
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  (חינם  )קישורים להורדה            חוקתפרשת 
 

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

 

 'צוף'  מבית - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 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 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 בשבתו מדי שבת

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 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 

 ולחן רבינו פנינים מש

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 עמיקתא  שמעתא

 שפת אמת 

תורה והוראה 
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http://beinenu.com
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&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=47853&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47853&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=47853&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=
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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 

 

 תוכן עניינים של הנושאים בפרשה: 

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

 

 פרה אדומה  נושא בפרשה:

 זאת חוקת התורה  נושא בפרשה:

 מת שחזר לתחיה  נושא בפרשה:

 מסירות ללימוד התורה  נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: בין השמשות 

 טומאת מת וקבורתו נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: טבילה לטהרה 

 עניני טבילה בזמן הקורונה •

 בארה של מרים  נושא בפרשה:

 רוח רעה   -אוכל שתחת המטה  נושא בפרשה:

 האכלת בעלי חיים לפני האדם  נושא בפרשה:

  רפואה סגולית והיזק סגולי  נושא בפרשה:

 נחש הנחושת ושימושיו נושא בפרשה:

   חטא 'מי מריבה' נושא בפרשה:

 פטירת אהרן הכהן ומעמדו בעתיד  נושא בפרשה:

 כיבוש מלחמה  נושא בפרשה:

   שאר עניני הפרשה:

 מענייני דיומא: חודש תמוז 

 קרבה שנת השבע: לקראת שנת השמיטה 
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 אדומה פרה   נושא בפרשה:

 

ניחותא בשעת העבודה או אף בנודע לו  ,  ניחותא דבעלים או של עושה המלאכה]מלאכה בפרה אדומה, ידיעת הבעלים,  מצות פרה אדומה  

 תשע"ט    המצוות בפרשה, תשע"ו  [אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, חילוק בין ניחותא דהכשר זרעים למלאכה בפרה, לאחר מכן

גיל, ומאיזה ממון, קריאת 'שם' פרה אדומה עליה, מתימצות 'לקיחת' פרה אדומה   , פרה מעוברת, הקדשת פרה ]באיזה מצב ובאיזה 

 ( יגמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  [ עלה עליה זכר, עובר ירך אמו, ואין האם ירך העובר, בן פקועהבעלת מום, 

אדומה   פרה  בעשיית  בה, טהורים  שיתעסקו  טהורים  כשאין  בצבת,  צבת  הראשונה,  הפרה  נעשתה  בכל    ]היאך  בטומאה,  פסח  קרבן 

, כשאין כהן טהור האם יעשו מעשה הפרה בישראל טהור, טומאה שלפני הדיבור, משה נתקדש  הפרות ערבבו מקצת מאפר פרת משה רבינו

בענן, אהרן ובניו בשמן ודם, ישראל בפרת חטאת, לויים בהזיה ובתגלחת, הלויים נטמאו במדבר בהריגת עובדי העגל, הוראת שעה, מישאל 

ואלצפן שנטמאו במות נדב ואביהו והוצרכו לפסח שני, הרי נטהרו יחד עם כל אחיהם הלויים בג' ניסן, האם נאמרה פרשת פרה במרה או  

 ( דמקרא העדה, תשפ"א )עמ' כ [רק ביום שמיני למילואים, נושאי ארונו של יוסף בשעת חניית המשאות יכלו ליטהר

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   טהרת פרה אדומה מטומאת מת

 וידבר משה, תשפ"א ]גאוה וגסות רוח, חטא העגל, מחלוקת קורח, מרידה בתורה שבעל פה[ טהרה מצרעת הרוח  -פרה אדומה 

הגדול  הדין  בית  ע"פ  נעשית  הפרושים   פרה אדומה  על  נחלקו  ובמה  זאת,  למצוה  הצדוקים  נטפלו  מן  ]מדוע  מעמדו  גדול,  כהן  סגן   ,

 ( להמקרא העדה, תשפ"א )עמ'   [התורה

הכשר על העבודה או על הגברא, ינאי המלך שנשבית אמו, לדעה    ]פועל ידיו תרצה,כהן שעשה פרה אדומה והתברר אח"כ שהיה חלל  

   צבא הלוי, תשפ"א שינאי המלך הוא יוחנן כהן גדול, גיל העדים ועדות יותר משישים שנה לאחור[

 (לזמקרא העדה, תשפ"א )עמ'   באפר פרה אדומה, שכר הנאה ומילוי, שכר טרחא[ אשהל ןקידושי]ומן המים,  הנאה מאפר פרה אדומה

 דרישה וחקירה, תשפ"א  ?הרי הוא הקדשמה, כיצד ניתן לקדש אשה באפר פרה אדו

 ( לטמקרא העדה, תשפ"א )עמ'    ]מצווה אחת או שתי מצוות, לכתחילה או בדיעבד, כוונה בטבילה[מצוות עשיית הפרה ומצוות הטהרה 

 ]עושה פעולה הכרחית, עושה פעולה שאפשר בלעדיו, מסייע, ממהר שריפת הפרה, זר המתעסק בפרה[טומאת המתעסקים באפר הפרה  

 ( מבמקרא העדה, תשפ"א )עמ' 

מקרא העדה, תשפ"א )עמ'    ]היזק שאינו ניכר, פסול שנוצר מחמת היסח הדעת, קודם קידוש ואחר קידוש[העושה מלאכה במי חטאת  

 (מד

 (לטמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  [לשמה, טעונה רחיצת ידים ורגלים א]נשחטה שלא חטאת קרייה רחמנ -פרה אדומה 

מקדש   וקדושת  משכן  יחנו  קדושת  ה'  פי  על  לקרקע,  במחובר  טומאה  טומאה,  מקבל  המשכן  צריך    -]האם  היה  האם  כקבוע,  נחשב 

 ( נמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  להטביל את המשכן מטומאת מת, אוהל זרוק[

 כלי יקר, תש"פ ]הטומאה והטהרה ביטול דבר בהופכו[  סוד עניני פרה אדומה  

 כלי יקר, תש"פ    ביטול הרע בעקירת השורש

    יאיר נזרו, תש"פ   תש"פ    קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ז( -פניני חשוקי חמד    פרה אדומה שקרניה לבנות

  ]המשנה הראשונה בש"ס בשם רבי אליעזר, אליעזר עבד אברהם כמנין שי"ח, יאוש כמנין שי"ז[ רבי אלעזר אומר פרה שבת שנתיים  

 שבילי פנחס, תשע"ו יט, ב[  ] )זאת חוקת התורה( 
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 שבילי פנחס, תש"פ [ ראש מקבלי תורה שבעל פה]לחטא העגל שהיה פגם במשה  [תורה שבעל פה]הקשר הנפלא בין פרה אדומה 

 משנת מהר"ל, תשפ"א   משנת מהר"ל, תשע"חע"י חטא העגל חזרה המיתה לעולם   -הפרה מטהרת טומאת מת 

]ולא במעשה הקורבנות, במרה, מהו סודה של מצוות פרה אדומה, הקשר בין פרשת  נסמכה פרשת פרה אדומה לחטא קורח?  מדוע  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  [ יט, ב] )ויקחו אליך פרה אדומה(  קורח למצוות פרה אדומה ולחטא מי מריבה[

 תשפ"א    תש"פאשיחה בחקיך,    מצות פרה אדומה וטהרה מטומאת מת

 תשע"ט    מלאכת מחשבת, תשע"ו  פסול הקדש "מחוסר זמן" אצל פרה אדומה

 תשפ"א   תש"פ   מלאכת מחשבת, תשע"ח?  מדוע ניתן לעשות את פרה אדומה בבגדי כהן הדיוט

שבילי פנחס,     ב[  ]יט,)פרה אדומה תמימה(  הקטרוג מכיבוד האב של דמא בן נתינה והתיקון ע"י קנית הפרה ממנו בדמים מרובים  

 מעדני אשר, תשע"ד   תשע"ח  תשע"ב

]על טבעי, עגלה ערופה ע"פ ספר יצירה, דיני מדוע קנו חכמים פרה אדומה בדמים מרובים ולא יצרו פרה אדומה ע"פ ספר יצירה?  

   פניני חשוקי חמד, תשפ"אהתורה על הנוצר מספר יצירה[  

 פ"א ש ת  תשע"ז   זרע ברך, תשע"ב ]כעצים ואבנים שאינם אוכל, או מדין 'חיבת הקודש'[מדאורייתא או מדרבנן?  טומאת אפר הפרה

 זרע ברך, תשפ"א פסול 'ממשקה ישראל' בפרה אדומה 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   [ ]לב, לגהזאה מאפר פרה אדומה, כולל גיד הנשה?  

   פניני חשוקי חמד, תשפ"אתיד לבוא  לע -הברכה על הזאת אפר פרה אדומה 

]אפר פרה מורה על התשתית קיומה של טהרה, מטה  מדוע הניח משה רבינו למשמרת דווקא מאפר הפרה צנצנת המן ומטה אהרן?  

 מפיק מרגליות, תשפ"א  אהרן בא ללמד על הכפיפות לגדולי הדור, הנוטל עצה מן הזקנים, ואז זוכים לנס של צנצנת המן[

]מזיק בנתכוין לבשר חזיר, היזק יי"ש לחבירו והצילו, הזיק    הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ב[ ]יט,   אדומה תמימה()פרה  בול יקר והעלה מחיר הנותר[

]הזיק שאינו ניכר, מדוע בכלאים הוא 'ניכר' כי רואים את הכלאיים, סתם שוורים לא עומדים למזבח, ניחותא, אולי מזיק פרה אדומה  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"אבר[ נעשתה כבר מלאכה בע

, הנחת שימוש חולין בחפצי קדושה,  דיחישל    בהקדש  גם  או  ציבור  תודבנב  רק  נאמר  האם]  "לב בית דין מתנה" הנלמד מפרה אדומה

, ספרי נביאים, להניח ענפי הושענות על ארון הקודש, ארון קודש פרטי שפסקו להשתמש בו, הנחת ספרי  בארון הקודשיריעות ס"ת שנפסלו  

הדלקת נר הדיוט  ת,  הכנס  בבית  שקט  לגרום  כדיהבימה    על  לדפוק,  הבימה  על   להישען,  בימת קריאת התורהלימוד או מגבעת וחליפה על  

בית   הכנסת,  הכנסתמנר  בבית  ושתיה  שימוש  אכילה  הכנסת,  בית  שימוש  בריהוט  התפילין ,  לתפילין,   בשקית  צבע  או  מראה  ואחסון 

 עולמות, שמט   ב[ ]יט,   )פרה אדומה תמימה( ]לנוי סוכהאו  לחופהבית הכנסת  פריסת פרוכת

   אבלות המקדש  )עמ' שפ"א( -בנתיבות ההלכה  ]הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[ כשרות פרה אדומה שנולדה בהנדסה גנטית 

 ( אאספקלריא, תשע"ח )עמ' כ?  האם כהן אחד יכול לעשות את כל מעשה הפרה

 תשע"ה      הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ב[  ]יט, )פרה אדומה תמימה( פרה אדומה שאינו ניכר בזק יה

   מלאכת מחשבת, תשע"ז ]אין קטגור נעשה סניגור[מדוע נעשתה הפרה ע"י אלעזר ולא ע"י אהרן 

   דבר טוב, תש"פ]במדבר ולדורות[ מעשה הפרה בסגן כהן גדול או בכהן הדיוט 

 הגר"ד פיינשטיין שליט"א  שיעורי סגן אחד לכהן גדול או שניים?  האם משה רבנו מינה
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אספקלריא, תשפ"א )עמ'    [ ]משוח מלחמה שנתמנה לכהן גדול האם צריך משיחה מחדשהאם נמשח אלעזר לכהן גדול בשמן המשחה?  

 (מג

 נועם אליעזר, תשע"ח   טומאת מי חטאת

טריפה?   סימני  מי"ח  האדומה  הפרה  את  לבדוק  צריכים  תשע"זהאם  מחשבת,  תשע"ח      מלאכת  מחמדי      (סט)עמ'  אספקלריא, 

   (לאספקלריא, תשע"ט )עמ'     התורה, תשע"ח

   מלאכת מחשבת, תשע"ז  קדשי בדק הביתפרה אדומה נקנתה מתרומת הלשכה, למרות שהיא 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו  ב[ ]יט,  )פרה אדומה תמימה(גזז שתי שערות מפרה אדומה, האם פסלה? 

]שתי שערות שחורות פוסלות, או כל שתי שערות שאינן אדומות פוסלות, אדום שנהפך לשחור, שחור  גדרי שיער שחור בפרה אדומה  

 שלמים מציון, תשע"ז ב[ ]יט,   )פרה אדומה תמימה( אדום הוא ולקה[

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז האם בכל הדורות ערבבו מעט מאפר פרה אדומה ראשונה של משה? 

   ר טוב, תש"פדב ]תקנת חכמים שהסח הדעת פוסל בפרה אדומה[ות? אדומ ותלכמה פר בבית שני הוצרכו מדוע

 רוממות, תשע"ז  ]זמן קריאתה, טעמי קריאתה, מדאורייתא או מדרבנן, קטן, אמירת אב הרחמים[קריאת פרשת פרה 

   (לדאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ?  מן התורה יאקריאת פרשת פרה ההאם 

 תשע"ה במשנת הפרשה,   ]טז, א[)ויקח קרח, בתרגום( מה ראה קורח בפרה אדומה, וכיצד נכשל? 

 היא שיחתי, תשע"טיש תקווה   

 אשכול יוסף, תשפ"א ג' תירוצים   יאיר נזרו, תשפ"א   (קהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   טעם פרה אדומה

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' קצ(   ]מאמר תגובה[ הבגדים בעשיית הפרה האדומה

 

 ביטול ברוב 

 

לקח כזית ו  -  חתכם לחלקים קטנים ועירבם ש   כזית של איסור וכזית היתר]אין היתר מתהפך לאיסור מחמת ביטול ברוב,  ביטול ברוב  

, ג' ראיות מהש"ס לכך צד, מהתערובת לחוד ואכל את כל התערובת, האם לא ילקה מחמת ביטול ברובאחד מהתערובת לחוד וכזית שני  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א מרור דרבנן מבטל מצוות מצה שהיא כיום דאורייתא[   -כורך 

, ביטול ברוב  ]ביטול ברוב בברכות?והוסיף עליו וסיים ההבדלה, האם עשה כדין ,נשפך הכוס באמצע הבדלה ונשאר בו מעט יין

 א, תשפ"א "מ"ב זילברברג שליט הגר-שיעורי ליל שישי  [בדין לשמה בציצית

)זאת חקת ]מקור דין הסתמכות אחר הרוב, רוב לפנינו ורוב שאינו לפנינו, הלימוד מפרה אדומה, היתר אכילת גבינות[  בגדרי רובא וחזקה  

 אשר ליהודה, תשע"ד   [ יט, ב] התורה(  

וב, קבוע, תשע חנויות, ספק רוב וספק עדות נגד חזקה, אין הולכים בממון אחר הרוב, אין הולכים בפיקוח נפש  ]רוב וקרללכת אחר הרוב  

אחר הרוב, רוב וחזקה, מה מצטרף לרוב, הסתמכות על חישוב סטטיסטי, בין ביטול ברוב לבין ללכת אחר הרוב, רוב בדיינים, פסק בית דין  

   מסביב לשלחן שבת, תש"פ מדין רובו ככולו[ 

]כניסת כהן למקום שיש בו ספק טומאה ברשות הרבים, האם ?  סאיכנס לבית הכיכהן בביה"ח שיש בו ספק טומאה האם יכול לה

היחיד, מקום שבו ג' אנשים הוא רשות הרבים לענין טומאה, מותר לכהן לשנות מצבו בין ספק טומאה ברשות הרבים לספק טומאה ברשות 
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בית כנסת נידון כרשות הרבים לפי כמות המתפללים, השלישי העוזב את בית הכנסת האם גורם לכהן לספק טומאה ברשות היחיד, כהן 

והופך   כהן  העוזב  ישראל  ההשתלה,  קליטת  עד  הרבים  ברשות  להישאר  אמור  האם  החי  מן  אבר  לו  מצבו לששהשתילו  ברשות ואת  הה 

היחיד האם הוא מכשיל את הכהן בלפני עיוור, ובלא יטמא, רופא כהן האם צריך להיכנס תמיד לרשות היחיד שיש בה ספק טומאת מת עם  

רק  טוב  יום  לעונג  ברוב  ביטול  לדבריו,  מסתברים  טעמים  הכסא,  לבית  כהן  בכניסת  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  של  היתירו  אנשים,  שני  עוד 

, אם אחת המצות נחצתה לשניים ופרשה מהתערובת, האם מתוך שחציה יע איסורים אך לא נותן דינים, כגון לשמה במצות שנתערבבומפק

פניני     , לחלק בין מצוות לאיסורים[להיפטר מחיובו ע"י אכילת מצה אשר ברור כשמש שלא קיים בה שום מצוהכשר גם חציה הנותר כשר,  

 חידושי הלכה מרבני ישיבת מיר, תש"פ -הלכה

 רחים, תש"פ ממגד גרש י  ]שיעור במבטל, ביטול ברוב[מים שבטלו ברוב מי חטאת האם מצטרפין להשלים שיעור הזאה? 

 

 זאת חוקת התורה   נושא בפרשה:

 

ומדוע רצה משה שייצא ר"א מחלציו[ מדוע לעתיד לבוא יתברר טעמה של פרה אדומה?   עכנאי?    ]מה רצה להוכיח ר"א בתנורו של 

 תשע"א      שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע [ יט, ב] )ויקחו אליך פרה אדומה( 

 (מגאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -אז נדברו  ?קב"ההאם אני צריך להיות עורך דין של ה  -זאת חוקת התורה  

 אריה שאג, תשפ"א  לסמוך על הוראות היצרן -חוקת התורה 

 עומק דעת, תשפ"א  מול 'חוקת הפסח' 'חוקת התורה'

 ים, תשפ"אארחות חי ]יום הפרשה גורם[ התבוננות באור האדום גזירות וחוקים  -פרשת חוקת התורה  -רגע למחשבה  

    תשע"ז     זרע ברך, תשע"ו    פרי ביכורים, תשע"ויט, ב[  ] )זאת חוקת התורה( המיוחד שבפרה אדומה שבכך היא תשובה לאומות העולם 

     "ח, תשע"ו דברי שי  תשפ"א 

התורה   חוקת  עולם    -זאת  בחיי  נמצא  האמיתי  וטעמה  בנו  'חקוקה'  מחייבת התורה  האדם  עבודת  עצמה,  במצוה  המצוה  ]שכר 

, אין שייכות לאומות העולם לטעמי המצוות, צינור שחקקו ולבסוף קבעו, מהותה של חוקה, טומאת מת היא מחיצה דהטעם לא יתגלה כאן

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ז(-חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"לבינינו לבין חיי עולם[ 

'שכלית' ו'שמעית', אבן השמיר, שנבראה בערב שבת בין   -]דמא בן נתינה, שתי מצוות קיצוניות  כבוד אב ואם פרה אדומה ואבן השמיר  

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תשפ"א השמשות, על קו התפר בין קודש לחול, בלבבי משכן אבנה[ 

, נשחטה לשם חולין פסולה, נעשתה ע"י כהן באנינות, נקנתה מתרומת הלשכה, ]קדשי הבית, חטאת קרייה רחמנאמצוות פרה אדומה  

 הגרי"ב שרייבר שליט"א, תשפ"א-שיעורי בינהאינה קדשי בדק הבית ולא קדשי מזבח, הקדיש פרה לעוברה[  

אדומה   התורה    -פרה  כפרהחוקת  או  חוקה  עליה,  עצמו  שממית  במי  אלא  מתקיימת  התורה  חוקת  ]אין  בהנהגת  העגל  חטא  כפרת   ,

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יג(-שיחת הגר"ד כהן שליט"א  [התורה

 ]שתי פרשיות קדשים וטהרות[ משה הדרשן ורבי  –חוקת התורה 

במשנת      יט, ב[])זאת חוקת התורה(    ?סור לנסות להבין את טעמי מצוה זוא  'ומה 'חוק בלא טעםהאם בשל היות מצות פרה אד

 מלאכת מחשבת, תשע"ח    הפרשה, תשע"ו

 "חמלאכת מחשבת, תשע חקר שלמה המלך אחר טעמה של פרה אדומה, לאחר שבתורה נכתב שהיא 'חוק'? מדוע 
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 שפת אמת, תרל"א יט, ב[  ] )זאת חוקת התורה( ?  כיצד אפשר להגיע לדביקות מתוך מלאכות העולם

]הקשר בין חטא העגל ל'חומרות' הצדוקים, כיצד תוקן הדבר ב'פרה אדומה', וכיצד הדבר בא לידי ביטוי בדברי מרדכי  אמונת חכמים  

   רוזנבלום, תשע"גהרב   שיעורי  ]לב, א[ קום עשה לנו..(  )ויקהל העם על אהרון..לבני דורו[ 

 נר יששכר, תשע"ה יט, ב[  ] )זאת חקת התורה( האור הבהיר, תולדת החושך וההסתר -מי יתן טהור מטמא" "

במשנת  יט, ב[    ])זאת חוקת התורה(     טעמי מצוה זואסור לנסות להבין את   'האם בשל היות מצות פרה אדומה 'חוק בלא טעם

