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 הצטרפו לקבלת 
 "הלימוד היומי בתורת מרן" 
 מידי יום לתיבת המייל שלכם!

 בסייעתא דשמיא

 פרשת אמור

 

 "ז שבט תשע"הכ

לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה של תורה כש"ת  
 נ"י ירון דלבריאןהר' 

 שלום וברכה,

 למענה לשאלותיך הנני להשיב בקצרה:

ר ילקוט יוסף שבת כרך ג בדבר מה שנתבאר בספ א.
דמי שהניח בשבת עיסה בתוך תבנית בתנור  )עמ' קכז( 

אפיה, מותר שהוא בעצמו יוציא את התבנית, כדי שלא  
יבוא לידי חיוב אפייה בשבת, וגם לאחר מותר, ובלבד  
שיוציאנה ברגלו, ויש מי שאומר שכדי להינצל מאיסור 
מוקצה יכוין ליתן את העיסה בעת הוצאתה לכלבים  

כ"כ בספר  וקצה,המצויים, כדי להנצל מאיסור מ
אבל מסתימות לשון הש"ס   )אות כט(,תוספת שבת 

והפוסקים לא משמע הכי, ומטעם זה כתבנו בהלכה  
בלשון ויש מי שאומר וכו'. אך אין להסתמך ע"ז, ובכל  

 מקרה יש לדון לגופו.

 ובענין מה ששאלת לגבי מעשה שבת, הנה בספר ב.
נתבאר, שתפילין )עמ' כד( ילקוט יוסף הלכות תפילין 

נכתבו ע"י מחלל שבת בפרהסיא הרי הן פסולים אם  ש
כתבם במזיד, והטעם כמבואר שם בהערה משום  
דכתיב וקשרתם וכתבתם, כל שאינו בקשירה, או אינו  

  )סק"ו(מאמין בה, אינו בכתיבה, וכתב במשנה ברורה 
דה"ה במומר לחלל שבת בפרהסיא וע"כ הם פסולים,  

ון, דבספר  ותפילין שנכתבו בשבת בשוגג, ע"ז יש די
משה ידבר כתב שהם פסולין גם בשוגג, ואפי' אם  
הניחם אינו יוצא י"ח, משום דהוי מצוה הבאה בעבירה.  
ובשו"ת יהודה יעלה סייע דבריו מהמהרי"ט אלגאזי,  
אלא שכתב להשיב ע"ז שבדבר שנעשה בו עבירה, אך 

לא נעשה בדבר גוף האיסור, י"ל דאינו אסור משום  
אינו אסור אלא לדידיה ולא  מצוה הבאה בעבירה, ו

לאחריני וכו', ושם כתבנו שיש לדון בזה מצד  
מצוות לאו ליהנות ניתנו, וראה בילקוט יוסף שבת  
ג מה שכתבנו בענין זה, ובאמת הכוונה כמו  

דאם אירע קצר חשמלי  ז(,)בעמ' משכתבנו שם 
בבהכ"נ, וישראל עבר ותיקן באיסור את החשמל  

לקרוא בס"ת לאור החשמל שאף   די"א דמותר
במצוות דרבנן אנו אומרים כלל זה דמצוות לאו  
ליהנות ניתנו, והעיקר לדינא דיש לסמוך על סברת 

דאם עברו וחתכו ותיקנו י( )בעמ' קהמקילים, וע"ש 
את השופר בעצם יום ר"ה אפי' עשה איסור  
דאורייתא, י"א שמותר לתקוע בשופר זה בר"ה, 

הנות ניתנו, והם הדברים  מטעם דמצוות לאו לי
 שכתבנו בהלכות תפילין.

ובדבר מה ששאל על מה שנתבאר שם,   ג.
באוטובוס ציבורי המגיע בצאת השבת לתחנה כדי  
לאסוף נוסעים, ואין באפשרותו להגיע לתחנה 
אא"כ יצא מביתו בשבת, שי"א שמותר לנסוע  
באוטובוס זה, והטעם מפני שמה שנהנה עכשיו  

שר למה שיצא בשבת, שאותה  במוצ"ש, אין לזה ק
נסיעה חלפה לה, ועכשיו בפועל נהנה מנסיעה של 
מוצ"ש, משא"כ בנטיעת עץ שניטע בשבת שאסרו  
פירותיו, מפני שעכשיו גם נהנה מאותה נטיעה ולכן  

 אסרו פרותיו.
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול
 

מי שהכניס בצק לתנור בשבת לעניין להוציאו שלא יבא לידי אפייה, וכן בעניין 
 מעשה שבת, ובדין לעלות על אוטובוס המגיע במוצ"ש וברור שיצא בשבת  

 271 | גיליון מס' תשע"ט ו אייר

 
 משלחן הראשון לציון

כב,  ) "ולא תחללו את שם קודשי"
  (.לב

ענף עץ  ) כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
 (:אבות, פרק ה משנה ט, עמוד שנא

חיה רעה באה  )ה, ט(: שנינו במסכת אבות 
לעולם על שבועת שוא ועל חילול ה',  

למדו כן מגזירה שוה,   )שבת לג.(ובגמרא 
"ולא   )ויקרא יט, יב(:שנאמר בשבועת שקר 

לת את שם  תשבעו בשמי לשקר וחיל
, ובחילול ה' כתוב: "ולא תחללו את  "אלקיך
חילול"   -קדשי", ולומדים "חילול שם 

 משבועת שקר.

