
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  (חינם )קישורים להורדה         בלקפרשת 
  

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

 מבית 'צוף'  - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 איחוד בחידוד ה

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 ל מאמינים וכ

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 דאורייתא  יקרא

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 דפרשה  עומקא

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 ט"א שיעורי הרב רוזנבלום שלי

 שלמים מציון 

 עמיקתא  שמעתא

 שפת אמת 

תורה והוראה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47210
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&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=47604&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&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=47604&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=47604&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&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=47604&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=47604&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=
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 ]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 

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

 

 בלעם ונבואתו נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: קללת אדם את חברו

 נושא בפרשה: היזק ראיה 

 משקפיים בהלכה  נושא בפרשה:

 קריאת שמע שחרית וערבית  נושא בפרשה:

 פתיחת פי האתון נושא בפרשה:

 צער בעלי חיים  נושא בפרשה:

 'מה טובו' ואמירתו בכל יום  נושא בפרשה:

 כי לא נחש ביעקב  נושא בפרשה:

 יין נסך וסתם יינם נושא בפרשה: 

 הריגת זמרי וכזבי נושא בפרשה:

   רודף  נושא בפרשה:

 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 מעניני דיומא:  לקראת שבעה עשר בתמוז 
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 בלעם ונבואתו   נושא בפרשה:

 

    שמעתא עמיקתא, תשע"ז ]פרשת בלעם, דין 'בעל מום' בנבואת בלעם, מדרגת נבואת בלעם, הנבואה על משיח בן דוד[נבואת בלעם 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' ט(  ]האם יצאו ישראל ממצרים בעצמם או ה' הוציאם[לבלעם בלק הויכוח בין 

 מלאכת מחשבת, תש"פ   נבואת בלעם מטרתה וטיבה

 נועם אליעזר, תש"פ   המסתפק בפרשת בלעם הרי הוא ככופר

 תשפ"א   ( חת, תשע"ח )עמ' אוסף גיליונו  -  נחל אליהו ]אשר בחר בנביאים טובים[ נבואת בלעם שהיא כנבואת משה באומות העולם

ג' עלים לחים בראש ההדס חל שם  ח הציבור בהצמחת היחיד  וכ על כולו, 'עשירי קודש' חל רק מחמת    'הדר']משה מול בלעם, מחמת 

לפניו  תשעה הרגלים שלפניו,   עוברין  וואלקין שליט"א  כבני מרון, הישיבה אינה שק תפוחי אדמה[בראש השנה  קובץ  -ממעיין החיים הגר"ח 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' טו( 

   תורת אביגדור, תש"פ  ]החשיבות בפרשת בלעם, כישלונות ותוכחה, אחותי כלה, סביביו נשערה מאוד[ישראל אשר בך אתפאר 

     האיחוד בחידוד, תשע"ה  )וירא בלק בן ציפור( ]כב, ב[היחס בין בלעם לאביו ובין בלק לאביו במהלך הפרשה 

שבילי פנחס,    ת ישראל, אנטישמיות[ב' שנאעשו שונא ליעק'קיים את ההלכה  ]זכה בלק שקראו על שמו פרשה בתורה כי היה גוי כשר  

 עשר עטרות, תש"פ    תש"פ

   (מחאספקלריא, תשע"ט )עמ' כלי עבודה של בלעם   - ה'קסמים' שנטלו זקני מדין 

]תשלום שהבטיח בלק לבלעם על הקללה, שוכר עידי שקר, החזרת שוחד, חיוב בדיני אדם או  תשלום על ביצוע שליחות לדבר עבירה  

 תש"פ  מלאכת מחשבת,בדיני שמים, חוזה הנוגד את תקנת הציבור, אי עביד לא מהני[ 

תוכנית לבן לנישואי יעקב ואי הולדת יוסף, ויהי לי שור וחמור, ]מלבן ועד בלעם, תסמונת ההיפוך, כוח ההטעיה,  הכל מתהפך לטובה  

מטרת בלעם מניעת כניסת עם ישראל לארץ ישראל, דרך כוכב מיעקב, ככל שמשיכת הקשת גדולה, החושך מתרבה, אך האור יתגבר אח"כ  

 א( סאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א לבלי היכר[

בקריאת שמע   בלק  פרשת  לקבוע  המשיח[  בקשו  ביאת  על  נבואת  שמע,  קריאת  הארמי,  לבן  הרשע,  בלעם  בין  הנפלא  שבילי  ]הקשר 

 פנחס, תשפ"א

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יג(-עומק דעת  ניסה לפגוע בשרשים  -לבן ביקש לעקור את הכל 

מבתי   חוץ  לקללה  חזרו  מדרשותכולם  ומבתי  בתי    כנסיות  קיום  אלוקיך,  ה'  אהבך  כי  תורה,  ביטול  בהם  שאין  אהבה  של  ]יסורין 

כנסיות ובתי מדרשות, רברבין עובדיך ותקיפין, שירת נבוכדנצאר, מחייה מתים אף פחותים ביותר שנקראים 'בנים' למקום, למקדשך תוב,  

    וידבר משה, תש"פ   שביטול בתי הכנסת הוא זמני[

 שבילי פנחס, תשע"ח  [ שנתחברו להילחם עם ישראל שתי קליפות] בב"ל עמל"ק בלע"ם הם אותיות בל"ק

שיעורי      כאיל תערוג, תשע"ה  ]כב, ד[  )ובלק בן ציפור מלך למואב(  ]לגבי ייחוסה של רות, והיתר מואבית[ האם היה בלק מואבי או מדיני?  

 הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח

 (לא אספקלריא, תשע"ט )עמ'    האם בלעם היה ערל או מהול?

 ( לגאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ?  בן כמה היה בלעם
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השדה'?   ירק  את  השור  'כלחוך  באומרו  לרמוז  בלק  רצה  כך  ]מה  כל  לשרוד  אאע"ה(  מתקופת  עוד  )שהייתה  האתון  הצליחה  איך 

למה התכוונה האתון באמרה 'כי הכיתני זה שלוש רגלים'? ומה פשר הדקדוק הלשוני במשפט זה? מדוע ניסה בלעם לקלל את עם    הרבה..?

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ה ירק השדה( ]כב, ד[  )כלחוך השור את  [ישראל בראש השנה?

הלא גם רבי יוסי בן קסמא בפרקי אבות אמר: "אם ]מדוע נדרש בלעם לגנאי מפני שאמר: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב"  

קול יעקב,      אשכול יוסף, תשע"ד   ]כב, יח[  )אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב([  אבנים טובות ומרגליות שבעולםאתה נותן לי כל כסף וזהב ו

 אספקלריא, תש"פ )עמ' ס(   )ח' תירוצים( אשכול יוסף, תש"פ   )ד' תירוצים(  בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז    תשע"ז

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כח(-עינינו גל  ]נאום הגבר[בלעם והתרנגול 

תפילת עובדי ע"ז לחמה, הקדמת ותיקין בתפילה, סמיכת גאולה   -]רגע כעסו של הקב"ה  אכזבתו של בלעם    -כשיש דבקות אין כעס  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מב(-הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"אלתפילה ע"י ישראל וע"י הקב"ה[ 

]ביום הרביעי נבראו המאורות, אור המפריד בין מם לתו, היוצר אור והפכו קללה, אברהם הקשר או המרחק בין אברהם אבינו לבלעם  

 זרע שמשון, תשע"ט אבינו אבי הברכות, ובלעם מהררי קדם שם שלח אברהם את בני הפילגשים, אור כנגד עין טובה[ 

טובה  ע וסיפורים    -ין  מוסר  תורה,  מאמרי  בספר  אות  עבורו  שיכתוב  מהסופר  ביקש  טשעבין  אי"ש, ]גאב"ד  חזון  ע"י  נדרים  התרת 

אורח  ליוה  הגרח"ע  בבחינה,  יצליח  שהנבחן  השתדל  מלצר  גרא"ז  המלצר,  את  להכשיל  לא  כדי  תורה  דברי  אמר  לא  גניחובסקי  הגר"א 

טובוס תחנה רחוקה מביתו, ונהנה ממטריית קטן שלא כיסתה אותו, לתת לעד סידור קדושין כשיש מגמגם לדרכו, גרש"ז אויערבך ירד באו

 דרישה וחקירה, תשפ"א  חשש בכשרותו, בחור בישיבה שהסכים לארח בחור בעייתי[

בלעם   כנגד  אבינו  העולם  -אברהם  של  האמיתית  ההתחלה  המשך[   גילוי  אין  לרגע  רגע,  זעמו  כמה  והדין,   החסד  תחילות  ]שתי 

 פ )עמ' יא( " אוסף גיליונות, תש -חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל

בין ["  "תלמידיו של בלעם הרשע  -תלמידיו של אברהם אבינו"  "בלעם מתחבר לחומריות    -אברהם אבינו נבדל מהחומריות  

על הבהמית, כוח קללות בלעם מהקללה שנתקלל אדם הראשון אחר  חמורו של אברהם אבינו לאתונו של בלעם, הגברת הנפש השכלית 

 פ )עמ' טו( " אוסף גיליונות, תש-שיחת הגר"ד כהן שליט"א  החטא, מדוע רק הברכה שעל בתי כנסיות ובתי מדרשות לבדה לא נהפכה לקללה[

נבואת משה באספקלריא מאירה, מראה צלולה, ללא תוספת סגנון הנביא, אין  משה כתב ספרו וספר בלעם,  ]נבואת משה ונבואת בלעם  

מתנבאים בסגנון אחד, אי קללת בלעם, 'ברכת בלעם', טהרת דברי בלעם באספקלריא של משה והכנסתם לתורה, מדוע הלכו שני נביאים  

בימי יאשיהו לחולדה ולא לירמיה, נשים רחמניות הן, גם בנבואה, הסגנון האישי, זה אלי ואנוהו על הים ראו כולם באספקלריה המאירה  

 יאיר נזרו, תש"פ    אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כט(-נחל אליהו בצורה אחידה[

 מלאכת מחשבת, תש"פ משה כתב ספרו וספר בלעם 

   ]כב, כ[  (ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה) ]תנאים הנצרכים בכדי לקבל נבואה, בקביעות ובארעי[נבואה בישראל ונבואת בלעם 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז    אשר ליהודה, תשע"ד

ה'   בידי  ושרים  אתו תעשה)  מול כל המיצר לישראל נעשה ראש  -לב מלכים  אליך  כ[ (ואך את הדבר אשר אדבר  זכים    ]כב,  ,  מים 

 תשפ"א

 למעשה, תש"פ  ]עם ישראל כלל לא באו להלחם במואב[חשיבות ההתבוננות המעמיקה  -כח ההטעיה באדם  

 עמ' לא(אוסף גיליונות, תש"פ )-מתוקים מדבשלעמוד בניסיון[ ]תכלית האדם ים גדול מלא חכות  -כח ההטעיה באדם  

 משכיל לדוד, תשע"ח ]'איתם' מול 'עימם'[הצנע לכת עם אלוקיך   -לקח מוסרי מפרשת בלק 

באמת. ברוך אתה ה' הבוחר אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים  ]נבואת משה נבואת שאר הנביאים, ונבואת בלעם  

    אורות הגבעה, תשע"ז    ]כב, כ[  (ואך את הדבר אשר אדבר אליך אתו תעשה)  , מהו הבוחר בתורה[בתורה ובמשה עבדו ובנביאי האמת וצדק

 שפת אמת, תרמ"ט 
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 הרב משה דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"א ]סולמו של רבי פנחס בן יאיר[נביא בישראל הוא השלם באנשים 

 ש"פ )עמ' לג( אוסף גיליונות, ת-הגר"נ רוטמן שליט"א הסתירה העמוקה באישיות של בלעם הרשע וענין הקללה

 ( פהאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]הנלמד מבלעם וחסרונותיו[  ניצול התפקיד למלא שליחותו לטובת הכלל

בין  ]   ?כיצד חשב בלעם להדמות לאברהם אבינו ע"ה בין אברהם   ''תלמידיו של אאע"המדוע המשנה משווה  ולא  בלעם'  ל'תלמידי 

 הרב ברוך רוזנבלום, תשס"ט )ויקם בלעם בבוקר( ]כב, כא[    [לבלעם

 אורות הגבעה, תשע"ד   ]כב, לח[)הדבר אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר( נבואתו של בלעם 

 ]נס פי האתון, ה' לי לא אירא, מעלת הבוטח בה', איסור נקמה, לדון חברו לכף זכות,   ם"הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשי"

 תורת הביטחון, תשפ"א    ]כב, לח[)הדבר אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר(  סגולת 'אין עוד מלבדו'[

'עמי    10מדוע נקבעו  ] מדוע רצה בלק לקלל את עם ישראל דווקא בר"ה?   מה יש לזכור? מדוע    -  זכור נא'ימי תשובה כימי רחמים? 

 הרב ברוך רוזנבלום, תש"ע )כי הכיתני זה שלוש רגלים( ]כב, כח[   [ביקש בלעם לעקור דווקא את שלושת הרגלים..?

ישראל את  לברך  ה'  בעיני  האתון    -  טוב  ונס  ישראל  עם  על  הרע  לשון  סיפור  התורהאיסור  בפרשיות  גיליונות,  -התבוננות  אוסף 

 תשע"ט )עמ' טו( 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כו( -עינינו גל   ונשגב ה' לבדו -ויותר יעקב לבדו  -הן עם לבדד ישכון 

, שבת קודש יחוד ה', אתה  אין שולט בהם עין הרע כלל - כשכלל ישראל באחדות מוחלטת]  וישכן ישראל בטח בדד   -הן עם לבדד ישכן  

 וידבר משה, תשפ"א  אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל[

משנת מהר"ל,      ( ו' תירוצים) ע"חפנינים, תש)כי הכיתני זה שלוש רגלים( ]כב, כח[    ? מדוע ביקש בלעם לעקור דווקא את שלושת הרגלים

   תשע"ח

 היא שיחתי, תשע"ט     [יב( ]כג,  הלא את אשר ישים ה' בפי אותו אשמור לדבר)תסמונת ראש בקיר  

 

 נושא בפרשה: קללת אדם את חברו 

 

חשבתי דרכי  מידת הרחמים למצטרפים ל'כי אהבך ה' אלוקיך'    -צירוף ה'רגע' בו אין העולם מתקיים, והיפוכה    -קללת בלעם  

 במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א 

 יחי ראובן, תשע"ח ]הדבש אינו מתמצה מהגוף וכן הברכה, אך העקיצה כן וכן הקללה[ לא מדובשך ולא מעוקצך 

ת מחיל,  מולקלל את עצ,  לקלל נפטר,  את מי אסור לקלל,  יהודי  איסור לקללה מעלה והחיוב לברך יהודי,  ]הברכת וקללת אדם מישראל  

,  האם יש הבדל אם הדיון היה בבוררות,  שנעשה לו עוול בדין תורה האם מותר לו לקלל ולגנות את הדיין או הפסקהסבור  אדם  ,  המקולל

האם ,  כח לנכרי לברך ולקלל  האם יש,  האם יש כח לאדם פשוט לברך ולקלל,  מה גורם לעצמו המקלל,  ה גורם לעצמו אדם המברך יהודימ

מקלל את חברו  , הלשנות את המזל,  למי יש מזל שקללותיו מתקיימות,  מזל שברכותיו מתקיימות  למי יש,  ידוש בלידת בתראוי לעשות ק

איסור  וחברו על  עבר  מי  חזרה,  בן,  מקללו  רשע  בתואר  חזרה  צדיק  כשקללו  הוא  של הראשון  אביו  בעוד  הרשע  חברו,  את  תורה  [  מנדה 

 והוראה, תשפ"א 

, לא יפתח פה לשטן, לקלל כשבלבו מכוין לברכה, דברים שבלב, קללת  ברית כרותה לשפתייםקללה לאדם רשע,  ]קללת אדם על חברו  

את הטרפה או את היוצא להרג, קללת רשע, 'ימח שמו וזכרו', קללת אלישע צדיק, על אדם מסוים ובאופן כללי, לקלל מחלל שבת, מקלל  
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את הנערים, 'מי שפרע', 'כנגע' נראה לי בבית, תאריך בכתובה לחודש ולא 'לירח', נוסח צוואת שכיב מרע, להדגים על עצמו דבר רע,  עטיפת  

)מה אקוב לא    [ זיק האם חייב בתשלומין, 'לברכה ולא לקללה'אבל, קניית קבר מחיים, רכישת ביטוח חיים, ירושה בביטוח חיים, קילל וה

 תשע"ט     תשע"ח  תא, תשע"זאוצרות אוריי   מלאכת מחשבת, תשע"זקבה אל( ]כג, ח[ 

 היא שיחתי, תשע"ט  )מה אקוב לא קבה אל( ]כג, ח[  ]לגבי ברכות וקללות[תלמיד של מי אתה? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג   )מה אקוב לא קבה אל( ]כג, ח[]וכיצד מנעו ה' מקללה[ באיזה שם ביקש בלעם לקלל? 

