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דברים אחדים

הנה ניצבים אנו כארבע שנים לאותו יום מר ונמהר ,ג' במר-חשון תשע"ד ,יום בו שבת
משוש לבנו ונוטל כבוד מבית חיינו ,יום בו ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון
האלקים ,אשר הלך כעמוד האש לפני המחנה ,על פיו יצאו ועל פיו יבואו כל בית ישראל,
מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצוקללה"ה בעל ה"יביע אומר" ושאר ספרים חשובים.
הוא הגבר הוקם על להחזיר עטרה ליושנה ,לקרב בנים אהובים לאביהם שבשמים ,לאחר
שאינשי דלא מעלי העבירום על דתם כשהגיעו לארץ ,ושלחו את בניהם את ובנותיהם
לחינוך קלוקל ,והעבירום על דת ,וכך צמח לו דור אשר אביו לא הכיר ואת דתו לא ידע ,עד
שבא מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה והקים את הדור בעשר אצבעותיו ,וקיבץ וריבה תורה
בכל מקום ומקום שהיה באפשרותו ,ומן שמיא קא זכו ליה והוצק חן בשפתותיו ורבים נשבו
אחר אמרותיו הנעימים ,ולאט לאט עלה בידו ליסד דור שלם של בני תורה יודעי ה' ,ונטע
את השאיפות לגדלות בתורה בבני הדור הצעיר.
ומעל הכל מפעל חייו האדיר ,בביסוס שיטת הפסיקה ההלכתית שתישאר לדורי דורות
לנצח נצחים ,וכפי שהתבטא עליו הגאון רבי בן-ציון אבא-שאול זלה"ה ,שאלמלא הוא,
נשתכחה תורת מרן השלחן ערוך מקרב הספרדים.
ומאז שנלקח מעמנו ,רבה העזובה בעם ישראל ,כל אחד פנה לו לדרכו ,כי אם אין רועה,
אזי כל העדר מפוזר ומפורד ,זה אומר בכה וזה אומר בכה ,ולצערנו קמו גם כאלו אשר
מנסים לקעקע את מורשתו ,ולסתור את פסקיו ,ולנטות מדרך הפסיקה המסורה לנו מדור
דור ,ולחדש חידושים אשר לא שערום אבותינו.
ואף אמנם שמותר הוא לחלוק ,ואין חכם רשאי לכבוש נבואתו ,הנה כל זה הוא דוקא
בכללים ובדרך המסורה לנו ,ולא לחלוק מסברות הראש והכרס ,ללא כל ראיות ברורות.
וכפי שמרבה לדבר בזה מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א ,בשיעוריו הרבים וכן
העלה זאת על הכתב בספריו הבהירים ובשאר מקומות.

וזרח השמש ובא השמש

והנה אך נחמה יש לנו ,בבנו אחריו אשר הושיבו על כסאו בימיו האחרונים עלי אדמות,
ובשארית כוחותיו נלחם את מלחמת חייו האחרונה ,ועשה כל שביכולתו למען זאת אשר
ג
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יבחר בנו ,מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א ,לראשון לציון והרב הראשי לישראל ,וזאת אחת
הפעמים הבודדות בחייו שישב וקרא תהלים דמעות שליש באותה העת שנערכה
ההצבעה .וכמה שמחה הייתה לו כאשר בישרו לו את התוצאות המרנינות ,וכבר שמענו
בהתרגשות כעין צוואה מחיים כאשר הגיע לטקס ההכתרה בבית הכנסת העתיק "רבן יוחנן
בן זכאי" ,והכתיר את בנו לשבת על כסאו ,ואמר לו לרחם על העגונות ולהשתמש בפסקים
שלו שעמל וטיפח במשך שנים רבות ,לרחם על המסכנים והעשוקים ,ולהנהיג את ישראל
בנועם ובאהבה.
וכמו שמצינו ביהושע בן נון ע"ה ,שכל זמן שהיה חי והנהיג את ישראל ,היה נחשב הדבר
כאילו משה רבינו ע"ה חי ,וכמו שכתב רש"י בסוף פרשת וילך על הפסוק "כי ידעתי אחרי
מותי כי השחת תשחיתון" ,ושאל רש"י והרי לא מצינו שחטאו ישראל בימיו של יהושע,
ומכאן הכריח שכל זמן שהיה נראה לו למשה ,שכל זמן שיהושע חי כאילו הוא חי.
כן הוא הדבר במרן הראש"ל שליט"א שדמות דיוקנו של אביו חקוקה לו בין עיניו ,וכל
ועושה הוא ככל שביכולתו להמשיך את הדרך המופלאה שהנחיל לנו אביו הגדול ,ולא סוטה
ממנה כמלא נימה ,ומדריכנו על פיה בכל מעשה ומעשה ,הן במעשים אשר נובעים מצד
ההלכה ,והן בדברים הנובעים מצד ההנהגה וההשקפה הראויה .וכפי שאמר לנו ולעוד
אנשים שהיו נוכחים באותו מקום ,שלצערו הוא נאלץ להיות לבדו בחוד החנית להמשיך
את הדרך והשיטה ההלכתית שהנחיל לנו מרן זיע"א ,שלדאבונינו ,פסקים אשר עמל
עליהם מרן זיע"א ימים ולילות ,באים כמה אנשים ודוחים אותם במחי יד ללא ראויות
מוצקות ,ומבלבלים את העם אשר בכל מקרה הולך אחר פסקותיו של מרן זיע"א ,ואינו
יודע את אשר עליו לעשות ,שהרי לא כולם יודעים ומסוגלים להתעמק על כל הלכה והלכה
בספריו של מרן זיע"א ,ואף גם זאת שמעת לעת צצות ועולות שאלות חדשות אשר לא
התייחס אליהם רבינו הגדול זיע"א ,ויש לפסוק על פי הכללים שהנחיל לנו.
והנה מצינו לגאון בדורות האחרונים ,רבינו הפרי חדש זלה"ה ,שעל אף גדלותו בתורה בכל
זאת החרימו חכמי דורו את ספריו ,היות וחלק על פסקי מרן הש"ע שקיבלנו הוראותיו,
והוא מרא דאתרא של ארץ ישראל ,ואף על פי שהביא ראיות חזקות לדבריו ,בכל זאת אין
בזה לסתור את פסקי המרא דאתרא ,שלכל שאלה יש תירוץ ,ומן השמים מכוונים את העם
ללכת אחר האיש אשר משמים חפצו בו.
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הוא הדבר בעניינו ,דהנה מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה ,קיבלוהו רוב ככל העם עליהם,
להיות עושים כל מעשיהם על פיו לכל אשר יאמר כי הוא זה ,ואף שיש לאחרים קושיות על
פסקיו ,אין בזה כדי להורות ההיפך מפסקיו ,כי הוא חשיב כמרא דאתרא .וכמו שכתב בזה
מרן עמוד ההוראה שליט"א בכמה דוכתי.
לנו לא נותר ,אלא להפיץ את פסקיו ולשמר את מורשתו ,להמשיך את הדרך שהנחיל לנו,
ולעשותה כפי רצונו )ולא כפי שיש שעושים כרצונם ,ומפרשים שכך היה רצונו( ,וכלפי
שמיא גליא מי מעשיו לשם שמים ,ומי עושה למען כיסו וכבודו.
זאת אנו מנסים לעשות בכל כוחנו ,במסגרת ארגוננו הקדוש "המרכז למורשת מרן -
להבין ולהשכיל" ,במגוון פעילויות ודרכים למען הנחלת מורשתו של מרן זיע"א לדורות
הבאים ,כאשר על גבנו עומד שר וגדול ,מרן עמוד ההוראה שליט"א ,האמון על דרכו
האמתית של אביו זיע"א ,ומדריכנו על כל צעד ושעל.
*
בגליון זה היוצא לאור בס"ד כמהדורא מיוחדת במלאות ארבע שנים להסתלקותו של מרן
זיע"א ,הבאנו בס"ד דשמיא כתבי יד רבים אשר שלח לשואליו הרבים ,וכן ב' פרוטוקולים
מישיבות הרבנות הראשית לישראל ,מזמן כהונתו של מרן זיע"א כרב ראשי וראשון לציון,
ישיבות בהם היה רבינו זיע"א יושב ראש האסיפה ,וניהל אותה בפועל.
מכאן קריאתנו לציבור הרחב ולמנויים הנכבדים ,לבא לעזרת ה' בגיבורים לפעול ולעשות למען
הגדלת מעגל המנויים לקובץ אשר נטל על שכמו להפיץ את פסקיו והוראותיו של מרן זיע"א ,ולדון
במקרים העולים מפרק לפרק במרוצת הזמן ע"פ פסיקותיו ודרכו ההלכתית הרחבה מיני ים אשר
הנחיל לנו בספריו הבהירים ,להורות לעם הצמא לדבר ה' את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון.
והכל נעשה על הדרכתו והכוונתו האישית של מו"ר מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א,
האמון לדרכו והנהגתו של אביו ,מרן רשכבה"ג זצוקללה"ה.
אנא אחים ,בוזו כסף בוזו זהב ,כי טובה תורה מכל סחורה ,וטובה היא מפנינים ומפז רב ,והוזילו
מכיסכם לטובת המפעל הגדול להפצת תורתו של מרן רבינו הגדול זלה"ה על פני תבל ,להרוות את
העם הצמא לפסיקותיו והוראותיו ,ולדרכו הנצחית!

ויה"ר שינחמנו הקב"ה מעיצבוננו ,וישלח במהרה את משיח צדקנו ,ונזכה לראות בזיו פניו
והודו של מרן רבינו שליט"א בתחיית המתים .אמן.
אליהו דניאל אוזן  -עורך
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קינה למרן

]התפרסם בקובץ בית יוסף ,במלאות שנה להסתלקותו של מרן זיע"א ,והודפס כאן שוב ,עם
תוספת ביאורים בהערות[.

אשא נהי ומספד ,ומר אבכה ואקונן,
על הלקחו של פאר וסילוקו מישראל.

אמר הכותב .דבר לי אליך הקורא הנעים! ויהי )אין ויהי אלא לשון צער( בעת יושבי על הארץ בצד בית הכנסת ביום המר
ט באב תשע"ד ,הכל בוכים על גלות השכינה ,ועל הבית הגדול והקדוש אשר איננו ולא נבנה בימינו .תשעה באב הלזה,
היה תשעה באב המצער שבכל ימי ושני ,כי בשעה אשר קראו הפיוטים והקינות אשר כתבום גדולי הדורות מדורות
ראשונים ,הנה רואה העין כי כמעט כל המילים מכוונות באופן מושלם כקינה אחת גדולה על פטירתו והסתלקותו לגנזי
מרומים של אבינו רועינו זצוקללה"ה ,וכבר אמרו חכמינו כי קשה סילוקן של צדיקים כחורבן בית המקדש ,ודמעות
מעיני נזלו כנהר שאינו פוסק ,אוי לנו שאיבדנו את מרן רבי עובדיה יוסף! וזמן קצר לפני תפלת ערבית של צאת הצום,
היתה הפסקה מועטת ,ולקחתי עט ודף והחילותי תת לפניך המילות הללו ...ומאז בכל פעם ופעם הוספתי מעט ומעט
מאשר חנני ה' ,ויצא הדבר הזה .ידעתי ביני לבין עצמי גם ידעתי ,כי אין אני ראוי כלל וכלל לקונן אחר מיטתו של גאון
הגאונים ,ואף יש בזה מעט מן הביטול בעסק התורה הקדו' ,בכ"ז חששתי פן אהיה כלול בכלל מה שאמרו חז"ל במי
שמתעצל בהספדו של חכם ,חלילה .ומשום שלא איש דברים אנכי ,לצאת למקומות שונים וליילל ולהספיד ,אמרתי
אל ליבי לכתוב קינה במילים מליציות וחרוזים ,כי אם אכתוב מילי דהספידא רגילים ,חשש הוא שיקראם אדם פעם
אחת ,ודי לו .אך כאשר יראה קינה כזאת מול עיניו ,המשולבת במילים עריבות יכול להיות שיקרא שוב ,ויקח לו דברים
מדרכיו של מרן עטרת ראשנו ותפארתנו זיע"א ,וישוב אל ה' .ואפשר שיתן גם לאחרים ,ויעשו כן גם הם .ומי יתן והיה
זה שכרי .על כן אבקשך בכל ליבי דרשתיך ,לבל תקרא קינה זו בחטף ,כי דמעות רבות נגרו מעיני עת כותבי זאת,
ומחשבה רבה הושקעה בכל מילה ומילה ובכל בית היכן למקמו וכיצד לכותבו .ויהי רצון שבמהרה נזכה
להקמת השכינה מגלותה ,ולביאת גואל צדק ,ולתחיית המתים .ובבניין ירושלים ננוחם .אכיה"ר.

