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 דברי אמת 

 דברי יושר

 דברי ישרים 
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 פניני הסופר 
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 שבילי פנחס 
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 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47614&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=47614&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=47614&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=47614&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 נושא בפרשה: הבאת ביכורים 

 כרת הטוב הנלמדת מפרשת הביכוריםנושא בפרשה: ה

 נושא בפרשה: קול רם 

 נושא בפרשה: השמחה בקיום המצוות 

 ת וטורח לקיום מצוותונושא בפרשה: הוצא

 נושא בפרשה: הסגת גבול ותחרות עסקית 

 נושא בפרשה: וידוי וביעור מעשרות

 נושא בפרשה: ברכת המצוות 

 נושא בפרשה: מעלת תפילין של ראש

 ים ינושא בפרשה: נעילת נעל

 

   שאר עניני הפרשה...

 

 מענייני דיומא: חודש אלול
 

 הבאת ביכורים נושא בפרשה:

 

 עה ביאורים ( דעיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קנמעלת מצוות ביכורים  

]הכרת הטוב, קימה מפני מביאי ביכורים, תפיסת כהן בממון ביכורים במקרה של ספק  הבאת ביכורים  

דברי המסילת , דימוע בתרומה ובביכורים,  את ביכוריםחכמים כהב  יוספק ספיקא, הבאת דורון לתלמיד

בשנת השמיטה[   ביכורים  בביאור חלקי החסידות הנלמד מהבאת הביכורים,  על המוסר  מסביב  ישרים 

 (  כגקובץ גיליונות )עמ' -לשולחן השבת

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim
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=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_79.pdf
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הלקח מפירות הארץ לפשוט צורה בחודש אלול כדי ללבוש  ]  חודש אלול להבאת ביכוריםקשר הין  ה

ובנפש בגוף  השנה  בראש  להתחדש  באב, צורה  בתשעה  שנולד  משיח  הקודשים,  מקדשי  יוצא  שועל   ,

האפרוח מתרקם רק אחר ביטול הביצה, חשכת הלילה הקודמת לאור היום, השינה המאפשרת כוחות  

של החיטה, צמיחת הגרגירים מתוך הריקבון, ביטול כוחי ועוצם ידי, ההתחדשות ליום חדש, פרק שירה  

 שבילי פנחס, תש"פ  שבצמיחה[

זה א'לי ואנותוספת ביכורים ועיטור ביכורים   הו[,  ]הידור במצוות ביכורים, הידור מצוה כללי מדין 

 משא נחום, תש"פ  האם עיטור ביכורים נאכל בטומאה[

למפרע   חל  ששכרה  עתידית  לארץ[ מצוה  נכנסו  ובשכרה  הארץ,  כיבוש  לאחר  רק  ביכורים   ]חיוב 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[

לעולם חי  נשאר  בכורים  שמביא  מי  תשנה    ?האם  היום  ביכורים  הבאת  מברכתו  קול  בת  ]ברש"י: 

 מעדני אשר, תשע"ט  לשנה הבאה[

]מי שיש לו את כולם חייב להביא מכל מין ומין, או    האם חיוב ביכורים הוא על כל שבעת המינים

 קובץ גיליונות )עמ' י(  -גיליון תורת רבותינודכל שהביא ביכורים מאחד המינים יצא ידי חובת ביכורים[ 

לא תקעו בית הדין ביום הכיפורים בשופר, האם בזמן שהיובל נוהג המביא ביכורים משדהו ו

]קנין פירות וקנין הגוף, מכירת קרקע בזמן שהיובל נוהג האם היא עד שנת החמישים או מביא וקורא?  

היא   עברי  עבד  רציעת  האם  בתנאי,  מותנית  מכירה  או  לזמן  מכירה  היובל,  על  בהכרזה  בפועל  תלויה 

 עשר עטרות, תש"פ  מכירה מחודשת או הפקעת השחרור[

 צבא הלוי, תש"פ ]בזמן המשכן, בנוב וגבעון[ הבאת ביכורים מחוץ לבית המקדש 

ביכורים   הבאת  מצות  עלינו  -תכלית  הקב"ה  ב[    המלכת  ]כו,  האדמה(  פרי  כל  מראשית       )ולקחת 

 יים, תשע"א דובב שפת

 שפת אמת, תרל"א  )מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ א גילוי ההתחדשות התמידיתייכורים המצות ב

]באיזו זכות יכול המביא ביכורים לדרוש מה' מדוע תיקן משה ג' תפילות כנגד הבאת הביכורים?  

שימלא בקשתו? מדוע דווקא במצוות הביכורים מתווספת גם אמירה? מדוע הזכירה המשנה רק תאנה 

ת  תקיעת השופר מתקנ כיצדגפן ורימון? כיצד יש בביכורים כדי לתקן את חטא אדם הראשון והמרגלים? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ חטאו של אדה"ר?[ 

]מדוע יש עניין להתפלל בכריעה בראש השנה? מדוע תיקן משה ג' תפילות כנגד הבאת הביכורים?  

ה'   הצמיד  יום מדוע  כל  אומרים  הכלבים  מדוע  הבל?  את  שהרג  לאחר  במדרש(  אחת  )לדעה  כלב  לקין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע )והשתחוית לפני ה'( ]כו, י[   'בואו נשתחוה ונכרעה לפני ה'?[

הגדול סגולתה  נובעת  הביכורים?  מהיכן  מצוות  של  שלא ה  זו  מצווה  על  דווקא  חרד  משה  ]מדוע 

להעלתו  ועד  בגמי  מקשירתו  החל  בביכורים  שקשור  התהליך  כל  מה  לשם  ביהמ"ק?  כשייחרב  תהיה 

עמלק?[  למחיית  זו  פרשה  נסמכה  מדוע  הנוסח?  ואמירת  לירושלים  מפוארת  שיירה  )ולקחת    בראש 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  [ כו, ב]מראשית כל פרי האדמה( 

 זרע ברך, תשע"ח  ]ברכת הגומל[? מביאי בכורים מעיירות רחוקות מדוע לא הביאו קרבן תודה

 זרע ברך, תשע"ט סמיכות פרשת ביכורים למחיית עמלק 

 תש"פ  מלאכת מחשבת, תשע"טהבאת ביכורים מ'נוב' ו'גבעון' 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/526_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_50_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_50_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_50_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/43_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/43_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/43_50_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_69_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_50_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_50_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_50_80.pdf
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 תש"פ    מלאכת מחשבת, תשע"ט  קריאת פרשת הביכורים? המהיכן מתחיל

וכן אין מביאין ביכ  הבאת ביכורים קודם כיבוש וחלוקת הארץ  ורים  ]הרי צריך בעלות על הקרקע, 

עיון הפרשה,  )והיה כי תבואו אל הארץ... וירשתה וישבתה בה, ברש"י( ]כו, א[   בזמן שאין מזבח על תילו[  

 כו תירוצים תשע"ז )עמ' מה( 

 שפת אמת, תרל"ב  )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[מצוות הביכורים ותפילת שחרית 

השמיטה   בשנת  בבעלותו[  ]ביכורים  ואינו  מופקר  ב[   היבול  ]כו,  האדמה(  פרי  כל  מראשית     )ולקחת 

 מעדני אשר, תשע"ד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

מעדני      )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ חביבה מצוה בשעתה[  ]העמידה בפני מביאי ביכורים  

 חמדת ההלכה, תשע"ז     , תשע"האשר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ קנין דרבנן לענין ביכורים

 אורות הגבעה, תשע"ג   )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[ הבאת ביכורים מעבר הירדן 

מיין   הבאת גם  או  מגפן  ב[  ביכורים  ]כו,  האדמה(  פרי  כל  מראשית  תשע"ד   )ולקחת  יוסף,       אשכול 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב 

ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה   אחים  ]הבאת  וקנין הגוף,  פירות  קנין  ביובל,  קרקע החוזרת 

מכירה מעשה  בלי  לקוחות  כיורשים,  או  כלקוחות  כל    [  שירשו  מראשית  ב[ )ולקחת  ]כו,  האדמה(    פרי 

 הגר"א עוזר, תשע"ד 

 בארה של תורה, תשע"ז   )ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו, ב[מצוות ביכורים וראש השנה 

]טעם המצווה, מצוות קריאה על הביכורים, קריאת שם בביכורים, המצווה בהפרשה  מצוות ביכורים  

פרי האדמה(    )ולקחת מראשית כל   או בהבאה, מפירות שביכרו או מכלל הפירות, חיוב אחריות בביכורים[

 תשע"ח    המצוות בפרשה, תשע"ז  ]כו, ב[

ביכורים   במצוות  אשה  אם  חיוב  מדרבנן,  או  תרומות  ]מהתורה  חייבת  האם  מדרבנן  רק  חייבת 

האם הוקצתה  ומעשרות על הביכורים, האם ביכורים הן מצוות עשה שהזמן גרמא, אשה היושבת בסוכה

מועיל   האם  אשה,  ע"י  המובאים  ביכורים  על  ביכורים  שם  חל  האם  סוכה,  למצוות  בישיבתה  הסוכה 

מנכסיו   ביכורים  ומעשרות, עבד המביא  לפוטרה מתרומות  ומעשרות[  הדבר  בתרומות  עשר  האם חייב 

   עטרות, תשע"ח

)ולקחת מראשית כל פרי האדמה( ]כו,  שירה בלילה, ביכורים מיין[  ]  שירת הלויים בהבאת הביכורים

 אשר ליהודה, תשע"ד ב[  

מלאכת      זרע שמשון, תשע"ה)ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, וברש"י( ]כו, ג[    חשיבות כהן בדורו

 מחשבת, תשע"ז 

)ובאת אל הכהן אשר יהיה   ]האם עבודתו כשרה, והאם חילל שבת[  חלל שלא נודע שעבד עבודה בשבת 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"דבימים ההם, וברש"י( ]כו, ג[ 

הגר"א    )ובאת אל הכהן( ]כו, ג[איסור כניסה לעבר המזבח[  ]  או כהן בעל מום  הבאת ביכורים ע"י זר

 גניחובסקי, תשע"ה 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   קבלת ביכורים ע"י כהן חלל 
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אספקלריא, תשע"ט       הגר"א גניחובסקי, תשע"ה  )אשר נשבע ה' לאבותינו( ]כו, ג[  הבאת ביכורים ע"י גר

 ( פז)עמ' 

בביכורים הגר  קנין  ]  מקרא  בארצם;  לישראל  יש  קנינים  והושני  הארץ,  בכללות  הציבור  של  א כללי 

לעול בטל  ואינו  מהאבות  יכול ם,  ּמורש  והוא  הארץ,  באי  וחילוק  בכיבוש  שנעשה  ומסויים  פרטי  וקנין 

הכיבוש בהיבטל  מהוה.  לפסוק  האבות,  השאר  קנין  כגון    בין  בארץ,  התלויות  מצוות  לכמה  חיוב  גורם 

ועוד   בקנין של כיבוש וחילוק. גם טרם  התלויות  וכו'    בניגוד לתרומות ומעשרות ושביעית  -חלה וערלה 

שבטל לאחר  וגם  אלו ,הכיבוש  מצוות  לניהוג  מקום  עולי ולכן    .יש  שכבשו  במקומות  חלה  חיוב  ישנו 

חייבים בחלה;   -מצרים ולא עולי בבל הגם שבטל הכיבוש; קמחים וסלתות שמצאו ישראל בבואם לארץ 

מצות ביכורים,    .  ור; אין קנין לגוי להפקיע מאיסור ערלהמדאוריתא, וספקה אס - ערלה בזמן הזה בא"י

תלויה בקנין הארץ שקבלו האבות ולאו דוקא בכיבוש  ו .לרמב"ם, שייכת ותלויה בקדושת שכינה שבארץ

בקנין הארץ המסוים  תלויים  כי המעשרות  בגר,  נוהג  מעשרות שאינו  וידוי  ממנה  שונה  יהושע  וחילוק 

, מפני שאין שם  רבנןאין מביאים ביכורים מעבר הירדן אלא מד ולכן  שבימי יהושע ולא בקנין האבות.  

