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 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 טז אדר תשע"זבס"ד, 

 /ע"ז737-2

 לכבוד

 נר"ו פנחס בן שמעוןהמחנך הדגול כש"ת הרב 

 אשדוד

 שלום רב,

ברכות השחר בת"ת, ומברכים גם ברכת   מה שנהגו תלמידי הת"ת לברךלשאלתו 
 .הברכות, האם נכון לעשות כןענט"י וברכת אשר יצר בת"ת עם שאר 

שהנוטל ידיו   ,ט()סי' ד סעיף יהבוקר  מבואר בספר ילקוט יוסף דיני השכמתהנה 
שחרית צריך לברך על נט"י קודם הניגוב כדי שהברכה תהיה עובר לעשייתן, וכדין  
נט"י שלפני הסעודה וכן דעת רבינו האר"י ז"ל, אולם אם אינו יכול לברך על נט"י  
בבית מפני שאינו נקי יברך לאחר הניגוב ויש להסמיך את הברכה לניגוב עד כמה  

נט"י בבהכ"נ עם שאר ברכות השחר ויש להם על מה  שאפשר, ויש נוהגים לברך על 
 וראה בהערה נימוקי ההלכה.שיסמוכו, אך לכתחלה יש לנהוג כנזכר, 

העושה צרכיו ושכח לברך מיד ברכת   ד( )בסי' ו סעיףברכת אשר יצר מבואר שם ולענין 
אם לאו  יברך אשר יצר, ו )דהיינו שבעים ושתים דקות(אשר יצר אם נזכר תוך שיעור פרסה 

  לא יברך, והשומע ברכת אשר יצר מחבירו המברך לאחר שיעור פרסה לא יענה
 אחריו אמן, מחשש לאמן יתומה.

שמתחילים לברך פעמים שעוברים  כן אם התלמידים המגיעים לת"ת ועד ועל 
שבעים ושתים דקות, יש לחנכם שיברכו בבית ברכת אשר יצר שלא יהיו ברכותיהם  
חשש לברכה לבטלה, וגם ברכת על נט"י יש לחנכם שיברכו לכתחלה לפני הניגוב  

 הספרדים, ובת"ת יברכו שאר ברכות השחר.כמנהג 

 בברכת התורה,

 צחק יוסףי
 הראשי לישראלהראשון לציון הרב 

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

  " ו"אשר יצר" בכיתה,ילת ידיםאמירת ברכות "על נט

 לתלמידים בתלמוד תורה
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 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

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

 בסייעתא דשמיא

 בהעלותךפרשת 

 

 הלימוד היומי בתורת מרן 
 

 וקריאת התורה הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה

 משלחן הראשון לציון

 חוברת לימוד יומי לנשים ובנות
 שליט"א יצחק יוסףרבינו  הראש"למרן מ

-מתאים למזכרות בת

מצוה, אירועים, חלוקה  
 לזיכוי הרבים וכדו'.

יא,  ) "ויצא משה וידבר אל העם את דברי ה'"
   (.כד

, עמוד  )חזו"ע ד' תעניותכתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה 
 תפב ד"ה בגמרא(.

אמרו, כל המלמד תורה בעולם הזה,  )סנהדרין צב.( בגמרא 
זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר: "ומרוה גם הוא יורה",  

 ולכאורה מה החידוש שיהיה מלמד גם בעולם הבא?

והשיב: הנה כשהצדיק מן הדורות האחרונים נפטר,  
, ובמתיבתא  ונשמתו הולכת לגנזי מרומים בעולם הנשמות

ם כל התנאים הקדושים  דרקיעא, אשר שם נמצאי
והאמוראים קדושי עליון הנפלאים בתורתם, והגאונים  

לבם של  )עירובין נג.( והפוסקים הראשונים, והרי אמרו 
ראשונים, רבי עקיבא וחביריו כפתחו של אולם, ושל  

רבי חיים ורב אושעיא כפתחו של היכל, אמר   –אחרונים 
  –כמלוא מחט סידקית, ואמר רב אשי, אנן  –רבי יוחנן, ואנו 

)כשם שהאצבע נוחה להכנס בפי רא לשכחה כי אצבעתא בבי

אם כן מי יוכל להשמיע   ים לשכוח. רש"י שם(.רהבור, כך אנו מהי
 דברותיו במקום גדלותם של הראשונים האלה.  

