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 : שלחו מייל לכתובת
gmail.com@9929972 

 

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

 בסייעתא דשמיא

 חוקתפרשת 

 

 תשע"וט סיון בס"ד, 

 שליט"א נועם חממהלכבוד הרה"ג רבי 

 בת"א. התורה'ראש כולל להוראה 'נוה 

 לשמוע כי זכיתם להרחיב את גבולות  שמחתי 
אביב, ויחד עם רב ביהכ"נ הר"ר  -התורה והיראה בעיר תל 

שליט"א זכיתם לייסד את הכולל החדש להוראה   אהרן כהן
יצלח  בביהכ"נ נוה צה"ל. ברכתי שלוחה שחפץ ה' בידכם 

להגדיל תורה ולהאדירה. ויהיה מקום זה מגדלור לכל  
 ודעת לכל דורשי ה'.  וממנו תצא תורה ,תושבי העיר

   ,להעלות בפניכם כמה נקודות חשובות ראיתי

 בדק הבית:  ובטוחני שיהיה בהם בכדי לחזק את 

הכולל זהו    חשוב מאד להחדיר בלב האברכים כי ראשית,
ביתם, וכשם שכל אחד חפץ בהצלחת ביתו, כך צריך לחשוב  
גם במסגרת הכולל. אברך שמרגיש שיש לו חובת הכלל,  
מקפיד להגיע בזמן לסדר וללמוד בחברותא בשקידה רבה.  
אולם אברך שמרגיש בכולל כמסגרת עבודה, הרי שלא  

 בטלפון.  איכפת לו לאחר לסדרים, ללמוד יחידי או לפטפט

לגבש את כל    על כן ראוי ונכון למצוא דרכים בכדי אשר
  האברכים שירגישו ערבות הדדית. וכבר אמר הנביא ירמיה

)ברכות סג: תענית   "חרב אל הבדים ונואלו" ודרשו חז"ל)נ, לו(: 
ועוסקים    חרב על שונאיהם של ת"ח שיושבים בד בבדז.( 

 בתורה.
הנהיג אותנו    מרן אאמו"ר רבן של ישראל זצוק"ל, ובשעתו

הן בכולל והן בישיבה, שלא לאפשר לאברכים ולבחורים  
  ללמוד לבד. וגם בשיחותיו בכולל ובישיבה הירבה לדבר

 ולהתריע על כך. 

האברכים כי    לציין את גודל החשיבות להחדיר בלב למותר
ראוי   טוב מעט בכוונה מהרבות שלא בכוונה, ואשר על כן

ון מאשר ללמוד  ללמוד את הסוגיות ביסודיות ובעי
בשטחיות, רק בכדי לקבל תעודת יורה יורה ידין ידין. ועינינו  

הרואות מידי יום ביומו כמה תלמידי חכמים שמדמים  
מילתא למילתא מבלי שימת לב, ומכשילים את הרבים  

)אבות פ"ד   בהוראה. וכמו שאמר רבי ישמעאל ברבי יוסי
שוטה רשע וגס רוח. וביאר ר"ע   -הגס לבו בהוראה מ"ז(: 

בלא עיון ובלא המתנה. ועי'   -מברטנורא: והגס לבו 
למרן אאמו"ר זצוק"ל מה שהאריך  )שם(  בענף עץ אבות

.  "טעינו בהוראה"בזה. ועל זה מתוודים ביום הכיפורים: 
ואין הכוונה כמו שחושבים המון העם, שהקלנו במקום  

במקום   שאמרו להחמיר, אלא אף שהחמרנו לאחרים
שהיה צריך להקל. אך לא יעמיק בפלפולים שאין בהם  
  ,נפ"מ לדינא, אלא יקפיד על עיון נכון וסברא ישרה

וידקדקו ללמוד בספרי הראשונים והאחרונים על הסוגיא.  
וזה דבר המוטל על הראש כולל להציג בפני האברכים  

ובפרט מספרי רבותינו גדולי   ,מראי מקומות לעיון
ב"ה אכשור דרא ונדפסו ספרים רבים  וכיום  .הספרדים

מרבותינו בכתב חדש וברור כדוגמת פתח הדביר, שבט  
 יהודה, ועוד.

 כן חשוב מאד לדאוג לתת שיחות מוסר   כמו
והנהגה ישרה לאברכים. וכן הנהגנו בשעתו בכולל חזון   

עובדיה להביא מידי פעם את גדולי ישראל למסור שיחות  
מאד להנהגת הבית  חיזוק לאברכים. ודבר זה חשוב 

הפרוץ   ובפרט בדור יתום זה אשר  ,ולחינוך הילדים
 מרובה על המוקף. ואכמ"ל.

