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 : שלחו מייל לכתובת
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 הצטרפו לקבלת 
 "הלימוד היומי בתורת מרן" 
 מידי יום לתיבת המייל שלכם!

 בסייעתא דשמיא

 קדושים

 

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת  
 נר"ו אלחנן כליףה"ה ר' 

 שלום וברכה,

 למענה לשאלותיך הנני להשיב בקצרה:

בדבר דיבור בין הנטילה לברכת המוציא, הנה מרן   א.
פסק, דטוב להזהר שלא להפסיק   )סי' קסו(בש"ע או"ח 

בין נט"י לסעודה, ומשמעות לשונו היינו זהירות, ואינו 
תיכף לנטילת   )מב.(מעיקר הדין, ומה שאמרו בברכות 

ידים ברכה, איירי בנטילת מים אחרונים, וכן ביארו  
ם, וכן דעת רבינו יואל, ורבינו הרמב"ם רש"י ותוס' ש

שמחה, ובטור כתב, שמתוך הירושלמי משמע דההיא  
דתיכף לנטילה ברכה אמים הראשונים קאי, דאיתא  
התם, התוכף ברכה לנט"י אינו ניזוק בכל אותה סעודה, 
ואי קאי לנטילה אחרונה, א"כ כבר סעד ומאי דהוה  

שות  וכן נכון לע )פ"ו(.הוה. וכתב בב"י, שכ"כ בהגמ"י 
  )אות א(ליזהר גם במים ראשונים. וע"ש בדרכי משה 

שהעיר, וצ"ע מאי אולמיה דברי הירושלמי שהביאו  
ראיה ממנו, יותר מדברי התלמוד שלנו פרק אלו דברים  

שאמרו תיכף לנטילה סעודה. ובירושלמי שם   )דף נב:(
אין נט"י אלא סמוך לברכה וכו'. וע' בתוס' שם ד"ה  

דה, שהקשו והאי דלא חשיב  תיכף לנטילת ידים סעו
בהדי אידך תכיפות, משום דהיא   )בדף מב.(ליה לעיל 

שנויה במשנה לא חש למתניה. עכ"ל. וע' בפר"ח,  
 ובפי' מצפה אותן שם.  

  )סי' קסו(ועכ"פ ע' בספר ילקוט יוסף הלכות ברכות 
דמעיקר הדין מותר לדבר בין הנטילה לברכת  

בחול בין  המוציא, ומ"מ נכון שלא לדבר כלל בין 
בשבת, וע' בהערה שם עוד במקורות ההלכה  

 ונימוקיה.

ובענין איסור שכחת הלימוד, ע' בספר ענף עץ   ב.
ד"ה יכול תקפה משנתו, מה   )פרק ג משנה י(אבות 

שכתב בזה, והביא דברי האחרונים שכל שעושה 
מהדברים המביאים לשכחה עובר בלאו השמר לך 

שנראה  פן תשכח את הדברים וכו', וכתב ע"ז
שנעלם מעיני האחרונים, מה שכתב ר' יהודה  

שמוכח להדיא כי  )סי' תתרח(, החסיד בספר חסידים 
מי שאינו נזהר מדברים אלו אינו בכלל יושב 
ומסירם מלבו. וכן מוכח להדיא בספר יוסף אומץ  

 )עמ' רעג(.  יוזפא 

וכתב עוד שיש להוסיף מ"ש בשאלתות שבסוף 
שהגר"ח מוואלז'ין אמר,  )סי' נג(, ספר מעשה רב 

דמה ששנינו השוכח דבר ממשנתו וכו', זה לא  
נאמר אלא על דורות הראשונים שלמדו בעל פה,  
משא"כ בזמן הזה, אלא שבש"ע הגר"ז כתב שגם  

 בזמן הזה הדין כן. וצ"ע.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 דיבור בין נטילה לברכת המוציא, ובעניין איסור שכיחת הלימוד
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 משלחן הראשון לציון

ט) "ולא תשבעו בשמי לשקר" ,  י
ב   (.י

ענף  ) כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
וד שנ ד"ה חיה  ט, עמ ק ה משנה  ר ות, פ ב א עץ 

 (:רעה

ט(:שנינו באבות  חיה רעה באה   )ה, 
דו כן  ולמ וא,  ועת ש ולם על שב בת לע )ש

ג.( ו, כג(: מר ממה שנא ל א כ קר וי ואם באלה  )
רי ב   תק ו לי, אל  ר וס ו ת א ל  א  לא  ה אל

בועה(, ה ל  א  ב   כ)לשון ש ך לו:  ו תיב בסמו
דה  ת הש חיי ת  חתי בכם א השל ו ושיכלה  "

תכם".  א

ור   דיב ח  תנו בכ ו ך חנן א הנה ה' יתבר ו
וכמה על   ראים,  ותנו על כל הנב דל א לג

