בסייעתא דשמיא

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:

*8759

תרמו לפעילות
בעמודות

פרשת דברים
ד מנחם-אב תש"פ | גיליון מס' 330

יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

משלחן הראשון לציון

אמרותיו
"כי ה' אלקיכם הוא הנלחם לכם" (ג ,כב).

האם מותר לדבר בין הנטילה ל"המוציא" לכתחילה?
בס"ד ,כ"ב תמוז תש"פ/1428-2 ,פ'

לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת ה"ה בני לוי נ"י
שלום רב,
לשאלתו האם מותר לכתחילה להפסיק בדיבור בין נטילת ידים לברכת המוציא או שהוא
רק בדיעבד.
הנה בספר ילקו"י ברכות (סי' קסו) מבואר ,שמעיקר הדין לדידן מותר אף לדבר בין הנטילה
לברכת המוציא ,ומ"מ טוב ונכון שלא לדבר כלל בין הנטילה להמוציא בין בחול בין בשבת.
ומ"מ אם שומע קדיש או קדושה בין הנטילה להמוציא ,או שמע איזה ברכה מחבירו עונה.
ועוד מבואר שם שמעיקר הדין מותר להתעסק באיזה עסק קטן בין הנטילה לברכת המוציא,
כגון ליתן צדקה לעני ,או לראות מה השעה וכיוצא ,ובהערה בארנו שלדעת הרי"ף והרמב"ם
אין לחוש על הפסק בין נט"י להמוציא ,שכיון שהש"ע לפניו ודעתו לאכול לא חשיב היסח
הדעת ,ומה שמוזכר (בברכות מב ).תיכף לנטילה ברכה ,מפרשים לה על מים אחרונים ,אולם
התוס' (פסחים קו ):כתבו דעל מים ראשונים קאי ,והר"ש היה מחמיר לחוש לדברי התוס'
ורבינו יונה דאמים הראשונים נמי קאי ,וז"ל מרן הש"ע י"א שא"צ להזהר מלהפסיק בין
נטילה להמוציא ,וי"א שצריך להזהר וטוב להזהר ,ונראה מדברי מרן הש"ע שסובר שהעיקר
כהרי"ף והרמב"ם ,אלא שטוב להזהר גם בראשונים ממדת חסידות ,אלמא דמדינא מישרא
שרי ,וע"ש בכל ההערה ,ועל כן לכתחילה ראוי להחמיר שלא לדבר ,אך אם יש לו צורך
לדבר באיזה דבר מותר לדבר ,ולעיין בספר בלא להוציא מהפה בין הנטילה לברכת המוציא
כשמשתהים מותר ,ואין לחוש בזה להפסק ,וע"ע במג"א (סי' קסז ס"ק יד) שכשיש מסובים
רבים טוב לדבר ד"ת מלישב בטל ,וק"ו לעיין בספר בלי לדבר.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון
הרב הראשי לישראל

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

להורדה סרקו
את הברקוד

ביום חמישי ,כא אייר תשכ"ז ,יום הניצחון על צבאות
מדינות ערב ,נשא מרן זצוקללה"ה דברי הודאה והלל להקב"ה
על הנסים שעשה לעמו ישראל באותה מלחמה ,וכה אמר:
במה נקדם ה' על שעשה והקשיב לתפלת עמו בני ישראל,
והגביר כוחם ועוצם ידם ,על הגבורות ועל התשועות ,על
הנסים ועל הפלאות ,אשר לא נבראו כמעט בכל הארץ ובכל
הגויים.
הנה נאצר  -נשיא מצרים ימ"ש התמקם במדבר סיני עם
 130אלף חיילים ואנשי צבא 900 ,טנקים משוריינים וכלי
משחית ,כנגד  900רכב ברזל של סיסרא שנפל לפני עם
ישראל 300 ,מטוסי קרב מסוגים שונים ,וברוך ה' הנותן
נקמות לנו ,כולם הופלו והובסו בידי עם ישראל ,ברוך שובר
אויבים ומכניע "מיגים" ,אודך ה' כי אנפת בי ,וברוך ה' שעל
ידי זה חזרו עם ישראל בתשובה ,ונתקיים בנו מאמר הפסוק:
"נורא תהלות עושה פלא".
בחסדי ה' יתברך בטחנו ,ובעזרתו בתוך שלושה ימים
בלבד אויבינו נכנעו תחתנו ,המה כרעו ונפלו ,ועל זאת נאמר:
"שמעו עמים רגזון" ,אלו המעצמות סין וברית המועצות,
חיל אחז יושבי פלשת  -אלו הפלשתינים ,אז נבהלו אלופי
רבת עמון ,אילי סוריה יאחזמו רעד ,נמוגו כל יושבי עיראק,
תיפול עליהם אימתה ופחד ,בגדול זרועך ידמו כאבן.
ועל זה נאמר" :ואני בחסדך בטחתי" ,אולם " -יגל לבי
בישועתך" ,כביכול "ישועתו" של הקב"ה שהוא עצמו גם
נושע ,עם שחרור הכותל המערבי אשר שם השכינה
הקדושה המשתוקקת אל בניה ,ועם שחרור קבר רחל אמנו
בבית לחם ,אשר גם היא מבכה על בניה כי איננו ,וברוך ה'
כעת שבו בנים ל גבולם .ועל כן אשירה לה' כי גמל עלי.
(משוש תבל-דברים ,עמוד כג).