אשא ואעיר קינה ,1ומעיני נחלי מים תרדנה ,ובקול מר כשופר אקוננה ,ואל קול יתומים האזינה.2
עיני יורדה מים וגם בוכייה ,על שר וגדול רבינו עובדיה ,במדבר נושא קולי וזועק אייכה ,כי בא הצר
וחילל ממלכה ושריה.
הוריד כנחל דמעי ,כי ממרום שלח אש בעצמותי ,על כי רבו עוונותיי ומעללי ,ובא מועד ונשברו
בחורי.3

 1לשון מ ושאל מהפסוק "כנשר יעיר קינה על גוזליו ירחף" וכו'
 2הם אלפי תלמידיו שנשארו יתומים ,ולא נרגעו מבכיים ומהספדם עד שעבר זמן רב.
 3כי ידוע לכל את אשר היה מרן עושה ומעשה למען בחורי הישיבות הקדושות ,ואלו הרגישו
שהוא ממש כאביהם ,והוא מחזקם ומעודדם להמשיך לשקוד על דלתות התורה והיראה ...ואלו
הם דברים שבלב .וכאשר שמעו את הבשורה על לכתו של צדיק ,רפו כל ידיים.
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הרימו קול וזעקו שוחרי התורה ,על כי פנה ממנו מחזיר העטרה ,והיה למרמס שר הצבא ,נתתי
בעפר פי אולי יש תקוה.
אוי לך בת יעקב על ככה ,על אור ההלכה אשר חשכה ,ותלמוד ופוסקים היו לשממה ,כי בסערה
עלה ההוגה בהם מימים ימימה.
שאי מרום עיניך ,ושפכי את ליבך לאלקיך ,התחנני בפניו על גלותיך ,בקשי ודרשי את אדוניך.
דמעות כמים אוריד כמעיינים ,על כי שודד ממני אביר המעיינים ,ושוקד על התורה לילות כימים,
שמסר את נפשו להפצתה ברבים.
ראש אשר בכל עת ובכל מצב בתורה נתייגע ,כל הדבר הקשה לפניו יגיע ,כולם מצפים לדעת מה
וכיצד יכריע ,בקרוב לקץ הגלות יפציע.
שפתיים אשר מסרו אלפי דרשות ,ועיני כל ישראל אל מוצאיהם היו נשואות ,וגם המוני בית
ישראל אל אביהם היו מקרבות ,עתה הם בקבר דובבות.4
הידיים אשר תמיד בקנה אחזו ,פסקי הלכה ,מוסר ודרושים לאלפים רשמו ,מהם הנהגה ודרך ה'
הודרכנו ,עתה בעפר נמצאו.
5ביום שנים עשר לחודש השביעי ,ירד לעולם והפציע אורי ,6מאז נחת רוח הייתה לדודי ,7בעת
עשות רצונו באופן תמידי.
בשיעוריו הבהירים עת הקהל התאסף ,במתק שפתיים אותו היה סוחף ,עמד בפרץ כארי ולא
התכופף ,אוי לנו כי איבדנו את מרן רבינו עובדיה יוסף.
למצרים ירד להעמיד דת על תילה ,לחזק הכשרות והתורה וענייני הטבילה ,ומשראה שאת פי ה'
ממרים אנשי הממשלה ,עזב את מקומו שלא עליו יפול כובד המטלה.8
לערים רחוקות היה נודד ומרחיק ,מקבץ אנשים ומלשונו שיעורים להם היה מחליק ,במתק לשונו
באהבת ה' אותם הדביק ,ואת ביניהם לתלמודי תורה היה מעתיק.9
 4דכל אשר אומרים שמועה מפיו בעולם הזה ,שפתותיו דובבות בקבר .ואין לך כמעט רגע ולא
מזכירים את שמו ופסיקותיו בבתי המדרש ובהיכלי התורה .שאין כמעט דבר שלא נגע בו
במרחבי התורה וההלכה.
 5כאן גולל הכותב את תחנות חייו העיקריים והידועים של מרן רבינו הגדול זלה"ה בקיצור
נמרץ.
 6הוא יום יב' לחודש תשרי )החודש השביעי בלשון התורה( ,יום הולדת את מרן זיע"א.
 7כינוי להקב"ה ,כידוע.
 8והרוצה לדעת את כל קורות העתים במצרים בהרחבה ,יעיין בספר אביר הרועים ח"א פרק
ז )עמ'  (198והלאה עד סופו .וראה מכתב תוכחה אל חברי ביה"ד בקהיר לאחר התפטרותו משם
בקובץ בית יוסף ,קונטרס הזכרון לשנת תשע"ה )גליון יח ,מדור "אגרות" ,עניינים שונים ,עמ' עו(.
 9וידוע הסיפור אשר סיפר מרן הראש"ל שליט"א ,שר' שלמה לורנץ מאגו"י פגש את מרן זיע"א
לפני כשבעים שנה ,באחד האוטובוסים בדרך לבאר שבע ,ושאלו לפשר נסיעתו ,והשיב לו
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שתים עשרה שנה קודם בו בחרו ,10רבנים וקהל אמור אמרו ,זהו אדונינו וזהו מלכינו ,ואת אשר
יצא מפיו שמענו ועשינו.
לאחר מלחמת יום כיפור עוונות ,נותרו לבדן מאות עגונות ,ובחקירות ודרישות בכיות ודמעות,
עמד והתירן ומאז לא היו חוזרות.
תנועה יסד ושלח שליחים אל גוב האריות ,לשמור ולהציל נשמות יקרות ,מארצות המזרח הם
יוצאות ובאות ,להחיות ועם רב להרבות.
הכל אותו מכנים בשם "מרן" ,על כי גדול שמו מרבן ,והוא אדם כהלל ענוותן ,ראש המורים ורב
רבנן.
בהתמדת התורה נודע לשם ותהלה ,שקידה מופלאה אשר אין דומה לה ,שקיעות מדהימה בתורת
ה' המהוללה ,ומה מאד קשה היה לנתקו אף לצרכי אכילה.
ויהי בעת הגיעה הבשורה ,נהפכו כל שמחות בית השואבה ,לעצרות המוניות של תפלה וזעקה,
בכל רחבי ארץ צבי תפארה.
ביום שני בשבת הוא השלישי לחשוון המר ,נשבה הארון וליבי חומרמר ,היאך נפל רועי ואבי הנהדר,
ובכי וקול נהי נשמע עת לבבי נשבר.
אלפי בנים ותלמידים עומדים המומים ,הכך נהיה לאיש האלקים ,אין זאת כי אם בעוונותינו הרבים,
אשר את מלכינו מכעיסים.
קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים ,אף אלו אשר היו מחרפים ומגדפים בכל עת וזמנים ,עתה שבו
והיו כעין מתוודים ,מודיעים לכל העם את דרך ה' אלקים.
כמעט כפליים כיוצאי מצרים צעדו ,בדרכו האחרונה עלי אדמות אותו ליוו ,ולקול זעקות ושברי
לבבות ,הוטמן הארון ועיני כל דוויות.

שהולך לרשום ולהעביר ילדים מבתי ספר ממ"ד וחילוניים לתלמודי תורה של החינוך העצמאי.
ואף שהיושבים בכנסת מהמפד"ל איימו עליו שאם לא יפסיק בפעילותו זאת ,לא יתנו לו
להתקדם בתפקידים רבניים ,עכ"ז פועל בענין .ושאלו הרב לורנץ שאולי עד כאן ,הרי זה
פרנסה .והשיב לו מרן זיע"א שזהו "פיקוח נפש של הספרדים" ועל כן הוא ימשיך בפעילותיו.
 10לא הרבה יודעים ,אבל כשתים עשרה שנה קודם בחירתו לרב הראשי לישראל ,קיימו
בירושלים "הכתרה פרטית" בהשתתפות הרבנים ומנהיגי הקהל הספרדי ,והכריזו על כך שמרן
רבינו הגדול זצוקללה"ה הוא מבחינתם הראשון לציון ,ויעשו ככל אשר יאשר ,בין אם יבחר
לרבנות הראשית ובין אם לא .וע' במה שכתב בזה בספר "המנהיג".
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היה למרמס כל מחמד העין ,מה אעידך ומה אדמה לך הבת ירושלים ,כי נסתלק ממך אדונייך ,קחי
לך דברים ושובי אל אלקיך.
וסוד תורה היש מוציא לאורה ,ומיהו זה עלי הדור יעמוד בתחינה ,להעתיר לפני אל שומע תפילה,
על קהל עדתו להחיש הגאולה.
תורה חוגרת שק וזועקת ביללה ,אייכה רבי עובדיה אשר לא אבדת ממני שום לילה ,אף ברגעים
קשים ועתי מכאובים בי עמלת ,היית מקור לכל שאלה.
תלמידי חכמים היושבים על מידין ,עומדים וזועקים למי נפנה כל קשה דין ,הלא נסע והלך לו אב
בית הדין ,ואין שופט ופוסק באתרא הדין.
עוללים זועקים איה דמות מאור עיניים ,ונערים תוהים היכן מחזיק ידיים ,נערות וזקנות בסתר
מייללות ,כי נחטף ממנו מאור הדורות.
עת עלתה נשמתו אל צור שוכן מעונה ,נפתחו כל שערים בגיל ורננה ,הן צדיק עולם הגיע הנה ,וכאן
כל עין דמעות תיזלנה.
אבות הקדושים תנאים ואמוראים ,כולם לכבודו יוצאים ואת פניו מקבלים ,מרן רבי יוסף קארו בין
הראשים ,אשר בא לקבל את פני מחזק הפסקים.
גאוני עולם אשר בתורתם הגה ויגע ,ובלעדיו אליהם איש לא התוודע ,נשקוהו בראשו בו התייגע,
בזה העולם בכל רגע ורגע.
שכינה קבלתו בסבר פנים ,ששה ושמחה על משיב הבנים ,אשר בא לגבות תשלומים ,על קידוש
ה' בחיים והאדרתו ברבים.
עת בא נגדע ראש הגולה ,הוכרז בכל הארץ על ביטול מלאכה ,איך נהיה כזאת איך נשמע כאלה,
בכל קצה ומקום אמלל.
חמישים וארבע ספרים מה מאד נבהלו ,ספרים אשר לכל בית מדרש ויודע ספר הגיעו ,גם אלו
אשר בכתובים תימה תמהו ,מי ישוב לטפח אורחותינו.
11
אין אומר ואין דברים ,אשר בספריו לא מובאים ,ובכל עת ובכל זמנים ,זכור נזכור ואנו דומעים .

 11בכל עת למוד בספריו ,מצד אחד עולה השמחה בלב ,שהנה לא תם זיוו של מרן זיע"א,
ספריו הם מורי דרכינו ,ותורתו מאור היא לנו .אך מאידך ,רואים אנו את הגאונות המפולאה
בספריו הבהירים ,וחושבים אנו ותוהים – האם לא נזכה עוד לשתות מים חיים אחרים?!
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כל הבאים לפסוק דין בספריו מעיינים ,כי בהם מובאים כל תשובות ופסקים ,מגאונים וראשונים
ואף אחרוני אחרונים ,הכל בגאונות ובבקיאות למעיין מופשטים.
הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאובי ,אשר אבד ממני מורי ורבי ,והוא היה רחום וחנון ממש כאבי,
לוחם את מלחמתי וכואב את כאבי.
אי אפשר לתאר את גודל הגעגוע ,האיש אשר ממנו היה לי שעשוע ,בכל עת למוד בספריו ובכל
תחילת שבוע ,12עתה אבד ממני וכאבי לכל ידוע.
הרבו למאות החלל העצום 13כל בני חייל ,חזקו ויאמץ לבבכם כפל כפליים ,בדרכו של מרן פאר
הדורות עשו חייל ,להשיב רבים אל מלך יושב בשמים.14
כל מילי דאנשי אמונה בו אמורים ,15גיבור העומד בפרץ וגודר גדרים ,היה חומה ומחסה לעם נוצרי
אמונים ,16ועוד כהנה וכהנה אשר יכלה הזמן והם אינם כלים.17

