
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Í¯·Ó Â¯È·Á˘ ÚÓÂ˘˘Î Ì‡‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙Ï „È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈ·

ÔÓ‡ ˙Â�ÚÏ ¯˙ÂÓ ÔÈÏÈÙ˙ ÏÚ?  

 Ô˙˘¯Ù·ח י''כ'‰ Ì˘ ÈÎ ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÎ Â‡¯Â  ' Â‡¯ÈÂ ÍÈÏÚ ‡¯˜�

ÍÓÓ.  
  

Ó‚·Â' אמרינן אלו תפילין של ראשא ''ע' ברכות ו.  
  

ÓÈ˜'' Ïשל ילין בור בין תפאסור להפסיק בדי 'י' ה סעיף ט''ח סימן כ''אור

אם שמע קדיש או קדושה בין תפלה של ו,  של ראשיליןיד לתפ

לא יפסיק לענות עמהם אלא שותק ושומע , יד לתפלה של ראש

  .ומכוין למה שאומרים
  

¯Â˜ÁÏ ˘È מי ששומע ברכה מחבירו שמניח תפילין האם מותר 

לענות אמן דלא הויא הפסק כיון דהויא מצרכי תפילין או דילמא 

  .ר לענות אמןאסו
  

· ‰�‰Â˘"˙Â¯È‡Ó ÌÈ�Ù ˙ אם אחד מניח  כתב ט'' סימן נ'חלק א 

 שמע מאחר שבירך על ,לין של ראשי שהניח תפםתפילין וקוד

 ע"בשל ''קימ ואף ד, לי דמותר לענות אמןה נרא,לין של ידיתפ

אפילו בקדיש בין תפילין של יד לתפילין של ראש ד 'ק י''ה ס''סימן כ

 אבל הכא ,הפסיק בענין אחרדהתם שאני  ,וקדושה לא יפסיק

 םהוי קבלת דברים ואמנת דברי, על ברכת תפיליןבעניית אמן 

 דהא כתב ,ה על התפלין לא הוי הפסק"שמאמין שציונו הקב

 ין לתפיליןה הא דאמרינן סח בין תפיל" בשם הרזה"בסוף רן "הר

 כיון דכתוב ,ג ששתי מצות הן" משום דאע,עבירה היא בידו

 ,של יד ושל ראש והיו לאות על ידך ולזכרון בין עיניךלין יבתפ

צריך זכירה שיהיה תיכף תפילה של ראש לתפילה של יד כדי 

 אחת לשתיהם ואם הסיח דעתו והפליג בדברים א הויהשתהי

כ בעניית אמן " וא,ביניהם עבירה היא בידו לפיכך חוזר ומברך

 ואפילו ,ע לא הוי הפסק"על תפילין הוי כהויה אחת ואליבא דכ

ת שאם ענה קדיש וברכו בנתיים "בהפסק קדיש וקדושה סבר ר

אין זה הפסק אחרי שאין יכול להניח עד שיענה עם הציבור ואין 

 נראה מדבריו שהוא ,הפסק אחרי שצורך הוא לו וצריך להקדימו

 תכף תפילה של ראש לתפילה של הסבר אף שצריך זכירה שיהי

אבל מה שחייב עליו לדבר  , היינו שלא יפסיק בדברי רשות,יד

ן  כ,ת לסמוך עליו בעניית אמן"כ כדי הוא ר"אין זה הפסק א

 ובעיני , דלא כחכם אחד שחלק עלי בדבר זה, ברורנראה לי

  . בכותחאאפשוט הדבר כביעת
  

· ·˙Î ÔÎÂÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘ ¯ÂˆÈ˜ אם שומע שאחר בירך ברכת ד 'סימן י

,  האמנת הדבריםשהרי אמן הוא, יכול לענות אמן, להניח תפילין

  .  כמו הויה אחתאוהוי, שהוא מאמין במצות תפילין
  

Â ¯‚È‡ ‡·È˜Ú È·¯ ÔÂ‡‚‰ק ט''ס ה'' סימן כע''שב' ÌÈ�Ù‰ ÏÚ ‰˘˜‰ 
˙Â¯È‡Ó: כתב שיש לענות אמן אחר א''ח סימן ס"או שהרי הטור 

שהיא ברכת הבוחר בעמו , ברכת קריאת שמע של השליח צבור

 , שמותרלא גרע משאלת שלוםד, ולא הוי הפסק, ישראל באהבה

כמו , ומשמע שבמקום שאסור לשאול מפני היראה ומפני הכבוד

אסור לענות אמן , בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש

כ אסור לענות אמן אחר ברכת ''א, אפילו אחר אותה ברכה

  .חבירו שמניח תפילין
  

Â˘· ·˙Î ÔÎ˘ ‡È·ÓÂ''Ï‡ÂÓ˘ ¯·„ ˙ דהויא הפסק ב''סימן קמ 

 דאם לאחר א''ע' ברכות מ' ולא דמי להא דאיתא בגמ, אסור לענותו

דשאני , שנטל ידיו אמר דברים לצרכי הסעודה לא הויא הפסק

כ הכא לא הויא לצורך הנחת ''משא, התם דהויא לצרכי סעודתו

  .לכן הויא הפסק, תפילין שלו רק של חבירו
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:א אייגר בשם רבי עיקב ה''סימן כמשנה ברורה  פסק ב

