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 ואתחנן
ד מנחם-אב תש"פ | גיליון מס' 331

יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

משלחן הראשון לציון

אמרותיו
"ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך
ובשכבך ובקומך" (ו ,ז).

תפלה וברכות כנגד אשה הנועלת נעלה אצבע
בס"ד ,כ"ב תמוז תש"פ/1430-2 ,פ'

לכבוד היקר וכו' כש"ת ה"ה מיכאל טקלה נ"י
לשאלתו אודות נשים בעלות תשובה שנהגו עוד
בחוץ לארץ לצאת לרחוב בנעלי אצבע ללא גרבים,
והורגלו בכך ,האם מותר לנו להתפלל ולברך
כנגדן.
וכן אשה ששיער ראשה קצר כמו של איש ,מתוך
אילוצים ,האם מותר להתפלל ולברך כנגדה כיון
שבזה אין חשש להרהור.
הנה בגמרא (ברכות כד ).איתא ,שוק באשה ערוה,
שנאמר גלי שוק עברי נהרות ,תגל ערותך וגם
תראה חרפתך ,ובזוהר הקדוש אמרו :תאנא קול
באשה ערוה ,שער באשה ערוה ,שוק באשה ערוה,
יד באשה ערוה ,רגל באשה ערוה ,ושוק וירך בודאי
שהם מקומות המכוסים ולכן יש חיוב על פי הדין
לנשים לגרוב גרביים ,ואם לובשות גרבי ניילון
שקופות ,באופן שבשרן נראה דרך הגרביים נחשב
כאילו אינם ,וכמ"ש בעל הלכות גדולות (פרק מי
שמתו) דאי לבישא לבישא חלישא ,ומתחזייא
בגויה אסור ,דאמר רבא ערוה בעששית אסור
לקרוא ק"ש כנגדה ,דכתיב ולא יראה בך ערות
דבר ,והא קא מתחזייא .וכן הוא במג"א ,באליה
רבה ,ומחזיק ברכה ,ואיסור גמור הוא .וע' בשו"ת
יביע אומר ח"ו יו"ד (סי' י"ד) ,ואותן הנשים
שטוענות שכך מנהגן עוד מחו"ל ללכת בלי

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

גרביים ,יש להסביר להן שעל פי ההלכה צריכים
לגרוב גרביים ,באופן שהבשר לא ייראה.
וחלילה להקל ראש בעניני צניעות וקדושה,
ובדברים כגון אלה כל אשה המחמירה על עצמה
תבורך מפי עליון ,ותזכה לבנים יראי ה' .וע'
בספר ילקוט יוסף שובע שמחות ח"א ,וכן בספר
אוצר דינים לאשה ולבת ,בקונטרס קדושים תהיו
שבסוף הספר( .בסעיף ד') ושם בהערה הבאנו
שבשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' י') הביא דברי
הב"ח שהתיר באופן שרק כפות הרגלים מגולות
בעיירות ההולכים יחפים ,והביא דברי החיי אדם
(כלל ד' סעיף ב') דשוקה אסור מגולה אפי' אם
רגילים בכך ,וכ"כ המשנה ברורה (סי' ע"ה
סעק"ב) ובשער הציון שם ,ולכאורה בזמנינו
שנהגו שלא לילך יחפים ,יש להחמיר בכפות
הרגלים מגולות ,ובתשובה של אאמו"ר זצוק"ל
העלה דבודאי על הנשים ללבוש גרבים בכל
אופן ,ונכון להחמיר בכל כיו"ב.
ולגבי אם יוצאת בשיער קצר כמו של איש ,ע'
בספר ילקוט יוסף (סי' ע"ה סעיף ה') ,שאשה
נשואה שרגילה תמיד ללכת בגילוי ראש ברשות
הרבים ,אע"פ שהיא עוברת על הדת ,ועושה
איסור תורה ,מ"מ אין איסור לקרוא ק"ש ולברך
כנגדה ,שכיון שרגילות הן בכך ,אין לחוש
להרהור ,וה"ה בשיער קצר.

