
  
  
  
  
  
  
  
  
  

¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘‰ ˙¯ÊÁ ˙Ú˘· ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ב''א י''יÌÎ··Ï ÏÎ· Â„·ÚÏÂ  . 

  

Ó‚· ‡˙È‡' איזו עבודה שהוא בלבב''ב ע''ק צ''א וכן ב''ע' תענית ב  , ÈÂ‰
‰ÏÙ˙ ÂÊ ¯ÓÂ‡.   

  

 Â‡ ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘‰ ˙¯ÊÁ ˙Ú· ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È
¯ÂÒ‡ ‡ÓÏÈ„.  

  

· ‰�‰Â˘"‰ ˙Ó¯" Â�‡ÙÓ Úמי שהוא נשאל שמיניתשאלה ב ''סימן ק 
בקי בתפלה והתפלל בלחש עם הצבור מהו שיעסוק בתורה 
בשעה ששליח צבור יורד להוציא את שאינו בקי ובלבד שיענה 

  .אמן
  

‰·Â˘˙:  רוב העולם אינם נזהרים וקורין בסדר קרבנות וכיוצא
האי  ובכל כי ,צ יורד אף על גב דלא יאות עבדין"בשעה שש

 וכיון דגלו דעתייהו שאינן מכוונים ,גוונא איכא משום הנח להם
לצאת אף על פי שיענו לפעמים ואינם יודעים על איזו ברכה אין 

 ולא עוד אלא שהם פטורים ,כאן אמן יתומה כמפורש בירושלמי
ואם ענו , מן הדין מעניית אמן שהעוסק במצוה פטור מן המצוה

 נינהו דהא מצווים הם בכך מצוה קעבדי ובכלל מצווה ועושה
מ חוטפים "אלא שדבר אחר גורם להם ליפטר לפי שעה והמה מ

את המצוה ומה טוב שלא לעסוק בדברים אחרים ולכוין ולענות 
  .אמן

  

·ÂÌ‰¯·‡ Ô‚Ó וכתב דבספר, הביא את דבריו ח"ד סק"סימן קכח ''אור 
ווי העמודים קרא תגר על הלומדים תורה בעת חזרת השליח 

  .צבור
  

Â‰ÏÂÏ· ˙ÏÂÒ ¯ÙÒ· ·˙Î ÔÎ שם מובא בכף החיים ו"סקד ''ח סימן קכ''אור 
ץ "בעת קריאת התורה או חזרת השש, בשם ספר ראשית חכמה

 כי , דאין לערב תיקון בתיקון,התפלה אסור לו לעסוק בתורה
 אז ברי תורה ומשמע דאף להרהר בד,ני עצמו זמן בפל אחדלכ

 ליח ציבור שמוציא השאסור כי צריך שיהיו אזניו קשובות למה
ל  וע,ו היחוד" ואם מדבר בעת חזרת התפלה הוא מפריד ח,מפיו
ואמר אשרי מי שעמלו בתורה א ''ז ע''ברכות י בי יוחנן כיון רזה

כ אם עוסק בתורה בשעה שאין " משא,ועושה נחת רוח ליוצרו
חת אז ודאי אין נ, ץ''כגון בעת חזרת השה חפץ בתורתו "הקב
  .וה בתורת" להקברוח

  

‚‡ÏÙ ÌÈÈÁ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ·˙Î ÔÎÂ'È שאסור ד"סק' בספר רוח חיים סימן צ 
 ב"ו אות נ"סימן ט והוסיף בספרו כף החיים ,ללמוד בחזרת השליח צבור

ומכל שכן , שבחזרת התפלה לא יעיין בחידושי דינים שבסידור
אלא יתן , ואפילו בעיון בעלמא דרך העברה אסור, בספרים אחרים

ברכות החזרה מהשליח צבור מתחלתן ועוד דעתו לשמוע כל 
  .ואפילו לצורך גדול,  ומכל שכן שלא ישיח שיחה בטלה כלל,סופן

  

 ÌÈ¯Â·‚ Ô‚Ó ¯ÙÒ·Âכתב דאם מכוונים  'ק ט''ד באלף למגן ס''סימן קכ
לענות אמן כראוי אין למחות בידי העוסקים בלימוד בעת חזרת 

ר פתוח יש להם להיות הסידו' אבל החרדים לדבר ה, ץ''הש
לפניהם בעת חזרת השליח ציבור התפלה ולכוין בכל מילה כמו 

ונכון הדבר מאוד למען יוכלו להזכיר השליח , ה''שכתב השל
     .לפעמים אם יטעה, ציבור מיד

  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ :יש ליזהר ד ז''ק י"ד ס''סימן קכח ''אורמשנה ברורה כתב ב
ם מכוונים ץ ואפילו א"מלומר תחנונים או ללמוד בעת חזרת הש

כ לא "לסוף הברכה לענות אמן כראוי שלא תהיה אמן יתומה ג
 עמי הארץ ילמדו , שאם הלומדים יפנו ללימודם,יפה הם עושים

ו נמצאו "ץ ויעסקו בשיחה בטילה ח"מהן שלא להאזין לש
  .מחטיאין את הרבים

  

¯ÙÂÒ Ì˙Á· ‰�‰Â כתב דבר נפלא על הא א''א ע''לקוטים ברכות כ 
ל '' וז"ÌÂÈ‰ ÏÎ Ì„‡ ÏÏÙ˙È˘ È‡ÂÏÂ" א''א ע''כות כבר' דאיתא בגמ

ונראה לי על דרך , כ תורה מה תהיה עליה''ומקשין העולם א
הלצה דהנה מעשי יצר הרע הוא כשאדם מתפלל מעלה על לבו 

