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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 ויצא

תרמו לפעילות
בעמודות

*8759
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משלחן הראשון לציון

אמרותיו
"והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל
האדמה הזאת כי לא אעזבך" (כח ,טו).

פתקים שמחלקים לילדים שיש להם שווי כספי בחנויות,
אם מותר לחלקם בשבת
בס"ד ,יג חשון תשע"ז
/129-2ע"ז
לכבוד היקר והנעלה ,כש"ת הרב מתן וולמן
שליט"א,
שלום רב,
לשאלתו בדבר לימוד תורה לילדים בשבתות,
שמחלקים לכל ילד שבא פתק מיוחד ,שכתוב בו
זכית במצוה ובפרס ,ופתק זה שווה שקל בחנות
כלי כתיבה מסויימת ,ודבר זה ממריץ את הילדים
להגיע ולהשתתף בלימוד ,האם מותר לחלק פתק
זה לילדים בשבת.
הנה דין זה מבואר בס"ד בספר ילקוט יוסף שבת
כרך ב' (סי' שו סעיף טו) ,ונתבאר שם ,שיש להקל
לחלק לילדים כרטיסים בשבת וביו"ט ,עבור
קריאת תהלים שהילדים קוראים ,ואף מותר
לחלק להם מתנות עבור קריאה זו ,ואין לחוש
בזה לשכר שבת ,שעי"ז מתעודדים הילדים לבוא
ללימודם ,ומחנכם ללימוד התורה ויראת שמים
ופשוט חשיב דבר מצוה ,ולא החמירו בדבר
מצוה משום שכר שבת ,שאין זה איסור גמור
אלא מיחזי כמקח וממכר ,ולכן התירו בכל דבר
מצוה ,וכתב הרמב"ם בפירוש המשניות פרק
חלק ,שיש ליתן לקטן מתנות כדי למושכו
ללימוד התורה ,וכל ילד לפי שכלו וכו' ע"ש
בדבריו.

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

ואין לחשוש שלכאורה פתק זה דומה לכסף,
שהרי יש בו שיווי שקל ,וניתן לרכוש בעזרתו
בחנות מסויימת ,דהנה נתבאר בספר ילקוט
יוסף שבת כרך ד' (סי' שכג סעיף ה) שמותר
לשלם מע"ש עבור מצרכים שונים ,ולקבל
עבור כל מצרך פתק א' ,כדי שלמחרת ימסור
הפתקים לחנוני ויקבל את המצרכים הדרושים
לו ,ובלבד שלא יהיה רשום על הפתק הסכום
ששילם ,וע"ש בהערה שנתבאר שכל שלא
רשום על הפתק הסכום ורק הוא לסימנא
בעלמא מותר ,אע"פ שיודעים שווי הפתק,
ושם מובא מספר מור וקציעה שכתב על המגן
אברהם דיש חילוק בין מעות שכבר ניתנו
והפתק הוא לסימן בעלמא ,לבין פתק שהוא
לראיה שיקבל אותם מצרכים ועדיין לא נתן
המעות ,והמחמיר תע"ב ,וע"ע בספר פתח
הדביר (דף רלה -רלו) מה שכתב בזה ולצורך
מצוה כגון בנידון הנ"ל יש להקל לחלק
לילדים ,ובפרט שהם אינם משלמים כלום אלא
ניתן להם במתנה ,וזה רק לחנות מסויימת,
והפתק הוא רק לסימנא בעלמא.

