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 (חינם )קישורים להורדה    בהרפרשת 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 נת המשפטיב

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 נוךיסודות החי

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 בשבתו מדי שבת

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שליט"אשיעורי הגר"א עוזר 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47209
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47596&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

 הנושא[]לחיצה על שורת הנושא, תעביר אל מיקומו של 

 

 

 נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית

 שה: יובל שנת החמישיםבפר נושא

  נושא בפרשה: עבודה "עברית"

 נושא בפרשה: יחס אנושי לעובד

  בבן חורין כיום -נושא בפרשה: איסור רדיה בפרך 

 : חייך קודמים לחיי חברךבפרשהנושא 

 נושא בפרשה: הונאת ממון

 נושא בפרשה: אונאת דברים

 נושא בפרשה: ריבית

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 ניומא: פסח שמענייני די

  רשב"י -מענייני דיומא: לכבוד ל"ג בעומר 
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 נושא בפרשה: מצות השמיטה בשנה השביעית

 :בהלכה

 

הגר"א גניחובסקי,  צמו יש תוספת חג[]שביעית מתחילה מראש השנה, ולראש השנה עדין תוספת שביעית 

 תשע"ט ז' תירוצים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  [או בגזל] קידושין בפירות שביעית

]זריעה בתהליך מיוחד בו תהליך הקליטה והנביטה יחל רק  מעוכבי נביטה בשנת השמיטהזרעים 

 משכיל לדוד, תשע"חבשמיטה, אך פעולת הזריעה תסתיים זמן רב קודם לכן[ 

]איסור סחורה בפירות שביעית,  ת וקניית פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעיתמכיר איסור

ובמשקל, איסור מסירת דמי שביעית לעם הארץ, איסורים על המוכר או גם  איסור מכירה במידה במנין

 נועם אליעזר, תשע"חעל הקונה, קניית פירות שביעית מגוי[ 

שהתחילו לגדול בשביעית ונלקטו ]באכילה או בהנאה, ירקות  קדושת שביעית ואיסור ספיחין

 נועם אליעזר, תשע"ח בשמינית, ירקות של גוי[

 שבת, תשע"חמלאכת מחהקדש  קדושת שביעית בפירות

]תמיכה בקרן המסייע לאחרים לשבות בשביעית האם מקיים את מצוות השבתת הארץ? 

קיום מצווה  השביעית, מסייע, יששכר וזבולון, עבודה בשדה של גוי, המסייע ממונית ליהודי להניח תפילין,

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יא(-תורת רבותינו [בשותפות

]האם על בעל השדה המצוה להפקיר או הוא מופקר מאליו, כשבפועל גדר אפקעתא דמלכא בשביעית 

נועם אליעזר,  את כרמו, נטילת רשות מבעל השדה ליטול פירותיו, נטילת פירות שביעית ע"י גוי, מומר[

 תשע"ח

]הסכמי מכירה למטרות מצוה או להינצל מאיסור, תוקף מכירה בהעדר כוונה פולמוס היתר המכירה  

למכירה, מכירה בהערמה, בין מכירת חמץ למכירת קרקע בשמיטה, מכירת קרקע ללא רישום בטאבו, 

יעית בקרקע פוקע באמצעות המכירה, שמיטה בזמן הזה מדרבנן או מדאורייתא, מכירה האם איסור שב

 בר עבירה, שליח ששגג או הוטעה, דברי הרב ודברי התלמיד, וציויתי את ברכתי[אין שליח לד -לא חלה 

 תשע"חאוצרות אורייתא, 

, שביתת בהמת אשה בשבת, שביתת כלי איש ואשה ]מצוות עשה שהזמן גרמאנשים במצוות שביעית 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח הדלקת נרות[ בשבת,

  מעדני אשר, תשע"ב    כה, ד[] (שדך לא תזרע)דירה בשמיטה כשהמים ישקו את הגינה  שטיפת

 שלמים מציון, תשע"ו   כה, ד[] ()שדך לא תזרעמלאכת הקרקע האסורה בשביעית 

והיתה שבת הארץ לכם ) פיכת יין בהגדה[]נטילת אתרוג, ששימוש מצוה בפירות שביעית כשמפסידם 

     מעדני אשר, תשע"ב   כה, ו[] (לאכלה

 מעדני אשר, תשע"ח  ]תפילה על עצירת גשמים[תפילה לירידת גשמים בשנת שמיטה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47209
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/242_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_78.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 בהר בחוקותי

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 תר "בינינו" :בא

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

רץ לכם שבת האוהיתה ) ]יצוא לחו"ל, בליעת כלים, הדלקה בשמן, סחורה[קדושת פירות שביעית 

 עומקא דפרשה, תשע"ה   הגר"א עוזר, תשע"ה כה, ו[] (לאכלה

נהגו לטאטא שלא כיום ב עשוי לכבד בו את הבית, וול]ל לולב והדסים -ד' מינים קדושת שביעית ב

דעת מהרי"ל דיסקין והחזון איש בדין קדושת , את הבית בלולבים, האם נוהגת בהם קדושת שביעית

שריפת לולב והדסים של שביעית , וטבעות מלולב של שביעית]קוישקל[ נרתיק , שביעית בלולב והדסים

 עולמות, כד [ לצורך מצוהדים לריח, ובהדסים שנטעו קדושת שביעית בצמחים העומ, בביעור חמץ

 מעדני אשר, תשע"ט ?האם יש איסור להאכיל מפירות שמיטה לגוי שעובד אצלו

במשנת הפרשה,   כה, ו[] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)צד היא חזרה בתשובה של סוחרי שביעית? יכ

  התשע"

 מלאכת מחשבת, תשע"חדיני עציץ בשביעית   

והיתה שבת )  ]הוצאה מרשות, הפקר, הפקר בתוך הבית[ביעור פירות שביעית אחר שכלה מן השדה 

     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   כה, ו[] (הארץ לכם לאכלה

  אשכול יוסף, תשע"ד  כה, ו[] (שבת הארץ לכם לאכלה והיתה)נתינת פירות שביעית לגוי העובד ברשותו  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לג(  חיוב למנוע הפסד פירות שביעיתבשיטת הרא"ש והרע"ב ועוד דיש 

]מחלוקת הגראי"ל שטיינמן המסייע לשומרי שביעית, האם מקיים בכך מצוות "ושבתה הארץ" 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סג(זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א[ 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ל(קניית פירות וירקות בשמיטה בכרטיס אשראי 

 נועם אליעזר, תשע"ט]גבולות הארץ, שמיטה, הארץ המובטחת[ ת בעבר הירדן המזרחית שביעי

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה עליה, קדושה שניה  שביעית בזמן הזה

עת עזרא, דעת לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן בית שני, האם היתה מדאורייתא מתוקף שבו

הגר"א עוזר,  הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ בפירושו לש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[

 תשע"ד

הגר"א ]כו, ב[  )ולקחת מראשית כל פרי האדמה(  ]היבול מופקר ואינו בבעלותו[ביכורים בשנת השמיטה 

 מעדני אשר, תשע"ד   שע"החובסקי, תגני

 עולמות, מח מצוות חבילות חבילות[  ]אין עושיןיין שביעית לארבע כוסות 

על האדם העושה את הפעולות בקרקע או  שביתת הארץ על הארץ ]חפצא[דין ] בשמיטהשביתת הארץ 

חיוב נשים , על הקרקעהחורש בשדה חברו בשביעית, מי עובר בעשה של שביתת הארץ החורש או ב, ]גברא[

 -המשכיר ביתו , לזרוע קודם שביעית באופן שהזרע נקלט בקרקע בשנת השביעית, במצות שביתת הארץ

בו עבודות כשנעשות מצות שביתת הארץ בבית משותף , בגינה בשביעית ב למנוע מהשוכר מלעבודהאם חיי

 ת, שגעולמו   עולמות, י  שאינן מותרות על פי ההלכה[

]ניתנו לאכילה ולשימושים נוספים, "לכם, לכל צרכיכם", אף להדלקת הנר ולצבוע הפסד פירות שביעית 

 כביסה ומלוגמא ]רפואה[ , וכןאסור לשנות מצורת ההשתמשות הרגילה בהם, ר לקלקלםאסו, אך בה צבע

לא ירקבו, ומה דין האם יש מצוה וחובה לאכול פירות שביעית כדי ש, שימושים הדומים לאכילהשאינם 

שיירי , החזרת שיירי מרק למקרר, ינתם במקום חם וסופם לבוא לידי הפסדגרם הפסד פירות שביעית נת

שימוש "כדרך" בפירות שביעית: דיני אכילת פירות , שיעור האיסור להפסד פירות שביעית, בצלחת מאכל
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מי קובע את "דרך , עגבניות[בישול פירות שביעית שדרכם לאכול חיים ]מרק מ, חיים או מבושלים

 תמתקה , "פופקורן" מתירס של שביעית, "תרכיז מיץ" מלימון ותפוז של שביעית, האכילה" של הפירות

 ,ניקוי חסה בחומץ של שביעית -קלקול מאכל שביעית כדי להשביח מאכל אחר , תרופה מרה במיץ שביעית

 , חיתוך פרי כשדעתו לאכול חציו בלבד, מרקחת מפירות חיים, טיגון ומשיחת מחבת בשמן של שביעית

פירות שביעית סחיטת , אכילה גסה של פירות שביעית, נתינת פירות לתינוק שיקלקל את רוב האוכל

 , סחיטה לתוך מסננת דקה כאשר כל בשר הפרי נפרד מהמיץ, המותר והאסור: מיץ גזר ותפוזים -וריסוקם 

 עולמות, שיז  ולהבדלה ולארבע כוסות[יין של שביעית לקידוש , רסק תפוחים וחצילים

האם דיני השמיטה חלים על הצומח בבית, דהיינו , ]טיפול בעציצים בשביעית  ממות בשמיטהעציצים וח

האם יש איסור זריעה , יעיתעל הגדל בקרקע הבית, או רק על הצומח בשדה, הגדרת "בית" לענין דיני שב

שאינו נקוב: הגדרת עציץ נקוב ועציץ , בשביעית בעציץ שאינו נקוב, ומה דין זריעה בעציץ שאינו נקוב בבית

הנחת עציץ , החומרים מהם עשוי העציץ: חרס, מתכת, עץ, או פלסטיק, קוטר הנקב המגדיר עציץ ל"נקוב"

עציץ , צמח המתפשט מעציץ שאינו נקוב ומאהיל על קרקע ,סי. וי. על צלחת, בגד, משטח פורמייקה או פי.

