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 הצטרפו לקבלת 

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

 בסייעתא דשמיא

 אבכי ת פרשת

 

 /ע"ו 1610-2בס"ד, ז אב תשע"ו, 
 לכבוד היקר והנעלה, רב הקהילה,

 שליט"א, משה חיים הר נויכה"ר 
 שלום וברכה,

 אודות התקנה שהתקין בבית הכנסת
 בקהילתו שרק השליח ציבור קורא

 יעלו בתורה ולא העולה, מחשש שמא
 לקרוא בתורה אינשי דלא מעלי.

 מעין ן תקנותהנה יש בכח החכם לתק
  אלו בבית הכנסת שלו, ותקנה זו היא
  תקנה נכונה בקהילה שיש בתוכה
 מתפללים שאינם שומרים שבת,
 שצריך שהש"צ שהוא ירא שמים יקרא
 בתורה ויוציא את הקהל ידי חובה,
 שאם קרא בתורה המחלל שבת אינם

  וכמבואר בספר יוצאים ידי חובה,
 ילקוט יוסף שבת כרך א חלק רביעי

הקריאה  שאם ,(ורת תשע"ג עמ' שכחמהד)
מחלל   שקרא הש"צ בעליית אותו

לחזור על  שבת יוצאים י"ח, ואין צריך
קריאת  אותה עליה איש כשר, שאין

 הס"ת אלא להשמיע לעם. וכבר
, כשר יהודי שהוא צ"הש מפי נשמעה

 ומצוות תורה ששומרים אלה וגם
 אינם לקרוא ורוצים שעולים
 .מיםובטע בקריאה נכון קוראים

 מחלוקת לעורר לא כדי כן ועל
 לא ולמי, לקרוא לתת למי בציבור

 שתהיה עשיתם ונכון טוב, לתת
 וכל, קורא צ"הש שרק קבועה תקנה

 צודקים אינם זה על המעוררים
 קוראים הם אם ואפילו, הם וטועים

 בשעה יקראו לא, ומדוייק היטב
 ,יקרא צ"הש ורק, לתורה שעולים

 בעיותה את שיש בקהילה זה וכל
 בית רב לקול לשמוע ויש, ל"הנ

 .גדר לפרוץ ולא, ולכבדו הכנסת

 ציבור שכל בקהילה אבל
 , ספר ויודעי שמים יראי המתפללים

, העלייה קריאת את היטב וקוראים
 את לקרוא להם לאפשר יש נ"איה

 .העליה אותה
 ,התורה בברכת

 יוסף יצחק
 לישראל הראשי הרב לציון הראשון

 הגדול ניהרב הדין בית נשיא

לתורה לקרות  אם יכול רב בית הכנסת להנהיג שאין לעולה
 .(גליון כחמתוך קובץ בית יוסף ) בעצמו, אלא רק החזן
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 משלחן הראשון לציון

 .)ז, כז( "'ה לפני ושמחת"
"הנחמדים  על הפסוק: (פרשת עקב)הנה בילקוט שמעוני 

צופים", מובא: יכול  רב, ומתוקים מדבש ונופת מזהב ומפז
ומתוקים נמנעתי מהם? תלמוד לומר:  מפני שהם נחמדים

אומר: "שש אנכי על אמרתך  וכן הוא "גם עבדך נזהר בהם",
ולכאורה צריך להבין את דברי המדרש:  א שלל רב".כמוצ

הצד להימנע מדברי התורה,  "יכול נמנעתי מהם?", מה היה
מדבש, הרי שכל  והלא אדרבה, בגלל שהם נחמדים ומתוקים

 האדם להימנע מהם? אחד יהגה בהם, ומדוע שירצה
מה שכתב  והסביר זאת מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה על פי

לדחות את דברי  ,(בהקדמתו לספר אגלי טל)מסוכוטשוב  הגאון
שחושבים שהלומד בתורה ומחדש חידושים ושמח  הטועים
זה לימוד תורה לשמה כל כך, כי מתערב  בלימוד, אין ומתענג

 בלימודו גם הנאת עצמו.
מפורסמת,  וכותב על זה הגאון זצ"ל כי באמת זו טעות

להיות שש ושמח  עיקר מצות לימוד תורה, ואדרבה זהו
שהלומד תורה בשמחה, זוכה  ומתענג בלימודו, משום

הוא נעשה דבוק  בדמו, והרי שדברי התורה יהיו נבלעים
 בתורה הקדושה.

