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 הצטרפו לקבלת 

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

 בסייעתא דשמיא

 פינחספרשת 

 

 סיון תשע"ו טבס"ד, 
 /ע"ו1301-2

 לכבוד
  שלמה שטרןוהנעלה, כש"ת ה"ה ר'  היקר

 שליט"א

 שלום וברכה,

 שאלתו בדבר ארון קודש ישן, הנמצא   אודות
באחד מבתי המלון בחיפה, שחלק העליון של  
הארון שימש לספרי תורה, והחלק התחתון  
שימש לחומשים, סידורים, טליתות וכיו"ב.  
ומפאת השנים הרבות שחלפו, נבנו ארונות  
קודש חדשים, ושוב אין לארון הישן שימוש  
  בו, כיצד ניתן להפקיע את קדושתו, בפרט
שאין בבהכנ"ס שבמלון שבעה טובי העיר ולא  

 בעלות, וארון הקודש הישן תופס מקום.

בספר ילקוט יוסף דיני בהכנ"ס דיני   ע'
 תשמישי 
שנתבאר, שארון קודש  ( י)עמ' שקדושה 

שהעבירו את ספרי התורה לארון קודש חדש,  
י"א שמותר להניח בתוך הארון הישן גמרות  

תנה עליהם  וספרי פוסקים, שלב בית דין מ
שמותר למכור את   ,ועוד מבואר שם .מעיקרא

הארון הישן והארון יוצא לחולין, והמעות  
ישמשו לדברי קדושה. ובהערה שם מבואר  
שאף שבבהכנ"ס של כרכים מבואר במס'  

שא"א למוכרו, וה"ה לגבי  )מגילה כו.(
התיבה והמטפחות וארון הקודש, מ"מ  

כות  )פ"י מהלכתבנו להקל ע"פ דברי הרמב"ם 

רימוני כסף וזהב וכיוצא   ,שכתבס"ת הלכה ד( 
בהם שעושים לס"ת לנוי, תשמישי קדושה  
הן, ואסור להוציאן לחול אא"כ מכר אותם  
לקנות בדמיהן ס"ת או חומש. ע"כ. ומשמע  

 ע"י המכירה. שאפשר להפקיע הקדושה

 הביא בשם הרא"ש)סי' רפב( יו"ד  ובטור
שחולק על זה, וע"ש בב"י ובכסף משנה  
שביאר שאין מחלוקת בזה. ע"ש. וע"ע 

וסוף  )הלכות צדקה סי' ב(,בספר מחנה אפרים 
דבר העלנו להקל בנידון שם למכור ארון  

ומילתא   .הקודש, והדמים יוצאים לחולין
דמסתברא היא, שלא הקדישו המקדישים  
אלא על דעת זה שהוא ראוי לתשמישו, אבל  

שארון הקודש התיישן, ואינו ראוי   באופן
יותר לתשמישו, הוי כהיתנו מראש על כך  
  .שרשאים למוכרו, ולב בית דין מתנה על כך

ועל כן אפשר למכור את ארון הקודש הישן,  
ובדמיו ישתמשו לדברי קדושה ואע"פ שאין 

 שם ז' טובי העיר.

 בברכת התורה,
 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל
 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 

 ארון קודש ישן שהחליפוהו בחדש
גליון כו(. –)מתוך קובץ בית יוסף    

 280 | גיליון מס' תשע"ט תמוז זי

 

 משלחן הראשון לציון

יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש "
על העדה... ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר 
אין להם רועה. ויאמר ה' אל משה קח לך 

-ז, טז)כ "את יהושע בן נון איש אשר רוח בו

   (.יח

חזו"ע ) מרן פוסק הדור זצוקללה"ה כתב
 (:ארבע תעניות, עמוד תסא

יש לבאר שהטעם שנאמרה כאן פרשה זו, ולא  
נאמרה סמוך לפטירת משה רבינו בסוף פרשת  

 וזאת הברכה.
מפני חרדתו של משה בראותו את הכבוד  
שחלק ה' לפנחס על קנאתו קנאת ה', שנאמר לו:  
"הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו  
אחריו", וחשש משה פן תהיה המשרה על שכמו,  
לשמש אחריו כמנהיגם של ישראל, ועוד לו  

ישראל לא יוכלו  המלוכה ונפשו יודעת מאד שעם 
לסבול מנהיגות קנאית, כי לא באש ה' ולא ברעש  

