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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 חוקת
הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

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

משלחן הראשון לציון

י תמוז ה'תשע"ח | גיליון מס' 227

אמרותיו
פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

קילוף תפוח אדמה מבושל בשבת
בס"ד ,יא אדר תשע"ז
/727-2ע"ז

לכבוד
היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,כש"ת ה"ה נתן אילוז נ"י,
שלום רב,
לשאלתו האם מותר לקלף תפוח אדמה מבושל ,וכן תפוחים מבושלים אפילו
לאחר זמן ,כדין פירות חיים ,או כיון שנתבשל איננו נחשב כגוף אחד.
ע' בספר ילקוט יוסף שבת כרך ג בהוספות (סי' שיט סעיף ד) ובהערה ,שאגסים,
תפוחים ומלפפון שהקליפה מחוברת עם הפרי לא שייך בזה דין בורר כלל,
ולכן מותר לקלפם אפי' על דעת להניחם.

והוא הדין בתפוחי אדמה שהקליפה מחוברת ,וגם אם נתבשלו עדיין הקליפה
מחוברת ,ולכן נראה שמותר לקלפם אף להניח ,ואינו דומה לשום ובצל וביצה
שהקליפה אינה מחוברת ,ולכן מותר לקלפם רק לאלתר ולא להניח ,משא"כ
תפוח אדמה דומה לתפוחים ומלפפון שהקליפה מחוברת לפרי ,והבישול לא
מבטל החיבור ,ואע"פ שקל יותר לקלפם.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון ,תבנה ותכונן
עיר סיחון" (כא ,כז).
הקשה מרן פוסק הדור זצוקללה"ה:

הנה בגמרא (ב"ב עט ):דרשו חכמים את הפסוק" :על כן יאמרו
המושלים בואו חשבון" – אלו המושלים ביצרם שאומרים בואו
ונחשב חשבונו של עולם ,הפסד מצוה כנגד שכרה ,ושכר עבירה
כנגד הפסדה .ולכאורה לפי זה מדוע הוזכרה בפסוק עירו של
סיחון ,שהרי מה עניין זה למלחמת סיחון ומואב האמורים
בפסוק?
אלא העניין כך הוא ,כי ידוע הוא מתחבולות המלחמה ,בשעה
שהמלך עושה מצור על אויביו ,ורוצה לנצח אותם במהרה ,הרי
שקודם כל עליו לכבוש את המקום החשוב ביותר שלהם ,מקום
שממנו ניתן לשלוט בקלות על שאר המקומות.
וכך עשה סיחון בעצמו ,שתחילה הלך וכבש את חשבון
שהייתה עיר מרכזית וחשובה ,וממנה הצליח לשלוט ולחלוש על
כל ארץ מואב ,וכמו שנאמר בפסוק" :כי אש יצאה מחשבון להבה
מקריית סיחון אכלה ער מואב".
וכך ממש צריך לעשות גם במלחמה נגד יצר הרע ,שתחלה
צריך לכבוש את הדבר החשוב .ומשם יוכלו המושלים ביצרם
לתקן עולם במלכות שדי .והרי הדבר החשוב ביותר הוא התורה
הקדושה ,וכאומרם ז"ל (קידושין ל :):אם פגע בך מנוול זה –
משכהו לבית המדרש ,אם אבן הוא נימוח ,ואם ברזל הוא
מתפוצץ.
ומכוח התורה אפשר להמשיך ולהתרחב ולכבוש גם שאר
דברים שהיצר הרע השתלט עליהם וכבשם ,ועל זה אמרו חכמים:
"טובה חכמה עם נחלה מכלי קרב".
(משוש תבל-במדבר ,עמוד ריד).

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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לפרטים*8759 :

כתבי יד ממרן

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

מהלכות העלייה לספר תורה (מתוך חזו"ע שבת ב)

בענין חתימה על טופס "תורתו אומנותו"

ב"ה תל אביב-יפו ,ח שבט תשל"ב

לכבוד ר'  ...שליט"א
שלום וישע רב
בדבר שאלתו אודות חתימה על טופס דחיה לשירות סדיר בצה"ל ,שניתן לבני
הישיבות ,וכתוב בו "שתורתו אומנותו" ,אם יש לפקפק על חתימה זו ממ"ש
בגמרא :לא שנו אלא רשב"י שתורתו אומנותו ,אבל כגון אנו מפסיקים בין לק"ש
בין לתפלה (שבת יא.).
הנני להשיב:
לא כולהו בחדא מחתא מחתינהו :שאע"פ שרשב"י לא עסק במלאכה כלל,
ותורתו אומנותו לגמרי (ברכות לה ,):וכבר השתמשו הפוסקים בלשון "תורתו
אומנותו" גם לת"ח שמתפרנס מיגיע כפו ובזמן הפנוי עוסק בתורה ,לענין שפטור
ממסים( .ע' ביו"ד סי' רמג ס"ב)( .וכ"כ הפרישה באורח חיים (סי' קו סק"ה) ,שסתם תורתו
אומנותו נקרא מי שעוסק במלאכה כדי צרכו ואח"כ חוזר לתלמודו .).וע"ע בשו"ת המבי"ט
ח"ב (סי' כה) שבין חכמים ובין תלמידים שלא הגיעו עדיין לדין ת"ח כולם בכלל
תורתם אומנותם לפוטרם ממסים ,שגדר תורתו אומנותו הוא שתורתו קבע
ומלאכתו עראי לפרנסתו .וכך הם כל בני תורה שאינם פורעים מס וכו' .ע"ש.
וכ"כ הגאונים מהר"ח כפוסי ומהר"ם גאביזון בשו"ת זרע אנשים (חחו"מ סי' סא
סב) .ע"ש@.
בכבוד רב,
עובדיה יוסף
הרב הראשי לת"א-יפו
שיעורי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
ומרן רבינו יצחק יוסף שליט"א
ברצף 24 ,שעות ביממה!