להורדה סרקו
את הברקוד

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (ענף עץ אבות עמוד צד
ד"ה ואל):
שנינו באבות (ב ,ה) :ואל תאמר לכשאפנה אשנה  -שמא

לא תיפנה ,שאם יש לך זמן מועט פנוי ,מתוך הטרדות
שלך ,עליך לנצל אותו ,ולא תאמר מה אוכל ללמוד בזמן
מועט כזה ,כי כל רגע מחיי האדם לא יסולא בפז ,כגון:
הממתין בתחנת אוטובוס ,ינצל אותם רגעים לפרק
משנה או למזמור תהלים וכיו"ב ,ולא ישב בטל לגמרי,
כי אחד המרבה ואחד הממעיט  -ובלבד שיכוון לבו
לשמים...
והגאון פלא יועץ היה אומר :זוכר אני לפני כשלושים
ארבעים שנה הייתי שואל בעלי מסחר ובעלי חנויות
וכיוצא בהם :מה נשמע בענין פרנסתם? והיו משיבים
בפנים צוהלות :ברוך ה' ,הודו לה' כי טוב ,ואילו עתה
כשאני שואל בעלי מסחר וקנין  -מה מצב פרנסתם ,הם
משיבים בשפה רפה ובכובד ראש ,באנחה ובקול בוכים,
שאין הפרנסה מצויה להם ,ומה טעם של ההבדל הזה?
חקרתי ודרשתי וראיתי כי מקדמא דנא ,היה לכל סוחר
ולכל בעל חנות מכולת ספר "חוק לישראל" ,ובין גברא
לגברא (בין קונה לקונה) היו פותחים את הספר ולומדים,
והיה הדבר רע בעיני היצר הרע ,שגם בהיותם בחנות,
עדיין לא פסיק פומייהו מגירסא ,ועל כן היה ממהר
לשלוח להם לקוחות וקונים כדי להפסיק אותם
מלימודם ,וכך היו נשכרים ומתפרנסים בשפע וברווח.
אך עתה מה הם עושים בין קונה לקונה? קוראים
עיתונים ומאמרים של מפירי ברית ,ועליהם נאמר:
"ויפתח ה' את פי העיתון" ,והיצר הרע שמח וטוב לב
שיקראו מאמרי שטנה נגד היהדות ,שאי אפשר שלא
יעשה בהם רושם ,ועל כן מונע מהם את הלקוחות כדי
שלא יפריעו להם מלכלות את זמנם לריק ,ולכן
נתמעטה הפרנסה מהם ,כי אם אין תורה  -אין קמח.

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

(משוש תבל דברים עמוד עו).

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

מכתבי השקפה ממרן

פסקיו

הנעת השפתיים בתפלה

ב"ה תל-אביב-יפו .יב חשון תשל"ב

לכבוד ידידנו היקר לשם טוב ולתהלה ר' אליהו זיתוני הי"ו
שלום וברכה.
אודות מה שכתב להעיר במכתב מיום ז חשון תשל"ב ,שמדברי הזוהר מובן שהמתפלל
בלחש ואינו מניע שפתותיו בתפלה אין תפלתו נשמעת "דלאו צלותיה צלותא ולא
בעותיה בעותא" ,ואילו רבינו הגרי"ח בבן איש חי ,כתב בכמה מקומות שהמסופק
באיזו ברכה אם יצא י"ח ,יאמרנה בלי שם ומלכות "ויהרהר שם ומלכות בלבו" .וכ"כ
עוד אחרונים ,והרי לד' הזוה"ק לא מהני הרהור ומחשבה בזה.
אתכבד להשיב :כי נראה דעת האחרונים לחלק בזה בין תפלה לשאר ברכות ,וכמבואר
בגמרא (ברכות לא" ,).רק שפתיה נעות" ,מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיו .וממה
שהוצרכה הגמרא ללמוד זאת מהפסוק לענין תפלה ,מכלל שבשאר ברכות גם בהרהור
יוצא י"ח בדיעבד .ובאמת שדעת הרמב"ם והסמ"ג דמהני בדיעבד הרהור בכל הברכות,
ולכן כשיש ספק בברכה ,ואינו יכול לברך משום חשש איסור לא תשא [שמות כ ,ז .וע'
ברכות לג ,].ואם יהרהר הרי יוצא י"ח אליבא דהרמב"ם והסמ"ג ,לכן טוב שיהרהר,
וחשש איסור לא תשא לא שייך אלא כשמוציא בשפתיו .כמ"ש מרן החיד"א בפתח
עינים (ברכות כ ):ובס' טוב עין (סי' יח אות לד) .וכ"כ הישועות יעקב (סי' סב) .והחתם סופר
(חיו"ד סי' רכז) ובתשובה מאהבה ח"ב (סי' רלד) .ועוד הרבה אחרונים .לכן יפה כתבו הבן
איש חי והאחרונים.
בכבוד רב
עובדיה יוסף

