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מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור
רבינו עובדיה יוסף זצוקללה“ה • המפעל
האדיר "הלימוד היומי בתורת מרן" • ירחון
תורני “קובץ בית יוסף“ • גמ“ח להשאלת ספרי
מרן והכנסתם לישיבות וכוללים • "ערוץ מרן"
 שידורי תורה ויהדות  24שעות • שיעורי תורהוכנסים • גליונות שבועיים בעברית ובאנגלית •
סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם
לתרומות בכ .אשראי  24שעות079-9459051 :

*8759

פרשת קורח

ג תמוז ה'תשע"ח | גיליון מס' 226

הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

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

משלחן הראשון לציון

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

שימוש בברז אחד לכיור כפול
בס"ד ,יא אדר תשע"ז
/725-2ע"ז

לכבוד
היקר והנעלה ,כש"ת ה"ה גלעד קופמן הי"ו,
שלום רב,
לשאלתו אם מותר להשתמש בברז אחד בכיור המתקרא כיור כפול ,צד
א' לבשר וצד א' לחלב.
אין שום חשש להשתמש בברז אחד לב' הכיורים ,ואף שהמנהג כיום
בבתים רבים לעשות במטבח ב' כיורים ,מ"מ אם מתארח באיזה דירה
שאין בה ב' כיורים ,או מי ששכר דירה ואין שם ב' כיורים נפרדים מותר
להדיח כלי בשר בכיור אפי' במים רותחין ,ואח"כ להדיח באותו כיור
כלי חלב ולהדיחן ברותחין ,ובפרט כשמשתמשים במי סבון (אמה)
וכדומה ,כמבואר בספר ילקוט יוסף איסור והיתר (סי' פ"ט סעיף פ') ,וע"ש
בהערה כל נימוקי התשובה ,וכשיש כיור כפול ורק הברז משותף ,אין
שום חשש בזה ומותר לכתחלה.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

אמרותיו

"ויקח קרח" (טז ,א).
אומר רש"י (בפסוק ז)" :וקורח שפיקח היה ,מה ראה
לשטות זאת? עינו הטעתו ,ראה שלשלת גדולה יוצאת
ממנו ,שמואל ששקלול כנגד משה ואהרון."...

הקשה מרן פוסק הדור זצוקללה"ה:
מדוע אמרו חכמים לגבי קורח "עינו הטעתו" ,ולמה לא
אמרו "שכלהו הטעהו"?
אלא קיימא לן (יומא כב) שאין מעמידין פרנס על הצבור,
אלא א"כ יש אחריו קופה של שרצים ,דהיינו שאין לו
ייחוס טוב ,כדי שאם יתגאה וישתרר על הצבור ,אומרים
לו חזור לאחריך!
והנה משה רבינו היה בנו של עמרם ,וכידוע שעמרם נשא
את יוכבד דודתו לאשה ,והיה זה קודם מתן תורה ,ולכן
בניהם מותרים לבא בקהל ,כי לאחר מתן תורה נאסר
האדם לשאת את דודתו ,והעושה כן – הרי בניו ממזרים,
ומשום כך נחשב הדבר למשה רבינו כביכול כקופת
שרצים.
ולכאורה קורח עצמו איך רצה להתמנות כנשיא על
שבטו ,והלא לא הייתה מאחריו שום קופת שרצים?
אלא שראה קורח ששמואל הנביא יוצא מזרעו ,ומתמנה
לשופט ומנהיג על ישראל ,ואע"פ שלא הייתה מאחריו
קופת שרצים ,ומשום כך רצה גם קורח להתמנות נשיא
לבני שבטו למרות שלא הייתה קופת השרצים מאחריו...
ועל זה אמרו חכמים "עינו הטעתו" ,כי טעה קורח במה
שראה ,כי לא הבין שהוא עצמו נחשב קופת שרצים של
שמואל הנביא!
(משוש תבל).

הלימוד היומי בתורת מרן

חוברת לימוד יומי לנשים ובנות

הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ב  להצטרפות079-916-5000 :

ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א
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מצוה ,אירועים ,חלוקה
לזיכוי הרבים וכדו'.

לפרטים*8759 :

כתבי יד ממרן

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

מהלכות קריאת והעלייה התורה (מתוך חזו"ע שבת ב)

מכתב הערכה לשר הביטחון על עמידתו האיתנה בענין
גיוס בחורי הישיבות

א .אסור לאחוז בידו בספר תורה,
בגוף הקלף או הגויל ,בלי מטפחת ,בין
כשהוא גולל את ספר התורה בשעת
קריאת התורה בצבור ,בין כשגולל
את ספר התורה בינו לבין עצמו,
כשקורא בו למצות שנים מקרא
ואחד תרגום ,או לקראת קריאתו
בצבור .והחמירו רבותינו מאד בזה,
עד שאמרו כל האוחז ס"ת ערום (בלי
מטפחת) ,נקבר ערום ,בלי אותה מצוה
שעשה בעת אחיזתו ,אם זו קריאה או
גלילה ,לכן צריך להזהר מאד בזה.
ב .יש נוהגים שהעולה לתורה ,בסיום
קריאתו ,קודם ברכה אחרונה ,אומר
"אמת תורתינו הקדושה" ,ויש
שאמרו שהוא הפסק ,וראוי לגעור
במי שאומר כן .אולם להלכה העיקר
הוא שאין בזה שום איסור של הפסק,
ומן הדין מותר לומר כן ,אולם דרך
עצה טובה יש להסביר לנוהגים כן,
שטוב להמנע מזה ,שהשבח הזה כלול
בברכה אחרונה" ,אשר נתן לנו תורתו
תורת אמת" ,ואין צריך להוסיף שבח.
ג .סדר הקוראים בספר תורה ,כהן לוי
וישראל ,ואם אין כהן בבית הכנסת
עולה ישראל במקום כהן.
ד .אם לא היה כהן בבית הכנסת ואחר