 12הוא השיעור הגדול בתבל ,שהיה נמסר בכל מוצ"ש .תחילתו בביהכ"נ תפארת ירושלים
לעדת היזד ים בשכו' הבוכרים ,וסופו בבית מדרשו של מרן זיע"א ,מתחת לביתו .אשר היו
רבים השומעים לדברות קודשו בשיעור זה ,והיה מרווה את צמאון העם ,השומעים ורואים
במו אזניהם ועניהם בבית המדרש עצמו ,וכן למאות האלפים )ושמועה שמעתי ,לאחר בדיקה,
הגיעו לחצי מיליון )!( צופים בכל תחנות הלווין ברחבי הארץ והעולם( הצופים והמאזינים
בתחנות הרדיו והלווין .ורבים מאחינו התועים חזרו בתשובה בעקבות הצפיה בלווין )עיין
בספר שר וגדול פרק שישי ,עמוד  ,--1מאמר מקיף על השיעור במוצ"ש( .ועתה ממשיך השיעור
במסורת המפוארת ע"י בנו ממשיך דרכו מרן הראש"ל שליט"א.
 13וזהו הספדו של הגר"ש בעדני שליט"א חבר מועצת חכמי התורה":איך אפשר לדבר כשהלב
שבור ,ציפינו וחיכינו שיישאר אתנו לקראת משיח צדקנו ,הלב שבור ,יתומים היינו ואין אב.
נשאר חלל שאיני יודע איך יתמלא ,אין לנו תמורתו ,מי יכול למלא מנהיגות כל כך נפלאה
כמוהו ,רשב"ע איך לקחת אותו מאתנו ,תשמור עלינו."...
 14זהו היה רצונו של מרן בכל ימי חייו :לעשות נחת רוח ליושב שמים ,להשיב אליו את בניו
התועים ,ולהרבות תורה בעם ישראל ...ולשם מטרה נעלה זו ,פעל במשך כל ימי חייו.
ומחובתינו ,עכשיו ,כאשר נותרנו לבדנו ,להמשיך ביתר שאת ותעצומות את הדרך המופלאה
הזאת .ולנסות למלאת את החלל העצום ,אשר נותר בהסתלקותו של מרן זיע"א לגנזי מרומים.
 15היא התחינה אשר אומרים אנחנו קהלות הספרדים בימי שני וחמישי "אנשי אמונה אבדו,
באים בכח מעשיהם .גבורים לעמוד בפרץ ,דוחים את הגזרות .היו לנו לחומה ,ולמחסה ביום
זעם" וכו' .וראה אתה המעיין ,כי כל הדברים המובאים שם נכלל בהם מרן זיע"א.
 16לבורא עולם .שאף בימי עוניינו ודחקנו במשך אלפי שנים ,בגלויות וברדיפות השונות ,לא
החלפנו את דתנו ונצרנו אמונים לה' אלקינו.
 17תופעה מעניינת ישנה בכתיבת הספרים על מרן זיע"א ,מעשיו ופועליו ותולדות חייו ,אשר
מהם נכתבו עוד בימי חייו ,ורבים לאחר פטירתו .וברוב הספרים ,יש דברים המיוחדים לו,
אשר אין בספרים האחרים ,לבד מכמה ספרים אשר העתיקו מחבריהם ,וקיימו את הפסוק:
"ויעתק משם" )בראשית ( .ואוזן שומעת ,כי ישנם עוד ספרים העומדים לצאת ע"י מחברים
שונים.
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אנא ה' הביטה עוניינו ודחקינו ,חיש וגאלנו ופדנו מצרינו .ובכל עת נפיל זאת התחינה אליך צור
עולמים ,שמע צעקתנו יודע תעלומים.

דברים שנכתבו במלאת שנתיים לפטירתו
ויהי מקץ שנתיים ימים ,מעת נצחו אראלים את המצוקים ,ואנחנו עדיין עומדים המומים ומיוסרים,
כי עליו ראוי להתאנח לעד ולעולמי עולמים18

יום מר ונמהר כלענה ,יום ג' במר-חשוון לאותה השנה ]ה'תשע"ד[ ,יום בו נסתלק משיב העטרה
ליושנה ,ואני בא אני אנה.
איה פנה זיו כבודו ,גאון שכמוהו לא היו מעודו ,אהבת תורה עצומה אותה לא היה ניתן להפריד
מעמו ,עליה מסר נפש והעבירה בהדרה לעמו.
ִ
רוחו ונשמתו נושפת בעוז בעורפנו ,המשיכו בני בחייל ובגבורה את דרכי אבותינו ,לשקוד יומם
ולילה וללמוד את רובי תורתנו ,בדרכו של מרן הבית יוסף אשר את הוראותיו קיבלנו עלינו.

מצטרפים למנויים,
מחזקים את המורשת!
מנוי חצי שנתי ) 6גליונות( ,ב ₪ 100בלבד!
מנוי למהדורה הדיגיטאלית ב ₪ 80בלבד!

להצטרפות:

] 052-7156775בין השעות [13.30-15.00
www.moreshet-maran.com
office@moreshet-maran.com

 18כן מבואר בתנא דבי אליהו זוטא פרק טז ,כי חכם שלא הניח כמותו ראוי להתאנח עליו לעד
ולעולמי עולמים ,כי הצער הוא על העדר התורה של החכם הנפטר .והביא כן בשם.
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שו"ת הראשון לציון
שאלות הנשלחות למערכת ,ועליהם משיב מו"ר הראשון לציון
מרן עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א,
הרב הראשי לישראל ובעל הילקו"י
· סימן לה ¶

בחורי ישיבה ספרדים הלומדים בישיבה אשכנזית ,האם
צריכים לשנות ממנהגיהם ולנהוג כמנהגי בני הישיבה

שאלה :בחורי ישיבה ספרדים הלומדים
בישיבה של אשכנזים ,אם מותר
להם לשנות ממנהגי ופסקי מרן ,ולנהוג בכל
כמנהג בני הישיבה.
תשובה :בחורי ישיבה ספרדים הלומדים
בישיבה של אשכנזים ,אסור להם
לשנות ממנהגי ופסקי מרן ,אפילו אם חזרו
בתשובה על ידי רבותיהם האשכנזים ,ולמדו
תורה מפיהם ,ואפילו אם זה בגדר רבו מובהק,
אין לזה כל קשר לענייני הלכה ,ולא יתכן
להניח פסקי מרן הבית יוסף שהכריע את
ההלכה על פי כל דברי רבותינו הראשונים,
מפני כל מיני סיבות .ויתד היא שלא תימוט.
והנה כל זה דבר ברור .ולא נצרכה לזה ,אלא
לפי שראיתי להרה"ג ר"ח קנייסבקי בס'
דעת נוטה )ב"ב תשע"ב חלק ב( שכתב כמה
דברים מחודשים מאד בדינים אלו ,מבלי
להביא לכך מקורות מדברי הפוסקים ,ואף נגד
מה שמקובל אצל שאר פוסקי הדור האחרון.

כמו מה שכתב שם )בעמוד לד( ע"פ איזה
שמועה בשם החזו"א ,שהספרדים שלמדו
אצל האשכנזים עליהם לנהוג כמנהג
האשכנזים .ולכן בן ספרד שלומד בישיבה של
בני אשכנז אם רבותיו היו בני אשכנז ,ולא למד
כלום מבני ספרד ,דינו כדין בני אשכנז לכל
דבר .והקשו ע"ז ,שהרי יש שכתבו שהספרדים
קבלו עליהם ועל זרעם בארץ ישראל עוד
מקומות לנהוג כהבית יוסף ,והשיב :דאם לא
למד מאביו אינו שייך אליו בזה ולא חלה
הקבלה עליו .ע"כ .וכל זה כדי ליישב דברי
החזו"א.
ושם )עמוד לה( נשאל באדם מבני ספרד שחזר
בתשובה על ידי רבנים מבני אשכנז ,ונהג
כמותם ,ואח"כ הורה לו רב אחד שעליו לשנות
למנהג הספרדים ,וכך עשה .ועכשיו שואל איך
ראוי לו לנהוג .והשיב ,שעל פי דין אם
האשכנזים החזירוך בתשובה דינו כאשכנזי
ויכול לחזור למנהג אשכנז ואינו צריך התרה
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בתשובה הלומד בישיבה של אשכנזים ,ע"ש
שלמסקנא דדינא הורה שאין לספרדי לעשות
כדברי רבותיו בישיבה האשכנזית ,אלא עליו
לנהוג כדעת מרן הש"ע .ואף אם הוא בעל
תשובה שחזר בתשובה ע"י רבנים אשכנזים,
וגם למד אצלם כפי מנהג אבותיהם ,עליו
לנהוג כמנהג אבותיו ,ובמקום שאין אביו

יוסף

שומר תו"מ ינהג כמנהג אבות אבותיו ,ומשום
אל תטוש תורת אמך ,ומשום שכך קבלו
אבותינו על זרעם ועל זרע זרעם לנהוג כן .וכן
שמענו מעדים נאמנים שכן הורה הגרי"ש
אלישיב ,שעל ספרדי הלומד בישיבה של
אשכנזים לנהוג בכל הדברים כדעת מרן
הש"ע ,וכן בנוסח ומבטא התפלה.

שאלות למדור זה ניתן לשלוח למערכת:
רחוב הרב בלוי  14קומת קרקע ,ירושלים.
נא לציין "עבור ארגון להבין ולהשכיל".

פקס) 02-9929972 :לאחר השליחה נא לוודא טלפונית שהגיע(.

דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

חדש!

מהיום לא צריך מוקד מבחנים ,כדי להיבחן
על ספריו של מרן.
בשורה משמחת למאות לומדי "הלימוד היומי בתורת מרן" ולמצטרפים
חדשים :מהיום מי שאין באזור מגוריו מוקד מבחנים ,יכול להיבחן בקלות ב3
פעולות קטנות!
 .1מחייגים לערוץ מרן במספר079-916-5000 :
 .2נכנסים לשלוחה  - 92שלוחת הלימוד היומי.
 .3מזמינים את המבחן ישירות לפקס או למייל שלכם!
לבירורים ולפתיחת מוקד מבחנים] 052-7156775 :בין השעות [15.00 - 13.30
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
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שפתותיו דובבות

מתורתו של מורנו ורבינו פוסק הדור ,פאר הדור והדרו

מרן רבינו עובדיה יוסף

זצוק"ל זיע"א

· סימן נא ¶

דברי ברכה לעם ישראל לקראת הימים הנוראים
ב"ה ,ירושלים  -ערב יוהכ"פ תשמ"ג

לצאת לשדה הקרב להבטיח את שלום
הגליל ,ולדאבון לבנו הקרבנו קרבנות רבים
במלחמה זו" .תשפכנה אבני קודש של בני
ציון היקרים המסולאים בפז בראש כל
חוצות" ,ה' ינקום דמם .המקום ינחם את
המשפחות השכולות בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא יוסיפו לדאבה עוד .ששון
ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה .ואנו
מתפללים לשלום פצועי צה"ל ,שהשם
יתברך ישלח דברו וירפאם רפואה שלמה,
רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך כל חולי
עמו ישראל ,ויזכו לבריאות איתנה
והחלמה מהירה אמן@.

מורי ורבותי! שנה שחלפה היא שנת
תשמ"ב ,כידוע היתה שנת חירום
למדינת ישראל ,ולעם השוכן בתוכה ,בקום
עלינו מחבלים אכזרים שהמטירו אש ללא
אבחנה על תושבי הצפון והגליל במטרה
לפגוע באזרחים אנשים נשים וטף ולזרוע
הרס וחרבן בישובינו ,בלית ברירה נאלצנו

בימים אלה בין כסה לעשור ,שהם ימי
הרחמים והסליחות ,אשר עליהם
נאמר" :דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו
קרוב" ,למרבה הצער התפתחה בממדים
מדאיגים מאוד שנאת אחים ,מסביב
למעשה הזוועה ,הטבח המחריד במאות
אנשים נשים וטף במחנות הפליטים

אל אחינו בית ישראל בכל אתר ואתר ה'
עליהם יחיו .שלומכם ישגא לעד לעולם.
בפרוס יום הכפורים הבא עלינו לטובה,
הריני מביע בזה תפילתי ותחינתי,
יהי רצון שהשנה הבאה עלינו לטובה,
תהיה שנה טובה ומבורכת ,שנת פרנסה
וכלכלה טובה ,שנת שלום ושלוה ,שנת
עליה וקבוץ גלויות ,שנת הרמת קרן
תורתינו הקדושה ולומדיה ,שנת גאולה
וישועה.
תחל שנה וברכותיה.
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· סימן נח ¶

עמידה בקדיש ,ודין ספרדי המתפלל עם האשכנזים
ז כסלו תשמ"ג

לכבוד כש"ת רבי ציון אשכנזי הי"ו
שלום וברכה
בתשובה למכתבך מיום שלישי טז חשון תשמ"ג ,הריני להשיב:
א .לפי מנהג הספרדים אין צורך לעמוד בקדיש .וכן כתב רבינו האר"י ומרן החיד"א,
ושאר אחרונים ,גדולי רבני הספרדים.
ב .אם מתפללים עם אשכנזים ,וכולם נוהגים לעמוד בקדיש ,יש לעמוד עמהם ,לבלתי
ישב בין העומדים.
יש להקפיד לכתוב תאריך שלנו ,ולא כמו שכתבת התאריך למניין הנוצרים .ומכאן
ולהבא לחושבנא טבא.
בכבוד רב
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

מצטרפים למנויים,
מחזקים את המורשת!
מנוי חצי שנתי ) 6גליונות( ,ב ₪ 100בלבד!
מנוי למהדורה הדיגיטאלית ב ₪ 80בלבד!
להצטרפות] 052-7156775 :בין השעות [13.30-15.00
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w

