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  הצטרפו לקבלת

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

 בסייעתא דשמיא

 וירא פרשת

 

 טז אלול תשע"ובס"ד, 

 נ"י, רון בן שמחוןלכבוד היקר והנעלה, כש"ת ה"ה 
אודות מי שהוא בעל תשובה זה כמה שנים, וכשהיה חילוני בדרך  

)אונאת דברים,  החיים החילונית נכשל בעבירות שבין אדם לחבירו, 

וכשחזר בתשובה הלך לפייסם,  הלבנת פנים, רכילות לשון הרע וכיוצא(, 
ס  ורובם לא זכרו המעשה, ובמקרים מסויימים אף היה לקל

בעיניהם כי בדרך החילונית רגילים בזה, וזה חלק משיגרת החיים  
 מהם סליחה על מה שפגע בהם. שלהם, האם צריך לבקש

נתבאר   "ב, וכיובלא לפרטהדרך בזה לבקש מהם סליחה כוללת 
שאם דיבר לשון הרע  )סי' תרו סעיף יז(  ימי"נהלכות  ילקו"יבספר 

יבוא לבקש מחילה  על חבירו, ואין חבירו יודע כלל מזה, כש
מחבירו, אין צריך להודיע לחבירו שסיפר עליו לשון הרע, כיון  
שאדרבה כשיספר לו יחרה אפו ויגדל צערו, אלא יבקש ממנו  

בשם הגר"י סלנטר,   )עמ' נו(מחילה סתם, וכ"כ בספר שלמי מועד 
ודלא כהחפץ חיים שכתב שצריך לגלות לחבירו מה שדיבר עליו.  

אז נדברו. והוסיפו בשם הגרש"ז אויירבך,  וכן האריך בזה בספר 
שאם פגע בכבודו של חבירו, וחבירו אינו יודע שהוא פגע בו,  
ואם יספר לו דברים כהוייתם יקפיד ויחרה אפו רשאי שלא לספר  
לו כלל. וה"ה אם עושה ממנו לעג וקלס, ובפרט אם אינו רואה  

נפגע  בזה שום פגיעה, וזה דרך החיים שלו שגם אחר שמודיעו לא 
כלל, לא צריך לפרט לו, ועל כיו"ב נאמר אשרי נשוי פשע כסוי  

שחטא כנגדו, בלי   חטאה, ויבקש ממנו סליחה כוללת על כל מה
 לפרט ודי בזה.

שבין אדם למקום   מבואר: עבירות)דף פה ע"ב( במשנה יומא  והנה
יוהכ"פ מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד  

. את זו דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל  שירצה את חבירו
חטאתיכם לפני ה' תטהרו, עבירות שבין אדם למקום יוהכ"פ  
מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו אין יוהכ"פ מכפר עד שירצה  
את חבירו. אמר ר"ע, אשריכם ישראל לפני מי אתם מיטהרים ומי  
מטהר אתכם אביכם שבשמים וכו'. וכתב הרב רבינו יאשיה פינטו,  

פירוש הרי"ף על העין יעקב, שרבי אלעזר בן עזריה בא להוסיף  ב
על דברי ת"ק, שאם לא פייס את חבירו גם העבירות שבין אדם  

למקום אין יוהכ"פ מכפר, ודייק כן מהפסוק, אימתי כי ביום  
הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה', דהיינו  

הרו, ביניכם לבין  עבירות שבין אדם למקום, בזמן שלפני ה' תט
עצמכם, על עבירות שבין אדם לחבירו. ור"ע חולק על דרשתו  
של רבי אלעזר בן עזריה, וסובר שסיום הפסוק לפני ה' תטהרו,  
בא לשבח את ישראל אשר לו אלקים קרובים אליו לכפר על  

כ אפי' לא ירצה האדם את חבירו, בעבירות  "מעשיהם, וא
יה בכך, כי טהרתם של  שבינו לבין חבירו, אין טהרתו תלו

 בהקב"ה, שהוא המטהר ולא האדם וכו'.   ישראל תלויה
)בקונטרס  והגאון רבי שאול, אב"ד אמסטרדם, בספר בנין אריאל 

