
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  )קישורים להורדה חינם( וקדושים אחרי מותת ופרש

 

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

 מבית 'צוף'  -אוסף גליונות 

 ידות אוצר פניני החס

 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 

 בפרשה  המצוות

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 א יקרא דאוריית

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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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 

 

  פרשת אחרי מות

    : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

 

 יום הכיפורים  נושא בפרשה:

 הגרלות בהלכה  נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: 'מצטער' בשאר מצוות 

 נושא בפרשה: 'פיקוח נפש' וכניסה לסכנה 

 בזמן נגיף הקורונה  פיקוח נפש : תת נושא •

 נושא בפרשה: כיסוי הדם אחר שחיטת חיה או עוף 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 יום הכיפורים  נושא בפרשה:

 

 ביום הכיפורים כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים שלא 

 

תשובה    ההאם מועיל,  אינו יכול להכנס לשם ביוה"כ ]במשך השנה  ודש הקודשים  לק  ן גדול שנכנסכה

 פניני אור החיים, תשע"ז  טז, ג[] )בזאת יבוא אהרן אל הקודש( [לזה

]דעת גביע הכסף בדברי הגר"א, ודעת  האם רשאי היה אהרן הכהן להיכנס לקדש הקדשים בכל עת?  

היינו לאלעזר שכיהן תחתיו   לבניו  גם  זה  על המשכן במדבר  -המשך חכמה שהיתר  ה'  ענן  זמן שחפץ  ,  כל 

ואכי תאוה  בשר  איסור  בגלל  לכך  נוסף  שוטעם  גדולה  כמות  על  לכפר  וכדי  בקודשים  רק  טומאת  לתם  ל 

מפיק מרגליות,      בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח  )בזאת יבוא אהרן אל הקודש( ]טז, ג[[  מקדש וקדשיו

 (עואספקלריא, תש"פ )עמ'     תש"פ
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מעבר אל  ]למרות הכתוב: וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש, הסת כהן גדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים  יכנ

 מערכי תורה, תשפ"א     שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ נים, מלאך[מאחורי הפרוכת, והבדילה הפרוכת, מים עליונים ומים תחתו

 זרע ברך, תשע"ד    טז, ג[]האם הותרה כניסת אהרן הכהן לקודש הקדשים בשאר ימות השנה?   

די זהב, הקדשים בבגאם נכנס אהרן לקודש  ]כהן גדול לדורות, ההאם נכנס אהרן הכהן לקודש הקדשים בכל יום מימות השנה?  

מקרא העדה, תש"פ    )בזאת יבוא אהרן אל הקודש(  חטאם של נדב אביהוא, האם היו כהנים גדולים, כניסה ללא המשמיע קול שהיה במעיל[

 ( כד)עמ' 

 

 ם הכיפורים ת יועבוד

 

 זרע ברך, תשע"ד  טז, ג[ ] (בזאת יבוא אהרן אל הקודש)הקטרת חלבי יום הכיפורים במוצאי יום הכיפורים, ע"י כהן גדול דווקא? 

הכהן עצמו הוא צדוקי, שבועה כרוכה במינוי שליחות, בביטול מחשבה שמצוה, ב]שבועה לבטל    השבעת כהן גדול בערב יום כיפורים

 ( טו)עמ' מקרא העדה, תש"פ השליחות הופך הכהן לכהן הדיוט ועבודתו פסולה, אופן ביטול מינויו של הכהן הגדול, בפה או במעשה[ 

]עבודתו כשרה ככהן הדיוט או גם ככהן גדול, כהן הדיוט שמינה עצמו ע"י לבישת בגדים האם הפך לכהן גדול, או   כהן גדול שנמצא חלל

שנמצא חלל, מינוי מלך  הוא כהן הדיוט מרובה בגדים ועבודתו פסולה גם כהדיוט, מינוי כהן הדיוט לכהן גדול ע"י סנהדרין וביטול מינויו כ

  ך שנמצא בו פסול, האם יש בו דין מלך לגבי נשיאת אשתו ושימוש בכליו, האם הביטול למפרע או מכאן ולהבא[ ינוי כהן גדול, מינוי מלומ

 (חמקרא העדה, תש"פ )עמ' י

 ( כמקרא העדה, תש"פ )עמ' ת שני שלא היה בו ארון עבודת יום הכיפורים בבי

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   כיצד מתחנך כהן הדיוט ביום הכיפורים להיות כהן גדול?

יום כקטורת וקרבן התמיד נעשית הכהן גדול או בכהן  כהן גדול ביום הכיפורים  עבודת   יום  ועבודת  ]האם גם עבודת שבת אם חל בו 

 (כא מקרא העדה, תש"פ )עמ' הדיוט[

]איסור עשה או פסול בעבודה, בעבודת כל השנה ובעבודת יום הכיפורים, חיוב כהן גדול לישא אשה יותר  כהן גדול אינו נושא שתי נשים 

ם כדי לקיים פריה ורביה, מי שכבר קיים פטור מלישא אשה, וכהן גדול חייב תמיד, כהן גדול שהיה נשוי שתי מכל ישראל, כל ישראל חייבי

 ( כומקרא העדה, תש"פ )עמ' ם שנתמנה, האם יש חיוב למנות כהן גדול, בכל השנה, לקראת יום הכיפורים[ נשים קוד

הכיפורים   ביום  גדול  לכהן  הנוספת  וכהאשה  הכיפורים,  ביום  כונסה  אשתו,  תמות  הכיפורים  ]שמא  ביום  נישואין  ברכת  מברך  יצד 

 צבא הלוי, תשפ"א האם יתנו ממנה לשתות לקטן כבברית בתשעה באב[  סור שתיית היין, האם הכוס מעכבת,באי

נכנסה להר הבית  ם  כיצד מתכפר הכהן ואשתו לדעה שנשאו ביום הכיפורי ביום חתונתו, אשתו שמעולם לא  עוונות לחתן  ]מחילת 

 דרישה וחקירה, תשפ"א לא אכלה ספק קודשים[  ומעולם

ניו' גם נכללים אם מעכב בעבודה, שני בתים בנרצע, האם 'ב ]וכיפר בעדו ובעד ביתו, ולא שני בתים, הכהן גדול אינו נושא שתי נשים  

מפיק    שנשא שתי שנים קודם שנהיה כהן גדול, שליח ציבור ביום כיפור הנשוי לשתי נשים, קודם שהפך להיות שליח ציבור[ב'ביתו', כהן  

 ות, תשפ"א מרגלי

 ( למקרא העדה, תש"פ )עמ'  ]לכתחילה או לעיכובא[מילוי בית המקדש עשן  -הקטרת הקטורת 

גדול ביום כיפור לצאת, על כל פשעים ]המצוה מושלמת כשהבית מלא עשן, ורק אז רשאי כהן  בהקטרת הקטורת    -מילוי הבית עשן  

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"א והתפילה במילוי הבית עשן[מן הריצוי תכסה אהבה, ז
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)וכל אדם לא יהיה באהל מועד  בזמן שהכהן הגדול נמצא בו?  מדוע לא מנו מוני המצוות את האיסור לאחר להיכנס לאוהל מועד  

 דרישה וחקירה, תשפ"א או לכפר בקודש עד צאתו( בבו

ע"י כהן גדול עד שיגיע השליח למדבר ]המצה על כהן גדול והוא ממנה שליח איש עתי, המתנת קריאת התורה  שילוח השעיר במדבר  

גונעשית מצוותו, קיום המ מקרא העדה, תש"פ  לשהות במקום המצוה עד שתסתיים המצוה[  רידא או שהמצווה מתייחסת למשלח,  צוה 

 ( לד)עמ' 

 צבא הלוי, תשפ"א ג את הנפש שעיר המשתלח שהר

הכיפורים   ביום  נפש  גם אוכל  הותרה  האם  שלמה,  ע"י  המקדש  חנוכת  בימי  התענית  ביטול  לאכול,  הצריכים  ולקטן  לחולה  ]מלאכה 

 ( לומקרא העדה, תש"פ )עמ'  מלאכת אוכל נפש[ 

]האם קריאת התורה ביום הכיפורים נחשבת 'עבודה', האם קוראים בבגדי כהונה לבנים בגדי כהן גדול לקריאת התורה ביום כיפורים  

ודה, חוץ מהאבנט העשוי שעטנז, האם הקריאה בתורה היא צורך  שלא בשעת עב או בבגדי לבן פרטיים של הכהן, ההיתר ללבוש בגדי כהונה

עבודה, האם רשאי כהן גדול להיות במקדש שלא בבגדי כהונה, חלק ממשרתו, כבודו ותפארתו, בגדי לבן פרטיים ביום הכיפורים, מנהג  

 ( לזמקרא העדה, תש"פ )עמ'   רווח, אם חייב בגדי כהונה האם רשאי ללבוש בגדים אחרים, לבוש יצוגי[

 צבא הלוי, תשפ"א ]כהן גדול המזוהם עבודתו פסולה[ האם כהן גדול הסובל מריח הפה מותר להכניס פלפלין לתוך פיו ביום כיפור? 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"א ]בגדיו או דימוי למלאך, מראה כהן[ בגדי לבן של כהן גדול ביום הכיפורים 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א]מראה כהן[    ביום הכיפורים הכהן הגדול  תפארת עבודתהדר עוז יקר 

 תשע"ו שבילי פנחס,  ]טז, ה[  (יקח שני שעירי עיזים)מהותם של שני השעירים לפי דברי המשך חכמה 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סב(  יום הכיפורים -זמן מתן תורתינו 

יקח שני  )  לנקודת המבחן[מאושר, מתקרבים  ]מי המסכן ומי ה]בסוף מתגלה היכן טמון הטוב  הגילוי הסופי    -דרך האמת ודרך השקר  

 אריה שאג, תשפ"א    ]טז, ה[ (שעירי עיזים

ביום הכיפורים יש חיוב תשובה מיוחד  יונה[   ?האם  ורבינו  יכפר  )  ]דעת הרמב"ם  הזה  ביום  ל[  ]  (עליכםכי  הגבעה, תשע"ג טז,      אורות 

 תורה והוראה, תשע"ד 

ת רבות, ובזבחים מבואר שמכנסי  בואר שמכפר על עבירות, אך בגמ' שבועות מ]בגמ' יומא מבואר שמכפר על עריוכפרת שעיר המשתלח  

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קז( לה תירוצים   הכהן מכפרים על עריות[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג טז, כב[  ] (יו את כל עוונותםעיר עלנשא השו) ]רוב בהמות אינן טרפות[היתר הנאה משעיר המשתלח 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א ]איש עיתי שליחו של הכהן הגדול, איש עיתי ואפילו בטומאה[  האם היה לשעיר המשתלח דין 'קרבן'?

 רע ברך, תשע"ג זטז, ו[ ] (הקריב אהרן את פר החטאת אשר לוו)ביום הכיפורים  ן גדולוידוי וסמיכה בפר כה

טז,  ]  (תענו את נפשותיכם)  ככותבת[  מתוך  ]חצי שיעורשחל בשבת, האם היא אסורה מן התורה?  ביום הכיפורים  אכילת כזית פת  

 תשפ"א    זרע ברך, תשע"ג    כט[

 זרע ברך, תשע"ג טז, לא[  ] (יכםעיניתם את נפשות ו)מצוות עינוי ביום הכיפורים, הימנעות מאכילה ושתיה או עינוי הנפש 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קמה(  יומא, יום טוב שני של גלויות[קא ד]ספימדוע אין צמים ביום הכיפורים יומיים מספק 

 זרע ברך, תשע"ג   טז, לד[] (היתה זאת לכם אחת בשנהו)  האם יום הכיפורים יבטל לעתיד לבוא?

     קב ונקי, תשע"דטז, ד[ ]( כתונת בד קודש ילבש) ]אין קטגור נעשה סנגור[ ?האם מותר לענוד שעון זהב ביום הכיפורים
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 זרע ברך, תשע"ד  ]סתירה ובנין בבית המקדש[  ?ום הכיפוריםלשכת הכהן גדול מחדש לקראת יכיצד הותרה, מידי שנה בניית 

    תורת הקרבנות, תשע"ד  ספיקות להלכה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים

שמעתתא עמיקתא,     טז, לא[  ]  (עיניתם את נפשותיכםו)  ]מ"ע שהזמן גרמא[ה בערב יום הכיפורים?  האם נשים חייבות במצוות אכיל

    תשע"ג

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג  טז, לא[ ] (עיניתם את נפשותיכםו)  מותרת לחולה ביום הכיפורים? וריעהאם אכילת חצי ש 

   אורות הגבעה, תשע"וטז, לא[  ] (עיניתם את נפשותיכםו)חולה האוכל ביום הכיפורים בהיתר, האם רשאי לעלות לתורה במנחה?  

)ונתן את הקטורת על האש לפני ה'( ]יח,    ]ואם הוא צדוקי לא חלה השבועה[  שבועת כהן גדול בערב יום הכיפורים שלא ישנה בעבודה

 מלאכת מחשבת, תשפ"א     הגר"א גניחובסקי, תשע"זב[ 

 

 הגרלות בהלכה   נושא בפרשה:

 

הגר"א וישימוש  ]    גורל  יהונתן  עכן,  לכידת  הארץ,  חלוקת  השעירים,  שני  ומצות בגורל,  "קוסם"  איסור  לים,  יונה  הטלת  הדבש,  ערת 

מעדני      עולמות, כ   ]טז, טו[  (אשר עלה עליו הגורל)[  יה", פסוק לי פסוקך, שימוש בגורל כעצה ולא כהכרעה, ליחיד או לציבור"תמים תה

 (, תשע"ז124עומק הפשט )    אשר, תשע"ד

 זדברי שי"ח, תשע"  ]טז, טו[ (אשר עלה עליו הגורל)גורל הגר"א להכרעה בין שני "חיובים" 

   , תשע"חבינת המשפט   ביטול מקח לקניית דירה שיש לה 'מזל רע', אך לפי גורל הגר"א אין בה

 אשכול יוסף, תשע"ג     תורה והוראה, תשע"ד]אורים ותומים, רוח הקודש, גורל, בת קול[  הכרעה באמצעים רוחניים 

עומקא דפרשא,      לוקה[]נחלה בארץ ישראל, חלוקה ע"י גורל, חלק כל אחד בארץ, שורש החלוקה, גר ואשה בח  חלוקת הארץ ע"פ הגורל  

 תשע"ה 

וביום הכיפורים לכיפורים, הכפרה,]  הגורל בפורים  פורים  בין  כנגד משתה אסתר[  ושאר ההשוואות  לעזאזל שמכוון  שיעורי     והשעיר 

 הרב רוזנבלום, תשע"ב 

    ]נטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא, הבדל בין סוגי הגרלות, בין שותפים ויורשים, זכיה מכח המנהג[  בכרטיס הגרלההשבת אבדה  

 תשע"ה נוה ההיכל,  

יני ממונות, הגורל עצמו נחשב מעשה קנין, הכרעת גורל רק בקרקע או  ]חלוקת ארץ ישראל נעשתה על פי גורל, גורל מכריע בדגורל בהלכה  

גם במטלטלין, בשותפות בין ישראל ועכו"ם, בענייני מקח וממכר, גורל בדיני נפשות, בדיני גורל בטעות, הסתמכות על גורל במצוות, תמים  

)לאלה    בין בנים שנחלקו מי יזכה לתרום כליה לאביהם[  הכרעה בגורל-עם ה' אלקיך, מתי מותר להכריע על ידי גורל, כליות יועצותתהיה  

 "ה תורה והוראה, תשע    עולמות, קסב   תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[

מוטעית בהגרלה  הזוכה  יאיר[   זכויות  חוות  בשו"ת  שונים  הגורל)  ]מקרים  עליו  עלה  טו[]  (אשר  תשע"ד   טז,  ההיכל,  הגר"א      נוה 

 אוצרות אורייתא, תשע"ז    גניחובסקי, תשע"ד

 נוה ההיכל, תשע"ג   [טו  טז,] (אשר עלה עליו הגורל)תוקף גורל שעלו בו שני זוכים 
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 נושא בפרשה: 'מצטער' בשאר מצוות

 

]שתיית יין ואכילת מצה לחולה שאין בו סכנה, ישיבה בסוכה, חולה בקרבן פסח, אונס האם הופקע מחיוב, האם   בקיום מצוות  'מצטער'

בה כשהיה אנוס, דרגת הסבל כדי להחשב 'אנוס', חולה בהנחת תפילין, איסור לקיים מצוה כשיגרם לו נזק, הבדל בין צער לבין  די חויצא י

יח,  ]  )וחי בהם(    חולי, כשעושה דבר הפטור ממנו נקרא 'הדיוט', קידוש על יין המביא לצער הגוף, צער האדם האם קודם לצער בעלי חיים[

 אוצרות אורייתא, תשע"ח  ה[

 תורה והוראה, תשע"ה    ]או מרור, קיום מצוות שע"י כך יצטער או יפול למשכב[מצטער בשתיית יין 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לד(]מצטער בשאר מצוות, שתיית יין כשמזיקו[  ת פרשת זכור, אם כתוצאה מכך יחלה? לקריאלצאת 

מה שיעור  , ו ולשתות, לקיים מצות ארבע כוסותדחוק עצמ, צריך לשונאו , או שמזיקו מפני  שותה יין י שאינו מ]   צער וטורח בקיום מצוות

יגרום    הסבל צריך לדחוק   מרורהאם גם באכילת  ,  שיפול למשכבכדי לקיים את מצות שתיית ארבע כוסות, והאם מחוייב כאשר הדבר 

גדרי החיוב  מה הם צוותאר מ, בשזק לתינוקנ כשיגרם מצות מילהקיום , , האם מחוייב לאוכלוהשונא מרורלחלות, עלול עצמו לאוכלו אם 

האם  ,  [בהלכות סוכה בלבדאו  בכל התורה,    פטור  ]ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הואיפול למשכב    אוכתוצאה מכך יצטער  אם  לקיים מצוות,  

עובר  ע ורגע  שבכל רגת עשה  למ"ע שאין בה כרת, וכן במצו  מ"ע שיש בה כרת, ובין  מדרבנן או מצוה    מדאורייתאיש הבדל בין קיום מצוה  

ביטולה מצוות  על  בקיום  עשה,  :  טורח  מצוות  בקיום  לטרוח  שיש  הטרחה  מידת  צריך  המה  מביתו אם  לקיים    לעקור  אחרת  לעיר  לילך 

   קצטות, עולמ   [לנטילת ידים ולהתפלל בציבורלהשגת מים  והטורח המרחק, מצוה

 ב "תשע עמיקתא, שמעתתא    סוכה[ בישיבת מצטער ]דיןלהסתפר  העומר, הרשאי בספירת הארוך בשערו המצטער

   עולמות, רעג 'מצטער' מאי נעילת הסנדל ביום כיפור 

 

 'מצטער' בישיבת סוכה

 

]האם רשאי להיכנס לביתו כדין מצטער, או חייב לבנות סוכה שיוכל סוכה שלא נעים לישון בה במשך היום מפני העוברים ושבים  

 ממשנתה של תורה, תשע"ה להיות בה בנחת[ 

 קהילת בני תורה, תשע"א  ]סוכה בכותל המערבי, סוכה ליד מקום רועש[ שינהאכילה ושינה בסוכה שאינה ראויה ל

הסוכה   בישיבת  "מצטער"  מצפטור  מצטער,  נחשב  אחרת]מי  סיבה  מחמת  מצטער  טער  אכילה,  לגבי  דינו  בסוכה  בשינה  המצטער   ,

   עולמות, קכד    יפות בסוכה, האם חייב להוציא הוצאות כדי שלא יהיה מצטער, מי שאין לו סוכה האם חייב ללכת לסוכת חבירו[מחמת צפ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה    הגר"א עוזר, תשע"ג

 כאיל תערוג, תשע"ז מבוגר שסוכתו בקומה גבוהה ומתקשה בעליה אליה, האם הוא "מצטער"? 

   מעדני אשר, תשע"חכשלאב יש צער וחשש שבנו הישן בסוכה יצטנן, האם הבן פטור משינה בסוכה? 