להורדה סרקו
את הברקוד

בברכת התורה,
יצחק יוסף

הראשון לציון הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני העליון

מבואר בבראשית רבה:
אם יהיה אלקים עמדי – אמר לו הקב"ה" :הנה אנכי עמך",
ושמרני בדרך הזה – אמר לו הקב"ה" :ושמרתיך בכל אשר
תלך" ,ושבתי בשלום אל בית אבי – אמר לו הקב"ה:
"והשיבותיך אל האדמה הזאת" ,ועל הפרנסה לא השיבו
הקב"ה .ע"כ.
הקשה מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (ביכורי ראובן ח"א עמוד :)116
מדוע בעניין הפרנסה הקב"ה לא השיב במפורש ליעקב
אבינו ,כשם שענה לו על שאר בקשותיו?
והשיב ע"פ מעשה בעשיר גדול שהזקין ונחלש ,ורצה שבנו
ימשיך בעסקיו ,ועל כן הכין את בנו שיפליג במקומו לחו"ל
לעשות שם מסחר ועסקים במקומו ,ואף צייד אותו בסכומי
כסף גדולים לצורך אותם עסקים.
והנה סמוך לאותה הפלגה ,קיבל העשיר מברק שבדרך
אורבות סכנות רבות ,ואין ראוי שישלח את בנו לבדו .בלית
ברירה נאלץ העשיר להתלוות אל בנו כדי לשומרו ולסועדו
מסכנת הדרך ,ונטל את צרור הכסף בידיו ולא נתנו לבנו.
הבן בראותו שצרור הכסף לא ניתן בידו ,פנה אל אביו ותמה
בפניו :מדוע אתה לוקח את צרור הכסף מידי? וכי אינך סומך
עלי?!
חייך האב והשיבו :בני היקר ,כשרציתי שתפליג לבדך,
הפקדתי בידיך את צרור הכסף ,אבל עתה שאני בעצמי
מתלווה אליך כדי לשמור אותך מפני הסכנה ,הרי שיותר בטוח
שיהיה הכסף בידי ,ובכל עת שתצטרך ממון ,הרי שאני יתן לך
ישירות כמה שתרצה.
ואף כאן אצל יעקב אבינו ,כיון שאמר לו הקב"ה" :והנה אנכי
עמך ושמרתיך בכל אשר תלך" ,הרי שהובטח יעקב אבינו
שהקב"ה ילווה אותו ותהא השכינה עמו ,ועל כן לא הוצרך
הקב"ה להשיבו על ענייני הממון והפרנסה ,כי מצוי הוא עמו
וכל אשר יחפוץ – יעניק לו הקב"ה לאלתר ,ואין לך הבטחה
גדולה מזו.
(משוש תבל – בראשית ,עמוד רמא-רמב).

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

מכתבי השקפה ממרן

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

פסקיו

שלום בית

 -הלכות ברכות -

[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ספק וטעות בברכת המזון

ב"ה .יב אלול תשל"ח

לכבוד ידידינו הדגול איש חי רב פעלים הרב הגאון רבי אריאל פרץ שליט"א
רבה של הוד השרון – מגדיאל.
אחרי עתירת חיים החיים והשלום וכל טוב סלה.
בהמשך לשיחתי הטלפונית ,הנני בזה להשיבו בתשובה מאהבה לאגרתו
המעולפת ספירים מיום ב אלול ,בענין אדם הנעלה וירא ה' מרבים מר אלמגור
הי"ו שהודיע שלא יכנס לבית שני בניו שיש להם טלויזיה בביתם ,זה עשר
שנים ,ושני בניו מסכימים להוציא הטלויזיה מהבית ולהניחה במחסן כדי
שהנשים שהורגלו להסתכל בזה ישתמשו בה רק בתכנית חדשות או סרט דתי
וכדומה עד שלאט לאט יפסיקו לגמרי ,שאינם יכולים לסלקה בבת אחת ,שלא
להפר את שלום הבית ח"ו – .ובאמת שאף גדולי דורינו כתבו טעמים נכונים
לאסור הטלויזיה ,ומהם ,הגאון רמ"ד אוסטרייכר בעל שו"ת תפארת אדם,
בתשובה שבספר טהרת יום טוב חלק ו (עמ' סה) .והגאון ר' יונה שטייף בתשובה
שם (עמ' סו) .ועוד גאונים רבים וגדולים .וכן כתבנו בשו"ת יביע אומר חלק ו
(חאו"ח סוף סי' י ברל"ד) .יעו"ש .מכל מקום נראה שבנ"ד יש ח"ו חשש להפרת
שלום בית ,יש להתיר .שהרי אפילו שם שמים שנכתב בקדושה אמרה התורה
שימחה על המים ,להטיל שלום בין איש לאשתו (שבת קטז .רש"נ) .וכבר לימדונו
חז"ל בסנהדרין (קז ):לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת .ואמר ר' שמעון
בן אלעזר ,יצר תינוק ואשה שמאל דוחה וימין מקרבת .ולכן מצוה שהאדון
היקר הנ"ל יעביר על מידותיו ויכנס לבית בניו ולזכותם במצות כיבוד אב ואם.
ועוד מצוות אחרות הנמשכות מזה .כי עת לעשות לה' הפרו תורתך .ובהמשך
הזמן יסו רו למשמעתו להסיר לגמרי את הטלויזיה ,ונכון להתיר קבלתו (שלא
להכנס לבית בניו) בהתרת נדרים ,כיון שנתכוון לקבל עליו דבר מצוה לאפרושי
מאיסורא (כההיא דנדרים ה ).ויתירו לו בשלשה ת"ח ,לאחר שיביע חרטה ויאמר:
"ניחמתי שלא אמרתי בלא נדר" .ומה' ישא ברכה.
והנני חותם בברכת השנים כתיבה וחתימה טובה
בכבוד רב ,עובדיה יוסף