 הפרשה, תשע"ו 

 זרע ברך, תשע"ז מדוע השטן ואומות העולם מונין את ישראל במצוות פרה אדומה?  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יז( -נחל אליהו ]מעלת ידיעת טעמי המצוות ומעלת אי ידיעתם[סתום עלום חתום אצור  -מעלת פרה אדומה 

 כלי יקר, תשע"ט   סודות פרשת פרה אדומה

 

 יום הפרשה גורם ]אסתכל באורייתא, שריפת הספרים בפרשת חוקת[ 

 

 טובה, תשע"ט )עמ' ב( שמועה תענית יום ו' פרשת חוקת  

 (קחאספקלריא, תש"פ )עמ' אסון שריפת התלמוד 

הספרים  שריפת  בין  פרשת   הקשר  ו'  בפרשת  ,חוקת  ביום  שנקבעה  ומרים  אהרן  משה  של  פנחס,      חוקת  לפטירתם  שבילי 

      תשע"ט

 

 מת שחזר לתחיה   נושא בפרשה:

 

פניני       אשכול יוסף, תשע"ז   ]פרחה נשמתן, מי שחזר לחיים, מי שעבר החייאה[?  קדשו ישראל את נשותיהם  מעמד הר סיניאחר  האם  

 ( אספקלריא, תשע"ח )עמ' סב    אי"ש, תשע"ח 

 נפלאות שמשון, תשע"ז ]גר, עבד משוחרר, כהן[  מעמד בני ישראל אחר שחזרה נשמתן בהר סיני 

ריך ימי מילואים וקידוש, מצוות צ]רב זירא, כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית המתים, האם    ?כהן שחזר לחיים, האם נשאר בכהונתו

 נוה ההיכל, תשע"ו    )ויפח באפיו( ]ב, ז[ וקדשתו לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב בכבוד אביו, האם יש צורך לקדש אשתו מחדש[

להקדים לווית כהן שנפטר לישראל, האם    'וקדשתו'אהרן הכהן, מצות    ,כהן שנפטר האם בטלה כהונתו]  דיני כהונה בכהן שקם לתחיה

  -שיעורי ליל שישי    יצטרך אהרן הכהן משיחה מחודשת בתחיית המתים, למ"ד מצוות בטלות לעתיד לבוא איך יתנו תרומה לאהרן הכהן[

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה 

   [ ד]יט, י (  אדם כי ימות באוהל)]רבי, כתובות קג ע"א, כניסת כהנים לביתו בליל שבת[  מת במת שהתגלה כדמות חי לאחר מותו    טומאת

 שלמים מציון, תשע"ו 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_39_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_39_75_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_39_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_39_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_39_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/227_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/227_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/227_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_17_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_01_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_39_76.pdf


 

  

]רבי, כתובות קג ע"א, הוצאת בני ביתו    ים חיים[רוי]צדיקים במיתתם ק  מותובמת שהתגלה כדמות חי לאחר    חיוב וקיום המצוות

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ב -שיעורי ליל שישי   שלמים מציון, תשע"ו  [ד]יט, י  (אדם כי ימות באוהל)  בקידוש, למתים חופשי[

ניתן לדמות לדין ההורג עבר על איסור רציחההרג את חברו וחזר וקם לחיים, האם  ]  לתחיה  קםת שמ יגלה כשהיה שוגג, האם  , האם 

, גאולת דם ע"י הנרצח עצמו, האם חוזרת הירושה למוריש, האם צריך לקדש אשתו שוב,  האם יש דין גואל הדםהמלבין פני חברו ברבים,  

נשמתן,   שפרחה  תורה  מתן  אחר  אישות  השמימה,  בסערה  שעלה  הנביא  אליהו  אשת  של  דינה  שחלף,  בזמן  הבדל  יש  נשאר    האם  האם 

 אורות הגבעה, תשע"ג   [ ד]יט, י (מות באוהל אדם כי י) ביחוסי כהונה, האם נשאר בסמיכתו, הרוגי בי"ד אם צריך להורגן שוב[ 

וחיוב מצוות לעתיד לבוא   צדקה, קיום  אין בטלות, מצוות  עבודה  חלף  לאהרן הכהן אחר תחיית המתים, מצוות שהן  ]נתינת תרומה 

בלא תחיית המתים יחוייב בכל המצוות, הבדל בין ועושה לתפארת המצוה, מי שיהיה בזמן תחיית המתים    יקיימו מצוות מדין אינו מצווה

  עיון הפרשה, תשע"ט )עמ'  קמ( כט תירוציםעשה ללא תעשה, בתחיית המתים כקטן שנולד ויתחייבו אחר י"ג שנים כבר מצוה[ 

 (פאספקלריא, תשע"ח )עמ'   באם ישן או מת מחויבים במצוות?

דין אדם שקם  ,  ח התורהותחיה"מ בכ  ,תחיה"מאחר  קיום המצוות    ,הרשות להחיות מתים  ,תחה"מ דאליהו ואלישע]  מת שקם לתחיה 

 עומקא דפרשה, תשע"ה   ]יח, כח[)ונתתם ממנו לאהרן הכהן(   [שי' הרמב"ם בתחיה"מ , ת המתיםיעוה"ב ותחי ,לתחיה

 

 מסירות ללימוד התורה   נושא בפרשה:

 

להגות בתורה?   או ישתדל  עול מלכות שמים  עליו  יקבל  דווי רח"ל,  על ערש  יד[המוטל  ]יט,  באוהל(  ימות  כי  יוסף,    )אדם  קולמוס 

 תשע"ז 

 בית המדרש, תשפ"אהמעלה הגדולה של 'ממית עצמו' דוקא בתוך בית המדרש 

 מעדני אשר, תש"פ תועלת לנפטר במציבה יפה או לפתוח גמ"ח לעילוי נשמתו? 

 מעדני אשר, תש"פ תורה או לפתוח גמ"ח לעילוי נשמתו? תועלת לנפטר בכתיבת ספר  

 פניני אי"ש, תשע"ז  )אדם כי ימות באוהל( ]יט, יד[פרקי מוסר הדרכה והנהגות מהגרי"ש אלישיב זצ"ל 

 (הכאספקלריא, תשפ"א )עמ'  כתובות סג.( )תוס'  שנעשה אדם גדול 'הולך ללמוד'דרך הוא ב

]ממית עצמו על התורה הוא 'תיקון המידות' באופן של הריגת יצר הרע המשחית את דברי מרן החזון אי"ש    -אבל באמת הוא מלאך  

 גל, תשפ"א עינינו המידות, 'קיימות' בתורה, אבל באמת הוא מלאך הגר עם בני תמותה, וחי חיי אצילות ומרומם על כל ברכה ותהילה[ 

 משנת מהר"ל, תשפ"א הממית עצמו על אהלה של תורה זוכה לתורה 

ועבר   ש, שמוע תשמעון, לא להכניס את ה'שדה' של עשו לתוך  ]לימוד בשקיעות, קלות ראש מול כובד ראנטמן בבית מדרשו של שם 

   הפרשה המחכימה, תשפ"א  הל' של יעקב, הנהגת הגרי"ש אלישיב זצ"ל, לימוד בקול[ ה'א

 סברי מרנן, תשע"ח )אדם כי ימות באוהל( ]יט, יד[עמל התורה מועיל לתיקון כמו פרה אדומה 

ובאיכות   בכמות  עליה  עצמו  במי שממית  יד[התורה מתקיימת  ]יט,  באוהל(  ימות  כי  ת  )אדם  פנחס,  גל      שע"ז שבילי  אוסף    -עינינו 

 משנתה של תורה, תש"פ    משנת מהר"ל, תשע"ט    גיליונות, תשע"ח )עמ' כא(

 תשע"ז  נר יששכר, תשע"ב  [ד]יט, י  (אדם כי ימות באוהל)הדביקות בעולם הזה, שורש טומאת המת 
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 משנת מהר"ל, תשע"ט התורה ניתנה לצרף בה את הבריות  

מדברי הגרמי"ל ]  [ ד]יט, י(  אדם כי ימות באוהל)  ע"י לימוד סדר טהרות, יכול אדם להגיע למעלת לימוד התורה לשמה, לפי מדרגתו

 תשע"ו   ,פניני דעת   [ליפקוביץ זצ"ל לכבוד כולל טהרות

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כג(-מתוקים מדבש  סכנת לשון הרע -כלי חרס אשר אין צמיד פתיל עליו  -משול כחרס הנשבר  

]האם אסמכתא בדרשות חז"ל מן התורה היא דרך זיכרון כרמב"ם במו"נ, אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם  

ומהר"ל, החוקה שבפרה אדומה, ויכוח בין הגוף לבין הנשמה, טומאת מת מוכיחה שהגוף הוא רק או דרשה ממשמעות הפסוק כריטב"א  

שיעורי הגר"נ רוטמן  כלי לנשמה, היחס הנכון בין הנשמה לגוף הוא 'מי שממית עצמו' ממעט בהנאות הגוף ומשליט את התורה על חייו[   

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כה(-שליט"א

 שואלין ודורשין, תשפ"א בדף גמרא אין הסתר פנים 

 עשר עטרות, תשפ"א ]ללמוד ול'קנא' בחויות הקדושה היומיומיות של אנשים מסביבנו, ולהתחיל בעבודה[ ועמך כולם צדיקים 

ודש יותר, ביני עמודי,  ]תפילת הכהנים בקריאת שמע של שחרית בלשכת הגזית ולא בהיכל המקסגולת התפילה במקום לימוד תורה  

 שואלין ודורשין, תשפ"א  [תקיעת שופר בראש השנה במקום קריאת התורה

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לט(-עינינו גלוי ה' יחליפו כח, יעלו אבר כנשרים[ ו]זרוק מרה בתלמידים, וק ויבואו מרתה  -ממית עצמו עליה  

    ך, תשע"ו יקונשיח בח    שלמים מציון, תשע"ו    [ד ]יט, י  (אדם כי ימות באוהל)אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליהם  

 תשע"ח   קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' יג( -דברי אמת    מעיינות בני יששכר, תשע"ז

 דברי החיזוק, תשע"ח   תורההאושר בעמלה של 

 ון, תשע"ח שלמים מצי  ]כזית שאמרו במקום מרה, מקום חיות האדם כמו דג במים[לימוד תורה בכל מצב 

 שואלין ודורשין, תש"פ כוח הטהרה בלימוד תורה   

 המשך   ותתענג בדשן, תש"פלימוד תורה בלבד או שילוב במעט עבודה  

והמלאכה   התורה]התורה  לומדי  של  הפרנסה  ל ,  סוד  ולא  בלבד  בתורה  רק  לעסוק  וראוי  נכון  בפרנסההאם  כלל  מוטלת  ,  עסוק  מי  על 

עין יצחק,    ]""זאת חוקת התורה  ,חשיבות נדיבי העם המסייעים ומחזיקים עולם התורה,  החובה ביתר שאת ועוז ליתן כל מעיניו בתורה

 תש"פ 

 מעדני אשר, תש"פ   הלומד בכולל ומקבל מילגה, האם נחשב שקובע עיתים לתורה?

הגר"י  לא חמור אחד מהם נשאתי, לא ביקש החזר הוצאות נסיעה[    -]דברי משה לעדת קורח  שרת רבנות  האם ראוי לקחת שכר על מ 

 אוצר הפרשה, תש"פ -זילברשטיין שליט"א

 ממגד גרש ירחים, תש"פ לימוד תורה במסירות נפש ושכרו למעלה מדרך הטבע   -ממדבר מתנה 

]מעשהו של הלל שעלה לארובה לשמוע שיעור וירד עליו  האם מותר לאדם להסתכן בכדי ללמוד תורה    -מסירות נפש ללימוד תורה  

, האם מותר לסכן שבת לחלל שבת להצלת מי שסיכן עצמו בפשיעה, הצלת המאבד עצמו לדעת, המסכן עצמו וניצל האם יברך ברכת  שלג

 ברכת יצחק, תשע"ט -שיעורי ליל שישיהגומל[ 

 קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' לא( -זכור זאת ליעקב   קביעות בבית המדרש -שתולים בבית ה' 

 שלמים מציון, תשע"ו   [ד]יט, י (אדם כי ימות באוהל)שפתותיו דובבות בקבר 
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]תורה מגנא ומצלא, להכניס עצמו לסכנה  האם יש להסתכן וללמד תורה חולי 'קורונה' הנמצאים בבידוד בסין?    -נגיף ה'קורונה'  

      אשכול יוסף, תש"פ  ללמד תורה[

 מעדני אשר, תש"פ  [שכיח היזקא מול שלוחי מצוה אינן ניזוקים]הסיכון בלימוד במקום קורונה 

ירחון    [  הרב אפרים כחלון ]  ]ונשמרתם מאוד לנפשותיכם שמירת הגוף או הנפש[  ? המגיפהאם יש למנוע לימוד תורה דרבים בעת  ה

 (רסוהאוצר )מא(, תש"פ )עמ' 

 פניני חשוקי חמד, תש"פ הסתכנותו של הרב אריה לוין זצ"ל במחיצת המצורעים  

 

 טומאת מת וקבורתו   נושא בפרשה:

 

 הגר"א עוזר שליט"א, תשע"ח   ]כניסת אשת כהן מעוברת לאוהל המת, איסור כניסה בלא חלות שם טומאה[טומאה בלועה 

יום   של טבול  ק"ש  בזמן  יום  בטבול  תרומה  אכילת  היתר  קדשים,  אכילת  ביולדת,  ארוך  יום  טבול  תחילה,  להיות  משקין  מטמא  ]אינו 

    ולחן, תשע"ט מסביב לש  ערבית[

 ( נטמקרא העדה, תשפ"א )עמ' טבילה וטהרה לחצאין 

וא איסור  טומאת מת, גוסס האם ה]האם מותר לכהן להיכנס לחדר בו נמצאים שני גוססים, ואחד מהם הוא קרוב שמיטמא לו?  

   אהלי טהרות )סז(, תשפ"א עצמי או רק מחשש שמא ימות[

 אהלי טהרות )סז(, תשפ"א  ]טומאת מת, סוף טומאה להיטהר, תליה בחלון, להכשיל ב'סוף טומאה לצאת'[טומאת נפל )ד( 

 נועם אליעזר, תשפ"א  ]טומאה[ארצו של בית כמוהו עד התהום 

 נועם אליעזר, תשפ"א   טהרת הכוורת כשהטומאה אינה כנגדה

 נועם אליעזר, תשפ"א  טומאה כנגד המת מלמעלה בגוי ובקבר שלפני הדיבור

 נועם אליעזר, תשפ"א בכלי מתכות?  וא דוקא ההאם  –רב כחלל ח

 נר יששכר, תשע"א  [ד ]יט, י (אדם כי ימות באוהל) בדיני טומאת מת וחציצת אוהל בפני הטומאה

 (נבמקרא העדה, תשפ"א )עמ' שני סוגי טומאה ששניהם מן התורה 

 ( נהמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  ]ביאה במקצת, כשהמת אינו באוהל, כשהאוהל מעביר את טומאת המת הלאה[  טומאת אוהל והמסתעף 

 (נזמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  מת נוכרי ועבד בטומאת חלל 

 ( יגאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'    טהרה מטומאת המת 

 הגר"א עוזר שליט"א, תשע"ז   ]טומאת מגע, טומאה בחיבורין[טומאת מת 

 וישמע משה, תשע"ז   פינוי מת מקבר שהוצף במים

 תשע"ט     הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   ספק טומאה ברשות הרבים

 נועם אליעזר, תשע"ט  ]כלי מתכות או כלי מעשה[ טומאת תכשיטין
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 נועם אליעזר, תשע"טטומאת מאהיל או אוהל בנוגע במת גוי  

 הגר"א עוזר שליט"א, תשע"א טומאת אויר כלי חרס 

 אליעזר, תשע"ט נועם ]בית הפרס, לצורך לימוד תורה, לצורך מצוה[ כניסת כוהנים למקום שיש בו ספק טומאה 

 תשע"ט ספק טומאה כשלא ידוע באיזה רשות היא  

]ביטול מצות קבורה, גזל, איסור הנאה, במקום פיקוח נפש, בצורך רפואי אחר, חולה  האם מותר ליטול אבר מן המת לצורך השתלה  

 , תשע"חנועם אליעזר     ברכת יצחק, תשע"ו -שיעורי ליל שישי  [, מת גוי, עבר ונטל האם עובר בכל רגעבפנינו, מחקר רפואישאינו 

 צבא הלוי, תש"פ  ]ישראל גוי, גוי הקנוי לישראל, מומר, אבר מושתל[איסור הנאה בהשתלת אברים 

לגוף האם הוא הנאה  ]השתלת אברים, טומאה בלועה,  טומאת מת באבר מושתל   האסורה ממת, עצמות אדם,  ביטול האבר המושתל 

  אבקת עצם אדם, כליה של גוי שהושתלה בגופו של ישראל ונפטר, האם מטמאת באוהל כאבר ממת ישראל או לא ונחשבת כאבר ממת גוי[ 

 צבא הלוי, תש"פ 

 נועם אליעזר, תשע"ח   מאהיל כנוגע במת גוי

 נועם אליעזר, תשע"ח   טומאת כזית בשר המת

 נועם אליעזר, תשע"ח   מת תחצי לוג לרביעית דם בדין טומא ההבדל

 נועם אליעזר, תשע"ח   פתח לענין טומאת אוהל

 נועם אליעזר, תשע"ח מי הוא אבי אבות הטומאה?  

 נועם אליעזר, תשע"ח   ]ביטול[איסור הנאה ממת 

 נועם אליעזר, תשע"ט   'חרב' הרי הוא כחלל

 אהלי טהרות )נט(, תשפ"א ]טבילה בחרב כחלל[חרב הרי הוא כחלל 

 עולמות, קצא  תרומת אברים בתשלום

]אע"ג דארון המת קבוע מדלגין על גבי ארונות ]מתים[ לקראת מלכים, דרוב ארונות יש חלל טפח וחוצץ מטומאת מת דאורייתא  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז [ במקומו, והוי ליה לכאורה כמחצה על מחצה

 אהלי טהרות )נט(, תשפ"א  השלכות הלכתיות להלכות טומאה גם בזמן הזה שכולם טמאי מת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז אין מקבלים טומאה בדבר זמני  

בית חולים בחו”ל בו קיים נוהל שמת שלא באו  ]  ? בור מת מצוה שהיה מחלל שבת בחייוהאם מותר לחלל שבת באיסור דרבנן ע

ה',  יהודי ערירי מת ביום  ש  נודע לבני הקהילהבשבת  ,  קרוביו לקחתו לקבורה בתוך ארבעים ושמונה שעות מעת פטירתו, שורפים את גופתו

מותר    , האםלא שמר שבתו  שהכל קרוביו, אלא שבחיי  'מת מצוההנפטר הוא 'ואם לא יבואו עוד היום לקחתו יימסרו את גופתו לשריפה.  