, שאז האש בוער בו לדבר דבר תורה, מחשבות התורה ומעיין
מילא ומי, הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו, יוחנן' וזה שאמר ר

  . פ רוב היום''היה לומד כל היום או עכ
  

‰‚‰Â''Ê�‡ˆÓ ÌÈÈÁ ÚÙ˘‰ ÏÚ· ˜כתבג ''מ ל''ז ע'' בספר דברי תורה כרך י 

ח שעות ביממה ובכל זאת ''ו ואף י''ישנם אברכים שלומדים ט
והסיבה   ,לא רואים שיצמחו גדולי ישראל כמו מהדור הקודם
ת התפלה לכך היא מיעוט התפלה שלומד בהתמדה ואף בשע

שבכוונות ישנן כוונות , ץ''מעיין בספר ואינו מקשיב לחזרת הש
, ץ''וכוונות מיוחדות לחזרת הש, מיוחדות לכוין בתפלה בלחש

וחוטף את תפלתו במהירות ואינו מתפלל עם הציבור מילה 
, מסופר שהחתם סופר בילדותו היה מאריך בתפילה, במילה

' מד הוא עמוד גמע ל''ואמר ליה חבירו שבשעה שהאריך בשמ
 אמרו המאריך בתפילתו ב''ד ע''ברכות נ' ענהו החתם סופר בגמ
כ בשנים שיתוספו לי אשלים מה ''וא, מאריכין לו ימיו ושנותיו

   .'א סימן י''ת ציץ אליעזר חלק י"שוועיין ב, שלמדתי
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˘‰ ˙¯ÊÁ ÚˆÓ‡· Ì˙ Â�È·¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÁÈ�‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰''ı?  

¯Â˜ÁÏ ˘Èיח תפילין של רבינו תם בעת חזרת  האם מותר להנ

  .השליח ציבור או דילמא אסור
  

ÌÈ„‚Ó È¯Ù‰ ‰�‰ ש ''ה מ''ד' ק ב''ז ס''ד משב''ח סימן ל''אור·˙Îל '' וז

י ומניחין תפילין דרבינו תם ''וחדשים מקרוב חולצין תפילין דרש

לאחר קדושה של שמונה עשרה ובאמת מלבד שעושין שלא כדין 

נהגו העולם שלא לחלוץ תפילין  דג''ק י''ה ס''סימן כע ''כמבואר בש

גם צריך לכוין בתפילת שמונה עשרה  ,עד אחר קדושת ובא לציון

ÏÏÎ ÏÂ‡˘Ï È˙Èˆ¯ ‡ÏÂ , לשליח ציבור לא לעסוק בדבר אחר

ÌˆÂ¯È˙· È�‡ ‰ˆÂ¯ ‡ÏÂ Ì˙Â‡.  
  