אפילו לענות אמן על ברכה זו גופא כגון ת דבר שמואל ד''ושו

 אם לא שחבירו ,לענות אמן על ברכת תפילין שמברך אחר אסור

ת בית ''וכן בשו, ו''ת גנזי יוסף סימן קמ'' ועיין שו,מכוין להוציאו בברכה זו

  .'ובסימן כ' ת מנחת אלעזר חלק א''ובשו, ט''שערים סימן י
  

· ˜ÒÙ ÔÎÂÂ˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ אמן על די '' סימן ק'אורח חיים חלק ב

דהוא א ''והרע מסתבר כהדבר שמואל ,ברכת תפילין של חברו

 שהביא הוא נים מאירותדטעם הפ, הפסק ויצטרך לברך שתים

  .טעם קלוש לומר זה מסברא בלא ראיה
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 Ì˘·Ï˘ Ì„Â˜ ˘‡¯ Ï̆  ÔÈÏÈÙ˙ ˜˘�Ï ¯̇ ÂÓ Ì‡‰  

˜ÒÙ‰ ‡ÈÂ‰„ ¯ÂÒ‡ ‡ÓÏÈ„ Â‡?  

È˜Ó'' Ïמנהג החכמים לנשק התפילין בשעת  'ק ג'' סח''ח סימן כ''אור

  .הנחתן ובשעת חליצתן
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :הלא , איך ינשק התפילין של ראש בשעת הנחתן

אסור להוציא התפילין של ראש מהתיק עד שתהא תפילין של יד 

 ובעל א''ה סעיף ל''ח סימן כ''אורע ''מונחת כבר על ידו כמבואר בש

, שקם בשעת הוצאת מהתיק אחר הנחת תפילין של ידכרחך דינ

ואם כן קשה איך  יפסיק בנישוק בין תפילין של יד לתפילין של 

ע דאחר שקשר תפילין של יד מיד יניח ''הלא מבואר בש, ראש

הגם כי יש , כריכות' תפילין של ראש ולא יפסיק ביניהם גם בהז

 של ראש ל שכרך קודם שהניח''נוהגים כמו שמובא בשם האריז

אבל , כריכות' שסובר שהכריכה מצוה ואינו הפסק וזהו בז

ואם כן איך ומתי נושק , הנשיקה דאינו צריכה להנחה וקשירה

ואחר הנחתן בראש לא , את התפילין של ראש בשעת הנחתן

  .'ק ג''ח ס''ח סימן כ''כך מקשה בנמוקי אורח חיים אוריוכל לנשקן 

  

ı¯˙ÓÂ:ג זה לנשק בשם אבודרהם  כיון דהבית יוסף הביא מנה

וכיון דהויא מצוה שוב לא הויא הפסק בין , כ שוב הויא מצוה''א

כ יכול לנשק את של ראש ''וא, תפילין של יד לתפילין של ראש

  .בשעת הוצאתן מן הכיס להנחתן ולא הויא הפסק
  

·ÂÂ˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ מותר אם נמי נשאל ה ' סימן י'אורח חיים חלק ד

וכתב ,  או דילמא הויא הפסקכשמניחןש של ראלנשק התפילין 

 מכריכת רצועת תפילין של יד הראיתי לחכם אחד שהביא ראי

שגם , שלא הוי הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש

של ל יד הנשיקה הואיל ומצוה שוב לא הוי הפסק בין תפילין ש

בסימן  והנה מהכריכות ראיה להיפוך דהא הטור כתב ,שיד לשל רא

ש דיניח של ראש קודם שיכרוך סביב זרועו מטעם " הרא בשםה"כ

 ךא, א"ע בסעיף י"ופסק כן השו, שהכריכה אינה מן המצוה

י כרך קודם שהניח של ראש משום " כתב שהארח"ק י"סא "המג

ש "ופירש במחצית השקל דלהרא, שסובר דהכריכה מצוה היא

 י סובר"והאר, י בטעמו"אינה ממצות הנחת תפילין דכן איתא בב

כ נשיקה שודאי אינה "וא, דהכריכה היא ממצות הנחת תפילין

אך מסברא נוטה , ע אפשר הוא הפסק"ממצות הנחת תפילין לכו

  .שאינה הפסק כיון שאין בזה ענין שיהוי כלל
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: מה דמשמע מדבריהם דלהפסיק במעשה בלא דיבור 

  .נמי הויא הפסק בין תפילין של יד לתפילין של ראש
  

ÈÈˆÏ ˘ÈÌÈ˜ÒÂÙ‰ ‰Ê· Â�„˘ ˙ÂÁÈÎ˘ ˙ÂÏ‡˘ ‰ÓÎ „ÂÚ Ô  

 ˙ÂÒÎÏ˘‡  ̄Ï̆  ÔÈÏÈÙ˙ ˘·ÂÏ̆  È�ÙÏ ‰ˆÏÂÁ‰ ÌÚ „È Ï̆  ÔÈÏÈÙ˙‰:  

