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 בלק
יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

משלחן הראשון לציון

אמרותיו
"מה טובו אהליך יעקב
משכנותיך ישראל" (כד ,ה).

ברכת הלבנה לחולה קורונה מאומת
בס"ד ,ט' תמוז תש"פ/1343-2 ,פ' למשכב ,או שיהיה לו היזק ,ועל כן יש להתייעץ עם
לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת הרב יצחק לוי נ"י
רופא מומחה אם ישנה השפעה לאדם שהיה חולה
שלום רב,
בקורונה ונרפא לצום ,ויעשה כדבר הרופא ,ולא
לשאלתו מי שהוא חולה קורונה מאומת ,שאסור לו יחמיר על עצמו גם אם מרגיש טוב[ .ומה שאמרו
לצאת מן הבית עד יום שני י"ד בתמוז ,ושואל אודות שאסור לצום בימי המגפה ,אינו שייך לנ"ד].
ברכת הלבנה ,האם יצא בשעה מאוחרת בלילה לברך ,או ומה ששאל אודות האזכרה לאביו ביום שבת ,ויש
מכיון שאסור לצאת ,זו מצוה הבאה בעבירה ולא יברך .מנין שמתפללים ברחובה של עיר ,אם יכול לומר
הנה אם יש ביכולתו לראות את הלבנה דרך מרפסת ביתו ,קדיש מהבית ,אף אם ברחוב לא ישמעו אותו .העיקר
או דרך החלון או פתח הבית ,יכול לברך דרך החלון או הוא ,שאם יש מישהו ברחוב האומר קדיש במעמד
פתח פתוח נגד הלבנה ,וכמבואר בספר ילקוט יוסף שבת עשרה ,יכול לומר עמו קדיש בביתו ,ודי בכך שבני
כרך ה' (סי' תכ"ו סעיף כ"ג) ,ואם אינו רואה את הלבנה ביתו יענו אמן .וע' ברב פעלים שאם אחד אומר
מביתו ,יש לציית להוראות משרד הבריאות ,ויש ליצור קדיש בקול רם ,יכול חבירו לומר קדיש עמו בלחש.
איתם קשר ולשאול אם מותר לו לצאת יחידי בשעת לילה ואם הוא מצטרף למנין דרך הטלפון ,אינו רשאי
מאוחרת שאין אנשים ,אם יתירו לו לצאת יצא ויברך ,עם לומר קדיש בטלפון ,אלא ישתדל עם האחראים
מסכה על הפנים ,ואם אומרים לו שאסור לו לצאת עד במניינים המאושרים ,למנות מישהו מהאומרים
סוף הזמן שקצבו לו ,פטור מלברך ולא יצא לברך[ .ויכול קדיש ,שיכוין גם על קרובו בעת אמירתו .ומלבד זאת
לברך גם בליל ט"ו לחודש ,בלא קשר לזמן המולד .יביע אומר חלק

ו] .וראה בילקוט יוסף שבת כרך ה' בסופו ,בהלכות ברכת
הלבנה ,שמעיקר הדין יכולים לברך בבית כשרואה
הלבנה דרך החלון ,והיא ראויה ליהנות מאורה .ואין
צריך לכבות החשמל.
ומה ששאל אודות תענית י"ז בתמוז אם באופן כללי הוא
מרגיש טוב ,רק קצת משתעל וכדו' ,האם יצום ,הנה
בחולי הזה ישנה השפעה גם לאחר שמחלימים מן
המחלה ,ויתכן שאע"פ שהוא מרגיש טוב ,מ"מ גופו
נחלש מהמחלה ,ואם יצום יכול להיות ח"ו שיפול

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!
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ישתדל עבורו בשאר דברים שמועילים לע"נ ,כגון
שיעסוק בתורה כמה שעות באותו היום ,וכן יתמוך
בתרומה של צדקה לאותם שמרבים תורה בימים אלו
דרך הטלפונים וכדומה ,וכן יברך הוא ובני ביתו
ברכות הנהנין בכוונה ,וכן ידליקו נר ,ובכל אלו
יאמרו שעושים כן לע"נ המנוח או המנוחה ,וזכויות
אלו יעמוד להם אלף המגן בעוה"ב.

