בסייעתא דשמיא

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:

*8759

תרמו לפעילות
בעמודות

פרשת וישלח
יט כסלו תש"פ | גיליון מס' 345

יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

אמרותיו

משלחן הראשון לציון

מתחם גודר עם כמה בניינים ,האם נחשב רשות אחת לעניין ברכות?
בס"ד ,י' כסלו תשפ"א/347-2 ,פ"א

לכבוד
היקר והנעלה ,כש"ת ה"ה חגי אדרי נ"י
שלום רב,
אודות מקום גדול של בית חולים או בסיס צבאי
שמוקף גדר ,וסגור מכל הכיוונים ,ובתוך המתחם
ישנים כמה בנינים ,היוצא מבנין לבנין ועובר תחת
כיפת השמים ,האם נחשב שינוי רשות ויצטרך
לברך שוב על דברים שאין טעונים ברכה במקומם,
או כיון שמוקפת גדר חשיב הכל רשות אחת.
ע' בדברי המג"א (סי' קע"ח סק"ה) שהביא משם הב"י,
שכל שהוא מוקף מחיצות חשיב הכל אחת .וכתב
בפרי מגדים שם ,דתרתי בעינן כדי לברך שוב ,אין
מחיצות ואין רואה מקומו הראשון ,הא רואה
מקומו אף שאין מחיצות ,או מחיצות באין רואה
אין צריך לברך ,וע"ש עוד במחצית השקל
ובלבושי שרד .וע' בש"ע שם סעי' ג' ,שאם היה
בגן ורוצה לאכול מפירות כל אילן ואילן ,כיון
שבירך על אילן אחד א"צ לברך על האחרים ,והוא
שבשעה שברך היה דעתו לאכול מאותם האחרים;
אבל מגן לגן ,צריך לברך אפילו אם הם סמוכים,
ואפילו אם כשבירך תחלה היה דעתו על הכל .ע"כ.
וכתבו האחרונים שם ,ואפילו אין רואה מקומו
שהאילנות מפסיקין .ול"ד לאוכל במזרחה של

אתר
"מורשת מרן"
עכשיו
באפליקציה!

תאנה ובא לאכול במערבה דצריך לברך ,דכאן
מיירי שמוקף מחיצות ,דחשיב כמו מקום אחד,
ויש מאחרונים שפירשו דמיירי באין מוקף
מחיצות ,וטעם ההיתר בזה הוא משום שהיה
דעתו לזה מתחלה ,ודעתו מהני אף מחדר לחדר,
ואף שאין רואה מקומו מחמת הפסק האילנות,
לא חשיב אלא כמו מחדר לחדר .ולפ"ז גם לענין
מזרחה של תאנה מהני דעתו[ .הגר"א בביאורו].
ובח"א כלל נ"ט מחלק בענין זה בין מוקף
מחיצות לאינו מוקף מחיצות ,דבמוקף מחיצות
לא בעינן דעתו בפירוש ,אלא אפילו מסתמא
אמרינן דדעתו על כל האילנות[ .אם לא שהיה
דעתו מתחלה לאכול רק מהאחד ,ואח"כ נמלך
לאכול גם מהשני ,דאז צריך לברך] ,ובאינו מוקף
מחיצות בעינן שיהיה דעתו בשעת ברכה גם על
השני.
על כן כל שישנה גדר המקיפה את כל שטח
המקום חשיב הכל רשות אחת ,ואין צריך לברך
שוב ,ומ"מ לכתחלה עדיף שלא יצא מהבנין
שנמצא בו עד שיגמור לאכול ובפרט במקום
גדול כזה שכל בנין יש לו יעוד אחר.

להורדה סרקו
את הברקוד

בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

"ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו"

(לב,

כד).

כתב מרן פוסק הדור זצוקללה"ה
ישראל-דרושים ,עמוד פד ד"ה יעקב):

(מאור

הנה מובא במדרש שיעקב אמר למשה :אני
גדול ממך ,שנפגשתי עם המלאך וניצחתי
אותו .אמר לו משה :אתה נפגשת עם המלאך
בפרברים (במקום) שלך ,ואני עולה אצלם
בפרברים שלהם ,והן מתייראין ממני.
ולכאורה קשה ,ולמה לא אמר משה ליעקב:
אתה נפגעת מן המלאך ונעשית צולע ,שנאמר:
ותקע כף ירך יעקב ,והוא צולע על יריכו ,ואילו
אני היו יראים ממני מלנגוע בי ,שנאמר:
"מלאכי צבאות ידודון ידודון"?
יש לומר ,שהיה יכול יעקב לומר למשה :אתה
היית שליח של כל ישראל וגדול כח הרבים ,ולא
מפני מעלתך ניצלת ,וראיה לזה שבתחילה
משה היה ירא שמא ישרפוהו בהבל פיהם ,עד
שפירש הקב"ה זיו מלכותו עליו ,והכל היה
בזכות קבלת התורה לישראל.
ואפשר עוד שתקיעת כף ירך יעקב היא רמז
למה שחטא במה שנשא שתי אחיות ,אף שהיה
זה לפני מתן תורה ,הרי עתידה התורה
לאוסרם ,וגם משה שבא מאיסור דודתו של
עמרם ,יש בו קצת מענין זה ,לפיכך לא הזכירו.
(משוש תבל – בראשית ,עמוד רפה).