ל,  אולם הצדיק שטרח כל ימיו ללמד תורה לעם ישרא
להגדיל תורה ולהאדירה, בבואו לישיבה של מעלה, הקב"ה  
בכבודו ובעצמו מלמדו תורה, ומרחיב דעתו בחכמה, עד  

 ראוי גם שם ללמד תורה. שיהיה

נמצא שהרבותא הגדולה היא ללמד תורה בשמי  
, שאף במרום  מרומים, והנה שכרו אתו ופעולתו לפניו

שנמצאים גדולי עולם הענקים בתורה, אעפ"כ גם הוא  
       יורה.

 (.סה במדבר, עמוד-תבל)משוש  
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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   

 אמרותיו

 שישי שבת
חמי
 שי

 ראשון שני שלישי רביעי

 
  

 שבת ב חזו"ע
 קידוש 

מבחן חזון 
עובדיה 
 שבת א

 

ברכת 
מעין 
 שבע

 י-ז יב-יא ד-א ח-ה יב-ט טז-יג

 
 *8759לפרטים: 

 

tel:office@moreshet-maran.com
http://www.moreshet-maran.com/
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מאמצים להפסקת המכתב חיזוק לממשלת ישראל על  
 טיסות "אל על" בשבתות 

 ב"ה, ירושלים   

 לממשלת ישראל

ראשית לישראל בישיבתה היום יב אייר תשמ"ב מביעה הרבנות המועצת 
בזה את הערכתה וברכתה לממשלת ישראל ולעומד בראשה כבוד ראש 

והאמיצה להגן הממשלה מר מנחם בגין ירום הודו, על עמידתה האיתנה 
על קדושת השבת ומועדי ישראל, שבאה לידי ביטוי עם קבלת ההחלטה 

 להפסקת טיסות "אל על" בשבתות ובימים טובים.

 יישר כחם ותחזקנה ידיהם על הגנת קדשי ישראל.

בכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו להגדיל תורה ולהאדירה, ויהי רצון שיהי 
 ם יכונן סלה.נועם ה' עליהם ומעשה ידיה

 בכבוד רב
 עובדיה יוסף 
 נשיא מועצת הרבנות הראשית 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 
 פסקיו ממרן כתבי יד "קובץ בית יוסף"

 (שבת ב)מתוך חזו"ע  מהלכות קריאת התורה
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 82שלוחה  079-916-5000 :לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ. 569סניף  208346 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי:

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 

 ערוץ מרן

079-916-5000 
 

ורים שיד
 חיים

ממוסאיוף 
 תפריט שלוחות ועוד

7 6 3 2 1 

השידור 
 החי

שיעורי 
מרן לפי 

 סדר הש"ע

מרן 
הראש"ל 
 שליט"א

הרצאות 
מרבנים 
 בחירים

המנהג שנוהגים להעלות לתורה   .א
עולים נוספים, כשיש שמחה בבית 
הכנסת בשבת, וכל עולה חוזר וקורא 
מה שקראו כבר, יסודתו בהררי 
קודש, שכן דעת כמה פוסקים להקל, 

ון. וכן פסק ובראשם רבינו האי גא
מרן השלחן ערוך. ומכל מקום נכון 
שהשליח צבור הקורא בתורה, יקיים  
בעצמו החכם עיניו בראשו, ויקרא 
לכל אחד משבעת העולים לחובת 
היום, שלשה פסוקים, או יותר מעט, 
להתחיל ולסיים בכי טוב, כדי שיוכל 
לקרוא קריאה חדשה לכל עולה נוסף. 

