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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 שמות

תרמו לפעילות
בעמודות

*8759
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משלחן הראשון לציון

אמרותיו

משחק "קוביה הונגרית" לילדים בשבת

[מתוך קובץ בית יוסף גליון לג ,טבת תשע"ז]
בס"ד ,יח כסלו תשע"ז וכיו"ב פסק מרן הש"ע (סי' רנט סעיף ז) תנור שמניחים בו
לכבוד היקר והנעלה ,שוקד באהלה של תורה ,החמין וסותמים פי התנור בדף ,ושורקים אותו בטיט
מערב שבת ,מותר לסתור אותה סתימה בשבת כדי
כש"ת ה"ה ר' ישראל אלוף נ"י
להוציא החמין ,ומקור הדין בתרומת הדשן (סי' סה),
שלום רב,
ונתן טעם לכך מפני שלא נעשה לקיום כלל ,אין בזה
אודות שאלתו בדבר קוביא הונגרית שהילדים איסור אפי' מדרבנן.
משחקים בה בזמן הזה ,האם מותר לשחק בה בשבת ,וגם לענין כותב ובורר שאין לזה קיום ,ופעמים שמיד
האם יש לחשוש משום בורר ,או משום כותב או בונה .מפרקים ומשנים את צורת הקוביה ,אין בזה דין כותב
הנה נידון זה נתבאר בשו"ת הראשון לציון ח"א נא לעיין ולא דין בורר ,ומ"מ כל ההיתר לשחק בזה הוא רק
שם ותראה את כל הטעמים .וע"ע בספר ילקוט יוסף כרך לקטנים בלבד אבל לגדול אין להתיר לשחק בשום
ב (עמ' שצא ,ושבת כרך א חלק שני סימן רסה מהדורת תשע"א) דמבואר ,משחק ודינו ככדור שאסר בזה מרן הש"ע ,ואף
דמשחקים של ילדים כגון אבני פלא ולגו או בובה שבספר שמירת שבת כהלכתה כתב להתיר לשחק
ומכונית שלדינא יש להקל בזה לקטנים ,ואף מותר ליתן בקוביה גם לגדול ,מפני שאין הקוביה מתפרקת ,וגם
לקטן בידים ע"מ שישחק בהם ,והטעם שאין לאסור אם מתפרקת אין דרך לפרקה ,ולכן מותר לשחק בה.
המשחק באבני פלא ,ואין בו משום בונה וסותר ,שיש מ"מ לדידן הקוביה היא מוקצה ,דלא חזי לגדולים.
לדמות דין זה למה שנפסק בש"ע (סי' שיג סעיף ו) ,שכוס של דכל משחק אינו ראוי לגדולים .וע' בספר ילקו"י שבת
פרקים מותר לפרקו ולהחזירו בשבת מפני שאין בנין כרך ב (עמ' שצא ,ועמ' תקב ,ועמ' תרלו) ,דקטן המשחק
וסתירה בכלים ,וה"ה לאבני הפלא שהבנין שנעשה אינו בצעצועים בשבת א"צ להפרישו ,וי"א דמ"ש מרן
בר קיימא כלל ,ואינו מחברן ע"י ברגים או יתדות או הש"ע (סי' ש'ח סמ"ה) גבי כדור דאסור לשחק בו בשבת
מסמרים ,ועומד להתפרק בכל שעה ,ובפרט לפי מה דוקא בכדור אסר ,דיש שם טעם נוסף וכמ"ש
שהעלה הח"ס או"ח (סי' עב) שבנין לשעה לא חשיב בנין ,בירושלמי טוב שמעון למה חרב י"א מפני הזנות ,וי"א
ודלא כהירושלמי שסובר שבנין לשעה הוי בנין ,שנראה שהיו משחקים בכדור ,ולפ"ז שאר המשחקים יודה
שהתלמוד שלנו (שבת לא ):חולק על הירושלמי ,והלכה מרן דשרי לטלטלן ,ויש חולקים ע"ז וסוברים שבכל
כש"ס שלנו ,וכן העלה בהגהות עתים לבינה על ספר אופן לדעת מרן כל המשחקים אסורים לגדול לשחק
העתים (עמ' שמו) ,וכ"כ בספר מגילת ספר על הסמ"ג (חלק בהם בשבת ,וכן הביא במג"א (ס"ק ע"ב) ,בשם שבולי
לאוין דף יא ,):וכ"כ בפתח הדביר ח"ג (סי' שטו) ,ועוד הלקט שדבר שתשמישו רק לשחק בו ,אין שם כלי
אחרונים .וה"ה לשאר המשחקים כגון משחק המגנט או עליו ,וחשיב כאבן ,והוי מוקצה מחמת גופו .ע"ש.
קפלה שמותר לילד קטן לשחק בהם כיון שאינו מחברן ולא דוקא בכדור ,וכן נראה מסתמות דברי מרן .וראה
בילקו"י שם עמ' תרלז.
ע"י ברגים או מסמרים.

