
 

 

 

 

 

 

  

 

0          

 gmail.com@9929972: לקבלת הלימוד מידי יום למייל

 

 079-916-5000 להצטרפות:  גחזון עובדיה שבת ח"הלימוד הוא בספר 
 92שלוחה 

 מרן הראשון לציוןלות שנשאל שא
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 ח סיון תשע"וכבס"ד, 

 /ע"ו1404-3

 לכבוד

 הבחור החשוב והנעלה, 

 נ"י, ...כש"ת 

 שלום וברכה,

אודות המחשבות והדמיונות שעולות במחשבתו, שאולי יהיה מזג אויר שיפגע בנו ח"ו,  
כמו שכתבת. הנה דברים אלו הם דמיונות שאין בהם ממש, והוא מעשה היצר להפריע  

ד. ואין בזה ושום חלק במציאות כלל, ומי שעולים לו מחשבות  מלהיות שקוע בלימו
וציורים פגומים לא יחוש לזה כלל, וכאשר יתרגל לא להלחם במחשבות אלו מתוך  
שאינו מתייחס אליהם, הם יעזבו אותו. לא כן אם ילחם בהם, אדרבה מחשבות אלו  

ה, אלא מתוך  יתחזקו, והאמת היא שאין מה לחוש להם, שאין זה מחשבות מתוך בחיר
 אונס של כפיית מחשבות ואין בהם ממש כלל.

וישתדל להעסיק את מחשבותיו בתורה הקדושה, במה שלבו נמשך אליהם כי התורה 
רחבה מני ים, ויש בה הרבה מקצועות וכל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול  

ני בורא עולם  מלכות, ועול דרך ארץ, ושאר הדברים המפריעים, וכן יעמוד בתפלה לפ
שיתן לו ישוב הדעת להבין ולהשכיל ויפתח לבו בתורתו, וישאף לגדולות, ויגעת  

 ומצאת האמן.

וברכתי שיהי רצון שהשי"ת ישלח לו רפואה שלימה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ובכל  
 אשר יפנה ישכיל ויצליח, ויעלה במעלות התורה והיראה, לגאון ולתפארת.

 בברכת התורה,

 יוסףיצחק 

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 כיצד להינצל ממחשבות על מה שאמור לקרות בעולם?
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

 בסייעתא דשמיא

 עקב פרשת

לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך "
   )יא, יט(. ובשכבך ובקומך"

בכנס "בני התורה" שנערך בחודש סיון התשס"ו, האריך מרן  
קללה"ה בדברי חיזוק חוצבי להבות אש, על  רבינו הגדול זצו

 חובת השקידה וההתמדה הנדרשת מלומדי התורה:

אמיתי צריך שקידה רבה, יומם ולילה, לא  להיות תלמיד חכם 
, אפילו כשהוא הולך או נוסע גם כן ילמד, נוסע  יוותר על אף רגע

משכונה לשכונה, נסיעה של עשר דקות, גם יקח עמו ספר,  
ד, יתחבא שם באיזה זווית  ובזמן הנסיעה יפתח אותו וילמ

באוטובוס, באיזו "נקרת צור" וישב שם וילמד, דף אחר דף  
כיון שהוא לומד וחוזר ולומד  וקובץ על יד ירבה, כמה שיספיק, 

 וחוזר, בסופו של דבר יהיה גדול הדור.

הנה עני שאוסף כסף, הרי הוא שמח על כל פרוטה שאוסף,  
ולכאורה מה יעשה בפרוטה הקטנה הזאת? אלא שהוא יודע  

:  )נט, יז(וטה מצטרפת לפרוטה, וכמו שכתוב בישעיה שפר
, מה השריון  )בבא בתרא ט:(וילבש צדקה כשיריון, ודרשו חז"ל 

הזה כל קליפה וקליפה שבו מצטרפת לשריון גדול, והוא יגן  
פת לחשבון גדול,  עליו במלחמה, כך כל פרוטה ופרוטה מצטר

 וכך זה ממש בלימוד, בהתמדה ובשקידה.

ד, יחשוב  כמה צריך להשתדל שיהיה כל מוחו מרוכז רק בלימו
יהרהר בלימוד ויקיים בעצמו   –רק על הלימוד, הולך בדרך 

 פסיד אפילו דקה אחת."בשבתך בביתך ובלכתך בדרך", לא י

וסיפר מרן זיע"א על עצמו: אני זוכר כשהייתי צעיר, בליל  
שבת קודש, היינו באים לסעודה ומתארגנים לעשות קידוש,  

כל  –אבל עד שמסתדרים, עד שמתיישבים, לוקח זמן, ואני 
השבת הייתי אוחז בידי איזו גמרא קטנה, והייתי גומר עמוד,  
שני עמודים, כמה שיכול, גמרות שלימות סיימתי בצורה  

 כזאת...

