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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:

יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

פרשת מטות

תרמו לפעילות
בעמודות

*8759
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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

אם יש הבדל בין סוגי החברות של הבמבה לעניין ברכת האדמה,
ומה הדין בבמבה המיוצרת בחו"ל
(מתוך מדור שו"ת הראשון לציון ,קובץ בית יוסף – גליון כו).
שאלה :לכבוד מרן הראשון לציון ,פוסק הדור,
משנה ,מהש"ע רבי זלמן ,מהחיי אדם (כלל נא),
והמשנה ברורה .ומה שכתב מרן אאמו"ר עט"ר זיע"א
רבינו יצחק יוסף שליט"א
בעניין מה שפסק כת"ר שליט"א לברך על הבמבה ברכת בהסכמה לס' הלכה ברורה שיש לברך על כיו"ב
האדמה ,ושכן נהג מרן רבינו הגדול שהכל ,בזמנו אמר לי מרן אאמו"ר ,שאמרו לו
זצוקללה"ה ,רצינו לדעת האם זה אמור דווקא במבה שהטעם שכתבנו לברך על הבמבה בורא פרי האדמה
המיוצרת ע"י חברה מסוימת ,או שהדברים אמורים בכל הוא מפני שמורגש טעם התירס בבמבה ,וכיון
שהוכיחו לו שאין טעם התירס נרגש ,ולכן כתב מה
החברות .ומה הדין בבמבה המיוצרת בחו"ל.
תשובה :ביקרתי במפעל אוסם ,וראיתי שעושים את שכתב ,אבל לאחר שראה שוב את מקורות ההלכה
הבמבה מגרגירי תירס המיוחדים לכך ,שאינם ראויים שכתבנו ,וקרא שוב דברי רבינו ירוחם ודברי התרומת
לאכילה אלא על ידי ריסוק או ניפוח ,ולכן יש לברך הדשן ושאר האחרונים ,שכל שאי אפשר לאוכלו
אלא ע"י ריסוק ברכתו בורא פרי האדמה .ולאחר
עליהם בורא פרי האדמה.
בשאר המפעלים לא ביקרתי ,אך נאמר לי ,שאי אפשר שראה הדברים הסכים עמנו לברך על הבמבה בורא
לטחון את גרגירי ולנפח שיהיה במבה ,אלא פרי האדמה ,וכן נהג בעצמו ובירך בפנינו ב'
מאותו זן של הפופקורן ,וממילא בכל החברות כולם פעמים על הבמבה בורא פרי האדמה .וכמובן שכך
צריך לברך על זה בורא פרי האדמה .וראה בעין יצחק יש לנהוג הלכה ולמעשה.
חלק ב' (כללי ספק ברכות) ,ובשלחן המערכת (מערכת ב ,ערך ובמבה הנעשית בחוץ לארץ עם הכשר ,יש לברר
בורא פרי האדמה) ,שהארכנו לבאר דין זה ,שדין הבמבה ולבדוק כיצד נעשית הבמבה שם ,ושמענו שגם שם
שונה מדין רסק פירות או ירקות ,והרבה מחכמי הדור הבמבה נעשית כמו בארץ .ואדרבה במדינת הוואי
לא ירדו לחילוק זה ,וחשבו לדמות דבר זה לפירות יש שדות ענקיות שמגדלים בהם את גרגירי התירס
מרוסקים ,אולם המעיין בדברי רבינו ירוחם ,יראה ,שכל המיוחד לצורך פופקורן וריסוק וניפוח .ולכן יש
שאינו ראוי לאכילה אלא ע"י ריסוק או ניפוח ,אין ברכתו לברך אדמה ,ומ"מ גם אם יתכן שמא יש פס יצור
משתנית .ולכן מברכים על הפופקורן בורא פרי האדמה .אחר אין לחוש לברכה לבטלה ,שהרי אינו משקר
והבמבה אי אפשר לעשותה אלא מהסוג של התירס בברכתו שגם אם נשתנה סוף סוף נעשה מן האדמה
היבש ,שהוא גרגירי פופקורן ,וגרגירים אלה לא ניתן ואין כאן ברכה לבטלה וכמ"ש המג"א.
בברכת התורה,
לאכלם אלא על ידי ריסוק או ניפוח ,ולא כמות שהן.
יצחק יוסף
ולכן ברכתם בורא פרי האדמה .דהכי אורחייהו .וכך
הראשון לציון הרב הראשי לישראל
מבואר בתרומת הדשן (סימן כט) .וכן משמע מהכסף
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

"ועבר לכם כל חלוץ את הירדן...
והייתם נקיים מה' ומישראל" (לב ,כא-
כב).
ביאר מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (מאור
ישראל-טבעת המלך ,עמוד רעג):

