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 הצטרפו לקבלת 

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

 בסייעתא דשמיא

 בלקפרשת 

 

 ז סיון תשע"ובס"ד, 

 של תורה, כש"ת   והנעלה, שוקד באהלההיקר  לכבוד
 נ"י חיים גורןה"ה ר' 

 שלום וברכה,
 כולל ערב שמטרתו לחזק ולקרב רחוקים אודות 

וטועים לאבינו שבשמים, ומחזקים אותם בדברי תורה 
ומוסר, וביניהם מגיעים גם חילוניים שהם בגדר תלמיד 
שאינו הגון, כגון א' חי עם גויה, וא' שהביא ממזר 

רה ומוסר, שעי"ז אולי  לעולם, האם מותר ללמדם תו
 ישובו מדרכם הרעה.ו יתחזקו

 איתא, אמר רב יהודה אמר רב,  )קלג.(  הנה בחולין
ואמר ר'   ...כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנם

זירא אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון, כזורק 
 אבן למרקוליס. 

המהרש"א, שהדמיון למרקוליס, כי התורה  וכתב 
יקרה, והיצר הרע אשר בתלמיד שאינו  נמשלה לאבן 

הגון נקרא אבן, והוא אבן מרקוליס, והזורק אבן  
למרקוליס אף שאין דעתו אלא לבזיון, הנה הוא מוסיף 
כבוד לע"ז כיון שעבודתה בכך, ונעשה גם באבן הזאת  
אבן שיקוץ לע"ז, וכן השונה תורה שהיא אבן יקרה  

שול בדבר,  לתלמיד שאינו הגון, הנה הוא הוסיף אבן מכ
 ע"כ.   .כי אין התלמיד הזה לומד אלא לכוונה רעה

 , עץ חיים  )פרשת קדושים ר"פ כה(במדרש רבה וע' 
היא למחזיקים בה, אמר רב הונא, שלא יהיו דברי תורה  
בעיניך כאדם שיש לו בת בוגרת ורוצה להשיאה לכל  
מי שירצה אותה, לכך נאמר בני אם תקח אמרי ומצותי 

ש הרש"ש, שהכוונה שלא ילמד תורה תצפון אתך. ופיר
לתלמיד שאינו הגון, ולכן הקדים הפסוק עץ חיים היא 
למחזיקים בה, ר"ל שלפעמים צריך להחזיקה לעצמו  

 שלא ילמדנה למי שאינו הגון. ע"ש.  

 : אין  )בפ"ד מהל' תלמוד תורה ה"א(הרמב"ם וז"ל 
מלמדים תורה אלא לתלמיד הגון נאה במעשיו, אבל 
אם היה הולך בדרך לא טובה, מחזירים אותו למוטב, 
ומנהיגים אותו בדרך ישרה, ובודקים אותו, ואח"כ  
מכניסים אותו לבית המדרש, ומלמדים אותו תורה.  

 . ע"ש. )סי' רמו ס"ז(וכן פסקו הטור ומרן הש"ע ביו"ד 
 , והעמידו תלמידים  ()סוף פ"בבאבות דר' נתן וע' 

הרבה, לפי שבית שמאי אומרים אל ישנה אדם אלא 
למי שהוא חכם ועניו ובן אבות, אבל בית הלל  
אומרים לכל אדם ישנה, שהרבה פושעים היו  
בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים 

 וחסידים וכשרים. 
שכל מה שאמרו הרשב"ץ במגן אבות שם, וכתב 

, זהו בתלמיד יד שאינו הגוןשאסור ללמד תלמ
שמעשיו מקולקלים וסנו שומעניה, אבל סתם בני  

 ע"כ.  אדם א"צ לבדוק אחריהם.
נראה שאם אומרים להם דברי תוכחה ומוסר, ולפ"ז 

ובודקים אותם אם יחזרו בתשובה ויתקנו מעשיהם,  
וזה ע"י שנותנים להם שיחות מוסר וכיוצא, ועי"ז 