 ‰¯Â¯· ‰�˘Ó·Âהביא את דברי הפרי מגדים להלכה  ד''ק י''ד ס''סימן ל

יר שלא להניח תפילין דרבינו תם בעת חזרת שצריך מאוד להחמ

  .השליח ציבור
  

 ÔÎÂÂ˘·"‰„˘‰ È¯Ù ˙ לפקפק על גם כן כתב 'ו אות ד''ט' א סי"ח 

שמכניסין  ,ליח ציבור בחזרת השבינו תםהמניחין תפלין דר

בינו  דרפילין של ראש לתפילין של ידעצמם לענות אמן בין ת

ת "בשוא "ש החיד"ואינו נכון להפסיק ביניהם וכמ,  לכתחלהתם

הרי הם מבטלים אמן ,  וכן אם אינם עונים אמן'א' חיים שאל סי

  .ל''ומביא את דברי הפרי מגדים הנ, לכתחלה
  

Â˘· ÔÎÂ"‰„Â‰È ÔÂ¯ÎÊ ˙ שחלילה לעשות כמנהג תבכ 'ה' ח סי"ראו 

ומניחין תפלין , י מיד אחר תפלת לחש"החולצים תפלין דרש

 ומי ,צ"טופה בחזרת השז נכשלים באמן חטופה וק"שעי, ת"דר

 ב ראיתי ושו, ימצא כמה רבו המכשולות בזהל זהשיתן דעתו ע

  .מה שעורר בזה הפרי מגדים
  

ÂÒ·¯ÙÌÈÈÁ ˙Â‡  רי  הפברי הביא דח להגאון ממונקאטש"ה סק'' כמןסי

 שבהיות וכמה חסידים ואנשי מעשה נהגו ל זה עתבוכ, מגדים

ע שאין ''דלא חששו למה דאיתא בש, יש ליישב מנהגם, כן

דשאני הכא , לחלוץ את התפילין עד אחרי אשרי ובא לציון

ואומרים עמהם קדושת ובא ,  במקומםבינו דרןתפילישמניחים 

  .ןהתפילי'  ומצטרף מה שאמר בב,לציון ויתר התפלה
  

· ÔÎÂÂ˘"ÈÂÏ‰ Ë·˘ ˙ באלו שממהרים נשאל  'ק ב''סח '' סימן רנ'חלק ח

, ץ"ת באמצע חזרת הש"דרז רוצים להניח תפילין "למלאכתם ועי

 דאין לחלוץ תפילין עד אחרי ג"ה סי" כמןסיע '' בשוהוא נגד המפורש

 שהרעיש על 'ק ב"ד ס"ל' ז סי"במג " והעיר מדברי הפמ,ובא לציון

א "חק בתשובת זכרון יהודה "כ דודי זקני הגה" וכן ממש,מנהג זה

 דלאו שפיר עבדי מטעם בטול אמנים או הפסק ענית אמן 'ה' סי

, פ לכתחילה"ת שאנו חוששים עכ"לכתחילה בין יד וראש דר

כ " מנהג כמעט כל גדולי ישראל להניחם דוקא אחהבאמת כן הי

ע " זיתם סופר במנהגי החם כןועיין ג, ץ"ולא בתפלת חזרת הש

  .ר בן חיים לקוטי חבפרבס
  

ÈÂÏ‰ Ë·˘‰ ˜ÈÒÓÂ:פ מי שיודע שבשום אופן לא יוכל עוד " עכ

ולבטל הנחתם פשיטא דאסור כיון , הלהניחם אחרי התפיל

אז בודאי לא נוכל , ת"שכבר קבל על עצמו חומרת תפילין דר

ב בתשובת "ועיין כיו, פ בתפילת חזרה"למחות בו מלהניחם עכ

ת "י ור" במנהג לא טוב שהניחו תפילין דרש'ד' ח סי"אוראמרי אש 

ובכל זאת מסיים הגאון , ש אשר הוא לא כדת"באמצע ברכת ק

 אורח 'ת יביע אומר חלק ג"שוועיין ב, שטוב להעלים עין מהם, שאמרי א

   .מה שהאריך בזה' חיים סימן ד

 ‰Ê‰ ÔÓÊ· ÌÈ˘�‡ ‰·¯‰ ÂÎÓÒ ‰Ó ÏÚ  

ÏÏÙ˙Ó‰ È�ÙÏ ¯Â·ÚÏ ‡Ï˘ ÔÈ„ÈÙ˜Ó ÔÈ‡˘?  

ÓÈ˜''Ï אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד'ב סעיף ד'' קח סימן''אור  '

  .אמות
  

· ·˙ÎÂ‰¯Â¯· ‰�˘Ó דיש שני טעמים להלכה זוו''ק ט"ב ס''סימן ק :  

לכן אסור , כשעובר לפני המתפלל מבטל כוונתו של המתפלל}‡

  .לעבור לפני המתפלל

  .מפני שמפסיק בין המתפלל להשכינה}·
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: על מה סמכו הרבה אנשים בזמננו שאין מקפידין 

  .הרי זה הלכה מפורשת, על הלכה זו
  

ÂÌÈÈÁ ÁÂ¯ ¯ÙÒ· לא מדוע , זהעל תמה   ב''סימן ק ח"י או'ח פלאג"להגר

 ואפילו ,לעבור כנגד המתפלליםשלא  נשיםזהרים בזה אנ

  .ש'' עי לאו אדעתייהו ליזהר בזה,הנבונים שיודעין דין זה
  

Ì‰¯·‡ Ï˘‡·Â נמי נשאל על זה מדוע אין ב בוטשאטש''ח סימן ק''אור 

  .העולם נזהרים באיסור זה שלא לעבור כנגד המתפלל
  

Ò‰ ‰ÓÎ ·˙ÎÂÌÏÂÚ‰ ‚‰�Ó ·˘ÈÈÏ ÌÈ¯·:  

„Á‡‰:דרוב העולם שמתפללים יש לפניהם סטנדר שהוא י  '

לכן ליכא איסור לעבור , טפחים דהויא כמחיצה חוצצת

  . לפני המתפלל דיש לו מחיצה

È�˘‰ :כ אינו ''א, כיון שיש הרבה שעוצמים עינים בתפלה

לכן נוהגים , מתבלל המתפלל כוונתו אף כשעוברים לפניו

  . לעבור לפני המתפללבזה היתר

È˘ÈÏ˘‰ : שיש ספק דאולי עומד הוא בתחנונים שיש להסתפק

פ הרוב הוא מתעסק בתחנות ''דע, בכזאת כמעט תמיד

  .לכן לכן נוהגים בזה היתר לעבור לפני המתפלל
  

ÂÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯‡ ¯ÙÒ· בחלק  מביא בשם ספר מאורי אור ב"ק' ח סי"ראו

 מן הזההמקילים בזה בז להמליץ על תב שכב"ט ע"קנ' עוד למועד ד

י הרוב מעצימים "והמכוונים עפ, מפני שהרוב אינם מכוונים

  .עיניהם
  

‰¯Â˙ ˙Ú„ ¯ÙÒ·Â ש  דיראה לינכתב  ב'' סימן קח"רל או"ם ז"להמהרש

 א"ק' ח בסי"ראוא "ש הרמ" דאין מכוונין בתפלה כממן הזה דבזלומר

יו שוב אין חילוק בזה בין לפנ, ובפרט הקטן ועם הארץ וכדומה

  .ובין לצידו
  

˘¯‰Ó‰ ·˙ÂÎ „ÂÚ"Ì  דאם עמד להתפלל במקום שרבים נראה לי

עוברים כגון באמצע בית הכנסת דמי לקבר המזיק את הרבים 

   .דמותר לפנותו ואינו תופס מקומו
  

· ÔÎÂÂ˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ דאליבא דרובא  כתב' סימן ח'חלק ט 