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

מכתבי השקפה ממרן

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

אמירת "נחם" בתפלות של תשעה באב

ב"ה ,ר"ח כסלו תשמ"ו
לכבוד ידידנו הנעלה מיחידי סגולה רב חביבאי דיתיב בתווני דלבאי רב הפעלים לתורה ולתעודה,
חכו ממתקים וכולו מחמדים תהלתו בקהל חסידים נעים זמירות ישראל הרה"ג ר' שמעון חי אלוף
שליט"א רב ומורה צדק ק"ק אהבה ואחוה ,ברוקלין ניו-יורק.
אחרי העתרת החיים והשלום וכט"ס אגרתו המעולפת ספירים קבלתי לנכון והנני להשיב לשאלותיו
דבר חילוקי המנהגים בסדרי תפילות וע"פ הנאמר בהגמ"י סוף הל' תפלה בשם הירושלמי אע"פ
ששלחנו לכם סדר תפלות ,אל תשנו ממנהג אבותיכם .והובא במג"א רס' סח ובשאר אחרונים.
בענין תפלת נחם בתשעה באב ,הנה מבואר בירושלמי פ"ד דברכות ה"ג שתפלת נחם מעין המאורע
של תשעה באב ,וא"כ פשוט שמצד הדין צריך לאומרה בכל התפלות של ט"ב ,בערבית ושחרית
ומנחה ,והש"צ ג"כ יאמרנה בחזרת הש"צ בשחרית ובמנחה .ובדברי הירוש' הובאו בהרי"ף והרא"ש
ספ"ד דתענית .והרא"ש פשיטא ליה שצ"ל בכל התפלות ,ותמה על הנוהגים לאומרה רק במנחה,
שמאחר שהיא "מעין המאורע" דינה כהזכרת יעלה ויבא וכיו"ב לאו' כל התפלות .ובאמת שכן דעת
מרן השלחן ערוך ,וכן כתב מהירק"ש .וכתב הפר"ח שכן מנהג ירושלים ,וכ"כ הברכי יוסף והברכות
המים .וכן מנהג מצרים כמ"ש בספר נהר מצרים .וכן העלתי בספרי יחוה דעת ח"א סימן מד.
והבאתי שם את דברי הפוסקים בזה .ואמנם בבגדאד נהגו לאו' במנחה בלבד ,וכמ"ש בבן איש חי,
ויש עוד קהלות שנהגו כן ,וכמ"ש בס' נתיבי עם ,אבל המנהג הנכון לאומרה בכל התפלות ,וכמנהג
ירושלים .כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים .וראה בשו"ת ישכיל עבדי ח"ז (סי' ח אות ה),
להרה"ג עובדיה הדאיה ז"ל ,שגם בא"י שנקבצו ובאו מכל הארצות ,וכל עדה רוצה לנהוג כמנהגה
בחו"ל ,ועל כן צמחו כמה מחלוקות שכל אחר רוצה להנהיג מנהג עירו ,ולכן הנכון לנהוג כמנהג
ארץ ישראל אשר יסודתו בהררי קודש ע"פ גאוני עולם .ובזה ישכון השלום ותשקוט הארץ .עכת"ד.
וכן הלאה גם לנ"ד ,ובפרט שעל פי הדין הגמור כן צריך להיות ,והמנהג של ירושלים ומצרים
מסייענו .לפיכך אין ספק שיפה הורה מעכ"ת שיש לומר תפלת נחם בכל התפלות ,ובחזרת הש"צ
בשחרית ובמנחה .ושומע לנו ישכון בטח.
עובדיה יוסף

