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חול ימי תפילות

התורה- לעמודברכות .אצריך

השחר- לעמודברכות הידור ויש בישיבה, לומר .באפשר

יעמודקרבנות- התמיד בפ' ועכ"פ לעמוד, וטוב לעמוד, צריך אם הפוסקים .גנחלקו

שאמר- לעמודברוך .דצריך

עטיפתא. ברכת לגבי תר"צ ובסי' ח' סי' במג"א
ברכת שכל כתב מגילה קריאת וברכות טלית
סי' המשנ"ב וכ"כ מעומד, לומר צריך המצוות
סק"א תקפ"ה וסי' סק"א תר"צ וסי' סק"ב ח'
לברכת ששייכת ומצה וקידוש סוכה [מלבד
הפמ"ג כמש"כ בישיבה אפשר שבודאי הנהנין
בהל' האבודרהם זו סברא הזכיר (וכבר ושם שם
להל' בפתיחה הפמ"ג וכ"כ טלית), עטיפת
תל"ב ובסי' יח] אות ר"ב לסי' [הקדמה ברכות
כתבו כא במגילה ובפנ"י ובמו"ק סק"ג. במ"ז
צריך בעמידה לעשותם שצריך מצוות שרק
כך, לא מבואר שם ובמ"ב במג"א אבל לעמוד,
מ"מ בישיבה לקיימם שאפשר מצוות גם אלא

בעמידה] יברכו
כתב ק"ב] [סי' מפאנו הרמ"ע בשו"ת ואמנם
משום התורה בברכת לעמוד מקפידים שלא
בביתך בשבתך בה וכתוב יום בכל תדירה שהיא
בערוה"ש וגם קר"ש] לברכות גם הטעם [וזה
ברכות לברך מקפידים שאין כתב ס"ז] מ"ז [סי'

מעומד. התורה
סי' חט"ז אליעזר [ציץ הפוסקים הורו ולמעשה,

אלישיב הגרי"ש בשם צב עמ' באוהל ומנשים ב'
בעמידה. התורה ברכות לברך שצריך זצ"ל]

בישיבהב. לאומרם אפשר השבח ברכות כל
תל"ב ובסי' יח אות ברכות להל' בפתיחה [פמ"ג
כללים ב' מערכת חמד שדי ועי' סק"ג, במ"ז
הידור ויש בזה], שהאריך כ"ט סי' השדה פאת
כתבו מ"ו סי' חיים ובמקור יעבץ [בסידור לעמוד
פסקי ת"ט סי' ח"ו אפרים רבבות ועי' לעמוד,
לעמוד הידור שיש זצ"ל שינברג הגרח"פ
פמ"ד [ח"ב ובאול"צ לעמוד]. נהג והאגרו"מ
לשבת נהגו הספרדים שחכמי הביא מט] אות

היטב. לכוון כדי השחר בברכות
וכ"כג. לעמוד, כתב סק"א מ"ח סי' במג"א

א' סי' ובא"ר סי"ט, הבוקר השכמת הל' בדה"ח
בכל לעמוד שטוב העמודים ווי בשם הביא סק"י
שאין כתב מ"ח סי' ובשע"ת הקרבנות, אמירת
יעמוד שעכ"פ כתב שם והפמ"ג לעמוד צריך
ועי' סק"א. שם במשנ"ב מובא וכן תמיד בקרבן
(ערך שליט"א קניבסקי להגר"ח יושר באורחות
בעמידה. אומרים התמיד פרשת שכתב תפילה)

ז'.ד. נ"א, סי'



לתודה- לשבתמזמור יש הקבלה וע"פ לעמוד. .הצריך

דוד- אלוקיםויברך ה' הוא אתה אמירת עד לעמוד .ויש

ישיר- לעמודאז שנהגו ויש לעמוד, צריך אין הדין .זמעיקר

לעמודישתבח- .חצריך

וקדושה- וברכו לעמודקדיש .טצריך

אור יוצר לשבתברכת עדיף .י-

בלילהקר"ש- לשבת או ביום לעמוד יחמיר ולא שרוצה, .יאאיך

קר"ש[לא בברכות או דזימרה בפסוקי לשבת ויש התפילה, כל לעמוד ].יבטוב

הש"ץ- לעמודחזרת .יגצריך

כהנים- עומדיםברכת שכולם .ידהמנהג

לעמודוידוי- .טוצריך

מדות- לעמודי"ג .טזראוי

אפים- מאחוריו]נפילת י"ח תפילת שמתפללים מפני יכול אינו א"כ [אלא לשבת צריך
בעמידה] וכו'- נעשה [מה נדע לא ואנחנו המילים .יזעד

