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מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור
רבינו עובדיה יוסף זצוקללה“ה • תפעול
ציונו הקדוש של מרן זיע"א • 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 תורה
וכנסים • גליונות שבועיים בעברית ובאנגלית •
סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם
לתרומות בכ .אשראי  24שעות079-9459051 :
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משלחן הראשון לציון
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שאלות שנשאל מרן הראשון לציון
רבינו יצחק יוסף שליט"א
והתשובות שהשיב

פנינים על הפרשה
ממרן רבינו הגדול זיע"א

קריאת זוהר לאבל תוך שבעה
בס"ד ,יז אדר תשע"ז
/751-2ע"ז

לכבוד
היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה
כש"ת כה"ר שמעון אחדות שליט"א,
שלום רב,
לשאלתו אם מותר לאבל תוך שבעה לגרוס
זוהר.
בספר מעין אומר הביא בשם מרן זצוק"ל
שמותר לגרוס זוהר אם לא מבין ונראה
שאם מבין פעמים את הנאמר יש להמנע
ולא לגרוס זוהר בז' ימי אבלות.
ובאשר לשאלתו אודות בחור שגדל אצל
סבתו וגדלתו כבנה ,ולאחר שיבה טובה
הלכה לבית עולמה ,האם מדין הכרת הטוב
יכול לומר עליה כל י"ב חודש הריני כפרת
משכבה.
הנה בתוספת ר"י הזקן (קדושין לא ):כתב
דהיינו דוקא כשאומר דבר הלכה מפי אביו,
אבל באמו אינו חייב לומר הריני כפרת
משכבה ,אבל הרמ"א כתב בשם רבינו
ירוחם דלאו דוקא דבר שמועה אלא ה"ה
אם אמר מפיו שאר דברים אומר כן וכ"כ
הרמ"א שאין חילוק בין אב לאם ,וכ"פ
בשו"ת שבט הלוי (ח"י סי' קנח) ,וכתב בשו"ת
הרשב"ץ ח"א (סי' קכ"ב) שכ"ש כשמזכיר

שמו של רבו שלימדו חכמה ומביאו
לחיי העוה"ב שי"ל כן.
ובספר ילקוט יוסף הלכות כיבוד או"א
ח"א (פרק סעיף ח) מובא שבן מאומץ אינו
חייב לכבד את הוריו המאמצים כדין
כיבוד או"א אלא ינהג בהם מנהגי כבוד
משום הכרת הטוב ,ואם אביו מאמצו או
אמו מאמצתו נפטרו ,אין הבן המאומץ
יושב עליהם ז' אפי' אם גידלו אותו
מקטנותו ,אך יראה שהוא בצער על
פטירתם ,ואם אפשר לא יגלח כל ז',
וי"א שמותר לו לנהוג עליהם אבלות
ולקבל תנחומין כל ז' ,וגם לדבריהם
חייב בלימוד תורה בשעה שאין מנחמים,
וחייב להניח תפילין גם ביום הראשון,
על כן מעיקר הדין אינו צריך לומר הריני
כפרת משכבה שאפי' באמו יש מחלוקת,
וק"ו בסבתו ,ואף אם אמצה אותו מעיקר
הדין אין חייב בדיני אבלות ,ומ"מ אם
רוצה לומר יכול לומר הריני כפרת
משכבה.
בברכת התורה,
יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

אמרותיו

"יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר איש על
העדה ...ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם
רועה .ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן
נון איש אשר רוח בו" (כז ,טז-יח).
כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה

תעניות ,עמוד תסא):

(חזו"ע ארבע

יש לבאר שהטעם שנאמרה כאן פרשה זו ,ולא
נאמרה סמוך לפטירת משה רבינו בסוף פרשת וזאת
הברכה.
מפני חרדתו של משה בראותו את הכבוד שחלק ה'
לפנחס על קנאתו קנאת ה' ,שנאמר לו" :הנני נותן לו
את בריתי שלום ,והייתה לו ולזרעו אחריו" ,וחשש משה
פן תהיה המשרה על שכמו ,לשמש אחריו כמנהיגם של
ישראל ,ועוד לו 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.
ולכן בקש מאלקי הרוחות לכל בשר ,כפירוש רש"י,
שיעמיד להם פרנס שיוכל ללכת ברוחו של כל איש,
מנהיג שינחה את צאן מרעיתו בשובה ונחת ,ובדרכי
נועם ,איש כפי מהללו ,ולא איש קנאי ,אשר בראותו
איש שנוטה וטועה מדרך השכל ,יעשנו גל של עצמות,
וברוח שפתיו ימית רשע ,ושמא ישוב בתשובה על ידי
מענה רך ובעבותות אהבה ימשכהו.
וזכה משה לכוין לדעתו של הקב"ה ,ולכן השיבו" :קח
לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו" ,ופירשו חז"ל,
שיכול ללכת ברוחו של כל אדם.
(משוש תבל-במדבר ,עמוד רמז).