ראוי להזהיר כתב  ה''כ'  סיםס ארחות חיי" עובר אורח שבסונסבקונט˙ "‰‡„¯

להרבה אנשים שממשיכים בית יד של הכתונת ובגד העליון על 

והוא הפסק גדול , אשפילין של רהתפלין של יד בטרם שיניחו ת

 ,ואם כוונתם רצויה בכדי שלא יהיה לאחרים לאות, שלא לצורך

  .פילין של ידאפשר להטות עצמם בלבד ויתכסה מאליו הת
  

˘‡¯ Ï˘Ï „È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Á�‰ ÔÈ· ‰˜„ˆ ˙˙Ï:  

·Â˘"¯ÓÂ‡ ÚÈ·È ˙ מי שבירך להניח  כתב' אורח חיים סימן ד'חלק ה 

דלא גרע  צדקה לעני תןשלא י, והניח תפלין של יד, תפילין

  .ש שדן באריכות האם מעשה הויא הפסק במצוה''עי, הוי הפסקומעשה מדיבור 

ÚÂ„Ó ˘È˘Î ˙˜ÂÏÁÓ ÔÈ· ÈÏ·· ÈÓÏ˘Â¯ÈÏ ÌÈ˜ÒÂÙ ‡Ï ÈÓÏ˘Â È̄‰Î 

È¯‰ ‡¯ÈÂ‡ ı¯‡„ ÌÈÎÁÓ Ï‡¯˘È?  

 Ô˙˘¯Ù·ו א''כ' Â‚Â ı¯‡‰ Ï‡ ‡·˙ ÈÎ ‰È‰Â'.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ 'לא ורבי זירא באיזה  דנחלקו רבי אי'מ ב''ח ע''ב קנ''ב

קם רבה , קם בשיטתיה דרבי אילא, י סליק רבי זיראכ, הלכה

שמע מינה אוירא דארץ ,  אמר רבי זירא,בשיטתיה דרבי זירא

Ï È˙ÈÏÚ˘Ó˘" ˙‡ È˙˙� È‡ל ''ם כתב וז''וברשב, ישראל מחכים

ÌÈ¯·„ ˙˙ÈÓ‡ ÏÚ „ÂÓÚÏÂ ‰�Â˘‡¯‰ È˙ËÈ˘Ó ˙‡ˆÏ È·Ï , ÔÈ�Ú·

·ÚÈ‰ ˘Â„ÈÁ''‡¯˘È ı¯‡·„ ıÌÈÎÁÓ Ï‡¯˘È ı¯‡„ ÔÂÈÎ „·Ï „ÂÓÏÏ ¯˙ÂÓ Ï ,Ú‡'' ̄ ‡˘˘ ‚

ÌÈ„·‰ ÏÚ ·¯Á„ „·Ï „ÂÓÏÏ ¯ÂÒ‡ ˙ÂÓÂ˜Ó ,Ò˘˙ È˙Â˜Á· ̇ ˘¯Ù ¯˘‡ È�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚ''Á.  

  

 ˙ÂÓÁÏÓ· ‰�‰כתב  ף''מדפי הרי' מ ז''ה ועוד לפום סוגיא ע''ד' ראש השנה פרק ג

לפי , ארץ ישראל נגד אמורא מבבלמ כאמורא שצריך לפסוק

  .ר של ארץ ישראל החכים אותו יותרשאוי
  

˙ÙÒÂ˙· Â·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎÂ רבינו  בשם א''וכן פסחים נ', א מ'' ע'סנהדרין ה

י "י חכימי טפי דאוירא דא" בני א,תם דבמילתא דאיסור והיתר

  . ובני חוץ לארץ כפופים להם ,מחכים
  

ÓÈ˜ ‰�‰''Ï ת בין  כשיש מחלוקב''ו ע''וכן סוכה כ, א''ט ע''ברכות ל' עיין תוס

  .פסקינן כמו הבבלי ולא כמו הירושלמי, הבבלי לירושלמי
  

· ‰�‰Â˘"È¯‰Ó ˙" ˜א''סימן צד וכן ב''בסימן פ ‰˘˜‰ : ÚÂ„Ó קיימא לן

י הוו חכימי טפי " בני אהרי, י" לגבי האי דא,בתלמודא דידן

כתובות ' גמ וכדאמר נמי ב,כדאמרינן אוירא דארץ ישראל מחכים

  .רי מינןדחד מינייהו כת א''ה ע''ע
  

ı¯˙ÓÂ:ומביא שיסוד ,  משום דתלמודא דידן בתראה טפי

ל '' וזף''מדפי הרי 'מ ב''ה ע''מסכת עירובין לסוף ף "ריהדברים כבר כתב ב

דכיון דסוגיין דגמרא דילן להתירא לא איכפת לן במאי דאסרי 

 דעל גמרא דילן סמכינן דבתרא הוא ואינהו ,בגמרא דבני מערבא

 ואי לאו דקים להו דהאי ,י מערבא טפי מינןדבנ' הוי בקיאי בגמ

  . לא קא שרו ליה אינהו,מימרא דבני מערבא לאו דסמכא הוא
  

 ÏÂÎ˘‡‰ ¯ÙÒ· ÔÎÂכל מה  כתב בשם רב האיד''הלכות ספר תורה סימן י 

שמצינו בתלמוד ארץ ישראל מפורש שאין חולק על דבר שיש 

,  עליונאחזנו ונסמוך, או שמשמע בסתמא ונותן טעם, בתלמודנו

‡·Â�„ÂÓÏ˙ ÏÚ ˜ÏÂÁ˘ Â�ÈˆÓ˘ ‰Ó Ï , דלא גרע מפרושי ראשונים

Â�·ÊÚ� .   
  