וה']- [בב' רחום לעמודוהוא .יחצריך

הארון- פתיחת לפני אפים ארך לעמודקל .יטצריך

התורה- לעמודקריאת המהדרים ויש לשבת. .כאפשר

לומרה. כתב ט' סעי' דזימרה פסוקי דיני בדה"ח
הביא וכן ד', י"ד, סי' בקצשו"ע וכ"כ בעמידה,
הוא אבל סרוק, מהר"י בשם נ"א סי' בשע"ת
בישיבה, לומר הכתבים בשם ומביא חולק עצמו
יש הקבלה שע"פ סק"א מ"ח סי' הכה"ח וכ"כ
כ"ה סי' ח"ז אפרים רבבות ועי' בישיבה. לומר
האיש ובהליכות בעמידה, אומרו היה שהאגרו"מ
אומרו היה זצ"ל אלישיב שהגרי"ש הביא

בישיבה.
וסקי"ט.ו. ז' נ"א, סי'
בזמןז. לעמוד שצריך מצינו לא בפוסקים

ד'] י"ד, [סי' בקצשו"ע ואמנם ישיר, אז אמירת
כיום, המקובל המנהג וכן בעמידה, לאומרו כתב
בישיבה. לאומרו כתב סקי"ג] נ"א [סי' ובכה"ח

ז'.ח. נ"א, סי'

בכלט. לעמוד לחוש [שיש וסק"ח א' נ"ו, סי'
מיושב]. תפסו אפילו קדיש

סקי"ב.י. נ"ט סי'
וסק"ז.יא. א' ס"ג, סי'
ואנחנויב. שאומרים כתב קל"א] סי' [סוף בטור

בישיבה גם שהתפלל אחרי נעשה מה נדע לא
אפים. בנפילת וגם בעמידה וגם

ד'.יג. קכ"ד, סי'
סקנ"א.יד. קכ"ח סי'
ג'.טו. תר"ז, סי'
ומט"אטז. השל"ה בשם סק"ט תקפ"א סי' א"ר

קכ" סי' וקצשו"ע סי"ח ס"ו.שם ח
וסק"ט.יז. ב' קל"א, סי'
א'.יח. קל"ד, סי'
סק"ד.יט. שם
צריכיםכ. שאין סקי"ט קמ"ו סי' במשנ"ב מבו'

יקשה זה שע"י ומי הידור, בזה שיש אלא לעמוד
שישב מלכתחילה עדיף היטב ולשמוע לכוון לו

שם. משנ"ב היטב, ויכוון בקרה"ת



לציון-קדושת יישבובא לא עומד, כבר אם אבל לעמוד, צריך .כאאין

לשבח- לעמודעלינו .כבצריך

ומועד שבת

שבת- השבתקבלת ליום שיר ומזמור בשלום בואי באמירת לעמוד שנהגו .כגיש
לדוד מזמור באמירת עומדים ].כד[והרבה

לחש- תפילת אחר שאומרים שבת בליל לעמודויכולו .כהצריך

טוב]- כי לה' [הודו הגדול לעמוד.הלל צריך אין

לעמוד]נשמת- [והמנהג לעמוד צריך .כואין

החודש- לעמודברכת .כזצריך

במוצ"ש- נועם לעמודויהי יש נועם ויהי פסוק .כחרק

לבנה- לעמודקידוש .כטצריך

לעמודהלל- .לצריך

מילה- עומדיםברית הנמצאים שכל .לאנוהגים

פתוח- הקודש שארון בהערה!בזמן ועיין לעמוד, הידור ויש לעמוד צריך .לבאין

הא"רכא. בשם הביא סק"ב נ"ט סי' בפמ"ג
ואם לעמוד ימשיך עמד שאם שהיה, כמו שישאר
תפ"ט, סי' בבאה"ל ואמנם לשבת, ימשיך ישב
מבואר סק"א רצ"ה סי' ובמשנ"ב ומצוה ד"ה א'
סו"ס ערוה"ש ועי' דסידרא, בקדושא שיושבים
נ"ט סי' בכה"ח וכן בישיבה, לומר שטוב קל"ב
בישיבה, לומר יש הקבלה שע"פ כתב סק"כ
זצ"ל אלישיב שהגרי"ש הביא האיש ובהליכות
לעמוד. צריך שאין מורה היה וכן יושב היה
דסידרא בקדושא עמדו והקה"י החזו"א ואמנם
סי' ח"ו הלוי בשבט וגם רבינו] בארחות [מובא

