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מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור
רבינו עובדיה יוסף זצוקללה“ה • תפעול
ציונו הקדוש של מרן זיע"א • 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 תורה
וכנסים • גליונות שבועיים בעברית ובאנגלית •
סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם
לתרומות בכ .אשראי  24שעות079-9459051 :

*8759

פרשת מטות-מסעי
הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

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

משלחן הראשון לציון

אמרותיו
פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

עצה למתעסק במוזיקה
בס"ד ,יז אדר תשע"ז
/752-2ע"ז

לכבוד
היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,ה"ה  ...נ"י
שלום וברכה,
הובא לפני מכתבך המרגש שהינך שואף להיות בן תורה אמיתי ,ולהמשיך
לשקוד על דלתות תורתינו הקדושה ,סיב ובליה בה ומינה לא תזוע שאין לך
מידה שוה הימנה ,וחפץ ה' בידך יצלח ויפוצו מעיינותיך חוצה.
והעצה היעוצה במה שנותן לך סיפוק לשיר ולנגן וגם בכדי שהפרנסה תהיה
בשפע ,ותוכל ללמוד יותר בישוב הדעת ,תופיע בבתים ובמסגרות צנועות
ובאירועים קטנים ,ולא באולמות גדולים כדי שלא תימשך לזה ,ולא תוכל
לעמוד בנסיונות ,ותשתדל לפרוע מעט מעט לאותו בית הכנסת ,ותרשום אצלך
מה שפרעת עד שתהיה יודע שהחזרת את מה שלקחת בלא רשות.
והנני לברכך שתהיה לך סיעתא דשמיא ברוחניות ובגשמיות ,ותזכה לראות זרע
ברך ה' ,בנים תלמידי חכמים עוסקים בתורה ובמצוות ,ובכל אשר תפנה
תשכיל ותצליח.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

ב מנחם-אב ה'תשע"ח | גיליון מס' 230

"והורשתם את הארץ וישבתם בה" (לג ,נג).

בכנס תורה שבעל פה שנערך בחסות מוסד הרב קוק,
אורח הכבוד היה מרן פוסק הדור זצוקללה"ה אשר נשא
דברים בפני באי הכינוס ,ובין דבריו פנה אל יהודי
התפוצות לעוררם לעלות אל ארץ ישראל ,וכך אמר:
השיקול היסודי שצריך לדחוף את אחינו יהודי
התפוצות לעליה ולהתיישבות בארץ ,הוא העובדה
שארצנו הקדושה נהפכה בדורנו זה למרכז עצום של
התורה הקדושה ,הן בכמות והן באיכות ,וכבר דרשו
חז"ל" :וזהב הארץ ההיא טוב" ,שאין תורה כתורת ארץ
ישראל .ובירושלמי (נדרים פ"ו ה"ח) :אמר הקב"ה ,חביבה
עלי כת קטנה שבארץ ישראל ,מסנהדרי גדולה שבחוצה
לארץ".

אמנם גם בארצות הברית ישנם מרכזי תורה .אבל
לצערנו ולדאבון ליבנו ,על כל נפש שמצילים ,נטמעים
ומתבוללים עשר נפשות ,וכל חייהם הרוחניים דומים
למי שבונה טרקלין מפואר על קרח ,וחם השמש ונמס...
אשרי חלקם של העולים לארצנו הקדושה ומתיישבים
בה ועושים למען ישוב ארץ ישראל ,מי בגשמיות מי
ברוחניות ,כי כאיש גבורתו ...ולעתיד ,כל ישראל יעלו
לארץ ישראל ,ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלקי
ישראל מלך ומלכותו בכל משלה.
(משוש תבל-במדבר ,עמוד שו).

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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מתאים למזכרות בת-
מצוה ,אירועים ,חלוקה
לזיכוי הרבים וכדו'.