]ממה חשש בלק, אין שליח לדבר עברה בגוי, מעמדו של פועל גוי שעושה עבור ישראל, יד פעול כיד בעל הבית,  אוררך  שליחות לקללה  

ארור למי תתייחס הקללה, האם יש איסור קללה בבני נח, איסור לבן נח לקלל את ישראל, אשה המבקשת מאיש שיקיף ראשו של קטן, 

ע את ההקפה, אשה ששכרה פועל להקיף ראשו של קטן, בלעם היה פועל של בלק, בלעם האם השליחות מתייחסת אליה ומותר לאיש לבצ

 מים זכים, תשפ"א    מים זכים, תשע"ט היה קבלן או שכיר יום[ 

]עונש מואב על שכירת בלעם למרות שאין שליח לדבר עבירה, בעכו"ם הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה, כשהשליחות  שליחות לקללה  

ע"י   לידי מעשה  רעה שבאה  לידי מעשה, הקללות שחלו, מחשבה  בידו בשר טלה, מחשבה שבאה  ועלה  חזיר  לבשר  נתכוין  לא התבצעה, 

ונש העם בחטא העגל אשר עשה אהרן, מחשבת עבודה זרה, ארמי אובד אבי, ביקש לבן לעקור את הכל ע"ג דלא עלתה בידו, עד הגל  שליח, ע

   וידבר משה, תש"פ  הזה, ותלחץ רגל בלעם אל הקיר[ 

 מעדני אשר, תשפ"א ? כאילו קילל כיון שרצה לקלל אלא שהקב''ה לא הירשה לוהאם בלעם נחשב 

 

 נושא בפרשה: היזק ראיה 

 

בפתיחת חלון, מחילה, חלונות כיום בחדרי מדרגות,    חזקהאו היזק ראיה,    צניעות  משום]היזק ראיה    -פתיחת חלון מול חצר חבירו  

)וירא    בניין הבנוי מול בניין, שיעור ההרחקה, מחיצת זכוכית אטומה האם מועילה, היזק ראיה ארעי או קבוע, האם שייך מנהג בנידון זה[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז       תורה והוראה, תשע"ד      עולמות, קי   ]כד, ב[את ישראל שוכן לשבטיו, ברש"י( 

מועילה בו אפילו מחילה  לא  ,  למקוםבין אדם    וגםהיזק שבין אדם לחברו,    פתיחת פתח כנגד פתח]  וחלון מול פתח חברופתיחת פתח  

חצר,  .  מפורשת לעבר  חלון  לחצר  פתיחת  שותף  מדין  חלון  מתחייבת  ראיה  הזק  מניעת  אחר  של  בחצר  בלבד,  'משותפת.  נזיקין'  הרחקת 

למנוע    וכןזק ראיה של הרבים,  ייקוני החצר המשותפת, וזכאים לכפות על בניית דלת מהחיוב משום תהבחצר השותפין    ,ומועילה חזקה

מים של האדם ברשותו, כדי  יתיקון חכמים בהגבלת שימושים מסו-מועילה חזקה. הרחקת נזקי שכניםלא  זק ראיה מאחד השותפים, ויה

והגבלת  נזק  ש-למנוע  שבתורה,  ממון  נזקי  חיוב  בכלל  אינו  לחברו.  שלו  כןשימוש  בתוך  לרגיל  שימוש    עושה  הדי  ושזכאי  חיוב   .ןמעיקר 

הוציא למזיק', אין  'הל אחד מהשותפים, הרחקת 'הנזק' ולא הרחקת  גודל השטח של כתלוי בהעמדת כותל בחצר משום היזק ראיה, אינו  

עשיר  .  חייב להסתלק משום כך מחצרולהשתתף בבניית כותל, אינו  יכול    נואדם מחצרו כדי שלא להגביל את שימוש חברו בחצר. עני שאי

מחילה בהרחקת .  אינו מחויב לבנות הגם שמזיק את העני בהיזק ראיה. מרמב"ם נראה שחיוב בניית כותל דינה כהרחקת נזיקין לכל דבר

המגבילים את נזיקין מועילה, שלא כב'קרע כסותי' שיכול לחזור בו, מפני בעלותו של האדם להשתמש בתוך שלו, דיני הרחקת נזיקין הם  

המלא בבעלותו  עומד  הוא  והרי  הגבלות  אותן  נסתלקו  מחל  וכשחברו  להרחיקם,  טענה.  שימושו  צריכה  אינה  נזיקין  הניזק ה.  חזקת  על 

עוזר, תשע"ב    [וכי הניזק הוא המוציא מחבר  -שלא כבחזקת תשמישים   - מוטלת חובת ההוכחה לומר שמחה במחזיק      תשע"ז     הגר"א 

 נועם אליעזר, תש"פ      נועם אליעזר, תשע"ט     (לגאספקלריא, תשע"ח )עמ'  

 ( מטאספקלריא, תשע"ח )עמ'   סתימה בשבת של חלון שנבנה שלא כדין מול חברו

, מהות ההיזק, בראיה או במחשבה, ברכה מצויה בדבר הסמוי מן העין, איסור או מידת חסידות, המזיק בעין הרע  ל"חז  בדברי]עין רעה  

האם  להגנה  אמירות  או  חפצים  מכך,  להינצל  סגולות  קפיד,  דלא  מאן  הזה,  בזמן  למניעה,  מנהגים  סגולה,  ע"י  מזיק  לשלם,  חייב  האם 
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שיעורי         שיח השדה, תשע"ד    כאיל תערוג, תשע"ד    עומקא דפרשה, תשע"ד    עולמות, רסג  ב[]כד,  )וישא בלעם את עיניו, ברש"י(    מותרים[

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז-ליל שבת

 מעדני אשר, תש"פ ? התלמוד תורה במבחן פומבי צריך לחשוש מעין הרעהאם ילד שנבחר להיות נציג 

 מעדני אשר, תש"פ ? כשמכניסים ילד לתלמוד תורה האם צריך לכסות דווקא בטלית או אפשר שאר דברים

 מעדני אשר, תש"פ  ?האם אדם לעצמו יכול להכניס עין הרע אם סופר ומתפעל ממה שיש לו

    מעדני אשר, תשע"חמכך שאין פתחיהם מכוונים זה מול זה?  מדוע התפעל בלעם

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קלא(   אל תחקה את הזולת -אין פתחיהן מכוונים 

 תש"פ   מלאכת מחשבת,, איסור נוסף של ראיה אסורה[ שימוש]נזק במניעת איסור הבטה בחצר הזולת 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו( עין רעה בהבטת אורחים בדגי האקווריום הביתי 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' יא( -ממעיין החייםמקור השפע והברכה  -טוב עין הוא יברך 

   (טפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' [ , סגולי]נזק על טבעי? חיה הממיתה ע"י הבטה, האם חייב בעליה על נזקיה 

]מזיק ע"י עין הרע, הורג ע"י שם או כישוף, פעולה סגולית בשבת לגבי איסור מלאכה,    ?פעולה על טבעית האם דינה כפעולה רגילה

ישיבת ברכת  -שיעורי ליל שבת  י משה רבנו בהשבעת קולמוס, מלאכה בשביעית באופן על טבעי[  צידה בעל חיים ע"י לחש, כתיבת ס"ת ע"

 יצחק, תשע"ז

'אחידות', ישראל עם אחד אך   ]'אחדות' ולאהקשר בין 'אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה' לבין מעלת בתי כנסיות ובתי מדרשות  

 תורה והוראה, תשע"ח   תורה והוראה, תשע"ז  לא עם אחיד[

 ( לקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -דחזיתיה  עניני שכנים בחיי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

שאין פתחיהם   -נוגד את מנהג ישראל  ]מציג תמונות מטבח השכן החדש כדי לעניין את השכן ממול להחליף מטבח  איש מכירות ה

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ז(-פניני חשוקי חמד [מכוונים זה כנגד זה, צילום תמונות לצורך פרנסה

 גניחובסקי, תשע"ח הגר"א   נזקי שכנים, להרחקת יצר הרע מהאדם -הקשר בין היזק ראיה 

בינוי[  חזקה להיזק ראיה פינוי  גג רעפים, חורבה שאינה ראויה למגורים,  זכות מניעה עכשווית,  גניחובסקי,    ]היזק ראיה עתידי,  הגר"א 

 תשע"ח 

]פגיעה בפרטיות, היזק ראיה, אם מודיעים למשגיח, ליד קופות צדקה בסמוך לקבר של מצלמות אבטחה על משגיחים או קופות צדקה  

 בינת המשפט, תשע"ז   צדיק[

 ( ' קידמה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני  מצלמות אבטחה בשבת 

]נזקי שכנים, זכות קנין, לפתוח חלון במקום אחר, כדי שיוכל לבנות מול חלונו, כשאין זכויות שכן לדרוש משכנו שינוי בתנאי מגוריו  

טרחא בשינוי הבית, כפיה על מידת סדום, הערבת סוכת החבר למקום אחר כדי להמשיך לתלות כביסה מעל המקום הראשון, למנוע שינוי 

הגר"א גניחובסקי,   )וירא את ישראל שוכן לשבטיו( ]כד, ב[ די אחר בנכס, כשיש חשש נזק עתידי האם ניתן לחייב לבנות[בטיעון של שימוש עתי

 תשע"ח 

האיחוד  ת, מעבר בחצר, היזק ראיה, לשבת בסוכתו[  ]כניסה לבית חברו ללא רשו  ביקור בדירת הזולת במהלך השיפוצים ללא רשותו

 בחידוד, תשע"ט 
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 משקפיים בהלכה   נושא בפרשה:

 

הכובע מגן על הכובע י ראיה בגשם, ניילון שעל  פ]משקפי ראיה כמלבוש, משקיציאה בשבת במשקפיים לרשות הרבים כשיורד גשם  

או על הראש, הרחבת גזירות, סמכות לגזור גזירות חדשות כיום, יציאה במשקפי ראיה בשבת לרשות הרבים לנוהג להורידם מפני שמירת  

העינים, הגדרת השימוש במשקפיים לבית בריסק, יציאה במשקפיים קשורים, יציאה במקל הליכה, יציאה בשעון, טבעת שיש בה חותם, 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ   ינפוזיה המחובר לגוף החולה[מחט הא

 מעדני אשר, תש"פ  ?להניח את הציצית על העיניםוהאם בקריאת שמע צריך להוריד משקפים 

 תורת המעדנים, תשע"ח   ניגוב המשקפים בטלית

 מעדני אשר, תשע"ו   הרצפה, האם חייב? העיר את חברו לתפילה ודרך על משקפיים שהיו על 

]דין וקדשתו, להקימו לעליה בתורה, וכן כהן קטן, כהן הלובש משקפיים, קוצר ראיה    כהן המרכיב משקפיים האם הוא בעל מום? 

קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -פניני חשוקי חמד  בש משקפיים בבית המקדש האם הוא 'יתור בגדים'[האם הוא מום בכהן ובסנהדרין, כהן הלו

 פ מים חיים, תש"   ח(

נזיקין   משקפים  תשלומי  שבירת  "על  לבעליו,  רק  השווה  למוכרו ]חפץ  בעצמו  שווה  שאינו  שווה    דבר  רק  בעדו,  דמים  לאיש  וליקח 

את החפץ והיה שווה   למכור, אין המזיק חייב לשלם". ההבנה הפשוטה בדבריו היא, שאין חיוב מזיק אלא אם כן הבעלים היה יכול  ההוא

בשוק, או במה שיש לו    מכירתוערך החפץ נמדד רק לפי שווי    האםממון גם לאחרים, אבל כששווה ממון רק לעצמו, פטור המזיק לשלם.  

]חליפה או   רק לבעליהם, מזיק בגד משומש  המתאימים  בגדים]משקפיים או מגע[ או  מזיק עדשות    ,רך רגשיבעצמותו, חפצים בעלי עשווי  

דינא האם חייב לשלם עגיל או זוג,    -מזיק צעצוע השווה רק לקטן, הזיק עגיל אחד מתוך זוג עגילים  חולצה[ שקשה למצוא להם קונה,  

ממון רב    שיש מי שמוכן לשלם עליו  שומת ערך חפץשה בתמורה ל"טובת הנאה",  ראיית ה"נתיבות" ממכירת כתובה על ידי אד"גרמי",  

 עולמות, תטז  [יותר מערכו בשוק

 עולמות, רכב   אין קטיגור נעשה סניגור[] ביום הכיפוריםמשקפיים עם מסגרות זהב או שעון זהב 

 ( פ)עמ' בעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז  -גם אני אודך   ]וילונות הסוכה[ ניקוי משקפיים בטלית קטן או גדול

שיעורי  ]עדות דרך חלון, בעששית, משקפיים[     ?האם נחשב שרואים את פני החתן והכלה ,  עדים המכסים פניהם במסכה שקופה

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ  

]גודל המספר במשקפיים, כהן המרכיב משקפיים האם פסול לעבודה בשל  האם תיאור פלוני כבעל משקפיים הוא איסור לשון הרע?  

אספקלריא, תשע"ט     ראיית נגעים עם משקפיים, דיין בחליצה עם משקפיים, שוחט עם משקפיים[   ייתור בגדים, איסור חציצה, בעל מום,

  )עמ' עד(

 עומקא דפרשה, תשע"ט    ?האם משקפיים מקבלים טומאה

]עיוור, חיוב סומא במצוות, ראיה באמצעות משקפיים כראיה בעין, שימוש במכשירי דינו של סומא הרואה באמצעים אלקטרוניים  

ה כשחש בה באמצעות חושיו הנוספים, הבדל בין מצוות שיש בהם צורך השווה והשונה, ברכת הסומא על הראי  -שמיעה ומכשירי ראיה  

ברכת פוקח עוורים, ברכת מאורי האש,    -ראיית נגעי צרעת, השקיית מי סוטה לאשת עיוור. למצוות שיש בהן צורך ב'ראיה'    -ל'ראיה בעין'  

ג בשגגה, בן סורר ומורה, קריעה על מקום המקדש, פסול ברכת הלבנה, עליה לתורה, שחיטה, פסול עדות, ברכת 'אשר יצר', חיוב גלות להור 

 רץ כצבי, תשע"ט  כהן לעבודה בבית המקדש, רפואה[
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 קריאת שמע שחרית וערבית   נושא בפרשה:

 

 עשר עטרות, תשע"ט    אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כז(-עינינו גל  מעלת קריאת שמע בכוונה בכל יום

הניח תפילי?  הקורא פרשה ראשונה של שמע עם התפילין האם מותר להורידם קודם פרשה שניה ואח"כ  ן,  ]עדות שקר, קרא 

מאוחרת ללא תפילין, קרא רק פסוק ראשון עם תפילין, הניח עם תפילין דרבנו תם, קרא קריאת שמע מוקדמת עם תפילין ואח"כ    "שקר

   עשר עטרות, תש"פתפילין בלילה[ 

  לקלל את עם ישראל? סיון  ימה עמד מאחורי המעברים ממקום למקום בנ]  ?פרשת בלעם בקריאת שמע מדוע רצו לקבוע דווקא את  

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"א )כרע שכב כארי( ]כד, ט[   [תכונותיו של האדם מלוות אותו לעולם האמת

 באר ההלכה )ט(, תשפ"א קריאת שמע על המיטה  

]לא לישן על מטה ארמית, הקורא שמע על המיטה מייחד שמו של הקב"ה וממליכו, הרי ששליש מחייו הוא חי קריאת שמע על המיטה  

   נאה דורש, תשפ"א כיהודי[

 הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"א -תורת אביגדור  דרכי החיזוק, תשפ"אקיום מצוה בשינה 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' טו( - וידבר משה דרשות הגרמ"נ יונגרייז זצ"ל   בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע

]מקור ההלכה, גדרה, כבוד הציבור, מחילה על כבוד כלל  'טורח הציבור' כשיקול לאי קביעת פרשת בלעם בקריאת שמע בכל יום  

ישראל, קריאת התורה ביום כיפור, בין חובת היחיד לחובת הציבור, הוספה על הקרואים בקריאת התורה, אמירת מי שברך וטורח הציבור 

 עולמות, קסא     מנחת אשר, תשע"טגבאים, בסדר התפילה, המתנה לרב בתפילה[  שבו, פיסוק מעות שבו, מנהגי ה

המיטה   על  שמע  וקריאת  בבוקר  שמע  עול  קריאת  עליו  לקבל  זמנה,  שיעבור  כשחושש  תפילין,  אחר  או  קודם  בבוקר  שמע  ]קריאת 

)הן עם  האם נשים חייבות בכך, ברכת המפיל[או סגולה מפני המזיקין,   ,מלכות שמים, בקריאת שמע על המיטה מצוה כדי שישן מתוך ד"ת

 מנחת אשר, תשע"ז   ]כג, כד[  כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(

ל, קודם קריאת שמע או אחריה, הפסק בין ברכה לשינה, שינת ארעי, ברכת השבח או ברכת הנהנין, המפי רכת]ב קריאת שמע על המיטה

ברכה במקום אחד ושינה במקום אחר, ברכה לאחר חצות,  מפני מה נתקנה, אמירת אשר יצר או ברכות שונות כברכת רעמים אחר המפיל,  

     אורות הגבעה, תשע"ג     עולמות, רפ   ]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(    חיוב נשים, ברכת המפיל בנסיעה במטוס או ברכבת[

 שלמים מציון, תשע"ח  מעיינות בני יששכר, תשע"ז   מאור השבת, תשע"ד   תשע"בנוה ההיכל,     הגר"א גניחובסקי, תשע"ג

)הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(    ]מדוע אין מברכים ברכת המצוות לפניה, האם יש לה תשלומים כמו תפילה[עניני קריאת שמע  

   ע"דדני אשר, תשמע  ]כג, כד[

 שלמים מציון, תשע"ו   ]כג, כד[ )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(קריאת שמע בזמנה 

)הן עם  ]כשמתפלל ויעבור זמן המג"א, האם עדיף לצאת ידי חובה בקר"ש שבסדר הקרבנות בלא ברכות[ קריאת שמע של שחרית תנאי ב

 נוה ההיכל, תשע"ג ]כג, כד[   כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(

]האם בכדי להספיק את 'סוף זמן קר"ש' ו'תפילה' צריך לסיים את כל קר"ש או התפילה, קודם לסוף הזמן, או  התחלה בתפילה ובמצוות 

יתחיל האם  לסיים  יספיק  שלא  יודע  אם  מתחיל,  רק  אם  שבת  די  סעודת  ינהג  כיצד  בפיוטים,  כשמאריכים  נוראים  בימים  ינהג  כיצד    ,

והסתיימה  השביעי  ביום  שהתחילה  ברכות  שבע  בסעודת  לשקיעה,  סמוך  הפורים  ביום  שהתחילו  פורים  סעודת  שבת,  למוצאי  שנמשכה 

נועם אליעזר,        ישיבת מיר, תשע"ח  -בית מדרש       עולמות, יב   ]כד, טז[   )נאום יודע דעת עליון(  בלילה, אין לברך בסופה את ברכות הנישואין[

 קובץ באר התורה )קיח(, תשפ"א   תשע"ט
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 מעדני אשר, תשע"ח  ]מצוות עשה שהזמן גרמא[האם נשים חייבות בקריאת שמע על המטה? 

