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 חיי שרהפרשת 
 (חינם )קישורים להורדה

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

  
 מבית 'צוף' -ף גליונות אוס

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשיחה בחוקיך

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -ת מדרש יב

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 היא שיחתי

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך 

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 תומדי שבת בשב

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 יכלנוה הה

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 יפורי צדיקיםס

 עולמות

 עומקא דפרשה

 ון הפרשהיע

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 ליט"אשיעורי הגר"א עוזר ש

 זנגר שליט"א הרב יו"טשיעורי 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

להצטרפות לרשימת תפוצה 

 לקבלת העלון מידי שבוע,

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

לכתובת  

kishurtora@gmail.com 
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47569&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
mailto:kishurtora@gmail.com
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 ]לפי סדר א' ב'[   ניםבועיים בנושאים שוקישורים לעלונים ש 

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 : בפרשה ם ינושאהתוכן עניינים של 

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

 

 

 נושא בפרשה: פטירת שרה

 ספדלווית המת והנושא בפרשה: ה

 קניין מערת המכפלה נושא בפרשה:

 מצוות קבורת המת נושא בפרשה:

 קברי צדיקים נושא בפרשה:

 ניחום אבלים נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: איסור ניחוש

 נושא בפרשה: השידוך

 נושא בפרשה: נישואין

 נושא בפרשה: תפילת מנחה

  נושא בפרשה: העברת נחלה

 

  שאר עניני הפרשה...

 

 מעניני דיומא: שעטנז בבגדי חורף

 

 

http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47386
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 פטירת שרה נושא בפרשה:  

 

 דרכי החיזוק, תש"פ ' לנגדי תמידויתי הש

סיונות יעשרת הנ]  המרחם כי לא תמו חסדיך  של אברהם אבינוסיונותיו  ינ  –המרחם כי לא תמו חסדיך  
עקידת יצחק אבינו או קבורת שרה סיון האחרון יהנ. הראשוניםחז"ל ו ביאורי ,שנתנסה אברהם אבינו

מהלך חייו של   .בעקידה "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה", מדוע ניסהו בנסיון נוסףחר שנאמר א .אימנו
הקרבת קרבן עולה ויורד וקרבנות  .שעשה עמו ה" בכל מאורע שקרה לו  יית החסדיםרא -  אברהם אבינו

מידת הכרת .  לא הכירו בחסדי השי"תמתאוננים"  "  –בני ישראל    חטא .  שמא לא הכיר בחסדי ה  -המצורע  
מה יתאונן האדם חי" " "מעט ורעים היו ימי שני חיי",  .  בחייםהאושר  .  במעשיו של יעקב אבינו  -חסדי ה"  

מדרכי  -ההכרה בחסדי השי"ת  .האושר שבחיים -די ה" עמו" על "הקורות הבאות אליו, אחר כל חס -
. ב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיךהטו. קניית הזריזות ומעוררת תקוה לאחרית טובה

 ה עולמות, –בחומש עם פירוש הרמב"ן  שיעורים

נחל   ]שני חיי שרה, כולן שווים לטובה[הגזירה מן השמים, וצורת החיים עם הגזירה היא 'בחירה' 

 (דאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' י-אליהו

 דברי אמת, תשע"ט ]תנועת התשובה, כוח כיבוש הטבע[כולם שווים לטובה  -שליטה על הטבע 

 (טואספקלריא, תשע"ז )עמ'  מיתת שרה בשמיעת בשורת העקידה

 (להאספקלריא, תשע"ז )עמ' היכן גר אברהם אבינו בשעת העקידה 

סברי מרנן,   ותה( ]כג, ב[)לספוד לשרה ולבכ  ]מקפח זכויות הנתבע בבית דין[חטאו של המוסר דין לשמים  

 מעדני אשר, תשע"ה  תשע"ח

כתב רש"י כן בפסוק שני ולא ראשון, פרשת לידת רבקה וע ]מדסמיכות פטירת שרה לפרשת העקידה 

מבטלת את הסמיכות, מדוע הודגש הספד שרה יותר משאר האמהות, גם אצל האבות מצינו הספד רק 

היא חברון( ]כג, )ותמת שרה בקרית ארבע  אצל יעקב, מדוע אברהם בא קודם להספיד ורק אח"כ לבכות[ 

    בחידוד, תשע"ז האיחודב[ 

]מעשה קטן, פחות מבן עשרים, מגיל מצוות עד עשרים, מעשה החטא, מנין ששרה היתה נקיה מחטא?  

 )שני חיי שרה( ]כג, א[עונש על החטא, עונשי בית דין ועונשי שמים, האבות קודם מתן תורה, קבלו עליהם[  

 מלאכת מחשבת, תש"פ

 נועם אליעזר, תשע"טעונשי בית דין של מעלה רק אחר גיל עשרים 

ה גדולה מאברהם בנבואה וכיצד פרחה נשמתה[ הית ]שרהסמיכות פטירת שרה לפרשת העקידה 

   ו תירוצים"ט עיון הפרשה, תש"ע )עמ' פ( היא חברון( ]כג, ב[)ותמת שרה בקרית ארבע 

 שלמים מציון, תשע"ח )שני חיי שרה( ]כג, א[שרה נפטרה כי מלאו שני חייה 

 נפלאות שמשון, תשע"ו]חשבון שנה תמימה ושנת עיבור[ הקב"ה משלים שנותיהם של צדיקים 

]כג, ב[ )ותמת שרה, ברש"י( בעקבות העקידה, הרי שלוחי מצוה אינם ניזוקים?  תה שרהכיצד מ

 תשע"ח  ורה, תשע"זי התמחמד   פניני אור החיים, תשע"ז

-חטא האב, קרית ארבע-חטא, אשכול-]ארבעת מצבי פטירה, ממראפשר ארבעת שמות העיר חברון 

  האיחוד בחידוד, תשע"ה )ותמת שרה בקרית ארבע היא חברון( ]כג, ב[ מיתת נשיקה[-טבעית, חברון הטמי

)ויקם אברהם מעל   ?לשם מה היה זקוק אברהם אבינו לדעת אם שרה אמנו נפטרה במיתת נשיקה

 במשנת הפרשה, תשע"ז  מתו( ]כג, ג[פני 

http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47386
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/17_05_80.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/%205%20%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%9D%20%D7%9B%D7%99%20%D7%9C%D7%90%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%20%D7%97%D7%A1%D7%93%D7%99%D7%9A%20%D7%90%D7%AA%D7%A8.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_05_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_77.pdf
https://www.youtube.com/channel/UC2g9B52uuAIiDJy_eI2klow/featured?disable_polymer=1
https://www.youtube.com/channel/UC2g9B52uuAIiDJy_eI2klow/featured?disable_polymer=1
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_05_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_05_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_04_05_06_07_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_05_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_05_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_05_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_05_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_05_77.pdf
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 ,אספקלריאשנים, מדינה[   127]הקשר בין שרה לאסתר,  אברהם אבינו וארור המן בפרשת חיי שרה

 (סט)עמ'  תש"פ

 

 הספדהלווית המת ונושא בפרשה:  

 

בהשתתפות נשים  המנהג למעשה, השתתפות נשים בהלוויה]ש  נשים בהלוית המת הספד וקדי

ביום פקודת השנה או .  ביום השלושים.  ביום השבעה.  כניסת נשים לבית הקברות  .הקבלהעל פי  .  בהלוויה

בנות   אלול[. ח" ניסן ובערב ר "חשרגילים לבקר בבית הקברות ]בערב רבימים אחרים . בהקמת מצבה

הספד  . רבי לייב בעל היסורים בצפת. י במירון"בקבר רשב. בקבר רחל. בטיולים בקברות צדיקיםונשים 

אשה בפני גברים, שיש בו חשש    לנאוםהמותרת,  קינה  הבדל בין  .  " בזמן הלוויהמקוננותנשים "ע"י נשים.  

בהספד ", האם נימוק זה נכון גם כבוד הציבוראשה לא תקרא בתורה משום " ".באשה ערוהקול איסור "

 עולמות, תה [הלכה והמנהג -אמירת קדיש על ידי נשים  .רמקולבהספד באמצעות  .בפני ציבור

 (מחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -הפרשה המחכימה]מנהג העולם[   ביטול מלאכה לכבוד המת

מבטלים תלמוד ".  גדרי המצוה.  פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא]אדם אוכל    הלווית המת

בעיר.  סור מלאכהיא ו"מאן דקרי ומתני לית ליה שיעורא". ,כו"להוצאת המת כשאין עמו כל צר תורה

הרואה את המת ואינו  "חבורתא" ]"חברא קדישא" המטפלת בקבורה[ אין חיוב ביטול מלאכה. כשיש

לעמוד במקום שאין צריך ללוותו צריך לכל הפחות  .ארבע אמותפחות ללועג לרש.  עובר משום מלווהו

]ועל מה   ארבע אמות או עד מקום קבורתו  -הלוויה  שיעור, ומה ויהחייב להשתתף בהלו  מתי  .בפניו 

או  ברכבנוסע  סומכים כאשר לא יוצאים להשתתף בהלווית "מאן דקרי ומתני דלית ליה שיעורא"[. 

ורואה מהחלון הלוויה, כיצד  נמצא בביתו וויה עוברת לפניו, האם חייב לעצור ולהצטרף. והל באוטובוס

 תינוקות של בית רבן " כאשר אינו רואה את המיטה או את המלווים. - ויהמהלו  לפרושמתי רשאי  ינהג.

  נשים  .תומכי תורהאו  גדולי ישראלהאם מותר לבטלם להלווית . להלווית המת אין מתבטלים כלל

המצוה לשאת הלכות ומנהגים בשעת הלוויה:  .נכרי תלוויהבהשתתפות  .לבית קברות וכניסתן בהלוויה

שאילת שלום ולחיצת יד לשלום  . אמירת פסוקים ומזמורי תהלים בשעת ההלוויה. את המת במיטה

 עולמות, שכז [תמדיני בית הקברו. מנהג ירושלים שלא יצא זרעו אחריו. בהלוויה

לה, ברגעי  ם בעבודתם, חיוב תפילה לעוסק בהצ]עוסק במצווה, רופא במשמרת, כהניפטור אונן במצוות 

 מנחת אשר, תשע"ו המנוחה, תפילת מנחה באסיפה לדבר מצוה[

 מנחת אשר, תש"פ []מסרו לכתפים, חברה קדישא, תפילין ביום ראשון דיני אונן

האם יש גבול , שהאדם יצטער ויהיה נעצב על פטירת קרוביו האם התורה רואה בחיוב]האבלות בהלכה 
תורה  [בנו שנפטר האם יש בזה חסרון אדם שאינו מתרגש ואינו מזיל דמעה על ,ותלמשך זמן האבל

 והוראה, תש"פ

 י"ב תירוצים  אשכול יוסף, תשע"ד? הקדים הספד לבכיבכי קודם להספד, ומדוע אברהם 

 מעדני אשר, תשע"ה  והאסור בהספדהמותר 

 מעדני אשר, תשע"ה ]האסור בדברי תורה, ולא ברך ברכת התורה[הספד בדברי תורה לאונן 

 מעדני אשר, תשע"ה  ]מוסר דין לשמים, מאבד עצמו לדעת[ האם אברהם הספיד את שרה?

 פניני חשוקי חמד, תשע"טחטאיו הספד וקבורת המאבד עצמו לדעת בשל 

http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47386
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_80.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/405.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_05_80.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/327_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_05_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_05_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_05_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_05_79.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 חיי שרה פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלא ו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 , תשע"חבית מדרש ישיבת מיר  ]רציפות בעליה ביראת שמים[ ?מה תוכן הספדו של אברהם את שרה

 מלאכת מחשבת, תשע"ז]הר המוריה, חברון[  מהיכן בא אברהם אבינו לספוד לשרה? 

 תשע"ט   מעדני אשר, תשע"ה  הספד המת בשבחים שאינם אמת

 מעדני אשר, תשע"ה ]משמת רבי בטלה ענוה[בקשת רבי שיעשו לו הספד גדול 

 מעדני אשר, תשע"הב עם להספידו ברו הלנת המת כדי

 מעדני אשר, תשע"ו ]אין עושין מצוות חבילות חבילות[ להספיד שני אנשים יחד 

 אשכול יוסף, תשע"ד]יולדת, בדרך, כבוד לאה[    ?הספדה של רחללא הוזכר בתורה  ועמד

 ר, תשע"טי אשמעדנמדוע לא הספיד יצחק את אמו? 

מעדני        ]מצוה לקיים דברי המת[על אדם שציווה שלא להספידו?    בעתוניםמותר לכתוב הספד  האם  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פה(   תשע"ח  אשר, תשע"ו

שלמדו בעבורו, קדיש, ]זכות הלימוד של הלומד או למי  תו  פואעילוי נשמת הנפטר או לרלימוד תורה ל

 (נ)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  בן או אדם אחר[

 

 קניין מערת המכפלה   נושא בפרשה:

 

 (כואספקלריא, תשע"ז )עמ' קניית מערת המכפלה בפומבי 

משנת הגר"מ ב חשבתי דרכי מכפלה[ -ץ בצירוף שמים ואר ]חידושם של האבותענין מערת המכפלה 

   (3, תשע"ח )אוסף גליונות עמ' שפירא זצ"ל

 מנחת אשר, תשע"ט   מלאכת מחשבת, תשע"טאופן קניית מערת המכפלה 

 נועם אליעזר, תשע"ח   שלמים מציון, תשע"ו[  ]כג, דקנין אברהם בארץ כנען  

שע"ה )עמ' עיון הפרשה, ת    ]קניין בארץ ישראל[    זכות אברהם בקרקע בעוד הכנעני בארץ  -גר ותושב  

 שלמים מציון, תשע"ט  י"ז תירוצים  (עד

בינת החכמה על משך   משנתה של תורה, תש"פלחזק את קניין מערת המכפלה השתדלות אברהם 

 חכמה, תש"פ

אם המשפחה היהודית, קיחה קיחה  ]חלקת קבר לאשתו שוןהנדל"ן הראשון שרכש היהודי הרא
 (כה)עמ' פ קובץ גיליונות, תש"-הפרשה המחנכת משדה עפרון[

 טהרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע" -שאמרברוך סודה של מערת המכפלה 

]במתנה בחינם או התמורה, ירושת הארץ מותנית בקיום תורה מכירת מערת המכפלה ע"י עפרון 

, מסירת עפרון, האם עפרון חזר בו מהמכירהומצוות והמכירה ללא סייג, כפיית הר כגיגית, מעמדו של 

 נועם אליעזר, תש"פ מודעא[ 

 שלמים מציון, תשע"ז  [  ]כג, ד  ע מגוי, מדוע לא קנה בשטר?[]ישראל הקונה קרקקנין אברהם בשדה עפרון  
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 ]שם רשעים ירקב )תוס' מגילה י'([אב קרא לביתו איזבל בילדותה, האם יש להחליף את השם? 

