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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 כי תצא

תרמו לפעילות
בעמודות

*8759
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משלחן הראשון לציון

הדרכה לבן ישיבה בדרך הלימוד בסדרים

אמרותיו

(מתוך מדור 'שו"ת הראשון לציון' בקובץ בית יוסף – גליון כח).
לכבוד הבחור היקר והחשוב ,שוקד באהלה של בקיאות רבה ,אבל שטחיות נוראה .לכן תרגיל
עצמך ללמוד בעיון ,וגם להקדיש שעות להיקף
תורה ,ג .ק .נ"י
שלום רב,
ובקיאות רבה .ומזה ומזה אל תנח ידך.
אודות השאלה כיצד יש ללמוד בעיון ובבקיאות ,וע"ש בפרק יג באורך חשיבות הלימוד
ע' בספר אגרת לבן תורה מה שהארכנו בס"ד בחברותא טובה שיש לו שאיפות ללמוד היטב,
בכמה פרקים בנושא זה ,וכדאי לעיין בספר זה ,ולנצל את הזמן ,ורוב הזמן לא ללמוד לבד,
ובעז"ה יהיה לך לתועלת ולחיזוק.
ותשתדל ללמוד בעיון עמוד גמרא ליום עם
ושם בפרק יד מבואר ,שדרך הלימוד אשר יבור לו הראשונים ,והעיקר הוא לנצל את הזמן וכל רגע
האדם ,להיות בקי בש"ס ובפוסקים ,ורגיל לתורה ,וכמבואר שם בפרק יא .ויקבע זמן
בסברותיהם של הראשונים ,ובכל סוגיא שלומדים ללמוד לבד ,כדי להתרגל ללמוד גם לבד.
צריך שיהיה בעיון ובמיתון ולא בחופזה ,בדקדוק בחור בישיבה גדולה צריך להקדיש את ימי
היטב בדברי התוס' והראשונים ,בסברא ישרה ללא שישי וליל שבת ,ומוצאי שבת ,ללימוד הלכה.
דחקים וללמוד בהבנה ובהגיון .ע"ש .ובתחלה בליל שבת לקבוע חברותא בלימוד הבית יוסף
ילמד הגמרא עם רש"י ,שורה גמרא בערך ,ומיד על הסדר מסימן א ,ואחר שתסיים הב"י בהבנה,
שורה רש"י ,יחזור על הגמ' מיד  4פעמים ,ילמד תלמד את אותו סימן בש"ע ומג"א ומשנ"ב
תוס' ,ואחר כך יעיין בחלק מדברי הרש"ש ,וילקו"י .כל גמרא שהב"י מזכיר לפתוח בפנים
מהר"ץ חיות ,מהרש"א ,מהר"ם שי"ף ,ואח"כ לעיין בגפ"ת ,ולחזור להמשך הבית יוסף.
ילמד המאירי על הסוגיא ,יראה חלקים מדברי ביום שבת ובמוצאי שבת תקדיש ללימוד ספרי
הרשב"א ,ריטב"א ,כל דברי הרי"ף הרא"ש ,הלכה מגדולי הדורות ,כמו רב פעלים ,חתם
סופר ,יחוה דעת חזו"ע וכדומה .ובמדרגה
הרמב"ם ,ב"י על הסוגיא .וש"ע ונ"כ.
סדר א' יש ללמוד עם המפרשים ,סדר ב' ללמוד גבוהה יותר תלמד יביע אומר על הסדר סימן
עם תוס' לאט ובהבנה ,אבל בלי מפרשים ,לסיים אחר סימן ,עדיף בחברותא רציני שרוצה לבלוע
את המסכת .הנכון הוא ללמוד את המסכת תורה.
הנלמדת בישיבה היטב ,בעיון ובהבנה להבין והנני לברכך שיהי רצון ותזכה לשקוד על
היטב דברי התוספות והראשונים העיקריים על דלתות תורתינו הקדושה ,בהתמדה ובחשק,
הסוגיא ,ואע"פ שא"א ללמוד הכל על הסדר ,מ"מ לגאון ולתפארת.
בברכת התורה,
תלמד את עיקרי הדברים הנצרכים להבנת הסוגיא.
יצחק יוסף
ומי שאינו לומד בעיון לבסוף כותב תשובות
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
בשטחיות ,נעשה כביכול בקי ,והכל בשטחיות.
נשיא בית הדין הרבני הגדול
כמו שיש באיזה ספרים היוצאים לאור ,שיש שם

הצטרפו לקבלת

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

"וראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת
בה ...כי יהיה לאיש בן סורר ומורה" (כא.
יא ,יח).
כתב מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה (ע"פ צילום כתב
יד קודשו):

