
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 חיי שרה פרשת

 

 /פ"א254-2, "ד חשון תשפ"אכבס"ד, 

היקר והנעלה, שוקד באהלה של  לכבוד
 נ"י משה בן דהןתורה, כש"ת הרב 

 לום רב,ש

לשאלתו אודות חנות שווארמה שיהודי 
מדליק את האש, ומניח את עמוד השווארמה, 
וישנו גוי שחותך את הבשר, ומתחת לבשר 
שחותך, יש בשר שאינו מבושל כל צורכו, 

 .יש בזה חשש של בישולי גוייםהאם 

כפי הנראה מבדיקות וברורים שאף קודם 
שהגוי חתך את שכבת הבשר החיצונית 
הסמוכה לאש, החלק הפנימי מבושל לפחות 

)יו"ד סי' קי"ג סעיף   כמאכל בן דורסאי, וכתב מרן

שאם נתבשל תבשיל כמאכל בן דורסאי   ח'(
ר  )לדעת הש"ע כיון שהוא איסו שהוא שליש בישולו

אין בו ע"י הישראל וגומרו העכו"ם,  מדרבנן(
משום בישולי גויים, ואף אם חותך הרבה 
שכבות של בשר גם בזה יש להתיר שהרי  

י' הבשר הצמוד לשפוד מבושל  יתכן שאפ
שליש בישולו, ואף אם יתכן ואינו מבושל  
כמאכל בן דורסאי, מ"מ הרי אם היה נשאר  
על השפוד בלי מעשה הגוי היה מתבשל 

לק הפנימי, ורק ע"י חיתוך הגוי הוא רק הח
 )בסעיף ו'( ממהר בישולו, וכתב בש"ע שם

שאם בישל ישראל מעט, ובא הנכרי והגיס 
שע"י הגסתו ממהר את  בקדרה מותר, אף

הבישול, ועוד שהוא ספק את נתבשל  
כמאכל בן דורסאי או לא, וספק דרבנן  
לקולא, ועוד צד להקל, שבשעה שהנכרי 

המתגלגל אין כוונתו בזה  חותך מן הבשר 
לבשל את הבשר הפנימי, אלא כוונתו 
לחתוך מן הבשר כדי להגישו ללקוח בלבד, 
ואם לא יבוא לקוח לא יחתוך, וכתב בש"ע  

עכו"ם שבישל ולא נתכוון  , )סעיף ה'( שם
לבישול מותר, כיצד עכו"ם שהצית אור 
באגם כדי להעביר החציר, ונתבשלו בו  

ואפי' במקום  חגבים, הרי אלו מותרים,
שעולים על שלחן מלכים וכו', וה"נ אין  
כוונתו לבשל, ועל כן אין בזה חשש במה  
שחותך הגוי מן השווארמה משום בישולי 

 גויים.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הרב הראשי לישראל ןהראשון לציו

 אם בחור ספרדי יכול להיות חזן בת"ת תורה אשכנזי בהבהרה שלהם

 342 | גיליון מס'"פ תש חשון-מרכו 

 
 משלחן הראשון לציון

 (.כד, א) "וה' ברך את אברהם בכל"

  ל"א מרן פוסק הדור זצוקשבדברי הספד שנ
על חמיו המנוח הרה"צ רבי אברהם הלוי פתאל  

 ויאמר אברהם ח"א עמוד י(:) זצ"ל, פתח ואמר

נאמר בפסוק "וה' ברך את אברהם בכל", ואמרו 
ולכאורה קשה מדוע  (, 52)חז"ל: "בכל גימטריה "בן" 

הפסוק כתב את השבח הזה ברמז דרך גימטריה,  
ולא כתב כן במפורש שהקדוש ברוך הוא בירך את 

 אברהם אבינו בבן?

אלא כוונת הכתוב היא לשבח את אברהם אבינו 
שהיה שמח בחלקו, והיה מרגיש שאינו חסר דבר, 

עת  וכי יש לו הכל, ומה גרם לו זאת? בנו יצחק, כי מ
שראה אברהם שבנו יצחק הולך בדרך הישר,  
ועושה את רצון בוראו כראוי, נתמלא ליבו של  
אברהם בשמחה רבה, והיה נראה בעיניו שכל  

 העולם שלו, ולא חסר ממנו כלום.