 תשע"ח    אשכול יוסף, תשע"ז דוע רק במצוות ישיבת הסוכה יש פטור "מצטער"?מ

בסוכה   הנוחר  בעניין המצטער  השמן  ב]המצער,  שינה,  גזל  חברך,  שיזכה  כדי  חטא  המרובים,  מפני  נדחה  יחד  לאחרים,  ומפריע  שינה 

  עיון הפרשה, תשע"ז )גמ' רמג(  והרזה בסוכה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז ת, האם דינו כמצטער עכשיו? כשיודע שאם ישן בסוכה יחלה לאחר סוכו
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 'פיקוח נפש' וכניסה לסכנה נושא בפרשה: 

 

כנה  סהכניס עצמו ל  להתפלל לקרב מותו, דוד המלך, אי קריאת שמו"ת,]האם מותר  ?  האם חייב אדם להשתדל לזכות לאריכות ימים

 אוצרות אורייתא, תש"פ   האם צריך להצילו[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   יח, ה[] שמרתם את חוקותי וחי בהם(ו)חקירות במקרים שונים בגדרי פיקוח נפש 

 פיקוח נפש, תש"פ )מט עמ'( סגירת בתי כנסיות בהוראות הרופאים  -מצוות פיקוח נפש וחומרתה  

]איזה שירצה יציל, וכשאחד מהם אביו, או אצל  כרוכה בחילול שבת והשני לא  שני אנשים בשבת במצב פיקוח נפש, הצלת האחד  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז אחד מהם יקיים מצוה אחרת, או הוא כהן[  

 מלאכת מחשבת, תש"פ   חילול שבת על המסכן עצמו

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ממולכד[  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח    ]איסור התאבדות בידים, כניסה לניתוח לב[  יכון חייםלברוח מרודף בקפיצה מסוכנת מגג שיש בה ס

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

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

הרג יהודי    ,להורות שלא כהלכה מפני פיקוח נפש  ,ההולך ליסקל ויכול להציל נפש ,מלאכה דאורייתא במלחמת המפרץ]  עניני פיקוח נפש

שנים עם קיתון    , רשות להרוג את הרודף,  קטיעת אבר לינצל מאיסור,  לא תעמוד על דם רעך בתפילה,  ספק רודף  ,במלחמת עולם הראשונה

כאיל תערוג,  [  חילול שבת בפיקוח נפש  ,הרוגים על שם קדשך,  להציל חבירו בחיי שעה ע"י הריגה  ,ברכה על מסירות נפש  ,מים ואחד מעולף

 תשע"ד 

 מנחת אשר, תשע"ז  זירת פיגועב -חילול שבת לצורך טיפול בנפגעי חרדה 

 י, תשע"ו הגר"א גניחובסק  ב'ודאי' או איסור חמור ב'ספק'בפיקוח נפש בשבת, להעדיף איסור קל 

לשקר או לשנות מפני החולה, ]חולה שחייב לאכול דבר איסור, אך לא מסוגל לכך נפשית, האם מותר לרמותו שהמאכל כשר?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   טעם את התרופה לפניו, עשיית איסור להרגעת החולה, להישבע לחולה שהמאכל כשר[כשמבקש שפלוני הבריא י

 מאור השבת, תשע"ז פיקוח נפש[  ]לשקר או לשנות מפני החולה, לתקוע בשופר בעיצומו של יום כיפור כדי שחולה יחשוב שתם הצום

 מגישי מנחה, תשע"ו      מחמדי התורה, תשע"ו     במשנת הפרשה, תשע"ו ]ביאור דברי האור החיים[חיי שעה חילול שבת ל פיקוח נפש ב

 יצחק', תשע"ו  שיעורי ליל שישי 'ברכת  ]ביאור דברי האור החיים, תינוק שנשבה, עובר[פיקוח נפש בחילול שבת למי שלא ישמור שבת 

ויש שני ענפים עם גרוגרת אחת וענף אחד עם שלוש    -אמדוהו לשתי גרוגרות    -חולה בפיקוח נפש בשבת  ]מרבה בשיעורים לחולה בשבת  

, ריבוי בשיעורים הוא מדאורייתא או מדרבנן, האם מועיל לקחת את הענף עם שלוש יקח את השלוש כי זו פעולת חיתוך אחת  -גרוגרות  

 [ , לקצוץ כל העץ, ריבוי בשיעורים בפעולה אחתוי מלאכה שאינה צרכיה לגופהוהשלישית ה  -ולכוין שאינו צריך אלא לשתיים  הגרגרות  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 

ל מספק מיסיון, חילול שבת לאדם שוודאי לא יחיה עד שבת הבאה, כדי להצי]חילול שבת בפיקוח נפש או לצורך הצלה משמד רוחני  

 )עמ' נא(עיון הפרשה, תשס"ט  טומאת אליהו לבן הצרפית, חילול שבת לרפואה סגולית[עבור ספק הצלת עובר, 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ג מחיקת שם ה' מפני פיקוח נפש 
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]איסור הפלגה בספינה בסמוך לשבת לשיטת בעל המאור מחשש סכנת מחלת ים, מדרבנן או מדאורייתא,  המכניס עצמו לפיקוח נפש  

האם ניתן לקבוע תור לניתוח אלקטיבי ליום חמישי, האם אשה המצפה לילד צריכה לשהות  ,שנרפא מחוליו ביום חמישי ר או תינוקמילת ג

סמוך לשבת בקרבת בית החולים, זירוז לידה באופן שהלידה תחול בשבת, רופא תורן בשבת בבי"ח האם חייב ללון בקרבת מקום, האם  

 עולמות, רעו  ["שר להעלות על טיסה בערב שבת, למטוס הנוסע בשבת טיסה רצופה עד מוצן, האם מותלחולת סוכרת מותר להיכנס להריו

  -"מקום סכנה"  סכנה,  ]מגורים בארץ ישראל ובירושלים העתיקה בעבר, אין סומכין על הנס, לעולם אל יעמוד אדם במקוםמקום 'סכנה' 

ומתי "אין סומכין על הנס", מעשה רבי   -אוביקטיבית או סוביקטיבית, ע"פ נתונים סטטיסטיים או דעת בני אדם, אימתי נוטלים סיכון  

  חנינא בן דוסא ונחום איש גמזו, האם מותר להסתכן ולסמוך על הנס על מנת לקדש שמים, סכנה לצורך מניעת נזק מרבים, במקום סכנה 

מאד, האם מותר לצדיק לסמוך על הנס,  לסמוך על הנס בשב ואל תעשה, בזכות תפילה, גדרי ההיתר לעשות מעשים שיש בהם   רחוקה

ָתאִים ה'", הסתכנות לצורך פרנסה ודברים שהם "מנהגו   סכנה כי "דשו בהם רבים" ]אנשים רבים נוהגים לעשותם[ ועל כך נאמר: "שֹוֵמר פְּ

 עולמות, שה    עולמות, שסשל עולם"[ 

     מכתלי בית הדין, תשע"ז ]גילוי סודות מקצועיים המצילים חיים[ בעלות על קנין רוחני ופיקוח נפש

נפש? פיקוח  לו לספר במקרה של  לו, האם מותר  יגלה רפואה שגילו  נפש[  אדם שנשבע שלא  ופיקוח  רוחני  מעדני אשר      ]קנין 

 תשע"ב 

  -שיעורי ליל שישי  כדי להפטר ממנו[   הצלה, לפני עיור, ביטול מצוה שביתה בשבת,  ]וע של פיקוח נפש בשבת  ו שיש אירשיקר לחבר

 'ברכת יצחק', תשע"ז 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זתוספת שבת?  במצב של פיקוח נפש יחלל שבת או

מעדני    ?חייואת  נוגד  י חשוב כמת ואין חיוב לקיים את מצוה כשזה  ו שלא לעבור על לא תעשה הרי עחייב לבזבז כל ממומדוע  

 אשר, תשע"ז 

הגר"א גניחובסקי,       תשע"ו    הגר"א עוזר, תשע"ג     אורות הגבעה, תשע"ד   ]ישראל , בן נח, פיקוח נפש להצלת עובר[   איסור הריגת עובר

 תשע"ד 

השתלת אברים ממי שמת מוות מוחי,  ם תלויה בלב, או בנשימה, או במוח,  נפל עליו הגל, שמא נתעלף, חיות האד]ות  וקביעת רגע המ

 עולמות, נב   יח, ה[]  שמרתם את חוקותי וחי בהם(ו) [בדין קביעת רגע המוות ודורנסיכום דעות פוסקי 

אוסף גיליונות, תש"פ  -מתוקים מדבש  ]האדם בונה בעולם הזה את ביתו לעתיד לבוא[בחיים"    זכירת "אחרי מות" מסייעת ל"ובחרת

 )עמ' כג(

אוסף  -נחל אליהו  בתורה[  ה  מקור]דברי רמב"ן ב'כרת', האמונה בהישארות הנפש, ודבר בסיסי בעצם בריאת האדם    -השארות הנפש  

 גיליונות, תש"פ )עמ' טו(

 

 תת נושא: פיקוח נפש בזמן נגיף הקורונה 

 

 (שעזמה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'   [רבי אלחנן פרינץ שליט"א]  חובת ההקפדה על איסור יציאה למבוגרים מהבית

 (שצז "פ )עמ'יעקב )י(, תש  מה טובו אהליך   [רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"א] נטילת ידים בלי לנגב הידים בזמן הקורונה

]חיוב שמירה מסכנה, ציות להוראות הבריאות, רודף, צירוף למנין באופן שאינו אסור ואינו גורם חילול ה',   הלכות נחוצות בימים אלו

זמי פורקן, שמו"ת, אנעים  יקום  ביחידות,  רואה את כתב ספר התורה, תפילות שבת  אינו  וקריאת התורה,  כשהעולה  רות, תפילת שבת 
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מקלחת, נטילת ידים מרובה, חשב לעשות מצוה ונאנס, טבילה במי ים התלמוד, נתינת  יוצרות, תפילה בצוותא, טבילה ושפיכת ט' קבין,  

 בעלזא לונדון, תש"פ  צדקה[ ]הרב  שלמה דוד קליין שליט"א[

וי הכרוך בכאב, כניסה לסכנה להצלת עצמו או זולתו, חובת 'ונשמרתם',  ]חיוב ריפם חייב האדם לעסוק ברפואת עצמו ובהצלתו?  אה

על   האדם  בעלות  מסוים,  סיכון  בו  שיש  חיסון  נטילת  עצמו,  ומסכן  המחמיר  רפואי,  טיפול  לקבל  כפייה  החיים,  להארכת  לסכנה  כניסה 

ם, רוח איש יכלכל מחלהו, על כרחך אתה חי, קבלת  בסבל ויסורי  -רת הגוף, הארכת חיי סבל, חומש מנכסיו  ממונו ולא על גופו, מצוות שמי

 נועם אליעזר, תשע"ט  היסורים והגנה על הדור[

ונה: תפילה בציבור,  ת לנמצאים בבידוד עקב התפשטות הקורורונה, קיום מצוו]זהירות ממחלת הקזהירות ושמירת ממחלת הקורונה  

טבילה, ניחום אבלים, ברכת האילנות, סיום מסכת, מכירת חמץ. חובת הזהירות למי נדבק במחלה שלא ידביק אחרים: איסור גרימת נזק,  

 בשבילי אורייתא, תש"פ  חיוב תשלום בגרם נזק[

 תורה והוראה, תשע"ח רופא המטפל בזיהום מדבק, ונשמרתם מאד לנפשותיכם[ ] סיכון להצלת הזולת

 

 כיסוי הדם אחר שחיטת חיה או עוף נושא בפרשה:  

 

כיסוי הדם, שהחיינו על מצוה חיובית או קיומית, מצווה המסמלת גבול, כהן ]מצוות  לראשונה    כיסוי הדםשהחיינו במקיים    כתבר

 מנחת אשר, תשע"ח  המקיים לראשונה פדיון הבן[

 (מדמקרא העדה, תש"פ )עמ'  גודל המזבח[יסוי הדם בקרבנות, חוסר האפשרות לשנות את ן כ]איכיסוי הדם בשחיטת קרבנות 

כסות, שחיטת ברשות הרבים  ]כיסה את הדם ונתגלה, כיסה את הדם בדבר שאינו כשר לכסות צריך לכסות, יכול להלכות כיסוי הדם  

 (מהש"פ )עמ'  מקרא העדה, תו של קיימא[ כאשר הכיסוי יידרס ברגלי עוברים ושבים, כיסוי שאינ

וך שמונה, ברית מילה  נימול או נימול ואח"כ נמשכה עורלתו, נימול ת  ]כסה וחזר ונתגלה, הדמיון למי שנולד מהול ולאמצוות כיסוי הדם  

 (חממקרא העדה, תש"פ )עמ'    ע"י גוי[

 ( נמקרא העדה, תש"פ )עמ'   ]ביטול הדם לגבי הקרקע[כיסוי הדם למטה 

פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'      מעדני אשר, תשע"ז   ]כשאפשר, כשאי יאפשר אחרת, כיסוי הדם, ביזוי מצוה[כיסוי הדם ברגל ולא ביד  

 (עג

 צבא הלוי, תשפ"א  ]כיסהו הרוח, שחיטה ברגל, שחוטי חוץ[כיסוי הדם 

]האם לא מבשל את הדם שלא לצורך יו"ט, מתוך שהותרה, מכשירי אוכל נפש, האם בשחיטה ביום טוב  ר חם  יום טוב באפכיסוי הדם ב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  אין איסור צובע בית השחיטה בדם[

     עולמות, רנא]חיה או בהמה[ ם לגבי דין כיסוי הדם מסורת באכילת בעלי חיי

   ושלמים מציון, תשע"   יז, יג[] שפך את דמו וכיסהו בעפר(ו)כיסוי הדם ביום טוב, ומלאכה שאינה צריכה לגופה 

ויש ספק בכשרות השחיטה, האם יש מצות כיסוי ה גברא  ]  דם? שחט חיה או עוף  וטריפה, איסור  נבילה     איסור חפצא[  אוספק 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז    יז, יג[] שפך את דמו וכיסהו בעפר(ו)

 כאיל תערוג, תשע"ד   יז, יג[ ]  שפך את דמו וכיסהו בעפר(ו) זצ"למהלכות כיסוי הדם, מדברי הגראי"ל שטיינמן 
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הדם ערבות      כיסוי  הדם,  כיסוי  ובברכת  השחיטה  בברכת  לכיס]עמידה  חיובא  בר  לברך,  יכול  אחר  האם  אלו,  יכול  בברכות  הדם,  וי 

 שלמים מציון, תשע"ז      יז, יג[]  שפך את דמו וכיסהו בעפר(ו)  להתחייב בכיסוי הדם[

האם גדל שם, מכוח באר מרים,     ]כיצד קיימו כיסוי הדם במדבר,  לא יצא  כיסוי הדם רק בדבר שמצמיח, והמכסה בעפר המדבר

 שלמים מציון, תשע"ז  זריקת אפר עגל הזהב לנחל במדבר[

ברכה   גונב  על  זהובים  עשרה  מילחיוב  ספק  הדם,  כיסוי  מצות  ספק  בשבת[]החוטף  בעפר(ו)   ה  וכיסהו  דמו  את  לג[]  שפך  הגר"א     יז, 

 תשע"ז     גניחובסקי, תשע"ג

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 תשפ"א  ,אוצר החידות והידיעות צר חידות וידיעות לפרשות אחרי מות וקדושים וא

 הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א   וארטים לפרשת אחרי מות וקדושים

 ביאורי פרשיות התורה, תשע"ט  אחרי מות    -פרשיות התורה  יביאור

רבו, הכבש האחד בגימ'   הכהן  הורה הלכה לפני עלי  בילדותו  שמואלכשההלכה היא נכונה,  ]מיתת בני אהרן על שהורו הלכה בפני רבן  

 האיחוד בחידוד, תשע"ז  יג[

מדוע נסמכה פרשת שתויי יין למיתת שני בני אהרון? כיצד הדבר קשור לארבע כוסות? מה רמז יוסף כששלח יינות ממצרים 

 תשע"ד   ,שיעורי הרב רוזנבלום אביו בכנען?ל

    כאיל תערוג, תשע"ו    זצ"לדברי חיזוק באמונה והשגחה, מדברי הגראי"ל שטיינמן 

  מדי שבת, תשע"ו   יד, לו[]  (שמרתם את חוקותיו)הוי רץ למצוה 

    "גהאיחוד בחידוד, תשע יד, לו[ ]  (הו חטאתהגורל לה' ועש)ברכת 'שלום עליכם' ועניית 'עליכם שלום' 

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' יג(    קדושת אולם וקדושת היכל

 נוה ההיכל, תש"פ  )אחרי מות שני בני אהרן( ]טז , א[ ]מתן תורה, קידוש מחדש[? כהן שמת וחזר לתחיה אם נחשב כהן

 זרע ברך, תשע"ה  טז, ב[  ]  (אל יבוא בכל עת אל הקודשו)קדושת עליית ההיכל  

, היחס המכובד לבתי כנסת מורא מקדש, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך, ולבקר  היציאה בעליה לרגלו  ]דרך הכניסה  סכנת ההרגל בקדושה

ול של רגש קדושה והתרוממות,  רגל הוא האויב הגדסיבת חטא העגל, ההבהיכלו, איסור קפנדריא, המאיסה באוהל מועד שהיה בתוכם ו

  אל יבוא בכל עת אל הקודש(ו)  [אני מצוך היום, כדיותקמא חדשה, דגים החיים במים וצמאים לכל טיפה, קדושת בית הכנסת, גזירות ת"ח

 ( גאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' פ-ההמחכימהפרשה   טז, ב[ ]

 (קסזאספקלריא, תש"פ )עמ'   מעלת ההתחדשות

שיעורי הרב    [ז  טז, )ולקח את שני השעירים( ]   [באור הקשר שבין עבודתו של הכהן הגדול לליל הסדר ]קיטל בליל הסדר?    יםבשולמדוע  

 תשע"א  ,רוזנבלום

 הגבעה, תשע"ד ות  אור   טז, יז[] (מועדכל אדם לא יהיה באוהל  ו)האיסור לזר להיכנס לאוהל מועד 
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עיון הפרשה, תשע"ז )עמ'     טז, יז[]  כל אדם לא יהיה באוהל מועד(ו)מדוע לא מנו מוני המצוות את האיסור לזר להיכנס לאוהל מועד  

 קמב( מ' תירוצים 

 תשפ"א   ע"גזרע ברך, תש  טז, כא[  ]  (התודה עליו את כל עוונות בני ישראלו)דאה וידוי או הו מזמור לתודה,

 מקרא העדה, תש"פ )עמ' מ( )אשר יעלה עולה או זבח( ]יז, ט[  []חציצת אויר, אויר מזבח כמזבח, מין במינו רבן בחוץחציצה בהקרבת ק

 ( מבמקרא העדה, תש"פ )עמ' )איש איש מבית ישראל( ]יז, י[   []דין הגר ישראל שאביו גוי

   אשר ליהודה, תשע"ד יז, יב[]  (לא תאכל על הדם)שתיה קודם בהמתו 

   שפת אמת, תר"סד[  -יח, ג]  (כמעשה ארץ מצרים  לא תעשו)להישמר מעבירות ים סיוע ממרום בני ישראל מקבל

י ע"ז או כל  עובדים,  מרק שבעת העמכל הגויים או    ,בחוקות הגויים והתדמות להם במנהגיהם ובלבושםהליכה  ]  בחוקותיהם לא תלכו

 ושטות   הבל  דעת  חוקי דת וענייני פולחן, או כל חוקי הגויים ומנהגיהם, ואפילו "מנהג שעושים לשם  ומהות חוקות הגויים שנאסרהעמים,  

  , וש מערבי מודרנילבקישוט בית הכנסת באילנות לשבועות,  ,  מנהגי הגויים שיש בהם פריצות,  חוקי הגויים שיש להם טעם הגיוני,  שלהם" 

ראש בגילוי  ללבוש ,  ישיבה  הגויים  נשות  שנהגו  כובע  שלטון,  חבישת  לפקידי  או  לרופאים  המיוחד  הזקן,  לבוש  גילוח  ליהודים  ,  קריאה 

 ,הקמת אנדרטאות לזכר נספים,  הנחת זרי פרחים על קברים,  גיגת "בת מצוה", חהליכה לתיאטרון ואצטדיוני ספורט  ,בשמות של גויים

ל מלוויטקסי  צבאית  יריותוויה  במטחי  זיכרון,  ם  בצפירת  דום  ב  ,עמידת  בארסעודה  ההודיה"  תלכו)  [ ה"ב"חג  לא  ג[  ]  (ובחוקותיהם  יח, 

 עולמות, רנו 

ברת הוולד כשר, הבא על גרושה מעו  באשתו מעוברת, כהן]כבא על בתו, עובר ירך אמו, בן נח  קושיית רעק"א איך מותר במעוברת?   

