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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 שופטים

תרמו לפעילות
בעמודות
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ז אלול תשע"ט | גיליון מס' 287

משלחן הראשון לציון

אמרותיו

אודות הדרך לפסיקת ההלכה ,ובמי שהגיע לסעודה גדולה ואינו יודע אם
יוכל להישאר עד שיזמנו כולם ,כיצד עליו לנהוג? (מתוך קובץ בית יוסף – גליון כח).

"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך...
ושפטו את העם משפט צדק" (טז ,יח).

בס"ד ,ה אב תשע"ו/1593-4 ,ע"ו

לכבוד הרה"ג היקר והנעלה ,שוקד באהלה
של תורה ,משנתו סדורה וערוכה ,יראת ה'
היא אוצרו ,ועליו יציץ נזרו ,שמן תורק שמו,
כבוד שם תפארתו ,כה"ר רבי משה שמעון
שליט"א.
ראיתי את אשר כתב כמה תשובה בעניני
או"ח ,והנני לצין בזה ,כי אכן דרך הפסיקה
הנכונה היא לעיין בשורשי הדברים בש"ס
ובראשונים ,בעיון מדוקדק ,דרך לימוד הבית
יוסף הש"ע והחונים עליו .כמעשה כת"ר
שליט"א ,וגם יש לידע כללים בסיסיים
בפסיקה ההלכתית שהוא דבר נצרך לקביעת
ההלכה ,ואי אפשר בלא זה ,ומצינו לגדולי
הדורות שעסקו בכללי הפסיקה ,כמו רב
סעדיה גאון ,רב האי גאון ,ועוד .וגם מרן
הב"י אף שהיה טרוד בכתיבת חיבוריו
הגדולים הבית יוסף ,כסף משנה ,ש"ע,
שו"ת אבקת רוכל ,ועוד ,כתב לנו ספר שלם
בענין הכללים ,כללי הגמרא .וכתב ביד
מלאכי (כללי מוהריק"א אות מב) דאטו להוציא
הזמן בכללי התלמוד דבר קטון הוא ,והלא
מצינו לגאוני עולם הלא הם הרמב"ם ורבינו
ברוך ורבינו בצלאל ורבינו שמשון ,וכמה
רבנים אחרים שהוציאו זמנם בחיבורי
הכללים ,שאין לך מקצוע בתורה גדול מהם,

ומרן הלך אחר עקבות הקדמונים בחיבור
הכללים .ע"כ.
וראיתי את אשר דן במי שהגיע לסעודה
גדולה ואינו יודע אם יוכל להשאר עד זמן
שיזמנו בני החבורה כיצד ינהג ,ע' בספר
ילקוט יוסף שובע שמחות הלכות נישואין
דיני שבע ברכות שאחר הסעודה הלכה ב
(עמ' רעט) שנתבאר ,שלאחר סעודת
הנישואין נכון להזהר ולברך ברכת המזון
מיד ,ולאחריה ז ברכות ,ורק לאחר מכן
ישמחו את החתן והכלה בריקודים
ומחולות .ואם אין אפשרות לאורחים
להמתין עד סיום הסעודה ולזימון ,ויש
להם צורך גדול לילך קודם הזימון .נכון
שיזמנו בקבוצה של עשרה ,ואם אי אפשר,
בשעה שבאים לאכול יכוונו שאינם רוצים
לקבוע ולהצטרף עמהם לזימון ,ויתחילו
לאכול איזה רגעים אחריהם ,ואז הם
רשאים לברך לעצמם ולילך קודם הזימון.
אבל שלא במקום צורך גדול ,ראוי לכל
אחד לחייב עצמו בזימון ובפרט אם יש
עשרה[ .ונכון להנהיג בחתונות וכדומה,
לברך מיד אחר הסעודה ,ויניחו הריקודים
לאחר מכן ,ויש בזה תועלת מרובה].
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

הצטרפו לקבלת

"הלימוד היומי בתורת מרן"
מידי יום לתיבת המייל שלכם!
שלחו מייל לכתובת:
9929972@gmail.com

