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 אחרי מות קדושים
יא אייר תשפ"א | גיליון מס' 364

יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

משלחן הראשון לציון

אמרותיו

שמיעת מוזיקה בימי העומר לאחר חצות של יום שישי

לכבוד הבחור היקר שוקל באהלה של התיר לאנשי הרדיו הזה להשמיע שירי
תורה ,ר' יוסף זכאי נר"ו יצ"ו
קודש המלווים בכלי שיר ,כדי למנוע
שישמעו שירים יווניים ושירים
שלום רב,
לשאלתו אם מותר לשמוע שירים המלווים חילוניים עם מילות תועבה וכ"ש
בכלי נגינה מהטייפ וכדו' בימי שישי אחר שנשים שרות.
חצות ,או במוצאי שבת.
וכל זה היה היתר כדי למנוע איסורא
הנה כבר כתב המג"א (סי' תצג) שאין רבה .אבל בלא זה אין נכון להקל בדבר.
לעשות ריקודים ומחולות בימי העומר .ויש להימנע מלשמוע שירים המלווים
וכתבו האחרונים שכל זה בשירים בכלי נגינה גם בימי שישי אחר חצות
המלווים בכלי נגינה ,המביאים לידי במוצ"ש .שהרי האבלים אינם מחליפים
ריקודים ומחולות ,אבל לא נאסר שירה בגדיהם הקרועים כבר מחצות היום
בפה .וע' בילקוט יוסף מועדים ,ובחזון ביום שישי ,כידוע .ואין לזה קשר
להארת שבת המתחילה אחר חצות יום
עובדיה יו"ט.
השישי.
ודין זה הוא גם בימי שישי אחר חצות
ובמוצ"ש ,דימי הספירה נינהו ,ויש בהם ויה"ר שתעלה מעלה מעלה במעלות
מנהגי אבלות כידוע ,ואף לא מתגלחים התורה ,ותזכה להיות שקוע בלימוד
לכבוד שבת .אלא שבזמנו כאשר היה רדיו ברצף ,בהבנה ,ובהתמדה.
קול האמת ,אנשי הרדיו אמרו למרן
בברכת התורה
זצוק"ל ,שאם לא ישמיעו שירים ביום
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
שישי אחר חצות ,אנשים רבים בפריפריה
ונשיא בית הדין העליון
ישמעו שירים חילוניים ,ואז מרן זיע"א

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

להורדה סרקו
את הברקוד

"וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו
לכפר בקודש עד צאתו" (טז ,יז).
כתב מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה (מאור
ישראל  -דרושים ,עמוד סו ד"ה קראנו):

נאמר בפסוק" :וכל אדם לא יהיה באהל מועד
בבואו לכפר בקודש עד צאתו" ,כי מועד וזמן
לאדם על הארץ ,ונאמר" :ימיו כצל עובר" ,ואמרו
חז"ל (ילקוט שמעוני פרשת ויחי רמז קנה) :לא כצל
כותל או אילן ,אלא כצל עוף פורח באויר ,וזהו
שאמר" :אדם להבל דמה" ,רצונו לומר ,שאדם
הראשון שחי תתק"ל ( )930שנה ,דמה להבל בנו
שחי לימים מספר.
והיות ואמרו רבותינו ז"ל שאם רואה אדם
שיצר הרע מתגבר עליו ,יזכור לו יום המיתה ,וזה
שאמר הכתוב" :וכל אדם לא יהיה באהל מועד",
שיחשוב את עצמו כמי שאינו ,והרי הוא כאין
וכאפס" ,באוהל"  -זה העולם הזה אשר בו מועד
לכל חי" ,בבואו לכפר בקודש עד צאתו" ,ועל ידי
זה בכוח יגבר איש על יצר הרע בזכרו כי אם בגופו
יבוא  -בתורה ובמצוות ,כיונה זו שכנפיה מגינות
עליה ,אף המצות יגנו עליו ובגופו יצא ,שהתורה
מלווה את האדם ,כמו שאמרו בגמרא (סוטה ג):
מדכתיב" :והלך לפניך צדקך".

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-ויקרא).

מכתבי השקפה ממרן

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

בית כנסת בחוץ לארץ שנבנה בשבת על ידי גויים
ופעמים גם ע"י יהודים
[מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"].

