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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

ההולך לישון אחר צאת הכוכבים זמן של שעה ,ואח"כ קם ועושה עסקיו,
ושוב חוזר לישון עד אור הבוקר לעניין ברכת המפיל .וכן אם מותר לקחת
בקבוקי פלסטיק מהמתקנים המוצבים ברחוב
לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת ה"ה יחזקאל עזרא נר"ו
שלום וברכה,
א .בדבר השאלה מי שרוצה לנוח אחר צאת הכוכבים
זמן של שעה ,ואח"כ רוצה לקום וללמוד ,או לעשות
איזה מלאכה ,ואז חוזר לישון עד הבוקר ,אם יברך
ברכת המפיל ,הנה כיון שברכת המפיל חבלי שינה
היא ברכת הודאה על טבע השינה שהטביע הקב"ה
לקיום האדם ,שא"א שלא יישן ג ימים (שבועות כה,).
ועיקר השינה היא השינה שיושן עד אור הבוקר,
והשינה הראשונה היא רק כדי להפיג מעט מן
העייפות ,על כן נראה יקרא קריאת שמע על המטה
וכן ברכת המפיל ,יברך רק אח"כ כשישן את שינתו
הקבועה.
ואמנם ע' בתשובות רבי אברהם בן הרמב"ם (סי' פג
עמוד קכד) שכתב ,שיש לברך ברכת המפיל בבית
הכנסת בתחלת הלילה עם תפלת ערבית ,כי היא חובה
לפני השינה ,ואפשר מי שאינו זוכרה ע"ש .וכן מתבאר
ממה שכתב החיי אדם (כלל לה סימן ד) שאין לברך ברכת
המפיל כשהולך לישון ביום ,שיש לחוש שמא לא
יישן ,אבל בלילה אפילו לא יישן אין ברכתו לבטלה,
שחכמים תקנו ברכה זו על מנהגו של עולם שישנים
בלילה .ע"ש .וכן כתב בשו"ת קרן לדוד (סימן ס)
שברכת המפיל אינה ברכת הנהנין ,אלא נתקנה על

טבע ומנהג העולם כברכות השחר ,דמה"ט לא
חיישינן מלברך שמא לא יישן והוי ברכה לבטלה,
וכמ"ש כיו"ב התוס' ברכות יא .שכיון שמעיקרא
לא נתקנה אלא על מנהג העולם ,שפיר דמי .וכ"כ
הא"ר .ולכן אין לברך המפיל אלא בלילה .דלא
איברי ליליא אלא לשינתא .עירובין סה .שאז היא
שינת קבע ,אבל הישן אחר עמוד השחר אינו מברך.
ודע שגם הישן אחר חצות לילה מברך ברכת המפיל
בשם ומלכות ,דאף שהמקובלים החמירו בזה,
נקטינן כדעת הפשטנים .ואמנם ביחוה דעת כתב
לחוש בזה למקובלים ,אבל איהו גופיה הדר הוא
לכל חסידיו ,ובס' ויען שמואל טו פסק לברך ברכה
זו גם אחר חצות.
ב .ובענין אם מותר לקחת בקבוקי פלסטיק מתוך
המיתקנים המוצבים ברחוב ,כיון שהצבת
המיתקנים הם ברשיון ,ונחשב קצת כמקום מושכר
לדבר זה ,ויתכן שאף משלמים לעיריה עבור הצבת
המיתקנים ,ועוד השקיעו על המיתקן עצמו
בעשייתו ובהצבתו ובכל הכרוך בזה ,על כן נראה
שמקום זה נחשב כחצרו או ככליו ,וזכו בבקבוקים
הנאספים שם ,ואין לקחת מתוכם ללא רשות.

הצטרפו לקבלת

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

בברכת התורה,
יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

"ישא ה' פניו אליך" (ו ,כו).
אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה :רבונו של עולם,
כתוב בתורתך" :אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד",
והלא אתה נושא פנים לישראל ,שנאמר" :ישא ה' פניו
אליך!" .אמר להם :וכי לא אשא פנים לישראל,
שכתבת להם בתורה" :ואכלת ושבעת וברכת את ה'
אלקיך" ,והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה
(ברכות כ.):
והקשה מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (מאור ישראל,
ברכות כ :ד"ה והם):

