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מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"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 • גליון שבועי בעברית ובאנגלית

לתרומות חייגו:

יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

פרשת בהר

תרמו לפעילות
בעמודות

*8759
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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

חדר יחוד ,אע"פ שנמצא בו הצלם וכדו' יש לכלה לכסות לאחמ"כ את ראשה.
ושהמנהג לתת יד ביד הוא מנהג מכוער ,ואין לעשותו

לכבוד החתן החשוב ,היקר והנעלה כש"ת ר'  ...נ"י

שלום וברכה וברכת מזל טוב ,ושתזכו להקים בית
נאמן בישראל על אדני התורה והיראה ,בבני חיי
ומזוני ,באהבה אחוה שלום ורעות.
במה ששאלת אודות מה שנא' בספר עין יצחק ח"ג
(עמ' שמ"ז) ,שאם יכנסו לחדר יחוד תצטרך הכלה
לכסות ראשה ,דאף אם נמצא עמם בחדר היחוד הצלם
וילדים ,הרי אין צריך יחוד גמור ,ודי במה שמכניסה
לתוך ביתו ומקום המיוחד להם ,דבזה היא אשתו לכל
דבר ,וכלשונו של הרמב"ם וכו' ,ושאלתם ,הרי המושג
יחוד היינו שמתייחדים בני הזוג לבד ,ואם נמצא
הצלם הרי אין זה יחוד ,הנה ע' בשו"ת יביע אומר
ח"ה (חלק אבן העזר סי' ח) בכל התשובה בענין זה ,ושם
(באות ד) הביא לגבי חופת נדה ,איך מועיל לשיטת
הרמב"ם דס"ל דחופת נדה היא עדיין כארוסה ,למה
אם עבר ונשא אינו חוזר ומברך ,ואיך יקנה אותה
להתירה לכשתטהר ,והרי כיון שאסור להתייחד עמה
לא יתכן שיקנה אותה ביחוד של איסור ,וכעין מה
שהקשה הב"ש (סי' ס סק"ב) לשיטת הרמב"ם דחופה
היינו יחוד ,א"כ מאי קמבע"ל בש"ס נכנסה לחופה
ופרסה נדה מהו ,והרי אסור להתייחד עמה ,וא"כ איך
אפשר שיקנה אותה בייחוד של איסור ,אולם זה אינו
לפי מ"ש פני יהושע (חאהע"ז סי' ג) שאף למרן הש"ע
שפוסק כדעת הרמב"ם דחופה היינו יחוד ,סגי אף

הצטרפו לקבלת

"הלימוד היומי בתורת מרן"
מידי יום לתיבת המייל שלכם!
שלחו מייל לכתובת:
9929972@gmail.com

בייחוד שהוא במקום צנוע ,ואע"פ שאינו ראוי
לביאה ,ורק באלמנה שאין לה דין חופה ,צריך
יחוד גמור הראוי לביאה ,וכ"כ מהר"י עייאש בס'
לחם יהודה ,וישב בזה כמה קושיות הר"ן על
הרמב"ם ע"ש .וכן בספר המקנה שהעיר על מ"ש
מרן כשר הדבר שלא תנשא נדה עד שתטהר ,והרי
להרמב"ם והש"ע חופה היינו יחוד ,וכיון שאסור
לחתן להתייחד כשהיא נדה ממילא א"א לעשות
חופה ,וכתב שמכאן ראיה למ"ש הב"ח (סי' נה)
שאפי' יש שאדם כיון שהמקום מיוחד להם
לבדם חשיב ייחוד ונקרא חופה ,וע"ש עוד.
ולכן אף הפתרונות שמציעים לתת מפתח חדר
היחוד לאדם חיצוני או לא לנעול את הדלת ,אין
זה פתרון ,ועדיין זה נחשב חדר ייחוד ,שהוא
מקום צנוע קצת ודי בזה.
ואם רוצה מאד הכלה ,וכן החתן הלומד בישיבה
אשכנזית ,והדבר יראה מוזר ומתבייש בזה שלא
עושה חדר יחוד ,יכול לצאת לעלות לגג או לחצר
האולם וכיוצא ,ושם יעשו תמונות וכו' .וגם בענין
ללכת בפני קבל עם ועדה ובפרט בפני בחורים
רווקים בנתינת יד ביד ,ע"פ מנהג רבותינו
הספרדים מנהג זה מכוער ,ואין לעשותו.
בברכת התורה,
יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

"ויראת מאלקיך ,וחי אחיך עמך"
(כה ,לו).
הסביר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה

(הובא

בספר ביכורי ראובן ח"ב ,עמוד :)501

ישנם אנשים שמתיימרים להיות יראי
שמים ,והם מהדרים במצוות כפי עושרם,
ומפרישים מכספם כסף רב לקיום המצוות,
קונים חנוכייה מפוארת מכסף טהור באלפי
שקלים ,פמוטים לשבת מכסף טהור ,כל
שנה מחליפים הם טלית גדול וקונים לעצמם
טלית חדשה ,לסעודות שבת וחג הם קונים
כל מיני מטעמים יקרים ,בשר ודגים ויינות
משובחים ועוד כהנה וכהנה ,ומקיימים
בעצמם את דברי הפסוק" :ויראת מאלקיך".
אלא שבמה דברים אמורים? אנשים אלה
מקפידים רק במצוות ובמעשים טובים שהם
בעצמם נהנים מהם ,במצוות אלו הם מוכנים
לפזר ממון רב בהרחבה יתירה ,אולם בשעה
שעומד עני על פתח ביתם ומבקש מהם
צדקה ,שם הם אדישים ונותנים מעט מן
המעט ,ודי להם בנתינת שקלים בודדים
לצדקה.
ועל כן הכתוב בא ומזהיר אותם" :ויראת
מאלקיך" ,אך גם תשתדל שבאותה מידה
תקיים גם" :וחי אחיך עמך!" ,ובזה יזכו
לברכת טוב ,כי כל מעשיהם לכבוד ה'
יתברך.
(משוש תבל-ויקרא ,עמוד ערא-ערב).

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

לצפייהmoreshet-maran.com :
להאזנה בערוץ מרן079-916-5000 :

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

מכתב חיזוק לראש הממשלה
על המאמצים להפסקת טיסות
"אל על" בשבתות וימים טובים
ב"ה ,ירושלים

לכבוד
אוהב התורה ולומדיה עמו עוז
ותושיה
מר מנחם בגין הי"ו
ראש ממשלת ישראל
ירושלים.
השלום והברכה וישע רב,
שמח לבי ויגל כבודי בשמעי על
מאמציו להפסקת טיסות "אל על"
בשבתות וימים טובים .תחזקנה
ידיו ,ויישר כוחו וחילו על אומץ לבו
ועוז רוחו להגן על קדשי ישראל.
שמו יהיה חרות בהיסטוריה של
עמנו כגבור העומד בפרץ המגן על
קדושת השבת ,והמכבד את
מסורת ישראל סבא להלכה
ולמעשה.
השי"ת יהיה עזרו ומגנו ,וישלח לו
ממרום קדשו בריאות איתנה
ונהורא מעליא ,לאורך ימים ושנות
חיים ,ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח,
אמן.
ידידו עוז בכל הדרת הכבוד והיקר,
ובברכת התורה
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

מהלכות ספירת העומר

(מתוך ספרו של מרן חזון עובדיה –יום טוב).

א .מי שנסתפק אם ספר העומר בלילה
הקודם( ,וביום הקודם לא נזכר מספירת העומר
כלל) ,סופר בברכה מטעם ספק ספיקא,
שמא באמת ספר העומר בלילה הקודמת,
ואם תמצא לומר שלא ספר ,שמא הלכה
כדעת ר"י בעל התוספות ,שכל לילה ולילה
מצוה בפני עצמה היא .ונוסף על זה שיש
לנו דעת הרי"ף והרמב"ם והראבי"ה
דסבירא להו שעיקר מצות ספירת העומר
גם בזמן הזה מדאורייתא ,וספיקא
דאורייתא לחומרא.
ב .הוא הדין אם הוא מסופק אם ספר
בלילה הקודם את המספר הנכון או לא (ולא
ספר ביום את המספר הנכון) ,יוכל לספור מכאן
ואילך בברכה.
ג .אם היה עומד בבין השמשות ונזכר שלא
ספר אמש ספירת העומר ,וגם במשך כל
היום לא נזכר מזה ,יספור מיד הספירה של
אמש בלי ברכה ,ואחר צאת הכוכבים
יספור העומר בברכה .ונכון שבאופן כזה
יזהר שלא יספור העומר בכל יתר הלילות
אלא לאחר צאת הכוכבים ,שלא יהיה
כתרתי דסתרי .וכל זה דוקא באופן שנזכר
בבין השמשות שלנו ,שהוא שלש עשרה
וחצי דקות זמניות אחר השקיעה ,אבל אם

