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 : שלחו מייל לכתובת
gmail.com@9929972 

 

 הצטרפו לקבלת 
 "הלימוד היומי בתורת מרן" 
 מידי יום לתיבת המייל שלכם!

 בסייעתא דשמיא

 ראה פרשת

 

 ג סיון תשע"ובס"ד, 

של  לכבוד היקר והנעלה, שוקד באהלה
 נ"י אסף בלסתורה, כש"ת ה"ה 

 שלום וברכה,

אודות שאלתו בדבר שער לרכב חשמלי  
השער ע"י קרן   נפתחשאדם שעובר שם 

לייזר, האם מותר לכתחלה לעבור דרך  
שם, והאם פסיק רישיה דלא ניחא ליה  

 מדרבנן מותר לכתחילה.

הנה אנן נקטינן לדינא שבאיסור דרבנן,  
תר לכתחלה.  פסיק רישיה דלא ניחא ליה מו

, וכ"פ בשו"ת בתי  )שבת קג.(ראה בתוס' 
שבאיסור דרבנן   )חלק בית דין, ס"ס יח(כהונה 

נראה שלכל הדעות מותר לכתחלה וכו'.  
)סי' שיד סק"ג. וסי' שכו סוף  וכ"פ בתורת שבת 

דפ"ר דלא ניח"ל בדרבנן מותר,  ס"ק יד(
)קמא ח"א סי' רי. תליתאה  וכ"פ בשואל ומשיב 

)ח"ב יו"ד  בשו"ת דברי מלכיאל , וח"ג סי' ג(

,  )ח"ה ס"ס מח(. ומהרש"ם סי' מב אות לא(
,  )או"ח סי' טו ענף ה(ובשו"ת באר יצחק 

. ועוד  )ח"א סי' נט(ובשו"ת מהר"ם בריסק 
 .)או"ח סי' נו אות ה(רבים. וע"ע בחזו"א 

שמרן בש"ע  )סי' שטז סק"ה(וע' בעולת שבת 
השמיט דברי הטור שם בשם   )סי' שטז(

ת לגבי נעילת תיבה שיש בה בעה"
זבובים, בשבת, מטעם דס"ל כד' התה"ד 

דפ"ר בדרבנן   )שהובא להלכה בש"ע ר"ס שיד(
. )סי' שיד ס"א(שרי, וכמו שפסק בש"ע 

 )סי' פו(וכ"כ בשו"ת זכור ליצחק הררי 
שמטע"ז השמיט דין זה מהש"ע. ובפרט 
שכל זה פ"ר דלא ניחא ליה בדרבנן,  

, ומהר"ם בתוס'  )שבת קג.(וכתבו התוס' 
, דמשרא  )בכתובות ו.(, והרשב"א )יומא לה.(

שרי. ולענין הלכה נקטינן להקל כדברי 
  )סי' שטז(מרן הש"ע. ואפי' לדבריו שבב"י 

שהחמיר, נראה דדוקא בנידון בעה"ת  
החמיר הואיל ונפיק מפומיה דמר, כיון  
שאפשר בנקל לגרש הזבובים במחי יד,  

 הלא"ה משרא שרי.

,  )ח"ב סי' סא(ב חיים פלאג'י וע' בשו"ת ל
במי שהיה הולך לתומו, ועבר בלי כוונה 
תחת עששית דולקת, וכבתה, וכתב,  
שאפי' אם היה ברור לו שהוא כיבה 
אותה, אינו צריך שום כפרה, כיון שאין  
 כאן שום צד של מלאכת מחשבת. ע"ש.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף
 הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 הדין הרבני הגדולונשיא בית 
 

 

ער חשמלי לחניה של רכב שנפתח כשעובר שם אדם ע"י קרן לייזרש  

(.זגליון כ –)מתוך קובץ בית יוסף    

  

 286 | גיליון מס' תשע"ט אב ל

 
 משלחן הראשון לציון

על כן אנכי מצווך לאמור פתוח תפתח את ידיך "
   (.טו, יא) "לאחיך לעניך ולאביונך בארצך