במה שונה חומרא זו משאר חומרות וסייגים שגזרו
מדברי סופרים יותר מל תורה?! והלא ישנם עוד
חומרות רבות אחרות שישראל מחמירים על עצמם,
ובמה נתייחדה חומרא זו?!
והשיב בלשונו הזהב :אולם העניין דכאן אע"פ שיש
חומרא וחסידות לברך את שמו של הקב"ה על כזית
וכביצה ,הרי יש בזה קולא מצד שני ,כי כידוע
שהמברך ברכה לבטלה עובר על "לא תשא את שם ה'
אלקיך לשוא" ,ונמצא אם כן שיש קפידא לברך שלא
לצורך ,אולם רבותינו ז"ל בכל זאת לאהבת הקב"ה
לברך בשמו ,ציוו עלינו לברך ,ולא יהא נחשב לאמירת
שם שמים לבטלה ח"ו ,כי לא תסור מכל אשר יורוך
נאמר ,והתורה הרשתה דבר זה ,ואם כן ,תראה כמה
נדחקו לברך את שם ה' ,ועשו משא פנים לשכינה...
ואם כן זהו שנאמר" :שנושאים פנים עד כזית ועד
כביצה" ,רצה לומר ,לא מבעיא כזית שיש בו משא
פנים ,שהרי אינו חשוב אפילו אכילת עראי ,אלא
אפילו כביצה יש בו משוא פנים ,שאינו אלא עראי.
(משוש תבל-במדבר ,עמוד י).

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"

שלא להקל בפאה נכרית

ב"ה ,ירושלים יד תשרי תשל"ז

הנני להודיע בשער בת רבים ,כי בהיות
ובזמן האחרון לצערנו רבו הנשים
הנשואות ,מיראי ה' וחושבי שמו ,הנוהגות
לצאת וללכת ברשות הרבים בפאה נכרית
לראשן ,במקום כיסוי ראש במטפחת או
בכובע ,המכסה את הראש כראוי והואיל
ולפי דעת רבותינו מגדולי הפוסקים
ראשונים ואחרונים אשר מפיהם אנו חיים,
ושותים בצמא את דבריהם ,על פי ההלכה
אסור בהחלט ללכת ברשות הרבים בפאה
נכרית (בלי כיסוי כראוי על הפאה הנכרית) ,לכן הנני
פונה בזה בקריאה קדושה אל אחיותינו
בנות ישראל הכשרות והצנועות ה' עליהן
יחיו ,אשר ההלכה נר לרגליהן ,ואור
לנתיבותיהן ,שלא להקל ראש בענין חמור
זה נגד רבותינו הפוסקים שאוסרים לצאת
בפאה נכרית לרחובות קריה בכל התוקף,
וחייבות הן לכסות ראשן בצאתן אל רשות
הרבים במטפחת או בכובע .ואין זה מתורת
חומרא או חסידות ,אלא מצד הדין
וההלכה( .וכמו שהעלתי באורך מפי סופרים ומפי

מהלכות חג השבועות

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

א .פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות
נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה,
עד עלות השחר ,וכמו שכתוב בזוהר
הקדוש" :חסידים הראשונים לא היו ישנים
בלילה הזה ,והיו עוסקים בתורה ,ואומרים:
בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו
בשני העולמות" .וכן אמרו עוד בזוהר
הקדוש" :כל אלו שמתקנים התיקון בלילה
הזאת ושמחים בו ,כולם יהיו רשומים
וכתובים בספר הזכרונות ,והקדוש ברוך
הוא מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים
של עולם העליון" .והסבירו האחרונים,
שהטעם למנהג זה בליל חג השבועות ,לפי
שבשעת קבלת התורה היו ישראל נרדמים
כל הלילה ,והוצרך הקדוש ברוך הוא
להעירם משנתם על ידי קולות וברקים
שהיו לפני מעמד הר סיני .ולכן צריכים
לתקן הדבר על ידי שנעמוד על המשמר
בלילה הזה ולעסוק בתורה.
ב .מנהג זה אינו אלא לאנשים ולא לנשים,
[ועיין בשו"ת רב פעלים חלק א בסוד
ישרים סימן ט].
ג .נכון ללמוד עם הצבור "התיקון" שנדפס
בספר "קריאי מועד"  -תיקון ליל שבועות,
שנתקן ונסדר על פי הזוהר והמקובלים.