ן העציץ לבין הקרקע שמתחת הנמצא בבית מרוצף נחשב "עציץ שאינו נקוב" היות והרצפה חוצצת בי

עציץ התלוי על , לבנין, והאם יש הבדל בין קומת קרקע לקומה שניה או על רצפה הנתמכת על ידי עמודים

העוקר , הגבהת עציץ נקוב מהארץ והורדתו , השל עציץ המונח על האדמביצוע שינויים במקומו , "מעמד"

העברת עציץ ממקום מקורה למקום , עציץ מחנות לביתהעברת , דירתו כיצד ניתן להעביר את העציצים

, עציצים גדולים במיוחד, אדניות הבנויות בקרקע או בקירות הבנין ואי אפשר לטלטלן, שאינו מקורה

מצע  ,גידולי חממות בשביעית, ודיני קדושת שביעית בגידולי הגינההנמצאת על גג בית  זריעה וטיפול בגינה

 ת, שיאועולמ ק א"י[ מנותק, מצע מנותק בשטחי ספ

תינת פירות שביעית ]נטילת ומשמוש באתרוג שביעית, הנאה של כילוי, נגרם הפסד בפירות שמיטה 

  עמק הפרשה, תשע"ט יבת ירק לגג, נתינת מאכל אדם לבהמה[לתינוק, שמן שריפה, העלאת קנ

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' יד(לקיחת יין בדמי שביעית   

]חתימת חוזה  רבני הבד"ץ לי ישראל בנידון, ופתרונותודעת גדו -איסור אמירה לנכרי בשביעית 

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' סה(  עם מגדל גוי לזריעה שיווק ומכירה של תוצרת בשנת השמיטה[

 

 במחשבה:

 

נפלאות  ]כה, א[ )וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור( בדברי רש"י[]דיון  ?מה ענין שמיטה להר סיני

 שמשון, תשע"ו

-א"מ ברוורמן שליט"א[הארה מוסרית ]הגר ]הקשר לששת ימי בראשית ולמנוחת השבת[ סוד השמיטה

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' כא(

 היא שיחתי, תשע"ט ]הביטחון בה' בעניני הפרנסה, ירידת המן, שמיטה[מה נאכל? 

 מעדני אשר, תשע"ח ?ה[אין לו אמונמראה כאילו ]האם יש איסור לעשות ביטוח או תכנית חסכון 

משנתה של  ?מה נאכל-מירה: מה נאכל בשנה השביעית, או בשנה השביעית תאמרוהא האם

 תורה, תשע"ט

 פניני דעת, תשע"ה  כה, ו[] (והיתה שבת הארץ לכם לאכלה)סגולת שנת השמיטה  
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במשנת  כה, כא[] (וכי תאמרו מה נאכל...וציויתי את ברכתי)מידת הביטחון בביאורו של הרבי ר' זושא 

    הפרשה, תשע"ד

 במעמקי האדמה ומאמין בחי העולמים אדם זורע :שדות וכרמים באמונה מעבודת הלקח הנשגב

 שבילי פנחס, תשע"ט

עומקא דפרשה,    שבילי פנחס, תשע"ד   מדי שבת, תשע"ו  כה, כא[] (וציויתי את ברכתי)מידת הביטחון  

 תשע"א שיעורי הרב רוזנבלום,   תשע"ב

 להתעדן באהבתך, תשע"ט  מחבלים שהתגלו בזכות שמירת שמיטה כהלכתה במבצע צוק איתן

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קטו(שנת האמונה והבטחון   -שנת השמיטה 

 

 יובל שנת החמישיםנושא בפרשה: 

 :ספירת היובל

 

]ספירת העומר בלילה, אין  ול, בלילה או ביום?שנות השמיטה והיובל ע"י בית הדין הגדספירת 

  (נג' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-מים זכים [ , בבין השמשותמקדשין את החודש בלילה

בלי ברכה, מי מברך,  ביום או בלילה, עם או] ולשנות השמיטה והיובל ע"י בית הדין הגדספירת 

פקודיך    [שנה עד יום הכיפורים מה מעמדםנוסח הברכה, ברכת שהחיינו, מתי חוזרים העבדים, מראש ה

  דרשתי, תשע"ט

]חובת ספירה על כל יחיד או על בי"ד, ברכה על הספירה, ספירת  ספירת שמיטין ויובלותמצוות 

  נועם אליעזר, תשע"ט העומר, ברכת שהחיינו[

  רי הרב רוזנבלום, תשע"בשיעו)וספרת לך( ]כה, ח[  הקשר בין מצוות שמיטה ויובל לספירת העומר

, והסיבה שכל אחד צריך הדמיון בין ספירת העומר לשבתון דשמיטה -"שבע שבתות תמימות" 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' ט(לספור בעצמו!   

    זרע ברך, תשע"ג  כה, ט[] (וקדשתם את שנת החמישים)שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חודשים 

 ורה, תשע"טשל ת משנתהבשנת השמיטה השביעית או שנה לאחריה? יובל 

 קיט( אספקלריא, תשע"ט )עמ'  הכיפורים[]ראש השנה או יום  זמן קידוש שנת היובל

 זרע ברך, תשע"ג  כה, י[] (ביום הכיפורים תעבירו שופר)תשרי או מיום הכיפורים בו ' קדושת יובל מא

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מה(  של שנת היובליוה"כ שחרור העבדים במוצאי 

וציויתי את ברכתי רק בזמן קיום המצוה דאורייתא ]הבטחת  מדוע לא תקנו מדרבנן יובל בזמן הזה?

 האיחוד בחידוד, תשע"ז או גם מדרבנן, בזה"ז[ 

 

 מהותו

 רוממות, תשע"ו   זרע ברך, תשע"ב כה, ט[] (והעברת שופר)תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל  
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 הומתנה שתחול המכירה רק לאחר היובל הבא, האם חל שהיובל נוהג, מכר שדהו בזמן

הגר"א  [לדידן דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםואדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ]ה? המכיר

 גניחובסקי, תשע"ח

-[שפירא זצ"ל הגר"מ]חישבתי דרכי  [, ספירת העומרשמיטהיובל ו -ראשי תיבות ]ש הבי ילהנחיל או

 ' ז(ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ

 ע"זתשנר יששכר,   [היובל והיובל]חיי האדם בעולם הזה ובעולם הבא  -מצוות השמיטה והיובל 

  (כה' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-עינינו גל ]אדון בלוטוס[ גאולה מעבדות לכל מיני אדונים

 רוממות, תשע"ו   זרע ברך, תשע"ב כה, ט[] )והעברת שופר(תקיעה בחצוצרות בבית המקדש ביובל  

מידת הביטחון   ]שדה אחוזה, ספירת היובל, מנין היובל, תקיעת שופר, חזרת ירושת הבעל[בעניני יובל 

  עומקא דפרשה, תשע"ב כה, י[] (וקדשתם את שנת החמישים שנה)

    הגר"א עוזר, תשע"א  כה, מא[] (ושב אל משפחתו)יציאה בשש שנים וביובל בעבד עברי  

)זה לי עשרים שנה בביתך( דין ודברים בין לבן ויעקב לאור הלכות שמיטת חובות בשמיטה וביובל 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו ]לא, מא[

  קב( אספקלריא, תשע"ט )עמ'  ]וגדר המכירה בזמן שיובל נוהג[לצמיתות"  לאו ד"והארץ לא תימכר

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים ] הבאת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  [ וחות בלי מעשה מכירהשירשו כלקוחות או כיורשים, לק

]דרבנן או דאורייתא, הקשר בין שמיטה ליובל, רוב יושביה  בזמן שיובל אינו נוהג שביעית בזמן הזה

א מתוקף שבועת ית שני, האם היתה מדאורייתעליה, קדושה שניה לשעתה או לעתיד לבוא, שמיטה בזמן ב

 עזרא, דעת הרמב"ם ביד החזקה בסהמ"צ בפירושו לש"ס ותשובותיו, האם צריך קידוש שנת שמיטה[

 הגר"א עוזר, תשע"ד

והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי ) עמידה בנסיונות בשמחה על ידי הכרה שהחיים אינם שלך

ות, אוסף גיליונ-[דיסקין שליט"אר"א הג] נחל אליהו[ כה, כג] , רש"י(גרים ותושבים אתם עמדי הארץ כי

  (נט' תשע"ט )עמ

מלאכת   ]כו, לד[ (תיהאז תרצה הארץ את שבתו)תם  חיובי שמיטה ויובל כשאין בני ישראל על אדמ

 מחשבת, תשע"ו

]מקרא ביכורים רק למי שהוא בעלים על הקרקע והפירות, מקרא ביכורים במוכר שדהו בשנות היובל 

 שלמים מציון, תשע"ז, י[ )ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'( ]כו קנין פירות, ברירה[

 כלי יקר, תשע"טסיבת השמיטה והיובל  

 

 " עברית"נושא בפרשה: עבודה 

)או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[   ]קנה כחול לבן, יבוא זול מסין[קניית חפץ מגוי כשיכול לקנות מישראל 

אוסף גיליונות,   מלאכת מחשבת, תשע"ח   אספקלריא, תשע"ח )עמ' פט(  אספקלריא, תשע"ח )עמ' סח(

  (נה' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-הפרשה המחכימה  תשע"חמנחת אשר,   (כחתשע"ח )עמ' 
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)או קנה מיד עמיתך( ]כה, לקנות אתרוג מהודר מישראל או באותו מחיר אתרוג מהודר יותר מגוי? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יא(יד[  

)או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[   ]קנה כחול לבן, יבוא זול מסין[קניית חפץ מגוי כשיכול לקנות מישראל 

אוסף גיליונות,   מלאכת מחשבת, תשע"ח   אספקלריא, תשע"ח )עמ' פט(  אספקלריא, תשע"ח )עמ' סח(

  (נה' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-הפרשה המחכימה  תשע"חמנחת אשר,   (כחתשע"ח )עמ' 

]קניית מגרש בארץ ישראל, חמץ אחר פסח,   מגוי למרות שניתן לקנות מישראל? לקנותמתי עדיף 

פניני חשוקי ]כה, יד[   )או קנה מיד עמיתך( לקחת ביצה מגוי ביום טוב במקום ביצה שנולדה ביום טוב[

 חמד, תשע"ח )עמ' י(

האם יש להעדיף להעסיק עובד יהודי גם ]קניה מיהודי או מגוי, פערי מחיר, העסקת יהודי או עובד זר 

גויים כשיש חנויות בבעלות  מוזלת בחנות של האם מותרת קנייהר, כאשר עלותו יקרה מהעסקת עובד ז

 נוה ההיכל, תשע"ז)או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[   [?יהודית

 תורה והוראה, תשע"ד   ומחיר[]העדפת מוכר יהודי על שאינו יהודי, שיקולי נוחות קניות לפסח 

 ]גיל הפעוטות, אפוטרופוס לקטן, קטן שיש לו אב, שימוש בחפץ של קטן, פקדון של קטן[הקטן וקנייניו 

  תשע"ח ,מאור השבת

]העדפת שכן, העדפת בני האם להעדיף קניה אצל שכן הגר לידו או אצל שכן שחנותו ליד חנותו? 

  (19פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   העיר, מי קודם בצדקה שכנו או העובד אצלו[

 (זאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כ-פניני הלכה? קניה מחנות של גוי או מחלל שבת

 נועם אליעזר, תשע"ח ]במטלטלין ובקרקעות[? כה או בכסףקנין גוי במשי

 

  נושא בפרשה: יחס אנושי לעובד

 

נשיח בחוקיך,  כה, נה[] )עבדי הם( ]עידוד לקירוב רחוקים[גם אדם שנמכר לעבד עדיין הוא עבד ה' 

 תשע"ח

 דבר אמת, תשע"ח כה, נה[] )עבדי הם(תפקידו של יהודי להיות עבד ה'  

    שפת אמת, תרנ"ח כה, נה[] )עבדי הם(דם[ ]שטרי קובדים לעבדים בני ישראל עבדי ה' ולא ע

 תורה והוראה, תשע"ד כה, נה[] )עבדי הם(שביתת עובדים בראי ההלכה 

ש שני חיובים כלפי בעל יקבלן ל: ]דעת האבני נזרהאם 'קבלן' יכול לחזור בו בחצי היום כמו 'עובד'? 

