
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 לך לך פרשת

 

 /פ"א143-2, ' חשון תשפ"אחבס"ד, 

 לכבוד

משה סויסה   היקר והנעלה, כש"ת ה"ה
 נ"י, 

 גבאי בית כנסת בבאר שבע

 שלום רב,

בדבר מי שטעה בתפלה שצריך לחזור 
ולהתפלל, האם מה שבירך הוי ברכות  

 .לבטלה וצריך תיקון על זה

עיין בספר ילקוט יוסף  הנה בכיו"ב
תפילין  הלכות תפילין )סי' כה, אות יב( 

שנלקחו מסופר מומחה, ואחר שנים רבות  
להנחתן נמצא בהן טעות הפוסלת אותן  
מעיקרן, צריך שיעשה תשובה על ביטול  
מצות עשה, ודי לו בזה. ואין צורך  
בתעניות וסיגופים. אולם טוב שיקבל עליו  

תם, וירבה  להניח גם תפילין של רבינו 
בלימוד תורה, ושב ורפא לו.  ]ויש  מי  
שכתב שיאמר פסוק "ברוך שם כבוד  
מלכותו לעולם ועד" כנגד מה שבירך  

ברכות לבטלה בהנחת התפילין  
  פ שיש אומרים שמאחר"הפסולות[. ואע

ונאנס בדבר נחשב לו כאילו הניח תפילין  
כתיקנן במשך כל אותם שנים, מכל מקום  

לו למצוה, אלא הרי   אין נראה כן שיחשב
הוא בגדר מחשבה טובה שהקב"ה  

והוא בגדר חשב  מצרפה למעשה. 
לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה, שמעלה  

 עליו הכתוב כאילו עשאה.

ובתפלה שטעה שצריך לחזור, כיון  
שעיקר תפלתו התפלל כהוגן אף שלא  
הזכיר גשמים, או שלא אמר יעלה ויבוא  

לו,  כיון שכל כוונתו לשם שמים עלתה 
ורק דחייבוהו לחזור משום החסרת  

ושינוי בתפלה ולכן לא חשיב   המאורע
ברכות לבטלה, וכן אמרו משמו  כ"כ כ

 של הגר"ח קנייבסקי שליט"א.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון

 הרב הראשי לישראל

 

לבטלה? הברכות שאמר הם מי שטעה בתפלה וצריך לחזור, האם  
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 משלחן הראשון לציון

 (.יב, ה) "ואת הנפש אשר עשו בחרן"

שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר  אומר רש"י, 
את האנשים ושרי מגיירת הנשים, ומעלה עליהם הכתוב  

 .כאילו עשאם

מאור ישראל דרושים, עמוד ) כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
 פד ד"ה אשר(:

משל לאדם שהתמוטט מעסקיו, והיה בצר לו פנה אל  
עשיר אחד שהיה גומל חסדים, וסיפר לו על מצוקתו.  
הוציא העשיר שטר של אלף רובל, ונתן לו אותו בתורת  

 הלוואה לשנה אחת.

לאחר שנה בא המלווה לתבוע את חובו. פנה הלה והלך  
אל הכספת שבחנותו, והוציא משם את השטר של האלף  
רובל, ואמר: "אדוני, הא לך כספך שלא נגעתי ולא  

ספת". התרעם  השתמשתי בו, שהרי היה מונח כל הזמן בכ
העשיר המלווה, ואמר: "הייתכן? וכי לכך נתתי לך סכום  
כסף כה נכבד, שתניח אותו בכספת? הלא לא נתתיו לך  
אלא בכדי שתשקם את עצמך בעזרתו, ולא כדי שתטמון  

 אותו בכספת!".

והנמשל, אדם שיגיע אל עולם האמת, אחרי צאת  
נשמתו, אפילו אם תהיה נשמתו טהורה כמו בשעת נתינתה  
ללא דופי, גם אז יתבע בבית דין של מעלה, האם לשם כך  
נשלחה הנשמה לעולם הזה, כדי שיחזיקנה ללא שום  

הלא כל עיקרה לא  הרבים בתורה ובמצות? תועלת של זיכוי 
, ולזכות  נשלחה אלא ללמוד וללמד, להגדיל תורה ולהאדירה

 א עשה כן!את הרבים, והוא ל

היינו   –וזהו שנאמר "אשר לא נשא לשוא נפשי", לשוא 
ולכן כל אדם חייב לעשות ככל יכולתו  לחינם, ללא תועלת, 

ותלמידי חכמים,  לחזק את התורה ולתמוך במוסדות התורה 
 להגדיל תורה ולהאדירה.