 וישמע משה, תשע"ו  [לחלל שבת באיסור דרבנן משום כבודו

]קדושת כהונה, טומאת ?  האם מותר לכהן להעלותם לרכבו  ,ררכבם בדרך במהלך הובלת נפט  תקעו עםנש  קדישאאנשי חברה  

מת, חיוב קבורת מת מצוה שבגופו או בממונו, עשה לא דוחה לא תעשה כשאפשר לקיים שניהם, הוצאת ממון לא נחשבת אפשר לקיים 

כשהמצוה תתקיים ע"י אחר, כשעשה דוחה לא תעשה האם צריך להוציא כל   שניהם, הוצאת ממון למצוות שבין אדם לחברו, הוצאת ממון

  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת   ממונו כדי לא לעבור על הלא תעשה, לבשל לחולה בשבת כשיכול לתת לו את מנת המזון שלו המוכנה[

 מיר, תש"פ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_26_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_39_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/251_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/251_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/343_59_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/191__ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_39_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/343_59_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_39_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_40_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_37_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_37_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_37_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_37_80.pdf


 

  

י(  אדם כי ימות באוהל)  ]גובהו, טומאה מאוהל לאוהל, חיבור ע"י צינורות, הלכות משותפות לסוכה[טומאת אוהל   הגר"א עוזר,      [ ד]יט, 

 תשע"ב 

 נועם אליעזר, תש"פ   הצלת אוהל אע"פ שהוא טמא

 נועם אליעזר, תש"פ   טומאת אוהל על עצמו

מובילים נפטר לקבורה, נודע לכהן שיש נפטר בתא המטען  ]האם יש איסור לכהן לטוס במטוס כשבתא המטען  טומאת מת במטוס לכהן  

מעדני  ו את מזוודותיו, כניסת כהן למנהרה במקביל לרכב חברה קדישא[  האם מותר לו לבקש לרדת מהמטוס ולעכב את כולם עד שיוציא

   אשר, תשפ"א

 נועם אליעזר, תש"פ   טומאת אוהל כשהמת נמצא באוהל

 נועם אליעזר, תש"פ   ]ארון הקבורה, ציון על הקרקע כשהקבר מכוסה בעפר[ בנין שעל הקבר

גוף מת נחשב "טמא" בעצמותו?   בל]האם  'קבועים'  רוב בסנהדרין  'פריש',  והטומאה  'קבוע'  'פריש', מת  והדיבור מפיהם  שת הגזית, 

(  אדם כי ימות באוהל)    הבדל בן מת רגיל לבן השונמית, מדלגים ע"פ ארונות מדין רוב, קושיית הרוקח ותירוץ הארץ צבי והרב גניחובסקי[

 נועם אליעזר, תשע"ח   עשר עטרות, תשע"ח  הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    אורות הגבעה, תשע"ז[ ד]יט, י

 פנינים מרבינו האור החיים, תשע"ז   [ד]יט, י  (אדם כי ימות באוהל)כניסת מקצת אדם לאוהל המת 

אדרבנן מאו    מדאורייתא]  פינוי קברים   או  אבותיו   לקברי  להעבירו  ,גויים  בין,  שלו  שאינו   בקבר   נקבר ,  מקברו   מת  לפנות  ההיתר   ופני, 

, דינו ומתי נאמר, כמה על הציבור להוציא בכדי למנוע, סלילת כבישים ומסילות הרבים  את   המזיק  בר, קמשתמר  שאינו  קבר,  ישראל  לארץ

 עולמות, קס   [טז]יט, )או בקבר(  , פינוי הקברים בגוש קטיף[בקברי עכו"םברזל, 

בכל מקום, האם מותר לאכול בתוך בית הקברות קלות    -]רוח רעה, חיוב נטילת ידים, ואכלתם אותו  אכילת אוכל שהיה בבית קברות  

 צבא הלוי, תש"פ  ראש, אוכל שתחת המיטה[

על קברי צדיקים    ב]צדיקים אינם מטמאיםכהנים  כוהנים  רבי, טומאת  של  רבי  ,  פטירתו  נטמא בהבאת  כהן[  ]שהוא  הנביא  שאליהו 

הנים להתפלל במערת  וכ, דעות הפוסקים לעודד המנהג או לבטלו,  האבני נזר אימתי נאמר שצדיקים אינם מטמאיםדעת  עקיבא לקבורה,  

  -נחל אליהו        עולמות, יא    מעיינות מהרצ"א, תשע"ג     תורה והוראה, תשע"ה    [טז]יט,  )או בקבר(      רשב"י[  ןהמכפלה, בקבר רחל, ועל ציו

 ( חאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' 

]האם קברי עכו"ם מטמאים, בהלכה ובאגדה, דברי חת"ס בגדרי אליהו הנביא כמלאך וכאדם לגבי קיום האם קברי צדיקים מטמאים?  

כיעקב שנשא שתי אחיות[     המצוות, האם שורשי הדברים  הבנת  כפי  או כאבות קודם מתן תורה,  ועושה  הוא מצווה  נחל  אליהו כאדם 

 תשפ"א   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כא(-אליהו

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב    [טז]יט,  )או בקבר( ]קבר יוסף[להסתכן כדי ללכת לקברי צדיקים 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב    [טז]יט,   )או בקבר( הליכת אשת כהן מעוברת לקברי צדיקים

על צדיקים  השתטחות  רחל,    קברי  קבר  המכפלה,  מערת  התפילה  ,ההשתטחות]רשב"י,  לחו"ל  ,מעלת   איסור,  בחו"ל  תפילה   ,נסיעה 

תורה      עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סו(      עולמות, שכב     נוה ההיכל, תשע"ב    עולמות, יא    עומקא דפרשא, תשע"ה   [טז]יט,  )או בקבר(    [יציאה

 תשפ"א   אשיחה בחקיך, תש"פ   והוראה, תשע"ח

על    קרובי הנפטרל  עחיוב  ]   חיוב קבורה    בארון  גם  או   בקרקע,  מדרבנן או    מהתורה קבורה    חיוב, טעמי מצוות קבורה,  הציבורכלל  או 

  בארון   לקבור  עדיף, האם  ומשטרה  צבא  חלליבארון,    חו"ל, מנהג  התלמוד  מזמן  הקבורה  מנהגי  שינוי,  יוסף הצדיק  קבורת,  בקרקע  הנטמן

קבורת רשע ה לשורפו, קבורה עם גוים עדיפה על שריפה,  וושצי   הנשרפים  פרא   לקבור   מותר  האם,  גופות  שריפת  יסור, אתמתכ  מאשר   מעץ
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  , הקבורה  מקום  על  בעלות, קבורה בקומות,  נפליםקבורת  ,  איברים  קבורת,  חללים במלחמה, בזמן זה, קבורת  מת מצוה, קבורת  ליד צדיק

 עולמות, שסח  [טז]יט,  )או בקבר( [םובירושלי ישראל בארץ הקבורה מעלת

]טלטול חמץ שנמצא בפסח ולא ביטל, טומאת כהן היא בקום ועשה, אכילת נבילה  טלטול מוקצה בשבת להינצל מאיסור טומאת מת  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  כדי להינצל מטומאת מקדש, כבוד הבריות[

אשכול  כ, א[   ]  )ותקבר שם מרים(  , ומת אסור בהנאה[לדעת הרמ"א שאסור להשתכר באיסורי הנאה]די חברה קדישא  משכורת לעוב

 )ח' תירוצים(  תשפ"א    תשע"ח     יוסף, תשע"ג

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קיד(   לגבי קבורה בקומות -דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]יט, יט[  )והזה הטהור על הטמא ביום השלישי וביום השביעי(הזאה על כהן גדול בבין השמשות 

 (סאמקרא העדה, תשפ"א )עמ' כשרות האזוב להזאה 

 עשר עטרות, תשפ"א    (סגמקרא העדה, תשפ"א )עמ' טומאת גולל ודופק 

 הגר"א עוזר, תשע"א   ]יט, כא[)ומזה מי הנידה יכבס בגדיו( טומאת מת והמתעסקים בשריפת הפרה 

חדשים, אין עניות במקום ]כיבוס בגדי כהונה שהתלכלכו, חומרי ניקוי, מצוות בגדי כהונה במדוע כתבו בתורה שיכבס בגדיו 'במים'?  

בינת    עשירות, בגדים להוצאת הדשן, בגדים לשריפת קרבנות, בגדים לשריפת פרה אדומה, בגדים שבישל בהם קדירה לרבו, בגדי עבודה[

  החכמה על משך החכמה, תשפ"א

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו     [טז]יט,   )או בקבר(האם מותר לכהן לגעת בקבר של גוי? 

   קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' לג( -מתיקות ההלכה  ]דברי חיזוק, שאלות חינוכיות במהלך חייו, אבלות[ "מיוחד"האבלות במות ילד 

 

 שאלות מעשיות בהלכות טומאת כוהנים 

 

חדשה  או  מתמשכת  לטיפול[  טומאה  טיפול  בין  מת,  טומאת  בו  שיש  חולים  מבית  כהן  שליט"א    ]יציאת  נבנצאל  הגר"נ  אוסף  -שיעורי 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' כב( 

]להזיק ממון חברו כדי להינצל מאיסור, מציל עצמו בממון חברו, האם מותר לכהן לשבור חלון בבית חברו כדי לצאת מ'אוהל' המת? 

 ( גאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  חויב להוציא ממון על הצלתו מאיסור[האם חברו מ

שפז חולה כהן בחולי שיש בו  ]בית חולים שבו חילולי שבת רבים או טומאת מתים רבה, היכן יתאחילול שבת וטומאת מת, מה יבחר?  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כב( -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  סכנה, פיקוח נפש, רפואה[

מתעסק, ]כהן קטן שאמור לקבל טיפול רפואי במקרה שאין בו פיקוח נפש, האם הוריו רשאים ללוותו לשם,  ספיה לקטן בטומאת מת  

אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  -שליט"א  שיעורי הגר"נ נבנצאל   ספק פסיק רישא, דימוי לחתות אש תחת סיר של גוי שמא מעורב בו בשר בחלב[  

 כב(

, הדומה והשונה בין מטוס לספינה אוהל זרוקבפני הטומאה, אוהל המיטלטל    חוצץ, ואוהל  מאהיל]אהל  טיסת כוהנים מעל בית קברות  

נחשב כמו    , חומרים ממנו עשוי המטוס, מטוס הסגור בהמראתו האםכלי הבא במידהברוח, גודלו של המטוס,    וטלית המתנופפתשבים  

]יט,  )או בקבר(  [  ספק טומאה ברה"ר טהור, צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים,  כניסה לשקיות גדולות ואטומות,  צמיד פתיל

 שיחה בחקיך, תש"פ א  תורה והוראה, תשע"ג     עולמות, רסב  [טז
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איסורא לא מחזקינן, להימנע מקידוש לבנה ]טומאת מת, אחזוקי  טיסת כהנים במטוס שאין ידוע אם יש בתא המטען שלו נפטר  

הנראים  לדברים  רק  או  ל'שמועות'  גם  חוששים  האם  חזיר,  שומן  מפני  בציקוריה  שימוש  חשש  כלבים,  צואת  מחשש  עיר  של  ברחובה 

 מנחת אשר, תש"פ  במציאות[

ל או טיפול בכניסת כהן  חולים  חוליםמצוות  ]  חשש טומאת מת  -בית חולים  ביקור    המצוה   גדר,  מדרבנן או    דאורייתאמ,  ביקור 

רחמים על החולה או לדאוג לצרכיו, אופני טומאת אהל, מה מטמא באהל מת גדול, קטן, נפל ועובר, דין מתי עכו"ם באהל, ודיני   תבקש

מהתורה או מדרבנן, והאם יש הבדל בין החדר הפנימי שבו    'סוף טומאה לצאת'וד דין    ,  הטומאה בחדרים הסמוכים לחדר שבו נמצא המת

לבין החדרים   ומעלית,  האחריםנמצאת הטומאה  כניסת  חדר מדרגות  לב,  חולים ילכהן  רפואיאו קבלת    בדיקותל  ת  למטרת טיפול  וכן   ,

הנגרמת כתוצאה מפטירה באחד מחדרי בית    -  טומאה מזדמנתמחדר המתים או ממכון פתולוגי.    -  טומאה קבועה,   ביקור חולים ויולדות

אשיחה      מנחת אשר, תשע"ו    ]עבודת כהן בבית חולים[      עולמות, קט  [  כו"םרוב המתים עוכש  רוב המתים ישראל, בתי חולים בהם  החולים 

 בחקיך, תש"פ 

חולים   לבית  כהן  מן  כניסת  אבר  נפלים,  נפטרים,  חולים:  בבית  הטומאה  אשה  ]מקורות  אברים,  בנק  לרפואה,  ספר  בית  גוסס,  החי, 

להפלה,   סוף בהמתנה  אוהל,  טומאת  הטומאה:  התרחבות  ובחו"ל.  בישראל  חולים  בבתי  היום  שעות  רוב  הנפטר,  בגדי  רופאים,  חדרי 

עיון הפרשה, תשע"ט  טומאה לצאת. חיוב כהן בזמן הזה לא להוסיף טומאה על טומאתו, חיוב להוציא ממון להציל עצמו מאיסור טומאה[  

 (ג)עמ' צ

]עצה למנוע התפשטות טומאת מת, יציאת כהן מא"י לחו"ל, כניסה לבית המקדש עם טומאה בלועה,  עיונים בהלכות טומאה וטהרה  

אישה שמת ולדה או כהן שבלע טבעת טמאה, הריגת עכו"ם בהר הבית, מי שיש לו כתם לבן בעור בשרו, האם רשאי להסירו, פדיון מעשר  

   שאל נא, תורת הטהרה, אב אלול תשע"זשני בירושלים  העתיקה[ 

]קבלת טומאה בספינה בכלי הים ובבגד ים, נאמנות עד אחד בספק טומאה ברשות היחיד, כתם על אוכל הערות בהלכות טומאה וטהרה  

ה עם טומאה בלועה ]קוצב לב או ברגים ממתכת שנטמאו[ לבית  שלא הוכשר, איסור פדיון מעשר שני טהור בירושלים העתיקה כיום, כניס

שאל נא, תורת    המקדש,  מדוע אין צורך בטבילת ידים לקודש קודם אכילת הפסח, טומאת כפפות חד פעמיות, איסור קציצת בהרת כיום[  

 סיון תמוז תשע"ז  הטהרה,

שאל      מפת "תל השומר" עם סימון לכוהנים, ותיאור המצב שם כיום, העברת נפטרים במנהרות הכבישים  -טומאת כוהנים  

 נא, תורת הטהרה, סיון תמוז תשע"ז

]דיני טומאת כוהנים ללוים וישראלים, בנין שיש בו נפלים, בנין שיש בו מת , קברי צדיקים, העברת ים  בירורים בהלכות טומאת כוהנ

דן בציון חששות טומאת מת, מפת העיר טבריה  נפטרים במנהרות הכבישים, מקורות הטומאה בבתי חולים, רשימת בתי החולים בגוש 

העמים, ארץ  בטומאת  כהן  לכוהנים,  הדרכה  סימון  עם  הריגת    וחיפה  מפות,  בצירוף  בדרום  בגולן,  הארץ,  בתחומי  העמים  ארץ  טומאת 

אמור      עכו"ם בהר הבית, הובלת נפטרים במטוסים טומאת המטוס ושדה התעופה, הנחת עירוב חצרות בבית שכהן לא יכול להיכנס אליו[

 מרת, תשע"ז וא

, אהל זרוק, חזקת כהונה בזמן הזה, ספק טומאה  ]חשש שיש רכב ובו נפטר, טומאת אוהלמעבר כהן תחת גשר או נסיעת כהן במנהרה  

 וישמע משה, תשע"ז    מנחת אשר, תשע"ו  [ברה"ר, רוב ומיעוט

 

 נושא בפרשה: טבילה לטהרה 

 

 עוזר שליט"א, תשע"ג    טבילה מכמה טומאות הגר"א
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מבטון מקוה  מבטון  ]  עשיית  לעשותה  מותר  האם  טומאה,  המקבלים  מדברים  תעשה  שלא  צריכה  שמקבלת  המקוה  בפלדה  מחוזק 

 נוה ההיכל, תשע"ו   ]יט, ז[)ורחץ בשרו במים(  ]טומאה

)ורחץ    המטהרת[  כטבילהעל החטא    וידויתוספת הידור בטבילה,  ברכה על    ,גדר מעשה הטבילה  ,בתשובהוגילוח לשב  טבילה  ]דיני טבילה  

 עומקא דפרשה, תשע"ג   ]יט, ז[בשרו במים( 

וטהרה   טומאת  בטהרת עניני  הכסף משנה  שיטת  במת,  שנגע  לאחר  גם  קיימת  הטומאה  סיבת  אם  טומאה,  מקבלים  ]האם משקפיים 

 עומקא דפרשה, תשע"ט המקוה, טומאה טהרה וקדושה, טהרת המקוה ומחובר לקרקע[ 

אדומה?   פרה  במצוות  במרה  נצטוו  במכונסים  ]מדוע  רק  מקוה  ומי  בזוחלין  מטהרין  מעיין  מי  חיים,  מים  עם  מטהרת  אדומה  פרה 

בו מי גשמים דינו כמעיין, אך אם רוב המים הם מי גשמים ניתן  באשבורן, מי גשמים מטהרים רק באשבורן, נחל שעיקרו מי מעיין ויש  

לטבול בו רק בכנוס באשבורן, ולכן אמר שמואל שרק בימי תשרי שאין לחוש לירידת גשמים, ניתן לטבול בזוחלין בנהר פרת, ור"ת הביא  

ן במרה, ולכן התחדש שם דין טבילה ומים  שכנראה היו נהרות קטנים במדבר שודאי אינן ממי גשמים, ובמצרים בכלל לא ירדו גשמים וכ

 (הכאספקלריא, תשפ"א )עמ'    האיחוד בחידוד, תשע"ז  חיים לפרה אדומה[

 (קנה(, תש"פ )עמ'  במנורה בדרום )י]הרב אוריאל כהן שליט"א[  צורת עשיית המקוה למעשה 

 ( 302שע"ט )עמ' (, ת197ירחון יתד המאיר )  ?מקוה האם ראוי לקיים אירוע ציבורי גדול לחנוכת 

]שחטו בהמות בוילנא ונמצאה אחת טריפה, הריאות נחתכו מהבהמות ולא ניתן לזהות ריאה לבהמה, מכרו כבר  חזקת המקוה לטובל  

חצי בהמה, כל דפריש מרובה פריש, והדין כעת על החצי השני, באם ניתן לזהותו האם גם הוא כשר כחציו הנמכר, לפרי חדש אין הפורש 

לקבוע, ובשמעתתא הקשה מדוע במקוה מעמידין על חזקתו והאדם שטבל טבל במקוה כשרה, אותה שאלה לגבי שלושה כוהנים  מכריע  

ואחד חלל לא,   שנים כשרים  ומיעוטן  נאפו לשמה  לגבי מצות שרובן  וכן  גם את אביו,  נכשיר  ופירש האם  בן  ואחד מהם הוליד  שנתערבו 

לם ספק פסולות והשבורה כשרה, האם נוכל לזהות את חציה האחר של השבורה ולהשלימה  ופירשה חצי מצה ואח"כ נתערבבו השאר כו

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  ולהכשירן, אם אכל מחצית המצה שבפנים האם חייב לאכול גם מחצי המצה שפרשה[

 משנת מהר"ל, תשע"ט    הקב"ה מקוה לישראל - נקווים שם מקוה שכל המים

 אורות הגבעה, תשע"ד   זמן טהרת הטובל במקוה

מקוה ע"י כלי,   הווית,  בכלי בהעברת השלג    שאובים, פסול  קרח מלאכותיאו    בשלג וקרח טבעי]שימוש  מקוואות במקום שאין גשמים  

, יצור קרח מלאכותי בשעת  קרח טבעיאו    משלג, מקוה  משלגאו  י גשמים  ממשהביא את השלג, מקוה    'תפיסת אדם' מקוה הנעשה מכוח  

 עולמות, תנד  הדחק למילוי מקוה[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לד(ביאור שיטת הגאונים דנוטפין הזוחלין הוו כשאובין   

שבת   לכבוד  יחפים,  רחיצה  הולכים  כשלא  ורגליו,  ידיו  רחיצת  בריכה,  או  בים  רחיצה  ורגליו,  ידיו  פניו  רחיצת  חפיפה,  הגוף,  ]רחיצת 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח  רחיצה בסבון קודם התפילה[

אדים שהצטברו על בקבוק מים קרים, אם מכשירין לקבל טומאה, מי מזגן לנטילת ידים, ושנפלו למקווה    -עיונים בהלכה  

 סיון תמוז תשע"ז שאל נא, תורת הטהרה, 

]אחר מקוה ולא נתנגב, האם מים מהוים חציצה, בגדי כהונה, נטילת לולב,  מין במינו, חציצת  הנחת תפילין על זרוע או ראש רטובים  

 נוה ההיכל, תשע"ו  רוב וחציצת מיעוט[

   עולמות, קצב ]ישיבה או מקוה[ומה ובנתינת צדקה קדימויות בתר

]מקוה שנמדד ונמצא חסר, ספק טומאה ברשות היחיד ויש בו חזקת טהרה, כשההכרעה אינה יכולה להיות   ספק טומאה ברשות היחיד

   שלמים מציון, תשע"ח  לבד ולא ידוע איזה חבית אי אפשר ברשות היחיד לאסור את כל החביות[טמא שנגע בחבית אחת ב -אמת 
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 תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"ב לבישת טלית לפני טבילה במקוה בלא ברכה    

 נועם אליעזר, תשע"ט    טבילת נדה במקוה

 ירחון האוצר )לא(, תשע"ט )עמ' קטו(זמן הטבילה במקוה בערב שבת   

 עין יצחק, תשע"ט  ]חובה או מנהג, הזמן הראוי לטבילה, אמירת הוידוי במקוה[ טבילה בערב יום כיפור  

 

 טבילה בזמן הקורונהעניני 

 

להחמיר ולחשוש לשכיח היזקא, או להקל ]בתחילת נגיף הקורונה כשהתאפשר, האם  שלוחי מצוה אינם ניזוקים: טבילה בערב שבת  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ  ולטבול כבכל ערב שבת כשלוחי מצוה שאינן ניזוקים[

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א ]במקלחת[ ט' קבין במקום טבילה בערב שבת 

 ( קזמה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ'   [ רבי חיים יוסף דוד ווייס שליט"א] טהרה ע"י תשעה קבין לרוב גופו 

 יא(, תש"פ )עמ' קכה(מנורה בדרום ) ]הרב אורי יצחקי שליט"א[ ]תגובה[תשעה קבין ע"י מקלחת 

 ג( למנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ'    טבילת עזרא כיום

אוסף גיליונות, תש"פ  -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר  רחיצה בט' קבין לתוספת קדושה -בעקבות סגירת המקוואות לגברים 

 (נב)עמ' 

]האם הגוי יכול להעביר סכום סימלי לקניית כלי חדש הטעון טבילה ואין מקוה זמינה, האם ניתן למוכרו לנוכרי?    -טבילת כלים  

 תורה והוראה, תש"פ  הכלי בהעברה בנקאית, קניין כסף במטלטין מגוי, הגוי ישאיל אח"כ את הכלי לישראל[

)עמ'      [רבי מרדכי הלוי פטרפרוינד שליט"א]ואות הכלים סגורים  ובכלים חדשים כשמק  שימוש )יא(, תש"פ  יעקב  מה טובו אהליך 