 מעדני אשר, תשע"ח האם מותר לקרא קריאת שמע על המטה, בשכיבה?  

מדוע קראו בני ישראל קר"ש באותה שעה, זכות קר"ש להינצל ממלחמה, קר"ש מול גוליית, קר"ש ] מעלת וסגולת מצוות קריאת שמע  

 שלמים מציון, תשע"ו ]כה, ו[  )והמה בוכים פתח אוהל מועד, בתרגום יונתן(  בברית מילה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ברכת התורה[או ]? ראשונה שמתחייב בר מצוההמצווה ההאם קריאת שמע היא 

 תורה והוראה, תשע"ח   קריאת שמע ותפילה בכל לשון

 ו " נשיח בחוקיך, תשע   כט[ ]מו,( זצ"לקרליץ  )מתורתו של הגר"נהלכות קריאת שמע בזמנה 

 נוה ההיכל, תשע"ז   לימוד אחר קריאת שמע שעל המטה

 מחמדי התורה, תשע"ה   קריאת שמע עם תפילין של רש"י ור"ת

 ים מציון, תשע"ז למש [דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרם בע"פ]האם ניתן לקרוא קריאת שמע בע"פ? 

 שלמים מציון, תשע"ו  ]כה, ו[   קריאת שמע בברית מילה

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

להשמיע את קולו בקריאת שמע? האם  השמעת קול. מהו גדר ההלכה המחייבת את האדם  ]  תפילהוהשמעה לאוזניו' בקריאת שמע  '

 תורה והוראה, תשע"ו    ?[המדד לכך הוא השמיעה האינדיבידואלית של האדם? איזה הבדל יש בין קריאת שמע לבין תפילה

]מדוע קראו בני ישראל קר"ש באותה שעה, זכות קר"ש להינצל ממלחמה, קר"ש מול גוליית, קר"ש מעלת וסגולת מצוות קריאת שמע  

 שלמים מציון, תשע"ו    בברית מילה[

 

 פתיחת פי האתון   נושא בפרשה:

 

 היא שיחתי, תשע"ט כל אחד והאתון שלו   

)ויפתח ה' את  ]המבדלת ביו קודש לחול, ובין התורה המסורה לנו, לליקוטי בלעם את מה שנוח לו לקיים[  פי האתון שנבראה בערב שבת  

 תשע"ח   פניני אי"ש, תשע"ז    ]כב, כח[ פי האתון( 

אשכול      ]כב, כח[)ויפתח ה' את פי האתון(   ?פתיחת פי האתון והלא אין הקב"ה עושה נס בחינם  ב"ה נסלאיזה תועלת עשה הק

 יוסף, תשע"ה 

אספקלריא, תש"פ )עמ' יונה הנביא והדגה[  ש, פרו של אליהו, יונה של נוח,   ]נח  בעלי החיים שדיברו בראי התורה וחז"ל  -פי האתון  

 עט(

 תורה והוראה, תשפ"א ]הלא מתחכמת, חושים בן דן מול תרדמת ההרגל[ האמת הפשוטה   -פי האתון 

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א   אספקלריא, תש"פ )עמ' נו( הנס המופלא של פתיחת פי האתון

 מעדני אשר, תשפ"א ? האתוןבלעם מפתיחת פי  נבהלכיצד לא 
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 בעלי חיים צער   נושא בפרשה:

 

]צער בעלי חיים דאורייתא, האם יש איסור להכות בהמה הנוטה הצידה מן הדרך, דברי המלאך לבלעם האם מוכיחים שעבר איסור  

הכאה בשוט או במקל, הכאה מתוך כעס ונקמה, לו חרב בידי והרגתיך, הכאה המכוונת לנקמה אך משדרת רצון להחזירה לדרך, ההבדל 

להכאה שלישית, איסור צער בעלי חיים 'בין אדם לחברו' זכויות בעלי החיים או 'בין אדם למקום' העדר זכויות   בין הכאה ראשונה ושניה

   מים זכים, תש"פשתי כוונות מעורבות, דעת רמב"ם וספר חסידים[ לבעלי החיים, 

 דנים, תשע"ח תורת המע    מעדני אשר, תשע"ה  ]כב, לב[ )על מה הכית את אתונך( וז[ו]מריטת נוצות א אדם הצורך לצער בעלי חיים 

 תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"ב    ]כב, לב[  )על מה הכית את אתונך(צער בעלי חיים בניסוים רפואיים 

חיים   בעלי  צער  על איסור  עובר  לפני הסעודה האם  בלימוד  לסעודה[ המאריך בשבת  הממתינים  הקטנים  אשר,     ]לילדים  מעדני 

  תורת המעדנים, תשע"ח    תשע"ה

אדם, ניסויים רפואיים בבעלי חיים, ציד למטרות שעשוע, ]דאורייתא, דרבנן, דעת הרמב"ם בהלכה ובמו"נ, תשמיש בני  צער בעלי חיים  

עולמות,     ]כב, לב[)על מה הכית את אתונך(  אמירה לנוכרי בצער בעלי חיים, האם דין צעב"ח חל גם על אדם,  גידול חיות בית בשבת ובחול[

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קמו(    מעדני אשר, תשע"ב    סב

ינוח שורך וחהאם בשבת לדברי הכל צער בעלי חיים דאורייתא?   ]כג, יב[  )למען  עיון הפרשה,         (ח )עמ' לאאספקלריא, תשע"   מורך( 

 תשע"ה )עמ' קכא( יא תירוצים 

דרבנן, לעבור איסור דרבנן למניעת צעב"ח, מה הותר   ,]איסור אכילת בשר לאדם הראשון, צער בע"ח דאורייתאאיסור צער בעלי חיים  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   דרבנן בקום ועשה[לצורך צעב"ח, איסור 

 תורת המעדנים, תשע"ח האם יש מצווה לרפא בעלי חיים כחלק מ'צער בעלי חיים'? 

]שביתת בהמתו, חי נושא את עצמו, שבות, מחמר, רכיבה על מרכבה מצרית הרתומה לשני סוסים, רכיבה על בעל חיים בשבת ויו"ט  

 שלמים מציון, תשע"ז   מרכבת המשנה, שנים שעשאוה, צער בעלי חיים[

יולדת   יונה לתור בקרבן  ניתן להוכיח מהקדמת  לנשוי  שצער בעלי חיים דאורייתא?    -האם  או  לאלמן  להתחשב    -]לתת תרופה 

   פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח()ובן יונה או תור לחטאת( ]יב, ו[  בצער אשתו[ 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג האכלת בעל חיים רעב מדין צער בעלי חיים   

אספקלריא, תשע"ח )עמ'  מדוע רש"י במי מריבה מנמק השקיית הבהמות הואיל והם ממון ישראל, ולא מדין צער בעלי חיים?  

 י"ז תירוצים  (קטז

 תורת המעדנים, תשע"ח      פניני מנחת חינוך, תשע"ו ]גוי[  צער בעלי חיים לבני נח 

 תורת המעדנים, תשע"ח   ?ור מלפרוק בהמה הרי צער בעלי חיים דאורייתא מדוע זקן ואינו לפי כבודו פט

לפי כבודו, שימוש   ?מנע מלהרוג חרק בדרך של ריסוס משום צער בעלי חייםיהאם יש לה ואינה  זקן  ]צער או הריגת בעל חיים, 

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ח -שיעורי ליל שבת רגיל[ 

 אורות הגבעה, תשע"ג    צער בעלי חיים מול איסור בל תשחית

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זצער בעלי חיים[   ]חליבה בתשעה באב ע"י ישראל או ע"י עכו"ם 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_40_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_40_75_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/62.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/62.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_40_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_15_16_17_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_15_16_17_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_01_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_07_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_40_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_126_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_12_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf


 

 ירתו בכל יום 'מה טובו' ואמ נושא בפרשה:

 

]כד,   )מה טובו אהליך יעקב(]מה היתה כוונת בלעם בפסוק זה, האם צריך ברכת התורה לפניו, נפק"מ להלכה[ טעם המנהג לומר מה טובו 

   מאור השבת, תשע"ד  ה[

 מעדני אשר, תשפ"א  ?ממה התפעל בלעם כשראה שאין פתחיהם של ישראל מכוונים זה נגד זה

 (כחאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'   - פניני הלכה ]מה טובו[   פרשת בלעם בתפילה  אמירת פסוקי

יעקב    -עלינו להצטרף לברכה האמיתית   אברהם  מה טובו אהליך  גילוי האמת מתוך השקר, תלמידי   אבינו[]הברכה מול הקללה, 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ו(-משנת הגר"מ שפירא זצ"לבחשבתי דרכי 

 סברי מרנן, תשע"ח )מה טובו אוהליך יעקב( ]כד, ה[שתולים בבית ה'   -סוד קיום עם ישראל 

]שיכור ולא מיין, הביאני אל בית היין, האוירה הרוחנית המשכרת, מכירת 'אטמוספירת הישיבה' ע"י  בתי המדרשות    -מה טובו אהליך  

 בארה של תורה, תשפ"א  הרב כהנמן זצ"ל, אווירת הלימוד, ביני עמודי, מקום תורה[

הליך יעקב, דברי יעב"ץ בסידור בית יעקב על סיבת החורבן על שכיחת ו]מה טובו אמכון שייך גם בחורבן    -בית המקדש הוא משכון  

 יאיר נזרו, תשפ"א  ירושלים ובית המקדש, החזרת הכר הממושכן בלילה[

 כאיל תערוג, תשע"ה   ]כד, ה[  )מה טובו אוהליך יעקב( הליכות והלכות בעניני תפילה מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל  

   (מאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בדעת בני אדם ולעיניהם או יופי עליון מוחלט -יופי בית המקדש 

אוסף גיליונות,  -במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-חישבתי דרכימה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל     -להצטרף לברכה האמיתית  

 תשע"ט )עמ' ו( 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כג(-מגיד דבריו ליעקבו' וחשיבות אמירתו מה טוב'מעלת 

 שואלין ודורשין, תש"פ מה טובו אהליך יעקב  -חשיבות הקובע מקום לעבודת ה' 

 בית מדרש ישיבת מיר, תש"פ הסיור בישיבת מיר ששינה לעשיר את המבט על החיים   -מה טובו אוהליך יעקב 

 קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"א בתי כנסיות ובתי מדרשות    -קדושת בתי מקדש מעט  

, מורא מקדש, איסור נתיצת בית כנסת, מעילה, קניין לחצר בית כנסת, קדושת היכל או קדושת  ]בנין בית כנסתבית כנסת כמקדש מעט  

כנסת, עזרה שלפני בית הכנסת, גובה בית הכנסת, אתנו זונה ומחיר כלב, הדלקת נרות בבית  עזרה, מבנה בית הכנסת וצורתו, פתח בית ה

   מנחת אשר, תשפ"א  כנסת, נטיעת עצים בחצר בית הכנסת, קבלת נדבות מגוי לבניין בית הכנסת, האם צריך 'לשמה' בבניין בית כנסת[  

]קנה מצוה למשך שנה, ונגזרה גזירה   רכש כיבודים בבית הכנסת למשך השנה הקרובה ולא יכול לממשם האם יקבל הארכת זמן?

קורונה, תרומה לבית כנסת האם היא כרכישת מוצר, זכות מצוה, כיבוד בבית כנסת,    -על הקהילה, או נפטר הקונה, או היתה 'מכת מדינה'  

   משא ומתן, תשפ"א אונס[

 מעדני אשר, תשפ"א ? כי שם התפילה מתקבלת יותר המתפלל ביחידות האם עדיף שיתפלל בבית הכנסת 

 קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"א  ]מבואה חלק מבית הכנסת או נפרדת[ סתנקדושת שטח הכניסה לבית הכ

 שואלין ודורשין, תש"פ ]קורונה[ קדושת בית כנסת במקום ארעי 
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לקיים בו קידוש ,  לנמנם בוו,  האם מותר לאכול או לשתות ב,  כיצד מוטל עלינו לנהוג בו,  מעלת בית הכנסת]   מעלת וקדושת בית הכנסת

האם דינם של כל בתי הכנסיות    ,כנס לבית הכנסת כאשר בחוץ יורד גשם והוא מחפש מחסהילה,  כנס לבית הכנסת עם נשקילה,  או אסיפה

 תורה והוראה, תש"פ [ ירת בתי הכנסת מחמת הקורונה ח"ומה בידנו לעשות כדי למנוע את המצב של סג, והוש

]ישיבת מיר, האם ראוי לעשות תנאי, למה מועיל התנאי, סיבות לא לעשות תנאי, קדושת בית כנסת, קידושים, סיבות  תנאי בבית כנסת  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' עז(-לענין הלכהתנות שלא יהיה כלל בית כנסת[ לעשות תנאי, לה

 

 כי לא נחש ביעקב   נושא בפרשה:

 

 שלמים מציון, תשע"ו   ]כג, כג[ )כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל(ישראל מעל המזל 

עומקא     , דוגמאות מעשיות, זכות הישיבה בארץ לפורש מניחוש[ניחוש  מהות איסור  ,ניחוש  גדרי איסור  ,תהלים על חולה]  ענייני ניחוש 

   דפרשא, תשע"ו

 עשר עטרות, תשפ"א   פניני מנחת חינוך, תשע"והאם יש ממש בניחוש?   

והיתר "סימן טוב"   "ניחוש"  בן שאול, דברים שהשכל מכריע, כשאין אומר במפורש איסור  ויונתן  של אליעזר עבד אברהם  ]מעשהו 

,  הלבנה   במילוי  אלא  נשים  ושאיןשאין נ  נהגוש,  חוד  בראש  ללמוד  להתחיל  הישיבות  נהג, מורביעי  נישב  מתחילים  שאין  נהגושכוונתו לנחש,  

האם בכל חודש כך, נישואין בעשי"ת, תקלה לפני יציאה לדרך, המנהג לא לכבות נר הבדלה, לא לקנות מטאטא בחודש ניסן, חתול שחור, 

 המצוות בפרשה, תשע"ז    אשר ליהודה, תשע"ד    כטש עולמות,   ]כג, כג[ )כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל(פרסת סוס[ 

 מעדני אשר, תשע"ו   "ניחוש"אכילת הסימנים בראש השנה ואיסור 

ע ליני בין אחיזת  דעת]סם בהלכה  והק  -ף  ושכיים  גניבת  משום איסור  בקסמים  יש  "מעונ,  האם  של  בהם איסור תורה  יש  ן"[   האם 

 תורה והוראה, תשע"ז 

 

 יין נסך וסתם יינםנושא בפרשה: 

 

משום ה, בשתישל גויים  סתם יינם על פנחס  אחר מעשה מדין, גזרה. מהתורה בשתיה ובהנאאסור  לעבודה זרה שניסכוהו  ]יין סתם יינם

גם אסרוהו  והלל[,  שמאי  ]תלמידי  דבר  י"ח  שגזרו  דין  ובית  זרה מגע  .בהנאה בנותיהם.  עבודה  ובהנאה  יין   אוסר עובדי   .בשתיה 

ייר,  מפוסט יין,  לענין זה  בישולהגדרת  גוי,   במגע  אינו נאסר מבושל יין ו  ןסתם  מגעם   האםמוסלמים כיום שאינם רגילים לנסך,  נוצרים 

שלא   ,  ידע שהוא ייןכוונה למגע,  :  הנגיעה האוסרתה.  האם מגעם אוסר יין בשתי  -מחלל שבת בפרהסיה ו"תינוק שנשבה"    .אוסר בהנאה

אחר  עסוקי ש,  בדבר  אחר,  בדבר  או  ביד  היין.  וכשיהנגיעה  מצויותך  גו:  שאלות  בית  יהודי,    בקביעותהדרה  יה  עוזרת  היינות בבית  דין 

גויים או מחללי שבת  .המצויים בו יין באול  .כיצד יש לנהוג כאשר מארח בביתו  גוי האם רשאי להזמין   מות.  שתיית  סועד במסעדה עם 

 עולמות, קיא  שאי להשקותם ביין[  אם רה המסדר חופה וקידושין למחללי שבת .עבור הגוי סתם יינם ולשלם בעד זה

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ה(    נועם אליעזר, תשע"חהאם נאסר 'סתם יינם' במדבר? 