 (.צב-צאבראשית, 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  
 מודותבע

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 דיני הפסק וטעות בברכות
 (ברכותמתוך חזו"ע )

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

פרי שמסופק בו אם ברכתו בורא פרי העץ, או  א.
בורא פרי האדמה, בין שהוא ספק מצד הדין, בין  
שהספק הוא במציאות, לעולם יש לברך עליו  
בורא פרי האדמה, ורק בדיעבד אם בירך עליו 

 שהכל, יצא.

בכל הברכות כולן אסור להפסיק בדברים בין   ב.
הברכה לבין הדבר שבירך עליו, ואם הפסיק  

אם הפסיק   "מך שיחזור ויברך שנית, ומצרי
בדברים שהם מענין האכילה, אינו צריך לחזור  

כיצד, כגון שבירך על הפת וקודם שיאכל   .ולברך
תנו  ", "הביאו תבשילאו " ",הביאו מלח"אמר 

, וכיוצא "תנו מאכל לבהמה", "לפלוני לאכול
באלו, אינו צריך לברך שנית. אבל לכתחלה לא  

 .עד שיבלע מן הפרוסה שבפיוכלל,  יפסיק

אם הפסיק בין הברכה לאכילה בשתיקה   ג.
בלבד, אין צריך לחזור ולברך. ולכתחלה יש  

 .מוך האכילה לברכה בתוך כדי דיבורלס

אין מברכים על מאכל או על משקה עד  ד. 
בירך ואח"כ הובא לפניו, צריך   .שיובא לפניו

. ואם  )ש"ע סי' רו ס"ה(לחזור ולברך פעם אחרת. 
היה יודע בבירור שיובאו לפניו ונתכוון על כך, 

, העומד על  )ס"ס רו(יצא. כדין המבואר בש"ע 
אמת המים, שמברך ושותה, אע"פ שהמים  
ששתה לא היו לפניו כשבירך, מפני שלכך נתכוון 

 .)מאורי אור קן טהור דף קנז ע"א(תחלה. 

חברים שעוסקים בתורה, ומגישים להם מדי   ה.
ה או קפה, אפילו שהו בינתים יותר  פעם בפעם ת

משעה ומחצה, שיש בזה יותר מכדי שיעור  
עיכול המזון, אינם צריכים לחזור ולברך על כל 
כוס וכוס, אלא די בברכה אחת, והיא פוטרת את  

כל  הכל. וטוב שיכוונו בברכתם הראשונה לפטור
מה שיביאו לפניהם אחר כך. ואם יצאו לחוץ 

המדרש, אפילו הניחו  מפתח בית הכנסת או בית 
ואחר כך חזרו, צריכים לחזור   מקצת חברים,

   .ולברך

 

 

 

 

 אם לא נלמד אותם, מהיכן ידעו?
בני התורה  ידוע ומפורסם הדבר כי מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה מעורר שוב ושוב את ציבור

על חובתם לזכות את הרבים, ולקרב את ליבם של ישראל לאביהם שבשמים. באחד משיעוריו 
 דיבר אודות ענין זה, ואמר מנהמת ליבו המלא באהבת ישראל אמתית וטהורה:

הרי הוא עתיד ליתן "רב שיודע תורה, חייב ללמד את בני ישראל תורה. ואם לא עושה כן, 
ושיננתם לבניך, מפי השמועה אמרו: : "א ה"ב()הלכות ת"ת פ. וכך פסק הרמב"ם על כך את הדין

 אלו תלמידיך, מכאן שכל חכם וחכם בישראל חייב ללמד תורה... –בניך 
אני יודע על כמה וכמה ערים בישראל שיש בהם כוללים, ואין אברך אחד מהם שהולך ללמד 

וכל העם שם יושבים בחושך וכסומים באפילה, זהו דבר שמבעיר את חמתי  ,תורה ת בני עירו
כאש על אנשים כאלה! כי טחו עיניהם מראות, לא ידעו ולא יבינו בחשיכה יתהלכו, לא איכפת 

 להם מהצער של הצבור?!
שאלתי וביררתי: מדוע האברכים שם לא הולכים ללמד תורה לצבור? ואמרו לי כי ראש 

 עליהם לעשות זאת! הישיבה שלהם אסר
מפני שאינו  עושהו טיפש, ולא יצא כלום מתורתו אדם שלא מלמד תורה לאחרים, הקב"ה

אם לא צריך לראות אותם כמו בניו, הם בניו הרוחניים,  .חס ואינו מרחם על אחיו בני ישראל
 נלמד אותם תורה, הרי ישארו כולם בורים, כי מהיכן ידעו?!