הלימוד היומי בתורת מרן

חוברת לימוד יומי לנשים ובנות

הלימוד הוא בספר חזון עובדיה שבת ח"ב  להצטרפות079-916-5000 :

ממרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א
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מתאים למזכרות בת-
מצוה ,אירועים ,חלוקה
לזיכוי הרבים וכדו'.

לפרטים*8759 :

כתבי יד ממרן

פסקיו

מתוך גליונות
"קובץ בית יוסף"

מדיני ומנהגי בין המצרים (מתוך חזו"ע ד' תעניות)

שלא להרבות בפלפולים לפני בקיאות בש"ס

ב"ה כב תמוז תש"מ

לכבוד הרב הגאון המפורסם כש"ת רבי שמעון פירסט שליט"א
מחבר ספר שם משמעון .ועוד.
אחרי עתרת החיים והשלום וכט"ס.
הנני מאשר בזה בתודה רבה קבלת ספרו היקר "שם משמעון" על מס' ברכות ,אשר מדי
עיוני בו אחזתיו ולא ארפנו ונהנתי מאמרותיו הנאמרים בבקיאות רבה ובהבנה עמוקה,
בטוב טעם ודעת ,יישר חיליה דמר לאורייתא .גם הקונטרסים "תנו כבוד לתורה" הנלוים
לספרו הנ"ל קבלתי לנכון .והנני להודיעו כי בכל הזדמנות נאותה שיש לי לדבר בפני
תלמידי הישיבות בארצנו הקדושה וגם בחו"ל ,אני מתריע על הנוהג הנפסד שמרבים
בפלפולים של הבל לפני שיהיו בקיאים בש"ס ובראשונים כראוי .ואני מצטט תמיד דברי
המהרש"ל ועוד כהנה וכהנה מרבותינו האחרונים .ורבים לכן תחזקנה ידי כת"ר שמפרסם
הקונטרסים הנ"ל ,שתועלתם רבה לבני הישיבות שלנו ה' עליהם יחיו .ויהי רצון שעוד
יפוצו מעינותיו חוצה ויזכה להגדיל תורה ולהאדירה.
ולחיבת הקודש אעיר בקיצור נמרץ על מה שכתב בספרו שם משמעון (ברכות סב ,).א"ל (בן
עזאי לר' עקיבא) עד כאן העזת פניך ברבך ,תימה שאיך דיבר עם רבו בלשון נוכח ,ולעיל
(כז ):דייקינן בהכי ,ואולי בן עזאי היה תלמיד חבר לר"ע ,אבל לא נראה כן וכו' .ותמהני
שנעלם מכת"ר ש"ס ערוך בבא בתרא (קנח ע"ב) מתני' דא"ל בן עזאי לר"ע ,שבאת לחלק
עלינו את השוין ,א"ר שמלאי הדא אמרה בן עזאי תלמיד חבר דר' עקיבא הוה ,דקאמר
ליה שבאת (ולא שבא רבינו) .וע' בפירוש רשב"ם שם .וכן הובא בירושלמי (פ"ק דר"ה סוף
ה"א) .ע"ש.
ומה שכתב כת"ר באותו עמוד ,טור א ,בדברי השבו"י אם נכון לברוח ולהנצל מגזירת
העברה על דת ,ע' בתוס' פסחים (נג ע"ב) ובמש"כ בשו"ת יביע אומר ח"ו (חיו"ד סי' יג או' ז
והלאה) .ומ"ש שם שמלאכים הביאו את ר' עקיבא לקבורה מבית הספר לטבריה ,היה לו
להזכיר דברי התוס' ב"מ (קיד .):ואכמ"ל יותר.
בברכת התורה ובידידות נאמנה
עובדיה יוסף

