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 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 לכבוד מרן הראשון לציון, פוסק הדור,  שאלה:

 שליט"א יצחק יוסףרבינו 
שליט"א לברך על הבמבה   מה שפסק כת"ר בעניין

 ברכת האדמה, ושכן נהג מרן רבינו הגדול 

זצוקללה"ה, רצינו לדעת האם זה אמור דווקא במבה  
 המיוצרת ע"י חברה מסוימת, או שהדברים  

אמורים בכל החברות. ומה הדין בבמבה המיוצרת 
 בחו"ל.

ביקרתי במפעל אוסם, וראיתי שעושים את   :תשובה
וחדים לכך, שאינם ראויים  הבמבה מגרגירי תירס המי

לאכילה אלא על ידי ריסוק או ניפוח, ולכן יש לברך 
 עליהם בורא פרי האדמה.

המפעלים לא ביקרתי, אך נאמר לי, שאי  בשאר 
 אפשר לטחון את גרגירי ולנפח שיהיה במבה, אלא  

מאותו זן של הפופקורן, וממילא בכל החברות כולם  
צריך לברך על זה בורא פרי האדמה. וראה בעין  

ובשלחן המערכת  )כללי ספק ברכות(, יצחק חלק ב' 
שהארכנו לבאר דין זה,   )מערכת ב, ערך בורא פרי האדמה(,

שדין הבמבה שונה מדין רסק פירות או ירקות,  
זה, וחשבו  והרבה מחכמי הדור לא ירדו לחילוק 

לדמות דבר זה לפירות מרוסקים, אולם המעיין 
בדברי רבינו ירוחם, יראה, שכל שאינו ראוי לאכילה  
אלא ע"י ריסוק או ניפוח, אין ברכתו משתנית. ולכן 
מברכים על הפופקורן בורא פרי האדמה. והבמבה  
אי אפשר לעשותה אלא מהסוג של התירס היבש,  

אלה לא ניתן   שהוא גרגירי פופקורן, וגרגירים
לאכלם אלא על ידי ריסוק או ניפוח, ולא כמות שהן.  
ולכן ברכתם בורא פרי האדמה. דהכי אורחייהו. וכך  

וכן משמע מהכסף  )סימן כט(. מבואר בתרומת הדשן 
)כלל נא(,  משנה, מהש"ע רבי זלמן, מהחיי אדם 

והמשנה ברורה. ומה שכתב מרן אאמו"ר עט"ר זיע"א 
רה שיש לברך על כיו"ב בהסכמה לס' הלכה ברו

שהכל, בזמנו אמר לי מרן אאמו"ר, שאמרו לו  
שהטעם שכתבנו לברך על הבמבה בורא פרי האדמה  
הוא מפני שמורגש טעם התירס בבמבה, וכיון 
שהוכיחו לו שאין טעם התירס נרגש, ולכן כתב מה  
שכתב, אבל לאחר שראה שוב את מקורות ההלכה  

וחם ודברי התרומת  שכתבנו, וקרא שוב דברי רבינו יר
ושאר האחרונים, שכל שאי אפשר לאוכלו הדשן 

אלא ע"י ריסוק ברכתו בורא פרי האדמה. ולאחר  
שראה הדברים הסכים עמנו לברך על הבמבה בורא  
פרי האדמה, וכן נהג בעצמו ובירך בפנינו ב' פעמים  

הבמבה בורא פרי האדמה. וכמובן שכך יש   על
 לנהוג הלכה ולמעשה.

