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תרמו לפעילות
בעמודות

פרשת תרומה
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יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

משלחן הראשון לציון

אמרותיו

כיצד יש לנהוג במי שנשא גויה ועכשיו הוא מתקרב לתורה הקדושה
[תמצות מתוך קובץ בית יוסף –גליון לד שבט תשע"ז ,סימן שלד]

בס"ד ,כז טבת תשע"ז מדרכו הרעה.
לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת כה"ר הרב ר' מסעוד הנה בחולין (קלג ).איתא ,אמר רב יהודה אמר רב ,כל
אזולאי נ"י
השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנם ,שנא' כל
שלום רב,
חושך טמון לצפוניו תאכלהו אש לא נופח ירע שריד
לשאלתו
הנשואים
היהודים
אותם
עם
לנהוג
כיצד
באהלו ,ואין שריד אלא ת"ח ,שנא' ובשרידים אשר
לגויות ,ובאים לבית הכנסת ,כאשר האיש מתחזק בדת ה' קורא ,ואמר ר' זירא אמר רב כל השונה לתלמיד
באמת ,ולא רק כלפי חוץ :צריך הרבה ישוב הדעת שאינו הגון ,כזורק אבן למרקוליס ,שנאמר כצרור
כיצד לנהוג עם איש כזה ,שמצד אחד יש חשש שלא אבן במרגמה כן נותן לכסיל כבוד ,ואין כבוד אלא
ילמדו ממנו אחרים ,שיראו שאפשר לחיות עם נכריה ,תורה שנא' כבוד חכמים ינחלו.
ולבוא לביהכ"נ כרגיל .ומצד שני אם נרחיק אותו לגמרי
ולפ"ז נראה שאם אומרים להם דברי תוכחה ומוסר,
אפשר שיתרחק לגמרי מהדת ,ולכן יש לזמן אותו לביתו
ובודקים אותם אם יחזרו בתשובה ויתקנו מעשיהם,
של חכם הקהלה ,ולהשפיע עליו או שיעזוב את אשתו וכלשונו של הרמב"ם ,שאם היה הולך בדרך לא
הנכריה ,או שתעבור הליך גיור על פי ההלכה בצורה טובה ,מחזירין אותו למוטב ,ומנהיגים אותו בדרך
מדוקדקת ,שגם היא תחזור בתשובה .וכדאי להתייעץ ישרה ,וזה ע"י שנותנים להם שיחות מוסר וכיוצא,
בנידון עם חכם בתורה המכיר את הקהילה .והשי"ת ועי"ז בודקים אותם אם יחזרו בתשובה זה מותר
ינחה אתכם בעצה טובה מלפניו ,ושלא תבא תקלה ח"ו ללמדם ,ואם חזרו למוטב ותיקנו מעשיהם ימשיכו
וילמדו אותם גפ"ת והלכות ומנהגים ושאר התורה,
מתחת ידיכם.
ואם ממשיכים בדרכם ,בזה אסור ללמד אותם גפ"ת
ובאופן הנ"ל כאשר הוא מתחזק יכולים להעלותו
והלכות ,שמעשיהם מקולקלים וסנו שומעניה ,שגם
לס"ת ,רק לא יצרפוהו למנין שבעה עולים אלא יוסיפו דברי המוסר לא הועילו להם ,וממשיכים בדרכם,
עליו עוד עולה .עד שיהיה שומר שבת כהלכתו.
ואין הם לומדים אלא לכוונה רעה ,וכמאמר חז"ל
עונים אמן אחר הקדיש והברכות שאומר.
(ברכות יז ).הלומד שלא לשמה נוח לו שלא נברא ,ולכן
ובענין אדם שחי עם גויה ומגיע לשמוע שיעור ,האם במקרה כזה אין ללמדם כלל .וע' בשו"ת משנה
מותר ללמדו תורה ומוסר ,שע"י אולי יתחזק וישוב הלכות ח"ח סימן רמז.