ÏÂÎ˘‡‰ ‰˘˜ÓÂ :הרי איתא  ,איך אפשר לסמוך על תלמוד בבלי

 דרבי זירא קודם שעלה לארץ ישראל צם א''ה ע''מ פ''ב' בגמ

 א''ד ע''סנהדרין כ' וכן איתא בגמ, דלישתכח ממנו תלמודא דבבלאי

 אמר רבי "במחשכים הושיבני כמתי עולם" 'איכה געל הפסוק 

 'מ ב''ד ע''פסחים ל' וכן אמרינן בגמ, ירמיה זה תלמודה של בבל

משום דיתבי בארעא דחשוכא אמריתון , בבלאי טפשאי

  .כ איך פסקינן כמו הבבלי''א, שמעתתא דמחשכו
  

ı¯˙ÓÂ : בזמנם לא נהירא להו מילי דמתניתין כחכמי ארץ

הדרין וגדולי החכמים היו בארץ ישראל דעדיין היו שם סנ

אבל בימי רבי אשי ורבינא היה , וגזרות מרובות היו בבל, ישראל

ונפיש שמדא בארץ ישראל ואיתמעט הוראה תמן , שלום בבל

  .ונחית מאן דהויא תמן לבבל, טובא
  

· ·˙Î ÔÎÂ·ËÈ¯‰ È˘Â„ÈÁ"‡ לאו בכל הדורות היו ד 'ז עמוד א''יומא נ

, כ נתישבה הענין''ואח, ה הצרותתלמוד בבלי מבולבל רק שהי

  .מה שכתב בענין זהא ''ש סימן רנ"ת הרשב"שוועיין , לכן פוסקים כמו הבבלי

  



 ‰¯Â˙· ¯ÎÊÂÓ˘ ·ÏÁ‰ È¯ÈÈÓ ·ÏÁ ‰ÊÈ‡·  

˘·„Â ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï˘ ‰Î¯··?  

 Ô˙˘¯Ù·ו ט''כ' ˙‡Ê‰ ı¯‡‰ ˙‡ Â�Ï Ô̇ ÈÂ ‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ Â�‡·ÈÂ 

˘·„Â ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡.  
  

˘¯" Èזבת חלב ודבש כתב 'ה יג פרשת בא ,ÌÈÊÚ‰ ÔÓ ·Ê ·ÏÁ‰, 
  .והדבש זב מן התמרים ומן התאנים

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:אולי מדובר מחלב , י דמיירי מחלב עזים'' מנלן לרש

  .של פרה
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' רמי בר יחזקאל איקלע לבני  'מ ב''ע א''כתובות קי

וקנטיף דובשא , חזנהו להנהו עיזי דקאכלן תותי תאיני, ברק

אמר היינו זבת , וחלבא טייף מנייהו ומיערב בהדי הדדימתאיני 

Ó‚‰Ó Ô�ÈÊÁ '˘·„Â ·ÏÁ ÌÈÊÚ‰˘ ,Ó'' ÔÏ�Ó ‰˘˜ Ó, חלב ודבש

˘¯Ï''˙ÂÓ‰· ¯‡˘ ·ÏÁÓ ‡ÏÂ ÌÈÊÚ ·ÏÁÓ ˜¯ È¯ÈÈÓ ˜ÂÒÙ‰„ È,  כך

  .א ממאנסי''נשאלתי מידידי הנגיד הנכבד הרב יחיאל מיכל הלוי טאובר שליט
  

È¯‰Ó‰„ È˙‡ˆÓÂ'' ÔÂÏÂ˜ ˜ באפרשתÂÊ ‡È˘Â˜ ‰˘˜‰ :ל ולהכי '' וז

כמו , נקט עזים שהם שופעות וזבות חלב יותר משאר בהמות

 עז ב''ט ע''כתובות ע' וכן אמרו בגמ,  ודי חלב עזיםז''ז כ''משלי כשנאמר 

  .לחלבה ורחל לגיזתה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ:לכן זה ,  נראה לתרץ דידוע דחלב עזים יותר בריא

 .הויא טפי שבח ארץ ישראל
  

˜‰Ï ˘È˙Â˘:ל אסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל'' הרי קימ ,

כ איך יכול להיות שהתורה נותנת את הברכה מדבר שאסור ''א

, ג דהאיסור לגדל בהמה דקה זה רק מדרבנן''ואע, פ הלכה''ע

וכבר ', מ סימן ב''ז חו''ד סימן קי''וביור, ח''ח סימן תקפ''אור Ë‰ ''Êמ הרי כתב''מ

 דדבדבר המפורש בתורה להיתר אין ב''ע' לה דקדים יסוד זה במאירי מגי

כ לכאורה קשה איך גזרו על איסור ''א, כח ביד חכמים לגזור

בהמה דקה הרי מפורש בתורה שמותר דהרי התורה אמרה 

כך נשאלתי מידידי הנגיד הנכבד הרב יחיאל , שיהיה חלב מהם בארץ ישראל

  .א ממאנסי''מיכל הלוי טאובר שליט
  

ı¯˙Ï ‰‡¯�:דלא מפורש בפסוק איזה חלב מיירי ואפשר  דכיון 

לא נקרא מפורש בתורה , דמיירי מחלב בהמה שזה בהמה גסה

ועוד דאפשר דהם יהיו , והיו שפיר יכולים לגזור על בהמה דקה

  .מעדני אשר, בחורשין דבכהאי גוונא ליכא איסור

  

Ï‡¯˘È ı¯‡ ‰È‰ ÔÈÈ„Ú ÌÈ‡¯ÂÓ‡ ÈÓÈ· Ì‡‰   

˘·„Â ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡?  

