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 הצטרפו לקבלת 
 "הלימוד היומי בתורת מרן" 
 מידי יום לתיבת המייל שלכם!

 בסייעתא דשמיא

 בהעלותךפרשת 

 

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה 
 נר"ו אליהו עבודרב כש"ת ה

 שלום וברכה,

למענה למכתבו בענין צניעות לאנשים, הנני להביא  
 לכב' מה שכתבנו בענין: 

רבי תנחום בר חנילאי,  אמר אמרו, )סב.(ברכות  'בגמ
, מן  דבריםכל הצנוע בבית הכסא ניצול משלשה 

. ויש אומרים הנחשים ומן העקרבים, ומן המזיקין
, אנא  זירארבי  אמראף חלומותיו מיושבים עליו. 

חזיתיה לרבי אבהו שהניח ידיו כנגד פניו של מטה, 
. פשיטא דלא נגע וכו',  נגעולא ידענא אי נגע אי לא 

איני והא אמר רב הונא אמר רב כל המניח ידיו כנגד  
כאילו כופר בבריתו של אברהם   מטהפניו של 

י נחית הא כי סליק. ]כשפניו  אבינו, לא קשיא הא כ
הנהר, ואין כאן משום צניעות, אסור לכסותו,   כלפי

צניעות.   משוםכי סליק, כשפניו כלפי העם מותר 
וכתב בפרי מגדים, שמכל מקום יזהר  ע"כ. [. ירש"

מה שאפשר, בכדי  כללפשוט וללבוש סמוך לנהר 
א הדין  הוו. כשלא ילך בגילוי הגוף שלא לצורך. ע"

 (.  א)סק"ב "במשנ שוכמ" ליזהר בזה. שיש במקוה

כל ההיתר לילך ערום בנהר, היה בזמנם שהיו  ו
שדרך כל העולם  בימינורגילים לרחוץ בנהר, אבל 

לרחוץ בים ובנהר עם בגד ים, ולא ערומים לגמרי, 

ב "אין כבר הטעם שכתב המשנ דהא אין להתיר,
שדרכן של בני אדם לילך שם ערומים. ובפרט   

 בעניןתנאי לזה, שאי אפשר  כתב "בשהמשנ
 אחר, והיום אפשר בבגד ים.

במקום שאי אפשר שלא יתגלה מבשרו,  אפילוו
,  בים  או  בנהר  כשרוחץ  אוכגון בבית המרחץ, 

  שלאכפי יכולתו שלא ילך בגילוי הגוף  ישתדל
 סמוךלצורך, ויזהר לפשוט וללבוש הבגדים, 

נכון   ולכתחלהשאפשר.  כמה בולמקום שמתרחץ 
,  לכסות עצמו במגבת עד לירידתו לתוך המקוה

וכמו כן יעשה ככל יכולתו  וכן בחזרתו מהמקוה, 
לרחוץ גופו במקום שיש הפרדה של מחיצה או 
וילון, ולהתרחץ בצניעות בנפרד, ומ"מ במקום 
שאין לו אפשרות, וזה המקוה היחידי במקום, 
ואין בו מחיצות בין הרוחצים, יש להתיר מעיקר  

ויזהר   להתרחץ שם ויעשה הכל בזריזות. הדין
  להסתכלשלא להכשל במה שאמרו חכמים, שלא 

וסף על בערוה, וראה מה שכתבנו בזה בילקוט י
ובספר . שפזעמוד  הלכות כיבוד אב ואם כרך א
א, חלק א מהדורת  ילקוט יוסף הלכות שבת כרך

 )עמ' תש(.תשע"א 

בברכת התורה,     

יצחק יוסף   

 הראשי לישראל הראשון לציון הרב

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 בעניין צניעות באנשים
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 משלחן הראשון לציון

 "ויצא משה וידבר אל העם את דברי ה'"
   (.יא, כד)

, עמוד  )חזו"ע ד' תעניותכתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה 
 תפב ד"ה בגמרא(.

אמרו, כל המלמד תורה בעולם  )סנהדרין צב.( בגמרא 
הזה, זוכה ומלמדה לעולם הבא, שנאמר: "ומרוה גם הוא  
יורה", ולכאורה מה החידוש שיהיה מלמד גם בעולם  

 הבא?