להורדה סרקו
את הברקוד

בברכת התורה ,יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה

(מאור

ישראל דרושים ,עמוד רכד ד"ה בסנהדרין):

בגמרא (סנהדרין קה ):איתא ,אמר רבי
יוחנן ,מברכתו של אותו רשע  -בלעם,
אתה למד מה היה בלבו ,ביקש לומר שלא
יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות,
ונהפכה לשונו ,ואמר" :מה טובו אהליך
יעקב משכנותיך ישראל" ,אמר רבי אבא
בר כהנא ,כל ברכותיו של אותו רשע חזרו
לקללה ,חוץ מברכת בתי כנסיות ובתי
מדרשות ,שנאמר "ויהפוך ה' אלקיך לך
את הקללה לברכה ,כי אהבך ה' אלקיך",
נאמר "את הקללה"  -קללה אחת נהפכה
לברכה ,ולא קללות.

והנה ברכה זו כוללת את כל הטובות
שבעולם ,שאם יש תורה בישראל ,כל
הטובות והברכות מיועדות אז לישראל.
והרמז על זה ,כי כל הברכות נאמרו
בלשון נסתר ,כגון" :כנחלים נטיו"" ,יזל
מים מדליו" ,חוץ מברכה זו שנאמרה
בלשון נוכח ,שנאמר" :מה טובו אהליך
יעקב משכנותיך ישראל" ,וזהו שנאמר:
"ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה".

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!
לצפייהmoreshet-maran.com :
להאזנה בערוץ מרן079-916-5000 :

(משוש תבל-במדבר ,עמוד רלב).

מכתבי השקפה ממרן

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

פסקיו

זכות קדימה בכביש שיש בו מקום רק למכונית אחת
[מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"].

ב"ה ,ירושלים .עש"ק בהעלתך

מכוניות הנוסעות אחת מול השניה ,ואין מעבר לשתיהן כאחת ,בגלל מכוניות חונות מצדי
הכביש ,או בגלל שהכביש צר ,על כיוצא בזה נאמר במס' סנהדרין (לב ע"ב) שתי ספינות
העוברות בנהר ופגעו זו בזו ,ואם יעברו שתיהן בבת אחת ,הרי שתיהן טובעות ,ואם יעברו בזו
אחר זו שתיהן עוברות ,וכן שני גמלין שהיו עולין במעלות בית חורון ,שהמסילה צרה ביותר,
והתהום פעורה מימין ומשמאל משני צדי המסילה ,ואין מעבר אלא לאחד מהם כיצד ינהגו?
אם היתה אחת טעונה והאחת אינה טעונה תידחה זו שאינה טעונה מפני הטעונה .שהרי אמרה
תורה "צדק צדק תרדוף" אחד לדין ואחד לפשרה ,והסביר הגאון הנצי"ב מוואלוזין בשו"ת
משיב דבר ,שבאו חז"ל ללמדנו שאפילו אם האחת מהן חזקה ביותר אינה יכולה לעשות דין
לעצמה לעבור תחילה ,ותאמר כל דאלים גבר [ב"ב לד :גיטין ס ,]:אלא יש ללכת לפי כללי הצדק
והיושר שהטעונה תעבור תחילה .והלכה זו נפסקה בשלחן ערוך (חושן משפט סי' רע"ב).
ומכאן אנו למדים שיש קדימה לרכב העולה מפני שהנסיעה קשה עליו יותר.
כיוצא בזה כותב ר' יהודה החסיד בספר חסידים (סימן תקנא) .לגבי אדם ההולך במדרכה צרה,
ופוגע באדם הטעון משא ,עליו לפנות הדרך עד שיעבור נושא המשא ,אע"פ שבצידי המדרכה
יש רפש וטיט .ואפילו הנושא משא הוא גוי .ונראה שמקור דבריו מהתלמוד הנ"ל .ויש להוסיף
שאם בנידון שלנו היה רכב ציבורי ורכב פרטי ,יש לתת משפט הקדמה לרכב ציבורי ,שבכל
מקום החשיבו חז"ל את הציבור וכבודו .כמובא במס' סוטה (לט ע"ב).
על כל פנים אדם הנדחה מפני חבירו ,ונוהג לפנים משורת הדין ,השעה נדחית מפניו ,וגם
שוכן מרומים ינהוג עמו לפנים משורת הדין ,כמאמר הכתוב" :אמת מארץ תצמח וצדק משמים
נשקף" .וכבר אמרו חז"ל בבבא מציעא (ל ע"ב) לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו עצמם
על דין תורה ולא נהגו זה עם זה לפנים משורת הדין .וכן אמר שלמה בחכמתו" :למען תלך
בדרך טובים ואורחות צדיקים תשמור".

