
 

 

 

 

 

 

  

 
          

 בסייעתא דשמיא

 פינחספרשת 

 

 /פ'1360-2, "ג תמוז תש"פיבס"ד, 

 לכבוד

היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה,  

 נ"י דן טולידנוכש"ת ה"ה 

 שלום רב,

לשאלתו מי שהגיע מאוחר לתפלת שחרית  

אחר שאמרו קדיש על ישראל והוא לא  

ידע וסבר שעוד לא אמרו קדיש, והתחיל  

קדיש על ישראל, האם צריך  לומר 

 להפסיקו.

הנה אע"פ שלכתחלה אין לו לומר קדיש  

אחר שהציבור אמרו קדיש על ישראל אחר  

א ידע  פרק איזהו מקומן, מ"מ אם ל

אין צריך להפסיקו  והתחיל לומר קדיש, 

שיש מצוה לומר קדיש   שכבר נודעת זאת

לעילוי נשמת ההורים, וכמו שכתב מהר"ם  

מרוטנבורג, והובא בארחות חיים חלק ב'  

. וכתבו שם,  )סימן קיד(ל בו , ובכ)עמוד תרא(

שחכמים תיקנו לומר קדיש בתרא בכל י"ב  

חודש שעל ידי כך הוא פודה את אביו  

ואמו מדינה של גיהנם, וכמו שאמרו 

באגדה וכו'. ע"ש. והובאו הדברים  

 , ועוד.)סימן קסו(בשו"ת הריב"ש 

בזוה"ק מבואר שבכל קדיש  והנה 

   ניצול מגיהנם שעה וחצי.הנפטר 

תחלק את היום לט"ז   אםולפ"ז 

קדישים, ויועיל לכל היום שלא יכנס  

יש שתמהים ע"ז  ו .כל היום לגיהנם

 ורוצים לומר שזה רק בקדיש תתקבל.  

המהרח"ו פירש דברי רבו, שזה רק  

בדרגות של גיהנם, שניצול מדרגה  

מסויימת שעה וחצי, אבל לא שניצול  

 לגמרי.

מהר"ח פלאג'י הבין כפשוטו,  אמנם ה

נו אין לנו אלא דברי המהרח"ו אבל א

כפשוטו. עכ"פ קדיש   אינושזה 

 תתקבל עדיף משאר קדישים.
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון

 הרב הראשי לישראל

 האומר קדיש בטעות, האם צריך להפסיקו?
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 משלחן הראשון לציון

יש על איפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר "
כצאן אשר אין להם  העדה... ולא תהיה עדת ה'

רועה. ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן 
   (.יח-כז, טז) "נון איש אשר רוח בו

חזו"ע ארבע  ) המרן פוסק הדור זצוקללה" כתב

 :(תעניות, עמוד תסא

נאמר בפסוק: "וידבר משה אל ה' לאמר,   הנה
,  "יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על העדה

ה זו, ולא  יש לבאר שהטעם שנאמרה כאן פרש
נאמרה סמוך לפטירת משה רבינו בסוף פרשת  
וזאת הברכה. שמפני חרדתו של משה בראותו את  
הכבוד שחלק ה' לפינחס על קנאתו קנאת ה',  
שנאמר לו: "הנני נותן לו את בריתי שלום, והיתה לו  
ולזרעו אחריו", חשש משה פן תהיה המשרה על  

לו  שכמו, לשמש אחריו כמנהיגם של ישראל, ועוד 
המלוכה, ונפשו יודעת מאד שעם ישראל לא יוכלו  
לסבול מנהיגות קנאית, כי לא באש ה' ולא ברעש  

 ה', רק קול דממה דקה והנה כבוד ה' עובר.
ביקש מאלקי הרוחות לכל בשר, כפירוש  ולכן 

רש"י, שיעמיד להם פרנס שיכול ללכת ברוחו של  
כל איש, מנהיג שינחה את צאן מרעיתו בשובה  
ונחת, ובדרכי נועם, איש כפי מהללו, ולא איש קנאי,  
אשר בראותו איש שנוטה ותועה מדרך השכל  

יו ימית רשע,  יעשנו גל של עצמות, וברוח שפת
ושמא ישוב בתשובה על ידי מענה רק ובעבותות  

 אהבה ימשכהו.
משה לכוין לדעתו של הקב"ה, ולכן השיבו:   וזכה

קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו, ופירשו  
   חז"ל, שיכול ללכת ברוחו של כל אדם.

