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מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"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 • גליון שבועי בעברית ובאנגלית

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

משלחן הראשון לציון

תימני שעלה לארץ ,ונוהג את כל מעשיו ע"פ פסקי מרן רבינו הגדול זיע"א,
אם יכול לברך "לישב בסוכה" כשהולך לישון או שהולך לסוכת חבירו
(מתוך קובץ בית יוסף ,גליון ל)

בס"ד ,יז אלול תשע"ו על מה לסמוך ,והמהדרים יברכו על היין או על
פת הבאה בכיסנין.

לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת
ה"ה עוזרי יוסף יזהר הי"ו,
שלום רב,
בדבר יהודי תימני שעלה מתימן ,ונהג כל
השנים לברך לישב בסוכה גם כשהולך לישון ,וגם
כשנכנס לסוכת חבירו ,והנה עתה בארץ ע"פ הוראת
מרן זצוק"ל נהג בכל המנהגים כמנהגי הספרדים,
ורוצה עתה לשנות ולעשות כמנהג התימנים לברך
בשעה שהולך לישון או נכנס לסוכת חבירו ,ובזה
גורם לו שמחת חג בכל רגע ,ומתמלא באושר ,האם
יכול לנהוג בכך.
ראשית צריך לדעת שאין פוסקים הלכות לפי
רגש ,אלא לפי כללי הפסיקה .וע' בספר ילקוט יוסף
הלכות סוכה דיני ישיבה בסוכה (עמ' תרפח),
שמנהגינו הספרדים שאין מברכים ברכה זו אלא
מסעודה לסעודה ,ויש מהאשכנזים ובמיוחד
הנמשכים אחר סברת הגר"א במעשה רב ,וגם
מאחינו התימנים נוהגים לברך בכל פעם שנכנסים
לסוכה ונהרא נהרא ופשטיה ,כלומר אותם הנוהגים
לברך יכולים להמשיך ולברך ,אך לנו הספרדים אין
לנהוג כן ,דסב"ל ,בפרט שכך פשט המנהג כמו
שהעיד מרן הש"ע ,ומ"מ תימני הרוצה לברך יש לו

ואם ישאל אותנו מה לעשות לכתחלה ,ורוצה
לקבל הדברים ,עדיף שיעשה כמו כל הספרדים,
וימשיך במנהגו כמו שנהג עד כה ,לברך
מסעודה לסעודה ,שהרי התימנים אינם
אשכנזים ,ורבני תימן הרי מודים שקיבלו עליהם
הוראות מרן ,רק יש ויכוח אם גם בתימן עשו
בכל הדברים כדעת מרן ,אבל יש תשובה
באבקת רוכל סימן ריב שההולך ממקום שנהגו
למקום שלא נהגו ,עושה כמנהג המקום שבא
לשם ,ואף אחד מרבני תימן הגדולים לא חלק
על תשובת אבקת רוכל שכתבה מרן הב"י .ומה
שרוצים לחלק בין אם באו קהלה עם בי"ד או
לא ,דבר זה לא רמוז כלל בדברי הב"י בסימן
ריב ,מלבד שהמציאות לא היתה כן .לכן השואל
מייעצים לו שיעשה כדעת מרן בעניני הלכה
בכל מכל כל .ומכל מקום אין לעשות מזה
מחלוקת וויכוחים.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

הלימוד היומי בתורת מרן
הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ד  להצטרפות079-916-5000 :
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אמרותיו
פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א
"תקרא את התורה הזאת" (לא ,יא).