יש לו חיוב של שיעבוד , נוסףובוהוא חיוב ממוני כמו שאר חיובי ממון. , חיוב להשלים המלאכה, הבית

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח [הגוף, להשלים אותו דבר

]זכות העובד, מנהג המקום, על פיטורי חבר, סוגי עיסוקים, חובת העובד לעבוד בכל שביתת פועלים  

כוחו, דיני "התפטרות" פועל מעבודתו, האם רשאי פועל ל"שבות" ממלאכתו כדי להיטיב את תנאי שכרו, 

שכר פועלים ולהסיע על קיצתן, האם מותר לעובדים לשבות מכוח "מנהג רשאין בני העיר להתנות על 

ם", האם מותר לשבות במקום שהדבר מעוגן בחוק, מ"דינא דמלכותא דינא", האם מותר לעובדים המקו
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השובתים להכריח את חבריהם שאינם מעוניינים בכך, להצטרף לשביתה, כמו כן האם מותר לעשות 

יך לעבוד בעצלתיים, או לבוא באיחור לעבודה, עוד יש לעיין האם מותר "שביתת האטה", דהיינו להמש

ובדים לשבות במחאה על פיטורי חבריהם, שביתה במקום ציבורי ובמקום שאין בו ארגון עובדים,  לע

הוצאת "צווי ריתוק", פיטורי עובד ששבת, ניכוי שכר ימי השביתה, האם מותר למלמדים ומרביצי תורה 

חיי אדם[ יגרמו לביטול תורה, האם יש היתר לשביתת רופאים ואחיות, המסכנים בכך  לשבות, כאשר בכך

 עולמות, קפא]לא, מא[ 

הוולדות  ]ושב אל משפחתו, ודין בן הגר, חצי עבד וחצי בן חורין, נתערבוגר לא יכול להימכר כעבד עברי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חכנעני[  האם שייך למכור עצמו לעבד -של בן כהן ובן עבד כנעני של כהן 

ממון  ]מצות עשה ולא תעשה, האם רק דין איסור למעסיק או גם זכות תביעתתשלום שכר עבודה בזמן 

, באיחור מהמועד החדש האם יעבור המעסיק תשלוםה מועדלשינוי  להסכיםיכול הפועל  האםמצד העובד, 

האם  ,הנעשות ב"קבלנות" לילה", שכיר "שעות", ובעבודות"מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר איסור, 

 ש נכסים שברשותוייב למכור מטלטלין או לממח סיקהמעלמעסיק יש מעות זמינות, האם  יש הבדל אם

התייצב לקבל , כשהעובד בוש לתבוע, תובע את שכרולהעובד שכר, האם צריך  ללוות כסף כדי לשלם או

 ,הבית" שכירות פועל על ידי גזבר "ועד ,שכרו המעביד עצמו ולא על ידי שליח  ,משכורת ולא תבע בפה

לכולם, אפשרות לשלם  סיקבתשלום משכורות כשאין למע ם", דיני קדימהאד חוחברות "כשב שכר, ח

 טו[ , ]כד )ביומו תתן שכרו( , האם מלגות כולל הן כשכר[אומן "מומר" או פועל ,תשלום בשיק או שיק דחוי

 עולמות, קסט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח כגזלן[]האם משלם כמו 'נהנה', האם דינו לא שחרר עבדו בזמן  

 סקי, תשע"חהגר"א גניחובשרוצה להישאר ולא יוצא בשנה שישית?  העבד בדיוק אמור לומרמתי 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מד(האיסורים הנוהגים בעבד עברי 

, כשיש לו כד מים אחד ]מול חייך קודמיןלעבדו? שברשותו מדוע חייב אדם למסור כרית יחידה 

אשכול   דאשכול יוסף, תשע"   מלאכת מחשבת, תשע"ח   כה, לו[] )וחי אחיך עמך([ בדרך הוא קודם לחבירו

 יוסף, תשע"ג

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' טז(כבר ביציאת מצרים נצטוו במצוות שילוח עבדים   

 (19פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   ?האם יש חיוב קדימה לקנות מאדם העובד אצלו

להם לעבוד במלאכה  לתת רשאיהסתיימה המלאכה, , ומסויימת]שכר פועל לעבודה הרעת תנאי עבודה 

. ואם אין לו מלאכה לתת להם, משלם להם יותר קשהממנה, אך לא במלאכה אחרת  קלהאו  זההאחרת 

שכר , שאז חייב לשלם להם "פועלים שהבטלה קשה להם" על מחצית היום, אלא אם כן היו שכר בטלה"

תחילת העבודה נתן לו עבודה " ולא קבע עמו את סוג העבודה, ובסתםשכר עובד ", " על כל היוםמושלם

, ובתוך תקופת מסויימתשכר פועל לעבודה  .יותר קשההאם רשאי להעסיקו לאחר מכן בעבודה קלה, 

אדם או אצל  במקום אחר אך מסוג זההאם רשאי לומר לו להשלים עבודה , סיים את העבודהות השכיר

האם רשאי לומר לפועל שבזמן , לתוספת שכר בתמורה יותר קשההאם רשאי להטיל עליו עבודה , אחר

, האם רשאי אינו דורש מהמעביד שכר אלא עבור הזמן שעבדעובד , יאמר תהיליםאו  ישב ללמודהנותר 

, לא נסתיימה העבודהשכר פועל לעבודה מסויימת ו קלה יותר. עביד לכופו להמשיך בעבודה אחרתהמ

 [.אינו מסוגל לבצע עבודה זוהפועל ]ומה הדין אם נתברר שקלה יותר האם רשאי לתת לו עבודה אחרת 

האם מותר למנהל לחייב מורה באמצע שנת הלימודים ללמד בכתה אחרת שיותר קשה  מלמדים ומורים:

אב ששכר מורה פרטי לבנו, וחלה הבן, האם יכול להטיל על המורה ללמד תלמיד אחר במקום , ללמד בה

האם מותר לבעל פועל תחזוקה במוסד:  ,העברת מורה מתפקיד של "מחנכת" למורה "מקצועית" ,בנו
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נשכרה לעבודות במשק בית, האם מותר לחייבה  העסקת נשים:, תקן מכשירים מביתוהבית לתת לו ל

בהלכות  "מנהג המדינה", התפטרה לאחר לידת ילד נוסף, האם מגיעה לה פיצויים, לצאת גם מחוץ לבית

 עולמות, רפה   [א, יד] [שכירות פועלים

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מב(לאוין דעבד עברי  

 

 בבן חורין כיום  -נושא בפרשה: איסור רדיה בפרך 

 

)לא תרדה בו בפרך(  [בחוג הבית, לחינוך הילדים, בכיבוד לדבר דבר תורה]איסור רדיה בפרך בישראל 

    בארה של תורה, תשע"ז  [מו, כה]

 שאין לה עבודהשלש פעמים בתורה איסור רדיה בעבד, מה נכלל באיסור, ]איסור רדיה בפרך בישראל 

שים הסרים למרותו, לרדות ה, בעבד עברי, בבן חורין, דברי רבינו יונה על אנל צריך שאינו עבודה, קצבה

ם ציבורי, ספרי בארון למקומו ספרה, אי השבת תור דברי לומר בחברו מפצירהג כשורה, במי שאינו נו

קשה בבקשות מאשתו ובניו, לצורך חינוך בניו,  האם עבר,  -ולא עשאה  -מחברו פעולה נכללת ברדיה  ביקש

 תרדה)לא  ת[טובו מהזולת מלבקש להימנע ישראל גדולי הנהגתמנציגי ציבור לפעול לטובתו שלא כחוק, 

 כהתעולמות,  [מו, כה]בו בפרך( 

בחוקיך,  יחנש כה, מג[] בפרך()לא תרדה בו כיצד ניתן בזמן הזה לעבור על איסור לא תרדה בו בפרך? 

אספקלריא,    פרי עמלינו, תשע"ח   עולמות, תכה    קב ונקי, תשע"ה    בארה של תורה, תשע"ו    תשע"ו

אספקלריא,    מאור השבת, תשע"ח   פניני אי"ש, תשע"ח    אספקלריא, תשע"ח )עמ' פט(   תשע"ח )עמ' עח(

 תשע"ט )עמ' כח(

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' טו(  עבודת פרך בלימוד תורה

פרי עמלנו,   '?כדי שאשתו לא תכשל ב'לא תרדה בו בפרך ,עוזרתייב למנוע את מינוי חבעל האם 

 תשע"ט

)לא תרדה בו ך"? אינן למעשה, האם עובר ב"לא תרדה בו בפרהמטריד מורי הוראה בשאלות ש

 אספקלריא, תשע"ח כה, מג[] בפרך(

 

 חייך קודמים לחיי חברךנושא בפרשה: 

 

]מול חייך קודמין, כשיש לו כד מים אחד מדוע חייב אדם למסור כרית יחידה שברשותו לעבדו? 

אשכול   אשכול יוסף, תשע"ד   מלאכת מחשבת, תשע"ח   כה, לו[] )וחי אחיך עמך(בדרך הוא קודם לחבירו[  

 עומקא דפרשה, תשע"ז  יוסף, תשע"ג

]"לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך"; "ַוֲהֵשֹבתֹו לֹו", הרואה חברו טובע בנהר או חיה  מו להצלת הזולתן עצסיכו

גוררתו או לסטים באים עליו  חייב להצילו, ומאידך "ְוֵחי ָאִחיָך ִעָמְך" "חייך קודמים לחיי חברך", האם 

גר"ח מבריסק שאי להסתכן ]הנהגת היש  חיוב להיכנס  לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם ר
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והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החולירע[, מהו אחוז הסיכון שצריך להסתכן, הגדרת "סכנה" הדוחה שבת 

לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות להצלת רבים או כלל ישראל,  פנחס בהריגת זמרי, 

ת לחבלן בפירוק , מידת הסיכון המותרהשתתפות בניסויים רפואיים שיש בהם סכנה קטנה אך משמעותית

מטעני חבלה להציל נפשות, תרומת איברים: האם מותר לאדם להסתכן בכריתת איבר מגופו ]בספק 

סכנה[, כדי להציל את חברו ]מסכנה ודאית[, והאם יש חיוב לעשות כן, האם דינו של רופא שונה מכל אדם 

החולה המטופל, תרופה ש סכנה שידבק במחלת אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשי

המצויה בידו של חולה שיש רק ספק סכנה לחייו, האם חייב לוותר עליה עבור חולה שנשקפת לחייו סכנה 

ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים הנמצאים בסכנה שווה, בשדה הקרב האם חייב חובש להסתכן 

, הסתכנות כדי להביא חללי ישראל הי"ד פה כדי להציל נפגעיםלהציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התק

 עולמות, שיג  לקבורה[

]כאשר מחזיק הערות בדין שנים מהלכין במדבר ואין די מים לשניהם, לדעת ר"ע חייך קודמין 

לו טענת קיזוז מחמת חוב אחר, מסדרין לבעל  לו או בפקדון, אם ישהמים אינו הבעלים, המים גנובים אצ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חחוב[ 

 עומקא דפרשה, תשע"ז  הצלת עצמו מול הצלת זולתו

מציון    מחמדי התורה, תשע"ט ]הכרעת ההלכה[מחלוקת רבי עקיבא ובן פטורא לגבי 'חייך קודמין' 

 "טמכלל יופי, תשע

 עומקא דפרשה, תשע"זוהרוגי לוד  חייך קודמין

]ברית מילה במקום סכנה, מילת בני לוי בזמן המדבר, מילה ביום מ"א מחמת פיקוח עניני פיקוח נפש 

  ע"חעומקא דפרשה, תשנפש, פיקוח נפש של מחללי שבת[ 

עומקא דפרשה,   ]אצל המלווה אין פיקוח נפש, להציל עצמו בממון חברו[הלוואה בריבית בפיקוח נפש 

 תשע"ח

 ן הפרשה, תשע"ט )עמ' קמד( לב תירוציםעיו' ואהבת לרעך כמוך'מול  'חייך קודמין'

 

 ברוחניות

זית, או יעדיפו את ]יחלקו לכל אחד פחות מככיצד ינהגו באכילת מצה כשאין שיעור מספיק לכולם? 