 (קנא

]להפקיר את הכלי, להקנות לגוי את הכלי בקניין 'אודיתא', אודיתא בפני עדים, אודיתא  כלים הצריכים טבילה ומקוה הכלים סגור  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א  לגוי, כיצד יזכה בחזרה בכלי, שואל שלא מדעת בכלי של גוי, כשכוונתו לשלם לו[

מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ      ]רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א[בדיקת חום על ידי גוי בשבת בימי הקורונה בכניסה למקוה  

 )עמ' נה(

 וישמע משה, תש"פ ספר התורה?  סופר שנמנע מללכת בכל יום למקוה בגלל חשש הקורונה האם צריך להודיע על כך למזמין 

 ( רפומה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ'  [ רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"א ]  התחייב לילך לטבול במקוה בכל יוםסופר סת"ם ש

 (ל  מנחת אשר, תש''פ )עמ'?  אם יש להקל שנשים תטבלנה ביום השמיני ביוםה

 (לב  מנחת אשר, תש''פ )עמ'  ?אם מותר לנשים להתרחץ לאחר טבילתןה

 קובץ באר התורה, תש"פ )קג עמ'(    טבילת מצוה במקוה או בים, חשש פרסום הטבילה
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 בפרשה: בין השמשותנושא 

 

ענין בין השמשות]  מאמרים ומכתבים בנושא בין השמשות שלשה מאמרים המקיפים ומביאים את כל הגאונים   ,מבוא ותקציר לכל 

ג' רבעי מיל הוא זמן צאת הכוכבים )נדפסו בקובץ בית אהרן   הסוברים שמיד בשעת שקיעת החמה מתחיל בין השמשות, ואחרי  והראשונים

ידות בענין  ט מספרי חסליקו  ,גאונים ולר"תל  סוף זמן תפילת מנחה  ,זמן ר"ת לשיטת בעלזא  ,השתלשלות המנהג לאורך הדורות,  וישראל

]הרב יעקב   , פסקי הבית יוסף, זמן סאטמאר[ שיטת מהר"ם מרוטנבורגותשובות, הערות על המאמרים הנ"ל  ,תפילת מנחה אחרי השקיעה

 )רצ עמ'(בין השמשות, תשע"ח  חנניה וינגרטן שליט"א[

חלקו הראשונים אודות סוף זמן תפילת המנחה; אם הוא צאת הכוכבים או ]נ  זמן תפילת מנחה, שקיעה בין השמשות וצאת הכוכבים

נחלקו על זמן כן  ו  .או מזריחת החמה עד שקיעתה  ,עוד נחלקו, על חישוב שעות היום, אם מעלות השחר ועד צאת הכוכבים   .שקיעת החמה

הכל מאוחר יותר בכדי הילוך או  'בין השמשות' ו'צאת הכוכבים'; האם ביה"ש מתחיל בשקיעה הנראית וצה"כ שלשת רבעי שעה אחריו  

מסוגית הגמרא שלשת המחלוקות הללו תלויות זו בזו; לפי השיטה המאחרת את צאת הכוכבים, בהכרח שחישוב י"ב  .  שלשה מלין ורבע

וז צה"כ,  עד  מעלוה"ש  נעשה  הנראיתשעות  לשקיעה  קרובה  הכוכבים  שצאת  השיטה  ולפי  בצה"כ.  מסתיים  המנחה  תפילת  חישוב   ,מן 

וסוף זמן תפילת מנחה הוא עד השקיעה. בזאת ,  וסוף זמן ק"ש מתחשב מהנץ החמה ולא מעלוה"ש,  השעות נעשה מהזריחה ועד השקיעה

'הדיני'   היום  הם;  'ימים'  שני  יונה.  רבנו  על  השאג"א  קושיות  בצאת  נסתלקו  ומסתיים  השחר  מעלות  מתחיל  התורה,  דיני  לכל  הנוגע 

  [למאי דקיי"ל כהגאונים וכהגר"א והגר"ז]מהזריחה ועד השקיעה. לפי 'יום' זה נעשית חלוקת השעות    -הטבעי   'הכוכבים. והיום ה'שמשי

ד'. גדר הספק ב'בין השמשות' לרבי יהודה הבאות לידי ביטוי במצב החמה בשמים. וכן חישוב זמני הלילה, לענין חצות לזמן אכילת מצה וכ

כפי שבארו כמה   -נקבע היראות גוף השמש או לפי הימצאות זוהרה וניצוצי אורה. שיטת הרמב"ם ב'בין השמשות'   'הוא, האם סיום ה'יום

משא"כ   .ן השמשותהתחלפות היממות, כבר משקיעת החמה מתחיל בי.  להבחין בין חילוף היממה ובין המעבר בין יום ללילה -אחרונים  

דברי   יישבו האחרונים את  בזה  כוכבים.  שני  בהיראות  רק  ו'בין השמשות' מתחיל  הכוכבים,  יציאת  רק  הוא  ו'לילה', הקובע  'יום'  לענין 

הרמב"ם אהדדי בכמה וכמה מקומות. גם לדעת התוס' שלרבנו תם נפסל דם הקרבן בתחילת השקיעה אף שהוא 'יום' גמור, יש מקום לומר  

שיעורי הגר"א  ם.[  תפילת המנחה הוא עד צאת הכוכבים, הגם שהתפילות כנגד תמידין ניתקנו. וזאת מפני כמה וכמה טעמים אפשריישזמן  

 עוזר שליט"א, תשע"ג 

]אתרוג של טבל בבין השמשות של סוף היום להפריש ממנו מעשרות דאין שבות במקום מצוה, או דאינה ממה נפשך בבין השמשות  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט מצוה כלל כי כבר לילה[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד הזאה על כהן גדול בבין השמשות  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   ]נשבע בכולל גם על בין השמשות[נשבע על מצוה שמחויב בה מספק  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   מעדני אשר, תשע"ב   בין השמשות, האם בעלה יכול להפר לה? נדרה אשה ש

 משנתה של תורה, תשע"ו  ]בהתייחס לזמן בין השמשות לגאונים ולרבינו תם[ רות חנוכה בין השמשות כזמן הדלקת נ 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   בירור שיטת כמה קדמונים בענין בין השמשות

 "ח הגר"א גניחובסקי, תשע    ]העריכו תינוק בבין השמשות ביום בו ימלאו לו שלושים יום[ספק ערכין 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח  ]נברא בערב שבת בין השמשות[מטהו של משה 

 מנחת אשר, תשפ"א קח את המטה, באיזה מטה מדובר? 

עליו המכות? מה עלה בסופו?[ מטה האלוקים   נחרטו  בין השמשות? מדוע  נצרך להיברא בערב שבת     ]מהיכן הגיע? משמעות שמו, למה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע 
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]פריעה בבין השמשות, מילה בצרעת[ מילה בשבת בלא פריעה 

 

 בספירת העומר 

 

גר"א גניחובסקי,  ה    אספקלריא, תשע"ח )עמ' כה(    גיליון מעשה כהן, תשע"ח )עמ' תשצ"ה(ספירת העומר בין השמשות ובפלג המנחה   

 תשע"ח 

פניני      ספירת העומר ושבועות, תשע"ח )עמ' פז(  -בנתיבות ההלכה    ]הרב מרדכי הלוי פטרפרוינד שליט"א[ספירת העומר בבין השמשות  

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כב( 

ברכה   לענין  דרבנן  השמשות    -ספק  בבין  העומר  ספירת  בבין ברכת  מגילה  מקרא  ברכת  השמשות,  בבין  שופר  תקיעת  על  ]ברכה 

רובי חצרות בבין השמשות, בין השמשות דליל החג ובין השמשות דצאת החג, במצוה  השמשות, ברכת נטילת לולב בבין השמשות, ברכת עי

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קכז( דרבנן, האם הברכה היא חלק מן המצוה או לא[ אודאורייתא 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה השמשות כתחילת היום אינו יכול להוציא חברו הסופר בין השמשות כסוף  היום  הסופר בבין

 ד "תשע ,גניחובסקי א"הגר     למחרת השמשות בבין בלילה, ונזכר העומר ספירת לספור שכח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ספר בבין השמשות וכיון ליום הקודם  

   וישמע משה, תשע"דאת הספירה של היום הקודם ושל היום הבא?   לספור באותו בין השמשות 

 

 ערב שבת בין השמשות 

 

בין השמשות?   בע"ש  נברא  ]מן[  ואילו מאכלם  ביום השני,  נבראו  ח[מלאכים  ]א,  שני(  יום  בוקר  ויהי  ערב  הפרשה,    )ויהי  במשנת 

 תשע"ז 

נכ ב[ נסה שבת?  אם בין השמשות הוא לילה כיצד נגמרה בו מלאכת הבריאה, הרי כבר  ]ב,  ביום השביעי מלאכתו(    )ויכל אלוקים 

 אשכול יוסף, תשע"ז 

 מעדני אשר, תשע"ו האם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה לאחר שעברה חצי שעה, כיוון שהיו מוקצה בין השמשות?  

רבנו   בין השמשות[מטה האלוקים של משה  בערב שבת  נברא  רוזנבלום, תש"ע  ]מדוע  פיינשטיין שליט"א,        שיעורי הרב  הגר"ח  שיעורי 

 תשע"ח 

 עולמות, ריב  אמירה לנוכרי בשבת בבין השמשות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]פריעה בבין השמשות[ מילה בשבת בלא פריעה 

הכיפורים   ליום  שבת  בין  השמשות  בבין  שבת  מלאכה  בערב  שהתחילה  פעולה  מתחלק,  הזמן  האם  עין,  כהרף  קצרה  ]מלאכה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח בערב שבת[  והסתיימה בשבת בלא 'מעשה' קפץ על אריה והרגו, הדליק נרות 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח]אחר השקיעה, ספק לילה, קודם הבדלה[  סעודת שבת בבין השמשות דמוצאי שבת

 מעדני אשר, תשע"ו האם בשבת אסור להשתמש בנרות החנוכה גם אחר שדלקו חצי שעה, כיוון שהיו 'מוקצה בין השמשות'?  
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   ]איך יפר בעלה, שמא כבר עבר יום שמעו[נדרה בבין השמשות 

רומה האם היא מוקצה, מיגו דאתקצאי ]האם החפץ האסור מותר בטלטול ואינו מוקצה, הקדש שנשאל עליו או תנדר שהותר בשבת  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  לבין השמשות חפץ שהיה באיסור נדר על שבת בצהרים ופקע מעצמו, הותר ע"י יחיד מומחה או ג' הדיוטות[

 

 בארה של מרים   נושא בפרשה:

 

של מרים,  ,וגידולי הבאר  זריעה במדבר]  בהלכה  בארה של מרים בזה"ז  שתיה מבארה  הנאה   ,טעם המים בבאר  ,טבילה בבאר מרים 

עיון      עומקא דפרשה, תשע"ב[   ]כ, א)ותקבר שם מרים(     [לתורה  סגולת הבאר  ,כשרות הטבילה בבאר  ,הנאה ממי הבאר  ,ממעשה ניסים

 לט תירוצים  הפרשה, תשע"ח )עמ'  קיח(

הזכרת חור כדי שיכירו בני ישראל טובה לבניה של מרים שעל ידה בא   -]בית המקדש רומז לבאר, בצלאל בן אורי בן חור בארה של מרים 

 זרע שמשון, תשע"ט  הבאר, בזכותה של מרים זכו למים בכל ארבעים השנה[

 )פז עמ'(  שירת מרים, תש"פ  ר השירהבא -מרים 

 דברי שי"ח, תשפ"א  ]מדוע אין שירה זאת נכתבת 'אריח על גבי לבינה' כמשמעות הגמרא במגילה[שירת הבאר 

]שירה חדשה על באר ישנה, שירה חדשה על באר חדשה, שליחיו של מקום, עם לבדד ישכון, ארבעים שנה בכולל של משה חיים ברצונו  

רו ומורי הוראה, מה טובו אהליך יעקב, הבאר שנתן הקב"ה בחינת מתנה מחתן  רבנו, שבעים ושמונה אלף 'משגיחים' דיינים בין אדם לחבי

בגוף האדם, הרצון   'הכרה', אין דבר מיותר  'כבוד' או  'כבוד',  חן בעיניך, המניע הגדול של האנושות  לכלה, הבעה של חיבה, למה אמצא 

הוא המכובד   מי  מיותר,  אין  בנפש  וחי  -לכבוד  השומר מצוות  ה',  רצון  ולמצוות,  העושה  לתורה  ביתה  המגדלת  עסקים    חיי תורה,  איש 

חיים   החפץ  אצל  'כבוד'  הגדרת  ביושר,  ה'[  -קוגל    -הפועל  מאת  לכבוד  זכו  המדבר  דור  ה',  בעיני  הוא  הכבוד  בשבת,  רק  תורת    הנאכל 

   יגדור מילר זצ"ל, תשפ"א  הרב אב  -אביגדור

שירת הבאר, שירה על הבאר, מים בזכות מרים, באר הכיסופים, מים בזכות מרים ]רחיצה ושתיה, מי מנוחות, סגולות ריפוי,  באר מרים  

שבעל ולחם בזכות משה, פי הבאר, באר מרים בטבריה, באר מרים במשך הדורות, באדמתה של אירופה, הודעה על נס הבאר, באר תורה  

 שירת מרים, תש"פ  פה[

לא מורגשים כבים  כבים, הכו]ערך המתנה ניכרת בהעדרה, מעלת הצדיים ניכרת אחר הסתלקותם, ומצדיי הרבים ככו  בארה של מרים

זכר לענני ,  מתינו עם השירה עד סוף שנת הארבעיםהשמש, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, כשמחת אדם לקראת חוה אשתו, מדוע ה  לאור

 (כאספקלריא, תשפ"א )עמ'    [ודכב

]מעין, מיקומה של הבאר, לא מתערב עם מי הים, מעין או מקוה לענין מ' סאה, לענין טבילת זב, מעין מיטלטל, מדוע  בארה של מרים  

   מפיק מרגליות, תש"פ נגנזה הבאר והענן והמן בטלו לגמרי[

]ויכוח בני ישראל ומשה, כל 'דבר' בעולם מגלה את דבר ה', כוח הדיבור,    נביעה של תורה שבעל פה ממקור החיים  -בארה של מרים  

שהכל 'בהבראם',  של  הדיבור  מתגלה  אבינו  אברהם  ידי  הכאה    על  לעומת  דיבור  דיבור,  אינו  שומע  לו  שאין  דיבור  בדברו,  תורה   -נהיה 

שבכתב ותורה שבעל פה, תורה שבעל פה שייכת לבאי הארץ, תורה שבכתב לעמת תורה שבעל פה, בגלל הכאת הסלע צריך 'אדם כי ימות  

  -באוהל', היוצא בכפיה אינו דברי המוכה אלא מה שהמכה רוצה להפיק, טהרה מטומאת מת על ידי חיבור מקור מים חיים, חוקת התורה  

חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא  האמיתי נמצא בחיים עצמם, כי עמך מקור חיים, חיי עולם נטע בתוכנו[  תורה שבעל פה, הטעם  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ז(-זצ"ל
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ת אברהם, לאן נעלמו כל המים בפטירת מרים? למה שימשה עוד הבאר ]במדרש מובא שהייתה בזכומדוע הייתה הבאר בזכות מרים?  

 מעדני אשר, תש"פ   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה [ כ, ב])ולא היה מים לעדה( במהלך הדורות[ 

 (טאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ -עינינו גל]ואת עלית על כולנה[ עלי באר ענו לה  -שירת הבאר  

 אספקלריא, תש"פ )עמ' נו(מדוע נזכרו ישראל להודות על הבאר רק בחלוף ארבעים שנה? 

 מעדני אשר, תש"פ מדוע לא בכו וספדו למרים כשם שעשו למשה ואהרן? 

]'בשביל' חנינא בן דוסא,  מדוע נקראת הבאר על שם מרים? והמן לא נקרא 'לחמו של משה', והעננים לא נקראו 'ענני אהרן'?  

היותה אשה, הפטורה ממצוות עשה שהזמן גרמא, ואין לה  סמוך לאוהל, החידוש במרים בליד  המים עברו דרך מרים, המן הגיע לכל אחד  

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' עז(  זכות התורה[ 

 (קדאספקלריא, תש"פ )עמ'  בהצלת משה, ואספקת מים לשתות לכל העם[ ]זכותה של מרים מעשים 'קטנים' של אנשים 'גדולים'

  (מאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ?  לזכות זו "באר בזכות מרים", עומק משמעות "הבאר", ומדוע מרים היא גורמת

 

 רוח רעה  -אוכל שתחת המטה   נושא בפרשה:

 

 אזמרה לשמך, תשע"ח   דברים האסורים משום 'רוח רעה' ומשום 'גילוי'

 תורת המעדנים, תשע"ח  ]חמירא סכנתא מאיסורא[ ?אפילו בדיעבד םתחת המיטה האם אסור לאכל  שהיו אוכלין או תרופות

 תורת המעדנים, תשע"ח   ?נטילת ידים של שחרית עם מים שהיו תחת המיטה

 תורת המעדנים, תשע"ח  ?יכולים לצאת בזה ידי חובהאתרוג שהיה מונח תחת המיטה האם 

בכל מקום, האם מותר לאכול בתוך בית הקברות קלות    -]רוח רעה, חיוב נטילת ידים, ואכלתם אותו  אכילת אוכל שהיה בבית קברות  

 צבא הלוי, תש"פ  [ראש, אוכל שתחת המיטה

 תורת המעדנים, תשע"ח  ?האם מותר להניח אוכל תחת עגלת תינוק

המיטה   תחת  מאכלים  מותרהנחת  ובדיעבד  רעה,  רוח  משום  כלי  בתוך  סגור  אפילו  המיטה  תחת  אוכל  להניח  אסור  רעה:  יש   .]רוח 

נאסר אפילו שהונח תחת המיטה כ יש מקילים מחמירים שגם בדיעבד המאכל  וצריך לכלותו מן העולם.  כיסויים,  עין אפילו בעשר  הרף 

לטובלו במקוה. שיטת   או  פעמים,  ג'  ליטול את המאכל  יש שכתבו  לעניים.  לחלקם  יש מתירים  כיסויים.  שני  בתוך  מונח  בדיעבד כאשר 

הדרישה שלשיטתו אסור להניח אוכל תחת   הרמב''ם: אסור להניח אוכל תחת המיטה, שמא יפול לתוכו דבר המזיק, ובמכוסה מותר. וכתב

מקום שיושבים עליו. עגלת תינוק: יש מתירים להניח אוכל תחתיה אף כשהתינוק ישן בה, יש שאסרו להניח כתחילה והתירו בדיעבד, אין 

ל שיכול ללכת או רוח רעה בקטן, עגלה היא לא מיטה המיוחדת לשינה, אינו על גבי קרקע, בשיטה זו נחלקו האם נאסר רק בתינוק מגי

או מגיל בר מצוה, ויש שאסרו בכל האופנים את המאכל אף בדיעבד. תחת האדם: מאכל שהיה תחת האדם עצמו לא נאסר, ויש   9מגיל  

 עומק הפשט, תשע"ט מחמירים[

בתערובת,  2%-]רוח רעה, לכתחילה או בדיעבד, אם נשתנה שם התבשיל, אם יש יותר מ אכילת שום וביצה קלופים שעבר עליהם לילה 

 עומק הפשט, תשע"ט  , כשהניח מלח עליהם, לילה שלם או חלקו, רק בביצה חיה או גם ביצה מבושלת[10%או יותר מ

 תורת המעדנים, תשע"ח   ?ואוכל שהיה תחת המיטה בסוכה האם מותר לאכל

 תורת המעדנים, תשע"ח ]אדם אוסר דבר שאינו שלו[   ?לואדם שהניח אוכל של חברו תחת המיטה האם אסור לאכ
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 ת המעדנים, תשע"ח תור  ?האם יש איסור להניח אוכל בכיס או תחת הכרית כשיושן בלילה

 תורת המעדנים, תשע"ח ?במטוס וישןמושבו הניח אוכל תחת 

 תורת המעדנים, תשע"ח   ?גוי מותר לאכול תתחת מיט  ההאם אוכל שהי 

 

 האכלת בעלי חיים לפני האדם   נושא בפרשה:

 

 האיסור  טעםהאסורה,    שיעור האכילה',   יטעם, או ש'לבהמתו  מאכל  שיתן  קודם'  יאכל'ש  לאדם  אסור]האדם  לפני  אכלת בעלי חיים  ה

ם, הבדל בין אכילה הלחת פת  לטעימ  המוציאבין    בהמתו, להפסיק  להאכיל  שכח, אם  או מדרבנן   מהתורה  בהמתו,  שיאכיל  קודם  לאכול

ושכח להאכיל מהו    יצא מביתו ה,  הבהמת  האכל  להקדים  צריך  ביום  פעמים  כמהאכילה,    להתיר  בהמהתת לל   שצריך  האוכל  כמותושתיה,  

 האם  במתנה  אוכל  לחברו  נתן,  ילדיו הקטניםהאם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או    בהמתו  האכילאדם ל  מינה שיעור הטורח שמחויב בו,  

לגבי    יו,בהמות  את   קודם  להאכיל  צריך הפסוקים  משמעות  נח,  אצל  הפסוקים  משמעות  החיים,  בעלי  כל  לגבי  שווה  האכלה  דין  האם 

ורבקה,   אליעזר  אצל  הפסוקים  משמעות    המנהג,  בהמתו  מאכל  להקדים  מחוייבהאם    בסעודה[  מצוה  ]שיש  טוב  ויום  בשבתשמיטה, 

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג     זרע שמשון, תשע"ו      נוה ההיכל, תשע"הכ, ח[   ])והשקית את העדה ואת בעירם(    ה'[שיר  ב'שבת  עופות  להאכיל

אספקלריא,     זרע שמשון, תשע"ח    אשכול יוסף, תשע"ו    אשכול יוסף, תשע"ג    מאור השבת, תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     עולמות, רכז

 דרישה וחקירה, תשפ"א     נועם אליעזר, תשע"ט    אספקלריא, תשע"ט )עמ' קטו(    תשע"ט    תשע"ח )עמ' כג(

מים    בין אכילה לשתיה, כמות מים ואיכות המים[]הבדל  האם מותר לאדם לאכול לפני בהמתו כשהאוכל של בהמתו טרם הגיע?  