 ( קנואספקלריא, תש"פ )עמ'   שוחט פרה מעוברת אינו עובר על אותו ואת בנו[

 שפת אמת, תר"ס יח, ד[ ] (את משפטי תעשו וחי בהם)המצוות הן נתינת כח 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז  יח, ה[] )וחי בהם(עבדו את ה' בשמחה 

 עומקא דפרשה, תשע"ה   יח, ו[ ]  (לא תקרבו לגלות ערוה) [ו עמוקטנים, בחדר ניתוח, פרוצים, אשת לפני עור, עם ]איסור יחוד 

'עם קדוש' אף שחייב מקצת    ]עבד יצא מגדר בני נח, ולא נכנס לגדר ישראל, החרגת עבד מאיסור כתובת קעקע אינועריות אצל עבדים  

מקרא העדה,  )איש איש אל כל שאר בשרו( ]יח, ו[    יותו 'עם קדוש', ממזר בעבד, ביאת נדה בעבד[, טעם העדר עריות אצל עבד מאי המצוות

 (סחתש"פ )עמ' 

 ( עא העדה, תש"פ )עמ' מקרר בשרו( ]יח, ו[ )איש איש אל כל שא שייר בגירושין בעריות 

 משנת מהר"ל, תשפ"א   )איש איש אל כל שאר בשרו( ]יח, ו[ האדם נמצא תמיד במצב של בא עבירה לידו לענין איסורי חיתון

 תשע"ח )ה' תירוצים(   ע"גתשאשכול יוסף, יח, כא[ ] ( מזרעך לא תתן להעביר למולךו) ]חלק מזרעו ולא כל זרעו[העברת זרעו למולך 

לישיבה    והזהירות בקיום המצוות בה  -  ישוב ארץ ישראל  ישראל  ישיבת ארץ  בין  עוון המקלקלים אותה במעשיהם, חילוק  ]וחומר 

   תשע"ז   נר יששכר, תשע"ב  יח, כח[] (אפקד עוונה עליה, ותקיא הארץ את יושביהו) בשאר הארצות[

מדוע ,  ץ אותםמוסר מהקאת האר   כיצד עלינו לקחת,  המצרים או הכנענים   -]מי הם המקולקלים שבאומות    "ולא תקיא הארץ אתכם"

מדוע דווקא יוסף גלה ה' אלוקינו,  מדוע מברכים ''ברוך אתה  ,  ינו''קכיצד נתייחדו ישראל בשם ''אלו,  גלו ישראל דווקא אצל אומות אלו

 עמל משה, תש"ס ך[  וכיצד קיים בזה ''כי גר יהיה זרע, למצרים
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 נושא בפרשה: קדושים תהיו 

 

 שבילי פנחס, תשפ"א  ]והקשר בינם לבין תיקוני רשב"י[שבעים המצוות שבפרשת קדושים 

   ט )עמ' סו(אספקלריא, תשע"    קדושים תהיו על ידי שלום

לך   ע"י  קדש עצמך במותר  ל'קדוש'[   ]המאבק בתאוה  יום מתקרב  מיין שלושים  נזיר שפורש  לקדושה,  תורה,    התקרבות  משנתה של 

 שע"ח ת

 ט )עמ' צא( אספקלריא, תשע"   ]מותרות, שיניים[? ת הכנסתבבית או בבי לחלק לילדים סוכריותהאם נכון 

נה, קדושה או מצווה רגילה, קדושת כהו  , מנין המצוות, מצווה כוללתמן המותרות-מן העריות, לרמב"ן -]לרש"י   מצוות 'קדושים תהיו'

 ( עמקרא העדה, תש"פ )עמ'   [ בהימנעות ממאכלות אסורים

 )עמ' לא( קובץ גיליונות, תשפ"א-חקרי לבביאור מידת הקדושה ]הגר"ח קלופט שליט"א[ 

לפרישות   בהוצאות,  המניעים  פרישות  לדבר,  איך  ללמוד  להסתכל,  כיצד  ללמוד  "לחיים",  המלכותית,  הארוחה  קדוש,  דירתך ]איזהו 

יקר  לבזבז שטח אחסון  ונעים, לא  יקר  הון  ימלאו כל  ובדעת חדרים  ובמוח, למלא את אחסון המוח בציורים של   היקרה כמשל,  בדירה 

הבל, בראשית,   בדברי  מלא  האחסון  כששטח  מצרים,  ביציאת  להתבונן  סיני,  הר  במעמד  להתבונן  הבורא,  אל  וממנה  בבריאה  להתבונן 

ל בתורה, משל  הוא  בנדרים שעסקם  ר"ן  דברי  תורה,  עניים שמהם תצא  בבני  הזהרו  לגמרי מתוכן,  ריק  עשירה  כששטח האחסון  תזונה 

ו, פרישות מהנאות העולם המזויפות, דברי ירושלמי שעתיד אדם ליתן את הדין על מה  בסוכרים הממלאת את הגוף אך אינה מזינה אות

הבריאה של הקב"ה מעולה, הנה טוב מאוד, ליהנות מהכל, ומתוק האור, ההנאה הצרופה מהדברים המצויים שגם ו ולא אכל,  נשראתה עי

יד, כהליכה אכילת לחם, בכיית רבי עקיבא בלחברך מצויים,   נותן לחם לכל בשר, אמא יהודית היא  ונמצאים בהשג  שבת מתוך שמחה, 

השליחה של הקב"ה בהאכלת בניו, בכך היא עובדת ה' בשמחה, פרישות מסילת ישרים ופרישות חובת הלבבות, המטרה ליהנות מהעולם,  

   תורת אביגדור, תשפ"אבאהבתה ישגה תמיד, ואזי מגיעים לקדושה[ 

 ט )עמ' קט( אספקלריא, תשע"    קדושים תהיו

פעמ נכשל  אם  אף  אחת  פעם  המתגבר  של  הגדול  רבותשכרו  על    ים  לא  הכשלונות  ועל  הנפילות  על  לחשוב  ההתגברויות ]אין 

 שואלין ודורשין, תשפ"א , אני ה' נאמן לשלם שכר[ וההצלחות

 מעדני אשר, תשפ"א  ?מות אליו איך מבקש הקב''ה מאתנו שנהיה קדושים בגלל שהוא קדוש וכי אפשר לד

 יאיר נזרו, תשפ"א    מצוות כדי להרחיק מעבירות -קדושים תהיו 

בין   יבורבאמירת קדושה בצהמנהגים השונים   וכ' לשאר המילים, הבדל  בין פסוקי קדוש קדוש  ]דבר שבקדושה בפני עשרה, הבדל 

ע" בציבור,  ביוצר אור לאמירתו בקדושה, ביחיד  יחיד המתפלל עם הש"ץ[  קדוש קדוש  ע"י הקהל,  ב[   )קדושים תהיו(י ש"ץ או  נוה     ]יט, 

   ההיכל, תשע"ב    

 מלאכת מחשבת, תש"פ אמירת "לדור ודור" אחר קדושה ]יחיד וציבור[  לדור ודור אחר קדושה

 ( ט )עמ' קיטאספקלריא, תשע"    ג' פעמים קדוש

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש"פ  -ברוך שאמר שיכורים במרתף היין  -קדוש קדוש קדוש בין אדם לחברו 

אוסף גיליונות,  -אמרות דעת   ין['חונן, סגירת ישיבת וולוז]יין נסך, הבדלה, הבדלה באתה    הקדושה הוא רק מכוח גדרים ומחיצות  וםקי

 תש"פ )עמ' טו( 

 תורה והוראה, תשע"ט    ]יט, ב[ )קדושים תהיו(קדושים תהיו 
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 שבילי פנחס, תשע"ו   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א)דבר אל כל עדת בני ישראל( ]יט, ב[  פרשת קדושים נאמרה בהקהל

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד )קדושים תהיו( ]יט, ב[ ביאור הקשר שבין ספירת העומר לציווי 'קדושים תהיו' 

ישראל נשמות  שורש  הקדושים  האבות  עם  אותנו  המקשר  שבת  ושמירת  ואב  אם  מורא  תהיו"  "קדושים  המשולש     החוט 

 שבילי פנחס, תש"פ 

 שפת אמת, תרמ"א  ]יט, ב[ )קדושים תהיו(  ]עזרך מקודש, מציון יסעדך[הדרך להגיע לקדושה בזמן הבית ובזמן הזה 

   ]יט, ב[   )קדושים תהיו( ]עזרך מקודש, מציון יסעדך[  קדושה נוספת מחמת נשמה היתרה, המשאירה חותם קדושה על כל השבוע  

 שפת אמת, תר"נ 

 מדי שבת, תשע"ו    ]יט, ב[ )קדושים תהיו(קדושת הבית היהודי 

 

 נושא בפרשה: שעטנז 

 

   מעיינות מהרצ"א, תשע"ה   זרע ברך, תשע"ה  ]יט, יט[  עליך(עטנז לא יעלה )ובגד כלאים שאיסור שעטנז ב'מתעסק' 

בדיקת שעטנז   הבגחיוב  תוית  ל ]נאמנות  במסיח  עכו"ם  בדד,  חיוב  תומו,  מדגמית[ פי  בדיקה  המצוי,  מיעוט  הרוב,  לפי  הליכה  או   יקה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז 

גניחובסקי,    (ן העשויולא מתעשה  )  ?מצא פשתן ]שעטנז[ בטליתו המצויצת, והסיר הפשתן האם צריך לקשור שוב ציצית הגר"א 

 תשע"ו 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז   לבישת בגד בלא בדיקת שעטנז בשעת הדחק 

 זרע ברך, תשע"ד  ]כב, יא[ )לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו( ]בקשר שאינו של קיימא[חד ורים יופשתים הקשלבישת צמר 

 הגר"א שיינין, תשע"א      כב, יא[] לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו() ]קיום העשה או חיוב העשה[  עשה דוחה לא תעשה בשעטנז

 עומק הפשט, תשע"ח   שעטנז בספות ומזרונים

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה    זרע ברך, תשע"ה איסור שעטנז ב'מתעסק'   

ונוז, שעטנז מדאורייתא  איסור שעטנז ומדרבנן, איזה חיבור אסור, רכיסה בכפתורים,   ]שני האיסורים בתורה ומהותם, מהו שוע טווי 

נעלים, סוגי מחוברת ברוכסן או לחצניות, הדבקה, לבישת בגד צמר על בגד פשתים, קיטל על  סיכת בטחון, ביטנה ה טלית, גרבים בתוך 

)לא תלבש    סאות, מזרונים[בגדים: עניבה, חגורה כפפה, מטפחת חפצים נוספים:  מגבת, פרוכת, וילון, שטיח, כרים וכסתות, כסאות וכור

 עולמות, ריח   שעטנז צמר ופשתים יחדיו( ]כב, יא[

 מעינות מהרצ"א, תשע"ה   ]מראית עין[תפירת בגד קנבוס הדומה לצמר 

לבישה, איסו  איסור שעטנז או  לבישה, ]העלאה  או איסור  הנאה  יחדיו, איסור  וחמור  גברא כחרישה בשור  או איסור  כנבילה,  ר חפצא 

כשיש כבר חוט צמר ופשתן בבגד האם יש איסור בתוספת עוד חוט צמר, שני דינים בשעטנז חלוקים לשני הפסוקים, ביטול ברוב, היתר 

 תשע"ח   הגר"א עוזר, תשע"ה עטנז צמר ופשתים יחדיו( ]כב, יא[)לא תלבש שמוכרי כסות ללבישת בגדי שעטנז, דבר שאינו מתכוין[  

ולבן, היתר כלאים בטלית[]שהחיינו בבגד    הערות באיסור שעטנז )לא תלבש שעטנז צמר ופשתים    שצריך בדיקה שעטנז, בחוטי תכלת 

 עומקא דפרשה, תשע"ג   יחדיו( ]כב, יא[
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 נה שעטנז בבגדי כהו 

 

ורכים בשעטנז[]עם  האם הכתונת היתה עשויה מפשתן בלבד?   ]כח, לט[  צמר, שעטנז בכתונת, קשים  האיחוד    )ושבצת הכותנת שש( 

 בחידוד, תשע"ו 

וא מלבוש מעל מלבוש, יל, ולשיטת רש"י הם, ג' שיטות כיצד נראה המע]סליחה לתפילת יום הכיפורי  איסור שעטנז בכותנת כהן גדול

 האיחוד בחידוד, תשע"ו   ]כח, לט[  )ואבנט תעשה מעשה רוקם( איסור שעטנז בבגדים "קשים"[ 

נפש   או חיוב מדיני העבודה, שעטנז בבגדי כהונה, כהן הדיוט וכהן גדול[ללבוש בגדי כהונה,    ]האם יש מצוה עצמית  שעטנז בבגדי כהונה

 שיעורי הגרש"ד כץ שליט"א, תשע"ט  -טובה 

לנויוט היו בצבע לבן או  ]בגדי כהן הדי  'הערות בענין 'בגדי כהונה ניתן לצובען  ניתן ללבוש את האבנט גם שלא בשעת  גם  , האם היה 

 מאור השבת, תשע"ט  עבודה מפני איסור שעטנז, ומה סדר לבישתו[

גונזיםבגדי כהן גדול היו חדשים בכל שנה   כי  ]היו  יום  מידי שנה בתפירת בגדים חדשים לכהן פור, פרנסת האומנים  אותם במוצאי 

   פקודיך דרשתי, תש"פ הגדול, היכן גנזום, לשכת פנחס המלביש[

  

 ]לפני עור לא תתן מכשול[איסור הכשלת הזולת נושא בפרשה:  

 

 צבא הלוי, תש"פ  עצה שאינה הוגנת, מכשיל חברו בביטול מצות עשה[]לפני עיור 

תורה והוראה,     אשר ליהודה, תשע"ד   איש לרעהו, תשע"ו   )ולפני עור( ]יט, יד[איסור הכשלת הזולת בעבירה או בעצה שאינה הוגנת  

 תשע"ט 

 (קפאאספקלריא, תש"פ )עמ'  ר דרבנן לפני עיור דאורייתא באיסו

גדרי איסור "מסייע ,  איסור וודאיב האם איסור "לפני עור" נאמר אפילו בנוגע לעבירה אפשרית, או רק  ]איסור הכשלת הזולת בעבירה  

אין בדבר א עבירה" כאשר  "לפנילדבר  העבירה,  עו  יסור  ובשעת  לפני  סיוע  ליהודי  ר",  או משתה  עליהםשידוע  להציע מאכל  יברך  ,  שלא 

 תורה והוראה, תשע"ט , הכוונת נהג הנוסע בשבת[ קפיד על דיני טהרת המשפחהלא יסדר קידושין לזוג של

עיוור מדאורייתא, כשהנכשל עצמו מזיד, האם הוא ע  ני עיוורפל לפני  יש  דרבנן האם  לחברו כמכשיל ו]במכשיל באיסור  ולה בבין אדם 

 תש"פ    תשע"ז    ד, תשע" ר"א עוזר ג ה בעצה רעה, או הטלת מכשול רוחני, כשהמכשיל עצמו אינו אסור באיסור זה[

 מלאכת מחשבת, תשע"ט ? יעבור בלפני עיורם ומושיט איסור וביד הנכשל יש מאותו איסור, האאו גוי  מצא סמוך לנזירנ

]מכשיל חברו בעבירה כאשר חברו אינו יודע שהיא עברה, לא גרע מעצה שאינה המכשיל את חברו בעבירה או בעצה שאינה הוגנת?  

מקרא העדה,     מדרבנן, בידיעת או בלא ידיעת הנכשל, האיסור הוא היעוץ או ביצוע העברה בפועל[   אוהוגנת, מכשיל בעבירה מדאורייתא  

 ( צדתש"פ )עמ' 

לת מומר, תפילת עמידה אחרי קטן,  גם אסור להכשיל גוי, הכש]אין יסודו מדין ערבות ד  זצ"ל הלכות 'לפני עיוור' מדברי הגר"נ קרליץ  

אחרי גדול, אמירת דברים בקדושה בקול רם ליד בית הכיסא, ירידה לכביש בשבת ועצירת מכונית הנוסעת באיסור, לימוד תורה לקירוב  

ם האם יחזירם או חייב לחוש שיכשילו  ה, אין צורך לפרט בעצמו כל חסרונותיו בשידוכים, קנה חלות ומצא תולעירחוקים ללא ברכת התור

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קה( ר[בהם את הרבים, הנהגת האוסר והמתי
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ן  אין חיוב להפריש את עוברי עבירה מאיסור בשוגג, הנות]סימון כרם רבעי וערלה להזהיר גזלן שלא יכשל, מדוע    יטהו לרשע וימותהלע

תבואה לפונדק גם אם אינה מעושרת, 'מצוה' או 'היתר', מדוע אין חובת הצלה מדין "ערבות", חיוב אפרושי מאיסורא לעובר על איסור  

"הסנדביץ'   פרשת  א  -המורעל"  במזיד,  יאכל  שהגנב  כדי  ברשותו,  הנמצא  בכריך  רעל  להניח  מותר  חבלי האם  התקנת  ויורעל,  הכריך  ת 

ים המטפסים דרכם, לענות לנהג הנוסע בשבת ומבקש הכוונה בדרך, האם בחסימת רחובות  כביסה רפויים שיכולים להביא לנפילת הגנב

  יר כתוצאה מהארכת הנסיעה, תעודת כשרות לבית מלון המסכים לא לבשל בשר לנסיעה בשבת יש איסור 'לפני עיוור' בגרימת איסור מבע

]ולפני עור לא     עול לחקיקה דתית ויישומה במדינת ישראל[בחלב, אך מאפשר לאורחיו אכילת בשר עם חלב בצונן, האם מוטלת חובה לפ

 עולמות, רב  תתן מכשול[ ]יט, יד[

י נשק, מכירת מזון שאינו כשר, גויים  הודים או  מסחר דרך הרשת ]אינטרנט[ המכשיל  עיוור, מכירה באמזון בשבת, מכירת  ]לפני 

לחשוש  יש  או ש,  למכור נשק בצורה המותרת ע"פ החוק,  נעשים עסקאות גם בשבת  האם מותר להחזיק חנות ברשת פתוחה בשבתות שבו

חנה צבאי, מרכז רפואי, מ  ת לבית אבות,מנות לא כשרו  האם מותר לספק,  פשע בעזרת הנשק שמכרתי  יחליט לעשותק הרשיון  מא מחזיש

לכל האם חובה לספק    ,או שנרשם כיהודי  בכך שאני מספק גם מנות כשרות למי שרוצה  והאם די,  בית הסוהר שעלולים להיות בו יהודים

 תורה והוראה, תשפ"א  [השוהים מנות כשרות על אף העלות הכספית היקרה יותר

שלום?   לו  ישיב  ולא  שיתכן  למי  שלום  להקדים  מחילה[האם  עיוור,  כז[   ]לפני  ]מג,  אמרתם(  אשר  הזקן  אביכם  השלום    )ויאמר 

   עמ' מב(אספקלריא, תשע"ח )

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   ]יט, יד[ )ולפני עור(חפר בור ברשות הרבים, האם עבר על 'ולפני עיוור'? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   יד[ ט,]י )ולפני עור לא תתן מכשול(הושיט יין לנזיר, והנזיר סרב, האם עבר על 'ולפני עיוור'? 

   שלמים מציון, תשע"ו  ]יט, יד[ )ולפני עור לא תתן מכשול(הכשלה בכעס ובמידות רעות, האם עוברים ב'ולפני עיוור'? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    ]יט, יד[ )ולפני עור לא תתן מכשול(איסור לפני עיוור באיסור לשון הרע 

שויא אנפשיה  ]?  ן בעזרה לפני עיוור את הכהנים בחוליכיצד מביא קרבן הרי מכשיל בוהנאשם מכחישם,  עדים מחייבים קרבן  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח    יד העדים', מוציא שם רע[עדים המחייבים מיתה שחזרו בהם מעדותם ' חתיכא דאיסורא,

הגר"א     ]יט, יד[  )ולפני עור לא תתן מכשול(  ברוב, אך בעכו"ם לא הולכים אחר הרוב[  ן החי שנתבטל ]הושטת אבר מלפני עיוור לבני נח  

 גניחובסקי, תשע"ח 

ת לא להנשא חאת בעל הבית, אשה שאינה מוזהר]הוצאת חפץ בשבת ע"י עני בלא מבשב ואל תעשה    -לפני עיוור בהכשלה פאסיבית  

ר על עצמו ומכשיל את הגוי ברציחה, הכשלה בטומאת מת באי ציון קברים, שתיקה והאדם מחמי  -לכהן, במצוות שהדין יעבור ולא יהרג  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חואי מחאה בפני בעל עבירה[  

או ע"י גוי, ספק לפני עיוור, מכשיל באיסור דרבנן, הנותן יודע  ]ע"י ישראל  לשלוח מכתב בחו"ל שיגיע בדואר בשבת ויוחתם בשבת  

   שהוא היתר והמקבל סבור שהוא ספק איסור, כשאדם חושב שהדבר מותר אך בשל טעות בידע ההלכתי שלו ההיתר הוא מסיבה אחרת[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

  לא   וריוע  לפני']קירוב רחוקים בסעודות שבת, כשהמוזמן עלול להגיע או לחזור לביתו בחילול שבת,  הזמנת מחלל שבת לסעודת שבת  

מסייע  מכשול'  תתן נתינת  עבירה'  לדבר ',  יותר,  מכ,  גדול  מאיסור  להצלתו  קטן  כמהבכדי  אחד    באיסור  הכשלהשול  , איסורים  למנוע 

'   חילולכשהמכשול אינו בגוף הדבר שנעשה בו איסור,   בין ודאי חילול  חברך  שיזכה כדי  חטאה' הנגרם מחילול השבת בפרהסיא,  ' הבדל 

 עולמות, קצו [   שבת לסעודת הוריו את מזמיןה בןעה, הצשבת לבין ספק, כשמציעים לאורח מקום ללון, כאשר ידוע שלא יקבל את ה

גם בשבת   הפועל  אוטומטי  ע"י מכשיר  מוצרים  לפני מכירת  ישראל,  כשהקונה  עכו"ם,  כשהקונה  שבת,  שכר  בשבת,  וממכר  ]מקח 

שמעתא עמיקתא,     גם מוכר, כשהאחר הוא מומר, כשהראשון יותר זמין, כשהראשון יותר זול[ל אחר  כשישראעיוור, מסייע לעוברי עבירה,   

 תשע"ז 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"גסיפור לשון הרע לתועלת, כשמכשיל את השומע בלפני עיוור   
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז]לפני עיוור, מה חמור יותר[  נזיר גזלן, האם מותר להשקותו יין ולשכרו, כדי להשיב את הגזלה?

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]לקנות ממנו ספר תורה, לגבות ממננו ספר תורה בחובו[רו ללא מצוות ספר תורה את חב  להשאיר

 דבר הלכה, תשע"ד   בלא ברכה[]הכשר שהמקבל אינו סומך עליו, כשהמקבל יאכל לפני עיוור במשלוח מנות 

 שע"ד רות הגבעה, תאו ]הוטעה ע"י עדים או ע"י בי"ד, האם חייב תשובה?[לפני עיוור במכשיל חברו באונס 

הגר"א   ]האם מותר לדיין להסיח דעתו בכדי לא לעבור, מכשיל בלפני עיוור, נתכוין לבשר חזיר[  איסור שמיעת צד שלא בנוכחות חברו  

 גניחובסקי, תשע"ג 

 ובהם נהגה, תשע"ז רה, האם בהכשלת הזולת בהן, עוברים בלפני עיוור[ ן בכלל איסורי תו]אם מידות רעות הלפני עיוור במידות רעות 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  ]יעקב ואליפז, עני חשוב כמת[לפני עיוור?  -הכשלה בגזל למנוע רצח  

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ד  הפסד כל ממונו כדי לא לעבור בלפני עיוור 

 שלמים מציון, תשע"ו    ]לפני עיוור בכישוף[האם משה הכשיל את החרטומים?  

