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 92שלוחה  079-916-5000 להצטרפות:  סחעובדיה פחזון הלימוד הוא בספר 

 בסייעתא דשמיא

 מצורע פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ז סיון תשע"הטבס"ד, 

 הבחור היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, לכבוד

 נ"י עובדיה יוסף סעדהכש"ת 

 שלום וברכה,

בחור צעיר הלומד בישיבה צריך להתמיד ולהשקיע 
לקנות דרכי העיון בש"ס, לדעת כל סוגיא וכל ענין  

נכון, ועיונו  בהבנה ישרה ונכונה, כי אם אינו מבין
שיטחי, יכול ללמוד את כל הש"ס בצורה לא נכונה בלי  
הבנה, וחבל על כל העמל שהשקיע. אשר על כן בחור  
צעיר צריך לעיין היטב בסוגיות הש"ס, וזה ע"י שילמד 
גמ' רש"י ותוס' על הסדר וגם את הראשונים על הסוגיא  
כגון רשב"א, ריטב"א, המאירי, הרא"ש והר"ן, וכיוצא. 

ם יעיין במפרשי הש"ס האחרונים כגון מהרש"א,  וג
הרש"ש, פני יהושע, רעק"א וכיוצא, ויבין דבריהם  
היטב. וילמד בד"כ עם חברותא שבזה יכול לבחון עצמו 
אם מבין היטב, וכך ילמד לעיין ישר, ולא עליך 
המלאכה לגמור, ואם תרצה ללמוד בהפסקות או בלילה 

ם אתה ראוי לזה,  דף יומי, תתייעץ עם הרבנים שלך, א
כי צריך להבין ולא לגרוס. וכדאי שתשקיע בלימודך 
ברוב היום לדעת את המסכת הנלמדת בישיבה, לסיימה 
ולדעת אותה היטב, מאשר ללמוד במהירות ובחפזון, 
ולספור כמה דפי גמרא למדת. ואם הינך בעל הבנה, 
אדרבה תלמד בלילות מסכתות גמ' רש"י ותוס' בהבנה, 

 פרים.בלי לפתוח ס

ובענין לימוד ההלכה, תלמד כל יום לפחות חצי שעה  
הלכה, ותתחיל מתחלת הש"ע או"ח יחד עם המשנה  
ברורה וילקוט יוסף על הסדר, סימן אחר סימן, בכדי  
שיהיה לך מושגים ראשונים בהלכה, ובעזהי"ת 
כשתתמיד בזה, ותדע את המושגים הראשונים, בגיל 

הכלים ושו"ת  יותר מבוגר תלמד טור וב"י ונושאי

שונים. וכן בלילות שבת וביום שבת, תנצל ללמוד  
 בספריו של מרן זיע"א.

 ד סיון תשע"היבס"ד, 

 נ"יארז פאר היקר והנעלה, כש"ת ה"ה  לכבוד

 שלום וברכה,

ת, ע' בספר  בדבר עשיית סלט ביצים עם מיונז בשב א.
דמותר לעשות מיונז  )עמ' תב(,  ילקוט יוסף שבת כרך ג

שמערבים ביצים ושמן וחרדל ומלח, אם עושים בשבת 
כן על דעת לאכול לאלתר באותה סעודה, ואין לחוש  

ם בכח, בזה משום לישה, באופן שנזהר שלא לערב
ומה  )סי' שכא סעיף טו(, וראה בהערה מקור ההלכה בש"ע 

 שנתבאר שם.