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

להורדה סרקו
את הברקוד

"אלקי אבותיכם נראה אלי ,אלקי אברהם
יצחק ויעקב לאמור פקוד פקדתי אתכם"
(ג ,טז).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה (חזו"ע ,הגדה
של פסח ,עמוד רלז):

יש להבין מדוע הזכיר "אלקי אברהם יצחק
ויעקב" בלי הפסק תיבת "אלקי" לכל אחד ,כמו
שנאמר בפסוק הקודם (שמות ג ,טו) :אלקי
אברהם ,אלקי יצחק ואלקי יעקב?
ויש לבאר ע"פ דברי הגמרא (ב"מ פה :):אליהו
הנביא היה מצוי בישיבה של רבינו הקדוש,
ופעם אחת שהה מלבוא אל הישיבה ,ואותו יום
ראש חודש היה ,כשהגיע לישיבה ,שאל אותו
רבי :מפני מה שהה אדוני היום לבא? השיב לו
אליהו :נתעכבתי משום שהעמדתי את
אברהם אבינו ורחצתי ידיו והתפלל,
והשכבתיו ,וכן עשיתי גם ליצחק ,וכן גם
ליעקב ,שאל אותו רבי :ומדוע לא העמדת
אותם בבת אחת? השיב לו אליהו :מפני
שחושש הייתי פן יתחזקו בתפלה כאיש אחד,
ויביאו את המשיח קודם זמנו...
למדנו מכאן שכאשר שלשת האבות
מתאחדים בתפלה ,הרי הם מסוגלים להביא
את הגאולה קודם זמנה ,ובגלל שבמצרים רצה
הקב"ה לדלג על הקץ ולגאול את ישראל
לאלתר ,לכן עורר את שלשת האבות יחד ,ובזה
החיש מפלט לישראל וגאלם מיד ,וזהו שרמז
לבסוף" :אלקי אברהם יצחק ויעקב" ,להורות
שכולם התאחדו כאחד בלי הפסק ,ועל ידי
תפילתם המאוחדת זכינו לגאולה.

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

(משוש תבל – שמות ,עמוד לג).

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

מכתבי השקפה ממרן

קריאה להשתתף בשיעורי תורה ,חינוך הבנים לתורה ,ובדבר חוק
האוסר על חיילי צה"ל לבקר בישיבות הק'
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה .יום א יג טבת תשמ"ה

א .עדים אנו לתהליך הגובר והולך לחזרה בתשובה ,ובמיוחד בקרב
הנוער ,אנו קוראים למבוגרים ולנוער היקר שלנו ,אשר משום מה
התרחקו מהמסורת היהודית המפוארת של עם ישראל ,לשוב אל
המקורות ,על ידי לימוד התורה בשיעורי ערב וכדומה ,ולקיים מצוות
ומעשים טובים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ,כי בלעדי התורה
אין בור ירא חטא ולא ע"ה חסיד .משימה קדושה זו אנו צריכים
להרחיבה ביתר שאת ויתר עוז ,כי התורה היא ששמרה על עם ישראל
במשך אלפיים שנות גלות ,עאכ"ו [על אחת כמה וכמה] שצריכים
להתחזק בה בארץ הקודש וכו'.
ב .אם אין גדיים אין תיישים .צריכים לחנך את הבנים בישיבות
הקדושות אשר הן בית היוצר לאומתינו ,כי אין אומתינו אומה אלא
בתורתיה .ולכן צריכים לחזק את הישיבות הקדושות בכלל ,וישיבות
של בעלי תשובה בפרט ,שבזכות תורתם העולם קיים.
ג .האיסור שהוצא נגד ביקור חיילי צה"ל בישיבות הקדושות ובישיבות
של בעלי התשובה ,הוא בגדר שערוריה ,ובמיוחד בזמן שאין כל
הגבלה כזאת לביקורי חיילי צה"ל בכנסיות ובמסגדים של הגויים ,ולא
תהיה כהנת כפונדקית? על נציגנו בכנסת ,ושר הפנים שלנו לפעול
במרץ לביטול מידי של הגזירה הנ"ל.