  פניני אי"ש, תשע"ט( עפרון בן צוחר)

  (יב)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  עפרון, וישקל אברהם לעפרן ברהם אלוישמע א

 אשכול יוסף, תשע"ט   אשכול יוסף, תשע"ה[   ]כג, טמדוע לא היה איסור 'לא תחמוד' בקניית המערה?   

, תקנת קנין משיכה קונות  מעותרה  תו  דבר]  וקנין בשטרות כסף בזמננו  מערת המכפלה(  )קניתקנין כסף  

י קידושרך במטבע בעל ערך עצמי, בדיני ריבית, הצוף, סה לקנין כבתורר המקוך, טייחו נשרפר יאמלא ש

[ שיקים]המחאות  מטבעות ושטרות כסף בעידן המודרני,   מרים,שו  דיני,  הבן  פדיון,  שני  מעשר  פדיוןה,  אש

ק בשיה מתנן נתם, שלושתד מעמן קני, סיטומתא''ת, התחייבוי שטרל, רגיב חור טם או שתשלות הורא

, תשלום שכר שכיר חובהת  ביתרן  חשבון מתישנ  שק, מעמד שק דחוי,  ו והמקבל קנה בו סחורהבטל  "כואח

המצוות בפרשה,    עולמות, פ[  ]כג, טז ונים[אביקניית ארבעת המינים, מתנות לכזמנו בשק, פדיון הבן, 

 תשע"ח   תשע"ז

ית, אינפלציה, ]מהותו ושיעורו, מתכת הכסף או מטבע היוצאת במקום ובזמן ידועים, ריבכסף של תורה  

ירידת  וא המודד את שווי הקניין, ירידת ועלית המטבע בשלהמטבע החריף המשמש כאמצעי תשלום ה

 , תשע"חהגר"א עוזרהמתכת או בשל שיקולי המדינה, הצמדה, פרעון הלוואה, דינים התלויים בפרוטה[  

 שלמים מציון, תשע"ח  לכסף קידושין[וה פרוטה, הלימוד ]בפרוטה ובפחות משקנין כסף במכירה מגוי 

 (ע אספקלריא, תשע"ח )עמ'   קנין קרקע ישראל מגוי

 (פאספקלריא, תשע"ח )עמ'  פיכתה לאחוזת קברהת המכפלה ומער קנין

 נוה ההיכל,]קנין בכוס חד פעמית, בקרקע, בעירוב, בקנין מגוי[ קנין וקידושין בפחות משוה פרוטה 

 תשע"ט

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה[  ]כג, טז  האם היתה אונאה במכירת המערה?

יר, בר מצרא זכות מוסרית ]קניית המערה מעפרון, מבני חת, בני העזכות בני חת במערה מדין בר מצרא  

 במשנת הפרשה, תשע"ו  קנינית[או זכות 

]הסיבה ששיתף אברהם את כל בני העיר כשדכנים  ?מצרא'-האם 'סרסור' שדכן מבטל טענת 'בר

 נועם אליעזר, תשע"ט בעסקא, כשהמערער הוא גוי[

 (חאספקלריא, תשע"ח )עמ'  מדוע אדם הראשון נקבר ב'מערת המכפלה' ולא דוד המלך

מקלט, כיצד העביר יהושע אותה לכלב בן יפונה, קנין מערת בעה כעיר ]חברון נקחברון מאז ולתמיד 

המכפלה לכל יורשי אברהם או נחלה פרטית, תפילה במערת המכפלה כיום בתוך מסגד, חיוב קריעה על 

 תורה והוראה, תשע"ו חורבנה של חברון, נחשבת כערי יהודה או כערי ישראל[

]הטוב והמטיב רשות או חובה, ברכת הטוב והמטיב על גמר קנין המערה ועל גמר השידוך של יצחק  

עומקא  על כלים חשובים, על בשורה טובה, שותף בהטוב והמטיב, הטוב והמטיב אחר ברכת המזון[

 דפרשה, תשע"ח

  (סג)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  "מערת המכפלה" מדוע החשיבוה האבות כל כך ורצו להקבר בה

  (סו)עמ'  תש"פ ,אספקלריאקניית מצוות בכסף מלא   - מעשה אבות סימן לבנים

]תפילות כנגד אבות ותפילות עליית התפילות    -מקום החיבור לכסא הכבוד    -מכפלה  מעלת מערת ה

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' ו(-חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"לכנגד תמידים[ 
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 (לב)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  ישראלהזכות לשלם משכנתא בארץ 

 (נג)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  הקשר הרוחני בין האדם לרכושו

טוב עין ]הנותן מרויח והנוטל מפסיד, מדוע קידושי כסף נלמדים מקניית מערת המכפלה מעפרון? 

 (קח )עמ'  תש"פ ,אספקלריא  [ורע עין חסר יבואנו -יבורך 

)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא   [המקראות בזה  וביאור]ב' קנייני אברהם למערת המכפלה מעפרון ומבני חת  

 (, קלגקטו

 (קלו)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  איסור הנאה לגוי מקבר ובקברי עכו"ם

 

 קבורת המתמצוות   נושא בפרשה:

 

חלקים מן    על    גם,  "ואהבת לרעך כמוך", עצמאית או חלק מרבנןמדאו  ]מדאורייתא    מצוות קבורת המת

      תורה והוראה, תשע"ד [החובהעל מי מוטלת , איסור הלנת המתת, המ

]יהודי שאביו נישא לגויה ונולד ממנו בן, מתבקש ע"י כמה הוצאות חייב אדם להוציא לקבורת אביו? 

קבורת אב לקבר ישראל, התעסקות באחיו הגוי לוותר על כל חלקו בירושת האב, כדי להסכים להביא את  

 אשכול יוסף, תשע"ט יהודי שחי עם גויה[

 שע"במעדני אשר, תכיצד הורה רבי אליעזר להניחו אחר פטירתו בעליית ביתו? 

 בחוקיך, תשע"זנשיח    עולמות, שסח    ו" כאיל תערוג, תשע   ה" כאיל תערוג, תשעמצות קבורה בקרקע  

 נועם אליעזר, תשע"ט  מצוות קבורת קרובים

]קבר אסור בהנאה, מצוות לאו  ?בו אדם, והוציאוהו כדין, האם ניתן לקבור בו אחרקברו קבר ש

המצוה, הנאת הגוף הבאה יחד עם המצוה, השכרת מקום בסוכה, ליהנות ניתנו, הנאת הגוף, הנאה מגוף 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   לימוד תורה עם מודר הנאה במקום שנוטלין שכר על הלימוד[

, או מדרבנן  קבורה מהתורה  חיובאו על הציבור, טעמי מצוות קבורה,  ל קרובי הנפטר  עחיוב  ]  חיוב קבורה

, מנהג חו"ל  התלמוד  מזמן  הקבורה  מנהגי  שינוי,  יוסף הצדיק  קבורת,  בקרקע  הנטמן  בארון  גם  או  בקרקע

 מותר האם, גופות שריפת יסורת, אמתכ מאשר מעץ בארון לקבור עדיף, האם ומשטרה צבא חלליבארון, 

ה לשורפו, קבורה עם גוים עדיפה על שריפה, קבורת רשע ליד צדיק, קבורת וושצי םהנשרפי פרא לקבור

 לע בעלות, קבורה בקומות, קבורת נפלים, איברים קבורתמת מצוה, בזמן זה, קבורת חללים במלחמה, 

 עולמות, שסח  ם[ובירושלי ישראל בארץ הקבורה מעלת ,הקבורה מקום

 אשר, תש"פ מעדניהאם יש איסור להקבר בחלקת קבר שהועמדה לרשותו חינם? 

]הרואה קברי ישראל, קברי עכו"ם, קבר רחל, רואה מרחוק, נוסע ברכב, מערת ברכות על ראיית קברים  

ק, גל אבנים, הדר בסמיכות מקום, בלווית  רות עתיבית קב, גדר המכפילה, שני בתי קברות תוך ל' יום

 (מדאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לענין הלכההמת, האונן בלויה, בשבת[  

יו, ג' ו' או ט' טפחים, קבורת ]המרחק בין קבר לקבר, לצידו או מעלקבורה באופן שלא יהיה בזיון המת  

 נועם אליעזר, תש"פ או קבורה בכוכין, קבורה זמנית או קבועה[שדה 

 נר לשלחן השבת, תשע"ט  מנהגי קבורה בארץ ישראל
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 קב ונקי, תשע"וסמוך לא"י    -קבורה בחו"ל ליד חוף הים 

]אהל מאהיל, ואוהל חוצץ בפני הטומאה, אוהל המיטלטל אוהל זרוק, טיסת כהנים מעל בית קברות 

דה, מינה בין מטוס לספינה שבים וטלית המתנופפת ברוח, גודלו של המטוס, כלי הבא בהדומה והשו

חומרים ממנו עשוי המטוס, מטוס הסגור בהמראתו האם נחשב כמו צמיד פתיל, כניסה לשקיות גדולות 

תורה      עולמות, רסב    ואטומות, צרוף ספיקות נוספים בהלכות טומאת כוהנים, ספק טומאה ברה"ר טהור[

 והוראה, תשע"ג

 (כ)עמ'  טתשע" אספקלריא,   בורת קומותק

קבר ערל כדי למולו, חיוב קבורה מדאורייתא ]קבורה בקומות, חיוב קבורה, וביום המיתה, פתיחת  קבורה  

 עומקא דפרשה, תשע"ט  או מדרבנן, בקרקע, בארץ ישראל, קבורת דור המבול[

 , גויים בין, שלו שאינו בקבר נקבר, מקברו מת לפנות ההיתר ופני]מדאורייתא או דרבנן, א בריםפינוי ק

, דינו ומתי נאמר, הרבים את המזיק בר, קמשתמר שאינו קבר, ישראל לארץ או אבותיו לקברי להעבירו

קברים בגוש כמה על הציבור להוציא בכדי למנוע, סלילת כבישים ומסילות ברזל, בקברי עכו"ם, פינוי ה 

 עולמות, קס קטיף[

 כיצד הוסדר שכר העובדיםלדעת הרמ"א שאסור להשתכר באיסורי הנאה, ]שכר עובד החברא קדישא 

 אשכול יוסף, תשע"ג  ם[על התעסקותם במתי

 פט, תשע"דמשבינת ה בנה מצבה ללא רשות המשפחה

 

 קברי צדיקים   נושא בפרשה:

 

 עולמות, יא    מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   תורה והוראה, תשע"ה  בקבר צדיק ןכה ביקור קבר טהור"?"

]ספק טומאה ברשות הרבים, בית הפרס, חשש טומאה ת המכפלה בזמננו כניסת כוהנים למער

  האם האבות היו ישראל או בן נח, טומאת אוהל בקבר גוי[ ורייתא או דרבנן, טומאת כוהנים בזמן הזה,  דא

  מנחת אשר, תשע"ח

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ]קבר יוסף[ ?קברי צדיקיםשם ביקור בלהסתכנות האם הותרה 

עומקא    [נסיעה לחו"ל  ,מעלת התפילה]רשב"י, מערת המכפלה, קבר רחל,  קברי צדיקים השתטחות על

 תורה והוראה, תשע"ח    עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סו(   נוה ההיכל, תשע"ב       עולמות, יא       דפרשא, תשע"ה

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

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

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

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

זמני  , אים חייםוקרבמותם צדיקים , הצדיקקבורת סגולת קדושת מקום , בזכות הצדיק משאלות לבו

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

הלכות   ,  ים ביום אחדמיפעצדיק  קבר  , לועג לרש, ביקור  תפילה ולימוד ליד קבר הצדיק,  קברי נכרים,  באב

הדלקת נרות   ,נתינת צדקהן,  אב, הנחת  הקברעל  להניח יד  ,  ומנהגים בסמוך לקברי צדיקים: הקפת הקבר
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    נוה ההיכל, תשע"ב    עומקא דפרשה, תשע"ה  [השתטח על קברי צדיקיםל לחו"ליציאה , ליד הקבר

 תשע"ח )עמ' כז(ריא, אספקל   עולמות, שכב

  שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  אשת כהן מעוברת לקברי צדיקיםהליכת 

עומקא    עולמות, שכב  נוה ההיכל, תשע"ב   נוה ההיכל, תשע"ה]מו, ג[  יציאה לחו"ל לקברי צדיקים 

   עולמות, שכב    נוה ההיכל, תשע"ב    דפרשה, תשע"ה

)ויעלו בנגב ויבא  רש אל המתים[חל, קברי צדיקים, דו]מערת המכפלה, קבר רתפילה על קברי צדיקים 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סו(    פניני אי"ש, תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"זעד חברון( ]יג, כב[ 

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

דבריהם הם זכרונם, האם יש  –יק איסור תפילה תוך ד' אמות של נפטר, האם מניחים מצבה על קבר צד

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

שלוחו של אדם כמותו, האם מותר לשבת על  –ויטל' עם ישראל שיניחו על קבר צדיק בחו"ל לשלוח 'קו

חו"ל, לישון  רץ ישראל לקברי צדיקים במת אסור בהנאה, לצאת מא –קבר, האם מותר לדרוך על קבר 

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

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

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

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

 ח( אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' -נחל אליהו    עולמות, יא   מעיינות מהרצ"א, תשע"ג   "הראה, תשעתורה והו