דם לה ו שיהא תנה יקרה ז לא  זהר במ
רים בטלים, וכל שכן   תה בדב ו זבז א לב

רי דב ופה  ב ו שקר וחנ רים כמ ם אסו
די   תלמי ביזיון  וכל שכן  ות וכיו"ב,  וליצנ
ד, כי   ולים מא ד ת ג וונו חכמים, שהם ע

ון... חיים ביד הלש ו ת  וו  מ

ו,   רעה בלשונ תמש האדם ל ואם יש
ועת   וון שב ד ע ונשו, ולכן כנג דל ע כמה יג
ונו,   פיו ובלש וא חטא ב וא שה ש
דם   ון הא תר רעה, כי אין י חיה  חת  תל מש

חיה א ד  על ה ת  לא ב חית א ואם הש ו,  בר
ו וא ש רי ה ו, ה ור ולכן  ודיב ת השדה,  חיי ה ל

ו. ת ב ולט חיה ש  ה

בל וש ת קלו(.-)מש וד  א, עמ קר  וי
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 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

-079להאזנה בערוץ מרן:  916-50 00 

 לתרומות חייגו: 

תרמו לפעילות 
 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת בעמודות

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בליל פסח ישנה הארה מיוחדת 

במיוחד בליל פסח ישנה הארה מיוחדת לכל 
עם ישראל הקרובים והרחוקים. וכמו שאמרו 

]אמור דף צה  גדולי החסידות, חז"ל בזוהר הקדוש

, א"ל הקב"ה ב[ ה, רבה השירים שירע"א. ועין מדרש 
לישראל פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני 
אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אולם הגאון 
המקובל רבי אברהם אזולאי בספרו חסד 

ין שני, עין הקורא, נהר נז(לאברהם  כתב, לאחר  )מע
שיצאו ישראל ממצרים חשב הקב"ה מחשבות 
על ישראל לבלתי ידח ממנו נדח, וצונו לעשות 
את חג הפסח בכל שנה ושנה בהשבתת החמץ, 

 ואכילת מצה, ושאר המצות של הסדר.

וסוד הענין הוא, כי אפילו פושעי ישראל 
בעבירות החמורות ביותר אינם נכנסים להיכל 

ובכל שנה שלשים החמשים של שערי טומאה, 
יום קודם הפסח, הקב"ה ברוב חסדיו נוהג עם 
ישראל לפנים משורת הדין, ומתחיל להוציא 
נפשותם מהיכלות הטומאה, בכל לילה חלק 
אחד משלשים, עד שבליל יד בניסן, שהוא ליל 
בדיקת חמץ וביעורו, פושעי ישראל נצבים 
עדיין בפתח ההיכל החיצון מהחמשים, כי 

חד משלשים, ובליל פסח לא נשאר להם חלק א
נשאר מאומה משערי הטומאה כלל ועיקר, 

ספר וכולם פטורים ובני חורין.  )והביאו מרן החיד"א ב

 . כסא דוד דרוש ז לשבת הגדול דף כח סוף ע"ד(

בכל דור  )פסחים קטז.( ובזה יובן מאמר חז"ל
ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 

 ]דברים הוציא משם" ממצרים, שנאמר, "ואותנו

. כי בזמן הזה יצאו כל צבאות ה' מרשות כג[ ו,
הסטרא אחרא מעט מעט עד שבליל פסח הרי 

)מרן החיד"א בכסא דוד שם הם בני חורין מכל וכל 
 דכ"ט ע"א(.

 

 (.יום טוב–של מרן חזון עובדיה  )מתוך ספרומהלכות ספירת העומר 
 

 פסקיו

 למה עושים לי את זה?!
כדרכו בקודש ברח מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה מן הכבוד בצורה שאין דומה לו, אך יחד 

 עם זאת הכבוד רדף אחריו.
באחת הפעמים שהגיע לשבות בעיר כדי לחזק את הקהל, היה אמור לשבות במלון, 

הציבור הקדוש שקשור למרן זיע"א בעבותות אהבה  כשירד מן הרכב ופסע אל המלון
את מרן  הווילא הסכים לוותר על הזכות העצומה לשמוח בשמחתה של התורה, ול

היה זה מחזה אדיר  .ת באזורהצטרפו אלפים מכל העדו כשלבינתייםבשירה וריקודים, 
 לראות את האלפים מתלווים למרן בשירה וריקודים.

והמשיך  ,אך על מרן שצעד בראש ניכר היה שאינו רווה נחת מכל הכבוד הגדול שרחשו לו
 בהליכה מהירה עד כניסתו למלון, והקהל נפרד ממרן בברכת שבת שלום.

 מרן עמוד ההוראה הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בנו של מרן, מו"ר ועט"ר
 השיב למחרת לשאלת ההמון מה הגיב מרן בעת שנכנס למלון:

איך שנסגרה דלת חדרו של מרן במלון, התפרץ בבכי נורא ואמר: "למה עושים לי זאת, 
 למה אני צריך את הכבוד הזה?! זה מצער אותי!".