הנה נאמר בפסוק "והייתם נקיים מה'
ומישראל" ,וזה נאמר על בני גד ובני
ראובן שנטלו נחלתם מעבר לירדן ,בתנאי
שיעברו חלוצים בקו החזית בראש
מחנות צבא ישראל לכבוש את ארץ
ישראל.
וביקש מהם משה שלא ילכו בתוך
מחנות הצבא ,אלא ילכו בראש המחנות,
מפני שאם לא יצעדו בראש המחנות,
ויזדמן שקצתם ילכו בסוף המחנה ,הרי
שיחשדו אותם שהשתמטו מלהלחם בכל
כוחם ואונם ,מפני שכבר קיבלו נחלתם
וחלקם מעבר לירדן.
לכן התנה עמהם משה רבינו שילכו
בראש כל חלוץ למלחמה ,ועל ידי זה יהיו
נקיים מה' ומישראל.
ומכאן המקור למה שאסרו רבותינו
דברים רבי מפני מראית העין לבל
יחשדוהו שעשה איסור.

הצטרפו לקבלת

השיעור הגדול בתבל

"הלימוד היומי בתורת מרן"

של מרן הראש"ל שליט"א

מידי יום לתיבת המייל שלכם!

בשידור חי!

שלחו מייל לכתובת:
9929972@gmail.com

לצפייהmoreshet-maran.com :
להאזנה בערוץ מרן079-916-5000 :

(משוש תבל-במדבר ,עמוד רצו-רצז).

פסקיו

כתבי יד ממרן
מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"

מי שנפלט כדור מרובהו וחבירו
נהרג אם יכול להיות בחברה
קדישא
ב"ה תל אביב-יפו ,יט חשון תשל"ב

לכבוד הרב  ...שליט"א,
חבר ועד העובדים של החברא קדישא גחש"א
שלום וברכה.
בתשובה לשאלתו בשם ועד העובדים הנ"ל
בדבר איש שגרם למותו של חבירו ע"י פליטת
כדור מנשקו בשגגה ,אם יכולים למנותו עם
חבר הרוחצים של החברה קדישא?
הנני מתכבד להשיב:
אמנם אמת ונכון הדבר שיש להקפיד שלא
למנות חבר בחברה קדישא העוסקים במלאכת
הקדש ,אלא אדם הגון וירא ה' מרבים ,וכמ"ש
בשו"ת זכרון יהודה (חאו"ח סי' קפח) שחברה
קדישא כשמה כן היא ,ולא יבואו בה זרים
וחללוה ח"ו .ע"ש .מכל מקום כיון שהוברר
הדבר בנידונינו שהאיש הזה לא במרד ולא
במעל עשה כן ,אלא היה שוגג גמור ,אין כל
מניעה מלמנותו חבר למלאכת הקודש הזאת.
ואע"פ שכתב מרן הש"ע א"ח (סי' קכח סעיף
לה) כהן שהרג את הנפש אפי' בשוגג לא ישא
כפיו ,התם היינו טעמא לפי שאין קטיגור
נעשה סניגור ,וכמו שהסבירו כן התוס' (ביבמות
ז .ובסנהדרין לה .):אבל כאן לא שייך הטעם הזה.
ובפרט אם עשה תשובה שיש לצרף מ"ש
הרמ"א שם שי"א שאם עשה תשובה נושא
כפיו ,ויש להקל על בעלי תשובה .וע'
באחרונים שם .ובנ"ד גם מרן הש"ע יודה.
וכמו שכתבנו .וכן פסק הרמ"א באו"ח סי' נג
ס"ה שאם הרג נפש בשוגג וחזר בתשובה
מותר להיות ש"צ .וכ' הד"מ שם שאע"פ
שהש"צ צריך שיהיה פרקו נאה ,היינו למעוטי
כשעבר במזיד ,אבל מי שעבר בשוגג ומתחרט
ה"ז צדיק גמור לכל התורה .וכ"כ המג"א שם
וש"א (ע' כה"ח שם ס"ק כו)( .והתם נמי טעם הפיסול
כ' באו"ז קטז משום אין קטיגור נעשה סניגור) .וע"ע
שבו"י ח"ג (סי' קמז) .ע"ש .ודו"ק .והדברים
ברורים .לכן יש להתיר למנותו חבר בחברה
קדישא.
בכבוד רב,
עובדיה יוסף

הרב הראשי וראב"ד לת"א-יפו

 הלכות בין המיצרים -א .מילה או פדיון הבן שאירעו בימי בין ה .לעשות "אירוסין" ,מותר גם אחר
המצרים מברכים שהחיינו ,כיון שהיא ראש חודש אב ,ואפילו בתשעה באב
מצוה בזמנה ,ואי אפשר לדחות הברכה עצמו ,בין ביום בין בלילה ,שמא יקדמנו
אחר.
לאחר מכן.
ב .פרי שנמצא בשוק זמן מועט ,ואחר
תשעה באב ספק אם עוד ימצא בשוק,
מותר לברך עליו שהחיינו ,וטוב להניחו
עד השבת ,שאז מותר לברך שהחיינו.

