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 (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

 דברי שיח

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 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

 בשבתו מדי שבת

 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

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 למותעו

 דפרשה עומקא

 פרשהעיון ה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 ולחן רבינופנינים מש

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 ט"אשיעורי 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/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%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%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%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%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=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%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%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%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%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%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%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=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47604&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[ לעלונים שבועיים בנושאים שוניםקישורים 

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 בלעם ונבואתו נושא בפרשה:

 יהנושא בפרשה: היזק רא

 משקפיים בהלכה נושא בפרשה:

 קריאת שמע שחרית וערבית נושא בפרשה:

 צער בעלי חיים נושא בפרשה:

 ם'מה טובו' ואמירתו בכל יו נושא בפרשה:

 כי לא נחש ביעקב נושא בפרשה:

 יין נסך וסתם יינםנושא בפרשה: 

 הריגת זמרי וכזבי נושא בפרשה:

 

 שאר עניני הפרשה...

 

 תואובלעם ונב נושא בפרשה:

 

מדרגת נבואת בלעם, הנבואה על משיח בן ]פרשת בלעם, דין 'בעל מום' בנבואת בלעם, נבואת בלעם 

   שמעתא עמיקתא, תשע"ז דוד[

 (חאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  - נחל אליהו  נבואת בלעם שהיא כנבואת משה באומות העולם

על  'הדר'חל שם ]משה מול בלעם, מחמת ג' עלים לחים בראש ההדס הצמחת היחיד ח הציבור בוכ

ישיבה רון, הכבני מ בראש השנה עוברין לפניו, חל רק מחמת תשעה הרגלים שלפניו 'עשירי קודש'כולו, 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(-גר"ח וואלקין שליט"אממעיין החיים ה אינה שק תפוחי אדמה[

וד, האיחוד בחיד )וירא בלק בן ציפור( ]כב, ב[היחס בין בלעם לאביו ובין בלק לאביו במהלך הפרשה 

    תשע"ה
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_40_79.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_40_75.pdf
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  (מחאספקלריא, תשע"ט )עמ' כלי עבודה של בלעם   - ה'קסמים' שנטלו זקני מדין

בלק, אין שליח לדבר עברה בגוי, מעמדו של פועל גוי שעושה עבור ישראל,  חשש ]ממהשליחות לקללה 

ן נח ל כיד בעל הבית,  אוררך ארור למי תתייחס הקללה, האם יש איסור קללה בבני נח, איסור לביד פעו

לקלל את ישראל, אשה המבקשת מאיש שיקיף ראשו של קטן, האם השליחות מתייחסת אליה ומותר 

ק, בלעם היה פה, אשה ששכרה פועל להקיף ראשו של קטן, בלעם היה פועל של בלההק ע אתלאיש לבצ

 מים זכים, תשע"טאו שכיר יום[  קבלן

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

 תשע"ח

   )ובלק בן ציפור מלך למואב( ]לגבי ייחוסה של רות, והיתר מואבית[האם היה בלק מואבי או מדיני? 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח   כאיל תערוג, תשע"ה ]כב, ד[

 (לאע"ט )עמ' אספקלריא, תש  האם בלעם היה ערל או מהול?

 (לגאספקלריא, תשע"ט )עמ' ?  בן כמה היה בלעם

איך הצליחה האתון )שהייתה עוד ]מה רצה בלק לרמוז באומרו 'כלחוך השור את ירק השדה'? 

באמרה 'כי הכיתני זה שלוש רגלים'? ומה נה האתון למה התכוו מתקופת אאע"ה( לשרוד כל כך הרבה..?

)כלחוך השור את  [ע ניסה בלעם לקלל את עם ישראל בראש השנה?פשר הדקדוק הלשוני במשפט זה? מדו

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"הירק השדה( ]כב, ד[  

סי הלא גם רבי יו]דרש בלעם לגנאי מפני שאמר: "אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב" ע נמדו

)אם יתן [ בפרקי אבות אמר: "אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם בן קסמא

בית מדרש ישיבת מיר,    קול יעקב, תשע"ז   אשכול יוסף, תשע"ד  ]כב, יח[ לי בלק מלא ביתו כסף וזהב(

 )ד' תירוצים(  תשע"ז

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

תפילת עובדי ע"ז לחמה,  –]רגע כעסו של הקב"ה אכזבתו של בלעם  -כשיש דבקות אין כעס 

הרב מרדכי דוד נויגרשל פילה ע"י ישראל וע"י הקב"ה[ הקדמת ותיקין בתפילה, סמיכת גאולה לת

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מב(-שליט"א

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

בי הברכות, ובלעם מהררי קדם שם שלח אברהם את בני ור והפכו קללה, אברהם אבינו אלתו, היוצר א

 זרע שמשון, תשע"טילגשים, אור כנגד עין טובה[ הפ

הדבר ואך את ) ביעות ובארעי[]תנאים הנצרכים בכדי לקבל נבואה, בקנבואה בישראל ונבואת בלעם 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   אשר ליהודה, תשע"ד  ]כב, כ[ (אשר אדבר אליך אתו תעשה

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

אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם ]נבואת משה נבואת שאר הנביאים, ונבואת בלעם 

 , מהו הבוחר בתורה[בדו ובנביאי האמת וצדקחר בתורה ובמשה עהנאמרים באמת. ברוך אתה ה' הבו

 שפת אמת, תרמ"ט   אורות הגבעה, תשע"ז  ]כב, כ[ (אליך אתו תעשה ואך את הדבר אשר אדבר)

 'מדוע המשנה משווה בין 'תלמידיו של אאע"ה]  ?כיצד חשב בלעם להדמות לאברהם אבינו ע"ה

 הרב ברוך רוזנבלום, תשס"ט)ויקם בלעם בבוקר( ]כב, כא[   [ל'תלמידי בלעם' ולא בין אברהם לבלעם
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 אורות הגבעה, תשע"ד  ]כב, לח[ )הדבר אשר ישים אלוקים בפי אותו אדבר(נבואתו של בלעם 

חמים? 'עמי ימי תשובה כימי ר 10מדוע נקבעו ]מדוע רצה בלק לקלל את עם ישראל דווקא בר"ה? 

ני זה שלוש )כי הכית [..?מה יש לזכור? מדוע ביקש בלעם לעקור דווקא את שלושת הרגלים - זכור נא'

 הרב ברוך רוזנבלום, תש"ערגלים( ]כב, כח[  

התבוננות לשון הרע על עם ישראל ונס האתון  איסור סיפור-טוב בעיני ה' לברך את ישראל

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(-בפרשיות התורה

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

פנינים, )כי הכיתני זה שלוש רגלים( ]כב, כח[   ?ש בלעם לעקור דווקא את שלושת הרגליםביק מדוע

  משנת מהר"ל, תשע"ח   (ו' תירוצים) תשע"ח

 היא שיחתי, תשע"טכל אחד והאתון שלו   

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

 ראובן, תשע"ח

, לא יפתח פה לשטן, לקלל כשבלבו ברית כרותה לשפתייםם רשע, קללה לאד]קללת אדם על חברו 

, דברים שבלב, קללת צדיק, על אדם מסוים ובאופן כללי, לקלל מחלל שבת, מקלל את מכוין לברכה

שמו וזכרו', קללת אלישע את הנערים, 'מי שפרע', 'כנגע'  הטרפה או את היוצא להרג, קללת רשע, 'ימח

בה לחודש ולא 'לירח', נוסח צוואת שכיב מרע, להדגים על עצמו דבר רע,  נראה לי בבית, תאריך בכתו

טיפת אבל, קניית קבר מחיים, רכישת ביטוח חיים, ירושה בביטוח חיים, קילל והזיק האם חייב ע

אוצרות   מלאכת מחשבת, תשע"ז)מה אקוב לא קבה אל( ]כג, ח[  [בתשלומין, 'לברכה ולא לקללה'

 תשע"ט    תשע"ח  אורייתא, תשע"ז

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

האיחוד בחידוד,  )מה אקוב לא קבה אל( ]כג, ח[לה[ עו ה' מקל]וכיצד מנבאיזה שם ביקש בלעם לקלל? 