והוסיפו עוד בגמרא שגם בעוון חילול  
שבת, מתרבה חיה רעה ובני אדם מתמעטים  
והדרכים נעשים שוממות, ולמדו כן מהפסוק  

, ולומדים  ""מחליליה מות יומת)שמות לא, יד(: 
גזירה שוה "חילול חילול" משבועת שקר,  

"והשלחתי בכם את  )ויקרא כו, כב(:  שנאמר בה
 חיית השדה".

ובהיות שהמחלל את ה' הרי הוא מתנכר  
לה' יתברך, וכך גם המחלל שבת, הרי הוא  
כופר במעשה בראשית, לכן חיה רעה  

  םינה מכירה במעלת האדמשתלחת וא
שהוא מעליה, ואלו שאין מכירים את בוראם,  

שים בידי חיית השדה שלא יכירו  נהרי הם נע
ולא ישאו פנים למחללי שם שמים ולמחללי  

 שבת.

 ו(.צויקרא, עמוד ק-)משוש תבל

 

 

 אמרותיו

 מפעילות הארגון:
 זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 

 האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית “ירחון תורני  • "מרן בתורת היומי הלימוד"

לישיבות ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם “גמ  • “יוסף
 •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -"ערוץ מרן"   • וכוללים

 ובאנגלית בעברית שבועין גליו •שיעורי תורה וכנסים 
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 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 לתרומות חייגו: 

תרמו לפעילות 
 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת בעמודות

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

הזהרה לתושבי עה"ק צפת מפני  
 כת המדיטציה

 ב"ה, ירושלים טו כסלו תשל"ט
 לקהל הקדוש תושבי עיר הקודש צפת ת"ו

 והאזור, ה' עליהם יחיו.
 שלומכם ישגא לעד.

 לידיעתי כי בעיר הקודש צפת נאספוהובא 
ובאו חברים רבים של כת המדיטציה לשם 

 הפצת רעיונותיהם.
באתי באיגרת אליכם יקירי לבל ובזאת 

תלכו שולל אחרי מחזות שווא ומדוחים, 
ואל תפנו אל מקסמי הבל אשר שואבים 
ממקורות נכר ומקורותיהם ממעיינות 

 אכזב.
והשמרו לנפשותיכם ולנפשות בניכם הזהרו 

ררו אחרי הבל ורעות רוח אשר ואל תג
באיצטלא של שלוות הנפש יפטמוכם 
בפעולות ובתרגילים אשר שואבים 
השראתם מפולחן אווילי זר ומוזר, שיש 

 בהם שמץ של עבודת אלילים.
ורעי, אתם אשר זכיתם להתגורר אחי 

בצפת עיר הקודש אשר בה חיו קדושי עליון 
ו אשר מתורתם אנו חיים ומימיהם אנ

שותים עד היום הזה, לכו נא והתבשמו 
מהאוירה של תורה, ובה תמצאו את שלוות 
הנפש הנכונה והנאותה. זכרו מחצבתם 
מחצבת קודש, ואל תפנו אל האלילים, ואל 

 בורות נשברים אשר לא יכילו המים.
רגליכם מפח יוקשים, כמ"ש: "בני אל  הדירו

 .תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם"
 ותחול ברכת ה' עליכם.

 כ"ד מוקירכם הדורש שלומכם וטובתכם
 בלב ונפש חפצה
 עובדיה יוסף

 

 (.יום טוב–של מרן חזון עובדיה  )מתוך ספרומהלכות ספירת העומר 
 

 פסקיו

 דאגה לכל אחד ואחד
לפני למעלה משלשה עשורים, השתתף מרן פוסק הדור זצוקללה"ה בשמחת 

של אחד ממקורביו, אשר היה מבאי ביתו. בין ההמון שנאסף אז  בר המצוה
באולם בית כנסת הגדול בבני ברק, היו נוכחים גם רבנים ותלמידי חכמים, אשר 

 , ויהי לפלא.הנער החתןהבחינו כי מרן לוחש דבר מה באזנו של 
כעבור שלשים שנה, התברר הדבר על ידי בעל המעשה עצמו שנהפך לתלמיד 