ערוץ מרן
הנהגותיו

מגוון רחב של שיעורים מרבנים שונים
בענייני בין המיצרים ,בשלוחה 624

א .פרי שנמצא בשוק זמן מועט,
ואחר ט' באב ספק אם עוד ימצא
בשוק ,מותר לברך עליו שהחיינו,
וטוב להניחו עד השבת.
ב .אשה מעוברת שרואה פרי חדש
ומתאוה לו ,רשאית לברך עליו
שהחיינו ולאוכלו.
ג .יש נוהגים שלא לערוך נישואין כלל
מיום י"ז בתמוז עד ט' באב ,שהם ימי
"בין המצרים" .וכן המנהג במדינות
אשכנז .ומנהג הספרדים בעה"ק
ירושלים ת"ו להתיר הנישואין עד
ראש חודש אב .ומר"ח אב עד ט'
באב אסור לערוך נישואין ,ור"ח עצמו
מכלל האיסור .ומ"מ אם הוא בחור
שעדיין לא קיים פריה ורביה מותר
מעיקר הדין לשאת אשה .אלא
שהמנהג להמנע משום שאין זה סימן
טוב לערוך הנישואין בימי אבל עם
ישראל על חורבן בית המקדש .אבל
לעשות "אירוסין" ,מותר גם אחר ר"ח
אב ,ואפילו בט' באב עצמו ,בין ביום
בין בלילה ,שמא יקדמנו אחר.
ד .אחינו האשכנזים נוהגים להחמיר
שלא לעשות נישואין החל מי"ז

העלון מוקדש לרפואת
ר' ידיד דוד בן טובה טאוס הי"ו

079-916-5000
עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

בהצלת נפשות אסור להמתין ולחכות!

בתקופה בה הייתה לשכתו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה שוכנת בבית המדרש
יחוה דעת ,היה שולח מרן זיע"א את מקורבו רבי אריאל סולי שליט"א להקים כמה
תלמודי תורה לילדים מבתים פושרים ומטה ,כשמרן מתעניין אישית בהתקדמות
המוסדות.
באחד המקרים סיפר ר' אוריאל למרן על קבוצת ילדים שעלו מפרס והוכנסו לאחד
מתלמודי התורה ,אך עקב בעיות תקציב תיאלץ ההנהלה להוציאם ,ואם יוכל מרן

ערוץ מרן
תפריט שלוחות
מקוצר

בתמוז עד אחר ט' 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.
ה .אסור לעשות ריקודים ומחולות
בימי בין המצרים ,שהם מי"ז בתמוז
עד ט' באב ,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.
ו .אע"פ שמותר מעיקר הדין לשמוע
בשאר ימות השנה דרך הרדיו ורשם-
קול שירי קודש המלווים בכלי נגינה,
מ"מ בימי בין המצרים יש להימנע
מלשומעם .ומיהו בשמחת מצוה,
מותר לשמוע שירי קודש המלווים
בכלי נגינה.

לבקש מעוזריו שיכינו מכתב שמרן יחתום עליו ,בכדי לדחות את הוצאת הילדים
מהת"ת עד אשר יסודר הדבר.
להפתעת ר' אוריאל נטל מרן באורח נדיר נייר מכתבים שנזדמן לידו ,המיועד בדרך כלל
לשימוש הלשכה ולא להסכמות או המלצות ,נטל את עטו ,והחל כותב מכתב אישי
למנהל הת"ת.
ידע ר' אוריאל כי הכתיבה קשה על מרן ,ובפרט בזמן המועט שהוא שוהה בלשכה וכל
העם ניצב עליו ורבים ממתינים להיכנס פנימה ,וע"כ ניסה לומר למרן כי די גם במכתב
מודפס כמו בכל המכתבים היוצאים מהלשכה ,אך מרן לא שעה לדבריו והתעקש
לכתוב את המכתב.
(מתוך הספר הנפלא מעדני המלך – חלק ד ,חינוך ילדים).
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 5שלוחות של
שיעורים ממרן על
ימי בין המיצרים
ותשעה באב.

שידור חוזר
מהשיעור
השבועי ופינת
ההלכה

מענה לשאלות
בהלכה 24
שעות ,ע"י רבני
"קו ההלכה
הספרדי"

ידי יום

079-916-5000

למייל9929972@gmail.com :
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