זה מותר ללמדם, ב בודקים אותם אם יחזרו בתשובה
ואם חזרו למוטב ימשיכו וילמדו אותם גפ"ת והלכות 
ומנהגים ושאר התורה, ואם ממשיכים בדרכם, בזה 
אסור ללמד אותם גפ"ת והלכות, שמעשיהם 
מקולקלים וסנו שומעניה, שגם דברי המוסר לא  
הועילו להם, ואין הם לומדים אלא לכוונה רעה, ולכן 

 במקרה כזה אין ללמדם כלל. 
 החותם לכבוד התורה ועמליה,

יצחק יוסף   
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 
     

  לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון, שאולי יחזור בתשובה
גליון כו(. –)מתוך קובץ בית יוסף    

 279 | גיליון מס' תשע"ט תמוז י

 

 משלחן הראשון לציון

כי מראש צורים אראנו ומגבעות "
   (.ג, ט)כ "אשורנו

)מאור   מרן פוסק הדור זצוקללה"ה כתב
 דרושים, עמוד שטו ד"ה וזהו(:-ישראל

מה יעץ בלק מלך   עמי זכור נא"נאמר בפסוק: 
בן בעור מן השיטים   מואב, ומה ענה אותו בלעם

פירוש, כי   – "עד הגלגל למען דעת צדקות ה'
בלעם לקלל את ישראל, התחיל בלק   כשבא

לקסום, והראהו מה שעתידים ישראל לחטוא  
ויחל העם לזנות אל  "שיטים, כמו שנאמר: ב

, ורצה לקטרג עליהם מכח עבירה זו,  "בנות מואב
כדי למתוח עליהם את מידת הדין שיוכל  

 לקללם.
והקב"ה הראה לבלעם את מסירות הנפש של  

שראל שמלו אל גבעת  יישראל בבואם לארץ 
היום גלותי את חרפת מצרים  "הערלות, ונאמר: 

מעליכם, ויקרא שם המקום ההוא גלגל עד היום  
, וזהו שנאמר אצל בלעם: "כי מראש צורים  "ההז

אראנו", אלו חרבות צורים של יהושע שמל בהם  
, היא גבעת  את ישראל, "ומגבעות אשורנו"

 הערלות, שמרוב ערלות נעשה גבעה שלימה.
וזהו שנאמר: "מן השיטים עד הגלגל", אמר לו  

ה מזכיר לי מה שעתידים  בלעם לבלק: את
, ואילו הקב"ה מראה לי  בשיטיםלחטוא 

בעשותם שם   בגלגלשעתידים לקדש את שמו 
ברית מילה, וכדאי דבר זה לכפר עליהם, ואין  
ראוי לקלל אותם, ולכן המשיך ואמר: "מה אקוב  

 ה אל, ומה אזעום לא זעם ה'".לא קבֹ
 (.במדבר, עמוד רכב-)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


 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בניית דיווח על התקדמות  
 ישיבת "פורת יוסף"

 אב תשנ"א-ב"ה, ירושלים  כא מנחם

לכבוד ידידנו היקר והנעלה מיחידי סגולה רודף צדקה 
 וחסד 

 ה' ישמרהו ויחייהו. אדמונד ספראמר 

 שלום וברכה וישע רב, וברכות ממרומים.

שמכתבי ימצא את כבודו ואת משפחתו  אני מקוה
 היקרה בריאים וטובים, וששים ושמחים תמיד.

