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 בסייעתא דשמיא

   וארא פרשת

 

 ב"ה. ה כסליו תשע"ז

 הדיין המצוין, מר דיינא דנחית לעומקא  לכבוד 

הגאון רבי  כש"ת חו"ב זך השכל והרעיון,  דדינא,
 שליט"א עידו שחר

 ביה"ד הרבני בתל אביבחבר 

האחרונה נודע לי על ידי כבוד תורתו  בעת 
שליט"א, על קיומה של קבוצת אנשים, הנתמכים  
בידי אנשים הנקראים "רבנים" "דיינים" ואף  

ים פנים בתורה שלא כהלכה,  "מקובלים", המגל
ובפרט בתורתו של מרן אאמו"ר זצוק"ל, ומפיצים  
דעה כוזבת כביכול הותרה הרצועה, ובזמן הזה  
מותר ואף מצוה על איש הנשוי לאשה כדת משה  

 וישראל, לשאת אשה נוספת.  

 הקבוצה פונים לאנשים ונשים באמצעות  אנשי 

כלי התקשורת השונים, תחת השם "הבית היהודי  
שלם", ומשדלים את האנשים לשאת אשה שניה,  ה

ומפתים את הנשים בשפת חלקות להינשא לאיש  
נשוי, באמרם כי אין בכך כל בושה, ואדרבא זהו  
מעשה נאצל שמקרב את הגאולה, ומחזק את  
קדושת עם ישראל, ועוד דברים חמורים שאין  

 להם שורש וענף, והמנוגדים לדעת תורה.

שילך בדרכם הקבוצה מבטיחים למי אנשי 
"היתר" שיקרי מבית דין, יעוץ משפטי ועוד. אוי  
לנו שכך עלתה לנו בימינו, שמסלפים דברי  
אלוקים חיים, ומתירים חרצובות לשונם לדבר  
שווא ושקר, ועוד בשמם של גדולי ישראל  
הקדמונים כרבותינו הגר"א והיעב"ץ, ועוד מגדולי  

זצוק"ל וקדושים   האחרונים, ובשמו של מרן
 עמו.אשר 

הדברים לכדי כך, שהתקיים באנשי  הגיעו 
הקבוצה מאמר חז"ל על עמי הארץ:  

, שאף הנשים מעודדות  "ונשותיהם יותר מהם"
את בעליהן לשאת אשה נוספת. הגדילה אחת  
מהן, אם לעשרה ילדים, שעודדה את בעלה  
להתקשר עם נערה צעירה, ושניהם יחד, האיש  
והאשה משכו את הנערה בלשונם ושכנעו  
אותה להתקדש לאיש. ואלמלא התערבות  

  -מהירה של ביה"ד הרבני בת"א, היתה הנערה 
נותרת עגונה, תלויה   -שהתפקחה בינתיים 

בחסדיו של האיש שקידשה כדת משה וישראל,  
ותבע בתוקף במשך כמה חודשים לשאת אותה  

 לאשה.

 פונה לכל אחד מאחינו בית ישראל, שמי  ואני 

כאלה, של אינשי   שידוע לו על מקרים ומעשים
דלא מעלי, המקדשים ונושאים נשים אשר לא  
כדת ללא רישום כדין ברבנות מוסמכת, שיודיעו  
על כך לביה"ד הרבני במקום מגוריהם, ולמצוה  
 רבה יחשב, לשמירת קדושת כרם בית ישראל.  

 יתברך יגדור פרצות עמו.וה' 
 בברכת התורה ולומדיה

 יצחק יוסף
 לישראלהראשון לציון הרב הראשי 

 ונשיא בית הדין הרבני העליון

  
 

 

אודות קבוצה הקוראים את עצמם "הבית היהודי השלם", אשר מפיצים דברי שקר בשם גדולי 
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 משלחן הראשון לציון

 (.יב ז,) "ויבלע מטה אהרון את מטותם"

ישראל ח"א,   מאור) זצוקללה"ה כתב מרן פוסק הדור
  :(שבת צז. ד"ה ויבלע

כתב, דנעשה שם נס בתוך נס משום  צז.( )שבת רש"י 
שמטה אהרון היה לנחש, ואחר כך חזר להיות מטה  
ורק אז בלע את מטות החרטומים. ודייק זאת ממה  