 עולמות, תיג גורל, חייך קודמין[יטילו  ,, בעה"בהכהן

 (צדאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ]חייך קודמין בגשמיות או ברוחניות[? אתרוג מהודר, האם יתנו לאביו

 עומקא דפרשה, תשע"ז ברוחניות ובגשמיות חייך קודמין 

 

 נושא בפרשה: הונאת ממון

 

)ולא תונו איש את  ר עבירה[]שליח לדבשליח שמכר חפץ וביצע הונאת ממון האם בטלה השליחות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  כה, יד[] אחיו(
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 תורה והוראה, תשע"ובזמן הזה   ]קרקעות עבדים שטרות[היוצאים מן הכלל בדיני הונאת ממון 

 מחמדי התורה, תשע"טאיסור אונאה מדוע נכתב בלשון יחיד ובלשון רבים? 

 מעדני אשר, תשע"ט איסור אונאת ממון בגוי 

 תורה והוראה, תשע"ו  חע"תש   הגר"א עוזר, תשע"ג  [גזילה במקח או רמאות במקח]אונאת ממון 

  רות, מקח טעות[  ]הונאה בכשהזמין אוכל בכשרות בד"ץ מסוים והביאו לו מכשרות בד"ץ אחר 

 משפט שלום, תשע"ח

 אשכול יוסף, תשע"ד  כה, יד[] )ולא תונו איש את אחיו(איסור הונאת ממון בקטן 

קידש אשה ] ניאחר שהלוקח מכר את המקח, האם מוציאו מיד לוקח שנודע למוכר שנתאנה 

נה ו נתנו במתמום, ומכרו א, קנה מוצר שיש בו האם הוי קידושין ות, או בחפץ מקח טעות,במעות מקח טע

 בינת המשפט, תשע"ט [לאחר, מי זכאי לבטל את המכר, ומי זוכה במעות

 נועם אליעזר, תשע"ח]עד שיראה לתגר[  נאה עד מתי ניתן להחזיר את המקח במקרה של או

 נועם אליעזר, תשע"ח? מדוע אין ביטול מקח מפני האונאה

מת ]ביטול מקח מח ל את השכירות?שכר דירה עם מזוזות, והתברר שאין בה, האם יכול לבט

 עשר עטרות, תשע"ט [ יש  למיעבד מצוה בממוניהאונאה, ניחא ליה לאינ

 

 אונאת דבריםנושא בפרשה: 

 

הצועק לפני הקב"ה על אונאת דברים נענה , שם ]איסור לצער אדם, בממון, בגוף, כינויאונאת דברים 

מדרש או ישיבה הסמוכים לבתי לימוד בבית בשעת לילה מאוחרת,  בבית מיד, איסור 'גזל שינה', שמחה

בנישואין, בשכנות, עקיפת אח צעיר את המבוגר חולים או אנשים מבוגרים , , בקול רםבלילה מגורים

חברו אינו , כשמכנה שם לחברו: חומר האיסור , מאחר לבית הכנסת ומתפלל במקום שמפריע לאחרים

שיבוש בקריאת , כינוי על שם מום באדם, קריאת שם לילד שעלול להתבייש בו, שם חיבה, מתבייש בשם

  תשע"ג  תורה והוראה, תשע"ה  כה, יז[] איש את עמיתו( )ולא תונו [בדרך בדיחותאמכנה שם , שם חברו 

 קגעולמות, 

דמי הסבל והצער בבית דין, האם מותר להעליב את הזולת כתגובה ]האם ניתן לתבוע דיבורים פוגעים 

תורה  להתקפה מילולית, הקנטה, לשאול אורח שאלות קשות, להביך רב במהלך שיעור, ביחס לאשתו[

 והוראה, תשע"ח

]כשחברו לא היה מודע לכך[ האם מותר לצער חברו ולבקש סליחה על כך שדיבר עליו לשון הרע? 

   תשע"ושלמים מציון,  כה, יז[  ] )ולא תונו איש את עמיתו(  מידת הביטחון

ברי ד  ]מקור הדין, הזכרת עברו, הזכרת מעשה אבותיו, המתעלל בחברו ע"י דיבור[)א(  אונאת דברים

 הלכה, תשע"ז

ם זועמות, או בהפחדה[  ]בירור מחירים, ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פניאונאת דברים )ב( 

 דברי הלכה, תשע"ז

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47209
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_33_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/212_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_32_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_32_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_32_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_32_33_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_32_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_11_77.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 בהר בחוקותי

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 תר "בינינו" :בא

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

מתנה בחינם, שערי אונאה לא ננעלו, ]צער חברו וצער אחרים, אונאה ברמז, צער ה)ג(  אונאת דברים

 דברי הלכה , תשע"ז האומר לחברו דברים קשים[ 

  דברי הלכה, תשע"ז]ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה[  אונאת דברים 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז     נשיח בחוקיך, תשע"ז

להתעדן באהבתך, ]פסק הגר"מ פיינשטיין זצ"ל[ עד כמה חייב אדם לשלם כדי לפצות על אונאת חברו 

 תשע"ז

 תשע"ח   מעדני אשר, תשע"דכב, ג[  ])וגר לא תונה(  אונאת גר המתנהג שלא כהוגן 

 תורה והוראה, תשע"ד  ]יט, לג[ )לא תונו אותו( ]גר צדק, גר תושב, בזמה"ז[איסור אונאת הגר 

, לשאול מכיר חפץ בחנות ]אונאת דבריםם כשאינו מתכוין לקנות עריכת סקר שוק או בירור מחירי

למדוד בגד כדי להזמינו בחו"ל, לפרסם מכירת דירה כדי לדעת  כדי לדעת בכמה למוכרו, להכנס לחנולת

 תשע"ח  נוה ההיכל, תשע"ד  כה, יז[] )ולא תונו איש את עמיתו( [בכמה ימכרנה לבר מצרא

]הזמין אמבולנס לבית חברו לשווא כדי לצערו, פרסם מודעה על מכירת "מתיחה" כדי לצער את הזולת 

 שם ברית מילה[בגדים זולים הבית חברו, הזמין חומרי בניה לביתו, שלח מוהל למקום רחוק בתואנה שיש 

 לז(-פניני חשוקי חמד, תשע"ח )לג )ולא תונו איש את עמיתו( ]כה, יז[

 מלאכת מחשבת, תשע"חאונאת גר רשע  

 שיעורי הרב יו"ט]הרג את הנפש לא ישא כפיו[  ?כהן שהלבין פני חברו ברבים האם יכול לשאת כפיו

 זנגר שליט"א, תשע"ח

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד)ולא תונו איש את עמיתו( ]כה, יז[   אונאת דבריםחומרת 

]דין מוציא שם רע, איסור אונאת דברים ואיסור לשון הרע. דין "ביישו בדברים", שפטור.  הוצאת דיבה

האם ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על ביטול 

כיצד ל בין בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם. שידוך נובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבד

עונשים את המחרף ומקלל את חברו. האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם. תביעת פיצויים 

 עולמות, רס]לז, ב[   על הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת בלא כוונה[

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' סב(בין הבריות   לתת שלום -איסור אונאת דברים 

 

 נושא בפרשה: ריבית

 

 :ריבית כלכלית

 

נועם  תובע, שיעבודא דרבי נתן[ ]אם תביעה וללא תביעה, שוחד, מחילה כשאינוחובת החזרת ריבית 

 אליעזר, תשע"ט
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שר יחזיר לו עהאם  - עשר ביצים ומצא כמה מהם עם דם נולוה משכ]ריבית שאלות מעשיות בהלכות 

ל הלואה מעשיר להדפיס את הספר האם הלוואה בריבית לצורך שבת, מחבר ספר שקיב, תבצים רגילו

מותר להדפיס לו תודה בספר, לוה מחברו כסף ואינו זוכר כמה האם יכול להחזיר מספק יותר, איסור 

, האם יש איסור למלוה מדוע יש צורך בהיתר מיוחד -ריבית בהלוואה ע"י שליח, הלואה לצורך פיקוח נפש 

   תורת המעדנים, תשע"חהמותרת מן התורה[ לתת מתנה ללוה, כיצד אסור חכמים ריבית לגוי 

וב, ריבית ]ריבית בצורת קנס להביא לתשלום החוב, ריבית בה המלוה מתפרנס מהחשלושה סוגי ריבית 

 דברי שי"ח, תשע"ז בה המלוה נוטל הוצאות מניעת רווחיו[

 דבר הלכה, תשע"ד  ]הנחה האם היא כהקדמת מעות[האם יש חשש ריבית בכרטיס רב קו 

יבית דרבנן ואבק ריבית, הערמת ריבית, ריבית ע"י אחר, ריבית ]חובה לצאת ידי שמים, ראבק ריבית 

תוכחה מול  דאורייתא וריבית דרבנן, להלוות כסף ולהתנות את ההלוואה בהפסקת עישון, קיום מצוות

איסור ריבית, הלוואה לשם קניית דירה בפרויקט דיור, זקיפת מלוה באבק ריבית, לפני עיוור בריבית, 

 "ט )עמ' כט(קובץ גיליונות, תשע-מסביב לשולחן ס, חיוב החסרת ריבית קצוצה[הערמת ריבית בקנס, קנ

 דפי עיון, תשע"גתרם לצדקה חלק משק דחוי, האם יש חשש ריבית? 

  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לד( ]לנוכרי תשיך, כיצד אסרו חכמים להלוות לנוכרי[ הלוואה לנוכרי בריבית

 יב תירוצים

בינת המשפט, לוואה נוספת, האם עבר על איסור ריבית? לווה שפרע הלוואתו מספק כדי לקבל ה

 תשע"ו

]קצוצה, מדרבנן, מוקדמת ומאוחרת, במפרש, הנאה מן המלוה בדבר הרגיל, הלכות ריבית בקצרה 

 מאור השבת, תשע"ו  במתכוין לריבית, הדר בחצרו[

 כא תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא( ]ריבית דברים[איסור ריבית במשכון 

 בינת המשפט, תשע"ד   דפי עיון, תשע"ג ]שעבוד נכסים בלא שעבוד הגוף[ריבית לחברה בע"מ 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עח(חשש ריבית ברכישת כרטיס נסיעה למירון  

 )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית( בית אך הוסיפו בשטר שהכל על פי היתר עיסקאיחוזה שיש בו ר

 קהילת בני תורה, תשע"ו ]כה, לו[

 מעדני אשר, תשע"חהאם יש חיוב להלוות כסף לגוי כדי שיוכל לגבות ממנו ריבית?  