ג .אשה מעוברת שרואה פרי חדש
ומתאוה לו ,רשאית לברך עליו שהחיינו
ולאוכלו.

ו .אחינו האשכנזים נוהגים להחמיר שלא
לעשות נישואין החל מי"ז בתמוז עד
אחר ט' באב .ובחור שלא קיים פריה
ורביה שהוצרך לעשות נישואין שלו בליל
י"ז בתמוז ,נחלקו בזה האחרונים בדורנו,
יש אוסרים ויש מתירים ,והמיקל בזה
במקום צורך יש לו על מה לסמוך.

ד .יש נוהגים שלא לערוך נישואין כלל ז .לכל הדעות מותר להחזיר גרושתו מן
מיום י"ז בתמוז עד ט' באב ,שהם ימי "בין הנישואין בכל ימי בין המיצרים ,עד יום
המצרים" .וכן המנהג במדינות אשכנז .התענית ,כי אין שם שמחה כל כך.
ומנהג הספרדים בעה"ק ירושלים ת"ו
ח .אסור לעשות ריקודים ומחולות בימי
להתיר הנישואין עד ראש חודש אב .בין המיצרים ,שהם מי"ז בתמוז עד ט'
ומראש חודש אב עד ט' באב אסור באב ,אפילו בלי נגינה ,וכל זה בריקודים
לערוך נישואין ,וראש חודש עצמו מכלל ומחולות המתנהלים על פי הדין ,אנשים
האיסור .ומכל מקום אם הוא בחור
לבד ונשים לבד במחיצה מפסקת
שעדיין לא קיים פריה ורביה מותר ביניהם ,אבל ריקודים ומחולות מעורבים
מעיקר הדין לשאת אשה .אלא שהמנהג אנשים ונשים יחדיו אסורים בהחלט בכל
להימנע משום שאין סימן טוב בדבר ימות השנה כולה.
לערוך הנישואין בימי אבל עם ישראל על
(חזו"ע ארבע תעניות).
חורבן בית המקדש.

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

חידת כורסאות הפאר בביתו של מרן...
כורסאות רבות מפוארות היו מונחות בביתו של מרן רבינו הגדול
זצוקללה"ה בכל פינה ופינה ,כידוע לכל הבאים בשערי ביתו .ומה פשר
העניין ,האם לא די בכורסא אחת או שניים?
פתרון החידה הוא ,שעשירים רבים חפצים היו להיטיב עם מרן זיע"א,
ולזכות שמרן ישב על כורסתם .להגשים את רצון העשירים כולם היו
צריכים למלאות את כל הבית בכורסאות ,וזה אי אפשר ,אך גם לסרב
לכולם אי אפשר .טיכסו עצה והוחלט שמי שיתרום סכום עתק למוסדות
התורה והחסד שהקים מרן ,יזכה להכניס כורסה אחת ,וכל זה על דעת
שאולי איזו פעם בשנה או יותר שיעבור מרן באותה פינה ובדיוק ירגיש
צורך לשבת על אותה כורסה ,לכמה רגעים ,כל זה היה שווה לאותו עשיר
לתרום סכומים ענקיים לכבודו של מרן.
זכה מרן גם לכל הברכות הכתובות בתורה ,לעושר ,מלכות ,ממשלה ,וכל
טוב .אבל עדיין כל זה לא היה מעניין אותו ,אלא היה חש בכל רגע ורגע "טוב
לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
(שלהבת יוסף חי).

פינת ההלכה
של מרן הראש"ל שליט"א
מידי יום שישי בשעה 15.40

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":
שלוחה 77
[שידור חוזר בשלוחה ]32

ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!
איגרת לבן תורה
החדש

ילקוט יוסף
יום טוב
וחול המועד

קובץ בית יוסף
תשע"ט

לרכישת כמויות ובודדים חייגו052-7116511 :
או באתר מורשת מרןmoreshet-moreshet.com/shop :

יו"ל ע"י להבין ולהשכיל – ארגון להפצת תורה (ע"ר) .רחוב הרב בלוי  14ק .קרקע ירושלים .לכל ענייני העלון *8759 :דוא"לoffice@moreshet-maran.com :

תרומות ניתן להפקיד בחשבוננו שבבנק מזרחי 208346 :סניף  .569לעדכון על נקודות לויין ברחבי הארץ 079-916-5000 :שלוחה 82