 (, תשע"ט 5מאורות הכשרות )הנעשה מצימוקין    'ראקי'כשרות משקה 

 (, תשע"ט 5מאורות הכשרות )   HM&' מילק אנד האני'מזקקת 
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 (, תשע"ט 5מאורות הכשרות )חששות כשרות בייצור משקאות חריפים   

 (, תשע"ט 5מאורות הכשרות )אודות ייצור הוויסקי   

 (, תשע"ט 5מאורות הכשרות )ממשקאות חריפים     'כוהל אמילי' 'פיוזל אויילו'

ולשיטתו הותר בשעת כיבוש מלחמה ם.  לעצמה, משמע שאין היין בכלל תקרובת עבודת כוכבי  ב"ם מנה איסור יין נסך כמצוה]רמ  יין נסך

הנהנה , והנהנה אינו לוקה,  וקהלנסך  וניסוך ממש. השותה יין    ניסוך בדרך שכשוך שלא בפניהן.  דלא כהרמב"  -כשאר מאכלות אסורים  

לוקה   ע"ז  תביא''לא  פעמיים,  מתקרובת  ו'לא  בידבק'  שחיטת  הנאה  .  יש  אבל  ממון  הרווחת  בכך  שאין  איסור,  של  בסכין  בריאה  המה 

וע"כ בסכין של ע"ז מותר ושלשאר איסוה"נ אסור ידי .  מהשתמשות בסכין.  בגד שנארג בכרכר של איסור; בע"ז אסור שהרי מורווח על 

ובשאר איסוה"נ מותר בע"ז אסור.  האיסור,  ודמיו;  ובאיסוה"נ מותר  חליפי האיסור  לים המלח  .מהתורה  דמיו  והולכת  .  פדיון האיסור 

ע"ז באיסור  ובשאר  הנאה שלא כדרך  ואילו הטעם המובא ,  ניסוך,  בגלל חשש  רק  נראה שאסרוהו  לדעת הרמב"ם  יינם,  איסוה"נ. סתם 

מלבד במסיבתם   ,מב"םרל  תר בשתיהשאינו מתנסך, מו  הלכך יין מבושל .נאמר רק לגבי שתיה עמהם במסיבתם  -בגמרא 'משום בנותיהן'  

לשיטה זו, יין של נכרי שאינו עובד ע"ז כגון ישמעאלי, כיון שאין בו חשש ניסוך, לא עשאוהו   .שהאיסור שמשום בנותיהן שייך אף המבושל

שיעורי הגר"א עוזר,  סוגי גזירות חכמים על החפצא או על הגברא[  לאסרו בהנאה אלא משום הרחקה בעלמא אסרו את שתייתו.    כ'יין נסך'

 תשע"ד 

 וישמע משה, תשע"ד   האם קטן המחלל שבת בפרהסיא עושה יין נסך?

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז שכר על הובלת יין נסך

]תינוק שנשבה, איסור יין נסך, מאמין בבריאה, עליה לתורה ואמירת קדיש, כיבוד הורים  הגדרת מחללי שבת בזמננו לגבי סתם יינם  

 עולמות, ס    עין יצחק, תשע"ח מחללי שבת[

גוי   הגוי,   תפילה לרפואת חולה  על אביו  בנוצרי, אמירת קדיש  נסך  יין  על המאבד עצמו[]נוצרי או מוסלמי, חומרת  יצחק,     קדיש  עין 

 תשע"ח 

מישראל]  קודש-שבת  מחללי  של   והיין  הקידוש איש  כל  על  קידוש  מצוות  נסך  -שבת  -מחלל ,  חובת  יין  יינו  שבת  -מחללי,  האם 

בראשית במעשה  כהפקרכשהכל  ,  המאמינים  שנשבו'  ,  נעשה  לקרבם  -'תינוקות  מחללי,  מצוה  וקידושין-עדות  בחופה  יצחק,  [    שבת  עין 

 תשע"ט 

מה טובו אהליך יעקב     [וועסטהיים זצ"לרבי אשר יעקב  ]  ]טעימת יין מקצועית להשתלמות כטועם יין[  טעימת יין שנגע בו מחלל שבת

                          )יא(, תש"פ )עמ' מ(

עכו"ם?   מגע  מפני  כחותם  מועיל  יין"  "בקבוק  מנעול  שומ האם  איחלופי,  עכו"ם, חשש  מגע  יינם,  וסתם  עכו"ם  ונכנס, ]יין  יוצא  ר 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ  חותם בתוך חותם, לבדוק את החותם, כשלא מזהה את החותם, מהו חותם, אותיות, מנעול, מנעול של זמננו[

 

 הריגת זמרי וכזבי   נושא בפרשה:

 

 הריגת זמרי

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדינית  )   ?מזכירה התורה בפרשתנו את שמו של בעל העבירה זמרי בן סלואלא  מדוע  

 אשכול יוסף, תשע"ג     ו[  ]כה,(  לעיני משה

 ישיבת מיר, תשע"ח  -בית מדרש  ]כיצד הגיע זמרי לחטאו[ לא נעלמת אף בימי הזקנה -תאוות הכבוד 
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 (יגפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ?  זמרי כשעל ידי כך יתבטל מלהקריב פסח את  האם מותר לקנאי להרוג

 נוה ההיכל, תשע"ג   ]כה, ז[  )ויקח רומח בידו(אינו קנאי ההורג, האם דינו כרודף 

]חיוב הריגתו לפני שיהרוג אחרים, כשיודע שהוא עיתים שוטה וכשהוא שוטה ירדוף  אחר נערה  האם אדם יכול להיות 'רודף' של עצמו  

י יכול להרוג את פנחס, כי פנחס הוא כרגע 'רודף' אותו, ולכאורה גם בזמן שהוא המאורסה, האם כבר עכשיו נחשב כרודף, לו נתהפך זימר

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קכג( שוטה 'הבן דעת' רודף אותו, להצילו באחד מאבריו[ 

 אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' סד(-בנתיבות העיוןודף באחד מאבריו הצלת ר -הריגת רודף אחר גמר הרדיפה 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כו( ]מוסר, עובר, ספק מחבל באוטובוס[  הריגת 'ספק' רודף  

וגנב חמץ בפסח החייב לו הרג זמרי את פנחס, מה היה דינו?   ]פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי להפסיק את הרדיפה, בא במחתרת 

 נועם אליעזר, תשע"ח   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(   ממילא בביעור[

 גניחובסקי, תשע"ה הגר"א   [ ]כה, ז )וידקור את שניהם(מדוע היה נס שפנחס לא יטמא מהדם של זמרי? 

]דבר שאינו מתכוין, מאימתי נתכהן פנחס, טומאת מת  כיצד הרג פנחס את זמרי, הרי נטמא טומאת מגע או אוהל מחמת המת?  

 תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   ]כה, ח[ )וידקור את שניהם(בגוסס, הותר מכלל היתר קנאים פוגעין בו[ 

בארה של תורה,  בן אהרן(  )וירא פנחס בן אלעזר    ]ברכה לבר מצוה[בחיים האמיתיים תהיה 'שחקן' ולא 'אוהד'    -קריינא דאיגרתא  

 תש"פ 

לו   ונתגייר[  30]תוך  ברכת הגומל, כשבשעת הנס לא היה מודע  גוי  והגדיל,  יעץ בלעם(    יום, קטן  נא מה  זכור  הגר"א     ]הפטרה[)עמי 

 גניחובסקי, תשע"ג 

 

 קנאים פוגעים בו

]בשונה מבא על הנכרית דקנאין פוגעין בו, וקלב"מ, בצנעא או בפרהסיא, ספק נוכרית, רות וערפה, גירות על  תנאי,  קנס בבא על הכותית  

 צבא הלוי, תש"פ  גירות בטעות[

 (יאפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   [בשל כך סתכן]לה הבועל ארמית

 תשע"ז   ע"הזרע ברך, תש  ]כה, ז[ )ויקח רומח בידו(בועל ארמית אסור מדאורייתא או מדרבנן 

פניני חשוקי חמד,    ]גדר 'פרהסיא' עשרה מישראל, בפני רשעים, בפני כשרים, דין פרהסיא לגבי הלכות קידוש ה'[הבועל ארמית בפרהסיא  

 (יאתשע"ח )עמ'  

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   יאיר נזרו, תשפ"אגדר הבועל ארמית קנאין פוגעין בו 

 שבילי פנחס, תשע"ט  "בו ורבו פשעיך מה תעשה לו אם חטאת מה תפעלי: "בינינו עד היום הזה בפיתו פעור מרקדת קליפת

 מלאכת מחשבת, תשע"ט קנאי ביקש רשות בי"ד ולא שאל את ההלכה, האם נותנים לו רשות? 

    הגר"א עוזר, תשע"ג   ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(    ]האם דין קנאין פוגעים זהה לדין רודף, האם יש קם ליה בדרבה מיניה[בו    קנאין פוגעים

 מנחת אשר, תשע"ו    "א גניחובסקי, תשע"דהגר      דובב שפתיים, תשע"ב    תש"ע

 אוצר החידות והידיעות, תש"פ    שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ]רשות או חובה, האם מלמדין דין זה[ קנאים פוגעין בו 
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רק אם נעשה בפרהסיא, אם נשאל לבי"ד אין מתירין לו, מדוע אין כך בעבירות חמורות,  מדוע רק בשעת מעשה, מדוע  ]קנאין פוגעים בו  

 קולמוס יוסף, תשע"ז    ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(  מראה אחד שיכול לשנות את האדם[

-פניני חשוקי חמד  ]או להעדיף קניית חומשים לבית הכנסת, צרכי הקהילה קודמים[לממן מקופת הציבור ברית מילה לנשוי לנכריה?  

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ח( 

 

 הריגת כזבי

אורות הגבעה,     ]כה, ו[   )ויקרב אל אחיו את המדינית(  ]תקלה וקלון, והאם לא צריך סנהדרין של כ"ג[דין?  הריגת הנבעלת לגוי, מאיזה  

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  תשע"ז

 צבא הלוי, תש"פ    ]הבועל ארמית[הריגת הארמית הנבעלת מדין 'תקלה' 

 צבא הלוי, תשפ"א ]בספק גוי[ ? פוגעים גם בישראלית לגויאם יש קנאים ה

 הגר"א עוזר, תשע"א   ]כה, ו[ )ויקרב אל אחיו את המדינית(]קרקע עולם[ הנבעלת לגוי בעל כרחה, האם תיהרג ולא תעבור? 

והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את  )  ]האם היו מקבלים גרים כשיראל בטובה, והקשר לגיורה של ציפורה[ האם כזבי התגיירה?  

 האיחוד בחידוד, תשע"ד  ו[  ]כה, (המדינית לעיני משה

 אספקלריה )ה(, תשע"ט )עמ' כט( ]דברי האור החיים ודיון בדבריו[מדוע הרג פנחס את כזבי? 

 ( ידפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ?  להציל יהודי מנכריה או יהודיה מנכרי

 

 שונות 

 ]והאם נמחל גם למי שלא שב בתשובה[המשתתף בברית מילה נמחלין עוונותיו, בגלל נוכחות אליהו הנביא ]פנחס[ המקנא לשם  

 אשכול יוסף, תשע"ח   ]כה, ז[   )ויקח רומח בידו(

, נגיעת פנחס ברומח שנגע בכזבי והרגו, הרומח טומאה בחיבורין]  ?אם הישראל נעשה אב הטומאהישראל הנוגע בגוי שנוגע במת ה

 עשר עטרות, תשע"ט  היה מעץ[

זרע    ]כה, ז[( קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש) החודשתחילת דין וגמר דין בדיני ממונות ודיני נפשות ובקידוש  יגדר

 תשע"ז     ברך, תשע"ה

 שבילי פנחס, תשע"ד   ]הפטרה[)עמי זכור נא מה יעץ בלעם( עמי זכור נא מה יעץ בלעם   -זכור ה' מה היה לנו, כנגד  

 

   רודף  נושא בפרשה:

 

ו יהרג ואל יעבור משום ני עשרה מישראל דדינ מי שכופים אותו לעבור עבירה בפ]'  יהרג ואל יעבור'לחלל שבת כדי לבטל מחבירו דין  

האם   ,דין למות ויעבור על האיסור ויחיהחבר הנמצא בכפיה  אם יכול אחד מהעשרה לחלל שבת כדי לברוח משם ואז לא יהא להחילול ה',  

יעבור'ת דין חבירו מנושרי חילול שבת בשביל לש ולא  'יעבור ואל יהרג'ל  'יהרג ואל  על , או דאין היתר לחלל שבת אלא על מעשה הצלה 

, רודף, אם זמרי נהפך האם יכול להרוג את פנחס, היה יכול לפרוש ממעשה  מזה ממילא שיחיה ולא ימותיצא  אע"פ ש  ,וי דין של חבירונשי
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פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר,  ]הרב אברהם זנגר שליט"א[    העברה, הדביק פת בתנור האם מותר לו לרדותה מדין פיקוח נפש[

 תש"פ 

 ה עולמות, תקכ]כשאינו שומר על כללי הזהירות ויכול להדביק אחרים, רודף[ מזיק במחלה מדבקת 

]אם זמרי היה הורג את פנחס כהגנה עצמית מדין בא להורגך, אחר שהיה הורג את זמרי האם היה נהרג, דין בא במחתרת ודין  דיני רודף  

רודף, בא במחתרת עונש או הצלה,  בא במחתרת בגנב או בגזלן, להצילו באחד מאבריו, תוך כדי חילול שבת, כשכבר הסתיימה הרדיפה, 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ס( הריגת אדון המכה את עבדו[ 

]ישראל הרודף אחר גוי, נרדף יכול להציל עצמו גם כשאין 'רודף' מדין הבא להורגך, האם היה מותר לאדם שלישי להרוג את  עניני רודף  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כא( -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  של זמרי, הריגה ע"י מי שאינו 'קנאי'[פנחס מדין 'הבא להורגך' של זמרי, בנו 

שלמים        הגר"א גניחובסקי, תשע"ה    ח[   ]כה,  (וידקור את שניהם)  ]הנרדף שהרג, כשרבים רודפים את הנרדף וודאי יהרג[הורג גברא קטילא  

 מציון, תשע"ה 

והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים, פעולת הריגה או פעולת הצלה, שני  ]נהג שאיבד מעצורי רכבו  הערות בדיני רודף ומציל  

מכונת הנשמה, והוא יחיה בה רק זמן לחבר חולה ל חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת והשני בלא חילול שבת,

רפואה אחת שתציל  מנחת  א,  מתין לחולה שיבונהאם  ו ויבריא,  כאשר סביר שתוך כדי כך יגיע חולה שחיבורו למכונה יציל את חייקצר,  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]כה, ז[  )ויקח רומח בידו(, הטיית חץ מרבים ליחיד[ לחיי שעה שבפנינו מול הצלת חיי עולם שאינו בפנינו 

 נועם אליעזר, תשע"ט  ]האם רשאי הנרדף להכות את הרודף, רודף בהיתר[רודף אחר חברו לכופו לדבר מצוה 

על לעובר  המכה  מצוות  המכה  את  להרוג  יכול  המוכה  האם  כר  עשה,  בי"ד  שליח  בי"ד,  לשליח  חמד,    ודף[]התנגדות  חשוקי  פניני 

 (יתשע"ח )עמ'  

, הריגת הרודף להציל נרדף לחיי שעה, כשהגנב סבור שנכנס להית ריק האם דינו  מדין רודף עתידי]  רודף בעתיד  -  הריגת אנשי שכם

 הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ט   שיעור חומש  שע"זתהגר"א גנחובסקי,   דהגר"א גנחובסקי, תשע"   כבא במחתרת[

 ברכת יצחק, תשע"ח -שיעורי ליל שישישיכור המכה את סובביו האם נחשב כ'רודף' מעת שתיתו? 