 תשע"ג

 טהיא שיחתי, תשע"   [יב( ]כג, ותו אשמור לדברהלא את אשר ישים ה' בפי א)תסמונת ראש בקיר  

 

 נושא בפרשה: היזק ראיה

 

בפתיחת חלון,  חזקהאו היזק ראיה,  צניעות משום]היזק ראיה  -פתיחת חלון מול חצר חבירו 

מחיצת זכוכית אטומה גות, בניין הבנוי מול בניין, שיעור ההרחקה, מחילה, חלונות כיום בחדרי מדר

)וירא את ישראל שוכן לשבטיו,  ראיה ארעי או קבוע, האם שייך מנהג בנידון זה[ האם מועילה, היזק

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז     ה, תשע"דוהוראתורה    עולמות, קי   ]כד, ב[ברש"י( 

בין אדם  וגםם לחברו, היזק שבין אד פתיחת פתח כנגד פתח] פתיחת פתח וחלון מול פתח חברו

משותפת. בחצר חלון שותף לחצר חצר, פתיחת חלון לעבר . מועילה בו אפילו מחילה מפורשתלא , למקום

חיוב הבחצר השותפין  ,הרחקת נזיקין' בלבד, ומועילה חזקה'של אחר מניעת הזק ראיה מתחייבת מדין 
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זק ילמנוע ה וכןאיה של הרבים, ר זקימשום תיקוני החצר המשותפת, וזכאים לכפות על בניית דלת מה

הגבלת שימושים תיקון חכמים ב-שכנים מועילה חזקה. הרחקת נזקילא ראיה מאחד השותפים, ו

שימוש לחברו. אינו בכלל חיוב נזקי ממון שבתורה, -מים של האדם ברשותו, כדי למנוע נזק והגבלתימסו

דת כותל בחצר משום היזק ראיה, העמ חיוב .ןמעיקר הדי ושזכאי לרגיל שימוש  עושה בתוך שלוכן ש

הוציא אדם למזיק', אין 'ה קת 'הנזק' ולא הרחקתל אחד מהשותפים, הרחגודל השטח של כתלוי באינו 

להשתתף בבניית כותל, אינו חייב יכול  נומחצרו כדי שלא להגביל את שימוש חברו בחצר. עני שאי

מב"ם נראה מזיק את העני בהיזק ראיה. מרעשיר אינו מחויב לבנות הגם ש. להסתלק משום כך מחצרו

יקין מועילה, שלא כב'קרע כסותי' מחילה בהרחקת נז. דברשחיוב בניית כותל דינה כהרחקת נזיקין לכל 

שיכול לחזור בו, מפני בעלותו של האדם להשתמש בתוך שלו, דיני הרחקת נזיקין הם המגבילים את 

חזקת נזיקין ה. בלות והרי הוא עומד בבעלותו המלאשימושו להרחיקם, וכשחברו מחל נסתלקו אותן הג

כי  -שלא כבחזקת תשמישים  - לומר שמחה במחזיקחובת ההוכחה  על הניזק מוטלתה. אינה צריכה טענ

נועם אליעזר,      (לגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   תשע"ז   הגר"א עוזר, תשע"ב  [והניזק הוא המוציא מחבר

 תשע"ט

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

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

מניעה, בזמן הזה, מאן ל מידת חסידות, המזיק בעין הרע האם חייב לשלם, מזיק ע"י סגולה, מנהגים

ש"י( )וישא בלעם את עיניו, בר דלא קפיד, סגולות להינצל מכך, חפצים או אמירות להגנה האם מותרים[

שיעורי ליל    שיח השדה, תשע"ד   כאיל תערוג, תשע"ד   עומקא דפרשה, תשע"ד   עולמות, רסג ]כד, ב[

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ז-שבת

 מעדני אשר, תשע"חמכוונים זה מול זה? מכך שאין פתחיהם מדוע התפעל בלעם 

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

פניני חשוקי חמד, [ סגולי ,]נזק על טבעי? חיה הממיתה ע"י הבטה, האם חייב בעליה על נזקיה

  (טתשע"ח )עמ' 

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

יבת ס"ת ע"י משה רבנו בהשבעת סגולית בשבת לגבי איסור מלאכה, צידה בעל חיים ע"י לחש, כת

 זישיבת ברכת יצחק, תשע"-שבתשיעורי ליל  על טבעי[  קולמוס, מלאכה בשביעית באופן

 אחדות' ]'הקשר בין 'אין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה' לבין מעלת בתי כנסיות ובתי מדרשות 

 תורה והוראה, תשע"ח  תורה והוראה, תשע"ז  ולא 'אחידות', ישראל עם אחד אך לא עם אחיד[

 (לקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -דחזיתיה צ"ל אי"ל שטיינמן זהגר בחייעניני שכנים 

 טבחהשכן ממול להחליף מ החדש כדי לעניין אתן טבח השכמאיש מכירות המציג תמונות 

פניני חשוקי  [, צילום תמונות לצורך פרנסהנגד זהכ זהפתחיהם מכוונים שאין  –נוגד את מנהג ישראל ]

 (זגיליונות, תשע"ט )עמ' קובץ -חמד

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

, חורבה שאינה ראויה מניעה עכשווית, גג רעפים]היזק ראיה עתידי, זכות  חזקה להיזק ראיה

 חהגר"א גניחובסקי, תשע" למגורים, פינוי בינוי[
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]פגיעה בפרטיות, היזק ראיה, אם מודיעים למשגיח, מצלמות אבטחה על משגיחים או קופות צדקה 

 בינת המשפט, תשע"ז  ת צדקה בסמוך לקבר של צדיק[ליד קופו

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

]נזקי שכנים, זכות קנין, לפתוח חלון במקום אחר, בתנאי מגוריו  זכויות שכן לדרוש משכנו שינוי

ערבת סוכת החבר כדי שיוכל לבנות מול חלונו, כשאין טרחא בשינוי הבית, כפיה על מידת סדום, ה

תידי למקום אחר כדי להמשיך לתלות כביסה מעל המקום הראשון, למנוע שינוי בטיעון של שימוש ע

הגר"א  )וירא את ישראל שוכן לשבטיו( ]כד, ב[ ידי האם ניתן לחייב לבנות[אחר בנכס, כשיש חשש נזק עת

 גניחובסקי, תשע"ח

 

 משקפיים בהלכה נושא בפרשה:

 

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

ימו לעליה בתורה, וכן כהן קטן, כהן שתו, להק]דין וקד כהן המרכיב משקפיים האם הוא בעל מום?

ש כהן הלובש משקפיים בבית המקדהלובש משקפיים, קוצר ראיה האם הוא מום בכהן ובסנהדרין, 

 ט )עמ' ח(קובץ גיליונות, תשע"-פניני חשוקי חמד האם הוא 'יתור בגדים'[

 קחולי דבר שאינו שווה בעצמו למוכרו]חפץ השווה רק לבעליו, "על שבירת משקפים תשלומי נזיקין 

, אין המזיק חייב לשלם". ההבנה הפשוטה בדבריו היא, שאין חיוב לאיש ההואדמים בעדו, רק שווה 

אבל כששווה ממון את החפץ והיה שווה ממון גם לאחרים,  למכורמזיק אלא אם כן הבעלים היה יכול 

לו שווי ש בשוק, או במה שי מכירתוערך החפץ נמדד רק לפי שווי  האםק לשלם. רק לעצמו, פטור המזי

רק לבעליהם,  המתאימים בגדים]משקפיים או מגע[ או מזיק עדשות  ,בעצמותו, חפצים בעלי ערך רגשי

לקטן, הזיק השווה רק  מזיק צעצוע]חליפה או חולצה[ שקשה למצוא להם קונה,  מזיק בגד משומש

נתיבות" ממכירת ה"ראיית דינא ד"גרמי", האם חייב לשלם עגיל או זוג,  -עגיל אחד מתוך זוג עגילים 

ממון רב יותר  שיש מי שמוכן לשלם עליו שומת ערך חפץכתובה על ידי אשה בתמורה ל"טובת הנאה", 

 עולמות, תטז  [מערכו בשוק

 עולמות, רכב  [גוריסנה גור נעשיאין קטביום הכיפורים ]משקפיים עם מסגרות זהב או שעון זהב 

ינים, תשע"ז בעניני סוכה וארבעת המ -גם אני אודך   ]וילונות הסוכה[ ניקוי משקפיים בטלית קטן או גדול

 (פ)עמ' 

 עומקא דפרשה, תשע"ט  ?האם משקפיים מקבלים טומאה

]גודל המספר במשקפיים, כהן המרכיב לשון הרע?  ל משקפיים הוא איסורהאם תיאור פלוני כבע

