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 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 תשע"ז א אדריבס"ד, 

 /ע"ז728-2

 ...לכבוד

 שלום וברכה!

 לשאלתו אודות סדר לימוד ההלכה בישיבה קטנה מה הנכון ללמוד.

יון לדעת איך ללמוד דף  העצה היעוצה שבתחלה יש לקנות את דרכי ההבנה והע
גמ' בהבנה ובעיון נכון, וכאשר לומדים בישיבה מסכת מסויימת, יש ללמוד  
אותה בעיון ובהבנה, ולא יתפשט לעוד מסכתות אחרות, כי אין טעם ללמוד בלי  
הבנה נכונה, ואף בבין הסדרים ילמד אותה מסכת, וילמד את אותם פרקים שלא  

רותא וינסה להבין טוב, גפ"ת וראשונים על לומדים בסדרים. ובד"כ ילמד עם חב
 המסכת. ויקבע זמן קצר ביום ללמוד לבד, כדי להתרגל ללמוד גם לבד.

ולא עליו המלאכה לגמור לסיים את כל הש"ס כעת, אלא רק אחר שילמד דרכי  
וד דף גמרא בהבנה, רק אח"כ יתחיל ללמוד מסכת אחר מסכת  העיון וידע ללמ

כדי לסיים ש"ס. ואני מכיר כמה צעירים שהיתה להם שאיפה לסיים את הש"ס,  
וסיימו את הש"ס בגיל צעיר, אך הורגלו בכך בלימוד שטחי ובהבנה שטחית. 
וחבל. כי אין טעם ללמוד בלא הבנה ועיון נכון. ורק לאחר שיקנה דרכי העיון  

 שאף לסיים את הש"ס לאט לאט.י

נכון מאד לסכם את הדברים שלומד בכתב ולא בעל פה בלבד, מפני שבכתיבה  
 יש חשיבות מרובה להבנת הדברים כדבעי, וחשיבות לזכרון ולשינון.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 רבני הגדולונשיא בית הדין ה

 

 

 

 221 | גיליון מס' ה'תשע"ח אייר זכ

 

 הדרכה לסדר לימוד ההלכה בישיבה קטנה

(.גליון מד -קובץ בית יוסף )מתוך   

 

גליון כו(. –)מתוך קובץ בית יוסף  
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 בסייעתא דשמיא

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

 הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

 מצטרפים למנויים,
מחזקים את 

 המורשת!

 השיעור הגדול בתבל
 בשידור חי וחוזרמידי מוצ"ש 

 www.moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000 להאזנה:
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 יוצא לאור בס"ד ע"י

 מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור  

  המפעל   •   ה“זצוקללה עובדיה יוסף רבינו
ירחון   • "מרן בתורת היומי הלימוד" האדיר
ח להשאלת ספרי  “גמ  • “קובץ בית יוסף“תורני 

"ערוץ מרן"    • מרן והכנסתם לישיבות וכוללים
שיעורי תורה   •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -

  • ובאנגלית  בעברית גליונות שבועיים •וכנסים 
 סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם

 079-9459051שעות:  24לתרומות בכ. אשראי   

 הלימוד היומי בתורת מרן 
 

 משלחן הראשון לציון

 (.ו, לזכ) "וכשלו איש באחיו"

 לה"ה:הקשה מרן פוסק הדור זצוקל

ים  ם, ובתוכם אנו מתוודנו מתוודים עשרה וידוייהנה ביום הכיפורים א
ללנו  ואומרים: "על חטא שחטאנו לפניך בגילוי עריות", וכן אומרים "חי

ולכאורה יטען האדם שמועלם לא חטא  .שבתות ומועדי קדשך"
בדברים אלו, מדוע אני צריך להתוודות ולומר זאת? ומדוע תקנו חכמים  
נוסח זה עבור כל ישראל, והלא לא כולם נכשלים בזה? ועוד, שלכאורה  

 הרי זה כמוציא דבר שקר מפיו למי שלא נכשל כל ימיו בעבירות הללו?

והביאור בזה הוא, כי האמת היא שאין זה דבר שקר, משום שנאמר  
שכל   ,ן אחיוואיש בעו )סנהדרין כז:("וכשלו איש באחיו", ודרשו חז"ל 

ישראל ערבין זה לזה. והנה כידוע יש מצוה לאדם להוכיח את אותם בני  
אדם שנשמעים לדבריו, שנאמר: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא 

אפילו מאה פעמים! וכל מי   -הוכח  )ב"מ לא.( לעליו חטא", ופירשו חז"
ביתו,   שאפשר לו למחות בבני ביתו ולא מיחה בהם, הרי זה נתפס על

נתפס על כל   -נתפס על אנשי עירו, בכל העולם כולו  -באנשי עירו 
 העולם כולו.