אינם ,  עבר הירדן. וכן מצות ישוב הארץ, סגולותיה ומעלותיהקדושת שכינה. כשם שהעומר אינו בא מ

המחייב   בקידוש  ולא  שכינה  בקדושת  תלויה  בארץ,  אלא  שאינה  זקנים  סמיכת  המערבי.  בעבר  אלא 

 הגר"א עוזר, תשע"ט   [מצוות התלויות בארץ, ולכך נוהגת בכל המקומות שהחזיקו בהם יוצאי מצרים

)ולקח הכהן    ידיו בלתי לה' לבדו  הכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ומניף ללמדו לייחס כל מעשי

 שבילי פנחס, תשע"ה הטנא מידך, ברש"י( ]כו, ד[ 

       הגר"א עוזר, תשס"ט   )וענית ואמרת( ]כו, ה[   ]שירה על היין, ביכורים כקרבן[שירה וקריאה בביכורים  

 זרע ברך, תשע"ט    זרע ברך, תשע"ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ח ? מהיכן הוא מקרא ביכורים

 מלאכת מחשבת, תשע"ח י כמעשר שנ 'וידוי 'ודין  'אמירה ' שתי הלכות בביכורים: דין 

    בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז       האיחוד בחידוד, תשע"ג   )וענית ואמרת( ]כו, ה[ שומע כעונה בביכורים  

 מלאכת מחשבת, תשע"ח    אספקלריא, תשע"ח )עמ' כה(

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כה(   'זריזין מקדימין' ו'רוב עם' במצוות ביכורים

ה  יהשתחו  ,ת זריהשתחו  ,מהות ההשתחויה במקדש]דיני ההשתחויה במקדש הנלמדים מביכורים  

 עומקא דפרשה, תשע"ג )והשתחוית לפני ה' אלוקיך( ]כו, י[  [הכריעות בתפילה כבמקדש ,ביציאה

 מחמדי התורה, תשע"ח     (לגאספקלריא, תשע"ז )עמ'   עמידה בפני מביאי הביכורים

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' מו( ביכורים האם היא מצוה התלויה בארץ? 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יט(   השיעור בהבאת הביכורים

היובל   בשנות  שדהו  במוכר  ביכורים  הקרקע  מקרא  על  בעלים  שהוא  למי  רק  ביכורים  ]מקרא 

   שלמים מציון, תשע"ז )ראשית פרי האדמה אשר נתת לי ה'( ]כו, י[  והפירות, קנין פירות, ברירה[

הביכורים  מהלך  שורהיה    דועמ מביאי  יא[  ?לפני  ]כו,  הטוב(  בכל  שיינין,    )ושמחת  הגר"נ  שיעורי 

 תשע"א 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לה( מצוות הביכורים היא רק בבית המקדש או בכל מקום בו יש מזבח? 
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בפרשה:   מפרשת  נושא  הנלמדת  הטוב  הכרת 

 הביכורים

 

הרב ברוך רוזנבלום,    -ברוך שאמר      אספקלריא, תשע"ח )עמ' מא( שבת הכרת הטוב     -שבת כי תבוא  

 תשס"ז 

 ( יאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -נחל אליהו עד היכן חיוב הכרת הטוב?

 (לדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    לפני הבורא הכנעה והודאה -מצות הבכורים 

]לזכור את העבר ולהודות לה',  אדם הדר בארץ רואה זאת כדבר טבעי ומובן מאליו   -הכרת הטוב   

טובה   על אשה  'מצא'  אובד אבי,  רעה    –ארמי  על אשה  'מוצא'  על ההווה, האדם   –מתנת העבר,  כאב 

דור הפלגה   אל הטובה, חטא  מהר  בני האדם    –מתרגל  בנו  אדם הראשון שכפר    –המגדל אשר  ל  בניו 

דוד  בט לו,  שקרה  לנס  זכר  פה  כבד  נשאר  רבנו  משה  שנה,  מאות  שלש  של  תקופה  מעבר  הקב"ה,  ובת 

   למעשה, תש"פהמלך עשה לעצמו אפודה מהשה שהציל משיני הארי[ 

טובה להכיר  על    לדעת  היא  ביכורים  חובת  מחיוב  ]מדוע  בשונה  עם,  ברוב  ומאידך  ויחיד,  יחיד  כל 

-גיליון תורת רבותינו  מעשרות הנעשה בביתו ובצנעה, חיוב הכרת הטוב הוא לכל החיים ולכל הגילאים[  

 קובץ גיליונות )עמ' ט(  

 ( דאספקלריא, תשע"ט )עמ' כ  ]בברכת המזון[הודיה על הארץ ופירותיה 

 להתעדן באהבתך, תש"פ   ]סיפור מימי השואה[מעלת ברכת המזון בכוונה 

)ואמרת  '  טובה לה  ותפיכ  -תיקון לחטא עץ הדעת ששורשו   ה',הכרת טובה ל  -הבאת ביכורים  

   שבילי פנחס, תשע"ד אליו, ברש"י( ]כו, ג[

ביכורים   ל  -הבאת  והגנוז  הכרת טובה  ועל הטוב הנסתר  ]והקשיים[  פנים  על ההסתר  גם  ה' 

   זשבילי פנחס, תשע" )ואמרת אליו, ברש"י( ]כו, ג[ באות ט' 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז   )וענית ואמרת,  ברש"י( ]כו, ה[הכרת הטוב במקרא ביכורים 

 היא שיחתי, תשע"ט ך וליחדך באהבה   להודות ל

 היא שיחתי, תשע"ט בין הודאה להודיה  

 

 נושא בפרשה: קול רם 

 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט קריאת פרשת ביכורים ב'קול רם' 

 שבילי פנחס, תשע"ו  )וענית ואמרת,  ברש"י( ]כו, ה[ לרומם את הצומח  -מקרא ביכורים בקול רם 
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רם   בקול  ביכורים  ולא מקרא  להודאה  להגביה,  מותר  כיפור  ויום  בר"ה  בלחש,  שתפילה  ]למרות 

מחמדי התורה,      מחמדי התורה, תשע"ז  )וענית ואמרת,  ברש"י( ]כו, ה[  ר לעצמו חסדי ה'[לתפילה,  להזכי

 תשע"ח 

)וענו  ]קול רם או בינוני, האם היה צריך שכל ישראל ישמעו[קול רם בברכות ובקללות ובברכת כהנים 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיד( הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם( ]כז, יד[

     מאור השבת, תשע"ד ברכת כוהנים ב'קולו של רם' 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' סא( קול רם בברכת כהנים   

כוהנים   בברכת  כעונה  רם' שומע  'קול  דין  כפיהם,  נושאים  וכולם  מברך  אחד  שכהן  איטליה  ]מנהג 

 מעדני אשר, תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"ז בשומע כעונה[ 

נוספות, ללמוד בקול רם כשמפריע לזולת, בברכת קול רם   ]במקרא ביכורים, בשירת הלויים, בהלכות 

וענו הלוים ואמרו אל כל איש ישראל קול רם( ]כז,  )   מצרים[  כוהנים, השמעת קול בעדות ובסיפור יציאת

 עומקא דפרשה, תשע"ט  יד[

 מעדני אשר, תשע"ו   תפילה בקול רם

וזכות   חובה  המזון  כך  ברכת  ידי  שעל  כדי  רם,  ובקול  ברכון,  מתוך  בכוונה  המזון  בברכת  ]זהירות 

 היא שיחתי, תשע"ט   השומעים יענו אמן, או אז תיטה הכף לזכותו של המברך[

 מעדני אשר, תשע"ט המתפלל במקום רעש, האם יצעק כדי שישמע באוזניו את תפילתו? 

רעש אינו שומע את דיבורו רם[  תפילה כשמחמת  בקול  או  רגיל  יתפלל      נוה ההיכל, תשע"ה  ]האם 

   עומקא דפרשה, תשע"ז    עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' עח(     תורה והוראה, תשע"ב     מחמדי התורה, תשע"ב

 שלמים מציון, תשע"ט 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' נא(   ית הכנסתהכרזת שם לנולד בקול רם בב 

ועד'  אמירת   לעולם  מלכותו  כבוד  שם  רם'  'ברוך  ב'קול  ולטעם    שלא  שמע,  בקריאת  ]אמירתו 

יום   ובהלכות  שמע  קריאת  בהלכות  תקנה,  או  מנהג  רם,  בקול  ולא  בלחש  דווקא  זה  פסוק  אמירת 

.  כשאומר פסוק  אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלחש שלא בשעת קריאת שמעהכיפורים. 

כי יום  פור קטן • באמירת "אנא  זה שלא בסמוך לקריאת שמע, האם גם צריך לאומרו בלחש, בתפילת 

האם צריך להשמיע לאוזניו • כאשר קורא    -"בלחש"  ."מדין "עניה" ומדין "שירה • בדרך לימודו. בכח"

שמע אמירתביחיד,   קריאת  לאחר  לבטלה,   או  בלחשברכה  לאומרו  צריך       תעזעולמות,    [האם 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכ( 

עומקא דפרשה,   נשים ב'קול רם' ע"י  ביום הכיפורים 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'אמירת 

 תשע"ו

רם   בקול  לשכנים    -דיבור  דברים]הפרעה  מאוחרת,  ,  אונאת  לילה  בשעת  בבית  שמחה  שינה',  'גזל 

מבוגר אנשים  או  חולים  רם,  בקול  בלילה,  מגורים  לבתי  הסמוכים  ישיבה  או  מדרש  בבית  ים לימוד 

 עולמות, קג   תשע"ג  תורה והוראה, תשע"ה  [ בשכנות

חז"ל למדו מתפילת חנה שאסור להגביה את הקול בתפילה, ועוד ,  בלחש או בקול רם]תפילה בקול רם  

מסכת סוטה משמע  ה". בכי "המגביה קולו בתפילתו הרי זה מנביאי השקר", והוא "מקטני אמנ  מבואר

האם ה. בקול רם וצעק  מדברי הילקוט שמעוני והרמב"ן מבוארת מעלתה של התפילהמדרבנן, שהלכה זו 
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תפילה  , הנהגת האריז"ל, הכרעת השולחן ערוך ודברי הפוסקים, המתפלל צריך להשמיע תפילתו לאזניו

בלחש לכוון  יכול  אינו  כאשר  רם  וסליחות,  בקול  פיוטים  דזמרה,  ויום  .  פסוקי  השנה  ראש  תפילות 

כבד שמיעה ומי שאינו שומע מחמת הרעש ,  שיש סידור לכל אחדכדין תפילה ב'עת צרה', כ  –  .הכיפורים

, הציבורהמתפלל עם הש"ץ מלה במלה, האם יאמר קדושה או פסוקי "ויכולו" בקול רם עם  ,  בסביבה

עניית אמן ו,  השמעת ההזכרות בתפילה ]ותן טל ומטר, יעלה ויבוא וכיו"ב[ בקול רם, על מנת שלא ישכח

כמו תרועת החצוצרות בימי  ,  תפילה בעת צרה  -תקיעת שופר  ,  על ברכות תפילת שמונה עשרה בלחש

טעם  ת,  התקיעוהמתפלל בלחש רשאי להפסיק ולשמוע  ,  איסור לתקוע בשופר במקומות מטונפים,  תענית

ביאור נוסח תפילת מוסף "כי אתה שומע קול ה,  קביעת קיום מצות התקיעה בשופר כחלק מסדר התפיל

תרועה ומאזין  לך שופר  דומה  שפתינו • "ואין  ארשת  הפיוט  ומקשיב "ביאור  תקיעתינו מבין  [  "לקול 

 מות, תקיעול

 

 השמחה בקיום המצוות נושא בפרשה: 

 

בעבודה]  עבודת ה' בשמחה ברעדה  , חיוב השמחה  מצב  ,וגילו  בכל  מצוה  ,שמחה  ושמחת   שמחה של 

בשמחה  הרשות, ת"ת  המצוות  בעבודת    ,עיקר  ואהבה ה',  השמחה  העבודה  ,שמחה  בשמחת   [התועלת 

 פניני אי"ש, תשע"ז    עומקא דפרשה, תשע"ב )בשמחה ובטוב לבב( ]כח, מז[

)בשמחה ובטוב  חסד עם כל לב, ברכה בנדיבות הלב, להרנין לב התלמיד בשירה[  ]שמחת הלב במצוות  