יים, ר בגדים, איסור חציצה, בעל מום, ראיית נגעים עם משקפמשקפיים האם פסול לעבודה בשל ייתו

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' עד(  דיין בחליצה עם משקפיים, שוחט עם משקפיים[

 מצוות, ראיה באמצעות]עיוור, חיוב סומא בדינו של סומא הרואה באמצעים אלקטרוניים 

השווה והשונה, ברכת הסומא על  -ירי שמיעה ומכשירי ראיה משקפיים כראיה בעין, שימוש במכש

ראיית נגעי  -ם צורך ל'ראיה בעין' הראיה כשחש בה באמצעות חושיו הנוספים, הבדל בין מצוות שיש בה

ברכת פוקח עוורים, ברכת  -'ראיה' צרעת, השקיית מי סוטה לאשת עיוור. למצוות שיש בהן צורך ב
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ה לתורה, שחיטה, פסול עדות, ברכת 'אשר יצר', חיוב גלות להורג בשגגה, מאורי האש, ברכת הלבנה, עלי

 רץ כצבי, תשע"ט לעבודה בבית המקדש, רפואה[בן סורר ומורה, קריעה על מקום המקדש, פסול כהן 

 

 שחרית וערביתקריאת שמע  נושא בפרשה:

 

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

מה עמד מאחורי המעברים ממקום ] ?פרשת בלעם בקריאת שמעמדוע רצו לקבוע דווקא את 

)כרע שכב כארי(  [לוות אותו לעולם האמתשל האדם מתכונותיו  סיון לקלל את עם ישראל?ילמקום בנ

 רוזנבלום, תשע"אהרב ברוך ]כד, ט[  

קובץ גיליונות, -וידבר משה דרשות הגרמ"נ יונגרייז זצ"ל בלק בקריאת שמע לקבוע פרשתבקשו 

 תשע"ט )עמ' טו(

 ]מקור ההלכה, גדרה,ריאת שמע בכל יום כשיקול לאי קביעת פרשת בלעם בק 'ורח הציבורט'

כבוד הציבור, מחילה על כבוד כלל ישראל, קריאת התורה ביום כיפור, בין חובת היחיד לחובת הציבור, 

טורח הציבור שבו, פיסוק מעות שבו, מנהגי שברך ו קריאת התורה, אמירת מירואים בה על הקהוספ

 עולמות, קסא  מנחת אשר, תשע"ט [ רב בתפילההמתנה ל סדר התפילה,הגבאים, ב

]קריאת שמע בבוקר קודם או אחר תפילין, כשחושש קריאת שמע בבוקר וקריאת שמע על המיטה 

או  ,שיעבור זמנה, לקבל עליו עול מלכות שמים, בקריאת שמע על המיטה מצוה כדי שישן מתוך ד"ת

  וכארי יתנשא, ברש"י(יקום  כלביא )הן עם ך, ברכת המפיל[חייבות בכהאם נשים סגולה מפני המזיקין, 

 מנחת אשר, תשע"ז  ]כג, כד[

ל, קודם קריאת שמע או אחריה, הפסק בין ברכה לשינה, שינת המפי רכת]בקריאת שמע על המיטה  

ירת אשר יצר או ברכות שונות כברכת רעמים מה נתקנה, אמרכת השבח או ברכת הנהנין, מפני ארעי, ב

אחר המפיל, ברכה במקום אחד ושינה במקום אחר, ברכה לאחר חצות, חיוב נשים, ברכת המפיל 

אורות    עולמות, רפ  ]כג, כד[ )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(  בנסיעה במטוס או ברכבת[

מעיינות בני    מאור השבת, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ב   גניחובסקי, תשע"ג הגר"א    הגבעה, תשע"ג

 שלמים מציון, תשע"ח   ע"זיששכר, תש

)הן עם  ]מדוע אין מברכים ברכת המצוות לפניה, האם יש לה תשלומים כמו תפילה[עניני קריאת שמע 

  ע"דדני אשר, תשמע  כד[]כג, כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י( 

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

ויעבור זמן המג"א, האם עדיף לצאת ידי חובה בקר"ש  תפלל]כשמקריאת שמע של שחרית תנאי ב

 נוה ההיכל, תשע"ג]כג, כד[  )הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, ברש"י(שבסדר הקרבנות בלא ברכות[ 

פילה' צריך לסיים את כל 'סוף זמן קר"ש' ו'ת ]האם בכדי להספיק את לה ובמצוותהתחלה בתפי

,  קר"ש או התפילה, קודם לסוף הזמן, או די אם רק מתחיל, אם יודע שלא יספיק לסיים האם יתחיל

כיצד ינהג בימים נוראים כשמאריכים בפיוטים, כיצד ינהג סעודת שבת שנמשכה למוצאי שבת, סעודת 

שביעי והסתיימה סעודת שבע ברכות שהתחילה ביום הילו ביום הפורים סמוך לשקיעה, בפורים שהתח
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 -בית מדרש    עולמות, יב  ]כד, טז[ )נאום יודע דעת עליון( ברכות הנישואין[בלילה, אין לברך בסופה את 

 נועם אליעזר, תשע"ט   ישיבת מיר, תשע"ח

 מעדני אשר, תשע"ח ]מצוות עשה שהזמן גרמא[האם נשים חייבות בקריאת שמע על המטה? 

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

 ע קראו בני ישראל קר"ש באותה שעה, זכות קר"ש להינצל]מדומעלת וסגולת מצוות קריאת שמע 

]כה, ו[  ד, בתרגום יונתן()והמה בוכים פתח אוהל מוע  ממלחמה, קר"ש מול גוליית, קר"ש בברית מילה[

 שלמים מציון, תשע"ו

הגר"א  ]או ברכת התורה[? היא המצווה הראשונה שמתחייב בר מצוההאם קריאת שמע 

 גניחובסקי, תשע"ו

 ה והוראה, תשע"חתור  קריאת שמע ותפילה בכל לשון

 ו"נשיח בחוקיך, תשע  כט[ ]מו,קרליץ שליט"א(  )מתורתו של הגר"נהלכות קריאת שמע בזמנה 

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

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

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

 תשע"ז

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

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

השמעת קול. מהו גדר ההלכה המחייבת את האדם ] תפילהוהשמעה לאוזניו' בקריאת שמע '

אלית של האדם? איזה הבדל להשמיע את קולו בקריאת שמע? האם המדד לכך הוא השמיעה האינדיבידו

 תורה והוראה, תשע"ו   ?[יש בין קריאת שמע לבין תפילה

ראל קר"ש באותה שעה, זכות קר"ש להינצל ]מדוע קראו בני ישמעלת וסגולת מצוות קריאת שמע 

 שלמים מציון, תשע"ו   קר"ש בברית מילה[ ממלחמה, קר"ש מול גוליית,

 

 צער בעלי חיים נושא בפרשה:

 

מעדני אשר,   ]כב, לב[ הכית את אתונך()על מה  ]מריטת נוצות אוז[ אדםהצורך לצער בעלי חיים 

 תורת המעדנים, תשע"ח   תשע"ה

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

]לילדים הקטנים המאריך בשבת בלימוד לפני הסעודה האם עובר על איסור צער בעלי חיים 

  תורת המעדנים, תשע"ח  מעדני אשר, תשע"ה  הממתינים לסעודה[
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י אדם, ניסויים רפואיים דרבנן, דעת הרמב"ם בהלכה ובמו"נ, תשמיש בנ]דאורייתא, צער בעלי חיים 

 עב"ח חל גם על אדם, שעשוע, אמירה לנוכרי בצער בעלי חיים, האם דין צבבעלי חיים, ציד למטרות 

 "במעדני אשר, תשע    עולמות, סב   ]כב, לב[)על מה הכית את אתונך(  גידול חיות בית בשבת ובחול[

א, אספקלרי )למען ינוח שורך וחמורך( ]כג, יב[ האם בשבת לדברי הכל צער בעלי חיים דאורייתא? 

