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 92שלוחה 

 בסייעתא דשמיא

 ראה פרשת

 מרן הראשון לציוןשאלות שנשאל 
 שליט"א  יצחק יוסףרבינו  

 והתשובות שהשיב

 

 ז סיון תשע"וכבס"ד, 

 /ע"ו1396-2

 לכבוד

היקר והנעלה, איש על העדה, מזכה הרבים, תהלתו בקהל  
 חסידים,  

 שליט"א, ראובן וובשתכש"ת הרה"ג 

 שלום וברכה,

איתי את אשר כתב כת"ר בענין ברכת הפת הנקראת אינג'רה  
העשויה מקמח טיף, והוא כעין דוחן או  )כלשון יהודי אתיופיה( 

ואינו מחמש מיני דגן, ופת זו רגילים בה יהודי  קטנית
אתיופיה ונאכלת באופן קבוע, הן בהיותם באתיופיה, והן  

 עתה כשבאו לארץ הקודש.

ונראה לדינא, שאם פת זו היתה עשויה מחמשת מיני דגן,  
יש לברך עליה בורא מיני מזונות, וברכת מעין שלוש  

אחריה מעין  אחריה, וגם אם קובעים עליה סעודה יש לברך 
שלוש, כיון שעושים פת זו ע"ג כירה פתוחה, באופן  
שהבצק מתפשט על גבי הכירה, ודמי למה שפסק מרן  

וז"ל: טריתא, דהיינו שלוקחין קמח  ו( ח סעיף ט)סי' קסהש"ע 
ומים ומערבים אותם ושופכים על הכירה, והוא מתפשט  
  ונאפה, אין עליו תורת לחם, ואין מברכים עליו אלא בורא

מיני מזונות וברכה אחת מעין ג', ואפילו קבע סעודתו עליו.  
ע"כ. וה"ה בלחם זה, וכן בלחם הלחוח שרגילים בו יהודי  

 תימן.

אולם אם פת זו עשויה מקמח שאינו מחמשת מיני דגן, כגון  
ספר  טף ודוחן וכיוצא, אין לברך ע"ז המוציא. וע' ב

דע כי חטה  : שכתב( ברכת הלחם, זימון, ברכת המזון)אבודרהם 
הם שמברכין עליהן   ,סמת ושבולת שועל ושיפוןוושעורה וכ

המוציא ולבסוף ג' ברכות. אבל לא פת של אורז ודוחן.  
 ע"כ.

ואם הטף מגדלים אותו במיוחד עבור זה לעשות ממנו פת,  
וזה עיקר גידולו, יש לברך על פת זו בורא פרי האדמה,  

לה אלא ע"י שכל שאינו ראוי לאכיוכדעת רבינו ירוחם, 
ריסוק או ניפוח, וכך דרכו, אין ברכתו משתנית. ומברכים  

פקורן בורא פרי  ובפה"א. ומטעם זה מברכים על הפ
האדמה, שהרי אין גרגירי אותו סוג תירס ראויים לאכילה  
אלא באופן כזה. וכן הבמבה אי אפשר לעשותה אלא  

פקורן, וגרגירים  ומהסוג של התירס היבש, שהוא גרגירי פ
א ניתן לאוכלם אלא על ידי ריסוק או ניפוח, ולא  אלה ל

כמות שהן. ולכן ברכתם בורא פרי האדמה. דהכי  
אורחייהו. ומה שכתב מרן אאמו"ר עט"ר זיע"א הכ"מ  
בהסכמה לספר הלכה ברורה, שיש לברך על כיו"ב  
שהכל, בזמנו אמר לי מרן אאמו"ר, שאמרו לו שהטעם  