, התאספנו בבנין (30.7.91)ביום שלישי י"ט מנחם אב 
ישיבת "פורת יוסף" בעיר העתיקה, אני החתום מטה, 
וידיַדי העורך דין מר שלמה תוסייה הי"ו, והרב אברהם 

ניה שרים שליט"א, ועמדנו מקרוב על התקדמות הב
בכל האגפים, והתרשמנו עמוקות מהמראה המרהיב 
עין. זה היה ממש משמח ומעודד לראות את בית 
הכנסת על שם המנוח יצחק שלום ז"ל, ואת האולם על 
שם ג'אק דלאל, וכן את אגף הכתות על שם ג'ו עדס, 
הכל הושלם לשמחתינו, אין ספק שגם כבודו ישמח 

ותו הנמרצת, מאד בראותו עין בעין את הנעשה בפעיל
 ובתרומתו האדיבה בעין יפה וברוח נדיבה.

בית המדרש "בית יעקב" על שם  התמקד בנושא הדיון
מר אביך היקר והנעלה רבי יעקב ספרא ז"ל, אמנם בית 
המדרש הוא בשלב סיום, אבל ישנם חלקים בבנין 
שהיה אפשר לסיימם מיד, אלא שסוג החומרים אשר 

הבנין יקרים הם מאד, מר ספדי דורש לגמור מהם את 
אם כי יפים הם ומפארים את בית המדרש. כמובן ניתן 
היה לגמור בחומר פשוט וזול, אך קשה לנו להחליט 

 בשלב זה.

ומאחר שהבנין בשלב סיום, אנו עומדים להקים 
שלטים לבית הכנסת על שם המנוח יצחק שלום, 
האולם על שם מר דלאל, וכן שלט עבור מר ראלף 

תרם לבנין. את השלטים הנ"ל יש להקים  טויל, שבזמנו
 באגף שבו בית המדרש שעל שם מר אביך המנוח ז"ל.

ולכן זה מחייב אותנו להפגש בהקדם האפשרי, ובהיות 
שימים אלה הם ימי חופשות, אנו מזמינים אותך בכל 
הכבוד הראוי, ומבקשים מאד שתואיל להקדיש ביקור 

ודאי של יום אחד בירושלים ובבנין הישיבה, וב
 שתשמח ותהנה.

אם מאיזה סיבה כל שהיא לא תוכל להענות 
להזמנתינו, והואיל והענין הוא דחוף מאד, אוכל לבקש 

כהן, שיואילו לבוא אליך -מהרב שרים וממר ש. תוסיה
לכל מקום שיהיה נוח לך לקיים אתך התייעצות שם, 
בעניינים האמורים לעיל, ומאחר שההתיעצות אתך 

אנו מחכים לשמוע ממך בהקדם, היא דחופה ביותר, 
 מה התאריך המתאים לך לפגישה כנ"ל.

מברך אותך מקרב לב, ישלם ה' פעלך ותהי  ואני
משכורתך שלמה מעם ה', לאורך ימים ושנות חיים 

 ברוב אושר ושלוה עושר וכבוד וכל טוב.

 ,בהרבברכת התורה ובאהבה 
 יוסףעובדיה 

 - הלכות ברכות -
 אמן אחר ברכותיו

 ברכת היין ופירות האילן

 

 פסקיו

 יש לך ילדים? תכניס אותם לחינוך חרדי!
חנך באחד הסמינרים לבנות בצפון הארץ, נסע עם קבוצה של תלמידות לשבות בדרום מ

דרכם חזרה לצפון, כשעשו הקבוצה את הארץ, ובמשך השבת מסר הרצאות. במוצאי שבת, 
ת 'התישבתי' ויקח מש המחנך מאחת הבנות הגרה במגדל העמק, שאביה ימתין לה בצוקבי

 .שם עם אביה על כך, והוא ימתין לה אותה משם לביתה. הבת אמרה שכבר דיברה

כאשר הגיעו לצומת, המתינו לאבי הבת, והנה מגיעה מכונית מפוארת, מתוכה יוצא אדם עם 
קוקו, והבת יוצאת לקראתו. המחנך לא האמין למראה עיניו, הבת הזו הייתה אחת התלמידות 

 ."זהו אבי" :תהוהבת ענ ?",לאן את יוצאת" :. שאל אותה המחנך..הטובות ביותר בסמינר

יתכן אבא כזה יהמחנך שזו לו הפעם הראשונה שהוא רואה את אבי הבת, תמה בליבו, ה
לתלמידה המצטיינת במצוות וביראת שמים. לגודל פליאתו, שכח המחנך את עייפותו, יצא מן 

 הרכב, ושאל את אבי הבת כיצד זכה בבת כזאת.