ומעלה, שסיפר כי כיון ששמחת בר המצוה שלו נערכה בימי חכם משכמו 
ספירת העומר, על כן לחש לו מרן זיע"א כי מעתה ואילך לא יברך בעת שסופר 

 את העומר. אלא יספור בלא ברכה.
נער הבר מצוה הקשה לתומו ושאל את מרן: והלא עד עתה הקפדתי שלא 

 לקי מכאן ואילך?להחסיר אף לא יום אחד מספירת העומר, ומדוע יגרע ח
השיב לו מרן זצוק"ל והסביר כי כיון שעד היום קיים ספירת העומר רק מדרבנן 
מדין חינוך, ואילו מהיום שנתחייב במצות, הרי שחובה עליו הדבר מדין תורה, 
ולדעת ההלכות גדולות צריך שיהיו ימי הספירה "תמימות", ומכיון שכן, מכאן 

 ברכה.יספור בלא ואילך 
שבאותו מעמד נשא מרן מדברותיו לכבוד חתן הבר מצוה, ואף נשא יש לציין 

 ה.יברכתו וברך אותו כי יזכה להיות גדול בתורה ויראת שמים, וכן האת 
 )משוש תבל(. 

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן ידכתבי 

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
 

המתפלל ערבית עם הצבור מבעוד יום  . א
בימי הספירה, סמוך לחשכה, וסיימו  
התפלה בבין השמשות, וברצונם לספור  
מיד ספירת העומר בבין השמשות טרם  
ילכו לביתם, והיחיד הזה נוהג בכל לילה  
לספור העומר אחר צאת הכוכבים, כמנהג  
המדקדקים במצות, אך מאידך הוא חושש  

ויפסיד לגמרי את  פן ישכח לספור בביתו, 
מצות ספירת העומר בשאר הלילות, טוב  
שיספור עם הצבור בלי ברכה, ויחשוב  

אם אשכח לספור בלילה  "ויתנה בדעתו: 
בביתי, הריני סומך על ספירה זו לצאת בה  
ידי חובתי, ואם אזכור בלילה לספור  
העומר, אני מכוין שלא אצא ידי חובת  
  ספירת העומר במה שאני מונה עכשיו עם

. ואז כשיזכור בלילה יספור בברכה  "הצבור
 כמנהגו הטוב לספור אחר צאת הכוכבים.

יש אומרים שנכון לספור מיד אחר  . ב
קדיש תתקבל של ערבית, אבל בירושלים  

 נוהגים לספור אחר סיום עלינו לשבח.  

אחר שסופרים העומר אומרים "הרחמן  ג. 
יחזיר עבודת בית המקדש למקומה   הוא

בימינו". והטעם לפי שאין לנו עתה  במהרה 
 .אלא הזכרה לבית המקדש

נוהגים לומר למנצח בנגינות מזמור שיר  ד. 
 ואנא בכח.

לות  ימנהג יפה אף נעים בכמה קה. ה
מישראל שבימי הספירה בין מנחה  
לערבית קוראים מעט מפרקי אבות,  
ושומעים מפי תלמיד חכם מוסר השכל  

ים  מענין הנאמר בפרקי אבות, וממשיכ
בזה עד שיגיע זמן צאת הכוכבים, כדי  

ונמצא מצוה  . שיספרו העומר בזמנו
גוררת מצוה, שבכדי לקיים המצוה מן  
המובחר לספור אחר זמן צאת הכוכבים,  

וראוי לעשות כן בכל  לומדים תורה ברבים. 
קהל. וכל המזכה את הרבים זכות הרבים  

 תלוי בו.

אם שכח או הזיד ולא ספר ספירת  . ו
פילו רק לילה אחד, אינו יכול  העומר א

יותר לברך על ספירת העומר מהלילה  
שלאחר מכן והלאה, אלא יספור בלא  

. וכל זה  "תמימות"ברכה. משום שנאמר 
נזכר   כששכח לספור לילה ויום, אבל אם

ביום יספור המנין של אותו יום בלא ברכה,  
ושוב יוכל לספור בלילות שלאחר מכן  

 בברכה.  

ושלים וגלילותיה לספור  מנהג נכון ביר ז.
העומר בכל יום בבית הכנסת בשחרית  
בלי ברכה, שאם יש מי ששכח לספור  
בלילה, יספור בשחרית, ויועיל לו שמכאן  

 .ולהבא יספור בברכה

 



 

 

 

 

 052-7116511חייגו:  כמויות ובודדים תלרכיש

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 לבן תורהאיגרת 
 החדש

 
 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

 קובץ בית יוסף
 תשע"ט

 

 מיוחדים! במחיריםם נפלאיספרים 

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

 
 

 77שלוחה 
 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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