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 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 טז אדר תשע"זבס"ד, 

 /ע"ז733-2

 לכבוד

 היקר והנעלה,  

 נ"י, אושרי רביבכש"ת ה"ה 

 שלום רב,

 .מחלל שבת בפרהסיאאם יכול לצרף לזימון מי שהוא לשאלתו 

שאין לצרף מחלל שבת  (קצט סעיף א )סי'סף הלכות ברכות בספר ילקוט יומבואר 
 .והן בזימון בעשרהלזימון אפי' בזמן הזה הן לזימון בשלושה 

, והאב אינו שומר תורה  חדשלחן אלגבי בנים האוכלים עם אביהם על ואמנם 
)פרק  ומצוות ומחלל שבת בפרהסיא, מבואר בספר ילקוט יוסף הלכות כיבוד אב ואם 

, שי"א שאין לצרף מחלל שבת, ויש חולקים ואומרים בזמן הזה אפשר  (הלכה ז ז
לצרפו לזימון של שלושה, והסומך על דבריהם במקום מחלוקת יש על מה לסמוך,  

שתמט מזה, וכגון שיאמר ששכח לעשות זימון וכיוצא, ויעשה אך לכתחלה ראוי לה
 .שהארכנו בזהבחכמה שלא לפגוע באביו, וע' בהערה שם מה 

שבת כשאין שלושה או עשרה בלעדיו,  על כן ראוי להשתמט מלזמן עם מחלל אשר 
אך אם יש חשש למחלוקת, ושמא אף להרחקתו של אביו מתורה ומצוות יכול  

 להתחמק באיזה אופן שלא ירגיש עדיף טפי.לסמוך על המקילין בזה, אך אם אפשר 

 בברכת התורה,

 צחק יוסףי

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 צירוף מחלל שבת בפרהסיא לזימון

 gmail.com@9929972: לקבלת הלימוד מידי יום למייל
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 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

 079-916-5000 להצטרפות:  חזון עובדיה שבת ח"אהלימוד הוא בספר 
 92שלוחה 

8759* 

 בסייעתא דשמיא

 מצטרפים למנויים,
מחזקים את 

 המורשת!

 

 נשאפרשת 

 

8759* 

 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   

 שאלות בהלכה?
"קו שעות ע"י רבני  24מענה רבני 

 בערוץ מרן: ההלכה הספרדי"

079-916-5000 
 75שלוחה 

 

 הלימוד היומי בתורת מרן 
 

 הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

 משלחן הראשון לציון

דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו  "
 (.ו, כג) "את בני ישראל אמור להם

יחוה דעת, ח"ד סימן ) מרן פוסק הדור זצוקללה"ה כתב

 :(י עמוד מט

נשא פרשה יא  אמרו חז"ל במדרש )במדבר רבה, 
מלמד   -סימן ד(: "כה תברכו את בני ישראל אמור להם" 

 שהחזן אומר להם כל דיבור ודיבור...

דבר, כי החזן הוא בבחינת סרסור המושך  וטעמו של 
שפע צינור ממקור הברכות העליונות, שיחול על ראש  
הכהן תחלה, כדי שיהיה בבחינת כלי מלא ברכת ה',  
ולאחר מכן כשהכהן מברך את ישראל, הרי הוא כמוריק 

 מכלי מלא אל כלי ריקן.

ואלמלא היה החזן מקרא את הכהן תחלה, לא היה 
הכהן מתברך, ולא היה לו מה להריק ברכה על ישראל...  

אלו   -" : "ואברכה מברכיך"ל )חולין מט:(וזהו שאמרו חז
כהנים שמברכים את ישראל, שהקדים להם ברכתו, 

שרק לאחר  -קללך אאור" פני שיברכו בפועל, "ומל
 יקולל )בשם רבינו בחיי(. -שיקלל 

ודבריהם דברי אלקים חיים, כולם נחוכים למבין  
 וישרים למוצאי דעת.

  ולפי הטעם הנ"ל, יש ללמוד נשכון יותר שיהיה החזן
מקרא את הכהנים גם תיבת "יברכך", כדי שתחול  

 עליהם ברכת ה' טרם יברכו את ישראל...

ן הנהגתי בסיעתא דשמיא בבת הכנסת "אהל וכ
 אביב יע"א בהסכמת הקהל.-מועד" בעיק תל

 .(במדבר-משוש תבל)               

 אמרותיו

 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 

תפלת ערבית 
/  של שבת

ברכת מעין 
 שבע

   

שנים מקרא ואחד 
/ תפלת  תרגום

 ערבית של שבת

 

 יג-י ג-יד/ א ז-ד יא-ח טז-בי ב-א .יח-יז ו-ג

 

http://www.moreshet-maran.com/
tel:office@moreshet-maran.com
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הממשלה על המאמצים להפסקת מכתב חיזוק לראש  
 טיסות "אל על" בשבתות וימים טובים

 ב"ה, ירושלים
 והב התורה ולומדיה עמו עוז ותושיהלכבוד א

 ראש ממשלת ישראל -הי"ו  נחם בגיןממר 
 ירושלים.
 הברכה וישע רב,השלום ו

יגל כבודי בשמעי על מאמציו להפסקת טיסות "אל על" לבי ושמח 
בשבתות וימים טובים. תחזקנה ידיו, ויישר כוחו וחילו על אומץ לבו 
ועוז רוחו להגן על קדשי ישראל. שמו יהיה חרות בהיסטוריה של עמנו 
כגבור העומד בפרץ המגן על  קדושת  השבת,  והמכבד  את מסורת 