ום, הגיע לעירנו מרן זיע"א, בטיסה כשגרתי בדימונה שבדרלפני כעשר שנים  האב:אמר לו 
בליבי  ישירה במסוק. אנשים רבים יצאו לקבל את פניו ולהתברך מפיו וגם אני ניגשתי להתברך.

פחדתי שמא הרב יבקש ממני לקבל על עצמי מצות תפילין, דבר שיקלקל את הקוקו שבראשי. 
, "יש לי בת אחת" :אמרתי לו ",האם יש לך ילדים?"והנה כשנשקתי את ידו של הרב, הרב שאלני: 

ורב ביקש ממני לשלוח את בתי לחינוך חרדי. מיד הסכמתי לבקשת הרב, וזו היא הבת אשר 
 גדלה כדי להיות אם בישראל.

 (.הרה"ג הרב יפת טיירי שליט"א, ספר 'בבת עינינו' ח"א)

 
 

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן ידכתבי 

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

העונה אמן אחר ברכותיו כשהן  א. 
ברכות הרבה, הרי זה משובח, כמו אחר  
ברכת בונה ירושלים, אמן, שבסוף  

, וכן אחר ברכת המברך את  רכת המזוןב
עמו ישראל בשלום, אמן, שהיא סוף  
הברכות של תפלת שמונה עשרה, וכן  
אחר ברכת השכיבנו, שומר את עמו  
ישראל לעד, אמן, שהיא סוף ברכות  
אחרונות של ק"ש של ערבית. וכן אחר  
ברכת ישתבח שעל פסוקי דזמרה, מלך  
אל חי העולמים, אמן. ואף אחר ברכות  

ת ויו"ט, מקדש השבת,  ההפטרה בשב
או מקדש ישראל והזמנים, אמן. אבל  
העונה אמן אחר ברכותיו, והיא רק  

 ברכה אחת, הרי זה מגונה.

היין ברכתו בורא פרי הגפן, בין שהיה  ב. 
היין חי, בין שהיה מבושל, בין שהוא  

)שנותנים בו הרבה דבש עשוי קונדיטון, 

 ומקדשים ומבדילים עליו.ותבלין(, 

או ירקות שגדלו בעציץ שאינו  פירות  .ג
נקוב המונח באדמה, מברך עליהם  

כברכתם, בורא פרי העץ או בורא פרי  
האדמה. ופירות או ירקות שידוע לו  
שהם גידולי מים, מברך עליהם שהכל.  
ואם בירך עליהם ברכתם בורא פרי  
העץ או בורא פרי האדמה, יצא ידי  

 חובתו בדיעבד.

ו כל  )הוא ענבים שלא בשלהבוסר  ד.

כל זמן שלא גדל  צרכם ועודם חמוצים(, 
כשיעור פול הלבן, מברך עליו בורא פרי  
האדמה, מכאן ואילך מברך עליו בורא  
פרי העץ. ומכיון שלא נודע לנו שיעור  
פול הלבן, לעולם יש לברך עליו בורא  

 פרי האדמה עד שיהא גדול ביותר.

אם טעה ובירך על הבוסר בורא פרי   ה.
לה לא יאכל מהבוסר  יהעץ יצא. ולכתח

  שיעור כזית כדי שלא יכנס בספק
ברכה אחרונה, ואם אכל כשיעור כזית  
ובירך אחריו על העץ ועל פרי העץ,  

 יצא.

 



 

 

 

 

 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 
 [32]שידור חוזר בשלוחה 

 

  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:

 

 

mailto:office@moreshet-maran.com