אהרון את מטותם". והקשה  מטה שנאמר: "ויבלע 
העיון יעקב, הלא אם היה מטה אהרון בולע את מטות  
החרטומים בעודם תנינים, הרי היה זה נס גדול יותר,  

 ולע נחשים?בראותם שמטה אהרון ב

שכתב )שמות דף כח( וראיתי בספר איל המילואים 
במכת )סנהדרין סז:( לתרץ זאת ע"פ מה שאמרו בגמרא 

כינים, שאמרו החרטומים אל פרעה: "אצבע אלקים  
היא", ואמר רבי אליעזר: מכאן שאין שד יכול לברוא  

רב פפא אמר: אף בריה גדולה   .בריה פחות מכשעורה
כגמל אין השד יכול לברוא, אלא שבריה קטנה  
כשעורה אינה נאספת על ידי השד, כיון שאין בו כח  
להביאה ממקום רחוק, ונמצא לפי זה שאין השד יכול  

א שום בריה, אלא רק יכול להחליף דבר בדבר  ולבר
וצריך לומר שבמצרים השד לקח את   .כהרף עין

המטות של החרטומים אל המדבר, ובמקומם הביא  
תנינים ממרחק, ולבסוף החזיר השד את המטות  
וסילק את הנחשים, וכשהביא את המטות חזרה, אז  

ו החרטומים ללא  בלע מטה אהרון את מטותם, ונשאר
מטות, ולא יכלו להביא מטות אחרות כמותן, משום  
שהיו המטות שלהם יפות ומתוקנות בתכלית היופי  
לכישופים, ואילו היה מטה אהרון בולע את הנחשים,  
היה השד יכול בהבל פיו להביא חזרה את מטות  
החרטומים חזרה מן המדבר, ולא היה נראה כאן שום  

 נס. ודברי פי חכם חן.

 (.נועמוד , שמות –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 
  

8759* 

 
 

 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

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 זכות קדימה בכביש שיש בו מקום רק למכונית אחת  
 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  

 ב"ה, ירושלים. עש"ק בהעלתך

הנוסעות אחת מול השניה, ואין מעבר לשתיהן כאחת, בגלל מכוניות  מכוניות
)לב חונות מצדי הכביש, או בגלל שהכביש צר, על כיוצא בזה נאמר במס' סנהדרין 

שתי ספינות העוברות בנהר ופגעו זו בזו, ואם יעברו שתיהן בבת אחת, הרי ע"ב( 
שני גמלין שהיו עולין שתיהן טובעות, ואם יעברו בזו אחר זו שתיהן עוברות, וכן 

במעלות בית חורון, שהמסילה צרה ביותר, והתהום פעורה מימין ומשמאל משני 
צדי המסילה, ואין מעבר אלא לאחד מהם כיצד ינהגו? אם היתה אחת טעונה 
והאחת אינה טעונה תידחה זו שאינה טעונה מפני הטעונה. שהרי אמרה תורה 

והסביר הגאון הנצי"ב מוואלוזין  "צדק צדק תרדוף" אחד לדין ואחד לפשרה,
בשו"ת משיב דבר, שבאו חז"ל ללמדנו שאפילו אם האחת מהן חזקה ביותר אינה 
יכולה לעשות דין לעצמה לעבור תחילה, ותאמר כל דאלים גבר, אלא יש ללכת 
לפי כללי הצדק והיושר שהטעונה תעבור תחילה. והלכה זו נפסקה בשלחן ערוך 

מכאן אנו למדים שיש קדימה לרכב העולה מפני שהנסיעה ו)חושן משפט סי' רעב(. 
 קשה עליו יותר.

לגבי אדם ההולך )סימן תקנא(. בזה כותב ר' יהודה החסיד בספר חסידים  כיוצא
במדרכה צרה, ופוגע באדם הטעון משא, עליו לפנות הדרך עד שיעבור נושא 
המשא, אע"פ שבצידי המדרכה יש רפש וטיט. ואפילו הנושא משא הוא גוי. 
ונראה שמקור דבריו מהתלמוד הנ"ל. ויש להוסיף שאם בנידון שלנו היה רכב 

רי, שבכל מקום החשיבו ציבורי ורכב פרטי, יש לתת משפט הקדמה לרכב ציבו
 )לט ע"ב(.חז"ל את הציבור וכבודו. כמובא במס' סוטה 

כל פנים אדם הנדחה מפני חבירו, ונוהג לפנים משורת הדין, השעה נדחית  על
מפניו, וגם שוכן מרומים ינהוג עמו לפנים משורת הדין, כמאמר הכתוב: "אמת 

לא  )ל ע"ב(א מציעא מארץ תצמח וצדק משמים נשקף". וכבר אמרו חז"ל בבב
חרבה ירושלים אלא על שהעמידו עצמם על דין תורה ולא נהגו זה עם זה לפנים 
משורת הדין. וכן אמר שלמה בחכמתו: "למען תלך בדרך טובים ואורחות צדיקים 

 תשמור".