 זכים, תשע"ט 

אשכול      תשע"ג  ,יוסף  אשכול?    להקדים אכילת בהמתו  יש חיובהיאך הקדים הקב"ה לנח אכילתו לפני אכילת הבהמות, והרי  

     יוסף, תשע"ו

בחול ובשבת,  איסור אכילה קודם לבהמתו, האכלת דגים לפני אכילת האדם, האכלת בעלי חיים ביום טוב,  ]עניני האכלת בעלי חיים  

     עומקא דפרשה, תשע"ז  [נתינת מאכל אדם לבעלי חיים

 פרי ביכורים, תשפ"א   ע"ט תש, זרע שמשון  נוה ההיכל, תשע"ה ]השקית אדם לפני בהמה[שתיית אדם קודמת לבעל חיים 

פרי עמלנו,  ]מדוע חששו על בהמותיהם, מעשה באלכסנדר מוקדון ומלך קציא, המובא ביד אפרים על שו"ע[  למה נמות אנחנו ובעירנו?  

 תשע"ט 

 

 רפואה סגולית והיזק סגולי    נושא בפרשה:

 

להתיר לו איסור בהמה טמאה על כך,  אינה רפואה גמורה  ]מי שנשכו כלב שוטה, האם להאכילו מחצר הכבד שלו,  רפואה סגולית בשבת  

, חולה שיש בו סכנה התובע שיעשו לו סגולה, האם מותר לחלל שבת ספק נפשותלבין    ספק רפואהספק נפשות דוחה שבת, החילוק בין  

דאורייתא חולה  במלאכה  לצורך  סגולית  רפואה  סכנה  בעשיית  בו  איסור  שיש  תובע[,  החולה  אין  רפוא  דרבנן   ]כאשר  עשיית  ה  לצורך 

לחולה סכנה   סגולית,  בו  סכנהולחולה    שיש  בו  לצורך  שאין  שבת  חילול  צדיקים ,  קוויטל    תפילת  לצורך    -]לשלוח  או  לתפילה[,  שם 

לוחש על נחשים בשבת ]איסור צידה[, לחישה  גזירת שחיקת סממנים ברפואה סגולית,  בשבת,    הומאופטיתרפואה  התייעצות עם חכם,  
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אספקלריא, תשע"ח )עמ'        עולמות, פח  אם גזרו בו משום שחיקת סממנים, לחש בשבת לעין הרע[    -נה[  בשבת לרפואה ]בחולה שאין בו סכ

 ( נ

]אמירת תהילים על חולה שיתרפא, שיטת הרמב"ם ברפואה סגולית, הרפואה ע"י נחש הנחושת, רפואה סגולית בשבת,  רפואה סגולית  

 רשה, תש"פ עומקא דפהתעסקות ברפואה סגולית, חילול שבת לרפואה סגולית, משלוח שמו של החולה לצדיק[ 

נוה  כא, ח[   ])עשה לך שרף ושים אותו על נס(    סגוליות, בשבת ובחול[   האם מותר להעזר בדרכי ריפוי]ות סגוליות  שימוש ברפואה וברפוא

 של תורה, תשע"ג  בארה    תשע"ט     ההיכל, תשע"ד

  נחשים...והביט אל נחש הנחשת וחי()וישלח ה' בעם את ה  ין[האם חייב בתשלומ]  ת עין אלקטרוני  ,הרע, סגולה ושמות  מזיק על ידי עין 

 נוה ההיכל, תשע"ב ט[  -כא, ו]

]מכירת מים למצרים, נס לציבור ונס ליחיד, הנאת כוהנים מפירות זהב, שתית מים מן הסלע, הנאה ממעשה ניסים הנאה ממעשה ניסים 

ני  במעשה  השתמשות  נתנו,  ליהנות  לאו  מצוות  שבת,  טבעי לכבוד  חומר  החרוב,  מעץ  רשב"י  אכילת  בחנוכה,  נס  שמן  מצוה,  לצורך  סים 

שהובא בנס, ביזת מצרים, עומר מתבואה שגדלה בנס, כשניכר שהנס נעשה שיהנו ממנו, האם הוי הפקר, האם חייבים מתנות כהונה, האם 

 ( עואספקלריא, תש"פ )עמ'   אוצרות אורייתא, תשע"חניתן לקיים מצוות צדקה מנס[  

 פרשת השבע, תשפ"א  ]על טבעי, סגולה[ עשיית סגולה לצורך גידול פירות שביעית

ניסים, תרומות ומעשרות[אכילה וברכה על אוכל ניסי   ליל שישי      תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ו   ]הנאה ממעשה  יצחק,    -שיעורי  ברכת 

 תשע"ז 

עיון      עומקא דפרשה, תשע"ב[   ]כ, א  )ותקבר שם מרים(  [לתורה  סגולת הבאר  ,הנאה ממעשה ניסים]  בארה של מריםשתיה וטבילה מ

 לט תירוצים  הפרשה, תשע"ח )עמ'  קיח(

 עומקא דפרשה, תשע"ב   עשיית סגולות וקמיעות

 

 נחש הנחושת ושימושיו   נושא בפרשה:

 

)עשה לך שרף...והיה כל  מדוע ציוותה תורה לעשות מעקה ולהיזהר מסכנות הזמן?     -היות ואין הנחש ממית אלא החטא ממית  

 )ו' תירוצים( תשפ"א    אשכול יוסף, תשע"ד כא, ח[   ] הנשוך וראה אותו וחי(

)עשה לך שרף...והיה כל    ]הזמין אמבולנס לפינוי פצוע מי חייב לשלם, מי היה אמור לשלם על עשיית נחש הנחושת[החזר הוצאות רפואה  

 תורה והוראה, תשע"ז  כא, ח[] הנשוך וראה אותו וחי(

, ]מדוע לא נחשב כע"ז, ומדוע חזקיהו קיצצומה היה תפקידו הראשון של נחש הנחושת, ומדוע לא העלימוהו כשעבדו לו ישראל?  

הדי כבשי רחמנא למה לי, צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם,  ומדוע משה לא העלימו אחר רפואת החולים על ידו, נעשה על פי הדיבור ב

 האיחוד בחידוד, תשע"ח [ חזקיה קיצץ נחש הנחושת קודם מחלתו וקודם ביקורו אצל ישעיהו הנביא

הנחושת    ונחש  נפוליאון[ הנחשים  ומלחמת  סופר  החתם  בתקופת  המצור  נס  להיפך,  או  נס,  הנחושת  ונחש  בטבע  השרפים    ]הנחשים 

 האיחוד בחידוד, תש"פ 

]נס ירידת המן ארבעים הנחש מתלבש בתורה כדי להפיל את האדם ברשתו     -ר"ת נובלות חכמה למעלה תורה    -שת  ונחש נח

   שבילי פנחס, תשפ"א[  תפקידו של יצר הרע ובגידתו אצל הנחששנה ואכילת הנחש עפר כל ימי חייו, הקשר והנתק לקב"ה, הלחם הקלוקל, 
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 משנתה של תורה, תשע"ז   ]עץ שהמתיק את המים[נס בתוך נס   -נחש הנחושת 

הגראי"ל    עמו ישראל, היתר להתרפאות, ברכת אשר יצר, כוונה למצוה במצוות הרבות שמבצע הסגל הרפואי[  ]רופא חוליעניני רפואה  

 כאיל תערוג, תשע"ו שטיינמן זצ"ל   

 במשנת הפרשה, תשע"ד כא, ח[  ] וחי(   )והיה כל הנשוך וראה אותוכיצד יש לשון שמחה בנחש הנחושת? 

 היא שיחתי, תשע"ט    העונש והתיקון -נחשים 

 

 חטא 'מי מריבה'   נושא בפרשה:

 

 כ' תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' צח( יכולת הסלע לסרב להוצאת מימיו 

להקדישני)כיצד חטא משה במי מריבה, הרי היה מזכה הרבים?   בי  יב[(  לא האמנתם  מחמדי התורה,     מחמדי התורה, תשע"ג   ]כ, 

 תשע"ח 

 (עאספקלריא, תשפ"א )עמ' מילה בסלע משתוקא בתרי  

     פניני אור החיים, תשע"ח  חטא מי מריבה

 קיא( אספקלריא, תשפ"א )עמ'  [, 'נוציא לכם מים'חטא מי מריבהביאור ] האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם 

 תורה, תשפ"א אורחות חיים במשפטי ה]של משה, אהרן, מרים, מדוע לא נכנסו לארץ ישראל[  חטא מי מריבה

 אוהל מועד, תשפ"א הכאת משה על הסלע שבח או גנאי? ]הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א[  -על הסלע הך 

עשייה ע"י משה או ע"י הקב"ה עצמו, הבדל בין דיבור  , שכינה מדברת מתוך גרונו,  ]הכאת הסלע או 'שמעו נא המורים'חטא מי מריבה  

 יאיר נזרו, תש"פ    האיחוד בחידוד, תשע"ו  ]כ, יב[( לא האמנתם בי להקדישני) [משה המיוחס לקב"ה לבין הכאת משה בשליחות

   מערכי תורה, תשפ"א ]בתרגום יונתן, אחר מתן תור, כוח התורה[ודברתם אל הסלע  -והכית בצור 

]השבת מאחדת את כל חלקי הבריאה, סוד השלום     הדיבור אל הסלע היה מגלה ש"כל מעשהו באמונה"  -לא האמנתם בי"    "יען

החלקים משלימים זה את זה, עבד כנעני נקנה במשיכה, המשיכה של המאמין היא ע"י קריאה, האבות גילו אמונה משה רבינו מגלה את 

 חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תשפ"א האמת, היגיעה בדברי תורה בגלל ההכאה[  

 יט"א, תש"פ שיעורי הרב ברוך רוזנבלום של-ברוך שאמרכיצד להביא את הגאולה 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ז -ברוך שאמרהכל דיבורים 

 משנת מהר"ל, תשפ"א    משנת מהר"ל, תשע"ח ]כ, יב[( לא האמנתם בי להקדישני) [שלא נעשתה המצוה בשמחה ובאמונה]חטא מי מריבה 

 פניני אי"ש, תשע"ז   ]כ, יב[ (מנתם בי להקדישנילא הא) ]למשה ולירבעם, מזכה הרבים מול מחטיא הרבים[לכל אחד יש תלמידים 

עם כח המחשבה   בן השונמית  להחיות את  הצליח  לא  גיחזי  ה', כמה הסברים מדוע  דבר  והפסק מקיום  הדעת  היסח  מי מריבה  ]חטא 

 מאור השבת, תשע"ט משענתו של אלישע[ 

בי להקדישנילא הא)  ]ביאור חטא מי מריבה[  כח מילה אחת של תורה יב[  (מנתם  ]הגראי"ל     כאיל תערוג, תשע"ד   ]כ,  ויגדך  שאל אביך 

 ( יגקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'  - שטיינמן זצ"ל[ 
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 ( סדאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]רבי אמנון ממגנצא, רבי עקיבא[קידוש ה' באמירת קדושה 

 ( מאספקלריא, תשע"ח )עמ'  מי מריבה בחודש תמוז? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג   הקשר בין פרשת פרה אדומה לחטא קורח ולמי מריבה  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב   [ התאנף ה' בגללכם] במה חטאו ישראל במי מריבה

 משנת מהר"ל, תשע"ט   שלא עשה את המצוה בשמחה ובאמונה -חטא מי מריבה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א    מי מריבהחטאו של אהרן ב

פרק אחד   עליו  ולאחריושנה  תורה  מתן  וסלע ]קודם  צור  להקדישני)  [,  בי  האמנתם  יב[  (לא  שליט"א,    ]כ,  פיינשטיין  הגר"ח  חומש  שיעור 

 תש"פ    תשע"ח

אוסף גליונות ישיבת מיר,      ]ז, ט[)קח את מטך(    השתמשו במי מריבה[]למה שמשו, וכיצד בכל מכה ומכה, באיזה מטה    ?כמה מטות היו

 (עדאספקלריא, תשע"ח )עמ'    תשע"ח )עמ' מט(

 היא שיחתי, תשע"ט דבר אל הסלע   

ממגד  ]התחלה בכך בשבת, ותרגילנו בתורתך[    אי דיבור לשון הרע  -מניעת שנאת חינם    -וחטא קורח ועדתו  ן חטא מי מריבה  ותיק

 גרש ירחים, תשפ"א 

 

 פטירת אהרן הכהן ומעמדו בעתיד   נושא בפרשה:

 

 יחי ראובן, תשע"ט  )וימת אהרן שם בראש ההר( ]כ, כה[למות מתוך מצוה  -פטירת אהרן הכהן 

 משנתה של תורה, תשע"ז   כל בית ישראל( ]כ, כט[... )ויבכו את אהרןחזרת רוצח בשוגג במות אהרן 

אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  -עקבפניני זאת לי    שבט לוי דוגמת אדם הראשון קודם החטא   -כוחו של אהרן לעמוד כנגד מלאך המוות  

 יא(

   [ שבשמינית שבגאוה, ענוה אך הכרה בגדלות התורה, גובה ולא קרקע, שמינית  הר נבו, הר ההר]?  מדוע נקברו משה ואהרן דווקא בהר

 ( נבאספקלריא, תשפ"א )עמ' 

ישועות משה והנהגת אהרן במצרים, סילוק ענני הכבוד אחר פטירת אהרן,  ]משה ואהרן    -הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד  

 אז נדברו, תשפ"א אהרן ככלה של הקב"ה[ 

 "ו מדי שבת, תשע כא, א[  ])וישמע הכנעני, ברש"י( ]הסתלקות ענני הכבוד בפטירת אהרן[ אהבת הבריות 

 היא שיחתי, תשע"ט אופטימיות   

  (קחאספקלריא, תשע"ט )עמ' ?  מתי חזר עמוד הענן אחר מיתת אהרן

מדוע כתוב "כל בית ישראל" ,  וכתוב קבורת מרים  מדוע לא כתוב קבורת אהרן,  מדוע מת אהרן ביום אחד לחודש אב]פטירת אהרן הכהן  

 משך חכמה, תשע"ט  ['" ולא כתוב 'בני ישראלמדוע כתוב "בית ישראל, "כבר כתוב "כל העדה
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המדבר?   בזמן  בשוגג  רוצח  היה  לא  בשוגג האם  רוצח  היה  שלא  סימן  במותו  בכו  שכולם  ומתוך  לויה,  במחנה  היה  מקלט  עיר  ]דין 

כשיש יותר מכהן גדול  בתקופתו, האם מה רבנו גם היה 'כהן גדול' במשך ארבעים שנות המדבר, האם במותו חזרו רוצחים בשוגג מגלות,  

 צבא הלוי, תשפ"א   [מכהן האם חוזרים במיתת כל אחד מהם או רק במיתת כולם

 זרע שמשון, תש"פ   בכיית העם על פטירת אהרן שהיה רודף שלום

ורת אמת היתה בפיהו ועוולה לא נמצא בשפתיו... ורבים השיב מעוון...תורה ת]קירוב רחוקים,  תנאי ל'מקרבן לתורה'    -רודף שלום  

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א יבקשו מפיהו, כל המרחם על האכזרים[ 

 כלי יקר, תש"פ    ]אהרן[מיתת צדיקים 

הנשים?   ולא  ישראל  בני  רק  אהרן  את  בכו  מצוה  מדוע  או  חיובית  מצוה  בשבת,  וגם  יום  שלושים  הגברים  בכי  שלום,  רודף  ]אהרן 

 תשפ"א    מים זכים, תש"פ קיומית, הספד בשבת[

]לבישת בגדי כהונה ועבודת אלעזר אחר מות אביו אהרן הכהן, האם מונה ככהן גדול קודם לאנינות, האם     עבודה באנינות בכהן גדול

 ( סטמקרא העדה, תשפ"א )עמ'  ריבוי בגדים הוא עבודה[

 ( עגמקרא העדה, תשפ"א )עמ' ]אלעזר ואהרן[ האם נטמא לאביו?  -כהן שמת אביו ואח"כ נעשה כהן גדול 

 יאיר נזרו, תש"פ  ]בדיבור בלבישת בגדים, ירושה[מינוי אלעזר לכהן גדול 

   מלאכת מחשבת, תשע"ז ]אין קטגור נעשה סניגור[מדוע נעשתה הפרה ע"י אלעזר ולא ע"י אהרן 

   דבר טוב, תש"פ]במדבר ולדורות[ מעשה הפרה בסגן כהן גדול או בכהן הדיוט 

 הגר"ד פיינשטיין שליט"א  שיעורי סגן אחד לכהן גדול או שניים?  האם משה רבנו מינה

 

 מעמדו של אהרן הכהן בתחיית המתים  

 

 ד "אשר, תשע מעדני   )וקידשתו( ]כא, ח[הכהן?  אהרן ולא המלך  דוד יברך לבוא לעתיד הגאולה בסעודת מדוע

לתחיה שקם  בכהן  כהונה  משיחה   דיני  הכהן  אהרן  יצטרך  האם  לישראל,  שנפטר  כהן  לווית  להקדים  וקדשתו  מצות  הכהן,  ]אהרן 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה  -שיעורי ליל שישי  יתנו תרומה לאהרן הכהן[מחודשת בתחיית המתים, למ"ד מצוות בטלות לעתיד לבוא איך 

]לאחר פטירת האדם או לאחר תחיית המתים, למתים חופשי, הכנת תכריכים למת מכלאים, פטור ממצוות מצוות בטלות לעתיד לבוא  

מת, או גם לאחר תחיית המתים, איך יקיימו נתינת תרומה לאהרן לעתיד לבוא, הנחת תפילין למתים שהחייה יחזקאל, הבדל בין מי    בעודו

 יצחק, תשע"ט  ברכת -שיעורי ליל שישישקם לתחייה בתחיית המתים לבין בני אותה תקופה[ 

]רב זירא, כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית המתים, האם צריך ימי מילואים וקידוש, מצוות כהן שחזר לחיים, האם נשאר בכהונתו  

 נוה ההיכל, תשע"ו    )ויפח באפיו( ]ב, ז[ וקדשתו לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב בכבוד אביו, האם יש צורך לקדש אשתו מחדש[

]תחה"מ דאליהו ואלישע, הרשות להחיות מתים, קיום המצוות אחר תחיה"מ, תחיה"מ בכח התורה, דין אדם שקם   עניני תחיית המתים

 עומקא דפרשה, תשע"ה   ממנו לאהרן הכהן( ]יח, כח[ )ונתתם  לתחיה, עוה"ב ותחית המתים, שי' הרמב"ם בתחיה"מ[

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_39_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/402_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_39_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_39_40_41_42_43_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/459_39_40_41_42_43_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_39_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/496_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/308_38_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_31_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_01_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_38_75.pdf


 

  

 כיבוש מלחמה   נושא בפרשה:

 

]בקרקע מטלטלין ובני אדם, עם יאוש ובלעדיו, בישראל ובגוי, האם רק הפקעת הקנין הקודם, או קנין עצמי, כדין זוטו של  כיבוש מלחמה 

 עומקא דפרשה, תשע"ד    תשע"ט   א עוזר, תש"עהגר"   ]כא, א[ )וישב ממנו שבי( ים, כשבטל הכיבוש, ובארץ ישראל לאחר החורבן[ 

 נועם אליעזר, תשע"ט   ]כא, כו[  ויקח את כל ארצו מידו() ע"י הנאצים[]גזלן, דינא דמלכותא, זוטו של ים, כתר תורה שנשדד כיבוש מלחמה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח    ]כא, א[וישב ממנו שבי( )דינא דמלכותא 

דין תורה, תנאי  דינא דמלכותא   נגד  על ארצו, במלכי ישראל,  יסוד ההלכה, הסכמת המדינה או בעלות קניינית של המלך  ]מקור הדין, 

סדר חברתי, ירושה, אין לקבל את כללות החוקים, חוקים ותקנות שאינם בענייני   שבממון, דין המלכות הסותר למוסר התורה ויסודותיה,

מנחת אשר,      ]כא, א[וישב ממנו שבי(  )ממון, תקנות כיבוי אש, תעבורה ותחבורה, הנחיות חיסון ובריאות, העתקה במבחן, במילי דאיסורא[  

 תשפ"א

 ( עגמקרא העדה, תשפ"א )עמ'   ]כא, א[וישב ממנו שבי( ) מה, קנינו של השבאי[לח]כיבוש מ קנין לגוי בישראל

מלחמת מצווה? האם מותר לקחת שלל? האם מותר לפתוח במלחמה    ימה,  הכללים ההלכתיים הנוגעים לעשיית מלחמה]  הלכות מלחמה

וידר ישראל נדר לה' ויאמר אם נתן  )    [מהם העקרונות ההלכתיים הנוגעים למחנה המלחמה?  בשבת? האם מותר לנשים להשתתף במלחמה?