כתב, וכבר כתבו כמה גדולים,  דף קטז ע"ד(  והכ"פבית מועד דרוש לי
ומהם הרי"ף שבעין יעקב, שאם לא תיקן האדם עבירות שבינו  

הכפורים מכפר אפילו על עבירות שבינו   לבין חבירו, אין יום
לבין המקום, ויש טעם נכון לכך. ע"כ. גם הגאון רבי חיים  

)דרוש טו לתשובה, דף קמג ע"ד(, פלאג'י בספר ברכת מועדיך לחיים 

הביא דברי הרי"ף שבעין  )דף יב ע"ב(, וכן בספר צוואה מחיים 
ינו  יעקב הנ"ל, שכל עוד שאינו מרצה את חבירו גם עבירות שב

לבין המקום אין יום הכפורים מכפר, והטעם לזה שמכיון  
שהוא מקשה ערפו שלא לפייס את חבירו, נגד מצות התורה  
שחייבתו בכך, הרי הוא כבועט בתורת ה', ומה תשובה היא זו  
לשוב דוקא מעבירות שבינו לבין המקום וכו'. ע"ש. וכך כותב  

מחל לו   גם היעב"ץ בתשובה, שמי שעבר על כל אלה, אם לא
הנגזל קודם מותו, בודאי שאין לו כפרה עד שישלם ליורשיו,  
ויבקש מחילה מן המת כדת וכו', כה משפטו בענין העבירות  
שבינו לבין חבירו, וכל זמן שמתרשל בכך, אין לו כפרה אפילו  
בתשובה שיעשה על דברים שעבר בינו לבין המקום. כך כותב  

)בדרוש ה לשבת תשובה  ולם בספר חיים עד העגם הג"ר חיים ביז'ה 

 ש.  ע" דף יט:, ודף כ ע"ג(,
כתב, וזו לשונו:  )סימן תרו סק"א( מרן החיד"א בברכי יוסף אולם 

יש מי שכתב שאם לא שב מעבירות שבינו לבין חבירו, גם  
עבירות שבינו לבין המקום אינו מכפר, ואסמכיה אמתניתין,  

 ואני אומר לא ניחא ליה למרייהו בהכי.  
 

ולקלס בעיניו,   מי שפגע בחבירו קודם שחזר בתשובה, וכעת כשבא לפייסו נהפך ללעג
  [., סימן קלטקובץ בית יוסף, גליון לערוך מתוך ] ?וגכיצד עליו לנה
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 משלחן הראשון לציון

ויאמרו אליו איה שרה אשתך  "
 (.יח, ט) "ויאמר הנה באהל

מאור  ) קללה"הכתב מרן פוסק הדור זצו

 ד שי ד"ה איתא בברכות(:ישראל דרושים, עמו

במערבא כד  ברכות ח.(: )מובא בגמרא 
או   מצאנסיב איתתא, אמרי ליה הכי: "

?". ופירושו, כשהיה אדם נושא אשה  מוצא
בארץ ישראל, היו שאולים אותו מה  

 צא" או "מוצא"?נתקיים בך "מ
אשה מצא טוב"   מצאמצא, דכתיב "

אני מר   מוצא" מוצא, דכתיב )משלי יח(.
 ד(.)קהלת ממות את האשה" 

ויש לפרש, שאם האשה היא צדקת,  
אשת חיל עטרת בעלה, הרי אחר שנישאת  
לו, תמיד מצויה היא בירכתי הבית וכל  
כבודה בת מלך פנימה, ונמצא שבעלה  

, ומאז  מצא אותה פעם אחת עם נישואיה
)בעבר פעם  היא בביתו, ועליה נאמר מצא 

 מצא טוב. –אשה אחת( 
אבל אשה אשר בביתה לא ישכנו רגליה,  

יה,  פעם בחוץ ופעם ברחובות ובחוצות קר
בבת  ופעם בתיאטרון, וכל פעם מסתו

ובא בעלה הביתה ורואה   במקום אחר,
ריך הוא לצאת ולחפש  שאיננה בבית, וצ

אותה, ובכל פעם ופעם מוצא במקומות  
, כי  "אחרים, על אשה זו אמרו: "ומוצא אני

קומות אחרים,  כל פעם מוצא אותה במ
 ונמצא שכל ימיו הוא מוצא וחוזר ומוצא.