 (.קצבראשית, עמוד -)משוש תבל

 

 (., סכד) "אחותנו את היי לאלפי רבבה"

 :פירש מרן זיע"א

הנה רבקה אמנו הייתה עקרה, והטעם לכך הוא 
לעבודה זרה מפני שאחיה, לבן הארמי, שהיה כומר 

נו את היי לאלפי רבבה,  בירך אותה ואמר: אחות
ואם היתה יולדת, היו כולם אומרים שזכתה ללדת  

ל לבן הארמי, ועל כן עשה הקב"ה שמחמת ברכותיו 
ל  ששהיא תהיה עקרה, וכך ידעו כולם שברכותיו 

לבן אינן שוות מאומה, ורק לאחר שיצחק ורבקה  
 התפללו, נענתה תפילתם וזכו בפרי בטן.

אבל לעתיד לבא, אפילו שהגויים יברכו אותנו,  
לא יעשה הקב"ה שנהיה עקרים חלילה, וזהו  
שנאמר בפסוק "ברוך תהיה מכל העמים לא יהיה 

 בך עקר ועקרה".

 קצז(.-)שם עמוד קצו

 

 אמרותיו

 
 

 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

 079-916-5000להאזנה בערוץ מרן: 

 

 מפעילות הארגון:

  זלה"היוסף  עובדיה של מרן רבינוומשנתו הפצת תורתו 
  האדיר המפעל •תפעול ציונו הקדוש של מרן זיע"א  •
קובץ בית  “תורני  ירחון • "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 

  

8759* 
 לתרומות חייגו:  

תרמו לפעילות  
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ברכת מעין שלש
 (ברכותמתוך חזו"ע ) 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

שלוה שהיא חטה תפוחה, ברכתה בורא פרי  א.
 האדמה.

פופקורן העשוי מתירס קלוי, ברכתו בורא   ב.
 פרי האדמה.

פריכיות אורז ברכתן בורא פרי האדמה,  ג.
ולאחריהם בורא נפשות רבות. והוא הדין  

 לפריכיות תירס, וכדומה.

תבשיל של אורז ברכתו בורא מיני מזונות,   ד.
ולבסוף בורא נפשות רבות. ואם בירך אחריו על 
המחיה יצא. והוא הדין אם טעה ובירך אחריו  

 ברכת המזון יצא.

עוגה שהרוב שלה סוכר וביצים, והמיעוט  ה.
קמח, מ"מ מברכים עליה בורא מיני מזונות. 

יש מחלוקת  ומיהו לענין ברכה אחרונה 
ולהלכה אם על כל פנים היה בה כזית   ,הפוסקים

, ואכל )דהיינו שלשה ביצים(דגן בכדי אכילת פרס 
ממנה שיעור כזית, מברך לאחריה ברכה מעין  
שלש, שהיא ברכת על המחיה. והוא הדין  
לאוכל ממתק שנקרא בלשון ערבי זנגולא, או 

)ומיהו  רחת חלקום העשוי מעמילן של חטה. 
לן של תפוחי אדמה,  כעת הרחת חלקום נעשית מעמי

 .נפשות רבות( וברכתה שהכל, ולבסוף בורא

האוכל שיעור כזית פירות משבעת המינים   ו.
שנשתבחה בהם הארץ, חותם בברכה אחרונה  

וכן השותה רביעית   ".על הארץ ועל פירותיה"
על הארץ ועל פרי  "יין של ארץ ישראל, חותם 

שעשוי   אבל האוכל פת הבאה בכסנין ".גפנה
מסתם דגן מחמשת המינים, חותם בברכה 

, כי רוב הדגן  "על הארץ ועל המחיה"אחרונה 
אם ידוע לו  אךשל א"י הוא מובא מחוץ לארץ. 