אוסף  -פניני הלכה  ]שכירות כלים, חוק ביטול עסקה[איסור ריבית  -ת מוצר חור בהחזרקנס על אי

 גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' כז(

עומקא דפרשה,   [עצמו בממון חברו]אצל המלווה אין פיקוח נפש, להציל הלוואה בריבית בפיקוח נפש 

 תשע"ח

 ירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ' קכז(ריבית בדמי מקח והיתרים לכך  

  (קסה)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  השמות של גוייםבריבית על סמך שהלואה 

  (319)עמ' (, תשע"ט 197ירחון יתד המאיר ) )הלכות ריבית( תוספת בהחזרת חפצים
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השייכים בשכירות רכב וחלקם מצויים ג"כ בצימר ומלון,  איסורי רבית -ריבית שאלות ריבית בחופשה 

שכירת צימר ריבית במוזיל למקדים תשלום, חשש ריבית בהחלפת דירות ענייני ריבית מרבני ועד ההלכה 

"עיון ההלכה", תשע"ח   -קובץ קו ההלכה   "גלאט הון" מטעם בתי הדין של הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ[

  רסו(-)רמ

]סמיכות הפרשיות המעידה על התדרדרות מוסרית המתחילה מסחר בפירות שביעית כבוד של יהודי 

תו של עבריין והסכנה בירידתו מן דרך זלזול באיסור ריבית עד עבודה אצל עובדי ע"ז, מניעת התדרדרו

 היא שיחתי, תשע"ט כבוד האדם[הארץ, איסור ריבית, 

בית מדרש  ]צרפו לשכר לימוד ששולם באיחור, עוגה[האם פיצוי על הלנת שכר נכלל באיסור ריבית? 

 ישיבת מיר, תשע"ז

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' יח(שורש ההודאה ביציאת מצרים   -איסור ריבית 

אספקלריא, תשע"ט )עמ'  בית מושב עיר חומה[ בית בהחזרת]רישמפורש בתורה להיתר גזירת חז"ל כ

 קכד(

 

 :ריבית בהתנהגות

 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח]ריבית דברים, ברכה, הכרת טובה[ אמירת "תודה" אחר הלואה 

זרע שמשון,  ]כה, לו[ )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית( ?מדוע אין איסור ריבית בקבלת שכר על המצוות

 תשע"ט   תשע"ו

]הפרשי מחירים, ריבית, תורנות הורים בהחזרת איסור ריבית  -שאלות מעשיות בהלכות הלוואה 

ואה לשכן ופחית לחברו בעיר ומחזירה לו פחית בחוף הים, הלילדים מהגן כשיש הפרש במרחק, קנה 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ( להרחבת דירה בתנאי שלא יזיק לו[ 

 פרשה, תשע"געומקא ד , נשיכת החרות, ברכה והודאה למלוה[]הקדמת שלום למלוהריבית דברים 

נוה ההיכל,   ]כה, לו[ )אל תיקח מאיתו נשך ותרבית(ריבית דברים בתפילת הלווה לרפואת המלווה 

 תשע"ו

 מעדני אשר, תשע"ט ?האם ללוה יש איסור להתחנף למלוה

]מצוות לאו ליהנות ניתנו[ ? ביתיר כך איסורכיבד את המלווה בהדלקה בבית הכנסת, האם יש ב

 נו, תשע"טפרי עמל

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 בהר, תשע"ט  יות התורהביאורי פרש
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    אשר ליהודה, תשע"ד כה, ג[] (וחישב עם קונהו)ירושת גוי  

טרות, עשר ע)או קנה מיד עמיתך( ]כה, יד[     ]האם מעות קונות[ר אחרת המוכר לחברו חפץ המנוח בעי

 תשע"ח

 (ואם לא יגאל) ]האם נחשב אונס, לשבועה, תפילה, ממונות, ובתי ערי חומה[אונס ביום אחרון של זמן 

 הגר"א עוזר, תש"ע כה, כא[]

 כלי יקר, תשע"ט  )כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו( ]כה, כה[סיבת מכירת עצמו לעבד  

)כי ימוך אחיך ומכר  ?בת אחת, האם עובר על איסור אחד או על שני איסוריםנכסיו במוכר כל ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  ( ]כה, כה[, ברש"ימאחוזתו

רש ולא מגרש שדה ולא שדה מג ]אין עושיןשינוי יעוד בקרקע חקלאית  -בניה חדשה בארץ ישראל 

)ושדה מגרש  שדה עיר, מדוע אין חוששין לכך כיום, מקומות שמעולם לא יושבו, יום טוב שני של גלויות[

קובץ גיליונות, תשע"ט -זיע"א[ ית בריסקפרקי עיון בפרשיות התורה ]מרבותינו לבעריהם לא ימכר( ]כה, לד[ 

 )עמ' לג(

]התמיכה הכלכלית למניעת הנפילה, שמונה מעלות בצדקה, פיוס בדברים, אותיות יהלום  -מילה 

היא שיחתי, אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך( ]כה, לה[  )וכי ימוךלהסביר פנים לבני ביתו[ 

 תשע"ט

במחשבה  )וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך( ]כה, לה[בעיה שלי או שלך? 

 תחילה, תשע"ט

 מלאכת מחשבת, תשע"ט ושב אל משפחתו( ]כה, מא[)? במותהאם רוצעים עבד עברי בזמן היתר ה

לעולם בהם ) ]בישולי עכו"ם, לבשל עבורו ביו"ט, לשלוח לו מנות בפורים[הלכות הנוהגות בעבד כנעני 

  מעדני אשר, תשע"ג  כה, מו[] (תעבודו

מחמדי התורה,  כה, מו[] )לעולם בהם תעבודו( ]אי עביד לא מהני[המשחרר עבדו האם עובר בעשה 

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' ק(   ע"טתש

בהם תעבודו' כדי להשלים מנין, והקשר למעלת עשרה  כיצד ביטל רבי אליעזר עשה ד'לעולם

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מח(הראשונים    

 (לא תעשו לכם אלילים)האם מותר ליהודי לפתוח חנות מזון או תחנת דלק ליד אתר עבודה זרה? 

    נשיח בחוקיך, תשע"ו כו, א[]

טעם האיסור, האם ייהרג ואל עבור, מדוע הותר בבית הגדרת אבן משכית, ]איסור השתחויה על אבן 

המקדש, השתחוית אברהם למלאכים, כריעה והשתחויה, ביום הכיפורים, כשיש הפסק לקרקע, במקום 

שלא נבנה מעולם, כשקרקע בית הכנסת מעץ, בנפילת אפים, על שיש ולבנים, על מרצפות הבית, התעמלות 

 אוצרות אוריייתא, תשע"ז  [א, כו]להשתחוות עליה( ת לא תתנו בארצכם )ואבן משכיעל אבן[ 

    שלמים מציון, תשע"ו  כו, א[] (לא תעשו לכם אלילים) ]בובה[איסור עשיית דמות אדם 

)לא תעשו לכם אלילים,  ]החיים המשותפים בסביבה גויית, פרשת סוטה, אשר קרך בדרך[הראיה מחברת 

 שע"ט )עמ' יג(קובץ גיליונות, ת-ממעיין החיים ]הגר"ח וואלקין שליט"א[ברש"י( ]כו, א[ 
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נוה ההיכל,  כו, א[] (ואבן משכית לא תתנו בארצכם)נפילת אפים על רצפת אבנים בתפילת יום כיפור 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  תשע"ה

]טעם איסור מוקצה משום הוצאה, משום הכנה, משום השתמשות, עובדין דחול, דיני מוקצה בשבת 

טלטול מוקצה ביום טוב לצורך אוכל נפש, אין מפקחין הגל בראש הנה עבור שופר, כלי שמלאכתו להיתר, 

אכתו להיתר, ניקוי לכלוך ע"י כלי שמלאכתו לאיסור, היתר לצורך גופו כשיכול להשתמש בכלי שמל

ת לרצפה, לצורך מקומו, לצורך נטילת טלית של שבת כשיש אחרת, טלטול כדי שהבית מטלית המיועד

  שלמים מציון, תשע"ח)את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[ יהיה מסודר, טלטול מחמה לצל[ 

 דרכי החיזוק, תשע"ט )את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[לחזק את שמירת השבת 

אספקלריא, תשע"ט )עמ'   )את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[דוחה שבת  אינו בנין בית המקדש

 לח(

]מצוה שבין אדם לחברו מול מצוה שבין אדם למקום, מוקצה במקום מצא אבדה במקום שאין עירוב 

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קמא(  )את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו( ]כו, ב[ שופר[ מצוה, מצא

   נוה ההיכל, תשע"ב כו, ב[] (ומקדשי תיראו) ]מורא מקדש[מורא בית הכנסת 

]אסור לאדם ש'יאכל' קודם שיתן מאכל לבהמתו, או ש'יטעם',  שיעור דם האכלת בעלי חיים קודם הא

האכיל האכילה האסורה, טעם האיסור לאכול קודם שיאכיל בהמתו, מהתורה או מדרבנן, אם שכח ל

בהמתו, להפסיק בין המוציא לטעימת פת הלחם, הבדל בין אכילה ושתיה, כמות האוכל שצריך לתת 

מים ביום צריך להקדים האכלת הבהמה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו לבהמה להתיר אכילה, כמה פע

יו שיעור הטורח שמחויב בו, מינה אדם להאכיל בהמתו האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילד

הקטנים, נתן לחברו אוכל במתנה האם צריך להאכיל קודם את בהמותיו, האם דין האכלה שווה לגבי כל 

קים אצל נח, משמעות הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל בעלי החיים, משמעות הפסו

האכיל אליעזר ורבקה, בשבת ויום טוב ]שיש מצוה בסעודה[ האם מחוייב להקדים מאכל בהמתו, המנהג ל

הגר"א גניחובסקי,    [ז-ו, ה]כ )והיתה שבת הארץ לכם לאכלה, ולבהמתך...לאכול( עופות ב'שבת שירה'[

  עולמות, רכז   אשכול יוסף, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ג   מאור השבת, תשע"ג   תשע"ד

 

 פסח שני :מענייני דיומא

 

 פסח שני ,הגדה בפסח שני ,בפסח שני ביקור ,חמץ עם פסח שני ,זמן הקרבת פסח שני]עניני פסח שני  

    עומקא דפרשא, תשע"ו  [טענת למה נגרע ,נשים בפסח שני ,הלל על פסח שני ,תחנון בפסח שני ,כיו"ט

 מעדני אשר, תשע"ב   בערב פסח שני[]דרך רחוקה בפסח שני, איסור אכילת מצה הערות בדיני פסח שני  

 עשר עטרות, תשע"ט ?פסח קטן או פסח שני

 )עמ' כז( אספקלריא, תשע"ח  י[תחנון וסליחות בה"ב בפסח שנ]סיפור יציאת מצרים בפסח שני 

 פניני מנחת חינוך, תשע"וורה" לפסח שני מצה "שמ

האם מחוייב , פטור או הפקעת החיוב, עיקרו מחמת אונס או גזירת הכתוב -]דרך רחוקה מצוות פסח שני 

 המצוות בפרשה, תשע"ו   [לקרב את עצמו
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 דברי שי"ח, תשע"ח   פניני מנחת חינוך, תשע"ואכילת קרבן פסח שני עם חמץ   

 דברי שיח, תשע"ד   דברי שיח, תשע"השו"ת בעניני פסח שני   

 שבילי פנחס, תשע"ושתוקקות מישאל ואלצפן הולידה את 'פסח שני'  ה

חידשה הלכה, השונה מבקשת  –]זעקה אמיתית מקירות הלב כוחה של זעקת "למה ניגרע"  -פסח שני 