ם כ מבלבלי"דהפוסקים טעם איסור העברה בזה הוא משום דעי

ז רוב המתפללים אינם "כ בהיות דבזה"וא, כוונת המתפלל

ובפרט המוני עם הפשוטים שאלה המה שעומדים על , מכוונים

וכבר העיד הטור , פי רוב באמצע המעבר וחוטפים תפלת עמידה

א שם " דקרוב הדבר שלא מכוונים ופסק כן גם הרמא" קמןח סי"ראו

  .'בסעיף א
  

·Â‰ÎÏ‰ ¯Â‡È· ספר מאמר מרדכי וז דאם ם ש כתב בב''סימן ק

המתפלל משלשל הטלית על פניו כמו שנוהגים הרבה דמותר 

 דגם ג"ח ס" קכמןסיח ''אורא " ודוגמא לדבר דכתב רמ,לעבור על פניו

כ נהגו לשלשל הטלית ואיתא "הכהנים לא יסתכלו בידיהם ושע

עוד שם בענין המומין דאם מנהג הכהנים לשלשל הטלית דשרי 

ל דמועיל שלשול "נ י" יש לו כמה מומין וה'לישא כפיו אפי

 ובפרט לפי מה שכתב ,ל"מ ראוי לחוש ולהחמיר עכ"הטלית ומ

א דטעם האיסור מפני שמפסיק בין המתפלל להשכינה "הח

  .בודאי אין להקל בזה



ÔË˜ ¯‚ ˙Â¯È‚‰ ÏÚ Ë¯Á˙‰˘   
ÍÒ� ÔÈÈ ‡ÈÂ‰ ÂÈ˘ÎÚ „Ú Â· Ú‚�˘ ÔÈÈ‰ ÏÎ Ì‡‰?  

 Ô˙˘¯Ù·È 'È''Ë‚‰ ˙‡ Ì˙·‰‡Â Â‚Â ¯'. 
  

ÓÈ˜'' ÏÈאם יש לו אב יכול , עובד כוכבים קטן 'ק ז''סח '' סימן רסד''ור
ובא להתגייר או אמו מביאתו ,  ואם אין לו אב,לגייר אותו

שזכות הוא לו וזכין לאדם שלא , בית דין מגיירין אותו, להתגייר
ÂÁÓÏ ÏÂÎÈ˙ , ד"בין קטן שגיירו אביו בין שגיירוהו ב, בפניו

ÔÈ‡Â ÏÈ„‚È˘ÓÌÈ·ÎÂÎ „·ÂÚÎ ‡Ï‡ ¯ÓÂÓ Ï‡¯˘ÈÎ Â�È„  .  
  

¯Â˜ÁÏ ˘È  האם דינו כעובד כוכבים דווקא מכאן ולהבא ממתי
שמחה אבל היין שנגע קודם שמחה אין לזה דין יין נסך כיון 
דאין דינו כעובד כוכבים או דילמא נעשה נכרי למפרע וכל היין 

  .שנגע עד היום יש לזה נמי דין יין נסך
  

 ‰�‰Â˘·"˙Á ˙"Ò ק ח''ח ס''ד סימן רס'' מובא בפתחי תשובה יורג'' רנמןד סי"וי' 
י " האם לברך על טבילת גר קטן שנתגייר עשואלנסתפק בזה ה

כ אולי הוה ברכה "א, ל דאם הגדיל יכול למחות"הואיל וקיי, אמו
מ אינו "או אולי נאמר אפילו אם ימחה בו לכשיגדל מ, לבטלה

אבל , ייז מכאן ולהבאמעיקר עקר הקדושה למפרע אלא מיגז ג
  .םלמפרע כל היינות שנגע בהם מותרי

  

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ˜ÈÒÓÂ:  דודאי אין בו ספק כלל דעקרה הגירות
ÈÂ‚ Ú‚Ó ÏÎÎ ‡Â‰ Â˙‡ÁÓ Ì„Â˜ Â· Ú‚�˘ ¯‡˘�‰ ÔÈÈ‰Â למפרע 

Â�Ï˘ ÔÈÈ· ÔË˜,מ מברכין בשעת טבילה בלי פקפוק" מ.  
  

Â‰È‡¯ ‡È·Ó: שהרי 'ה אביי וכו" ד'אמ ''עא ''כתובות י' תוסה ה שכתבוממ 
 הרי מבואר להדיא שהיא נכרית ,נכריה גמורה היא אם תמחה

  . גמורה למפרע וזו ראיה ברורה באין ספק
  

‰È‡¯ ‡È·Ó ÔÎÂ: ל שמא תטול " וזו"י ממלכים ה"פם "מלשון הרמב
ותגדל ותמחה ונמצאה זו אכלה בגיותה ממון שאין לה זכות 

י המחאה נעקרה "למדנו מלשון זה שע, בהם אלא בדיני ישראל
  .הגירות למפרע

  

Â‡ÓÈ˙ È‡: ה ליאש דקשי" ומכ,איך יניחנו ליגע ביין שמא ימחה 
ל בפשיטות אי לאו דמוחזק " נ, על הטבילה מספקםאיך מברכי

 לא היה מועיל םלן בודאי שלא ימחה דרובא דרובא אינם מוחי
כ שמחנו במעשי " אם יאמרו אחלו אפי, עבורם בקטנותםההזכיי

 וכיון שכן ,כ" שבשעת מעשה היה ספק חוב לא מהני אחד כיון"ב
שחזקתו שלא ימחה נוכל להחזיק לישראל גמור ולא יצטרך 

ג דאי אירע שימחה יעשה יין זה נסך "למיחש לשמא ימחה אע
 הגע עצמך ,מ אין לנו לחוש לזה"למפרע או ככל הדומה מ

המפריש תרומה לא יברך דלמא מתשלי עלה ונמצא ברך לבטלה 
 תלא יאכל אדם מן הכרי המתוקן עד שניתנו המתנווכן 

  . למפרעםלבעליהם דלמא מתשל עלה ונמצא אכל טבלי
  

Â ÔÎÍÈ„Â˜Ù Í¯„· ומביא ,האם יכול לברך מסתפק א"אות ל' מצוה ב 
  . כתב בבירור שמברךבספרו בעל הנפש בשער הטבילה ד "שהראב

  