 (.קמגבראשית, עמוד -)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


 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 הכלואים שםמכתב לנשיא ארה"ב להציל היהודים   
 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  

 ב"ה, ב ניסן תשנ"ו

 נשיא ארה"ב, ויאליאם גפרסון )ביל( קלינטוןמר  לכבוד
 אחר דרישת שלומו ורום מעלתו.

, שנשפטו בחודש ...ומר ...תרשה לי לפנות אליך בפנייה נדירה ומלב דואב, אודות מר
שנות מאסר ומחצה, באשמה חמורה של הלבנת כספי סמים  12-ל 1993ספטמבר 

 באמצעות עסקי הקוסמטיקה שלהם.
יורק, שזכיתי להורות לרבים מהם תורה מהם תורה -השניים מבני הקהילה היהודית בניו

והלכה, הינם באופיים אנשי חסד פשוטים ותמימים כאשר אין כל הסבר טבעי 
משפחותיהם אשר הפכו לפתע לשבורים ואומללים, למעידתם. אני מכיר אישית את 

ואף שמעתי רבות על תמורתם הרבה לקהילה ולמוסדות הרווחה שבה. שני האסירים 
 עצמם מסרו נפשם למען הזולת, ועמדו במוקד כל פעילות בתחום הצדקה החסד.

מצבם כעת התדרדר עד מאד, ולא רק כי נפלו מאיגרא רמא לבירה עמיקתא, אלא גם 
הניתוק מהקהילה ומסגרותיה ומאופייה הדתי. לבן, ג'ק סבג, בנים שכלל לא בגלל 

 מכירים אותו. ומשפחותיהם למעשה הרוסות.
מניעי פנייתי זו הינם הלכתיים והומניים וכיון שהבואו הדברים לידיעתי אני חש חובה על 

 פי דין תורה לעשות השתדלות למענם.
תסתפק בתקופת המאסר שישבו עד  בסמכותך ובכחך לפעול שהתביעה האמריקאית

כה, כמעט שלש שנים, והם עצמם מוכנים, על כורחם, לוותר על אזרחותם האמריקאית 
 ולעלות למדינת ישראל, ולכל מיגבלה ותנאי נוסף.

בהעידי מקרוב כי מצבם על סף הגרוע מכל ועונשם ללא נשוא, ובהאמיני שיש כאן 
בקשתי מכב'  –דין" והתחשבות מיוחדת מקרה חריג המצדיק יחס של "לפנים משורת ה

היא שיראה בפנייתי זו משום עילה נוספת להיענות לשורת הפונים אליו בענין זה, 
 ריקם. –שאף היא נדירה וחריגה  –ותפילתי כי לא תשיב בקשתי 

ביודעי את לבך הרך וגישתך הרחימאית למצוקת אנוש, אני מאמין שתיענה להציל שני 
חנון ורחום, אף אתה  –בורא עולם  –דברי התלמוד היהודי: מה הוא יהודים אלו, בבחינת 

 היה חנון ורחום.  
והנני מברכך להצלחה בכל מעשה ידיך, ויהי רצון שלא תצא תקלה על ידך, ותזכה לרוב 
תבונה וסייעתא משמיים אתה ובני ביתך. ויקויים בך הפסוק "למען יאריך ימים על 

 ממלכתו". אמן.
 , בכבוד רב ובברכת התורה                                                                         

 עובדיה יוסף
 הראשון לציון ונשיא מועצת חכמי התורה בישראל

 

 - הלכות ברכות -
 , וברכת מעין שלשדיני הפסק וטעות בברכות

 

 

 

 

 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 צופה ומביט למרחוק
ידועה דעתו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה שבחורים הבאים מחוץ לארץ 
ללמוד בישיבות הקדושות בארץ ישראל, אינם צריכים לעשות יום טוב שני של 

 להשתקע בארץ ישראל. ויישארוגלויות, מפני שיתכן וימצאו כאן את זיווגם 
ור זמן והנה באחד הימים הגיע בחור מחוץ לארץ ללמוד בארץ ישראל, וכעב