 נשיח בחוקיך, תשע"ו לבב( ]כח, מז[ 

 היא שיחתי, תשע"ט  )בשמחה ובטוב לבב( ]כח, מז[ בשמחה 

פניני    )בשמחה ובטוב לבב( ]כח, מז[לקבלת עול מלכות שמים    מודד  הינה  השמחה בקיום המצוות

 דעת, תשע"ד 

התורה   ועריבות  מתיקות  את  מרגישים  אדם  בני  היו  אחריה    -אם  משתגעין  אור  היו  ]דברי 

מגיעים   כיצד  תבוא,  כי  לפרשת  של החיים  דרכה  כך  וכבוד,  עושר  בשמאלה  בימינה  חיים  אורך  לכך, 

 עינינו גל, תש"פ  תורה[

 שואלין ודורשין, תש"פ  תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה - התוכחה הנוראה

 מעדני אשר, תשע"ט )ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה'( מעלת השמח בכל הטוב אשר חננו ה' 

ישיבת      אשכול יוסף, תשע"ה   מז[)בשמחה ובטוב לבב( ]כח,    חטאו של מי שלא עובד את ה' בשמחה

 מיר, תשע"ו 

זמן קיום המצווה, חציו    מצוות שמחה ביום טוב ]שמחה בלב או באכילה, ברכה על מצוות השמחה, 

התורה[   שמחת  מז[  לכם,  ]כח,  כל(  מרוב  לבב  ובטוב  בשמחה  אלוקיך  ה'  את  עבדת  לא  אשר  עיון  )תחת 

 )עמ' לא( הפרשה, תשע"ד  

 משנת מהר"ל, תש"פ  ?מוזכר בתורה שכר עולם הבא ורק שכר ועונשי עולם הזה מדוע לא

]היכן נצטווינו לקיים המצוות בשמחה?  ת הקללות שבפרשה?  מדוע עזרא הסופר קרא ברוב עם א

'וגילו ברעדה'?[עד היכן   ניתן לקיים  בשמחה(    )תחת אשר לא עבדת..   מגעת מעלתה של השמחה? כיצד 

   שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט]כח, מז[ 
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שני ראשי שנים שאנו    ]תקנת קריאה מיוחדת, ראש השנה ועצרתקריאת הקללות לפני ראש השנה  

זוכים בהם בכוח הכניסה לברית, שתי מערכות של 'ראשית', הקשר בין תכלה שנה וקללותיה לבין תחל  

 חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל, תש"פ שנה וברכותיה[ 

בחוקותי   כי תבוא לאלו שבפרשת  בפרשת  נחשב הם  הסיבה לוההבדלים שבין הקללות  ]מדוע 

יצחק למגן הגדול של עם ישראל וכיצד זה קשור למספר הפעמים שהוזכר בתורה? כיצד הקורבנות שבחג 

תהלוכת   את  שור  מוביל  מדוע  ברכות?  השבע  בסעודות  לתקן  ניתן  מה  הקללות?  על  מכפרים  הסוכות 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד )תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה( ]כח, מז[   [הביכורים?

 חשבת, תש"פמלאכת מאין מפסיקין בקללות שבמשנה תורה 

)תחת אשר לא עבדת את ה' בשמחה ובטוב לבב  מדוע עובד ה' שלא בשמחה נענש בכל הקללות?  

 ( סבאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ג' תירוצים   אשכול יוסף, תשע"ה מרוב כל( ]כח, מז[

)תחת    [תיקון לבכיה של חינם בחטא המרגלים,  גודל השמחה במצוה מהמצוה עצמה]שמחה של חינם  

 בארה של תורה, תשע"ז   אשר לא עבדת את ה' בשמחה ובטוב לבב מרוב כל( ]כח, מז[

צריך אדם להוציא על קיום מצוות עשה?   מחומש, הכמה  יותר  יבזבז  על  ]המבזבז אל  תורה חסה 

מצוה חד פעמית   ממונם של ישראל,  האם יש הבדל בין מצוה למצוה,  רמת ההוצאה ביחס לסבירותה,

כמו פדיון הבן מול מצוה תדירה, התחשבות במצבו הכלכלי של האדם והכנסותיו הסבירות, מצות ברית  

מצווה, נסיעה לעיר    מילה, מצות עליה לרגל, מצות נר חנוכה, כמה טורח על האדם לטרוח בכדי לקיים

   מנחת אשר, תשע"ז   אחרת, השבת גזלה למקום רחוק, מאמץ בריאותי לקיום מצוה[

)ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך( ]כו,    ]ולא בעושר השמור לאדם לרעתו[השמחה בשפע שנתן הקב"ה  

   מדי שבת בשבתו, תשע"ז יא[

 ( סאספקלריא, תשע"ז )עמ' תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פז( האם היא מעכבת? חובת קיום המצוות בשמחה, 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' צו( השמחה בקיום המצוות  

אוסף גיליונות,  -הפרשה המחכימה  )עשיתי ככל אשר ציויתני, ברש"י( ]כו, יד[מעלת המשמח את הבריות  

 תשע"ח )עמ' מו( 

 

 לקיום מצוות הוצאות וטורחנושא בפרשה: 

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ]האם ניתן להוציא זאת מכספי מעשר[להוציא מעות כדי למנוע טורח 

צריך אדם להוציא על קיום מצוות עשה?   על  כמה  מחומש, התורה חסה  יותר  יבזבז  ]המבזבז אל 

האם יש הבדל בין מצוה למצוה, רמת ההוצאה ביחס לסבירותה, מצוה חד פעמית    ממונם של ישראל,  

כמו פדיון הבן מול מצוה תדירה, התחשבות במצבו הכלכלי של האדם והכנסותיו הסבירות, מצות ברית  

מילה, מצות עליה לרגל, מצות נר חנוכה, כמה טורח על האדם לטרוח בכדי לקיים מצווה, נסיעה לעיר  

   מנחת אשר, תשע"ז   גזלה למקום רחוק, מאמץ בריאותי לקיום מצוה[ אחרת, השבת
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]הטרחה, מרחק ההליכה,  האם יש חיוב לאדם להכניס עצמו לחיוב מצוה לקיים מצוות קיומיות?  

 )א(   נר יששכר, תשע"ז   )ב(  נר יששכר, תשע"ז  יט[ ( ]ל, ובחרת בחיים) הוצאות כספיות[

מחומש  יותר  יבזבז  אל  ]במצוות[  תעשרנו'  המבזבז  'עשר  כתוב  יש    ]מדוע  האם  'חומש',  כתוב  ולא 

משכרו   חצי  שילם  הזקן  הלל  כיצד  חכם,  תלמיד  בת  לישא  יותר,  עליהם  להוציא  שמותר  עשה  מצוות 

 מעדני אשר, תשע"ו היומי לתלמוד תורה, בנר חנוכה הדין שמוכר אפילו כסותו לקיום המצווה[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח נשבע לעשות דבר מה, האם חייב להוציא חומש ממונו? 

שיעור ליל  ]]פריעת חוב, פדיון הבן, צדקהמתי אדם חייב להוציא יותר מחומש נכסיו לקיום מצוה  

 שישי ברכת יצחק, תשע"ו 

עצמו לצורך פרנסה?   מכירת  האם מותר לאדם לצער  בגוף,  היוצר חבלה  רפואי  בניסוי  ]השתתפות 

 שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ז  אבר מגופו להשתלה[

, צריך לדחוק עצמו ולשתות,  שונאו, או  שמזיקומפני    שותה ייןמי שאינו  ]צער וטורח בקיום מצוות  

שיעור   מה  ארבע כוסות,  מצות  מחוייב  הסבל  לקיים  והאם  כוסות,  ארבע  כדי לקיים את מצות שתיית 

לחלות, צריך לדחוק עצמו לאוכלו אם עלול    מרורכילת  , האם גם באשיפול למשכבכאשר הדבר יגרום  

גדרי    כשיגרם נזק לתינוק, בשאר מצוות מה הם  מצות מילה, האם מחוייב לאוכלו, קיום  השונא מרור

  פטור  ]ובכלל זה יש לדון האם "מצטער" הואיפול למשכב    אוכתוצאה מכך יצטער  אם החיוב לקיים מצוות,  

סוכה  או  בכל התורה,   קיום מצוה  [,  בלבדבהלכות  בין  יש הבדל  מצוה    מדאורייתאהאם  ובין  מדרבנןאו   ,

שבכל רגע ורגע עובר על ביטולה. טורח בקיום  למ"ע שאין בה כרת, וכן במצות עשה    מ"ע שיש בה כרת

לילך לעיר אחרת   לעקור מביתומה מידת הטרחה שיש לטרוח בקיום מצוות עשה, האם צריך  מצוות:  

  עולמות, קצט   [לנטילת ידים ולהתפלל בציבורלהשגת מים  טורחוה המרחקלקיים מצוה, 

וזבולון,  ]שכר פועל במצוות   מה שכרו.    -הנותן ממון לאחד, כדי שיכון באמן יהא שמיה רבא  יששכר 

 בינת המשפט, תשע"ח   ל[הנים, האם הוי גזושיכון עליו בברכת כ לכהן נתן ממון 

]גם אם יכול לעשותה בחינם, שכר ש"ץ, תפילה לע"נ נפטר, העלאת מחיר הוצאות ממון בקיום מצוות  

 מנחת אשר, תשע"ח  אתרוג לפי סוג הלקוח[

 

 הסגת גבול ותחרות עסקיתנושא בפרשה: 

 

]גונב קרקע בארץ ישראל ע"י הזזת אבן הגבול, בסתר או בגלוי, יורד לאומנות חברו, הסגת גבול איסור 

אסור   חברו,  לאומנות  יורד  לאיסור  נוספים  בחררה, מקורות  המהפך  עני  חסידות,  ממידת  או  מדינא 

)ארור מסיג גבול רעהו ואמר כל העם    מציאה או פרנסה, פתיחת חנות, זכויות בן המקום, הוזלת מחירים[

   מ' קנו(עיון הפרשה, תשע"ז )עאמן( ]כז, יז[ 

גבול   והסגת  מסחרית  שבחנות תחרות  לקונה  לגלות  מותר  האם  מסובסד,  במחיר  מוצרים  ]מכירת 

הממתינים   נוסעים  לאסוף  מונית  לנהג  מותר  האם  קרובו,  הוא  כשהקונה  יותר,  זול  המכיר  אחרת 

 ברכת יצחק, תשע"ז -שיעורי ליל שישי לאוטובוס[
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איסור גזל, זכויות בן המבוי, טענת 'פסקת    חסידות,  מידת או    ור, איסחברו  רד לאומנותוי]הסגת גבול  

בפתיחת חנות, ואם העובדים תושבי    פתיחת חנות מתחרה, זכויות בני העיר מול בן עיר אחרת  לחיותי',

מוזל,   במחיר  או  יותר  גבוהה  באיכות  אחרת  מעיר  כשהמוצר  בית   קהילה,  בפתיחת  גבול  הסגתהעיר, 

או ב  כשרות  מערכת  כנסת  נספרי  הדפסתנוספת,  נוסף,  מלון  או  ילדים  גן  פתיחת   האוסף  מונית  הגם, 

מסוים, קידום מכירות ע"י   לחוג   חנותחנויות הנמצאות באזורים שונים בעיר,    אוטובוס,  מתחנת  נוסעים

 פי  על  שאסור  באופן  חנות  ופתח  עברמבצעים והטבות, הוזלות, מבצעים חד פעמיים, מכירה חד פעמית,  

 עולמות, קע )ארור מסיג גבול רעהו( ]כז, יז[[ לעשות עליו מה הדין,

)ארור מהוראותיו של הגר"נ קרליץ זצ"ל[  ]  הערות בענין הסגת גבול מסחרית והפרת זכויות יוצרים

   נשיח בחוקיך, תשע"ה  מסיג גבול רעהו( ]כז, יז[

וקדם אחר וקנאו   חפץ  גם  המבקש לקנות  נאמר  ומשמעותו, האם  נקרא רשע,  בחררה,  ]עני המהפך 