 (.מזרבמדבר, עמוד -)משוש תבל

 

 אמרותיו

 
 

 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 

 מפעילות הארגון:
  זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 

  האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית  “תורני  ירחון • "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* 
 לתרומות חייגו:  

תרמו לפעילות  
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו

 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 דיני ומנהגי בין המצרים 
 )מתוך חזו"ע ד תעניות(

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 
 

עובדות מהנהגותיו והליכותיו  
 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

מילה או פדיון הבן שאירעו בימי בין המצרים  א. 
מברכים שהחיינו, כיון שהיא מצוה בזמנה, ואי  

 אפשר לדחות הברכה לאחר מכן.

פרי שנמצא בשוק זמן מועט, ואחר תשעה   ב.
באב ספק אם עוד ימצא בשוק, מותר לברך עליו  
שהחיינו, וטוב להניחו עד השבת, שאז מותר 

 לברך שהחיינו.
אשה מעוברת שרואה פרי חדש ומתאוה לו,  ג.

 רשאית לברך עליו שהחיינו ולאוכלו.
שלים ת"ו להתיר  מנהג הספרדים בעה"ק ירו .ד

עד ראש חודש אב. ומראש  בימים אלו הנישואין 
חודש אב עד ט' באב אסור לערוך נישואין, 
וראש חודש עצמו מכלל האיסור. ומכל מקום  
אם הוא בחור שעדיין לא קיים פריה ורביה מותר 
מעיקר הדין לשאת אשה. אלא שהמנהג להמנע  

)שאין סימן טוב בדבר  משום דלא מסמנא מילתא 

לערוך הנישואין בימי אבל עם ישראל על חורבן בית  

. אבל לעשות "אירוסין", מותר גם אחר המקדש(
ראש חודש אב, ואפילו בתשעה באב עצמו, בין  

)הרמב"ם פ"י  ביום בין בלילה, שמא יקדמנו אחר 

 .מהל' אישות הל' יד(
אחינו האשכנזים נוהגים להחמיר שלא  .ה

ד אחר ט'  לעשות נישואין החל מי"ז בתמוז ע
באב. ובחור שלא קיים פריה ורביה שהוצרך  
לעשות נישואין שלו בליל י"ז בתמוז, נחלקו בזה  
האחרונים בדורינו, והמיקל בזה במקום צורך יש  
לו על מה לסמוך. ולכל הדעות מותר להחזיר  
גרושתו מן הנישואין בכל ימי בין המצרים, עד  

 יום התענית, כי אין שם שמחה כל כך.
לעשות ריקודים ומחולות בימי בין   אסור ו.

המצרים, אפילו בלי נגינה, וכל זה בריקודים  
ומחולות המתנהלים על פי הדין, אנשים לבד  
ונשים לבד במחיצה מפסקת ביניהם, אבל 
ריקודים ומחולות מעורבים אנשים ונשים יחדיו  

 .אסורים בהחלט בכל ימות השנה כולה

 
 

 

 בנפשו של מרן –חינוך דור העתיד 
 בשנתו האחרונה עלי אדמות, כאילו חש מרן שהוא עומד להיפרד מאתנו.

לאחר תקופה ארוכה שלא דיבר על הנושא שהיה משאת נפשו, שב מרן זיע"א ונשא דברים 
 בחובת רישום הילדים לתלמודי תורה דווקא, כמעט בכל דרשה ודרשה.

בהקשר זה היה מרן זיע"א רגיל להזכיר את דברי רש"י על הפסוק "למען ירבו ימיכן וימי ביניכם" 
אם עשיתם כן "ולמדתם אותם את ביניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך 
ובקומך" אז ירבו ימיכם, אבל אם ח"ו לא עשיתם כן לא ירבו, שדברי תורה נדרשין מכלל לאו הן, 

לאו. ומתוך זה היה מתריע מרן על החיוב לחנך את הילדים דווקא במוסדות החינוך  ומכלל הן
 התורניים, ולא בחינוך הממלכתי והדומה לו.