והשיב: הנה כשהצדיק מן הדורות האחרונים נפטר,  
,  ונשמתו הולכת לגנזי מרומים בעולם הנשמות

ם כל התנאים  ובמתיבתא דרקיעא, אשר שם נמצאי
הקדושים והאמוראים קדושי עליון הנפלאים בתורתם,  

)עירובין נג.( והגאונים והפוסקים הראשונים, והרי אמרו 

לבם של ראשונים, רבי עקיבא וחביריו כפתחו של אולם,  
רבי חיים ורב אושעיא כפתחו של היכל,   –ושל אחרונים 

כמלוא מחט סידקית, ואמר רב   –אמר רבי יוחנן, ואנו 
)כשם שהאצבע רא לשכחה כי אצבעתא בבי –אשי, אנן 

אם כן  ים לשכוח. רש"י שם(.רנוחה להכנס בפי הבור, כך אנו מהי
מי יוכל להשמיע דברותיו במקום גדלותם של  

 הראשונים האלה.  

ל,  אולם הצדיק שטרח כל ימיו ללמד תורה לעם ישרא
להגדיל תורה ולהאדירה, בבואו לישיבה של מעלה,  
הקב"ה בכבודו ובעצמו מלמדו תורה, ומרחיב דעתו  

 ראוי גם שם ללמד תורה. בחכמה, עד שיהיה

נמצא שהרבותא הגדולה היא ללמד תורה בשמי  
, שאף במרום  מרומים, והנה שכרו אתו ופעולתו לפניו

שנמצאים גדולי עולם הענקים בתורה, אעפ"כ גם הוא  
        יורה.

 (.סה במדבר, עמוד-תבל)משוש 

 

 

 אמרותיו

 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 
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 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 לתרומות חייגו: 

תרמו לפעילות 
 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת בעמודות

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

אודות מה שהחליטו במשרד  
החינוך, להפגיש בין תלמידי ספר 

 יהודים לאלו שאינם
 י"ב אלול תשמ"ה .ב"ה, ירושלים

 הי"ו  יצחק נבוןמר  לכבוד
 שר החינוך והתרבות.

 מכובדינו היקר והנעלה.
עתירת החיים והשלום וכל טוב. הריני להעיר  אחרי

תשומת לבו, בשמי ובשם חבַרי, מועצת חכמי התורה 
 בדבר ההוראה שיצאה ממשרדו ובהסכמתו, בענין

המפגש של תלמידי בתי ספר ממלכתיים, בין יהודים 
ללא יהודים, ואף לתלמידי בתי ספר דתיים בתנאים 
מסוימים, אשר לדעתינו הדבר ברור שהוראה זו 
נוגדת מאד את רוח תורתינו הקדושה, ובמיוחד לפי 
המבואר מתוך התלמוד והפוסקים אשר מפיהם אנו 

"חי  חיים. ואמנם לאנשים מבוגרים שהם בבחינת
נושא את עצמו", אין חשש ממפגשים כאלה, אבל 
לתלמידי בתי ספר, בודאי שיש חשש רציני 
להתקרבות יתירה בין יהודים ללא יהודים, ויכול 
הדבר לגרום אף להתבוללות ולנישואי תערובת. ומי 
כמו כבודו שהיה מתריע השכם והערב בהיותו נשיא 
המדינה על ההתבוללות בארצות הגולה שעושה 

מות בעמינו, ועל ידי כך נשארנו מעט מהרבה, וידל ַש 
ישראל עד מאד. ואיך יתכן שכעת בהיותו שר החינוך 
יטיף לעודד התקרבות בין ישראל לעמים, אשר אין 
ספק שתביא לסכנת התבוללות ונישואי תערובת, 

דתיים, -וביותר יש לדאוג על תלמידי בתי ספר הלא
בנות, אשר לא קיימת שם הפרדה בין הבנים ל

ובמפגשים עם לא יהודים, קיים חשש רציני ביותר 
שהדבר יגרום לסכנת נישואי תערובת. ואחריתה מי 

 ישורנה? 
בישיבת מועצת חכמי התורה שהתכנסה לדון בדבר, 

זמתי שלא לצאת פומבי בקריאת תגר נגד והוחלט בי
ההוראה הנ"ל, מפני כבודו של השר שיחיה שחביב 

תינו שיואיל להטות אוזן עלינו. אולם נפשינו בבקש
קשבת לדברינו היוצאים מן הלב, מתוך אהבת 
ישראל שבליבינו, ויחזור כבוד השר לשקול הדבר 
בכובד ראש הראוי, ויבטל לאט לאט את ההוראה 
הנ"ל, בחכמה ובתבונה, כי החכם עיניו בראשו, ושומע 
לעצה חכם. והשי"ת יחון את כבוד השר בדעת 

ר מראשיתו לא יבוש ובתבונה להשכיל אחרית דב
בעוה"ז ולא יכלם לעוה"ב. ובכל אשר יפנה ישכיל 

 ויצליח, ירום ונשא וגבה מאד.
 המצפה לתשובתו החיובית בכבוד רב ובברכת התורה

 ובדיה יוסףע

 נשיא מועצת חכמי התורה

 