 (יבבאר הפרשה, תשע"ח )עמ'  בנות צלפחד[

]לפני משה, לפני אהרן, באיזה פורום, ההבדל בין שאלת האנשים הטמאים, לשאלת בנות צלפחד 

 האיחוד בחידוד, תשע"ה  בשאלה ובמעמד השואל[

  מעדני אשר, תשע"זצמות יוסף, ולא נושאי עצמות שאר השבטים?  מדוע נטמאו רק נושאי ע

 הגר"א עוזר, תש"עטומאה בציבור בקרבן פסח  

]קטן שהגדיל בספירת ?  שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני

האם קטן, האם נחשבת כמעשה מצוה, וכן יש לדון , ספירת העומר, האם יכול להמשיך ולספור בברכה

אכל מצה בשעת שטותו שצריך לחזור , וגדרן של מצוות שעושה קטן בקטנות, נחשבת כמעשה ספירה

קטן שאכל , שחטו עליו קרבן פסח והגדיל, האם צריכים לשחוט עליו קרבן בפסח שני, ולאכול כשנשתפה

, רכת המזוןלפני השקיעה ובירך ברכת המזון, וכשהגדיל נתעכל המזון במעיו, האם צריך לחזור ולברך ב

, תמימות בספירת התורה בליל היותו בן י"ג, ברכת ושה'מקבל שכר כ'מצווה ועהאם בקטנותו קיים מצוות 

 עולמות, ג   ד"גניחובסקי, תשע א"הגר   ד"השבת, תשע מאור  הקטן[ 

 מעדני אשר, תשע"ב  ]דרך רחוקה בפסח שני, איסור אכילת מצה בערב פסח שני[הערות בדיני פסח שני  

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' יא( ]דברי המשך חכמה[ציבור הוא שבעה ימים פסח שני של 

במידה ויתאפשר לחדש את עבודת קרבנות בין פסח ] הקרבת קרבן פסח שני כשלא קרב פסח ראשון

יב פסח שני במצב ה לעשות פסח שני. במידה ואין אפשרות להקרראשון לפסח שני: האם מותר והאם חוב

כזה משום שאין ציבור נדחים, יש לדון האם יחידים מתוך הציבור יכולים לעשות פסח שני משום שהם 

האם מה   .אינם ציבור או שדין אחד לכל הציבור ואף היחידים שבציבור אינם יכולים לעשות פסח שני

אופן שבו נוצרה מציאות של רוב סח שני הוא דין כללי ועקרוני, הנוהג בכל שנאמר שאין ציבור נדחה לפ

ציבור שלא יצאו ידי חובה בפסח ראשון, או שזהו דין מסוים בטומאת מת, שנאמר כחלק מהכלל שטומאה 

ואז במקרה של רוב ציבור שנדחו לפסח  ,דחויה בציבור וכחלק מההיתר לעשות פסח ראשון בטומאת מת

 ירחון האוצר )טו(, תשע"ח )עמ' סג( [שני טומאת מת אלא מסיבה אחרת ניתן לעשות פסח שני שלא מחמת

כיצד מחשבים בפועל את מניין ]הטמאים והטהורים להקרבת פסח בטומאת רוב ציבור  אופן חישוב

ישראל, או שמונים דווקא את הקרובים והזבים: האם מונים אותם מתוך כל  טמאי המתים, הטהורים

אופן חישוב הטמאים והטהורים , ציבור, כל כת וכת בפני עצמה, שאינם בדרך רחוקה, או הגדרה אחרת

צירוף אנוסים , רוב זבים במקרה של טומאת מת בכהנים או בכלי שרת, בפסח חזקיהו ובפסח שבימי עזרא

ירחון האוצר )כח(,   [צירוף ערל ומשומד למניין, טלים מפסח למניין הטמאים והטהוריםומזידים המתב

 תשע"ט )עמ' לג(

 ג(נירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ'   ]פסח שני[מדוע יש דין 'תשלומין' רק להקרבת פסח? 

ירחון    יה של העלייה למירון בימי האריז"ל והבית יוסףלאופי -פסח שני כמקור העליה למירון 

 האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' נו(
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  רשב"י -לכבוד ל"ג בעומר  :מענייני דיומא

 

 טומאת כוהנים בקברי צדיקים: 

 

האם אין בכך סתירה לייחוד השם , ]תפילה לצדיק, לנפטר, למלאכיםהשתטחות על קברי צדיקים 

"דורש אל המתים", הנחת "פתקאות" ]קוויטלאך[ על קבר  יתברך שרק לו לבדו ראוי להתפלל, איסור

בקשה המופנית , תפילה המכוונת ישירות אל הצדיק בבקשה שיסייע בכוחו: שלושה מצבים, הצדיק

תפילה ובקשה להקב"ה שיעזרהו למלאות , ישירות אל הצדיק שיפעל להמליץ טוב עליו לפני הקב"ה

זמני , אים חייםוקרבמותם צדיקים , הצדיקקבורת ם סגולת קדושת מקו, לות לבו בזכות הצדיקמשא

ההשתטחות על קברי צדיקים המוזכרים בשו"ע: ערב ראש השנה וערב יום כיפור, תענית ציבור ותשעה 

הלכות  , פעמיים ביום אחדצדיק קבר , לועג לרש, ביקור תפילה ולימוד ליד קבר הצדיק, קברי נכרים, באב

הדלקת נרות  ,נתינת צדקהן, אב, הנחת הקברעל להניח יד , קפת הקברומנהגים בסמוך לקברי צדיקים: ה

    נוה ההיכל, תשע"ב    עומקא דפרשה, תשע"ה  [להשתטח על קברי צדיקים לחו"ליציאה , ליד הקבר

 עולמות, שכב

 נוה ההיכל, תשע"ביציאה לחו"ל כדי לבקר קברי צדיקים  

 עמיקתא, תשע"ב שמעתא ]קבר יוסף בשכם[כדי ללכת לקברי צדיקים להסתכן 

שאליהו הנביא , פטירתו של רבי, טומאת כוהנים ב]צדיקים אינם מטמאיםכהנים על קברי צדיקים 

, האבני נזר אימתי נאמר שצדיקים אינם מטמאיםדעת  ]שהוא כהן[ נטמא בהבאת רבי עקיבא לקבורה,

   י[רשב" ןהנים להתפלל במערת המכפלה, בקבר רחל, ועל ציווכדעות הפוסקים לעודד המנהג או לבטלו, 

 עולמות, יא     מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   תורה והוראה, תשע"ה

-פניני הלכה ליים[כבלים חשמ]חיבור  בניןהלויות לכהן העומד מחוץ ל ם במירון ובביתוהניטומאת כ

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כח(

]אוהל זרוק, ביקור משה מונטיפיורי בהר הבית בשידה ותיבה, ספק מעבר על טיסת כהנים מעל קברים 

, טיסה מעל הר הבית, הדגמת מסלולי טיסה ן, חציצת ניילון, חליפת צלילה, בגד אסטרונאוטבית עלמי

 עומק הפשט, תשע"זמעל ובסמוך לבית עלמין חולון[ 

, ל"ג כנסת טומאה למקומות המסופקיםה ,כניסת כהנים למקומות המסופקים]הלכות כוהנים במירון 

ון, רצף אנושי עד ציון רשב"י, הנהגות הגר"ש כהן זצ"ל תלמיד החזו"א, האם יש חזקת טהרה בעומר במיר

במירון, מפת  -במירון בעקבות החפירות האחרונות והשינוים בבניה, טומאת כהנים מעל מערות קבורה 

 אמור ואמרת, תשע"חתשע"ח[  -אזור מירון 

 -]האם מותר לבקש מהצדיק הקבור שיבקש רחמים? האם מותר להתפלל ליד קבר צדיק קברי צדיקים 

דבריהם הם זכרונם, האם יש  -איסור תפילה תוך ד' אמות של נפטר, האם מניחים מצבה על קבר צדיק 

לכוהנים להשתטח על קברי צדיקים, האם מותר לכהן זה לכהן לנסוע לחו"ל, האם מותר איסור בזמן ה

שלוחו של אדם כמותו, האם מותר לשבת על  -לשלוח 'קוויטל' עם ישראל שיניחו על קבר צדיק בחו"ל 

מת אסור בהנאה, לצאת מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל, לישון  -קבר, האם מותר לדרוך על קבר 

 מעדני אשר, תשע"ח ]יג, מה[ )וטמא טמא יקרא( רות[בבית קב

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47209
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_39_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_48_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/322_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_11_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_15_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_39_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_32_33_73.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/11.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_112_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/202_62_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_78.0.0.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

 פר' שיעורים על

 בהר בחוקותי

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 תר "בינינו" :בא

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

  )עמ' ז( זדברי שי"ח, תשע"  למערת המכפלה?]שהיה כהן[ כיצד נכנס ירמיהו 

  עמיקתא, תשע"ב שמעתא  מעוברת לקברי צדיקיםהליכת אשת כהן 

 

 ל"ג בעומר ומנהגיו:

 

]נזק ממוני או נזק הדליק מדורת הציבור ללא רשות, ונגרם הפסד הכנסות מאי מכירת ההדלקה 

גרמא, עשרה זהובים על חטיפת מצוה, הדלקה ע"י הוספת שמן במקדש ובל"ג בעומר, הבעלות  סנטימנטלי,

 וישמע משה, תשע"ח על המדורה של בית הכנסת או אספוה ילדים מן ההפקר[

 דברי אמת, תשע"ח זוק התורה ולומדיה[]קיום המצוות, חימעלת יום ל"ג בעומר 

 במשנת הפרשה, תשע"דמעלת ל"ג בעומר במשנת החסידות   

 שבת טיש, תשע"זים על ל"ג בעומר   סיפורים, אגדות ופנינ

 ע"דכאיל תערוג, תש "לעניני ל"ג בעומר והילולא דרשב"י מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ

 תשע"ז    דברי שי"ח, תשע"דשו"ת בעניני ל"ג בעומר מהגר"ח קנייבסקי שליט"א  

הדלקת טעמי  ,עליה לציון רשב"י במירון, טעמי השמחה בל"ג בעומר]הלכות ומנהגים  -ל"ג בעומר 

 עין יצחק, תשע"ח[ נישואין ותספורת, מדורות

 לקראת שבת ]מבית דרשו[, תשע"ט )עמ' כג(  ריקודים ומחולות של רשות בל"ג בעומר

 יסודות החינוך, תשע"ג  דברי רבותינו בענין ל"ג בעומר

  מחמדי התורה, תשע"ג    במשנת הפרשה, תשע"ה   תורה והוראה, תשע"דהלכותיו  ל"ג בעומר, ענינו ו

 תשע"ב

 משכיל לדוד, תשע"ח  ג בעומר ושמירת השבת"הילולת ל

במשנת הפרשה,  [, להבת האשטוב ב נרות כנגד לב"]טוטעם חדש להדלקת המדורות בל"ג בעומר 

 תשע"ה

]פסקו תלמידי ר"ע מלמות, יום שנסמכו בו תלמידיו, יום ירידת רש השמחה של ל"ג בעומר )ח"א( שו

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח המן, הילולא דרשב"י, השראת השכינה באדם, העמדת תורה שבעל פה[

חלים נפשו ג ]מדורות, מיתת ר"ע ורשב"י, ללמוד על מנת לקיים[השמחה של ל"ג בעומר )ח"ב( שורש 

 תלהט, תשע"ח

נר    [חסרונוב הרגשה]עיקר קביעת תורת הרב בלב תלמידיו אחר סילוקו, וההילולא ביום פטירת צדיק  

         (בתשע"ח )ח"      תשע"ח )ח"א(   יששכר, תשע"ג

 "גיסודות החינוך, תשעהאם אכן נפטר רשב"י בל"ג בעומר? 