 

 

 -הלכות ברכות  -
  ברכות ההודאהו הלכות ברכות הריח

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 ממרן מכתבי השקפה פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 הזוג פטור ממצוות, אך מה יהיה על דור ההמשך?
פתאל זצוק"ל, לחתנו, מרן פוסק באחד הימים סח הרב אברהם 

אילמים, -הדור זצוקללה"ה, כי מול ביתו עברו להתגורר זוג חרשים
בנים הם למשפחה שומרת תורה ומצוות, ואף לבושים הם כחרדים 
לדבר ה', אך משום מה הם מכבסים כביסתם דוקא ביום השבת, 

 אילמים הם, וכיצד יתקשר עימם?!-ורוצה הוא להוכיחם אך חרשים

יעו מרן זיע"א ואמר לו: "אל דאגה, הלא דינם כחרש האמור הרג
בתורה שפטור הוא מכל המצוות שבתורה, וממילא אינם עוברים 

 עבירה במעשיהם, ואין צריך להוכיחם".

 אך התעניין מרן זיע"א שמא יש להם ילדים קטנים.

הבין חמיו את הרמז, והחל לקרב אליו את בנם הקטן שהיה שלם  
על ברכיו, והיה משעשעו בסיפורי צדיקים, לימדו  בגופו, הושיבו

 ברכות ותפלה ואף דאג לו לחנוך נאות, וכך הציל אותו מרדת שחת.
 .(משוש תבל)        

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

ריח טוב של  טבק הרחה שיש בו א. 
 בשמים, אין מברכים עליו.

בשמים של ערוה כגון שמונחים בצוארה   ב.
 של ערוה מן העריות, אין לברך עליהם.  

מאכל איסור שיש בו ריח טוב, מותר   ג.
לברך ולהריח בו. אבל דבר האסור בהנאה  
כגון ערלה וכלאי הכרם ועומד להריח בו,  

 .אסור להריח בו

ממנהג העולם,  מי שנעשה לו נס היוצא  ד.
כגון שנפלה עליו תקרה או אבן גדולה,  
שבדרך הטבע עלול הוא למות, או שנפל  
תחת גלגלי המכונית, וניצול ממות, בכל עת  
שיגיע למקום ההוא יברך בא"י אמ"ה 
שעשה לי נס במקום הזה, וכל יוצאי ירכו  
מברכים בשם ומלכות בא"י אמ"ה שעשה  

כשיש  נס לאבינו במקום הזה. והיינו דוקא 
בין ראיה לראיה שלשים יום, חוץ מהיום  
שנעשה בו הנס, וחוץ מהיום שעומד בו.  
אבל בתוך שלשים יום לא יחזור לברך. אבל  
על נס שהוא ממנהג העולם כגון שבאו עליו  
גנבים בלילה ובא לידי סכנה, או שירו עליו  
יריות ולא פגעו בו, אינו מברך "שעשה לי  

 נס".

ת בברכת הגומל,  ארבעה צריכים להודו .ה
חולה שנתרפא ועמד מחוליו, יורדי הים  
באניות כשעלו ממנו, הולכי מדברות  
כשהגיעו ליישוב, ומי שהיה חבוש בבית  
האסורים ויצא. וצריך להודות בברכת  
הגומל בפני עשרה ושנים מהם תלמידי  

לא ימנע מלברך,   "חואם אין שם ת. חכמים
אבל העשרה הם לעיכובא, שאם אין שם  
עשרה לא יברך. וטוב שיברך בלי שם  
ומלכות. ונהגו לברך ברכת הגומל אחר  
שמברך ברכה אחרונה שאחר קריאה  

 בספר תורה.  

 ברכות(.-חזו"ע טו בשבטמתוך )

 

 



 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ
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 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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