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

פעמיים כתוב במשלי  )סימן תריא(:כתב בספר חסידים 
  )בפרק י פסוק ב, ובפרק יא פסוק ד(."וצדקה תציל ממות" 

אם לא  –האחד, אם עשה בעצמו צדקה ומשפט, והשני 
לו לתת, אלא אמר עשה הצדקה בעצמו, מפני שלא היה 

 צדקה, גם כן יהיה ניצול ממות. ע"כ. לאחרים שיעשו

, פתוח לאמרויש לרמוז כן בפסוק: "על כן אנכי מצווך 
תפתח את ידך", כלומר מי שאין לו לתת צדקה, שיאמר  

  )ב"ב ט.(:לאחרים "פתוח תפתח את ידך", וכבר אמרו 
, כלומר גדול המשפיע על  "גדול המעשה יותר מן העושה"

יותר מן העושה בעצמו, שנאמר: "והיה  ,אחרים לעשות
מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח עד  

 עולם".

כי הנותן פרוטה לעני  –אי נמי יש לפרש, "לאמר" 
באחת עשרה ברכות,   –מפייסו מתברך בשש ברכות, וה

  )משלי כב, ט(:וביחד הרי שבע עשרה ברכות, ועליו נאמר 
, עין הוא יבורך כי נתן מלחמו לדל, (17)גימטריה "טוב" 

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-דברים, עמוד קסז-)משוש תבל         

 
 

 

 אמרותיו

 מפעילות הארגון:
 זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 

 האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית “ירחון תורני  • "מרן בתורת היומי הלימוד"

ח להשאלת ספרי מרן והכנסתם לישיבות “גמ  • “יוסף
 •שעות  24שידורי תורה ויהדות  -"ערוץ מרן"   • וכוללים

 ובאנגלית בעברית שבועין גליו •שיעורי תורה וכנסים 
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 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 לתרומות חייגו: 

תרמו לפעילות 
 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת בעמודות

 

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

אל יהודי אירן לעלות קריאה  
 לארץ הקודש

 @ב"ה, ירושלים ג שבט תשל"ט

אל אחינו בית ישראל יוצאי אירן, ה' 
 עליהם יחיו.

בשערים גודל מצוות יישוב ארץ  @נודע
ישראל השקולה כנגד כל  מצות  התורה.  

. ולדעת הרמב"ן מצוה זו )ספרי  פרשת עקב(
 נוהגת מן התורה גם בזמן הזה.

זכתה במשך שלושים שנות ישראל  @מדינת
קיומה להעלות ולקלוט רבבות אלפי ישראל 
מכל קצות תבל, כיונים אל ארובותיהם, 
וב"ה הם חיים בה בכבוד תוך כדי שמירת 
ערכי המסורת, וקיום מצוות התורה, וחינוך 
בניהם לתורה וליראת ה' טהורה, ובה רואים 

 את עתידם ואת עתיד בניהם לנצח.
עולם כולו הוא בארץ מרכז התורה ב @כיום

ישראל, וכמאמר חז"ל: "וזהב הארץ ההיא 
טוב", ללמדך שאין לך תורה כתורת ארץ 

 ישראל.@
אלה כאשר גורל יהודי איראן  @בימים

חמור ביותר, עקב המצב במדינה זו, הנני 
פונה בקריאת קודש ובדחיפות לאחינו 
היהודים יוצאי איראן, אנא אחי ורעי! חושו 

צעדים הדרושים לעלות נא ועשו את כל ה
לארצנו הקדושה ולהתישב בתוכה יישוב 
קבע, לבנות ולהבנות בה, ולחנך את בניכם 
היקרים לתורה וליראת ה' טהורה. למען 

 ייטב לכם ולבניכם עד עולם.
רצון שנזכה בקרוב לקיבוץ נדחי  @ויהי

ישראל ויקויים במהרה הפסוק: "ובאו 
ם האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרי

והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים". 
"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת 

 .עולם על ראשם". אמן ואמן

 עובדיה יוסף
 ראשון לציון הרב הראשי לישראל

 

 

 - הלכות ברכות -
 ברכות על יתר מאכליםוברכת פירות הארץ 

 

