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מפעילות הארגון:
הפצת תורתו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
• תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א • המפעל האדיר
"הלימוד היומי בתורת מרן" • ירחון תורני “קובץ בית
יוסף“ • גמ“ ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות
וכוללים • "ערוץ מרן"  -שידורי תורה ויהדות  24שעות •
שיעורי תורה וכנסים • גליון שבועי בעברית ובאנגלית

לתרומות חייגו:

יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

פרשת ואתחנן

תרמו לפעילות
בעמודות

*8759
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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

קשר תפילין אם צריך להיות מרובע או בצורה של האות ד',
רגל על רגל בבית המדרש (מתוך קובץ בית יוסף – גליון כז).
בס"ד ,יד תמוז תשע"ו

לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של
תורה ,כש"ת י .דהאן נ"י,

שלום וברכה,
בענין צורת הקשר בתפילין של ראש אם
לעשות בצורת דלת או מרובע ,הנה אע"פ
שכתבו ספר שלם להוכיח שצריך לעשות
קשר מרובע ,וכתבו בטוב טעם ,מ"מ מנהג
אבותינו בידינו לעשות קשר בצורת דל'ת,
ולא נהגו להחמיר ולחוש אף לכתחלה
ולעשות קשר מרובע .וכן נהג מרן אאמו"ר
זיע"א .ומזקנים אתבונן.
ובדבר האיסור של ישיבה בבימ"ד רגל על
רגל ,ד"ז כבר נתבאר בספר ילקו"י ח"ב דיני
קדושת ביהכ"נ (עמוד תפ) ,דאסור לשבת
בבהכנ"ס רגל על רגל דהוי כשחץ וגאוה,
וכל שהוא דרך שחץ וגאוה אפי' בביתו של
אדם אין ראוי לישב כך ,וכמו שהביא בספר
ראשית חכמה ,והוא ע"פ מ"ש בדרך ארץ
רבה (י"א) :התיר שרוכי מנעליו ויצא לשוק
ה"ז מגסי הרוח וכו' ,וירכתו על חבירו (מרכיב
רגל על רגל) וכו' הרי זה מגסי הרוח .ע"כ .אלא
דלכאורה שם הלשון "וירכתו על חביריו"
והיינו שהולך לאט ובגאוה שירכו האחת
נוגעת בירכו השניה .וממילא אין ראיה כ"כ
להחמיר בנ"ד .מ"מ בבא"ח מבואר להדיא,

שאין לאדם להרכיב רגליו זו על זו בעת
התפלה .ולכן הדין דין אמת שאין ראוי
לישב בביכ"נ כשהוא נותן רגל על רגל.
וראינו מעשה רב אצל מרן אאמו"ר זיע"א
כמה פעמים ,שגער במי שישב בביהכ"נ
רגל על רגל ,ואמר ,שאין זה כבוד ביכ"נ
לישב כך[ .זולת אם עושה כן כדי ליתן
ספר על רגלו לעיין בו].
ועכ"פ גם בביתו אין ראוי לישב כך ,וק"ו
בבית המדרש שלא לשבת רגל על רגל,
ורק כדי להניח ספר על ברכיו מותר,
וכמש"כ בספר ילקו"י שם .וכן כל שעושה
כן שלא בדרך שחץ וגאוה ,אלא לנוחיות
גרידא ,שרינן בביהמ"ד .וכן אם כשיושב
כך מרגיש נח יותר ,ועוזר לו בריכוז,
ולומד יותר טוב ,מעיקר הדין מותר ,וכמו
שנתבאר בספר ילקו"י הלכות ביהכ"נ (עמ'
רמו) ,דאם כוונתו לתת על רגליו ספר ויהיה
הדבר נח לקריאה מותר ,דרחמנא ליבא
בעי ,וה"ה אם מניח רגל על רגל ומתרכז
ולומד יותר טוב .ומ"מ אין ראוי שירגיל
עצמו בכך להתרכז בצורה כזאת ,וירגיל
עצמו להתרכז בדבר שאין בו פקפוק,
והכל ענין של הרגל.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

"ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך
ובקומך" (לג ,נג).
כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (ענף עץ אבות ,פ"ב מ"ה ,עמוד צד
ד"ה ואל):