]למנוע אדם מחילול שבת בפני עדים והתראה שדינו חיוב מיתה, ע"י פעולה של חילול שבת, רודה פת בתנור,     רודף   -  פיקוח נפש בשבת 

כשהדין יהרג ועל יעבור האם מותר לחלל שבת כדי שיברח, לחלל שבת להציל את הנרדף ללא הריגת הרודף, כשהריגת הרודף אינה מלאכה  

הרודף[בשבת להרוג את  הוא מתרשל, האם מותר  בהיתר אך  להינצל  יכול  ה[    , כשהנרדף  ]ט,  אדרוש(  לנפשותיכם  הגר"א  )ואך את דמכם 

 גניחובסקי, תשע"ט 

ופנימיים[]  רודף באונס או בלא כוונה   -  תאומי סיאם בהלכה ]חיצוניים  גוף שונים  האם ,  תאומים הנולדים כשהם מחוברים בחלקי 

ם, שאלות בדינים בכור שנולד עם שני ראשי  יפדובכמה סלעים    ם, אדם עם שני ראשים היכן יניח תפילין,  נחשבים כגוף אחד או כשני גופי

תאומי סיאם זכרים רשאים לישא נשים, האם למותר לקדש אחת    ה, האם• גירות • דיני ירוש  מצות פריה ורביה • חליצה • מלקותשונים:  

מחוברות בבית החזה, לאחת היה לב תקין ולשניה חצי לב ]מערכת העצבים ושאר חלקי הגוף    שהיום, הפרדת תאומות  משתי תאומות סיא

בעלת חצי הלב נחשבת כ"רודף"   דיון בדבריו, מדין רודףהבריא,    היו נפרדים[ והורה הגר"מ פיינשטיין להשאיר בחיים רק את בעלת הלב

גוף אחד, ומותר לחתוך אבר אחד כדי להחיות את  ה, או כי שניהם  "טריפה" ועל כן מותר להמית  א, או כי השניהלתינוקת בעלת הלב הברי

הפסקת ד,  י לשפר את איכות חייהם בלבלהפריד תאומי סיאם, כאשר לא נשקפת להם סכנת חיים מיידית, ומטרת ההפרדה כדף.  כל הגו

 עולמות, רלא    ה[להמתין עד הלידה ואז לנסות להציל את חיי התאומים על ידי הפרדתם זה מזאו  באמצעות הפלה הריון של תאומי סיאם 

]נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים,  האם דינו כ'רודף'? הלבנת פני חברו ברבים    -מלבין פני חברו ברבים  

ן שהלבין פני חברו האם רשאי לעלות לדוכן לשאת כפיו, מדוע לא  אביזרייהו דרציחה, האם מותר להרוג את הרודף אחר חברו להכלימו, כה

      אשר ליהודה, תשע"ד     תורה והוראה, תשע"ג   עולמות, שסה]לח, כו[    הודיע יוסף ליעקב שהוא חי, דברי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[

 מעדני אשר, תשע"ד     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה
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    טועמיה, תשע"ג     הגר"א גניחובסקי, תשע"דא נחשב רודף לתמר[  ]מדוע יוסף לא הרג את פוטיפר, וכן מדוע יהודה להריגת 'ספק רודף'  

 כאיל תערוג, תשע"ד 

]דיני רודף,  ורודף שניתן להצילו באחד מאיבריו, פיקוח נפש אינו דוחה שפיכות דמים, אין דוחים    'רודף' בשעת מלחמה ובימי שלום

מידיו של הרודף בנפשו של רודף,   מפני נפש, הבא במחתרת נידון על שם סופו, הבא להורגך השכם להורגו, כל אדם חייב להציל את הנרדף

והחל לרדפו   ולהרוג את רודפו, כשה"נרדף" הצליח להדפו  לו להשכים  יותר מדין "הבא במחתרת" שמותר  אם   -מה התחדש בדין רודף 

"הו הנרדף,  ע"  או  מציל  ע"י  רודף  הריגת  דמים",  לו  "אין  רודף  הנרדף,  "הצלת"  או  לרודף  "עונש"  הוא  רודף  דין  להורגו,  תרה" מותר 

לכתחילה או "דחויה" ויש למעט בה, רודף בגרמא ]חיובו של מלשין ו"מוסר" מדין "רודף"[, רודף באונס או שלא בכוונה, רודף שלא מרצונו  

וידיעתו ]עּוּבר המסכן את חייה של אמו[, קטן הרודף, האם הנרדף רשאי להרוג את הרודף אפילו כשיכול להציל עצמו באחד מאיבריו של  

דוע מותר להרוג את הבא במחתרת לגוזלו האם נתינת ממונו לרודף אינה כ'יכול להצילו באחד מאיבריו', האם הנרדף צריך למנוע  הרודף, מ

את רדיפתו על ידי כניעה לדרישות הרודף, בן נח הרודף ישראל וניתן להצילו באחד מאיבריו, ביאור דברי רש"י מדוע חשש יעקב אבינו פן  

הורגו, ביאור הדין ודברים שהיה בין האחים בדינו של יוסף, רודף בשעת סכנה ומלחמה: דיני "רודף ללא אשמה" יהרוג את הבאים עליו ל

הריגת  להציל אחרים,   בכדי  להורגו  ואיבד שליטה ברכב האם מותר  הנוהג ברכב  בימי השואה,  תינוק שסיכן אחרים  הריגת  המצויים: 

ס שחוטפיו מתכוונים לפוצצו מעל מקום ישוב, הריגת אויב בשעת מלחמה כשאינו בא  מחבל חמוש ופגיעה ב'מגן אנושי' שלו, הפלת מטו

להורגו, האם פרטיזן בשואה היה מותר להרוג כל חייל גרמני שנקרה בדרכו, הריגת מחבל שהרים ידיו לאות כניעה וקיים חשש שמא הוא  

להגנת המדינה: דיני "רודף" על אוכלוסיה המסייעת בידי    "מערים" על החיילים כחלק מ"תרגיל" לפגוע בהם, פעולות צבאיות המותרות 

]פעולה מיידית  חניבעל"  "נוהל  או בקבוקי תבערה,   על מיידי אבנים  ירי  נגד מחבלים,  פעולה  אגב  חפים מפשע  פגיעה באנשים  רוצחים, 

[, שיקולי פיקוח נפש של "כלל ישראל"  ובכוח למניעת חטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף[ על פי ההלכה ]האם לחייל החטוף דין "רודף"

 "ב תורה והוראה, תשע    עולמות, שכה[  ובפרט בשעת מלחמה, מאבק בין סוחרי סמים[  ]לז, יח

]קדימויות בהצלת נפשות, רודף, עובר, פעולת הצלה היכולה להרוג, ניתוק חולה ממכשיר הנשמה להצלת רבים, הפלת הצלת נפש בנפש  

 עולמות, כא מטוס חטוף, חיסול מחבל מתאבד, הריגת תינוק בוכה במסתור בזמן השואה[ 

 עולמות, קפח רודף באונס ושלא בכוונה[ ]קדימויות בהצלת נפש האם או העובר  - הצלת עוברים

ל, הצלת רודף שיש ספק ]הבא להורגך השכם להורגו, רודף, כשפסקה הרדיפה, הצלת רודף שנפל עליו הגהריגת או הצלת מחבל מנוטרל  

 עולמות, תד  שמא ישוב לרדוף, ביחיד ובציבור, רודף על אוכלוסיה, פרטיזנים[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה ]נתכוון לבשר חזיר...[תכנן להרוג אדם, והתברר שהאדם 'רודף' 

ויבטל מצוות קידוש השם, כשיכול סו בממון האם חייב?  יגוי כופהו לעבוד ע"ז, ויכול לפי ]האם חייב לקדש השם או רשאי לברוח 

 עשר עטרות, תשע"ט לעבור עבירה קטנה במקום הגדולה[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ]הרג רודף, נכרי[פסול לקרבן, שור שהמית אדם 

נפש עולם הראשונה, ספק   ורודף  פיקוח  יהודי במלחמת  הרג  נפש,  פיקוח  כהלכה מפני  להורות שלא  נפש,  להציל  ויכול  ליסקל  ]ההולך 

רודף, לא תעמוד על דם רעך בתפילה, קטיעת אבר לינצל מאיסור, רשות להרוג את הרודף, שנים עם קיתון מים ואחד מעולף, ברכה על  

 כאיל תערוג, תשע"ד הרוגים על שם קדשך, חילול שבת בפיקוח נפש[  מסירות נפש, להציל חברו בחיי שעה ע"י הריגה,

ו לעולם הבא, נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבר ]המלבין פני חברו ברבים אין לו חלקרודף     -שיימינג    -הלבנת פנים  

ברבים,  אביזרייהו דרציחה, האם מותר להרוג את הרודף אחר חברו להכלימו, האם מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים, עשיית איסור 

לחשוד על ממון, מעביד החושד בעובד שגנב ומבקש לערוך חיפוש בכליו, ההיתר לתבוע בדין  כדי למנוע הכלמה, גדרי הלבנת פנים בתביעה

הלבנת פנים בצנעה, בכדי לאפרושי מאיסורא, שקר למנוע  רבים" שאסור להלבין פנים בפניהם,  "להלבנת פנים, כמה הם    תורה ולא לחשוש

בושה, תיקון בעל קורא שטעה כיצד, כהן שהלבין פני חברו האם רשאי לעלות לדוכן לשאת כפיו, כהן שבנו יצא לתרבות רעה האם מותר 

מנחת        עולמות, שסה   ע לא הודיע יוסף ליעקב שהוא חי, דברי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[לחדול מלהעלותו לתורה ולהכלימו, מדו

 פניני אי"ש, תשע"ח   אשר, תשע"ח
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ן על חברו  וכעת פסקה הרדיפה האם חייב לנסות  ]זרק רימוהצלת נרדף בנפשו של רודף מדין הצלה או ממניעת הרודף מלבצע עברה 

 )ב(  מנחת אשר, תשע"ח  ב לסכן עצמו ולהצילו מן הנהר[ילהשכב על הרימון ויהרג, זרק חברו לנהר ופסקה רדיפתו האם חי

]רודף הצלה ולא עונש, להציל מאבד עצמו לדעת, להציל מי שהולך לעבור  בירות, שאחרת יהרג   להציל ע"י חילול שבת נרדף בג' ע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   עבירה שחייבים עליה מיתת בי"ד[

 שלמים מציון, תשע"ו    מלאכת מחשבת, תשע"זהכאת משה את המצרי, מדין 'רודף'? 

]תפילה על חולה מתייסר לקרב מיתתו, הארכת חיי חולה כדי ליטול אברים להשתלה מגופו,  'רודף'?     -המתת חסד לבקשת החולה  

 עולמות, רב רופא ההורג חולה סופני ע"פ בקשתו האם נידון כ"רודף"[  

 עולמות, שנא ]רודף, דיווח לרשויות[נהג המפר את כללי הזהירות בדרכים וחוקי התעבורה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  שור שהרג 'רודף' האם נפסל לקרבן? 

הגר"א    ]לו הרג זמרי את פנחס, פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי להפסיק את הרדיפה['רודף' שהרג את מי שבא למנוע את הרדיפה  

 נועם אליעזר, תשע"ח    גניחובסקי, תשע"ז

 נוה ההיכל, תשע"ג  אינו קנאי ההורג, האם דינו כ'רודף'? 

]נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים, פעולת הריגה או פעולת הצלה, הערות בדיני 'רודף' ו'מציל'  

ילול שבת, רפואה אחת שתציל לחיי שעה שבפנינו מול שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת והשני בלא ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז הצלת חיי עולם שאינו בפנינו[   

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   ]צרור את המדיינים[הקשר בין "רודף" לבין "הבא להורגך", ומקור הלימוד 

 פניני אור החיים, תשע"ז גם כשצדיק 'רודף'    -והאלוקים יבקש את נרדף 

]נוהל שכן, כאשר האדם האחר  רודף אחר אנשים להורגם ולוקח עמו אדם נוסף, וניתן לנטרל הרודף רק ע"י הריגת האדם הנוסף  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ממולכד[  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ]כיצד הרג אנוטנינוס את שני שומריו מידי יום, הריגת אנשי שכם[  ספק רודף 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   אבדה בלמיה[]מכונית שרודף שפסקה רדיפתו  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט אם ע"י הריגת הרודף יתכן ויהרג חף מפשע נוסף  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח    ]איסור התאבדות בידים, כניסה לניתוח לב[  ברוח מרודף בקפיצה מסוכנת מגג שיש בה סיכון חייםל

   ישרל, הגדרה מה היא דרך מסוכנת נקבעת ע"י הסוחרים[ ]לא תעמוד על דם רעך, עליה לארץ  נסיעה במהירות מופרזת להצלת חולה  

 )עמ' ד(     פניני חשוקי חמד, תשע"ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]רודף[   שני אנשים בסכנת מוות האם מותר לאחד לברוח, כשהשני ייהרג?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ]רודף[  רימון שנצרתו שלופה, האם ניתן לזרקו מבלי לוודא שהאזור פנוי? 
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 הפרשה:  שאר עניני 

 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"אחידות וידיעות לפרשת בלק  

 להתעדן באהבתך, תשפ"א    לפרשת בלק פנינים ורעיונות יקרים

 בית היין, תשפ"א   לפרשת בלקאוצרות ויהלומים לאהבת תורה ויראת שמים  

 הגרח"ב נבנצאל שליט"א, תשפ"א לפרשת בלק א ישיבישער חומש

 הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א וארטים לפרשת בלק 

 פלאי התורה, תשפ"א פלאי התורה לפרשת בלק  

  [ מה הייתה המחלוקת בין בלק לעמו ביחס לישראל?  ?ב'מוא בלק 'ראה' אז למה 'ויגראם  ]  באשר נעשה לאמורי?  היאך ומה ראה בלעם

 מלאכת מחשבת, תשע"ז    הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ג)וירא בלק בן ציפור( ]כב, ב[  

]מדוע לא קבעו פרשת בלק בקריאת שמע?[ ]האם דווקא דין בש"ץ או בכל אדם, האם גם טרחת ת"ח הוי טורח טורח הציבור והלכותיו  

 מחמדי התורה, תשע"ב    עולמות, קסא  ב[ ]כב, הציבור, רב שמאריך בתפילה, זמן העיכוב[

 תשפ"א    מלאכת מחשבת, תשע"ח)התייצב על עולתך( ]כג, ג[  בלק ובלעם בתור בעלי הקרבן צריכים לעמוד על קרבנותיהם

 דרישה וחקירה, תשפ"א  )התייצב על עולתך( ]כג, ג[ ?מדוע חשש בלעם מפיגול, הרי אין פיגול בקרבנות בני נח 

   ז' תירוצים   וחקירה, תשפ"אדרישה     )התייצב על עולתך( ]כג, ג[ ?כמה מזבחות בנו האבות 

 במשנת הפרשה, תשע"ה ]כב, ד[  )כלחוך השור את ירק השדה( כלחוך השור את ירק השדה, מה עומק המשל?  

]כתיבת שם העיר בכתובה ובגט, הזכרת שם הנהר, וכשאין נהר[    ? "זכרון מאיר" האם היא שכונה בבני ברק, או מקום בפני עצמו

 קב ונקי, תשע"ד ]כב, ה[  )פתורה אשר על הנהר( 

נזק הבשעת מריבה הזיק את משקפיו של אחד הבחורים   קיזוז  מי בעל החפץ, ]מזיק בפורים, משקפיים, שתיה,  דדי, כשאין ברור 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א )אולי אוכל מכה בו( ]כב, ו[ צרכי רבים כללי, צרכי רבים לקהילה מסויימת, תושבות[ 

 מעדני אשר, תשע"ה   ]כב, ו[ מבורך()אשר תברך ]ברכת הדיוט[   ?האם יש תועלת בברכת גוי

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  ]ברכות השחר[? 'למה אין מברכין בבוקר 'שלא עשני בהמה

]פועל שברך ברכה רביעית בברכת המזון, מצוה הבאה בעבירה, ברך על   ?המברך ברכות השחר בקול ומעיר שכניו, האם עונים אמן

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א  []כב, ו  )אשר תברך מבורך(]ברכת הדיוט[ מאכל איסור[ 

 נוה ההיכל, תשע"ה   ]כב, ו[ )לכה נא ארה לי את העם( ]על טבעי[ הריגה או כיבוי דליקה בשבת על ידי שם קדוש או סגולה

]האם מקיימים בה מצוה, האם ניתן לקיימה בזמנינו, קפה ועוגה, האם יוצאים ידי חובה בתלמוד שהא בגי' מעלת וסגולת פת שחרית  

 במשנת הפרשה, תשע"ד   ]כב, י[ )ויקם בלעם בבוקר, באוה"ח( 'פת'[

   פניני אי"ש, תשע"טכ[  -)לא תלך עמהם... קום לך אתם( ]כב, יב ]לכל כיון[בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו 

הארה  ]הבדל בין 'פותחין לו' ל'מסייעין לו', למה נמשלו המצוות לאפרסמון, נתבסם אני ואתה[    בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ט(-מוסרית
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 מאור השבת, תשע"ו   )כי ברוך הוא( ]כב, יב[פירוש מילת "ברוך" 

 תשפ"א באר הפרשה,  עשיית גדרים וסייגים ובפרט בשמירת עיניים ובענייני יראת שמים -גדר מזה וגדר מזה 

כבוד הבריות   בדידות גדול  הגוף,  ונקיון  הכסא  בית  בחמה,  המוטל  המת  בזיון  האדם,  בושת  הבריות,  כבוד  מפני  דרבנן  איסור  ]התרת 

מקור הדיען מדין הריגת בהמה של 'קלון', או מדין פטור השבת מילתא, דחויה ולא הותרה,  דימוי    ,האבל, רשימה סגורה או ניתן להוסיף

 מנחת אשר, תשע"ו )ואותה החייתי( ]כב, לג[  כבוד חברים[ ם שנברא בצלם, כבוד הבריות בגוי,ואינה לפי כבודו, חביב אדאבידה של זקן 

 ( צאאספקלריא, תשע"ט )עמ'     [ח]כג, ( מה אקב לא קבה קל)  אהבת הקב"ה לעם ישראל

)הן עם לבדד    ]טעם האיסור, על איזה מאכלים, בישול גוי בבית ישראל, עולה על שולחן מלכים הגדרתו, דוגמאות מעשיות[  בישול עכו"ם

 זשעולמות,   תורה והוראה, תשע"ה   ]כג, ט[ישכון ובגוים לא יתחשב( 

 נר יששכר, תשע"ח    ]כג, ט[)הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב(  ]בישול בלא כוונה[בישול עכו"ם במתקן שווארמה 

]פת פלטר, וופלים ודגני בוקר, השלכת קיסם לתנור ע"י קטן, האם מותר למחלל שבת בפרהסיא לשתות יין של עצמו,  פת ויין של עכו"ם  

מסביב לשולחן,  לפני עיוור, סידור קידושין, פת הבאה בכיסנין, מומר, שמור מרחק, איסורי הרחקה מן העבירה, תבשיל של מחלל שבת[  

 תשפ"א

הן עם לבדד ישכון  )  [ברך על תבשיל ולפני שאכלו נודע לו שלא מקפידים על בישולי עכו"ם כשיטת מרן בשו"ע]בישולי עכו"ם באולמות  

 עין יצחק, תשע"ח    ]כג, ט[ובגוים לא יתחשב( 

)תמות נפשי    ]מקור האיסור, בספק רשע, שיעור ההרחקה, הפסק מחיצה מלמטה או רק מלמעלה, עשיית אוהל[קבורת רשע ליד צדיק  

 נוה ההיכל תשע"ד   ]כג, י[  מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו(

בני ישראל בעפר   פליאה, אחריות המשלח את שליח המצוה[המצוות שמקיימים  י[  ]ביאור מדרש  ]כג,  יעקב(  עפר  מנה  האיחוד      )מי 