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' קכא( יא תירוצים    (ח )עמ' לאתשע"

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

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

 ם, תשע"חתורת המעדניי חיים כחלק מ'צער בעלי חיים'? האם יש מצווה לרפא בעל

, שבות, מחמר, רכיבה על ]שביתת בהמתו, חי נושא את עצמורכיבה על בעל חיים בשבת ויו"ט 

שלמים מציון,   מצרית הרתומה לשני סוסים, מרכבת המשנה, שנים שעשאוה, צער בעלי חיים[מרכבה 

 זתשע"

]לתת רייתא? שצער בעלי חיים דאו -בן יולדת האם ניתן להוכיח מהקדמת יונה לתור בקר

פניני חשוקי חמד, )ובן יונה או תור לחטאת( ]יב, ו[ להתחשב בצער אשתו[  -תרופה לאלמן או לנשוי 

  מ' יח(תשע"ח )ע

 שמעתתא עמיקתא, תשע"גהאכלת בעל חיים רעב מדין צער בעלי חיים   

מדוע רש"י במי מריבה מנמק השקיית הבהמות הואיל והם ממון ישראל, ולא מדין צער בעלי 

 י"ז תירוצים (קטז' אספקלריא, תשע"ח )עמחיים? 

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

תורת המעדנים,   ?דאורייתא ן ואינו לפי כבודו פטור מלפרוק בהמה הרי צער בעלי חייםמדוע זק

 תשע"ח

]צער או הריגת בעל חיים,  ?ר בעלי חייםמנע מלהרוג חרק בדרך של ריסוס משום צעיהאם יש לה

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ח-שיעורי ליל שבת כבודו, שימוש רגיל[  זקן ואינה לפי

 ות הגבעה, תשע"גאור   תשחיתצער בעלי חיים מול איסור בל 

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

 

 ירתו בכל יום'מה טובו' ואמ נושא בפרשה:

 

זה, האם צריך ברכת התורה לפניו, נפק"מ  כוונת בלעם בפסוק ]מה היתהטעם המנהג לומר מה טובו 

  מאור השבת, תשע"ד  ]כד, ה[ )מה טובו אהליך יעקב(להלכה[ 

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

]הברכה מול הקללה, גילוי האמת מתוך השקר, יעקב מה טובו אהליך  -להצטרף לברכה האמיתית 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ו(-רא זצ"להגר"מ שפי משנתבחשבתי דרכי  תלמידי אברהם אבינו[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47210
http://beinenu.com/alonim
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/32_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_40_72.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/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/113_01_77.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/137_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_10_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_10_77.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/231_27_28_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_27_28_78.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/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/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/114_12_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_12_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_40_79.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 בלק פרשת

 " :באתר "בינינו

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ן, תשע"חסברי מרנ )מה טובו אוהליך יעקב( ]כד, ה[שתולים בבית ה'  -סוד קיום עם ישראל 

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

 תערוג, תשע"ה

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

 

 כי לא נחש ביעקב נושא בפרשה:

 

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

, דוגמאות מעשיות, זכות ניחוש מהות איסור ,ניחוש גדרי איסור ,ם על חולהתהלי] ענייני ניחוש

   ומקא דפרשא, תשע"וע  הישיבה בארץ לפורש מניחוש[

 פניני מנחת חינוך, תשע"והאם יש ממש בניחוש?   

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

 להתחיל הישיבות נהג, מורביעי נישב מתחילים שאין נהגוונתו לנחש, מכריע, כשאין אומר במפורש שכו

, האם בכל חודש כך, נישואין בעשי"ת, הלבנה במילוי אלא נשים ושאיןין נשא נהגוש, חוד בראש ללמוד

המנהג לא לכבות נר הבדלה, לא לקנות מטאטא בחודש ניסן, חתול שחור,  תקלה לפני יציאה לדרך,

המצוות    אשר ליהודה, תשע"ד   כטשעולמות,   ]כג, כג[ ש ביעקב ולא קסם בישראל()כי לא נחפרסת סוס[ 

 בפרשה, תשע"ז

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

האם יש , תהאם יש בקסמים משום איסור גניבת דע]סם בהלכה והק -ף ושכיים ליניבין אחיזת ע

 תורה והוראה, תשע"זן"[   בהם איסור תורה של "מעונ

 

 יין נסך וסתם יינםנושא בפרשה: 

 

 פנחס אחר מעשה מדין, גזרה. ובהנא אסור מהתורה בשתיה לעבודה זרה שניסכוהו ן]יי סתם יינם

משום בנותיהם. ובית דין שגזרו י"ח דבר ]תלמידי שמאי והלל[, אסרוהו ה, בשתישל גויים  סתם יינם על

הגדרת גוי,  במגע אינו נאסר מבושל יין .בשתיה ובהנאה יין אוסר עובדי עבודה זרה מגע .בהנאה גם

מגעם אוסר  האםמוסלמים כיום שאינם רגילים לנסך, וצרים ונ ןסתם ייר, מפוסט יין, לענין זה בישול

כוונה : הנגיעה האוסרתה. האם מגעם אוסר יין בשתי -מחלל שבת בפרהסיה ו"תינוק שנשבה"  .בהנאה

: שאלות מצויותך היין. ושכיהנגיעה ביד או בדבר אחר, ש, בדבר אחר עסוקא ישל , ידע שהוא ייןלמגע, 

כיצד יש לנהוג כאשר מארח בביתו   .דין היינות המצויים בובבית יהודי,  עותבקביהדרה עוזרת בית גויה 

סועד במסעדה עם גוי האם רשאי להזמין עבור הגוי סתם  מות. שתיית יין באול .גויים או מחללי שבת

 עולמות, קיא  שאי להשקותם ביין[  אם רה למחללי שבתהמסדר חופה וקידושין  .ולשלם בעד זה יינם
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 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ה(   נועם אליעזר, תשע"חהאם נאסר 'סתם יינם' במדבר? 

 (, תשע"ט5הכשרות ) מאורותהנעשה מצימוקין    'ראקי'כשרות משקה 

 (, תשע"ט5מאורות הכשרות )   H&M 'מילק אנד האני'מזקקת 

 (, תשע"ט5מאורות הכשרות )חששות כשרות בייצור משקאות חריפים   

 (, תשע"ט5מאורות הכשרות ) אודות ייצור הוויסקי  

 (, תשע"ט5מאורות הכשרות )ממשקאות חריפים    'כוהל אמילי' 'פיוזל אויילו'

ם. לעצמה, משמע שאין היין בכלל תקרובת עבודת כוכבי ]רמב"ם מנה איסור יין נסך כמצוה יין נסך

ניסוך בדרך שכשוך שלא ן. דלא כהרמב" -ים ר בשעת כיבוש מלחמה כשאר מאכלות אסורולשיטתו הות

'לא פעמיים, הנהנה מתקרובת ע"ז לוקה , והנהנה אינו לוקה, וקהלנסך שותה יין וניסוך ממש. ה בפניה

המה בריאה בסכין של איסור, שאין בכך הרווחת ממון אבל יש הנאה . שחיטת בידבק' ו'לא תביא'

בגד שנארג בכרכר של איסור; . שאר איסוה"נ אסורת בסכין. וע"כ בסכין של ע"ז מותר ושלמהשתמשו

חליפי האיסור ודמיו; בע"ז אסור . מורווח על ידי האיסור, ובשאר איסוה"נ מותר בע"ז אסור שהרי

, הנאה שלא כדרך באיסור ע"ז. פדיון האיסור והולכת דמיו לים המלח .מהתורה ובאיסוה"נ מותר

שאסרוהו רק בגלל חשש ניסוך, ואילו הטעם המובא  איסוה"נ. סתם יינם, לדעת הרמב"ם נראהובשאר 

שאינו מתנסך, מותר  הלכך יין מבושל .נאמר רק לגבי שתיה עמהם במסיבתם -נותיהן' בגמרא 'משום ב

 לשיטה זו, יין של נכרי .מלבד במסיבתם שהאיסור שמשום בנותיהן שייך אף המבושל ,מב"םרל בשתיה

לאסרו בהנאה אלא  אינו עובד ע"ז כגון ישמעאלי, כיון שאין בו חשש ניסוך, לא עשאוהו כ'יין נסך'ש

שיעורי הגר"א סוגי גזירות חכמים על החפצא או על הגברא[ הרחקה בעלמא אסרו את שתייתו.  משום

 שע"ד, תעוזר

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

  "זתשעהגר"א גניחובסקי,  שכר על הובלת יין נסך

]תינוק שנשבה, איסור יין נסך, מאמין בבריאה, עליה הגדרת מחללי שבת בזמננו לגבי סתם יינם 

 עולמות, ס  עין יצחק, תשע"ח רה ואמירת קדיש, כיבוד הורים מחללי שבת[לתו

קדיש ין נסך בנוצרי, אמירת קדיש על אביו הגוי,  ]נוצרי או מוסלמי, חומרת יתפילה לרפואת חולה גוי 