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

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

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

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

 

 אבלים  םניחו  נושא בפרשה:

 

ם. גמילות חסד יסופר  מדברי  או  מדאורייתא  והוהמצ]ה' ניחם את יצחק אחר מות אברהם,  ניחום אבלים  

, פרסום מודעת במכתב או בטלפון אבלים ניחום , אבלים ה בניחום למתים  טובהעם החיים ועם המתים, ה

אבל, לריבוי המלווים או לריבוי המנחמים, גדרי המצווה לבקר אצל האבל לדבר עמו לומר "המקום 

ניחום ובזמן אמירת ינחם", האם על האבל לשבת בזמן הניחום, האם המנחם יושב או עומד, בזמן ה

, האם על האבל בלהא יפתחש דע לפתוח רשאים המנח אין "המקום ינחם", מצווה על האבלים להתנחם, 

 המנהג לפנות לכולם או די שיפתח בשיחה עם אחד מהם, כשהאבל שותק, להכין דברי ניחום, דברי חולין, 

 ניחום ה, השבע לאחר, טוב ויום  שבת, ניחום אבלים בלילה, בהראשונים הימים בשלושת מנחמים שאין

 עולמות, רעח [כג, ב]  ניחום אבל אחד את השני[,  אבלות  נשים  יחוםהנפטר היה שונאו, נ,  שונאו  שהוא  אבל

 איש לרעהו, תשע"ה  ]בשתיקה או בדיבור, של האבל, של המנחמים[ניחום אבלים 

 מעדני אשר, תשע"ה ]ניחום אבלים בשבת[ניחומים לתינוק ששכח תורתו  'שלום זכר'

 כאיל תערוג, תשע"חת והלכות אבלות  לווית המאבלים ה הערות בעניני ניחום
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 איסור ניחושנושא בפרשה:  

 

 מלאכת מחשבת, תש"פכיצד סמך אליעזר על סימניו, שמא היא בעלת מום? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ו   [ד, ד]כ ]תפילתו של אליעזר, מדוע לא בדק אליעזר ע"פ סימנים[איסור ניחוש 

 ון, תשע"חשרע שמז

מאות מעשיות, זכות הישיבה ]תהלים על חולה, גדרי איסור ניחוש, מהות איסור ניחוש, דוגענייני ניחוש  

   עומקא דפרשא, תשע"ו  בארץ לפורש מניחוש[ 

 פעשר עטרות, תש"ניחוש דאליעזר 

בירורים וביאורים ביורה רמזים משמים?  -לראות בדברים הקורים לאדם איסור  האם יש -ניחוש 

     דעה, תש"פ

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

רביעי, מנהג הישיבות להתחיל ומר במפורש שכוונתו לנחש, נהגו שאין מתחילים בשני ומכריע, כשאין א

ללמוד בראש חודש, נהגו שאין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, האם בכל חודש כך, נישואין בעשי"ת, 

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

 וות בפרשה, תשע"זהמצ   אשר ליהודה, תשע"ד   עולמות, שכטסוס[ 

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

 פניני מנחת חינוך, תשע"והאם יש ממש בניחוש?   

ה"ניחוש" של אליעזר עבד , מותרות ל"סימן טוב"המשום ניחוש ו ותאסורהפעולות ה]ניחוש וסימן 

כאשר לא אומר הגיוני,  בדבר  ן  סימעל העתיד מול סימן על העבר,  קביעת "סימן"  ,  אברהם ויונתן בן שאול

מקום , נישואין בימי מילוי הלבנה, במנהג הישיבות להתחיל ללמוד בראש חודש,  לניחושבמפורש שכוונתו  

, במוצאי שבתו  הדליק נר מנר, לבחודש מרחשון,  נישואין בעשרת ימי תשובה,  צורך או כשהחתן בן עשרים

אורח יושב , היחס לאמונות "תפלות": חתול שחור, חודש ניסןבלקנות מטאטא , וצ"שאת הנר במלכבות 

 עולמות, שכט  ,כו[ ]יט( לא תנחשו) [סת סוס כסימן להצלחהתליית פרבבית הכנסת,  במקומו

]נישואי יצחק ורבקה הקמת כלל ישראל הם צרכי רבים כבנחום איש גמזו,  היאך סמך אליעזר על הנס?  

 זרע שמשון, תשע"ט, על ידי הנס יגדל כבוד אברהם[ סמך על זכותו של אברהם

]לדעה שגמלי אברהם לא היו זמומים, כחמורו של  רבקה משתית הגמלים את מימיה לצדקתהסימן 

 זרע שמשון, תשע"ט ו סימן שהיא ראויה ליצחק[רבי פנחס בן יאיר, בהמתן של צדיקים, אם ישת

 בנתיבות ההלכה, חנוכה )עמ' קנה(ות[  ]הניחוש והקסם מול הנבואה הטהורה והתמימ'נחושת' זו יון 

 

 השידוך נושא בפרשה:  

 

]השתדלות  אברהם להשיא את יצחק, הקב"ה מזווג זיווגים, האם מועילה השתדלות, השדכן והתשלום  

שדכנות, המקור לחיוב תשלומים לשדכנים, כמה שכר שדכן, זמן האם שילם אברהם לאליעזר שכר 
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תשלום בשווה כסף, שדכן שלא הצליח האם מקבל שכר,  התשלום לשדכן, בל תלין בתשלום לשדכן,

ההורים או הזוג, כשהצדים במדינות שונות מה שכר  להתנות עם שדכן על שכר מופחת, מי חייב בתשלום

 אוצרות אורייתא, תשע"ט   השדכן[

 (סגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   כין ע"פ חז"להשתדלות בשידו

  קב ונקי, תשע"ח  ישראל אלוקי השמים ואלוקי הארץ[]בת פלוני לפלוני רק בארץ  שידוכים בארץ ישראל  

קולמוס יוסף,   ]ישוב הארץ, יחוס, קדושת הארץ, חכמת הארץ[מעלה ומצוה לשאת אשה מארץ ישראל  

 תשע"ח

פניני  המעלה אחר בת ת"ח[ , האם יש כיום ת"ח,מעלת הכלה, בת ת"ח]פסקי הלכות בעניני שידוכים 

  י"ש, תשע"חא

]הצעת שידוך שעלתה וירדה[ ? שדכן שהציע שידוך ולאחמ"כ פעל לבטל הצעתו האם מגיע לו שכר

 ברכת יצחק, תשע"ח-שיעורי ליל שישי

]האם יקבל שדכן הציע שידוך, שלא יצא לפועל. כעבור זמן הוצע אותו שידוך ע"י אחר, והצליח 

המציע הראשון חלק בדמי השדכנות, והאם היתה חובה לפנות למציע הראשון ולנסות לסיים את השידוך 

 שמע משה, תשע"ווידרכו[ 

 שלמים מציון, תשע"ט]אשר הנחני בדרך אמת[  על שקר ואמת בהצעות שידוך

 נשיח בחוקיך, תשע"ח   מנחת אשר, תשע"ז]ולמתווך, מדין שליח, מדין יורד[ חיוב תשלום לשדכן 

על האב, ומדין נהנה ק  ]מדין פועל חיוב רכשאבי החתן לא שילם לשדכן, האם ניתן לחייב את החתן?  

 מנחת אשר, תשע"ז חיוב על החתן[ 

זרע ]המתפלל על חברו, כוונה על הזיווג העליון, פירוש אשת חיל[  סגולת השידוכים של הרמ"ע מפאנו  

 שמשון, תשע"ט

שדכן אשר נשלח להציע שידוך על שווה לו. ה"שדכן"  , האם ]"סרסור" ]מתווך[ מקבל שכר דמי שדכנות

מדין תשלומי שכר "פועל",   -]גדר תשלומי דמי שדכנות    שדכן שהציע שידוך מעצמו  או,  ידי אחד מהצדדים

 החתן והכלהעל    -  חובת תשלום דמי השדכנות   חברו ונטעה שלא ברשותו"[.  "קבלן" או מדין "יורד לשדה

מזמן ה"תנאים" או רק לאחר הנישואין •   -חיוב תשלום דמי השדכנות  , והנפק"מ בזה. ההוריםאו על 

עוברים המחותנים בלאו ד"לא תלין" ו"ביומו תתן שכרו", בעיכוב תשלום דמי השדכנות • שידוך האם 

הציע שידוך שיצא אל פועל בסופו של דבר על ידי שדכן אחר    ריך השדכן להחזיר שכרו.האם צ  -שהתבטל  

]בירור פרטי דיני ה"מתחיל",  בין כמה שדכנים דכנותשדמי לוקת ח . למי מגיעים דמי השדכנות -

שדכן שמסר פרטים כוזבים ]ואעפ"כ  .  פטורים מלשלם דמי שדכנותמתי     ה"אמצעי" וה"גומר" בשידוכים[.

דמי שדכנות לחתן ששידך את עצמו או לקרובי משפחה  . לוהשידוך אל הפועל[ האם מחוייבים לשלם  יצא 

. נהוג לשלם סכום אחר בדמי השדכנות[ שהציעו שידוך. שידוך משתי ארצות ]ובכל אחד מהמקומות

האם אליעזר עבד אברהם קיבל שכר  כאשר השדכן תובע שכר מופקע.. הזהירות לשלם לשדכן את שכרו 

 עולמות, קכז ור שדכנותו, ומדוע[עב

קונה לקניית דירה, ולבסוף קנה מהמוכר דירה אחרת. מתווך מתווך שהביא ]שאלות בעניני תיווך 

וקנה את  ה, ירשהביא קונה לדירה, ולא רצה לקנותה רק עם עוד יחידת דיור. מתווך שהביא קונה לד

הדירה, ועוד מחסן, מהמוכר. מתווך שהביא משקיע לנכס, ומתווך אחר הביא את הנכס, ומתווך אחר 

 בינת המשפט, תשע"ח [משא ומתןהביא את העיסקה לצדדים, ועסק ב
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וי קידושי טעות, השליח נקרא רשע, האם האשה בהסכמתה מכשילה לא ה  ]מדועקידשה השליח בעצמו  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  [י, האם קנסוהו חכמים והפקיעו את קידושיו, 'לי' לעצמאת השליח בלפני עיוור

]שלח שדכן להציע שידוך לבתו והשדכן הציע את השידוך לבתו ידוך 'עני המהפך בחררה' בהצעת ש

  ברכת יצחק, תשע"ז-שיעורי ליל שישי    , עני המהפך בדבר מצוה, האם מותר להתפלל שהשידוך יגיע אליו[שלו

 מנחת אשר, תשע"ז]נעשה קנין[ ל תשלום לשדכן כשהשידוך התבט

שאחר גמר העסקה, נתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, האם מחובת השדכן  ]או מתווך[שדכן 

 מנחת אשר, תשע"זלפשר? 

 שע"הכאיל תערוג, ת  [ד, ד]כעניני שידוכים  

 תשע"ח פרי ביכורים,  מעלת השידוכים ע"י שדכן

 עומקא דפרשא, תשע"ג  [ד, ד]כדיני השדכן   

 ]הרחקה ממידות רעות העוברות בתורשה[מדוע לא חיפש ליצחק שידוך מ'הנפש אשר עשו בחרן'? 

 מנחת אשר, תשע"ו

אסור לשדכן להעלים חסרונות גדולים  ]  המותר האסור והחיוב לספר]הלכות לשון הרע    -מדריך לשדכן  

כן לקדם את שיש למדובר. וגם באופן שאסור לספר לפי כללי 'לשון הרע לתועלת', מכל מקום אסור לשד

המציע  .  לו הוא היה במצב המוצע האם היה מתרחק מההצעה  :. המבחן'עצה שאינה הוגנת'השידוך משום  

 'לפני עיור' 'ארור משגה עיור בדרך', 'לא לונו איש את עמיתו', וכןסרון, עובר על ישידוך ומכסה על הח

דרגת . לא יהיה סיבה לגירושין אחרי הנישואיןיודע  אםשהעלמת חסרונות: להסתיר חסרון, ת. גניבת דע

פר חסרון, אין חיוב לגלות מיד, ולפעמים אפשר לגלות רק לפני סגירת  כשחייב לס מן ההודעה:. זהחסרון

לספר לשדכן: שידוך שלא מתקדם . במום שלא יתרצו עדיף לגלות מידם. תרצו הצדדיההשידוך אחר ש

י הצעות, תהציעו לאדם שמתי ומה מותר לספר לו או לתלות בחוסר התאמה.  והשדכן מבקש לדעת מדוע,  

  עומק הפשט, תשע"ט [ י הטוב ביניהםשאול ממותר להאם 

עומק הפשט,    ]זיווג הגון, היתר הבירור קודם השידוך, תנאי ההיתר[חלק ב    -שידוכים  שמירת הלשון ב

 תשע"ט

)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא    למה בתחילה לבן ובתואל הסכימו מיד לשידוך, ולהלן ניסו למנוע ולעכב?