מה שהסמיכה התורה בין פרשת "אשת יפת
תואר" לבין פרשת "בן סורר ומורה" הוא לרמוז כי
כידוע בתי הספר שאינם מחנכים לתורה ומצוות ,הרי
הם בנויים ברוב פאר והדר ,כיתות רחבות ידיים,
מיזוג ומערכות חשמל מתקדמות ,ותקציבי פיתוח
עצומים...
ומאידך ,תלמודי התורה בדרך כלל בנויים
בפשטות ,טלאי על גבי טלאי מחוסר תקציבים
ראויים ,כיתות צפופות וריהוט מיושן...
ובאה התורה לרמוז שאל יתפתה האדם אחרי
היופי החיצוני ,אחר "אשת יפת תואר" ,כי מי
שמתפתה אחר זאת סופו שיעמוד לו בן סורר ומורה,
ועל כן אל יביט האדם על היופי החיצוני של אותם
בתי ספר ,אשר ריקים מכל תוכן וערכים ,שכן
המתחנך בהם סופו שיגדל כבן סורר ומורה אשר לא
ישמע לקול הורים ומורים ,והרי זה בבחינת" :והבור
ריק אין מו מים" – אבל נחשים ועקרבים יש בו.
אלא ישלח אדם את בניו לתלמודי תורה
שמחנכים על פי תורתנו הקדושה ,חינוך אמיתי
וערכי למוסר ומידות ,ואל יביט אל החיצוניות ,כי
כבר אמרו חכמים" :אל תסתכל בקנקן אלא במה
שיש בו".

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

(משוש תבל-דברים ,עמוד רסח).

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
תדהמה אודות בחירות לרבנות עיר,
אשר בית הדין הרבני בעיר פסק
שאין לערוך אותם ,ואין להם תוקף
ואין להגיש מועמדות ,וישנם כאלו
אשר מגישים מועמדות ופועלים
לבחירתם ,ובעניין דיין הראוי
להתמנות

ב"ה ,ירושלים .יז בתמוז תשנ"ח

נדהמתי לשמוע שבעיר ואם בישראל
עומדים לערוך בחירות לרב ראשי ,למרות
שבית הדין הרבני בעיר פסק שהבחירות
הללו הנערכים על פי גוף הבוחר שהתמנה,
מנוגדים לדעת תורה ואינם כהלכה .ובית
הדין הנ"ל פסק שאין להגיש מועמדות לרב
ראשי ולא לקיים הבחירות כל עוד לא
יתוקן המעוות הנ"ל .ואע"פ כן נמצאו
אנשים שפועלים בחזקת היד לקיים
הבחירות בדחיפות .וכן יש מי שמגיש
מועמדותו למשרה הנ"ל ומזלזל בדין תורה
ובהוראת חכמים.
והנני פונה בזה ומודיע לכל מי שהוא ירא
שמים ,שהעושה כן ,הרי הוא כמרים יד
בתורת משה ,וכבר אמרו חכמים (ראה
הרמב"ם פ"ג מהלכות סנהדרין ה"ח) כל סנהדרין
או מלך או ראש גולה שהעמידו לישראל
דיין שאינו הגון ואינו חכם בחכמות התורה
וראוי להיות דיין ,אע"פ שהוא כולו
מחמדים ויש בו טובות אחרות הרי זה
שהעמידו עובר בלא תעשה וכו' ,ועוד
אמרו כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו
הקים מצבה ,שנאמר ולא תקים לך מצבה
וכו' .ובמקום שיש תלמידי חכמים ,הרי זה
כאילו נטע אשרה שנאמר לא תטע לך
אשרה כל עץ .וכל דיין שנתן ממון כדי
שיתמנה אסור לעמוד לפניו ,וצוו חכמים
להקל אותו ולזלזל בו וכו'.
ואני פונה לחברי הגוף הבוחר ולכל מי
שיש בידו למנוע הבחירה הנעשית בניגוד
לפסק הדין של בית הדין הרבני ,לבל ירימו
יד בתורת משה ח"ו ,ושומר נפשו ירחק
מהם .ושומע לנו ישכון בטח ושמ"ר.
עובדיה יוסף