 עין יצחק, תשע"ח  על המאבד עצמו[

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

מצוה  -'תינוקות שנשבו' , נעשה כהפקר כשהכל, שבת המאמינים במעשה בראשית-ימחלל, יינו יין נסך

 עין יצחק, תשע"ט[   שבת בחופה וקידושין-עדות מחללי, לקרבם

 

 הריגת זמרי וכזבי נושא בפרשה:

 

 הריגת זמרי

 ישיבת מיר, תשע"ח -בית מדרש  ]כיצד הגיע זמרי לחטאו[לא נעלמת אף בימי הזקנה  - תאוות הכבוד
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והנה איש מבני ) ?כירה התורה בפרשתנו את שמו של בעל העבירה זמרי בן סלואלא מזמדוע 

 אשכול יוסף, תשע"ג    ו[ ]כה,( ת המדינית לעיני משהאישראל בא ויקרב אל אחיו 

פניני חשוקי חמד, ? כך יתבטל מלהקריב פסחזמרי כשעל ידי  את האם מותר לקנאי להרוג

 (יגתשע"ח )עמ' 

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

יק את הרדיפה, בא ]פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי להפסלו הרג זמרי את פנחס, מה היה דינו? 

  "א גניחובסקי, תשע"זהגר  ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(   במחתרת וגנב חמץ בפסח החייב ממילא בביעור[

 נועם אליעזר, תשע"ח

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

 תשע"ה

אינו מתכוין, ]דבר שכיצד הרג פנחס את זמרי, הרי נטמא טומאת מגע או אוהל מחמת המת? 

]כה,  את שניהם( )וידקורמאימתי נתכהן פנחס, טומאת מת בגוסס, הותר מכלל היתר קנאים פוגעין בו[ 

 תשע"ג  הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  ח[

)וירא פנחס בן  ]ברכה לבר מצוה[בחיים האמיתיים תהיה 'שחקן' ולא 'אוהד'  -קריינא דאיגרתא 

 בארה של תורה, תשע"חאלעזר בן אהרן הכהן( ]כה, ז[ 

)עמי זכור נא מה  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ 30]תוך שעת הנס לא היה מודע לו ברכת הגומל, כשב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]הפטרה[יעץ בלעם( 

 

 פוגעים בוקנאים 

 

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

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ה  ]כה, ז[ )ויקח רומח בידו(בועל ארמית אסור מדאורייתא או מדרבנן 

י ]גדר 'פרהסיא' עשרה מישראל, בפני רשעים, בפני כשרים, דין פרהסיא לגבהבועל ארמית בפרהסיא 

 (יאחשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  פניני ות קידוש ה'[הלכ

 לאכת מחשבת, תשע"טמבי"ד ולא שאל את ההלכה, האם נותנים לו רשות? קנאי ביקש רשות 

בו ורבו פשעיך מה  אם חטאת מה תפעל" י:בינינו עד היום הזה בפיתו פעור מרקדת קליפת

 שבילי פנחס, תשע"ט "תעשה לו

)ויקח רומח  יש קם ליה בדרבה מיניה[ רודף, האם]האם דין קנאין פוגעים זהה לדין קנאין פוגעים בו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    דובב שפתיים, תשע"ב   תש"ע   הגר"א עוזר, תשע"ג  ]כה, ז[בידו( 

תירין ם נשאל לבי"ד אין ממדוע רק בשעת מעשה, מדוע רק אם נעשה בפרהסיא, א]קנאין פוגעים בו 

קולמוס   ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(  מדוע אין כך בעבירות חמורות, מראה אחד שיכול לשנות את האדם[ לו,

 יוסף, תשע"ז
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צרכי  ,להעדיף קניית חומשים לבית הכנסת ]אולממן מקופת הציבור ברית מילה לנשוי לנכריה? 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(קובץ -פניני חשוקי חמד [הקהילה קודמים

 

 רודף

 

ך, אחר שהיה הורג את זמרי האם ]אם זמרי היה הורג את פנחס כהגנה עצמית מדין בא להורגדיני רודף 

במחתרת ודין רודף, בא במחתרת עונש או הצלה,  בא במחתרת בגנב או בגזלן, להצילו  היה נהרג, דין בא

אוסף באחד מאבריו, תוך כדי חילול שבת, כשכבר הסתיימה הרדיפה, הריגת אדון המכה את עבדו[ 

 ס(גיליונות, תשע"ט )עמ' 

]ישראל הרודף אחר גוי, נרדף יכול להציל עצמו גם כשאין 'רודף' מדין הבא להורגך, האם עניני רודף 

של זמרי, הריגה ע"י מי שאינו היה מותר לאדם שלישי להרוג את פנחס מדין 'הבא להורגך' של זמרי, בנו 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כא(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  'קנאי'[

  ]כה, ח[ (וידקור את שניהם)  ]הנרדף שהרג, כשרבים רודפים את הנרדף וודאי יהרג[הורג גברא קטילא 

 ים מציון, תשע"השלמ   , תשע"ההגר"א גניחובסקי

]נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים, הערות בדיני רודף ומציל 

ל אחד מהם ע"י חילול שבת ולת הצלה, שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציפעולת הריגה או פע

כאשר סביר שתוך כדי מכונת הנשמה, והוא יחיה בה רק זמן קצר, לחבר חולה ל והשני בלא חילול שבת,

רפואה אחת מנחת א, מתין לחולה שיבונהאם כך יגיע חולה שחיבורו למכונה יציל את חייו ויבריא, 

 )ויקח רומח בידו(טיית חץ מרבים ליחיד[ , השעה שבפנינו מול הצלת חיי עולם שאינו בפנינושתציל לחיי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ]כה, ז[

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

 תשע"ט

 

 הריגת כזבי

 

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

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  אורות הגבעה, תשע"ז  ]כה, ו[ המדינית(

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

 הגר"א עוזר, תשע"א

והנה איש ) ]האם היו מקבלים גרים כשיראל בטובה, והקשר לגיורה של ציפורה[האם כזבי התגיירה? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד ו[ ]כה,(  מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את 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' ? מנכרייל יהודי מנכריה או יהודיה להצ
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 שונות

 

]התנגדות לשליח בי"ד, שליח  עשה, האם המוכה יכול להרוג את המכה מצוות המכה לעובר על

 (יפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  בי"ד כרודף[

]והאם המשתתף בברית מילה נמחלין עוונותיו, בגלל נוכחות אליהו הנביא ]פנחס[ המקנא לשם 

 "חאשכול יוסף, תשע  ]כה, ז[ )ויקח רומח בידו( נמחל גם למי שלא שב בתשובה[

, נגיעת פנחס טומאה בחיבורין] ?ישראל הנוגע בגוי שנוגע במת האם הישראל נעשה אב הטומאה

 עשר עטרות, תשע"ט ברומח שנגע בכזבי והרגו, הרומח היה מעץ[

קח את כל ראשי העם והוקע ) החודשדיני נפשות ובקידוש תחילת דין וגמר דין בדיני ממונות ו יגדר

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ה  ]כה, ז[( אותם לה' נגד השמש

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

 פנחס, תשע"ד

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

מה הייתה  ?ב'מוא אם בלק 'ראה' אז למה 'ויגר] לאמורי? באשר נעשה היאך ומה ראה בלעם

  הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ג)וירא בלק בן ציפור( ]כב, ב[   [המחלוקת בין בלק לעמו ביחס לישראל?