ם  ואם בכל זאת מחמת ריבוי העולי
נדחק לחזור על אותם פסוקים, רשאי 
לעשות כן, ואין בזה חשש איסור  
ברכה שאינה צריכה. שבמקום מנהג  

 .אין לומר ספק ברכות להקל

בשני ובחמישי אין מוסיפים בשום   .ב
ענין על שלשת העולים, ואפילו אם  
יש בבית הכנסת שני חתנים  
ישראלים, וכל שכן שני בעלי ברית, 

 .צוהאו שני חתני בר מ

יכול הגבאי או החזן לבקש בדרך  .ג
כבוד מן הכהן למחול על כבודו שלא 
לעלות ראשון, ויעלה ישראל במקום  
כהן, כדי שיוכלו שני החתנים לעלות 

לתורה. וכן הדין כשיש שני בעלי 
ברית, או שני חתני בר מצוה. וטוב 
שהכהן יצא החוצה בתחלת הקריאה, 

מוד  וכמובן על השליח צבור לומר "יע
 .ישראל במקום כהן"

הכל עולים למנין שבעה, בקריאת  .ד
התורה, ואפילו קטן, ואפילו אשה, 
אבל אמרו חכמים שאשה לא תקרא 
בצבור, מפני כבוד הצבור. ועבריין 
שעובר במזיד על איסור לא תעשה, 
אף על פי שהוא פסול לעדות, מותר  
להעלותו לתורה. ולכן אף מי שמגלח  

מותר להעלותו   זקנו בתער במזיד,
לספר תורה, שאף על פי שחטא 

. ומן הדין )סנהדרין מד.(ישראל הוא 
הוא עולה למנין שבעה. אולם אם  

 אפשר יש להעלותו עם הנוספים.  

מחלל שבת בפרהסיא דינו   ה.
כעכו"ם, ויש להשתדל כל מה  
שאפשר שלא להעלותו לספר תורה. 
ואם חוששים ממחלוקת רשאים  

הקריאה  להעלותו לספר תורה. ו
שקרא השליח צבור בעליית אותו  
מחלל שבת, יוצאים בה ידי חובתם. 
ויש להוסיף עולים כשרים למנין 

 .שבעה עולים

 

 

 התורה כוללת את כל הטובות שבעולם

 עדותו של יהודי אופטיקאי, המתגורר בעיר אלעד:

פעם הלכתי אל מרן כדי לשאול אותו שאלה אישית. חשבתי מראש "מה  
. הבנתי שזהו הדבר  אוכל להביא כתשורה לגדול הדור?", הבאתי איתי ספרים

 היחיד שאולי ישמח אותו.

שוחחתי עם הרב, שאלתי את שאלתי ונענתי בדעת תורה מהאורים ותומים  
 של דורנו, באהבה וחיבה.

בתוך זמן קצר ביותר הספיק הרב להבין את מלוא היקף העניין ולהעניק לי  
 הכרעה ועצה שסייעו הלאה בהמשך דרכי בחיים.

אחד   –י לו את הספרים שנתחברו על ידי מורי ורבי בסיום שיחתי עם הרב הגשת
 מתלמידי החכמים בני דורנו.

היה זה רגע שאותו לא אשכח כל ימי חיי: לפתע פתאום אורו עיניו של מרן, הוא  
נטל את הספרים בלהיטות, פתח, עלעל, עיין מעט בכמה מקומות בספר כאשר  
החיוך לא מש מפניו כל אותה העת. נראה היה כמי שזכה זה עתה באוצר יקר  

 ודה לי בכנות.לבסוף הרים מרן את עיניו, הביט בי בעיניו הטובות וה ערך.

 ניכר היה שכיוונתי להביא עימי את המתנה הטובה ביותר!

 )שר התורה(.                    
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