הנהגותיו

ומכל מקום מי שחשקה נפשו לעסוק
בש"ס ובפוסקים אין למחות בידו כי יש לו
על מה לסמוך .והעיקר להימנע משיחת
חולין ודברים בטלים ,ולא יאבד זמן יקר זה
בשיחה בטלה .ויושב בטל כישן דמי .ועל
פי הקבלה אין לקרות משנה בלילה זו.
ד .לפני נקודת חצות הלילה יש לקרות
קריאת שמע ,בפרט לאלה שהתפללו
ערבית מבעוד יום.
ה .אם יש תלמיד חכם בין החבורה מה טוב
ומה נעים שיבאר לקהל דברי הגמרא
והמדרש ותרי"ג מצות ,דבר דבור על
אופניו ,בדברי אגדה המושכים את הלב,
כדי שלא יבואו להתנמנם ,וזכות הרבים
תלוי בו.
ו .העוסקים בתורה בלילה ,ומגישים להם
מדי פעם בפעם במשך הלילה תה או קפה,
אפילו שהו בינתים יותר משעה ומחצה,
שיש בזה יותר מכדי שיעור עיכול המזון,
אינם צריכים לחזור ולברך על כל כוס
וכוס ,אלא די בברכה אחת ,והיא פוטרת
את הכל .וטוב שיכוין דעתו לפטור
בברכתו הראשונה כל מה שיביאו לפניו
לאחר מכן.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

ספרים בספרי יביע אומר חלק ה ,אבן העזר ,סימן ה).

כמו כן הנני קורא בזה לאחי ורעי הרבנים
הגדולים אשר בכל אתר ואתר שליט"א,
לפרסם הדבר ברבים למען ידעו בנות
ישראל הכשרות לשמור את דרך עץ החיים
של הצניעות ע"פ תורתינו הקדושה,
ולמוכיחים ינעם ועליהם תבא ברכת טוב.
וכל אשת חיל אשר תקבל על עצמה
לשמור ולעשות כדברי רבותינו הפוסקים
שאוסרים את הפאה הנכרית בכל תוקף,
ותכסה את ראשה במטפחת או בכובע,
תתברך בכל הברכות שבתורה ,ובמזוני
רויחי ובבני סמיכי ,ותזכה לראות זרע קודש
בנים גדולים בתורה וביראת ה' טהורה
לגאון ולתפארת (וכמבואר בזהר הקדוש).
עובדיה יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

אני לא יכול ,זה החיים שלי!
בתקופת כהונתו כרב ראשי לישראל ,נסע מרן זיע"א לעיר חיפה ,לערוך שם מבחן
לאברכים על כל מסכת פסחים ,כל משך זמן הנסיעה למד את מסכת פסחים מתחילתה
ועד סופה ,מתוך גמרא קטנה .והנה בנסיעה חזרה לירושלים החלו לכאוב למרן העיניים,
וזאת מחמת המאמץ הכביר שהתאמץ בלימוד מתוך הגמרא הקטנה ,עד שכמעט ולא
יכול היה לפקוח את עיניו.
מקורביו לקחו אותו לבדיקות אצל רופא עיניים בכיר ,אשר קבע שמרן לקה בעיניו,
וזקוק הוא לניתוח אצל אחד מגדולי הפרופסורים בעולם ,אשר מקום משכנו היה בחו"ל,
אך משמים ראו בצרתו של מרן ,ובאורח פלא אותו רופא מומחה בעל שם עולמי ,הזדמן
באותם ימים לארץ ,ואכן היה אותו רופא שליח נאמן לטפל בעיני קודשו של מרן.
משסיים לטפל בו ,הזהיר אותו הרופא ואמר כי אסור לו לקרוא כלל בעת נסיעה למשך
כחודש ימים.
והנה כעבור כמה ימים נסעו מרן והרבנית למקום מסוים ,ומרן לקח עמו ספר קטן שיוכל
להגות בו בזמן הנסיעה ,במהלך הנסיעה ניסה מרן להסתיר את דבר קיומו של הספר
מעיניה הבוחנות של הרבנית ,אשר כל דאגתה הייתה לבריאותו של מרן ולשלמו ,והנה
הבחינה היא כי מרן מנסה להסתיר דבר מה ,הרבנית בראותה כך ,פנתה ואמרה" :חכם
עובדיה ,מה יש שם?" ,ומרן השיב ואמר לה" :מה את רוצה ,אני לא יכול ,זה החיים שלי!".
(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 :
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