שמורגש   שכתבנו לברך על הבמבה האדמה הוא מפני
טעם התירס, וכיון שהוכיחו לו שאין טעם התירס נרגש,  
ולכן כתב מה שכתב, אבל לאחר שראה שוב את מקורות  
ההלכה שכתבנו, וקרא שוב דברי רבינו ירוחם ודברי  
תרומת הדשן סימן כט, והכס"מ, והגר"ז, והמשנ"ב,  
והחיי אדם כלל נא, ועוד אחרונים, שכל שאי אפשר  

ריסוק ברכתו בורא פרי האדמה.   לאוכלו אלא על ידי
ולאחר שראה הדברים הסכים עמנו לברך על הבמבה  
בורא פרי האדמה, וכן נהג בעצמו ובירך בפנינו ב'  
פעמים על הבמבה בורא פרי האדמה. וכמובן שכך יש  

 לנהוג הלכה ולמעשה.  

דלא כמו שפסק באוצרות יוסף, והוא הדין בנ"ד, וכל זה 
הקטניות במיוחד לשם פת,   שאפי' במקום שדרכן לגדל

 ברכתם שהכל.  

אך אם עושים אותו מדוחן וכיוצא, שאין מגדלים אותם  
בעיקרם בשביל הפת שהם מיני קטניות שעושים מהם  
בישול, בזה יש לברך עליו שהכל נהיה בדברו, ואחריו  

על פת )סי' ר"ח סעיף ח'( בורא נפשות, וכמו שפסק בש"ע 
ניות מברך שהכל, ואחריו  דוחן ופילז'ו או שאר מיני קט

 בורא נפשות. וע' באחרונים שם.

 ברכת לחם "אינג'רה" של יהודי אתיופיה
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 הלימוד היומי בתורת מרן
 

 הגליון טעון גניזה | אין לקרוא בשעות התפלה וקריאת התורה

 משלחן הראשון לציון

 פנינים על הפרשה
 ממרן רבינו הגדול זיע"א

ר פתוח תפתח על כן אנכי מצווך לאמ"
 "את ידיך לאחיך לעניך ולאביונך בארצך

   (.טו, יא)

)מאור  כתב מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה 
 דרושים, עמוד קצז ד"ה בספר(:-ישראל

פעמיים   :)סימן תריא(כתב בספר חסידים 
)בפרק י  כתוב במשלי "וצדקה תציל ממות" 

האחד, אם עשה   פסוק ב, ובפרק יא פסוק ד(.
אם לא עשה   –בעצמו צדקה ומשפט, והשני 

הצדקה בעצמו, מפני שלא היה לו לתת,  
אלא אמר לאחרים שיעשו צדקה, גם כן  

 יהיה ניצול ממות. ע"כ.

ויש לרמוז כן בפסוק: "על כן אנכי מצווך  
, פתוח תפתח את ידך", כלומר מי  לאמר

שאין לו לתת צדקה, שיאמר לאחרים  
  :)ב"ב ט.("פתוח תפתח את ידך", וכבר אמרו 

, כלומר  "גדול המעשה יותר מן העושה"
יותר מן   ,גדול המשפיע על אחרים לעשות

העושה בעצמו, שנאמר: "והיה מעשה  
הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח  

 עד עולם".

כי הנותן   –י נמי יש לפרש, "לאמר" א
פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו  

באחת עשרה ברכות, וביחד הרי שבע   –
"טוב"   :)משלי כב, ט(עשרה ברכות, ועליו נאמר 

, עין הוא יבורך כי נתן מלחמו  (17)גימטריה 
לדל, ולכן נכתב "לאמור פתוח תפתח את  
ידך", שגם יתן לעני ממון, וגם יאמר לו דברי  
פיוס ונחמה, כי גלגל הוא שחוזר בעולם,  

 ומאשפות ירים אביון.