לפרטים*8759 :

כתבי יד ממרן

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

מדיני ומנהגי בין המצרים (מתוך חזו"ע ד' תעניות)

מכתב פיוס והתנצלות

ב"ה ,ירושלים כה מנחם-אב תשמ"ח

לכבוד ידידי וחביבי מיחידי סגולה רב הפעלים לתורה ולתעודה רודף צדקה וחסד אוהב התורה ולומדיה מר
אדמונד ספרא הי"ו
ידיד יקר ונעלה! אחרי עתירת החיים והשלום וכל טוב סלה.
בטוח אני שכבודו יודע את אהבתי העזה אליו ואל משפחתו היקרה ,אהבת נפש שאינה תלויה בדבר ,והיא
כבטוי לאהבת התורה וכבוד החכמים אשר בלב כבודו ,וכמאמר החכם מכל אדם :כמים הפנים לפנים כן לב
האדם לאדם .ואני תפלה להשם יתברך בכל עת ובכל זמן ,שתזכה לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים
בבריאות טובה ונהורא מעליא ובכל אשר תפנה תשכיל ותצליח ,כי ברך יברכך ה' בכל אשר תעשה ,ותמשיך
בכל פעליך הכבירים להגדיל תורה ולהאדירה .וה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם .ואתה שלום וביתך
שלום וכל אשר לך שלום@.
כשנודע לי כי בביקור כבודו לאחרונה בישיבת פורת יוסף ,קרתה תקרית מצערת על ידי אחד התלמידים שלא
נזהר כראוי ,אך הדבר נעשה בשגגה ובל א כוונה כלל ,מכל מקום הדבר גרם לי צער גדול ועגמת נפש רבה,
ואף כי נאמר לי שהתלמיד ההוא בכה והתנצל מאד שדבר זה נעשה שלא בזדון לבב ולא בכוונה ח"ו ,וגם
נשלח לכבודו מברק התנצלות על כך ,אע"פ כן לא נחה דעתי ,ואני מלא צער ובושה על תקרית חמורה זו ,כי
לא נבצר ממנ י לדעת כי דבר זה נעשה בעת ובעונה אחת כשנערכה סעודה של חגיגת הבר מצוה לבנו של...
הי"ו ,ועזבת את הסעודה ,ולקחת את האורחים הללו לשם מטרה קדושה להתרימם בעין יפה לישיבת פורת
יוסף ,ותקראנה אתכם כאלה ,אין ספק שזהו מעשה שטן שצריכים להתגבר עליו .בתלמוד ירושלמי (פאה פרק ח
הלכה ו) מסופר בשם ר' אלעזר ,שכאשר היה פרנס וגבאי צדקה ,והיו העניים מתפרנסים על ידו מברכים אותו,
לא היה שמח ,וכשהיו מקילים בכבודו ,היה שמח ,באמרו שהשכר השלם שמור לו לחיי העולם הבא .לכן אני
מבקש ממך בכל לשון של בקשה להתפייס ,ולהמשיך בנדבות לבבך ודאגתך למוסדות התורה שלנו ,ואל
תשמש תקרית זו עילה להמנעותך מלתמוך במוסדותינו היקרים ,אשר מן השמים זיכו אותך להיות להם לפטרון
נאמן .שירבו כמוך בישראל .האמן לי ידידי הטוב והיקר ,שאני אוהבך הנאמן החפץ מאד בכבודך וביקרך@.
לפיכך אבקש מאד מכבודו להשקיט את המיית לבבו הסוער ולכתוב אלי כמה שורות על ההתפייסות ,ולהודיעני
כי כבודו נשאר ידיד נאמן ופטרון נשגב לישיבת פורת יוסף ושאר מוסדות התורה ,ביתר שאת ויתר עוז .ויהי
רצון שתשרה שכינה במעשה ידיו ,ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידיו יכונן ,ויהי שמו לנצח לגאון ולתפארת בקרב
עם ישראל .ולקראת חודש אלול הבא עלינו לטובה ,ימי הרחמים והסליחות ,אני מתכבד לאחל לך ולמשפחתך
היקרה ,שתזכו לשנה טובה ומבורכת ,בשובע שמחות וכל טוב ,ותזכו לשנים רבות נעימות וטובות@.
בכבוד רב ובברכת התורה ובאהבה רבה,
המצפה לתשובה,
עובדיה יוסף