¯˘‡ È�„ÚÓ: פ מה '' ע,נראה לדון מטעם אחר דמותר לברך
 דליכא איסור לשאול  ו'' תשסרחופרשת קמעדני אשר ספר תבנו בשכ

דהברכה על עצם , משום דהויא ברכה לבטלה, על תרומה
  .ה כאן הברכה על הטבילה''כ ה''א, הפרשה

  
˘‰ ÏÎ „ÓÏ˘ ÈÓ Ì‡‰''˘‰Â Ò'' Ú  

„ÓÏ ‡Ï˘ ÏÚ ˘�ÚÈ ÌÈ¯·„ „ÂÚ „ÂÓÏÏ ÏÂÎÈ ‰È‰Â?  
 Ô˙˘¯Ù·ט''א י''יÌÎÈ�· ˙‡ Ì˙‡ Ì˙„ÓÏÂ .  

  

 ˘È¯Â˜ÁÏע והיה יכול ללמוד עוד ''ס והש'' האם מי שלמד כל הש
  .דברים יענש על שלא למד

  
  

‰�‰ ˘¯„Ó· ‡˙È‡ י בא וראה כמה קשה יום הדין " ארי"משלי פ
 "בא מי שיש בידו מקרא"' ה לדון את כל העולם וכו"שעתיד הקב

ה הופך את פניו ממנו ומצירי גיהנם "ואין בידו משנה הקב
בא " ,והם נוטלים אותו ומשליכין אותו לגיהנם' מתגברין בו כו

ה אומר לו בני כל ההלכות "הקב' מי שיש בידו שני סדרים או ג
ל בני תורת "בא מי שיש בידו הלכות א' למה לא שנית אותם כו

ה "כ הקב"בא מי שיש בידו ת' כהנים למה לא שנית שיש בו וכו
ש "ל בני חמשה חומשי תורה למה לא שנית שיש בהם ק"א

ה "ל הקב"חומשי תורה א' תפילין ומזוזה בא מי שיש בידו ה
ל בני "ה א"בא מי שיש בידו הגדה הקב' למה לא למדת הגדה וכו
  .'תלמוד למה לא למדת וכו

  

‰ÎÏ‰ ¯Â‡È··Â וכותב , ל''מביא את דברי המדרש הנ ה''ח סימן קנ''אור
 לקבוע לו עתים לתורה בכל יום ת עצמואיש אשר אינו מזרז אד

ו ומה יענה ליום הדין והחכם עיניו "אי ישאר ריקם מכל חבוד
  .בראשו

  

‰·¯ ˘¯„Ó·Â מי שטיפש אומר מי יכול ללמוד ט''פרשת מצורע פרשה י 
 מי שפיקח מהו ,פרקים' פרקים כלים ל' את התורה נזיקין ל

אומר הריני שונה שני הלכות היום שני הלכות למחר עד שאני 
  .שונה את כל התורה כולה

  

È·¯·Â¯‚È‡ ‡·È˜Ú   על התורה בפירוש על תהילים מובא בספר הנפלא אוצר

˘˘ ‡�Í˙¯Ó‡ ÏÚ ÈÎ " ב''ט קכ''קי כתב דבר נפלא על הפסוק הסיומים
·¯ ÏÏ˘ ‡ˆÂÓÎ " דמי שמצא בדרכו אשר הולך אוצר גדול ואין לו

וכפלי כפלים , כלים להניח בתוכם בלעדי כל מה שיוכל שאת
, אף כי שמח לבו באשר מצא, לאוהנפש לא תמ, צריך שישאיר

כן אמר דוד המלך , צר לו על הנשאר אשר לא יוכל להביא איליו
שצר לו " כמוצא שלל רב"שש אנכי על אמרתך שחננתי אולם 

  .על שלא השיג הנשאר

  מדור משיב כהלכה
  ברוקליןא "י ידידינו הרב מרדכי זיסקינד הגר שליט"מדור זה נודב ונערך ע

מבואר ז "קצ' סע "בשו .המחוייב ברכת המזון בספק האם מוציא ידי חובה] א

חיובו רק מדרבנן מוציא את מי שאכל כדי שביעה שמי שאכל כזית ש
 בר נקראמ " מת והמוציא חייב רק מדרבנן"היוצא חייב מהשי "אעפ

מבואר אכל ואינו יודע אם בירך ד "ד ס"קפ' סיע "שוע דב"וצ, חיובא ומוציאו
 ומבואר בשם ,ז צריך לברך מספק כיון דהוי ספקא דאורייתא"ברהמ

 דכיון דספיקא ,מ אינו מוציא את המחויב בודאי"משח "לקוטי פר
ע דהא נתבאר " וצ.ת איננו מחויב"דאוריתא לחומרא רק מדרבנן ומה

 ולמה כאן מקרי לאו בר ,ת"דהמחויב מדרבנן מוציא את המחויב מה
  .חיובא כדי להוציאו

א "הגרע .אכל ביום שישי ושבע בשבת האם יברך עם הזכרת רצה] ב
אחרון לקטנותו קודם המסתפק בקטן שאכל ביום  ו"קפ'  סיח"ע או"שוהגהותיו לב

תעכל שתחשך ומיד לאחר האכילה שקעה החמה ונעשה לגדול קודם שנ
ז "תחייב בהממ הרי הואהמזון דכיון דנמצא דשביעתו היתה בגדלות 

אם ברך ' לחדש דאפי' ז כ"ולפ, אכילתו היתה בעודנו קטןשפ "ת אע"מה
 בהיותו קטן צריך לחזור ולברך דברכה שבירך כשהיה זוןהמרכת ב