 יז תירוצים  (מה

 (עד)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  דמי השדכנות סיבה לשדכן

 

 נישואין נושא בפרשה:  

 

 מעדני אשר, תשע"טגיליון מיוחד בענייני נישואין  

שמתוך שבחו יבא לידי   , מדוע אין חוששיםלשבח חתן ברבים]  יני נישואיןגיליון מיוחד ובו הערות בענ

. לשבח חתן במעלות שאין לו. לדבר לה"ר על אשתו )מצא או מוצא(. חתן שאינו מוצא מי שילווה  גנותו

אותו לבית הכנסת. מדוע אין חשש 'זוגות' בחתונה. כיצד מברכים 'שהשמחה במעונו' הרי למחותנים יש  
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מדוע בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל    וצאות המרובות. על תפילה בבית ולא בבית הכנסת.צער בגלל הה 

 עדני אשר, תשע"טמ ממצרים[

]חטא מניעת פריה ורביה, ברכה על  קעז(-קמט עיון הפרשה, תשע"ח )עמ'קובץ מיוחד בעניני נישואין 

יצירת האדם, שליחות אליעזר לקדש, שבועת אליעזר לאברהם, קידושי רבקה קודם שראה אותה יצחק, 

 תקמד(-יקוט תשובות )תפזעיון הפרשה לקידושי ציפורה למשה[  

תלמוד ביטול  ,נתינת תכשיטים לכלה ,הכנסת כלה יותר מחומש ,להמהי הכנסת כ]עניני הכנסת כלה  

 עומקא דפרשא, תשע"ו [ להכנסת כלהתורה 

 )לב עמ'( גיליון מעשה כהן, תשע"חברכות האירוסין והנישואין 

תורת    ו[דושייק ווחלונבון, שמא הקטן חריף ] ?מדוע קטן שקידש אשה אינה מקודשת מספק

 המעדנים, תשע"ט

 תורת המעדנים, תשע"ט  ?כמו שאר מצוותמדוע מצות נשואין אין חייבים מגיל י''ג 

 שע"טתורת המעדנים, ת?  האם מותר להתיר קשר החיתון כשהטעו את החתן בשנות הכלה

תורת   ?קונה מן התורה 'דעת אחרת מקנה'שהרי כאינה מקודשת, דש אשה מדוע קטן שקי

 המעדנים, תשע"ט

 לבנו או  לבתו לתת  האם וכמה חייב האב] "סידור מלא" חיוב ההורים להשיא את בניהם ובנותיהם

, האם חייב לתת לבתו ממון לא התחייב מראששאב , לקיים התחייבות זו כופיםהאם  בעת נישואיהם. 

בענין נתינת   מנהג העולם  לתת סכום זה.  לכפותו חייב לתת לשם כך, והאם ניתן    כמהבעת נישואיה, ואם כן  

ימכור אדם   לעולם"מעלת המשיא בתו לתלמיד חכם ואמרו:    ]"עישור נכסים" או גם פחות[.  הנדוניה לבת  

צוה זו יותר משליש או מלהאם ומדוע יוציא ". האם זו חובה, ו כל מה שיש לו וישיא בתו לתלמיד חכם

ב האב חיו כדי להשיג תלמיד חכם לבתו. לחובות ]ולחזר על פתחים[ האם צריך להיכנס חומש ממונו.

, והאם רשאי על בן או על בת  -ין  אובניש  יותרעל מי יוציא האב  .  חיוב ממוניהאם כולל גם  ,  בנו להשיא את  

לבת שאינה   חיוב נדוניה בוגרים המתפרנסים בעצמם.  להשיא בן או בת. על חשבון הבן האב לתת לבת 

 האםחובת   בכספי מעשר כספים. תשלום התחייבויות הוצאות נישואי הצאצאים שומעת בקול הוריה. 

 עולמות, תז להקל על הוריהם[ בני הזוג חובת. להשיא את בתה או בנה

פניני חשוקי    ]מקח טעות, קנין[  הבטיח לחתן נדוניא גדולה, כי חשב שהוא מצוין, ונודע שהוא בינוני

 חמד, תשע"ט

]אונס אשה והיא או אביה אינם  ?י חייב אדם לתת נדוניא לאשה זרה כדי שתוכל להתחתןתמ

מסכימים שישאנה. או שהוא נשוי לאשה אחרת אחר חרם דרבנו גרשם, וכשאין לו יתכן ויצטרך למכור 

פניני חשוקי חמד, דירתו ולדור בשכירות, הוצאות על מצוות עשה, על מצוות עשה תדירה כמו מזוזה[ 

 תשע"ט

    אשר ליהודה, תשע"ד]כט, כו[     )לא יעשה כן במקומנו( ]בבנות, בבנים[קדימה בנישואין ובשידוכין 

דברי שי"ח,    פניני אי"ש, תשע"ח    מעדני אשר, תשע"ח    בארה של תורה, תשע"ו    גבורת עקיבא, תשע"ב

 תשע"ט

"אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, .  חשש קידושי ביאה  -ם  נישואין בנימוסי הגויי]נישואין אזרחיים  

באופן שלא . באדם פרוץ עובר עבירה -"אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות"  ."וגמר ובעל לשם קידושין

בזמן הזה  ה, עבירה אחרת בבעילתו ]כדוגמת איסור נדה[, או גם כשמדובר באדם פרוץ עובר עביר עובר 

"שלא יאמרו אשת .  חשש לקידושין בשטרע לרבים,  ין הקידושין בביאה לא ידושלא בקיאים בהלכות, וענ
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ושו של  חיד  ר"גדר אישות "קניינית" ללא אישות של "איסו  -נישואין אזרחיים   .איש יוצאת בלא גט"

מנהג בתי הדין  . הכרעת פוסקי הדור האחרון  -נישואין אזרחיים .  הגאון מרוגאצ"וב ובירור דבריו

נישואין אזרחיים  א. ין הבעל לפנינו האם צריך להחמיר על האשה לקבל גט לחומרר אכאש .למעשה

 עולמות, תצח[ פיקטיביים

 (כו)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  דינים למקדש על הכוס בברכת האירוסין

 

 שליחות בקידושי רבקה

 

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' יד( יווי אברהם לאליעזר שלא יקח אשה ליצחק מבנות הארץצ

 (יאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ע"י המתנות רבקה אם נתקדשהה

 (יד)עמ'  טאספקלריא, תשע"  מי התלווה אל אליעזר

 (לז)עמ'  טאספקלריא, תשע" מעלותיו של אליעזר 

 (כב)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  הודיה על בשורה טובה 

 (ק)עמ'  טאספקלריא, תשע"   רש"י שאליעזר נצטווה לקחת מבנות ענר אשכול וממרא דברי על

]שליחות לעבד, מתי והאם שוחרר אליעזר, עבד שנשתחרר וקטן שהגדיל ואכלו בזמן שהיו פטורים 

  נוה ההיכל, תשע"טהאם יכל להצטרף לזימון, ברכת התורה בקטן שהגדיל ובעבד שנשתחרר בלילה[  

)עמ'   תש"פ  ,אספקלריא    שלח יצחק את אליעזר לקדש לו אשה, הרי מצוה בו יותר מבשלוחו?מדוע  

 (קלח

    הגר"א גנחובסקי, תשע"ה  [ד, ב]כ [האם שוחרר מהיות עבד?]אליעזר שליח לקידושין?  האם היה

    מנחת אשר, תשע"ז   תשע"ח  מלאכת מחשבת, תשע"ו     הגר"א גנחובסקי, תשע"ד

  יםג תירוצ"ל עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סג(מינוי שליח לקדש אשה סתם, מבלי לציין את שמה 

ד, ]כ מבשלוחו[ ]מצוה בו יותר ?מדוע שלח אברהם את אליעזר לקדש אשה ליצחק ולא הלך בעצמו

 פניני האלשיך, תשע"ז  [ב

 מלאכת מחשבת, תשע"טמפני מה לא חשש אליעזר לפסול ממזרות? 

נוה ההיכל, בברכת המזון על סעודה שאכל בעברו  ]גר שנתגייר וקטן להגדיל[ר עבד שנשתחרחיוב 

 תשע"ג

 דרכים בתורה אלשיך, תשע"זמדוע שלח אברהם עבד ולא איש נכבד? 

 משנתה של תורה, תשע"ט ?כנעניתמדוע יצחק לא נצטווה שלא להינשא ל

 ]הרחקה ממידות רעות העוברות בתורשה[מדוע לא חיפש ליצחק שידוך מ'הנפש אשר עשו בחרן'? 

 מנחת אשר, תשע"ו

כר, בעשיית קיומית או חיובית, נטילת ידים במים רבים בכדי לקבל ש]מצוה מבשלוחו מצוה בו יותר 
  שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תש"פ [חסד

 אשר, תש"פ מעדני]מצוה בו יותר מבשלוחו[  מדוע לא הלך אברהם בעצמו לחפש שידוך ליצחק
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]אסור לאדם שיקדש את האשה עד ללא שיצחק ראה אותה? ליצחק דש אליעזר את רבקה כיצד קי
 אשר, תש"פ מעדני נה[שירא

]מעלת ארץ ישראל,  ?מה יותר חמור, לקחת ליצחק אשה מבנות הארץ או להשיב את יצחק לחרן

 ממשנתה של תורה, תשע"ו )השמר לך פן תשיב את בני שמה( ]כד, ו[ארץ אשר תמיד עיני ה' אלוקיך בה[ 

הגר"א   ]קבלת אליעזר את השתיה, וקידושין ב'ספק אדם חשוב'[קידושין בקבלת מתנה ע"י אדם חשוב  

 תשע"טגניחובסקי, 

 יםבקנין אחד, אבל אותו קנין לא מהני, האם יכול  ומקדש את האשה על דעת שהקידושין יחולה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט ?הקידושין לחול בקנין אחר

שיעורי הגר"ח חזקה שליח עושה שליחותו היום[ ]מדוע ביקש אליעזר ששליחותו תסתיים בזריזות? 

 פיינשטיין שליט"א, תש"פ

 מדת ההלכה, תשע"טח  לאכול רק אחר שידבר?מדוע לא רצה אליעזר 

]החלפתה ע"י המלאך להצלתו, אם אכל אכילת אליעזר עבד אברהם מקערה אחרת מזו שהוגשה לו 

המכילה סם מוות וא"א לברך את המנה המוחלפת ברשות בעליה, כיצד ברך על המנה שהוגשה לו, מנה 

הוחלפה המנה ע"י   עליו, האם הברכה חלה על המנה השניה, כיצד ניצל ע"י ברכת המוציא, באיזה שלב

 "פמים זכים, תשהמלאך, ברכה לבטלה, מאכלים שהיו מונחים על השולחן לפניו[ 

   מעדני אשר, תשע"ג  [ד, ד]כקידושין בשליחות כשהמשלח לא ראה את האשה  

בתואל שרצה למנוע את יצחק להינשא ע"י שיהרוג את אליעזר שליח קידושין   -ארמי אובד אבי  

]האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם, ומת השליח בדרך אסור המשלח לשאת את כל נשות העולם,  

ם שבזמן השליחות לא היו להן קרובות, מדוע לא הולכים  נשימדוע לא נשים שאין להן קרובות בחרן, או 

  הגר"א גניחובסקי, תש"פ  , כמו שהולכים אחר הרוב, קבוע, חזקה[לפי העיר הקרובה

 

 נישואי יצחק ורבקה 

 

קולמוס    אשכול יוסף, תשע"ז ]כד, סז[)ויקח את רבקה(  ה?תה קטנויבהאת רבקה  יצחק קידש כיצד

 ו' תירוצים  יוסף, תשע"ח

    אשכול יוסף, תשע"ז]כד, סז[ )ויקח את רבקה(  ?ה אותהאקודם שראת רבקה  יצחק קידש כיצד

 ז' תירוצים   קולמוס יוסף, תשע"ח

מעדני אשר,   [א, ה]כ הוא או בנו?[ -]קדימויות בנישואין השיא בנו לפניו  אברהם שהיה אלמן מדוע

 תשע"ד
]כד,   )אחותינו את היי לאלפי רבבה(  ]בעל כרחו יענה אמן[מדוע המנהג לברך כלה בברכות לבן לרבקה?  

 שבילי פנחס, תשע"ז ס[

 תורת המעדנים, תשע"ט  ?מדוע יצחק לא נשא אשה רק בגיל ארבעים הרי בן י''ח לחופה

 תורת המעדנים, תשע"ט  ?ה כשהיתה קטנה הרי אסור לקדש קטנהאיך קידש יצחק את רבק
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 חתן 

 

 ח' תירוצים  ת יוסף, תש"פטבע מדוע נהגו החתן והכלה להתענות בערב חופתם?

)שני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם, הכלה מביאה לחתן באירוסין מתנה ש"ס וארבעה טורים 

   טבעת יוסף, תש"פברש"י( 

 טבעת יוסף, תש"פרבקה ויאמרו לה( ]כד, ס[ )ויברכו את המנהג להתברך ביום החופה מפי ההורים 

 "חמעדני אשר, תשעחתן שאין מי שילוה אותו לבית הכנסת האם יתפלל ביחידות? 

  מעדני אשר, תשע"ב ]שני חתנים ההולכים יחד, קטן המלווה חתן[שמירה לחתן 

]דברי רבינו בחיי, שיצא מקריאת ים סוף, שהוא גוף שלם כחולה שנרפא, הבאת קרבן תודה ע"י חתן 

 מעדני אשר, תשע"ח הקמת מקדש מעט[

]כשחתן עולה לתורה ובשעת החופה האם חייבים כולם לעמוד, חתן שמחל על כבודו  חתן דומה למלך 

מעדני אשר, אם כבודו מחול, האם חתן חייב לקום בפני תלמיד חכם, האם מותר לקרוא לחתן בשמו[ ה

 תשע"ח

 

 שמחת חתן וכלה 

 

 מעדני אשר, תשע"חאכל בקבלת פנים לחתונה האם 'נהנה' מסעודת חתן? 

 מעדני אשר, תשע"חולם, ואכל, האם חייב להמתין לצאת החתן? הגיע לחתונה והחתן לא בא

 מעדני אשר, תשע"חמדוע המשמח חתן זוכה לתורה? 

 מעדני אשר, תשע"טלשבת חתן ברבים, ולא חששו שמתוך שבחו יבואו לידי גנותו?  מדוע הותר

]השראת השכינה, בניית חורבה מחורבות ירושלים[  שמחת חתן וכלה כעין תוספת על העיר והעזרות 

 זרע ברך, תשע"ט

 שער הציון, תשע"ה-עומקא דפרשא     עומקא דפרשא, תשע"ה  []כד, סזשמחת חתן וכלה  

 משנת מהר"ל, תשע"טהמשמח חתן וכלה כאילו הקריב קרבן תודה 

 נוה ההיכל, תשע"ג  חיוב השתתפות בסעודת מילה ובשמחת נישואין 

 

 מחילת עוונות 

 

 זרע ברך, תשע"ד ]השלמת התענית[תענית חתן ביום חופתו 

 מעדני אשר, תשע"ח מדוע מוחלין לחתן על עוונותיו?