 תורה והוראה, תשע"ב   ב[כא, ]( תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם

]הקדש בדבר   ב[כא,  ](  וידר ישראל נדר לה' ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם)  נדר לגבוה על דבר שלא בא לעולם

 תורה והוראה, תשע"ב  שלא בא לעולם, מעילת עכן בחרם, הקדש של יחיד והקדש של רבים[ 

גבר דאלים  "כל  דין  בדין?  המקרים[  "אלימות  גבולות  זמני,  כסעד  הזרוע,  בכח  דין  כל    ]הכרעת  את  מידו()ויקח  כו[  ארצו  תורה      ]כא, 

 והוראה, תשע"ד 

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 וארטים לפרשת השבוע הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א    חוקתוארטים לפרשת 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א   אוצר החידות והידיעות לפרשת חוקת

  , תשפ"א א ישיבישער חומש  מאוצרו של הרב חיים ברוך נבנצאל שליט"א לפרשת חוקת

 פלאי התורה, תשפ"א    פלאי התורה לפרשת חוקת

 ביאורי פרשיות התורה, תשע"ט  פרשת חוקת  -ביאורי פרשיות התורה 

  יט, ב[ )זאת חוקת התורה( ]   להלכה בטעמים, אגרא דשמעתא סברא, טעם או גדר, טעמא דקרא כשאין נפק"מ[]נפקא מינה  טעמי המצוות  

 עומקא דפרשה, תשע"ו 

את ]טעמי המצוות   ולפרש  לחקור  ראוי  ו  האם  איסור  בכך  יש  שמא  או  המצות,  ללאטעמי  כחוקה  להשאר  צריך  יש  ,  טעם  הדבר  האם 

שהטעם  או    האם פרה אדומה הוא מצוה ללא טעם,  יש הבדל בין מצוות שונות  האם,  מצבים שבהם ראוי לחקור ומצבים שאסור לחקור

האם הדבר  , המצוותכשעוסקים בטעמי  זהרילה ממה צריך, כיצד ניתן במרה לפני שישראל חטאו בעגל, על מעשה העגל הכפר, אינו ידוע לנו
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קיים אולם ההלכה מתירה זאת  מחייב אותנו במקום ניתן לשנות את ההלכה,  שהטעם  אינו קיים  האם  מה הם טעמי  ,  במקום שהטעם 

 תורה והוראה, תשפ"א  [ המצוות ומה ההבדלים ביניהם 

משנת מהר"ל,      )זאת חוקת התורה( ]יט, ב[  [איסור מחמת ציווי ה' ולא מחמת הולדת טבע רע בעצמותו]טעם איסור מאכלות אסורים  

 תשע"ח 

   משנת מהר"ל, תשע"ח )זאת חוקת התורה( ]יט, ב[מצוות התורה, וגם מצוות צדקה וחסד אינם מצד הרחמנות 

מצוות   לקיום  גדולות  כספיות  הפסד  הוצאות  מי,  על  אב  כיבוד  הוצאות  חוקית,  ומצוה  שכלית  אושא  ]מצוה  תקנת  רווח,  מניעת  או 

צדקה לכפרת    להוציא עד חומש, במצוות עשה, במצוות לא תעשה, לא תעשה שאין בו מעשה,  כשכבר נתן חומש לצדקה באותו יום, ריבוי

בה[ תלויים  שחייו  מצווה  תורה,  לימוד  למען  ניסא,  פרסומי  ב[   עוונות,  ]יט,  תמימה(  אדומה  פרה  אליך  תשע"ז  )ויקחו  אורייתא,     אוצרות 

 תשע"ט 

כתוב שאסור]פטירת האדם   ובש''ע  בגמ'  הרי  בבית האבל  נוהגים ללמוד משניות  זכאי שפחד שמדו,  איך  בן  יוחנן  רבי  בכה  יכנס מא  ע 

האם יש מציאות שאדם ימות  , מדוע כדי לשמח חתן מזכירים לו בחתונה שהולכים למות, נוםינום הרי הלומד משניות אינו הולך לגיהי הילג

)אדם כי ימות באוהל(     [לבסוףמדוע כשמת רבינו הקדוש גזרו שכל מי שיאמר שרבי מת ידקר בחרב הרי כל אדם מת  ,  באמצע לימוד תורה

 מעדני אשר, תשע"ט   ]יט, יד[

דרכי       שלמים מציון, תשע"ה   [טו,  יט]  (ל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא)וכ  הלשון   הפה ושמירת  סגירת הכלי רמז לסגירת

 החיזוק, תשע"ב 

תיים ראשונות ובשנה האחרונה משנות המדבר, כשמצבו של ]וינסו אותי זה עשר פעמים, מרבית האירועים בשנמה ששינוי עושה לנו...  

 בארה של תורה, תשע"ט האדם משתנה אובד ישוב הדעת[ 

כשהיו ישראל במדבר האם גדל ]כיסוי הדם רק בדבר שמצמיח, והמכסה בעפר המדבר לא יצא,  האם מדבר הוא מקום ראוי לזריעה?  

מעדני      מחמדי התורה, תשע"ח    שלמים מציון, תשע"ז   )לא מקום זרע( ]כ, ה[  שם, מכוח באר מרים, זריקת אפר עגל הזהב לנחל במדבר[

 אשר, תשע"ח 

מקרא העדה,       תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"גכ, ח[   ] )והשקית את העדה ואת בעירם(    מקורו וגדרו  ,ישראלנם של  התורה חסה על ממו

 (סהתשפ"א )עמ' 

זה]ישראל  נם של  התורה חסה על ממו נלמד כלל  נאמר  ,מהיכן  בו,  ולגבי מה הוא  היו צריכים לחסוך   ,מה כלול  האם בבית המקדש 

האם כלל זה נאמר גם על סכום   ,שהרי התורה חסה על ממונם של ישראל, או שמא אסור לחסוך בהוצאות שהרי אין עניות במקום עשירות

מותר    האם,  ומהו הטעם שחייבנו התורה בכך,  האם כלל זה הוא היתר להקל, או שהוא מחייב את האדם לחוס ולשמור על ממונו,  קטן

 תורה והוראה, תש"פ כ, ח[   ] )והשקית את העדה ואת בעירם( ך, בל תשחית[ להוציא ממון על דברים של מה בכ

ושאר משקים   ומים  ברכה בשתיית מים  לצמאו  וברכה אחרונה, השותה מים  החיך, ]ברכה ראשונה  הנאת  חנקתו אומצא,  לרפואה, 

 שלמים מציון, תשע"ח כ, ח[  ])והשקית את העדה ואת בעירם(  , טעימה[מטעמת אינה צריכה ברכה

לפטור את השתיה שישתה אחר כך, שתיית כמה כוסות  ]ברך שהכל על שוקולד ולא היה צמא אך כיון  ברכת המים בסעודה ללא פת  

 ( כבאספקלריא, תש"פ )עמ'  קפה, הכנת כמה מגשי פיצה, ברכת הנהנין, שותה מים לצמאו[

בינת   )לא נעבור בשדה ובכרם... דרך המלך נלך( ]כ, יז[]לגבי קנין[ ההבדל בין מעבר בקרקע פרטית בארץ ישראל למעבר בדרך ציבורי 

 החכמה על משך חכמה, תשע"ח 

בינת החכמה    )ויאמר אליו אדום( ]כ, יח[  ]צורת שלטון[אמורי בו עברה מלוכה מאב לבן  ה  ןההבדל בין אדום בו נבחר מלך מחדש לבי

 על משך חכמה, תשע"ח 

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תשפ"א )ויאמר אליו אדום( ]כ, יח[המשך מאבק עשו ביעקב  -מאבק אדום עם בני ישראל  
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]מי שברך לחולה, שפ רשעים ירקב, שם סתמי או שם לזכר רשע[    )ויאמר אליו אדום( ]כ, יח[?  כיצד להתפלל לרפואת תינוק ששמו עשו

   פניני חשוקי חמד, תשפ"א

 מאור השבת, תשע"ו   [ה-דכא, ] )ותקצר נפש העם בדרך(ה'  עקירת כח התענוג על  -רוח ונפש  קוצר

על כן יאמר בספר מלחמות ה'  )  הקשר בין שני ההרים שמחצו את האמוריים לאבק שעלה מתלמידי בבל ונראה עד ארץ ישראל

 שבילי פנחס, תשע"ה   ]כא, יד[פה( את והב בסו 

     נר יששכר, תשע"ג   ]כא, יד[פה( על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסו)סיפור הנהגת ההסתר והגילוי  -ספר מלחמות ה' 

אספקלריא,      ]כא, יד[פה(  על כן יאמר בספר מלחמות ה' את והב בסו )  יסתור דבריולא    –כדי ויכוח  תוך    –  לימוד תורה של אב עם בנו

 ( ומתשפ"א )עמ' 

 תשפ"א אשכול יוסף,   ספר מלחמות ה' ? -מדוע נקראת התורה 

 שפת אמת, תרמ"ח כא, יז[  ] )עלי באר ענו לה(  מלחמה לשם שמים מביאה למנוחה

 שפת אמת, תרמ"ט כא, יז[  ]  )אז ישיר ישראל את השירה(  בין שירת הים לשירת הבאר קשרה

ואינו רוצה ליטול?   נותנים צדקה בעורמה לצריך  )באר    [הרי כל מי שאינו נוטל אינו מת מן הזקנה עד שיפרנס אחרים משלו] מדוע 

 אשכול יוסף, תשע"ו כא, יח[  ]  חפרוה שרים כרוה נדיבי העם(

  ]כא,)על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון(    ]נצחון סיחון הכשרת הדרך לכיבושו מואב ע"י ישראל[כשלון הוא    -לפעמים הנדמה כהצלחה  

 יחי ראובן, תשע"ט   כז[

   כז[  ]כא, )על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון(    ]נצחון סיחון הכשרת הדרך לכיבושו מואב ע"י ישראל[הקב"ה מסבב עולמו להיטיב לנו  

 באר הפרשה, תש"פ 

בסיחון טיהרו  ומואב  אחרים[  עמון  או  ועוג  סיחון  הם  אלו  מלכים  האם  אדירים,  מלכים  ויהרוג  גדולים  מלכים  יאמרו    ]למכה  כן  )על 

 צבא הלוי, תשפ"א   כז[ ]כא,המושלים, בואו חשבון( 

 מהר"ל, תשפ"א   משנת  כז[ ]כא,)על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון(  יסוד גדול בדרשות חכמינו ז"ל בפסוקי תורה

 (קיחאספקלריא, תשפ"א )עמ'  ]שורש חשב[מהו חשבון הנפש? 

 מתוקים מדבש, תשפ"א   כאיל תערוג, תשע"ה    כז[ ]כא,)על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון( חשיבות לימוד המוסר 

   כז[   ]כא,)על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון(     'רק ע"י 'לימוד המוסר' ו'חשבון הנפש   -הדרך לעבור את חשכת העוה"ז ודרכי היצר  

 ממעין החיים, תשפ"א  ]אכסדרא, גן המבוכה, שביל הישר[

     היא שיחתי, תשע"ט   כז[ ]כא,)על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון( שיעור חשבון 

  ]כא, )על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון(    ]לא להתנשא מעל התלמיד אלא לתת לו את התחושה שהרב שווה לו ולומד איתו[שיעור חשבון  

 נאה דורש, תשפ"א    כז[

)אל תירא אותו כי בידך נתתי      נחשב לו לזכות[כיצד  ט נשבה, כדי שיהרג וישא את שרה,  הודיע לאברהם שלו]מלך הבשן  זכותו של עוג  

 האיחוד בחידוד, תשע"ב    א ד' תירוציםתשפ" אשכול יוסף,   אשכול יוסף, תשע"הכא, לד[  ]אותו ואת כל עמו ואת ארצו( 

 שפת אמת, תרמ"ח כא, לד[  ])אל תירא אותו(   המלחמה הרוחנית של משה עם עוג מלך הבשן

 ( ונ אספקלריא, תשפ"א )עמ' ]אליעזר עבד אברהם[  ?מי היה עוג מלך הבשן
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   (עאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   לזולתואין הקב"ה מקפח שכרו של אדם על טובה שנגרמה ממעשיו 

 

 חודש תמוז   :מענייני דיומא 

 

ויתפלל?   יחזור  תמוז, האם  חודש  בראש  ויבוא  יעלה  עברו  הסתפק אם אמר  לא  מחד  השנה,  חודשי  משאר  תמוז  בחודש  ]השונה 

שלושים יום שלא הזכירו בהן יעלה ויבוא, אך מראש חודש סיון עד ראש חודש תמוז יש תשעים תפילות, בצירוף ארבעת השבתות ובהן 

 האיחוד בחידוד, תש"פ תפילת מוסף ועוד שני ימי חג השבועות בחוץ לארץ[ 

 תשע"ט    רץ כצבי, תשע"ז  לטוב ולמוטב -כבוד 

 האיחוד בחידוד, תשע"ח    ביאורים לשם החודש תמוז

 רץ כצבי, תש"פ   לטוב ולמוטב -התחדשות 

 (סבאספקלריא, תש"פ )עמ' ]התכנית ומה שקרה[   עניני חודש תמוז

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז  בחודש תמוז -תיקון חוש הראיה 

 ( מאספקלריא, תשע"ח )עמ'  מי מריבה בחודש תמוז? 

אוסף גיליונות,    -חשבתי דרכי ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל      ר לעיקר ששתל אברהם ולהיות בני אברהם באמתבחודש תמוז עלינו לחזו

 תשע"ח )עמ' ד(

 

 אקטואליים: נושאים 

 

, שדכן כפועל או כיורד לשדה חבירו, לא הביא מי ליווך ושדכנות מקרובים]גביית ד  ות כאשר הר"מ הציע שידוך לבת אחיודמי שדכ

והכלה 'שדכן', הציע שידוך לבקשת ההורים או לבקשת החתן  נחשב  גמר, מציע רשימת שמות האם  לידי  זנגר שליט"א,      [שידוך  הגרי"ט 

 תשפ"א

וטומטית, כיסוי הדם, נפיחת הריאות, ]בדיקות סכין, שחיטת עופות, שחיטת בהמות, שחיטה א   ?האם מותר לשחוט ב'מכונת שחיטה'

 ( פזאוסף גיליונות, )עמ' -כשרות הבשר, תשפ"א  [מליחה ניקור

 (צאאוסף גיליונות, )עמ' -כשרות הבשר, תשפ"א כשרות המזון[]ההלכתי זיהויים   –צבי איל וכבש 

 בדרכו אמונה, תשפ"א סוגי המחיצות המתירות איסור 'לועג לרש' בבית העלמין 

 מפיק מרגליות, תשפ"א השלמת קריאת התורה כשפרשיות התורה נפרדות בארץ ישראל ובחו"ל 

במנין אחר לקרוא את ההפטרה  וחפץ  במנין אחד,  שיקרא   ,עלה למפטיר  צריך  בנביא  כן שהרי המפטיר  לעשות  ניתן  האם 

הכנסת,]?  בתורה תחילה בבית  הפרשה  כל  את  לקרוא  שחפץ  מצוה  בר  מיוחדו  חתן  מנין  המשפחה  בני  את    ארגנו  קרא  ושם  שני  בבית 

  בני המשפחה למנין המרכזי כדי שיקרא שם הבר מצוה את  להפטרה נודע שיש נביא אחד בבית הכנסת, ולכך נכנסו  כשהגיעוהפרשה כולה,  

 צריך שיקרא בתורה תחילה והוא לא קרא בתורה במנין זה.   המפטיר בנביאאחד המתפללים מנע זאת באומרו ש  א.ההפטרה מתוך הנבי
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קראו בנביא בהיכל המרכזי, אח"כ  כל הקהל עד שיסיים את קריאתו, ו  את ההפטרה, וחיכו  חזר החתן לבית שני עם בני משפחתו וקרא שם

ת ציבור במנין  , דין בציבור או דין בעולה, בן ספרד שעלה שלישי בתעני, קריאת התורההאם נהגו כדיןדציבורא גדולה,    והיה בכך טירחא 

הפ בו  שיש  לנשיםטרה,  אשכנזי  התורה  קריאת  בשביל  זכור  בפרשת  ממפטיר  אנשים  עשרה  שישי  [יצאת  ליל  זילברברג  הגר-שיעורי  מ"ב 

 א, תשפ"א" שליט 

, ביטול ברוב  ]ביטול ברוב בברכות?והוסיף עליו וסיים ההבדלה, האם עשה כדין ,נשפך הכוס באמצע הבדלה ונשאר בו מעט יין

 א, תשפ"א "מ"ב זילברברג שליט הגר-שיעורי ליל שישי  [בדין לשמה בציצית

-עטרת השבת  ט "תוספת, וחובת נשים בפת ביוט בזמן  "אינו יוצא סעודת יו - ט מדין שמחה"חובת פת בשבת מדין עונג וביו

 הגר"ע מדלוב שליט"א, תשפ"א 

עיסה    הערות במצוות התלויות בארץ לעשות  אין  כיום,  חלה  הזה, הפרשת  בזמן  הזה, תרומה טהורה  ללוי בזמן  ]נתינת מעשר ראשון 

יעור חלה עם מי פירות בלא מים, קטן, כפפות וקערת פלסטיק. שאלת כשרות מיוחדת לעיר העתיקה בירושלים, אין פודין מעשר שני  כש

       לענין הלכה, תשפ"א הוצאת טבל מירושלים, איסור נטילת פירות מהגינה בשבת, מעמר[ טהור בירושלים, 

]אסור להסתכל באדם רשע,   האם נכון ללכת בשבת קודש בדרך ארוכה במקום בדרך קצרה כדי להימנע מלראות חילול שבת?

אסור לראות מעשה עבירה, לראותו בשעת קלקלתו, מוהל הרוצה להימנע מללכת לברית מילה בשבת במקום שמחללים שבת, לדור במקום 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב השוק בשבת אפי' של גוים כדי לא לשכוח את יום השבת[ 

גבאי  תרם תשע מאות לקרן הבנין והגבאי רשם שמו ברשימת 'שרי האלף' במקום 'שרי המאות'   גניבת דעת,  ]תרומה, שדרוג, 

צדקה האוסף עבור תלמיד חכם האם רשאי לומר שאוסף להכנסת כלה, האם אדם רשאי להכריז שנותן יותר מהאמת, כדי שאחרים גם 

    האיחוד בחידוד, תשע"ו שמפרסם בערמה כדי להגדיל את התרומה[ יתנו, גבאי צדקה

]שינוי מצדקה  שלח כסף לתרומה לקניית ספרי קודש לבית מדרש האם מותר להשתמש בספר לכריכת וחיזוק ספרי קודש?  

האיחוד בחידוד,     גבאים, אומדן דעת התורם לריבוי הלימוד בספרים, חובת כריכת ספרים דאגה למנוע בזיונם[לצדקה, תרומה על דעת ה 

 תשע"ח 

]תקנת קריאת התורה בשני וחמישי דוקא, האם ציבור יקרא בתורה ביום שני קודם הנץ החמה או ביום שלישי בשעת התפילה?  

השלמה מיום שני ליום שלישי, חשש ברכה לבטלה בקריאת התורה בימים שלא נתקנו לכך, חנוכת בית כנסת וארון קודש ביום ראשון, 

בו, לא תתגודדו, ביש בתורה  יקראו  גדול, האם להשלים במנחה בשבת את שבעת הקרואים כשלא קראו בשחרית[ האם  ובישוב     וב קטן 

 האיחוד בחידוד, תש"פ 

ה, לן בטליתו בלילה, מצוות ]לטמא ידיו כדי להתחייב בברכ  ינה צריכהברכה שמוציא עצמו מספק אם הוי בכלל איסור ברכה שא

ציצית, מכניס עצמו לחיוב מצוה או לחיוב ברכה, ברכה שאינה צריכה לצורך השלמת מאה ברכות, להגביל חלות ברכה כדי שלא לגרום 

 חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א -פניני הלכה  שליט"א[ הרב אורי יצחקי]ספק ברכה[ 

חידושי הלכה  -פניני הלכה  רט שליט"א[ הרב חיים הלפ]וך כדי דיבור?  וטעם מעט האם יכול לתקן ת  'שהכל'במקום    'האדמה'בירך  

 מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

זכיה שלא מדעתהאם   ע"י  מצוה  קיום  ומילה]  יש  ס"ת  כמותוכתיבת  אדם  של  שליחו  בשליחות,  מצוה  קיום  אברהם  ]  [,  זנגר הרב 

 חידושי הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א -פניני הלכהשליט"א[ 

הליכה בדרך  ,  ריצה על גבי דשא גבוה ,  פסיק רישיה דלא ניחא ליה בדאורייתא,  נטילת ידים בחצר פרטית או צבורית]אמירה לקטן בשבת  

באיסור דאורייתא ודרבנן או באיסור דרבנן ששנוי   איסור ספיה לקטן,  נטילת נשמה של בעלי חיים שהורגים או מזיקים,  יםשיש שם נמל

טלטול בכרמלית, ומצה עשירה לאדם גדול וילד קטן. פסיק רישיה דניחא ליה בדרבנן.   טעימה לפני קידוש, המתנת שש שעות,,  במחלוקת

 באר יצחק, תשפ"א  [ המקרר על ידי גוי כיבוי מנורת

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_203_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_203_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_203_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/515_39_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/515_39_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/515_39_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/515_39_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/518_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_39_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_39_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_39_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_39_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/493_39_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/361_39_81_0.pdf


 

  

 בין האירוסיןה,  לכסות ראש  ההאם צריכ   נישאה  טרםה שנער,  מהיכן נלמד שחובת כיסוי הראש הוא מן התורה]החופה וכיסוי הראש  

נישואין ומהו המנ,  לנישואין ברכות שתחת  ה-לאחר שבע  טעם מנהג בני ספרד שלא עושים חדר יחוד תיכף,  הגמהי ה'חופה' הקובעת דין 

 עין יצחק, תשפ"א  [האם מותר ללבוש פאה נכרית, החופה 

]שינוי בגדים, גילוח, תענית דיבור, להכין קופת צדקה לקנוס עצמו על למנוע מחלוקת[ כיצד ינהג החוזר בתשובה על חטא לשון הרע?  

