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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 במדבר

תרמו לפעילות
בעמודות

*8759
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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

בעניין ביטוי שם ה' ,ברכת הריח על עלי הרודה

לכבוד הבחורים החשובים ,השוקדים באהלה של תורה ,ספרים ,וגם מילתא בטעמא.
כש"ת ר' יחיאל מסעוד דיין ,ור' מאיר קסטיקה נ"י
לכבוד האברך החשוב ,שוקד באהלה של תורה,
שלום וברכה,
כש"ת הרב משה בטש נר"ו
בענין הביטוי הנכון למנהג הספרדים ובני עדות המזרח,
הוא לומר שם ה' באות קמ"ץ באופן הדומה לביטוי שלום וברכה,
בניקוד פת"ח ,והביטוי הוא דומה מאד ,כמו שכתב בענין המריח עלי רודה ,שנתבאר בספר ילקוט יוסף
רבינו בחיי פרשת וירא .וההבדל בין הקמ'ץ לפת'ח ,ע' דיש לברך על הרודה בורא עשבי בשמים ,וכתב כב'
בספר ילקוט יוסף הלכות תפלה כרך א (עמ' שצה ,סעיף ד) ,דאתם מגדלים רודה בחצר קרוב לחמש שנים ,והוא
שצריך לבטא אות נ' של שם השם בקמ'ץ רחב ,כעין עץ ,ומחזיק מעמד בכל הזמנים ,ויש לו גזע עב כעובי
ניקוד פת'ח ,והדייקנים מבדילים קצת בניהם ,כי הקמ'ץ אצבע ,ע' במשנה פ"א דכלאים משנה ח ,דפיגם הוא
היא תנועה גדולה ,והפת'ח היא תנועה קטנה ,ואף מין ירק ,ופירשו הרמב"ם והרע"ב שם הנקרא בלע"ז
שההבדל בניהם הוא מועט ,המאזינים היטב יכולים רודה ,וכן פרש"י (בערובין לד ):וכיון שלדעתם הפיגם
להבחין בהבדל שבניהם .וחדשים מקרוב באו אשר הוא רודה ,וקראה לו המשנה ירק ,מברכים עליו בורא
חונכו ולמדו בישיבות אחינו האשכנזים ,ומשנים ניקוד עשבי בשמים ,וכ"כ הברכ"י בשיו"ב (אות ג) וע"ש
ניקוד נ' של שם השם לקמ'ץ חטוף ,השוה לנקוד חול'ם הטעם בשם מהר"ש נאוי ,דזה שקראה אותו המשנה
כהברת האשכנזים ,ובאמת שמבואר בדברי הראשונים ירק אע"ג דמתקיים ימים רבים ,משום דלא נטעו ליה
והאחרונים שהמבטא שלנו הוא הנכון ,וע"ש בהערה אלא לירק ,והעץ שלו אינו שוה לכלום .יעו"ש ,וכ"כ
(אות ד) לבאר ולהוכיח באורך את נכונות המבטא החס"ל דעיל הרודה במקום שריחו טוב ,ונהנין ממנו
הספרדי ,וע"ש עוד כמה סעיפים בענין הביטוי הספרדי מברך עשבי בשמים ,אבל במקום שאין נהנין מריחו
במה שיש לדקדק בנוסחאות ובביטוי ,ועל הרבנים אין לברך עליו כלום ,וכ"כ בבא"ח פרשת ואתחנן,
שומרי משמרת הקודש ,להתאזר בעוז ותעצומות להנהיג שהרודה הנמצא אצלהם אין בו ריח טוב ,ולכן אין
את קהילות הספרדים ועדות המזרח כמסורת אבותינו ,מברכין עליו כלל ,וע' בכף החיים (סי' רטז אות טו) .וע'
להתפלל ע"פ הנוסח המקובל מדורי דורות ,והמיוסד באור לציון ,דיש לברך עליו בורא מיני בשמים ,דכיון
שיש מחלוקת מספק יברך מיני בשמים ,שעל כולם
ע"פ דעת האר"י ז"ל ,ושומע לנו ישכון בטח.
אם בירך מיני בשמים יצא .כמ"ש מרן בש"ע (סי' רט).
וכדאי לעיין בספר עין יצחק ח"ג קבלת הוראות מרן (עמ'
של"ח) .ובספר ילקוט יוסף על הלכות פורים ,בדיני פרשת וכ"כ בילקוט יוסף.
בברכת התורה,
זכור ,שם הארכנו בענין הביטוי ,וכן הוא באורך בילקוט
יצחק יוסף
בדיני
יוסף שבת כרך א חלק שלישי ,מהדורת תשע"ב,
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול
קידוש .כדאי לעבור על הדברים מפי סופרים ומפי

הצטרפו לקבלת

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

"בשקל הקודש" (ג ,מז).