 מעדני אשר, תשע"ח  עבירות, וחתן נמחלו לו[]הבאה על  ?האם חתן יכול ללקות בצרעת
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 ברכת אירוסין ושבע ברכות

 

 נועם אליעזר, תשע"ח  ברכת אירוסין ע"י שליח

]שמיעה טבעית באמצעות בברכות תחת החופה האם יש להקפיד שלא לאומרם באמצעות רמקול 

באלכסנדריה, קריאת מגילה האוזן, צירוף חרש שאינו שומע למנין, הנפת סודר לאמירת אמן בבית כנסת 

 האיחוד בחידוד, תשע"ח  מקול[בר

]"ברכת חתנים" דהיינו "שבע הברכות" נאמרת בעשרה, לפרסום השבח וההודאה להשי"ת,  שבע ברכות 

וברכת המזון, האם  ם "שבע ברכות" טעונות סעודהאו נובע מהיות ברכת חתנים "דבר שבקדושה", הא

מסדרים את ה"שבע ברכות" על הכוס של ברכת המזון, או שצריך כוס אחת לברהמ"ז ואחרת ל"שבע 

ברכות", האם ה"שבע ברכות" הם חלק מברכת המזון, או לא ]היה בחתונה אך לא אכל בסעודה, האם  

ד המשתתף בסעודה. וא על הציבור, או על כל יחירשאי לברך שבע ברכות[, האם חיוב "שבע ברכות" ה

ונפקא מינה, האם מותר לעזוב קודם אמירת ה"שבע ברכות" ]כיצד ינהג למעשה מי שנצרך לעזוב את 

האולם לפני השבע ברכות[, היו עשרה בתחילת ה"שבע ברכות" ויצאו חלקם, האם מותר לסיים את שאר 

דת "שבע ברכות" שאין בה המזון, וחלק מהם יצאו, סעו הברכות. ומה הדין אם היו עשרה בתחילת ברכת

האם מברכים "שבע ברכות" ]ומה הדין אם החתן או הכלה לא אכלו פת[, "שבע ברכות"   -עשרה שאכלו פת  

שהתחיל ביום השביעי והסתיים לאחר חשיכה, האם מברכים "שבע ברכות". ומה הדין כאשר הסעודה 

]הגיעו באמצע הסעודה או עזב  ות החתן והכלה ב"שבע ברכות"התחילה בשבת ונמשכה עד מוצ"ש, נוכח

אחד מהם לפני סיומה, נמצאים בחדרים אחרים מהמסובים, האם הכלה חייבת להיות נוכחת בשעת 

 עולמות, רל אמירת שבע הברכות[ 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד  דות השבע ברכות?מה ניתן לתקן בסעו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח סעודת שבע ברכות שנמשכה לתוך הלילה שלאחר שבעת ימי המשתה

הגרב"מ   -שיעורי ליל שבת     מהותה של שמחת נישואין  -הכוח הגדול של עם ישראל    -  ההתחדשות

 זילברברג שליט"א, תשע"ח

 (צו)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  ]ברכה אחריתא[ שירה באמצע אמירת "שבע ברכות"

במנין מיוחד לתפילת ערבית ליל שבת, לרגל שמחה משפחתית התקיים באולם המשמש 

לפרקים כעזרת נשים שחלונותיו שקופים אל עבר בית הכנסת, האם מברכים שם ברכת ׳מעין 

 .רכה וכבר הזכיר השם, אם מפסיקים אותושבע׳. ואם אין לאומרה, מה הדין אם הש״ץ פתח בב

 האיחוד בחידוד, תשע"ח

דברים ] אמירתה בעל פה - ברכה אחריתא בשבע ברכות המורכבת מפסוקים, נביאים וכתובים

 עומקא דפרשה, תשע"ו [שבכתב

 מעדני אשר, תשע"ח]מדוע ברכת הגפן בסוף ובחופה בתחילה[  ברכת שבע ברכות

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג]מה, א[  לברך בשבע ברכות כדי למנוע בושה 

מסדר קידושין שכיבד אחר בברכת האירוסין לאחר שבירך את ברכת הגפן, האם הוציא בברכתו 

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תשע"ח -שיעורי ליל שבת  ?את החתן והכלה או שהיא ברכה לבטלה

הגרב"מ  -שיעורי ליל שבת  ?האם מסדר קידושין יכול להימלך לשתות את היין לאחר הברכה

 זילברברג שליט"א, תשע"ח
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  ?החתן בהגפן של ברכת חתנים, האם סומכים על הגפן של ברכת אירוסין לא כיון להוציא את

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

 מעדני אשר, תשע"ח  האם ניתן תחת החופה לכבד בברכת הגפן?

 מעדני אשר, תשע"ח ישראל[]טוב לו שלא נברא, ולכן אין ברכה שעשני ברכת יוצר האדם 

 מעדני אשר, תשע"ח ]ה' טעמים[כשמחך יצירך בגן עדן מקדם 

 סגאספקלריא, תשע"ח )עמ'   "שירה באמצע אמירת "שבע ברכות

דת אירוסין, שבע ברכות, צירוף לזימון למי ורה בסע]הצירוף לזימון בעש  בירור הלכות בהלכות זימון

עיון הפרשה, אקרא( ]לב, ג[     )כי שם ה'  וף אנשים האוכלים מכשרות שונה[ששתה משקה קל תה או קפה, ציר

 תשס"ט )עמ' מו(

הגר"א  ]ופתחו בשהכל ברא לכבודו[פה וברך 'שהכל נהיה בדברו' ובברכה אחריתא תוקן טעה בחו

 גניחובסקי, תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חטעה וברך על המים 'שהכל ברא לכבודו' האם יצא? 

 תשע"ז   זרע ברך, תשע"ד ]כד, י[ )ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו וילך( ברכת חתנים בעשרה

 מאור השבת, תשע"ז , וביבום[]בכל אשהברכת אירוסין ונישואין  

 יא תירוצים  נר לשולחן השבת, תשע"חמדוע לא מברכים "שהחיינו" על נישואין?  

]הזכרת רצה ויעלה ויבוא בסעודה  שביעיכשהתחילו הסעודה ביום  מינילברך שבע ברכות בליל ש

 (נדאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -פניני הלכה שהחלה בשבת או ר"ח, ונמשכה ללילה שלאחריו[ 

 

 "פנים חדשות" 

 

חתן היה בסעודת שלישית בשולחנו של האדמו"ר ]טיש[, ואחר ברכת המזון ברכו שבע ברכות, 

וישמע אחרת עם החתן?  לסעודהמשתתפים בטיש זה לא יוכלו להיות "פנים חדשות" האם ה

 משה, תשע"ח

חתן וכלה העולים לארץ ישראל בעיצומם של ימי המשתה, האם 'עליה' לא"י תחשב כ"פנים 

אספקלריא, ( ]ו, יב[  ל הארץוהבאתי אתכם א)  [שבע ברכות, סעודה שלישית בשבת, פנים חדשות]חדשות"?  

 (כדתשע"ח )עמ' 

מהי הגדרתו של דין 'פנים חדשות'? האם ומתי ניתן לברך 'שבע ברכות' גם ] פנים חדשות בשבע ברכות

 תורה והוראה, תשע"ט[ 'פנים חדשות'?בלי 'פנים חדשות'? האם קטנים יכולים להיחשב 

 ריבוי דיןמ או הברכות, מחמת נובע האם הוא 'מהו דין 'פנים חדשות] פנים חדשות בשבע ברכות

 בחתונה היה בסעודה, ולא בחופה נכחת', חדשו פנים'כ וקטן אשה, טוב ויום חדשות בשבת פניםה, השמח

בברכת המזון, מי נחשב פנים חדשות, מלצר בסעודה,  ק' רחדשות פניםעו 'גית, הברכוה שבע בזמן ולא

 עולמות, נחאדם שבא לאסוף צדקה[ 
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 טאספקלריא, תשע"  ]וידיאו קומפרנס, סקייפ[ מסךמשתתף בשבע ברכות על ידי ה "פנים חדשות"

 (פו)עמ' 

בסעודה שלישית רצו החתן וחלק מהמסובים ]  ?האם ניתן לברך שבע ברכות ב' פעמים באותה סעודה

ומאחר שנתחייבו בשבע   ,ומקצת המסובים רצו לילך לביתם  ,להמשיך את הסעודה בטיש שעורך האדמו"ר

ת בפני החתן והכלה ואחר כך הלכו החתן ומקצת המסובים לסיים  ברכות ברכו ברכת המזון ושבע ברכו

את הסעודה בטיש. האם ניתן לברך בטיש שבע ברכות, או שמכיון שבסעודה זו עצמה כבר ברכו שבע ברכות 

 ע"חוישמע משה, תש [אי אפשר לחזור ולברך

)כי יקח גר שהיה בחתונת חברו ונתגייר אחריה, האם יכול לשמש "פנים חדשות" בשבע ברכות  

 וישמע משה, תשע"דאיש אשה חדשה( ]כד, ה[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח הלכו החתן והכלה קודם ברכת המזון, או הלכו ה'פנים חדשות'

הגיע לחתונה כשהחתן היה כבר בחדר יחוד, האם נחשב כ'פנים חדשות' לשבע ברכות בסוף 

 האיחוד בחידוד, תשע"טהסעודה?  

 

 עד כשר לנישואין 

 

  בינת המשפט, תשע"טנוגע בעדות כי מקבל שכר[ ] ?האם מנהל התזמורת יכול להיות עד בחתונה

 ]נוגע בעדות[ ?היות עד בחתונההאם תלמיד חכם המקבל תמיכה כלכלית קבועה או אחרת יכול ל

 בינת המשפט, תשע"ט

 נוה ההיכל, תשע"ו   ]אופן אמירתו ע"י הנתבע הש"ץ או בי"ד[האם המקבל "מי שפרע", כשר לעדות?   

]פועל שלא נקצץ שכרו, האם 'טיפ' הוא שכר, האם נפסל לעדות?  -א שילם תשר ]'טיפ'[ למלצר ל

למי שייך 'טיפ', האם מלצר יכול לתבוע 'טיפ', התנה עם בעל השמחה לתת טיפ, לא נתן טיפהב שחייב לתת 

עדים או   ם לעדות, פסול אדם לעברה ע"פ שניהאם נפסל לעדות, עברה שלדעתו אינה עברה לא פוסלת אד

 בינת המשפט, תשע"ח גם בהודאת פיו[

, מהו 'שוק' ומה היא האכילה הפוסלת, אוכל מזון בשּוק האוכל]קבילות עדותם של עדים 'בזויים' 

בה, במזנון פתוח לפני אירוע, באוטובוס או בחוף הים, המחטט בפחי אשפה לאיסוף מהיר, באכילה או בישי

, המקבל צדקה מגוי, בפרהסיה או בצנעה, יםבקבוקים, ההולך ברשות הרבים בגופיה או מכנסים קצר

  מות, שצועול  תמיכות מגופים וישויות זרות[

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

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

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

]מקבל שכר באותו ערב, האם הוא נחשב כנוגע בעדות, האם מנהל התזמורת כשר לעדות בחתונה?  

בינת המשפט,   יקבל כל שכרו ובין אם לא יקבל, אין לו הנאה ממשית מעדות זאת[בין אם תבוטל החתונה ו

 תשע"ט
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]אין לו הנאה האם תלמיד חכם המקבל תמיכה כלכלית מצד החתן או הכלה כשר לעדות בחתונה?  

בינת המשפט,  ממשית בעדות זאת ולכן הוא כשר, ולמרות שהוא 'אוהבו' זה רק פסול לדיין ולא לעד[

 תשע"ט

 

 ת  שונו

 

,  האוהלה,  תענית ביום החופה  ,שמחת נישואין במועד  ,אמן על ברכת אירוסין]  מנהגי שידוכים ונישואין

 עומקא דפרשה, תשע"ד ענית הכלה על ברכת אירוסין[
]משעת כניסה לחופה נחשבת האישה לנשואה ובעלה מפר נדריה נטמא לה ויורש אותה, דעות  חופה

מנהג "חדר  הפוסקים בזיהוי החופה ומהותה, הכנסה לביתו, עדים לייחוד, עדים לחופה עדים להינומה, 

עם שני פתחים, יחוד אלמנה ובעולה, בנישואין בערב שבת וערב יום  יחוד", נעילתו, אכילה בו, חדר יחוד

 עומקא דפרשא, תשע"ד   עולמות, שסב טוב[ 

 דפי עיון, תשע"ג  רוע, האם מקודשת?ישהוגשה לפניו בא קידש אשה במנה

 חמעדני אשר, תשע"  ה, עטיפת ישמעאלים[]אחר החתונלבישת טלית 

 מעדני אשר, תשע"ח ]אסור לבזבז יותר מחומש[ ?מדוע מותר למכור רכושו לשאת בת תלמיד חכם

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דחתן שיצא מבית הכנסת קודם תחנון, האם יפלו הקהל על פניהם? 

 הגר"א עוזר, תשע"א  [ד, נה]כעת זמן הנישואין  חיוב מזונות בהג

 (מה)עמ'  טאספקלריא, תשע" צאצאיהם? האם מידות מושחתות בהורים, משפיעות לרעה על 

אשר לא תקח )כיבוד אב בדבר שאין לאב הנאה ישירה[  ]אשה שאין האב חפץ    אב המוחה בבנו מלישא

 תשע"ח   זרע ברך, תשע"ז ]כג, ד[( אשה לבני מבנות הכנעני

 (סה)עמ'  טאספקלריא, תשע"  האם חייב הבן לשמוע לאביו בענין שידוך

 פניני אי"ש, תשע"טים שנשבעו זה לזה להשיא את ילדיהם, האם הדבר מחייב את הילדים? הור

 תשע"ח  נוה ההיכל, תשע"ד  [כג, יג]קידושין וקניינים בפחות משווה פרוטה  

]שמירת התורה קודם מתן תורה רק בארץ ישראל, גר שנתגייר כקטן כיצד נשא יעקב שתי אחיות? 