השיעור הגדול בתבל
של מרן הראש"ל שליט"א

בשידור חי!

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

מכתבים ואגרות
ממרן פוסק הדור
זצוקללה"ה בענייני
השקפה

מכתבי השקפה ממרן

הורים שבנם או בתם ביטלו את השידוך שלא כרצונם ,שיש להם
להשתתף בהוצאות בשידוך אחר
[מתוך קובץ בית יוסף – קונטרס הזכרון ,גליון לא ,מר-חשון תשע"ז].

ב"ה ,ירושלים
לכבוד ידידנו היקר הרב הגאון המפורסם כמהר"ר ישראל גרוסמן שליט"א
שלום וברכה
התכבדתי ביקרת ספרו הנכבד שו"ת "הליכות ישראל" ,אשר כיבדני בו מר בריה דרבינא .ונהנתי
מאמרותיו היקרות.
ומדי שוטטו עיני בספרו הנכבד ראיתי מ"ש כת"ר בסי' כו ,שאם החתן או הכלה חוזרים בהם
מהשידוך ,ואין היכולת בידי ההורים להשפיע על בנם או בתם מבטלי השידוך לחזור בהם ,יש לב"ד
לאסור עליהם שלא ישתתפו בהוצאות שידוך אחר ולא יתעסקו בצרכי הנישואין עד אשר הצד
שהפסיד יקבל ההוצאות שלו .וחיליה דמר מהחת"ס ח"א (סי' קיד) .אולם נלפע"ד אגב רהיטאי
שאין זה מוכרח להלכה .ואם האב ניסה להשפיע על בתו וסירבה לשמוע בקולו ,ואח"כ מצאה
שידוך אחר ,בודאי שחייב לקיים "ואת בנותיכם תנו לאנשים" ,וכבר אמרו חז"ל בתך בגרה שחרר
עבדך והב לה .וכ"ש בדורות אלה שהפריצות רבה מאד ויש לחוש פן תינשא לאדם שאינו הגון.
ואיך יתכן שהב"ד יאסרו על האב שלא להשתתף בהוצאות הנדוניא וכו' .ומצאתי שכבר האריך
בזה בשו"ת תרשיש שהם (סי' קי) לחלוק על החת"ס .שיש לחוש בכה"ג שמא תצא לתרבות רעה.
והביא שכן העלה הגאון המחבר בשו"ת אגודת איזוב היפך ד' החת"ס .ע"ש .והגר"ש מוילנא בתשו'
שם (סי' קיא) כ' שאף החת"ס לא כתב כן אלא באופן שאם יעכב הנדוניא לשני תסכים לחזור
לראשון ,אבל אם יש חשש פן תנשא למי שאינו הגון לה או ח"ו פן תצא לתרבות רעה ,אין לך הכרח
גדול מזה ובודאי שיתן לשני הנדוניא .אף לדברי החתם סופר .ע"ש.
עובדיה יוסף