 
 
 

 פסקיו

 זהו יום חג בשבילי!יום שאני לומד בשו"ת יביע אומר, 
סיפר אחד מנכדיו של הדיין הגאון הגדול רבי ישועה פראג'י פיטוסי זצ"ל, 

 אב"ד בצפת:
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 

 אותו: מה יום מיומיים? ולשמחה מה זו עושה?זאת שאלה 
והוא השיב לה בפשטות כי אמש הגיע לידיו שו"ת יביא אומר חלק א', 
והוא 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 

 וא כיום חג ממש.גדולה, ויום זה בעבורו ה
סק הדור ון ע"ה מכתב ברכה והודאה למרן פוובעקבות זאת שלח הגא

)וראה את המכתב בריש שו"ת יביע אומר זצוקללה"ה אודות חיבוריו הגדולים 
 חלב ב(.

 (.משוש תבל)

 

 

 
 מהנהגותיו והליכותיו עובדות

 הנהגותיו ה"רבינו זצוקללה מרן של

 ממרן כתבי יד

 מתוך גליונות "קובץ בית יוסף"
פרי הבננה ברכתו בורא פרי האדמה,  א.  

 ואם בירך עליו בורא פרי העץ יצא.

, מברכים  )צבר(פרי שנקרא צברס ב. 
 פרי העץ. עליו בורא

פירות אילני סרק מברכים עליהם  ג. 
שהכל. ופירות חשובים שבהם כגון  

 פניונס וכיו"ב ברכתם בורא פרי העץ.

על דבר שאין גידולו מן הארץ, כגון  ד. 
בשר וגבינה וביצים וחלב, מברכים  

ואם  )משנה ברכות מ:(. שהכל נהיה בדברו. 
טעה ובירך על אחד מהם בורא פרי  

מו כן כמהין  האדמה לא יצא. כ
ופטריות, שאינם יונקים מן האדמה,  
ברכתם שהכל. ואם טעה ובירך עליהם  

 לא יצא. ,בורא פרי האדמה

הגומע ביצה רכה חיה, או ביצה  ה. 
שנתנוה במים חמים, מברך עליה  
שהכל נהיה בדברו, ואינו מברך עליה  
ברכה אחרונה, שיש אומרים שדין  
הביצה רכה כמשקים, ואין בה שיעור  
רביעית, וספק ברכות להקל. אבל ביצה  
קשה ששלקה ואכלה, מברך עליה  

ברכה אחרונה בורא נפשות רבות,  
 שיעורם בכזית.שדינה כאוכלים, ש

היין שראוי לברך עליו בורא פרי  ו. 
הגפן, צריך שיתברר לנו שהרוב יין,  
אם כי יש בו תערובת מים, אבל אם  

  מברכים עליו אין הרוב באמת "יין" 
שהכל. ויש להקפיד לקנות לקידוש  

 ולהבדלה יין המוחזק שרובו יין.

כל האוכלים והמשקים שאדם אוכל  ז. 
אם טעמם טוב והחיך   ושותה לרפואה,

נהנה מהם, מברך עליהם תחלה וסוף,  
טוב, ובולעם ע"י מים,  ואם אין טעמם 

 .אינו מברך

מאכל של איסור אפילו אינו אסור   .ח
ן מברכין עליו לא  אלא מדרבנן, אי

. והאוכל מאכל  בתחלה ולא בסוף
איסור במקום סכנה, יש בו מחלוקת  

 אם מברך עליו, וספק ברכות להקל.

מעשה שבת שבישל ישראל   .ט
בשבת לצורך חולה שיש בו סכנה, וכן  
גוי שבישל בשבת לחולה שאין בו  

                  לאחריו.ולפניו סכנה, מברך עליו 

 ברכות(.  -)חזו"ע טו בשבט

 



 

 

 

 

 052-7116511חייגו:  כמויות ובודדים תלרכיש

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 המועד וחול

 
 

 קובץ בית יוסף
 תשע"ט

 

 מיוחדים! במחיריםם נפלאיספרים 

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

 
 

 77שלוחה 
 [32]שידור חוזר בשלוחה 

 

  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:
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