ר פילגש בבני נח, אישות דבני נח, אין איסו שנולד, רחל ולאה היו אחיות רק מן האב, נישואין אזרחיים,

הרב ברוך    תשע"ז  הגר"א עוזר, תשע"ג)ונתנה לך גם את זאת(  ]כט, כז[    אחות אשה באישות דבני נח[

 (8אספקלריא, תשע"ח )עמ'    רוזנבלום, תשע"ה

, אפילו שניהם מודים,  עדיםללא שני שואין פיקטיביים, קידושין ]נינישואין לכהן בכדי לאכול תרומה 

" ]האם ניתן לקבוע את מציאות המעשים ע"י  אומדנאהאם "אזלינן בתר דברים שבלב אינם דברים, 

" ]דברים שמצד עצמם ניכר שנעשו בכוונה מסויימת[ לכולי עלמא  אומדנא דמוכחהערכת נסיבותיהם[, וב"

", הולכים אחר אומדנות והוכחות אין פסק הרמ"א כי "קידושין בענייני אזלינן בתר אומדנא". ברם 

בירושלמי  "רבי טרפון ]שהיה כהן[ אביהן של כל ישראל, קידש שלוש מאות נשים בשנות רעבון, על מנת 

צריכה להאכילן בתרומה", אשה שנשאת בחופה וקידושין בשביל רישיון כניסה למדינה ]ולא לשם נישואין[  

אלמנה שנשאה האם מותרת לבעלה השני,  אדם אחר,אחר ה"נישואין הפיקטיביים" נישאה לואם ל גט, 

לזקן כדי שלא לאבד אישור מגורים ונעשו חופה וקידושין ע"פ רב הממשלה, רק כלפי חוץ האם חייבת 
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להתאבל במות הזקן, עגונה שטוענת שהתקדש לצורך תעודת מסע ויש לבעלה אח, האם צריכה ממנו 

, אשה שנתגרשה אך נפסלה לכהונהט לחומרא בעלמא, גרשה משום 'קול קידושין' ומסדרין ג, נתחליצה

 עולמות, רסא  מבעלה שהיתה נשואה לו פיקטיבית, האם מותרת לכהן[ 

]האם מסדר "י אדם שהוכן לכך , עשואין לאחר טעימת החתן והכלהונישתיית כוס אירוסין 

 (נבאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -פניני הלכהין יכול להוציא אדם זה בברכת הנהנין[ הקידוש

 מן שמחת החתונה.  על נקיון מיוחד לבגד בזשלמו סכום רב  ] כלה  שמלת  על   יין  ששפך  קידושין  מסדר

לכלוך חפץ אינו דומה לכל נזק אחר, שכן הלכלוך רק מכסה את החפץ ולא משנה אותו מהותית, והחלק 

גרמא בנזיקין או נזק , מטבע לים הגדול  א, זרקהממוני להסיר את הלכלוך אולי אינו אלא גרמא בעלמ

ן לכלוך בבגד ללכלוך בתקרת בחלוק מושאל, הבדל בי סנזק של כיבוא, נזק לשחרוריתא דאשייתר, ישי

ן ויחייבו "ב"חתונה ספרדית" יפסקו כהמחבר עפ"י הרמב"ב, אדם מועד לעולם, מזיק ברשות בעהדירה, 

אי אפשר להוציא ממון, עפ"י הרמ"א ההולך כדעת  -אשכנזית" או מעורבת "את הרב לשלם. ובחתונה 

מעמדו של , ם, טענת חיוב מדין שומרלימכוח תקנת הסב ה. טענת פטורהתוספות ופוטר באונס כעין גניב

דין שונה אם מקבל שכר או עושה בחינם, דין שונה באדם חשוב, דין קבלת כבוד כתשלום מקבל שכר, 

 דפי עיון, תשע"ט  [פטור של מזיק בשעת שמחה, שכרו

 (כט)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  [טבילת כלים 'תבניות אלומיניום' לגבי]' לקידוש תמי'כוס חד פע

 (פז)עמ'  פתש"  ,אספקלריא  קריאת הפרשה לחתן

 

 נושא בפרשה: תפילת מנחה 

 

 הגר"א גנחובסקי, תשע"ה   [כד, סג] התפלל בטעות מנחה גדולה וגם קטנה, האם פטור ממעריב ?

, תלוי במחלוקת המג"א והגר"א  ]זמנה וסוף זמנה, עד השקיעה או עד צאת הכוכביםזמן תפילת מנחה 

כבים, זמן לילה לגבי סזק"ש וסזת"פ, ובמחלוקת האם היום מזריחה לשקיעה או מעלות השחר לצאת הכו

    הגר"א עוזר, תשע"ג לר"ת, היום הדיני והיום השמשי, גבול היממה וגבול היום והלילה אינם חופפים[ 

  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נד(    רוממות, תשע"ז

 פניני חשוקי חמד, תשע"טערבי מוסף או מנחה, מה יעדיף? יכול להתפלל בכותל המ

, ]כיצד יוצאים בערבית שהיא רשות מנחה שהיא חובה השלמת תפלה מנחה בערבית בחול ובשבת

 חמדת ההלכה, תשע"ט  שמיעת ברכה מעין שבע מהש"ץ[

 אספקלריא, תשע"ח )עמי' כו(מדוע נקראת תפילת מנחה בשם זה? 

)ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ומין[ ]תפילת תשלהשלמת תפילת מנחה בתפילת ערבית בחול ובשבת 

 תשע"ח  מחמדי התורה, תשע"ז  []כד, סגערב( 

אספקלריא, ?  האם צריך להתפלל ב' ערבית בליל שבת, לא אמר "טל ומטר" במנחה ביום שישי

 (כד)עמ'  טתשע" 

   (כאספקלריא, תשע"ז )עמ' שגב תפילת המנחה 

 ו(כאספקלריא, תשע"ח )עמ'  דוע נקראת תפילת מנחה בשם זה?מ
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 נוה ההיכל, תשע"ו  ]אי אמירת תחנון, תחנון השלמת התפילה, מנחה אחר השקיעה[נפילת אפים במנחה  

]כנגד תמיד של בין הערביים, זמן מוסף למתפלל ותיקין, מנחה בין חצות   זמן תפילת המנחהתחילת 

  שע"העיון הפרשה, תלשש וחצי, שחרית מצות עד שש וחצי[  
]העדיפות לכתחילה, משמעות השם 'מנחה', לאחר חצות קודם מנחה גדולה,  מנחה גדולה ומנחה קטנה  

מנחה גדולה ביחיד או מנחה גדולה בציבור, כאשר ברצונו לקבוע סעודה, בבית החתן או בבית האבל או 

נפילת אפים במנחה[    מנחה קצרה, סוף זמן תפילת מנחה, מנחה בזמן רבינו תם,  במקום שקשה להשיג מנין,

 עולמות, תמב

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  סוף זמן תפילת מנחה

 

 תפילה בשדה ובמקום פתוח 

 

 (כחאספקלריא, תשע"ז )עמ' פילה בשדה ת

 (צד)עמ'  טאספקלריא, תשע"   האיסור להתפלל במקום פתוח, גדרו ופרטיו

 

  העברת נחלהנושא בפרשה:  

 

עיון הפרשה,   )ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק( ]כה, ה[  ]מחיים, מבן  שאינו נוהג כשורה[העברת ירושה  

 תשע"ד )עמ' מח(

ירושה רוחנית, פריה ורביה ע"י  קרובי אברהם, ]ולא כיצד חשש אברהם שאליעזר עבדו יירש אותו? 

 קולמוס יוסף, תשע"ח תלמוד תורה[

 מחמדי התורה, תשע"ג  [ד, י]כ)רש"י: נתן כל אשר לו ליצחק(  הדרה מירושה 

]איסור אעבורי אחסנתא, ירושה מדין תורה[ העביר כל נכסיו לבנו העוסק בתורה, האם עשה כהוגן 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט

אעבורי אחסנתא בבני נח, העברת ירושת  ]איסור הנחלה מבנונכרי הבא להתייעץ האם להעביר את 

 פניני חשוקי חמד, תשע"טאברהם מלוט, ירושת יעקב מראובן, ירושה מדין תורה[ 

ניתן, כיצד חלה, באילו מקרים ]ההיתר להעביר נהעברת נחלה למי שאינם יורשים ע"פ דין תורה 

 תורה  והוראה, תשע"ג מבצעים זאת, מצווה לקיים דברי המת[ 

 דפי עיון, תשע"גחלוקת מענקים מהירושה על פי ציווי האב  

קדימות יורשי הרב על פני מועמדים , האם דין 'ירושה' נאמר גם ברבנות]ירושה בשררה וברבנות 

אחרים, ירושה ברבנות כאשר הציבור אינו מעוניין בבנו של הרב המנוח, האם שונה דין ירושה ב'רבנות 

תפקידו של  רה ורבנות, הגדרתבירושת שר -קרובים ובן הבת המדינה' מכל ירושת רבנות קהילה, חתן, 

ונפקא מינה לדין ירושה ברבנות, ירושה באדמו"רות, זכות ירושה בהגדת שיעורים בישיבה,   -הרב בזמנינו  
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עולמות, [  , העברת השררה ליורש אחר או אדם אחרדיני 'תפיסה' ו'מוחזקות' ברבנות כאשר יש מחלוקת

 הגר"א עוזר, תשע"ו     תורה והוראה, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"ו   סג

]העברת נחלה מבכור, הורשה ירושה למי העברת חלק ירושה למנשה ואפרים  -התנאה בירושה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   הגר"א עוזר, תשע"ה שאינו בנו[

ש, העברת נחלה  ]מתנה מחיים, העברת נחלה מיוראם מותר לכתוב צוואה להשוות הבנות לבנים? 

בינת המשפט, חלקית, נתינת צדקה לפני מותו, המסר בכך שהתורה לא אפשרה לאדם לצוות אחר מותו[ 

 תשע"ה 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קל( ]בתוך אותו שבט[העברת נחלה ממשפחה למשפחה 

נכד ואח"כ נולד נכד נוסף,  ]נולד שמון שיהיה על הנכד הראשו -ספק מי הוא המוטב בצוואה 

והראשון נפטר, מחלוקת התוה"ד וקצוה"ח באח שהלך למדינה אחרת עם אשתו ונפטר האם חוששים  

שהשאיר אחריו בנים, הוצאת ממון מדין רוב, אמר על מי שרואי ליורשו שירשנו, האם רק בשכיב מרע או 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חגם בבריא, ספק שכיב מרע [ 

 

 אר עניני הפרשה:  ש

 

 אשיחה בחקיך, תש"פמוסרי הפרשה  

]באיזה שנה נפטרה שרה, בן כמה היה יצחק   קופתןפסוקים וזמנם פרשיות ות  -סידרן של כתובים'  '

כשנפגש עם רבקה, בת כמה רבקה, בן כמה היה אברהם כשנשא את קטורה, באיזה חודש נפטר אברהם[  

 (קט)עמ'  תש"פ ,אספקלריא

של היבם על חוסר שליטתו העצמית, תנועת התשובה כח כיבוש הטבע[ ]חליצת הנעל שליטה על הטבע 

 דברי אמת, תשע"ח  המשגיח הגר"ד יפה זצ"למדברי   שני חיי שרה, ברש"י( ]כג, א[)

 ]חסד בכל מצב ובכל גיל, התעוררות[אסתר    יי שרה למדינות שמלכה עליהןהמסר בקשר בין שנות ח

  האיחוד בחידוד, תשע"ג  ]כג, א[)מאה שנה ועשרים שנה( 

 מדי שבת, תשע"ז ברש"י()מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים,  ]בת ק' כבת כ'[ימי הנעורים 

)מאה שנה ועשרים שנה(   ]מאה שנה, הבדל בין עונש מיתה לעונש אחר[גיל חיוב עונשין קודם מתן תורה  

 "זמחמדי התורה, תשע  ]כג, א[

)ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל(  ?כיצד יקיים האדם את תרי"ג המצוות בימי חייו

 מעינות בני יששכר, תשע"ח]כד, א[ 

אברהם זקן בא בימים וה' ברך )והאבן הטובה שהיתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו וגלגל החמה  

 שבילי פנחס, תשע"ט את אברהם בכל( ]כד, א[

 ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל( ]כד, א[) 'הצעיר באלפי ישראל' או ה'ישיש התורני'

 ציון, תשע"חמשלמים 

 תש"פ  ,אספקלריא     ממשנתה של תורה, תשע"ו    הגר"א גנחובסקי, תשע"ד   [כד, ב]שבועה בנקיטת חפץ   

 (קמו)עמ' 
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אוסף -הפרשה המחכימה]השבעת אברהם את אליעזר[ נאמנות על 'רוחניות' מול נאמנות על 'ממונות' 

 (מטגיליונות, תש"פ )עמ' 

 רוממות, תשע"ז  [ד, ד]כההבדל בין מציאת רבקה לבין תיאור הדברים ע"י אליעזר  

ל תערוג, כאי )ה' אלוקי השמים ואלוקי הארץ( ]כד, ז[הזכיה ברוחניות כמידת היגיעה ומסירות הנפש 

 תשע"ח

א, המעמיד בהמה על קמת חברו, עלוקה ]גרמשימוש במכשירי חשמל המופעלים ע"י שעון שבת 

הדלקת נרות -לשאיבת דם בשבת, צידה בשבת ע"י כלב ציד, טחינה בשבת בריחיים של מים, נמוקי יוסף

 נוה ההיכל, תשע"ה )ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו( ]כד, י[ שבת אשו משום חציו[ 

שנתגלה  []קליפת בבלה על 'תורה שבעל פה', הכניע את הגמלים יצחק אבינו מסר נפשו בעקיד
 שבילי פנחס, תש"פ  דוניו( ]כד, י[עשרה גמלים מגמלי א)ויקח העבד  שם תלמוד בבלי

חמורו של רבי פנחס בן הימנעות מגזל, ]מדוע הוצרך אברהם לזמום את גמליו,  בהמתם של צדיקים

  (, סואספקלריא, תשע"ח, )עמ' לה   בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח   שלמים מציון, תשע"ו  [ד, י]כ  יאיר[

 מלאכת מחשבת, תש"פ   מחשבת, תשע"חמלאכת 

 במשנת הפרשה, תשע"ה  [ד, יב]כהמותר שימוש במונח 'אדון' ? 

