בס"ד

בזכותך!

טעון גניזה

נזכה לקיים את צוואת הגאון מווילנה!
הגאון מווילנה שכולו היה כמלאך ה' ,כל היום היה עסוק בתורה ,אמר
שהוא מוכן לבטל תורה ותפילה ולסובב בכל ערי ישראל ולהכריז שאין
איסור לשאת  2נשים וע"י זה תקרב הגאולה! מרן הרב עובדיה יוסף אף
מצטט זאת להלכה בפסקיו בעניין! יביע אומר חלק ח' אה"ע סימן ב' (מאחור)

בזכותך! עוד בת ישראל תזכה להקים בית כשר ולא תשב גלמודה! -
בנות רבות בארץ ובתפוצות לא זוכות להקים בית ויושבות גלמודות,
למעלה מ 20%מהנשים לא זוכות להקים בית יהודי בישראל בשל כך.
(נתון ידוע שבמאגרי השידוכים יש פער רב בין נשים לגברים)

בזכותך נגביר את השכינה בארץ ישראל!  -כל יהודי שנולד
מגביר את כח השכינה .כמאמר הגמ' אין בן דוד בא עד אשר יכלו כל
הנשמות שבגוף ,וכמו שנאמר" :ושב ה' את שבותך" מכאן שכל יהודי
בארץ מגדיל כח השכינה והקדושה.

מתוך אחריות וערבות הדדית לכל יהודי ובברכת גדולי הרבנים והמקובלים הקמנו את ארגון "הבית
היהודי השלם" לקדש את התא המשפחתי המורחב ולתת תמיכה רוחנית ,יעוץ ליווי אישי וסיוע
בהליך החוקי ע"י היתר בית הדין (עפ"י החוק ,ההיתר ניתן ע"י בית דין ובאישור הרב הראשי לא"י),
ולמצוא את הדרך והאיזון לחיים משותפים עפ"י ההלכה.
נא לפנות לאימייל של הרב דב יהודה רובין ,מרכז הארגון dovyrubin@gmail.com -
(האפשרות אינה מיועדת לכל אחד! מותנת בהסכמת האשה הראשונה ובהסכמת האשה הנוספת!
יינתן מענה רק למתאימים עפ"י הקריטריונים שמופיעים בשו"ע)
מען למכתבים :הבית היהודי השלם ,קניון האחים ישראל תלפיות ,ירושלים - .ת.ד 2555 .לפניות053-3010492 :

לפרטים נוספים ,אתר הבית היהודי השלםhttp://www.jewishome.net/ :

מרן הרב עובדיה
יוסף זצ"ל פסק!

בס"ד

טעון גניזה

"נשיאת אשה נוספת מעלה גדולה היא,
ובכוחה לקרב את הגאולה!"

שו"ת יביע אומר חלק ח  -אה"ע סימן ב:
"בשומעי כי יש בתי דין שפוסקים להחמיר גם על הספרדים ועדות המזרח בעניין
זה ,בהחילם חרם דרבינו גרשום גם על עדות המזרח בפסקיהם ,ושגגה היא
בידם ,שכבר כתב מהרשד"ם (בחיו"ד סי' קמ) ,שחרם רגמ"ה לא נתפשט אלא בין
האשכנזים .ע"ש .גם הרדב"ז בתשובה שהובאה בשו"ת מהר"י בי רב (סוף סי' סא)
כתב ,שבירושלים ובכל המקומות האלה לא נתפשטה גזרת רגמ"ה ,ונהגו לישא
כמה נשים ואין פוצה פה .ע"ש .וכ"כ המהר"ם אלשקר (סוף סימן צה) ,שרוב
הגלויות כגון בגלויות ספרד ובמערב ובכל המזרח לא קבלו עליהם מעולם תקנת
רגמ"ה לא אז ולא היום ".ע"ש .ועוד.
ומוסיף הרב עובדיה יוסף ואומר" :ואין ספק שהחומרא בזה בזמנינו גורמת
לתקלות רבות ,שאם הבעל לא דתי ,הולך ולוקח לו פילגש הידועה בצבור ,ומה
הועילו חכמים בתקנתם ,ואם הוא דתי בוודאי שלא ניצול מהרהורי עבירה
הקשים מעבירה ,ואולי גם מעשה ח"ו .וגם הלום ראיתי בספר תולדות הגר"א
מאת רבי בצלאל לנדא (עמוד קז) שהביא נוסח המכתב שכתב הרה"ג רבי שמואל
העליר מצפת ביום י"ד טבת תרל"ו ,אל הרה"ג רבי עקיבא יוסף שלזינגר ,הנ"ל ,וז"ל:
"והנני מעיד עלי שמים וארץ ,כי כמה פעמים שמעתי מהגאון החסיד רבי ישראל
משקלוב זצ"ל מחבר ספר פאת השלחן ,ששמע מפי הגאון האמיתי החסיד רבינו
אליהו מוילנא זיע"א ,כי אילו היה עולה הדבר בידו היה מבטל תורה ותפלה ומסבב
מעיר לעיר וממדינה למדינה לבטל החרם דר' גרשום בעניין איסור לשאת שתי
נשים ,כי ע"י ביטול החרם תהיה התקרבות הגאולה .וגם להשפיע שהכהנים
ישאו כפיהם לברך ברכת כהנים בכל יום ".ע"כ( .וע"ע בשו"ת בית אבי ח"ב סי' קכ)" .
מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל ,שכל ימיו פעל "להחזיר עטרה ליושנה" לגבי תרבות
בני עדות המזרח ומורשתם ,מציין בסיפוק שנלחם לשנות את החוק המנדטורי
במדינת ישראל בעניין ,והצליח לתקנו שמספיק אישור של רב ראשי אחד של
א"י כדי להתיר נשיאת אישה נוספת! עיין יב"א חלק ז' סימן ב'.

הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א בחוות דעת הלכתית בעניין לימינו.
לצפייה בסרטון  -אתר הבית היהודי השלםhttp://www.jewishome.net/
חדש! נפתח בית דין מקומי באומן שבאוקראינה ,המזרז מתן היתרים .ללא צורך בבית הדין
הרבני בישראל המקשה על רבים מהפונים בבירוקרטיה ובסחבת ונמנע לעיתים רבות
להתיר בגלל הכפיפות לממסד הכללי בישראל .פרטים מאחור.