פסקיו
 הלכות ברכות -הלכות ברכות הריח

(מתוך חזו"ע טו בשבט-ברכות)

א .שמן שבשמו כמו שמן המשחה ,אם בעצי
בשמים ,מברך בורא עצי בשמים ,ואם בעשבי
בשמים ,מברך בורא עשבי בשמים ,ואם היו בו
עצי ועשבי בשמים ,מברך בורא מיני בשמים.
ואם סננו והוציא ממנו הבשמים ,יש אומרים
שמברך עליו בורא שמן ערב ,ויש אומרים
שאינו מברך עליו כלל ,דהוי ריח שאין לו עיקר,
וכיון שספק הוא נכון להזהר מלהריח בו.
ב .אתרוג של מצוה שנטלו להריח בו ,מברך עליו
"הנותן ריח טוב בפירות" .ויש אומרים שאין
מברכים עליו ,מפני שאינו עומד להריח בו .ואם
בירך על פרי אחר הנותן ריח טוב בפירות ,לכ"ע
מותר להריח באתרוג .ולכן אין האתרוג של
מצוה מוקצה בשבת ,שראוי הוא להריח בו אם
יברך על פרי אחר.
ג .יש אומרים שהמריח ריח טוב בפת חמה,
ונהנה ,מברך הנותן ריח טוב בפת .ויש חולקים.
וספק ברכות להקל.
ד .קפה חמה כתושה או טחונה ,וריחה

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

הרגשתי שאני יכול לעזור במשהו ,ולכן עליתי
יום אחד קרתה שריפה בבית אמו של החזן רבי ציון יחזקאל הי"ו ,שהייתה גרה
קומה אחת מעל ביתו של מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה.
וכך הוא סיפר:
אמי הצטערה מאד על השריפה ,אף על שלא קרה דבר מיוחד ,אבל בגילה זה
היה קשה לה מאד.
מרן ששמע על זה רצה לחזק את רוחה ולעודדה.
אמי עליה השלום שמעה לפתע דפיקות בדלת ביתה .היא ניגשה לפתוח,
ונדהמה לראות אל מול עיניה את השקדן הגדול שכל רגע חשוב לו :מרן בכבודו
ובעצמו ,שללא שהות החל להרעיף עליה ברכות וניחומים על השריפה
שאירעה.
למרות השכנות ,אמי הייתה המומה ולא האמינה למראה עיניה שמרן שהיה
עוסק ברומו של עולם ,ימצא זמן לעלות בעצמו כדי לשמחה ולהפיס את דעתה.
פניתי למרן ואמרתי לו" :בני המשפחה מודים מאד לרבינו שטרח והצליח
לעודד ולרומם את אימנו".
אך מרן לא הבין על מה כל השירים וההודאות ,והשיב בפשטות" :הרגשתי
שאני יכול לעזור במשהו ,ולכן עליתי!".
(שלהבת יוסף חי).

הטוב נודף ,י"א שאף להאומרים שאין לברך על
פת חמה ,מכל מקום על ריח הקפה שריחה
נודף ,מברך "הנותן ריח טוב בפירות" .ויש
חולקים .והמברך עליה יש לו על מה שיסמוך.
ה .אין מברכים על בשמים העשויים להעביר
ריח רע ,כגון מטהר אויר שמזלפים ממנו בבית
הכסא .וכן מיכל המונח בבית הכסא,
שכשמושכים המים מן המיכל אל האסלה
מוליד ריח טוב במים ,אין לברך על הריח טוב
הזה ,ואפילו אם נתכוון להריח את ריח הטוב,
אינו מברך .וכן אם אוכל וידיו מזוהמות מחמת
שנגע בידיו בתבשילין וסך ידיו בשמן להעביר
ריח הזוהמא ,אינו מברך עליהם כלל.
ו .טבק הרחה שיש בו ריח טוב של בשמים ,אין
מברכים עליו.

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 :
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