 דבר הלכה, תשע"ד   [לא יברך, כשהמקבל אוכלהמקבל אינו ש]הכשר במשלוח מנות  'וריולפני ע'

 עומק הפשט, תשע"ט ]מעשה שבת, לפני עיוור, מסייע לעוברי עברה[   'ה שנוצרו בשבתפניצי בקבוקי'

מאור י עיוור[  ]רכישת מוצר ממפעל מחלל שבת, כאשר לא ידוע אם המוצר יוצר בשבת או בחול, לפנ  יסור השתמשות ב"מעשה שבת"א

   השבת, תשע"ט

    (טאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מ-פניני הלכה    ט הגר"א גניחובסקי, תשע"    חזיר[]נתכוין לבשר    ר" באיסור גניבהוהכשלת גוי ב"לפני עיו

 דברי שי"ח, תשע"ט 

 מאיר דרך, תשע"ט   שומר תורה ומצוות[ ]ביחס מול מי שאינו כללי לפני עיוור ומסייע

  -שיעורי ליל שישי  ]הצלה, לפני עיור, ביטול מצוה שביתה בשבת, כדי להפטר ממנו[   שיקר לחברו שיש אירוע של פיקוח נפש בשבת  

 'ברכת יצחק', תשע"ז 

 כאיל תערוג, תשע"ז    ובהם נהגה, תשע"ז   ]לפני עיור במכירת סיגריות[חומרת איסור עישון סיגריות 

נתינת עצה שאינה הוגנת, הכשלה באיסורים היא בין אדם למקום, הכשלה העניק סיגריה?  האם מותר ל ]לפני עיוור, באיסור דרבנן, 

 יצחק, תשע"ה ברכת -ישיעורי ליל שיש  בעצה שאיה הוגנת היא בן אדם לחברו, כשהנכשל מזיד[

וסף  א -הלכהפניני      ]בגדרי איסור לפני עיוור, מכשיל אדם באיסור נתכוין לאכול בשר חזיר[  להלוות לאדם הנוהג בקביעות שלא להחזיר

 גיליונות, תשע"ח  )עמ' כח( 

   (טס 'מע( ח" עתש ן סיו, (זט) רהאוצ ןירחו  ר' ו'לפני עיובין 'ערבות' דסיני לבין 

 עומקא דפרשה, תשע"ה   ]לפני עור, עם קטנים, בחדר ניתוח, פרוצים, אשתו עמו[איסור יחוד 

ניתן להאכיל אורח המוזמן לפסח אוכל שאינו לפי מנהגו?    למתיר  ]האם  אוסר  בין  עוור  עִ   -לפני  ֵני  ִלפְּ ֹשלוְּ ִמכְּ ִתֵתן  לֹא  הנוהג  ,  ֵור 

, ר במאכלהנוהג הית   האם  וכן להיפך,הנוהג בו היתר  ]שאינו אוכל בשר שאינו "גלאט כשר"[, האם רשאי להאכילו אדם    איסור במאכל

לא ת  ממידת חסידו האם  האיסור ניכר,  כשהאוסר נקט כן מעיקר הדין, או מחמת חומרא, כאשר  הנוהג בו איסור,  רשאי להאכילו אדם  

בן ספרד המחמיר כשיטת המחבר  כגון:  לעשותו בשבת,  לו לבקש מהמיקל בכך  ]המחמיר בדבר האם מותר  יאכילהו אפילו בדבר הניכר 

פי מה שהתיר הרמ"א, קיבל שבת האם רשאי לבקש מחברו שיעשה עבורו   בהל' בישול בשבת, הרוצה על  עבורו  לבקש מאשכנזי שיבשל 

טת רבנו תם, לבקש שיעשו עבורו מלאכה, המחמיר לא לפתוח פקקי בקבוקים בשבת, לבקש מהמיקל  מלאכה, המחמיר ביציאת שבת כשי

  עולמות, שעחבכך לפתוח עבורו[ משלוח מנות בהכשרים שונים[  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_51_52_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/122_75_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_61_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_44_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_30_77_0_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_07_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_04_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_14_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/122_75_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_186_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_15_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_15_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_12_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_14_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/230_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_17_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/180_45_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_50_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_50_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_29_30_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/378.pdf


 

]'לפני עור לא תתן מכשול' דאורייתא, או איסור דרבנן של 'מסייע לדבר עבירה', 'חטא כדי  פתיחת מסעדות ומכבסות בתשעת הימים  

]קל[ של   יאכלו בשר שאינו כשר, להכשילם באיסור  פתיחת מסעדה  שיזכה חברך' כשיש חשש שהסועדים  אכילת בשר ב'תשעת הימים', 

ה שהפסד  חשש  ציבור,  בתענית  אוטומטית  כשרה  מכבסה  הפעלת  הימים,  בתשעת  מלון  בבית  אורחים  לצורך  מצעים  כיבוס  לקוחות, 

 , קיג עולמות ב'תשעת הימים', ובימי אבלות על אביו ואמו, גדר מנהגי האבלות ב'תשעת הימים' לעומת גדר אבלות על אביו ואמו[  

אתרי מסחר או קניות בהם   אתרי מידע בלבד ללא פעילות מסחרית, ]השארת אתר אינטרנט פתוח בשבת,אתר אינטרנט הפתוח בשבת  

לרכו  ניתן  בהם  מסחר  אתרי  השבת,  לאחר  המסופקים  שירותים  או  מוצרים  להזמין  בשבת,  ניתן  מידי  לשימוש  שירותים  או  תוכנות  ש 

עצמו האינטרנט  ]אתר  כלים  כתיבה שביתת  איסור  מחשב,  באמצעות  בסחר  קנין  בשבת,  וממכר  מקח  איסור  שבת,  ממעשה  הנאה   ,]

עור   לפני  פתוח,  זילותא דשבת בהשארת האתר  בשבת,  פתוח  אתר  העין בהשארת  שבת, מראית  הכשלת    -במחשבת בשבת, איסור שכר 

כזמן מקום המכר, מקום השרת והאתר, לכמה שעות   , מסייע לעוברי עבירה, בשל הפרשי שעות גיאוגרפיים כיצד נקבעת השבת האםהאחר

 עולמות, צזצריך לסגור את האתר[  

וממכר בשבת, שכר שבת, כשהקונה עכו"ם, כשהקונה ישראל, לפני עור,   קח]ממכירת מוצרים ע"י מכשיר אוטומטי הפועל גם בשבת   

 שמעתא עמיקתא, תשע"ז   מסייע לעוברי עבירה, כשישראל אחר גם מוכר, כשהאחר הוא מומר, כשהראשון יותר זמין, כשהראשון יותר זול[

 פרי עמלנו, תשע"ט   ?ההאם מותר לכתוב על חבילת מצות "זכוכית" בכדי שיזהרו ב

א , הוצימהם  ונעוראש הישיבה מ - בחורים שהוציאו הוצאות לשבת התאחדות]גרם לחברו הוצאות האם ניתן לתבוע ממנו החזר?  

בארכעות, הבטיח להלוות כסף והוציא הוצאות על כתיבת השטר, מכר  ות לאירוסין וחרה בה הכלה, החזר הוצאות משפט בבי"ד או  הוצא

 בינת המשפט, תשע"ט  אוכל מקולקל וגרם הוצאות לקונה[

 )עמ' ג( מאיר דרך, תשע"טשלהם הוא פיקוח נפש[   ]מיוצר גם עבור חולים ר ע"י יהודי בחילול שבת מוש בחשמל הנוצלפני עיוור בשי

 רכת יצחק, תשע"ו ב-שיעורי ליל שישי  ]לפני עור[העמדת יושרו של פועל במבחן 

 משנתה של תורה, תשע"ח נתינת עצה שאינה הוגנת  

 ט )עמ' יג(אספקלריא, תשע"   איסור 'לפני עיור' במידות רעות

   ט )עמ' נב(אספקלריא, תשע"    ור לא תתן מכשוליעלפני 

 

 בזמנונושא בפרשה: תשלום שכיר 

 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קלג( ר שכיר  איסור אכילה לפני תשלום שכ

 מאור השבת, תשע"ג   )לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר( ]יט, יג[איסור הלנת שכר 

  )לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר( ]יט, יג[   ]בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום[ תשלום שכיר ביומו או קידוש וסעודת שבת?  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה 

]חובת נתינת שכר בזמנו, בל תשהא, זמן האיסור, צאת הכוכבים או שקיעה, שכר של "בייבי סיטר"?   בל תלין בהלנתהאם יש איסור 

שכר קטן וקטנה, תביעת האב, לא תבע שכרו, מדוע צריך לתבוע, תביעה ע"י שליח, מוחל על הלנת שכר, הבאת מעות, לזכות שכר ע"י אחר,  

 שמעתא עמיקתא, תשפ"א מחילת קטן, דיני עבודה, עובד ומעביד[

 ת מדרש ישיבת מיר, תשע"ז י ב  )לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר( ]יט, יג[תשלום שכיר ביומו למי שכבר קיבל שבת 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א הלנת שכר 
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 כאיל תערוג, תשע"ז   ]הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[חידושים באיסור הלנת שכר 

 שלמים מציון, תשע"ו טו[ ,  ]כד )ביומו תתן שכרו(וה[ ]מפסיד את קיום המצהאם אפשר לשלם לפועל קודם סיום העבודה? 

חודשי   שכיר  שכר  עתשלום  האם  מאוחר,  תשלום  מועד  מראש  דריתחא[ ]קבע  בעידנא  החודש,  בתום  לשלם  מצוה  הפרשה,    דיין  עיון 

 תשע"ג )עמ' נב( 

ומצוה על המעביד ונפק"מ לכמה עניינים,  ]איסור הלנת השכר והמצוה לפרוע בזמן, זכות ממון של העובד או דין איסור    ביומו תתן שכרו

תנה על מה שכתוב בתורה", האם המועד המאוחר שנקבע בהסכמה ממנו והלאה האם מועלה הסכמת העובד לשינוי במועד התשלום, "מ

"לילה"יחול איסור הלנה,   ושכיר  "יום"  לעבור באיסור הלנת שכר, הגיע מועד חיוב תשלום השכר בשכיר  , שכיר  התנאים הנצרכים כדי 

או גם לממש נכסים או ללוות,  עובד שלא תבע "שעות", ובעבודות "קבלנות", איסור "בל תשהה",  חובת המעביד לשלם מכסף שברשותו  

בד שנשכר לעבודה בידי המעביד או בידי אחר, גזבר "ועד הבית", חשב שכר במוסד, חברת  שכרו מחמת בושה, תביעה בפה או בהתנהגות, עו

ת בשיק או שיק הקדימה בתשלום משכורות כשאין למעביד לשלם הכל, עד כמה חייב המעביד לטרוח, תשלום משכור "כח אדם", סדר  

 עולמות, קסט   )לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר( ]יט, יג[ דחוי, הלנת שכר "מומר", מלגת אברך כולל[

 עולמות, קפב ב, ד[   )וישלח יעקב( ]ל [חזקה שליח עושה שליחותו]האם ניתן לסמוך על שליח ששילם לעובד בזמנו? 

 25(קובץ גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ'בתשלום לנהג מונית    -ביומו תתן שכרו 

   תירוציםמג   עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' קלג(]יקדים בין אדם לחברו או בין אדם למקום[ מצה או מצוות  -ו ביומו תתן שכר

 

 נושא בפרשה: כבוד ויראה מאביו ואמו 

 

ג[  )איש אמו ואביו תיראו(  [טור בעלמאנס או פמטעם או]שאינה חייבת בכבוד הוריה  ת איש  אש נשיח      מלאכת מחשבת, תשע"ז  ]יט, 

 בחוקיך, תשע"ח 

 תשע"ז מדי שבת בשבתו,     שלמים מציון, תשע"ו]יט, ג[  תיראו()איש אמו ואביו לחברו או בין אדם למקום?  ם, בין אדםכיבוד הורי

)איש אמו    פיג'מה, מדוע לא נהגו לקום כל פעם, ללכת למקוה עם אביו, לחלוק על דברי אביו[]לקום מפני אביו כשלבוש  כיבוד אב ואם  

 מעדני אשר, תשע"ז   ]יט, ג[ ואביו תיראו(

 מעדני אשר, תשפ"א  ?ב לכבדם ול או לזקנו בשמו כיון שיש חיוקרוא לאחיו הגדהאם יש איסור ל

 תשפ"א מעדני אשר,    ?האם יש איסור לכתוב את שם של אביו כמו שיש איסור להזכיר בפה

 מעדני אשר, תשפ"א   ?מי שאינו מכבד את הוריו האם מקבל עונש שבניו לא יכבדוהו

    שלמים מציון, תשע"ו ]יט, ג[ )איש אמו ואביו תיראו(האם מותר לאב למחול על בזיונו? 

תשע"ח      אשכול יוסף, תשע"ה  ]יט, ג[  )איש אמו ואביו תיראו(מדוע יש צורך בלימוד מיוחד לא לשמוע בקול האב הדורש לחלל שבת?  

 )י' תירוצים( 

 נוה ההיכל, תשע"ה ]יט, ג[  )איש אמו ואביו תיראו(זכות האב למנוע מבנו לשאת בת זוג נגד רצונו 

 זרע ברך, תשע"ה   ]יט, ג[  )איש אמו ואביו תיראו(כיבוד אב בדבר שאין לאב הנאה בו 

 מעדני אשר, תשע"ז ידור[ ]קימה שאין בה הילד השוכב במיטתו בפיג'מה, האם חייב לקום מפני אביו? 
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 מעדני אשר, תשע"ז האם המנהג כיום שבנים קמים מפני כבוד אביהם?  

 מעדני אשר, תשע"ז   ]בדברי תורה, ובמילי דעלמא[יו לחלוק על דברי אב

שבת,   תוספת  עליו  מלאכה  קיבל  לו  לעשות  מאביו  ג[ונתבקש  ]יט,  תשמורו(  שבתותי  ואת  תיראו  ואביו  אמו  מהרצ"א,    )איש  מעיינות 

 תשע"ו 

ואם   אב  ומורא  כיבוד  מצוות  למקום,גדרי  אדם  בין  או  לחברו  אדם  בין  למורא,  כבוד  בין  נוגע   ]הבדל  כשאינו  ההורים  לרצון  לציית 

 המצוות בפרשה, תשע"ו  לכבד את שותפי הקב"ה[ -לכבודם או צרכיהם, מי משלם, שלושה שותפים באדם 

 (עהמקרא העדה, תש"פ )עמ' ]באשה נשואה, האם יש סתירה בין נישואין למצוות כיבוד ומורא הורים, עוסק במצווה[  מורא אב )א(  

 ( עזמקרא העדה, תש"פ )עמ' ]נשאה בקטנותה, גרושה, קבלה רשות מבעלה[  מורא אב )ב( 

נשאה  מצוה,  עוסק בת עשה ולא תעשה, בניין בית המקדש, אב רשע,  ]כיצד סברנו שמצוות כבוד אב ואם דוחה שבת, מצוומורא אב )ג(  

 (עזמקרא העדה, תש"פ )עמ' בקטנותה, גרושה, קבלה רשות מבעלה[ 

 ( פומקרא העדה, תש"פ )עמ' באופן המותר, לא מגזל[  ]כיבוד אביו ואמו במאכל ומשקה, בדרך כבוד,מורא אב )ד( 

 (ט )עמ' סחאספקלריא, תשע"   הערות במצות כיבוד אב

 ט )עמ' קיב( אספקלריא, תשע"    כיבוד אב ואם ושבת קודש

 

 עט[ נושא בפרשה: מורא מקדש ]ומקדש מ

 

 תשפ"א     זרע ברך, תשע"ו  ]יט, ל[  )ומקדשי תיראו(]קדושה ראשונה וקדושה שניה[ מורא מקדש בזמן החורבן 

מקרא  ]מצוות בניית בית המקדש לשם הקרבת קורבנות, מצוות בניית בית המקדש בנפרד מהקרבת הקרבנות[     מורא מקדש 

 ( פזהעדה, תש"פ )עמ' 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח ]הכנסת מיתת נפטר, צילום, בר מצוה, אכילת ת"ח, דיבור בפלפון, עישון[ הלכות קדושת בית הכנסת 

 זרע ברך, תשפ"א   מורא מקדש -איסור ריצה במקדש  

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' מב(]כקדושת העזרה, כשגילוי הראש הוא דרך כבוד, אדם חשוב[ כניסה לבית כנסת בגילוי ראש 

 רשה, תשע"ד )עמ' נד( עיון הפ ]לבאים לבית כנסת או הנמצאים בחופה לקירוב רחוקים[ענית אמן בגילוי ראש 

הרי אסור אפי' להיכנס לבית כנסת    -]האם הוא דאורייתא, כיצד נכנס הציבור להר הבית בתקופת חוני המעגל  מורא מקדש בהר הבית  

 ה, תשע"ג )עמ' פה( יב תירוצים עיון הפרש מפני הגשמים[

]בתי כנסת ובתי מדרש נקראו 'מקדש מעט',  האם דין 'מורא מקדש' האמור בהם הוא מהתורה או    דיני קדושת ביכנ"ס  -מקדש מעט  

נים אם דין בית הכנסת כתשמישי מצוה, והאם יש בו דין 'קדושת שכינה' ונפקא מינה לאיסור נתיצת אבני בית הכנסת, והאופמדרבנן, ה

בית הכנסת   פתחי  בנין  בעיר,  כנסיות  בתי  כבר  יש  בית הכנסת כאשר  לבנות  חיוב  יש  הותר, האם  פתחי ההיכל, מקומה   -שהדבר  כסדר 

ותר להתפלל בבית כנסת שהבימה אינה באמצע, מצות הדלקת הנרות והדלקת 'נר תמיד' בבית  הראוי של הבימה בבית הכנסת, והאם מ

עת אילנות ופרחים בחצר בית הכנסת, מדין לא תטע לך אשרה אצל מזבח ה', האם מותר להחליף ארון קודש הכנסת וסגולותיה, איסור נטי

הה סיכום  פרוכת,  בו  שאין  מהודר  יותר  קודש  לארון  פרוכת,  בו  המדרש[שיש  ובית  כנסת  בית  בניית  לתכנון  הנחוצות  נורא    וראות  )מה 

     עולמות, לבהמקום הזה(  ]כח, יז[  
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 מעדני אשר, תשע"ב   עומקא דפרשא, תשע"ג)ועשו לי מקדש( ]כה, ח[   דיני קדושת ביכנ"ס -מקדש מעט 

 נר יששכר, תשע"ז   ]אכילה ושתיית ארעי, סעודת מצוה, סעודת שבת, בתי כנסיות שבארץ ישראל[ קידוש וסעודת מצוה בבית כנסת

תורה והוראה,      עולמות, מד     )ועשו לי מקדש( ]כה, ח[   בו, בסמוך לו, תחיבת ידים או פתקים בין חרכיו[  ]נגיעההכותל המערבי, וקדושתו  

 תשע"ז 

]שימוש בגג בית הכנסת, דירה שיוחדה לתפילה, בית כנסת ארעי, כשהתנו מראש שלא תחול קדושת בית כנסת,  ל בית כנסת  מגורים מע

כ בית  מעל  שלישית  קומה  בזיון,  לדירתו[  תשמיש  מתחת  כנסת  בית  פתיחת  המעכב  שכן  ה'",  פתאים  "שומר  קבוע,  שאינו  דיור    נסת, 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו 

מפלס או ביציע מעל בית הכנסת, ]האם קדושתו זהה, או פחותה מבית הכנסת, האם יש הבדל אם ממוקמת באותו    קדושת עזרת נשים

ור נתיצת אבן, הקצאה קבועה או  פתיחת חלונות לעזרת הנשים, לתפילה, איס הריסת כותל בית כנסת לבניית או הרחבת עזרת נשים,  או 

זמנית, תפילות הימים הנוראים, קפנדריא   בניו הקטנים בעזרת   קיצור דרך, שימושים  -הקצאה  נישוק  נשים,  גובה שונים בעזרת  נשים, 

 עולמות, שלד  עשרה[ למנין נשים העומדים בעזרת למנין גברים המחיצה, סוג המחיצה, תפילה בהעדר מחיצה, צירוף

 

    נושא בפרשה: איסור שקר רמיה וגניבת דעת

 

מדיני גניבה וגזילה או מאיסורי שקר והנפ"מ, גניבת דעת   -מדרבנן, גניבת דעת עכו"ם, גדר האיסור  ]מדאורייתא או  איסור גניבת דעת  

די להפריש מאיסור, גניבת דעת רבו כדי שילמדנו תורה, גניבת דעת במקח וממכר ונתינת מתנה,  והטעיה בשוגג, גניבת דעת לצורך מצוה, כ

גניב פגמים,  הסתרת  במחירו,  ולא  המקח  בטיב  כדי  מטעהו  לתת  שבדעתו  ממה  גדול  סכום  על  צדקה  במגבית  להכריז  בפרסום,  דעת  ת 

בפרסום מאמרים שאינם מדוייקים, גנות הגונב דעת חברו, רפואה    גניבת דעת בשידוכין, העתקה במבחנים, גניבת דעת  ותר,שאחרים יתנו י

    עולמות, קא]יט, יא[  )לא תגנובו( לזה, דרכי תשובה[

ונימוס, צדקה של גוי, גניבת דעת במי שטועים בגדלותו,  ]מקור האיסור, גדרי האיסור, אמירת שלום וברכה לגוי, מנהגי כבוד  גניבת דעת  

   מנחת אשר, תשפ"א  וכרים[, דרכי האמת והיושר בין ישראל לנאיסור גניבת דעת רק באופן שכוונתו לגנוב דעת חברו

)ותכס בצעיף ותתעלף  , מדרבנן או מדאורייתא, להזמין לחתונה מי שוודאי לא יבוא, להודיע לחברו שלא טרח[  ]גניבה או שקרגניבת דעת  

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' ס( ותשב בפתח עינים( ]לח, יד[

   מאור השבת, תשע"ה]יט, יא[  )ולא תשקרו( ום, לצורך מצוה, שינוי המותר לת"ח[]מפני השלשקר גדרי אמת ו

 דברי אמת, תשע"ח   )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ הרחקה מן השקר

]למטרות חינוכיות, דרך מושלי משלים, לא להגזים בהספד, לא להרגיל קטנים לשקר, החשש מעיוות שינוי או המצאת סיפורי צדיקים  

 (תשע"ח )עמ' עהאספקלריא,   )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[ הדין[

אדם לחוקי  חיים  תורת  בין  כדוגמא להבדלים  בבי"ד  כס   פרטי איסור שקר  בפני  שווין  זהים,  מלבושים  והנתבע  התובע  ]הלבשת 

 פניני אי"ש, תשע"ח   )מדבר שקר תרחק( ]כג, ז[המשפט[ 

 כאיל תערוג, תשע"ז   ]כג, ז[ )מדבר שקר תרחק(אמת אמירת 

אדם פרטי או במסגרת דיון משפטי, שקר עם היזק ממוני  ]איסורי תורה מדרבנן או דברי נביאים, באיזה אופן, על  מדבר שקר תרחק   

ד מרקדין לפני הכלה, ג' דברים שרשאי ת"ח לשנות בהם, לשנות מפני השלום, היתר או מצוה, לשקר כדי לקיים מצוה, לזולת ובלעדיו, כיצ
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]יט,    )ולא תשקרו(  ף להכנסת כלה[לשקר בכתיבה, כתיבת תוארים מופלגים, השתמטות ממתן הלואה, האוסף צדקה עבור עני ומודיע שאוס

 המצוות בפרשה, תשע"ו   עולמות, נא יא[ 

 עשר עטרות דזיקוב, תשע"ח  דין עצמית, שקר בהליך משפטי[]עשיית  האם מותר לזייף שובר מול אדם המזייף שטר?