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

התורה כוללת את כל הטובות שבעולם
עדותו של יהודי אופטיקאי ,המתגורר בעיר אלעד:
פעם הלכתי אל מרן כדי לשאול אותו שאלה אישית .חשבתי מראש "מה אוכל
להביא כתשורה לגדול הדור?" ,הבאתי איתי ספרים .הבנתי שזהו הדבר היחיד שאולי
ישמח אותו.
שוחחתי עם הרב ,שאלתי את שאלתי ונענתי בדעת תורה מהאורים ותומים של
דורנו ,באהבה וחיבה.
בתוך זמן קצר ביותר הספיק הרב להבין את מלוא היקף העניין ולהעניק לי הכרעה
ועצה שסייעו הלאה בהמשך דרכי בחיים.
בסיום שיחתי עם הרב הגשתי לו את הספרים שנתחברו על ידי מורי ורבי – אחד
מתלמידי החכמים בני דורנו.
היה זה רגע שאותו לא אשכח כל ימי חיי :לפתע פתאום אורו עיניו של מרן ,הוא נטל
את הספרים בלהיטות ,פתח ,עלעל ,עיין מעט בכמה מקומות בספר כאשר החיוך לא
מש מפניו כל אותה העת .נראה היה כמי שזכה זה עתה באוצר יקר ערך.
לבסוף הרים מרן את עיניו ,הביט בי בעיניו הטובות והודה לי בכנות.
ניכר היה שכיוונתי להביא עימי את המתנה הטובה ביותר!".
(שר התורה).

הלכות הכנות לשבת
והדלקת נרות (מתוך חזו"ע שבת א)
א .מצוה לרחוץ כל גופו ולחוף ראשו במים חמים
בערב שבת לכבוד השבת .ואם אי אפשר לו ירחץ
פניו ידיו ורגליו.
ב .טוב לגזור את הצפרנים בערב שבת.
ג .יש להשתדל ללבוש בגדים נאים לכבוד שבת,
וישמח בבוא השבת כמו שיוצא לקראת המלך,
ואחר שהתרחץ ילבש בגדי שבת.
ד .אפילו אדם חשוב ומכובד ביותר ,ויש לו
משרתים שיכינו לו צרכי שבת ,ואין דרכו
להתעסק במלאכות הבית ,או לקנות דברים מן
השוק ,מצוה שישתדל בעצמו להכין במו ידיו דבר
מסויים לצרכי שבת ,כדי לכבדו ,שמצוה בו יותר
מבשלוחו (קידושין מא .).וכן אמרו בגמרא (שבת
קיט ).רב חסדא פרים סילקא ,שהיה מחתך
התרדין כדי לבשלם לכבוד שבת .רבה בר נחמני
היה מבקע עצים ומפצלן כדי לבשל בהם .רב
ספרא כשהיה מזדמן לו ראש של בהמה היה
מחרך בעצמו את ראש הבהמה ,רבא היה מולח
הדגים ,ר' זירא היה מדליק את האש לבישול .ר'
אבא היה הולך לשוק לקנות בשר ושאר מאכל
ומשקה לכבוד שבת .וכל המרבה בדבר זה הרי זה
משובח.
ה .מצוה לכבד ולנקות את הבית בערב שבת,
ולהדיח ולשטוף את הרצפה לכבוד שבת .ואף
אלה שנהגו שלא להדיח הרצפה בתשעת הימים
של חודש אב ,בערב שבת חזון ישטפו וידיחו את
הרצפה לכבוד שבת.
ו .האבל שהוא בתוך שלשים ,רשאי לשטוף
ולהדיח את הרצפה בשבתות שבתוך ימי האבל,
לכבוד שבת מלכתא .ועליו תבא ברכת טוב.
ז .הדלקת הנרות בערב שבת אינה רשות אם רצה
מדליק ואם רצה אינו מדליק ,אלא חובה .ואחד
אנשים ואחד נשים חייבים להיות בבתיהן נר דלוק
בשבת .ואפילו אם אין לו מה יאכל שואל על
הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר ,שזה בכלל
עונג שבת.
ח .חייב אדם לברך קודם ההדלקה ברוך אתה ה'
אלהינו מלך העולם ,אשר קדשנו במצותיו וצונו
להדליק נר של שבת ,כדרך שמברך על כל
הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים.

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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