 מלאכת מחשבת, תשע"ז

קבעו פרשת בלק בקריאת שמע?[ ]האם דווקא דין בש"ץ או בכל  ]מדוע לאטורח הציבור והלכותיו 

   קסאעולמות,   ב[ ]כב, אדם, האם גם טרחת ת"ח הוי טורח הציבור, רב שמאריך בתפילה, זמן העיכוב[

 מחמדי התורה, תשע"ב

אכת מל)התייצב על עולתך( ]כג, ג[  בלק ובלעם בתור בעלי הקרבן צריכים לעמוד על קרבנותיהם

 מחשבת, תשע"ח

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

 ע"ההפרשה, תש

כתובה ובגט, ]כתיבת שם העיר באו מקום בפני עצמו  "זכרון מאיר" האם היא שכונה בבני ברק,

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

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

נוה   ]כב, ו[ )לכה נא ארה לי את העם(בוי דליקה בשבת על ידי שם קדוש או סגולה הריגה או כי

 יכל, תשע"ההה

אם מקיימים בה מצוה, האם ניתן לקיימה בזמנינו, קפה ועוגה, האם ]המעלת וסגולת פת שחרית 

 שע"דבמשנת הפרשה, ת  ]כב, י[ )ויקם בלעם בבוקר, באוה"ח( חובה בתלמוד שהא בגי' 'פת'[ יוצאים ידי
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פניני כ[ -הם... קום לך אתם( ]כב, יב)לא תלך עמ ]לכל כיון[ותו ן אבדרך שאדם רוצה לילך מוליכי

  אי"ש, תשע"ט

', למה נמשלו המצוות מסייעין לו'ל 'פותחין לו']הבדל בין  ן אותובדרך שאדם רוצה לילך מוליכי

 (טגיליונות, תשע"ט )עמ' קובץ -הארה מוסרית ואתה[ נילאפרסמון, נתבסם א

 "ומאור השבת, תשע  )כי ברוך הוא( ]כב, יב[פירוש מילת "ברוך" 

בלעם את ]המבדלת ביו קודש לחול, ובין התורה המסורה לנו, לליקוטי פי האתון שנבראה בערב שבת 

 תשע"ח  פניני אי"ש, תשע"ז   ]כב, כח[)ויפתח ה' את פי האתון( מה שנוח לו לקיים[ 

)ויפתח ה' ? פתיחת פי האתון והלא אין הקב"ה עושה נס בחינם ב"ה נסלאיזה תועלת עשה הק

 ע"האשכול יוסף, תש   ]כב, כח[ת פי האתון( א

]התרת איסור דרבנן מפני כבוד הבריות, בושת האדם, בזיון המת המוטל בחמה, גדול כבוד הבריות 

, מילתא, דחויה ולא הותרהדימוי  ,רשימה סגורה או ניתן להוסיףהאבל,  בית הכסא ונקיון הגוף, בדידות

כבודו, חביב בידה של זקן ואינה לפי מקור הדיען מדין הריגת בהמה של 'קלון', או מדין פטור השבת א

 מנחת אשר, תשע"ו)ואותה החייתי( ]כב, לג[  כבוד חברים[ ם שנברא בצלם, כבוד הבריות בגוי,אד

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

]טעם האיסור, על איזה מאכלים, בישול גוי בבית ישראל, עולה על שולחן מלכים  בישול עכו"ם

  תורה והוראה, תשע"ה  ]כג, ט[)הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב(  הגדרתו, דוגמאות מעשיות[

 זשעולמות, 

נר    ]כג, ט[)הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב(   נה[ו]בישול בלא כובישול עכו"ם במתקן שווארמה 

 יששכר, תשע"ח

ברך על תבשיל ולפני שאכלו נודע לו שלא מקפידים על בישולי עכו"ם כשיטת ]בישולי עכו"ם באולמות 

 עין יצחק, תשע"ח   ]כג, ט[כון ובגוים לא יתחשב( הן עם לבדד יש) [מרן בשו"ע

רשע, שיעור ההרחקה, הפסק מחיצה מלמטה או רק ]מקור האיסור, בספק קבורת רשע ליד צדיק 

 נוה ההיכל תשע"ד  ]כג, י[ כמוהו()תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי  מלמעלה, עשיית אוהל[

)מי  ות המשלח את שליח המצוה[]ביאור מדרש פליאה, אחריהמצוות שמקיימים בני ישראל בעפר 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  מנה עפר יעקב( ]כג, י[

)מי מנה עפר  וזהו סוד נצחיות ישראל -אל הם מקור של 'ברכה' שאינו פוסק לעולם כלל ישר

 משנת מהר"ל, תשע"ח  יעקב( ]כג, י[

 מאור השבת, תשע"ח  רוך" שבו נפתחת כל ברכהפירוש המילה "ב

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

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

 תשע"ז

)כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל(  ]אל יתייאש אדם מן הרחמים[כל דעביד רחמנא לטב עביד 

 ע"זיון, תששלמים מצ  ]כג, כג[
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 ,כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא) ]מתגברין כלביא לחטוף המצוות[ יתגבר כארי לעבודת הבורא

 שלמים מציון, תשע"ח   מים מציון, תשע"השל  [כד

והמשמיע אמר אשר יצר, והשומע ענה אמן,  ,ברכת אלוקי נשמה חברורצה לצאת מ] ברכות השחר

הן עם ) [שיענה אמן אלא התחיל מיד לומר אלוקי נשמה, האם השומע יצא והמשמיע לא המתין עד

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

יצרנו להשתעבד לך", וטעה ולא אמר  בברכת המעביר שינה מעיני, שאמר "וכוף את] ברכות השחר

ה',  ולחסד ולרחמים וכו' ותגמלנו חסדים טובים", אלא סיים "ברוך אתה "ותננו היום ובכל יום לחן

  [כד ,כג] (יתנשאהן עם כלביא יקום וכארי )  ]"כוהגומל לחסדים טובים ו"יסיים "למדני חוקיך", או האם 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  [כד ,כג] (יתנשאהן עם כלביא יקום וכארי )ר ספקות בברכות השח

התפנה, ועכשיו נוטל ידיו  טל ידיו בבוקר ובירך על נטילת ידים, ואחר כךנ]ת ידים של שחרית נטיל

וטל עכשיו ידים רו שננטילת ידים, האם יוכל לצאת מחב שנית, ומספק אינו יכול לברך שנית על

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  [כד ,כג] (יתנשאהן עם כלביא יקום וכארי ) .[לסעודה

שלמים מציון,   [כד ,כג] (יתנשאהן עם כלביא יקום וכארי )קריאת שמע או הנחת תפילין מה קודם? 

 מחמדי התורה, תשע"ח   (לגאספקלריא, תשע"ח )עמ'    תשע"ח

 ,כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא)לין ובהם ארבע פרשיות?  מתי התחיל עם ישראל להניח תפי

 (קכזאספקלריא, תשע"ח )עמ'   [כד

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

]יתגבר כארי לעבודת הבורא, בגנות ביטול זמן בלילה, לימוד מן עם כלביא יקום  -מעלת עם ישראל 

 תשע"חדברי אמת,  [כד ,כג] (הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא) הנמלה, חריצות מצד החכמה[

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

, פרפר מחשלים ומחזקים - לצאת מן הצרה ההתמודדות עם הקשיים והמאמצים] ריצת רגליים לטוב

 היא שיחתי, תשע"ט   הבוקע מהגולם[

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

]עם ישראל כגוף אחד, כאב החזו"א על בחור שנחלש בלימוד מוד התורה של עם ישראל כוח לי

 שלמים מציון, תשע"ח [ ]כג, כד )לא ישכב עד יאכל טרף, ברש"י(מכתב[  -התורה 

)לא ישכב עד ה? על השינ והלא ברכה זו נתקנהפיל מדוע מבקשים על לימוד תורה בברכת המ

 אשכול יוסף, תשע"ו  ]כג, כד[יאכל טרף ודם חללים ישתה, ברש"י( 

 דם)ו ?וניתז דם ממנו על המאכל האם מכשיר את המאכל לקבל טומאה בשחיטה קרבן שפגלו

 חתשע"עשר עטרות,   ]כג, כד[חללים ישתה( 

 רע ברך, תשע"חז  ]כג, כד[דם חללים ישתה( )ו? דם חשוב כמשקה לענין הכשר טומאהמנין ש

)נאום הגבר שתום העין( ]כד, בלעם רצה שהבריות ירדפו אחר תאוות לבם ולא יביטו אל האחרית 

 שבילי פנחס, תשע"ז  ג[
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דש, ויהי ערב בקידוש, קריאת התורה בראש חואמירת חצאי פסוקים, ] ל פסוק דלא פסקא משהכ

 מחמדי התורה, תשע"ח )כרע שכב כארי( ]כד, ט[  אמירת וכרות עמו ע"י המוהל, דרך שבח[

אספקלריא,   כארי" הודה "רבץ כאריה", לבין ברכת בלעם "שכבההבדל בין ברכת יעקב לי

 (לזתשע"ט )עמ' 

שבילי   ]כד, י[ )לקב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך(מנין ימי השנה הם צירוף של 'לקב' ושל 'ברך'  

 , תשע"גפנחס

)אם יתן לי בלק מלוא   ]תאות הממון, השמח בחלקו, מחמדת הממון לחמדת התורה[חמדה והסתפקות 