 אשכול יוסף, תשע"ומדוע עולים לקבר שמעון הצדיק בירושלים בל"ג בעומר? 

 מהרצ"א, תשע"גמעיינות  העליה למירון בל"ג בעומר, שמחה שלא כטבע 
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 מעדני אשר, תשע"ט ?האם מותר לעשות חלאקה לקטן בבית הכנסת

שבילי    מנהג חלאקה, הטעם שמחנכים לכך מגיל שלוש[ ]כסימן לצורת יהודי,המצוה להשאיר פיאות  

 פנחס, תשע"ד

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קנא(מה הקשר של 'חלאקה' לל"ג בעומר במירון?  

 תשע"ג   מעיינות מהרצ"א, תשע"המנהגי ל"ג בעומר של הבני יששכר 

השתמש בטעות למאכל בשמן שהודלק בפתח המערה דרשב"י, ונבהל ושפך את השמן חזרה 

 דפי עיון, תשע"ז הלכתי מעניין שלא היה ולא נברא, הבא לחדד הרבה הלכות[ ]נידוןבשבת  

האיחוד  [במוצ״שאו גם , לכבוד השבת ב שבתער]ב מתי מותר להסתפר? כשחל ל״ג בעומר ביום א׳

 בחידוד, תשע"ז

 

 רשב"י ומירון:

 

שלש מדות בבכורים, הבכורים, ותוספת הבכורים, ]'מידותיו' של רשב"י, מל"ג בעומר עד ביכורים 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קל( [בכוריםועטור ה

]החליט במחשבתו ולא הוציא אמר בפיו כי בדעתו להיות במירון בל"ג בעומר, האם חייב מדין נדר? 

רון היא 'מצוה' או 'הנהגה ם עליה למימפיו, נהג לנסוע למירון כבר כמה שנים האם הוי 'הנהגה טובה', הא

 עומק הפשט, תשע"חטובה', דעות שונות בנידון זה, התרת נדרים[ 

 תשע"ז  אשכול יוסף, תשע"ה  ]מקום גלוי[כיצד ברח רשב"י לבית המדרש? 

 להתעדן באהבתך, תשע"הרשב"י ואחיה השילוני  

 תשע"ח   אז נדברו, תשע"דשריך שראיתיני בכך' לל"ג בעומר קונטרס 'א

 שבילי פנחס, תשע"ב " ]או להיפך[ב"י הוא "חסד" ורבי אליעזר "גבורההאם רש

 נר לשולחן השבת, תשע"ט  לא כל רשב"י הוא רבי שמעון בר יוחאי

 תשע"ט   פנינים, תשע"דפנינים לכבוד ל"ג בעומר 

 מחמדי התורה, תשע"זהשמחה בל"ג בעומר וטעמיה 

]כעין ט"ו באב ומוצאי יום הכיפורים, ורצית בנו, התחלה חדשה הסרת חרון אף  -השמחה בל"ג בעומר 

  יונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ה(אוסף גיל -נחל אליהו   שבעל פה ע"י חמשת תלמידי רבי עקיבא[של תורה 

 במשנת הפרשה, תשע"ההדלקת טו"ב נרות בל"ג בעומר 

ויחן פני העיר, שתיקן מטבע, שווקים  -]תקנת יעקב אבינו נגד שווקי החול  -הדלקת אורו של רשב"י 

  אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' טז( -מאמרי עינינו גל עם הפנימי בתקנות אלו[ ומרחצאות, הט

 אשכול יוסף, תשע"דמדוע לקח רשב"י עמו למערה את בנו, וגרם בכך צער לאימו?  

 אשכול יוסף, תשע"דיעה לרשב"י למירון בל"ג בעומר   ביטול תורה לנס
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בהלכות הדיבור, חזרו ויסדום על פי שסומכים על בת קול, הלכות ומנהגים האם ]לא בשמים היא  

דברי  ,מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות בהלכה תיק"והגים על פי הקבלה, גילויים שנמסרו בקבלה שנו

,  לא בשמים היא וכשמתגלה בנשמתו לצדיקיםואז דינו דין,  כשמתגלה בגופו בגילוי אליהו החת"ס 

ים מגילויים הנמסרים בעת לימודם שונששרתה גילויים שנמסרו לרשב"י ולהאריז"ל ברוח הקודש 

סק הלכה על פי שפו"ת מן השמים לרבינו יעקב ממרויש על שאלת חלום להלכה, שסתמכות ה, בנבואה

 עולמות, ד  חלומותיו, והאם אנו מחוייבים לפסוק הלכה כפי שהשיבוהו בחלומותיו[

"תור ת ם למירון ולמה, בתקופמי היו העולי] יה של העלייה למירון בימי האריז"ל והבית יוסףלאופי

, פסח שני במירון, המנהג הקדום היה הזהב שבצפת", זמנם של האר"י, הבית יוסף ושאר חכמי התורה

ב"י ' בקברי הקדושים בגליל בתקופת 'בין פסח לעצרת'. המטרה לא הייתה כלל קבר רשל'זייארהלעלות 

יתכן שהאר"י, או רבי חיים ויטאל, הם שהסבו את תשומת . שני-אלא פסח, בעומר-ובוודאי לא יום ל"ג

בעומר. או על כל פנים בכתביו נתן רבי -לבם של העולים, ש"שורש" במנהג זה יש רק בקבר רשב"י ובל"ג

ונות התנגדו הרבנים יבות שת, מסיים ויטאל טעם רק לעליה ביום ל"ג בעומר ולא לכל העלייה המסורתיח

והילולות בקברי , [הן בקבר שמואל הנביא והן לימים בקבר רשב"י]לאופי החגיגות העממי סביב הקברים 

חוגגים, ואף האר"י הגן במדה מסויימת על ה, המקור בספר חמדת ימים והייחס לספר, שוניםצדיקים 

בעומר -העולים דווקא בל"ג אירע שהשתתף עמם במנהגיהם. רבי חיים ויטאל כתב להצדיק את מנהג

בעומר לא יותר משתי פעמים בחייו. האר"י לא לימד את -האר"י עלה לקבר רשב"י בל"גי, ובקבר רשב"

הם לא עלו המקובלים בעומר, וגם לא רבי חיים ויטאל, בשנים שלאחרי-תלמידיו לעלות לקבר רשב"י בל"ג

ורה מצפת בתקופת האר"י שחגגו בקבר רשב"י מידע על גדולי תאין בעומר לקבר רשב"י, -דווקא ביום ל"ג

מהר"ש , בעל החרדים, המבי"ט, מהר"ם אלשיך, הרמ"ק, הבית יוסף, מהר"י בירב, הרדב"ז]בעומר, -בל"ג

מקור עלום' כי 'החמדת ימים הביא  המשנת חסידים עודד לעלות לשמוח בקבר רשב"י, ובמקביל. אלקבץ

יו קטעי זוהר, הודפסו סדרי לימוד מיוחדים, שהתפשטו עד רשב"י נפטר ביום זה ויש ללמוד בלילה שלפנ

במהלך השנים התייסד נוהג עלייה לציון רשב"י, אותו אימצו, במיוחד, קהילות  .מהרה בקרב הציבור

ירחון האוצר )כח(,   [ והדלקת משואות, עד לימינו אנוהחסידים ואנשי ירושלים, בחגיגות שירים ריקודים 

 תשע"ט )עמ' נו(

ברכת כהנים בקבר הרשב"י, , דורש אל המתים, שנה 150רשב"י לפני  תתיאור הילול]הילולא דרשב"י 

טעם ההילולא , לעג לרש, כת אשר יצר אתכם בדין בקבר רשב"יבר ,קדמונים ראוי ללכת לאלו קברי

 משנתה של תורה, תשע"ח ו[והפקפוקים ב

 במהדורת כתב היד[ ]מקורו אינו מספר חמדת ימים אלא מספר פרי עץ חייםקץ להכחשת ל"ג בעומר!  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קסח(

וזיהויים, פקיעין התלמודית היא פקיעין הידועה כיום.  ]פקיעין לוד וכפר לודיםהיכן התחבא רשב"י? 

דברי חז"ל ומהרח"ו, כי רשב"י התחבא באיזור פקיעין בגליל ולא ביהודה. מיקומה של העיר לוד הגלילית 

, שהיה ברצועה היוצאת מכזיב, ולפיכך היה דינו כחו"ל. בצפון, ליד פקיעין. כפר לודים אשר נשכח זכרו

אספקלריא, תשע"ט )עמ' [ .יום[ ורמלה שבמרכז נחשבים אר"י גמורה לכל סביבותיהםכל אזור העיר לוד ]כ

 קלח(

 א, תשע"ט )עמ' קמו(אספקלרימירון   -ל"ג בעומר 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קעה(תיקון העולם השמם בל"ג בעומר  
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 עיונים בתורת רשב"י:

 

 באר הפרשה, תשע"ח)עמ' לד( רשה' עניני רשב"י ול"ג בעומר קונטרס 'באר הפ

מחמדי   ['חטא כדי שיזכה חברך']לא אמרינן לא היה ראוי דוד לאותו מעשה, אלא ללמד דרך תשובה  

 ורה, תשע"זהת

 מעדני אשר, תשע"ה   מחמדי התורה, תשע"זפטור תורתו אומנותו מקריאת שמע ותפילה 

מחמדי התורה,    אשכול יוסף, תשע"ה   היאך אכלו רשב"י ובנו מעץ החרובים ולא חששו לערלה

פניני אי"ש,    מחמדי התורה, תשע"ז    תשע"ה   מעדני אשר, תשע"ב    במשנת הפרשה, תשע"ה   "דתשע

 "חתשע

תחנם, אכילת עץ החרובים קודם שנות ערלה,  הדלקת  לא -]היחס לרומאים עניני הלכה אודות רשב"י 

 פניני אי"ש, תשע"ח שתי נרות לכבוד שבת[

 ילי פנחס, תשע"דשב   זרע ברך, תשע"היכול אני לפטור את כל העולם מן הדין   -דברי רשב"י 

 אשכול יוסף, תשע"ז  ]איסור השוואת גומות, איסור מוקצה[איך כיסה עצמו רשב"י ובנו בעפר בשבת? 

שבילי    דפי עיון, תשע"ג   הרב אביגדור מילר, תשע"גמחלוקת רשב"י וחבריו לגבי היחס לרומאים  

 פנחס, תשע"ז

  מעדני אשר, תשע"ז לשיטת רשב"י האוכל ביום כיפור כל שהוא ענוש כרת? 