 (.קסח-קסזדברים, עמוד -)משוש תבל        
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 יוצא לאור בס"ד ע"י

 מפעילות הארגון:

הפצת תורתו ומשנתו של מרן פוסק הדור  

תפעול    •   ה“זצוקללה עובדיה יוסף רבינו
  האדיר המפעל •ציונו הקדוש של מרן זיע"א 

ירחון תורני   • "מרן בתורת היומי הלימוד"
ח להשאלת ספרי מרן  “גמ  • “קובץ בית יוסף“

  -"ערוץ 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   

 חוברת לימוד יומי לנשים ובנות
 שליט"א יצחק יוסףמרן הראש"ל רבינו מ

-מתאים למזכרות בת
חלוקה מצוה, אירועים, 

 לזיכוי הרבים וכדו'.
 

 *8759לפרטים: 

 

http://www.moreshet-maran.com/
tel:office@moreshet-maran.com
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 מתוך גליונות 
 "קובץ בית יוסף"

 ערוץ מרן
שיעורים לימים הנוראים ממרן  

   210 בשלוחה

079-916-5000 
 

 

 פסקיו ממרן כתבי יד

 )מתוך הספר חזו"ע ימים נוראים(סליחות הלכות  

  בכל מקום ובכל זמן,
 ערוץ מרן!

079-916-5000  

  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:

 

 קריאה אל יהודי אירן לעלות לארץ הקודש
 @ב"ה, ירושלים ג שבט תשל"ט

 אירן, ה' עליהם יחיו.אל אחינו בית ישראל יוצאי 
מצות  התורה. השקולה כנגד כל  בשערים גודל מצוות יישוב ארץ ישראל נודע

 . ולדעת הרמב"ן מצוה זו נוהגת מן התורה גם בזמן הזה.פרשת עקב()ספרי 
ישראל זכתה במשך שלושים שנות קיומה להעלות ולקלוט רבבות אלפי  מדינת

בוד תוך ישראל מכל קצות תבל, כיונים אל ארובותיהם, וב"ה הם חיים בה בכ
כדי שמירת ערכי המסורת, וקיום מצוות התורה, וחינוך בניהם לתורה וליראת 

 ה' טהורה, ובה רואים את עתידם ואת עתיד בניהם לנצח.
מרכז התורה בעולם כולו הוא בארץ ישראל, וכמאמר חז"ל: "וזהב הארץ  כיום

 ההיא טוב", ללמדך שאין לך תורה כתורת ארץ ישראל.@
ר גורל יהודי איראן חמור ביותר, עקב המצב במדינה זו, הנני אלה כאש בימים

פונה בקריאת קודש ובדחיפות לאחינו היהודים יוצאי איראן, אנא אחי ורעי! 
חושו נא ועשו את כל הצעדים הדרושים לעלות לארצנו הקדושה ולהתישב 
בתוכה יישוב קבע, לבנות ולהבנות בה, ולחנך את בניכם היקרים לתורה 

 ה' טהורה. למען ייטב לכם ולבניכם עד עולם.וליראת 
רצון שנזכה בקרוב לקיבוץ נדחי ישראל ויקויים במהרה הפסוק: "ובאו  ויהי

לה' בהר הקודש האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו 
בירושלים". "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם". אמן 

 .ואמן
 עובדיה יוסף

 אשון לציון הרב הראשי לישראלר
 

 

 העלון מוקדש לרפואת
 הי"ו ידיד דוד בן טובה טאוסר' 

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 ה"רבינו זצוקללה מרן של
  הנהגותיו

נוהגים לקום באשמורת הבוקר לומר א. 
דש אלול ו"סליחות", החל מיום ראש ח

עד יום הכפורים. כי מסורת בידינו 
שמשה רבינו עלה אל הר סיני להביא 

אלול,  "חאת לוחות הברית השניות בר
, וכל ארבעים יום וה"כבי אתםוירד 

הללו היו ימי רחמים ורצון לכל עם 
ישראל, וביום הכפורים נתרצה הקב"ה 
לישראל בשמחה, ואמר למשה רבינו: 

קבע יום נ"סלחתי כדבריך". ולכן 
הכפורים לדורות ליום מחילה סליחה 

 וכפרה.