  ]עביד איניש דינא לנפשיה, בבית דין ומחוץ לבית דין, דיין שאומר איני יודע, לשנות בדיני נפשות[ טענות שקר בכדי לזכות בדין תורה  

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סג( )ויחשבה לזונה כי כסתה פניה( ]לח, טו[

   (27)עמ' סף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח מאמרי 'עינינו גל', או מידת האמת  

הרחבת האיסור בהליך השיפוטי,  איסור שקר בחיי היום יום, איסור שקר לתלמיד חכם, איסור   ]איסור לשקר בבי"ד,איסור שקר ורמיה 

    אחיך במרמה( ]כז, לה[ )בא    שקר והרחקה מן השקר, לשנות מפני השלום, לשקר בבי"ד כדי לקבל זכות ביושר, עד כשר המעיד עם עד רשע[

 המצוות בפרשה, תשע"ז     מנחת אשר, תשע"ו

 תורה והוראה, תשע"ד אמירת שקר לתועלת   

ם לתלמי המלך, י]לשנות בערך חפץ קדוש כשאין לו חשיבות אצל הזולת, השינוי  שקר בכדי להינצל מעבירה או לזכות במצווה  אמירת

 ת אורייתא, תשע"ח )עמ' מו( אוצרו שיפוטי[להכריז על תרומה גבוהה לעודד אחרים, למנוע הלבנת פנים, בהליך 

]לשקר ולומר ללוה בעייתי 'אין לי', כשכוונתו, לך אין לי, לשנות מפני השלום, מותר או  האם מותר לגבאי בגמ"ח לומר דבר דו משמעי  

   עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' לב(  ת, להשתדל להימנע[מצווה, לומר שאינו בבי

אספקלריא,    ]גבולות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו משמעי, לומר דבר שאינו נכון כשאין ברירה[  לשנות מפני השלום

 תשע"ח )עמ' כו( 

 ( 42עיון הפרשה, תש"ע )עמ'  ]עביד איניש דינא לנפשיה, בבי"ד ומחוץ לבי"ד[  כדי לקבל את המגיע לולשקר ב

 שלמים מציון, תשע"ו  ]למונעו משחיטת מומר[מאיסור  לשקר כדי להציל חברו

 תורה והוראה, תשע"ד    ]שקר בבית דין ומחוצה לו, עם תועלת כספית ובלעדיו[ לתועלת שקר

 ממשנתה של תורה, תשע"ו ת נח[  ]מדוע ביקש השקר להיכנס לתיבשקר עצמי 

ולבסוף לא  -בעל שרצה לגרש אשתו ללא סיבה, והרב שלח שליח שלפני הגט כביכול יציע שידוך לאשה   לחבבה על בעלה, 

עיון הפרשה, תשע"ח )עמ'    ומדוע הם מותרים, שינוי מפני השלום, לשון הרע[]איזה איסור עברו כאן,  נתגרשו, האם עשה הרב כהוגן?  

   פד(

, האם נכון לנדור, האם  ]מי שברך בעבור שיתן, האם חייב לשלםאדם שקיבל עליה בבית כנסת והגבאי "הנדיר" אותו שלא לבקשתו  

בשבת מותר לנדור דברי ממון, האם חייב לשלם, חלות נדר במחשבה, סיטומתא, אמירת 'אמן', פרשנות הנדר,   נדר חל, נדר ע"י שליח, האם

 שט, תשע"ח עומק הפ אמירת 'בלי נדר', זיכוי לאחרים[

 

 נושא בפרשה: מצוות תוכחה 

 

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א ]הגרי"ג אדלשטיין שליט"א[ להוכיח את עצמו   -בכלל מצוות תוכחה  

 אורות הגבעה, תשע"ז  וכי בורחת[]ידור במקום רבו, מפני שרי גברתי אנמעלת קבלת התוכחה מרב 
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 אספקלריא, תשפ"א )עמ' מו( מצוות תוכחה 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח דרך התוכחה בזמנינו  

 כאיל תערוג, תשע"ז דרך התוכחה וצורתה  

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' קמ( תוכחה מתוך אהבה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]בין אדם לחבירו ובין אדם למקום[השבת אבידה ומצוות תוכחה, מי קודם? 

ו של העבד לעבד שבאחריותו, כפיה ע"י כל אדם או רק ע"י בית דין, מצוות תוכחה רק על לאווין, ]אדונכפיה על המצוות ומצוות תוכחה  

   הגר"א עוזר, תשע"ו  י מאיסורא מדאורייתא או מדרבנן[או גם על אי קיום מצוות עשה, כפיה לאפרוש

עד הכאה או עד קללה, מי שיכול למחות בעושי עבירה ואינו מוחה, נתפס באותו עוון,    -]עד היכן  או מוטב שיהיו שוגגין    -תוכחה    מצות

ה לומר דבר הנשמע כך חובה שלא לומר דבר שאינו נשמע, הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, מתי חובה  כשם שמצוו

יח, על איזה איסור צריך להוכיח, חיוב תוכחה כאשר ודאי לא ישמעו ממנו או כשיש ספק בכך, הבדל בין תוכחת  להוכיח ומתי אסור להוכ

הנוהגים מנהג גרוע בפרהסיא, החיוב להוכיח רשע ואפיקורס, היחס למי שאינו שומר מצוות בזמנינו,   רבים לתוכחת יחיד, תוכחת רבים

נגד חילולי שבת, כשההפגנה עצמ ומנהיגי הדור, מי חייב הפגנות מחאה  על הרבנים  ה תגרום להרבות בחילול שבת, חיוב תוכחה המוטל 

מאיסור[   להפרישו  בבי"ח  או  בבית  נפטר  על  לכהן  עמיתך( להודיע  את  תוכיח  יז[    )הוכח  קנא]יט,  אשר, תשע"ה    עולמות,  הגר"א     מעדני 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   גניחובסקי, תשע"ה

 מעדני אשר, תשע"ה ]יט, יז[  )הוכח תוכיח את עמיתך(]מדין ערבות על הלאו[ האם צריך לבזבז כל ממונו למנוע עבירה מזולתו? 

ואיך במצוות התוכחה, היסודות העומדים בבסיס מצוות תוכחה, מתי חלה חובת התוכחה, ומתי יש   ]תוכחת יוסף, מי מתימצוות תוכחה  

 תשע"ז    תורה והוראה, תשע"ב  ורת התוכחה[דווקא להימנע מלהוכיח את הזולת, מהי צ

 כלי יקר, תשע"ט אהבת ה'    -מצוות תוכחה 

 מרבה תורה, תשע"ז   ]האדם מול עצמו[תוכחתו של יוסף 

 אשכול יוסף, תשע"ג ]תוכחת משה בסוף ימיו[  חיוב תוכחה רק בסוף ימיו, או בכל פעם? 

 ז' תירוצים    עיון הפרשה, תש"ע )עמ' פד( או על הציבור[ ]חובת ערבות, חובת תוכחה, על יחידיםערבות הדדית על הנסתרות והנגלות 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' סח( שבירת טלפון לא כשר כדי להציל מעבירה 

 

 נושא בפרשה: כבוד תלמיד חכם

 

]אשר קדשנו במצוותיו לקום מפני שיבה, ולהדר פני זקן, מצוות בין אדם לחברו אין צריכות ברכת המצוות על מצווה שבין אדם לחברו  

 ( קטומקרא העדה, תש"פ )עמ'    פטורות מברכה, אי ברכה על מצוות צדקה, מצוה התלויה באחרים[ -כוונה 

מדוע נקראים ''טפש''  ,  מסקנת הסוגיהכמדוע רש"י לא באר    ,בפני מי יש לקום ואת מי יש ''להדר'']מפני שיבה תקום והדרת פני זקן  

מדוע ציווה  ,  מדוע ביקש אברהם ''זיקנה'',  באיזו זכות ניצלו בניו של קורח,  הקימה בפני ת"ח מה מסמלת    , בפני ס"ת ולא בפני ת"ח  םהק

לעתיד לבוא  במצרים,  הקב"ה לאסוף את הזקנים בסנה, ואף  ''מפני שיבה תקום..''. מדוע  ,  במדבר, במעמד הר סיני  בפסוק  נוסף  ביאור 

כוחה ש לידי ביטוי  ולא שבת בראשית  ,ע"פל התורה שבדווקא במצוות מנחת העומר בא  פסח  היינו  מדוע עסקו מרדכי  ,  ממחרת השבת 

 עמל משה, תשנ"ח   [והתלמידים במצווה זו
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עומקא    ם לכהן גדול עם הארץ, מורא[והנשיא, ממזר ת"ח קוד]והדרת פני זקן, רב שמחל על כבודו, כבוד החכם האב"ד  כבוד תלמיד חכם  

 דפרשה, תשע"ז 

 ל שישי "ברכת יצחק", תשע"ה שיעורי לי ]כבוד התורה[חיוב עמידה בפני תלמיד חכם סגי נהור 

]איסור לכבד ת"ח בפני ע"ה, כשמכבד את שניהם, הקדמת דיו ת"ח או הושבתו, סיתום טענות    -כיבוד תלמיד חכם כשהוא בעל דין  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   עמידה בשעת גמר דין, הבדל בין עדים לבעלי דין, כבוד ת"ח ושויון בבי"ד מול חובת כבוד התורה של היחיד[

 יט תירוצים   )עמ' קט(עיון הפרשה, תשע"ד  ]עשה דכבוד התורה, תלמיד חכם שמחל על כבודו[ עמידת תלמיד חכם לפני הדיינים

 ( קיבמקרא העדה, תש"פ )עמ' ]מחילה, מחילת תלמיד חכם[   כבוד רבו וכבוד תלמיד חכם  

 זרע ברך, תשע"ה   ]יט, לב[  )ומפני שיבה תקום והדרת פני זקן(האם חייב סומא לקום בפני חכם 

 י, תשע"ד הגר"א גניחובסק   ]יט, לב[ )ומפני שיבה תקום והדרת פני זקן(החיוב לעמוד בפני מי שהוא ספק זקן 

 ט )עמ' נו( אספקלריא, תשע"    קימה שיש בה הידור

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט מה חמור יותר לגבי חיוב קימה, רבו אביו או תלמיד חכם? 

 דני אשר, תשע"ט מע    מעדני אשר, תשע"ט]חשש גאוה, משכח תלמודו[ מדוע ציותה התורה לכבד תלמידי חכמים? 

מעדני      מעדני אשר, תשע"טהתור בהלכה[  ]  ?עומד בתור במכולת האם יש חיוב להקדימו בתור משום שצריך לכבדוהתלמיד חכם  

 ( )המשך-אשר, תשע"ט

בית מדרש    לכבוד ופינוי מקום כמצות חסד, מנהג העולם מפני חילול ה'[  ]קימה כביטויהאם צריך למסור לזקן את מקומו באוטובוס?  

 ישיבת מיר, תשע"ח 

 מעדני אשר, תשע"ט  ?כם שנפל עם ספר תורה ושניהם על הרצפה את מי צריך להרים תחילהתלמיד ח

 מעדני אשר, תשע"ט ?מדוע בזמננו אין מקפידים לקיים מצות עשה דאורייתא של מפני שיבה תקום והדרת פני זקן

 ירוצים יג ת   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' פו( ]די מחסורו מול כבוד התורה[זקן ואינה לפי כבודו 

]כאשר פניו מכוסות במסכת הגנה מפני נגיף הקורונה, רוב האנשים אינם ת"ח, האם בספק אם אדם הגיע תלמיד חכם  קימה בפני ספק  

 מים זכים, תשפ"א הולכים אחר הרוב, וכיצד מחשבים את הרוב[  -לשיבה ויש לקום בפניו 

יוסף,      ]יט, לב[  )ומפני שיבה תקום והדרת פני זקן(מה החידוש שכופין קימה בפני ת"ח, הרי כופין על שאר מצוות עשה?   אשכול 

 אשכול יוסף, תשע"ח )י"ב תירוצים(     תשע"ד 

 דני אשר, תשע"דמע איסור לכבד תלמיד חכם בעל מחלוקת  

ובפני כל מקיימי מצוה בשעתה   'קוועטר' בברית,  בפני  והדרת  עמידה  תקום  שיבה  זקן()ומפני  לב[  פני  התורה, תשע"ו  ]יט,    מחמדי 

 תשע"ט 

 יח תירוצים   עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לו(  ]האם ראוי להטריח לזכותם במצווה[עמידה בפני תלמיד חכם 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח ? האם יטריח ת"ח את הציבור לקום מפניו 

]רב שהוא לוי האם יטול ידי הכהנים ויטריח הקהל לעמוד לכבודו בהליכתו ובחזרתו, רב שהוא כהן האם יטול ידיו   הוא כהן או לוירב ש

 קמד, ריא(-ברכת כוהנים, תשע"ח )עמ' כא -אודך גם אני   קהל בהליכתו ובחזרתו[לפני נשיאת כפים כאשר הוא מטריח בכך את ה

 )עמ' קטו(   אספקלריא, תשע"חת"ח המאריך בתפילה האם יכול לעמוד במקומו הרגיל?  
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 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' כט(    כבוד התורה או כבוד תורתו של החכם

 

 : ואהבת לרעך כמוך נושא בפרשה

 

    שה, תשע"בעומקא דפר]יט, יח[   )ואהבת לרעך כמוך(עיונים במצוות ואהבת לרעך כמוך 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ז(   ]יט, יח[  )ואהבת לרעך כמוך(זה כלל גדול בתורה  -ואהבת לרעך כמוך 

 נפלאות שמשון, תשע"ה    ]יט, יח[ )ואהבת לרעך כמוך(הקשר בין "ואהבת לרעך כמוך" לבין תפילה בכל יום  

 תורת הביטחון, תשפ"א ואהבת לרעך כמוך  -כוללת כל התורה כולה  -האמונה 

]רעך ורע אביך, לא להתלונן על סידור ביתו של המארח, הקב"ה בעל הבית, הלל  זאת כל התורה כולה    -לחברך לא תעביד  דעלך סני  

   מפיק מרגליות, תשפ"אושמאי[ 

 משנת מהר"ל, תשפ"א  ? מדוע לא נאמר ואהבת רעך 'בלבבך ' כמו בשנאה

 משנת מהר"ל, תשפ"א שלשניהם יש צלם אלוקים   -הדרך לאהוב את חברו כנפשו 

 דרישה וחקירה, תשפ"א    עך כמוך'לרמעלת 'ואהבת 

 כאיל תערוג, תשע"ד  ]יט, יח[ )ואהבת לרעך כמוך(מעלת עניני בין אדם לחבירו, מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

 ממעיין החיים, תשפ"א   לימוד פנימי מעמיק בטובתו של האחר -ואהבת לרעך כמוך' '

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ג  -ברוך שאמר ואהבת לרעך כמוך  -הקהל   -קדושים 

בינת  גלויות[  ]האדם שנברא בצלם, והראיה מהעם היהודי על השגחת ה' ומתן שכר, והשרדותם ושמירת התורה בכל הואהבת לרעך כמוך  

 החכמה על משך החכמה, תשפ"א

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  , אהבת ה' ואהבת הרע[אהבת הניגוד ואהבת השווה]ואהבת לרעך כמוך 

 מעדני אשר, תש"פ 'כמוך' ממש?   האם ניתן לדרוש שאדם יאהב את רעהו

 נועם אליעזר, תשע"ט כחלק ממצות ואהבת לרעך כמוך   -נס תלמידי חכמים החובה לפר

   במשנת הפרשה, תשע"ו יח[-]יט, יז  )לא תשנא ואהבת לרעך כמוך(ו'אהבת לרעך' ו'לא תשנא' האם מצוה אחת או שתיים? 

לענין     ול, ואהבת לרעך כמוך, זוטו של ים[ ]העתקת דיסקים ושירים, הסגת גבהפרת זכויות יוצרים ביטול מצוות עשה של 'ואהבת'  

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' נד(  - הלכה

 מדי שבת, תשע"ז אהבת הרע ואהבת עצמו, להאהיב שם שמים, והרבות רעות  

 מנחת אשר, תשע"ח ואהבת לרעך כמוך   

רעך ]כל מי שאינו מבקש רחמים עליו נקרא חוטא, לא תעמוד על דם רעך, ואהבת להאם חובה או מצוה להתפלל על חולה הידוע לו?  

 תורת המעדנים, תשע"ח    מעדני אשר, תשע"ז   פניני אי"ש, תשע"ח   כמוך, רפואה בדרך סגולה[

 מחמדי התורה, תשע"ט  ]להבדל מהחברה או להקשר אליה[מול קדושים תהיו  -ואהבת לרעך כמוך 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_70_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_29_30_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_29_30_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_29_30_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_29_30_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/593_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_30_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/665_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_29_30_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_29_30_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_30_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_30_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_20_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_32_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_36_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_36_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_30_79.pdf


 

 ט )עמ' קיז( אספקלריא, תשע"    מנע ממעשים שהם טובה לעצמך ורעה לחברך!ילה

 נחס, תשע"ח לי פשבי  ]הפגישה בין רבינו תם לאחיו הרשב"ם[זה כלל גדול בתורה'  -'ואהבת לרעך כמוך 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' יב(  'ואהבת לרעך כמוך' מול 'חייך קודמין'

 משנתה של תורה, תשע"ח כהכנה לקבלת התורה      -ואהבת לרעך כמוך 

 ט )עמ' ע( אספקלריא, תשע"    ואהבת לרעך כמוך

 ט )עמ' צג( אספקלריא, תשע"   רעך כמוךיני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לר: הרלומ

 

 נושא בפרשה: לדון לכף זכות 

 

 אז נדברו, תשע"ט    עומקא דפרשה, תשע"ד]יט, טו[  )בצדק תשפוט עמיתך(החובה לדון לכף זכות  

בדל בזהות הזולת צדיק רשע או בינוני, אדם שאינו ]את כל האדם או רק את חבירו, החובה על כל אדם או רק ת"ח, הלדון לכף זכות  

ירה בלילה, לדון לכף זכות מדיני מצוות שבין  מוכר, רשע שמעשיו מוכיחים שנתכוון לטובה, לדון לכף חוב לתועלת, תלמיד חכם שעבר עב 

זכות: בן זוג, הורה, ילד, שכן, אדם לחברו או בגדרי מצוות שבין אדם למקום, "החושד בכשרים לוקה בגופו", מקרים שכיחים לדון לכף  

)בצדק  בירין לו על כל פשעיו"[  מעסיק, מצות חינוך ילדים למצוה זו, הדן חברו לכף זכות דנים אותו לכף זכות", "המעביר על מידותיו מע

 עולמות, רכ  ]יט, טו[  תשפוט עמיתך(

 ' ה(באר הפרשה, תשע"ח )עמ ת כיצד לדון חברו לכף זכותעצו

]הדלקת נר חנוכה מפני החשד בפתח השני, בשונה משאר   ומדוע לא דנים לכף זכות?  הדלקת נר חנוכה בשני פתחים מפני החשד

המצוות שלא תקנו מפני החשד, המצווה לדון את חברו לכף זכות, מדוע בחולף ליד פתח בית כנסת ולא נכנס להתפלל שכנראה נכנס בפתח  

כה, דיני מהדרין, ברכת הרואה על  קת הנר בפתח השני מפני החשד, האם על הנר בפתח השני יש כל דיני נר חנוהשני, האם מברך גם על הדל

הנר בפתח השני, האם קטן יכול להדליקו, איחר לביתו והדליקו עליו נרות האם יכול להדליק בברכה את הנר בפתח השני, כבה נר חנוכה  

משני צדדים,   ליק שוב מפני החשד, בית שלו פתח מצד אחד וחלון מצד שני או שני חלונותתוך חצי השעה הראשונה, מדוע לא יתחייב להד 

 עולמות, תט  הדלקה מפני החשד בזמן הזה, אין חשד בשל ריבוי המנהגים לגבי מקום וזמן ההדלקה[ 

 -חומר האיסור לחשוד בכשרים , ורשע בצדיק ובינוני -גדר החיוב לדון לכף זכות  וריתא, מדרבנן, טעמי המצוה,]מדאהמצוה לדון לכף זכות 

, שכר המצוה, ספיקות במצוה לדון לכף זכות, האם עובר בכל רגע, כשדן ציבור שלם לכף זכות, בשוגג, במי שגרם שיחשדו בו, מצות תוכחה

 הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח שיעורי אשם תורם[  

 

 איסור ערלה בפירות האילן  נושא בפרשה:

 

 (ע' אספקלריא, תש"פ )עמ'ערלה' אינה 'ממון' שלו אך גם 'לכם' 

 (קעבאספקלריא, תש"פ )עמ' אתרוג ערלה שנתערבב באתרוג כשר 

 זרע שמשון, תשפ"א    שבילי פנחס, תשע"ז )ונטעתם כל עץ מאכל( ]יט, כג[ ]כנגד הכוחות שנתעוררו בחטא עץ הדעת[ג' שנות ערלה 
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לה בחו"ל, ערלה  ]מי פירות, חנטה בשביעית בקביעת שנות ערלה, רוב בספק ערלה בחו"ל, מיעוט המצוי, ספק ספיקא, עראיסור ערלה  

   מסביב לשולחן, תשפ"אבחצילים, מוסר בהלכות ערלה, מנין שנות ערלה, ברכת האילנות בעצי ערלה ועצי כלאיים[ 

 כלי יקר, תשע"ט סיבת ג' שנות ערלה   

עשר       )ונטעתם כל עץ מאכל( ]יט, כג[  ]ובחוץ לארץ, האם אסורים מדאורייתא או מדרבנן[  הנאה מפירות ערלה בזמן הזה בארץ ישראל

    עטרות, תשע"ח

  ]וכן רשב"י ובנו בעץ החרוב במערה, חיוב מצוות בדברים על טבעיים[ האם השתמש נח בגפנים מיד ולא שמר ערלה בכרם שנטע?  