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

להורדה סרקו
את הברקוד

"וזאת התרומה אשר תקחו
מאתם זהב וכסף ונחושת" (כה,
ג).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
(מאור ישראל דרושים עמוד רכח ד"ה נאמר):
נאמר בשיר השירים (ג ,ט)" :אפריון

עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון,
עמודיו עשה כסף רפידתו זהב מרכבו
ארגמן תוכו רצוף אהבה מבנות
ירושלים".
נראה לפרש ,כי הנה הזהב אין הערך
היקר שלו מחמת עצמו ,רק מפני
מיעוט המצאו ,ולכאורה יש לשאול על
מה שאמר הקב"ה בתרומת המשכן:
"וזאת התרומה אשר תקחו מאתם זהב
וכסף ונחושת" ,למה הוצרך זהב וכסף
לצורך המשכן?
אלא בהיות שהכסף והזהב חביבים
מאד לבני האדם ,ואוהבים אותם מאד,
הנה כשאדם תורם מכספו וזהבו
לקב"ה ,הרי שבזה הוא מביע את
אהבתו לה' יתברך על ידי תרומתו זו,
וזהו שנאמר" :עמודיו עשה כסף
רפידתו זהב מרכבו ארגמן"  -ולמה
הוצרך לכל זה? משום "תוכו רצוף
אהבה" ,שעל ידי תרומה זו שהיא
אהובה עליו ,הוא מקדיש אותה לה'
יתברך ,ומראה בזה את אהבתו וחיבתו
לקב"ה.

כל ספרי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה
ומרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א
לרכישה באתר "מורשת מרן שופס"
shops.moreshet-maran.com

(משוש תבל-שמות ,עמוד ערב)

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

מכתבי השקפה ממרן

הזכרת שם ה' בפסוקים  /מילה בס"ת התלויה בין השורות
בענייני קריאת ההפטרה [מתוך קובץ בית יוסף ,גליון לד-שבט תשע"ז].

ב"ה .עש"ק תרומה .ה אדר א תשי"ט

לכבוד ידידי מר שלמה יזדי נ"י.
שלום וברכה,
קיבלתי את גלויתך מיום שלישי שבוע זה.
א .ואודות שאלתך בנוגע לסיכת הראש שעם הכיפה ,אין לחוש בזה כלל.
ואורויי מורינן להיתרא.
ב .וקורא שחוזר על הפרשה וקרא חלק מהפסוק ,רשאי לחזור עליו ,ואע"פ
שיש בו אזכרות ש"ש ,רשאי לקרותם כהוגן .שבכל פסוק אין קפידא להזכיר
את ה' אפי' חצי פסוק או רבע פסוק .ואפי' בפסוקים המובלעים בש"ס וכן
במפרשים.
ג .ומלה התלויה בין שיטה לשיטה בס"ת ,הס"ת כשר לקרות בו .וכמ"ש
ביו"ד (ס"ס רעג).
ד .ואודות קריאת ההפטרה .הנה אם המפטיר קורא בקו"ר [=בקול רם]
וכולם שומעים בודאי דמהני מעיקר הדין .ובכ"ז כ' האריז"ל שאין די
בשמיעת ההפטרה אלא צריך לקרות מתוך הפסק .ורק הברכות ישמע
מהמפטיר .ע' מג"א ואחרונים סי' רפד .והחת"ס כ' שנהגו שכולם קוראים
ההפטרה (לא בלחש) כדי שלא לבייש מי שאינו בקי כ"כ .ומ"מ אם אינו יודע
לקרות ההפטרה מתוך הספר הוי ברכות לבטלה (אחרונים).
ואתה צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותמצא חן ושכ"ט [=ושכל טוב]
בעיני א' ואדם.
הדו"ש [=הדורש שלומו וטובתו] בידידות ,עובדיה יוסף
דרישת שלום להרה"ג ר' עמרם אבורביע שליט"א ,וכן להרה"ג ר' אהרן כץ שליט"א.