הנעשית בחוץ לארץ עם הכשר, יש לברר   ובמבה
ולבדוק כיצד נעשית הבמבה שם, ושמענו שגם שם  

הבמבה נעשית כמו בארץ. ואדרבה במדינת הוואי  
יש שדות ענקיות שמגדלים בהם את גרגירי התירס  
המיוחד לצורך פופקורן וריסוק וניפוח. ולכן יש 
לברך אדמה, ומ"מ גם אם יתכן שמא יש פס יצור  

לחוש לברכה לבטלה, שהרי אינו משקר  אחר אין 
האדמה    בברכתו שגם אם נשתנה סוף סוף נעשה מן

 ואין כאן ברכה לבטלה וכמ"ש המג"א.
 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 ונשיא בית הדין הרבני הגדול

 220 | גיליון מס' ה'תשע"ח אייר כ

 

ומה הדין בבמבה  אם יש הבדל בין סוגי החברות של הבמבה לעניין ברכת האדמה,
גליון כו(. –קובץ בית יוסף מדור שו"ת הראשון לציון, )מתוך  המיוצרת בחו"ל  

גליון כו(. –)מתוך קובץ בית יוסף  

 079-916-5000 להצטרפות:  חזון עובדיה שבת ח"אהלימוד הוא בספר 
 92שלוחה 

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

8759* 

 בסייעתא דשמיא

 השיעור הגדול בתבל
 מידי מוצ"ש בשידור חי וחוזר

 www.moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000 להאזנה:

 

 הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

 מצטרפים למנויים,
מחזקים את 

 המורשת!

 

 בהרפרשת 

 

8759* 

 יוצא לאור בס"ד ע"י

 מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור  

  המפעל   •   ה“זצוקללה עובדיה יוסף רבינו
ירחון   • "מרן בתורת היומי הלימוד" האדיר
ח להשאלת ספרי  “גמ  • “קובץ בית יוסף“תורני 

"ערוץ מרן"    • מרן והכנסתם לישיבות וכוללים
שיעורי תורה   •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -

  • ובאנגלית  בעברית גליונות שבועיים •וכנסים 
 סניפים ופעילים ברחבי הארץ והעולם

 079-9459051שעות:  24לתרומות בכ. אשראי   

... ושבתה הארץ  וידבר ה' אל משה בהר סיני"
 (.ב-ה, אכ) "שבת לה'

מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל  אומר רש"י: 
המצות נאמרו בסיני? אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה  
ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן  

 ודקדוקיהן מסיני.

הובא בספר פניני  ) הפוסק הדור זצוקללה"מרן  ביאר

 :(עמוד קעטיוסף ח"א, 

הנה כבר נתחבטו המפרשים בשאלה, מה נתייחדה  
 מצוות השמיטה משאר המצוות, שאמרו עליה חכמינו

 ?ז"ל שכל כללותיה ופרטותיה נאמרו בהר סיני

והביאור לזה הוא על פי דברי הכתוב בהמשך  
ל בשנה השביעית, הן לא  וכי תאמרו מה נאכ"הפרשה: 
נאסוף את תבואתינו, וציויתי את ברכתי לכם   נזרע ולא

 ."בשנה השישית

ואין ספק כי נס זה הוא כללי לכל עם ישראל  
שתתברך התבואה בשנה אחת לשלוש שנים, ובפרט 
בשנה השישית שכבר נחלשה האדמה, וטבעה אז  
להוציא פירות שאינם טובים, הרי זה מוכיח שמצוה זו 

ה רבינו שהיה סיני מאת הקב"ה על ידי מש רניתנה בה
ע"ה בדה ח"ו את שליחו, ולא כאותם האומרים שמשה  

 המצוות מליבו.

כי איך בשר ודם יכול להבטיח הבטחה כזו שהתבואה 
תתברך לכל עם ישראל בכל שנה שישית פי שלוש, ועל  

שכשם שמצוות השמיטה עניינה   -זה באו חז"ל ואמרו 
מוכיח שהיא ניתנה בהר סיני מאת ה' יתברך, כך כל  

ל ידי ב"ה, עהמצוות כולן ניתנו בהר סיני מאת הק
 .(ויקרא-משוש תבל)                     "ה.משה רבינו ע -שלוחו הנאמן 

 אמרותיו

 הלימוד היומי בתורת מרן 
 

 ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת

 