בקטנותו היה חייב רק מדרבנן ולא מועיל לפטרו מחיוב דאורייתא שחל 
ש ונכנס השבת קודם "כ מי שאכל בער"ע דא"וצ. ביעהי הש"עליו ע

שהשביעה היא , ז"שנעשה שבע למה לא יהא צריך להזכיר רצה בבהמ
   .ז"גם גורם לחיוב ברהמ

אשה האם יכולה להוציא בברכת המזון איש המחוייב ברכת המזון ] ג
דיש לנו ספק אם א "ו ס"ע קפ"בשו 'סיז מבואר "בחיוב נשים בברהמ .בספק

מ אם יכולות להוציא את האנשים ולכן "ת או מדרבנן והנפ" מהיבותיח
הוכרעה ההלכה דאם אכלו האנשים פחות מכדי שביעה דגם הם חייבים 

 ואם אכלו כדי שביעה אין מוציאות ,מדרבנן יכולות הנשים להוציאן
א דאם האיש שאכל כדי שביעה מסופק "ברעק'  ועי.הנשים את האנשים

ה להוציאו מדין ספק ספיקא דשמא כבר אם בירך או לא יכולה האש
א "הרעקע ד"וצ . ל דלא בירך שמא האשה חיבת מן התורה"בירך ואת

 ולכן פיקאספק  לא אמרינן סםי גופישבשנמ "הביא דברי הרא' ו' סבה בתשו
ל "ס שמא זה זכר ואת" ואף דהוי ס,טומטום אינו מוציא טומטום חברו

 פיקאספק דלא אמרינן סכ " וע,דהרי הוא נקבה שמא גם חברו נקבה
א כתב שבאיש המחוייב בספק " הרעקכ איך כאן"ע דא" וצ,בתרי גופי

  .ס" סאשה מוציאתו מחמת

ל מי שאכל יכול לברך ולהוציא את "קי .בר חיובא להוציא בברכת המזון] ד
חברו אבל מי שלא אכל אינו מוציא את חברו ודרשינן לה מקרא ואכלת 

ז או לא צריך "מי שנסתפק אם ברך בהמ ו,ושבעת וברכת מי שאכל יברך
במי ' ו' א ס"רע' בתשו'  ועי,לחזור ולברך דהא ספקא דאורייתא לחומרא

ת כיון "שספק לו אם בירך או לא דיכול להוציא את מי שחייב בודאי מה
' ולעיל באות א[. ז מדין ספקא דאורייתא לחומרא" מחויב כעת בבהמהואדגם 

ש מטומטום דהוא ספק חייב בתקיעת שופר "ע מ"וצ ]הבאנו דעה החולקת בזה
 חייב שהואע שהזמן גרמא ואף "דשמא הוא אשה ואשה פטורה דהוי מ

   .מדין ספקא דאורייתא לחומרא אינו יכול להוציא אחרים
--------------------------------------------------------------------------  
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èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

õøúì äàøð , áåúëù äåöîä íéé÷î øéôù ïåîî àéöåîùë âåøúà úåð÷ì ïåâë äåöî ìëáã äîåã åðéàã
äøåúá , íéé÷î åðéà åðá íò ãåîìì ãîìî øéëùî íàå åðá íò åîöòá ãåîìì àåä äåöîä ïàë ìáà

 áåúëä äåöîääøåúá , ãîìî øéëùîùëå åîöòá êéðáì íúððùå áåúëã åîöòá ãåîìéù àåä äåöîäã
åîöòá ãîìî åðéà ,àå''ãîìî øéëùäì äøåúä ïî áåéç àëéì ë ,ëòã øåëùì áåéç ùé ïðáøãî ÷øå'' ô

åðá íò åãîìé íéøçà.  
  

íéôñë øùòîì ùéøôäù óñë íò íéãìéä ìù ãåîéì øëùä úà íìùì áàì øúåî íàä  
 íúàáäù äî åà íéôñë øùòî úåòîî åðá ìù ãîìîì øëù íìùì øúåî íàä íé÷ñåôä ú÷åìçî
øåñà àîìéã.  

  

äøä''èéìù íåìá êìîéìà â'' àäôéç  
 úåâäðäå úåáåùú øôñáã ïééöì ùé÷ú ïîéñ ä÷ãö úåëìä'' ñæå áúë'' äåöîä ìèáî øùòî óñëî ç÷åì íàù ì

ú ãîìì''åìùî àìå äåáâ ìùî ÷éæçäù åìùî øëùá åéðáì ú ,à ïúé øùòîî àìà åì ïéàùë ìá
ïåìåáæå øëùùé øôñá úåëéøàá àáåî ïëå ùùåç åðéàå øùòî úåòîî .  

  
øúåî íéøáã øàù éëå äæ ïìéà äàð äî øîåì ãåîéìä òöîàá ÷éñôäì øåñàù àúéà òåãî  

 äðùîá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äîâ ÷øô úåáà 'æ äðùî ' êøãá êìäîä øîåà ïåòîù éáø
îå äðåùå áééçúî åìéàë áåúëä åéìò äìòî äæ øéð äàð äîå äæ ïìéà äàð äî øîåàå åúðùîî ÷éñô

åùôðá ,úåàîâåã éðä à÷ååã äðùîä è÷ð òåãî úåù÷äì ùéã ,ðä çñåð øîåà ïéà íàå''áééçúî åðéà ì ,
íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

äøä''èéìù øòììéî ïåéö ïá â'' àíéìùåøé 
õøúì äàøð ,áîøä äðäã'' ï øîàîáä úøåú ' äîéîúäîéîú àéä äøåúäù ùøôì áúë , ìë äøåúá ùéù åðééä

äàéøáä éàìô ìëå úåîëçä , éàìôî ìòôúîå ïìéà ìò ìëúñîå ãåîéìä òöîàá ãîåòù éî äðäå
â åá ùéù äøåúá ùéçëîë äàøð äàéøáä''äàéøáä éàìô ìë ë , åì äéä ãåîéìä òöîàá àåä íàå

ñäì êéøö àìå äøåúá äàéøáä éàìô úåàøìïìéàä ìò ìëú , áééçúä åìéàë áåúëä åéìò äìòî ïëì
åùôðá.  