ק,  שומחיר המ  זול  במחיר  למכירה  המוצעץ, חפץ  החפ  בהשגת  טרח, כשהראשון  ומתנה  מציאה  בהפקר

ראשון עשיר, אם ה  כאשרזה שלב במו"מ של הראשון חל הדין,  מאיאודות הראשון,    ידע  לא  השני  כאשר 

אדם שלישי,    האםח,  המק  מביטול  כתוצאה  הפסד  נילש  נגרם המוכר חלק מהאיסור,  , מצוה  בדברגם 

 עולמות, קיט   )ארור מסיג גבול רעהו( ]כז, יז[ כשהקנין ע"י שליח, פועל המועסק אצל חבירו, בשידוכין[

מתווך שקיבל ׳בלעדיות׳ על תיווך דירה, ואדם שלא ידע מכך כלום, קנה את הדירה ישירות  

]השגת גבול  '?  מהמוכר, האם יש למתווך טענת תביעה לקונה מצד איסור ׳עני המהפך בחררה

 האיחוד בחידוד, תשע"ח בשוגג[ 

]השגת גבול המוסד, מוהל שקיבל קליינטים של מוהל אחר[ שימוש במאגר תורמים של מוסד צדקה  

 בינת המשפט, תשע"ד 

]תחרות עסקית בין חנויות, מבצעים והוזלות, שכנוע תורם שיתמוך במוסד אחר,    יורד לאומנות חברו

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נ(   מזונותיו של אדם קצובים[

קיימת   חנות  מול  חדשה  מכלת  חנות  מסחר[פתיחת  גבול,  השגת  לאומנתו,  יורד  עסקית,     ]תחרות 

 ירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' רמד( 

אבותיו לאחרי קבורת  מקום  מכירת  לעניין  גבול  הסגת  בקבורה[   םאיסור  גבול  תסיג    ]השגת  )לא 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   גבול רעך( ]יט, יד[ 

תחרות   ת]מניעת  לא  שהישיבה  בתנאי  לישיבה  כסף  לתרום  שלוקנה  מוכן  הנאה, מהמתחרה  טובת   ,

 וישמע משה, תשע"ט תרומה לישיבה כתוצאה מחרם האחר[ 

יוצרים   מספר]זכויות  מוזיקה  צילום  והמצאות,  והעתקת  בפטנטים  יוצרים  יוצרים ,  זכויות  זכויות 

, חיקוי עט פרקר, דיו תואם למדפסת, לוגו וסמל של חברה, פונטים וגופנים, העתקה  בהעתקה ממוחשבת

היצירה המקורית, העתקת קבצים או שיתוף קבצים דרך הרשת, של מוצר מועתק, שיור בקנין של בעל  

 עומקא דפרשה, תשע"ט   [הסגת גבול במשא ומתן, יורד לאומנות חברו, בעלות על חידושי תורה

 נועם אליעזר, תשע"ט   פינוי מת שנקבר ברשות בעל השדה

 

 ה"תור" והקדמתו

 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג( ]התור בהלכה[ ' בכלל איסור 'לא תסיגהאם נכלל  ,איסור עקיפה בתור
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'ישיבת    -שיעורי ליל שישי     ]או זכות קדימה לעקיפה בכביש[האם יש להקדים כהן ב"תור" במכולת?  

 קובץ גליונות, תשע"ט )עמ' ו(-פניני חישוקי חמד   ברכת יצחק', תשע"ה

בתור משום שצריך לכבדותלמיד חכם העומד   חיוב להקדימו  יש  במכולת האם  ]התור    ?בתור 

 ( משך)ה-מעדני אשר, תשע"ט   מעדני אשר, תשע"טבהלכה[ 

]קימה כביטוי לכבוד ופינוי מקום כמצות חסד, מנהג האם צריך למסור לזקן את מקומו באוטובוס?  

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ח  העולם מפני חילול ה'[

 מעדני אשר, תשע"ט  ?מי צריך להרים תחילה שנפל עם ספר תורה ושניהם על הרצפה את "חת

קטן   לדיון  גדול  דיון  האם  הקדמת  בהלכה,  התור  המצוות,  על  מעבירין  אין  מאה,  כדין  פרוטה  ]דין 

עושקו, מדוע אין מברכים על מצוות  מצוות השיפוט היא בירור ההלכה, או הכרעת הדין והצלת עשוק מ

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  עשיית משפט, עני ועשיר בדין[

בני אדם, יעברו לפניו כבני מרון, צדק צדק תרדוף, המנהג להקדים ראשון ב'תור'   ]התור הוא מנהג 

זכות, גזל בעקיפת תור, זכות התור מידה  שתי   ספינות טעונה ואינה טעונה, הטלת פשרה, גורל להפקיע 

תורה לדין  תור  לרופא,  בתור  תור  טובה,  הקדמת  ואלמנה,  יתום  הקדמת  הדחיפות  ,  בדיקת  בחולים, 

 נועם אליעזר, תשע"ט  [ והסבל, חייך קודמין מול צדק צדק תרדוף, טיפול רפואי קצר מול טיפול מורכב

 

 נושא בפרשה: וידוי וביעור מעשרות 

 

הפריש מעשרות ולא ברך עליהן, האם ישאל על ההפרשה בכדי שיוכל להפריש שוב בברכה?  

 מים זכים, תשע"ח   ]ברכה לבטלה, ברכה שאינה צריכה[

לעיסה   ונפלה  שחזרה  לבטלה[חלה  ברכה  ההפרשה,  על  תשע"ט   ]להשאל  גניחובסקי,  גיליון     הגר"א 

 (  יאקובץ גיליונות )עמ' -תורת רבותינו

]אם הפריש שלא כסדר  נתינת מתנות כסדרן לא להקדים תרומה לביכורים ולא מעשר לתרומה  

וכשאכ שעבר,  האיסור  להפקיע  חיוב  לא,  אכל  אם  אך  שוב,  ויפריש  ההפרשה  על  חצי ישאל  רק  כבר  ל 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  )ככל מצותך אשר ציויתני( ]כו,יג[כזית[ 

עליו?   ישאל  האם  למצוותו,  כבר  בו  שהשתמש  באתרוג  לתרומה  קודם  ראשון  מעשר  הפריש 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח 

בסוכות   טבל  של  להפריש אתרוג  ושכחו  בסוכות  המינים  ארבעת  בו  לצאת  לציבור  שנשלח  ]אתרוג 

לעבור על איסור עבור הזולת, לציבור או ליחיד, להתנות תנאי אם יאכלנו, בין טבל ומות ומעשרות,  תר

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  לבין עבודה זרה[

  ]מקדים תרומה לביכורים[ ?  האם תיקן למפרע את האיסור  ה המפריש תרומה בשבת ונשאל עלי

 עשר עטרות, תשע"ט 

 עשר עטרות, תשע"ט   פרוטה חמורה
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]בקשת השקיפה, ההיתר לנסות את ה' במעשרות, ובחנוני נא בזאת, דבר דומה לתפילה  וידוי מעשרות  

אברכם[ ואני  קיום הבטחת הקב"ה  כהנים,  ברכת  פיינשטיין שליט"א   אחר  גיליונות -שיעורי הגר"ח  קובץ 

 (  יז' )עמ

מתוודים?   מה  על  מעשרות,  תצהיר,  ]וידוי  על  הגשת  הודאה  בידו,  ההפרשות  עיכוב  העגל,  חטא 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב  )ואמרת לפני ה' אלוקיך... ברש"י( ]כו, יג[ הטובה, ומלאכים יחפזון[

מעשרות?   וידוי  אחר  'השקיפה'  תפילת  ענין  'השקיפהמה  כהנים  ברכת  אחר  הכהנים  [ ']תפילת 

 הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ  שיעורי

 זרע ברך, תשע"ה )ואמרת לפני ה' אלוקיך... ברש"י( ]כו, יג[  וידוי מעשר בלקט שכחה ופאה 

)ואמרת לפני  [המנח"ח והחזו"א]מצווה אחת או שתיים, מחלוקת מצוות ביעור מעשרות ומצוות וידוי 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו ה' אלוקיך... ברש"י( ]כו, יג[ 

עובדיה מספורנו   יג[   קדושת הבכורות במשנת רבנו  ]כו,  ללוי(  נתתיו  אספקלריא, תשע"ח )עמ'    )וגם 

 לח(

למת" ממנו  נתתי  "לא  באיסור  מונח  יד[    ?מה  ]כו,  למת(  ממנו  נתתי  תשע"ו)לא  מחשבת,      מלאכת 

     מלאכת מחשבת, תשע"ט

או מהלכות מעשר שני?   אונן  עיוור, להאכילאיסור מהלכות  לפני  אחרים[  ]איסור  )לא    בו טמאים 

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ  נתתי ממנו למת( ]כו, יד[

 

 ברכת המצוות  :נושא בפרשה

 

ה,  כיבוד אב ואם, מתן צדקה, כתיבת ספר תור]מדוע יש מצוות שאין ברכה לפניהן  -ברכת המצוות 

   תורה והוראה, תשע"ב     )ולא שכחתי, ברש"י( ]כו, יג[[  ועוד, מה הכללים מצות מעקה  ישוב ארץ ישראל,  י

 תשע"ח 

האם הברכה היא חלק מהמצווה, האם היא ]  תיקונו של המפריש בלא ברכה  ומה  -ברכת המצוות  

שלמים מציון,    )ולא שכחתי, ברש"י( ]כו, יג[מעכבת, שחט בלא ברכה, להישאל על ההפרשה ולהפריש שוב[  

 תשע"ה

רך על קיום מצוה, ולאחר מכן התברר כי בשעת הברכה לא יכל לקיימה בחפץ שחשב ב]  ברכת המצוות

בירך על הטלית ונפל    ,מים  תברר שהיה כוסהחייב לברך בשנית,  קידש על יין ונשפך, או  האם  לקיימה,  

אחרים תפילין  לקחת  והוצרך  הקשר  ונפסק  תפילין  על  בירך  ולבשו,  והגביהו  בו  שנתעטף  קודם   , מידו 

או במקום הנכון של הקריאה תורה  בספר  טעות  ונמצאה  ובירך  ונטלוהו ,  עלה לתורה  על השופר  בירך 

בירך על  ,  בירך לישב בסוכה ובאמצע הסעודה נמלך לצאת לסוכה אחרת,  ממנו קודם שהתחיל לתקוע

ע  בדק מזוזה והחזירה למקומה או שקב,  לולב ונתברר שלא היו עמו הדסים וערבות או שמצאם פסולים 

וה, או ברכה על החפץ המסוים והאם זו ברכה כללית על המצ  -גדר ברכה על קיום מצוה  ,  מזוזה אחרת

המצו את  בו  בחנוכושמקיים  היה  שלא  ונמצא  חנוכה,  נר  הדלקת  על  בירך  הברכה יה,  בשעת  שמן  ה 

שהדליק[   קודם  שבירך  לאחר  ונשפך  שהיה  או  שכחה,  ולברך  -]מחמת  לחזור  צריך  של ,  האם  חידושו 
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וה, אלא היא חלק והיעב"ץ שברכת להדליק נר חנוכה שונה מכל ברכת המצוות שאינה רק ברכה על המצ

 עולמות, קלא   ה ]משום שעיקרה לפרסומי ניסא[ומגוף המצו

 מעדני אשר, תשע"ג   ת מצה[]מדוע יושבים בברכת אכילברכת המצוות בעמידה 

 מעדני אשר, תשע"ד  ?מדוע אין ברכת המצוות על מצוות קריאת שמע

]אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו לאכול כהן האוכל תרומה האם מברך בנוסף ברכת המצוות  

 מעדני אשר, תשע"ד  תרומה[ 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  ? מדוע מוזכר "ברכת המצוות" בווידוי מעשרות

 עומקא דפרשה, תשע"ד [  ]ראשית דגן וראשית הגזברכת המצוות וברכת שהחיינו 

    מעדני אשר, תשע"ט? דאורייתא מ יאלפני קיום מצווה ה 'שהחיינו ' האם ברכת 

   מעדני אשר, תשע"טאחריה? האם יכול לברך  ,לפני קיום המצוה 'שהחיינו' ברך ברכת לא 

המצוות   בספק ברכת  נמשכת,  במצווה  לעשייתן  עובר  הנהנין,  כברכת  מדרבנן,  או  ]מדאורייתא 