 הלכות סליחות (מתוך הספר חזו"ע ימים נוראים) -א .הקם באשמורת הלילה לומר סליחות בחדש ה .אלה שאונסים עצמם מן השינה ובאים
אלול ועשרת ימי תשובה ,יתאזר בעוז לביהכ"נ להשמיע במרום קולם ,בקול רנה,
ותעצומות שלא ינום ולא יישן בקריאת שמע ואומרים הסליחות בקול רם ונשא כדרך
וברכותיה ובתפלה עד גמירא .ומכל שכן שהוא ששרים פיוטים ונגינות ,הרי הם כיורשים תרתי
מעוטר בתפילין שאסור להסיח דעתו מהן ,גיהנם ,שמאבדים שינתם ללא תועלת ,ואדרבה
וצריך לשמור עצמו בקדושה ובטהרה .ומי שאינו יוצא שכרם בהפסדם ,כי הלא זה שמם
עושה כן ,והוא מתנמנם בתפלתו עם התפילין" ,סליחות" ולא "צעקות".
יוצא שכרו בהפסדו .ויותר טוב שיתפלל כראוי ו .מותר לשמוע מן הרדיו סליחות ופיוטים של
מאשר לומר סליחות בהשכמה באופן שכזה .ראש השנה ויום הכפורים ,אף בחצי הראשון
וכלל גדול אמרו בעבודת ה' ,לשמור העיקרים של הלילה ,כדי ללמוד המנגינות של הסליחות
ולהוסיף בחסידות ,ולא לזלזל בעיקר ולקיים והפיוטים ,זכר לדבר ,מה שאמרו בראש השנה
(כד ):לא תלמד לעשות ,אבל אתה למד להבין
התוספת.
ב .הסליחות שנתקנו בלשון ארמית ,כגון ולהורות.
רחמנא ,דעני לעניי ענינן ,מחי ומסי ,אין ליחיד ז .השומע בביתו סליחות דרך הרדיו בשידור
לאומרם ,מפני שאין מלאכי השרת מכירים חי ,יכול לענות י"ג מדות כששומע אותם מן
בלשון ארמי ,אבל כשיש עשרה מישראל ,אין הצבור ,וכן יכול לענות אמן אחר הקדיש של
הצבור זקוק לעזרת מלאכי השרת ,כי השכינה שליח צבור.
ח .המנהג פה עה"ק ירושלים ת"ו לומר בסיום
עמהם.
ג .אין לכפול פסוק "שמע ישראל" שאומרים הסליחות קדיש תענו ותעתרו ,ותתקבל
בסליחות ,אלא השליח צבור אומרו פעם אחת ,צלותנא וכו' .ואפילו אם מתפללים מיד אחר כך
והצבור עונים אחריו גם כן פעם אחת ,ולא יותר .תפלת שחרית ,בלי שום הפסק בין הסליחות
ד .עיקר אמירת הסליחות צריכה להיות בכוונה לתפלה( .שדי חמד מע' ראש השנה סי' א אות ה ס"ק
ובנחת ובמיתון ובהכנעה יתירה ,ובפרט הי"ג יא).
מדות ,וכמו שכתוב (משלי יח כג) ,תחנונים ידבר ט .החי יתן אל לבו בעת אמירת הוידוי
רש ,ויש לו להבין מה שמוציא מפיו ,בלב נשבר והסליחות ,לפשפש במעשיו ולחזור בתשובה
ונדכה .ולכן הנוהגים לומר :עננו אבינו עננו ,ועשה שלמה ,ולהוסיף מצות ומעשים טובים,
למען שמך ,במהירות רבה ובחפזה ,לא יפה בהתקרבו ליום הדין שאז שוקלים זכויותיו
עושים ,וצריך לבטל מנהגם ולאומרם במיתון .ועונותיו של כל אדם.

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

בזכות התורה והמצוות ,יש לחיילים כח לנצח במלחמות

בעשרת ימי תשובה של שנת תשס"ח נערכה עצרת התעוררות למאות חיילים ומפקדים
במעמד מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה .היה זה מחזה מרגש ומיוחד במאד מאד ,שעה לפני תחילת
הכינוס כבר היה בית הכנסת מלא מפה לפה ,מאות חיילים גדשו את המקום ,נדחקים פנימה
לזכות לחזות את פני קודשו של מרן זיע"א ולשמוע מדברותיו.
עם כניסתו של מרן לאולם ,כל החיילים ומפקדיהם נעמדו לכבודו ,כשבפיהם מתנגן השיר
"ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור."...
מרן נשא בפניהם דברי חיזוק והתעוררות ,והאריך לדבר על מעלת התשובה ובפרט בימים אלו,
כשלקראת סוף דבריו פנה מרן לחיילים והתייחס לדברים שאמר אשר סולפו בתקשורת בעניין
חיילי צה"ל ,ואמר להם:
"תדעו לכם שאני מאד אוהב אתכם ,אני מאד מחבב אתכם ,בכל פעם שאנו פותחים את ההיכל
אני עושה "מי שברך" לחיילי הצבא ...אבל אני רוצה שתדעו שכאשר הצבא של עם ישראל
שומרים את מצוות התורה הקדושה ,הרי שהם יכולים לחולל ניסים ונפלאות ,כמו הניצחון של
משה רבינו כנגד חמשת מלכי מדיין ,אשר לכל אחד ואחד מאותם המלכים היה צבא אדיר ,ומשה
רבינו יצא עם שנים עשר אלף לוחמים ,והקב"ה עשה להם ניסים ונפלאות ,והם הכניעו וכבשו את
כל אותם צבאות אדירים ,ואף חייל מחיילי ישראל לא נפגע ,זה טבעי? זה הרי נס עצום ,הלכו
שניים עשר אלף ,וחזרו בדיוק שנים עשר אלף ,איך יתכן? הקב"ה הגן עליהם.
אבל בשביל זה צריך להיות נקי מן החטא ,שהרי אמרו חכמים שהירא מעבירות שבידו ,ילך
וישוב אל ביתו ממערכות המלחמה.
לכן חיילים יקרים ואהובים ,אנחנו חייבים להתעורר בתשובה ולקבל עלינו עול מלכות שמים,
ובזכות זה הקב"ה יסייע בידכם להתגבר על כל אויבי ישראל ,חרבם תבוא בלבם וקשתותם
תשברנה.
(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 :

תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי 208346 :סניף  .569לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ 079-916-5000 :שלוחה 82