  

äøä''èéìù øèñøô óñåé íäøáà â'' àúéá àæìòá ïåéò ììåë ùîù 
éúòîùù õåøéú ãåò ïééöì äàøð , äî øîåì éãë åìéôà åãåîìî ÷åñôì éàùø åðéà êøãá êìäîä éáâù

äæ ïìéà äàð ,êøãä úåðëñî åéìò ïâî äøåúä ÷ñòù íåùî åðééäå ,å úà ïëñî àåä éøä åãåîìî ÷ñåôùë
åùôðá áééçúîå åîöò.  

  

èéìù ìâéôù ãåã øæòìà áøä'' àäå÷ú çúô  
å úôñåúá àéä äáåùúä éë äàøð ' äåù äãéîá ìòôúî àåäå êøãá êìäîä íãàã åùåøéôå øåáéçä

á÷ä ìù åéôë øéöéî'' ä"äæ ïìéà "äæ øéð øëàä ùøçù øéðîå , ìôùì øãøãä éøäù åùôðá áééçúî æà
äâøãîä.  

  
íåéá ìù äøåú ãåîéìî øúåé áåùç äìéìá ìù äøåú ãåîéì íàä  

ùøäîä íùá íúù÷äù äî''îâá àúéàã àä ìò à 'ö ïéøãäðñ''ò á''à î ' ïéàù úéá ìë øæòìà éáø øîà
åúìëåà ùà äìéìá åá íéòîùð äøåú éøáã ,ùðòð äìéìá ãîåì åðéà íà à÷ååã òåãî úåù÷äì ùéã , éëå

îìì áåéç àëéì íåéáãå ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  
  

èéìù ñéåå ãåã áøä'' àíéìùåøé  
ö ïéøãäðñ íééç úøåúáã ïééöì äàøð'' íåðäéâ ìù ùà äìéìáù íåùî à÷ååã äìéì è÷ðù øàáî á

íìåòá úèìåù.  
  

èéìù õøòä äéîçð áøä'' à÷øá éðá  
ìùáã ïééöì äàøð''î úåà úåòåáù úëñî ä''äìéì è÷ðã áúë à , úãîìðä äøåúäù éðôî äìéìá

úåãøèäî éåðô àåäù éôì øúåéá úáùééúîå úîéé÷úî.  
  

îâá ïðéøîà êéà 'äøéáò äðéà äøåú ìåèéáù 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'ä úåëøá 'ò'' à ùôùôé åéìò íéàá íéøåñéù íãà äàåø

åéùòîá , àöî àìå ùôùô"äøåú ìåèéáá äìúé "áòî àåä äøåú ìåèéá éøä úåù÷äì ùéã úåøé
úåøåîçä ,à''úåøéáò àöî àìå ùôùô ïðéøîà êéà ë ,äøåú ìåèéáá äìúé ,íéðôåà äðåîùá íúöøúå.  

  

èéìù ãìôðøà íåìù á÷òé éáø ïåàâä'' àäéðúð æðàö úéø÷ äàøåäì ììåë ùàø  
ò õøúì äàøð'' ìàøùé úøàôúá áúëù äî ôâ ÷øô úåáà 'ç äðùî ' øáã çëåùä ìë äðùîä éøáã ìò

î åìéàë åúðùîîåùôðá áééçú ,øæåç åðéàå ãîåì ìò é÷ã ,àå''òà äøåú ìåèéáá äìúé ë'' ÷ø ãîìù ô
ò åðéîéä äçëúùðù äøåú ìåèéáá äìúé''øæç àìù é ,ò õøúì äàøð ãåò'' éáã àðúá áåúëù äî ô

 åäéìàá ÷øô 'ãåîéì øëù ìá÷î òðîú ïèåì úåçàå ÷åñô íåéä ìë ãîåì åìéôàù , õòåé àìôá áúëå êøò

 íéìéäúúëåíéìéäúá ÷ñåòå íéìåôìôå úåëìä ãåîìì ìåëéù éîù íé÷ñåôä åá ,òà'' äøåúá ÷ñåòù ô
äøåú ìåèéá äìúé äðååëä äæå äéãéãì äøåú ìåèéá áéùç   .  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð ,ùôð èàùá ììë êøãá íäù äùòå íå÷á úåøéáòì äðååëä åéùòîá ùôùôé ,àùî'' ë

áúåìöò ìù äàöåú àåäù äùòú ìàå áù ìù øãâá àåä äøåú ìåèé.  
  

èéìù áéìèåâ ïøäà øæòéìà áøä'' àãàåå÷ééì 
ãéçä íùá ïëå íéãâî éøôä íùá õøúì íúáúëù äî'' àöî éàãåáù äðååëäã äîåìòú ãéâîáå à

àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éë úåøéáò ,á÷ä ìù åéúåãî ìë êà''âðë äãî ä äãî ã
äãî ãâðë äãî ïéøåñéä åéäé äìéáùáù åãéá àéä äøéáò äæéà ïéøåñéä úåëéàá ïðåáúäì êéøöå ,

 éðéî ìë íé÷ãåö äøåú ìåèéá ìòã äøåú ìåèéáá äìúé ïéøåñéä ïåéîã äøéáò àöî àìå ùôùôùëå
ïéøåñé ,öæ ïéæàìååî íééç åðéáø ìåãâä ïåàâäì íééçä ùôð øôñá éîð áúë ïëã ïééöì ùé'' ìã øòù ' ÷øô

ë''è .  
  