ובאשר לשאלה אם ביום האזכרה של ההורים מותר  ב.
לקוט יוסף הלכות אבלות  י להשתתף בשמחה, ע' בספר

שתתף בשמחת דמעיקר הדין מותר לה)עמ' תרד(, 
ת בליל יום הפטירה, שאינו ברכו נישואין, או בסעודת ז

ב חודש, ורק האשכנזים מחמירים בזה, וכן כדין י
, ונוהגים מחמירים שלא לשמוע כלי נגינה ביום הפטירה

ב חודש. ואמנם טוב ונכון היכא  בו כל דיני אבלות של י
דאפשר שגם הספרדים יחמירו בזה להמנע מלהשתתף 
בשמחת נישואין בליל היארצייט, אבל אם החתן והכלה  
מצטערים מכך שקרוב משפחתם או אביהם לא יוכלו  
להשתתף בשמחתם, מותר לילך לשם. וכן מותר  

לה ופדיון ביום השנה, שגם בתוך  להשתתף בסעודת מי
מצוה ב חודש מעיקר הדין מותר להשתתף בסעודת י

אלו, כשאין שם כלי נגינה, ורק מצד המנהג יש שנהגו  
ב המנע מלהשתתף בסעודת מצוה בתוך ילהחמיר ל

חודש, אבל ביום הפטירה שהוא יותר קל מי"ב חודש  
 .יש להקל גם כשיש תזמורת בסעודות אלה

בשמחה ביום האזכרה של ההורים יותעשיית מיונז בשבת, אם מותר לה, הדרכה לבן ישיבה  
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 משלחן הראשון לציון

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו "
 .(יד, ב) "והובא אל הכהן

 סיפר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה: 

מראות נגעים של  מעשה בכהן שהיה רואה 
הצרעת, והיה פוסק ומכריע בזה לטהר או לטמא,  
והיה הכהן הזה חי בעניות גדולה מאד, לימים  
החליט הכהן בלבו לצאת לחוץ לארץ ולנסות את 

 מזלו שם.

הסכימה אשתו לכך, אלא שטענה ואמרה:  
יע  ג"ומי יפסוק לאנשים בענייני הצרעת?", הר

הכהן את אשתו ואמר: "אל דאגה, אני אלמד  
י  רזי הדבר, ואת בעצמך תוכל אותך את כל

 להכריע בעניינים אלו"...

ישב הכהן והחל ללמד את אשתו את כל סימני  
שתי  הצרעת, ובתוך דבריו הסביר לה שאין 

שערות גדלות במקום אחד ממש, משום שלכל  
שערה ושערה יש גומא אחת, מעין אחד שהיא  

 צומחת, ומשם היא יונקת את כוחה.

לשמע דבריו, אמרה לו אשתו בלשון של  
תוכחה: "ישמעו אוזנך מה שפיך מדבר! ומה  
השערות אשר הן לאלפים ולרבבות, הקב"ה 
מזמן לכל שערה ושערה את פרנסתה ומקור  
חיותה, אם כן קל וחומר לאדם עצמו אשר הוא  
נזר הבריאה, שבוודאי הקב"ה יזמן לו את  

נדוד לחוץ לארץ  פרנסתו במקומו, ולא יצטרך ל
 בעבור זה".

שמע האיש לקול תוכחתה של אשתו, וביטל  
 את נסיעתו לחוץ לארץ.

ומכאן מוסר גדול לאדם, שיהיה בוטח  
בהקב"ה שהוא נותן חיים ומזון לכל בריותיו, והוא  

ות  זן ומפרנס בטובו כל אחד ואחד, ורק צריך לפנ
אליו ולבקש מאתו יתברך, שנאמר: "קרוב ה' לכל  

 קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת".

 (.פא, עמוד ויקרא-)משוש תבל 
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אפיית 
מצות. ערב 

 פסח

  
. הוה"ל

 אפיית מצות
 

 יד-יא יז. א-טו ה -ב ט-ו יב. א-י ה-ב ט-ו

 

 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"

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

 ובאנגלית בעברית שבועין גליו •שיעורי תורה וכנסים 
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 בחרתם במרן?
 במורשתו!הגיע הזמן לתמוך 

 *8759חייגו: לתרומות 
 

 לתרומות חייגו: 

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

תרמו לפעילות 
 בעמודות

ניתן לתרום 
 גם בעמדות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

הזמנה לבירור בלשכה עקב כתיבה  
 כפרנית על גדולי ישראל הקדושים

 יפו, יג שבט תש"ל-אביב-תל

 מר לכבוד 
 א.נ.