לו יוסף, תשע"ה     (אספקלריא, תשע"ח )עמ'      תשע"ה    מעדני אשר, תשע"ב     במשנת הפרשה, תשע"ה    מחמדי התורה, תשע"ד    אשכול 

     פניני אי"ש, תשע"ח   תשע"ז  מחמדי התורה,

]נהנה מראיית הלבלוב, הנאת ראייה מערלה, קול ומראה וריח אין בהם מעילה אך איסור איכא, אם יסמן את פירות  ציון אילנות ערלה  

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ בו לסמן ערלה כדי שלא ירויח מאי גניבתם, הכשלה בברכת אילנות על ערלה[ הערלה יגנבו רק פירות היתר, ונחיי

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לד(-פניני הלכה בקרקע?   השנות ערלה, האם תלוי בנטיעה או בקליטבסימונו את הערלה 

וירק   אילן  וערלה  -הגדרת  ברכות  משנה ] לדיני  נשארים  השורשים  כאשר  אפילו  בסֵנה,  הגדלים  תותים  על  האדמה  פרי  בורא  מברך 

להלכה, או בתורת ספק, כלל נוסף בדיני ערלה: "כל המוציא עליו מעיקרו  אית כהגדרה זו  לשנה ורק הגזע מתחלף וצ"ע האם זו הכרעה וד

הרי זה ירק, וכל שאין מוציא עליו מעיקרו הרי זה אילן", ודנו הפוסקים האם כלל זה נכון גם לקביעת ברכת בורא פרי העץ או בורא פרי 

ולך ומתקלקל • אילן שהפירות צומחים מהגזע ולא  ראשונה ואילך הנטיעה המוציאה פרי בתוך השנה הראשונה • אילן שמשנה    האדמה

הטעם לברכת בורא פרי האדמה על בננות,   מהענפים • אילן שגזעו וענפיו חלולים • סיכום שיטות הפוסקים בהגדרת פרי העץ ופרי האדמה

ואננס שדה  ופאפיה  תות  חצילים  כגון  לשנה,  משנה  מתחלפים  ענפיהם  אך  קיים  שגזעם  ב  אילנות  הלכות  ]בארץ לענין  ערלה  ודיני  רכות 

ברכה על אילנות ששורשיהם וענפיהם נשארים מעונה לעונה, אבל אינם גבוהים יותר משלושה טפחים, כגון אוכמניות, חמוציות   ובחו"ל[

ֶרס, צנוברים וערמ  ברכה על פירות הצומחים באילני סרק או באילנות שלא ניטעו לשם פרי, כגון   ופרי הפטל העץ יחד   כילת פריא  וניםָסבְּ

 מאור השבת, תשע"ה    עולמות, תיד  [עם פרי שיש ספק בברכתו

 ( קדמקרא העדה, תש"פ )עמ'  חילול נטע רבעי

 (קומקרא העדה, תש"פ )עמ' קדושת נטע רבעי אצל נכרי  

נט רבעי   פדיון  יונים  ע  שנתמלא  הקדש  כאשר ]שובך  אחר,  ע"י  או  הבעלים  ע"י  חילול  פרוטה,    שוה  על  מנה  שוה  לפדותם  ניתן  האם 

הבעלים עצמו הקדיש, יונים בשובך של הקדש לא הוקדשו ע"י אדם, גיזת וולד בהמת הקדש, האם נחשב כהקדש על פיו, או הוא כבר תוצר  

ות, אדם שאסר על עצמו נכסיו בהנאה בנדר, ונעשו הפקר  טר המקדיש האם בנו היורש יכול לפדהקדש, בהמה שהוקדשה לבדק הבית ונפ

אם ישאל על הנדר יפקע ההקדש האם יוכל הנודר לפדותו, הדין בנטע רבעי או בשביעית שלא הוקדש ע"י הבעלים[    -ובא אחר והקדישם  

 שפ"א עשר עטרות, ת

 ( קזמקרא העדה, תש"פ )עמ'  ? אם פדיונו לכהןהנטע רבעי 

 עומק הפשט, תשע"ט  ]פרי העץ או פרי האדמה, הגדרתם לענין ברכת הנהנין ולגבי ערלה[האם יש חשש ערלה באננס? 

עבירה מאיסור בשוגג, הנותן  ]סימון כרם רבעי וערלה להזהיר גזלן שלא יכשל, מדוע אין חיוב להפריש את עוברי    הלעיטהו לרשע וימות

ין "ערבות", חיוב אפרושי מאיסורא לעובר על איסור  תבואה לפונדק גם אם אינה מעושרת, 'מצוה' או 'היתר', מדוע אין חובת הצלה מד

המורעל"   "הסנדביץ'  פרשת  חבל  -במזיד,  התקנת  ויורעל,  הכריך  את  יאכל  שהגנב  כדי  ברשותו,  הנמצא  בכריך  רעל  להניח  מותר  י האם 

האם בחסימת רחובות    כביסה רפויים שיכולים להביא לנפילת הגנבים המטפסים דרכם, לענות לנהג הנוסע בשבת ומבקש הכוונה בדרך,

לנסיעה בשבת יש איסור 'לפני עיוור' בגרימת איסור מבעיר כתוצאה מהארכת הנסיעה, תעודת כשרות לבית מלון המסכים לא לבשל בשר  

]ולפני עור לא    כילת בשר עם חלב בצונן, האם מוטלת חובה לפעול לחקיקה דתית ויישומה במדינת ישראל[בחלב, אך מאפשר לאורחיו א

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ      עולמות, רב    כשול[תתן מ
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נותן לו הרי המקבל יחזיק לו טובה, וזו טובת הנאה האסורה   דצ]כימותר  ערלה בחו"ל    לתת לחברו שאינו יודע ערלת חו"ל כי ספק

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ יש למקבל עצי היתר, שלא בפניו, לא מתכוין[ בערלה, פירות של המקבל, 

 ש"פ הגר"א גניחובסקי, תיין ערלה לנסכים  

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ איסור ערלה בטל ברוב 

 הגר"א גניחובסקי, תש"פ חישוב ג' שנות הערלה  

יחולו דיני ערלה?    ישיבת מיר,       מעדני אשר, תשע"ב      במשנת הפרשה, תשע"הלעתיד לבוא כשאילנות יתנו פרי מיד האם לא 

 תשע"ח 

ושופר   ציצית  בענייני  הורה  או  ערלה,  אסר  או  דבר  'זקן ממרא' שהתיר  כרת]בכל  איסור  שייך  אשה,  לקידושי  הגר"א      [שנפק"מ 

 גניחובסקי, תשע"ז 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו    [  קרליץ זצ”ל]אלרגיה לעצי זית, עץ בשנות ערלה עץ של הפקר ועוד, מכתבי הגר"נ עניני בל תשחית 

 פרי ביכורים, תשע"ו ברכת האילנות על עצי ערלה  

 

 איסור גניבה   נושא בפרשה:

 

 נועם אליעזר, תשע"ט מדוע נחתם דינם על ה'גזל' ולא על ההשחתה? 

 ' צא( אספקלריא, תשע"ט )עמ   שו"ת בעניני גניבה וגזילה

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   ל”קרליץ זצשו"ת בענייני גזל מהגר"נ 

 מחמדי התורה, תשע"ד גזל עכו"ם   

שיעורי ליל שישי    ת משווה פרוטה[]כשאין לכל אחד בו שווה פרוטה, רכוש ציבורי האם הוא כממון השותפין, גזל בפחוגזל ברכוש ציבורי  

    "ברכת יצחק", תשע"ח

 שע"ו נוה ההיכל, ת   לקיחת שאריות אוכל או פרחים מאולם שמחות 

]גוזל שדה יתומים להשביחם, גונב ע"מ למיקט, כופין על מידת סדום, חיוב הזולת מדין שימוש בחפצי הזולת נגד רצונם, לצורך מצווה  

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ז  ערבות[ 

שבעל החפץ מרוויח מכך, קידוש קטנה ללא ידיעת אביה, דבר ]כשברור שחברו היה מסכים, כ  הזולת ללא נטילת רשותשימוש בחפצי  

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קסד( )כי מלאה הארץ חמס( ]ו, יג[   שרוב העולם אינו מקפיד, ספרי קודש של חברו[

    אספקלריא, תשע"ח )עמ' סט(  ת משוה פרוטהגזל פחו

 ומקא דפרשה, תשע"ד ע גזל לקיום מצוה   

 במשנת הפרשה, תשע"ז   מעינות מהרצ"א, תשע"הגזל פחות משווה פרוטה   

ל ]  על מנת לשלם תשלומי כפל  לצֵער,   -"  יקטלמֵ "ת  על מנ]גניבה "לא באמת"   ויודע  גרום לחברו הנאה שרוצה  [, האיסור שלא יקבלבו  , 

של הקצות החושן, האם כאשר גנב    לגנוב "על מנת למיקט" מהתורה או מדרבנן, האם בגניבה "על מנת למיקט" נפסל לעדות, מגוי, ספיקו

ס ]או רק על גניבה ואבידה[, ודברי הפוסקים בזה למעשה, האם גם "גזילה" אסורה על על מנת "למיקט" חייב בנזקי החפץ שגנב גם באונ
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כספו, ולכן   כדי לחנכם, בן החושש שאביו יפסיד את כל  -מנת "למיקט" כמו גניבה, הורים ומורים ה"גונבים" מבנים ותלמידים לטובתם  

בפורים שמחה  בדרך  "לחטוף"  המנהג  לפרנסו,  כדי  מאביו  "לגנוב"  הסדר,   רוצה  בליל  האפיקומן  "גניבת"  מנהג  וכלה,  חתן  בשמחת  או 

החביא פנקס המחאות של חברו שהונח במקום לא שמור ]כדי ללמד את חברו לא להתרשל בשמירת רכושו[ והפנקס נגנב ונגרם נזק כספי, 

 עולמות, שפב נעליים שנלקחו מבעליהם בדרך שחוק ולבסוף ניזוקו[   האם חייב לשלם,

 עשר עטרות, תשע"ט   , עיוור[לר' יהודה דסומא פטור מכל המצוות] ?שגזל האם חייב להחזיר הגזילה  סומא

    ל, תשע"דנוה ההיכ]יט, יא[   )לא תגנובו(יב בהשבתו או די בהשבת דמיו? גנב ספר תורה עתיק ושינהו, האם מחו

ב ]החולק עם הגנב, רבים שגנבו, איסור על הנגנ  ההבדל בין גניבת נפש שנכתבה בלשון יחיד לבין גניבת ממון שנכתבה בלשון רבים

    האיחוד בחידוד, תשע"ה]יט, יא[   )לא תגנובו(להשיב את הגניבה בדרך של גניבה[ 

נותו, גניבת דעת, איסור  לומר דבר בשם אומרו, זכות היוצרים של המחבר, לא יבוזו לגנב, האם נחשב גזלן ומפסיד נאמ]הגונב דברי תורה  

   ח" ע תש ,ר אש תנחמ  [שקר, לייחס דברי תורת עצמו לאדם גדול כדי שיתקבלו, לשקר כדי שהאיסור יתקבל אצל ההמון

 שיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשע"ו להלבין פני גנב ברבים, בכדי למנוע גניבה 

וגזלן מחויב טענת הרי שלך לפניך בגנב המחזיר את הגניבה   גנב מחויב לשלם  ]גם אם ירד מחיר החפץ, מפני נזק או סיבה אחרת, 

 נוה ההיכל, תשע"ב   להשיב[ 

 "ח, תשע"ט דברי שי   (טאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מ-פניני הלכה   ר" באיסור גניבהוהכשלת גוי ב"לפני עיו

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נח( ]לגנוב חמץ מאביו שלא יכשל בפסח, לגנב חמץ ממי שמכשיל את הרבים[ גניבה לתועלת 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"וגניבה מתוחכמת ע"י שנים, ממי גובים  

 ' רכג( ירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ ]האם מי ששלח לחברו שאלה ולא נתקבל תשובה, נחשב גזלן על ה'בול'[ דין גזל בבול דואר

]האם גזל שינה הוא גזל ממש או רק איסור למער את חברו, האם מותר להכין שעון מעורר בישיבה בשעה מוקדמת על חשבון   גזל שינה 

ות סבל לשכנו נזקי שכנים, גזל שינה של חברו לטובת השכמה לתפילה או לימוד של עצמו, להזהר שנת חברי החדר, פעולות בביתו הגורמ

 בינת המשפט, תשע"ט  רים מאוחר מחתונה[מגזל שינה כשחוז

ממטבח הישיבה, ונתנו לחבריו, האם החברים שאכלו חייבים לשלם, האם הם נפסלו    ]בחור ישיבה שנטל ללא רשות אוכלהגונב מן הגנב  

 שו תשובה, האם די בכך או הם צריכים אף לבקש את מחילת הנהלת הישיבה, מזיק או גזלן, פסול עדות[לעדות כל עוד לא החזירו ולא ע

   מאור השבת, תשע"ט

   מעדני אשר, תשע"ט   ?אם מותר לאדם לגנוב מגנב את החפצים שגנב ממנוה

 ירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ' רכג( כדי לקבל את מתנת ההצטרפות ולאחר שימוש ראשוני ביטלו  כרטיס אשראי הזמין 

 

 חובת הצלה ]לא תעמוד על דם רעך[   נושא בפרשה:

 

    נשיח בחוקיך, תשע"ו]יט, טז[  )לא תעמוד על דם רעך( ל”קרליץ זצכללים בחובת הצלת הזולת מדברי הגר"נ 

נעדר?   חיפוש  עבור  שבת  מחללים  עשית מתי  בחול,  שמחפשים  כדרך  מסוכנים,  במקומות  לחפש  הצלה,  ספק  סכנה,  הצלה,  ]חובת 

 קתא, תשע"ח שמעתא עמימלאכה למעט ריבוי מלאכות ע"י מחפשים נוספים[ 

 נועם אליעזר, תשפ"א    לא תעמוד על דם רעך  -חובת הגדת עדות לחברו 
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מקום פיקוח  ]איסור כניסה מצב סכנה, הסתכנות לצורך הצלה, חיי שעה וחיי עולם, חובת הצלה בחובת הצלה ופיקוח נפש ]חלק א'[  

להצלת אבר  לסכן  רפואה,  ללמוד  חייב  אדם  האם  בהצלה    נפש,  שתפקידו  למי  עצמי  סיכון  היחיד   -חברו,  סכנת  והצלה,  רפואה  כוחות 

והרבים, קדימויות בהצלה, סכנה הדוחה שבת, ספק סכנה דוחה שבת, מצבי סכנה, שעת חירום, שריפה, פריצה, טלטול אביזרי שמירה  

  רופא או אנשי הצלה בשבת, טיפול בחולה בשבת[ ובמקום שאין עירוב, הגדרה כללית לחולה שיש בו סכנה, אזעקת  לצורך חירום בשבת,  

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט 

ם, שבת הותרה או דחויה, למעט כמות ושיעור המלאכות,   ]על מי מוטלת חובת ההצלה, תלמיד חכחובת הצלה ופיקוח נפש ]חלק ב'[  

שניים  דרבנן,  מלאכה  גרמא,  בשינוי,  מלאכה  גוי,  או  קטן  ע"י  מלאכה  עשיית  חמור,  איסור  יעשה  לא  שהחולה  כדי  קל  איסור  לעשות 

לטובת היולדת, מלאכות    שעשאוה, סדר עדיפויות, טרחה והוצאת ממון למנוע חילול שבת, הכנות מערב שבת, חילול שבת להצלת עובר,

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט  ת היולדת, אחר הלידה, יציאה עם תג זיהוי, כניסה לחדר תינוקות בשבת[לצורך לצורך הלידה, ליישוב דע

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(   הצלה רוחנית -תיבת נח  

עדות לחברו כחלק מחובת ההצלה   אינו משתדל, הצלת אדם המנסה  חובת הגדת  גם כשחברו  חברו  לטובת הצלת  ]חובת השתדלות 

 נועם אליעזר, תשע"ט  להתאבד, השבת גופו לעצמו[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז מי יפסיק להצלה, העוסק בתורה או בתפילה? 