ערוץ מרן

א .כהן אחר כהן לא יעלה בתוך
שבעת העולים ,אלא בהפסק ישראל
ביניהם .וכן לוי אחר לוי לא יעלו בזה
אחר זה אלא בהפסק ישראל .ומ"מ
מותר להעלות כהן אחר כהן ,אחד
משלים ואחד מפטיר ,שיש הפסק
הקדיש ביניהם .ובשמחת תורה
שמוציאים ג' ספרים ,נוהגים שעולים
ג' כהנים ,החתן תורה כהן ,והחתן
בראשית כהן ,ואחריו המפטיר כהן,
והוא הדין שלשה לויים בזה אחר זה.
וכן ר"ח טבת שחל בשבת ,שמוציאים
ג' ספרים ,אם העלו לתורה לקרות
בספר ראשון שבעה עולים או יותר,
שאז המנהג להפסיק בקדיש גם אחר
ספר ראשון ,יכולים לעלות שלשה
כהנים ,כהן אחר כהן ,בכל ספר מן הג'
ספרים ,והוא הדין בראש חדש אדר
שחל בשבת ,ובר"ח ניסן שחל בשבת.
ב .במנחת יום הכפורים שהשלישי
העולה לספר תורה הוא המפטיר,
ואחד מן הכהנים קנה עליית
המפטיר ,אע"פ שאין הכהן עולה
אחר הלוי ,כי אם בהפסק ישראל,
מכל מקום כיון שרבים קופצים על

העלון מוקדש לרפואת

079-916-5000

ר' ידיד דוד בן טובה טאוס הי"ו

www.moreshet-maran.com

הנהגותיו

עליית ההפטרה של יונה ,וניכר הדבר
שמפני חשיבות עליית שלישי זו,
קנאה ,רשאים לקרות הכהן לעליית
שלישי שהוא המפטיר ,ויאמרו
"אע"פ שהוא כהן יעמוד" .והוא הדין
בתשעה באב בשחרית או במנחה
שהשלישי הוא המפטיר.
ג .כהן אבל בתוך שבעת ימי אבלו,
אפילו אין בבית הכנסת כהן אחר,
אסור לו לעלות לתורה ביום שני
וחמישי ,לפי שהאבל אסור בדברי
תורה .אבל בשבת אם אין שם כהן
אחר ,יעלה לספר תורה ראשון
בתורת כהן ,כי אם ימנע מלעלות,
יהיה נראה כנוהג אבלות בפרהסיא
בשבת.
ד .כהן שהיה קורא קריאת שמע או
שנמצא באמצע ברכות קריאת שמע,
וקראוהו לעלות לתורה ,אפילו אם
אין כהן אחר ,לא יפסיק ,ויעלה
ישראל במקומו .אבל אם היה עוסק
בפסוקי דזמרה ,יפסיק ויעלה לתורה,
וגם יקרא עם החזן בלחש ,כדי שלא
תהיה ברכתו לבטלה ,ורק לא יפסיק
למי שבירך או השכבה.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו

באנו אליו והשפענו עליו שיקפיד על כשרות היין ויפריש מעשרות ,וברוך ה'
של מרן רבינו זצוקללה"ה
קיבל מאיתנו את הדברים ,והחליף את העובדים באנשים יהודים כשרים ,ומאז
בכל שנה אנחנו הולכים אליו ליקב ומפרישים תרומות ומעשרות .מדובר בחבית
המקיים את מצוות התורה – מרוויח גם מבחינה גשמית!
גדולה שיש בה מאתיים ליטר ויותר ופותחים את הצינור ,והיין נשפך לארץ .זהו
סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:
ניסיון גדול!
קונים
היו
שירים
ע
ה
וכל
מאוד,
משובח
יקב
היה יהודי אחד בקסטל שהיה לו
וב"ה סיפר לנו שמאז הוא הרוויח ,כי הרבה יהודים ששמעו שהיין שלו כשר
ממנו יין ,אבל היין שלו היה יין נסך גמור ,מכיון העובדים שלו ביקב היו והופרשו ממנו תרומות ומעשרות כדין ,מאז התחילו לקנות רק מהיין שלו ,ועתה
תאילנדים גויים ,והוא היה עם הארץ שלא ידע את חומרת האיסור ,וכן גם הוא מרוויח כפל כפליים.
תרומות מעשרות לא היה מפריש כלל ועיקר.
(משוש תבל מתוך מעדני המלך ח"א).

ערוץ מרן
תפריט שלוחות
מקוצר
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השידור
החי

 163שלוחות פנימיות של
שיעורים ממרן לפי סדר
הש"ע.

שידור
חוזר
מהשיעור
השבועי

מענה לשאלות
בהלכה 24
שעות ,ע"י רבני
"קו ההלכה
הספרדי"

לקבלת לוח השיעורים:
office@moreshet-maran.com

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