תורה, ומזה   בברכה, שתזכו להרים את קרנה של  ואחתום
המקום יצאו גדולי תורה ויראה אשר יהוו בסייעתא  

 הוראות גדולים בישראל. דשמיא למורי 

 החותם לכבוד התורה ועמליה,

יצחק יוסף   
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול
 

  כמה נקודות חשובות שצריך להקפיד עליהם בניהול כולל
גליון כו(. –)מתוך קובץ בית יוסף   
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 משלחן הראשון לציון

על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, "
   (.כא, כז) "תבנה ותכונן עיר סיחון

 :מרן פוסק הדור זצוקללה"ה הקשה

דרשו חכמים את הפסוק:  )ב"ב עט:( הנה בגמרא 
אלו   –"על כן יאמרו המושלים בואו חשבון" 

המושלים ביצרם שאומרים בואו ונחשב חשבונו  
של עולם, הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה  
כנגד הפסדה, ולכאורה לפי זה מדוע הוזכרה  

מה עניין זה   שהרי בפסוק עירו של סיחון,
 למלחמת סיחון ומואב האמורים בפסוק?

אלא העניין כך הוא, כי ידוע הוא מתחבולות  
ביו,  המלחמה, בשעה שהמלך עושה מצור על אוי

ח אותם במהרה, הרי שקודם כל עליו  ורוצה לנצ
לכבוש את המקום החשוב ביותר שלהם, מקום  

 שממנו ניתן לשלוט בקלות על שאר המקומות.

וכך עשה סיחון בעצמו, שתחילה הלך וכבש את  
חשבון שהייתה עיר מרכזית וחשובה, וממנה  
הצליח לשלוט ולחלוש על כל ארץ מואב, וכמו  

אה מחשבון להבה  כי אש יצשנאמר בפסוק: "
 מקריית סיחון אכלה ער מואב".

וכך ממש צריך לעשות גם במלחמה נגד יצר  
הרע, שתחלה צריך לכבוש את הדבר החשוב.  
ומשם יוכלו המושלים ביצרם לתקן עולם במלכות  
שדי. והרי הדבר החשוב ביותר הוא התורה  

אם פגע בך  )קידושין ל:(: ה, וכאומרם ז"ל הקדוש
משכהו לבית המדרש, אם אבן הוא   –ה זמנוול 

 נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ.

ומכוח התורה אפשר להמשיך ולהתרחב  
אר דברים שהיצר הרע השתלט  שלכבוש גם ו

עליהם וכבשם, ועל זה אמרו חכמים: "טובה חכמה  
          עם נחלה מכלי קרב".

 (.במדבר, עמוד ריד-)משוש תבל 

 

 

 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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 בתבלהשיעור הגדול 
 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


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

הודעה והזהרה מפני כותבי  
 קמיעין ובעלי סגולות

 @ב"ה, ירושלים יח כסלו תשנ"ג

כי רבים מאחינו בית ישראל התחילו בהיות 
לנהור בזמן האחרון אחר כותבי קמיעין ובעלי 
סגולות ובהם נותנים כל מבטחם, בניגוד למה 

וכן  שנאמר בתורה "תמים תהיה עם ה' אלהיך".
מנין שאין שואלים  )בפסחים קיג:(אמרו חז"ל 

תהיה עם ה' אלהיך".  בכלדיים, שנאמר "תמים
כלדיים, חוזי בכוכבים. )שבת קיט.( ופירש רש"י 

ואילו אנשים אלה  )קנו:(. שבתוכן כתבו התוס' 
מסיחים דעתם מלהתפלל אל השי"ת השומע 
תפלת כל פה, ואשר לא יפלא ממנו כל דבר, 
ומי כה' אלוהינו בכל קראנו אליו. וכמו 

)פרק הרואה הלכה שהאריכו בזה חז"ל בירושלמי 

"כל אשר יקרא בשם ה'  )יואל ב(וכן נאמר . א(
ימלט". וקרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר 
יקראוהו באמת. וטרם יקראו ואני אענה עוד 
הם מדברים ואני אשמע. ובפרט המתפלל 

שערי  )ברכות לב:(בדמעות אשר אמרו חז"ל 
 דמעה לא ננעלו.