ש לו מכרים או קרובי משפחה ושכנים  והרי כל אחד ואחד מאיתנו י
חנכים את ילדיהם שלא בתלמודי תורה, ושולחים אותם לבתי ספר  שמ

ים בדרך התורה והמצוות, והילדים שלומדים במקומות אלה,  כנשלא מח
פחה, ולא יקיימו גם  משת וטהרת מסתמא לא ישמרו שב -לכשיגדלו 

שאר מצוות שבתורה, ואילו הוא היה מנסה להשפיע על הורי ילדים אלו  
שיכניסו אותם לתלמוד תורה, יתכן שהיו נשמעים לו, אך הוא לא עשה  
כן מפני שמתבייש לדבר עמם על כך, ונמצא שגם הוא שותף בעקיפין 

 לעבירות אלו ח"ו, שהרי כל ישראל ערבין זה לזה.

ומשום כך תיקנו חכמים לומר נוסח של וידוי שכולל את כל העבירות,  
משום שאף אם האדם לא עשה אותם בעצמו ממש, מכל מקום הם  

 .(ויקרא-משוש תבל)                מחמת חביריו ומכריו שיכל להוכיח.זקפים לחובתו נ

 אמרותיו

 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

  

ויצא / 
  וישלח

תולדות   
 / ויצא

יא -ח
 וחזרות

 כ.-יט ו-ג י-ז יד-יא ג-טו. א ז-ד
 ב-א
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שנים של לימוד יומי, בו זכינו  4לאחר 
לסיים את כל סדרת הספרים "חזון 

 8), ו"הליכות עולם" כרכים( 19)עובדיה" 

 , אנו שמחים להודיע על פתיחתכרכים(

 המחזור השני
 ותחילת לימוד סדרת "חזון עובדיה"

מוקד מבחנים באזורכם,  תלפתיח
 *8759קת הלימוד: זותרומות להח

 92שלוחה  079-916-5000להרשמה ליחידים: 
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 מכירת בתי כנסת בחו"ל שנותרו ללא מתפללים 
 ב"ה, ירושלים. כט כסלו תשל"ד

 לכבוד
 עקב מירון י ד"ר

 משפט ארצות ערביועץ ל
 .ירושלים, משרד המשפטים

 א.נ.,

 אשר קבלת מכתבו מיום כ"ב כסלו תשל"ד.הנני מ
אלתו אודות בתי כנסת שנשארו בארצות ערב, ונתרוקנו ממתפלליהם, ובדבר ש

מחמת יציאת היהודים מאותן ארצות ועלו לא"י, האם מותר לוותר על נכסים 
 ע"י תביעת פיצויים תמורתם? אלה

 תכבד להשיב:הנני מ-
עת רבותינו גדולי הפוסקים מותר למכור את בתי הכנסת הללו, או לקבל פי דעל 

)ראה בשו"ת פיצויים תמורתם, ואין בזה כל חשש נדנוד איסור, לפי ההלכה. 
כרכים מותר למכרם. והובא המבי"ט ח"ג סימן קמג שאם אין מתפללים בבית הכנסת, אפילו של 

להלכה במגן אברהם סי' קנג ס"ק יב. וכן כתב הנודע ביהודה תנינא חלק אורח חיים סימן יז 
וסימן יט. וכן פסק הגאון ר' אליעזר די טולידו בשו"ת משנת ר' אליעזר ח"ב סימן ב. ועוד 

 פוסקים(.

שיש צורך בנות בדמיהם בתי כנסת אחרים בארץ ישראל במקומות ומצוה ל
 )כמו שכתב הגאון ר' יהודה עייאש בשו"ת בני יהודה סימן יב.(.בבתי כנסת להתפלל בהם 

 בכבוד רב,

 עובדיה יוסף 
 ראשון לציון הרב הראשי לישראל

  maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  קרקע .ק 14רחוב הרב בלוי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל 
 82שלוחה  079-916-5000 :לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ. 569סניף  208346 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי:

 

 מתוך גליונות 
 יוסף""קובץ בית 

 (שבת ב)מתוך חזו"ע  תפלת שחרית של שבת
 

 

 פסקיו

 
 