äøä''èéìù øãìëéå óñåé â'' àíéìùåøé  
ãéçäã ïééöì äàøð'' àä úåëøá ïéòä úéàøî åøôñá 'ò'' àøàáî àåä äìàùä øîåçìå øáñä ãåò àéáî , éìåàù

ìèéá àìå äøåú ìèáì êéøö äéäù éîá äðååëä , ïåùìä áùééúî íâå àèçä åäæå"äìúé " åì ïîãæðù ïåâë
éé÷ì øùôà éàù äåöîò äî'' åäæå ìèéá àìå äåöîä úà íéé÷ì éãë äøåú ìèáì êéøö àåäå íéøçà é

ùðòð êë ïéâáù áåùçì äìéçúá åúòã ìò äìò àìù øáã.  
  

èéìù ãìôðøéã éëãøî áøä'' àëðî''ùîù úéá àæìòá úåãñåî ì  
 åðéà ãîåì åðéàù éîù äðååëäã õéùáéà ïúðåäé éáø ïåàâä íùáå íéøôà úåììåòä íùá íúöøúù äî

éàì äî äøéáò äî òãå ,àöî àìå ùôùô äðååëä äæå ,ãîåì åðéàù äøåú ìåèéáá äìúé , àöî àì ïëì
úåøéáò ,úåøéáò äùåò åðéà äøåúá åìù òãéä éôìã ,øåñà äîå øúåî äî òãåé åðéàã , ïëã ïééöì ùé

øâä øåàéáá éîð õøéú'' àä úåëøá 'ò''à.  

  

èéìù àãðì óñåé éáö áøä'' àùîù úéá àæìòá úéø÷  
èåùô õåøú ãåò õøúì äàøð ,àèçé àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éøä ,àå'' êééù êéà ë

àöî àìå ùôùô ììëá ,åàèç úåàøî åéðéò çè øùà äåàâä úãéîî úö÷ åááìá òåâðù éàî àìà , éîå
áùå åàèçá øéëîå áèåîì åøéæçî åáù øåàîä äøåú ãîåìù , ìåèéáá äìúé àöî àìå ùôùô ïëì

äøåú , àìå áåè äùòé øùà õøàá ÷éãö ïéà íãà éøäù åéàèçá ïéçáäì àì åì úîøåâ äøåú ìåèéáäù
àèçé.  

  

èéìù ãðééøô ÷çöé íééç áøä'' àíéìùåøé  
 íéðéòì äåàúáã ïééöì äàøðä úåëøá éæàâìà 'ò'' àá÷ä íéîòôù äðååëäã õøéú'' ïéøåñé íãàä ìò àéáî ä

ìôðù íëç ãéîìú ïåâë äøåúäî ìèáúé àìù éãëäùåøéá áø ïåîî åì ã ,ìëä ãáéàù òøéà òúôìå ,
á÷äî åúáèì àåä''äøåçñá ÷ñòúäì êéùîé àìù éãë ä , àìù éãë íéàá íéøåñéäù äìúé äðååëä äæå

äøåúî ìèáúé .  
  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  
õåøéú ãåò ïééöì äàøð , äîìù úøàôúá áúëù äî íéèôåù úùøô éôì ìò øîåì òøä øöéä åäòèäù

äåöî àåäù äøéáò ,ïååò åá ïéàù åîöòì äîãî àåä äæ éãé ìòå ,äøåú ìåèéáá äìúé äæìå , ÷ñò éë
 äøéáò øáã åãéá ùéù äàøéå ìéëùé æàå äøéáò äæéàå äåöî åäæéà úîàä úà úåàøì åéðéò øéàé äøåúä

åéúåðååò øôëì éãë åéìò íéàá íéøåñéäå.  

  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âõéáåôñåé äéòîù èéìù'' à  
ùòá úéø÷''è  

úîùð éåìéòì  

 áøä åéáàïøäà ìàåîùäøä ïá '' öõéáåôñåé äéòîùæ ''ì  

áìð"òë ''ú áà íçðî ä.ð.ö.á.ä .  

ä éù÷áî áì çîùé'  
àìôðä øôñä òéôåä  

íéðäë úëøá éðéðò ìò êãåà éðà íâ  
àìôðä ïåàâä éãéãéì  

 éáøä ìàéìîâõéáåðéáø ïäë èéìù''à  
çî''êãåà éðà íâ ñ  

íéàìôðä åéøåáç øàù áåø÷á àéöåäì äëæéù àåòø àäé  

úîùð éåìéòì áãåð äæ ïåéìâ  
øåãä ÷ñåô ìàøùé ìù ïäéáàå ïáø äàøåää ãåîòå äøåúä øù  

 éáø ùåã÷ä ïåàâäáéùéìà íåìù óñåé ÷åöæ''ì  
 äîéîùä äøòñá äìò  

ë''ú àúù éàä æåîú ç.ð.ö.á.ä.  
íéùåìùä ìâøì çöðåä  

ò''áøä åðéãéãé é  ïééèù äùîèéìù'' àãàåå÷éì  
  

úîùð éåìéòì áãåð äæ ïåéìâ  

 áøä ÷çöé áøä ïáïîñåæ øæòéìà ïåòîùæ ''ì  

áìð"òé ''ú àúù éàä áà íçðî æ.ð.ö.á.ä.   

ò çöðåä''äçôùîä é  
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