מסירת 
/ מלאכה לגוי 
 הדלקת נרות

מלאכה 
המתחילה 

/  בע"ש
מסירת 

 מלאכה לגוי 

המפליג 
/ בספינה 
מלאכה 

המתחילה 
 בע"ש

 

שהייה 
/  והטמנה

המפליג 
 בספינה 

הייה ש
 והטמנה

 יא-ח א .יד-יב ה-ב ב-א. ז-ו א .ה-ג ב-א. ג-ב ו-ג

 משלחן הראשון לציון

http://www.moreshet-maran.com/
http://www.moreshet-maran.com/
tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 
 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

  

  

 

 

 

 

 

   

  

 

   

  

  

הדלתות  יהוצאת הפרוכת מארון הקודש, עקב ציפו 
 זהבב

 ב"ה, ירושלים

 זלמן דרוקדידי הרב הגאון חריף ובקי חכו ממתקים וכולו מחמדים רבי לכבוד י
 ]זצ"ל[

 ברכה וישע רב,שלום ו

אלתו בדבר בהכ"נ "רננים" שע"י היכל שלמה, שבזמנו הובא לשם ארון אודות ש
קודש מפואר ביותר, מעשה חושב, ועתה נשאם לבם של שנים מנדיבי עמינו 

להסיר הפרוכת מעל ארון הקדש, אשר  לצפותו זהב, והתעוררה השאלה אם מותר
 היתה נהוגה עד היום?@

פרוכת אשר על ארון הקדש אינה רק ליופי, אלא להבדיל בין קדושה והנה ה
שמות ] לקדושה וכמו שנאמר והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש לבין קדש הקדשים

 . ויש בה גם משום צניעות.[לג ,כו

שמנהג ישראל בענין שימת הפרוכת מבואר  )סי' כו(שו"ת זרע אמת ח"א והנה ב
לפני ארון הקדש, אינו לשם נוי בעלמא, אלא לצניעות יתרה, על שם "והבדילה 

. וכן הפרוכת לכם בין הקדש ובין קודש הקודשים". וגם ע"ש כיסוי כלי הקדש
שהפרוכת שלפני אה"ק תלויה שם לצניעות. א"כ )סי' סח( נראה ממ"ש התה"ד 

רון יפות ביותר בלא הפרוכת, לא טוב לשנות המנהג המיוסד אפי' אם דלתות הא
 על אדני פז והוא מנהג פשוט לכל ישראל.

 בכבוד רב ובברכת התורה
 עובדיה יוסף

 

  maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  קרקע .ק 14רחוב הרב בלוי  ארגון להפצת תורה )ע"ר(. –יו"ל ע"י להבין ולהשכיל 
 82שלוחה  079-916-5000 :לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ. 569סניף  208346 תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי:

 

 מתוך גליונות 
 "קובץ בית יוסף"

 (שבת ב)מתוך חזו"ע  דיני סעודות שבת
 

 פסקיו

 
 

 

 ממרן כתבי יד

מי שאין לו שתי ככרות ללחם   .א
משנה, אלא רק ככר אחת, יכול לצרף 

לככר ויהיה נחשב לו   )עוגה( כסנין פת
 .ללחם משנה

האוכל פת כסנין בשבת, אינו צריך  .ב
לבצוע על שתי עוגות מן הפת כסנין, 
משום לחם משנה, כיון שאינו אלא 
אכילת עראי, ולא חשיב לחם, ורק 
אם אוכל אכילת קבע מהפת כסנין 

שחייב לברך עליו המוציא )ע"ב דרהם(, 
לחם  "לחם" מן הארץ, חייב לקיים 

משנה ויברך ויבצע על שתי עוגות 
 .כאחת, ויאכל

שת הסעודות ובברכת המזון בשל .ג
 "רצה והחליצנו"של שבת צריך לומר 

ואם שכח לאומרו  )להזכיר בו של שבת(. 
בסעודה הראשונה והשניה, ונזכר  

יאמר   ,אחר שאמר ברוך אתה ה'
רצה  "ויחזור לומר  ",למדני חקיך"