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

לפחות הייתי מרוויח חמישה סלעים
באחד הימים של שנת התשנ"ו ,לאחר תפלת ערבית בביתו של מרן
רבינו הגדול זצוקללה"ה ,פנה הנהג אל מרן ואמר לו כי פלוני ממכריו
החשובים הזמין אותו לפדיון הבן של בנו ,והוא ישמח מאד אם יבא
מרן זיע"א להשתתף בשמחת פדיון בנו.
פנה מרן ושאל" :ומה נפקא מינה אם אני אבא?".
השיב הנהג" :כבוד הרב יכבד אותו בכך ,וגם הרב יברך על הכוס".
חייך מרן ואמר לו בבדיחותא" :אם הייתי כהן ,לפחות הייתי מרוויח
חמישה סלעים ,"...והוסיף מרן ואמר ברצינות" :כבוד ,מה יעזור לי
כבוד?! חבל לי על הזמן ,בזמן הזה אוכל לכתוב עוד תשובה
בהלכה!."...
ונמנע מרן זיע"א מלהשתתף באותו פדיון הבן...
(משוש תבל).

ודין האוכל פחות מכזית

א .במקום שיש ספק או מחלוקת הפוסקים בדיני
ברכות ,אין לברך אפילו בלשון תרגום "בריך רחמנא
מלכא דעלמא" וכו' ,כי גם בזה יש חשש איסור ברכה
לבטלה לדעת כמה פוסקים .לכן יהרהר הברכה בלבו
ודיו.
ב .הא דקי"ל "ספק ברכות להקל במקום מנהג לא
אמרינן" ,זהו מנהג שהנהיגו הראשונים ,גאוני הדור
שהיה בידם להכריע ,אבל יחידים מדורות האחרונים
שנהגו בברכות כדעת איזה פוסקים ,ויש פוסקים
שסוברים שלא לברך ,אין זה קרוי מנהג .ויש לבטל
מנהגם משום הכלל אשר בידינו ספק ברכות להקל.
ורק אם נהגו כפסק מרן ואח"כ נודע להם שיש
חולקים על מרן ,אפשר להשאר במנהגם ,כיון
שקבלנו הוראות מרן.
ג .אין האוכל מברך ברכה אחרונה אחר אכילתו ,אלא
כשאכל כזית שהוא שיעור האכילה ,ובלבד שאכלו
בתוך כדי אכילת פרס .ואין השותה מברך אחר
שתייתו ,אלא כששותה שיעור רביעית בבת אחת.
הילכך השותה תה או קפה ,וכן השותה מרק חם על
ידי כף ,שאינו שותה רביעית בבת אחת אינו מברך
ברכה אחרונה כלל .והוא הדין לשותה משקה קר
מאד לסירוגין.
ד .כל האוכלים שברכתם האחרונה שוה ,כגון חמשת
מיני פירות שנשתבחה בהם הארץ ,ענבים תאנים
רימונים זיתים ותמרים ,מצטרפים זה עם זה לשיעור
ברכה אחרונה ,שהיא ברכת על העץ ועל פרי העץ .וכן
כל פרי אדמה ,ושאר מיני פירות העץ( ,שאינם משבעת
המינים) ,שברכתם בורא נפשות רבות ,מצטרפים זה
עם זה לשיעור ברכה אחרונה שהיא ברכת בורא
נפשות רבות ,ובלבד שאכילתם היתה שיעור כזית
בכדי אכילת פרס .אכילה ושתיה אין מצטרפים.
ה .מי שאכל שיעור חצי כזית מפירות שבעת המינים,
ושיעור חצי כזית מפירות האדמה ,אין לו לברך
אחריהם כלל ,כי ברכת בורא נפשות רבות אינה ברכה
כוללת כמו ברכת שהכל ,שהיא פוטרת הכל ,ואין
לאומרה אלא על מה שנתקנה .ואפילו אם אכל
כשיעור חצי זית משבעת המינים ,ושיעור חצי זית
תפוחים ואגסים ,לא יברך כלל אחריהם ,שספק
(מתוך ספר חזו"ע טו בשבט ברכות).
ברכות להקל.

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
תש"פ

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