 ה', רק קול דממה דקה והנה כבוד ה' עובר.
הרוחות לכל בשר, כפירוש  ולכן בקש מאלקי 

רש"י, שיעמיד להם פרנס שיוכל ללכת ברוחו של  
כל איש, מנהיג שינחה את צאן מרעיתו בשובה  
ונחת, ובדרכי נועם, איש כפי מהללו, ולא איש  
קנאי, אשר בראותו איש שנוטה וטועה מדרך  
השכל, יעשנו גל של עצמות, וברוח שפתיו ימית  

מענה רך  רשע, ושמא ישוב בתשובה על ידי 
 ובעבותות אהבה ימשכהו.

וזכה משה לכוין לדעתו של הקב"ה, ולכן  
וח  השיבו: "קח לך את יהושע בן נון איש אשר ר

בו", ופירשו חז"ל, שיכול ללכת ברוחו של כל  
 אדם.

 (.במדבר, עמוד רמז-)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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 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


 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בענין אצטדיון טדידעת תורה  
 קודם בנייתו

 ב"ה,

בזה להביע דעתנו, כי בנייתו של אצטדיון בעיר הננו 

 הקודש ירושלים נוגדת את דיני תורתנו הקדושה.

המחרידה של איצטדיון בירושלים היא, המשמעות 

המקודש של  ביצירת מהפכה מוחלטת באופיה

ירושלים, אשר היתה בכל הדורות מרכז רוחני 

להוראת דבר ה', מקום המקדש וישיבת הסנהדרין, 

ומוקד משיכה לעולי רגל הבאים להתענג מזיו 

רוחניותה של העיר. בנייתו של אצטדיון בירושלים 

נוגדת את רוחה, אופיה והשקפת עולמה של 

 ירושלים.

רואים בהקמתו של האצטדיון כהעמדת צלם אנו 

פלטרין של מלך,  -בהיכל והפיכת עיר האלוקים 

למרכז אשר רוח תרבות יוונית מנשבת בו. פעילותו 

תהא כרוכה ח"ו בהסתה והדחה לאביזרייהו של 

שלש עבירות החמורות: עבודה זרה, גלוי עריות, 

 ושפיכות דמים.

יון תגרור בהכרח, ועוד, פעילותו של האצטדזאת 

חילולי שבת המוניים ורמיסת קדושתה של השבת 

בגלגלי המכוניות שיעלו לירושלים כדי לצפות 

 במשחקים ביום השבת.

פונים בזה בקריאת קודש אל העם היושב בציון אנו 

ולכל תפוצות ישראל, כל מי שיש בידו לפעול, חובה 

ן הזה, עליו לעשות הכל כדי למנוע הקמת האצטדיו

וח"ו מלתת יד למפעל זה שעלול להביא הרס 

 לקדושתה של עיר קדשנו ותפארתנו.

ראש העיר אנו קוראים מתוך כאב לב, כאל מי אל 

שעשה רבות ונצורות למען בנינה של ירושלים 

ולמען שלומה, אנא, חזור בך מתכנית זו שהינה הרס 

ת וחורבן לעיר. בניתו של האצטדיון תגרום להצת

אש המחלוקת  והשנאה  בין  אחים  ואחריתה  מי  

העולם  ישורנה.  בשעה גורלית זו, כשאומות

מערערים על זכויותינו בעיר הנצח על ירושלים, 

מצווים אנו לבצר, להרחיב ולהעמיק את צביונה 

 מקורי של ירושלים. -היהודי 

תפלה, שבמהרה בימינו תוושע ציון וירושלים אנו 

גואל צדק ויקוים בנו מקרא שכתוב: כי מציון  בביאת

 תצא תורה ודבר ה' מירושלים.
 עובדיה יוסף 

 הראשון לציון, הרב הראשי לישראל
 שלום משאש  יעקב בצלאל זולטי                                            

 הרבנים הראשיים וראשי אבות בתי הדין לירושלים

 

 

 -בין המיצרים הלכות  -
 

 פסקיו

 תשעה באב יש רק יום אחד...
באחד מן הכנסים הרבים, נשא מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה את דברותיו אודות חינוך 

 הילדים וכך אמר:
את הילדים שלו בלשון רכה, יאהב ויחבב אותם, כבר בגיל שמונה ותשע  "אדם יקח

 הילדים מפותחים בעלי שכל, ואין להתנהג עמם בעריצות וביד חזקה.
לא כמו אותם אנשים שפניהם זועפות תדיר כבתשעה באב, תשעה באב יש רק יום 

 אחד...
)בראשית מח, י( ע"ה  אם ילדו ילד טוב שלומד תורה, יחבקהו וינשקהו, כמו יעקב אבינו

"ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם", יתנהג עמם יפה, כל מילה תהיה שווה מרגלית, 
 ירצה אותו בדברים מתוקים באהבה ובחיבה.