שנינו באבות (ב ,ה)" :ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא
תיפנה" ,שאם יש לך זמן מועט פנוי ,מתוך הטרדות שלך ,עליך
לנצל אותו ,ולא תאמר מה אוכל ללמוד בזמן מועט כזה ,כי כל
רגע מחיי האדם לא יסולא בפז ,כגון :הממתין בתחנת אוטובוס,
ינצל את אותם רגעים לפרק משנה או למזמור תהלים וכיו"ב,
ולא ישב בטל לגמרי ,כי אחד המרבה ואחר הממעיט ובלבד
שיכוון את לבו לשמים...
והגאון פלא יועץ היה אומר :זוכר אני לפני כשלושים או
ארבעים שנה הייתי שואל בעלי מסחר ובעלי חנויות וכיוצא
בהם :מה נשמע בעניין פרנסתם? והיו משיבים בפנים צוהלות:
"ברוך ה' ,הודו לה' כי טוב" ,ואילו עתה כשאני שואל בעלי מסחר
וקנין מה מצב פרנסתם ,הם משיבים בשפה רפה ובכובד ראש,
באנחה ובקול בוכים ,שאין הפרנסה מצויה להם ,ומה טעם
ההבדל הזה?
חקרתי ודרשתי וראיתי כי מקדמא דנא ,היה לכל סוחר ולכל
בעל חנות מכולת ספר "חוק לישראל" ,ובין קונה לקונה היו
פותחים את הספר ולומדים ,והיה הדבר רע בעיני היצר הרע,
שגם בהיותם בחנות ,עדיין לא פסיק פומייהו מגירסא ,ועל כן
היה ממהר לשלוח להם לקוחות וקונים כדי להפסיק אותם
מלימודם ,וכך היו נשכרים ומתפרנסים בשפע וברווח.
אך עתה מה הם עושים בין קונה לקונה? קוראים עיתונים
ומאמרים של מפירי ברית ,ועליהם נאמר" :ויפתח את פי
העיתון" ,והיצר הרע שמח וטוב לב שיקראו מאמרי שטנה נגד
היהדות ,שאי אפשר שלא יעשה בהם רושם ,ועל כן מונע מהם
את הלקוחות כדי שלא יפריעו להם מלכלות את זמנם לריק ,ולכן
נתמעטה הפרנסה מהם ,כי אם אין תורה – אין קמח.
(משוש תבל-דברים ,עמוד עו-עז).

הצטרפו לקבלת

השיעור הגדול בתבל

"הלימוד היומי בתורת מרן"

של מרן הראש"ל שליט"א

מידי יום לתיבת המייל שלכם!

בשידור חי!

שלחו מייל לכתובת:
9929972@gmail.com

לצפייהmoreshet-maran.com :
להאזנה בערוץ מרן079-916-5000 :

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

כוחו של תלמיד חכם
הפוסק הלכות
ער"ח ניסן תשל"ט ,שנת "כי שמש ומגן" ה' לפ"ק

לכבוד ידידנו האברך היקר והנעלה מיחידי
סגולה
הרה"ג רבי דוד בן יצחק שליט"א
ירושלים ,שלום וברכה וישע רב,
קבלתי לאחרונה תרומה מנדיבי עם בחו"ל
לאברכי כולל ישיבת פורת יוסף והעברתי
לידידי ראש הישיבה הגאון רבי בן ציון
אבא שאול (שליט"א) שיעביר לכת"ר
שליט"א את הסכום המגיע לו.
ומה ששאלני כת"ר שליט"א לגבי ברכת
חכם ,הנני להשיב:
כבר כתב מוהר"ן מברסלב בספרו לקוטי
מוהר"ן תנינא (תורה מא) ,שיש לפנות
לתלמיד חכם פוסק הלכות ,שמחמת
שנתקבל לפוסק הלכות בדיני איסור והיתר
וכיוצא ,והאנשים מקבלין דעתו ,כמו כן
כשפוסק באיזה ענין אחר מקבלין דעתו
בשמים ונעשה מופת על ידו .ע"ש.
וידידי הגאון רבי אליעזר שלמה שיק
(שליט"א) ,הראני שמוהר"ן מברסלב הניף ידו
שנית בענין לימוד הפוסקים ,שמי של"ע
חשוך בנים נושע בכוחו וזכותו .וז"ל בספר
המדות ערך פוסק חלק ב (סי' א) ,שע"י
לימוד הפוסקים עד שידע להורות הוראות
ע"י זה גורם פקידה לכמה עקרות .ע"כ.
ומוכח מכל הנ"ל כוחו ומעלתו של תלמיד
חכם פוסק הלכות ,אשר לימודו לאסוקי
שמעתתא אליבא דהילכתא ,שע"י כך כוחו
גדול בשמים.
ולא נצרכה אלא לברכה שיהי רצון שיפוצו
מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה
ברבות הטובה גם עד זקנה ושיבה באורך
ימים ושנים ושובע שמחות וכל טוב.
נ.ב .יישר כח לכת"ר שליט"א שהואיל
לשלוח לי בזמנו במתנה את הספר לקוטי
מוהר"ן .ותשואות חן לו.
בכבוד רב,
עובדיה יוסף