כז

בי ת

גליון מ | מר-חשון תשע"ח | שנה ד

יוסף

בפשיטות במעשה שהיה .ע"ש .דליתא .וע' בשו"ת קב חיים )סי' נז( שג"כ העלה כדברינו
ודלא כהברית אבות הנ"ל .ואכמ"ל .ועכ"פ כן מבואר בשו"ת צמח צדק הראשון )סי' קכח(
בתשו' מבהמ"ח שג"כ העלה שאין לדחות הפדיון ע"פ טעמו של הראנ"ח ,והוכיח מדין
פדיון בכור האמור לישראל במדבר ,אע"פ שהנולדים במדבר לא מלו .ע"ש .וכן הוכיח
במישור מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל )סי' לא( .ע"ש) .ובס' כלי חמדה פר' במדבר הביא ד' הצ"צ ופלפל
בדבריו .ע"ש( .וע"ע להגרש"ק בשו"ת טוטו"ד מהדורא תליתאה ח"ב סי' קלד העלה כהחיים
שאל .וע"ש שם סי' קכט .וכן העלה מהר"י אסאד בשו"ת יהודה יעלה )חיו"ד סי' רמד וסי' רסז(
והביא דברי החתם סופר )סי' ש( ושיבת ציון )סי' נד( שפסקו כן .וע"ש .וע"ע בשו"ת פני
מבין )חיו"ד סי' ריט רכג רכז( ודברי מלכיאל ח"א )סי' יז או' לה-לו( ובשו"ת אבן יקרה תליתאה
)סי' קע( .וישכיל עבדי ח"ה )חיו"ד סי' כז אות ז( .ומעתה צדק הדר"ג שהורה כן למעשה .ויישר
כוחו.
ואסיים בדרישת שלום להדר"ג וכו'.
עובדיה יוסף

יש לך שאלה בהלכה?
שאל את הרב!
מענה רבני מהיר באמצעות המייל,
ע"פ פסקי מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א
| office@moreshet-maran.com
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· סימן סה ¶

להעלות לתורה ישראל במקום שיש כהן בביהכ"נ
יו"ד חשון תשנ"ב

לכבוד מר משה ג'יעאן הי"ו
שלום וברכה
הריני משיב לשאלתו מיום ב' חשון תשנ"ב.
בבית הכנסת שלנו רגילים להיות בעיות כאלה ,כשיש שני בר מצוה ,או אורחים
חשובים ,וכיוצא בזה ,והכהנים שלנו ביודעם את המצב יוצאים החוצה בעת
עליית הראשון לס"ת ,וכך חוסכים לנו את הבעיות.
במקרה שהכהן מסרב לצאת החוצה ,כתבתי בספרי "יביע אומר" חלק ו סימן כג,
שרשאי החזן לומר "אע"פ שיש כאן כהן ,ישראל במקום כהן יעמוד בכבוד".
ויעלו אלה שצריכים לעלות .והכל על מקומו יבא בשלום .אבל עדיף שהכהן מעצמו
יבין את נחיצות הדבר ,ויצא לחוץ מעצמו.
בכבוד רב
עובדיה יוסף
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· סימן סו ¶

קריאה בס"ת שהיו בו בעיות של חק תוכות ,לאחר
שעבר עליו סופר בעיון רב
יג מנ"א תשל"ו

לכבוד האברך כמדרשו הרב ר' אליהו ריוח שליט"א
שלום וישע רב,
קראתי את המכתב שנשלח אלי מהרב יחיאל אוחנונא שליט"א .ואחר העיון והתבוננות
נלע"ד להתיר לקרוא בס"ת בצבור ובברכה כדת ,לאחר שהרב הסופר הנ"ל יעבור
על כל הס"ת מתחלתו ועד סופו בעיון רב הדק היטב ,ויגיה אורו על הס"ת ,שבכ"מ
שימצא אפי' גירוד קל שבקלים שיש לחוש שמא נעשה ע"י חק תוכות ,יתקן אותו כדין,
וכתורה יעשה ,ואע"פ שעדיין לא יגהה מזור לפירודים שדיבקום ולא אמרו "לשמה".
הנה אף שאם כשיבחין במקום שיש דיו )במקום שהיה פירוד( יתקן אותו מחדש ע"פ אמירת
"לשמה" .ובצירוף שא"ל שמלאכת שמים היא ,וכן ע"פ סברת הגרש"ק בשו"ת סת"ם סי'
עז-עח ,ובצירוף נוסף ד' הרמב"ם בתשובה שאין חשש ברכה לבטלה בקס"ת פסול ,שאינו
מברך לקרוא בס"ת הזה ,ושכן נהגו לברך בפני גאוני עולם על ס"ת פסול .והובא בכסף
משנה רפ"י מה' ס"ת .וכ"נ מד' הספר חסידים מקיצי נרדמים סי' תפט .וכן צירפו סברת
הרמב"ם להקל בשו"ת מהרש"ם ח"ג סי' פד ומהר"ם שיק חיו"ד סי' רנח ובנין עולם
חיו"ד סי' נו .ועוד פוסקים .וע"ע בשו"ת בית שלמה ח"ב מיו"ד סי' קנט ובשו"ת עין
יצחק חאו"ח סי' א אות א-ו .ואכמ"ל .ואנכי הרואה כי בס"ת שלנו שרבו בהן פירודין
ודיבוקין בע"כ אנו סומכים על רמב"ם הנ"ל .ולכן בהתחשב עם כל המצב בזה ,נלע"ד
להקל בתנאי שהרב והסופר הנ"ל יעבור כראוי על כל הס"ת .וכנ"ל.
ויה"ר שלא תצא שום תקלה מתחת ידכם ותזכו להגדיל תורה ולהאדירה.
בכבוד רב,
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
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· סימן סט ¶

מינוי שליח למול את בנו ,כאשר האב יודע למול
ב אלול תשל"א ערב שבת קודש כי תבא
לסדר ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך

לכבוד ידידנו היקר הרב יוסף גראטש שליט"א,
שלום וברכה.
יקרת מכתבו הגיעני לנכון והנני להשיב בקיצור נמרץ כמסת הפנאי .ידוע מ"ש הש"ך
חו"מ סי' שפב שאם אבי הבן מוהל ונותן לאחר למול מבטל מצות מילה .והתבואות
שור סי' כח )ס"ק יד( חולק על הש"ך ,וכותב שיפה נהגו להזמין מוהל מומחה אע"פ שאבי
הבן עצמו יודע למול ,וכ"ש אם המוהל ת"ח גדול וכו' .והסכים עמו הברכי יוסף יו"ד )סי'
רסד סק"א( .ע"ש .ואף לד' הש"ך י"ל שמודה שאם אבי הבן אומר למוהל שיעשה המצוה
בשליחותו ,שלוח כמותו ,וכמ"ש החיד"א בראש דוד )פר' פינחס דקכ"ח ע"ג( ,ובשיורי ברכה
)יו"ד סי' רסד סק"א( ,ושכן ד' הכו"פ .וכ"כ הרב פרי האדמה הובא בס' ראה חיים )פר' חיי שרה
דכ"ו( ,וכ"כ בשו"ת מעשה אברהם )חיו"ד סי' יג( .וע"ע בשד"ח )מע' מ כלל נה( .וע' בס' יצחק ירנן
)פ"א מה' מילה( שכל שעושה כן מאיזו סיבה ,ולא דרך עצלות ,שפיר דמי ,שבכל התורה
שלוחו ש"א כמותו .וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ד )חאו"ח סי' כג סוף אות יג( .והנה מכיון שבנ"ד
אין אבי הבן מומחה למול ,אלא שמוהל מומחה מדריכו על החיתוך בלבד לאחר נתינת
המגן ,ואביו של אבי הבן מוחה בתוקף ,ודורש מבנו להמנע מהחיתוך ,ושהכל יעשה ע"י
מוהל מומחה ,אף שאין חשש סכנה בחיתוך של אבי הבן ,מ"מ יש פנים הנראים לסברת
הסבא של הבן ,ושמא לא יחתוך כדבעי ,דהיינו עד המגן ,ונמצא דמגן שויא ,ויצטרכו
לחתוך עוד ,בעוד שהתינוק מתבוסס בדמו ,אף שהחשש הזה על צד המיעוט ,מ"מ על
הידור כיו"ב שאפשר שיצא שכרו בהפסדו ,טוב לשמוע לאביו ,כעין מ"ש בשער המצות
ר"פ כי תצא שהאר"י ז"ל ביטל מצות טבילה לבע"ק בחורף בגלל שכן גזרה עליו אמו.
וע"ע בשער רוה"ק דל"ו ע"א .וכבר האריכו האחרונים אם שייך כיבוד אב כשאין הדבר
לתועלתו והנאתו של האב ,ע' תוס' יבמות ו .וקידושין לב .ובחי' רשב"א יבמות ו .ובשו"ת
אגודת איזוב סי' טז ויד אליהו רגולר סי' טו ו ............יו"ד סי' טז וערוגת הבושם מחוסט
נ
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חאו"ח סי' יט .ועוד .ואכמ"ל .סו"ד נלע"ד דשוא"ת עדיף ,וימנה את המוהל שיהיה שלוחו
כמותו ,ויהיה למזל טוב ובשמחה ובטוב לבב.
בכבוד רב ,ובברכת כוח"ט
עובדיה יוסף
הרב הראשי לת"א-יפו

להתחבר למרן בכל מקום
ובכל זמן!

ערוץ מרן

שיעורי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ובנו אחריו מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א
ברצף 24 ,שעות ביממה!

079-916-5000
www.moreshet-maran.com
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· סימן עה ¶

כיור ששפכו בו מי הדחה של בשר ,אם צריך הכשרה
ג טבת תשמ"ג

לכבוד מר אליהו כהן הי"ו
ירושלים.
שלום וברכה וישע רב,
בדבר שאלתו במכתבו מיום יט כסלו תשמ"ג ,אודות כיור ששוטפים בו כלים ,ושפכו בו
מי הדחה של בשר ,מה דין הכיור? והריני להשיב:
נכון לערות מים רותחים על הכיור לכל צדדיו .ועל ידי כך יכולים להמשיך ולשטוף בו
כלים ,כמקדם.
בכבוד רב,
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
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· סימן עו ¶

שאסור לצייר דמות אריות וחיות על פרוכת ההיכל
יג כסלו תשמ"א

לכבוד מר יעקב בן פורת
גבאי ביהכ"נ "שערי שלום" לעולי פרס ,חצור הגלילית
שלום וברכה,
מכתבך מיום טז תשרי הובא לפני לאחר שובי מחוץ לארץ ,והנני להשיב:
לפי ההלכה אסור לצייר דמות אריות ,או שאר חיות ועופות על הפרוכת שלפני ההיכל,
או למעלה מן ההיכל ,וכן בכתלי בית הכנסת ,או אפילו בפתח בית הכנסת ,וכבר בא
מעשה בפני הגאון הראשון לציון )לפני מאה וחמישים שנה( רבי שלמה משה סוזין זצ"ל ,שהבנאי
של בית הכנסת צייר במשקוף הפתח דמות אריות ,והורה הראשון לציון ,להרוס את כל
המשקוף ולבנותו מחדש ללא כל צורה שהיא ,והסכים עמו הגאון ר' דוד חזן זצ"ל בספר
ישרי לב ,וכן כתב בספר שדי חמד .ולכן גם הלוחות העשויות מתכת ומצוייר בהם מסביב
לעשרת הדברות סמלי יב שבטים עם תמונות של חיות וכדומה ,אסורות להיות בבית
הכנסת או בפתח בית הכנסת ,וכמו שפסק בשו"ת פרי השדה חלק א )סימן ס( ,והאמת
והשלום אהבו.
בכבוד רב,
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
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פ

פרוטוקולים

פרוטוקולים מישיבות הרבנות הראשית לישראל ,מזמן
כהונתו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה כרב ראשי.
באדיבות ארכיון המדינה

· סימן פד ¶

פרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל
ירושלים ,היכל שלמה ,ז סיון תשל"ג
איסרו חג של שבועות
נכחו :הרב ע .יוסף  -יו"ר ,הרב ש .גורן.
הרב צבאן ,הרב שרביט ,הרב יוסף הלוי ,הרב אביעד ,הרב קפאח,
הרב ש .זווין ,הרב טכורש ,הרב אושפיזאי ,הרב כ"ץ ,הרב א.
שפירא.
הרב ע .גוטליב  -המזכיר הראשי של משרד הרבנות
הרב הלוי  -סגן המזכיר.

היו"ר הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :כבוד עמיתי הדגול הרב הראשי לישראל ,כבוד מורי
ורבותי חברי המועצה הדתית .בראשית דברי אני רוצה לקדם בברכה את בחירת שני
הרבנים הראשיים בתל-אביב-יפו ,האחד מהם יושב בתוכנו ,הרב הגאון יוסף הלוי .יהי רצון
שיאריכו ימים ושנים ויגדילו תורה ויאדירו ,וחפץ ה' בידם יצליח לאהב שם שמיים ,ובכל אשר
יפנו יצליחו.