      נוה ההיכל, תשע"ד    שמעתתא עמיקתא, תשע"ו   סיכון עצמו להצלת הזולת, חובה או רשות

או חיה גוררתו או לסטים באים עליו  חייב    תֹו לֹו", הרואה חברו טובע בנהר]"לֹא ַתֲעֹמד ַעל ַדם ֵרֶעָך"; "ַוֲהֵשבֹ   סיכון עצמו להצלת הזולת

ִעָמְך" "חייך קודמים לחיי חברך", האם יש  חיוב להיכנס  לספק סכנה להצלת הזולת מסכנה ודאית, האם  ָאִחיָך  ֵחי  "וְּ להצילו, ומאידך 

תכן, הגדרת "סכנה" הדוחה ירע[, מהו אחוז הסיכון שצריך להסרשאי להסתכן ]הנהגת הגר"ח מבריסק והגרא"ח מייזל בשעת מגיפת החול 

שבת לעומת "סכנה" בנדון הצלת נפשות, הסתכנות להצלת רבים או כלל ישראל, פנחס בהריגת זמרי, השתתפות בניסויים רפואיים שיש 

מת איברים: האם מותר לאדם  בהם סכנה קטנה אך משמעותית, מידת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני חבלה להציל נפשות, תרו

בכריתת איבר מגופו ]בספק סכנה[, כדי להציל את חברו ]מסכנה ודאית[, והאם יש חיוב לעשות כן, האם דינו של רופא שונה מכל    להסתכן

ש רק אדם אחר, ומוטלת עליו חובה להגיש טיפול רפואי גם כשיש סכנה שידבק במחלת החולה המטופל, תרופה המצויה בידו של חולה שי

וותר עליה עבור חולה שנשקפת לחייו סכנה ודאית, רופא שבידו לרפא אחד ולפניו שנים הנמצאים בסכנה ספק סכנה לחייו, האם חייב ל 

שווה, בשדה הקרב האם חייב חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן בעת התקפה כדי להציל נפגעים, הסתכנות כדי להביא חללי 

 עולמות, שיג    [ישראל הי"ד לקבורה

 תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד )הצלת שמעון בסיכון בנימין( להציל ספק שניים או אחד בוודאי 

]איסור הפלגה בספינה בסמוך לשבת לשיטת בעל המאור מחשש סכנת מחלת ים, מדרבנן או מדאורייתא,  המכניס עצמו לפיקוח נפש  

לשהות האם ניתן לקבוע תור לניתוח אלקטיבי ליום חמישי, האם אשה המצפה לילד צריכה  ,מילת גר או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי

סמוך לשבת בקרבת בית החולים, זירוז לידה באופן שהלידה תחול בשבת, רופא תורן בשבת בבי"ח האם חייב ללון בקרבת מקום, האם  

)הצלת    , למטוס הנוסע בשבת טיסה רצופה עד מוצאי שבת[לחולת סוכרת מותר להיכנס להריון, האם מותר להעלות על טיסה בערב שבת

 עולמות, רעו לוט( 

 נועם אליעזר, תשע"ט  ]איסור אפליה, הקדמת בן מעלה, הקדמת הגדול, החביב,  עניי העיר, שכן[קדימויות בהצלה 

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

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

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

הצלה   לימוד  כדי  תוך  שבת  חולה  חילול  שבת,  בחילול  הכרוכים  רפואה  לימודי  נפש,  לבין ]פיקוח  רפואי  מחקר  בין  הבדל  בפנינו, 

תעשנה ע"י אחרים, הכרעת הגר"י סלנטר להאכיל חולים ביום כיפור בימי השתלמות מעשית לאנשי הצלה, במקום שפעולות ההצלה לא  

 מנחת אשר, תשע"ז  מחלת הכולרה כדי שיאכלו החולים, להשתדל למצוא מסלול הכשרה ללא חילול שבת[
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פצע ובטלה מסוכנותו, האם יש עדיין חשש רודף עתידי כשיחלים, חובת הצלה על נידון למוות בבית  ]בא במחתרת שנודף  בא במחתרת ור

ו למיתה האם מחללין עליו שבת אם נכנס  דין, העדר חיוב הצלה על מי שפשע והכניס עצמו לסכנה, האם אדם בעלים על גופו וחייו, נגמר דינ

חיים, חיוב ממון להצלת חברו, החזר הוצאות על הצלת חברו, הבא במחתרת הותר    לפיקוח נפש שמא ימצאו לו זכות ויסתרו דינו, חזקת

לא בטל לגביו, הצלה  הותר דמו רק להלכות הריגה, אך דין מאי חזית    -דמו להלכות הריגה, וכן איסור מאי חזית, אך בספק שמא לא יהרוג 

 ( נבמקרא העדה, תש"פ )עמ'  באחד מאביו בבא במחתרת וברודף, בא במחתרת בשבת[

]איזה שירצה יציל, וכשאחד מהם אביו, או אצל  שני אנשים בשבת במצב פיקוח נפש, הצלת האחד כרוכה בחילול שבת והשני לא  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז אחד מהם יקיים מצוה אחרת, או הוא כהן[  

עתידי   נפש  בשבת   -פקוח  לביתם  הצלה  כוחות  למקומם]  חזרת  חוזרים  להציל  למרחקמשמ,  היוצאים  אפילו  מאלפים   ע  יותר 

אלפים אמה  שיש להם  בא להציל מן הגייס ומן הדליקה[המיילדת,  עדים שבאו להעיד על קידוש החודש,  במה שונה מו ]תחום שבת[ אמה

סופם משום תחילתם", או מדין "התירו    - פיקוח נפש בעתיד להתהוות מחשש לחלל שבת האם גדר ההיתר  אלפים אמה בלבד  -  לכל רוח

מה הדין   "מדרבנן  או רק מלאכות שאסורות רה מהתו  "כדי שלא להכשילם לעתיד לבוא", האם בחזרה מההצלה התירו מלאכות שאיסורן

יש האירוע סכנה כאשר  בו  שהתרחש  במקום  יש • להימצא  סביר כאשר  בשבת חשש  יקרה  נפש שח"ו  פיקוח  של  נוסף  יש    מקרה  כיצד 

לעשו  חברי ארגוני ההצלה או רופא לבין כל אדם האם יש הבדל בין  שיכול לנהוג ברכב נכרי נמצא במקוםלנהוג אם   ניתן  ת באופנים  מה 

האם יש לחלק בין מצב    שאם לא נתיר למציל לחזור למקומו, ימנע בעתיד מלצאת להציל חשש אמיתי שלפי המציאות הנראית לעין יש

יארכ ההצלה  שפעולות  מראש  ידע  רב ושהמציל  ֵיעשוזמן  אלו  פעולות  כי  ששיער  מצב  לבין  קצר ,  או     בזמן  רפואי  מאירוע  חזרה 

אין  כאשר עתידי,  לצורך פיקוח נפש זרה מפעילות מבצעית של כוחות בטחון והמשטרה בשבתח  יאת השבת שהסתיים סמוך ליצ בטחוני

 שעז , עולמות  [ י נוחיות בלבדמטעמ חזרה  • למשימות מבצעיות נוספות צורך למוכנות אך יש התראות ידועות

המעשה אינו    ,בשעת הצילום  בשבת חלון ביתו בנסיון דקירה ומעוניין לצלמוממבחין  ]ה   צילום אירוע טרור בשבת  -ח נפש עתידי  פיקו

נפש פיקוח  נמלט   שלפנינו  לצורך  הפיגוע]המחבל  ונשאלה השאלה, האם רשאי ועכשיו  מזירת  לתת   לצלם בשבת אינו מהווה סכנה[,  כדי 

מותר לחלל שבת לצורך   האם - ובכלל אסור מהתורה או מדרבנן, צילום בשבת האם הבא ו למניעת הפיגועלכוחות הביטחון תמונות שיסייע

האם    דרבנן  או רק באיסור תורה  מותר לחלל שבת באיסור עתידב סכנה בספק האם  -  ספק נפשות הדוחה את השבת  "פיקוח נפש" עתידי

טיפול    בעתיד האם ההיתר נובע מחשש פיקוח נפש  - כיבוי דליקה בשבת  דידןלצרכי מחקר רפואי, לנדון   ניתוחי מתים ניתן ללמוד מנדון

היוצא להציל  היתר  פיקוח נפש בעתיד שמחש נובע האם ההיתר  -בחולה שיש בו סכנה על ידי גדולים, כאשר גם קטנים יכולים לטפל בו  

למקומו נפשות לחזור  כדי  שבת  נפש  לחלל  פיקוח  בעתיד ספק  רבים  גחלתכיב דין  - להצלת  הרבים וי  ברשות  הגרש"ז   הנמצאת  ]דברי 

גדר    אויערבך בנדון חוטי חשמל שנפלו ברחוב ויש חשש שיתקלו בהם, האם מותר להזעיק את חברת החשמל על מנת להפסיק את הזרם[

נפש מצויה בגלל "לפנינו" פיקוח  חירום     סכנה  אינו  -בעת  שבת  לחלל  נפש ההיתר  פיקוח  המלחמה אלא מדיני  נפש  פי  מדיני  קוח 

של  למתן לגיטימציה לפעילות המבצעית הפצת תמונה תקשורתית נכונה חילול שבת במלאכות דאורייתא או דרבנן לצורך -"תקשורתי"  

 שעז , עולמות  על "דעת הקהל" ברחבי העולם[  קריים כחלק מהמלחמהכדי להכחיש דיווחים ש  • צה"ל

]לאדם שוודאי לא יחיה עד שבת הבאה, כדי להציל מספק מיסיון, חילול שבת חילול שבת בפיקוח נפש או לצורך הצלה משמד רוחני  

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נא( עובר, טומאת אליהו לבן הצרפית, חילול שבת לרפואה סגולית[עבור ספק הצלת 

דם מול תרומת דם, תרומת כליה מול תרומת דם,  ]תרומת דם מצוה או חובה, תרומה למאגר דם, ביטוח דם, הקזת  תרומת דם לחולה  

 עומק הפשט, תשע"ח   הצלה, ביקור חולים, צדיק אמיתי[

ה כ'מתנה' לזמן, קיום מצוה  ]תרומת כליה מצוה או חובה, ספק סכנה, עידוד תרומת כליה, האם התורם משאיל את הכליתרומת כליה  

 עולמות, קצא      עומק הפשט, תשע"חבכל רגע, נטילתה חזרה, תרומה למטרות מחקר, קבלת תמורה כספית[ 

אם חייב לנסות  ]זרק רימון על חברו  וכעת פסקה הרדיפה ההצלת נרדף בנפשו של רודף מדין הצלה או ממניעת הרודף מלבצע עברה 

מקרא העדה,     )ב(   מנחת אשר, תשע"ח   סכן עצמו ולהצילו מן הנהר[להשכב על הרימון ויהרג, זרק חברו לנהר ופסקה רדיפתו האם חיב ל

 ( צותש"פ )עמ' 

 תורה והוראה, תשע"ח  ]רופא המטפל בזיהום מדבק, ונשמרתם מאד לנפשותיכם[ להצלת הזולת  עצמי סיכון
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 ברכת יצחק, תשע"ח -שיעורי ליל שישי  ]חילוץ יקר ע"י חברה פרטית[ו? האם חייב אדם להוציא מממונו להצלת חבר

 

 בזמן נגיף הקורונה  חובת ההצלהתת נושא: 

 

הקורונה'   ב'נגיף  הדבקות  מניעת  להוראות  הולהישמע  וסכנתו,  הקורונה  נגיף  להתרחק ]התפשטות  חובה  הבריאות,  משרד  ראות 

מסכנה, סכנה קרובה וסכנה רחוקה, סכנה המתירה חילול שבת, גדר סכנה שחייבים להתרחק ממנה, שומר פתאים ה', להימלט ממקום  

   שמעתא עמיקתא, תש"פזה[ מגיפה, חובה או רשות, איסור לסכן אחרים, דינא דמלכותא, חובה לצום בזמן מגיפה, בזמן ה

 קול הלשון, תש"פ ]הרב מנחם מנדל פומרנץ שליט"א[  להקפיד על הוראות הרופאים עד לקוצו של יוד

]זהירות ממחלה מדבקת, צירוף עשרה למנין, קיום מצוות בבידוד, זהירות מהדבקת אחרים[  ה מדבקת  פסקי הלכה נחוצים בעת מחל

 בשבילי אורייתא ווארקא, תש"פ 

   הלכות והליכות לימי זיקנה ושיבה ולחולה, תש"פ )שסה עמ'( ]הרב מרדכי יצחק אגסי שליט"א[הלכות מחלה מדבקת 

מה     [רבי אליהו שלזינגר שליט"א]  ]השתדלות והעדר השתדלות, לא לסמוך על הנס, לא להיכנס לסכנה[  בראי ההלכה  הקורונהמגיפת  

 ( שלוטובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' 

 

 ]לא תאכלו על הדם[  התפילהקודם  נושא בפרשה: דברים האסורים 

 

 מאור השבת, תשע"ד  ]אכילה, שתיה, שאילת שלום, עשיית צרכיו, מרחץ, יציאה לדרך[דברים האסורים קודם התפילה 

 גניחובסקי, תשע"ז הגר"א   ]אברהם בלכתו להציל את לוט[מי יפסיק להצלה, העוסק בתורה או בתפילה? 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו  הם בדרכו לעקידת יצחק[]אברעשיית צרכיו ועסקיו קודם התפילה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג הממהר לעסקיו האם רשאי להתפלל ביחידות 

 (עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קלב  )ולעבדו בכל לבבכם( ]יא, יג[]עם חזרת הש"ץ, ולא מנחה 'קצרה'[ להתפלל מנחה רגילה הפסיד כסף ל

מאור     ]יט, כו[  )לא תאכלו על הדם(  , עשיית צרכיו, מרחץ, יציאה לדרך[]אכילה, שתיה, שאילת שלוםדברים האסורים קודם התפילה  

 השבת, תשע"ד 

 זרע ברך, תשע"ו   ]יט, כו[ )לא תאכלו על הדם(איסור אכילה קודם תפילת שחרית, ובסעודת מצוה  

 

 נושא בפרשה: איסור שריטה וכתובת קעקע 

 

 או   הכתיבה  מעשה  האיסורך,  להיפ  לצביעה או  קודמת  השריטהומהו הקעקוע, האם  הכתיבה    ]מהי  איסור כתובת קעקע בגוף האדם

ללא קעקוע, על בשרו אתוצאהה  ,ציורגם    וא  ,בשבת  כמו אותיות  שתילפחות    בכתיבת  קעקע  כתובתו על ציפורניו,  , איסור דרבנן בכתב 
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  זרוע   על  תפיליןהנחת    ם,קיי  קעקוע  למחוק  קעקועקעקע, הוספת    כתובת   הסרת  לצורך  חבלה  איסור,  קעקע  כתובת   להסיר  חיוב  יש  אםה

ת, גבו  במקום  שערות  חקיקת צורת  קבוע,  באיפור  קעקע  הגרמנים כתובת  של  קעקע  כתובת  חיקתה, מראוי  בלתי  תמונה  קעקוע  בה  שיש

כח[  [קעקע  כתובת  עם  כהן  של  כפים  שיאתנ ]יט,  בכם(  תתנו  לא  קעקע  תכד  )וכתובת  והוראה, תשע"ז    עולמות,  אורייתא,      תורה  אוצרות 

 תשע"ט 

 ו' תירוצים  מחמדי התורה, תשע"ט )ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם( ]יט, כח[ כיצד שרט רבי עקיבא בבשרו אחר פטירת רבי אליעזר? 

 מעדני אשר, תשע"ח   ?האם יש איסור לכתוב עם עט על היד משום איסור כתובת קעקע

 

 נושא בפרשה: הקפת הראש 

 

 יאיר נזרו, תשפ"א   קןהקפת פאת הראש ופאת הז 

שבילי     ]יט, כז[  )לא תקיפו פאת ראשכם(  ]כסימן לצורת יהודי, מנהג חלאקה, הטעם שמחנכים לכך מגיל שלוש[  יר פאותהמצוה להשא

 פנחס, תשע"ד 

 שבילי פנחס, תשע"ד ביאור המצוה להשאיר פיאות כסימן לצורת יהודי והטעם שמחנכים בן ג' במצוה זו של פאת הראש 

 עומק הפשט, תשע"ט עובר, מספרים, כעין תער, פתים[  ות, מידיני הקפת הראש ]פאת הראש, שתי שער

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   ]יט, כז[ )לא תקיפו פאת ראשכם( ?האם יש מקום לאסור סריקת הפאות עם מסרק משום הקפת הראש

 מעדני אשר, תשע"ח   ]יט, כז[ )לא תקיפו פאת ראשכם( ?מדוע המקיף פאותיו חייב על כל אחת ואחת ובשדה אינו חייב אלא אחת

 תשע"ט קפת הראש והזקן ]הרב יהודה אריה דינר שליט"א[ דיני איסור ה

 

 עניני הפרשה:  שאר

 

 תשע"ט פרשת קדושים   -ביאורי פרשיות התורה 

 תורה, תשפ"א פלאי הפלאות מדהימות לפרשות אחרי מות וקדושים  

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ב( )איש אמו ואביו תיראו( ]יט, ג[להניח לקב"ה להנהיג את עולמו  -אל ישב במקומו 

 כלי יקר, תשע"ט   )איש אמו ואביו תיראו( ]יט, ג[   כבוד מולידיו של האדם

 ט )עמ' קכה( אספקלריא, תשע"    ?פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמא מדוע אשה 

 שה, תשע"ד במשנת הפר   ]יט, ג[ )שבתותי תשמורו(, מקור לדברים ]שפת אמת[הלומד בשבת אינו משכח תלמודו 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח  )עמ' לו(  )לא תכלה פאת שדך( ]יט, ט[? פועל ששכח עומר האם חייב לשלם לבעה"ב מה שהפסיד לו

 ( פטמקרא העדה, תש"פ )עמ'  ת שדך( ]יט, ט[)לא תכלה פא  ]שותפים ישראל, שותף עם גוי[מצוות פאה בשותפין 
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]עבר על הלאו אך אינו לוקה הואיל והוא ניתק לעשה ויכול להשיבו, ואף אם אכלו ואינו יכול להשיבו   מלקות בנטל את הפאה לעצמו

הוא ממון שאין לו תובעים, ממון שאין לו תובעים במקרים אחרים, דיני ממונות, משתרשי ליה, כשהפאה פחות משוה פרוטה   אינו לוקה כי

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א או יותר[ 

 צ"ל, תשפ"א הגר"א גניחובסקי זות הפאה בפירות אחרים ואבדו, נעשו שותפים, שותפים בתערובת[ ]נתערבו פיר מלקות בנטל פאה לעצמו

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א ]עשה קודם ואחר הלאו, גם העשה וגם הלאו חלים יחד, תשביתו ובל יראה[  מלקות בנטל פאה לעצמו

מקרא    )לא תכלה פאת שדך( ]יט, ט[  [בעלים, האם העניים הם בעלים על ממון עניים]יאוש שלא מדעת, יאוש    מתנות עניים כשאין עניים 

 (צאהעדה, תש"פ )עמ' 

 "חנועם אליעזר, תשע לוקיך( ]יט, יב[ )ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם א  ]ההבדל בין נדר לשבועה[איסור שבועת ביטוי 

)ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלוקיך אני ה'( ]יט,    "מדוע פתח הכתוב בלשון רבים, "תשבעו", ומסיים בלשון יחיד "וחללת

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט  יב[

)ולא תשבעו  ?  מי", מדוע בברכת כהנים מברכים דוקא בשם המיוחד, ובשבועה לוקה בכל שםבשבועה ובברכת כהנים כתוב "ש

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ט  בשמי לשקר וחללת את שם אלוקיך אני ה'( ]יט, יב[

]יט, יב[  ים על הבריותגודל עון המשניא תלמידי חכמ ה'(  בינת החכמה על משך    )ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת את שם אלוקיך אני 

 חכמה, תשע"ט 

   כאיל תערוג, תשע"ו ]יט, יד[  ש()לא תקלל חרמדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל   ]עצמו, רשע, עובר עבירה, בכתב[איסור קללה 

)לא  ]המקלל רשע, אינו עושה מעשה עמך, ממתי נחשב לעבריין, חתם על שטר שיש בו ריבת, חתם פעם ראשונה[   מקלל עצמו האם עובר?  

 צבא הלוי, תש"פ  ]יט, יד[ תקלל חרש(

 צבא הלוי, תש"פ   ]יט, יד[  )לא תקלל חרש(איסור קללה בלא שם 

 ם אליעזר, תשפ"א נוע   ]יט, יד[ )לא תקלל חרש(ללה, קללה בכינוי[ מקלל עצמו או חברו ]אם לא יהיה ברוך הוא ק

 מעדני אשר, תשע"ח ]יט, טו[  )בצדק תשפוט עמיתך( ]סדרי הדין[ ?כיום על שוויון בגדי בעלי הדין בדין תורה מדוע אין מקפידים

 ט הגר"א גניחובסקי, תשע"  )לא תלך רכיל( ]יט, טז[ סיפר לשון הרע לתועלת אך גרם נזק אחר למסופר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  )לא תלך רכיל( ]יט, טז[ור לשון הרע  ספק תועלת באיס

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  )לא תלך רכיל( ]יט, טז[ לתקן עבירה בסיפור לשון הרע בהוספת פרט  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   )לא תלך רכיל( ]יט, טז[  נצל מלשון הרעהילבכדי  דרבנן איסור  לעבור על

 א גניחובסקי, תשע"ט הגר"  )לא תלך רכיל( ]יט, טז[  אריס[]רב הונא והלספר לשון הרע על חברו כדי להתנקות מחשד 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט  )לא תלך רכיל( ]יט, טז[ מתי מצוה ללכת רכיל ולעורר מחלוקת

 ט )עמ' ח( אספקלריא, תשע"    לעבור עליו כבר משעת הליכה!  -"לא תלך רכיל בעמך" 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   ]יט, יז[ )לא תשנא את אחיך בלבבך(שונא את חברו ומודיע לו, האם עובר? 

 ט )עמ' מח(" אספקלריא, תשע  תשנא"?  האם כאשר חבירו יודע ששונאו, מתבטל לאו ד"לא  -איסור שנאת חבירו 

]איסור נקימה רק כשציערו אותו בצער ממון, או גם כשציערו אותו צער גופני או נפשי,  האם בשעת מעשה מותר להשיב קימה ונטירה  נ

לחירופים וגידופים, נקמה על העדרות משמחה, נקמה ב"שב ואל תעשה", מניעת טובה מבלי שחברו ביקש ממנו, נקימה לתועלת להרתיע  

ית, לשם תוכחה והטפת מוסר לחנך את הפוגע, התנאים להיתר נקמה "לתועלת", "כל תלמיד חכם שאינו שך פגיעה עתיד את הפוגע מהמ
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נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם", איסור נטירה בדיבור או גם בנטירה בלב, זכירה בלי שנאה, שונא את חברו ללא סיבה, מדוע המוכיח 

דר נטירה,  באיסור  עובר  אינו  חברו  להיאת  ועצות  מידותיו, כים  על  "המעביר  עולבים",  ואינם  "הנעלבים  מעלת  ונטירה,  מנקימה  מנע 

 עולמות, שיד    )לא תקום ולא תטור( ]יט, יח[נקמת הקב"ה ברשעים ושונאי ישראל[  -מעבירים לו על כל פשעיו", 

 כלי יקר, תשע"ט   )לא תקום ולא תטור( ]יט, יח[  האיסור וההיתר -נקמה 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' צו(   נקמה בצער הגוף

]בין לא תיטור לבין הכרת הטוב, הנהגת הגרי"ס להשיב טובה תחת רעה, המעביר על מידותיו, מה היא נטירה ומי    ירהעניני נקימה ונט

   עומקא דפשרה, תשע"ו      )לא תקום ולא תטור( ]יט, יח[הוא הנוטר[  

)לא תקום ולא תטור( ]יט,   ]'שבעים נפש' כל ישראל כאיש אחד, כל עניני העולם הבל, הכל בגזירת עליון[נקימה ונטירה  ג' טעמים לאיסור

 יחי ראובן תשע"ט      יח[

 ט )עמ' צח(אספקלריא, תשע"    דגופא לאו דלא תטור באמירה ובלב, ולא תקום ולא תטור בצערא

 ט )עמ' קה( אספקלריא, תשע"   ור""לא תיט

אסור לערב צמר ופשתן   כלאי בגדים  :באסור להרביע מין בשאינו מינו מבעלי החיים    י בהמהכלא   :א]חמשת סוגי כלאים:  כלאי אילן  

אסור לזרוע שני מיני זרעים בסמיכות זה לזה   כלאי זרעים  :דאסור להרכיב ענף ממין אילן לגזע של מין אחר    כלאי אילן   :גבבגד או באריג  

   מנחת אשר, תשע"חולקיים עץ שגדלים עליו מיני פירות שונים[  האם מותר לקנות אסור לזרוע מיני זרעים בכרם כלאים בכרם :ה

 זרע ברך, תשע"ו   כא[-]יט, כ )והיא שפחה נחרפת לאיש(אישות בשפחה חרופה 

 ( צחמקרא העדה, תש"פ )עמ'   כא[-]יט, כ )והיא שפחה נחרפת לאיש( שפחה חרופה והלאו שנאמר עליה

 (קב מקרא העדה, תש"פ )עמ'   כא[-]יט, כ )והיא שפחה נחרפת לאיש(מה היא שפחה חרופה? 