 הלכות ברכות -הברכות על פירות האילן

א .שאר כל האילנות משיוציאו
פירות אפילו הם קטנים מאד
וחמוצים ,מברכים עליהם בורא פרי
העץ ,ובלבד שלא יהיו מרים
ועפוצים מאד עד שאי אפשר לאכול
מהם אפילו ע"י הדחק ,שאז אין
מברכים עליהם כלל .ומכל מקום לא
יברך עליהם או על הבוסר ,ברכת
"שהחיינו" ,אלא על גמר הפרי.
ב .גרעיני הפירות המתוקים יש
לברך עליהם בורא פרי האדמה ,ואם
הם מפרי חדש אצלו ,ולא בירך על
הפרי החדש ,יכול לברך על גרעיני
הפירות בורא פרי האדמה וברכת
שהחיינו.
ג .הסוחט פירות למשקים ושותה
את המשקים שלהם ,כגון מיץ
תפוזים או מיץ תפוחים וכיו"ב,
מברך על המיץ שהכל נהיה בדברו,
חוץ מן הענבים ,שהשותה מיץ
ענבים מברך עליו בורא פרי הגפן.
ד .השותה שמן זית ,אינו מברך עליו
כלל ,מפני שהוא מזיק.

הנהגותיו

ה .אין מברכים שהחיינו על מיץ
פירות.
ו .חלב קוקוס והוא המים שנמצאים
בתוך אגוז הקוקוס ,ברכתו שהכל.
ואם אכל מהאגוז שברכתו בורא
פרי העץ פטר את המים שבתוכו.
ז .אתרוג שנעשה מרקחת בדבש
או עם סוכר ,ברכתו בורא פרי העץ.
ח .פירות שנתרסקו בין ביד בין
בכלי ,אפילו נתרסקו לגמרי עד
שאבדה צורתם ,כגון תמרים
שהוציא מהם גרעיניהם ועשאם
כמו עיסה ,וכל כיוצא בזה ,מברכים
עליהם בורא פרי העץ .ולאחריהם
ברכה אחת מעין שלש ,על העץ
ועל פרי העץ.
ט .תפוחי אדמה מרוסקים (פירי),
וכן גזר שנתרסק ע"י פומפיה דקה,
ברכתם בורא פרי האדמה.
י .פלאפל ברכתו שהכל ,ומכל
מקום המברך עליו בורא פרי
האדמה יש לו על מה לסמוך.
יא .טחינה ברכתה שהכל.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

מדוע הנסיעה ארוכה היום?
באחד הימים נסע מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה עם נהגו לאחד משיעוריו
הקבועים ,מרן ישב כהרגלו מאחור והספר בידו ,כל כולו שקוע בעומקה של
תורה.
משהגיעו אל מחוז חפצם ,פנה הנהג אל מרן ואמר לו" :כבוד הרב הגענו!".
אך מרן לא נע ולא זע ,כעבור כמה רגעים שוב פנה הנהג ואמר" :כבוד
הרב ,הגענו!" .אך מרן לא הגיב .וכך חזר הדבר כמה פעמים.
משראה כן הנהג ,חשב בליבו שמא מרן מצוי באמצע ענין כל שהוא,
ומשום שרוצה לסיימו עד תומו ,לכן מתמהמה הוא מלצאת מן המכונית,
ועל כן ישב הנהג בדומיה והמתין למוצא פי קודשו של מרן זיע"א.
והנה כעבור זמן מה ,הרים מרן את עיני קודשו מן הספר ,ופנה לנהגו
ואמר" :כמה זמן אתה נוסע? מדוע היום נתארכה הנסיעה יותר מן הרגיל?".
לשמע זאת השיב הנהג ואמר" :כבוד הרב ,כבר הגענו לפני זמן מה ,ומיד
בהגיענו הודעתי לכבודו שהגענו".
חייך מרן ואמר" :מה אעשה ,לא שמעתי!"...
(משוש תבל).

פינת ההלכה
של מרן הראש"ל שליט"א
מידי יום שישי בשעה 15.40

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":
שלוחה 77
[שידור חוזר בשלוחה ]32

ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!
איגרת לבן תורה
החדש

ילקוט יוסף
יום טוב
וחול המועד

קובץ בית יוסף
תשע"ט

לרכישת כמויות ובודדים חייגו052-7116511 :
או באתר מורשת מרןmoreshet-moreshet.com/shop :
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