 בחידוד, תשע"ו 

]מידי הרבה יהודים, מי סופר, ספירת אנשים, חיפוש האדם השלם, דרגות בהשראת השכינה, ברוב עם, אין השכינה מספר בני ישראל   

כן ירבה, חשיבותו של כל ילד יהודי, הרגעים הגדלים של החופה, אם בישראל בונה    -  שורה על עצים ואבנים, חלב ישראל עובר מי, פן ירבה

 ל, תשפ"אהרב אביגדור מילר זצ"-תורת אביגדור   )מי מנה עפר יעקב( ]כג, י[  בית בישראל אך גם בונה את עצמה, בניית העולם[

 משנת מהר"ל, תשע"ח   )מי מנה עפר יעקב( ]כג, י[ וזהו סוד נצחיות ישראל -כלל ישראל הם מקור של 'ברכה' שאינו פוסק לעולם 

 מאור השבת, תשע"ח   פירוש המילה "ברוך" שבו נפתחת כל ברכה

     פניני אי"ש, תשע"ז)ויעל פר ואיל במזבח( ]כג, יד[  מתוך שלא לשמה בא לשמה 

 פ עטרת תפארת, תש"  עשר עטרות, תש"פ  )ויעל פר ואיל במזבח( ]כג, יד[תורה ומצוות שלא לשמה 

מתנחם שאינו  הכתוב  עליו  העיד  אם  נחמה,  לשונות  הקב"ה  אצל  נאמרו  יט[     ?כיצד  ]כג,  ויתנחם(  אדם  ובן  ויכזב  אל  איש  )לא 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' נ( 

 נר יששכר, תשע"ז     פניני דעת, תשע"ד    תשע"א   נר יששכר, תשע"ד  ]כג, כא[  )תרועת מלך בו(תרועת מלך בו 

 ע"זיון, תששלמים מצ  )כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל( ]כג, כג[ ]אל יתייאש אדם מן הרחמים[כל דעביד רחמנא לטב עביד 

שלמים      שלמים מציון, תשע"ה    [כד  ,כג]  (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא)  ]מתגברין כלביא לחטוף המצוות[  יתגבר כארי לעבודת הבורא

 מציון, תשע"ח 

ענה אמן, והמשמיע לא המתין עד שיענה אמן המשמיע אמר אשר  ,  ברכת אלוקי נשמה  חברורצה לצאת מ ]ברכות השחר   יצר, והשומע 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   [כד  , כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא) [אלא התחיל מיד לומר אלוקי נשמה, האם השומע יצא
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ולחסד  ]ברכות השחר   לחן  יום  ובכל  היום  "ותננו  ולא אמר  וטעה  לך",  להשתעבד  יצרנו  "וכוף את  שינה מעיני, שאמר  בברכת המעביר 

הן עם  )  "]הגומל לחסדים טובים וכו"ולרחמים וכו' ותגמלנו חסדים טובים", אלא סיים "ברוך אתה ה', האם יסיים "למדני חוקיך", או  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   [כד  ,כג] (כלביא יקום וכארי יתנשא

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט    [כד , כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא)ספקות בברכות השחר 

טל ידיו בבוקר ובירך על נטילת ידים, ואחר כך התפנה, ועכשיו נוטל ידיו שנית, ומספק אינו יכול לברך שנית  ]ננטילת ידים של שחרית  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   [כד  , כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא) [טל עכשיו ידים לסעודהעל נטילת ידים, האם יוכל לצאת מחברו שנו

    ( לגאספקלריא, תשע"ח )עמ'      שלמים מציון, תשע"ח   [כד   , כג]  (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא)קריאת שמע או הנחת תפילין מה קודם?  

 מחמדי התורה, תשע"ח 

 ( קכזאספקלריא, תשע"ח )עמ'   [כד ,כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא)מתי התחיל עם ישראל להניח תפילין ובהם ארבע פרשיות?  

 ( כבאספקלריא, תשע"ט )עמ'  [כד ,כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא) סימן היהודי -השכמת הבוקר 

הן  )  הבורא, בגנות ביטול זמן בלילה, לימוד מן הנמלה, חריצות מצד החכמה[]יתגבר כארי לעבודת  עם כלביא יקום    -מעלת עם ישראל  

 דברי אמת, תשע"ח  [ כד ,כג] (עם כלביא יקום וכארי יתנשא

 היא שיחתי, תשע"ט   ]סיפוק פנימי שמביא לשמחת חיים[ הן עם כלביא יקום

רגליים לטוב הצרה]  ריצת  מן  לצאת  והמאמצים  עם הקשיים  ומחזקים  -  ההתמודדות  הבוקע מהגולם[מחשלים  פרפר  שיחתי,      ,  היא 

 תשע"ט 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   ]כג, כד[ )לא ישכב עד יאכל טרף, ברש"י(קביעות עיתים לתורה בלילה 

)לא ישכב עד יאכל טרף,  מכתב[    -]עם ישראל כגוף אחד, כאב החזו"א על בחור שנחלש בלימוד התורה  כוח לימוד התורה של עם ישראל  

 שלמים מציון, תשע"ח  [ ]כג, כד  ברש"י(

)לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה, ברש"י(  ה?  על השינ  והלא ברכה זו נתקנהמדוע מבקשים על לימוד תורה בברכת המפיל  

 אשכול יוסף, תשע"ו   ]כג, כד[

עשר עטרות,     ]כג, כד[דם חללים ישתה(  )ו  ?קרבן שפגלו בשחיטה וניתז דם ממנו על המאכל האם מכשיר את המאכל לקבל טומאה

 ח תשע" 

דם חללים  )ו  ]טומאה וטהרה[פרי שלא הוכשר ונפלו עליו משקים שלא לרצון ובעודם נופלים נגע שרץ בפרי האם הוכשר הפרי?  

 עשר עטרות, תשפ"א   ]כג, כד[ישתה( 

 תש"פ   זרע ברך, תשע"ח  ]כג, כד[דם חללים ישתה( )ו? דם חשוב כמשקה לענין הכשר טומאהמנין ש

 שבילי פנחס, תשע"ז  נאום הגבר שתום העין( ]כד, ג[)בלעם רצה שהבריות ירדפו אחר תאוות לבם ולא יביטו אל האחרית 

 מתוקים מדבש, תשפ"א   ?םיכיצד נלמד מ"שתום העין" על שמירת העיני

קריאת התורה בראש חודש, ויהי ערב בקידוש, אמירת וכרות עמו ע"י המוהל, דרך אמירת חצאי פסוקים,  ]   כל פסוק דלא פסקא משה

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כ(   מחמדי התורה, תשע"ח  )כרע שכב כארי( ]כד, ט[  שבח[

 בארה של תורה, תש"פ   (לזאספקלריא, תשע"ט )עמ'    רי"כא ההבדל בין ברכת יעקב ליהודה "רבץ כאריה", לבין ברכת בלעם "שכב

 שבילי פנחס, תשע"ג   ]כד, י[ )לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך(מנין ימי השנה הם צירוף של 'לקב' ושל 'ברך'  
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עומקא     ]כד, יג[ מלוא ביתו כסף וזהב(    )אם יתן לי בלק   ]תאות הממון, השמח בחלקו, מחמדת הממון לחמדת התורה[חמדה והסתפקות  

 דפרשה, תשע"ה 

בינת המשפט על משך    )וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו( ]כד, יז[  ]אגג שם פרטי או שם כל מלכי עמלק[נבואת בלעם על אגג טרם לידתו  

 חכמה, תשע"ח 

דברים        מאור השבת, תשע"ד    ]כד, יג[  )אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב('תלמידיו' של אברהם אבינו ו'תלמידיו' של בלעם הרשע  

 שלמים מציון, תשע"ז   שפת אמת, תרל"א   הרבה, תשע"ג

]בדיקת דרגתו בצורה חיצונית, התנתקות שאינה אמיתית מצרכי החומר של הכלל,  שימוש ברוחניות לגשמיות  -תלמידי בלעם הרשע 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' ט( -עומק דעת הגר"י אייכנשטיין שליט"א היפך ממשה רבנו[

]נפש רחבה, אשה נאה וכלים נאים, מטרת רכישת הכלים לתועלת עצמית או  שבח או גנאי?    -מרחיבה דעתו של אדם    -דירה נאה  

 עינינו גל, תשפ"א  בדעת[כפרוזדור בלבד לעבודת ה', כל ערום יעשה 

 תשפ"א   אשיחה בחקיך, תש"פ  הנהגותיו ותלמידיו של בלעם הרשע

בלע של  שנוח  -  ם תלמידיו  מה  מהתורה  השמשות  לבחור  בין  שבת  יכולה  -]ערב  האתון  ורק  בערבוביא,  משמשים  וקודש  שחול  זמן 

 פניני אי"ש, תשע"ט  לחשוף את המהות הפנימית של הרב[

]הנחת סם החיים על נבילת אריה, המטוס האנושי היחידי בעולם של שמאבר מלך צבוים,   לנצל מתנות שמים כדי שלא להיות שוטה

   שואלין ודורשין, תשפ"א איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו, דעה לחיי שעה ודעה לחיי עולם, תבונה לצוד דגים[  

]האם החיוב הוא מדאורייתא,, ביחס למי נאמרה חובה זאת, האם עלינו  מצווה או חובה מוסרית?    ]היפך מידת עין רעה[לדון לכף זכות  

 תורה והוראה, תשע"ט  למתוח את גבולות ההיגיון כדי לדון לכף זכות, האם מי שאינו דן לכף סכות חיי בלבקש מחילה[

 נר יששכר, תשע"ב   ]כד, טז[ )ויודע דעת עליון( בעיני חכמי האומות, ובמבט של תורה -עומק החטא, והחוטא 

עומקא דפרשה,     ]כד, יז[ )אשורנו ולא קרוב, ברש"י(     ]ביאת המשיח וההכנה לקראתו, בנית בית המקדש בשבת[הציפיה לביאת המשיח  

 תשע"ג 

 מה על משך חכמה, תשע"ט חכבינת ה ה[-]כה, אמדוע כתוב ויצמד 'ישראל' ובכל הפרשה מוזכר 'עם'? 

מפיק      תשע"ח    זרע שמשון, תשע"ז   )ויצמד ישראל לבעל פעור( ]כה, ג[כיצד עבדו ישראל לבעל פעור הרי המן היה נבלע באבריהם?  

 מרגליות, תשפ"א 

  ]טעם האיסור, בית הכנסת או בית המדרש, מקצר חיים או כבוד בית הכנסת, סכין ארוך, סכין קטן, סיגריה[ הכנסת נשק לבית כנסת  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' סב( -שירים אארוג)ויקח רומח בידו( 

 צבא הלוי, תשפ"א)ויקח רומח בידו( ]מכונית שהיתה מעורבת בתאונת דרכים וגרמה למוות[ שימוש בסכין שנהרג בה אדם 

קח את כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד  )  ]סדרי הדין בבית הדין[  דיני נפשות ובקידוש החודש  ,תחילת דין וגמר דין בדיני ממונות

 תש"פ    זרע ברך, תשע"ח  ד[ כה, ( ]השמש

כגרים לכן הוצרכו מילה טבילה והטפת דם  ]כשנצמדו לבעל פעור נעשו כגויים וכשחזרו בתשובה היו  מדוע מלו ישראל בכניסתם לארץ?  

 מה על משך חכמה, תשע"ט חכבינת ה ברית[

 מלאכת מחשבת, תשפ"א כלי גוי שנעשו לסחורה אינם חייבים בטבילת כלים 
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]לפני חטא העגל היתה עבודה בבכורות ולא בלווים,  מדוע לא ציוה ה' לשבט לוי להרוג את העובדים לפעור בשונה מחטא העגל?  

צמית ולכן נצטוו להרוג את עובד העגל, אך משנתקדשו הלוים מנעם ה' מלפגוע בעובדי בעל פעור כדי שלא יאמרו הקהל שמחמת נגיעה ע

 מה על משך חכמה, תשע"ט חכבינת ה הם הורגים[

בינת     [הכה,  ]  ]פושע ישראל שכלו אינו נפגם, אך עובד ע"ז שכלו נפגם ויצא מכלל ישראל[   ההבדל בין פושע ישראל למומר לעבודה זרה

 מה על משך חכמה, תשע"ט חכה

(  עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור)[  כל העולם מתנהל רק לפי התוכנית של אבינו שבשמים]  שומר ישראל

 היא שיחתי, תשע"ט   [ הפטרת פרשת בלק]

 

 נושאים אקטואליים: 

 

 אספקלריה, תשפ"א )עמ' מא( שיבוט  -מציאות עתידנית 

 קלריה, תשפ"א )עמ' כז( אספמנעולים אלקטרוניים בשבת 

 אוסף גיליונות, תשפ"א )עמ' סז( -בנתיבות העיוןברכת 'אשר יצר' בעשיית צרכיו שני פעמים  

צמו, ילמד שעת ]הוספת שעת עבודה למטפלת עניה והורדת הסכום מכספי מעשר כספים של המעסיק, מכוין להנאת עשכירות פועלים  

הלנת שכר שדכן,  האם חייב לשלם את הקנס.    -תורה בשעה הפנויה. נוסע ברכב המסרב לחגור חגורת בטיחות וטוען שאם יוטל קנס ישלמו  

מתי המעסיק סופג את    -והוצרכו להוסיף את השם. פועל שאינו יכול לעשות מלאכתו    -בל תלין. אומן שהוסיף שם בטעות בחריטת כוס  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א תי הפועל. האם מותר להעמיד פועל בניסיון לדעת אם יגנוב. ויכוח בין מוסדות לענין התרמה[ ההפסד ומ

פניני    [מצא אחד פסולנים שתקעו בב' שופרות ונש]  להוציא מדין ערבות לספק מחויב במצוה  -  ערבות במצוות בשני יוסף בן שמעון

 הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

ומעשר לחלה, מקום הלישה קובע, עיסתהמשך הלכות הפרשת חלה   בין תרומה  ובחוץ לארץ, ההבדל  ישראל  ולא    ]חלה בארץ  יהודי 

 ותתענג בדשן, תשפ"א  עיסת גוי, תושבות, זכות הקדימה לנשים, הפרשה ע"י בעל העיסה, מינוי שליחות אפילו בעודו קמח[

]את רכב המורה, רכב של צד שלישי, 'בעליו עמו', נהיגה ע"י אדם ללא   לומד נהיגה, שנהג לבדו במכוניתו של מורה הנהיגה והזיק

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א מזיק, חיוב בדיני אדם ובדיני שמים[ -רישיון 

אורחות    כשידוע שדינו כנפל, לא ישרוד שלושים יום, פיקוח נפש, חילול שבת, מעוברת[  ]גיל העובר,  חיוב הצלת חיי עובר בשבת ובחול

   חיים במשפטי התורה, תשפ"א

ולרוחב שיעור שיש באצבע מ'קשר אגודל עד סוף הציפורן', נקב הציצית: להרחיק את הנקב מקצה הבגד לאורך  ]  'ציצית נוטף על הקרן'

אגודלים, ועל פי הכוונות לא ירחיק יותר משיעור ג' אצבעות אמה קמיצה וזרת. המדידה ביושר ולא באלכסון. הרחיק   ולא ירחיק יותר מג'

הבגד. אם קשר כדין ונפסקו החוטים   הטלית פסולה, המנהג לחזק את קצוות החור שלא ינתקו החוטים ויתקרב לשפת  או קירב מהשיעור

ס"מ קרוב לוודאי פסול. לכתחילה    5.3עד    3-ס"מ פסול. מ  3שיעור רבי חיים נאה: פחות מרוחב    המרחק הנצרך כשר..  אף שאין בו כשיעור

ראשון    י חורים, חורס"מ הוא כבר יותר משיעור ג' אצבעות. ולנוהגים לעשות שנ  5-ויהיה בתוך הס"מ החמישי, יותר מ  ס"מ,  4ירחיק הנקב  

ויעשה הנקב   ס"מ.  7-ס"מ הוא קשר גודל מרווח. שלוש אצבעות הוא יותר מ  4שיעור חזון איש:    ס"מ.  6וחור שני בתוך    ס"מ,  4במרחק  

  5.4לאחר    בס''מ הרביעי חמישי ושישי, ולכתחילה לא יעשה הנקב בס''מ השישי, ולצאת ידי כל הדעות יעשה הנקב בסוף הס''מ החמישי,

ויש מדקדקים לצמצם   5.4לכתחילה: יעשה את הנקב לאחר    'מ.ס' יותר מחמש.  ולא  גפרור, עד סיום הס''מ החמישי,    ס''מ כמידת אורך 

 ס"מ ולא  9.5ס"מ, והחור השני במרחק    2.4ס''מ. לנוהגים לעשות שני חורים יעשה את החור הראשון במרחק    5שיסתיים הנקב עד תחילת  
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שני חורים: לדעת בעל העיטור חובה לעשות   לה אם אפשר טוב ששני הנקבים יהיו בין הס"מ הרביעי לחמישי.ס''מ. ולכתחי  6-יצא יותר מ

שמכוסה תחת בגדיו יעשה שני חורים. וכתב    שני חורים. להכרעת הב''ח בטלית גדול יעשה חור אחד משום דמיחזי כיוהרא, ובטלית קטן

ומנהג חורים,  שני  לעשות  פולין  שמנהג  יש אש  המשנ''ב  אחד,  חור  ויש   כנז  הנ''ל,  השיעור  בתוך  להיות  צריכים  הנקבים  ששני  אומרים 

אגודל. בתוך קשר  הפנימי  לעשות את החור  וכן   מקילים  לקשור  וצריך  על הקרן,  ומכה  נוטף  יהיה  הציצית  צריך שקשר  על הקרן:  נוטף 

ויזהר מאוד ולא לרוחבו, באופן ש   להחזירו למקומו אם השתנה, שיהיה מוטל לצד אורך הטלית יהיה הפוך מכיוון הקרקע. ואינו מעכב. 