 עומקא דפרשה, תשע"ז   דאורייתא, תקנת ברכת המצוות, שומע כעונה, ברכה על מצוות תשובה[

 רוממות, תשע"ו  נין או ברכת המצוותברכת המזון, ברכת הנה

 נועם אליעזר, תשע"ט ? האם ברכת המצוות מהתורה

  שיעורי ליל  [, ברכה שנאמרה קודם זמן חיוב המצוה]הברכה חלק מהמצוה או בפני עצמהברכת המצוות 

 ברכת יצחק, תשע"ד-שישי

המצוות   בברכת  מעשה שליח  קודם  הברכה  גזולים,  מפירות  תרו"מ  הפריש  חנוכה,  נר  חמץ,  ]בדיקת 

 ברכת יצחק, תשע"ו-שיעורי ליל שישי  נטילת לולב[ -המצוה או קודם קיומה 

   אורות הגבעה, תשע"ה ]למנהגנו, ולמנהג הקדום[ברכת המצוות על תקיעת שופר 

המצוו המצווה  הברכת  קיום  מספק    אחר  החייב  במקום  מזוזה  קבע  ברך,  שלא  ונזכר  מזוזה  ]קבע 

עיון הפרשה, תש"ע    לברך, הדליק נר חנוכה ושכח לברך[  ההתחייב בוודאי, הדליקה נר שבת ושכח  "כואח

 )עמ' מד(

קודשים   אכילת  על  המצוות  מקום  ברכת  שינוי  קודם,  תדיר  המצוות,  וברכת  בדברו,  נהיה  ]שהכול 

ת אשר קדשנו בקדושתו של אהרן  באכילה חוזר ומברך ברכת הנהנין אך לא ברכת המצוות, ברכת המצוו

הזב את  לאכול  לאכילהוציונו  הפסק  הוי  האם  המצוות,  ברכת  גם  וברך  וחזר  טעה  אם  הגר"א   [ ח, 

 גניחובסקי, תשע"ו 

עשיית המצוה    -ברכת המצוות   יג[   ]עובר לעשייתן[מדוע מברכים קודם  ]כו,  ברש"י(      )ולא שכחתי, 

 שפת אמת, תרל"א 

 עולמות, שפז  ברכת "על מקרא מגילה" ברכת המצוות או ברכה על המגילה
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 מעלת תפילין של ראש   :נושא בפרשה

 

)וראו כל    לשמה מדרגת  שלא לשמה ל  כל המצוות  תפילין של יד ותפילין של ראש מתעלות   בזכות

 שבילי פנחס, תשע"ח   עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך( ]כח, י[

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה'    [ז' ראשיהם את ז' ראשי יצר הרע-]מבטלים בשני ש' בתפילין של ראש  

 שבילי פנחס, תשע"ח   ממך( ]כח, י[נקרא עליך ויראו 

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא    ?האם יצא ידי חובתו  ,הניח תפילין של ראש יחד עם המכסה

 תורת המעדנים, תשע"ח  עליך ויראו ממך( ]כח, י[

דו צדדי, צביעה או הספגה, מקום הנחת תפילין של יד לנערי  ]רצועות שחורות    הערות בהלכות תפילין 

 ( עהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   בר מצוה שאינם גבוהים[

   )וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך( ]כח, י[  האם מותר להניח תפילין לצורכי שמירה?

 תורת המעדנים, תשע"ח 

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך    ]חציצה[ של ראש על הכיפה?  האם מותר להניח תפילין  

 תורת המעדנים, תשע"ח   ויראו ממך( ]כח, י[

   )וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך( ]כח, י[   ]חציצת השערות[כיצד מניח נזיר תפילין?  

 תורת המעדנים, תשע"ח 

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו  ו של ראש מה יעדיף?  יש לו כסף רק לתפילין של יד א

 תורת המעדנים, תשע"ח  ממך( ]כח, י[

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה'  מדוע כהן נושא ידיו בברכת כוהנים בזמן שיש לו תפילין בראשו?  

 תורת המעדנים, תשע"ח  נקרא עליך ויראו ממך( ]כח, י[

)וראו כל עמי הארץ  האם סומא פטור מהנחת תפילין של ראש, אע"ג שחייב בכל מצוות התורה?  

 תורת המעדנים, תשע"ח  כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך( ]כח, י[

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך(    בזכות תפילין ש'בראש' או תפילין ש'על הראש' 

   יחי ראובן, תשע"ח  ]כח, י[

עיון הפרשה, )כי שם ה' נקרא עליך( ]כח, י[  האם יש מקום בראש להניח שני זוגות תפילין ברוחב?  

 תשע"ג )עמ' ס( 

  ?גוי שראה יהודי לבוש עם תפילין של ראש ונפל עליו פחד ורוצה להתגייר האם מקבלים אותו

 מעדני אשר, תש"פ 

 מעדני אשר, תש"פ  ?מדוע בתפילין של ראש עושים ארבע בתים ובשל יד עושים רק בית אחד

הדעת בתפילין זה רק בתפילין של ראש שהם מגולים אבל בתפילין של יד    האם איסור היסח

 מעדני אשר, תש"פ  ?איסוראין 
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  ה?לשם קדושה חמוראותם  לעשות מתפילין של יד תפילין של ראש הרי לא עיבדו    כיצד מותר

 מעדני אשר, תש"פ 

הוי   לא  האם  בדיבור  והפסיק  הראש  מעל  באויר  היה  כבר  ראש  של  ועל  יד  של  תפילין  הניח 

 מעדני אשר, תש"פ ? הפסק

 

 נעילת נעלים :נושא בפרשה

 

 במדבר

יחפים  או היו  נעליים  במדבר עם  ישראל הלכו  בני  נעלים   ?האם  מצרים, הנכנסים לארץ,  ]יוצאי 

ללא סוליות, מנודה אסור בנעילת הסנדל, רק הלויים הלכו במנעלים, נעלי הלווים היו משלהם או משל  

האם יוצאי מצרים הורישו נעליהם לבניהם, ציבור, מה צורך במדבר בנעליים, האם הלכו בשבת בנעלים,  

ניקוי נעליים לכבוד שבת[ ]כט, ד[   המצוות המתקיימות באמצעות נעליים,    )ונעלך לא בלתה מעל רגלך( 

 מחמדי התורה, תשע"ח    פקודיך דרשתי, תשע"ח

אחר, האם חלץ ]טעם החליצה משום קדושת המקום או טעם  האם משה חלץ נעל אחת או שתיים?  

)של נעליך   במעומד או מיושב, האם במקום הסנה או רחוק ממנו, האם ניתן להוכיח מכאן שהיה מלך[

 ממשנתה של תורה, תשע"ו   האיחוד בחידוד, תשע"ומעל רגליך( 

יחפים?   הלכו  או  עמם  גדלו  נעליהם  מזון  האם  ואוכלי  המן  אוכלי  ישראל,  בבני  קבוצות  ]שתי 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד )ונעלך לא בלתה מעל רגלך( ]כט, ד[התגרים[ 

הסנדל? בנעילת  מותר  שמנודה  מכאן  מוכיחים  לא  במדבר[    מדוע  מנודים  היו  ישראל  עיון ]בני 

 הפרשה, תשע"ח )עמ' נב( כה תירוצים

 

 בכל יום

)של נעליך מעל רגליך(  האדם מחויב לעבודת השם במדרגתו, ולא במדרגה דמיונית הגבוהה ממנו  

 בארה של תורה, תשע"ז 

 מעדני אשר, תשע"ד    דברי הלכה, תשע"ז)מחוט ועד שרוך נעל( סדר נעילת נעלים ללא שרוכים 

לתורה   עליה  קודם  וחליצתם  מנעלים,  לבישת  בחטא  מנהג  שנתקללה  לאדמה  האדם  בין  ]לחצוץ 

 קב ונקי, בראשית, תשע"ח אדם הראשון[  

 משנת מהר"ל, תשע"ט   בשורה טובה אי אפשר לנעול ולא לחלוץ נעלבשמיעת 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' א(  בנעילת נעליו בבוקר  'רכישעשה לי כל צברכת '

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

 דברי אמת, תשע"ח   ]מדברי המשגיח הגר"ד יפה זצ"ל[
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]מדוע משה נצטווה להוריד את נעליו? מדוע יהושע נצטווה להוריד רק נעל אחת?    מהותם של הנעליים

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א )של נעליך מעל רגליך(    מדוע שבט לוי בעבודתו ללא נעליים?..[

 שע"ה שיעורי הרב רוזנבלום, ת)וימכרו את יוסף לישמעאלים(   מהות הנעליים בעבורם נמכר יוסף

איטר   ודין  מנעלים,  וקשירת  יא[לבישת  ]יז,  ושמאל(  ימין  לך  יגידו  אשר  הדבר  מן  תסור  מחמדי    )לא 

 התורה, תשע"ח 

 

 ברכת כהנים 

 מחמדי התורה, תשע"ח    מחמדי התורה, תשע"ה  )של נעליך(חליצת נעל בברכת כהנים 

עירה של  ברחובה  במנעלים  כפים  נשיאת  לעשות  אפשר  לדו?  אם  עולה  לא  סיבת ]כשהכהן  כן, 

פרישת מחצלת[ בעירו,  דש  מנעלים,  אודך  איסור  אני  תש"פ  -גם  )ח"ב(,  שליט"א  כהן  אדיר  הרב  תשובות 

 )עמ' צא( 

 

 במקדש

עיון הפרשה,     רגליך( ]ג, ה[)של נעליך מעל    ]משום קדושה או משום חציצה[לבישת נעליים במקדש  

 תשע"ב )עמ' מ( 

השחיטה?   בשעת  מנעלים  לנעול  רשאי  האם  המקדש,  בבית  התמיד  קרבן  השוחט  עשר כוהן 

 עטרות, תשע"ט 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מ( מנעל בהר הבית ובעזרה     

 

  וחג שבת

 ברכת יצחק, תשע"ז -שיעורי ליל שישי    מעדני אשר, תשע"ז  נעליים מיוחדות לשבת

   שלמים מציון, תשע"ולבישת נעלי בית שאינם קשורים לרגל במקום שאין ערוב  

 ( קמטבעניני סוכה וארבעת המינים, תשע"ז )עמ'   -גם אני אודך   צת מנעל קודם כניסה לסוכהחלי

 

 תשעה באב 

 פניני אי"ש, תשע"ח צחצוח נעלים בתשעת הימים 

]הפטור מכך, חינוך קטנים לאבלות של רבים, נעלי נוחות שאינן  איסור נעילת מנעלים בתשעה באב  

 תורה והוראה, תשע"ז מעור, למי שעובד בין גוים, ההולך בגשם[ 

באב תשעה  באבלות  כיוהרא  שליט"א[  מיחזי  יעקבזון  ]הגר"מ  הסוגיא[  ביאור  מנעלים,   ]שינוי 

אבלות המקדש    -בנתיבות ההלכה    ]הגר"מ שלנגר שליט"א[    אבלות המקדש )עמ'  רלא( -בות ההלכה  בנתי

     )עמ'  רלו(
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 יום כיפור

]כט, ד[ )ונעלך לא    האם ביום כיפור מותר ללבוש נעלי עור שסולייתם קרועה?    בלתה מעל רגלך( 

 מעדני אשר, תשע"ח 

העור   מנעלי  עם  והוא  כיפור  יום  בערב  חמה  עליו  לביתו, שקעה  יטלטלם  ברגלו,  בידו,  ]יחלצם 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ח מוקצה[

 ( קצח עמ' ימים נוראים, תשע"ח ) -בנתיבות ההלכה   ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[ לת מנעל לקטניםינע

]מדאורייתא או מדרבנן, מעור או מעץ, מחומרים סינטטיים, האיסור הוא בבטול איסור נעילת הסנדל  

עם   הליכה  וכסתות,  כרים  על  עמידה  הארץ,  את  להרגיש  או  יחפים  ללכת  עצמי,  איסור  או  העינוי 