לאשר רשמית את הרבנים החדשים לת"א-יפו

יש בקשה של יו"ר המועצה הדתית של תל-אביב-יפו לאשר רשמית את בחירת שני הרבנים
הראשיים לתל-אביב-יפו ,אין כל סיבה להתנגדות .זה אישור פורמלי .אנו מאשרים את
בחירת שני הרבנים ומקדמים אותם בברכה .השם יברך אותם.
הרב זווין :מציע לשלוח לשני הרבנים ברכה
בכתב ,מלבד הברכה בעל פה.

פא

הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :בסדר .נשלח
ברכה לשניהם.
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הרב ש .גורן :אני רוצה להצטרף לברכה של
כל המועצה לשני הרבנים הראשיים,
וביחוד לידיד דגול וקרוב מאוד ללבנו ,חבר
המועצה הרב הלוי .אנו גאים בזה שחבר
מועצת הרבנות הראשית נבחר בכבוד רב
להיות הרב הראשי לעיר העברית הגדולה
ביותר ,ראש אבות בית-דין ,וכל מה שמהווה
את החרש והמסגר של פריחת בתי הדין
בישראל .שם שמונה בתי-דין ואין לך יום
שאין מחדשים בו דבר ופיסקי הלכה לאמיתה
של תורה .אנו מקווים שהרב הלוי שליט"א
יוכל להיות אבן שואבת ומורה דרך לתקן מה
שניתן לתוקן בעיר ולסלול את הדרך להבנה
הדדית ,לאהבת התורה ,להרים את כבוד
הרבנות ,שיהא שם שמיים מתאהב על ידו ועל

יוסף

ידי חברו הרב פרנקל.
הרב הלוי :אני רוצה להשיב ברכה חמה
לכבוד הרבנים הראשיים על ברכותיהם
ולכל חברי המועצה ,שהצטרפו לברכתם.
תפלתי לה' שברכותיכם תתממשנה ואזכה
להרים את קרן התורה ,ואלך בדרכם של רבני
תל-אביב שקדמו לי .אני מקווה ששם שמיים
יתקדש על ידי יחד עם עמיתי הרב פרנקל.
הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :ברכה לידי
הדגול ,הרב הראשי לישראל ,לבר-מצוה
של בנו אברהם .אני מברך אותו שיזכה לרוב
נחת ,שיזכה לראות את בנו גדול בתורה
ולגדל אותו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
הרב ש .גורן :יישר כח.

רבנות העיר בת-ים

הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :עכשיו יש
לנו בעיה שהיא דחופה .יש מכרז לרב
העיר בת-ים ,שהוא מסתיים בי' סיון ,בשבוע
הבא ,ובזה מסיימים את כל הענין .יש מכתב
בקשה למתן כושר מאת הרב בקשי.

בו ,מפני שהוא איש מופלג בתורה וירא-
שמיים ,ובעל מידות תרומיות .הוא הולך
ממקום למקום ומשתדל לקרב את הצעירים
לאביהם שבשמיים ועושה רבות ונצורות .אני
חושב שהוא ראוי לכהן כרב עיר.

)הרב הראשי הרב עובדיה יוסף קורא את המכתב של הרב

הרב הלוי :לפני כשמונה חדשים הוזמנתי
לבת-ים לבית הכנסת שלו ,שבו הוא
מכהן כרב .ולמדים את הספר שלי "מקור
חיים" .כשסיימו חלק אחד עשו סעודת מצווה.
באותה הזדמנות עשו מסיבה למלאת שנה
להתמנותו לרב השכונה .באותה הזדמנות

בקשי(.
זה המכתב שלו ,אני באופן אישי מכיר אותו,
הואיל ואני נותן שיעורים בבת-ים פעם
בשבוע ,בכל יום ה' בערב ,יש לי מגע ישיר
עם הקהילה שם .הם ביקשו אותי מאוד לתמוך
פב
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יוסף

הרב ש .גורן :זה תלוי במועצה .אפשר לתת
כושר לעיר אחת ואפשר לתת כושר לכל
הערים .אפשר לתת כושר לעיר מסויימת.

ראיתי את האהבה העצומה שיש שם לציבור
אליו .הוא הרצה פעמים רבות במוסד הרב
קוק .לכן אני מצטרף להצעה להעניק לו כושר.

הרב ש .גורן :נצביע על מתן כושר.

הרב שרביט :כבוד הרבנים הראשיים וחברי
המועצה .אני אישית אינני מכיר את הרב
בקשי .אבל לאחר ששמענו את דבריו של מרן
הרב הראשי עובדיה יוסף ואת דבריו של
ידידנו הרב הלוי ,שאמרו על הרב בקשי שהוא
גדול בתורה וראוי לקבל כושר  -אני חושב
שצריכים לתת לו כושר .אחר כך ,אם יבחרו
בו או לא  -זה ענינו של הגוף הבוחר .יש
הרבה דיינים שנכנסים לדיינות מיד לאחר
הבחינות .אם הוא גדול בתורה  -אני חושב
שצריכים לתת לו את הכושר.

הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :מה דעת הרב
שפירא?
הרב שפירא :בעד.
הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :אני רואה
שהרוב בעד מתן כושר וגם הרב גורן מסכים.
סוכם :מועצת הרבנות הראשית מאשרת מתן
כושר לרב בקשי לרב-עיר בבת-ים.
הרב שרביט :הרב בר-שלום ביקש כושר לרב
עיר בבת ים .ואני מבקש את כבוד
הרבנים הראשיים ואת חברי מועצת הרבנות
לאשר גם לו כושר.

הרב זווין :אין אנו בוחרים ברב ,אנו רק
נותנים כושר .אם נמנע ממנו כושר  -הרי
זה כאילו פסלנו אותו ללא סיבה .שמענו שהוא
תלמיד חכם גדול וירא שמים .כלום אנו
בוחרים בו? בחוק לא נאמר שצריכים לתת
כושר לעיר מסויימת .בחוק כתוב
שצריכים לתת כושר בכלל.

הרב ש .גורן :אין לו סמיכות "ידין ידין"
רק "יורה יורה".
הרב הראשי הרב עובדיה יוסף:
הבקשה של הרב בר-שלום( .על כתב הבקשה
חותם הרב בר-שלום .הוא למד אצלי שלוש
שנים תמימות .בזמנו קיבל כושר בשביל
רעננה לרב אחד .יש לו תעודת הוראה מהרב
עבודי .הוא נבחן אצלי בי"ט סיון תשכ"ב.
בתעודת הוראה כותבים רק יורה-יורה .ידין-
ידין זה חושן משפט .אני נזהר תמיד ,כשאני
בוחן בהוראה לכתוב "יורה יורה" לבד .יוסף
)קורא את נוסח

הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :כבוד הרב
זווין אמר שאין אנו בוחרים.
הרב קפאח :שמעתי את הרצאותיו במוסד
הרב קוק .אני סבור שצריכים לתת לו
כושר.
פג
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הרב שרביט :כבוד הרבנים הראשיים וחברי
המועצה .אני מביא בפניכם ענין,
שהתרענו עליו באחת הישיבות הקודמות,
בענין כרמיאל .הרב מלכא נחבר כחבר לשכת
הרבנות כדת וכדין בהסכמת הרב המקומי,
שנכח במקום ושתק .הרב מלכא קיבל מינוי
מהרבנים הראשיים הקודמים .כיום הרב
המקומי לא מסכים .לכן אני מבקש את הרבנים
הראשים לתת משנה תוקף לאישור שכבר
ניתן.

יוסף

הרב הראשי ע .יוסף :אולי נעביר את ענין
כרמיאל לישיבה הבאה.
הרב ש .גורן :אני כבר מסכים.
עו"ד הרבנות הראשית :לא צריכים לשם כך
ישיבה .שני הרבנים הראשיים לבדם
יכולים להחליט בזה.
הרב ש .גורן :אני מסכים .אני מכיר אותו
טוב מאד.
הישיבה ננעלה.

חדש ממערכת קובץ בית יוסף:
המארז הדיגיטלי!!
מארז דיגיטלי ע-נ-ק הכולל בתוכו את כל גליונות קובץ
בית יוסף של השנים א–ג ,שלשים ושבע גליונות.
הכוללים מגוון רחב של תוכן מרתק ומיוחד ,כתבי יד
ממרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ומרבותינו הקדמונים,
פסקי הלכה אקטואלים ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף
שליט"א ,משא ומתן הלכתי ותולדות חכמי ישראל.
עם אפשרות חיפוש לפי מילה בכל הגליונות!

מבצע מיוחד  ₪120 :מתנה!!
לרכישה ולפרטים נוספים 052-7156775 :בין 13.30-15.00
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
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יוסף

· סימן פה ¶

פרוטוקול ישיבת מועצת הרבנות הראשית לישראל
ירושלים ,היכל שלמה ,ביום טז בכסלו ,תשל"ג
נכחו :הרב הראשי הרב עובדיה יוסף  -יו"ר ,הרב ש .גורן
הרב צבאן ,הרב הלוי ,הרב אביעד ,הרב קפאח ,הרב שרביט.
הרב טכורש ,הרב אושפיזאי ,הרב כץ ,הרב שפירא.
הוזמנו :הרב פלבניק  -חיפה ,הרב דיין  -צפת ,הרב עובדיה -
ירושלים ,הרב וייסנשטרן  -ירושלים ,הרב ח .הלוי  -הרצליה.

הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :כבוד עמיתי הדגול הרב גורן ,כבוד מורי ורבותי חברי מועצת
הרבנות .אני מתבקש לפתוח בסדר היום.

כשרות בתי המלון בארץ:

עכשיו יש לי הצעה קטנה לסדר-היום ,אם
יורשה לי להגיד .אני הייתי רוצה
שהישיבה הזאת תהיה פנימית .לא הייתי רוצה
שיתקבל הרושם כאילו יש בינינו קיצוניים
ופשרנים ,עכשיו מתפרסמים כל מיני דברים
שמונעים דיון רציני.
הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :יש החלטה,
שכל מה שמדובר כאן הוא פנימי ולא
לפירסום.
הרב פלבניק :אני מודה .הדיון יהיה גלוי יותר
ולבבי .נתבקשתי לדבר על מצב המלונים.
אני יכול למסור דו"ח מדוייק על הנהוג בחיפה
עד היום במשך תקופה של בערך  40שנה.
ברשותכם האדיבה אני רוצה לבסס את כל
דברי בדוקומנטים ,כפי שזה נהוג למעשה.
בחיפה כל המלונים ובתי הארחה כולם חתמו
על התחייבות בפני הרבנות לשמור על כשרות

הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :כבוד הרב
פלבניק ,אולי יסביר כב' מה מצב בתי
המלון בחיפה ,מי יש לו הכשר ומי אין לו,
ומדוע לאלה יש ולאלה אין .כב' יודע את
הבעיה .אנו מדברים כאן על ענין חילול שבת
שיש בבתי מלון .רצוננו לדעת מה המצב
בדיוק.

הרב פלבניק :כבוד מורנו ורבינו הרבנים
הראשיים ,נשיאי מועצת הרבנות
הראשית לישראל ,וחברי מועצת הרבנות
הראשית .אני יושב כאן בפעם הראשונה ,ואני
מבקש לתת לי רשות ,מתוך נימוס ,לברך את
כבוד הרבנים הראשיים ,שה' יאריך ימיהם
ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה ולאחד את עם
ישראל ורבני ישראל סביב הבית הגדול
והנישא הזה.
צז
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ביקשתי אותו רחמים :יש בחיפה ים ,למה לך
זאת?  -ענין זה ,שמלונות שמחללים שבת
מקבלים הכשר ,גורם בחיפה להתמרמרות
גדולה.

יוסף

נדחה את זה לישיבה הבאה בעוד שבועיים.
אז נמשיך בדיון .הישיבה הבאה כרגיל בעוד
שבועיים לפני הצהריים.
הרב זווין התנצל שלא יכול לבוא היום
מטעמי בריאות.

הרב הראשי הרב עובדיה יוסף :היינו צריכים
לשמוע את דבריו של הרב טכורש בנוגע
למלונות בתל-אביב ,אבל מפני קוצר הזמן

הישיבה ננעלה.
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יוסף

עמוד ההוראה
תשובות מרן עמוד ההוראה
הראשון לציון הגאון רבינו יצחק יוסף שליט"א
הרב הראשי לישראל  -נשיא בית הדין הגדול ,ובעל ה"ילקוט יוסף"

· סימן פו ¶
מתי הולכים אחר המנהג בפסיקת ההלכה
בידיהם ,בבחינת מנהג מבטל הלכה .ואל
תטוש תורת אמך .ויש גם הרואים בכך כפגיעה
בכבודם של גדולי התורה בארצות
מושבותיהם ,אם יפסיקו לנהוג כפי שהם נהגו
בחוץ לארץ .ומרבים לצטט מדברי הפוסקים
שהחשיבו את המנהגים וקראו שלא לזלזל
בשום מנהג ישראל .אולם לא שתו לבם לדברי
הפוסקים ומהם הריטב"א והריב"ש שכתבו
להדיא ,שכל זה כשאין במנהג שום סרך של
איסור ,אבל במנהג שיש בו איזה סרך של
איסור ,צריך המורה הוראה שדבריו נשמעים
בס"ד ,לבטל את המנהג ,ולהנהיג כפי הדין
דוקא .ורק מנהג שהוסכם ע"י גדולי הדורות
חשיב מנהג .ומה שהזהירו על ביטול המנהג
הוא להמון העם וחכם רגיל שאינו מגדולי
הדור .וכאשר נבאר להלן בס"ד.

ב"ה .א שבט תשס"ה

לכבוד האברך היקר עדיו לגאון ולתפארת,
כבוד שם תפארתו הרה"ג רבי נריה
גפרי שליט"א,
אודות מה שראה לאיזה מחברים צעירים,
שמרבים לחלוק על מרן הש"ע
שקיבלנו הוראותיו ,וכן על גדולי הפוסקים
אשר מימיהם אנו שותים ,ולא ידעו ולא יבינו
בערך קבלת הוראות מרן הש"ע ,ומביאים
ראיה מכמה מקומות שנהגו נגד דעת מרן ,אבל
לא שמו אל לבם אשר מלבד באותם מקומות
בודדים שבהם היה מנהג קדום נגד דעת מרן
השלחן ערוך ,הרי ברוב ככל הדברים בעניני
הלכה אנו נוקטים כהוראותיו של מרן השלחן
ערוך ,וכאשר ביארנו באורך במבוא לספר
ילקוט יוסף מהדורת תשס"ד ,על הלכות
השכמת הבוקר .ובעין יצחק ח"ג .ע"ש באורך.
ומה שנתלים בטענה של "פוק חזי מאי עמא
דבר" ובכל ענין מבקשים לילך אחר המנהג.
וגם בעניני הלכה שהם נגד פסקי מרן הש"ע,
באים בכח הטענה שכך נהגו בארצות
מושבותיהם ,ועליהם להחזיק במנהג אבותיהם

וחכ"א הגדיל לעשות בכמה מספריו כאשר
ציטט מפוסקים רבים שכתבו לקיים
המנהג ,וגם רבים מהדוגמאות שציטט לא
דיברו אלא בעניני חושן משפט ,וידוע דבעניני
ממונות שפיר אזלינן בתר המנהג ,ואין מכאן
קט
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ראיה לעניני איסור והיתר ואורח חיים .אך
טבע האדם להתפעל מדברים הנדפסים,
והקורא סבור שכל אותם הפוסקים שמעתיק
איירו בעניני אורח חיים ואיסור והיתר ,ואינו
שם על לב שלא דיברו אלא בעניני חושן
משפט.
והנה בקונטרס מנוחת שלום חלק ז-ח ,וכן
בספרו ברכי נפשי )עמ' פד( ,ובספרו ברכת
יעקב )סימן י אות ב וג( ,ובסוף ספר פדה את
אברהם ,כתב "להוכיח" שיש לקיים ולחזק את
המנהגים אף שהם נגד רוב הפוסקים ומרן
השלחן ערוך .ולדעתו על הנשים הספרדיות
להמשיך לברך על הלולב ,על ישיבה בסוכה,
על שמיעת קול שופר ,וצריכות לברך דוקא
אחר הדלקת הנרות בערב שבת ,ואחר
הטבילה ,ועוד מנהגים שהם נגד דעת רוב
הפוסקים ומרן השלחן ערוך .וטען שם שיפה
כוחו של המנהג לבטל דברי השלחן ערוך.
ואפילו מנהג של בורות ואיסור יש לקיימו.
וציין לכמה פוסקים שכתבו להחזיק במנהגים,
אך דברי הפוסקים החולקים ואשר כתבו
להדיא ,דמי שדבריו נשמעים רשאי לשנות
מנהגים שהם נגד דעת רוב הפוסקים ,השמיט
אותם ,ולא העלה אותם בספרו .והקורא סבור
שדעת כל הפוסקים לקיים מנהג גם כשיש בו
חשש איסור .וזה אינו .כי מצינו לפוסקים
רבים ,ראשונים ואחרונים ,שכתבו דכל מנהג
שיש בו צד איסור ,יש לבטלו.

יוסף

קרי ביוהכ"פ ,שאסור לו לטבול ,שאין טבילה
במקוה בזמן הזה אלא מנהג ,ואין המנהג
לבטל דבר האסור ,אלא לאסור את המותר".
ע"כ .ומבואר ,דכל מנהג שבא להתיר את
האסור ,אין להתחשב בו .ואמנם היה מקום
לומר ,דשאני התם דקאי אאיסור רחיצה
ביוהכ"פ ,דהוא איסור לכולי עלמא ,וגם לא
היה מנהג לטבול ביוהכ"פ ,אלא המנהג היה
לסתם טבילה לקרי ,ועל זה כתב הרמב"ם
שאין המנהג בא אלא להחמיר ולא להקל.
אולם יש לדייק מדכתב הרמב"ם "ואין מנהג
וכו'" ואילו כוונתו היתה רק לטבילה ביוהכ"פ,
הוה ליה למימר ואין "המנהג" דאז יורה דקאי
אמנהג של טבילה ,ומדכתב ואין מנהג וכו'
משמע דקאי על כל המנהגים שלא באו
המנהגים להתיר דבר האסור אלא לאסור את
המותר .והכי דייק הרשב"ש ]ראה להלן[ .וכן
משמע מרבינו מנוח שהביא ראיה לדין זה
מהגמ' ר"ה טו :גבי אילן שחנטו פירותיו קודם
ט"ו בשבט ,ואישתיק רבי יוחנן ,א"ל רבי אבא
הכהן אמאי אישתוק ,לימא ליה קאמינא לך
אנא נהגו ,ואת אמרת לי איסורא .ומתרץ,
דמשום הכי שתיק משום דאמר ליה במקום
איסורא כי קא נהגו שבקינן להו .ע"כ .משמע
שאין המנהג מבטל דבר האסור .ע"כ .ומבואר
שרבינו מנוח הבין בדעת הרמב"ם שזה כלל
לכל המנהגים.
ב .וכן מוכח מדברי הריטב"א בשם רבותיו
)הוב"ד ברדב"ז סימן שנט( ,ואחר שכתב כל חלקי
המנהגות ,כתב ,והדבר פשוט שאין משנתינו

א .והראשון בקודש כן מוכח מדברי הרמב"ם
)בפרק ג מהלכות שביתת עשור הלכה ג( גבי הרואה
קי

בית
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וכל הגמרא ועובדי ,אלא במנהג שהוא
להחמיר ,אבל במנהג להקל לעולם אין
חוששין לו ,ואפילו היה על פי גדולים
שבעולם ,כל שנראה שיש בו צד איסור ,לחכם
בעלי ההוראה אשר יהיה בימים ההם שאין לנו
אלא השופט אשר יהיה בימינו .עכ"ל.

יוסף

מכלל שאם אינה רופפת לא משגחינן במנהג.
ומיהו מאי דאמרינן דכי נהגו במקום איסורא
לא שבקינן להו ,ומחינן בידייהו ,בדאפשר
דצייתי לן ,הא לאו הכי הא אסיקנא בריש פרק
המביא דלא שנא דאורייתא ,ולא שנא דרבנן
לא אמרינן ולא מידי ,דהא תוספת יוהכ"פ
דאורייתא הוא ,ואכלי ושתו עד שחשכה ,ולא
אמרי' להו ולא מידי .ומתבאר בסי' תרפח.
ע"ש.

ג .וכן מבואר באור זרוע ]מובא בשו"ת
מהר"ם מינץ סימן מג[ ,דדוקא מנהג שנהגו
על פי חכמי המקום ,פירוש מנהג ותיקין ,אבל
מנהג שאין לו ראיה מן התורה ,הוה ליה טועה
בשיקול הדעת .וכן כמה מנהגים גרועים לא
אזלינן בתרייהו .עכ"ל.

ו .גם התשב"ץ )ח"ב סימן נ( כתב וז"ל :אבל
היכא דאיכא איסורא ,אי נהוג לא שבקינן
להו ,כדאיתא בפ"ק דר"ה )טו .(:אלא אם כן לא
ישמעו אלינו ,דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו
מזידין .עכ"ל .וע"ע בח"ג )סימן קס( שכתב,
ואע"פ שנהגתם וכו' אין מנהג איסור ראוי
להתקיים וכו'.

ד .וכיו"ב כתב רבינו תם לר"י מאורלנייש,
)בשלטי הגבורים המרדכי גיטין סימן תמד( דמ"ש
שאין לשנות המנהג מפני הלעז ,מנה"ג זה
גיהנם למפרע ,שאם שוטים נהגו ,חכמים לא
נהגו .עכ"ל .חזינן דלאו בכל דוכתא אמרינן
מנהג מבטל הלכה.

ז .וכן כתב הרשב"ש )סי' שפח( וז"ל :וכל דבר
שאסור אין כח במנהג להתירו .והכי איתא
בפ"ק דראש השנה ,וכי נהיגי מי שבקינן להו,
והמנהג הוא לאסור המותר ולא להתיר האסור.
וכן כתב הרמב"ם ז"ל בהלכות שביתת עשור,
ואין זה צריך לפנים .עכ"ל .ועיין לו עוד מ"ש
בסימן תיט וז"ל :אם יש בדבר איסור ,אין
המנהג כלום ,שאע"פ שאמרו בירושלמי
הביאו הריא"ף ז"ל )בפרק הפועלים( ובעל העיטור
בהלכות חליצה ,ואמר ר' הושעיה ,זאת אומרת
המנהג מבטל הלכה ,זהו רק במנהג שאין בו
איסור ,אבל לבטל האיסור לא .תדע שהרי
אמרו בפ"ק דר"ה במקום איסורא כי נהגו מי

ה .וכן מבואר בתשובת הריב"ש
שפב ,ושצ( ,שנשאל בענין לולב שהיה המנהג
לאוגדו ביום טוב בעניבה ,אם מונעים המנהג,
והשיב ,דכיון שאינו מעשה אומן ,פטור אבל
אסור ,ומה ששאלת אם יש לנהוג כמנהג זה,
דבר פשוט הוא שכיון שהוא אסור שאין
מניחין אותם לנהוג כן ,כדאמרינן בפ"ק דר"ה
וכו' .ע"ש .גם בסימן שפח ,ושפט ,ושצ,
מבואר בדבריו דכל מנהג שיש בו קצת פקפוק,
על פי הדין ראוי לבטלו .ובעלמא אמרינן אם
הלכה רופפת בידך פוק חזי מאי עמא דבר.
)סימן מט ,וקכב,

קיא

בי ת
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סע"ב( ,שאחר פטירת הכנסת הגדולה
לשנות המנהג שנהגו שלא לתקוע בלחש( ,הרבנים שבאו
אחריו שינו המנהג ברצון והסכמת הקהל.
ע"ש.
וכן מרן החיד"א בספר טוב עין )סימן יח אות
לה( ,הביא שהרד"ק ערער על המשנים את
המנהג בזה ,והוא ז"ל חיזק ידי אלה שהסכימו
לשנות מנהגם מטעם הנ"ל .ולכן כל חכם
שהוא מדברנא דאומתיה ,יפתח בדורו,
כשמואל בדורו )ר"ה כה ,(:אם יודע שיצייתו
לדבריו ,עליו לחגור בעוז מתניו ,ולהחזיר
עטרה ליושנה ,כדברי רבותינו הפוסקים ,אשר
על פיהם ישק כל דבר בהלכה .וכל שכן בנ"ד
שיש לנו להחזיר עטרה ליושנה ,שינהגו כדעת
רבותינו הפוסקים הראשונים ומרן אשר קבלנו
הוראותיו ,ועל כיו"ב כתב בשו"ת רב פעלים
ח"ב )חיו"ד סימן ז( בד"ה תשובה ,שאפילו אם
יבואו מאה אחרונים להתיר נגד פסק מרן
שקבלנו הוראותיו ,אין שומעים להם ,כי אנו
מחוייבים ללכת ע"פ הוראות מרן מכח הקבלה
שקבלנו .ע"ש .וע' בשו"ת הרשב"ש הנ"ל )סי'
תיט ותקסב( שכתב ,דמה שאמרו )בירושלמי ר"פ

יוסף

השוכר את הפועלים( ,שהמנהג מבטל הלכה ,זהו
לענין ממון וכיו"ב ,אבל מנהג שיש בו חשש
איסור ,יש לבטלו ,שאין מנהג אלא להחמיר,
לאסור המותר ,ולא להתיר האסור ,כמ"ש
הרמב"ם )פ"ג מהל' שביתת עשור ה"ג(.
ובאמת שפעמים יסוד המנהג נשתרש ממנהג
של בורים ועמי הארץ ,וכפי שהעידו
על מקום אחד שכל הצבור נהגו להשתחוות
במודים דרבנן כלפי מערב ,ולא הבינו מקור
המנהג ,עד שנתברר שבעבר הניחו נוסח מודים
דרבנן תלוי על קיר בית הכנסת ,ובהיות שלא
היה מקום בכותל המזרח ,הניחו הנוסח בצד
מערב ,ומאחר שהצבור לא ידע לומר מודים
דרבנן בעל פה ,היו הכל מסתובבים כלפי
מערב ומשתחוים כלפי מערב כדי לומר נוסח
זה מתוך הכתב .ואחר שנים סברו הכל שכך
צריך להיות ע"פ הדין ,וכאשר בא חכם לשנות
המנהג ולקובעו ע"פ הדין להשתחוות כלפי
מזרח ,טענו כלפיו שאין לשנות מן המנהג .וזה
בודאי אינו.

)שכ' שלא

בברכת התורה
יצחק יוסף
ראש ישיבת חזון עובדיה

קכד

בסייעתא דשמיא

מפעילות הארגון:

עלון מידע והצטרפות לפעילות המרכז למורשת מרן "להבין ולהשכיל"
העומד תחת הכוונתו האישית של הראשון לציון והרב הראשי לישראל
מרן עמוד ההוראה רבינו יצחק יוסף שליט"א
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הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור
רבינו עובדיה יוסף זללה“ה • המפעל
האדיר "הלימוד היומי בתורת מרן" • ירחון
תורני “קובץ בית יוסף“ • גמ“ח להשאלת
ספרי מרן והכנסתם לישיבות וכוללים •
"ערוץ מרן"  -שידורי תורה ויהדות 24
שעות • שיעורי תורה וכנסים • גליונות
שבועיים בעברית ובאנגלית • סניפים
ופעילים ברחבי הארץ והעולם
אשראי  24שעות079--9459051 :
לתרומות בבכ .א

אם אני לא אפעל זהו פיקוח נפש

מרן זיע"א הוא האב שגידל את הדור כולו ,האב שהקים אותנו מעפר .ידוע
לכל כבר מה היינו בעבר 70 ,תלמידים בישיבת פורת יוסף ,אשר לא היה
אפשרות להכניס עוד תלמיד אם לא יצא אחר במקומו.
ומרן ,עוד בימי צעירותו ,עוד קודם גיל העשרים לחייו בהיותו לומד
בישיבת פורת יוסף ,הקדיש את כל חייו למען העם .הוא היה הולך
למרחקים לערים וליישובים נידחים ,והיה מכניס את הילדים הקטנים
והיותר מבוגרים לתלמודי תורה וישיבות ,ואת הבנות לבתי ספר של בית
יעקב.
משם החלה המהפכה הגדולה .משם החל מרן זיע"א להפוך דור שלם
ליודעי ואוהבי תורה .אם בדור העבר אדם היה מפחד להשיא את ביתו
לתלמיד חכם ,הרי שהיום אדם אע"פ שהוא אינו תלמיד חכם כל כך ,בכ"ז
מייחל ומצפה הוא שבניו יצאו תלמידי חכמים ,או שלפחות יהיה לו חתן
תלמיד חכם...

אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה'
אלפי אנשים אשר עלו ארצה מארצות המזרח ,מפרס ,ממרוקו ,מאלג'יר,
מתוניסיה ,מעירק ומשאר מדינות ערב ,כדי לחונן את עפרה של הארץ
הקדושה עם התמימות המופלאה אשר הייתה נסוכה בהם ,אותה קיבלנו
ירושה מאבות אבותינו ,לעבוד את ה' בתמימות ללא כל חכמות .לצערנו,
אנשי השלטון העבירו אותם על דתם ,וניצלו את תמימותם לרע ,ולימדו
אותם כביכול שרק בחוצה לארץ ,רק שם היינו צריכים להתנהג כיהודים,
אך כאן בארץ הקדושה מותר לנו לחיות ככל העמים .וכך משפחות
שלימות הלכו לאבדון...
מיליון ילדים אינם יודעים לקרוא את הפסוק אותו ידע יהודי לזעוק בזמן
האינקוויזיציה כשעלה על המוקד ,את אותו משפט אשר יהודי שנכנס
לתאי הגזים בשואה זעק בכל כוחו ,עם רגש מלא אמונה" :שמע ישראל
ה' אלקינו ה' אחד!!!".

את כל זה ראה מרן מול עיניו ,ולא יכול היה עוד להחריש .מרן ,עם כל
גדלותו הרוחנית ועוצמתו התורנית ,עשרות אלפי ספרים החקוקים
במוחו ,עליהם עמל ללא לאות אף בזמנים קשים ,זמנים של עניות,
מלחמות ומחסור ,סגר את אותם הספרים ,וירד אל העם להציל נשמות
אהובות ,ולהחזיר בנים אבודים אל אביהם שבשמים .על אף הקשיים
והאיומים מצד השלטון שהם יתנכלו אליו ולא יקדמו אותו במשרות
תורניות ,מה שהיה אצל מרן זיע"א כמקור פרנסה משם היה מאכיל
בדוחק את משפחתו .אך הוא ללא פחד ומורא המשיך במפעליו,
וכשנשאל מדוע ,השיב ,ש"זהו פיקוח נפש של הספרדים .אם אני לא
יפעל עכשיו ,מי יודע מה יהיה בדור הבא" .והוסיף את המשפט שהנחה
אותו בכל ימי חייו "אם אין גדיים אין תיישים".

אבא ,מנהיג נערץ ,פוסק שלא היה כמותו
ומאז ועד ליומו האחרון ,לא נח ולא שקט ,ועשה ככל שביכולתו להחזיר
את העטרה ליושנה .הוא היה הלוחם בכל עוז ותעצומות למען תורתנו
הקדושה ומסירתה לדורות הבאים במקוריות ללא עיקומים ופשרות,
ולמען אברכי הכוללים ובני הישיבות הקדושות.
הוא היה המקור אליו כל עיני ישראל היו נשואות .אף אלו אשר מעולם
לא נפגשו עמו ,הרגישו שהוא להם כאבא רחום ודואג לכל מחסורם.
רגע הקבורה היה רגע קשה מנשוא .הן עתה אנחנו נפרדים ממרן
לעולם ,עד במהרה יבא משיח צדקנו.
זעקות השבר והיגון שברו עתה את הלב יותר ממקודם.
"מ--ר—ן!" ,מ--ר--ן!" זעקו האנשים אשר מסביב למקום הקבורה.
ובבכיות קורעות לב ,נטמן גופו הטהור של מרן בין רגבי העפר...

ממשיכים את דרכו בעוצמה

ועתה חלל גדול נוצר בעולם .החובה עלינו למלאות אותו! מחובתנו
להמשיך את מורשתו האדירה של מרן זיע"א ,להמשיך את מה שעליו
מסר את נפשו כל ימיו חייו :להגדיל תורה ולהאדירה ,ולהחזיר את
העטרה ליושנה.
למען מטרה נעלה וקדושה זו ,פועל ארגון להבין ולהשכיל ללא לאות,
תחת הכוונתו האישית של בנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א.

להצטרפות 052-7156775 :בין  13.30ל15:00-

ערוץ מרן

הלימוד היומי בתורת מרן
מפעל עולמי בו לומדים המשתתפים בו ארבע הלכות ליום ,מספריו של
מרן זיע"א על פי סדר "לוח הלימוד היומי" ,ובסיום כל ספר מתקיים מבחן
על החומר הנלמד ,כאשר הנבחנים זוכים לתגמול לפי הגרלה.
במסגרת פרויקט זה מופעלים מוקדי מבחנים בישיבות ובכוללים ברחבי
הארץ והעולם ,המרכזים את מאות הלומדים.
מידי יום נמסר שיעור קצר ומתומצת מאת הרב יוסף חיים שחר שליט"א,
ניתן להאזין בערוץ מרן במספר 079-916-5000 :שלוחה 53
להרשמה ולקבלת מבחןן
באופן אוטומטי:

שלוחה 92

לפתיחת מוקד מבחנים באזורכם 052-7156775 :בין השעות 13.30-15.00

אוצר דינים היומי לאשה ולבת
לימוד יומי קצר לנשים ובנות בהלכות הנצרכות להם ,כגון
הלכות שבת ,כשרות המטבח ועוד .במחזור שנתי המתחיל
ביום ג' במר-חשון ,יום הסתלקותו לשמי מרומים של מרן
רבינו הגדול פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זלה"ה.
ההלכות נלקחו מתוך הספר "אוצר דינים לאשה ולבת"
השלם ,שנכתב ע"י הראשון לציון והרב הראשי לישראל,
מרן רבינו יצחק יוסף שליט"א ,וסודרו לפי סדר יומי ,עם
הלכות האקטואליות לימי החגים.
• מתאים גם למזכרות מאירועי בת-מצוה ,הפרשת חלה.
וכן לחלוקה לזיכוי הרבים באזכרות וכדו'.
להצטרפות
ורכישת חוברות::
ניתן גם להאזין מידי יום ללימוד במספר זה

אתר "מורשת מרן"
לאחר התייעצות עם דעת תורה ועבודה מאומצת שארכה זמן רב והתגייסות של בעלי מקצוע,
נפתח מאגר תוכן ענק ויחיד מסוגו על מרן רבינו הגדול זיע"א ,ובנו אחריו מרן עמוד ההוראה
שליט"א.
האתר מאפשר גישה כמעט לכל דבר שהעליתם בדעתכם שקשור למרן פוסק הדור זיע"א ומרן
הראש"ל שליט"א.

כתובת האתר היאwww.moreshet-maran.com :
האתר אינו מהווה הסכמה להחזקת אינטרנט ,ואינו מיועד לאברכים ובני ישיבה!

רדיו המשדר דרך הטלפון
והאינטרנט את שיעוריהם של
מרן פוסק הדור

רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה,
ומרן עמוד ההוראה
רבינו יצחק יוסף שליט"א,

ברצף 24 ,שעות ביממה!
להאזנה דרך הטלפון:
 079-916-5000שלוחה 1

שיחת חינם לבעלי תכנית ללא הגבלה
לשידורי ערוץ מרן ניתן להאזין גם באתר "מורשת מרן":
www.moreshet-maran.com

אפשרויות נוספות במערכת
הטלפונית:

שלוחה  :2שיעורי מרן לפי סדר השלחן
ערוך.
שלוחה  :3שיעורי מרן הראש"ל רבינו יצחק
יוסף .השיעור השבועי בלויין ופינת ההלכה
להאזנה בשידור חוזר בכל עת .וכן שיעורים
נוספים שנמסרים ע"י הראש"ל ברחבי
הארץ.
שלוחה  :5שיעורים מרבני הארגון ,וכן שיעור
יומי קצר ב"לימוד היומי בתורת מרן".
שלוחה  :6שיעורים למועדי השנה ,מתעדכן
לפי זמני החגים.
שלוחה  :7שידורים חי  24שעות מבית
הכנסת מוסאיוף ,שידורי הלויין ,שידור חי
מערוץ אלפיים  24שעות ,וכן שידורי
המערכת משיעורים שונים.
שלוחה  :9הרשמה למפעל הלימוד היומי
בתורת מרן ,הזמנת מבחן באופן אוטומטי
לפקס או למייל .וכן תרומות באשראי.
הוראות הפעלה למערכת:
בעת שמיעת שיעור מוקלט ניתן להקיש 8
למעבר לשיעור הבא ,ו 2לשיעור קודם.
כמו כן ,ניתן להריץ ולאחזור אחורה באותו
השיעור .מקש  - 1עשר שניות אחורה,
מקש  - 3עשר שניות קדימה .מקש - 4
חמש דקות אחורה ,מקש  - 6חמש דקות
קדימה.
ניתן לשמוע הוראות מפורטות ,ע"י הקשה על *1
בכניסה למערכת.

קובץ בית יוסף
ירחון תורני לענייני הלכה ,מנהג והשקפה אשר במסגרתו מובאים כתבי יד ממרן פוסק הדור זלה"ה
שעדיין לא ראו את אור הדפוס ,בנוסף למדורים השונים והמרתקים שבקובץ.

בין המדורים בקובץ:

שפתותיו דובבות – מכתבים ותשובות מכתב יד קודשו של מרן רבינו עובדיה יוסף זצוקללה"ה ,הרואים
אור בפרסום ראשון.
דובב שפתי ישנים – מדור מיוחד לפרסום כתבי יד רבותינו הקדמונים זלה"ה ,אשר היו ספונים בספריות
השונות במשך מאות שנים .בכל מדור מתפרסם מבוא מיוחד על תולדות חיי המחבר ,וסקירה על כתב
היד שלפננו .המדור נערך ע"י הרב אסף רביב שליט"א ,ראש מכון "האיר ממזרח" ורב מושב תלמים
בדרום הארץ.
שו"ת הראשון לציון – תשובות מרן הראשון לציון והרב הראשי לישראל רבינו יצחק יוסף שליט"א
לשאלות הנשלחות למערכת .שם המדור נקבע עוד קודם צאתם לאור של הספרים שנקראו בשם זה.

גליון "מרן מאור ישראל"
גליון שבועי בתורתו ומשנתו של מרן זיע"א
הכולל :חידוש על הפרשה ממרן ,שאלות
שנשאל מרן הראש"ל שליט"א והתשובות
שהשיב ,כתבי יד ומכתבים ממרן ,סיפורים
על מרן והלכות.
הגליון מתורגם גם לשפה האנגלית.

להצטרפות לרשימת התפוצה:

עמוד ההוראה – פסקים ותשובות חדשות מהרא שליט"א בעניינים אקטואלים.

office@moreshet-maran.com
moreshet-maran.org.il

בית ועד לחכמים – תשובות ומאמרים
ממגוון רחב של התלמידי חכמים שבדור,
ביניהם :רבני ערים ,דיינים ,מוצ"ים ,מורי
מחברי
הוראה ,ראשי כוללים ,רבני קהילות
י
ספרים ועוד .המדור מאפשר לפרסם
מאמרים גם לאברכים ותלמידי חכמים
צעירים ,אשר בעזרת ה' יתברך ,ברבות
הימים יהפכו למנהיגי עם ישראל בארץ
ובתפוצות.

גמ"ח להשאלת ספרי מרן

ת
את והב בסופה – במדור זה מובאים הערות
ומשא ומתן על ספרים שונים בעניינים
שונים כדרכה של תורה ,במדור זה
התפרסמו תשובות רבות לקושיות
שהוקשו על פסקי מרן פוסק הדור רבינו
עובדיה יוסף זלה"ה.

מדורים נוספים:

הקובץ עוסק גם בתולדות חייהם של רבותינו
תינו
הקדמונים זלה"ה ,ומידי חודש מתפרסם
המדור "חכמי הדורות" הסוקר את תולדות חייהם
של גדולי הדורות בשנים עברו .המדור נערך ע"י הרב משה צרפתי ,יו"ר ארגון "עטרת ישועה" – איחוד
יהודי טיטואן העולמי.

"בית המדרש" – מדור מיוחד בו מובאת בכל חודש שאלה אקטואלית ללא מענה לעיון הלומדים ,כאשר
על הלומדים לשלוח את תשובותיהם למערכת .התשובה שנכתבה בצורה הטובה ביותר ,מזכה את
בעליה במנוי חצי שנתי לקובץ ללא עלות .תשובות הלומדים מתפרסמים בגליון של החודש הבא.

במסגרת פרויקט זה ,משאיל המרכז
למורשת מרן "להבין ולהשכיל" את ספריו
של מרן זיע"א ,לבתי מדרש וכוללים
הזקוקים להם לשם לימוד )ולא רק כדי לפאר
את הספרייה( .הארגון מקבל תרומות של
ספרים )או תרומות כספיות לקניית ספרים(
מהציבור הרחב ,ומעביר אותם לבתי מדרש
הרשומים בתור.
ברוך ה' מאז שהוקם הפרויקט זכינו להכניס
את ספריו של מרן זיע"א לבתי מדרש רבים
– לא רק בתי מדרש ההולכים על פי פסקיו,
ואף בתי מדרש שהיו מתנגדים להם.
לתרומת  /בקשת ספרים:

0
052-7156775

בין השעות13.30-15.00 :

office@moreshet-maran.com

"מכתבים ותגובות" – הערות על הנכתב בגליונות הקודמים ,ומכתבי הלומדים.

הצטרפות מנויים  /מחירים:

מחיר הוא לחצי שנה ) 6גליונות( ,כולל משלוח עד הבית.
הגירסה המודפסת :בישראל 100 :ש"ח .בחו"ל 200 :ש"ח.
הגירסה הדיגיטאלית )נשלח ישירות לתיבת המייל של המנוי( 80 :ש"ח ,לכל מקום בעולם.

חשוב לציין :המצטרפים לגירסה המודפסת ,זכאים לקבל גם את הגירסה הדיגיטאלית לתיבת המייל שלהם.
כמו כן ,ניתן לרכוש עותקים של הגליונות הקודמים ,במחיר של  10ש"ח לא כולל דמי משלוח.

להצטרפות מנויים:
בין השעות:
13.30-15.00
www.moreshet-maran.com | office@moreshet-maran.com
או בעמדות "נדרים פלוס" ברחבי הארץ )תחת השם :המרכז למורשת מרן  -להבין ולהשכיל(

מענה רבני הלכתי
מענה רבני מהיר לשאלות בהלכה ובהשקפה
באמצעות המייל ,ע"פ פסקיו ורוחו של מרן
רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ,ובנו מרן רבינו
יצחק יוסף שליט"א.
לשליחת שאלות:
office@moreshet-maran.com
www.moreshet-maran.com

חדש ממערכת קובץ בית יוסף:

המארז הדיגיטלי!!
מארז דיגיטלי ע-נ-ק הכולל בתוכו את כל
גליונות קובץ בית יוסף של השנים א–ג ,שלשים
ושבע גליונות .הכוללים מגוון רחב של תוכן
מרתק ומיוחד ,כתבי יד ממרן רבינו עובדיה
יוסף זלה"ה ומרבותינו הקדמונים ,פסקי הלכה
אקטואלים ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף
שליט"א ,משא ומתן הלכתי ותולדות חכמי
ישראל.
עם אפשרות חיפוש לפי מילה בכל הגליונות!

מחיר מבצע מיוחד ₪ 120 :מתנה!!
לרכישה ופרטים נוספים:

 052-7156775בין השעות  13.30ל15.00-

office@moreshet-maran.com
www.moreshet-maran.com

בואו להתנדב למען הנחלת מורשתו של מרן!
כארגון הפועל בעיקר על המתנדבים אשר נוטלים על עצמם את הזכות
העצומה בזיכוי הרבים בארץ ובעולם ,אנו שמחים להציע לפניכם את
הפעילויות להם אנו זקוקים לסיוע ועזרה פיזית .זה יכול להיות בפתיחת
מוקדי מבחנים של מפעל הלימוד היומי בתורת מרן ,או בהפצת ושינוע
חומר תורני ,גיוס הוראות קבע ופעילים .אם אתם בעלי מקצוע מסוימים,
גם אתם תוכלו לעזור!

דרכים ליצירת קשר ותרומות
כתובת :הרב בלוי  14ק .קרקע ,ירושלים
) 2דקות הליכה מציונו של מרן(.

טלפון 052-7156775 :בין השעות  13.30ל.15.00-
דוא"לoffice@moreshet-maran.com :
כתובתנו באינטרנטwww.moreshet-maran.com :
חשבוננו בבנק מזרחי 208 :סניף ,569 :ע"ש להבין
ולהשכיל  -ארגון להפצת תורה )ע"ר(.

לקבלת הגליון במיילoffice@moreshet-maran.com :
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בס"ד

חייבים אותך

להמשכת המורשת.
 xהמפעל האדיר "הלימוד היומי בתורת מרן"  xתנועת
יוסף xזלה"ה
עובדיה
מרןרבינו
הדור
דבר" מרן
ומשנתו של
בצעירותו
זיע"א
פוסקשל
מיסודו
תורתו "ודבר
הפצת הנוער
'קובץ בית
להשאלתתורני
מרן"  xירחון
היומי
ירחוןאדיר
 xהמפעל ה
"הלימודבית
תורני 'קובץ
ספרי מרן
בתורתגמ“ח
יוסף' x
וכוללים x
לישיבות
מרן זיע"א
להשאלת ספרי
יוסף'  xגמ“
לישיבות
זיע"אחוהכנסתם
ספרים
והכנסתםלהוצאת
וכוללים  xמכון
ספרים
להוצאת
למחשבהמרן" -
ולבת " xערוץ
תורה xאוצר
לאשהתורני
היומי חומר
דיניםהפצת
וכנסים x
שיעורי
מכון x
תולדות )נפתח
באינטרנט
"מורשת מרן"
שעות  xאתר
ויהדות 24
שידורי תורה
פרויקט "
שבועיים x
גיליונות
בישובים x
עם דעת
לאחר התייעצות
ובאנגלית
בעברית
גיליונות
תורה( x
הראשונים
וחכמיה"
שבועייםיוסף
"ישיבת פורת
פרויקט
לציון" x

לשם המשכת הפעילות והגדלתה בע"ה ,זקוקים אנו לעזרתך
המשכת הפעילות והגדלתה בע"ה ,זקוקים אנו לעזרתך הדחופה.
לשם
הדחופה.
ע"י
זיע"א,ע"י
עינינוזיע"א,
מאורעינינו
למרןמאור
רוחלמרן
נחתרוח
לעשותנחת
שלך לעשות
ההזדמנות שלך
זוהי ההזדמנות
זוהי
לאות
לאות ללא
ללא הפועל
ולהשכיל"
למורשת מרן -
להמשכת
להביןהפועל
ולהשכיל"
ב"מרכז "להבין
תמיכה בארגון
תמיכה
והנחלתההבאים.
ורשתולדורות
והנחלתה
מורשתו
לדורות הבאים.
להמשכת מ

תן לנו את הכח להמשיך להפיץ את מורשתו של מרן!

להפיץ את
תן לנו את הכח להמשיך
התורמים  ₪ 52לחודש ,יזכו אי"ה לתפלה מיוחדת
תורה.
ביום חג מתן
של מרן!
מורשתו

חייגו:
שמות,
למסירת
המורשתחייגו:
ולהחזקתהמורשת
ולהחזקת
להנצחות

office@moreshet-maran.com|www.moreshet-maran.com

בס"ד

 הסכם שותפות -הוראה לחיוב חשבון
סניף

בנק________________________________:
סניף_______________________________:

קוד מוסד

כתובת הסניף_________________________:

אסמכתא  /מספר מזהה של הלקוח בחברה

5 74 75
מספר זהות/מס' ח.פ____________________:.

 .1אני/ו הח"מ_____________________________________
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

כתובת__________________________________________________________________________________ :
מספר

רחוב

מיקוד

עיר

נותן/ים לכם בזה ,הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם ,בגין :תרומה
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי על ידי :להבין ולהשכיל  -ארגון להפצת תורה )ע"ר( כמפורט מטה ב"פרטי
ההרשאה".
 .2ידוע לי/נו כי:
א .הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ול :להבין ולהשכיל  -ארגון להפצת תורה )ע"ר( שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד
לאחר מתן ההודעה בבנק וכן ניתנת לביטול על פי הוראת כל דין.
ב .אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב ,לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
ג .אהיה/נהיה רשאי /ם לבטל חיוב ,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב ,אם הוכיח/נוכיח לבנק ,כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים
שנקבעו בכתב ההרשאה ,אם נקבעו.
 .3ידוע לי/נו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילוים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
 .4ידוע לי/נו כי סכומי החיוב על פי הרשאה זו ,יופיעו בדפי החשבון ,וכי לא תישלח לי/נו על ידי הבנק ,הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
 .5הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה ,כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת ,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
 .6הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ויודיע לי/נו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו ,תוך ציון
הסיבה.
 .7נא לאשר ל :להבין ולהשכיל  -ארגון להפצת תורה )ע"ר( בספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה

 .1סכום החיוב ומועדו ייקבע מעת לעת ידי :להבין ולהשכיל ארגון להפצת תורה )ע"ר( ע"פ הסכום על הלקוח.
 .2פרטי החיוב:
סכום בודד לחיוב

מס' חיובים

הצמדה

תדירות החיוב
סוג

חודשי

הקף בעיגול את המועד הרצוי לחיוב
בסיס

5-10-20-28

דו חודשי

חתימת בעל/י החשבון__________________________:

תאריך_____________:

אישור הבנק
לכבוד:
להבין ולהשכיל – ארגון להפצת תורה )ע"ר(.
גאון הירדן 8/9
קריית גת 82214

מספר חשבון בנק

סוג חשבון

קוד מסלקה
סניף

קוד מוסד

בנק

אסמכתא  /מספר מזהה של הלקוח בחברה

5 74 75

קיבלנו הוראות מ ___________________:לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם ,ואשר
מספר חשבונו/נם בבנק יהיה נקוב בהם ,והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה .רשמנו לפנינו את ההוראות ונפעל בהתאם ,כל עוד מצב
החשבון יאפשר זאת ,כל עוד ל א תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען ,כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון,
או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר .אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו ,לפי כתב השיפוי שנחתם על ידכם.
תאריך___________:
מקור טופס זה ,על שני חלקיו ,יישלח לסניף הבנק ,והעתק ממנו יימסר למשלם.
ט.(2.99) 101-46 .

בכבוד רב,
בנק__________________________:
סניף_________________________:
חתימה וחותמת הסניף

לאחר מילוי הטופס ניתן לשולחו לכתובת :הרב בלוי  14ק .קרקע ירושלים .או להחתים בבנק ,ולשלוח את האישור לפקס02-9929972 :

מספר חשבון בנק

לכבוד:

סוג חשבון

קוד מסלקה
בנק

MP 054-8517388
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079-916-5000
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