שהדגן מארץ ישראל, כגון מצה שמורה משעת  
קצירה, שבודאי היא מא"י, אם עשה עוגות 

. "על הארץ ועל מחיתה"מקמח מצה חותם 
הארץ ועל  על"אבל בברכת המזון חותם 

  ".ועל מזונותיה", ואין לחתום "המזון

 

 לב נשבר ונדכה, אלקים לא תבזה
 סיפר מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה:

והייתה מבקשת שנתפלל שה אחת, ילפני עשרות שנים הייתה מגיעה אלינו מידי פעם א
עליה שתזכה ללדת ילדים, והייתי מתפלל עליה, אבל בתוכי ידעתי שתפילתי לא תועיל 

 לה.
וכך חלפו עליה ארבע עשרה שנה מעת נישואיה, ועדיין הייתה מחכה לפרי בטן, אך 
הפרופסור הגדול מר צ' התייאש ממצבה, ואף הוסיף ואמר לה: "שמעי נא גבירתי, אם 

 רות בכף היד, אז תזכי גם את שיהיו לך ילדים!...".יצמחו לי שע
שה הזאת בשומעה את דברי הפרופסור נשברה לגמרי, ובאה שוב אלינו כשהיא יהא

 ממררת בבכי שנתפלל עליה באומרה כי רק הקב"ה יכול לעזור לה.
שיו כואכן, התפללתי עליה שתזכה לפרי בטן, וכשיצאה מלפני, אמרתי לתלמידים: "ע

 ע!"...היא תיווש
 ושאלו אותי התלמידים: "ומדע רק עכשיו תפילתכם התקבלה?".

ואמרתי להם מפני שעד היום היא תלתה את עיניה ברופאים, והייתה מתפללת רק כדי 
לצאת ידי חובה, אבל עכשיו היא נשברה, וכבר אינה תולה בטחונה ברופאים אשר נתייאשו 

 ע אותה, ולכן עתה היא תיוושע.ממנה, אלא היא תולה עיניה רק בהקב"ה שהוא יושי
 וכך היה, שכעבור שנה ילדה בן זכר, ובהמשך נולדו לה עוד...

 (.משוש תבל)
 

 

פניה אל הנהגים להישמר בחורף שלא להזיק את ההולכים 
 ושבים ע"י נסיעה על השלוליות בכביש

 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  
 ב"ה, ירושלים. עש"ק ויחי תשל"ז

בימים אלה שהם ימי עונת הגשמים, קשה ההליכה לעוברי אורח, שהם צריכים לעקוף 
שלוליות מים וביצות, ולהזהר משוחות ומהמורות, מרפש ומטיט, ועל כל אלה עליהם 
להזהר גם מפגיעתם של כלי רכב, המתיזים מים ורפש מגלגלי המכוניות, בפרט 

שאנשים מכובדים טונפו בגדיהם כשהמכוניות נוסעות במהירות רבה, ולא פעם קרה 
 במים לא נקיים על ידי התזתם בגלגלי המכוניות.

לכן בימים אלה שומה על בעלי הרכב לנהוג בזהירות יתר, שהרי אין הולכי הרגל יכולים 
 להזהר מפניהם.

, שיש חיוב תשלומי נזיקין בכגון זה, על המטנף )חושן משפט סימן תיב(וראה בשלחן ערוך 
)וכבר אמרו בבבא מציעא דף . )סימן קנה סעיף ד(במי שופכין. ועיין בחושן משפט  בגדי חבירו

 קיז ע"א, מודה רבי יוסי בגירי דיליה(.

הרוצה להיות חסיד עליו לקיים ולהזהר במילי דנזיקין, )דף ל.(, ובמסכת בבא מציעא 
אמרו:  כלומר: שישמור את עצמו מלגרום נזק כל שהו לחבירו. ובירושלמי נדרים פרק ט

 ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה.

יהי רצון שיהיו גשמים אלה שהביא לנו הקב"ה גשמי רצון ברכה ונדבה, ותהי אחרית 
 השנה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה.

 



 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ

  maran.com-office@moreshet דוא"ל: *8759 לכל ענייני העלון:ירושלים.  ק. קרקע 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:
 

 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 

 ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

079-916-5000 
 77שלוחה 

 [32חוזר בשלוחה ]שידור 
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