Ó‚· ‡˙È‡' דצריך פסוק מיוחד דמקבלים גרים אף  א''ז ע''יבמות מ

, א משום טיבותא דארץ ישראל קמגיירי"דסדבארץ ישראל 

, איכא לקט שכחה ופאה ומעשר עני, והשתא נמי דליכא טיבותא

  .אותם דאפילו הכי מקבלים, צריך קרא מיוחד
  

˘¯·Â'' ·˙Î Ì˘ È ל ''וזוהשתא דליכא טובה˘·„Â ·ÏÁ ˜ÒÙ„ ,

Ó‚‰ ÔÓÊ·„ ÚÓ˘Ó ' ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ Ï‡¯˘È ı¯‡ ‰È‰ ‡Ï ¯·Î

˘·„Â.  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È :אמר  א''א ע''א וכן כתובות קי''ע' מגילה ו' מהא דאמרינן בגמ

רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן לדידי חזי לי זבת חלב ודבש דכל 

ארעא דישראל והויא כמבי כובי עד אקרא דתולבקני עשרין 

חזינן דאף בזמן רבי , ותיא שיתא פרסיופ, ותרתין פרסי אורכא

 אין לומרו, יוחנן עדיין היה ארץ ישראל ארץ זבת חלב ודבש

 מוכח ' ב'מגילה ו' גמ דבדזה אינו,  חלב ודבש יותרהדבזמן הבית הי

ח גם בזמן שישראל שרוים על " ורבביש לקישדמה דחזי ר

  .שם בערוך לנר  וכן,א''ז ע'' יבמות מץ''יעבכך מקשה ב , יותר,האדמתם לא הי

  

ı¯˙Ó˘ ˘È:כך , כ פסק''מ אח''מ, ג שהיה בימי אמוראים'' דאע

  .ז''תירץ בערוך לנר יבמות מ

  
  

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

יש א הביא בשם הכל בו "תקפ' בסיא "ברמ: המתפלל סליחות מתפלל כל היום ]א
ל "ב ר"שנהמ' וכ. מקומות נוהגים שהמתפלל סליחות מתפלל כל היום

ש ב די"שנש במ"יי וע,ה אומרים לו גמורשחרית ומנחה שהמתחיל במצו
ו "כדף יומא ' ע דבגמ"וצ, בעל יארצייטאף דוחה את האבל וש ומריםא

לכמה כהנים כיון דברוב זאת העלאת אברים לכבש מחלקים במבואר ד
שאדרבה עדיף שכמה , ע למה לא נאמר כן בתפילה" וצ,עם הדרת מלך

   .יהיו שליחי ציבור מצד ברוב עם
ארו יהאחרונים ב  .ופר מדוע התקיעות של ספק אינן הפסקברכה על ש] ב

י קרבנות אחד ת שושאם נתערב, ה והרי מעשר" דא"נ עדף ערובין י "בדברי רש
 על י דאין לברך"שאין בו דכתב רשחד שיש בו מצות סמיכה ותנופה וא

ובארו הטעם דהוי הפסק דאולי קרבן זה שנוטל , הסמיכה ועל התנופה
כ הוי הפסק בין הברכה להמצוה "יף אינו מחויב בו ואראשון לסמוך ולהנ

ת "ע דאנן תוקעים תשר"וצ, לכן לא יברך ויעשה המצוה בלא ברכה
ת "האם תשרשל התורה מהו המצוה משום שאנו מסופקים ת "ת תר"תש

כ "ת הא הוי הפסק וא"כ להצד דהמצוה לא בתשר" וא,ת"ת או תר"או תש
  . שתי קרבנותנתערבו מאנשאי למה מברכים כלל על התקיעות ומ

בחצי עבד וחצי בן חורין צריך אחר   .אשה האם יכולה לתקוע לעצמה] ג
שיתקע לו דלא אתי צד עבדות ומפיק צד חרות והוי תקיעה של אינו בר 

ד "ש פ"וכן הוא להדיא בראכ אמאי אשה יכולה לתקוע לעצמה "ע א" וצ,חיובא

קע לה רק היא תוקעת דמסתברא דאין אחר תוז בשם בעל העטור "ה ה"דר
 שזה זמן  דשופרשהעצוות ע דהא אשה אינה מחויבת במ"וצ, לעצמה
  .שמעה קול של אינו בר חיובאשכשתוקעת לעצמה  ונמצא גרמא

לא ישיח לא ג "ב ס"תקצ' סיע "בשו' עי  .מדוע, לא לדבר עד סוף התקיעות] ד
ב "תל' ח סי"אוע "ע דבשו"וצ, התוקע ולא הציבור עד גמר תקיעות דמעומד

ש דהאיסור לדבר עד שיתחיל " כסברת הראתב לגבי בדיקת חמץכא "ס
מ לא יעסוק בשיחה בטלה עד שיגמור כל "ומ, לבדוק מעיקר הדין