הקשרים העליונים יעשה לצד רוחב הטלית ולא לאורכו, ויש שכתבו שאין    שלא יהיה תלוי באלכסון שהוא מנהג הקראים. יש שכתבו ששני

 עומק הפשט, תשפ"א  [הבדל בין הקשרים העליונים לתחתונים, ותלוי בצורת הלבישה

 עומק הפשט, תשפ"א ]לגו אכיל, קנדי בריקס, איסור בונה[   סוכריות לגו בשבתמשחק ב

 אהלי טהרות )סח(, תשפ"א  ]טומאת מת, כהנים[ סוף טומאה לצאת

 אהלי טהרות )סח(, תשפ"א  ומאת מת[]ט דם בלוע האם מטמא באוהל ובמשא?

 אהלי טהרות )סח(, תשפ"א  )ה( טומאת נפלים

]נזק שהפך להצלה, נתכוין לבשר חזיר, מציל עצמו   או רכוש חברו, האם חייב בתשלום הנזק?הזיק רכב של חברו כדי להציל רכושו  

   משא ומתן, תשפ"אבממון חברו, כוונה או מחשבה, מזיק[ 

יצירה רוחנית, שוחט ש'גנב' חידושי תורה מספר של אחר האם נקרא 'גנב', האם שחיטתו פסולה?   יוצרים, בעלות על  ]זכויות 

ין תורה, גזל בדבר שאין בו ממש, השגת גבול, ממתי גזלן פסול לעדות[ קנין רוחני, האומר דבר בשם אומרו, גזל, שוחט שאינו מציית לד

 בינת המשפט, תשפ"א 

מותר לבנות בית  יש לברר האם במיקום מסופק שהיה ביהכ"נ וחרב האם  ]  ניתוץ אבן ותלישת עשבים מביהכ"נ ומהכותל המערבי 

הכסא, וכן יש לברר האם מותר לקדוח בביהכ"נ ולהשאיר את הגומא ואפי' שהוא לצורך, וכן יש לברר את קדושת הכותל והרחבה האם 

קצת מעפר הכותל לסגולה ולשמירה וכן כשרואה עשבים גדלים בביהכ"נ ובכותל מה  קחת  דינה והלכותיה כדין ביהכ"נ גמור. האם מותר ל

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קלט(  קדושת בית הכנסת, ספק מורא מקדש[, ספק דינם

אם איסור 'לפני עוור , העבירה בהגשת דברי מאכל ומשקה למי שאינו מברך-לעוברי -האם יש איסור סיוע] הגשת מאכל למי שאינו מברך

בדבר החובה להאהיב מצוות התורה ולקרב    ,נאמר רק באיסורים מן התורה, או שייך גם באיסור מדרבנן, וכן במקום ספק 'ן מכשוללא תת

 עין יצחק, תש"פ  [ פתרון למי שמסרב לברך על דברי מאכל ומשקה ומוגשים לפניו, לבבות ישראל

  , ברכת אבות  ,כוונה בתפלה ,  סוף זמן ק''ש של שחרית  ,בגדר ברכות ק''ש,  זמן ק''ש של ערבית]ביאורי סוגיות בעניני מועדים ומצוות  

 , עשרה מתפללים או שמספיק רק ששה  ,עשרה עונין בדבר שבקדושה וחזרת הש''ץ  ,המתפללים בעזרת נשים אם מצטרפים לתפלה בציבור

שאלת גשמים וניקוד מוריד   ,גבול יום לענין מצות היום ולגבי סוף זמן מנחה ,זמן של בין השמשות ולילה ,מצטרפין לענין תפלה בציבוראיך 

קדושת ,  בבגדי כהונהצבע תכלת בציצית ו  ,שירטוט בסת''ם  ,הנחת מזוזה באלכסון,  מחלוקת רש''י ור''ת בסדר פרשיות שבתפילין  ,הגשם

וביהמ''ד הכנסת  , ביהכ''נ  בית  קדושת  ברכות  ,דיני  דיבור  ,מאה  כדי  בתוך  השבח  ברכות  ושאר  ורעמים  ברקים  ברכה  ,  ברכת  חיוב  גדר 

 , חיוב שנים מקרא ואחד תרגום  ,מצות כתיבת ספר תורה  ,מצות תלמוד תורה  ,הפסק ושינה לענין ברכת התורה  , ברכת אשר יצר  ,אחרונה

מצות סיפור יציאת   ,עירובין בעיירות גדולות  ,אם בעינן שיהא הלחם על השלחן בשעת קידוש  , בלחם משנה  'שלמות'  ,בקבלת שבתגרירה  

  איסור מלאכה  ,מעמיד דמעמיד בדבר המקבל טומאה, כילה בסוכה ליל ראשון של חגא  ,ברכת לישב בסוכה , ערבות בספירת העומר ,מצרים

דבר ,  צות משלוח מנות, משני אדרים לענין פורים, בר מצוה ועוד,  זמן הדלקת נר חנוכה,  נס חנוכה וקושית הב''י,  כתיבה בחוה''מ  ,חוה''מב

דר מצות כיבוד  , ג ר תושב לענין מצות, גבגדר עבד כנעני לענין מצות  ,נשים במצות עשה שהזמן גרמא,  שאין מתכוין, פסיק רישיה ומתעסק

בית קצוצה והלואת , ריאיסור ייחוד,  כונת גילוח, מאיסור השחתת פאת הזקן  ,א אב ואם וחיוב כבוד של אשה לבעלהכיבוד ומור,  אב ואם

בסאה תרחק,  סאה  שקר  העינים,  מדבר  ואחיזת  כישוף  ועופות,  איסור  דגים  בהמות,  של  טהרה  הקודש,  סימני  יותר ,  לשון  בו  מצוה 

 שושנת יעקב, תש"פ )תכה עמ'( ]הרב יעקב עהרענפעלד שליט"א[  [עקביד הנשה לבני י, גביתת קרקע בשביעית, שמבשלוחו

פדיון הבן האם   פדיון הבן לכהן כמו כל מתנות כהונה, ראיות מסוגיות רבות: בספק  פדיון מקדושתו שנולד בה, או חוב ממוני  ]מצוות 

המע"ה או ספק איסור דאורייתא לחומרא, נותן מעות לכהן תוך שלושים יום, כהן שנשא גרושה ונולד בן חלל ההאם צריך להפריש מעות  
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ואבדו, הפרשת פדיון הבן ע"י שליח, חייב לפדות עצמו ובנו מי יפדה קודם, הניח מעות לפני עשרה כהנים  לפדיונו, הפריש מעות לפדיון הבן  

והלך, פדיון הבן בעל כרחו של הכהן, פדיון הבן ליתום ע"י בי"ד מדין זכין, פדיון הבן בעבדים שטרות וקרקעות, מי קובע את שווי חמשת  

פ  "אוסף גיליונות, תש-הגרי"ב שרייבר שליט"א  -שיעורי בינה    [דרת המצוה ברמב"ם ורשב"אהסלעים. המצווה היא ההפרשה או הנתינה, הג

 (כא)עמ' 

בנכסי השותפות   ופשוט    -שימוש  בכור  בכור  בירושת  איגוד,  או  גוד  אותה,  יחלקו  כיצד  טמאה,  בהמה  או  עבד  ירשו  ופשוט  ]בכור 

ופשוט שירשו בהמה שהיתה מושכרת לאביהם, ופלוני הזיק את הבהמה כיצד ישלם את נזק השכירות, בכור ופשוט שירשו עבד עברי כיצד  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ     ישתמשו בו, לא ניתן למוכרו[ 

הגר"א    ]שעבודא דרב נתן, תשלום כפול[פועל נוכרי שהזיק לשכן, הפועל מסרב לשלם את הנזק והשכן תובע את מזמין העבודה  

     סקי זצ"ל, תש"פ גניחוב

]הנוטע ברשותו ברשות והזיק בחצר חברו באמצעות השרשים, הזיק בחצר חברו באמצעות  שתילת ואחזקת אילנות המזיקים לזולת  

      הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ הענפים, נזקי שכנים[

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ      ]חזקה, חזקת מקרקעין ג' שנים[תילת אילן בסמוך לבור הזולת ש

בשבת, איסור כתיבה על כל שתי  ]אדם החייב מפני פיקוח נפש לכרות עצים או לעבוד ככתבן  כריתת עצים בשבת או כתיבה משרדית?  

ריבוי   בחצי שיעור,  ביצה קלה, הרבה איסורים  בישול  כדי  וחייב  הוא איסור קוצר,  עץ  כריתת  עץ,  כל  על  רק  עץ  כריתת  אותיות, איסור 

      הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ פעולות[

]רס"ג, חובות הלבבות, חסידי אשכנז,    ע"פ דברי רבותינו הגאונים, הראשונים, האחרונים, הגר"א ו'נפש החיים'  "מלא כל הארץ כבודו"

חסדאי   רבי  רשב"ג,  כוזרי,  ראב"ע,  רמב"ם,  ראב"ד,  רמב"ן,  קלונימוס,  בן  ר"י  ברצלוני,  יהודה  רבי  אבודרהם,  יקר,  בן  ר"י  היחוד,  שיר 

י רבי  עמק המלך, קרשקש,  יקר, ספורנו, אלשיך, קמ"ק, מהר"י סרוק,  כלי  יצחק,  עקידת  עבודת הקודש,  בחיי, רשב"ץ,  רבנו  וסף אלבו, 

ז"ל,    ארי  החיים,  אור  של"ה,  מבי"ט,  החיים[    מהר"ל,  נפש  מדרשו,  ובית  הגר"א  לשם,  אייבשיץ,  יהונתן  רבי  זעליג יעב"ץ,  אשר  ]הרב 

 רפא עמ'( קדוש וברוך, תש"פ ) מירסקי שליט"א[

ובנערה   בקטנה  גט  לנערה  זכיית  ידה,  על  הקידושין  נעשו  האב  באמירת  האב,  כוח  סילוק  משום  או  שליחות  משום  בבת  גט  ]קבלת 

]הרב    [נערה מכוח אומדנא, האם די בניחותא או צריך דעת לשליחותמתגרשת יש שיתוף עם אביה, יש לכתוב את הגט על שם האב, גרושי  

 ( יירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'  שלמה קלוגר זצ"ל[  

 ( יטירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'   ]הרב אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל[ חיה טמאהנטילת ידים בנגע ב

ירחון האוצר )מב(,  ]הרב אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל[     מקום הנחת תפילין לאדם ששערות ראשו אינן ממלאות את הזויות בצדדים

 תש"פ )עמ' כ( 

ירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'    ]הרב אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל[ נער בר מצוה איטר שאינו מגיע לתפילין של ראש בידו השמאלית

 כב(

 (דירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ' כ   ]הרב אשר יעקב וועסטהיים זצ"ל[ עם האשה ריבוי שיחה

ירחון האוצר )מב(,     ]הרב עמנואל מולקנדוב שליט"א[[  עטיפת הישמעאלים, עטיפה רגילה, ולבישה]  צורת הלבישה המחייבת בציצית

 ( לאתש"פ )עמ' 

 (מ ירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ' ]הרב מתתיהו גבאי שליט"א[    ]לועג לרש[ כנס בציצית לבית הקברותהימנהג בני תימן ל

התורה   ברכת  בדיני  וביאורים  הלכות  למעשה  -חידושי  בברכת    הלכה  ברכות  כמה  סופרים,  מדברי  או  מהתורה  התורה  ]ברכת 

]הרב דניאל אדר שליט"א[  רכת אהבת עולם, הפסקה בין ברכת התורה ללימוד[  התורה, נוסח ברכת התורה, היחס בין ברכות התורה לב

 (מהירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ' 
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ונכסיו 'הש  הגדרת הבעלות בבית הכנסת  והם רק  יש למתפללי בית הכנסת חלק אישי בנכס  נכסי ]האם  על  והבעלות  ביניהם,  תתפו' 

בעלותו   זכיית  אינה  מהציבור  אחד  כל  זכיית  שכן  מ'שותפות'  שונה  הציבור  בעלות  שגדר  או  מהציבור,  אחד  לכל  משותפת  היא  הציבור 

מי  הפרטית אלא כחלק מהציבור וכלל הציבור הוא בעליו של כל הנכס, האם חצר בית הכנסת היא כחצר ההקדש לבי מציאה הנמצאת בה,  

זוכה בה, מעילה במים שנאגרו בתוך בור הקדש, יד להקדש, ההרכב היכול לדון בשאלות עירוניות שגם חברי בית הדין יש להם חלק בהן,  

 ( פהירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'    ]הרב מרדכי מינצר שליט"א[ הבדל בבעלות לענין הקדש והפקר לבין מכר, ממון עניים, דיני קניין[

 (צוירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'    ]הרב יצחק אוהב ציון שליט"א[  ]שיעור מים לנטילת ידים[ מים אחרונים בממחטות לחות

ספרד   וחכמי  פרובנס  חכמי  הראשונ]שיטות  בחו"ל[  המאוחרתים  בתקופת  וקיבה  לחיים  זרוע  הפרשת  מנהג    בנושא  בפועל,  ]המנהג 

 ]המשך חלק ד'[   (קירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'   ]הרב רועי הכהן זק שלט"א[של הרא"ש[ חסידי הדורות, הרמב"ן ותלמידיו, בית מדרשו 

 ב( קיירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'  ]הרב משה מרדכי אייכנשטיין שליט"א[סתות וועונת ה

  (קיטירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ' ]הרב עידוא אלבה שליט"א[  ]עבוד בעפצים או בסיד, תשובות, סיכום[ כשרות ועדיפות בקלף ובגויל 

 ]המשך חלק ג'[ 

עליו      -הפרשת חלה מ'פנקייק'   ונוזלית, שעת ההפרשה[  וברכת הנהנין  רכה  שליט"א[]בלילה  גרוס  יגאל  )מב(,    ]הרב  האוצר  ירחון 

 ב(קסתש"פ )עמ' 

חוב   לא משתעבדישעבוד לבעל  דיתמי  למפרע, מטלטלי  גובה  וגבה, האם  חוב שקדם  בעל  דאורייתא,  אילן     []שעבודא  דוד  יעקב  ]הרב 

 (קסחירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'  שליט"א[

המצויים   דעת  וגניבת  שקר  אונאת עניני  השוק,  את  לחוש  בכדי  אחר  בנכס  התעניינות  נכס,  על  הביקוש  לגבי  מטעים  מצגים  ]הצגת 

 (קפגירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'  שליט"א[]הרב יוסף צברי  דברים, גניבת דעת, משא ומתן באמונה, בתום לב[

]יאוש ברשות הבעלים, קידוש השם, החזרת אבדה ?  וטח שאבדבהאם להחזיר את הכסף לחברת הביטוח כשמצאתי את הדבר המ

האם המוצא הוא 'עני', כשחברת הביטוח משלמת האם החפץ הופך להיות שלה, תנאי מפורש לעשיר, האם חברת ביטוח נקראת 'עשיר',  

בחוזי ביטוח, האם שייך 'יאוש' בחברה, מעמדה של חברה בהלכה, האם בעלי החברה או בעלי המניות מתייאשים, גם מצד ההלכה וגם  

טוח, קבלת התשלום מחברת הביטוח היה בטעות שכן מצד החוק אם אחר היה מוצא את הדבר המבוטח היה צריך להשיבו לחברת הבי

 ( קצזירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'   ]הרב יהושע בן מאיר שליט"א[ התברר שהמאבד לא איבד את החפץ, תשלום בטעות מתבטל[

שלחה מביתו, פעולת שילוח וקביעת מציאות פרידת הזוג, גט שכיב מרע בשבת בהקנאת החצר, כנסי שטר  ]ונתן בידה, ו   גדרי נתינת גט 

 (רחירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ' ]הרב יאיר טבק שליט"א[ [ חוב, האם קטנה יכולה לקבל את גיטה

 (רכאירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ' שליט"א[  ישראל איסר צבי הרצג]הרב  ]תפילין, גוף נקי[אלישע בעל כנפים 

בגוף  חינוך קטן שלא לעבור בין שתי נשים   והידור  בגוף המצוה  ]שכחת הלימוד, ספייה בידים, מצוות חינוך על הידור מצוה, הידור 

 ( רכחירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ' ]הרב יוגב בוטח שליט"א[  האדם[

]עם קטן וקטנה, זקן וזקנה, גויים, בן ובת, נכדים ונינים, טיפול באח זקן או חולה, עם אנשים הרבה או נשים הרבה,  איסור יחוד בהלכה  

 תשפ"א    אשיחה בחקיך, תש"פ  בעלה בעיר, אשתו עמו, פתח פתוח לרשות הרבים, שיעור יחוד, יחוד במעלית, חתן וכלה[

]ה'מיל הרומאי, חז"ל השתמשו במיל זה, המרחקים שיש מקום להסתפק באיזו מידה נמדדו, הראיות לכאורה שמיל הוא מידת 'מיל'  

סולמה של צור, מטבריה לציפורי, צומת גולני, מטבריה לחמת מירושלים למודיעין, מירושלים ליריחו ומירושלים  אלפים אמות, מכזיב ל

לצוק השלכת השעיר, התכנסות מחנה ישראל, פיוטי הקליר, הנפק"מ מידיעת שיעור מיל, הילוך לעניין נטילת ידים, עיר הסמוכה ומוקפת  