מה השתדך עם בת חוץ לארץ, הלה היה בטוח כי עתה צריך הוא לעשות יום טוב 
שני של גלויות כיון שבת זוגו היא מחוץ לארץ, אך מחמת הספק ניגש ועלה אל 

 מעונו של מרן רבינו זיע"א לשאול את פיו מה עליו לעשות.
עשות יום והנה להפתעתו, אמר לו מרן, שאף על פי כן עדיין אין הוא צריך ל

 טוב שני של גלויות!
 דות הפסק, אך עשה כפי שנצטווה.ונתפלא הבחור א

שידוך, מסיבות שאינן צפויות... ואז הבין הבחור  כעבור כמה ימים נתבטל אותו
 למפרע את הוראתו של מרן זיע"א.

 (.משוש תבל)

 
 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

בירך על הפירות בסתם, ואכל מהם, ולא נשאר   א.
מהם לפניו, ולאחר מכן הביאו לו עוד מאותם הפירות, 
או מין פרי אחר שברכתו כברכת הפירות שאכל, אף 
על פי שלא היה בדעתו מתחלה על מה שהביאו לו  

 לאחר מכן, לא יברך עליהם, שספק ברכות להקל.
פיו  , ורוצה למתק את)ערק(מי ששתה יין שרף  ב.

אח"כ במרקחת שברכתה שהכל, בין שהיתה לפניו  
בשעת הברכה, בין שלא היתה לפניו, אין צריך לברך  
עליה, שברכת שהכל שבירך על היין שרף פטרתה  

 מברכה.
זה שכתבנו שאם בירך על מין אחד, והביאו לפניו   ג.

מין אחר שברכתו שוה לברכת הראשון, שאינו מברך  
אין המין השני חשוב יותר  על המין השני, זהו דוקא כש

מן הראשון, אבל אם המין השני חשוב או חביב עליו 
יותר מן הראשון, יש לחזור ולברך על המין השני, ורק 
אם כיוון בדעתו בפירוש כשבירך על הראשון לפטור 

 גם את השני, אינו חוזר ומברך על השני.
ברכת בורא "פרי" העץ, וכן בורא "פרי" האדמה, וכן  ד.

"פרי" הגפן, אות פ' של פרי דגושה, כמו כל בג"ד בורא 
 כפ"ת בראש המלה.

האוכל תבשיל של דגן, כגון, אטריות, דייסא,  ה.
בורגול, כוסכוסו, וכיו"ב, צריך לברך בורא מיני מזונות,  
ולבסוף ברכה אחת מעין שלש, שהיא ברכת על  

)שאכל כמאתים  המחיה. ואפילו אם קבע סעודתו עליהם 

אינו מברך המוציא וברכת המזון, ו יותר(, ועשרים גרם א
ואע"פ שבפת הבאה בכסנין אם קובע סעודתו עליו 
צריך נטילת ידים וברכת המוציא וברכת המזון, זהו  
משום שהוא פת האפוי בתנור, אבל עיסה שנילושה  
על דעת לבשלה או לטגנה בלבד, אין עליה תורת 
לחם, אלא ברכתה במ"מ וברכת מעין שלש. ואפילו 
האוכל ממנה כדי שביעה ממש לעולם אינו מברך  

 עליה אלא במ"מ ועל המחיה. 
אם טעה ובירך על תבשיל של דגן המוציא לחם מן   ו.

הארץ, אפילו בדיעבד לא יצא, כיון שאין עליו צורת 
לחם, אולם אם בירך לאחריו ברכת המזון בדיעבד  
יצא, שכיון שהוא מזין ומשביע ברכת המזון פוטרתו,  

ם אכלו בתוך סעודתו שעל הפת, או בסוף  כשם שא
סעודתו, אינו טעון ברכה לאחריו, שברכת המזון 

 פוטרתו.  
 ברכות(.  -)חזו"ע טו בשבט 

 
 
 
 



 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 יוסףילקוט 
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ

  maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  ק. קרקע 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:

 

 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 

 ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

 
 

 77שלוחה 
 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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