לעמוד. נטה י"ג
ב'.כב. קל"ב, סי'
שםכג. ובאה"ט סק"ה רס"ב סי' רבה אליה

במורה החיד"א וכ"כ רס"א. סי' סוף ודע"ת
הכוונות בשער הוא וכן קמא. אות ד' סי' באצבע

סד. דף שבת קבלת ענין
שעמדוכד. היו ואולי לזה, מקור מצאתי לא

סוף עד השביעי] המזמור [שהוא זה ממזמור
המנהג. השתרבב ומכאן שבת, קבלת

ז'.כה. רס"ח, סי'
שערכו. בשם הביא רפ"א בסי' תשובות בפסקי

בעמידה, יאמר חי' כל 'נשמת שתיבות הכוונות
בשם הביא קמ"ב הע' פל"ו ישראל ובאשי
בהלל לעמוד נהגו שלא שליט"א קניבסקי הגר"ח

ובנשמת. הגדול
סק"ב.כז. צ"ו וסי' סק"א תי"ז סי'
סק"א.כח. רצ"ה סי'
ב'.כט. תכ"ו, סי'
ז'.ל. תכ"ב, סי'

א'.לא. רס"ה, סי' יו"ד

סי'לב. ושעה"צ סקי"ג רמ"ב סי' ביו"ד ט"ז עי'
במ"ז קמ"א [בסי' הפמ"ג בשם סקי"ח קמ"ו
ברשות שהס"ת מפני לעמוד צריכים שאין סק"ג]
הידור לעשות נוהגים שהעולם אלא אחרת

ולעמוד. לתורה
יכול שאינו מי נוראים שבימים להעיר יש ובאמת
הש"ץ בחזת שיעמוד עדיף התפילה, בכל לעמוד
מאשר פתוח הקודש ארון אם גם בפיוטים וישב

להיפך. לנהוג



ההוראהההוראהההוראהההוראה מביתמביתמביתמבית שאלותשאלותשאלותשאלות

אוהב שאינו מאכל לאכול אותו שמכריחים לילד ברכה

המאכל? על לברך צריך האם אוהב, שאינו מאכל לאכול אותו שמכריחים ילד
.לגלאתשובה:

לברך צריך אוהב, שכן מאכל לאכול אותו ומכריחים לאכול רוצה שאינו ילד אמנם
המאכל .לדעל

בשווה מסיימים שאינם כהנים ברכת על אמן עניית

הפרש ויש ביחד בדיוק הברכה את מסיימים אינם כשהכהנים לנהוג צריך איך
אמן? עונים מתי ביניהם,

ואםתשובה: לכולם, ויעלה שסיים האחרון אחרי או שסיים הראשון אחרי אמן יענה
ואחד אחד כל על אמן יענה דיבור) כדי תוך (של ביניהם הפסק .להיש

בניגון לתודה מזמר אמירת

כך?לובשו"ע נוהגים לא מדוע בניגון. לתודה מזמור לומר שצריך נפסק
שהגרי"שתשובה: ושמעתי לנהוג. צריך שכך הדבר לפרסם ויש נכונה, הערה באמת זו

זה. על מעורר היה זצ"ל אלישיב

פרסומות עיתוני קריאת

שום להכניס לא מקפיד לאחרונהאני לסוגיהם. פרסום עיתוני מלבד לביתי, עיתון
לבדוק מה יש האם זו. 'חומרה' מהי הבנתי ולא אלו, עלונים על גם טענות שמעתי

ממש? בהם שאין או הטענות את
מקריאתתשובה: להינזר שרוצה למי ביותר הטוב הדבר הם פרסום עלוני בעיקרון
עיתונים.
מרכולתולמעשה, את להכניס יכול שאינו מי לכל מקלט' 'עיר הם אלו עלונים כיום