רבנים התייצבה בפני והפנתה את משלחת 
 ...תשומת לבי למאמר "ילתא" שהופיע ב

 .46גליון 
את המאמר עמדתי מרעיד ונוראות בקוראי 

הכותב אשר הרהיב עוז נפלאתי לא רק על 
בנפשו לחפות דברים אשר לא כן על גדולי 
ישראל הקדושים כהאמוראים עולא ורב 
נחמן, אלא גם על העורך שנתן מקום 
לפירסום מאמר כזה בבטאון של המועצה 

יפו, ולא שם אל ליבו מאמר -הדתית של ת"א
חז"ל: אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, 

 כחמורים. אם ראשונים כבני אדם אנו
צר לי מאוד שהמכשלה הזאת יצאה מתחת 

 ידו.
מזמין את מערכת הליכות ל"בירור" הנני 

בהקדם האפשרי למנוע הישנות מקרים 
כאלה המדאיבים את ליבותיהם של שלומי 
אמוני ישראל ופוגעים קשות בכבודם של 
מאורות האומה שלנו. את הזמן יתאמו עם 

 מנהל הלשכה.
 בכבוד רב
 עובדיה יוסף

  יפו הרב הראשי לת"א

 

 פסח(.–)מתוך חזון עובדיה הלכות בדיקת חמץ 

 

 פסקיו

קודם ליל ארבעה עשר בניסן צריכים לנקות ולכבד את  א. 
חדרי הבית והחצר בניקוי יסודי, כדי שלא ישאר שום חשש  
חמץ ברשותם בימי הפסח. וכן יש לבדוק בכיסי הבגדים  

הספר שלהם, פן  -ובייחוד בכיסי בגדי הילדים ובילקוטי בית
 הנר.   נשאר שם חמץ. ושוב אין צריך לבודקם בליל י"ד לאור

בתחלת ליל ארבעה עשר בניסן בודקים את החמץ לאור   ב.
הנר. וזמן בדיקת חמץ הוא אחר צאת הכוכבים תיכף ומיד.  

ומיהו בדיעבד אם  . )דהיינו כעשרים דקות לאחר שקיעת החמה(
בדק החמץ אחר השקיעה קודם צאת הכוכבים, יצא ידי  

 חובה. ונכון לחפש ולבדוק החמץ עוד זמן מה בליל י"ד.

נות הבית, לרבות  יצריך לבדוק בחורים ובסדקים בכל פג. 
המרפסות, וחדר המדרגות, והגינות, ובייחוד יש לבדוק  
במזנון ובמקרר ובכל יתר המקומות שמצניעים שם מאכל  
ומשקה שיש בהם חשש חמץ. לפיכך כל חדרי הדירה  
צריכים בדיקה. אף על פי שברור לו שמעולם לא אכל שם  

 חמץ.  

נוהגים לתת חתיכות קטנות של פת, כל אחת פחות   ד.
, בארבע פנות הדירה, והבודק מחזר  (עטופים בניירות)מכזית, 

אחריהם למוצאן ולבערן עם יתר החמץ אשר ימצא בזמן  
. ואף על פי  . ועל פי הקבלה יש להניח עשר חתיכותהביעור

שאין מנהג זה מעכב, מכל מקום נכון לקיימו שמנהג ישראל  
רה הוא. ואם לא מצא חתיכה אחת מהחמץ אין צריך  תו

לבדוק כל הדירה היטב עד שימצאנה, ויסמוך על ביטולו  
 שמבטל אחר כך החמץ.