ביאר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה:
הנה רבינו חיים בן עטר זיע"א ,האור
החיים הקדוש כתב בחיבורו לבאר את
הכלל שבידינו ש"שקל של תורה כפול
היה" ,ואינו כמו שקל של חולין ,וביאר
שבאה התורה לרמוז בזה ,שמא יאמר
אדם העמל בתורה בליבו" :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 שכר 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 היה
כפול" ,דהיינו שבענייני תורה ומצוות
הקב"ה משלם כפול ,וכל אחד יקבל שכרו
מושלם ,שהרי לא חסרים להקב"ה
אוצרות לשלם מהם את שכרם.

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

(משוש תבל-במדבר ,עמוד י).

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

הדרכה לבחור ישיבה
בלימוד ההלכה
ב"ה ,ירושלים כז טבת תשמ"ב
לכבוד הבחור היקר שוקד באהלה של תורה...
הי"ו.
שלום וברכה וישע רב,
בתשובה למכתבך הריני להשיב :נכון מאד
ללמוד שלחן ערוך עם המשנה ברורה בכדי להבין
היטב דברי השלחן ערוך כראוי .אולם אין לסמוך
למעשה על כל פסקי ההלכה שבמשנה ברורה ,כי
פעמים רבות שהרב בעל המשנה ברורה הולך
אחר פסקי הרמ"א ואחרונים רבים נגד מרן
השלחן ערוך שקבלנו הוראותיו .וידוע מה
שכתבו רבותינו האחרונים הספרדים שאנו
תופסים כדעת השלחן ערוך אפילו נגד מאה
אחרונים ,וכמו שמבואר בשו"ת משפט וצדקה
ביעקב ,ובשו"ת חיים ביד .ובשו"ת רב פעלים
ועוד .ולכן אחר שתלמד דברי השלחן ערוך עם
המשנה ברורה ,צא ולמד בספר כף החיים שרוב
דבריו כהלכה ,אליבא דמרן ,זולת במקומות
מועטים שאין דבריו מחוורים להלכה .וכן ראוי
שתלמד בספר בן איש חי ,כי ממנו תוצאות חיים,
שרוב דבריו אמתיים ונכונים להלכה ולמעשה.
ויש לחזור בעל פה אחר הפסקים ,ולשננם היטב
עד שיהיו שגורים בפיך ,כדי שבשעת מעשה
תוכל לדעת מיד איזה דרך ישכון אור .כי לא
המדרש עיקר אלא המעשה .וגדול תלמוד
שמביא לידי מעשה.
וכשתגדל יותר בשנים ובחכמה תעסוק בשרשי
ובמקורות הדין ,בבית יוסף ,ובגדולי האחרונים,
ורוב שנים יגידו חכמה.
וכל זה מלבד הסדרים בתלמוד הנלמדים
בישיבה ,שאין לגרוע מהם ,כדי שתקנה דרך
העיון הישר על ידי יגיעה בש"ס ובתוספות
ובראשונים.
ואתה צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ובעזה"י
תהיה גדול בישראל.
בברכת התורה
עובדיה יוסף
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