מוסדות כמו מהם!], נוחה חכמים רוח שאין בעיתונים לא [ואפילו עיתון בשום
פרסומות וכן בישיבות, כ"כ מצליחים שאינם לבחורים חול לימודי המשלבות
לא מאוד באופן לבגדים פרסומות וכן [בנפרד..], ולנשים לגברים לאוניברסיטאות
ודברים ילדים, ולחינוך בית לשלום מוזרים ויועצים פסיכולוגים וכן מקובל, ולא צנוע

היטב. וניכרים שבוע מדי המשתנים נוספים רבים חמורים
הבא.בל"נ בגליון זה בענין יותר נרחיב

להקל].לג. ברכה [וספק וסקמ"א ה' ר"ד, סי'
הגר"שלד. בשם כ"א] הע' [פי"ג הברכה שערי

נהנה כן הילד שלמעשה וטעמו, זצ"ל, ואזנר
שאינו מפני רק זה לאכול שמסרב ומה מהמאכל

כראוי. מתנהג
סק"גלה. נ"ו סי' ובשע"ת סק"ד. נ"ה סי' משנ"ב

שסיים. הראשון על לענות כתב
ט'.לו. נ"א, סי'



קטן ידי על תולעים בדיקת

תולעים? לבדוק נאמן קטן האם
המשפחהתשובה: בני לכל וגם לעצמו גם תולעים לבדוק נאמן .לזהוא

חזקתלז. לא בו שאין דבר על להעיד נאמן קטן
צודק, שהוא כשמסתבר איסור חזקת ולא היתר
סי"ט, י"ט סי' כהלכתו בהשולחן שהבאנו וכמו

ביאור. תוספת פה והוספנו
ש"א [ב"א הבית הרא"הבתורת כתב ח:] דף

אינו כי קטן ביד טהרות לשלוח אפשר שאי
שודאי שם הבית במשמרת הרשב"א וכתב נאמן,
ובשר יין לקנות לשולחו אפשר ואף נאמן,
חזקה כי כשירה בחנות שקנה עליו ולסמוך
זה ואין האסור במקום לקנות מקלקל שאינו
וכדאמרינן בעלמא מילתא גילוי אלא עדות
להעיד נאמן הקטן שאין כח. דף בכתובות
נאמן אבל בקטנותו שראה מה על בגדלותו
פרוע וראשה בהינומה שיצאה כלה על כן להעיד
בדיעבד נאמן קטן ולכן מילתא, גילוי רק זה כי
גביו על עומד גדול בלי עצמו בפני ששחט לומר
לאמן יודע וגם שחיטה הלכות שיודע ראינו אם
סקט"ו] א' סי' [יו"ד הט"ז וכתב ידיו. את

כהרשב"א. להקל שנוהגים
הרי שם, בכתובות המבואר זה ענין להבין וצריך
על לא וגם ממון להוציא רוב על סומכים לא
מכריעים יחד הדברים שני ואיך קטן, עדות

ממון. להוציא
שם הרשב"א דברי עיקר הרי להבין, יש עוד
שם ובריטב"א מב. בסוכה המבואר על מבוססים
דבריו ובהמשך היתר, חזקת יש ושם [כנ"ל],
שאין ומקרים איסור חזקת של מקרים הוסיף
באמת וא"כ היתר, חזקת ולא איסור חזקת בהם
מהו להבין ויש בהם, נאמן שקטן הטעם מה
משום נאמן קטן שבזה עדות ולא מילתא' 'גילוי
כזאת. נאמנות שיש ומנלן מקלקל, שאינו חזקה
ובתחילת סקט"ו א' סי' יו"ד [במ"ז והפמ"ג
(בהקדמתו והיתר באיסור ונשאל השואל הנהגת
א' סי' [יו"ד שור והתבואות או"ח)] לשו"ע
בדבר רק לקטן להאמין שיש כתבו סקס"א]
שיתבררו מירתת הקטן שאז להתברר שעתיד
יתבררו שלא באופן אבל להאמינו, ויש דבריו
איסור, חזקת כשאין אפילו להאמינו אין דבריו
וכך הרב את הלכה ששאל שאומר באופן לא וגם
(יו"ד [הפר"ח האחרונים שאר אבל לו. ענה וכך