תלמוד תורתך",  וכך אומרים בתפלה: "ונשמח ונעלוז בדברי
 –שנהנה האדם בלימודו  התורה עיקרה בשמחה, וההנאה כי

 לשמה. היא התורה
מאותם  בא להוציאובזה מפרש מרן זיע"א שדוד המלך 

שובה, עד כדי כך כך חואומר שהתורה היא כל  הטועים,
ומפז, ומתוקים מדבש ונופת צופים,  שדבריה נחמדים מזהב

אינה בבחינת תורה לשמה,  האדם כי זו ואם כן, שמא יטען
בה. וזוהי כוונת  דוקא ללמוד תורה שאינו שמח ואולי עדיף

נמנעתי  קיםדברי המדרש: יכול מפני שהם נחמדים ומתו
מהם? תלמוד לומר: גם עבדך נזהר בהם, והריני עוסק בהם 

ש אנכי על אמרתך כמוצא  שיש לי הנאה מהם, ואף כי ש אף
 שלל רב.

 .(שלט -דברים, עמוד שלח -משוש תבל )
 

 

 אמרותיו

 מפעילות הארגון:
 זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו תו הפצת תור

 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


 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הלך שאביהם למשפחה דאגה 
 ללא ביתו את והשאיר ,לעולמו

 פרנסה מקור
 ב"ה, ירושלים. כו סיון תשל"ט

 לכבוד ידידנו הדגול מר... הי"ו,

 נשיא קהילת...

 שלום וברכה!

 אמ.נ.

אני מבקש בכל לשון של בקשה שתעשו את 

אי על סך... עבור בנק הכל כדי לשלוח שיק

 משפחתו הברוכה של הרה"ג... זצ"ל כדי

 שיתפרנסו מן הפירות של הסכום הנ"ל.

בהיותי אתמול בצרפת, פאריז, שוחחתי 

כי גם הוא תורם  בנידון עם מר..., והודיע לי

את חלקו, ומצפה שנכבדי הקהלות ב... 

חלקם, כדי שיהיה מקור למשפחת  יתרמו את

 הרב... זצ"ל.

דו, אילו היה נשאר הרב... זצ"ל לידיעת כבו

הראשית לת"א יפו,  בתפקידו הקודם ברבנות

 -עוד שנתיים, היתה מובטחת לו פנסיה של 

שבעים אחוז ממשכורתו האחרונה, ובגלל 

הנמרצת לבוא  שמיהר להעתר לבקשתכם

לכהן כרב בקהלתכם, וזאת על פי דרישתי, 

המשפחה את הפנסיה שלה  הפסידה

בת"א  הדתית ועצהמהרבנות הראשית והמ

 יפו.

לכן מאד אבקש להעתר לבקשתי הנ"ל, 

של סך... ישארו  ולעשות הכל כדי שהפירות

 לפרנסת המשפחה, לרגל יוקר המחיה העצום

 במדינת ישראל.

ואני מברך אתכם בכל לבי שתזכו לאורך 

עושר וכבוד וכל  ימים ושנות חיים בבריאות

 טוב.

 בכבוד רב

 עובדיה יוסף

 

ודו לצלם את מכתבי זה, ולשלחו אבקש מכב נ.ב.

ב..., לזרזם להחיש תרומתם  לרבנים ולנדיבי עמינו

 לשיקום המשפחה. ומה' תשאו ברכה. הנ"ל.

 

 - )מתוך הספר חזו"ע ימים נוראים( י"ג מידותהלכות  -
 

 

 

 

 

 פסקיו

 רבן עשה למען תינוקות של בית
 באחד משיעוריו לרבים, נשא מרן פוסק הדור זצוקללה"ה את דבריו, וכה אמר:

דו לנו ביום הדין. בשמים דנים את האדם בראש השנה צריך להרבות מצוות ומעשים טובים שיעמ
לפי יכלותו, אם יכל לעשות יותר דנים אותו שלא דאג להרבות פעלים. יש רבים שיכולים לעשות, 
אך הם אדישים או רשלנים, או שעושים ענוה פסולה וחושבים את עצמם לכלום, כל אחד חייב 

 לומר "בשבילי נברא העולם".
 ית רבן שעליהם עומד העולם ובזכותם אנו חיים.יש תלמודי תורה לתינוקות של ב

ביום הכיפורים אנו אומרים "עשה למען תינוקות של בית רבן שלא חטאו", הילדים לומדים תורה 
 ….ללא עון ונמצאים במצוקה כלכלית נוראה אחרי שקיצצו וקיצצו, צריך לחמול עליהם

רי חלקו, ואם יכול להשפיע על לכן החלש יאמר גיבור אני, אם יכול לעזור בעצמו אשריו ואש
 מני ומינך תסתייע שמעתתא, יאמר לחביריו גם אני נותן בעזהי"ת וישפיע שיתנו. –אחרים 

ואפילו מי שאין לו ישפיע על אחרים, לא יאמר וכי מי אני לא ישמעו לי, אלא יתחזק ותהיה לו 
יאמר להם אינני  סייעתא דשמיא, אם יש עשירים שהוא מכירם ילבש גאוה וגאון לדבר עמם,

מבקש עבורי, יש ילדים במצוקה שאין להם אפילו לחמניה, תן כמה שאתה יכול, וכך פרוטה 
לפרוטה תצטרף לחשבון גדול, ויתן למנהל או לאדם נאמן שיעביר לילדים שיהיה להם אוכל 

ה'  להשיב את נפשם ולא ישארו רעבים עם מקרר ריק "והבור ריק אין בו מים". ועל ידי כך יכריע
 את הכף לטובה.