הסביר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה את הטעם שנסמכה
פרשת שופטים ושוטרים לעניין המועדים שהוזכר בסוף
הפרשה הקודמת ,שנאמר "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך
את פני ה' אלקיך במקום אשר יבחר בחג המצות ובחג
השבועות ובחג הסוכות ...שופטים ושוטרים תיתן לך בכל
שעריך ...ושפטו את העם משפט צדק".
שהרי כידוע שהיו ישראל תועלת גדולה מעצם עלייתם
לרגל ,וכמו שנאמר "ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר
לשכן שמו שם ...למען תלמד ליראה את ה' אלקיך כל הימים"
(יד ,כג) .וכתבו התוספות (ב"ב כא .ד"ה כי) שכשהיו ישראל עולים
לרגל היו רואים שם קדושה גדולה וכהנים עוסקים בעבודת
הקודש ,והיה נכנס בלבם יראת שמים גדולה והיו רוצים ללמוד
תורה ,לפי שהיו רואים שם שכול עוסקים במלאכת שמים
ובעבודת ה' ,היו גם הם מכוונים יותר ליראת שמים ולעסוק
בתורה.
ומחמת זאת היו שואלים שם את שאלותיהם וספיקותיהם
בהלכה ,וכמו שנאמר (שופטים יז ,ח)" :כי יפלא ממך דבר
למשפט ...וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר ה' אלקיך בו"
(שופטים יז ,ח).

ומכיון שכך ,עלולים האנשים לומר שאין עוד צורך להעמיד
שופטים ודיינים בכל עיר ועיר ,מפני שכל אחד ואחד ישאל את
שאלותיו בירושלים בעת שעולה לרגל.
ולכן הסמיכה התורה בין מצוות עליה לרגל (האמורה בסוף
פרשת ראה) ,לבין מצוות מינוי שופטים בכל עיר ועיר (האמורה
בתחילת פרשת שופטים) ,לרמוז ולהורות שאף על פי שישראל
עולים לרגל ויכולים לשאול שם את ספקותיהם ,מכל מקום
חובה עליהם להעמיד שופטים ושוטרים בכל עיר ועיר ,שיהיו
בתי הדין מצויים בכל מקום ואתר.
(משוש תבל-דברים ,עמוד רכג-רכד).

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

דאגה להתנהלות הרוחנית
במקסיקו
ב"ה ,ירושלים .יום ד יח ניסן תשל"ז

לכבוד מר ...הי"ו
נשיא הועידה הדתית של קהלת מונטי-
סיני ,במקסיקו.
שלום וישע רב
הנידון :ר' ...הי"ו
בביקורי במקסיקו לפני יותר משנה ,עמדתי
יפה על מצב הקהלות שם ,וביודעי נאמנה
שאף קהלה יהודית בכל התפוצות אינה
יכולה להחזיק מעמד ולהמשיך את קיומה
ברוח היהדות הצרופה בהעדר רועה ומנהיג
רוחני ,ובהיות שכיום קהלתכם הנכבדה
נמצאת בלי מנהיג רוחני רשמי ,וכל עניני
הדת של קהלתכם ,מנוהלים ,כיום ,על ידי
ידידנו הדגול ר' ...הי"ו ,ולאחר שהכרתיו
אישית בשעת ביקורי במקסיקו ,ונוסף על
כך המליץ עליו בצורה נאותה ידידי היקר
הרב הגאון ר' ציון לוי שליט"א הרב
הראשי לפנמה ,הנני בזה לבקש ממך
ולייעץ לך בתור נשיא הועידה הדתית של
הקהלה ,לדאוג שקהלתכם הנכבדה תאשר
אותו באופן רשמי לנהל את קהלתכם
הנכבדה .ובעזרת ה' יוכל לנהל אתכם על
מבועי התורה והמצוה ,להוסיף חוליה
בשרשרת הזהב של הקהלה .ולקרב את
ישראל לאביהם שבשמים .ולהגדיל תורה
ולהאדירה.
ואני תפלה שחפץ ה' בידכם יצלח ,להעלות
את קהלתכם במעלות התורה והיראה
לגאון ולתפארת ,ולהחזיר עטרה ליושנה,
ברוב הצלחה .בימיכם ובימינו תושע יהודה
וישראל ישכון לבטח .תזכו לשנים רבות
נעימות וטובות.
בברכת חג שמח וכל טוב
עובדיה יוסף

 -הלכות סליחות

(מתוך הספר חזו"ע ימים נוראים)