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

תשעה באב ואבלות על החורבן במחיצתו של מרן
בכל שנה בשיעורו השבועי ערב ט' באב ,כאשר היה נושא את דברותיו על הלכות ומנהגי
והשתלשלות החורבן ,היה בוכה בדמעות שליש ,ומקונן בצער רב על חורבן בית המקדש.
כל מי שזכה לישב בצילו ולהתחמם מאור תורתו ,בראותו את מרן זיע"א מבכה ומתאבל על
חורבן בית המקדש וצער השכינה המתפלשת בעפר ,היה מרגיש בחוש את דברי הירושלמי
(יומא ה" :).כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו מעלה עליו כאילו נחרב בימיו".
היה זה מראה נדיר שכמעט ואינו קיים בדורות אלו ,ולא יכול יוסף להתאפק ,קולו נחנק מבכי
ועיניו זלגו דמעות ,כולו באנחה שוברת ,ממרר בדמעות שליש את אובדן המקדש ,דומה היה
שהיום חרב המקדש ,ולא מלפני למעלה מאלף תשע מאות שנה…
פעם אחת אחרי שקיים מרן זיע"א את מצוות שילוח הקן ,בעוד הקהל כולו יושבים סביב
שלחנות ערוכים במיני תרגמה לכבודה של מצוה ,התיישב מרן בקרן זוית והחל ממרר בבכי.
כעבור עשרים דקות כאשר נרגע ,פנה בעל הבית ושאל את מרן לסיבת בכיו ,כיצד ובמה יוכל
לעזור להפיג את צערו ולשמח אותו .נענה מרן זיע"א ואמר:
"בעת קיום המצווה נזכרתי בדברי הזוהר הקדוש (תיקון ו דף כג ).שבזמן שישראל מקיימין מצוות
שילוח הקן כל ממונה מלמד זכות על העופות שלו ,ואז הקב"ה מאסף את כל צבאותיו ואומר
להם אין בכם מי שילמד זכות על בני שנמצאים בגלות? ואין מי שילמד זכות על השכינה שהיא
בגלות? שהקן שלה הוא בית המקדש שבירושלים החרבה .באותה שעה הקב"ה צווח ואומר
אני אלמד עליהם זכות ,שלא יתחלל שמי בין העמים.
הפטיר מרן זיע"א ואמר" :לכן בכיתי ,והתפללתי להשי"ת :עד מתי תהיה השכינה בצער?! עד
מתי יהיו ישראל לרדיפות ולצרות?! אנא ה' גאל נא את ישראל בניך ברחמים!!".
(שלהבת יוסף חי).

פסקיו
קצת מדיני
שבוע שחל בו תשעה באב
(מתוך חזו"ע ד תעניות)

א .אסור לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה
באב .ואף הבגדים המכובסים קודם לכן אסור
ללובשן בשבוע שחל בו תשעה באב ,מכל מקום
הלבנים שעל הגוף כגון הגופיה והתחתונים ,שהם
בגדי זיעה ,מן הדין מותר להחליפם בשבוע שחל
בו תשעה באב ,ובפרט מי שדרכו להחליף בגדי
הלבנים בכל יום מפני הזיעה .והנכון שלפני כן
יכין הבגדים שעליו להחליפם בשבת חזון ,וינהג
כך ,שאחר שלבש בערב שבת בגד מכובס לכבוד
שבת ,אחר שיפשטנו מעליו בלילה כשהולך
לישון ,בבוקר ילבש בגד אחר המכובס ,והבגד
הראשון יניחנו להחליפו באמצע השבוע .ואם
הוא רגיל לישון ביום שבת ,אחר השינה ילבש
בגד אחר המכובס לכבוד שבת ,ומה שלבש
מקודם יניחנו ללובשו באמצע השבוע.
ב .חליפה של שבת שנפל עליה כתם ,ואין לו
חליפה אחרת לשבת ,מותר לכבס מקום הכתם
אף בשבוע שחל בו תשעה באב ,שכל שעושה
לכבוד השבת מותר.
ג .בעלי הברית רשאים ללבוש בגדי שבת בשעת
המילה ,אף בשבוע שחל בו תשעה באב ,אבל לא
בבגדים מכובסים ומגוהצים בשבוע שחל בו
תשעה באב ,אבל קודם השבוע שחל בו תשעה
באב מותרים אפילו בבגדים חדשים ,ובשעת
המילה שמברך שהחיינו ,יכוין לפטור גם את
הבגדים החדשים.
ד .הנוהגים איסור בכיבוס בגדים החל מראש
חודש אב ,אינם רשאים לתת בגדיהם לנוהגים
היתר (עד שבוע שחל בו תשעה באב) ,אפילו כדי
להניחם עד לאחר תשעה באב ,כיון שיש להם
קורת רוח לראות בגדיהם מכובסים .ומטעם זה
אסור לתת לנכרית בגדים לכבסם ,ולהניחם עד
לאחר תשעה באב.
ה .מותר לגהץ במגהץ חם את בגדיו אפילו
בשבוע שחל בו ט' באב ,ולכן חולצה מכובסת
שכבר לבשה קודם לכן ,מותר לגהץ אותה.

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

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":

079-916-5000
שלוחה 77
[שידור חוזר בשלוחה ]32

ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!
איגרת לבן תורה
החדש

ילקוט יוסף
יום טוב
וחול המועד

קובץ בית יוסף
תש"פ

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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