אם יאמר "שלום עליך נפשי" ויתעלם מהילדים, כשהוא יאמר בסליחות "עשה למען תינוקות 
של בית רבן שלא חטאו", יאמר לו ה' וכי מה אתה עשית למען תינוקות של בית רבן שאני אעשה 

 למענך?".
כל ילד יכול הילדים שבאים מבתי עניים, אינך יודע איזה מאורי עולם יכולים לצאת מהם, 

                        לפרוח!!
 (.מעדני המלך ח"ד(

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן כתבי יד

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

 מדות עשרה שלש לומר רשאי היחיד אין א.
,  רחמים ובקשת תפלה בדרך ויעבור פסוק של

 דבר ואין, בקדושה כדבר שנחשב מפני
 בא אם אבל, מעשרה בפחות שבקדושה

 בטעמי בעלמא קריאה דרך לאומרם היחיד
 .רשאי המקרא

המקרא   אף היחיד שאומר י"ג מדות בטעמי ב.
סוף הפסוק,   אינו צריך לסיים ונקה לא ינקה עד

ליחיד לומר אל   אלא די לומר עד ונקה. ומותר
אף על פי שאומר   מלך יושב על כסא רחמים,

 שלש עשרה". ו "זכור לנו היום בריתב

  אם כשהגיע השליח צבור לי"ג מדות ג.
הכנסת,   הראשונות, רואים שאין מנין בבית

עולם שקודם   ידלגו ויתחילו באמירת רבונו של
שיבאו עשרה.   הוידוי, וימשיכו הסליחות עד

מלך יושב על כסא   ואז יחזור הש"צ לומר אל
מספר הפעמים י"ג מדות   רחמים, להשלים
בראשו. ואם אין תקוה   עיניו שדילגם. והחכם

במשך זמן אמירת הסליחות, אז   שיגיע מנין
הי"ג מדות במקומם, עם טעמי   יאמרו כל

 המקרא.

פעמים   המנהג פשוט לומר בסליחות חמש ד.
בדוחק ובצער,   י"ג מדות, א. אחר שבט יה ודה
אחר תחנות   וקודם תחנת "רחמנא". ב.
אבדו. ד. אחר   רחמנא. ג. אחר אנשי אמונה

 זכרון אחר, הסליחות מרעות, ה. בסוףתמהנו 
 וכן". אפס אם" הפיוט שבסוף בשחק לפניך

 ראש של במחזורים שנדפסו בסליחות הוא
 .השנה

  על' ה ויעבור" תיבות גם לומר לצבור יש .ה
  ואחר, ורצב השליח עם בלחש" ויקרא פניו

'.  וכו וחנון רחום אל' ה' ה, רם בקול יאמרו כך
 שיטעימו ידי על' ה' ה בין להפסיק וצריך

 עונשו כן עושה שאינו ומי (,בקמץ א"הפ) הפסק
 קצת קומתו לכפוף יש' הה'  וכשאומר. רב

 מהקרקע עקביו להרים צריך ואין. בשחיה
 אלא, בקדושה שעושים כמו' ה' ה שאומרכ
 .בכוונה מדות ג"הי ויאמר רגליו שריי

  כל לומר אפשר ואי מצומצם הזמן אם .ו
  זמן שהגיע מפני, שבסליחות הפיוטים
,  ויתחילו", הקן רובע אפס אם" ידלגו, התפלה

 על בזכרי" ידלגו וכן. בשחק לפניך זכרון
  וכן", חטאתיועל  למתודה" וכן", משכבי

 ברור כי. הצורך כפי", עיני נשאתי' ה אליך"
 חשיבות על עולה מדות ג"י תאמיר שמעלת

 .הללו הסליחות פיוטי

  הרחמים מדות ג"י במנין נחלקו רבותינו .ז
  ומה מנינן מתחיל מהיכן, ויעבור שבפסוק

,  בדבר להכריע בידינו שאין ומכיון, סדרן הוא
 אלא, באצבעותיו המדות למנות לנהוג אין

 ורחמנא. גליא שמיא וקמי, בסתם יאמרם
 .בעי לבא

 



 

 

 

 

 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 

 15.40יום שישי בשעה מידי 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

 
 

 77שלוחה 
 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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