א .נוהגים לקום באשמורת הבוקר לומר
"סליחות" ,החל מיום ראש חודש אלול עד
יום הכפורים .כי מסורת בידינו שמשה רבינו
עלה אל הר סיני להביא את לוחות הברית
השניות בר"ח אלול ,וירד אתם ביוה"כ ,וכל
ארבעים יום הללו היו ימי רחמים ורצון לכל
עם ישראל ,וביום הכפורים נתרצה הקב"ה
לישראל בשמחה ,ואמר למשה רבינו:
"סלחתי כדבריך" .ולכן נקבע יום הכפורים
לדורות ליום מחילה סליחה וכפרה.
ב .הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות
בימים אלה ,הוא מחצות הלילה ואילך ,שאז
הוא עת רצון לפני השי"ת ,אך בחצי הראשון
של הלילה אסור לומר סליחות וי"ג מדות.
ג .זמן חצות הלילה הוא יב שעות לאחר
חצות היום כשהחמה זורחת בראש כל אדם,
דהיינו בסוף שש שעות זמניות מזריחת
החמה עד שקיעתה.
ד .צריך לברך ברכת התורה קודם אמירת
הסליחות (אם אומרים אותם באשמורת),
מפני הפסוקים הנאמרים בסליחות.
ה .קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים
לסליחות בעוד לילה ,יכולים לומר סליחות
גם בשעות הבוקר המוקדמות לפני תפלת
שחרית ,או אפילו לפני תפלת המנחה .וטוב
שאז החזן שאומר הסליחות יתעטף

הנהגותיו

-

בציצית ,מעין מה שאמרו חז"ל בראש
השנה (יז ):ויעבור ה' על פניו ויקרא ,א"ר
יוחנן אלמלא מקרא כתוב אי אפשר
לאומרו ,מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח
צבור ,והראה למשה סדר תפלה ,ואמר לו,
כל זמן שישראל חוטאים ,יעשו לפני כסדר
הזה ואני מוחל להם .ואמר רב יהודה ברית
כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם,
שנאמר הנה אנכי כורת ברית .וכן במחנות
הצבא כשאי אפשר להם לומר סליחות
באשמורת הבוקר ,יאמרו הסליחות קודם
תפלת שחרית ,או קודם תפלה מנחה.
ו .יחיד שנמצא בבית כנסת שנוהגים לומר
שם סליחות וי"ג מדות קודם חצות לילה,
ישב בדד וידום ,ולא יענה י"ג מדות עמהם,
ויותר טוב שיצא משם.
ז .חכמים ותלמידיהם שאי אפשר להם
להשכים ולקום יום יום באשמורת
לסליחות בכל חודש אלול ,מפני שדרכם
לעסוק בתורה בשעות הראשונות של
הלילה ,ואם ישכימו לקום לסליחות עלולים
להתבטל מסדר לימודם ביום ,על כל פנים
ישתדלו לקום במקצת לילות של חדש
אלול ,כדי לשתף עצמם עם הצבור
באמירת סליחות ותחנונים .וכן ישתדלו
לקום בעשי"ת שבין ר"ה ליום הכפורים.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

דיין זה כמו שופט ,לא?!
בהיות מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה גר בפתח תקוה שם כיהן כדיין ,בשכנותו
גרה משפחה שלא אהבה בלשון המעטה את "החרדים המשתמטים" ,בכל עת
שבני משפחה זו היו רואים את מרן או מי מילדיו ,היה מבט של בוז ולגלוג ניצת
בעיניהם ,אך מרן תמיד היה מאיד פנים לכל.
והנה ,שלשה חודשים אחר שהגיעו לפתח תקוה פרצה מלחמת קדש ,ראש
אותה משפחה גוייס לצבא ,בטרם עזב את הבניין עוד הספיק לחרף ולגדף את
"החרדים" המשתמטים אשר אינם תורמים מאומה למדינה ולא יוצאים
להילחם"...
באחד הימים פגשה אשתו של אותו האיש את הרבנית ,ואף היא הטיחה בה
האשמות דומות ,הרבנית מצידה ניסתה להסביר לה בנועם את תפקידם של בני
הישיבות ,וכבדרך אגב ציינה שבעלה הרב מכהן כדיין בעיר.
"בעלך דיין?! דיין זה כמו שופט – הלא כן?!" ,פקחה אותה גברת זוג עיניים
תמהות מול הרבנית ,אז חלחלה לתודעתה כי "הרב החרדי" שגר בשכונתה הוא
אישיות נעלה ומרוממת מעם ...כל אחד מבין בשפתו ובדרכו ,ומאז החלו לרכוש
כבוד לרב ולמשפחתו.
(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 :

יו"ל ע"י להבין ולהשכיל – ארגון להפצת תורה (ע"ר) .רחוב הרב בלוי  14ק .קרקע ירושלים .לכל ענייני העלון *8759 :דוא"לoffice@moreshet-maran.com :
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