 ומשמע דמדין ,'הבדיקה כדי שישים אל לבו לבדוק בחורים ובעליות וכו
הפסק אין כאן איסור רק דחוששים שלא יבדוק יפה ומה חילוק אם מדבר 

  .ת חמץ או באמצע תקיעותבאמצע בדיק

  כללי השתתפות
  . 1000₪ תזכה את השולח להיכנס להגרלה על סך אפילו לשאלה אחת, כל תשובה נכונה. 1
כך שכל מי שישלח יותר , הינה זכות נוספת להשתתף בהגרלה, כל תשובה נכונה על כל שאלה. 2

  .תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה
יתקבלו אך ורק , הזוכה ייבדקו תשובותיו, ודש תערך הגרלה בין כל השולחיםבראש ח, כל חודש. 3

  .תשובות מפורטות
  .או עד ראש חודש, ניתן לשלוח כל שבוע את התשובות של אותו שבוע. 4
 או במייל 0775558617קבלת התשובות הינה אך ורק לפקס מערכת משיב כהלכה : שימו לב. 5

com.gmail@1000s.meir]  נא לציין שם וטלפון  ] 0573154010לברורים ופרטים נוספים בטלפון
  .כ נא לציין בתחילת המכתב על כמה שאלות ענו"כמו. על התשובות

להקפיד על כתב ברור וקריא , השולחים בכתב יד,  אנו חוזרים ומבקשים
  .ר לא יכנס להגרלהכתב לא ברו. שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס

 ג"תשובות ניתן לשלוח עד צום גדליה תשע

 

  

טיב 
  הספר

  מדור לפרסום ספרים חדשים 
  של ידידי ותומכי המכון
  שנתקבלו למערכת

  

  "פשט ועיון"
  על מסכת ברכות
  מאת פוסק הדור 

  א ''שליט משה שטרנבוךר רבי הגאון האדי
  י נכדו חביבו ידידינו''נערך ע

  א ''שליט ישראל יוסף שטרנבוךג רבי ''הרה
  

  
  

  "גדולת מרדכי"
  על התורה 

  ל ''זצ ר מספינקא''ק מרן האדמו''כמאת 
  י ''נמסר ע

  א''ר מספינקא שליט''ק מרן האדמו''כ
  

  
  

  "אין סגולה כתורה"
  ובו ארבע מדורים 

  "מעשה רב" "דבר בעתו" "מא קגריםש" "לקח טוב"
  ס ''בחשיבות לימוד הש
  מאת ידידינו

  א''שליט חיים איזנבאךג רבי ''הרה
  מ בישיבת צאנז נתניה''ר

  

 



  

  
  

íëç ãéîìúå àéùð éðôì ãåîòì êéøö åðéà ïúç íàä 
áùú øôñ íùá íúàáäù äî" ïè÷ õñú ïîéñ'' ä ïå÷éøèåð ïúçãç ' ïéøåçú' íëç ãéîìú 

ð'àéùð  ,åç äùòðù ãîìîíëç ãéîìú éðôî ãåîòì êéøö åðéàå úåîä êàìîî ïéø , àìå
àéùð éðôî ,éøâäã íúàáäå''÷åöæ áéùééìà ù'' àåä âäðîäù øîàå ãåàî ãò äîú ì

ï÷æå íëç ãéîìú éðôî åúîå÷ àìî ãîåò ïúçäù ,áùúäù äàøðëå'' øîà àì íìåòî õ
øôñá ìôð úåòèå ïë.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àåãî''úãä é÷éæçî ö  
ñåúáã øéòäì ùé 'ì úåòåáù 'ò''ã á'' äùò äêìî ãåáëî äøåú ãåáë øéîçã åáúë , äîå

äéìéã åúøåúã íåùî åãåáë ìò ìåçîì ìåëé íëç ãéîìúù ,áîøá ïééòå'' í ÷ øô íéëìî úåëìä

â 'ä äëìä 'äøåúä éãîåì ãáëì êìîä ìò äåöî , ìàøùé éîëçå ïéøãäðñ åéðôì åñðëéùëå
ì ãåîòéåãöá íáéùåéå íäéðô , íëç ãéîìúì åìéôà äùåò äãåäé êìî èôùåäé äéä ïëå

éøåîå éáø åì àøå÷å å÷ùðîå åàñëî ãîåò äéä , êìîä äéäéù ïîæá íéøåîà íéøáã äîá
äòðéöá äæ äùòé åéãáòå àåä åãáì åúéáá ,äùòé àì íòä éðôá àéñäøôá ìáà , àìå

íãà éðôî ãåîòé ,ìëä áìá åúàøé àäúù éãë ,ëå êéøöù éàãå êìîì äîåã ïúçã ïåé
àéñäøôá åìéôà íëç ãéîìú éðôá ãåîòì , áìá åúàøé àäúù íòèä êééù àì åìöàã

ìëä.  
  

èéìù õéôù ùøòä éáö àâøù áøä'' àîäéá''éñðàî ïòéåå éëøáà ã  
äøä''èéìù äèàø ïäëä ìàéçé äùî éáø â'' àíéìùåøé  

åùáã ïééöì ùé'' íééç úîìù úøåé''ô ïîéñ ã''' àëáùúä éøáãã áú'' àìå äëìäì íä åìà õ
ùåøã ïéãë ïåãéð.  