מהלכות חג השבועות

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

א .מצוה להדליק נרות בליל יום טוב ,וצריך
לברך לפני ההדלקה" :ברוך אתה ה' אלהינו
מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו
להדליק נר של יום טוב" .ונכון שלא יברכו
הנשים "שהחיינו" בעת הדלקת הנרות,
אלא יסמכו על ברכת "שהחיינו"
שמברכים בעליהן בקידוש שעל הכוס.
ומכל מקום אין למחות בחזקה בנשים
המברכות "שהחיינו" ,רק שיברכו ברכה זו
אחר שידליקו לפחות נר אחד ,כדי שלא
יהיה הפסק בין ברכת הדלקת הנרות
למצות ההדלקה .וכן יזהרו שלא יענו
"אמן" אחר ברכת "שהחיינו" ששומעות
בקידוש מפי בעליהן ,משום הפסק בתיבת
"אמן" בין ברכת "בורא פרי הגפן" של
הקידוש ,לטעימה מכוס הקידוש ,הואיל
וכבר יצאו ידי חובה של ברכת "שהחיינו"
בעת הדלקת הנרות.
ב .יש מהדרים להדליק נרות של יום טוב
מערב יום טוב ,כשם שצריכים להיזהר
להדליק נרות שבת מבעוד יום .אבל לא
נהגו להקפיד על זה ,אלא המנהג להדליק
נרות יום טוב אחר שתחשך לפני הקידוש
שעל הכוס ,ויש להם על מה שיסמוכו.
ג .חייב אדם לאכול פת בסעודת יום טוב

הנהגותיו

בלילה וביום[ ,ומכל מקום אין להקפיד אם אוכל

הפת עם לפתן או דבש ומיני מתיקה] .ולכן מי
ששכח לומר "יעלה ויבוא" בברכת המזון
ביום טוב ,אם נזכר מיד כשאמר "ברוך
אתה ה'" (לפני שיחתום "בונה ירושלים"),
יסיים "למדני חוקיך" ,שיראה כאומר
פסוק ,ויחזור לומר "יעלה ויבוא" .ואם
נזכר לאחר שסיים "בונה ירושלים" ,יאמר
שם בשם ומלכות נוסח ברכה זו" :ברוך
אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר נתן ימים
טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה ,את
יום חג פלוני הזה את יום טוב מקרא קודש
הזה ,ברוך אתה ה' מקדש ישראל
והזמנים" .ואם נזכר לאחר שהתחיל ברכת
הטוב והמטיב שאמר" :ברוך אתה ה'
אלהינו מלך העולם" ומיד נזכר ,יסיים:
"אשר נתן ימים טובים" וכו' .אבל אם
התחיל לומר" :לעד האל אבינו מלכנו" וכו',
בליל ראשון של פסח ,וליל ראשון של חג
הסוכות ,יפסיק ,ויחזור לראש ברכת
המזון ,הואיל ומצוה מן התורה לאכול כזית
מצה בליל פסח ,וכזית דגן בסוכה בליל
החג .אבל בשאר ימים טובים ,יסיים ברכת
"הטוב והמטיב" ,ולא יחזור כלל ,שספק
ברכות להקל.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

השמש מאירה לכל!
סיפר חתנה דבי נשיאה הרב מרדכי טולידנו שליט"א:
עד לפני ארבעים שנה ,היתה בושה אצל בני הישיבות ללכת ולהתקרב לבעלי התשובה ,ואף
על פי שהכוונה היתה לקרבם ,אנשים היו נרתעים מלקרב את אחינו התועים ...הראשון
שירד מן ההר אל העם היה מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה ,אשר קיבל על עצמו אחריות של
הדור כולו ,והוא זה שהחל לקרב את בעלי התשובה ,הוא שסלל דרך לאחרים כיצד לקרב
את בני ישראל לאביהם שבשמים.
אני זוכר שלפני שנים רבות ,כאשר הגעתי לכהן כדיין בבית הדין בחיפה ,התקשרו אלי סמוך
לבואי וביקשו ממני שאמסור שיחת חיזוק בבית ספר מסוים שם ,אני מצידי התלבטתי
בענין ,ועל כן התקשרתי אל ביתו של מרן זיע"א להתייעץ עמו בזה ,ואמרתי למרן שאותו
בית ספר אינו מחנך על פי התורה והמצוות ,ואני חניך הישיבות הקדושות ,ואיך אדבר
במקום כזה?!...
ומרן זיע"א השיב לי בסכינא חריפתא ,ואמר" :השמש מאירה לכל!" ומיד סגר את זוהי היתה
גישתו של מרן ,הוא אשר נשא את משא העם על כתפיו ,וברוך ה' בזכותו ובזכות פעולותיו
אנו רואים כיום המוני המוני בני תורה ,עדרים עדרים שחוזרים בתשובה  ,כולם נקבצו ובאו
לך.
אשרי הדור שככה לו!
(משוש תבל).

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