הנהגותיו

נזכר לאחר מכן ,אף על פי שהוא נוהג
להחמיר במוצאי שבת כדעת רבינו תם,
אין לצרף בזה סברת ר"ת וסיעתו להרשות
לו לספור מכאן ואילך "בברכה" .אלא
מכאן ואילך יספור בלא ברכה .שספק
ברכות להקל.
ד .אם שכח בליל ששי לספור העומר
ולמחרת התפלל ערבית וקיבל שבת
מבעוד יום ,ונזכר ,יספור העומר בעת
ההיא בלי ברכה ,ואחר כך ימנה בליל שבת
בברכה ,וכן שאר הלילות ימנה בברכה.
ה .ספירת העומר צריכה להיות בדיבור
בפיו ובשפתיו ,אבל בהרהור לא יצא,
שהרהור לאו כדיבור דמי .ואם הרהר
בלבד ,יכול לברך אח"כ ,ולספור בביטוי
שפתים .ולכתחלה צריך להשמיע לאזנו,
ואם לא השמיע לאזנו יצא.
ו .הכותב במכתב בלילה ,היום כך וכך
לעומר ,ושכח לספור בפיו ,סופר בשאר
הלילות בברכה.
ז .אונן שמתו מוטל לפניו שפטור מכל
המצות שבתורה ,ולכן לא ספר ספירת
העומר בלילה ,יספור ביום בלי ברכה
לאחר קבורת המת .ואז יוכל לספור מכאן
ולהבא בברכה.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

שני בריתות באולם אחד
כתב הגאון הגדול רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א ,בספרו החשוב "שלהבת יוסף חי" (עמוד קלז):

סיפר לי ר' חיים ברזילי הי"ו ,מעשה שהיה בדידו ,ממנו רואים עוד את זהירותו המופלאה של
מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה בענייני בין אדם לחבירו :לפני עשרים וארבע שנים הזמין ר' חיים
את מרן לסנדקאות ,מרן נענה להזמנה ,אך ביקש ממנו שיואיל בטובו לחוס על זמנו היקר ולקיים
את הברית בסמיכות לביתו ככל האפשר .מרן קבע את השעה המיועדת וביקש לדייק בזמנים.
באותו יום היה צריך מרן זיע"א להיות סנדק גם בעוד מקום אחר ,קודם לברית של ר' חיים .מרן
הגיע לברית הראשונה ונוכח לראות שהמוהל טרם הגיע .משראה שמתעכבים עוד ועוד ,התנצל
בפני המשפחה ,ואמר" :אני מצטער ,צריך אני לצאת לעוד ברית ומשם לפנות ללימודי ,אני
מוותר על הסנדקאות ,שיהיה לכם במזל טוב!" ,ויצא משם לברית לבנו של ר' חיים.
בינתיים ,המוהל שאיחר להופיע בברית הראשונה ,הגיע ,ותהום כל העיר ,הוריו של הרך הנולד
לא הסכימו לוותר על סנדקאותו של מרן ,הם ביררו לאיזה אולם נסע ,ומיד יצאו לשם כולם עם
התינוק והמוהל.
איזה סנדק לא היה שמח ונהנה ממחזה מרהיב עין כזה? איזה כבוד והערצה לתורתנו הקדושה
כנאה וכיאה! אבל מרן ממש לא נהנה מהרעיון! חוורו פניו! ולמה?! מרן לא הסכים לקיים את
הברית עד שיקבל את הסכמתו ואישורו של ר' חיים בעל הסעודה .מרן קרא לו לצד וביקש
לשאול ממנו אם הוא מסכים למעשה זה ,מרן צפה את מה שעתיד להתרחש לאחר מכן כאשר
אחרי הברית יתיישבו בסעודתו הקרואים של בעל הברית הראשונה ,וחלילה ע"י זה יגרם נזק או
צער לבעלי הסעודה .רק לאחר שראה שבעל הסעודה מסכים לזה בלב שלם ,נעתר לבקשתם,
ונתן את אישורו לקיים את שני הבריתות.

פינת ההלכה
של מרן הראש"ל שליט"א
מידי יום שישי בשעה 15.40

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":
שלוחה 77
[שידור חוזר בשלוחה ]32

ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!
איגרת לבן תורה
החדש

ילקוט יוסף
יום טוב
וחול המועד

קובץ בית יוסף
תשע"ט

לרכישת כמויות ובודדים חייגו052-7116511 :
או באתר מורשת מרןmoreshet-moreshet.com/shop :

יו"ל ע"י להבין ולהשכיל – ארגון להפצת תורה (ע"ר) .רחוב הרב בלוי  14ק .קרקע ירושלים .לכל ענייני העלון *8759 :דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי 208346 :סניף  .569לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ 079-916-5000 :שלוחה 82