  ך כל השבת.ולא נחה דעתו של מרן מזה במהל
וכך בכל פעם שהיה מרן מגיע לחיזוקי ענק של חיזוק והתעוררות וכנסים לבני התורה, 
כשהיה נכנס לאולם היו האלפים נעמדים על רגליהם ופורצים בשירה אדירה לכבודו, 
ולא אחת ולא שניים הבחינו במרן שבעת שהיה פוסע לכיוון בימת הנשיאות אל כיסא 

 יה ממלמל לעצמו "לך ה' הגדולה והגבורה והנצח וההוד".המלכות שהוכן בעבורו, ה
.שלהבת יוסף חי)                                                                      ) 

 

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן ידכתבי 

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

וסמכו  א.  ד,  פירת העומר מעומ ות ס מצ
ר  הנאמ דין זה על  ז"ל  (  ח ט  . טז אה  ר רשת  בפ (

ר שבעה   פו חל לס רמש בקמה ת "מהחל ח
ומה.   תקרי בקמה אלא בק ת", אל  ועו שב

ום אם  פרומכל מק ושב יצא.   ס  מי

וד רשאים  ב.  ולה שקשה להם לעמ ח ו  זקן א
חלה כשהם יושבים,   ר לכת ומ ר הע פו לס

דמי. ד  דיעב חק כ ד ת ה  שכל שע

פור   ג. ראל לס ד מיש ואח ד  וה על כל אח מצ
תם   פר וס ר " ו, שנאמ ר בעצמ ת העומ פיר ס

וןל פי כל   כם", בלש רה ב תהיה ספי רבים, ש
ד ח וון לצאת  א תכ ום אם נ ומכל מק  .

וגם השליח צבור   ר,  רת שליח צבו פי בס
תו בשמיעה,   וב ח הוציאו, יוצא ידי  וון ל תכ נ
ור   והגים שהשליח צב ונ נה.  ו ומע כע שהש

ר הע פ וסו רך  רב הקהל מב ו  חלה  א ת ר  ומ
חידי הקהל חר כך שאר י  .וא

פוסקים אם ד.  ו ה חלק ואיל ונ ות  ה מצ
ואר בבית יוסף  ונה, כמב ריכות כו )סימן ס  צ

ט(,  קפ רים שאין  וסימן ת ומ רי הא דב ול
ונה, כל ששמע מהשליח   ו ות כ ריכ ות צ המצ
פירה   והס חר, את הברכה  ור, או אדם א צב
וון לצאת   תכ ר, אף על פי שלא נ ומ של הע
ו,   ת חובה בשמיע די  ראה שיצא י ובה, נ ח די  י
ר בעצמו.   פו ר כך כשיס ך אח וכל לבר ולא י
ריכות   ות צ ואף על פי שההלכה היא שמצ

וך  ר ר בשלחן ע וא ונה כמב ו )סימן ס ס"ד(,  כ

וש   ח ת יש ל רכו פק ב ום בס מכל מק
ונה.   ו ת כ ות צריכו ומרים שאין מצ להא
חלת   ת וש ב דבר שיאמר בפיר הילכך טוב ה

פירה חמ"כ() ימי הס "אני מכוין  , או לא
שבכל לילה מן הלילות של ספירת העומר  

די חובת הברכה  בשנה זו, שלא לצאת י
והספירה של העומר בשמיעתי אותם מפי  

השליח צבור, או אדם אחר, אלא רק  
 .כשאברך ואספור העומר בעצמי"

וא  ה.  ומר בכל לשון שה ת הע ות ספיר מצ
דש, וספר   ון הקו ואם אינו מבין לש מבין. 
פור   ור לס חז דש לא יצא, וי ון הקו בלש

רכה בלשון שמבין בלא  .ב

ר בליל .ו ומ ת הע פיר ואם שכח  זמן ס ה. 
ך כל   והול ר  פ ת הלילה סו חל ת ר ב פו לס
רק אחר   ור  ון לספ חלה נכ ולכת הלילה. 
נהג המדקדקים   וכבים, וכן מ ת הכ צא
וכבים. אבל מן   תין לצאת הכ ות להמ במצ

ת  רבי תפלת ע ו  ו אם סיימ פיל דין א בין  בה
ו הקהל לביתם מבלי   ואם יפטר השמשות, 

ר פו פנים חלק מן  לס , קיים חשש שעל כל 
ו ור יבא רי   הצב ו לגמ פסיד וי חה  לידי שכ

ומר   פור הע רשאים לס רה, לכן  פי ות הס מצ
ת ך זמן בין השמשו תו רכה ב  .בב



 

 

 

 

 052-7116511חייגו:  כמויות ובודדים תלרכיש

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

 קובץ בית יוסף
 תשע"ט

 

 מיוחדים! במחיריםם נפלאיספרים 

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 מרן":ב"ערוץ 

 
 

 77שלוחה 
 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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