(כלל והחכ"א סקכ"ז) קי"ח וסי' סקט"ז ק"י סי'
והכרו"פ סמ"ח) א' (סי' וערוה"ש סט"ז) ע"ב
שאין באופן גם כהרשב"א פסקו סקט"ו)] א' (סי'

הטעם. לבאר ויש להתברר, עתיד הדבר
חוץ נוספת נאמנות בהלכה שיש לבאר, ונראה
שהאמינו מבואר פה. דף בכתובות דהנה מעדות,
על השבועה הפכו פיה ועל חסדא רב לבת
זצ"ל אלישיב שהגרי"ש אני [ויודע שכנגדו
בחו"מ וכן זה], בדין מסוימים במקרים השתמש
ממונות דיני לדון לדיין 'יש כתוב ה' ט"ו, סי'
אמת שהם להם נוטה שדעתו הדברים ע"פ
שם שאין אע"פ כך שהוא בליבו חזק והדבר
הגונים שאינם דינים בתי ומשרבו ברורה, ראיה
אלא שבועה יהפכו שלא הסכימו בינה ובעלי
אפשרות שיש והיינו, וכו''. ברורה בראיה
המסתבר דבר ע"פ דין ולפסוק ממון להוציא
דיני מלבד נוספת הלכה וזו מוחלטת, בצורה
הוא מתי להכריע לנו שקשה אלא עדות, קבלת
בדינים הקדמונים להכרעת נזקקים אנו ולכן כך,
המיוחסות הרשב"א בשו"ת גם [ועי' אלו

קע"ה]. סי' לרמב"ן
על שסומכים שהטעם הרשב"א שיטת זה וע"פ
שבדרך מפני הוא בהינומא ביוצאה קטן עדות
מסתברים הקטן דברי ולכן כך עושים הרוב כלל
קטן להאמין הטעם וזה כך, לנו ומוחלט מאוד
הורה והרב רב ששאל או כשירה בחנות שקנה
פלוני בספר 'ראיתי כשאומר [וכן וכך כך לו
מוחזק הוא כי פלונית'] שאלה בענין הלכה
שיקלקל הדעת על להעלות סיבה ואין בכשרות
מוחלט, הדבר ומבחינתנו טריפה בחנות ויקנה
מ"מ להתברר, עתיד הדבר שאין במקרים ואפילו
ולכן מוחלטת, הסתברות על מבוססת הנאמנות
שיודע רואים ואנו ששחט אומר כשקטן גם
הבהמה והרי ידיו את לאמן ויודע שחיטה הלכות
וברור מאוד מסתברים דבריו א"כ לפניך שחוטה
אין [ואמנם הוא. שכך מוחלטת בצורה לנו
שום מפורשים שאינם לדברים מזה ללמוד
כלים טבילת ולגבי דבר]. בכל הכרעה שצריך
כלל נטבל לא שהכלי ויתכן איסור חזקת שיש
לכן רטוב] הוא ולכן ברז מתחת הניחו [אלא



'שבת' המילה עליו שכתוב חתוך נייר

שבת? המילה עליו שכתוב חתוך נייר הכיסא לבית להכניס איסור יש האם
וכו']תשובה: בעיתונים [המצויה זו מילה לגנוז צריך אין וגם .לחלא,

כך ששמו למי שלום השם כתיבת

לכתוב צריך או שמו את לכתוב יכול צריך האם שלום, יוסף או שלום ששמו מי
שלו'?

אפילותשובה: זו מילה לגנוז שצריך שיטות שיש מפני שלום ולא שלו' לכתוב יש
הקב"ה של שמו הוא שלום כי כך, ששמו ישראללטלמי גדולי נהגו וכן .מ,

החודש בברכת ישראל' כל 'חברים המילים פירוש

פירוש מה ישראל', כל 'חברים מסיימים נסים, שעשה מי באמירת החודש בברכת
לתפילה? שייכותם ומה אלו מילים

הואתשובה: נסים, שעשה מי תפילת בסוף שאומרים ישראל' כל 'חברים המילים פירוש
התפילה של המשך והוא כאחד, יחד ומכוונים שווה בעצה מחוברים יהיו שכולם

יחד אחת בעצה מחוברים ישראל נדחי ולקיבוץ התפילהמאלגאולה את להטעים ויש .
אמן'. ונאמר ישראל, כל חברים הארץ כנפות מארבע נדחינו 'ויקבץ ולומר: נכון בפיסוק