באחד משיעוריו לרבים ,נשא מרן פוסק הדור
זצוקללה"ה את דבריו אודות חשיבות לימוד פסוקי
התורה ,נביאים וכתובים ,ואמר:
אדם שיודע נביאים וכתובים על בוריים ,יש לו גם
יראת שמים ,כמה מוסר השכל אפשר ללמוד מכל
פרק ופרק בנביאים והכתובים ,אנשים מזלזלים בזה,
אבל כבר אמרו חכמים (ברכות ו :):כרום זולות לבני
אדם – אלו דברים העומדים ברומו של עולם ,ובני אדם
מזלזלים בהם.
כמה טוב שאדם יקבע לו זמן בכל יום ללמוד בו כמה
פרקים של תורה ,נביאים וכתובים ,וגם בבתי הספר
טוב וראוי שילמדו תנ"ך ,שהרי יש בו דברי אלקים
חיים ,יש בתנ"ך דברים נפלאים עם מוסר השכל,
ובפרט בספרי הנביאים הראשונים :יהושע ,שופטים,
שמואל ,מלכים ,אלו הם העיקר ,אבל גם צריך ללמוד
בנביאים אחרונים – ישעיה ,ירמיה וכו' ,אף העיקר הם
הראשונים.
יש אנשים שחושבים שלימוד תנ"ך הוא ביטול זמן,
אבל הם טועים ,כי הלימוד הזה חשוב מאד ,וגם אני
לפני חמש עשרה שנה קבעתי לבני ונכדי שיעור קבוע
בתנ"ך – פעמיים בשבוע ,ואני לומד איתם פרק אחד
עם כל המדרשים ,והם מקבלים מזה חכמה ותבונה
אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.
(משוש תבל-דברים ,עמוד תיד).

פדיון כפרות נותנים למען
הנחלת מורשתו של מרן!
מדברי מרן הראש"ל שליט"א על העמותה:
פעילות לשם שמים ללא שום אינטרס...

לרכישת סניגור ליום הכיפורים*8759 :

דברי התעוררות ממרן ליום כיפור

מתוך קובץ בית יוסף – גליון כט

ב"ה ,ירושלים.
ערב יוהכ"פ תשמ"א

אל אחינו בית ישראל בכל אתר ואתר ה' עליהם יחיו -שלומכם ישגא לעד לעולם!
בפרוס יוהכ"פ הבא עלינו לטובה ,הריני מתכבד להביע תפילתי וברכתי מקרב לב ,יהי רצון שהשנה הבאה עלינו לטובה ,תהיה שנה טובה ומבורכת ,שנת פרנסה וכלכלה טובה,
שנת גאולה וישועה ,שנת שלום ושלוה ,שנת עלייה וקבוץ גלויות.
על כל אחד מאתנו לשוב בתשובה שלימה מכל מעשיו או מחדליו ,כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא .וכמו שנאמר "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה'",
ובטוחים אנו בחסדי השי"ת אשר ידו פשוטה לקבל שבים ,שיקבל תשובתינו ברצון ויעזרנו על דבר כבוד שמו להתחזק בתשובה שלמה.
במסכת יומא (דף פו ).אמרו :גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלהיך" ,ולכאורה השאלה נשאלת מדוע שינו חז"ל מלשון המקרא ,היה להם
לומר גדולה תשובה שמגעת עד ה' ,ולמה הדגישו עד כסא הכבוד .ונראה להסביר ע"פ דברי הגמ' בפסחים (דף קיט ,).אמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי יהודה נשיאה ,מאי
דכתיב "וידי אדם מתחת כנפיהם" ,ידו כתיב ,זוהי ידו של הקב"ה שפרוסה תחת כנפי החיות של כסא הכבוד כדי לקבל בעלי תשובה מפני מדת הדין .ופירש רש"י שמדת הדין
מקטרגת שלא יקבלם ,והקב"ה מקבלם בסתר .וגדולה מזו אמרו בסנהדרין (קג ,).בענין מנשה בן חזקיהו ,שנאמר עליו בדברי הימים-ב (לג ,יא); "ויבא ה' עליו את שרי הצבא
אשר למלך אשור וילכדוהו ויאסרוהו בנחשתים ויוליכוהו בבלה ,וכהצר לו חילה את פני ה' אלהיו ויכנע מאד מלפני אלהי אבותיו .ויתפלל אל ה' ויעתר לו וישמע תחנתו
ויושיבהו ירושלים למלכותו וידע מנשה כי ה' הוא האלוהים" .ואמרו ע"ז בגמ' ,ויעתר לו ,ויחתר לו כתיב ,מלמד שעשה לו הקב"ה כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובה
מפני מדת הדין .ופירש רש"י ,שמדת הדין היתה מקטרגת על מנשה שלא לקבלו בתשובה ,וחתר הקב"ה מחתרת ברקיע ופשט ידו וקבלו בלא ידיעת מידת הדין .ונראה שמידת
הדין המעכבת לקבל תשובתו באה בטענה על שהחטיא את הרבים ,שאין מספיקים בידו לעשות תשובה ,כמבואר ביומא (פז ,).וברמב"ם (בפ"ד מהלכות תשובה ה"א) .ובכל זאת
לרוב חסדי השי"ת נהג עמו לפנים משורת הדין וחתר חתירה מתחת כסא הכבוד לקבלו בתשובה ,וכמו שכתב הרמב"ם בהלכות תשובה (שם הלכה ו) ,שהמחטיא את הרבים
וכיוצא ב ו ,אע"פ שהם דברים המעכבים את התשובה ,מכל מקום אם עשו תשובה הרי הם נחשבים בעלי תשובה ,ויש להם חלק לעוה"ב .וזהו שרמזו חז"ל ,גדולה תשובה
שמגעת עד כסא הכבוד ,כלומר שהקב"ה חותר ברקיע תחת כסא כבודו לקבלם בתשובה ,כי אין לך דבר העומד בפני התשובה .וכמו שאמרו דורשי רשומות ,שאפי' על שלוש
עבירות החמורות ביותר ,שהם עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים מועילה התשובה לפני המקום ברוך הוא .שנאמר "תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם" .דכא
ראשי תיבות :דם כפירה אשת איש .וע"י התשובה נזכה לשלום אמת .כמאמר חז"ל בילקוט גדול השלום שניתן לבעלי תשובה ,שנאמר "שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר ה'
ורפאתיו".