, או ש'יטעם',  שיעור לבהמתו  מאכל  שיתן  קודם' יאכל'ש  לאדם  אסור]  ים קודם האדםהאכלת בעלי חי

  להאכיל  שכח, אם או מדרבנן מהתורה בהמתו, שיאכיל קודם לאכול האיסור טעםהאכילה האסורה, 

תת ל שצריך האוכל כמותם, הבדל בין אכילה ושתיה, הלחת פת לטעימ בין המוציא בהמתו, להפסיק

ה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו הבהמת האכל להקדים צריך פעמים ביום כמהלה, אכי להתיר בהמהל

האם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילדיו  בהמתו האכילאדם ל מינהשיעור הטורח שמחויב בו, 

האם דין האכלה שווה לגבי כל    יו,   בהמות  את  קודם  להאכיל  צריך  האם  במתנה  אוכל  לחברו  נתןהקטנים,  

בי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות הפסוקים לג בעלי החיים,

 להאכיל   המנהג,  בהמתו  מאכל  להקדים  מחוייבהאם    בסעודה[  מצוה  טוב ]שיש  ויום  בשבתאליעזר ורבקה,  

   תשע"ג ,יוסף אשכול   ג"תשע, השבת מאור   חובסקי, תשע"דיהגר"א גנ   [ד, יד]כ  ה'[שיר ב'שבת עופות

  למות, רכזעו   אשכול יוסף, תשע"ו

]באכילה ובשתיה, בשעת הסכנה, בבעלי חיים שלו ושל אחרים, מינקת שתיית האדם קודם לבהמתו 
 נועם אליעזר, תש"פ המתאווה לאכל מאכלות הרעים לה או לוולד האם בעלה רשאי למונעה[

-מסביב לשלחן  [אורח, טעימה]אכילה שתיה, אקווריום עם דגים, תינוק, בן נח,   אכילה קודם לבהמה

 (לה)עמ' פ קובץ גיליונות, תש"-וידבר משה  (כא)עמ' פ קובץ גיליונות, תש"

]לענין שיעור הוצאה בשבת, מלוא לוגמיו, גמיעה או גמיאה, קידוש היום בשבת, שיעור שיעור כדי גמיעה  

  מחמדי התורה, תשע"ז  ]כד, יז[)הגמיאיני נא מעט מים(  צירוף כמה אנשים לשיעור[כוס קידוש ביין שרף, 

 תשע"ח

 , יח[)ותאמר שתה אדוני( ]כד ם הוי הנאה כמו נתינת מתנה לאדם חשוב[]הא  השאיל חפץ לאדם חשוב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

 (פא)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  [מאמר באגדה וכולל סיפורים נפלאים]מהותו של חסד 

]עזרה לאשה קשת יום בחדר האוכל בישיבה אינה פוגעת בלימוד התורה אלא לא שווה    -תורה בלי חסד  

 נאה דורש, תש"פ)שתה וגם גמלך אשקה( ]כד, יד[  [תנאי הכרחי לגדילה בתורה

י' תירוצים   התבשר בלידתה שהיא בת זוגו של יצחק[]אברהם  ם?  בסימנימדוע בחן אליעזר את רבקה  

 דרישה וחקירה, תש"פ
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חיים של חסד, תורה עם  אבינו,ניסו בבריתו של אברהם הכעל מצות חסד ול]מדוע אין ברכה על חסד? 
 )עמ' טו( אוצר הפרשה, תש"פ-ארחות חיים חסד[

 אוצר הפרשה, תש"פ-לב ראובן (א תאבה האשה ללכת אחרי)אולי לכוחה של נגיעה 

 (קל)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  גמילות חסדים -הבחינה לרבקה 

 (צ)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  במצוות צריך לטרוח ולא עושים נס

קב )עשרה זהב משקלם( ]כד, כב[  תשלום עשרה זהובים למונע מחברו ברכה, או לגורם לחברו ברכה  

 ונקי, תשע"ח

]כד,  )בא ברוך ה'( ]יפה שיחתם של עבדי אבות[ ר לכלל ברוךואה מכלל ארהיצי -הציות לגדולי הדור 

 נר יששכר, תשע"ד לא[

)אנוכי  ]ויקח מאבנ"י המקום, טעות גוי, ההולך בדרך ה' אינו טועה[הנחיה חשובה מפי עבד אברהם 

 (טזאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -מתוקים מדבש  בדרך נחני ה'(

 )עמ' יב(פ קובץ גיליונות, תש"-מתורתם של בונים )וישתחו ארצה לה'( ]כד, נב[בשורה טובה הודאה על 

ות, למה לי קרא סברא הוא, תנאים אמוראים, פער הדור]  ן של עבדי אבות מתורתן של בנים  יפה שיחת
 (ג)עמ' יפ קובץ גיליונות, תש" -עומק דעת   ברכת התורה[ מחייב ססיפור דברים בש"לימוד 

 נר יששכר, תשע"ח ]כד, לא[ בא ברוך ה'()היציאה מכלל ארור לכלל ברוך  -בחינת החסד השלם 

)לא אוכל עד עם  ה[דרשה באמצע הסעוד ת עישמ]מדוע אין נוהגים כך, איסור שיחה בזמן הסעודה 

 "ומעדני אשר, תשע ]כד, לג[דברתי דברי( 

מחמדי    יחי ראובן, תשע"ח   אשכול יוסף, תשע"ו  [ד, לג]כ? וע סירב אליעזר לאכול קודם שידברמד

  אספקלריא, תשע"ח )פא(   התורה,תשע"ח

)עמ'    תשע"זפרשה,  עיון ה)ועתה אם ישכם עושים חסד ואמת( ]כד, מט[    ]עם גמול או ללא גמול[חסד ואמת  

 סג( כד תירוצים

]היו באבל על מות בתואל, וכמ"ד אבל מותר לארס תוך  ?אליעזר ללבן ואם רבקה מגדנותמדוע נתן 

 משך חכמה בינת הפרשה, תשע"ח [כד, נג])ומגדנות נתן לאחיה ולאמה[  שבעה[

]רק ביוצא לדרך יחידי, כשהאורח בא עם בני משפחתו, מצוות ליווי אורח, ומדוע אין נוהגים בה כיום?  

 שיעורי ליל שבת, תשע"ח  נט[ )וישלחו את רבקה אחותם ואת מניקתה( ]כד,חלק ממצוות הכנסת אורחים[ 

 פניני אור החיים, תשע"ז  )אחותינו את היי לאלפי רבבה( ]כד, ס[  כוונת לבן בברכותיו לרבקה אחותו

מתורתם של  )אחותינו את היי לאלפי רבבה( ]כד, ס[ לכלה[ ]ברכת אירוסין או איחול ברכת לבן את רבקה

 )עמ' יב(פ קובץ גיליונות, תש" -בונים

 מחמדי התורה, תשע"ג    מאור השבת, תשע"ג  )ותלכנה אחרי האיש( ]כד, סא[הליכה אחרי אשה 

מעדני אשר,   שבילי פנחס, תשע"ח)ותיפול מעל הגמל( ]כד, סד[  ממנו הנפילתרכיבת רבקה על הגמל ו

  תשע"ח

)ויצא יצחק לשוח בשדה(   אילנות[לא מחיצות, בכותל המערבי, בין  ]במקום ל  ?האם ראוי להתפלל בשדה

 מאור השבת, תשע"ז]כד, סג[  
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בינת החכמה,  ה ויאהבה( ]כד, סז[אש)ותהי לו ל ]מדוע לא המתינו ימים או עשור[יצחק אבינו ככהן גדול 

 תשע"ח

    )עמ' סא( עיון הפרשה, תשע"ז )האהלה שרה אמו( ]כד, סז[תקנת נר שבת וחלה 

, זוג שכל אחד מתארח במקום אחר מי ידליק  ,מידי ישיבה היכן ידליקו נרות שבתתל]הדלקת נרות שבת  

נרות שמדליקים כאשר שובתים חוץ מניין ה, להדליק נרות במקום שהמעבר בו גורם לתזוזת השלהבת

 אזמרה לשמך, תשע"ט[ לבית

 תורה והוראה, תשע"ח  )האהלה שרה אמו( ]כד, סז[  ?מי מדליק את נרות השבת

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נח(  )האהלה שרה אמו( ]כד, סז[ אפיית חלות לכבוד שבת

]מנהג האשה, שאר בני הבית, בת נשואה המתארחת בבית, כשהאם לא בית הדלקת נרות לכבוד שבת 

  תורה והוראה, תשע"ח   )האהלה שרה אמו( ]כד, סז[ מי מדליק, נרות נוספים, הדלקה בחדר אחר[

]יוחני,  ים נאים כלפי חוץ אך כעורים כלפי פנים, התוצאה תהיה בדור הבנים כשהמעשים נרא

  תשע"דהאיחוד בחידוד,   )ויקח אברהם אשה ושמה קטורה( ]כה, א[קטורה, מתי דורשים לגנאי[ 

 מגישי מנחה, תשע"ז    הגר"א גנחובסקי, תשע"ה    הגר"א עוזר, תשע"ה  ]כה, ב[מילת בני קטורה  

 תשע"ח  הגר"א עוזר, תשע"ה  ]כה, ו[דין פילגש  

, אחר ציווי ה' לשמוע בקול שרה ולגרשה, נישואים שניים למצרית ]קטורהנישואי אברהם להגר 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין, תש"פ    לו תירוצים  עיון הפרשה, תש"פ )עמ' נט( [ראשונה

 תורה והוראה, תשע"ה  ]כה, ו[שונא מתנות יחיה  

  (טז)עמ'  ש"פת ,אספקלריא  מתנות אליעזר לרבקה -'ושונא מתנות יחיה' 

 מלאכת מחשבת, תשע"טכיצד קיים אברהם אבינו מצוות פריה ורביה? 

 בילי פנחס, תשע"דש  ]כה, ו[  ?מדוע נשא אברהם את קטורה בלא כתובה

 אשכול יוסף, תשע"ג  ]כה, ו[פילגשים ומדוע?  בני המה היו המתנות שמסר אברהם ל

 (נט)עמ'  תש"פ ,אספקלריא?  עשה תשובההאם  -ישמעאל 

)ואלה שני חיי  ]מעלת צדיק שלא חטא מימיו מול מעלת בעל תשובה[ ?למה נמנו שנות חיי ישמעאל

 האיחוד בחידוד, תשע"וישמעאל מאת שנה ושלושים שנה ושבע שנים( ]כה, יג[ 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ו( על אברהם אבינו 'מזמור אשרי האיש'בין לקיחת קטורה לדרשת 

אספקלריא, תשע"ח  [על צדיקים עצמן לא כל שכן]אין הקב"ה מביא תקלה על בהמתן של צדיקים 

 )עמ' לה(

תקלה על ידי בהמתן של   מדוע הוצרך אברהם אבינו לזמום את פי גמליו, והרי אין הקב"ה מביא

 (נו)עמ'  תש"פ ,אספקלריא  צדיקים?

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נא( אין ארור מדבק בברוך 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סו(בין גמליו של אברהם אבינו לבין חמורו של רבי פנחס בן יאיר 

 תשע"ח )עמ' פו( אספקלריא, תפילת אליעזר
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 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כח(]קול מצהלות חתנים מחופתם[  תעלומת הקול החמישי בחתונה

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לג(  וישכנו מחוילה עד שור

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' לט( ]אחותו[ יצחק ובכל

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מג( רכת אירוסיןב

 

 מעניני דיומא: שעטנז בבגדי חורף 

 

וב בדיקה או הליכה לפי הרוב,  ]נאמנות תוית הבגד, עכו"ם במסיח לפי תומו, חיחיוב בדיקת שעטנז 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ז מיעוט המצוי, בדיקה מדגמית[ 

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

 עומק הפשט, תשע"ח  שעטנז בספות ומזרונים

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

 זרע ברך, תשע"ד  ]בקשר שאינו של קיימא[לבישת צמר ופשתים הקשורים יחד 

 הגר"א שיינין, תשע"א  ]קיום העשה או חיוב העשה[ ?חה לא תעשהמתי עשה דו

תם, מהו שוע טווי ונוז, שעטנז מדאורייתא ומדרבנן, איזה ]שני האיסורים בתורה ומהו איסור שעטנז

בטחון, ביטנה המחוברת ברוכסן או לחצניות, הדבקה, לבישת בגד  חיבור אסור, רכיסה בכפתורים, סיכת 

צמר על בגד פשתים, קיטל על טלית, גרבים בתוך נעלים, סוגי בגדים: עניבה, חגורה כפפה, מטפחת חפצים 

   עולמות, ריח ן, שטיח, כרים וכסתות, כסאות וכורסאות, מזרונים[וילו ,פרוכתנוספים:  מגבת, 

   [כלאים בטלית היתר ,בחוטי תכלת ולבן ,שהחיינו בבגד שצריך בדיקה שעטנז ] הערות באיסור שעטנז

   עומקא דפרשה, תשע"ג

 

 :  יםאקטואלי יםנושא

 

גוי שגנב האם חייב לשלם ממון, שהרי מתחייב מיתה על מעשה הגניבה ופטור לשלם מדין קים 

 (קמא)עמ'  תש"פ ,אספקלריא ליה בדרבא מיניה 

בעל חנות ומוציא דיבתו רעה והדבר  ]ראובן הסתכסך עםתביעת נזיקין בגין הוצאת שם רע על חנות  

גורם לחנות נזק כלכלי גדול, יורד לאומנותו של חברו, גזל מדאורייתא, וניתן לתביעה בבית דין, מדוע אינו 

, עני המנקף בזית גרמא בעלמא, כאשר המחלוקת העסקית ביניהם לגיטימית וכאשר המתחרה אינו צודק

בכל דור לקבוע כללי המסחר, זכות האדם להתפרנס מיגיע גזל מדרבנן, תקנות יהושע, תקנות חכמים ש

 בינת המשפט, תשע"חכפיו[ 

]האם שומר יכול ב נמצאה האבדה חליפה שאבדה ב'ניקוי יבש', ונרכשה חדשה תמורתה, אך שו

ם למפקיד ולתבוע את הכסף ששילם, תביעת הוצאות הכנת שטר להחזיר הפקדון אחר שכבר שיל
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_79.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_79.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_29_30_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/173_49_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_ok.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_05_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_05_78.pdf
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כשהמלווה חזר בו מהסכמה להלוות, ביקש מאומן ליצור עבורו חפץ וחזר בו, הוציא מעות על פיו, הוצאות  