 (.ט"ו בשבט ברכות–של מרן חזון עובדיה  )מתוך ספרו פת הבאה בכסנין
 

 פסקיו

 אותי באו לשמוע אלפים!
 זצוקללה"ה:סיפר מרן פוסק הדור 

הייתי פעם בבאר שבע, היו אלו ימי הבחירות, ואני הגעתי לשם להשתתף בעצרת תשובה וחיזוק, 
ובאותו יום גם ראש הממשלה בכבודו ובעצמו הגיע לעיר באר שבע לעשות שם תעמולת 

 בחירות.
והנה כשסיימנו את עצרת התשובה ונסעתי אל מנחת המסוקים כדי לחזור לירושלים, פגש אותי 
שם ראש הממשלה, וקודם שעלה למסוק שלו, ניגש אלי ואמר: "כבוד הרב, מאות של אנשים 

 באו לשמוע אותי!".
ואני השבתי לו: "וברוך ה' אותי באו לשמוע אלפים אלפים, הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו"... 

  העם צמא לשמוע את דבר ה'.

 מורה הדרך של הדור
)במכתב ברכה לספר כתב הגאון הגדול רבי חיים רבי שליט"א ראש מוסדות "עטרת חכמים" בחולון 

 'אך טוב וחסד', אשקלון תשע"א(:

"זכינו בדור היתום שלנו אשר בעוונותינו הרבים יש כל כך הרבה בלבולים בהלכה, בהשקפה, 
ואשרינו שזכינו למרן בהנהגות הטובות, וגם בנושא הכשרויות אשר זה פוסל של זה ולהיפך, 

חת מפני כל, ומגלה  אשר לא)שליט"א(, רבינו הגדול בעל היביע אומר וטהרת הבית וחזון עובדיה 
מנו חסד כאשר מביא מהפוסקים בעין טובה למעיין המבקש לראות בגופן של דעתו ועושה ע

 דברים, בכוחא דהיתרא עדיף, שבזה מדקדק טובא...".
 )משוש תבל(.

 

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן ידכתבי 

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

שיעור קביעות סעודה על פת הבאה  א. 
בכסנין לברך עליו המוציא וברכת המזון  

שבעים ושנים  )לאחר נטילת ידים(, 
ואין  )כל דרהם שלשה גרם(. דרהם 

התבשילים, הבשר והדגים מצטרפים  
, לתת עליו  לשיעור פת הבאה בכסנין

תורת קביעות אלא השיעור הוא  
 באכילת פת הבאה בכסנין בלבד. 

עוגה העשויה מבצק הממולא  ב. 
 תמרים, מברך עליה בורא מיני מזונות.  

החלות המתוקות שנרגש בהם טעם  ג. 
מתיקות, ברכתן בורא מיני מזונות  
וברכה אחת מעין שלש, ואין יוצאים  
בהם בשבת ידי חובת שלש סעודות,  

 .א אם כן קובע סעודתו עליהן, כנ"לאל

הפיצה, אם נילושה בחמאה וחלב,  ד. 
 , מברךוניכר בה טעם החלב והחמאה

 עליה בורא מיני מזונות, ועל המחיה,
אבל אם נילושה במים וחלב ולא ניכר  
בה טעם החלב, ברכתה המוציא לחם  

]ואמר מרן   מן הארץ וברכת המזון
יוסף  הראשון לציון הגאון רבינו יצחק 

שליט"א בשיעורו השבועי בלוין,  
שכיום כמעט ואין פיצות שמרגישים  
בבצק שלהם את טעם החלב, ולכן אין  

 לברך עליהם מזונות[.

ברכת המצה בכל שאר ימות השנה  ה. 
שנוי במחלוקת הפוסקים, ומנהג  
הספרדים לברך על המצה לאחר  
הפסח "בורא מיני מזונות" ולאחריה  

ה. ויש להם  ברכה מעין שלש, על המחי
על מה שיסמוכו. אלא שהחרדים לדבר  
ה' נוהגים לאכול המצה בתוך הסעודה  
של פת, ונפטרים בברכת הפת וברכת  
המזון, ויש שקובעים סעודה על המצה,  
דהיינו שאוכלים שיעור שבעים ושנים  
דרהם שהם כמאתים ועשרים גרם, ואז  

)אחר נטילת ידים(  מברכים עליה 
רוב האשכנזים  המוציא וברכת המזון. ו

נוהגים לברך על המצה גם בשאר ימות  
השנה המוציא וברכת המזון. וחולה  
שאינו אוכל פת אלא מצה, מטעמי  

מברך על המצה המוציא  בריאות, 
 .וברכת המזון



 

 

 

 

 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
 ב"ערוץ מרן":

 
 

 77שלוחה 
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