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 י-רש"י שמות )פרשת יתרו( פרק יט פסוק ט

וגו'   לחודש:  -ויגד משה  רביעי  וגו'    ביום המחרת שהואכ  העם  דברי  מהם   -את  זה שמעתי  דבר  על  תשובה 

)י( ויאמר ה'   שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך,ל רצוננו לראות את מלכנו:

 ם ומחר: וזימנתם, שיכינו עצמם היו -וקדשתם  אם כן, שמזקיקין לדבר עמם, לך אל העם: -אל משה 

 

 

 

 



Riddles of the Week 

#1 

 באור הלכה סימן קכח סעיף א 

עיין במשנה ברורה שכתבנו ונ"ל דכ"ז דוקא למאי דקי"ל דמצות צריכות כונה וכו' ולכאורה   -דזר עובר בעשה  

בלשון  אותו  בעת שמלוה  זר  או  כהן  בין שהוא  לחבירו  אחד  לברך  שנוהגין  העולם  מנהג  על  לתמוה  יש  לפ"ז 

וידוע הוא מה שאיתא בירו כזו הוא שלא בשעת התפלה  ואף דברכה  וגו'  מצינו  יברכך  שלמי פ"ד דתענית לא 

ומדאורייתא אינו תלוי בזה כלל  נשיאת כפים בלא תפלה הלא זהו בודאי רק תקנתא דרבנן דקבעוהו בתפלה 

תדע דהלא תפלה גופא לרוב הפוסקים הוא דרבנן וא"כ כיון דמדאורייתא יוצא בברכה בעלמא כשמברך אותם 

ם האיך מותר לזר לברך אחד לחבירו בלשון זה וא"כ  אפילו שלא בשעת תפלה וע"ז אמרה התורה אתם ולא זרי

יש ראיה ממנהג העולם להא דקי"ל מצות צריכות כונה. ואולי יש לומר דטעם המנהג משום דס"ל כהב"ח דדוקא 

בפריסת ידים עובר הזר בעשה א"נ דכיון דתקנו רבנן שלא לישא כפים בלא תפלה שוב מי שאומר פסוקים אלו 

   הן בין ישראל הוי כמכוין בפירוש שלא לקיים בזה המצוה דברכת כהנים ולכן שרי:של ב"כ בלא תפלה בין כ

 לבוש אורח חיים סימן קל סעיף א 

וביום שאין עולין לדוכן  וכו'    ולא ידע מאי חזא, ניקום קמי כהני בשעה שעולים לדוכן ונימא הכי  מאן דחזי חלמא

ו שים שלום,ט ויסיים בהדי ש"ץ כדי שיענו הקהל אחריו  בשעה שהש"ץ אומר אלהינו ואלהי אבותינ  יאמר כל זה

 .אמן

---------------- 

#2 

 תלמוד בבלי מסכת זבחים דף מז עמוד א 

 דתניא, א"ר אלעזר ברבי יוסי: שמעתי שהבעלים מפגלין. 