כך יהיה לילד כח להתרומם, בראותו שאוהבים אותו, ובפרט כשהוא מקבל ציונים 
 ד חכם, ולילך מחיל אל חיל.טובים יתעודד ויהיה לו חשק לעמול ולשקוד להיות תלמי

זו הדרך הנכונה! יש הורים שאינם יודעים לחנך, צועקים ומבזים ומביישים את ילדיהם, 
אם יראו לילד פנים זועפות, הוא יחשוב "כאשר אבדתי אבדתי", לא ארוויח  לא זו הדרך!

 מאומה אם אתנהג יפה.
אותו וייתן לו סוכריות צריך לחבבו כדי שיהיה לו כח וחשק ללמוד תורה במרץ. יחבק 

ושוקולד ומגדנות, כך יפתח שכלו בראותו שיש שכר לפעולתו, ומשתלם להיות תלמיד 
 חכם, ילך מחיל אל חיל, כך מחנכים!".

 (.חינוך ילדים –מתוך הספר הנפלא מעדני המלך ח"ד )

 
 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן כתבי יד

 "קובץ בית יוסף" מתוך גליונות
 

הימים שבין צום שבעה עשר  א. 
בתמוז, לבין צום תשעה באב, נקראים  
ימי "בין המצרים", על שם הפסוק  

"כל רודפיה השיגוה  ( )איכה פרק א פסוק ג
)במדרש איכה  בין המצרים". ואמרו חז"ל 

, שהם הימים שבין שבעה עשר  שם(
בתמוז לתשעה באב, שבהם נכנסו  
האויבים לירושלים, ופרעו פרעות  
בישראל, עד יום תשעה באב, שבו  
החריבו את בית המקדש. ולכן נוהגים  
כמה מנהגי אבל וצער מיום שבעה  

 .עשר בתמוז עד אחר תשעה באב
יש להזהר בימי בין המצרים שלא  ב. 

ללכת יחידי מתחלת שעה רביעית של  
)שבסך הכל  היום עד סוף שעה תשיעית, 

מפני קטב מרירי, שהוא  , הם שש שעות(
שד השולט בימים ההם, ולפי דברי  

יש להזהר בזה  )פסחים קיא:( הגמרא 
ביותר מאחד בתמוז והלאה, וכן יש  
להזהר בימים אלה שלא ללכת ברחוב  
בין חמה לצל. והמלמדים תלמידים  
יזהרו שלא להכות התלמידים אפילו  
ברצועה קלה, וכן ההורים יזהרו שלא  

שעות אלו, מפני  יכו את ילדיהם ב
 .שיש חשש סכנה בדבר

חסידים ואנשי מעשה נוהגים אחר   .ג
, לומר "תיקון  בימים אלוחצות היום 

רחל", שבו פסוקים של בכי וצער על  
חורבן בית המקדש, ומנהג יפה הוא.  
ויש נוהגים לומר "תיקון חצות" בכל  
ימות השנה בחצות הלילה, ותבוא  

 .עליהם ברכה

בתמוז עד  מיום שבעה עשר  ד.
מנע מלאכול  יתשעה באב, נוהגים לה

פרי חדש, או מללבוש בגד חדש,  
בשביל ברכת "שהחיינו", שאי אפשר  
לומר בימים אלו שהחיינו וקיימנו  
והגיענו לזמן הזה, והוא זמן פורענות  

)ונכון  וימי צרה ותוכחה לעם ישראל. 

להחמיר בזה גם במוצאי תשעה באב, מליל  

ובשבתות  ב(. עשירי באב עד ליל יא א
שבתוך ימי בין המצרים מן הדין מותר  
לברך שהחיינו. ויש חסידים שנוהגים  

 .להחמיר בזה אף בשבתות

 )חזו"ע ארבע תעניות(.

 

 



 

 

 

 

 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:
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