ב"ה ,ירושלים כח בחשון תשל"ה

לכבוד מר שמעון פרס  -שר הבטחון
הקריה תל-אביב.
מר פרס היקר,
שמעתי בסיפוק רב על עמידתו האיתנה של כב' בישיבת הממשלה השבוע
בענין גיוס בני הישיבות.
אין ספק שלימוד התורה בישיבות הגדולות הוא ענין קדוש ובעל חשיבות
עליונה לעצם קיומו וייחודו של עם ישראל .וכמאמר חז"ל (בבא בתרא ח ).אני
חומה ,זו תורה ,ושדי כמגדלות ,אלו תלמידי חכמים.
מעודדת מאוד העובדה שיש לנו בין ראשי ומנהיגי מדינת ישראל כאלה הרואים
בחשיבות הענין מתוך ראיה היסטורית מקיפה.
לא באתי במספר שורות אלו אלא להביע את הערכתי האישית אל כב' להודות
לו מקרב לב ,ולברכו בעבודתו ובתפקידיו הקשים ,בפרט בימים אלו ,בברכת
חזק ואמץ ויהי השם עמך .ויהי רצון שיזכה לאריכות ימים ושנים ועושר ואושר
וכבוד וכל טוב ,כאמור( :משלי ג טז) :אורך ימים בימינה בשמאלה עושר
וכבוד.
בכבוד רב ,ובידידות נאמנה,
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

ערוץ מרן

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

שעלה ישראל והתחיל לברך ברכת
התורה ,נכנס כהן לבית הכנסת ,אינו
פוסק ,אלא ימשיך הש"צ לקרוא
לישראל .אבל אם לא הספיק
הישראל לומר אלא "ברכו את ה'
המבורך" בלבד ,פוסק ,ועולה הכהן,
והישראל ישאר עומד בתיבה עד
שיקראו הכהן והלוי ,ואז יקרא בתורה
שלישי( .מרן בש"ע סי' קלה ס"ו).
ה .אם טעו וחשבו שאין שם כהן,
ועלה הישראל במקום כהן ,ואחר
שסיים לברך הרגישו בדבר ,מ"מ
בדיעבד עולה הישראל למנין שבעה.
ו .כהן שנמצא בבית הכנסת ביום
שיש בו קריאת ס"ת ,והוא יודע
בבירור שאין שם לוי ,אעפ"כ יכול
לעלות לס"ת בתורת כהן ,ויעלה
ויברך גם במקום לוי ,כדת ,ואין לו
להמנע מלעלות לס"ת כדי שלא
יצטרך לברך ד' ברכות לשתי העליות,
שאין בזה חשש משום ברכה שאינה
צריכה ,שכן תיקנו חכמים.
ז .כהן שעולה רביעי או שאר עליות,
אומרים "אע"פ שהוא כהן יעמוד
בכבוד" .וכן לוי שעולה רביעי או שאר
עליות שלאח"מ ,אומר השליח צבור
"ואע"פ שהוא לוי יעמוד בכבוד".

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
ומשפחתו כי אחת מבנותיו לקתה במחלה הנוראה...
של מרן רבינו זצוקללה"ה
משנודע הדבר ,אמרו לו ידידיו כי כנראה חולי זה בא להם כעונש על אשר שלח ידו
כנגד משיח ה' – מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה.
בצר לו ,עלה האיש למעונו של מרן זיע"א ופרץ בבכי קורע לב ,ומרן ברוב
אל תגעו במשיחי!
מעשה ברב אחד שיצא בריש גלי כנגד מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה ,והיה מצער ענוותנותו קיבל את האיש וקירב אותו אליו למרות עגמת הנפש המרובה שעשה
את מרן בכל דרך ,וכתוצאה ממעשיו נגרם למרן צער ועוגמת נפש מרובים ,לו .ונפל האיש לרגלי מרן זיע"א וביקש את סליחתו .לשמע חרטתו של האיש,
ונוסף על זה גם גרם איש זה במעשיו חילול שם שמים גדול.
סלח לו מרן בלב שלם ,ואף ברך אותו בברכות רבות .והנה כעבור ימים אחדים
מרוב צערו על חילול ה' שנגרם מאותו האיש ,התבטא מרן זיע"א ואמר כי עברה בתו סדרת בדיקות מקיפה ,וראה איזה פלא – המחלה נעלמה כלעומת
שבאה...
חושש הוא שמא לא תמוש רעה מתוך ביתו של אותו אדם!
והנה אך יצא הדבר מפי קודשו של מרן ,וכעבור ימים אחדים נודע לאותו איש
(משוש תבל).
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בהלכה 24
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ידי יום

079-916-5000

למייל9929972@gmail.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 :
9929972
למייל:
מידי
הלימוד
לקבלת
ברחבי הארץ 079-916-5000 :שלוחה 82
@ לויין
לעדכון על נקודות
יום.569
סניף
208346
מזרחי:
תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק

