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מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור
רבינו עובדיה יוסף זצוקללה“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  24שעות • שיעורי תורהוכנסים • גליונות שבועיים בעברית ובאנגלית •
סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם
לתרומות בכ .אשראי  24שעות079-9459051 :

*8759

פרשת במדבר  -חג השבועות
הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

שאלות שנשאל מרן הראשון לציון
רבינו יצחק יוסף שליט"א
והתשובות שהשיב

משלחן הראשון לציון

מקום שנהגו להתפלל ערבית במוצ"ש מ' דקות אחר השקיעה,
ורוצים להקדים זאת באופן קבוע

גליון מד).
תשע"זבית יוסף
אדר קובץ
בס"ד( ,טזמתוך
הקודש עד כחצי שעה אחר השקיעה,
מחול -על
/732-2ע"ז וזמני צאת השבת המתפרסמים בלוחות רבים
לכבוד
אין לה יסוד בהלכה ,שאינם לפי שיטת הגאונים,
כו).
גליון
–
יוסף
בית
קובץ
(מתוך
הרב החשוב והנעלה ,מזכה הרבים ,כש"ת
ולא לפי שיטת ר"ת שסובר שזמן צאת הכוכבים
כה"ר עובדיה גרמא נר"ו,
הוא כשבעים ושתים דקות אחר השקיעה בשעות
שלום רב,
זמניות ,ולכתחלה נכון מאד להחמיר לנהוג
בדבר מנהג בתי הכנסיות בעיר תל אביב שיטת ר"ת שהם דעת רוב הראשונים ומרן
להתפלל ערבית במוצש"ק ארבעים דקות הש"ע ,ומצוה לפרסם דבר זה ,וראה בהערה שם
לאחר השקיעה ,והטעם כדי שלא יבוא הציבור באורך בענין הזמנים שבלוחות אם נכונים הם,
לטעות כשמתחילים להתפלל ערבית יהיה ובענין זמן ר"ת.
מותר לעשות מלאכה ,וחלק מן הציבור רוצים
ע"כ בעיקר הדין כחצי שעה אחר השקיעה
להתפלל ערבית במוצ"ש כמה דקות אחר צאת
אפשר לעשות מלאכה ,ובזמן הזה יש תוספת
הכוכבים לפי הלוח של מוסדות אור החיים,
שבת ,ובפרט שאם רק מתפללים כחצי שעה
ואתם הערתם ע"ז שאין זה מן הנכון להקדים,
אחר השקיעה במה שעונים ברכו לא מוציאים
שכבר המנהג קדום להתפלל ארבעים דקות
את השבת בזה ,ורק אם עושים מלאכה בזה
אחר השקיעה ,ואם יזלזלו בזה יש חשש
מוציאים את השבת ,שהרי בגמ' ברכות מובא
לכבוד השבת ,ועוד בזה שמקדימים לומר
שאפשר אפי' להתפלל ערבית של מוצ"ש מבעוד
ברכו הרי כבר מוציאים את השבת ומפסידים
יום ,ובודאי לא מוציאים את השבת בזה.
תוספת שבת.
בברכת התורה,
הנה בספר ילקוט יוסף שבת כרך א חלק רביעי
יצחק יוסף
(מהדורת תשע"ג סי' רצג סעיף ב) מובא המנהג לגבי
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
זמן צאת השבת בכל ערי הארץ הוא לאחר
ונשיא בית הדין הרבני הגדול
כעשרים דקות אחר השקיעה ,וטוב להוסיף

הלימוד היומי בתורת מרן
הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"א  להצטרפות079-916-5000 :
ראשון

שני

קריאה לאור
הנר /טלטול
וכיבוי הנר

טלטול וכיבוי
הנר /בין
השמשות
וקבלת שבת

יג .א-ג

ד-ו .א
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רביעי
שלישי

חמישי

שישי

שבת

בין השמשות
וקבלת שבת/
שנים מקרא
ואחד תרגום

ב-ה

ו-ט

לקבלת הלימוד מידי יום למייל:

י-יב .א

ב-ה

9929972@gmail.com

ו-ט

מצטרפים למנויים,
מחזקים את
המורשת!
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אמרותיו
פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א
"בשקל הקודש" (כו ,לז).

ביאר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
המלך ח"ב ,עמוד :)106
הנה רבינו חיים בן עטר זיע"א ,האור החיים
הקדוש ,כתב בחיבורו לבאר את הכלל
שבידינו ש"שקל התורה כפול היה" ,ואינו כמו
שקל של חולין ,וביאר שבאה התורה לרמוז
בזה ,שמא יאמר אדם העמל בתורה בלבו:
"הן אני לומד תורה ,אך יתכן שהקב"ה יתן לי
רק חצי משכרי ,ואת החצי השני יתן לאותם
התומכים בי ומחזיקים אותי ,ואם כן הרי אני
מפסיד משכרי!".
הרי מחשבה זו היא מחשבת טעות והבל!
הקב"ה ישלם את שכרם במלואו ,שנאמר
"אני ה'"  -נאמן לשלם שכר.
ובודאי שהקב"ה ישלם שכר מלא לאותו
יהודי שעמל בתורה ,וכן ישלם הקב"ה לאותם
התומכים והמסייעים את שכרם המלא ,ולא
יצטרכו להתחלק בשכר.
וזהו שאמרו חז"ל ש"שקל הקודש כפול
היה" ,דהיינו שבענייני תורה ומצוות הקב"ה
משלם כפול ,וכל אחד יקבל שכרו מושלם,
שהרי לא חסרים להקב"ה אוצרות לשלם
מהם את שכרם.

(מעדני

(משוש תבל-במדבר).

 3שלוחות של שיעורים ממרן
רבינו עובדיה יוסף זלה"ה ,על
חג השבועות בערוץ מרן:

079-916-5000
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כתבי יד ממרן

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

בקשה ודרישה מההסתדרות למנוע חילולי שבת

ב"ה ,ירושלים ד אייר תשל"ט

לכבוד מר ירוחם משל  -המזכיר הכללי של ההסתדרות בישראל
שלום וברכה.
בהמשך לשיחתי הטלפונית עם כבודו ביום שישי שעבר ,א' דר"ח אייר תשל"ט,
בענין חילולי שבת בפרהסיא ,שנעשים על ידי פקידי ההסתדרות ,על ידי הסעת
עולים חדשים באוטובוסים לשם טיול ,בעצם יום השבת ,צר לי מאד לשמוע כי
פנייתי לכבודו לא הועילה ,וגם בשבת שעברה המשיכו בארגון הסעת העולים
באוטובוסים ,וחיללו את השבת בפרהסיא ,ולפי השמועה עוד ידם נטויה
לעשות כן בשבתות שלאחר מכן .וגם בחג השבועות .אני מבקש ומפציר מאד
בכבודו שיואיל לתת פקודה נמרצת להפסיק את חילולי השבת בפרהסיא ע"י
פקידי ההסתדרות .ואודה לכבודו מאד אם יודיעני על ביטול התכניות להבא,
ומה' ישא ברכה.
בכבוד רב ובתודה רבה מראש
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

ערוץ מרן

שיעורי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
ומרן רבינו יצחק יוסף שליט"א
ברצף 24 ,שעות ביממה!
079-916-5000
www.moreshet-maran.com

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

"חיילי ישראל ששומרים תורה ומצוות יכולים
לחולל פלאות"

במעמד מרן זיע"א נערכה עצרת התעוררות בעשרת ימי תשובה שנת תשס"ח,
למאות חיילים ומפקדים .היה זה מחזה מרגש ומיוחד מאד .שעה לפני תחילת
הכינוס כבר היה בית הכנסת מלא מפה לפה ,מאות חיילים גדשו את המקום,
נדחקים פנימה לזכות לחזות את פני קודשו של מרן זיע"א ולשמוע מדברותיו.
עם כניסתו של מרן לאולם ,כל החיילים ומפקדיהם נעמדו לכבודו ,כשבפיהם מתנגן
השיר "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור".
מרן נשא בפניהם דברי חיזוק והתעוררות ,והאריך לדבר על מעלת התשובה ובפרט
בימים אלו ,כשלקראת סוף דבריו פנה מרן לחיילים והתייחס לדברים שאמר אשר
סולפו בתקשורת בעניין חיילי צה"ל ,ואמר להם:
"תדעו לכם שאני מאד אוהב אתכם .אני מאד מחבב אתכם .בכל פעם שאנו
פותחים את ההיכל אני עושה "מי שברך" לחיילי הצבא… אבל אני רוצה שתדעו
שכאשר חיילי הצבא של עם ישראל שומרים את מצוות התורה הקדושה ,הרי שהם
יכולים לחולל ניסים ונפלאות ,כמו הניצחון של משה רבינו כנגד חמשת מלכי מדין,
אשר לכל אחד ואחד מאותם המלכים היה צבא אדיר ,ומשה רבינו יצא כנגדם עם
שנים עשר אלף לוחמים ,והקב"ה עשה להם ניסים ונפלאות ,והם הכניעו וכבשו את
כל אותם צבאות אדירים ,ואף חייל מחיילי ישראל לא נפגע ,זה טבעי? זה הרי נס
עצום ,הלכו שנים עשר אלף וחזרו בדיוק שנים עשר אלף ,איך יתכן? הקב"ה הגן
עליהם!
אבל בשביל זה צריך להיות נקי מן החטא ,שהרי אמרו חכמים שהירא מעבירות
שבידו ,ילך וישוב אל ביתו ממערכות המלחמה.
לכן חיילים יקרים ואהובים ,אנחנו חייבים להתעורר בתשובה ולקבל עלינו עול
מלכות שמים ,ובזכות זה הקב"ה יסייע בידכם להתגבר על כל אויבי ישראל ,חרבם
תבוא בלבם וקשתותם תשברנה.
אני אוהב אתכם ,ותמיד אני עושה לכם "מי שברך" ,שתזכו לשוב בתשובה שלימה,
והקב"ה יעזור שתשובו לבתיכם בריאים ושלימים ,אמן כן יהי רצון".
(משוש תבל).

מהלכות ליל חג השבועות (מתוך חזו"ע יום טוב)

א .פשט המנהג בכל תפוצות ישראל לקרות קריאת שמע ,בפרט לאלה
להיות נעורים בליל חג השבועות שהתפללו ערבית מבעוד יום.
ולעסוק בתורה ,עד עלות השחר,
ד .אם יש תלמיד חכם בין החבורה
והסבירו האחרונים ,שהטעם למנהג
מה טוב ומה נעים שיבאר לקהל דברי
זה בליל חג השבועות ,לפי שבשעת
הגמרא והמדרש ותרי"ג מצות ,דבר
קבלת התורה היו ישראל נרדמים כל
דבור על אופניו ,בדברי אגדה
הלילה ,והוצרך הקדוש ברוך הוא
המושכים את הלב ,כדי שלא יבואו
להעירם משנתם על ידי קולות
להתנמנם ,וזכות הרבים תלוי בו.
וברקים שהיו לפני מעמד הר סיני.
ולכן צריכים לתקן הדבר על ידי ה .העוסקים בתורה בלילה ,ומגישים
שנעמוד על המשמר בלילה הזה להם מדי פעם בפעם במשך הלילה
ולעסוק בתורה.
תה או קפה ,אפילו שהו בינתים יותר
ב .נכון ללמוד עם הצבור "התיקון" משעה ומחצה ,שיש בזה יותר מכדי
שנדפס בספר "קריאי מועד"  -תיקון שיעור עיכול המזון ,אינם צריכים
ליל שבועות ,שנתקן ונסדר על פי לחזור ולברך על כל כוס וכוס ,אלא די
הזוהר והמקובלים .ומ"מ מי שחשקה בברכה אחת ,והיא פוטרת את הכל.
נפשו לעסוק בש"ס ובפוסקים אין וטוב שיכוין דעתו לפטור בברכתו
למחות בידו כי יש לו על מה לסמוך .הראשונה כל מה שיביאו לפניו לאחר
והעיקר להמנע משיחת חולין ודברים מכן .ואם יצא לחוץ מפתח בית
בטלים ,ולא יאבד זמן יקר זה בשיחה הכנסת או בית המדרש ,אפילו הניח
בטלה .ויושב בטל כישן דמי .ועל פי מקצת חברים ,ואחר כך חזר ,צריך
הקבלה אין לקרות משנה בלילה זו.
לחזור ולברך ,ששינוי מקום נחשב
ג .ולפני נקודת חצות הלילה יש להיסח הדעת.

ערוץ מרן
לאחר עמל רב הושלם בסיעתא דשמיא סדר שיעוריו
של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה על סדר השלחן ערוך
חלק אורח חיים ,המחולקים לפי נושאים בסדר מופתי.

מרן אחד:
 163שלוחות
 552שיעורים
ידי יום

למייל9929972@gmail.com :

לקבלת הלימוד מידי יום למייל:

9929972@gmail.com

להאזנה בכל מקום ובכל זמן:

079-916-5000
שלוחה 2
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