ת סנדל, לקטנים,  מדרסים, נעלי ספורט נעלי בית ונעלי קרוקס, לחולה וליולדת, מצטער ואיסטניס בנעיל

   עולמות, רעגוגיל חינוך בכך, איסורי נעילה בדינים אחרים[ 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז חולה ברגליו, ילבש מנעל או יישאר בביתו  

 

 חליצה

חליצה   ולולאות, נעל של  קרסים  וחומר היצור, עקב,  לרגל, חלקי הנעל  דין, התאמתה  בית  נעל  ]דיני 

בנעל בנגיעה  ידיים  נטילת  הרצועות,  התרת  הקשירה,  צורת  קשירה,  מעל    חליצה[  רצועות  נעליך  )של 

 עומק הפשט, תשע"ח רגליך( 

 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט    מוסרי הפרשה

יצוא פירות הארץ לחו"ל, אליעזר עבד אברהם, המתפרנס מחו"ל ]  הערות במצוות ישוב ארץ ישראל

   מעדני אשר, תשע"ה  )וירשתה וישבת בה( ]כו, א[האם אינו מיישב את הארץ[ 

יש לה בארץלק  עדיףהאם  בחוץ  אע''פ שאי  ישראל  ות אתרוג שגדל  כאתרוג שגדל  ו מהודר 

ונטיעת עצים בארץ ישראל היא מצוה, האם מותר להוציא אתרוגי א"י לחו"ל בשנה   ?לארץ ]הישיבה 

 ע"ח מעדני אשר, תש  )וירשתה וישבת בה( ]כו, א[  רגילה ובשנת השמיטה[

)והיה כי תבוא אל הארץ( ]כו,  ולמרות זאת הלכה כבבלי מול הירושלמי[  ]  אוירא דארץ ישראל מחכים

   מעדני אשר, תשע"הא[   

כיסוי שעוה בשבת, גירוד השעוה בשבת, קריאת החסר  ] קריאת בספר תורה שאותיותיו כוסו בשעוה

 פניני אי"ש, תשע"ז    נוה ההיכל, תשע"ד)וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת( ]כו, ג[  בע"פ[ 
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)כי באתי    ]עבר הירדן המזרחי, קדושתה פחותה, ארץ סיחון ועוג, הירדן[  קדושת עבר הירדן המזרחי

 נוה ההיכל, תשע"חאל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו( ]כו, ג[  

פנינים  )אשר ה' אלוקי נותן לך( )כו, ה(  השכר שאדם מקבל על מעשיו הטובים הוא מתנת השי"ת  

   אור החיים, תשע"חמרבנו 

ירדו מצרימה?   לבן, כיצד בגללו  וירד מצרימה) אם "ארמי" הוא  ]כו, ה[ ארמי אובד אבי  מחמדי       ( 

 רבינו האלשיך, תשע"ז     התורה, תשע"ז

 ( באספקלריא, תשע"ז )עמ' מ מיהו 'ארמי' אובד אבי? 

"אבי" היינו אדה"ר כי בחטאו גוף האדם נעשית    -שלשת פירושו האוה"ח ב'ארמי אבד אבי'  

  ( ]כו, ה[ ארמי אובד אבי וירד מצרימה)  ]אדם הראשון, האמונה בה', הטבת ה', הנשמה[  כשדה זיבורית

 פניני אור החיים, תש"פ 

ז[    יודעי תרועה[]אשר העם  כוחה של צעקה   הרב ברוך    -ברוך שאמר)ונצעק אל ה' אלוקי אבותינו( ]כו, 

 רוזנבלום שליט"א, תשע"ח 

התפילה   נוסח  ז[שינוי  ]כו,  קולנו(  את  ה'  לימודו    )וישמע  במקום  שהתרגל  אשכנזי,  תימני,  ]ספרד, 

עיון הפרשה,    להתפלל בשונה ממנהג עדתו, והשינוי כיום קשה לו או שיבלבל אותו, י"ב שערים ברקיע[

 תשע"ט )עמ' קנב( 

הדבורים, שלא כדבש שהוא צוף הפרחים הדונג ]השעוה[ מופרש מגוף  ]  והשעוההיתר אכילת הדבש  

)ארץ  [  ההסבר להיתר אכילת הדונג,  שנאסף על ידי הדבורים. והיו שהורו מטעם זה לאסור אכילת הדונג

 תשע"ז    נוה ההיכל, תשע"ג זבת חלב ודבש( ]כו, ט[  

]פרשנות  האם בשבועה שהבטיח הקב"ה לאבות את ארץ ישראל כלולה מעלת 'זבת חלב ודבש'? 

שבועה, השבועה לאבות כוללת את כל מה שבארץ, נשבע לחברו ליעביר לרשותו קרקע ונתגלו בה זהב, 

בשונה מארץ   –ארץ ישראל מוחזקת לאבות, לאחר הכיבוש מוחזקת למפרע, האם הר בטבעו כולל זהב  

נועם אליעזר,  [  )ארץ זבת חלב ודבש( ]כו, ט שבועה ותקיעת כף, מכירת הבכורה[  הכוללת מטבעה פירות,  

 תש"פ 

)ארץ זבת חלב ודבש(  ?  מדוע בראש השנה מטבילים את התפוח בדבש דבורים ולא בדבש תמרים

 פנינים תשע"ח   ]כו, ט[ 

ארץ "טוב", דרך טרקסמון, דורות הראשונים, ]  פטור ממעשרות של "סוסיתא" מעלה או חיסרון

 משנת הפרשה, תשע"ו   )כי תכלה לעשר( ]כו, יא[חיפוש פטור או חיוב, רצה הקב"ה לזכות את ישראל[ 

בתרומות   פני הבית  הבית,  ומעשרותראיית  פני  ראיית  מירוח,  מלאכה,  גמר  דרך    ]עונת המעשרות, 

  תשע"ז    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    הגר"א עוזר, תש"ע   )כי תכלה לעשר( ]כו, יא[   פטור לקוח[  טרקסמון,

 תשע"ח 

האם יכול להישאל, שיעור ההפרשה בחיטה א' או לפי  ירש תרומה מסבו ישראל,  ]כהן המפריש לעצמו  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   )כי תכלה לעשר( ]כו, יא[  עין יפה[

, ]ותרם מן הרע על היפה, או שינה מהוראות המשלח, וכן בשליח לקידושיןהפריש תרומה ע"י שליח  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז   )כי תכלה לעשר( ]כו, יא[ [קידש גרושה לכהן
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רצון משלחו   נגד  כשנשתטה המשלח,  שליח הפועל  כוח השליח  את השליחות,  ]כשלא ביטל המשלח 

האם לשליח כוח עצמי או פועל מכוח משלחו, שליחות קידושין וגירושין מול שליחות לשחיטת קדשים, 

, ביטול שליחות בגט צריכה ציווי, גילוי דעת מאוחר על הסכמה למינוי שליחות  שליחות של מינוי אינה

 הגר"א עוזר, תשע"ז   )כי תכלה לעשר( ]כו, יא[ ובתרומה שלא בפני השליח[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  )כי תכלה לעשר( ]כו, יב[ תרומה שספק אם נטמאה

במצוה פטור, האם גם בעוסק במצוה דרבנן, התחשבות בתשלומי מיסים, נתינת  ]עוסק  מהלכות צדקה  

 מאור השבת, תשע"ג  )עשית ככל אשר ציויתני, ברש"י( ]כו, יד[ [אוכל לעני שלא יברך, לנסות את ה' בצדקה

נפשך' בשאר המ בשעת   צוות'בכל  בפרהסיא,  או  ביחיד  או לכל המצוות,  לג' חמורות  נפש  ]מסירות 

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' מא( )ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך( ]כו, טז[  שמד[

 מדי שבת, תשע"ו  )את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים( ]כו, יז[ אומה אלא בתורותיהאין אומתנו 

 ( קחאספקלריא, תשע"ט )עמ'    )את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים( ]כו, יז[    פירוש המילה 'האמרת'

]כו, יז[  היותנו עם סגולה  -והשבות אל לבבך   משנתה של   )את ה' האמרת היום להיות לך לאלוקים( 

 תורה, תשע"ז 

שמים   מלכות  עול  קבלת  יום  הדין  יום  יז[סגולת  ]כו,  לאלוקים(  לך  להיות  היום  האמרת  ה'  נר    )את 

 יששכר, תשע"ז 

לרב  כבוד  חולקין  אין  השם  חילול  שיש  גביית    במקום  ממנו,  הקטן  בי"ד  בפני  חכם  תלמיד  ]עדות 

באור    -  ]כז, א )ויצו משה וזקני ישראל(    עדות תלמיד חכם ע"י שליח, הלובש כלאים בשוק, כבוד הבריות[

 נועם אליעזר, תשע"ט החיים[ 

ה' מחיקת  פסוקים   גרם  קירותיו  על  אשר  כנסת  בית  במים, ]סיוד  בטבילה  גופו  שעל  כתב  מחיקת   ,

מנחת אשר,    ושדת אותם בשיד( ]כז, ב[ )   [מחיקת כתובת קעקע של שם ה', מחיקת שם ה' להצילו מביזיון

 תשע"ט 

המזון   ברכת  בזמן  מהשולחן  סכין  ממתכת  ]הסרת  שלוש,  מעין  בברכה  מפלסטיק,  סכין  הטעמים, 

 תשע"ח     מחמדי התורה, תשע"ז    מעדני אשר, תשע"ג  )לא תניף עליהם ברזל( ]כז, ה[ שאינה ברזל[ 

שת  ]דין אבנים שלמות, סיתות ע"י אבן שמיר, סיתות קודם הקדאיסור הנפת חרב על אבני המזבח  

 וידבר משה, תש"פ   )לא תניף עליהם ברזל( ]כז, ה[   האבנים, 'איסור' או 'פסול' באבנים[

)את כל   ]כתיבת כל דברי התורה בשבעים לשון על אבנים גדולות לידיעת כל באי עולם[ לימוד תורה לגוי

עולמות,      מלאכת מחשבת, תש"פ   מלאכת מחשבת, תשע"ו  דברי התורה הזאת באר היטב, ברש"י( ]כז, ח[

 שדם

אספקלריא,  )וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב( ]כז, ח[  כתיבת התורה באבנים   

 תשע"ח )עמ' כט( 

אספקלריא,      )וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב( ]כז, ח[סיתות אבנים בשבת   

 תשע"ח )עמ' נה( 
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רה שכינה חרב אל הבדים, התורה נקנית בחבורה, יחיד ועוסק בדברי תו ]לימוד תורה ביחידות  איסור  

עמו, השמטת הפוסקים איסור לימוד יחידי, בזמן שיש ספרי קודש, בארץ ישראל מותר, בתורה שבכתב  

 מ' תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קסא( [ט , ז ]כהסכת ושמע ישראל( ) [מותר

הכ 'הסכת'ומדוע  המילה  ביאור  ומה  ישראל,  לכלל  הברית  דברי  את  אמרו  לא    הנים  ]הכהנים 

ונשמע[   הנעשה  אחר  נכשלו  ולא  הזהב,  לעגל  ועבוד  ט[  )הסכת  ]כז,  ישראל(  בינת החכמה על משך שמע 

 חכמה, תשע"ח 

)אלה  היחס בין השבטים והיחס בין הלויים[  ]  החלוקה החשבונאית המדויקת של השבטים במעמד

 האיחוד בחידוד, תשע"ה  יג[-]כז, יביעמדו לברך את העם על הר גריזים... על הר עיבל( 

בינים[  אורח חיים למעלה למשכיל ]כז, יב  ]אין דרך  יג[  -)אלה יעמדו לברך... ואלה יעמדו על הקללה( 

 מאור השבת, תשע"ג 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד  )ארור האיש( ]כז, טו[ מיתה דינו של העובר על "ארור", והאם חייב

אשכול      [)ארור מקלה אביו ואמו( ]כז, טז חיוב כיבוד אב, המהר"ם מרוטנבורג[  ]  בן שהוא רבו של אביו

 יוסף, תשע"ו 

]כשאביו רשע, במפורש, ברמז, במחשבה, במעשה או בלא מעשה, לכבד צוואת אביו  מקלה אביו ואמו  

 מסביב לשלחן, תש"פ   איסור מקלה אביו, מקלה אביו לצורך מצוה[מדין 

)ארור מקלה אביו ואמו( ]כז,   בזיון וצער להורים כשיש בכךאי הסכמת ההורים לנישואי בנם לכלה 

 ז , תשע"פניני אי"ש   [טז

, באיסור דרבנן, נתינת עצה שאינה הוגנת, הכשלה באיסורים  ]לפני עיוורהאם מותר להעניק סיגריה?  