כל רגע יהיה יקר אצל האדם מפנינים, לא יאמר אחר כך, אלא  
 יתמסר באמת לתורה, וכך יהיה גדול באמת.

 קסח(.-ד קסזדברים, עמו-)משוש תבל        
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 יוצא לאור בס"ד ע"י

 מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור  

תפעול    •   ה“זצוקללה עובדיה יוסף רבינו
  האדיר המפעל •ציונו הקדוש של מרן זיע"א 

ירחון תורני   • "מרן בתורת היומי הלימוד"
ח להשאלת ספרי מרן  “גמ  • “קובץ בית יוסף“

  -"ערוץ 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

 א ב ג ד ה ו ז
 בל"א.
 נולד

בסיס  ממ"ג.
 לדבר אסור

    
מוקצה  .ממח"כ

 מחמת גופו

 ד. א-ב ה-ב ט-ו יג-י יז-יד ג-יח. א ו. א-ד

 

 חדש בערוץ מרן! 

 שליט"א יצחק לוי שיעורי הרה"ג הרב 

 רב העיר "נשר"

079-916-5000  

 53שלוחה 
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 ערוץ מרן
השיעור הגדול בתבל של מרן 

 הראש"ל שליט"א בשידור חי וחוזר

079-916-5000 
 

 מתוך גליונות 
 פסקיו 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:

 
 

 העלון מוקדש לרפואת
 הי"ו ידיד דוד בן טובה טאוסר' 

 

 

 (שבת ב)מתוך חזו"ע  מהלכות ספר תורה וקריאתו 
 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

ימוד בחזרת הש"צ לבחורי ישיבה, עשיית מנין ספרדי לברכת ל
הלבנה בישיבה אשכנזית, אין לזוז מדברי רבותינו גם כשהם 

 חולקים על חכמי המדע
 ב"ה, ירושלים. כט כסלו תשד"מ

 ... הי"ו לכבוד ר'
 שלום וברכה וישע רב

במקום מסוים, ונעלם מעיני, כעת מכתבו מיום עש"ק ויחי תשמ"א, הונח 
 בראותי שאלותיו בדברי תורה, הנני לענות על מקצת שאלותיו.

נכון שאין ללמוד בעת החזרה, וגם לבחורי ישיבה אין להתיר, ובפרט שילמדו  א.
מהם עמי הארץ אם יזדמנו לעתות קרובות להתפלל עמהם, ויבואו להשיח 
בשיחה בטילה. וכן יש להקפיד על כך לפי הקבלה, לשמוע כל החזרה, ולא רק 

תר לעיין לכוין בחתימת הברכות בשביל עניית אמן. ומ"מ בין לחש לחזרה מו
בספר, מבלי להוציא בפיו. שהרהור לאו כדיבור דמי. ועמש"כ בשו"ת יבי"א 

בשם הגר"ח פלאג'י, שאפי'  )סי' טז(. ובשו"ת יחוה דעת ח"ג )סי' ד(ח"ב חאו"ח 
בעיון בעלמא בחידושי דינים שבסידור אין להתיר בחזרת הש"צ. וציינתי עוד 

 ה מותר בעיון בלבד.אחרונים רבים. ע"ש. ורק בין תפלת הלחש לחזר
אפשר לעשות מנין בפני עצמו לספרדים, לומר ברכת הלבנה כפי נוסח  ב.

הספרדים, ואין בזה משום לא תתגודדו. ובפרט כשהאשכנזים מקדימים לברך 
ברכת הלבנה קודם שיעברו ז ימים מעת לעת מהמולד. בניגוד למה שפסק מרן 

)סי' , שיש להמתין ז' ימים. וכן מנהגינו. עי' יחוה דעת ח"ב (סי' תכו)הש"ע 
 .@כד(
אין לזוז ממה שאמרו חכמים גם כשחכמי המדע חולקים עליהם. כגון להרוג  ג.

 @בשם ר"ת.  )פסחים צד:(כינה בשבת וכיו"ב. וע' בגליון הש"ס להגרע"א 
 בכבוד רב
 עובדיה יוסף

 

 כל הבסיס של התלמוד נשען על התורה שבכתב

 סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:

שמשלם חצי נזק, נכנסתי פעם לבחון תלמידים, הם למדו בגמרא דין שור תם 
 ושור מועד נזק שלם, שאלתי היכן דין זה בתורה? לא ידעו כלום!

שאלתי היכן כתוב בתורה שהשואל חייב לשלם אפילו באונסין, ושומר חינם  
חייב רק בפשיעה? אך לא ידעו פסוקים מפורשים בפרשת משפטים,  

תחלה  שמפורשים בהם כל דיני שומר חינם, ושומר שכר, שוכר ושואל. במקום ש

ילמדו עמם את הפסוקים, התחילו תכף ללמוד את הגמרא, ואפשר שגם המורה  
 בעצמו אינו יודע את המקור.