 מעדני אשר, תשע"ז לשיטת רשב"י כהן העובר עבירה, חמור מישראל? 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ז(א דרשב"י ת הגר"ח קנייבסקי בסוגישו" –תורתו מגן לנו 

 מעדני אשר, תשע"השב"י את הרומאים בפני גר? איך גינה ר

 מחמדי התורה, תשע"זמעלת קביעות התורה לרשב"י  

  מחמדי התורה, תשע"זשיטתם בכמה מקומות  מחלוקת רשב"י ור"י ל

 זרע שמשון, תשע"זביאורים בדברי רשב"י  

ע הסתכן רשב"י מול רומי, בהלכה ]מדומאמר ל"ג של רשב"י  -בן יעקב אבינו העמיד בינו לבין ל

 שבילי פנחס, תשע"ז עשו שונא ליעקב[

 מחמדי התורה, תשע"זפרפראות בהלכה ובאגדה באמרות התנא רשב"י  

 מחמדי התורה, תשע"ז  מדוע הסתפק רשב"י אם תפילת ערבית היא רשות או חובה?

 )עמ' לט( אספקלריא, תשע"ח אלאורו של התנא רבי עקיב - "מעליחזיתיה דהוה צניע ו"
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 בל תשחית:

 

 חיים בדרכים, תשע"דונשמרתם, כללי בטיחות  

  וישמע משה, תשע"ז? לחזור בו ג בעומר האם יכול"הכין בגדים לשרוף במדורה בל

  , תשע"זוישמע משה?  בעומר "גהאם מותר ליטול מן הקטן רהיט טוב שהוא רוצה לשרוף במדורת ל

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מט(להדליק מדורת ל"ג בעומר מקרשים גזולים  לא 

 תורה והוראה, תשע"ה מדורות ל"ג בעומר ו'בל תשחית', השמירה על איכות הסביבה 

פניני חשוקי חמד, תשע"ח האם מותר להשליך פרוכת של בית הכנסת שבלתה למדורת ל"ג בעומר? 

 )עמ' מא(

 נוה ההיכל, תשע"ד  תשחית[ ]בלמנהג שריפת בגדים במדורות ל"ג בעומר 

]למכור את הקרשים, לשרפם במדורת ל"ג  שריפת קרשי ארון קודש ישן, שכבר בנו חדש במקומו

 פניני אי"ש, תשע"חבעומר, ולגנוז את האפר[ 

ה, בחפץ הפקר, בזבוז ממון פרוטמשווה פחות ן, במהתורה או מדרבנ]השחתת חפצים,  איסור השחתה

, מדורת לצורך מצוה השחתה, בגדים שאינו צריך להםלריק, כלים חד פעמיים, שאריות מזון באולמות, 

בירת כוס תחת ק, שמשחבשיקרע  ןנייר לילד קטו הפסח, ל"ג בעומר, שפיכת יי"ש מחשש חמץ שעבר עלי

, השחתת ם שנעשו מפיתוחי עץ זיתשימוש בחפצי, שלימה או סדוקה, החופה או צלחת בשמחת תנאים

 תורה והוראה, תשע"ג    עולמות, סט  הגוף במזון לא בריא או מרובה[

 

 ים:יאקטואלנושאים 

 

 (ה)עמ'  ט(, תשע"כחירחון האוצר )קריאת שני שמות בזמן הגמרא   

מה מוגדר כריח ומה ]אדים היוצאים מן האוכל  והדין בתנורים ומקום פתוח 'יעהז'ו 'ריחא'בגדרי 

, תאים נפרדים לבשרי ולחלבי, פתח אורור בתנורים חשמליים של זמננובתקופת חז"ל וכזיעה, בתנורים 

, בהלכות בשר בחלב, בהקרבת קרבן פסח, במאכלות אסורים משותף, קולט אדים או ארון מעל הכיריים

 (קלז)עמ'  ט(, תשע"כחירחון האוצר )   [זרהובעבודה 

]'נביעת מים' האם היא 'מעין', פיצוץ צינור מים של חברת מקורות שזוהה בטעות   המעיין בישוב עזניה

 (קסה)עמ'  ט(, תשע"כחירחון האוצר )   כנביעה, טבילה באשבורן, זוחלין, בקיץ ובחורף[

]אשה שבעלה היה רשום לטיסה  מנהגי אבלות של אשת המת כשעדיין לא התבררה לגמרי מיתתו

 (קפו)עמ'  ט(, תשע"כחירחון האוצר )  על מטוס שהתרסק ועדיין לא הוברר סופית אם נספה[

 (קצזמ' )ע ט(, תשע"כחירחון האוצר )   עדות בדיני ממונות ובדיני נפשות ובדבר שבערוה

שלוש ברכות ראשונות מקבילות לשלושת הנביאים ] עשרה כנגד סדרן של נביאים ברכות שמונה

ירמיה יחזקאל וישעיה, שתים עשר ברכות אמצעיות מקבילות לספר תרי עשר, ושלוש אחרונות מקבילות 
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מובהקות. הרי המובהקות חלק מן ההקבלות מובהקות וחלקן אינן . איוב משלי ותהילים -לספרי אמ"ת 

למשמעות ההקבלה נראה לומר שהנבואה והתפילה הינן שני . ולגלות על שאינן מובהקות יכולות ללמד

בחזיונות הנביאים התגלה הנבואה מתגלה הקב"ה אל הנביא, ובתפילה . צדדים של מטבע אחת: במראה

לותינו משתדלים אנו להדבק מתקרב האדם אל קונו הקב"ה באופנים שונים ובמראות מגוונים, ובתפי

ל -בחסדו של מגן אברהם, בגבורתו של מחיה המתים, ברוממותו של הא -בכל מיני קירבה  באלוקינו

  (ריח)עמ'  ט(, תשע"כחירחון האוצר )   [הקדוש, וכן בכל ברכה וברכה

ירחון    [בטים ומדועקופחו כמה ש האםילקוט שמעוני,  ]שיטת רש"י ושיטת שבטו של כל שופט זיהוי

  (רכו)עמ'  ט(, תשע"כחהאוצר )

]משפטים, מזיק  בסברת אשו משום חציו בשיטת הרמב"ם מחלוקת רבי חיים מבריסק והחזו"א

 (רנה)עמ'  ט(, תשע"כחירחון האוצר )   [, הניח כלי בראש הגגבאש, זורה והרוח מסייעתו

קובץ גיליונות, -דעת ]הגר"י אייכנשטיין שליט"א[ עומק ]בין פסח לשבועות[קבלת התורה מיד נותן התורה 

 תשע"ט )עמ' טו(

]הגר"ח מישקובסקי  ארחות חיים ]מעלת לימוד התורה בימי הספירה[פתיחת ההיכל של תורה שבעל פה 

 ' כג(קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ-שליט"א[

]העמדת שני כיתות עדים לצד כל דלת, קנין חופה בזמן חד יחוד של חתן וכלה שיש לו שני פתחים 

בעל הזה, יחוד אחר החופה, האם צריך עדים לחופה, שיעור זמן לחדר יחוד, כשהמפתח השני נמצא בידי 

  שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח  האולם, האם העדים רשאים לשבת מחוץ לחדר היחוד[

, האם מקודשת ודאי, או בפני עדים גרוש שבא על גרושתו, או רק התייחד עמה] עם גרושתו אדםיחוד 

 אם נאמנים הבעל והאשה, הבאשה שאינה גרושתוחזקה  חזקת אין אדם עושה בעילתו ביאת זנות.ספק, 

ראו עדים את , התייחד עמה, או שבא עליה שלא בעדים, האם מקודשת, לומר שלא בעל לשם קידושין

 בינת המשפט, תשע"ח ים[הביאה או את היחוד, ולא ידע הבעל שיש עד

אוסף גיליונות, תשע"ח -פניני הלכה? לחנותהפסח האם רשאי להחזיר  בטעות חמץ שעבר עליו קנה

 (ו)עמ' כ

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כא(האם צריך לכבות את החשמל בהבדלה?  

קריאת התורה ]הפרשי  קריאת שמו"ת ושמיעת קריאת התורה לבני ארץ ישראל היוצאים לחו"ל

 פרי ביכורים, תשע"ט בין א"י וחו"ל[

 נ"רהג]התבוננות במועדי השנה הקשר של עם ישראל עם הקב"ה לקנין  – מותישבע שבתות תמ

  (טו' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-[ רוטמן שליט"א

ספק לברך כנס לכתחילה לי]לה ?יום אחד האם תמשיך לספור בברכהאשה המסופקת אם ספרה 

מראשי -פניני הלכה  וות עשה שהזמן גרמא[, ברכה מדין ספק דאורייתא לחומרא במצעל ספק ספיקא

  (לג' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-ורבני החבורות בישיבת מיר

 טרות, תשע"חעשר ע בני ישראל או למטמונים[מנין הזכרת ימי הספירה במכתבים ]ל

וד האיח'שומר' בספירת העומר כדי לאכול סעודת מצוה קודם הספירה?  האם מועיל למנות

 חבחידוד, תשע"
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]חושש שלא יסיים לפני השקיעה, האם נזכר באמצע תפילת מנחה שלא ספר אמש ספירת העומר? 

 ישמע משה, תשע"חונו[ יברך בשמע קול

מתי מותר , למותמתי פסקו תלמידי רבי עקיבא , טעם מנהגי האבילות]  תספורת בימי ספירת העומר

 , שיער האם מותר לסרק, תיקון תספורת שאינה ראויה, בענין זה האם יש לחוש לדברי הקבלה, להסתפר

 עין יצחק, תשע"ט [תספורת לקטן, ברית-בעלי

-[מרדכי דוד נויגרשל שליט"א]הרב  יסודות אמונה בין בתרי הפרשה כמונה מעות[] והחשיבות ההספיר

  (לט' ות, תשע"ט )עמוסף גיליונא

 זהירות בימי הקיץ מחילול שבת עקב השקיעה הנראית המוקדמת מהשמן המופיע בלוחות

  (נא' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-תוספת שבת  מסתירים[]הרים 

הגו ]שלא נ בעיקר בהערכה הפנימית הנהגת הכבוד לזולת היא לא רק בהנהגה החיצונית אלא
 לת[זוה בבואה, ימין ושמאל חולשות וחוזקות ה בזה, לא תרדה בו בפרך, כמים הפנים אל הפנים, זכבוד 

  (יב' ות, תשע"ט )עמאוסף גיליונ-[רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל]פניני זאת ליעקב 

]לבקבוקים יש ערך כספי לפי חוק הפיקדון[ אחר קידוש בשבת  קיםיבקבוקים רהאם מותר לאסוף 

  ישמע משה, תשע"חו

ות, אוסף גיליונ-[שרייבר שליט"א ב"י]הגר שיעורים לפי סדר המצוות סידור לחם הפנים במקדש מצוות

  (גי' תשע"ט )עמ

איסור על השואל או על החכם, חוות דעת נוספת, ]שאל לחכם וטמא, האם רשאי לשאול חכם אחר? 

 תא, תשע"טקישמעתא עמ דעת[בכדי לשמוע חוות ן הזה, שאל בזממדאורייתא או מדרבנן, 

האיחוד הדין והצדק הבטחה לישיבה בארץ שמירת  – הנשים וחכמת שלמהרקע לסיפור שתי ה

 בחידוד, תשע"ח

 תא, תשע"טקישמעתא עמחג? האם חובה לעסוק בהלכות חג השבועות שלושים יום קודם ה

]גיל חיוב מזונות האב, חיוב מדין לאכל מכספי מעשר כספים שלו?  וידליל תתלראשי האם אדם 

שט, עומק הפ מעשר[פורע חובו מכספי נים רק לעניים או גם לשאר מצוות, צדקה, האם כספי מעשר ניתן

 תשע"ט

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותליונות ילג

 מידי שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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