)ארור משגה עיוור  [היא בין אדם למקום, הכשלה בעצה שאיה הוגנת היא בן אדם לחברו, כשהנכשל מזיד

 ברכת יצחק, תשע"ה -שיעורי ליל שיש ברש"י( ]כז, יח[בדרך, 

תכוין  ר נמכשיל אדם באיסו   , רועיו  פניבגדרי איסור ל]  רבקביעות שלא להחזי   גהנוהלהלוות לאדם  

 אוסף גיליונות, תשע"ח  )עמ' כח( -פניני הלכה  ברש"י( ]כז, יח[)ארור משגה עיוור בדרך,  ר[ לאכול בשר חזי 

)ארור מכה    שיון, למנוע נזק לרבים[י]במדינה דמוקרטית, הברחת מכס, נהיגה ללא רהלשנה על עבריין  

 אוצרות אורייתא, תשע"ז   רעהו בסתר( ]כז, כד[

)ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת(    ]הושטת אצבע או כריעה כנגד הכתב[הגבהת ספר תורה  

      , תשע"זמחמדי התורה    פניני אי"ש, תשע"ז ]כז, כו[

 וישמע משה, תשע"ה ?  מה יעשה מי שקראוהו לעשות 'הגבהה' ואין לו כח לזה

פניני    )ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת( ]כז, כו[הגבהת ספר תורה כדי להתאמן ב'הגבהה'  

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ז(  - שוקי חמדח

]הגבהה על שתי קריאות, כשיש רק ספר  טעם החיוב להראות לעם את כתב ספר התורה בהגבהה  

או אחריה[ קודם הקריאה  צריך שתי הגבהות,  אחד, האם  יקים את דברי התורה   תורה  )ארור אשר לא 

 ( טאספקלריא, תשע"ט )עמ' קי  הזאת( ]כז, כו[
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"בינוני" כשיטה   אף  איסור להיות  יצא משם  בקיום המצוות, לא  ל'בינוניות'  חינוכי המחנך  ]מוסד 

חצות'[ 'תיקון  שיאמר  הזאת  אחד  התורה  דברי  את  יקים  לא  אשר  כו[ברמב"ן,  )ארור  ]כז,  ראובן,    (  יחי 

 תשע"ט 

פניני    )ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת( ]כז, כו[   ]ללא היתר בי"ד קבוע[איסור פניה לערכאות  

 אי"ש, תשע"ז 

נכסיםיו  עדיף לאדם שיה   היכן רחוקים מהעיר  , לו  או  אורח לבעל הבית,   ?קרובים לעיר  ]ברכת 

 מעדני אשר, תשע"ט  )ברוך אתה בעיר( ]כח, ג[ברכת המזון[ 

]חשש עין הרע, ברכת אורח  כיצד מבקשים בברכת האורח שיהיו נכסי בעל הבית קרטבים לעיר?  

 ז(  קובץ גיליונות )עמ' -פניני חשוקי חמד )ברוך אתה בעיר( ]כח, ג[ לבעל הבית, ברכת המזון[

)ברוך    ]שבעת המינים, ברכתם שווה, חביב, שלם[  תקנת חכמים בקדימת המעלות בברכת הפירות

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' נ(     עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' מג( טנאך ומשארתך( ]כח, ה[ 

פ המזוןהאוכל  בברכת  מתחייב  האם  ושבע  מכזית  מעיו,   חות  בתוך  מתברך  המזון  'אכילה',  ]שם 

הימנעות מברכה היא סימן קללה, ירדו גשמים לסוכה בלילה ראשון, כהנים בימי שמעון הצדיק שאכלו  

משני הלחם ולחם הפנים פחות מכזית ושבעו, קטן והגדיל לפני ברכת המזון, המחייב בברכת המזון הוא  

'השביעה' היא המחייאו  מעשה האכילה',  ' ה[ [  בת אותו בברהמ"זתוצאת  ]כח,  ומשארתך(  טנאך    )ברוך 

 תש"פ    מים זכים, תשע"ט

לבטלה   שאינה  ]ברכה  ברכה  תהמברך  לא  משום  עובר  האם יצריכה  דרבנן,  או  דאורייתא  שא, 

בעשה,   לבטלה  שמים  שם  והוצאת  בלאו  לבטלה  ברכה  לברכות,  מטבע  יש  לבטלה מדאורייתא  ברכה 

מחברו[ לבטלה  שם  הזכרת  השומע  בכינוי,  או  בשם  קללה  בלעז,  שמים  שם  כל   ואזכרת  עליך  )ובאו 

 הגר"א עוזר, תשע"ה  הברכות האלה והשיגוך( ]כח, ב[

 ( פב אספקלריא, תשע"ט )עמ'    )ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך( ]כח, ב[ אך טוב וחסד ירדפוני

  ?מדוע התורה צריכה לברך שהמקבל ברכות ישיגו אותו הברכות וכי יש אדם שבורח מברכות

 מעדני אשר, תש"פ  עליך כל הברכות האלה והשיגוך( ]כח, ב[  )ובאו

 שלמים מציון, תשע"ז  )ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך( ]כח, ב[דרגת הברכה של "והשיגוך" 

בתרומות ומעשרות, בדברים גשמיים ובדברים רוחניים, האם  ]  שרויה בדבר הסמוי מן העין  הברכה 

 במשנת הפרשה, תשע"ד    )יצו ה' אתך את הברכה באסמיך( ]כח, ח[לפרסם ניסי שמיטה[ 

בדרכיו   המצוה    -והלכת  במצוה, ]מהות  נכלל  מה  גיבור,  הוא  מה  חסדים,  וגמילות  בדרכיו  והלכת 

 עומקא דפרשה, תשע"ח והשונה ממצוות ואהבת לרעך, דרך האמצע לפי דעת הרמב"ם[  

)וראו כל עמי הארץ כי שם ה'    ראשעצם הלוז לתחיית המתים מקבלת חיותה מקשר התפילין של  

 שבילי פנחס, תשע"ג   נקרא עליך ויראו ממך, בבעל הטורים( ]כח, י[

)והלוית גוים רבים ואתה לא    ]לנוכרי תשיך, כיצד אסרו חכמים להלוות לנוכרי[  הלוואה לנוכרי בריבית

 יב תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' לד(תלוה( ]כח, יב[ 

 אור פני משה, תשע"ח     קול יעקב, תשע"ו   )לראש ולא לזנב( ]כח, יג[ האם כל ראש ממילא אינו זנב?

 ( טזאספקלריא, תשע"ז )עמ'   המנהגים בקריאת התוכחה
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 ( נדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    החיוב לקרות ולעלות ולברך בתורה בפרשת תוכחה

תבואההבדל   כי  לפרשת  בחוקותי  בפרשת  הקללות  תכלית   בלשון  תמיד,  מפחד  אדם  ]אשרי 

   נר יששכר, תשע"ה  )והיה אם לא תשמע( ]כח, טו[ התוכחות והיסורים[

לה שנה וקללותיה, הברכה בפרשת  ]תכההבדל בלשון הקללות בפרשת בחוקותי לפרשת כי תבוא  

אומרם[ והקב"ה  אומרם  רבים, משה  יחיד ולשון  )עמ'  -וידבר משה  ניצבים, לשון  גיליונות, תשע"ט  קובץ 

 לה(

   אבי עזרי, תשע"ו   תשמע( ]כח, טו[ )והיה אם לא  פרשת הקללות, הרעה באה מאליה, לעושי רע

הקללות   מן  להינצל  יום[ הדרך  בכל  בכוונה  ברכות  שאמר  ]מאה  רוזנבלום  -ברוך  ברוך  הרב  שיעורי 

 שליט"א, תשע"ד 

מעדני אשר,  ?  רק הקללות שמקבלים העוברים ולא הברכות שמקבלים המקיימים  ווזכר המדוע  

 תשע"ח 

נעשית לתורה ע"י נבואתו מפי הקב"ה   נבואת משה  מאירה  באספקלריא  כל התורה  ]כתיבת משה 

)והיו שמיך  וכאילו היה שם, מלבד נבואת בלעם שהוא כמעתיק מהקב"ה, גדר נבוא משה, גדר הקללות[  

 נועם אליעזר, תש"פ אשר על ראשך נחושת, רש"י( ]כח, כג[  

בסתר הרע  לשון  בסתר]  חומרת  בהלכה  ,לשה"ר  סתר  כשאנוס    ,האזנות  המחלוקת,  בעלי  על  דיברו 

הקב"ה,   על  לה"ר  לה"ר,  כתיבת  בגלוי,  או  בסתר  ידבר  האם  בסתרלדבר  רעהו  לשה"ר,  מכה    [ רמיזת 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ה    )ארור מכה רעהו בסתר( ]כח, כד[

נזיקין, חובות הפיצוי של החובל בחברו. האם רשאי הניזק לתפוס  מתשלו]  תשלומים בחובל בחברו י 

המזיק מנכסי  פיצויו  לו  ,  את  מותר  נזקוהאם  דמי  את  להשיג  כדי  לערכאות  רעהו  [  לפנות  מכה  )ארור 

 תורה והוראה, תשע"ג בסתר( ]כח, כד[  

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נד(   ( ]כח, כז[ בעפולים) בכל לשון היאך יכתבו "קרי וכתיב"תורה הנכתבת 

)בשגעון ובעורון    [על חטא שחטאנו לפניך בתמהון לבב, אוטם הלב ]  עונש "תמהון לבב" מהותו וסיבתו

 ( מזאספקלריא, תשע"ט )עמ' ובתמהון לבב[ ]כח, כח[  

  , הכנסת  לעיוור בביתעליה לתורה    ,יין בבית הדיןכדעיוור במצוות? עיוור  חיוב  ]  מעמד הסומא בהלכה

 תורה והוראה, תשע"ד     ט[)והיית ממשש בצהרים( ]כח, כ"ץ[ הכנסת כלב נחיה לבית הכנסת, העיוור כש

באכילה והמותרים  האסורים  והחרקים  אניסאקיס, ]   התולעים  ובבשר,  בדגים  המצויים  תולעים 

   נוה ההיכל, תשע"ה )כי תאכלנו התולעת( ]כח, לט[  מדע מול מסורת חז"ל[ 

 פקודיך דרשתי, תשע"ח )כל עצך ופרי אדמתך יירש הצלצל( ]כח, מב[ מי הוא הצלצל? 