 ממרן כתבי יד

מי שנתאחר בשחרית שבת לבא  .א
לבית הכנסת, ובכדי להתפלל בצבור, 

יו לדלג או פסוקי דזמרה או נשמת על
כל חי, עדיף לדלג נשמת כל חי, 

שתדיר   ,שאינו אלא מנהג. ועוד
תדיר קודם, ופסוקי  - ושאינו תדיר

דזמרה תדירים יותר. ומיהו  
המזמורים שמוסיפים בשבת, שהם  
לפני "ברוך שאמר", נשמת כל חי 
עדיף מהם, ויאמר נשמת כל חי, וידלג  

פן ישלים  אותם המזמורים. ובכל או
המזמורים שהחסיר לאומרם אחר  

 .התפלה

לפני נשמת כל חי או בתוכו, אין  ב.
ראוי להפסיק בפיוטים. וכן המנהג  

 .פשוט בירושלים, ואין לשנות

גם הנשים רשאות להתפלל תפלת  ג.
המוספין בשבת. וממילא אם  
מתפללות לא חלה עליהן חובת 

 .קידוש אלא עד אחר תפלת מוסף

עודת שחרית בשבת, צריך אחר ס ד.
ללכת לבית המדרש ללמוד תורה או  
לשמוע דברי תורה בהלכה ובאגדה  

 .מפי תלמיד חכם

תלמידי חכמים שבדור בכל אתר   ה.
ואתר "שמקהילים קהלות" בשבתות 

)וכן בשעות הערב בימי וימים טובים, 

, לדרוש להם בהלכה ובאגדה, החול(
ובפרט בהלכות שבת, ובשאר דיני 

והיתר, להורות לעם ישראל  איסור
את הדרך אשר ילכו בה והמעשה  
אשר יעשון, ולחנך את בניהם בתורה, 
ואת בנותיהם בצניעות דקדושה על 
פי התורה, אשריהם ואשרי חלקם  
שמזכים את הרבים, וזכות הרבים  
תלוי בהם, ישלם ה' פעלם ותהי 
משכורתם שלמה מעם ה'. ויש לחכם  
הדרשן לומר גם דברי אגדה  

ושכים את הלב, וימתיק דבריו  המ
במעשיות ומשלים, כדי שיהיו דבריו  

)בשיר אמרו וערבים לאוזן שומעיהם, 

, נופת השירים רבה פרשה ד אות יא(
תטופנה שפתותיך כלה, אמר רבי 
יוסי כל האומר דברי תורה ברבים, 
ואינם ערבים לאוזן שומעיהם כדבש, 

 .נוח לו שלא אמרם

 ערוץ מרן
 זלה"העובדיה יוסף שיעורי מרן רבינו 

 שליט"א יצחק יוסףומרן רבינו 

 שעות ביממה! 24ברצף, 

079-916-5000 
www.moreshet-maran.com  

 "וכי בשביל ממון ירדתי למצרים?!"

 ל מרן זיע"א, רבי דוד טולידאנו שליט"א:שסיפר נכדו 

מרן זיע"א, שהיה מתבטא בצער על שאנשים -כמה פעמים שמעתי את סבא
מסוימים מפורסמים שהוא כביכול ירד למצרים לכהן שם כאב בית דין בגיל 

 …צעיר מאד משום שהיה זקוק לפרנסה
 והיה מסיים בכאב ואומר: 

רץ ישראל הקדושה? וכי בשביל ממון ון הייתי עוזב את אמ"וכי בשביל פרנסה ומ
מורי ורבי הגאון רבי  הייתי נוטש את גדולי הדור שחיו אז בארץ ישראל, ובראשם

שגרמו לי לרדת מצריימה, באותם  עזרא עטייה זצ"ל? המחסור והעוני לא הם
הסיבה שירדתי למצרים … ימים היינו מוכנים לעסוק בתורה ולאכול לחם יבש

י גדולי הדור, ובראשם מורי ורבי הגאון רבי עזרא עטייה היא לקיים מצוות רבות
זצ"ל שהם חייבו והכריחו אותי לעשות צעד זה, לזכות את הרבים ולהורות להם 
את הדרך אשר ילכו בה בגלות מצרים, וקיימתי בנפשי את מאמר הפסוק: לא 

 …".תסור מכל אשר יורוך!
 )משוש תבל(.

 

 פסקיו של   שינוןמפעל עולמי ל

 זיע"א עובדיה יוסףמרן פוסק הדור רבינו 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

tel:office@moreshet-maran.com
https://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%95%d7%9b%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%91%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%9e%d7%95%d7%9f-%d7%99%d7%a8%d7%93%d7%aa%d7%99-%d7%9c%d7%9e%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d/