 א דפרשה, תשע"העומק  ]כד, יג[ביתו כסף וזהב( 

)וירום מאגג מלכו ותנשא  שם כל מלכי עמלק[ ]אגג שם פרטי אונבואת בלעם על אגג טרם לידתו 

 בינת המשפט על משך חכמה, תשע"ח מלכותו( ]כד, יז[

]כד,  )אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב(ו' של בלעם הרשע 'תלמידיו' של אברהם אבינו ו'תלמידי

 שלמים מציון, תשע"ז   שפת אמת, תרל"א   דברים הרבה, תשע"ג   מאור השבת, תשע"ד  יג[

]בדיקת דרגתו בצורה חיצונית, התנתקות  ברוחניות לגשמיותשימוש  –תלמידי בלעם הרשע 

קובץ -כנשטיין שליט"אעומק דעת הגר"י איי יפך ממשה רבנו[שאינה אמיתית מצרכי החומר של הכלל, ה

 (טגיליונות, תשע"ט )עמ' 

דש משמשים זמן שחול וקו-]ערב שבת בין השמשות מהתורה מה שנוחלבחור  – םתלמידיו של בלע

 אי"ש, תשע"טפניני  ות הפנימית של הרב[בערבוביא, ורק האתון יכולה לחשוף את המה

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

לכף כדי לדון לכף זכות, האם מי שאינו דן האם עלינו למתוח את גבולות ההיגיון  למי נאמרה חובה זאת,

 תורה והוראה, תשע"ט סכות חיי בלבקש מחילה[

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

 יששכר, תשע"ב

)אשורנו ולא קרוב,  ]ביאת המשיח וההכנה לקראתו, בנית בית המקדש בשבת[הציפיה לביאת המשיח 

 פרשה, תשע"גומקא דע  ]כד, יז[ברש"י(  

מה על משך חכמה, חכבינת ה [ה-א ,כה]? ובכל הפרשה מוזכר 'עם' 'ישראל'מדוע כתוב ויצמד 

 תשע"ט

  , ג[)ויצמד ישראל לבעל פעור( ]כהכיצד עבדו ישראל לבעל פעור הרי המן היה נבלע באבריהם? 

 תשע"ח   שמשון, תשע"ז זרע

קח את ) הדין[ ]סדרי הדין בבית דיני נפשות ובקידוש החודש ,תחילת דין וגמר דין בדיני ממונות

 זרע ברך, תשע"ח  ד[כה, ( ]כל ראשי העם והוקע אותם לה' נגד השמש

]כשנצמדו לבעל פעור נעשו כגויים וכשחזרו בתשובה היו כגרים בכניסתם לארץ? מדוע מלו ישראל 

 מה על משך חכמה, תשע"טחכבינת ה [רכו מילה טבילה והטפת דם בריתצלכן הו

]לפני חטא העגל מדוע לא ציוה ה' לשבט לוי להרוג את העובדים לפעור בשונה מחטא העגל? 

ג את עובד העגל, אך משנתקדשו הלוים מנעם ה' בכורות ולא בלווים, ולכן נצטוו להרוהיתה עבודה ב
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מה על חכבינת ה ית הם הורגים[מצהקהל שמחמת נגיעה ע יאמרושלא כדי מלפגוע בעובדי בעל פעור 

 משך חכמה, תשע"ט

]פושע ישראל שכלו אינו נפגם, אך עובד ע"ז שכלו נפגם  ההבדל בין פושע ישראל למומר לעבודה זרה

 מה על משך חכמה, תשע"טחכבינת ה  [הה, כ] ויצא מכלל ישראל[

עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך )[ כל העולם מתנהל רק לפי התוכנית של אבינו שבשמים] אלשומר ישר

 היא שיחתי, תשע"ט  [הפטרת פרשת בלק( ]מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור

 

 נושאים אקטואליים:

 

אוסף גיליונות, -הפרשה המחכימה  ]חשבון הנפש בחודש תמוז[תשובה ממשמשים ובאים  זמני -תמוז 

 תשע"ט )עמ' נד(

, חסימת רר בזמן פעולתו, בזמן שהוא כבוי, עמידה בסמוך למאוורר]טלטול מאוומאוורר ומזגן בשבת 

יצה על כפתור המאוורר כדי לאפשר וח העלאת מאמץ המנוע, טלטול מאוורר הקבוע בקיר, לחהר

לענין   אוור עמוד, מים שיוצאים מהמזגן[סיבובו, שינוי כיוון רפרפות )תריסי( מזגן, הגבהה והנמכת מ

 גיליונות, תשע"ט )עמ' נח( אוסף-הלכה

]משיחת מלכים, גניזת שמן המשחה, חינוך כלי המקדש, מינוי כהן גדול תחת משיחת כוהנים גדולים 

אוסף -"ב שרייבר שליט"אשיעורי הגרי-שיעורי בינה ת כלי המקדש לעתיד לבוא[כהן גדול שנפסל, משיח

 גיליונות, תשע"ט )עמ' יד(

טל משכנתא נ]ע"י מורישם  החיוב יורשים בריבית בהלוואות בנקאיות שנלקחו בהיתר עסק

 (כזעמ' ) , תשע"ט"דרשו"מלכתא שבת לקראת -זווית הלכה בדף היומי ר, לווה מבנק ונפטר[מבנק ונפט

מתי מותר לומר לגוי לעשות איסורי דרבנן, ]כללי היתר 'שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול' 

  אספקלריא, תשע"ט )עמ' יט(  [ן צריכה לגופה וכדו'כגון בשינוי ואי

 (כחירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ'   כניסה בטלית לבית הכיסא

ירחון האוצר )ל(,   ]אבלות על ירושלים בעבר וכיום, צפיה לישועה, עבודת הכלל והפרט[חורבן וגאולה 

 תשע"ט )עמ' טו(

 (לגירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ'   ]המשך[איסור חיבור סידור לבני נח והפצתו 

 (לזירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ' ודה'  כ'קידוש במקום סע -רביעית יין ופת הבאה בכיסנין 

מאור   דין בקידוש או דין בסעודה, לקדש ולהוציא אחרים כשאינו סועד שם[]קידוש במקום סעודה  

 השבת, תשע"ט

]סיום מסכת בשבת, ברית מילה לתאומים, בר מצוה בסעודת מצוה  -אין עושים מצוות חבילות 

פניני הלכה על כוס אחת, משלוח מנות לעני במטרה לצאת גם מתנות לאביונים[  לתאומים, שתי קדושות 

 שע"ט )עמ' לד(אוסף גיליונות, ת-מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר
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איסור טומאה לכהן, סוף טומאה ]טומאת מת, פתיחת דלת מחלקה בבית חולים כשיש בה כהן 

לצאת, הוצאת תינוק כהן מהתינוקיה להראותו למשפחה, או הוצאתו למרפסת, ספיה בידים, האם יש 

ס שיש א כהן קטן, ספק טומאה בבית חולים, ספק טומאה ברשות הרבים, עליית כהן למטואיסור לטמ

פניני הלכה מראשי ורבני חבורות בישיבת   בו ספק טומאת מת, ישראל המטמא כהן אילו איסורים עובר[

 ות, תשע"ט )עמ' לה(אוסף גיליונ-מיר

חייב לסלק את הקדרה מהאש?  הניח קדרה על האש בשבת לצורך חולה והבריא החולה, האם

שהיה בקדרה שהונחה לצורך חולה, המחלל שבת לצורך ]פיקוח נפש בשבת הותרה או דחויה, איסור 

להישאל עליו כדי  פיקוח נפש האם מקיים מצוות 'שבתון', נדר נדר ועבר עליו משום פיקוח נפש נאם חייב

א כל ממונו או חומש מנכסיו, איסורי שבת לא להיות בעל עבירה, האם בכדי להשאל על הנדר חייב להוצי

גם בשב ואל תעשב, הדליק נר בשבת לצורך פיקוח נפש אינו חייב הם רק במלאכה בקום ועשה או 

ינו ביהרג ואל יעבור, סילוק לכבותו ע"י נוכרי, חובת תיקון עבירות למפרע בג' עברות חמורות, האם ד

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לח(-י ורבני חבורות בישיבת מירפניני הלכה מראשהקדרה היא מוקצה[ 