שיעורי הרב  )ונטעתם כל עץ מאכל( ]יט, כג[  מדוע נצטוו ישראל בכניסתם לארץ לנטוע עצים? והיאך מקיימים בזה 'ובו תדבקון'?  

  רוזנבלום, תשע"א

 "ו זרע ברך, תשע  ]יט, כו[ )לא תאכלו על הדם(איסור אכילה מבהמה שנשחטה קודם צאת נפשה 

 (קימקרא העדה, תש"פ )עמ'   לא תאכלו על הדם -הלאו 

  )לא תאכלו על הדם(   ]בחול המועד, שמחת חג, עינוי הדין בדחייתו, כיצד אכלו אחי יוסף לחם[תענית הסנהדרין ביום דיון בדיני נפשות  

 פקודיך דרשתי, תשע"ט   ]יט, כו[

וסימן   קביעת ניחוש  שאול,  בן  ויונתן  אברהם  עבד  אליעזר  של  ה"ניחוש"  טוב",  ל"סימן  והמותרות  ניחוש  משום  האסורות  ]הפעולות 

שכוונתו לניחוש, מנהג הישיבות להתחיל ללמוד בראש  ל סימן על העבר, סימן בדבר הגיוני, כאשר לא אומר במפורש  "סימן" על העתיד מו

נר מנרו  להדליק  בחודש מרחשון,  ימי תשובה,  בעשרת  נישואין  עשרים,  בן  או כשהחתן  צורך  הלבנה, במקום  מילוי  בימי  נישואין  חודש, 

לקנות במוצ"ש,  הנר  את  לכבות  שבת,  או  במוצאי  שחור,  חתול  "תפלות":  לאמונות  היחס  ניסן,  בחודש  בבית  מטאטא  במקומו  יושב  רח 

 עולמות, שכט   )לא תנחשו( ]יט ,כו[ הכנסת, תליית פרסת סוס כסימן להצלחה[

 עמק הפרשה, תשע"ט   א תנחשו ולא תעוננו( ]יט ,כו[ )ל]קוסם, אחיזת עינים[ זריזות ידים   -מופע קסמים 

 ט )עמ' עז(אספקלריא, תשע"   בהנהגת הצדיקים, שרואים את מעשה ההשגחה העליונה בכל המתרחש

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

)לא תעשו  ]הבדל בין אונאה לבין מקח טעות, במטלטלין ובמקרקעין, אין אונאה לקרקעות[    מכר דירה והתברר שיש בה זכויות בניה

 ( כטאספקלריא, תש"פ )עמ' במדה במשקל ובמשורה( ]יט, לה[   עול במשפט
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עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' צט(    ]יט, לו[   )מאזני צדק יהיה לכם(  ]האיסור לייצר צורה בדמות אחד ממזלות השמים[היתר עשיית מאזניים  

 כב תירוצים 

מקרא העדה, תש"פ    ]גנב או גזלן, תשלום כפל, איסור החזקת המשקלות בביתו, אונאה, החזרת החפץ[   לאו על מידות ומשקלות חסרות

 (קיח)עמ' 

 ט )עמ' יז(אספקלריא, תשע"   ההודאה וההודיה מכח ההבחנה

ואחד בלב, מחוסר אהחובה לקיים הבטחות   'שארית  ]'מחוסרי אמנה', חזרה ממתנה מועטת, אחד בפה  מנה, איסור תורה, או מגדרי 

    עולמות, א]יט, לו[  )הין צדק יהיה לכם( ישראל לא יעשו עולה', הבטחה לעני, הבטחה שלא בפני המקבל, הבטחה לקטן]

בו מהמקח    -מי שפרע   עבהחוזר  כתשלום  מעות  מדור  ]נתן  שפרע  מי  מהמקח,  לחזור  והמוכר  הקונה  יכולים  משך,  ולא  מטלטלין  ור 

ע מטיל  הדין  שבית  "קללה"  או  "הודעה"  היא  שפרע"  "מי  אמירת  בדיבורו,  עומד  שאינו  ממי  להיפרע  עתיד  הוא  הפלגה  ומדור  ל  המבול 

טלטלים בכסף או לקיים את המקח בנתינת  החוזר בו מדיבורו, כשהקונה כבר שילם חלק מהסכום, במקומות שנהגו הסוחרים לקנות מ

"דמי קדימה" האם ניתן לחזור מהמקח, במקום שהמנהג לקנות בכסף עם מעשה נוסף, קנין שנעשה בכתיבת שטר חוב או בהמחאה, שיק 

או בשר שנקנה  אחר שהוסב, עד מתי יכול לחזור מקנין ולקבל על עצמו "מי שפרע", ביטול קניית אתרוג  מזומן או דחוי, תשלום בשיק של  

לצורך החג, מי שפרע בקרקעות, חזרה מקניין קרקע  בזמנינו כשמסתמכים על רישום ב"טאבו", "זכרון דברים" שנכתב בקניית דירה ודיני  

 עולמות, שנט   )הין צדק יהיה לכם( ]כ, לו[ ה לפני חתימה על חוזה[חזרה מהמקח לאחר שנכתב, טעות בזכרון דברים, חזר

 (קכאמקרא העדה, תש"פ )עמ'  ]איסור ניאוף, התראת ספק[ אשת קטן

 

 : פתיחת "זמן קיץ"

 

מרבה חכמה, הבנה ובהירות   -]מעלת הישיבה  לבני הישיבות והכוללים    -שליט"א    מרן הגרי"ג אדלשטיין  -משא פתיחת זמן קיץ  

תלמידים, מערו של רבי יוחנן על חיסרון הבהירות, הצער והחסירון כאין ישיבה, מה יעשה האדם ויחכם, בדוק ומנוסה תפילה  וע"י חברים  

 דרכי החיזוק, תש"פ    רויות שיש לתורה[על רוחניות עוזרת, התפילה עוזרת כשאין ביטול תורה, לנצל את כל האפש

 'רוח הישיבה'   שקלט אתמשכיל בכל דרכיו, מי  -]מהות הישיבההגר"י אייכנשטיין שליט"א    -דברי חיזוק והדרכה לפתיחת הזמן  

הפ עימו, החיים  לקחתה  יכול  בה באופן תמידי, לתוכו  והוגים  בתורה  היא מקום שמעמיקים  הישיבה  החיים האמיתיים,  והפכם  שוטים 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ט(-עומק דעת   מעלת 'שתי ישיבות' וסגולתן[ 

י]  הלקחים מהעבר והיסודות לעתיד שיבה של  הכל תלוי ביסודות, להכפיל כמות החומרים, שבתי בבית ה' כל ימי חיי, כל אחד ראש 

 ארחות חיים, תש"פ עצמו, הקמת ישיבת מונטייר ע"י הגר"ג ליבמן זצ"ל בתלמיד אחד שהוא ראש הישיבה[ 

 ' סא(אוסף גיליונות, תש"פ )עמ - עינינו גלהתורה לחם רפואה  -המצה לחם רפואה  -י ספירת העומר ימ

 אורחות חיים, תשפ"א  ]שיכור על התורה, גן עדן מיצוי השאיפות עד הסוף[צורת הישיבה 

ובמסירות   להישכר לימוד תורה בצער  ראוי  דור  בכל  זה הדחק,  לחצנו  אין  ו]ואת  הא  ולד משיח, אם  הרי  בא,  לא  ומשיח  ראוי  הדור 

 (גאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ס-עינינו גל בבחינת 'נפל', תפילת כהן גדול ביום הכיפורים, חבלי לידה, חבלי גאולה[

הרב מרדכי     ]להפוך לאדם שהישיבה לופפת אותו בכל מקום[השלט בחזית הישיבה בלובלין    -לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם  

 ( טאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ס-דוד נויגרשל שליט"א
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]שלא נהגו כבוד זה בזה,   הוא היה מונה שבחם  -שה תנאים שונים  חמש ישיבות לחמ  -פתיחת ישיבת רבי עקיבא במחזור השני  

 (עאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -אז נדברו    לם מלא וישיבה בפני עצמו[לא נהגו כבוד בעצמם, כל אחד עו

 ( פף גיליונות, תש"פ )עמ' אוס-שלהבתוצדיק באמונתו יחיה   -להפוך את ה'בדיעבד' לכתחילה 

 

 נושאים אקטואליים:  

 

 אספקלריא, תשפ"א )עמ' נג(    הוראת הגר"ח קנייבסקי להעלות את הקנייטש במגבעת

 דרישה וחקירה, תשפ"א בריות[ ]כבוד הלהרוג בשבת תנין שטרף אדם כדי להביא את המנוח לקבורה 

 דרישה וחקירה, תשפ"א]כבוד הבריות[ ? מחט מושחלת בחוט בחולצתו, וצריך לעבור ברשות הרבים, מה יעשהבשבת מצא 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א]משתרשי, נהנה מחפץ של חברו, ע"י מעשיו או ע"י מעשה בהמתו, ע"י אחר[ נהנה מממון חברו 

 תשפ"א  שיעורי הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א,  דיני קידוש על היין

]רשות הרבים ורשות היחיד, הבעיה בין בני ברק לפרדס כץ, דרך גשר, העברת עגלות ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק בשבת מצד לצד  

   תיקוני עירובין, תשפ"א לוקת[בדבר שיש בו מחבכביש ע"י גוי, אמירה לגוי, 

הפסחשנ מאפים   עליהם  שעבר  חמץ  שמרי  בהם  ויש  הפסח  לאחר  שמירם    אפו  כאשר  הפסח  אחר  נאפה  יצור  קוד  מועיל  ]האם 

חמץ בעין וחמץ בתערובת, מעמיד, ביטול איסור לכתחילה בתערובת, דבר שיש   , עשויים לעיתים מחומרי חמץמשפרי אפיה וחומצת לימון  

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א [ לו מתירין

 מאיר דרך, תשפ"א  חמץ שעבר עליו הפסח

הצרכן הגנת  חוק  מחמת  הפסח  עליו  שעבר  חמץ  בעניין  למדפים   תקלה  המזון  והחזרת  המזון,  לרשתות  סגורים  מוצרים  ]החזרת 

ת והכללתה במכירת החמץ ביטול מקח למפרע והחזרה למלאי החנולמכירה חוזרת, רוב, קבוע, אם הוחזרו לחנות בה נקנו יתכן ויש כאן  

  קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' לט, מא(-שיעורי ליל שבת הגרב"מ זילברברג שליט"א שלהם[ 

 הרב יהודה אייזנשטיין שליט"א, תשפ"א   ]מבוא והגדרות מעשיות[ רשויות בשבת

יני  פנ]הרב חיים הלפרט שליט"א[    ]כלים שפורקו בשבת ע"י ילדים[  וי דבר האסור בטלטול מחמת גזירה שמא יתקענלטלטל בשי

 הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א 

 תשפ"א )כב עמ'( עובדות ומימרות ממרן החזון איש 

ת כוהנים רת הש"ץ וסיים תפילתו ודינו שחוזר שוב לראש, האם ישאו כהנים כפיהם לברכשליח ציבור שטעה בתפילה בחז

 שמעתא עמיקתא, תשפ"אשוב? 

 (חאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' ]החודש הזה[  שימוש בתאריך לועזי

 (חאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' ]טכנולוגיה[  ר אלקטרוני בשבתקריאת ספ

 ( טספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' א]מוגבל תנועה, טכנולוגיה[ בשבת  גליםמאיץ לכסא גל

 (יקלריה )כז(, תשפ"א )עמ'  אספ טיפוח החצר -השכרת בית עם חצר בשמיטה 
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 ( יאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ'  ]טכנולוגיה[   נעליים חכמות עם חיבור בלוטות בשבת 

'שרויה' מצה שרויה בהקפאה   דינה  האם  לחות  וקבלה  בהקפאה  והונחה  ונאפתה  פירות  מי  עם  העשויה  טחונה  יד  מצת  מקמח  ]מצה 

 א(יאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' בפסח[ 

 א(יאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ'    ]הגעלה, הטבלה, הכשרה[סיר טיגון וכיריים חשמליות 

   (יגאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' מכונת קפה אספרסו[  סכינים לחיתוך בשר, מכשיר להכנת בלינצ'ס,]משחזת הכשרת כלים לפסח 

 (ידפקלריה )כז(, תשפ"א )עמ'  אס]שמן עמוק או שמן קל, ציפוי טפלון[  הגעלת מחבתות לפסח 

   (טואספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ'  ]פסיק רישיה[התקנת גלאי הצפה לדרישת חברת הביטוח המופעל בשעת הצורך גם בשבת 

במגנים חדישים, עיניות, גלאי אינפרא אדום, רמוסטט, מזגן אינוורטר, חששות  ]השפעת האדם על פעולת המזגן, טשימוש במזגן בשבת  

  מזגן עילי ומזגן מיני מרכזי, דאמפר, פונקציית 'אוטומט' של עוצמת המאוור, פתרונות מאולתרים, פונקציית 'אייפיל' בידוד ה'רגש', מזגני 

טלט בשבת,  מזגנים  תריסי  הסטת  מאייד,  רב  אינוורטר  מולטי  הוסמהדרין,  נייד,  מזגן  תריסי  והסטת  בשבת[ול  נייד  למזגן  מים    פת 

 (טזאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' 

ציבוריים אחרים ובמקומות  רפואיים  במרכזיים  כהנים  טומאת  ותיקון מכשולות  לפתרון  רבת שנים  ענפה  א(   פעילות    )חלק 

 (כדאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' 

באמצעות המחשבה והפעלות  וההלכה,   פעולות  התורה  באור  עתידנית  מציאות  העתיד,  באספקלריית  תחילה,  במחשבה  מעשה  ]סוף 

מחשבה כמעשה, אפייה ובישול המן באמצעות המחשבה, האם יש הבדל בין    עות מחשבה,ממשקי אדם מכונה, קוף משחק במחשב באמצ

 ( לאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ' [ ALSשבת ליום טוב, כלאחר יד, מערכת מיקוד מבט לחולי 

 ( ידאספקלריה )כז(, תשפ"א )עמ'    ]מוקצה, בורר, מתקן כלי[ ביו"טהחלפת מסננת בפילטר שבמקווה 

  ]טומאת סוטה, שיעור הזמן, איסור יחוד, שיעור הזמן, חצי שיעור, השיעור בדקות לעדי יחוד, מעלית בבית רגיל ובבניין יחוד במעלית  

שקטות, מהירות המעלית, כשניתן לנעול את המעלית מתוכה, במעלית שקופה אין איסור  גבוה, ביום או בלילה, בשעות עמוסות או בשעות  

קד הרבים,  לרשות  פתוח  פתח  לרוחב[ יחוד,  בניה  נמוכות,  קומות  הישועה,  במעייני  הנחיה  שלט  כשמותר,  גם  להימנע  תהיו  עומק   ושים 

 הפשט, תשפ"א 

]רכב הסעה שנשכר לנסיעה בין עירונית ובדרך התברר שיש תקלה ברכב והנסיעה  תשלום דמי נסיעה שהתארכה בשל תקלה ברכב  

ציבורית לנסוע בתחבורה  גם  יכלו  כי  פי שתיים, הנוסעים טוענים שאינם חייבים לשלם  יותר, הנהג טוען   התארכה  והיו מגיעים מוקדם 

הנוסף, האם   הזמן  על  לו תוספת  שישלמו  ומבקש  הנסיעה  היה תקין בתחילת  היתה  שהרכב  הזמנה  או  שעות  לפי  היתה  הנסיעה  הזמנת 

רטי 'בקבלנות' מחיר לנסיעה, האם באותו זמן פעלה תחבורה ציבורית מסודרת, האם המסיע היה חברה בעלת רכבים נוספים או אדם פ

בדרך   חסימה  שיש  והתברר  מונית  על  עלה  רכב,  שכר    –שבבעלותו  המונית  נהג  יקבל  האם  הדרך,  באמצע  לרדת  רשאי  זמן  האם  כל  על 

העיכוב, שכרו רכב לחתונה והרכב התקלקל בדרך ויש חשש שיאחרו לחתונה, האם הנהג חייב להעמיד לרשותם רכב אחר, ואם לא העמיד  

ים לשלם שכר הנסיעה, שכרו אוטובוס לטיול ליומיים והתקלקל המזגן, האם חייב להעמיד להם אוטובוס  והפסידו את החתונה האם חייב

האם יורידו משכרו,    –ובנתיים חיכו הנוסעים בצד הדרך    קון יד האם יכולים לפחות משכרו, אם הנהג נסע למוסך לתאחר, אם לא העמי

האם יכולים להוריד מתשלום השכירות על    –לנסוע כולם לאט או רק במישור  שכרו כמה ג'יפים לטיול מדברי ואחד מהם התחמם ונאלצו  

   בירור הלכה, תשפ"אר זה או חמור סתם, אנגריא, תוספת תשלום על עיכוב בזמן[ השוכר את החמור והבריקה, חמוכל הג'יפים, 

אי ]שכירות בתים וחנויות, כשלא נקבע בחוזה מועד סיום השכירות, האם המשכיר רשן הסביר לפינוי חנות המושכרת למאפיה  הזמ

להעלות את שכר הדירה או לחילופין להורות על פינוי השוכר, כשלשוכר נדרש זמן רב לאתר מקום חילופי להעתקת העסק, כאשר לקוחות  

האם רשאי המשכיר להשכיר את הנכס למתחרה של השוכר או לעוסק באותו ענף,  גבות את החובות,  השוכר קונים בהקפה ויקח זמן רב ל

 "א אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ  [שן המשפטו, חיית הלקוחות החלפת שילוט הנכסמייד או כעבור שנה, הטע
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דברים לא נצרכים, או  ]קרבן העשיר וקרבן העני, מנחת העני כיום, תענית הראב"ד, מניעה מלעשות  הקרבת קרבנות בזמן הזה, כיצד?  

דיבורי חולין שהאדם מתאווה אליהם, כפרה אחר מעשה עברה או שבירת המידות מול הקב"ה מראש, הנמנע מלהגיב על פגיעה והלבנת  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א   ם משיבים, סגולת הברכה באותו זמן לאחרים[פנים, שומעים חרפתם ואינ

לשוב מעונין  וכעת  כהונתו  ישיבה שעזב את  מינו    ראש  בנתיים  לארץ,  חזר  וכעת  בריאות,  מסיבות  בחו"ל  לשהות  אחר  ]נאלץ  חכם 

משאירים גם לממלא או שררה,  במקומו, האם חוזר למשרתו הראשונה, נבצרות, כהן גדול שנטמא ומינו אחר תחתיו, מינוי לתפקיד ציבורי

ושבת אחת בחודש רבי אליעזר    -המקום תפקיד מכובד, כדי לשמור על כבודו, רוטציה במסירת שיעורים שלוש שבתות רבן גמליאל בחודש  

ויש לפצות בממון    -נה ברורה העתיק דין זה להלכה בסי' קנג, כאשר תפקוד השניים יחד לא מתאפשר  בן עזריה, מש את  הראשון קודם 

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א  ע"פ בית דין, חושן המשפט[ השני 

גזל ,  כשר  האם  הר שייך למקיישאין ה  ה או שטר ראיהשטר מק,  האם הכתובה כשרה  גזל קלף וכתב עליו כתובה]קלף גזול  כתובה על  

האם  ,  ים חדשות באו לכאןמטעם פ  הוי החוזר לברייתו מתי קובגדר שי  שיטת רמב"ם ,  י גזילה ין דיוי לעקלף וכתב עליו האם הוי שי

,  האם גובין בזמן הזה ממשועבדים על ידי הכתובה,  י עדים לכלההאם צריך למסור את הכתובה בפ,  יהשטר רא  או  ין כתובה היא שטר ק

 בינת המשפט, תשפ"א[ הזה שאין לגבות ממשועבדים על ידי הכתובה מדוע מותר לשהות עם אשתו בזמן, וקדם בכתובה פוסלמ האם זמן

 נר לשלחן שבת, תש"פ  כשהקונה מעונין בספר התורה[]מכירת ספר תורה של יחיד, אסורה או מותרת, בדיעבד, קדושת ספר תורה 

איש זצ"ל, מכירת ספרי קודש כיום, מכירת ספרי קודש כפולים,   ן]מנהג החזוו?  כתיבת ספר תורה או הדפסת חידושי תורה של עצמ

 נר לשלחן שבת, תש"פ  לים שחתן בר מצוה קיבל במתנה[החלפת ספרי קודש כפו

ונגנב או אבד, האם חייב לכתו ]ספר תורה שנעלם בשואה, קניית ספרי קודש, מעלת פתיחת שערי רחמים  ב נוסף?  כתב ספר תורה 

 נחלת צבי, תש"פ  כל של ספרי התורה, מעלת פתיחת ספרי קודש והלימוד בהם[בשמים בשעת פתיחת ההי

 

 

~      ~     ~      ~      ~       ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, לת העלון  להצטרפות לרשימת תפוצה לקב

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