  
êìîì äîåãù ïåéë ïúç éðôî ãåîòì êéøö íàä  

êìîì äîåãù ïåéë ïúç éðôî ãåîòì áåéç ùé íàä íúðãù äî.  
  

èéìù áéìèåâ ïøäà øæòéìà áøä'' àãàåå÷ééì 
äøä úà äôåç úòùá íòô éúìàù''èéìù ïé÷öåøñ â''çî æìè úáéùé ùàø à''øåáâ ñ ú

 äéãáåò åðéáøä éøáã éôìù éì äðòå ïúç éðôì ãåîòì íéáééç íàä ÷çöé úðøåâ ÷øô íéøåëá '

â äðùî ' äðùîá àúéàã àä ìòâ ÷øô íéøåëá 'â äðùî ' íéãîåò íéìùåøéáù úåéðîåà éìòá ìëå
 íéãîåò äæ íòèîå äéãáåò åðéáøá áúëå äúòùá äåöî äáéáçã íéøåëá éàéáî éðôì

äù äèéîä éàùåð éðôîäá úî ,äìéî úéøáì ÷åðéúä éàùåð éðôîå ,à''ä ë'' êéøö àëä ä
äúòùá äåöî äáéáçã ïúçä éðôî ãåîòì.  

  
êìîì äîåãù ïåéë åãåáë ìò ìåçîì ìåëé ïúç íàä  

êìîì äîåãù ïåéë åãåáë ìò ìåçîì ìåëé ïúç íàä íé÷ñåôä íùá íúðãù äî , êìîáå
îé÷''åãåáë ìò ìåçîì ìåëé åðéàù ì.  

  

åã éáø ïåàâäèéìù ïéöéñéì ã'' àú ãåîìúä ìëéä ììåë ùàø''à  
øéòäì äàøð , íåù ïðéùøãã íåùî åãåáë ìò ìåçîì ìåëé åðéà êìîã íòèä ìë éøä

êéìò åúîéà àäúù êìî êéìò íéùú ,êéìò åúîà ïéà ìçåîùëå ,à'' àì äæ ïúçá ë
êéìò åúîéà àäéù êéøö åðéà éøäù êééù ,à''ìåçîì ìåëé àäé àìù òåãî ë.  

  

áøäèéìù ïîàéø÷ ÷çöé '' àíéìùåøé  
íéá áúëù äî ïééöì äàøð äîìù ìù á ÷øô úåáåúë 'ã úåà 'æå''ìäàøð  , íéðéáùåùäã
äìëä åà ïúçä íò íéëìåää ,úîä éðôìî åøåáòé àì ,àãç ,â ïúçã" äîåã åúòùá ë

êìîì ,ãåòå ,ìæìæì ïéìåëé àì íéðéáùåùä ,åãåáëá ,ìçåî ïúçä åìéôà , éúéàø ãåòå
ð äéàøéæ øåâî úîà éøîàä íùá ìåçîì ìåëé åðéàù äàìô'' ò óñåé ñãøôì úåøòäá àáåî

ò úéùàøá''ðøú î'' àò àîåé äðùîá àúéàã àäî ìåçîì ìåëé åðéàã''ò â'' øåôéë íåéáù á
íäéðô ïéöçåø äìëäå êìîä , ìåçîì ìåëé ìòáä éøä äù÷å äìòá ìò ááçúúù éãë

ëì äì ìåçîì ìåëé åðéà àåäã êçøë ìò àìàøåôéë íåéá äéðô õåçøì äì øúåî ãéîú ï.  
  

äøåá÷ úåöî ìèáî éøä äééìòá åúéáá åúåà åçéðé åúúéî øçàìù øæòìà éáø äåéö êéà 
îâá àúéàã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî 'á''ô î''ò ã''á î ' äéùôð àçéð à÷ äåä éë

éáøá øæòìà éáø ìù ïåòîù  éìò éçéúøã ïðáøãá àðòãé åäúéáãì äì øîà é÷ñòéî àìå
øéôù éá ,éàðéî ïéìçãú àìå éàúéìéòá ïéðâåà , úåöî àéåä äøåá÷ éøä úåù÷äì ùéã

àúééøåàã äùò ,à''äåöîä øæòéìà éáø ìèéá êéà ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
ò õøúì äàøð''ä áúëù äî ôáîø" ïë úéùàøá''âç  'éë éðôìî íòèå ïë åùòú àì íà 
ïåøàá åðøá÷à ,à''áîøä úèéù ë''äøåá÷ úåöî íéé÷î ïåøàáù ï , øéôù éîð éúà äæ éôì

íéøöîá ïåøàá íùééå óñåé éáâì úøîåà äøåúäã ,ñåìéðá åäéîù óñåé éøäã ,àå'' êéàä ë
äøåá÷ úåöî íéé÷ äæ éãé ìòã ïåøàá íùééå úøîåà äøåúä äæ ìòå äøåá÷ úåöî íéé÷úð ,

à''ä ë''äøì åçéðäã øùôà àëä ''äøåá÷ úåöî ìèáúð àìå ïåøàá à.  
  