ך הבטחה, הבדל בין כסף שירד לטמיון חתונה שבוטלה, גרמי או שכר פועל, השקיע במכונת יצור על סמ

שיעורי הגר"י זנגר ינו, תשלום עבור עצה שאינה הוגנת, כשכיוון להזיק, מדין ערב[  לבין מכונה הקיימת בפנ

 שליט"א, תשע"ט

 בארה של תורה, תש"פ ]ארון קודש לתורה שבעל פה[ קודשיםהכותל קודש אך הסטנדר קודש 

]ממטרות השקיה, נתינת חיטים במכונת טחינה, העמדת תבשיל על הגז, מלאכה המתחילה בערב שבת  

ת שבת, מזכירה אלקטרונית המופעלת בשבת, שימוש בשעון שבת, הפעלת מכונת כביסה סמוך לכניס

 אשיחה בחקיך, תש"פ  ומשקאות בשבת[ מכונה אוטומטית המוכרת מזון

כמה ישלם בעל ]הפרת חוזה עבודה,  לאחר שהפועל התחיל עבודתו -שכר פועלים וחזר בעל הבית 

, ומדוע משלם 'פועל בטל' הבית לפועל, אם חזר שלא באונס. האם משלם כשחזר מחמת אונס. כמה שכר

 בינת המשפט, תשע"ו[ זאת

אוסף גיליונות, תש"פ -שיעורי בינה]לחוג, ולהראות, קרבן חגיגה[  מצוות עליה לרגל בשלושת הרגלים 

 )עמ' יב(

]את זה שניסה  את מי יציל? -רופא יכול להציל אדם שניסו להורגו או אדם שניסה להתאבד 

להתאבד כי הוא מסוכן יותר כי אבידתו גדולה כי אם ימות אין לו חלק לעולם הבא. מאידך יש דעה שאין 

הציל את הפצוע הרגיל כי בכך אנו מצילים גם את הרוצח חובה להצילו מדין אבידה מדעת, סברא נוספת ל

 פניני חשוקי חמד, תשע"טמעונש מיתה, ראוי זה לחלל עליו את השבת[ 

 ור ריבית?עריכת הגרלה מכספי קרן צדקה לעידוד הפקדת הלוואות בגמ"ח, האם יש בה איס

]קופת צדקה התומכת בנישואי יתומים רוצה לארגן הלוואות מגמ"ח לטובת היתומים, כדי לעודד אנשים 

בגמ"ח, תתרום קופת הצדקה מוצרים שישמו להגרלה בין המפקידים, האם בקבלת להפקיד כספים 

 עמוד החסד, תשע"ט כרטיס ההגרלה מקבל המפקיד ריבית על הפקדתו בגמ"ח[

גמ"ח המרכזי לבין זכות ההלוואה של בני  ]הפרדה בין תרומה ל תרומה לגמ"ח המרכזי או הפקדה?

, שכנגדו יוכלו בניו לקבל התורם, למניעת איסור ריבית, האם ניתן לעשות זאת גם ב'פיקדון' של התורם

 עמוד החסד, תש"פ הלוואה מהגמ"ח[

כסף והגמ"ח התחייב לקדמו בהלוואה לכשיזדקק, האם זכות זאת תרם לקופת גמ"ח סכום 

 עמוד החסד, תש"פ ]האם הג"מח חייב להלוות, האם יש כאן חשש ריבית[ עוברת בירושה?

זכיית העני בגביית הכסף, גם אם גבו עבורו בעילום שם, אספו כסף לכלה דיני צדקה,  ]'מותר' העני, לעני  

ובטל השידוך, אספו לכלות סתם או לכלה מסויימת, החזרת הכסף לתורמים, אספו כסף מתורמים רבים 

אם נזדמן מקרה זהה לפני הגבאים, אם הכסף הי על דעת ובטל הצורך אצל האדם לו אספו,    לצורך מיוחד

כסף עבור פלוני העני ובנתיים פלוני העשיר, תמך בקרובו העני והורה לו להשתמש בכסף הגבאים, הפריש 

ולא להפריש ממנו מעשר כספים, אשה שנותנת מכספה הפרטי לבעלה שיחלק עבורה צדקה האם הוא 

ב 'גבאי', ומשבא ליד גבאי אין לשנו ת לצדקה אחרת וכן אין ללות אותן לעצמו גם כשהמעות בטלות[ נחש

  עיון הפרשה, תש"פ )עמ' נז(רי הגר"נ קרליץ זצ"ל[   ]מדב

    ]מדברי הגר"נ קרליץ זצ"ל[  ]עיקר וטפל, נמלך, ברכת הנהנין[ף סוכר ברך על כוס קפה ונמלך והוסי

 (כחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר

]מדברי הגר"נ  ]ברכת הנהנין[ ו ייןברך על ענבים ואכל חלק מהם ואת השאר סחט למיץ ענבים א

 (כחאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר   קרליץ זצ"ל[

http://www.olamot.net/
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_05_80.pdf
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יכול לצאת האם  -בן חו"ל בארץ ישראל במוצאי שבת שהוא מוצאי יום טוב שני של גלויות 

יוצא מחברו בברכה על חיוב אחד אם יכול ]  ]מדברי הגר"נ קרליץ זצ"ל[  בהבדלה של בן ארץ ישראל?

 ' שהחיינו', שומע כעונה, כוונת שומע וכוונת משמיע, לצאת ידי חובה בלהשתמש בזה לצאת יד"ח חיוב נוסף

ר' בכי תצא מבלי להודיע לבעל  , לצאת ידי חובה 'זכושל חג פורים  על מצוות היום  ת אסתרשל קריאת מגיל

ין ואחד מהם מוציא את חברו בברכה אין השני יכול להשתמש  מניחים עירוב תבשילהשנים הקריאה, 

אוסף גיליונות, -בישיבת מיר  פניני הלכה מראשי חבורותאף שברכתם זהה[    בברכה זו גם בשביל עירוב חצרות

 (כטתש"פ )עמ' 

]כיון לברך 'אשר יצר' וברך 'שהכל' על שתיה שהכין   ות וחזרה תוך כדי דיבוראיתקל מילוליה בברכ

 (לאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -בורות בישיבת מירפניני הלכה מראשי ח]מדברי הגר"נ קרליץ זצ"ל[  קודם[ 

]שחיטה, כיסוי הדם, קידושין, שהחיינו בספק, בברית שהחיינו על מצוה שמקיים פעם ראשונה בחייו  

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ מילה[

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ הגידין קבלו זריקות בצומתעופות ש

 "פבירורים וביאורים ביורה דעה, תש דם ביצים בזמנינו

בירורים וביאורים ביורה דעה,  ]מסורת ושינויים גנטיים, זה וזה גורם[, ועוף בראקל כשרות עוף פטם

 תש"פ

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ ם בזמנינויתולעי דג

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ ]מיני בר[חיוב טבילה בבר מים 

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ ה זרה בפאה נוכריתתקרובת עבוד

כאשר בית דין לא משביעים על הפסדים, כשצד אחד אינו שומר מצוות, איסור ריבית,  ]היתר עסקא כיום  

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ סקא[ היתר עסקא בבנקים, היתר עסקא שלא לצורך ע

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ]מופע 'קוסם'[   'אוחז עינים' כשידוע שהוא -אוחז עינים 

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ האם חייב להוריד כתובת קעקע שיש עליו?

]נוסח התרת נדרים, נוסח כל יש חובה לפרט את הנדר בשעת התרת נדרים, כשאינו זוכרו?  האם

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ    נדרי[

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ   מקוה מקרח

פרנסתו   ]נטילת ממון מאחרים ללימוד תורה, מלגות אברכי כולל, אברך שיש לו כדיתמיכה בלומדי תורה  

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ   האם רשאי לקבל מלגה[

]מחיית השם בפרשת סוטה, מי שיש לו בנים רשאי האם יש היתר לעבור איסור למען שלום בית? 

טבעת יוסף,  להימנע מלספר לחתן כי הכלה הרתה בעבר[להימנע מלשאת אשה כשהדבר יביא קטטה, 

  תש"פ

]קיום המצוה   ?ממצות פריה ורביהורים  האם פט,  יודע שכאשר יביאו בן ובת לא יוכלו לגדלםהזוג  

 טבעת יוסף, תש"פ ם בריאים[בהבאתם לעולם או רק בגידולם, כשההורים אינ

 טבעת יוסף, תש"פמדוע פטורה אשה ממצוות פריה ורביה? ה' תירוצים 

 טבעת יוסף, תש"פ? קיימו פריה ורביהילדים לעולם ואמצו בן ובת, האם  זוג שלא זכו להביא
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 ת יוסף, תש"פטבעבנו וביתו יצאו לתרבות רעה או המירו דתם, האם קיים מצוות פריה ורביה? 

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ   שיעור העיסה להפרשת חלה כיום

שטוב להם  יש כאלוו ,ניתן להשתמש בו כמות שהואלשנות בשבת גודל של דבר ש] איסור מכה בפטיש
תפסן מפות שולחן ממתכת שלפעמים צריך להרחיבו או להצר אותו לפי ר. גדול יותר וטוב להם קטן יות

קנה . ואר קייםוצשל בית  ב פתחמי שמרחי. וח בידיולוחצות והוא מרחיבם בכ ונעלישמי . השולחן גודל
והתאים אותה לקונה, האם יש כאן כלי חדש או שכיון שלכל   'קשית' מתכת וישראל הקטין את המידה

 מאיר דרך, תש"פ י[בכלי אלא רק התאמה לאדם המשתמש בכל גודל אחר אם כן אין זה תיקוןאחד טוב 

 מאיר דרך, תש"פ העולה לתורה המגביה והגולל

]עץ החיים נגע בקרקע אך כל הספר  בריקוד בשמחת תורה נפל אחד הרוקדים עם ספר התורה בידו
 מאיר דרך, תש"פ נשאר באויר[

מכתלי בית  []דעת הלוה, חשש קנוניהשטר חוב בכתב יד הלווה עם חתימת ערב למי יחזירו?  מצא

 הדין, תש"פ

]בל תשהא, ביומו, לא תבע שכרו, תביעה ע"י שליח,  האם יש משום בל תלין בהלנת שכר אברכי כולל?  
ו נכסים, יכול ללוות מאחרים, משלם רק אחר החשבון, מהות שכר אברכי כולל, אין לו דמים לתת, יש ל

 שמעתא עמיקתא, תש"פ שכר בטלה, יששכר וזבולון, נוטל שכר להורות, מלגת משרד הדתות[

 שמעתא עמיקתא, תש"פ ]קדיש[א' ה רביק בין 'אמן' ל'יהא שמלהפסך צריהאם 

]עוסק במצוה פטור מן המצוה,  שהוא מדליק נרות חנוכה האם חייב אדם לתת צדקה לעני בזמן 
עוסק במצוה דרבנן האם פטור ממצוה דאורייתא, עוסק במצות קבורת המת, ספק מצוה מול מצוה ודאית, 

 פעשר עטרות, תש" [יתא מחרימצוה דרבנן היום או מצוה דאור

, תביעת גוד או איגודבשותפות,  חומד קרקע  ,  רו למכור קרקעפציר בחבה]  תחמוד מול 'מידת סדום'  לא
 תובעהשכן  מטלטלין.  קרקע ולא תחמוד בשותפות  ,  תחמוד בתביעה, שכופין על מידת סדום  אם עובר בלאה

 בינת המשפט, תש"פ ם[  ות, האם כופין על מידת סדויח לו לברו שימחב

פילה מעין  ]האם יצא בת התפלל בשבת תפילת חול עם הזכרת שבת אך שכח לומר ותן טל ומטר
 מעדני כהן, תש"פ הזכיר ברית ותורה בברכת המזון[שבע, לא 

 מעדני כהן, תש"פ מצוה[]קנין לצורך האם מותר לעשות קניין אודיתא בשבת 

ה פינתה את החנוכיה שהיתה מונחת על כסא, ]בשבת חנוכה עובדת זר  כסא מוקצה שהתערבב באחרים
הוא בסיס לדבר האסור. לא ניתן לזהות אותו משאר הכסאות. ]להתיר מדין א  לפנות מקום לאורחים. הכס

, קרוב נגד , קרוב נגד קבועהכסא המונח בקרבת מקום למוקום בו עמדה החנוכיה. ביטול ברוב 'קרוב'
 הגר"א גניחובסקי, תש"פ [חזקה

,  שאין עדיפות למיקומם, לא איכפת ליהאי, כמוקצה המונח על חפץ באופן אקר]דבר  בסיס דרך אקראי
 הגר"א גניחובסקי, תש"פ [ חפצים בקופסה

 אזמרה לשמך, תש"פ טלטול מוקצה לצורך מקומו

בירורים וביאורים ביורה דעה,    נהמא, דעת הלקוחות[]אפיה או בישול, אין תוריתא דהפרשת חלה מקוגל  

 תש"פ

 , תש"פבירורים וביאורים ביורה דעה  ]בלידה או בברית המילה, בבת[נולד זכר נתרפאה כל המשפחה 

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ  מנהג וסדר הכנסת ילדים לתלמוד תורה

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ  ברית מילה שהתעכבה לבין השמשות, האם למול?

 תש"פבירורים וביאורים ביורה דעה,   ברית מילה לתאומים בברכה אחת או כל אחד לחוד?

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ נטילת צדקה מגוי ומרשעי ישראל
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השיעורים  אכילת כזית בשיעור קטן בלא ברכה אחרונה, ]שיעור הזרת, האמה, כזית, בירורי השיעורים 

 בירורים וביאורים ביורה דעה, תש"פ  [משתנים בכל דורקבועים או 

 (קנח)עמ'  תש"פ ,]פולמוס[ אספקלריא  למה אין נזהרים בכריעה בסוף התפילה?

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע, 

 kishurtora@gmail.comהמילה 'צרף' לכתובת  יש לשלוח את 
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