הזמן הראוי ביותר לאמירת הסליחות ב. 
בימים אלה, הוא מחצות הלילה ואילך, 

וא עת רצון לפני השי"ת, אך שאז ה
בחצי הראשון של הלילה אסור לומר 

 סליחות וי"ג מדות.

זמן חצות הלילה הוא שתים עשרה  ג.
שעות לאחר חצות היום כשהחמה 
זורחת בראש כל אדם, דהיינו בסוף שש  
שעות זמניות מזריחת החמה עד 

 שקיעתה.

צריך לברך ברכת התורה קודם ד. 
אותם  )אם אומרים אמירת הסליחות

, מפני הפסוקים הנאמרים באשמורת(
 בסליחות.

קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים  ה.
לסליחות בעוד לילה, יכולים לומר 
סליחות גם בשעות הבוקר המוקדמות 
לפני תפלת שחרית, או אפילו לפני 

תפלת המנחה. וטוב שאז החזן שאומר 
הסליחות יתעטף בציצית, מעין מה 

ויעבור ה'  (יז:)שאמרו חז"ל בראש השנה 
על פניו ויקרא, א"ר יוחנן אלמלא מקרא 
כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף  
הקב"ה כשליח צבור, והראה למשה סדר 
תפלה, ואמר לו, כל זמן שישראל 
חוטאים, יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל  
להם. ואמר רב יהודה ברית כרותה לי"ג 
מדות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר הנה 

כורת ברית. וכן במחנות הצבא  אנכי
כשאי אפשר להם לומר סליחות  
באשמורת הבוקר, יאמרו הסליחות קודם 

 תפלת שחרית, או קודם תפלה מנחה.

יחיד שנמצא בבית כנסת שנוהגים ו. 
לומר שם סליחות וי"ג מדות קודם חצות  
לילה, ישב בדד וידום, ולא יענה י"ג מדות  

 עמהם, ויותר טוב שיצא משם.

מים ותלמידיהם שאי אפשר להם חכז. 
להשכים ולקום יום יום באשמורת 

מפני שדרכם   לסליחות בכל חדש אלול,
לעסוק בתורה בשעות הראשונות של  
הלילה, ואם ישכימו לקום לסליחות  
עלולים להתבטל מסדר לימודם ביום, על  
כל פנים ישתדלו לקום במקצת לילות  
של חדש אלול, כדי לשתף עצמם עם  

ירת סליחות ותחנונים. וכן הצבור באמ
ישתדלו לקום בעשרת ימי תשובה שבין 

 השנה ליום הכפורים.   ראש

 

 יום שאני לומד בשו"ת יביע אומר, זהו יום חג בשבילי!

סיפר אחד מנכדיו של הדיין הגאון הגדול רבי ישועה פראג'י פיטוסי זצ"ל, 
 בצפת:אב"ד 

מנהגו של סבא ע"ה היה שמידי בוקר בדרכו לבית הדין היה נכנס לבית בתו 
 היחידה שתחי' לבקר אותה ולדרוש בשלומה.

והנה באחד הבקרים הגיע סבא אל ביתה והיה שמח ביותר, בתו בראותה  

 זאת שאלה אותו: מה יום מיומיים? ולשמחה מה זו עושה?

יו שו"ת יביא אומר חלק א', והוא והוא השיב לה בפשטות כי אמש הגיע ליד
למד בו, ולא היה יכול להיפרד ממנו עד הבוקר לרוב חביבותו, ואף הוסיף וציין כי 
לאחר הלימוד בשו"ת יביע אומר הוא מרגיש התרוממות רוח גדולה, ויום זה 

 בעבורו הוא כיום חג ממש.

סק הדור  ון ע"ה מכתב ברכה והודאה למרן פוובעקבות זאת שלח הגא
 )וראה את המכתב בריש שו"ת יביע אומר חלב ב(.וקללה"ה אודות חיבוריו הגדולים זצ

 (.משוש תבל)
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