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' עז( 

אכל לפני הבדלה, לומר מיד אחר  יא מן התורה,  ה]האם הבדלה  ?  ומה הדין כאשר שכח  צאי שבת,במו  ו תחשיבות תפלת אתה חו

 בינת ההלכה, תשפ"א  ברוך המבדיל בין קודש לחול[ -התפילה 

גופו    -טלטול כלי שמלאכתו לאיסור בשבת   ]מוקצה, אשה שכבר קבלה שבת, למסור כלי לשכנתה, טלטול מחשש לשלימות  לצורך 

 בינת ההלכה, תש"פ  הכלי, הערמה בטלטול[

]אכילה, שתיה, התחלת סעודה שלישית, בארץ ישראל, בחוץ לארץ, בין השמשות, שתיית יין אכילה ושתיה קודם הבדלה במוצאי שבת  

   דבר הלכה, תשע"ח של ברכת המזון, התפלל ערבית או אמר ברוך המבדיל באמצע הסעודה[

שיעור זמן המחייב תוספת שבת, מפלג המנחה, קבלה בפה או די בפרישה ממלאכה, הדלקת נרות אצל איש ואצל אשה, ]תוספת שבת  

 אזמרה לשמך, תשפ"א  שאפשר להישאל עליו[המתפלל מנחה סמוך לשקיעה כיצד יקיים תוספת שבת, האם קבלת תוספת שבת היא כנדר 

]כלים מנייר או מפלסטיק, הגדרת 'כלי' לשימוש חד פעמי או לשימוש קבוע, כוס שלימה,  כלים חד פעמיים לנטילת ידיים ולקידוש  

מנייר כוס  כוס שבורה,  נאה,  נקב קטן,    כוס  בעל  כלי  כלים,  דין קבלת טומאה, טבילת  כלי שרגילים לשתות ממנו,  פרפין,  מצופה שכבת 

   נוה ההיכל, תשפ"א תבנית אפיה ניתן לעשות בה שימוש חוזר אך אין זה כלכלי לנקותה[

לקי  רוע של נשים. שכרישכר כסאות לאירוע של גברים ושינה לא]שהושכר    שינוי שימוש חפץ טנת בנים  יטרמפולינה ומתקני ספורט 

, שכר בהם  סוענ אופנים למבוגר ונתן לילד ל  יטנת בנות, שכר מסור חשמלי ורוצה לתת לשכנו שלא יודע כ"כ להשתמש בו, שכריושינה לק

היה נזק או קילקול , בכל האירועים הנ"ל נסע יותרו  יכמו שלא יסע יותר ממאתים קילומטרליום וס  רכב לאיש ונתן לאשה לנהוג, שכר רכב

המושכר. התנה,  בחפץ  השוכר  או  התנה  המשכיר  אם  תלוי  האם  לשנות,  אסור  ומתי  לשנות,  מותר  מה   מתי  כעין  אחר  לדבר  שינה  אם 

שאין רגילות    שינה לדבר אם  שסוכם, ולא הוסיף על מה שסוכם, אם הוסיף על מה שסוכם, אולם לא הוסיף יותר ממה שדרך השימוש בו,  

 אם ידוע שהנזק נהיה מחמת השינוי, ומה הדין שאפשר לתלות שהנזק  להשתמש כן בחפץ המושכר, או הוסיף יותר ממה שדרך השימוש בו.

 בירור הלכה, תשפ"א וי, פרשנות חוזה[ מחמת השינוי, ומה הדין שהנזק נהיה באונס ולא מחמת השינ נהיה

, מכתבי הזולת, קריאת מכתב  ]בעלות על קול ומראה, לצלם חפץ שאינו שלו, צנעת הפרטהאם מותר להקליט את הזולת ללא ידיעתו?  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א  פתוח, מידע גלוי, צילום חברו ללא ידיעתו, השמעת ההקלטה לאחרים, חרם דרבנו גרשום, פרטיות, סוד[

]תהילים בלילה, תלמוד תורה, כהן גדול בליל יום ש חודש ובמוציא שבת  האם לדעת האר"י יש להימנע מקריאת מקרא בליל רא 

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א  הכיפורים[

נעלים   כיום, תלמיד חכם,איסור שינה עם  גדר האיסור, קשה לשכחה, קטנים, מנעלים  ישן   ]מקור האיסור,  ביום,  שינה  שינת ארעי, 

 ( לדאספקלריא, תשפ"א )עמ'   באר ההלכה )ח(, תשפ"א בישיבה, מטוס, רופא במשמרת, חייל בכוננות[

 באר ההלכה )ח(, תשפ"א  ]סגירת ספר חברו מדין השבת אבידה[הנחת ספר פתוח שלו או של חבירו 

 בינת ההלכה, תשפ"א  ]ותפילין של רבינו תם[חליצת תפילין בכל יום ובראש חודש 

]גניבה למטרה טובה, בכדי לשלם כפל לנגנב, או להחזיר לו חפץ משודרג, להפרישו מאיסור,  כדי להחזיר תפילין מהודרות לגנוב תפילין 

 "א בינת המשפט, תשפ לגנוב תפילין שכשרותן בספק ולהחליפן במהודרות, איסור גניבה[
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]ממתי התחייבו, בימי עזרא, כיום, מדרבנן בכל מקום, מהעיסה או מהאפוי, שכחו מתכון כניסה לעולם הבא    -מצוות הפרשת חלה  

להפריש חלה ונזכרו בשבת, בחו"ל ובארץ ישראל, מופלא הסמוך לאיש, נתינת איסור דרבנן לקטן, ספיה בידים, באקראי, ספק ספיקא, 

   ותתענג בדשן, תשפ"א לצורך מצוה[נתינת איסור לקטן 

שבת   בערב  מנחה  לפני  יין  רביעית  על שתה  הגפן  פרי  בורא  יברך  איך  הקידוש,  בברכות  יצא  האם  עיכול,  שיעור  עבר  אם  ]מסופק 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  ן שלוש את יום השבת[הקידוש, שותה יין בסעודה, להזכיר במעי

]האם באכילת בהמה שלא נשטחה יש גם איסור עשה   חולה הצריך לאכול מפני פיקוח נפש תחות מכזית האם יאכל טבל או נבילה?

אכילה  עורו בכל שהוא, אכילת טבל עובר גם בעשה 'משמרת', הבולע כזית בבת אחת, האוכל כזית בשתי בליעות,  של אכילת אינו זבוח, ושי

 עשר עטרות, תשפ"א היא בכזית[

הדלקת נר מנר בית הכנסת, הנאה מהאור ]תאורה המאירה לרחוב,  שימוש בתאורת בית הכנסת לצורך חולין וקריאת דברי חולין  

האם היא בגדרי 'השתמשות' כשאינו צורך את האור, כשיש הפסקת חשמל ברחוב, ויש תאורת גנרטור מבית הכנסת, 'קול' 'מראה' ו'ריח'  

הנרות שהודלקו ליד החזן, 'לב בית דין מתנה', הבדל בין נרות שליד החזן לתאורת בית הכנסת, מורא  לגבי דיני השתמשות, קריאה לאור  

   קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"א מקדש[

 שואלין ודורשין, תשפ"א   זימון של נשים בברכת המזון

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  ]לפני הצום, קלי צום, מניעת העינוי[טיפות או כדורים להקלת צום תשעה באב ויום הכיפורים 

 בע פגישה לשמעון עם רחל באותו יוםקובמקביל הוא    ,לראובן עם לאה במקום א'  השדכן קבע פגיש]שאלה א:  שידוכים ללא שדכנות  

למקום   שמעון טעה והלך , וגםראובן הלך בטעות למקום השני בו חיכתה רחלי המקומות סמוכים באותה עיר. ובאותה שעה, במקום ב', שנ

צד הבנות שחיכו באותו מקום  מ  מגיע לשדכן דמי שדכנות או חלק ממנו,שני השידוכים 'בטעות' יצאו לפועל, האם    הראשון בו חיכתה לאה.

לא ענתה לדרישותיו. ך הדירה  עומדת למכירה, אהדירה  משה  מתווך הראה ל:  שאלה בלכן יצאו השידוכים לפועל.  שהשדכן מסר להן, ו

הדירה השניה    הציע לו לקניה דירה אחרת באותה שכונה, ואכןחלף במקום והבין כי משה מחפש דירה בשכונה, פנה אל משה ומתווך אחר  

הואיל והוא 'הביא' את הלקוח לאזור, וכך נודע למתווך השני על קיומו מגיע למתווך הראשון דמי תיווך,    התאימה והתקיימה עסקה, האם

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א   [, היורד לשדה חבירו, שכר עבודה בפועל של משה הלקוח

לשם מצות ציצית, ויש אומרים שצריך רק קשירה    -צריך לתחוב את החוטים בבגד ולקשור את החוטים 'לשמה'  ]  קשירת חוטי הציצית

שכל העשיה תהיה לשמה ולא מספיק מחשבה, ובדיעבד מספיק אם קשר בלי אמירה בפה. צריך תחיבה לשמה. צריך לומר בפה    לשמה ואין

הקשירה: משחיל ד' חוטים כפולים בנקב הבגד. מנין ואורך החוליות הקשרים והכריכות   אומרים שאף לכתחילה מספיק לחשוב בלב.  ויש

הוא מצוה הדין, אלא  מעיקר  בק  לא מעכב  כפולים  ה' קשרים  ביניהם.מן המובחר. קושר  חוליות  ד'  ועושה  גבי קשר,  על   :הכריכות  שר 

והענף    4באורך   נאה    8גודלים,  יהיו הציציות לשיעור רבי חיים  ולפחות    24.5גודלים, סך הכל  ולשיעור חזון  24ס"מ  ס"מ   30איש    ס"מ, 

בד. ולדעת החזו''א מותר לכתחילה אם האריך את הציצית יעשה לכתחילה שליש גדיל, ושני שליש ענף. ואינו מעכב בדיע  ס"מ.  29ולפחות  

  13-11-8-7.לפי הכוונות והאחרונים והמ"ב במנין    13-11-9-7לדעת השו''ע מקיף עם חוט הארוך במנין    את הענף ארוך מהגדיל.  להשאיר

בימינו שהחוטים  יעשה בין קשר לקשר כמלא אגודל.    וכו' כשם הוי"ה.  5כריכות, ואחר כך    10היה באויר ראשון    לכוו ובציצית רבי שלמה מ

החוטים בינונים לא עבים ולא דקים משום זה קלי ואנוהו. למנהג    דקים לא מקפידים על כך. יהיו כל החוליות שוות משום נוי ציצית. יעשה

יש אומרים שלכתחילה לא לקשור ציצית   חצאי כריכות ויש מפקפקים.  אשכנז מסובב לצד פנים, למנהג ספרד מסובב לצד חוץ. יכול לצרף

כאחד, ויש חולקים. מידת חסידות לא להפסיק    לילה. ויש מתירים אפילו לכתחילה. יש אומרים שצריך לתחוב את כל ארבעת החוטיםב

נחלקו הפוסקים האם להדק את הקשר הראשון לבגד או לא. ועושים סימן בצד   בדיבור באמצע הקשירה. ויש מתירים אפילו לכתחילה.

 עומק הפשט, תשפ"א  [של הצד השני לפו עם החוטיםאחד של ארבעת חוטים כדי שלא יתח

ריבית?  איסור  בכך  יש  האם  הפנים,  משרד  של  המזון  כרטיס  במלא  ברכישה  הנחה  המציעה  בת  חנות  או  ו]רכישה  קניה  וי 

 עומק הפשט, תשפ"א   מעות[בכרטיסיה, הקדמת מעות, הבטחת 

ולברך במקום העולה מתוך הרגל, האם צריך העולה לשוב  בירך את הברכה שלאחריה  העולה,    ?בעל קורא  של  ]ברכת התורה 

 אוצר הפרשה, תשפ"א )עמ' כח( -הגרב"מ זילברברג שליט"א-שיעורי ליל שבת  מעיקר הדין והתקנה המאוחרת[
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, מסודרות גם ]מאמרים פנינים ולקחי מוסר משלים ומעשיות על בר מצוה ותפיליןתפילין    -בר מצוה    -דרשות לשמחות במעגל השנה  

אוצר השמחות, תשפ"א )שנח   הרב רועי חמד שליט"א[ ][  ספירת העומר, שבועות, ראש השנה, סוכות, חנוכה, פוריםלפי המועדים: פסח,  

 עמ'(

ד ומי]בשל אסון מירון נמנעה ההגעה לציון, ל ?  הכסף ג בעומר האם צריך להחזיר את  "כדי להזכיר שמות במירון בל  'פדיונות'קיבל  

צדיק כישיבה על קברו, לימוד ספר הזוהר, עליה לציון בהקדם האפשרי ולא בל"ג בעומר, האם צריך להחזיר את הכסף כדין פועל  בספר ה

    וישמע משה, תשפ"א שנאנס, גזל הרבים, למי יחזיר, מכת מדינה, אומדנא דהדבר בהסכמת המשלחים[

המיץ לא היה עדיין ]היה בדעתו לשתות עוד, נמלך, ברכת הנהנין,  בירך שהכל על מים ואחר כל סחט תפוזים למיץ, האם יברך שוב?  

    וישמע משה, תשפ"א קיים בשעת הברכה[

במוסד  האם מותר לפנות חפציו מאכסניה בשבת אחר הצהרים?   והתאכסנו  לכבוד שמחתו,  לשהות במחיצת רבם  הגיעו  ]חסידים 

יוכלו להתפנות בצאת השבת, האם רשאים להתפנות בשבת. חינוכי, נתבקשו לפנות חפציהם מייד בצאת השבת, עקב היותם ב'טי ש' לא 

לחול, הליכה ברחובה של עיר עם מזוודה   גם את חפצי המוקצה[  -מכין משבת  זילותא דשבת, טלטול אגב הבגדים  וישמע    עובדין דחול, 

    אמשה, תשפ" 

 משא ומתן, תשפ"א  ]היורד לשדה חברו[ פיצוי על הברחת כספים בשוגג

]הגבהה וגלילה, קעקבות הקורונה בטלו התפילות בציבור, האם זכאי לקבל החזר, או הארכת קניית 'כיבודים שנתיים' בבית הכנסת  

זמן הזכיה ככמות החודשים שלא היתה בהם פעילות, האם הכיבודים שייכים לו והוא רשאי לכבד בהם או למכור אותם בשווים או במחיר 

 ומתן, תשפ"אמשא  גבוה למי שיחפוץ, למוטב בלבד, מקח וממכר בשבת, סיטומתא[

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' נג(  ]דאורייתא או דרבנן[איסור 'בל תשקצו' וגדריו לתפילה ומשום כבוד הבריות  

תרומות ומעשרות מהמנה המוגשת לו נגד רצון הוריו, ]הפרשת    ם שומרים תורה ומצוותבעל תשובה שהוזמן לשבת אצל הוריו שאי

הפרשת תרומות ומעשרות מראש בביתו, קניני האורח במנה המוגשת לפניו, לקדש בו אשה, הפרשת תרומות ומעשרות בשבת ע"י תנאי,  

רוג שנשלח מבני ברק  הפרשת תרומות ומעשרות ע"י ברירה, הפרשת חלה מהמצות בליל פסח כאין לו מצה אחרת, תרו"מ בליל סוכות מאת 

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תש"פ  לגרי"ש אלישיב זצ"ל[

 י ראיה בגשם, ניילון שעל הכובע מגן על הכובע 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   ף החולה[מחט האינפוזיה המחובר לגו

]האם יש שני קידושים אחד מדרבנן ואחד מדאורייתא,  מצוות קידוש בתפילה בליל שבת, ועל הכוס מתקיים 'זכרהו' בדברי תורה  

קנת חכמים לקידוש בסעודה היא אופן הקיום של הדאורייתא, גם אם יצא בקידוש בתפילה עדיין 'עיקרו זה בתפילה וזה בסעודה, או דת

מדאורייתא', כשלא התפלל ערבית, האם די במילות שבח ]כרשב''א[, גם אם יצא מדאורייתא בתפילה זה לגבי 'חיובי', אך 'קיומי' המצוה 

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' כט(-שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א צרים וקידוש ליל שבת[מדאורייתא גם אחר כך בקידוש, מצוות כירת יציאת מ

כצורך   נחשב  האם  צורך  השם  ספק  מחיקת  לטומטום,  שופר  תקיעת  לסעודה,  הטפל  משקה  ספק  מוקצה,  ספק  ציצית,  לצורך ]ספק 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ  תיקון[

יו"ד אלא מדיני חו"מ[    שמונה עשרהחבישת מסכות בתפלת   שיעורי הגר"א  ]סמכות אכיפת התקנות בבית כנסת לא מדיני או"ח או 

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מט(-יצחקי שליט"א

]חם לו לשבת בסוכה כשהוא מעוטף בטליתו, שקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות, שקולה מצוות סוכה מצוות ציצית או מצוות סוכה  

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לא(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"אוות[ כנגד כל המצ
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   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לא(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א ]תחולה רטרואקטיבית[למפרע  -ברכת טלית גדול הפוטרת טלית קטן 

]קודם שיברך, חזקה, חומר בדיקת תפילין מבדיקת כשרות בהמה, איסור בכוונה מול איסור באונס, חיוב בדיקת טריפות  בדיקת ציצית  

   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לא(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"אבקרבנות[ 

]בית נגרר, קשירת חוטים מהקראוון, עירוב בבקעה עם צורת הפתח, עירוב במקום פתוח, ציוד חירום ליצרית עירוב לשבת סביב קראוון  

 תיקוני עירובין, תש"פ  עירוב תקין, גדרות נגללים[

עירוב   שאין  במקום  עצמו  המוצא  נקרע[אדם  במדרון?    ]העירוב  שתרד  עגלה  לנווט  יכול  דמיא  האם  בדקא  כוחו,  וכוח  ]כוחו 

 תיקוני עירובין, תש"פ  בכרמלית[

]קדוש מאליו או צריך הקדשה, בכור בחו"ל, בכור טריפה, הקדשת בכור, בכור הוא 'דבר  מצוות הקדשת בכור בהמה טהורה והקרבתו  

בעציץ נקוב ושאינו נקוב במצוות הנדור' או 'דבר האסור', בכור בעל מום, החלת קדושת שלמים, מהות קדושת בכור, השוואה לדין גידולים  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יג( -שיעורי בינה הגרי"ב שרייבר שליט"א התלויות בארץ[

כאשר גוי מודד חום בכניסה, נחלקו הפוסקים בדינו, מותר רק לצורך חולה:  ]  אמירה לעכו"ם  -מדידת חום ע"י גוי בכניסה למבנה  

דעת האוסרים שדינו כאמירה לעכו''ם שמותר לצורך חיוני של חולה, אפילו חולה שאין בו סכנה, אבל אסור להיכנס כאשר אינו צורך חיוני 

מדחום ונע.  ון שהוא רק הסרת המלחולה, כגון לעשות קידוש או לקרוא בתורה. ואין לאסור מצד איסור הנאה ממעשה עכו''ם בשבת, כי

שבת: לשיטת האוסרים, יש אומרים שמועיל מה שהמבקר מביא מדחום כספית, שהגוי אדעתיה דנפשיה קעביד, אבל במקום שההוראה 

כספית מדחום  שמביא  מה  מועיל  שאין  חולקים  ויש  לעכו''ם.  כאמירה  דינו  חזר  שוב  בדיקה,  ללא  כניסה  לאפשר  לא  שמדידה  ,מגבוה 

מותר לכל צורך: דעת המתירים, כאשר הבודק הוא גוי מותר להיכנס לכל צורך. ויש שהתירו לצורך ת.  ונית מהירה היא פעולה אחראלקטר

להימנע שכדאי  שהורו  ויש  יולדת,  לבקר  כגון  גדול  צורך  במקום  שהתירו  ויש  איך   .מצוה,  ישאל  החולים  בית  בשבת  המבקר  עדיף?  מה 