äøä''èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé â'' àíéìùåøé øàîèàñ ììåë  
äáä''éð øòééøá ïøäà ç'' åîîå÷ àæìòá úáéùééúå  

 äîëçä éðéòîá õøéúù äî ïééöì äàøðá ïîéñ õðéö''ô î''ò ã'' á øçàì íãàä úøåá÷ì íòèäù
åúåî ,ð íàù øäåæá øàåáîíìåòá áåù ìâìâúäì íãà ìù åùôð ìò øæâ , ïîæ ìëù éøä

áåù íìåòá ìâìâúäì äìåëé ùôðä ïéà íìåòá íéé÷ óåâäù , åúùà äúîù íãà åîë ïëù
äøá÷ð àì ïééãò äðåùàøä åúùàù ïîæ ìë úøçà äùà åì êãùì ïëúé àìù ,àå'' ë
ùôð úà íéìùä øáëù åîöòá çåèá äéäù ïåòîù éáøá øæòéìà éáø åîë ÷éãö éøîâì å

äøåá÷ êéøö äéä àì íìåòä äæá áåù ìâìâúäì êøèöé àìå , àìù åúùà ìò äåéö ïëì
åäøá÷ú .  

  
äáé÷ð ìù íù ïáì úúì øåñéà ùé íàä 

êôéäì åà äáé÷ð ìù íù ïáì úúì øåñéà ùé íàä íé÷ñåôä íùá íúðãù äî.  
  

éð ãìàâ ìãðòî íçðî øåçáä'' åãåãùà àæìòá úáéùé  
 øôñá áúëù äî ïééöì ùé ìà÷æçé éøáãò ùãçä''é÷ î'' èæå''ëì ÷éãö éô øôñá ì''åîãà ÷'' ø

öæ áåðéùòöî''ëî éúòîù áåúë ì''åîàà ÷''äììöæ ø''àã ä''öæ àåàðéùî à'' øîà ì
äéìò äì ùé äáé÷ð øçà íù øëæì íéðúåð íàã ,ïåëð àì êôéäì ìáà , éðù àø÷ù âäð ïëå

äâä åéãëð''øä ö''ø öæ õéùìà÷î äðç''äâäå ì''ä öø''öæ øàîèàñî ùøéä äðç ø''ò ì'' ù
ìçø äðç ú÷ãöä úéðáøä åúùà íúð÷æ.  

  

èéìù ãðééøô ÷çöé íééç áøä'' àíéìùåøé  
åùáã ïééöì äàøð'' ïåòîùî íù úøåé''ë ïîéñ ã'' â ïá ìù íù äùàì úúì ïéàã áúë

çà íéðá ãéìåäì úìâåñî äéäú àìù ïéùùåçã''ë ,åùá àúéà ïëå''íéøôà ãé ú , ïåàâäå
åáî ùèàùèòú ïîéñ àúåãéñçã éìéîá'' æ øëæ íù ìò äáé÷ðì íù ïúéì íéâäåð íéáøã áúë

úö÷ éåðéùá.  
  

ïúçì øîåù úåéäì ìåëé ïè÷ ãìé íàä  
 ãçàã ïåéë ìåëé åðéà àîìéã åà ïúçä ìò øîåù úåéäì ìåëé ïè÷ íàä íúðãù äî

êìîì äîåãã íåùî äøéîù êéøöã íéîòèäî.  
  

  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  
ïúçì øîåù úåéäì ìåëé ïè÷ù äéàø íéðáøäî ãçà íùá íúàáäù äî , ïè÷ã àäî

ùã÷îä úéáá øîåù úåéäì ìåëé , ùã÷îì äøéîù äîåã åðéàù øéòäì ùéã äàøð
åøîùì ìåëé ïè÷ æàù ãåáëì äúéäù ,àùî'' äøâúî ÷éæîù íåùî äøéîù êéøö ïúç ë

åøîùì ïè÷á ïéà æàã ïè÷ éðäî åðéàù ïëúé åá.  

  
  

  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä"â êééø ìàøùéèéìù '' àíéìùåøé  

æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

öìç éàöåé ìëî úçð äåøé åé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäãåêéìáåð÷ êåøá á èéìù''à  

îäéá éàáâ"éìãâ úéá ã ' àæìòá éãéñçãùîù úéá  

ä åîà úîùð éåìéòìäáåùçä äùà  

 úøîäîçð ìçø  áøä úáêìîéìà ò''ä  

ë äøèôð''ú ìåìà ä.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âäùîêééø èéìù '' à÷øá éðá  

æîá åúá úãìåä úçîù ìâøì''è  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âêàáðæéà ìáéì èéìù'' àùîù úéá  
íéìùåøé àæìòá éãéñçã ïåéò ììåë ùàø  

éñåøéà úçîù ìâøìéçú åúá  'æîá'' è  

áò''â äáä'' çïäë ãåã äùî éð''å  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  

  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' âéáø àøéôù ïéîéðá ìàåîù èéìù'' à

íéìùåøé  

åðá úãìåä úçîù ìâøìæîá ''è  

úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  

 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  
äøä'' éáø âïîñåæ ìàøùé èéìù'' à  
ø''îäéáá î'' àæìòá ãùîù úéá  

 åúá úãìåä úçîù ìâøìæîá''è  
úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé  
 åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé  
äðôé øùà ìëá çéìöéå  
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