 …למסור שיעורים ושיחות לכל הרמות והדרגות, וכולם מבינים את דבריו"
לשם כך הקים וייסד מרן זיע"א בעשר אצבעותיו את "רשת מעיין החינוך התורני" המונה כיום 

יזם, שידל ועודד הקמת תלמודי תורה, עשרות אלפי תלמידים. ופעל להרמת קרנה של התורה. 
 ישיבות, ומוסדות התורה בארץ ישראל ובתפוצות.

בהקשר למסירות נפשו של מרן לחינוך ילדי ישראל בתלמודי התורה ובישיבות הקדושות, ראוי 
לציין שמלבד שרבינו שידל את המון העם לשלוח את ילדיהם למוסדות החינוך, וגם הקים מוסדות 

שראל, נוסף על זה מסר נפשו למען בחורים רבים שנודע לו שנפלטו או עזבו את חינוך ותורה בי
הישיבות הקדושות, להשיבם לחיק הישיבה, ועמד עימם ועם צוות הישיבה בקשר הדוק מתוך 
דאגה עצומה להצלחתם, כאילו מדובר בבניו, כפי שהעיד הגאון רבי יונה רפאלי שליט"א, ראש 

ד הבחורים שלמד בישיבה, שהיה מרן דורש בשלומו בכל שבוע ישיבת "פאר השלום" אודות אח
באמצעות ראש הישיבה, ומבקש לדעת את הישגיו וציוני מבחניו, ואם הוא מצליח ועושה חייל 

 בלימודיו, וזה למרות כל העול העצום שרבץ על כתפיו כפוסק הדור.
 .)שלהבת יוסף חי)

 
 

דרישה מראש הממשלה להמשיך את תמיכת קצבאות הילדים, ולהגדיל את 
 ]מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"[.  התקציב לישיבות

 ב"ה, ירושלים כו אלול תשל"ז

 הי"ו ראש ממשלת ישראלמנחם בגין  מר לכבוד

 ירושליםהקריה 
לשיחתי עם כבודו מהיום הריני מעלה על הכתב את 04@בהמשך  ראש הממשלה, כבוד

 תוכן הדברים שהעליתי בפגישה זו.

מבקש מאד מכבודו להפעיל את השפעתו הכבירה להמשיך את  הנני קיצבאות ילדים. .א

ידים  את  הקיצבה של ביטוח לאומי גם לילד הראשון  והשני  במשפחה,  ולדחות  בשתי  
ההצעה  האומרת לבטל את הקיצבה הנ"ל. לדעתי ראוי מאוד לעודד ולחזק את הזוגות 
הצעירים שלנו שהם בראשית דרכם בבנין המשפחה, בכדי שיוכלו להתבסס ולהתחזק, 

 ולבנות בית נאמן בישראל. "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".

מבקש מאד מכבוד מעלתו לעשות כל אשר  הריני התמיכה הכספית בישיבות הגבוהות. .ב

ביכולתו להעלות ולהגדיל את מדת התמיכה בישיבות הגבוהות שלנו, בהתאם לתמיכת 
 הממשלה בשאר המוסדות להשכלה גבוהה.

לציין, כי רבים מבוגרי הישיבות במדינת ישראל, מכהנים פאר בארץ ובתפוצות, כרבנים  יש .ג

על מבועי התורה והיראה. ועושים רבות ונצורות במניעת  ודיינים, ורועים את צאן מרעיתם
התבוללות וטמיעה והתדרדרות מוסרית. לפיכך ראויים הם להשוותם עכ"פ בחלוקת 

 המשאבים הכספיים למערכת החינוך הגבוה במדינה.
השנה החדשה הבאה עלינו לטובה הנני מברך את כבודו וב"ב בברכת שנה טובה ומבורכת  בפרוס

 ישועה קרובה וגאולה שלמה לכל בית ישראל. שנת
 תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.
 בכבוד רב, ובברכת כתיבה וחתימה טובה
 עובדיה יוסף 
 ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

http://moreshet-maran.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3/%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%93%d7%95%d7%a8-%d7%94%d7%a2%d7%aa%d7%99%d7%93-%d7%91%d7%a0%d7%a4%d7%a9%d7%95-%d7%a9%d7%9c-%d7%9e%d7%a8%d7%9f/


 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 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":

079-916-5000 
 77שלוחה 

 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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