לכבוד
הרב עמרם יהודה גבאי הי"ו
רב הקהלה "עדת ישורון" ,בלוס אנג'לס.
שלום וברכה,
1
בהיות שהי אינני בקו הבריאות אשיב לכבודו על קצת משאלותיו בקצרה.
בית כנסת אורטודוקס שנבנה בשבת ע"י פועלים גוים ,וגם לפעמים היו
פועלים יהודים שעבדו בשבת .והשקיעו בבנין למעלה מסך שמונה מאות
אלף דולר .אם מותר להכנס להתפלל בו .הנה מלשון מרן הש"ע (סי' רמד
סעיף ג) מתבאר ,שאם בנו בנין בשבת נכון להחמיר שלא יכנסו בו ,שהוא
חומרא בלבד ואין זה מן הדין .וכן כתב הגאון ר' יהודה עייאש בספר
מטה יהודה שם ,וכתב שאפילו נעשה הבנין באיסור גמור ,דהיינו בשכירות
יומית ,ולא בקבלנות ,אין לאסור מן הדין להכנס בו ,שאיסור שנעשה
נעשה ,ואין המניעה אלא מצד חומרא בלבד .ע"ש .וכל שכן כשנעשה
בקבלנות שיש לסמוך בדיעבד על רבינו תם שמיקל בזה .ולכן כיון שיש
הפסד מרובה גדול יש להקל .ובתנאי שהועד של בהכ"נ יהיו אנשים יראי
שמים שינהיגו את בהכ"נ ע"פ התורה ,ומכאן ולהבא לחושבנא טבא.
_______________
 1א.ה .למרות שכתב מרן זיע"א שהוא משיב על "קצת" מן השאלות ,לא נמצאה אלא
תשובה אחת בכתב היד.

הנהגותיו

פסקיו

הלכות ברכת הראייה
(מתוך חזו"ע-ברכות)

א .הרואה חכם גדול מחכמי ישראל ,גדול
בתורה ובחכמה וביראת ה' ,ומורה הוראות
בישראל ,אף בזמן הזה יש לברך עליו בשם
ומלכות ברכת שחלק מחכמתו ליראיו.
והרואה חכם מחכמי אומות העולם שבקי
בחכמות העולם אומר בא"י אמ"ה שנתן
מחכמתו לבשר ודם ,והיינו שהוא חכם
במדע וחכמות חיצוניות ,אבל הרואה שיך
גדול שבקי בדיני הדת שלהם ,אינו מברך.
(מג"א ושאר אחרונים).

ב .הרואה מלך ממלכי ישראל אומר "בא"י
אמ"ה שחלק מכבודו ליראיו" .והרואה מלך
ממלכי אומות העולם אומר "בא"י אמ"ה
שנתן מכבודו לבשר ודם" .ומצוה להשתדל
לראות מלך ,ואפילו ממלכי אומות העולם,
שאם יזכה יבחין לעתיד לבא בין כבודם
לכבודם של מלכי ישראל.
ג .מלך שהוא לבוש בגדי אזרח כאחד
האדם ,ואין העם מרגישים את כבודו ואת
גדלו ,אין לברך עליו ברכת המלך.

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

מחר צינתור והיום דבק בתורה
סיפר הראשון לציון הגאון רבי אליהו בקשי דורון שליט"א:
באחד הימים הגעתי אל ביתו של מרן זיעי"א לצורך ענין מסוים ,למחרת אותו יום
היה צריך מרן זיע"א לעבור צינתור .יש לציין כי באותם ימים לא היה הטיפול נפוץ כמו
היום ,ומשום כך החשש מפני הצינתור היה גדול מאד.
כשנכנסתי אל הקודש פנימה שמעתי שמרן זיע"א מבקש שיקראו את הפרופסור,
ראש המחלקה ,ואני בשומעי זאת נחרדתי שמא נוצרה בעיה רפואית כל שהיא אצל
מרן זיע"א.
והנה כשהגיע הפרופסור ,נפתרה התעלומה .מרן זיע"א רצה לברר מפיו ענין רפואי-
הלכתי :האם יולדת מסוגלת ורשאית לצום בתוך שלשה ימים מעת הלידה?...
והפרופסור נקרא לחוות את דעתו המקצועית שמרן זיע"א יכריע את ההלכה.
זהו עולמו של מרן זיע"א ,ד' אמות של הלכה צרופה ,למחר הוא צריך לעבור צינתור,
והיום מה שמטריד את מחשבתו הוא נדון הלכתי...
(משוש תבל).

ד .נשיא מדינה כשהוא מופיע בבגדי השרד,
יש לברך עליו ברכת המלך ,ובלבד שיש
בידו לתת חנינה על מי שנגזר עליו משפט
מות .וכל שכן נשיא של ארצות הברית
שבידו להכריז מלחמה על מדינה אויבת
פשוט שמברכים עליו.
ה .ברכת המלך אפשר לברך גם על מלכה.
ו .הרואה את המלך או המלכה ,דרך מכשיר
הטלויזיה ,אינו מברך.
ז .הרואה את המלך דרך חלון ביתו המוסגר
בזכוכית ,יכול לברך עליו ברכת המלך.