הבדיקה צריכה להיות לאור נר של שעוה, אבל נר אבוקה   ה.
פסול לבדיקה, מפני שאינו יכול להכניסו לחורים ולסדקים,  

כל אשר  ועוד שהוא מתיירא פן תפרוץ דליקה ויתלקח 
בבית, ונמצא לבו טרוד ואינו מכוין דעתו לבדיקה. ואם עבר  
ובדק לאור האבוקה צריך לחזור ולבדוק בנר כשר, אך לא  

. ושתי נרות קלועות ששלהבתן נוגעת זו בזו  יברך שנית
אבל אם הפתילות נוגעות זו בזו, נחשב הכל   .דינם כאבוקה

פורדות זו  לנר אחד כשר, ודוקא כשהפתילות מחולקות ומ
. ופנס  מזו ורק השלהבת נוגעת אחת בשניה, נחשב לאבוקה

כיס קטן שיכול להכניסו לחורים ולסדקים, וכן נר חשמלי  
קטן שאפשר לטלטלו בכל פנות הבית, מותר לבדוק בהם  
בשעת הצורך שאין לו נר אחר כשר. ויכול גם כן לברך  

 .עליהם. ואין זה דומה לאבוקה

 

 

 ממרן כתבי יד

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

 ניתן להעביר לגמ"ח ספרים של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה, שיעברו בע"ה לישיבות וכוללים הזקוקים להם.
 

 גמ"ח להשאלת ספרי מרן

ניתן להקדיש להצלחה, לרפואה 
 ולהבדיל לעילוי נשמת וכדו'.

 



 
 

 

 

   

   

  

  

  
 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

 

 

 052-7116511חייגו:  כמויות ובודדים לרכישה

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 הגדה של פסח
 ילקוט יוסף

 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 ילקוט יוסף
 יום טוב 

 וחול המועד

 
 

 קובץ בית יוסף
 תשע"ט

 מיוחדים! במחיריםם נפלאיספרים  

   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 

 לא היית יכול לומר לי את זה אחרי השיעור?
 סיפר מו"ר ועט"ר מרן עמוד ההוראה הראשון לציון הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א:

חל". בערב הגיע הרופא שם "רתשט"ו, נולדה למרן רבינו הגדול זצוקללה"ה, בת שביעית אשר נקראה בבחודש שבט שנת 
ולאחר בדיקה יסודית קבע כי התינוקת סובלת ל"ע מבעיות בלב. "התינוקת לא תאריך ימים, היא תמות בעוד זמן קצר. אני 

 מציע להפסיק להאכיל אותה", אמר הרופא לרבנית ע"ה.
לא נתנה את דעתה לעצתם של הרופאים, היא מצדה התמסרה ככל שיכלה לתינוקת הזעירה והמיוסרת, ולא  כמובן, הרבנית

נתנה לבעלה הגדול שיישא בעול, כדי לא לבטל אותו מלימוד התורה ומזיכוי הרבים. פעם אפילו גער בה הרופא בכעס: "בפעם 
 לדבריהם.הבאה אני רוצה לראות כאן את בעלך!", אך היא לא שתה את ליבה 

והנה לאחר שלשה חדשים מצב התינוקת החמיר, ובל"ג בעומר תשט"ו נפטרה התינוקת. מרן באותה הזמן היה מוסר את 
 שיעורו הקבוע בבית הכנסת "שאול צדקה", והנה לפתע הגיע שליח ומסר למרן באמצע השיעור את הבשורה הרעה.

ה' לקח יהי שם ה' מבורך". אך מיד כשירד, הלך לכיון האיש שמסר מיד סגר מרן את הספר ואמר: "ברוך דיין האמת. ה' נתן ו
לו את הבשורה ואמר לו: "מדוע בישרת לי את זה, כעת אני אונן ואיני יכול להמשיך ללמוד וללמד, מה זה היה בוער, יכול היית 

 לומר לי לאחר השיעור".
על בתו, וכל מחשבתו על ביטול תורה, זה היה התלמידים שהסתופפו במחיצתו לא ידעו את נפשם, כעת מרן נמצא באבל 

 מוסר מאלף עבורם מהו ערך ניצול הזמן וערך התורה.
 (.שר וגדול)                     
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