ערוץ מרן
הנהגותיו

מגוון רחב של שיעורים מרבנים שונים
בענייני תשעה באב ,בשלוחה 624

א .אע"פ שיש נוהגים להחמיר
על עצמם שלא לאכול בשר
ושלא לשתות יין החל מליל י"ז
בתמוז עד אחר תשעה באב.
מכל מקום המנהג הפשוט
בירושלים ובא"י ,שלא להמנע
מאכילת בשר אלא מיום שאחר
ר"ח אב .ותלמיד חכם לא ינהוג
בחומרא יתרה זו להמנע
מאכילת בשר מיום י"ז בתמוז,
מפני שממעט ממלאכת שמים.
ב .הנוהגים שלא לאכול בשר
בימים אלו ,מן הדין מותרים
בתבשיל שנתבשל בו בשר,
ואסורים אף בבשר עוף .ונוהגים
להחמיר אף בתבשיל של בשר.
אבל קדרה של בשר ,אפילו היא
בת יומה ,מותר לבשל בה
לכתחלה.
ג .מותר לטעום בערב שבת
תבשילים של בשר ,שמבשלים
לכבוד שבת.
ד .כתב מרן בש"ע (סי' תקנא סעיף
י) ,שמותר לשתות יין של
הבדלה וכוס של ברכת המזון.
והרמ"א כתב ,שאצלם נוהגים
להחמיר שלא לשתות יין של
הבדלה ושל ברכמה"ז ,ונותנים
לתינוק לשתות .ואנו אין לנו

079-916-5000
עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

אלא דברי מרן ,שיש לשתות יין
של הבדלה .אבל בכוס של
בהמ"ז ,שברוב השנה אין אנו
רגילים לברך בהמ"ז על הכוס,
יש להמנע בימים אלו מלברך
על הכוס ,למחמירים בשתיית
יין.
ה .האוכל אחר השבת משיורי
הבשר שנשאר לו מסעודת
שבת ,יש לו על מה שיסמוך,
ובפרט אם אוכל זה בסעודה
רביעית ,והוא רגיל לאכול בשר
בסעודה רביעית.
ו .מי שבירך על בשר ,ושוב נזכר
שאין לאכול ,יטעם מעט מן
הבשר ,כדי שלא תהיה ברכתו
לבטלה ,שאין בטעימה כזאת
לא משום שמחה ולא משום
ביטול המנהג.
ז .מותר לתת בשר לקטנים גם
אחר ר"ח אב ,בזמן הזה שירדה
חולשה לעולם ,ואפילו הגיעו
לחינוך ,ובפרט אם הוא קטן
שאינו בריא כל כך .ורק כשהגיע
הקטן לגיל י"ב שנה ויום אחד,
שהוא בגדר מופלא הסמוך
לאיש ,טוב להחמיר עליו שלא
יאכל מאכלי בשר בימים אלה
עד אחר יום ט' באב.

העלון מוקדש לרפואת
ר' ידיד דוד בן טובה טאוס הי"ו

משאו פרץ בבכי מר ,כשהוא מבכה על החורבן בקול חנוק מדמעות ,עד כדי שמרוב בכי
שלא הצליח להמשיך לשאת את דבריו.

באותו מעמד ,החורבן היה נראה כל כך מוחשי ,כאילו עתה חרב הבית ,מחזה שלא זוכים
כל כך מוחשי ,כאילו נחרב הבית בימיו
רבים לא ישכחו את שיעורו הקבוע של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה במוצאי שבת לראות בכל יום .זה היה נראה כאילו עומד כאן אדם ומבכה מרה על חורבן ביתו הפרטי,
קודש פרשת פינחס ,כשמונה שנים לפני פטירתו.
כאילו סולק הוא וכל משפחתו מביתו הפרטי ונשאר ללא מחסה.
לקחו
שומעי
רבבות
בקרב
עצום
וחיזוק
היה זה שיעור מופלא שהביא להתרגשות
המשתתפים זכו לחזות ולנחול דרגות גבוהות של השגות באבלות וצער על גלות
ושאר שוחרי התורה.
השכינה .שיעור מוסרי ומאלף ולימוד לקח לבני דורנו על הצער והאבל המתבקש לחורבן
היה זה מחזה יוצא דופן מאין כמוהו .מרן פתח את שיעורו בהלכות חורבן בית בית קודשנו ותפארתנו.
המקדש ,תוך כדי שהוא מתבל את דבריו בדברי חז"ל על מאורעות החורבן ,ובאמצע
(שלהבת יוסף חי).

ערוץ מרן
תפריט שלוחות
מקוצר

1

28

3

75

השידור
החי

 5שלוחות של
שיעורים ממרן על
ימי בין המיצרים
ותשעה באב.

שידור חוזר
מהשיעור
השבועי ופינת
ההלכה

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

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
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