
 

 

 

 

 

 

  

 

0          

 gmail.com@9929972: לקבלת הלימוד מידי יום למייל

 

שלוחה  079-916-5000 להצטרפות:  עובדיה פוריםחזון הלימוד הוא בספר 
92 

 בסייעתא דשמיא

 ויקרא פרשת

 הראשון לציוןמרן שאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 בס"ד, ערב שבת פרשת שקלים תשע"ט.

 /ע"ט845/2-22-25

 זכר למחצית השקל

 בענין שיעור של "זכר למחצית השקל", כמה צריך לתת בשנה זו.   לשאלת רבים:

ידוע שמנהג הספרדים לתת מעות זכר למחצית השקל כפי השיעור שהיו נותנים   תשובה.
בזמן שבית המקדש היה קיים, והוא כתשעה גרם כסף טהור, וכמבואר בשו"ת יחוה דעת 

 ח"א )סימן פו(, ובחזון עובדיה פורים )עמ' קכ(.

כסף , ולפי זה תשעה גרם ₪ 1.8-ולפי מה שבדקנו היום, מחיר גרם כסף טהור הוא כ
לנפש, שהוא כולל מע"מ )להלן החשבון:   ₪ 20-. וטוב לתת כ₪ 16.5-טהור הוא כ

דולר ארה"ב, ומחיר הדולר  15.662גרם, מחירה היום  31.1035אונקיית כסף שמשקלה 
, ולפי זה כל גרם שווה  ₪ 56.680778, וא"כ מחיר האונקיה הוא ₪ 3.619היום הוא 

אחוז על סך זה   17. ותוספת מע"מ ₪ 16.4009517, ותשעה גרם שווה ₪ 1.82232797
. ולפי שמחירי הכסף והדולר משתנים מעת ₪ 19.1891135, סה"כ ₪ 2.78816184הוא 

 (.₪לעת, כתבנו לעגל לעשרים 

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא הרבנות הראשית לישראל

 

 סכום "זכר למחצית השקל" לשנת תשע"ט
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 לציון משלחן הראשון

 .(כגה, ) "והשיב את הגזילה אשר גזל"

 הקשה מרן פוסק הדור זצוקללה"ה:

אמרו חכמים: "אם  )ברכות יט.( הנה בגמרא 
ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל  
תהרהר אחריו ביום, כי בוודאי עשה תשובה",  

וגעים בינו לבין הקב"ה, אבל  ודווקא בדברים הנ
בענייני ממון וגזל אינו מוחזק לכשר עד  

 שיחזיר את הגזילה לבעליה.

אמרינן, המקדש את  )מט:( והנה בקידושין 
האישה ואמר "על מנת שאני צדיק", דהיינו  
שהוא מתנה את הקידושין בתנאי שהוא צדיק,  

מקודשת, משום שאנו   –ע גמור אפילו הוא רש
חוששים שמא הרהר תשובה בלבו, ונמצא  

 שהוא צדיק.

)חלק החידושים סימן  ורבינו תם בספר הישר 

כתב, שהמקדש אישה ואמר לה "על מנת   קמ(
שאני צדיק", אפילו לא החזיר את גזילתו,  

 קידושיו קידושין, מפני שהרהר תשובה בלבו.

ולכאורה קשה, מה זה שונה מדברי הגמרא  
בברכות שאין להחזיקו כשר עד שיחזיר את  

 הגזילה בפועל?

דשאני   ותירץ מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:
היכא שאומר בפירוש "על מנת שאני צדיק",  

ה,  שאז יש לתלות שבדעתו להחזיר את הגזיל
ומה שאין כן בסתם שראינו תלמיד חכם שגזל,  
שאז כל עוד שלא החזיר את הממון לבעליו,  

 אינו בחזקת שעשה תשובה.  

 (.יח, עמוד ויקרא-שוש תבל)מ 
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 מפעילות הארגון:
 זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 

 האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית “ירחון תורני  • "מרן בתורת היומי הלימוד"

ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות “גמ  • “יוסף
 •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -"ערוץ מרן"   • וכוללים

 ובאנגלית בעברית שבועין גליו •שיעורי תורה וכנסים 
  

8759* 

 
 

זכר למחצית השקל נותנים 
 למען מורשתו של מרן!

 *8759חייגו: 
 

 לתרומות חייגו: 

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

תרמו לפעילות 
 בעמודות

ניתן לתרום 
 גם בעמדות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת
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זהרה לתושבי עה"ק צפת מפני כת א 
 המדיטציה

 טו כסלו תשל"ט .ב"ה, ירושלים

 לקהל הקדוש תושבי עיר הקודש צפת ת"ו

 והאזור, ה' עליהם יחיו.

 שלומכם ישגא לעד.

כי בעיר הקודש צפת נאספו ובאו חברים  לידיעתיהובא 
 רבים של כת המדיטציה לשם הפצת רעיונותיהם.

באיגרת אליכם יקירי לבל תלכו שולל  באתיובזאת 
אחרי מחזות שווא ומדוחים, ואל תפנו אל מקסמי הבל 

נכר ומקורותיהם ממעיינות אשר שואבים ממקורות 
 אכזב.

לנפשותיכם ולנפשות בניכם ואל תגררו  והשמרוהזהרו 
אחרי הבל ורעות רוח אשר באיצטלא של שלוות הנפש 
יפטמוכם בפעולות ובתרגילים אשר שואבים השראתם 
מפולחן אווילי זר ומוזר, שיש בהם שמץ של עבודת 

 אלילים.