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

הכרת הטוב למוכירי טובה
כאשר כבר החל להתפרסם שמו של מרן רבינו הגדול זצקוללה"ה בתורתו ובגדלותו,
הייתה לו אפשרות להזמין ספר לביתו כדי שלא יצטרך ללכת ולבוא ,ולהתבטל
מלימודו .כל הספרים כולם הסכימו לסגור את מספרותיהם ולזכות לעלות למעונו של
מרן ולספר אותו.
אך מרן התעקש שרק הספר מר אברהם יצחקי ז"ל יספר אותו ,ואף היה משלם לו
כפל כפליים יותר ממה שהיה ראוי לקבל על עבודתו .הספר התנגד בכלל לקחת כסף
ממרן ,באומרו שכבר די לו עצם זכות זו שנפלה בחלקו להיכנס למעונו של מרן ולספרו
ולהתברך מפיו ,אך מרן היה תוחב לידיו בחוזקה את הכסף באומרו" :אלו המעות,
חליפתם ותמורתם של אותם מעות שהיית ראוי לקבל בימי בחרותי וצעירותי ,כאשר
הייתי חי חיי עוני מחפיר ,ולא היה לי לשלם אפילו בשביל להסתפר ,ובכל זאת אתה
היית מקבל אותי בסבר פנים יפות ומספר אותי באותם פרוטות מועטות שהייתי
משלם ,ועל כן עתה שהרחיב ה' גבולי ,מגיע לך ליטול כפל כפליים ויותר!".
(שלהבת יוסף חי).

פסקיו

הלכות ברכות

הטבת חלום ותעניתו ומי שילדה אשתו
(מתוך חזו"ע-ברכות)

א .אמרו חז"ל (ברכות נה ,):הרואה חלום ונפשו
עגומה עליו ,ייטיבנו בפני שלשה מאוהביו,
ויאמר בפניהם" :חלמא טבא חזאי" ג פעמים,
ויאמרו לו ג"פ :חלמא טבא חזיתא ,טבא הוא
וטבא ליהוי ,רחמנא לשוייה לטב ,שבע זמנין
לגזרו עלך מן שמיא דלהוי טבא ,ויהא טבא".
ויאמרו לו ג פסוקים שכתוב בהם לשון
הפוכות[ ,שהם :הפכת מספדי למחול לי וכו' ,אז תשמח
בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו ,והפכתי אבלם לששון
וכו' ,ולא אבה ה' לשמוע אל בלעם ויהפוך ה"א לך את הקללה

לברכה] .ואח"כ שלש פדיונות ושלש שלומות.
וטוב שגם החולם יאמר הפסוקים עמהם.
והוסיף הטור (סי' רפח) ,שאם עדיין נפשו
עגומה עליו בשביל חלומו ,וחושב שיתבטל
ע"י תענית ,יתענה ,ואפילו בשבת ,מפני
שהתענית עונג הוא לו ,ואעפ"כ צריך לחזור
ולהתענות יום אחר בחול כדי שיתכפר לו על
שביטל מצות עונג שבת .ע"כ .וכ"כ בש"ע
שם .אבל רב עמרם גאון ורבינו קלונימוס
כתבו שבזמן הזה אין להתענות תענית חלום
בשבת ,כי אין אנו בקיאים לדעת איזהו רע
ואיזהו טוב ,והובאו בטור (סי' תקסח).
ב .הרואה חלום שאינו טוב בליל שבת ,ונפשו
עגומה עליו ,רשאי להטיב את חלומו בהטבת
חלום בפני שלשה מאוהביו ,אף בשבת.
ג .מי שנתבשר שילדה אשתו בן זכר ,כתב
החסד לאלפים (סי' רכג) ,שכיום אין נוהגים
לברך על זה ברכת הטוב והמטיב ,וסומכים
על ברכת שהחיינו שמברך אבי הבן בשעת
המילה .ונכון שיכוין להוציא ידי חובה בברכת
שהחיינו גם את היולדת .וגם היא תתכוין
לצאת ידי חובה.