הנהגותיו

עובדות מהנהגותיו והליכותיו
של מרן רבינו זצוקללה"ה

לא נבוש ולא ניכלם

באחת מדרשותיו לרבים נשא מרן רבינו זצוקללה"ה את דברותיו ואמר:
בתפלה אנו מבקשים "שים חלקנו עמהם" ,שיהיה חלקנו עם הצדיקים ולא נהיה מיורשי
גיהנם ח"ו" ,ולא ניגע לריק ולא נלד לבהלה" ,שתהיה עבודתנו את הקב"ה עבודה תמה
ושלמה ,שנהיה רצויים לפניו ותהיה לו קורת רוח ממעשינו ,לא נבוש בעולם הזה ולא ניכלם
לעולם הבא .זהו הדבר שצריך להתפלל עליו.
לאחר מאה ועשרים כשילך האדם לבית עולמו וסבבו בשוק הסופדים ,יסתכלו עליו
הצדיקים מאבות משפחתו ויתמהו איש אל אחיו ,הבננו זה? בן סורר ומורה איננו שומע
בקולנו .יבואו המלאכים ויקחו אותו לגיהנם ,איזה צער יהיה לאבותינו בראותם איך
מורידים את בנם אבל שאולה.
טבעו של עולם כל אדם כואב לו על בנו כרחם אב על בנים ,אם בנו חולה באיזה מחלה
מזעיק כל מיני רופאים שירפאו אותו ולא ימות ,כל שכן כשהאבות רואים את נינם מגיע
לעולם הבא והוא נשפט "הלוך ילך ובכה" לגיהנם ,גם הם בוכים עליו ,בכו בכו להולך כי לא
ישוב עוד וראה את ארץ מולדתו.
אש הגיהנם רותחת פי ששים מהאש שלנו (ברכות נז .):שורפים אותו ושוב מחיים אותו
עד שיתמרקו עוונותיו ,וקול הצעקות והבכיות נשמע למרחקים" ,עוברי בעמק הבכא מעין
ישיתוהו" (תהלים פד ,ז ועי' עירובין יט ,).ומתערבות דמעותיו ובכיותיו עם קול דמעי ובכיות
אבותיו.
אנו רוצים חלילה שאבותינו יתביישו מאתנו?! "לא נבוש ולא ניכלם" מאבותינו ,צריך
כשנלך לשם ישמחו בנו ,בראותם כי ברוך ה' "מעשה אבות יעשו בנים" ,גם אנו הולכים
בדרכם ,בדרך התורה והמצוות ,לא יגענו לריק ולבהלה.
(מתוך הספר "מעדני המלך" – חינוך ילדים).

פסקיו
דין האוכל פחות מכזית ודיני
קדימה בברכות (מתוך חזו"ע ברכות)
א .אמרו חכמים (ב"ק ל ).האי מאן דבעי למהוי חסידא
לקיים מילי דברכות .לפיכך הואיל ויש מן הפוסקים
שנסתפקו על האוכל ענב אחד או פרידה אחת של
רמון ,אם חייב לברך אחריו "משום בריה"( .ע' תוס'
ברכות לט .וסוכה כו ,):והוא הדין לאוכל פלח של תפוח
זהב ,לכן יש להמנע מזה.
ב .יש מסתפקים בדין השותה יין ,אם חייב לברך
ברכה אחרונה אחר שיעור כזית יין ,או אין לברך
ברכה אחרונה עד שישתה רביעית .לכן טוב להזהר
שלא לשתות יין אלא או פחות מכזית ,שלדברי הכל
אינו מברך ,או שישתה רביעית כדי שיברך על הגפן
לכ"ע .ובכלל בשיעור כזית על האוכלים ,יש ספק
אם הוא שליש ביצה או כחצי ביצה ,דהיינו שמנה
עשרה גרם או עשרים ושבעה גרם ,לכן יאכל או
פחות משיעור שליש ביצה ,ולא יברך ,או שיעור חצי
ביצה ויברך( .ע' שו"ת חזון עובדיה ח"א סי' כח עמוד תקטז
בהערה) .ודו"ק.
ג .מי שאכל פת או פירות יותר משיעור כזית ,ובטרם
יברך ברכה אחרונה הקיא המאכל ההוא ,אין צריך
לברך ברכה אחרונה ,שהרי זה דומה לנתעכל המזון
שבמעיו שאינו מברך ברכה אחרונה.
ד .הטועם את התבשיל להיווכח אם חסר מלח או
תבלין ,אינו צריך לברך ,עד שיעור רביעית ,ואפילו
אם הוא בולע מן התבשיל א"צ לברך ,כיון שאין
כוונתו לאכול ,ויש חולקים ואומרים שאם הוא בולע
מן התבשיל ,ואינו פולטו מפיו ,צריך לברך עליו,
וספק ברכות להקל.
ה .הביאו לפניו פירות האילן וביניהם תמרים,
התמרים קודמים לשאר פירות האילן ,לברך עליהם
תחלה ,ויפטרו בברכתם את כל פירות העץ
שלפניהם.
ו .הביאו לפניו פירות עץ ודבר שברכתו שהכל ,ברכת
בורא פרי העץ קודמת ,שהיא חשובה שאינה פוטרת
אלא פרי עץ .וכן אם הביאו לפניו דבר שברכתו
בפ"ה  ,ושהכל ,ברכת בורא פרי האדמה קודמת .ואם
הביאו לפניו פרי עץ ופרי אדמה ,אפילו אם פרי העץ
הוא מז' המינים ,איזה מהם שירצה יקדים.

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

בשידור חי
ב"ערוץ מרן":

079-916-5000
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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