, אתם אשר זכיתם להתגורר בצפת עיר ורעיאחי 
ושי עליון אשר מתורתם אנו הקודש אשר בה חיו קד

חיים ומימיהם אנו שותים עד היום הזה, לכו נא 
והתבשמו מהאוירה של תורה, ובה תמצאו את שלוות 
הנפש הנכונה והנאותה. זכרו מחצבתם מחצבת קודש, 
ואל תפנו אל האלילים, ואל בורות נשברים אשר לא 

 יכילו המים.

רגליכם מפח יוקשים, כמ"ש: "בני אל תלך בדרך  הדירו
 ותחול ברכת ה' עליכם. .אתם מנע רגלך מנתיבתם"

ב ונפש בל כ"ד מוקירכם הדורש שלומכם וטובתכם
 חפצה.

 , בברכת התורה
 עובדיה יוסף

 

 מהלכות קריאת המגילה
 פורים(-)מתוך חזו"ע

 

 פסקיו

כשאולם בית הכנסת רחב מאד, ובאו קהל  א. 
גדול שבאו לשמוע את קריאת המגילה,  
ומשמיעים את הקריאה על ידי רמקול, 
היושבים סמוך לשליח צבור באופן שגם אם  
יוציאו את הרמקול יוכל לשמוע מהשליח  
צבור, ואין הרמקול אלא מסייע להגברת קול  
השליח צבור, יוצאים הצבור ידי חובתם. אבל 
היושבים רחוק מהשליח צבור שבלעדי  
הרמקול לא היו יכולים לשמוע את הקריאה 

   ליח צבור, לא יצאו ידי חובתם.מהש

שכשם שאסור לאחוז ספר   םיש אומריב. 
פחת, כן אסור לאחוז  טתורה ערום בלי מ

בלי מטפחת. ויש מתירים   )מקלף( מגילת אסתר
לאחוז את המגילה בלי מטפחת. וטוב להחמיר  

 במגילה.את הידיים קודם שיאחז  לליטו

מי שנפלה המגילה מידו לארץ, אין צריך  ג. 
להתענות על כך, אבל יתן פדיון תענית  

 לצדקה.

הנכון שכל אדם יחזיק בידו מגילה כשרה,   ד.
שבמקרה שלא שמע איזו תיבה מהשליח צבור  
יוכל לקרותה בעצמו במגילה כשרה. ואם אין  
ידו משגת, לכל הפחות ייקח בידו מגילה  
מודפסת שאינה כשרה, שאם לא ישמע איזה  

 תיבות יוכל לאומרן מתוכה.

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף"מתוך גליונות 
 

 

 

 ראש ארגון הידברות,-שליט"א  זמיר כהןשיעורי הרב 

 להאזנה בערוץ מרן:
 52שלוחה  079-916-5000



 
 

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 

 

 

 יצא לאור!
 שנת תשע"ט - קובץ בית יוסף

 זלה"ה,  עובדיה יוסףמרן רבינו ודים, המכילים בתוכם אוצר בלום מעמ 478ספר בן 
 כתבי יד ומכתבים מעצם כתב יד קודשו הרואים את אור הדפוס לראשונה.

 בנוסף מובאים שלל פסקי הלכה אקטואלים ממרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל 

 שליט"א, ומתלמידי חכמים נוספים. יצחק יוסףהגאון רבינו 
 

 )לא כולל משלוח( בלבד! ₪ 30מחיר מיוחד: 
 

 או באתר מורשת מרן* 8759לרכישה חייגו: 
 

 

   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:

  שליט"א:יצחק יוסף ומרן הרב  זלה"ה עובדיה יוסףפורטל התוכן על מרן הרב  "מורשת מרן" 

www.moreshet-maran.com 

 אל תפנו אל האלילים
מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה, כאב מאד את פרצת המכשירים הטמאים, הפלאפונים שאינם כשרים, וכלי האינטרנט וכיוצא 

הטלוויזיה עשה זאת מרן זיע"א ביתר בהם. כבר מתחילה מלפני עשרות שנים כאשר היה צורך להתריע ולהילחם כנגד מעשיר 
 שאת וביתר עֹז והתריע על זאת השכם והערב.

מרן אף חתם על קול קורא בעניין זה, בו כתב: "ישנם מכשירים שנתן לראות בהם סרטים או אינטרנט רח"ל ולהגיע 
ת, על כן אנו קוראים באמצעותם לכל המבואות המטונפים, וברגע אחד יכול אדם למעוד וליפול חס וחלילה לשאול תחתי

 להתרחק כמטחווי קשת מכל המכשירים המסוכנים הללו, וחובה עלינו לגדור גדר להישמר ולהיזהר".
באחת ההזדמנויות שמרן עורר על כך, הוסיף לפרט גם את עוון ביטול תורה שכרוך במכשירים אלו: "לצערנו הרב, יש תופעה 
מאד מצערת שלמשתמשים בפלאפונים סלולאריים שיש בהם כל מיני תועבות, ואני רוצה לומר, כל בחור ישיבה בלי יוצא מן 

, הוא צריך ללמוד תורה, מדוע שיתעסק בפלאפונים?!... מדוע בחור זקוק הכלל, בכלל אסור לו להחזיק פלאפון אפילו כשר
לפלאפון בכלל?! האברכים שנחוץ להם מאד להשתמש בפלאפון, ישתמשו אך ורק בפלאפונים הכשרים, ולא ישתמשו חלילה 

אל  –האלילים"  בפלאפונים שיש בהם תועבה או רואים בהם סרטים, כל מיני תעלולים, דבר שאסרו בהחלט. "אל תפנו אל
 תפנו אל מדעתכם, תמיד דעתו של אדם צריכה להיות קשורה לתלמוד ואז יצליח, יהיה חכם גדול בישראל...".   

 (.שלהבת יוסף חי)                                                                                      

 

 ה"זצוקללהרבינו  מרן של מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו

mailto:office@moreshet-maran.com