לח את כל הראש, , או חוק, השאיר שערות או גי]איסור הקפת הראש, דרכי הגויםהקפת הראש 

המסופר, ספר גוי, לפני עיור, איסור הקפה בתער או גם במספרים,, -הספר ועל הניקף-האיסור על המקיף

 עומק הפשט, תשע"טמספרים כעין תער[ 

]טבילת כלים, החזרת יין רם טבילתה במקוה? סיף מיונז לתוך קופסת טונה טהאם מותר להו

ירחון האוצר )ל(,   לבקבוק אחר הקידוש, חיוב טבילת כלים בכלי חד פעמי או כלי העומד להיזרק לפח[

 (נגתשע"ט )עמ' 

דיו או ך ]לשבור קליפת ביצה בשבת באופן שימחק הכיתוב, הדחת ידים מלכלוצביעה וכתיבה בשבת 

 אזמרה לשמך, תשע"ט צבע, רחיצת איפור מהפנים, שימוש בבושם בשבת[

 (סהירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ' ה שבעל פה[ ]תורה שבכתב, תורדיעת התורה מצוות י

מיה ממכר, ספר תורה של ציבור ושל יחיד, ]איסור מכירת ספר תורה, שכירות ליוהשכרת ספר תורה 

 (עהירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ'   [ , השכרה חמורה ממכירההשאלת ספר תורה ללא תמורה

ל(, ירחון האוצר ) פסק דין בבוררות בין שוכר למשכיר בענין נחיל פשפשים שהתנחל בבית 

 (צותשע"ט )עמ' 

 (חצירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ'   קניית חלקי חילוף לרכב כשיש חשש שהם גנובים

ירחון האוצר )ל(, תשע"ט  ]מעלון, מעלית, לא תעלה במעלות על מזבחי[עליה במדרגות נעות למזבח 

 (קיב)עמ' 

ירחון   ]כ"ג ביאורים בדברי הרמב"ם[שיטת הרמב"ם בקדושת גגות ועליות בירושלים ובעזרה 

 (קיזשע"ט )עמ' האוצר )ל(, ת

 (קסדירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ'   דרשת 'טעמא דקרא'

יסרון ה'תקדים', בירור ההלכה בבית הדין הגדול, הלכתא כבתרא, קיומם ]מעלת וחדרך לימוד ההלכה 

 (קסטירחון האוצר )ל(, תשע"ט )עמ'   לויות, לימוד ההלכה משורשה[של מנהגי קהילות בקיבוץ הג

ה במצוות, ערבות או אפרושי מאיסורא, בין קיום עשה לביטול עשה ]בין כפיה לכוונכפיה על המצוות 

נפשו: עד או עד בכלל, כפיה על קרבנות לכפיה על המצוות, עד שתצא  בכפיה על המצוות, היחס בין כפיה
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ירחון האוצר )ל(,   על המצוות כעונש, מכת מרדות מדרבנן, כפיה על המצוות כענישה שלא מן הדין[

 (רזתשע"ט )עמ' 

ת האורך, פיוט הקליר לפרשת שקלים[ ]מידות נפח, מידות משקל, מידוי הקליר שיעורי התורה לפ

 (ריט)עמ' ירחון האוצר )ל(, תשע"ט 

 מאור השבת, תשע"ט ]בורר, קילוף פירות[הסרת עור הדג בשבת, שריית עלי חסה מחשש חרקים 

ביקש מחבירו סולם כדי לעשות בו שילוח הקן, והלך חבירו ]חטיפת מצוה ותשלום עשרה זהובים 

הגרב"מ -שיעורי ליל שבת [?מו במצוה, האם חייב לו עשרה זהובים ונחשב רשע כעני המהפך בחררהוהקדי

 זילברברג שליט"א, תשע"ט

 שיעורי ליל  []טעימות לפני ארוע, 'טועמיה' בערב שבתמבחן טעימות האם מחייב ברכת הנהנין? 

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט-שבת

 מאור השבת, תשע"טהאם נוטל שבט לוי חלק בביזת שאר ארצות? 

]תשמישי קדושה, לשבת האם יש הקפדה שלא יגעו רצועות התפילין בקרקע בהנחתן ובחליצתן? 

 מאור השבת, תשע"טעליו רצועות תפילין[  על ספסל ש

תצוגה דיגיטלית, קרח ביצור  ]דיפרוסט ונופרוסט, מערכת הפשרה אוטומטית,מקפיאים בשבת 

 אספקלריה )ה(, תשע"ט )עמ' כא(אוטומטי, מדחסי אינוורטר, מפסקי הדלת[ 

אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' מדוע זורקים מגבות על החתן בשבת שבע ברכות אחר ההבדלה? 

 קכב(

 אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קסה(   ?יגושם המלוה או הלווה על סמך ש הלואה בריבית

 קלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קנג(אספ  "ה לאומה'משנולד אברהם לא ענש הקב'

]בחדר השירותים, כשמתג החשמל בתוכו או מחוצה הדלקת נר שבת בבית מלון במקום שאינו נקי 

    "טשיעורי ליל שבת הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע [לו, הדלקת נורה חשמלית

טעו ]הזמינו אירוע לשבת חתן בא"י ותביעת ממון עקב שינוי הפרשיות בין ארץ ישראל לחו"ל 

   שיעורי ליל שבת הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ט  בהגדרת השבת בשל שינוי בקריאת התורה[

       תשע"ט )עמ' קצה( אספקלריא ]פולמוס[, בפרשת ויקהל? הוזכרה עשיית המנורהא מדוע ל

 צו( אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ'

   אספקלריא ]פולמוס[, תשע"ט )עמ' קע, קעז(  שיטת הרמב"ן וחובת הלבבות -השגחה פרטית 

 שמעתא עמיקתא, תשע"טב ספר תורה בשותפות האם מקיים מצוות כתיבת ספר תורה? הכות

]קידוש על מזונות, קידוש במקום  שחרית בבית הכנסתאחר תפילת הערות במנהג העולם לקדש 

מקדש שוב בביתו להוציא את בני ביתו, האם יקדים תחילה המוציא. , כשסעודה, ברכה אחרונה על היין

איך מותר  -סעודת שבת, כשלא מכוון בקידוש לצאת ידי סעודת שבת האם הקידוש אינו פוגם בתיאבון ל

כמו קודם קיום כל מצוה. האם רק המקדש שותה מהיין או גם  לו לאכול מזונות יותר מכביצה

     (נגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   קידוש היום היא לעיכובא[השומעים. האם שתית השומעים ב
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מי צריך  ,שיעור "מלא לוגמיו" ,יעור הטעימהש ,חיוב טעימה מכוס של ברכה] טעימה מיין הקידוש

  עין יצחק, תשע"ט[  טעימת כל המסובים לחיבוב מצוה ,לטעום?

]סעיף פיצוי האם הוא 'אסמכתא', התחייבות הדדית לפיצוי, תשלומי ם שנקבעו בחוזה מכר פיצויי

  מכתלי בית הדין, תשע"ט [שטרב יקין שנתחייבנז

וזות, נכנס לדירה עם מזוזות ונמצאו ותנה בחוזה שהמשכיר יקבע מז]ה שכורהזוזה בדירה יוב מח

' אך לא הותנה במפורש, האם יכול ליטול מזוזותיו כשיצא, משכיר פסולות, שכר בית בחזקת 'עם מזוזה

בהר שהן של שלום על כך, נכנס לדירה עם מזוזות והואי לתזכינו שקבע מזוזה בבית עבור השוכר א

 שע"ט, ת)ב( ינת המשפטב שוכר הראשון דמיהן[ההדייר הקודם ממי יתבע 

דירה , האוסרתרה די, טלטול בלא עירוב, עשיית העירוב]'כיצד מערבין' על הלכות ערובי חצרות 

חילוק , שיתופי מבואות, דירת עכו"ם, ביטול רשות, דיני שתי חצירות הסמוכות זו לזו, שעזבוה בעליה

: ס תיקון עירוביןקונטר, עירוב בבית מלון, סומכין על שיתוף במקום עירוב ואיפכא, עיר או חצר לחצאין

שכירות רשות , לים שם דירהמבטמקומות זריעה ה, מפולש, ס' ריבוא, אתו רבים ומבטלי מחיצתא

 כיצד מערבין, תשע"ט  [ישראל מומר, מהעכו"ם

 (' יאמה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני  ובותפסקי אגרות משה על הלכות בשר בחלב ותער

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 וע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

 il.comkishurtora@gmaיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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