תחילת כל ראוי שכולם יפתחו את החומשים וילמדו את הפסוקים, ורק לאחר  
 מכן יגשו לגמרא, שכן כל הבסיס של התלמוד נשען על התורה שבכתב.

משחר נעוריהם, הם יסוד הלימוד  תלמודי התורה שמלמדים בהם את הילדים 
שלנו, כמו שנאמר "חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה". ולכן צריך  
ללמדם את דקדוק התיבות, שידעו לקרוא קריאת שמע כהלכתה בדקדוקיה  

 וטעמיה, ויוכלו לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום כהלכתם.

שום כך צריך לזלזל בתורה  אמנם עיקר לימודנו בתורה שבעל פה, אך לא מ
 חלק ד, חינוך ילדים"(. –)מתוך הספר הנפלא "מעדני המלך                                                        שבכתב.
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 את כל סדרת הספרים "חזון עובדיה" כבר סיימנו.
 את כל סדרת "הליכות עולם" סיימנו.

 את חזו"ע שבת א ושבת ב במחזור השני, גם כן סיימנו!

 חזו"ע שבת ג. עוד מעט המבחן על
 הצטרף לסיירת "מנהלי מוקדי המבחנים" ברחבי הארץ, 

 במקום מגוריך או במקום הלימודים.ופתח מוקד 

 *8759לתרומות והנצחות ופתיחת מוקד מבחנים: 

המנהג שנוהגים שכאשר מכניסים   .א
ספר תורה חדש לבית הכנסת, 

ה  מוציאים מן ארון הקודש ספרי תור
לקראת ספר התורה החדש בשמחה  
ובשירים, ומתכוונים בזה לכבוד  
התורה, יש להם על מה שיסמוכו,  

 .ושלא כמי שערער על מנהג זה

ספר תורה שכתוב בכתב אשכנזי,   .ב
כשר אף לספרדים, ורשאי ספרדי  
לעלות לכתחלה לספר תורה של  
האשכנזים, ולברך עליו ברכות התורה. 

תורה   והוא הדין להיפך שספרי
הספרדים כשרים גם לאשכנזים,  
ורשאי אשכנזי לעלות לכתחלה לספר  
תורה של הספרדים ולברך עליו ברכות 

 .התורה, כי אלו ואלו דברי אלהים חיים

ספר תורה שנמצא בו טעות בין  .ג
גברא לגברא, מוציאים ספר תורה  
אחר ומתחילים לקרות בספר תורה  

הלאה  השני מהמקום שפסקו ו
ומשלימים מנין הקוראים בספר תורה  
השני, ואם נמצא הטעות באמצע  
הקריאה לעולה, גומר קריאתו בספר  
הכשר ומברך לאחריה, ואינו חוזר  

 .לברך לפניה

ספר תורה שנפלו טיפות שעוה על   .ד
האותיות שלו, אם נתכסתה אות אחת 
לגמרי שאי אפשר לראותה כשהיא 

ואין  תחת השעוה, הספר תורה פסול,
לקרות בו. אבל אם האות שתחת 
השעוה נראית לעין הספר תורה כשר, 
ומותר לקרות בו לכתחלה. ואם הסירו  
השעוה מערב שבת, חוזר להכשרו בכל 

 .ענין, ואין בזה פיסול משום חק תוכות

ספר תורה שנמצא בו טעות, ונפסל  .ה
לקרות בו בצבור "בברכות", ואין שם  

בת קראו  ספר תורה אחר, וביום הש
בספר תורה הפסול בלי ברכות, 
המפטיר יכול לברך על ההפטרה לפניה  

 .ולאחריה

הקורא בספר התורה בשני ובחמישי   .ו
ובמנחת שבת, ועלו הכהן והלוי, ואחר  

פסוקים, מצא טעות  קריאת השלישי ג
בספר תורה, אין צריך להוציא ספר  
תורה אחר, והשלישי לא יברך ברכה  

 .יכו התפלהאחרונה, אלא ימש

צבור שאירע להם אונס ולא קראו   ז.
בשבת את הפרשה בספר תורה, 
בשבת הבאה יקראו שתי פרשיות, 
תחלה הפרשה הקודמת ואחר כך 
הפרשה של חובת היום, וראוי לקרוא 
לכהן שהוא העולה הראשון כל הפרשה  
הקודמת עם שלשה פסוקים מהפרשה  

כל העולים יעלו   של חובת היום. ושאר
 .בפרשה של חובת היום

 

 מפעל עולמי לשינון פסקיו של  

 זיע"א עובדיה יוסףמרן פוסק הדור רבינו 

 להצטרפות יחידים וקבלת מבחן באופן אוטומטי:
 92שלוחה  079-916-5000 
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