
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

 אב פרשת

 

 ג' כסלו תשפ"א,בס"ד, 

 /פ"א325-2

 

 לכבוד

 נ"י בנימין בוזגלוהיקר והנעלה, כש"ת ה"ה 

 שלום רב,

בצורת גליל שמחובר לתיקרה ע"י  לשאלתו אודות וילון שעשוי 
שני קליפסים שמוברגים לתקרה א' מצד ימין וא' מצד שמאל,  
והגליל יצא מא' הקליפסים האם מותר להחזיר את הגליל לקליפס  

 בשבת,

הנה כיון שהוא מחובר לתיקרה, ואינו עשוי לפתוח ולסגור, אלא  
הדרך להשאירו והוא קבוע, הוא הופך לחלק מן הבנין, ואסור 

וע"ש במשנה ברורה )סי' שי"ג(, להחזירו בשבת, ועיין בש"ע 
 )סעק"ח(.

 בברכת התורה,

 יצחק יוסף

 הראשון לציון

 הרב הראשי לישראל

 האם מותר להחזיר וילון המחובר לתיקרה בשבת?
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 משלחן הראשון לציון

והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה "
 (.יב, כו) "העבודה הזאת לכם

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

בהגדה של פסח נאמר: "רשע מה הוא אומר, מה  
 זאת לכם?".העבודה ה

יתכן כי שאלת הרשע היא, בחושבו שלהשיג את  
החירות שלנו, לא היינו זקוקים לחכות לישועת ה',  

מאתיים ועשר שנות שיעבוד במצרים,   בכל משך
אלא היינו יכולים להשיג זאת על פי דרך הטבע,  
בכוחנו ובעוצם ידינו, להתמרד ולהתקומם כנגד 
משעבדינו, להכות בהם שוק על ירך, עד שבעל 
כורחם ישחררו אותנו בהקדם, ולכן שואל הרשע 
ואומר: "מה העבודה הזאת לכם, להקריב זבח תודה  

ל מעשה ליל הסדר וסיפור יציאת  וקרבן פסח, וכ
 מצרים בהודות והלל להקב"ה.

לכן אמרו: "אף אתה הקהה את שיניו, ואמור לו,  
זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, דהיינו כי פרי  בעבור 

הבוסר שהוא לפני בישול הפרי ככל הצורך, הרי הוא 
מקהה את השיניים, וכך גם הגאולה שעודנה בבחינת  
בוסר, ועדיין לא הגיע זמנה המתאים, אינה אלא  
קיהיון שיניים ושוא תשועת אדם, וכמו שקרה לבני 

לצאת  אפרים שטעו בחשבון קץ גלות מצרים וטעו
 .)ראה סנהדרין צב:(קודם הזמן, והרגום אנשי גת 

אולם "בעבור זה עשה ה' לי", כדי להיכנס לעול  
המצוות קרבנו המקום לעבודתו, וכמו שאמרו: "לא  

 אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך".

 (.עזשמות, עמוד  –)משוש תבל 

 

 

 אמרותיו

 
 כל ספרי מרן רבינו עובדיה יוסף זלה"ה

 ומרן הראש"ל רבינו יצחק יוסף שליט"א
 

 לרכישה באתר "מורשת מרן שופס"

 

shops.moreshet-maran.com 

 

 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


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (חזו"ע ברכות)מתוך  ברכותמהלכות 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

 המברך הגומל הוא מכלל העשרה.א. 

נשים חייבות לברך ברכת "הגומל". וצריכות   ב.
לברך ברכה זו בפני עשרה. ולכן אם נתחייבה  
האשה בברכת "הגומל", כגון היולדת לאחר 
שבעה ימים, תברך בביתה בפני עשרה אנשים.  
ואין הבעל רשאי לברך "הגומל" במקום אשתו,  

 אלא צריכה לברך בעצמה. 

במקום  ולכתחלה אין לברך הגומל אלא ביום,  ג.
 להקל לברך בלילה.צורך אפשר 

קטן שהגיע לחינוך שחלה ונתרפא, מברך   ד.
)וכדקי"ל מגילה ברכת הגומל אחר קריאת התורה, 

, וכל שכן אם כג. הכל עולים למנין שבעה ואפילו קטן(
 הוא בר מצוה.

אין האב מברך ברכת הגומל על בנו שחלה  ה. 
 ונתרפא.

אדם אחד שאירעו לו כמה מקרים שעל כל  ו.
אחד צריך לברך הגומל, כגון שהיה מיורדי הים,  
ואח"כ חלה ונתרפא, והוצרך לנסוע לאיזה  
מקום, באופן שיהיה מכלל הולכי דרכים, די לו 
בברכת הגומל פעם אחת, על כל הקורות אותו,  
וכשיברך הגומל יכוין לפטור את כל האירועים  

 הנ"ל.