א' סי' ביו"ד הט"ז וכדברי נאמן אינו הקטן
שאינו חזקה שיש כתב שהרשב"א ואף סקט"ו.
כי היתר חזקת על שסומכים כוונתו אין מקלקל,
פיו על ממון מוציאים שגם ממקרה ראייתו
לסמוך כותב דבריו עפ"י הרי וגם כתובה] [לענין
עומד גדול בלי אפילו קטן שחיטת על בדיעבד
לסמוך לנו גורמת שהחזקה כוונתו אלא גביו, על
באופן מסתברים שהם ולקבלם דבריו על

מוחלט.
דלא הרמ"א פסק שחיטה שלענין אף ולהלכה,
שור, והתבואות הפר"ח פסקו וכן כהרשב"א,
לא בהם שאין בדברים קטן על לסמוך לגבי מ"מ
דברים קניית [כמו היתר חזקת ולא איסור חזקת
להלכה נפסק החכם] לי הכריע כך ולומר בחנות
להתברר, עתידים שאינם בדברים ואפילו שנאמן,
סקכ"ז] קי"ח וסי' סקט"ז ק"י [סי' הפר"ח כ"כ
א' [סי' וערוה"ש סט"ז] ע"ב [כלל והחכ"א
בדברים ובודאי סקט"ו], א' [סי' והכרו"פ סמ"ח]
והתבואות הפמ"ג גם שבזה להתברר שעתידים
שמירתת מפני קטן על לסמוך מתירים שור

בהמשך. הדבר שיתברר
יש ה'פיצוחים' אגוזי ממיני שהרבה לדעת, ויש
ויש בתולעים נגועים שהם ניכר חשש בהם

בדיקה בתחילה נמצאולבודקם ואם מדגמית,
אחד. אחד לבודקם יש נגועים חלקם

קניבסקילח. והגר"ח זצ"ל אלישיב הגרי"ש
בזוהר למש"כ חשש ויצא פ' ובבא"ח שליט"א.
של משמותיו הוא ששבת פ"ח] דף [ח"ב
ביו"ד בפוסקים מצינו לא להלכה אבל הקב"ה,
שאין המנהג וכן לזה, לחוש שהזכירו רע"ו סי'
בעיתונים הרבה (שכתובה שבת תיבת כלל גונזים

וכדו').
סק"י]לט. פ"ה סי' גם [ועי' סק"ו פ"ד סי' משנ"ב

שם, ונקה"כ י"ג רע"ו, סי' ביו"ד הרמ"א ע"פ
י.. דף בסוטה תוס' וכמש"כ

וכ"כמ. זצ"ל, אלישיב והגרי"ש החזו"א נהגו כן
עושה כלל שבדרך ג אות מ' סי' ח"ד האגרו"מ

כך.
שופטיםמא. ע"פ לרוקח, התפילה סידור פירוש

בנפרד המילים ומפסקים שטועים ויש יא. כ,
לתפילה, שייכות לו ואין חדש דבר הוא כאילו
עמנו מפריצי טמא 'מקורה' הזאת והטעות
ירא העם לב לקנות האלו במילים שהשתמשו
שומרי בין 'ידידים' ישראל עם כל כביכול השם
צווח הכתוב אבל ח"ו, מחלליה ובין התורה
אשנא ה' משנאיך 'הלא כא] קלט, [תהלים ואומר



חומות? ביצים לאכול מותר האם

מצויתשובה: כי מדם לבדוק יותר שצריך אלא רגילות, כביצים דינם חומות ביצים
לב ישימו שלא ויתכן וברור חד פחות שהשיקוף (בגלל יחסי באופן דם יותר בהם

לדם).

בשבטבשבטבשבטבשבט טטטט""""וווו
פירותא. באכילת להרבות מעשרותמבנהגו [לענין לאילנות השנה ראש שהוא משום

ורבעי] במנהגמגערלה שיבושים כמה ישנם וכיום .מד.

אע"פב. ב'שיפוד', שונים יבשים פירות להכניס מותר בשבת, שחל בשבט ט"ו
לזה זה .מהשנדבקים

ברכה:ג. כללי

מברך בעודו מעשה לעשות אסור .מוא.