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

מרן של העם
סיפר הגאון רבי יוסף שרגא שליט"א ,רב בית הכנסת היזדים:
בשנת תשל"ג ,כשהוכתר מרן לכהן כרב ראשי וראשון לציון ,נערכה עבורו מסיבת
הכתרה רשמית בבנייני הרבנות הראשית בירושלים ,במעמד רבנים ואישי ציבור חשובים.
אולם ההכתרה האמתית נערכה כעבור כמה ימים במוצאי שבת בבית הכנסת היזדים,
במעמד גדולי ישראל ואדירי התורה.
עד היום זוכר אני את דבריו של מורי ורבי הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ,ראש ישיבת
פורת ויסף שאמר באותו מעמד" :המשכן היה מורכב ממרכיבים שונים שכל אחד מהם
נבדל מרעהו במהותו ,אדנים ,קרשים ,קרסים ,בריחים ועוד .היו איפא כאלו שהטיבו
להתעסק למשל בבנייתם של האדנים ,לעומת זאת ,בהנחת הקרשים הם לא מצאו את
ידיהם וכיוצא בזה ,רק משה רבינו בכוחו הגדול ידע לשלב ולהרכיב את כל אלו יחדיו
בחכמה נפלאה.
"וכמו כן" ,הוסיף הגאון הרב יהודה צדקה" ,ישנם רבנים היודעים לדרוש שיעורי תורה
מפולפלים לפני צורבים ותופסי תורה .לעומת זאת ,כשמדובר בקהל של בעלי בתים
המבקשים לשמוע דברי אגדה והלכה בשפה שוטה ,הם מתקשים לרדת מן ההר אל העם
ולדרוש להם בשפתם".
"ישנם כאלו שלהיפך ,יודעים הם למסור שיעור בפני פשוטי העם ,להמתיק שיחה בפני
ילדי ישראל ,אך לא בפני למדנים בעלי שיעור קומה .וזהו כוחו של הגאון רבי עובדיה,
הראשון לציון החדש" ,הפטיר חכם יהודה צדקה ,הוא ניחן בחן וחסד עליון ,למסור
שיעורים ושיחות לכל הרמות והדרגות ,וכולם מבינים את דבריו"…
(שר וגדול).

דיני ומנהגי בין המצרים
(מתוך חזו"ע ד תעניות)

א .הימים שבין צום יז בתמוז ,לבין צום ט' באב,
נקראים ימי "בין המצרים" ,על שם הפסוק (איכה
פ"א פ"ג) "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" .ואמרו
חז"ל (במדרש איכה שם) ,שהם הימים שבין יז בתמוז
לתשעה באב ,שבהם נכנסו האויבים לירושלים,
ופרעו פרעות בישראל ,עד יום תשעה באב ,שבו
החריבו את בית המקדש .ולכן נוהגים כמה מנהגי
אבל וצער מיום שבעה עשר בתמוז עד אחר
תשעה באב.
ב .יש להזהר בימי בין המצרים שלא ללכת יחידי
מתחלת שעה רביעית של היום עד סוף שעה
תשיעית( ,שבסך הכל הם שש שעות) ,מפני קטב
מרירי ,שהוא שד השולט בימים ההם ,ולפי דברי
הגמרא (פסחים קיא ):יש להזהר בזה ביותר מאחד
בתמוז והלאה ,וכן יש להזהר בימים אלה שלא
ללכת ברחוב בין חמה לצל .והמלמדים תלמידים
יזהרו שלא להכות התלמידים אפילו ברצועה
קלה ,וכן ההורים יזהרו שלא יכו את ילדיהם
בשעות אלו ,מפני שיש חשש סכנה בדבר.
ג .חסידים ואנשי מעשה נוהגים אחר חצות היום
בימי בין המצרים ,לומר "תיקון רחל" ,שבו
פסוקים של בכי וצער על חורבן בית המקדש,
ומנהג יפה הוא .ויש נוהגים לומר "תיקון חצות"
בכל ימות השנה בחצות הלילה ,ותבוא עליהם
ברכה.
ד .מיום שבעה עשר בתמוז עד תשעה באב,
שנקראים בין המצרים ,נוהגים להמנע מלאכול
פרי חדש ,או מללבוש בגד חדש ,בשביל ברכת
"שהחיינו" ,שאי אפשר לומר בימים אלו שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה ,והוא זמן פורענות וימי
צרה ותוכחה לעם ישראל( .ונכון להחמיר בזה גם
במוצאי תשעה באב ,מליל עשירי באב עד ליל יא אב).

ובשבתות שבתוך ימי בין המצרים מן הדין מותר
לברך שהחיינו .ויש חסידים שנוהגים להחמיר
בזה אף בשבתות.

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 :

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