מי שבירך ברכת הגומל ונתכוון להוציא את  ז. 
חבירו, וחבירו שמע הברכה ואף הוא נתכוון  
לצאת יצא ידי חובתו. וכל שכן אם ענה אמן אחר  

)מרן בש"ע סי' ריט ס"ה. וע"ע בש"ע סי' ריג  חבירו. 

 .סעיף ב(

מי שהיה חייב בברכת הגומל, ובירך ויצא ידי   ח.
ר את  חובתו, אינו רשאי לברך שנית כדי לפטו

)ר"ה כט.( חבירו שאינו יודע לברך, דמה שאמרו 

כל הברכות אף על פי שיצא מוציא, היינו ברכות  
המצות, אבל ברכות שבח והודאה צריך כל אחד  

 לברך לעצמו.

 

 

 אין חכמה כתורה!
כשנפגש מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה עם המלך חואן קרלוס מלך ספרד, כיבדו 
המלך כבוד מלכים, ובמשך שעות שוחח אתו על תפילותיו לבורא. שאל המלך את 

לאלקים, מה הדבר החשוב ביותר שעלי לבקש מרן: "כבוד הרב, כשאני מתפלל 
 ."ממנו?

מרן סיפר לו על מלכות שלמה, שאמר שלמה בלבו מה אבקש מה'? עושר או 
בריאות, ולבסוף החליט לבקש מהבורא לזכות בחכמה, כי החכמה היא המפתח לכל 
הדלתות, כמו שנאמר: "דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית", המלך שמח 

מה וסיכם ואמר שמעולם לא שמע דברי חכמה שכאלה מהכמורה לשמוע דבר חכ
 ברבים. שם שמיםבמדינתו, ויצא וליווה את מרן בכבוד גדול. והיה זה קידוש 

 כשמרן חזר באוזני מקורביו על עיקרי שיחתו עם המלך, ובהגיעו לתגובת המלך על
ים הכמורה במדינתו הגיב בחיוך: "ממי הוא רוצה לשמוע דברי חכמה, מהכמר

 הטיפשים?".
 .)משוש תבל(        

 

  הכי גדולה בשבילוחידושי התורה שאדם מחדש, הם השמחה 
 [.זחשון תשע"-קונטרס הזכרון, גליון לא, מר –]מתוך קובץ בית יוסף  

 ב"ה, ירושלים. א חשון תשל"ז
 לפ"קאוהב ה' "שערי ציון" 

לכבוד ידיד נפשי רב חביבאי דיתיב בתווני דלבאי הרב הגאון המפורסם חריף ובקי כרע 
שליט"א  ברוך בן חייםכאח לי חכו ממתקים וכולו מחמדים רב פעלים כש"ת כמהר"ר 

 קהל קדוש "שערי ציון".  יורק.-רבה דעמיה ומורה צדק לעדתו בברוקלין ניו
 סלה.אחרי עתרת החיים והשלום וכל טוב 

קבלתי לנכון ובתודה רבה אגרתו המעולפת ספירים, מלאה ברכת ה', וברכות לראש אתמול 
משביר כאמור ואברכה מברכיך, המברך יתברך גם ברוך יהיה בכל שפע הברכות באורך 
ימים ושנות חיים בעושר וכבוד וכל טוב ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח להגדיל תורה 

שיקויים בו הכתוב: ובאו עליך כל הברכות האלה "והשיגוך",  ולהאדירה. ויהי רצון
שדקדקו המפרשים בפי' תיבת "והשיגוך", ופירש הגאון הנצי"ב כי בדרך כלל אדם גדול 
בתורה ובמדות תרומיות, שרגיל לעסוק בתורה ולחדש חידושים אמתיים לאמתה של תורה 

סכום רב וכיו"ב, לא ירגיש מתון ומסיק שמעתתא אליבא דהלכתא, גם כשיתבשר שהרויח 
שמחה מיוחדת בבשורה טובה זו, כי חידושי התורה שמחדש הם לו למקור של שמחה 
ותענוג גדול מעין עולם הבא וכמו שאמר דוד מלך ישראל "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב 
וכסף" וכל שאר תענוגי עוה"ז בטלים בששים, או כאין וכאפס נחשבו לפניו ולגבי שמחת 

)מובא נפש שהוא שרוי בהן בלימודו, כמאמר החכם: אין שמחה כהתרת הספקות וחדות ה
, ולכן הבטיחו הכתוב: ובאו עליך כל הברכות האלה בפמ"ג בפתיחה בפתיחה כוללת לא"ח(

"והשיגוך", שבהצטרף שפע ברכות בכל מכל כל בעל כרחו ישמח ויגל מרוב כל גם בעת 
 תשמע בקול ה' אלהיך. אמן ואמן.שמחתו בתוה"ק, וזהו שאמר "והשיגוך", כי 

 בכבוד רב מאת ידידו עוז נאמן אהבתו כל הימים
 , בברכת התורה

 עובדיה יוסף 
 

את ההמחאה בסך ... מאת מר ... אמסור בהקדם בל"נ לישיבת חזון עובדיה. והם  נ.ב.
 ישלחו קבלה.

 