ים הבאים. בדיקה על ידי גוי מותרת לכל צורך של חולה שאין בו סכנה, ועדיפה על בדיקה אוטומטית  הבדיקה מתבצעת, וינהג לפי הכלל

יש חולקים, שבדיקה י.  ובדיקה על ידי ישראל שמותרים רק לצורך רפואי גדול וחשוב או חולה שיש בו סכנה, ואם יש אפשרות יבדק בשינו

גוי שמ ותרת רק לצורך חולה שאין בו סכנה, ובדיקה על ידי ישראל מותרת רק במקום  אוטומטית מותרת לכל צורך, ועדיפה על בדיקת 

'  .פיקוח נפש  גוי, צריך עיון  'אתה יהודילשאול את הבודק  גוי, והנכנס מסתפק אם הבודק ישראל או  ? באופן שמותר להיבדק רק על ידי 

יש אומרים שמצד הדין מותר, ולמעשה אין להתיר   מקוה: מקוה לתוספת טהרה והגוי בודק בכניסה,  .האם יש חיוב לשאול את הבודק

ויש אומרים שאסור מצד הדי ישיבת מיר, תש"פ-פניני הלכה     עומק הפשט, תש"פ ן[  למיגדר מילתא,  אספקלריא,         חידושי הלכה מרבני 

 תש"פ )עמ' לז( 

שכרה?   תקבל  האם  לידה  בחדר  והיתה  בידוד  חובת  שהפרה  לידה  מעסיקו,  תומכת  את  סיכן  כראוי,  עשאה  ולא  לעבדה  ]נשכר 

דיני   בין המקרים,  נזק, אבחנה  נגרם  לא  יקבל שכרו, שומר שכר שלא שמר כראוי אך  ללא כדורים האם  מאבטח שאיבטח אירוע בנשק 

 אוצר הפרשה, תש"פ -הגר"י זילברשטיין שליט"א עבודה[

 (ג(, תש"פ )עמ' כבמנורה בדרום )י ]הרב יהונתן ישעיה פרלמן שליט"א[ ]מתוך הספר 'שערים בהלכה'[שאילת שלום בתשעה באב 

 (ח(, תש"פ )עמ' כבמנורה בדרום )י ]הרב יהונתן ישעיה טוביה פרלמן שליט"א[ ]חורבן הבית[ וברכות התורה רץ'על מה אבדה הא'

 ב( ל, תש"פ )עמ' ב(ימנורה בדרום ) ]הרב יוסף אביטל שליט"א[  ]ברכת הנהנין[ן ברכת פירות שמיעכ

יו ]עננו בערבית, סילוק מאכילה בהליכה לישון, קבלת התענית, אורך התענית, הזמן הראוי לקבלת התענית, לא   התענית  םגדרי ודיני 

 ( לט(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י  ]הרב מנחם גולדברג שליט"א[ ינהג עידונים, אכילה בליל התענית[

]הרב    []הים התיכון, הים הגדול, חולק ברכה לעצמו, שהכל פוטר הכל, מספק האם יברך עושה מעשה בראשית  הגדול  םברכת עושה הי

 (מז(, תש"פ )עמ'  במנורה בדרום )י   צבי הירש וילנסקי שליט"א[

מנורה בדרום      ]הרב רפאל רוזנטל שליט"א[  ]להודות לחובל, לסייע בידו לשלם חובו[  לחברו מהזוית המוסרית  םאד  ןדיני ממונות שבי

 ( נב(, תש"פ )עמ'  ב)י
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 ]מדאורייתא, מדרבנן, השתדלות, בריחה, חוק החיוב וחוק האפשר, שכיח היזק, שומר מצוה, עוסק במצוה[  מסכנות  ףחיוב שמירת הגו

 ( נז(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י  ]הרב דוד שטרן שליט"א[

 ( סו(, תש"פ )עמ' בום )י מנורה בדר   ]הרב יוסף נחמן אולמן שליט"א[חם משנה בפת הבאה בכיסנין חיוב ל

 (סז(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י   ]הרב אוריאל ראובן אייזנבך שליט"א[עשיית ס"ת אורכו כהיקפו 

 ( צג(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י]הרב גרשון גולד שליט"א[  וםאמירת פרשת עשרת הדברות בכל י

גולדברג שליט"א[  ליד מתג החשמל כדי שידליק את האור בשבת  ןלהניח קט ישראל    ]ספייה בידים, מתעסק, שביתת קטן[   ]הרב 

 (צט(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י

 (קו(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י  ]הרב אברהם יחיאל הלר הכהן שליט"א[יציאה בשבת לרה"ר כשהוא לובש מסיכה על פיו 

 ( קח(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י]הרב אברהם יחיאל הלר הכהן שליט"א[  יד בשבת ןשעו תצאוה

 (קיג(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י]הרב משה חליוה שליט"א[  ת רחיצה בערב שבת מצו

, הכרזת 'כהנים', הקראת הש"ץ מילה במילה, הקראת 'יברכך', עמידת הציבור פנים מול ]נשיאת כפיםם  הנהגת הישראל בברכת כהני

שבשדות, אסור להסתכל בידי הכהנים, בקשות שונות, הטבת חלום, בזמן ברכת כהנים או שתיקה, העומד בתפילה ושומע ברכת פנים, עם  

 ( קיז(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י שליט"א[   הרב פנחס יצחקי][ כהנים

 (קמ)עמ' (, תש"פ במנורה בדרום )י  ]הרב יצחק ירחי שליט"א[ פסיק רישיה בספק איסור

 (קמה(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י ]הרב ערן כברה שליט"א[? בית המקדש ן חז"ל ד' תעניות על חורבמדוע תקנו 

 (קנה(, תש"פ )עמ'  במנורה בדרום )י   ]הרב אוריאל כהן שליט"א[צורת עשיית המקוה למעשה 

 ( קסב(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י   ]הרב אביחיל לוי שליט"א[]האם שונה הדבר בחודש אב ואדר[ מזל לישראל ן אי

 (קסח(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י]הרב אלישע כהן לוין שליט"א[ נטילת שכר על ללמד או ללמוד תורה 

 ב(קע(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י  ]הרב יאיר מינקוס שליט"א[  לספירת העומר ואבילותההבדל ביו ימי בין המיצרים 

 ( קפ(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י  ]הרב אור אברהם הכהן סקלי שליט"א[ במנחה קטנה בתענית םברכת כהני

 ( קפחפ )עמ' (, תש"במנורה בדרום )י ]הרב זאב פרעס שליט"א['? נאה להודותהאם צריך לכרוע ב'לך 

 ( קצ(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[ הקורונה זמן תפילה במסכה וכפפות ב

ן לשלם, לפיכך הקלו בו  סוהו חכמים מדרבמהתורה פטור, אבל ק יכר,  ינו  מזיק את חברו בהיזק שא ]  גיףפועל שהזיק אוכל על ידי ה

אם  כיום אין דנים מספק אך קונסים שיפייס את הניזק, ה .ססו אלא המזיק במזיד בלבד, ולא שוגג ולא אוו אחריו, ולא קסו בשלא ק

יכר. יש אומרים דהיזק  יתכן דהוי היזק  קופ  ופטור, נזק הנראה במיקרוסס  זק זה, הוי מודה בקם מודה בם, אחייב אדם לצאת ידי שמי

בהיזק שאינו  .  גוים, ולכן כאן הוא נזק אף לגוים. יתכן שאינו נזק רק המדינה אסרתו באכילההפסד רק לישראל ולא לשאינו ניכר הוא כש

ים של  פועל שהיו לו תסמי  לא היתה בכוונתו להזיק,ה ובא לעבודה,  הקורו  ימניפועל שלא השגיח על סניכר שנעשה בלא כוונה להזיק,  

 בינת המשפט, תש"פ ד[ גיף, והמשיך לעבוה

 (קצב(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י   ]הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א[ הקורונהזמן ב מסכה לשבת, ולבישת מסכה הפוכה

 (קכאאספקלריא, תש"פ )עמ'  מעבר עם רכב כנגד המתפללים בשטח פתוח בשל נגיף הקורונה

 (קלגאספקלריא, תש"פ )עמ' ]ליצנות קרירות מדבקת, איסור נגיעה ברכוש קורח, שתצילני משכן רע[ הדבקות   -איסור נגיעה  
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 ( קצה(, תש"פ )עמ' במנורה בדרום )י]הרב חן ריחניאן שליט"א[  השניצל  ברכת -דגן תערובת ה' מיני ברכה על 

 ( ר(, תש"פ )עמ'  במנורה בדרום )י  ]הרב שמואל ערן שמחון שליט"א[ בערבית של תענית ציבור 'עננו'  הוספת

 שמעתא עמיקתא, תש"פ  ]ציצית, זה אלי ואנוהו, מכשירי מצוה[האם יש הידור מצוה בטלית קטן נאה? 

דיגיטליים   באמצעים  ראיה  על  הראיה  משקפת ברכות  מראה,  דרך  משקפת,  או  זכוכית  דרך  מרחוק,  המקום  רואה  הראיה,  ]ברכו 

 שמעתא עמיקתא, תש"פ אלקטרונית ומצלמת וידיאו, שידור חי, צירוף לתפילה ולזימון[  

 (גכק(, תש"פ )עמ'  במנורה בדרום )י ]הרב שרון שריפי שליט"א[   []ודיני לפי עיוור מעשה "דקמצא ובר קמצא" הלכות מתוך 

 (קסזאספקלריא, תש"פ )עמ' רצון' לפני הנחת טלית ותפילין  המקור לנוסח 'יהי

 ( קעבאספקלריא, תש"פ )עמ' ]פתיחת מסכת בדף ב'[ מאימתי התחיל מיספור דפי הגמרא? 

 

 קרבה שנת השבע: לקראת שנת השמיטה 

 

מיטת  ]וציויתי את ברכתי בזמן הזה ששמיטה מדרבנן, ברכת שהחיינו על תחילת שנת השמיטה, ש  זמן התחלת לימוד הלכות שביעית

יחיד א בפני  הפקר  אתרוגים,  פרדס  והפקר,  מבשאר  הארץ  יותר  בירושלים  ומעשרות  בדיני שמיטה תרומות  להחמיר  יש  האם  ו שלושה, 

 הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"א   אזורי הארץ, תושבות[

 (צבאספקלריא, תשפ"א )עמ'    ]מצוות התלויות בארץ[האם ראוי לגור בארץ ישראל או בחו"ל 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' עא( ה[]שותפות או קניית קרקע קטנה להשמט עדיף?מה  –תרומה לקרן השביעית או החזקת תורה 

 פרשת השבע, תשפ"א ]מצוות עשה שהזמן גרמא[ חיוב נשים בשמירת קדושת פירות שביעית 

יריחו[חובת גברא או חובת הקרקע    -שביתה בשביעית   גוי, דושנה של  ע"י  עבודה  לו קרע בבעלותו בארץ ישראל,  פרשת    ]מי שאין 

 השבע, תשפ"א 

 פרשת השבע, תשפ"א  ]חיוב מצוות התלויות בארץ בקרקע הפקר[שמירת שביעית בשדה הפקר 

  פרשת השבע, תשפ"א ]על טבעי, סגולה[ עשיית סגולה לצורך גידול פירות שביעית

לטפל]  קרקעות בשמיטה  -  היתר מכירה להמשיך  למוכר  רשות  שניתנת  באופן  לנכרי  נמכרים  השדות  בזמננו  הנהוג  המכירה    בהיתר 

אין קדושת   -דעת הבית יוסף  :יסוד ההיתר. ושיווק היבולים והפירות כבכל שנהבקרקעותיו אף שאינן כרגיל בבעלותו, ולאפשר את מכירת 

דעת ספר התרומה כי בזמן  . ההיתר:  ישראל היתר  איסור לעבוד בשביעית גם בקרקע של נכרי בארץ. החולקים:  שביעית בקרקע של נכרי

.  בזמן הזה שמיטה אינה נוהגת אלא ממידת חסידות"ד  דעת הראב. היתר נוסף:  הזה שביעית מדרבנן, ולכן אין בקרקע זו קדושת שביעית

ברח מהזאב ופגע בו   -"ב  ברי הנצי. דלתת חניה לנכרי בארץ ישראללא    חשש לאיסור "לא תחנם".  החולקים:  ספק במניין שנות השמיטה

אין איסור  .  באיסור  א נכללתמכירת קרקע לנכרי לזמן מוגבל ל  .ין איסור במכירה שנעשית להנאתו ולצורך עצמו: אדעת המתירים.  הארי

העדר גמירות דעת  : המתנגדים .הישוב היהודי בארץ ישראל לא תחנם כאשר לנכרי יש כבר קרקע בארץ או כאשר מטרת המכירה לחזק את

המכירה של הסתמכות על היתר  רישום בטאבו.  תקפה גם על פי החוק.    צריכה להיותמכירת קרקע  דינא דמלכותא דינא    -   ותוקף משפטי

 עולמות, תקנא   [ז"מכתב גדולי ישראל באלול תשס, הרבנות הראשית לכתחילה ובדיעבד

נמכרה לנכרי שרקע  פירות שצמחו בק,  נכרי האם יש בהם קדושת שביעית  דינם של פירות וירקות שגדלו בשדה הנמצא בבעלות]יבול נוכרי  

מפקיע מן המצוות אך לא    נכרי.  בקרקע הנמצאת ביד הנכרי  -קדושת הארץ וחיובי מצוות התלויות בה  .  דיני תרומות ומעשרותבה  נוהגים  
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הארץ קדושת  עצם  הזה  .  את  בזמן  שביעית  קדושת  להפקיע  לנכרי  מדרבנן  -קנין  התרומה.  שחיובה  סוריא  .  ספר  קדושת  בין  החילוק 

רוב הפוסקים הכריעו כדעת מרן הבית יוסף, שאין קדושת שביעית  .  אלעזר אזכרי  רבי. דעת בית יוסף וחכמי צפת,  לקדושת ארץ ישראל

נכרים כדעת  .  בפירות  לחומרא  פסק  איש  נכריהמבי"ט.  חזון  פירות  בקניית  שביעית  שיש .  דיני  הסוברים  לדעת  סחורה  איסור  יש  האם 

יני הפסד  . דאיסור לא תחנם.  הזמנה מראש של גידולים שהנכרי יגדל בשביעית.  על ידי הנכרי  חילול הדמים  .קדושת שביעית בפירות הנכרי

איסור נכרי  וביעור  נכרי,  ביבול  של  בגידול  על,  ספיחים  שסומך  ממי  שביעית  פירות  בפירות   קניית  שביעית  קדושת  שאין  המקילים  דעת 

 עולמות, תקנב   [אכילה בבית מלון כאשר יודע שהירקות הם מיבול נכרי, בפירות נכרים אכילה אצל מי שאינו נוהג קדושת שביעית, נכרים

בניסיון, מצוות שביתת  ]מצוות שבתון בשבת, למי שאינו שומר שבת, עוסק במצוה, קיום המצוה בעמידה  קיום מצוות בשב ואל תעשה  

הארץ בשמיטה, קונה חלקת קרקע בשנה שישית ואינו מתכנן לעבד אותה כי הוא ממילא אינו חקלאי, המסייע בידי שומרי שמיטה, הקונה 

 דרכי החיזוק, תשפ"א  אילן ומפקירו[

הנאתו וביעורו   (פ"ז מ"א. )הרב ישראל מאיר הפטר-קדושה במחובר או בתלישהט:  )פ"ז מ"א(  -ח-ז  ]פרקיםשת פירות שביעית  דיני קדו

דין קדו וביסוד  זילברמן-שת שביעיתשוין  נחמן  )הרב  הפירות  (פ"ז מ"ב.  דין קדושת  פרידמן-ביסוד  יהונתן  )הרב  מ"ג .  בגדרי איסור   ( פ"ז 

פ"ז הרב יצחק דויטש. )  -הרב ישראל מאיר הפטר-הרב אפרים היימן-איסור סחורה(  פ"ז מ"ג. )ודה הופמןהרב יה-סחורה בפירות שביעית

הרב  -קטף בשביעית(  פ"ז מ"ו. )הרב יחיאל מיכל טשזנר-גדר פרי לענין שביעית   (פ"ז מ"ו. )הרב ישראל דוד טוקר-קדושת שביעית בצבע(  מ"ג

זרביב )משה  הביעור   (פ"ז מ"ז.  ודין  הפירות  ולדר-דין קדושת  )הרב מאיר  לו מתירין(  פ"ז מ"ז.  גינויאר-דבר שיש  )הרב משה  (  פ"ח מ"א. 

ווייס-לאדם ולבהמהירות שביעית  עשיית מלוגמא בפ )פהרב יצחק שלום  הרב -אוכלי אדם ובהמה והפקעת שביעית מקדושתה  ("ח מ"א. 

-מחשבה למאכל אדם או בהמה  ("ח מ"א. )פהרב ישראל מאיר נוימן-במיני מלוגמא  ת שביעיתחלות קדוש  (פ"ח מ"א . )ישראל מאיר הפטר

הרב ישראל דוד -שביעית ניתנה לאכילה  (פ"ח מ"ב. )הרב ישראל מאיר נוימן-חובת אכילת פירות שביעית  ("ח מ"ב. )פהרב מרדכי דוד מגיד

)פטוקר יונה שרייבר-פורע חוב בפירות שביעית  ( מ"דפ"ח  )  .הרב קלמן טייטלבוים-בענין סיכה בפירות שביעית  ( "ח מ"ב.  יוסף -הרב  הרב 

פ"ח . )הרב אשר דזימיטרובסקי-תפיסת דמים בפדיון וחילול שביעית  ("ח מ"ז. )פ הרב משה גינויאר-חילול פירות שביעית  (פ"ח מ"ז. )קלירס

פ"ח  . )הרב קלמן טייטלבוים-בסוגיא דיאכל כנגדן  (פ"ח מ"ח. )הרב יהונתן פרידמן-בישול ירק שביעית בשמן תרומה ולקיחת בה"ט  (ח-מ"ז

.  הרב יעקב לינדר -לקיחת בהמה טמאה בדמי שביעית  ("ח מ"ח. )פ הרב פנחס נחומי-שימושי שביעית ובענין דמי שביעית ב  "הורדה"  (מ"ח

.  הרב אליעזר קנטור-סק בתבן וקש של שביעיתיה  (פ"ט מ"א. )הרב יצחק שלום ווייס-טמאה בשל שביעיתאין לוקחין בהמה    (פ"ח מ"ח)

הרב יצחק מנחם  -קדושת שביעית בירק  (פ"ט מ"אהרב משה גינויאר. )-הרב יצחק מנחם ולס-רב אפרים היימןה-עניני ספיחין  (פ"ט מ"א)

גדר מצות   (פ"ט מ"ב. )הרב אריה לייב ּכהן-יעור פירות שביעיתב (פ"ט מ"ב. )יץהרב חיים שמואלב-בספיחיןשת שביעית קדו (פ"ט מ"א. )ולס

ביעור יחיאל מיכל טשזנר-וחיוב  )הרב  זמנו  (פ"ט מ"ד.  וקביעת  ביעור  דין  מגיד-גדר  דוד  )הרב מרדכי  הוא כמבוער  (  פ"ט מ"ה.  הרי  טעם 

השדה מן  לחי'  כלה  דין  נחמן -וביסוד  כבשים   (פ"ט מ"ה)   .  זילברמן  הרב  ג'  הופמן-הכובש  יהודה  )-הרב  כהן.  אליהו  מ"ההרב  טעם    ( פ"ט 

גוטליב  -קדו"ש בעשבים ובתבן וקש  (ז-פ"ט מ"ו . )הרב שניאור סירוטה-כעיקר בשביעית איסור אכילה אחר   (פ"ט מ"ח).  הרב אריה לייב 

   תורת זאב, תשפ"א )תקצג עמ'(.  יה לייב גוטליבהרב אר-דיני ביעור פירות שביעית (פ"ט מ"חהרב נחמן זילברמן. )-ב אופק פלדהר-הביעור

ביאור דין שמיטת כספים והיתר דמוסר   (פ"י מ"ב. )הרב מאיר ולדר-שמיטת הלוואה ושאר חובות (פ"י מ"א)פרק י: ]דיני שמיטת כספים 

ישראל מאיר-שטרותיו לבי"ד )הפטר  הרב  יונה שרייבר-טת כספיםימש  (פ"י מ"ב.  על המשכון(  פ"י מ"ב. )הרב  הרב חיים -שמיטה במלוה 

)פשמואלביץ מ"ג.  פרוזבולת  ("י  ווייס-קנת  כהן  -הרב אהרן  יחיאל מיכל טשזנר-הרב אליהו  יג  (פ"י מ"ה)  .הרב  דלא  פנחס  -וש הלאו  הרב 

הרב ישראל מאיר -גדר שמיטת כספיםה   (ט-פ"י מ"ח. ) הרב ישראל מאיר כהן-קרקע  אין כותבין פרוזבול אלא למי שיש לו   ( פ"י מ"ו)  .נחומי

תורת    [הרב אליהו כהן-המחזיר חוב בשביעית  (ט-מ"ח . )פ"י  הרב יחיאל מיכל טשזנר-עליו שביעית  החזרת חוב שעבר  (ט-פ"י מ"ח . )נוימן

 זאב, תשפ"א )תקצג עמ'( 

 

 ]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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