ואם נזכר אחר שחתם   ".והחליצנו
, יאמר שם ברוך אתה  "ה ירושליםבונ"

אשר נתן  לקינו מלך העולם,ה' א

שבתות למנוחה לעמו ישראל 
 רוך אתה ה',באהבה לאות ולברית, ב

מקדש השבת. ואף אם התחיל 
ברוך "בברכת הטוב והמטיב ואמר 

, על נו מלך העולם"ילקאתה ה' א
דעת לסיים ברכת הטוב והמטיב, 
ומיד נזכר, יסיים אשר נתן שבתות 
למנוחה וכו'. ורק אם התחיל ממש  

לעד  "טוב והמטיב, ואמר בברכת ה
וכו', חוזר לראש. ובסעודה   "האל

שלישית אם שכח ונזכר אחר  
שהתחיל ממש בברכת הטוב והמטיב 

ודין האשה בכל זה  אין צריך לחזור. 
 .כדין האיש

מי שאחר שבירך ברכת המזון  .ד
נסתפק אם אמר רצה והחליצנו, אם  

)ראה ר ולברך. לאו, אין צריך לחזו
 שו"ת יביע אומר ח"ז סי' כח(.

המברך ברכת מעין שלש, לכתחלה   .ה
צריך להזכיר בברכתו מעין המאורע  
של שבת כדרך שמזכיר בברכת 
המזון, ואם טעה ולא הזכיר של שבת 

 .אינו חוזר

 ערוץ מרן
 זלה"העובדיה יוסף שיעורי מרן רבינו 

 שליט"א יצחק יוסףומרן רבינו 

 שעות ביממה! 24ברצף, 

079-916-5000   

 קיום המצוות ולימוד הלכותיהן

כאשר ביקש הצדיק המקובל רבי מרדכי שרעבי זיע"א לייסד ישיבת 
מקובלים משלו בשם "נהר שלום", על שם הרש"ש הקדוש זיע"א, פנה 
אל רבי אברהם פטאל, חמיו של מרן זיע"א, והציע לו להימנות בין מייסדי 

 הישיבה.

עץ רבי אברהם בחתנו הגדול, מרן זיע"א, והוא הורה לו להתנות את נו
הסכמתו בתנאי שילמדו שם שיעור הלכה מידי בוקר, שכן העיקר הוא 
שמירת ההלכה, שהרי כבר אמרו חז"ל: "אין בור ירא חטא, ולא עם הארץ 

 חסיד".
פרק  –ואכן, נקבע סדר לימוד הלכה לאחר תפילת שחרית מידי יום ביומו 

ברמב"ם, סימן אחד בטור ובית יוסף ולימוד חוק לישראל, רבי  אחד
אברהם היה מוסר את השיעור בבהירות, ורבי מרדכי שרעבי ברוב 

 ענוותנותו, היה משתתף בו כאחד השומעים.
 משוש תבל(.) 

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
 הנהגותיו

 
 
 
 
 
 
 

שנים של לימוד יומי, בו זכינו  4לאחר 
לסיים את כל סדרת הספרים "חזון 

 8), ו"הליכות עולם" כרכים( 19)עובדיה" 

 , אנו שמחים להודיע על פתיחתכרכים(

 המחזור השני
 ותחילת לימוד סדרת "חזון עובדיה"

לפתיחת מוקד מבחנים באזורכם, 
 *8759להחזקת הלימוד: ותרומות 

 92שלוחה  079-916-5000להרשמה ליחידים: 

 ניתן לקבל את לוח הלימוד במייל:
maran.com-office@moreshet 

 

 פסקיו של   שינוןמפעל עולמי ל

 זיע"א עובדיה יוסףמרן פוסק הדור רבינו 

tel:office@moreshet-maran.com
https://moreshet-maran.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%A8%D7%91-%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3/%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%95%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%93-%d7%94%d7%9c%d7%9b%d7%95%d7%aa%d7%99%d7%94%d7%9f/
tel:office@moreshet-maran.com