 (.המלך ח"אמשוש תבל, ע"פ ספר מעדני )

 

  "לא פירסמתי האיסור עד שנגשתי אליו"
 חשון תשע"ו[.-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף 

 ב"ה, כה אדר תשל"א
שליט"א, הרב הראשי ואב"ד  פרדסאליהו לכבוד הרב הגאון המפו' ידידנו הותיק כקש"ת מהר"ר 

 לירושלים ת"ו וחבר הרבנות הראשית לישראל.
 שלום וברכה.

יקרת מכתבו מיום פורים דמוקפין קבלתי בשבוע שעבר, עומס טרדותי מנעוני להחיש תשובתי, 
וכעת לקחתי מועד להשיב מפני הכבוד. והנה רצו"ב ההסכמה על ס' "מכלל יופי", כבקשת מעכ"ת. 

ובנוגע להתוס' שדיברנו בו, כעת אין  -להעביר ההסכמה לתעודתה, וישא ברכה מאת ה', ויואיל נא 
 )וזה חוץ מתוס' סנהדרין(.בגמ' גבי ער ואונן. )יג.( גבי ער ואונן. ובנדה )יבמות לד:( בזכרוני זולת תוס' 

ה בבוא ובדבר ציציות המשי הנעשים פה ת"א, אימא ליה גופא דעובדא היכי הוה, בקיצור נמרץ, הנ
התעשיינים אלי לתת להם הכשר על ציציות המשי, נוכחתי בבירור שהם מקבלים חוטים טווים 

ע"י גוים, והם עושים אך ורק שזירה לשם ציצית בפתיחת הכפתור החשמלי )לוילונות וכיו"ב(, מחו"ל 
של מכונת השזירה, ופסקתי שהציציות פסולים מכיון שלא נטוו לשמה, והפסק שכתבתי נדפס 

רבעון שבילים בתחילת שנת תש"ל. והורתי להסיר ציציות המשי ולתת במקומם ציציות צמר ב
שפוטרים אף שלא במינם לרוה"פ, ובהיות שההכשר היה מהרב הראשי רא"י אונטרמן שליט"א, לא 
פירסמתי האיסור עד שנגשתי אליו, ואמר שהדבר ברור שהם פסולים, והטעו אותו בעת מתן 

בתחילת שנת תש"ל לפני הרבנות הראשית לישראל, וכולם הסכימו עמי פה  ההכשר. והבאתי הדבר
אחד שהציציות פסולים, והורו למזכיר הראשי שיודיע על כך לכל הרבנים בישראל לאפרושי 

 מאיסורא.
ומה מאוד חרה לי בראותי שממשיכים פה ת"א לשווק ציציות משי, ואחד מהסוחרים הראני תעודת 

ושאלתי להרב ניסים עזראן שליט"א )צילום(. לישראל. חתומה על ידם. ההכשר מכל חברי הרה"ר 
ואמר שאיננו זוכר מזה כלל. ור' דוד עובדיה היה כאן ואמר שלא ידע כלל מפסול הציציות ע"י הרה"ר 
לישראל. בקשתי מר' מרדכי אליהו שיבדוק הענין, ולא קיבלתי תשובה. והיום מפיצים ציציות משי 

שזירה לשמה בלבד, וטוענים שיש הכשר מירושלים, ומברכים ברכה לבטלה.  הנעשים גם בת"א ע"י
והפרצה הולכת ומתרחבת. ואכמ"ל. ואפי' אם מחזירים החוטים במכונה, מסופקני מאוד אם יחזרו 
להיות גולם ממש, ולכן כשנשאל על כך בשו"ת מהרש"ג ח"ב לא רצה להכשיר גם בזה. וע"ע בשו"ת 

 וצע"ג.)ציינתים בסוף הפס"ד שבירחון שבילין(.  חלק לוייגל יעקב גוטליב ובשו"ת 
 זאת ראיתי להשיב בקיצור נמרץ ויותר ממה שקראתי לפניכם כ' כאן ואכמ"ל.

 ושמח וכ"ט והנני חותם בכל הכבוד ובברכת חג כשר
 עובדיה יוסף

 



 

 

 

 

 052-7116511ובודדים חייגו: לרכישת כמויות 

 

 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:
 

 לבן תורה איגרת
 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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