רשמים ממעמד סיום כל סדרות הספרים
"חזון עובדיה" ו"הליכות עולם"
במסגרת מפעל הלימוד היומי בתורת מרן שע"י העמותה

כינוס לשם שמים
ביום שישי הקודם ,עש"ק פרשת ניצבים תשע"ח,
התקיים מעמד רב רושם של סיום כל סדרות
הספרים "חזון עובדיה" ו"הליכות עולם" ,בבית
הכנסת "אור חביב"  -בית מדרשו של מרן הראשון
לציון והרה"ר לישראל הגאון רבינו יצחק יוסף
שליט"א.

הספרים הנ"ל נלמדו ע"י משתתפי "מפעל הלימוד היומי
בתורת מרן" שע"י הארגון ,במשך למעלה מארבע שנים.
כאשר כל יום נלמדים סה"כ  4הלכות ,ופרוטה לפרוטה
הצטרפה עד שנהפך הדבר לעניין גדול ,וזכו הלומדים
לגמור את סדרות הספרים המקיפות שנכתבו ע"י מרן
רבינו זלה"ה בעמל וביזע רב.
מרן הראש"ל :פעילות לשם שמים ללא אינטרס!
במעמד נכחו מרן הראש"ל הגאון רבינו יצחק יוסף
שליט"א  -המכוון את הארגון על כל צעד ושעל ,שנשא
דברי חיזוק לקראת ראש השנה ,ודיבר בחשיבות ספריו
של מרן רבינו זיע"א והלימוד בהם .הוא שיבח את
הפעילות הענפה של הארגון בהנחלת מורשתו של מרן,
והדגיש שכל הפעילות נעשית לשם שמים ללא שום
אינטרס.
כאשר דיבר מרן הראש"ל על מפעל הלימוד היומי בתורת
מרן ,אף פתח את דף המבחן והראה אותו לעיני כל ליושב
לצידו.

את פניו של מרן הראשון לציון שליט"א קיבל
האדמו"ר הגה"צ רבי אבנר עפג'ין שליט"א -
ראש ישיבת "בית הלוי" ,שדיבר בשבח הכינוס
והלימוד בספרי מרן ,שדבר זה גדול עד מאוד
ועוצר את הפורעניות לבוא לעולם חלילה.
כמו כן נכח במעמד הרה"ג הרב בניהו שליט"א -
ראש ישיבת "מאור ישראל" ברכסים.

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 :
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