בםייעתא דשמיא


בע יין ם מו ר ללמו

ו ם ברכ

נשאלתי מאברך תלמיד חכם שהתעורר מאוחר ובדרכו לתפילה
פגשו חבירו והתחיל לדבר עמו בלימוד ,אך הוא היה קודם ברכת
התורה והרגיש בושה גדולה לומר לו שהוא עדיין לא בירך ברכת
התורה ,האם יש עצה בשבילו שיוכל לדבר עם חבירו בלימוד אף
קודם שיברך ברכת התורה.
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יבואר טעמא דנשים מברכות ברכת התורה

יבואר אם כשאומר פסוקים בדרך תחנונים צריך לברך ברכת התורה

יבואר דאם מכוין להדיא שלא לשם מצוה אין צריך לברך ברכת התורה

א יבואר מש"כ הגרא"ו דאם מכוין שלא לשם מצוות ת"ת אינו צריך לברך ברכה"ת
יבואר מש"כ הדבר אברהם דבמצוות ת"ת גם אם מכוין שלא לשם מצוה הרי הוא
מקיים מצוה

3126877@gmail.com

יבואר דאם מכוין שלא לשם מצוות ת"ת אסור לו ללמוד
יש לעיין אם אשה מותר ללמוד בת"ב

יבואר דהא דאמרו לעולם יעסוק אדם שלא לשמה הוא רק באופן
שמקיים בזה מצוות ת"ת

יבואר אם דברי תורה שלומד שלא בכוונת המצוה אם הוא משמח

יבואר מש"כ הרוח חיים דהא דאמרו דלעולם יעסוק אדם שלא לשמה הוא
דוקא שיראה שיבוא מזה אח"כ לשמה

בע ין ע י י"ז ב מוז

ח ל בי חול

נסתפקתי האם בצום תענית י"ז בתמוז נדחה יש להקל למי שהוא
חולה קצת שלא יהי' מחויב בתענית יותר מאם לא היה התענית
נדחה.
יבואר דדינו של חולה קצת הוא כמו דינם של עוברות ומניקות

יבואר דברי השבות יעקב דבת"ב נדחה כמו דבעל ברית אינו משלים הכ"נ
חולה קצת

יבואר דברי הארץ צבי דמי שטעם בטעות בצום נדחה אינו צריך להמשיך
להתענות

יבואר אי בתענית י"ז תמוז נדחה קייל יותר משאר תעניות

יבואר נידון הפוסקים בקטן שהגדיל בי"ח תמוז אי חייב בתענית שנדחתה

בע יין ם מ

מ בל

טן פרס בר מ כל ם ייך ל ביו

נשאלתי בקטן שקיבל דבר מאכל והאב ביקשו ממנו כדי לתת לאחיו
הקטן ממנו על מנת שיחזיר לו שניים לאחר זמן ,אם יש בזה משום
ריבית.

יבואר דאפילו בממונו של האב אסור לו להלוות לבניו בריבית

בע יין טל י יו ו ם י ו ובירך על טיל י יים ם ל יפסי ע

חר ברכ

מו י

נשאלתי בנטל ידיו בליל שבת קודם קידוש לשם נקיות ידים ,ושכח
ובירך על נטילת ידים ,האם יכול לסמוך על נטילה זו בשביל סעודתו,
כדי שלא תהא ברכתו לבטלה ,ולא יפסיק עד אחר אכילת המוציא,
או שצריך ליטול ידיו שנית.
יבואר דטעמא דהמג"א דאינו מברך על נטילה בלי כונה משום דאינו
מקיים מצוה

יבואר דגם בלי כונה הוא מקיים מצוה בנטילה בלי כונה
יבו' דהנוטל בלי כונה אפילו אם עלתה לו הנטילה אינו מברך על נטילה זו

יבואר אם כשנטל ידיו קודם קידוש אם צריך לקדש על הפת ולא על היין
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בי"ז ב מוז ם מברך על מ כל

נשאלתי במי שהוא בתהליך לחזור בתשובה ואינו מתענה בי"ז
בתמוז שלא במקום חולי אם מברך על המאכל שהרי האוכל מאכל
אסור אינו מברך לא לפניה ולא לאחריה.

יבואר אם המברך על איסור דרבנן אוכל כדי שלא יהא ברכה לבטלה
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ריך ל כול סעו

שמעתי להסתפק במי שאין לו מים לנטילת ידיים והרי הוא צריך
לאכול סעודה שלישית האם מותר לאכול סעודה שלישית במפה.
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