עות עונשם של המשתמשים בהשבוהרי 
וגורלות ושמות הקודש גדול מנשוא, וכמו 

)סי' שכתב רבינו יהודה החסיד בספר חסידים 

להמנע  )סי' רה(וכן הזהיר שם . תרט, ואלף קעג(
משאלת חלום לברר איזו אשה יקח ובאיזה דבר 
יצליח. וכמה אנשים שעשו כן נתדלדלו או חלו 
בחלאים רעים או שהמירו את דתם. אלא יש 

על כל צרה שלא תבוא. וכן  להתפלל להקב"ה
היוצא לדרך לא יאמר השבעת מלאכים לשמרו 

 בדרך, אלא יתפלל להקב"ה. ע"ש.
כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת חיים וכן 
שיש להמנע משאלות חלום או  )סימן לב(ביד 

השבעות וגורלות וכו'. וכל הדורשים בכותבי 
ו, קמיעין וגורלות וסגולות בחשכה יתהלכ

ובפרט שכל אלה הנשאלים ועוסקים בזה 
מגמתם אך ורק להתעשר מממונם של אחרים, 
 ועושים את פסוקי התורה קרדום לחפור בהם,
וכבר נאמר: ודישתמש בתגא חלף. ופירשו 
המפרשים שזהו המשתמש בשמות הקודש. 
וראה דברים נוראים בזה בהקדמת הסמ"ק. וכל 

 נו.השומע לעצתם אין רוח חכמים נוחה הימ
ושומע לנו  .טוב לחסות בה' מבטוח בנדיבים

 ישכון בטח.
 עובדיה יוסף

 - הלכות ברכות -
  דין היין שפוטר שאר משקים

 ברכת המזוןוהלכות 
 

 פסקיו

 מרוויח גם מבחינה גשמית! –המקיים את מצוות התורה 
 סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:

שירים היו עהיה יהודי אחד בקסטל שהיה לו יקב משובח מאוד, וכל ה
קונים ממנו יין, אבל היין שלו היה יין נסך גמור, כך העובדים שלו ביקב היו 

חומרת האיסור, וכן גם . ולא ידע את ץתאילנדים גויים, והוא היה עם האר
 תרומות מעשרות לא היה מפריש כלל ועיקר.

באנו אליו והשפענו עליו שיקפיד על כשרות היין ויפריש מעשרות, וברוך 
ה' קיבל מאיתנו את הדברים, והחליף את העובדים באנשים יהודים כשרים, 

 .ומאז בכל שנה אנחנו הולכים אליו ליקב ומפרישים תרומות ומעשרות
בחבית גדולה שיש בה מאתיים ליטר ויותר ופותחים את הצינור, מדובר 

 והיין נשפך לארץ. זהו ניסיון גדול!
וב"ה סיפר לנו שמאז הוא הרוויח, כי הרבה יהודים ששמעו שהיין שלו 
כשר והופרשו ממנו תרומות ומעשרות כדין, מאז התחילו לקנות רק מהיין 

 שלו, ועתה הוא מרוויח כפל כפליים.
 (.מתוך מעדני המלך ח"א בלמשוש ת)

 

 
 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן ידכתבי 

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

כשיש חתן בשבת והולכים לביתו  .א
לשמחו, והחזן עושה קידוש על היין,  
ונותן גם לכל האורחים, כל מי 
שטעם מן היין, אם רוצה לשתות  
משקים, כגון מיץ תפוזים או יי"ש, 
אינו צריך לברך עליהם, שברכת היין  
וטעימתו פטרה כל שאר המשקים,  
ואם אינו שותה מן היין, אע"פ  

חובת קידוש,  שנתכוון לצאת ידי 
צריך לברך על המשקים ששותה  

 אח"כ.

אין לברך עליו  )ארק(, יין שרף  .ב
באמצע הסעודה, שאין מברכים על  
המשקים שבתוך הסעודה מלבד  

 "יין", שקובע ברכה לעצמו.

ברכת המזון אינה נאמרת אלא  . ג
ודין ברכת המזון כדין  . מיושב

התפלה שאסור להפסיק בה אפילו  
לשאול מפני היראה ולהשיב מפני  
הכבוד. הילכך השומע בברכת המזון 

קדיש או קדושה, אינו מפסיק  
לענות דבר שבקדושה, כמו בתפלה,  
אלא יפסיק בשתיקה, וישמע  
לאמירת הש"צ הדברים שבקדושה, 
ויחשב לענין המצוה כדין שומע  

הדין לברכה מעין שלש   כעונה. והוא
. ולכן מיושב שאינה נאמרת אלא

אם שומע דברים שבקדושה  
באמצע ברכת מעין שלש, לא  
יפסיק לענות, אבל יפסיק בשתיקה, 
ויקשיב למה שאומר הש"צ דברים  
שבקדושה. אבל בברכות אחרות  
שהן ארוכות קצת, כגון אשר יצר  
ובורא נפשות וכדומה, הרי הן  

פסיק  להכברכות ק"ש, שרשאי 
 .לענות בהן לדברים שבקדושה

המברך ברכת המזון צריך  . ד
לכתחלה להשמיע לאזנו. ובדיעבד  
אם בירך ולא השמיע לאזנו, יצא ידי  
חובה, ובלבד שיוציא בשפתיו. ואין  
צריך לחזור ולאכול כדי שיברך  

 ברכת המזון וישמיע לאזנו.

 



 

 

 

 

 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":
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