ירחון האוצר  ]הרב יואל שילה שליט"א[    עור חימוץ בפסח, שיעור הילוך מיל, קצב הילוך מיל[חומה לענין קריאת מגילה בשושן פורים, שי

 ( רמב)מב(, תש"פ )עמ' 

 מעדני כהן, תש"פ   המתברך מפי חכם צריך לשוב לבשרו על הישועה שנעשית לו
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ן תרי"ג מצוות, הבה"ג וסיעתו בעלי האזהרות בעל היראים, מפרשי הבה"ג, הרמב"ם וסיעתו בעל ספר הבתים, החינוך  י]מנמוני המצוות  

רב הנחלת',  'אתה  נוספים,  מצוות  מוני  הרמב"ם,  מגירונא,   כמפרש  עזרא  רבנו  הריקאנטי,  הסמ"ק,  הסמ"ג  הרמב"ן,  יצליח,  ב"ר  חפץ 

מחברים שלא נתכוונו לחבר ספר מצוות השאילתות ורבינו יונה, יחס רבינו יונה לבה"ג, הכמות המינימלית המסוכמת על כולם היא כמאה 

 (רעאירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'   ]הרב איתמר טעפ שליט"א[והמירבית היא אלף מצוות[ 

]מדוע לא הותר לדבר לשון הרע על עדת קורח שכפרו בנבואת משה ובתורה מן השמים, רשות שליח בית דין לדווח  לשון הרע על כופרים  

ע, האם ניתן לסמוך על דבר המתברר ברוח הקודש, הכרעת דין ע"י כוחות על טבעיים, לא בשמים היא, לבי הדין ודבריו לא מהוים לשון הר

 מעדני כהן, תש"פ  דיבור לשון הרע על בעל מחלוקת[

נן, פרישה ממלאכה או אמירה בפה, שיעור זמן המחייב תוספת שבת, מפלג המנחה  ]רשות או חובה, דאורייתא או דרבדיני תוספת שבת  

ואילך שהוא רשות האם היא פרישה ממלאכה או אמירה בפה, המתפלל מנחה סמוך לכניסת שבת כיצד יקבל תוספת שבת, קבלת הציבור, 

   אזמרה לשמך, תש"פ האם ניתן להישאל על קבלת תוספת שבת כמו על נדר[

מחמת הרגלו, האם יכול להציל את הזכרת   "ה', וכשכיבדוהו בברכה אמצעית אמר 'באבחתונה  ' ברכה אחריתא'רגיל לקבל  

   שיעורי הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ   ]לסיים בורא פרי הגפן[ ?ש"ש לבטלה

ניפוץ תחנת משטרה, ביזת חנויות והצתות רכוש, האם מותר  שכללו  בארה"ב,    מותאירועי אלישל  ]בחילול שבת להצלת רכוש מביזה  

בכדי   לחלל שבת  הצלה  ה לחברי  בית    פורעים, להזהיר את התושבים ברמקול מפני  למגן בשבת את  גדול  בית מרקחת  לבעלי  האם מותר 

המרקחת שלו למנוע גניבת תרופות מצילות חיים, וסמים העלולים לסכן חיי אדם, ספק פיקוח נפש, האם מותר לאחרים לסייע לו בכך, 

למנוע הצתת החנויות שיכולה לגרום שריפה לבתי מגורים, נזק כלכלי גדול  האם מותר למגן חנויות העומדות בסמוך לשכונת מגורים בכדי  

 רץ כצבי, תש"פ גמת נפש ממצב של נזק כלכלי[ ו ליחיד או לציבור, ע

 אספקלריה )יז(, תש"פ  טוב-שינוי מידת החום בתנור וכיריים חשמליים ביום

 אספקלריה )יז(, תש"פ שימוש 'פרווה' בתנור חלבי 

 אספקלריה )יז(, תש"פ כיריים קרמיות לבישול בשר וחלב 

 אספקלריה )יז(, תש"פ מערכת הגברת לחץ מים בבניין רב קומות 

 אספקלריה )יז(, תש"פ  ל'והוצאת מים מתרמוס חשמלי במצב 'ח

 אספקלריה )יז(, תש"פ  ור חשמלי, כפתור מכני[]כפתלחיצה לסיבוב המאוורר בשבת 

 אספקלריה )יז(, תש"פ קומקום שבת שלא ננעל לבסיסו בערב שבת 

 אספקלריה )יז(, תש"פ קבלת הזמנות בחנות מקוונת באתר 'אמזון' בשבת 

 אספקלריה )יז(, תש"פ מכשיר הולטר לב בשבת 

 אספקלריה )יז(, תש"פ צוהר אור בדלתות בשבת 

 אספקלריה )יז(, תש"פ  אלקטרונית בשבת  [פרוטזה]רגל תותבת 

בשבת   כאבים  להפחתת  'טנס'  במכשיר  צירי השימוש  במהלך  ליולדת  במכשיר  השימוש  חשמל,  דג  כאבים,  שיכוך  בהלכה,  ]הכאב 

 אספקלריה )יז(, תש"פ   הלידה, שינוי להגברת העוצמה ב'שינוי'[

 צבא הלוי, תש"פ  ]במצוות עשה ולא תעשה, בחיובים פרטיים, החזר הלוואות, דמי מקח, עיוור[חיוב סומא במצוות 

שמעתא ]לחם משנה, הוספה על נרות שבת, הוספה על עליות בשבת, ד' חלות או י"ב חלות[  ניתן לבצוע בסעודת שבת על ג' חלות?    האם

 עמיקתא, תש"פ 
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 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר שליט"א[  הרב אליסף פרלמן [ן' אמ'ניית אמן עם מיעוט הציבור המאריכים בעניית ע

]יאוש בעלים, קנה חפץ גנוב, השתמש בצ'ק  ? השוקת ה בו סחורה, האם בעליו חייבים לשלם למוכר שווי השיק מתק ב שיק וקג

 בינת המשפט, תש"פ גנוב, למוטב בלבד, בלי למוטב בלבד, ביטול הצ'ק[ 

 

 לקראת שבעה עשר בתמוז: מעניני דיומא:   

 דיני תענית ציבור  א.

]קודם מוסף: אחינו ישראל שמעו צום פלוני ביום פלוני, הכרזה כדי ליידע את הציבור, או כדברי הגר"א הכרזה בשבת קודם התענית  

 צבא הלוי, תש"פ  להודיע שהוחלט לצום, ותענית אסתר קבועה ואינה תלויה בהחלטה לצום, כבר קבלו עליהם לצום, טעימה בתענית[

זמן עלות השחר   ונסתפק שמא הגיע  שליט"א[ברך על מאכל בסוף ליל התענית  פרלמן  אליסף  הל   ]הרב  חבורות  פניני  מראשי  כה 

 בישיבת מיר, תשפ"א 

]טעימה בצום, האם עישון כטעימה, עישון ביו"ט, חילוק בין הצומות, טיול בת"ב, פסיקה על פי חלום, הימנעות  עישון סיגריות בצום  

 עין יצחק, תשע"ח מעישון[

 לעשות רצונך, תשפ"א    אזמרה לשמך, תשע"טהלכות ארבעת התעניות  

התעניות   ארבעת  אפילפהלכות  חולה  תרופה,  מינקת  ]בליעת  אנטיביוטיקה,  רב,  במאמץ  עובד  לתענית,  סמוך  יארצייט  תענית  סיה, 

 שואלין ודורשין, תשפ"א   [במיעוט חלב, טעות בתפילה

התענית לימי  מצויות  מעוברות   הלכות  סכנה,  בו  שאין  חולה  וקטנים,  נשים  עינויים,  שאר  אכילה,  איסור  שיעור  התענית,  ]תחילת 

עומקא       עמיקתא, תשע"ה שמעתתא    ומיניקות, דברים המותרים ואסורים לבלוע בתענית, נטילת תרופות, ברית מילה, דיני התפילות[   

 תשפ"א   שמעתא עמיקתא, תשע"ט   שמעתא עמיקתא, תשע"ז    דפרשה, תשע"ב

אזמרה לשמך,    ]החייבים בתענית, הנהגה בלילה שלפני הצום, איסור אכילה בצום, שאר עינויים הנוהגים בתשעה באב[ הלכות ד' תעניות  

 תשע"ח 

ירחון האוצר )יח(, תשע"ח )עמ'      ]מדוע לא יצאו שליחים על חודש טבת ותמוז, ניתן להתענות בכל אחד מימי החודש[    ד' צומות בבית שני

    ב(ל

תענית   זצ"ל    -הלכות  השחר'  'אילת  בעל  והנהגות  תפילת עובדות  באמצע  הנהנין  ברכת  יחידי,  למתפלל  ממתין  בתענית,  ]תפילין 

עולם   זמן תפילת ערבית במוצאי הצום[    -עמידה, חשבונו של  הפסד ברכת המזון דאורייתא להרויח קצת הרחקה מגאוה, תענית חלום, 

 וחקירה, תשפ"א  דרישה 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )כב עמ'( הלכות תעניות  

]הטס מערבה, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא ביעד, מה זמן סיום הצום לגביו, הטס   טיסה בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום

והסתיים הצום מוקדם, האם רשאי לאכול או ימתין לסיום הצום במקום מוצאו, האם יש שיעור מינימום לתענית, דברי המנח"ח מזרח  

שהתענית נקבעה בחודש ולא ביום בחודש, סיים תעניתו והגיע למקום שעדיין מתענים, החוצה את קו התאריך בתענית, השלים תעניתו 

 פניני אי"ש, תשע"ט    רץ כצבי, תשע"ז     עולמות, רסד  עתה להתענות[  ועבר את קו התאריך למקום שמתחילים

בסיום הצום זמן  בתענית, הפרשי  ובקרקע   טיסה  יום  עדיין  המטוס  כשבגובה  ולקולא,  לחומרא  הנוכחי  מקומו  לפי  מסתיים  ]הצום 

 פניני אי"ש, תשע"ט  תחתיו לילה הכלל הוא הקרקע תחתיו[
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 שע"ב מיקתא, תשמעתתא עאיסור בליעת מאכל שבין שיניו בתענית  

יום    בירך על המאכל עושים    צוםונזכר שהוא  פרי מוקצה, האם  על   איסור קל]ברכת הנהנין, ברכה לבטלה, ברך קודם הבדלה, ברך 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לג( -הגר"ע מדלוב שליט"א[ ואל תעשה בשב חמור  איסור  להציל כדי ם ועשהבקו

]גדר איסור ברכה שאינה צריכה, אופנים שונים של ברכה בטעות, בישול עכו"ם באולם שלא נוהגים כשיטת    ובירך על מאכל בצום  טעה

 עין יצחק, תשע"חמרן בשו"ע[ 

פניני     ]ברכה לבטלה, הוצאת שם שמים לבטלה, ברך בשבת על מאכל מוקצה[שכח ובירך שהכול על מים בתענית, האם ישתה מעט?  

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ה( 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(חולה שנאלץ לאכול בתענית ציבור 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז(  קרא את ההפטרה בעל פה בתענית ציבור

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז(ת פעם בחיים בתענית ובמועדים? האם רצוי להיות ש"ץ לפחו

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ח( מי שאינו מתענה ויש לו יארצייט האם יכול להיות ש"ץ בתענית ציבור?  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ח( כהן במנחה של תענית ציבור כיסה ידיו במעיל כשלא מצא טלית, האם נהג כדין?  

  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ט(ד מתפללים עבריינים ובאחד לא, היכן יתפלל בתעניות? כשיש לפניו שתי בתי כנסיות באח

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ט(שאלו ס"ת, האם מותר להחזירו בשביל קריאה אחת )מנחה של תענית ציבור( למקומו? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יא(  האם יש ענין שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל התענית?

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יג( צבור שאין מתענים מה יקראו בשחרית בתענית שחל בשני וחמישי?

 עטרת המועדים, תשפ"א ם עולה לתורה, קריאה מעין המאורע בי"ז בתמוז[ א]אכל בשוגג החיוב קריאת התורה בתענית ציבור 

התורה   קריאת  שיש  ונזכר  בלחש,  שמו"ע  לפני  תפתח'  שפתי  'ה'  תענית  של  במנחה  חלק  התחיל  היא  תפתח  שפתי  ה'  ]האם 

 נר יששכר, תשע"ג   מהתפילה[

,  אחרי השינה קודם עלות השחר  ה אכילה ושתי]אכילה מרובה בליל התענית, בשר ויין בליל בתענית ומוצאי התענית,  דיני תענית ציבור  

כיבוס  ,  רחיצה,  רחיצת הפה וצחצוח שיניים,  תענית לחתן וכלה בשבעת ימי המשתה,  חיוב צום לאשה שעובדת,  חיוב צום למלמדי תינוקות

טעה ובירך על אוכל  ,  שיעור אכילה בצום המבטל תעניתו,  שכח ואכל בתענית,  למי שאינו מתענהבשר ויין  ,  בגדים ולבישת בגדים מכובסים 

 הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח [ קריאת התורה למי שאינו מתענה, תפלת עננו, בתענית

 (' סגמה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני   תענית צבור וארבעת הצומות

 ( אבלות המקדש )עמ'  נט -בנתיבות ההלכה ]צומות אבלות, צומות של תשובה, צומות של ריצוי וזכר[ ]הגר"א וייס שליט"א[ גדרי הצומות 

 

 דיני תענית שבעה עשר בתמוז  ב.

   מים חיים, תשפ"א]מלוה מלכה, בשר משבת לקטנים, רחיצה[ צום שבעה עשר בתמוז החל במוצאי שבת 

המלך בי"ז בתמוז, ראש    ]מעלת ימי הפורענות שיהפכו כולם לששון ולשמחה, בועז נשא את רות המואביה זקנתו של דוד חג לה' מחר  

בין המצרים   להיות בחודש תמוז, רודפיה השיגוה  כנגד המועד שאמור היה    ניתן להמליך את הקב"ה רודפי ה' בימים אלו[  -השנה הוא 

 אספקלריה )יז(, תש"פ 
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   קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' עט(י"ז תמוז במהלך הדורות 

 קהילת בני תורה, תשס"ח ]בין אדם לחברו[  ה עשר בתמוז נשתברו הלוחות בשבע

 לריה, תשפ"א )עמ' ג( אספקשבירת הלוחות בשבעה עשר בתמוז ומשמעותן 

י"ז בתמוז   ועניני  זצ"ל  -הלכות  הפרשי שעות,    משולחנו של הגרי"ש אלישיב  ויש  למקום  הצום, טס ממקום  גמר  הצום,  ]תחילת 

הנמצא במטוס ייחשב הזמן לפי מראה עיניו או לפי הקרקע תחתיו, הקדמת הסליחות לפני שחרית, סליחות ואבינו מלכנו כשיש בעל ברית, 

, נשיאת כפים במנחה גדולה, נישואין עננו למי שאינו צם, ש"ץ שאינו צם, חולה שהתאמץ לצום האם מקבל שכר, נתגייר באמצע התענית

 פניני אי"ש, תשע"ז ובר מצוה בליל י"ז בתמוז[  

אוסף    -חשבתי דרכי ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל      קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יג(  -הגר"א שפירא שליט"א  המשותף למאורעות י"ז בתמוז   

 גיליונות, תשע"ח )עמ' ד( 

בתמוז   י"ז  ועניני  קרליץ    -הלכות  מעוברת  זצ"למהגר"נ  י"ז,  ליל  חולה  ]דין  מים,  עם  תרופה  בליעת  חולה,  גדר  חלקית,  מינקת   ,

שהבריא, סדר אכילת חולה, ברכת כהנים במנחה גדולה, ברכה על שתיית מים לפני הצום, נאנס ולא התפלל מנחה האם יאמר עננו בערבית  

 נשיח בחוקיך, תשע"ז דתשלומין[ 

 ( להאספקלריא, תשע"ט )עמ'  חשיבותו של קרבן התמיד    -התמיד  בטל

]בהבראם, החיבור והחורבן עומדים זה לעומת זה, י"ז תמוז  ה' של חורבן כנגד ה' של הבריאה    -חמישה דברים אירעו לאבותינו   

באב   והיגיעה    -וט'  הנעורים  ימי  הכיפורים,  ויום  השנה  חורפי[  -ראש  דרכי  ימי  זצ"ל-חישבתי  שפירא  הגר"מ  של  גיליונות,  -במשנתו  אוסף 

 ( יתשע"ט )עמ'  

אוסף  -אמרות דעת הגר"י אייכנשטיין שליט"א  ]סוף זמן, יהיו בעיניך כחדשים[הדרך להתגבר על כך    -מי"ז בתמוז מתגבר הרע בעולם  

 טו( גיליונות, תשע"ט )עמ' 

 שה המחכימה, תשפ"א הפר  חובת אבילות החורבן ותיקון חצות -ימי בין המצרים 

לבנה,   הלכות בין המצרים  -שו"ת מהגר"ח קנייבסקי שליט"א   פרי חדש שירקיב, לשיר בקידוש  פרי חדש, לאכל  על  ]ברך בטעות 

תספורת בר מצוה, ספר ספרדי, צפורניים, בגדי שבת לשידוך, שהחיינו בפירות שביעית, שהחיינו בלידת בת, הטוב והמיטיב, הדפסת ספר  

 דרישה וחקירה, תשפ"א  צחצוח נעלים, מיץ ענבים[חדש, 

 

 : לקראת שנת השמיטה -קרבה שנת השבע 

 

 בירור סוגיא מעניני שביעית בפרשת השבוע, תשפ"א  החילוק בין 'לאוקמי' לבין 'לאברויי' בהלכות שביעית

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

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