 ישראל סבא להלכה ולמעשה.
ו בריאות איתנה ונהורא זרו ומגנו, וישלח לו ממרום קדשיהיה עהשי"ת 

 מעליא, לאורך ימים ושנות חיים, ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, אמן.
 ידידו עוז בכל הדרת הכבוד והיקר, ובברכת התורה
 עובדיה יוסף 
 ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

 ערוץ מרן
 זלה"העובדיה יוסף שיעורי מרן רבינו 

 שליט"א יצחק יוסףומרן רבינו 

 שעות ביממה! 24ברצף, 

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

 מתוך גליונות 
 ממרן כתבי יד "קובץ בית יוסף"

  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:

 
 

 :לכתובתלקבלת לוח השיעורים המלא, שלחו מייל 
office@moreshet-maran.com 

 פסקיו

 (שבת ב)מתוך חזו"ע  ומהלכות קריאת התורה בתלמוד תורה בש
תלמיד חכם הדורש ברבים הלכות  .א 

ורה, עליו להתכונן תחלה  ודיני הת
וללמוד את הדברים שעתיד  
להשמיעם, וילמדם בעומק העיון, 
במקורות ההלכה בטור ובבית יוסף, 
ובראשונים ובאחרונים, שיהיו דבריו  
מיוסדים על אדני פז, ולא יסמוך על 
ספרי הקיצורים, אלא יטה שכמו  
לסבול ללמוד בעיון היטב, וללמד  

ת תורה שיש לה בית אב, ממקורו
נאמנים, ויסדר הדברים בפיו ובלבו, 
באופן שיהיו שגורים בפיו בטוב טעם  
ודעת, ויסבירם לצאן מרעיתו, הקהל 
שרוצה ללמוד על מנת "לעשות", כי 
לא עיקר המדרש, אלא המעשה. 
ותבלין לדבריו ישלב עמהם דברי 
אגדה ותוכחות מוסר, אשרי איש  

 .ויעשה זאת וזכות הרבים תלוי ב

כם הלומד לעצמו אם  תלמיד ח .ב
רוצה ללמוד בשבת בעומק העיון 
בבירור הסוגיא, שפיר דמי, אבל יותר  
טוב שילמוד התלמוד כפשוטו  

 .ובהלכה ובמדרש ובאגדה

תלמיד חכם שחשקה נפשו בתורה,  .ג
ומנדד שינה מעיניו בליל שבת, 
ומרגיש צער בנידוד השינה, אל יעשה  

, "שינה בשבת תענוג"כן, וכבר אמרו 
אם מחמת רוב חשקו בתורה אינו  ורק 

מרגיש שום צער, רשאי לנדד שינה  
מעיניו, וכמו שנוהגים בליל חג  
השבועות שנשארים ערים כל הלילה  

 .ללמוד הלימוד תיקון ליל שבועות

מותר למכור בשבת ויום טוב בבית  ד.
הכנסת על ידי הכרזה את עליית 

ם  העולים לספר תורה, כגון משלי
ומפטיר, וכן פתיחת ההיכל והגבהת 
והקמת הספר תורה, באופן שהכסף 
יהיה להחזקת בית הכנסת. וכן מותר  
לנדור ולתרום למוסדות תורה וחסד, 
מפני שהכל צורך מצוה הם, ואין בהם  
איסור משום מקח וממכר בשבת ויום  

 .טוב

אחר תפלת שחרית של שבת  .ה
מוציאים ספר תורה וקוראים בו  

ולים, וקריאה זו חובה על שבעה ע
 .הצבור מדברי סופרים

 
 

 

 האם אתם רוצים להביא את הגאולה?

אשר התעוררה מחלוקת בין שתי משפחות פשע מפורסמות, קרא מרן כ
 זיע"א אליהם שיבואו לפניו. 
זיע"א בשבט לשונו בדברי מוסר רבינו הגדול משבאו, הוכיח אותם מרן 

 וכיבושין, ובין דבריו הוכיחם וטען כנגדם: 
"איך זה שאנשים מבני ספרד רוצחים זה את זה?! הלא ימים אלו הם ימים 

וכידוע עבירות שבבין אדם לחבירו אין יום  של ערב יום הכיפורים,
הכיפורים מכפר, עד שירצה את חבירו, ִאמרו לי אתם: הרי אנו מבקשים 
שה' יסלח לנו ויכפר על כל עוונותינו. האם אתם רוצים להביא את 

 הגאולה?".

 שני הצדדים ענו אמן על דברי מרן זיע"א.
ט יד לשלום אלו אז ציווה עליהם מרן זיע"א "לנקות את הלב" ולהושי

 לאלו, והוסף ואמר להם: 
"דעו לכם כי הרבה שנים לא היו בעם ישראל רוצחים, אנא מכם שבו 

 ותלמדו תורה ותהיו אנשים טובים, וה' יתברך יעזור לכם!".
 )משוש תבל(.

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 ערוץ מרן
רב הושלם בסיעתא דשמיא סדר שיעוריו לאחר עמל 

זצוקללה"ה על סדר השלחן ערוך של מרן רבינו הגדול 
 ., המחולקים לפי נושאים בסדר מופתיחלק אורח חיים

, שלוחות 163  :1מרן 
 שיעורים 552

 ובכל זמן: מקוםלהאזנה בכל 

079-916-5000 
  2שלוחה 
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