא תפשיר ,חזיא לאצטרופי
לככר הראוי לאכילה לקיים לחם
משנה ,כיון שלצורך לחם משנה הדין
הוא שאין צריך לבצוע אלא מככר
אחד .ויותר טוב לבקש משכנו הקרוב
אליו ,לשאול ממנו ככר לחם לצרפו
לככר שלו ,לקיים לחם משנה.
ו .אם יש לו רק ככר אחד שלם ,ושני
חצאי ככר ,יש לו לחברם על ידי
קיסם (שאינו מוקצה) ,כדי שיראה
שהוא שלם ,וחזי לאצטרופי ללחם
משנה .ואם אין לו אלא פרוסות לחם,
יצרף שתי פרוסות במקום "לחם
משנה".

שיעורי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
ומרן רבינו יצחק יוסף שליט"א
ברצף 24 ,שעות ביממה!
079-916-5000

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

מפעל עולמי לשינון פסקיו של
מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זיע"א

בזכותו עומד עולם
סיפר הרה"ג ר' ש.ו .שליט"א שהיה לומד עם בחור אחד את אחד מספריו
הרבים של מרן זיע"א ,ספר טהרת הבית .והנה באחד הימים דיבר אותו
בחור שלא כהוגן על מרן זיע"א .לשמע דבריו הנלוזים גער בו אותו חכם,
וביקש ממנו שיצא מביתו ,כי אין ראוי לארח בביתו אדם שמתבטא כך
כנגד מרן זיע"א.
והנה למחרת היום בהיות הבחור הנזכר מהלך בצד הדרך ,פגעה בו מכונית
בעוצמה רבה ושברה לו את שתי גליו!…
כשנודע הדבר לאותו חכם ,פנה ובא לבקר את אותו בחור ואמר לו כי
נענש
משמים על שפצה את פיו כנגד פאר הדור והדרו ,מרן זיע"א ,ומכיון שכל
הדור עומד ונשען על מרן זיע"א ,על כן נענש מידה כנגד מידה ונשברו
רגליו אשר עליהם הגוף נשען ונסמך.
לשמע זאת נתחרט הבחור וקיבל על עצמו מכאן ואילך שלא לדבר על
שום צדיק ,ובפרט שלא כנגד גאון הדור – מרן זיע"א.
(משוש תבל).

לאחר  4שנים של לימוד יומי ,בו זכינו
לסיים את כל סדרת הספרים "חזון
עובדיה" ( 19כרכים) ,ו"הליכות עולם" (8
כרכים) ,אנו שמחים להודיע על פתיחת

המחזור השני
ותחילת לימוד סדרת "חזון עובדיה"
לפתיחת מוקד מבחנים באזורכם,
ותרומות להחזקת הלימוד*8759 :
להרשמה ליחידים 079-916-5000 :שלוחה 92
ניתן לקבל את לוח הלימוד במייל:
office@moreshet-maran.com

יו"ל ע"י להבין ולהשכיל – ארגון להפצת תורה (ע"ר) .רחוב הרב בלוי  14ק .קרקע ירושלים .לכל ענייני העלון *8759 :דוא"לoffice@moreshet-maran.com :
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