ימיןב. ביד המאכל להחזיק .מזיש

הברכהג. לפני אותם ינקה מלוכלכות ידיו ואם נקיות, בידיים לברך .מחיש

וממשקהד. ממאכל ריק בפה לברך .מטיש

לאוזנוה. הברכה את להשמיע צריך רםנלכתחילה בקול לומר מעלה ].נא[ויש

נקיו. במקום לברך .נביש

שנאתים שנאה תכלית אתקוטט ובתקוממיך
לי'. היו לאויבים

סקל"אמב. שם ובמשנ"ב סקט"ז קל"א סי' מג"א
סקצ"ז. וכה"ח

ד'.מג. רצ"ד, וסי' קכ"ה נ"ז, של"א, סי' יו"ד
וירקותמד. פירות 'אכילת ליום זה יום הפכו רבים

אע"פ יבשים וירקות פירות ואוכלים יבשים'
שינוי שהיום להכיר המנהג מטעם להיפך שהוא
ורבים בירקות], [ולא בפירות המעשרות שנת
ואוכלים ישראל' 'ארץ ליום זה יום הפכו אחרים
ארץ בהם שנשתבחה מינים שהם ושעורה חיטה
אלא בשבט לט"ו וכלל כלל שייך [ואינו ישראל
וכלל כלל שייכת שאינה ישראל ארץ למעלת

בשבט]. לט"ו
פירותמה. שהמדבק וסקל"ח י' ש"מ, סי' עי'

משום חייב כן לעשות הדרך אם בחוט יבשים
הסתפק וסק"ד] ג' סעיף [מעמר ובאג"ט מעמר,
שונים, מסוגים בפירות עימור שייך אם
ובאגרו"מ שאסור, ליה פשיטא [סק"י] ובשבה"ש
שאם שונים] פרחים [לגבי כתב ע"ג סי' ח"ד
שיתאימו לחבר אלא לזה זה לדבקם מתכוון אינו

מעמר. למלאכת כלל שייך אינו אחד זר להיות
הרמב"ם בדעת סקי"ד תקי"א סי' שעה"צ ועי'
שעימר, מה את מיד אוכל אם עימור איסור שאין

מותר. בודאי מיד ואוכל מדבקם אם ולפי"ז
וסק"ה.מו. ג' קצ"א, וסי' וסקל"ז י"ב קפ"ג, סי'
ג'מז. קס"ז, סי' גם ועי' וסקי"ח. ד' ר"ו, סי'

וסקכ"ב.
וע"עמח. סקל"ב, ושעה"צ סקכ"ג קפ"א סי' עי'

סקכ"ג. קנ"ח סי' גם ועי' סק"א, בריש שם
וסק"ז.מט. ב' קע"ב, סי'

ב'נ. קפ"ה, וסי' ג' ר"ו, סי'
סק"ה.נא. תרמ"ג סי'
א'.נב. ע"ט, וסי' א' ע"ז, וסי' ז' א', ע"ו, סי'

צריך תינוקים שיש שבבית סקכ"ג שם ומבואר
יש ואם רע. ריח שאין שמברך לפני לבדוק
עי' מכוסה, צואה של רע מריח אמות ד' להרחיק

סק"ג. שם
סקמ"ונג. רע"א וסי' א' רי"ג, וסי' י"א קס"ז, סי'

סקכ"ז. רצ"ו וסי'
אם הנהנין בברכת לשבת צריך שאין שם ומבואר
פמ"ג ועי' חובה, ידי אחרים להוציא צריך אינו



שניהםז. ישבו בברכתו, אחרים להוציא רוצה והםנגאם להוציאם יכוון והמברך ,
אמןיכוונו ויענו סוף ועד מתחילה הברכה כל את וישמעו .נדלצאת

ברכתוח. על אמן שיענו ברכה, בכל מעלה שיש שכתבו .נהיש

דיבורט. מכדי יותר לאכילה ברכה בין להפסיק אין .נולכתחילה

ברכות להל' ובפתיחה סק"ג במ"ז תל"ב סי' סוף
הנהנין ברכת שמברכים יח אות ר"ב] [סי'
לא אבל בישיבה שאפשר וכוונתו בישיבה-

חייבים.

ג'.נד. רי"ג, סי'

ציץנה. ועי' הזוהר, בשם סקל"א קכ"ד סי' כה"ח
זה. להידור מקורות שהביא ב' סי' חי"א אליעזר

ג'.נו. ר"ו, סי'