)אתם ראיתם את כל אשר עשה  הקשר בין ירידת המן בשנת הארבעים לאהבת ה' את עם ישראל  

   האיחוד בחידוד, תשע"ז ו[-ה' לעיניכם( ]כט, א

 היא שיחתי, תשע"ט )לב לדעת( ]כט, ג[ לב לדעת  

יין במדבר?   של  האם היה לישראל  ענבים  לבני אהרן, אשכול  איסור שכרות  מתגרים,  ]יין לקידוש, 

אספקלריא, תשע"ט )עמ'    )לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם( ]כט, ה[  המרגלים, יין מעין גדי לנסכים[

 כ(
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 אשכול יוסף, תשע"ד    )והשיבך מצרים באניות( ]כט, סח[ ציינה התורה חזרה למצרים באניות?  מדוע

]הבחירה בחיים, אסונו של בן סורר ומורה, למענך אלוקים חיים[    זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים

 מאור השבת, תשע"ה ( ]ל, יט[  החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים)

את ההזדמנות להרבות  זכרנו ל"חיים" החיים האמיתיים   איבד  בוודאות להרשיע הרי  ]מי שעומד 

ממיתתו[   זכות   לו  תהיה  ובכך  מוסר,  השאר  ילמדו  ובמיתתו  זכאי',  'ימות  ולכן  שמים,  האיחוד  כבוד 

 בחידוד, תש"פ 

 

 : יםאקטואלי יםנושא

 

אלול   וחודש  כקדם    -תשובה  ימינו  פרשת  חדש  מחוברים,  תהילים  מזמורי  מחוברות,  ]פרשיות 

בתהילים-התשובה מזמור התשובה  וכן  יציאה  -ניצבים  דף חדש,  נא, החלת  משער החמישים  נא, הושע 

 אספקלריה, תש"פ ע"י הקב"ה[

 יד(, תש"פ )עמ' כג( מנורה בדרום ) "למכתבי הגה"צ ר' הלל ויטקינד זצ -מאמר 'דרכי התשובה' 

התפילה   של    -מעלת  והרגיל  התקני  החוקים  התפילה  המסלול  בספר  או"ח   –]המבואר  שו"ע 

קכז( מבוארים כללים: קביעות מקום לתפילה, עשרה ראשונים, להגיע קודם  -)סי' פט  127עד    89מסעיף  

למנוע   הקיר,  לבין  בינך  חציצה  תהיה  שלא  להשתדל  בתפילה,  לכוין  התפילה,  אחר  להתעכב  התפילה, 

פניה ל'מאכרים'    מדברים אחרים להוציא מהריכוז בתפילה. ההליך התקני הליכה בדרך המלך, 'חוסך'

    אז נדברו, תש"פ  וקומבינטורים[

לימוד אחד עמוד השחר קודם ברכת  זמן אמירתם, אחר התפילה,  ברכות התורה,  ]דיני ברכות השחר  

 אזמרה לשמך, תש"פ  התורה[

הלכות   בזמנינו    -בירורי  הרבים  רשות  ריבוא]הדיני  שישים  בעינן  תאם  השישים  ,  הילוך  דירות 

ים  דרכ  ,  מקומות המצטרפים לרה"ר,  מקומות ההילוך המצטרפים לעשות שיעור שישים ריבוא,  ריבוא

, פולש, מהמצטרפים לשיעור שישים ריבוא,  דרכים העוברים מעיר לעיר,  מה מוגדר כעיר,  שבתוך העיר

דידן  ,  גדר ההפרדה,  שישים ריבואן צריך  שיעור הרבים לשיטות שאי,  מרכז מסחרי   [דין כמה רחובות 

 רשות הרבים בזמנינו, תש"פ )פד עמ'( ]הרב יצחק שטיינוביץ שליט"א[ 

 אספקלריה, תש"פ    הכשרת משטחי קוריאן לפסח

 אספקלריה, תש"פ   למצנן/מערפל מיםהוספת מים בשבת 

 אספקלריה, תש"פ השפעה על התרמוסטט בטבילה בשבת  

 אספקלריה, תש"פ]מי קר[ בת הפעלת 'קולר' באמצעות שעון ש 

 אספקלריה, תש"פ  ]בוילר[]לניתוק זרם החשמל ממערכת חימום  הסטת מתג בשבת

ע שקף  ספרהנחת  על  וניקוד  טעמים  עכירות   תורה-ם  בראיה,  וחציצה  הפסק  בעששית,  ]ראיה 

 אספקלריה, תש"פ   כתיבה ע"י קירוב האותיות[השקף, התאמת השקף לספר תורה ספציפי, 

 אספקלריה, תש"פ   פלטת שבת מזכוכית מחוסמת
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 אספקלריה, תש"פ   פלטת שבת עם תרמוסטט

 ספקלריה, תש"פ א  מעלית שהוזמנה ע"י מי שעדיין לא קיבל שבת

 אספקלריה, תש"פ  פרגולת העתיד' לסוכות '

רכיבה   למטרות  סוס  באמצעות  עיקור/סירוס  זמני  עיקור  הורמונליים,  באמצעים  זמני  ]עיקור 

 אספקלריה, תש"פ  זריקות, השתלת שבב אצל וטרינר נכרי, האם יש הבדל בין סירוס זמנני לסירוס קבוע[

 אספקלריה, תש"פ הפעלה אוטומטית של המזגן בבית החכם בשבת  

]עיקר נשיאת כפים היא בשם ה', איסור הוספת פסוקים אחרים,  ברכ כהנים  בל תוסיף בברכת כהנים  

אין בה   חלה גם כשאין עושים רצונו של מקום ששים אותיות, תפילה אחר ברכת כהנים 'השקיפה' מדוע

ב'בל  עובר  ה' האם  בשם  ברכה שלא  בשעת תפילה,  ברכת כהנים שלא  כהן המברך  תוסיף',  איסור 'בל 

 תוסיף', ברכת כהנים בקול רם, כאדם האומר לחברו, אם מוסיף קודם המצוה האם עובר בבל תוסיף[

 עדני כהן, תש"פ מ

]תקיעת שופר באלול, אכילת מצה בערב פסח, אמירת חלק מהגדה של פסח  בל תוסיף קודם המצוה  

 מעדני כהן, תש"פ   בשבת הגדול, איסור בל תוסיף בשמיעה[

יום טוב ומשלי ם אותה ביום למחרת, שכח יעלה ויבוא בסעודה השניה  לא אכל סעודה בליל 

לברךה חוזר  סעודה    אם  השלמת  לכבדו  ]ודין  טוב  ביום  חיוב  יש  האם  שבת,  בליל  ששכח  למי  בשבת 

 מעדני כהן, תש"פ בכניסתו ובצאתו[ 

]פועל שביצע עבודה וביקש תמורתה שמזמין העבודה ישיג עבורו ברכה מצדיק, האם הלנת שכר עובד  

העוב מחל  האם  תלין',  'בל  על  המזמין  עבר  והאם  שכר,  הלנת  הוא  הברכה מהצדיק  קבלת  על עיכוב  ד 

הברכה, אם הרב בסוף לא ברך היכול הפועל לחזור בו ולבקש -שכרו או החליף תשלום כסף בשווה כסף

שכר עבודתו, מחילה בתנאי, ספק מחילה, ספק חיוב תשלום שכר שכיר הוא ספק ממון או ספק איסור, 

 בינת המשפט, תש"פ  דיני עבודה[

בתפילין   והרצועות  הבתים  הרצועות,  שחרות  שחרותם,  וחיוב  התפילין  חלקי  מסיני:  משה  ]הלכה 

רובו ככולו, התקלף הברק שעל  צידי הרצועות, שיעור הרצועות, חלק הרצועה המצוי בתוך המעברתא, 

השחרות כבדיקת ציציות, צביעת  הרצועות, התקלף בנקודות מסוימות, נסדק לאויר, האם חיוב בדיקת  

תפילין בצבע של גמ"ח מדין 'זכין לאדם לא בפניו', צביעה לשמה, אם מכוין בדרך כלל לשם מצוה, בגדול 

  עומק הפשט, תש"פ  ובקטן, באשה[

בישול לאחר  וכיו"ב  מלאכה    בישול  אחר  מלאכה  וגדרי  ולהיפך,  צליה,  אחר  אפיה,  אחר  ]בשבת, 

 ( המנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' כבך שליט"א[  ייזנובן אהרב אוריאל רא] במלאכות אחרות[ 

 ( מאמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ גולד ןהרב גרשו]  אמירת פרשת עשרת הדברות ביחיד

 ם הרב אברה ]    גרי"א דינר שליט"א[ה  -ם'  חיי  יםמ'  ןהערות על גליו]   הקורונה  זמןב הלכות המצויות

 ( מזמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'   ן שליט"א[יחיאל הלר הכה

 ( נבמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' שליט"א[   חבשוש ףהרב יהוס ]כלי שמלאכתו לאיסור טלטול 

היום  עד חצות   ה אותןהעוש םמילה ולולב האן  כגו םכל היום  מצוות שזמנ]ן למצוות  מקדימי  ןזריזי

הרב  ]  םמקדימין  זריזי ןלהזדרז מדי ייךאחר חצות שאם  הין',  מקדימין  זריז'מצות   םנחשב שקיי ןעדיי

 ( נהמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'    שליט"א[ אליהו חדש
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כיפור, אמירת קדושת כתר בראש חודש   הארות על הספר מעדני סופר ביום  ]קוואטר בברית מילה 

 ( נזמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ הרב משה חליוה] כשתפילין עליו[

יחוד  גדרי   או  איסור  עצמי  איסור  בעיר,  בעלה  נשים,  שתי  עם  או  אחת  אשה  עם  ומדרבנן,  ]מהתורה 

נמסר   ביאה,  בה[חשש  גס  ליבו  פתוח,  פתח  באחותו,  יחוד  בפנויה,  יחוד  לחכמים,  פנחס ]  הדבר  הרב 

 ( ס מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  שליט"א[ יצחקי

  אספקלריה, תש"פי[ ]טבילת כלים בכלי חשמללאפיית פיתות  טבילת והגעלת סיר גריל חשמלי

החוצ  ידי  ץצבע  ונטילת  במקרה   םבטבילה  או  אדם  בני  ברוב  נמדד  האם  מקפיד,  ואינו  ]מקפיד 

ספציפי, צבע לנוי, צבע שיש בו ממש, צבע לבעלי אומנות, ציפורני נשים, ציפורניים צבועות, צבע שהחל 

     (עזמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' שליט"א[   הרב יצחק ירחי] להתקלף, שיער צבוע[ 

שליט"א[     כברה ןהרב ער]  ]התרת נדרים, התרת קללות, נידוי כיום[  בערב ראש השנה  םהתרת נידויי

 ג( פמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' 

בשבת במקרוגל  מהבישול   בישול  בשונה  בישול  כדרכו,  שלא  בישול  חמה,  בתולדות  בחמה,  ]בישול 

 ( צמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  ן שליט"א[הרב אוריאל כה] במשכן, האם בישול חייב להיות באש[

ביטול   איסור פסיעה גסה בשבת בקידוש, היזק לסומא,  תיקון חולשת הראיה  ]היזק לראיית העין, 

 ( צומנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  שליט"א[ הרב אביחיל לוי]מנוחת שבת, ריצה בשבת[ 

לתפילה בציבור האם ניתן לצרף ששה מתפללים לארבעה שאינם אוחזים איתם באותו מקום? 

 ( קא מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ הרב יאיר מינקוס]]בתקופת הקורונה[ 

מנורה בדרום )יד(,    שליט"א[ סקלי ןהכה  םאברה ןהרב או]  ]בשינה או בשכיבה[דן איסור שכיבה פרק 

 ( קזתש"פ )עמ' 

ת תורהמצות  דיני  למוד  תורה ן  דרבנ  םבלימוד  תלמוד  מצוות  מקיים  האם  עירובין  מסכת  ]הלומד 

  הרב מנוח פרגו ]דאורייתא, לא תסור על דברי נביאים, לא תסור, תקנות חכמים, נטילת שכר לימוד[   

 ( קטומנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'   שליט"א[

]חושך 'בריאה' או 'העדר אור', היום והלילה והקשרם לאור וחושך, 'סימן' או ם  יממה בקוטבי העולה

בקוטב  היום  מתחלף  מתי  חושך,  חודשי  ומספר  אור,  חודשי  מספר  לקטבים  סמוך  לבן,  לילה  'סיבה', 

מקיום   שם  פטורים  האם  מעצמו,  יהושע,  המבול,  בזמן  נוח  ימי  ללילה,  או  ליום  המיוחדת  תי  מצוות 

   שליט"א[   הרב זאב פרעס]תחילת היום או השבת, כל אחד במקומו או בתחילת המזרח, קו התאריך[   

 ( קכמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' 

הרב  ]  רפואה, סגולות, רפואה מונעת[]אסור להתרפות בדברי תורה,    עבור חולה  םההיתר לומר תהלי

 ג( קלמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ קרנובסקי ןאהר  םאברה

ה'    יגדר אהבת  או  מצות  ההשתדלות  היא  המצוה  בה',  דביקות  ה',  אהבת  מתוך  ועבודה  ה'  ]אהבת 

בקריאת שמע[   כוונה  בתוצאה,  מצוות שהן  רק  מנה  פו"ר,  וגם לא  זאת  מצוה  מנה  רס"ג לא  התוצאה, 

 ( קממנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ ישעיהו קשש םהרב אברה]

בזמ  קידוש  במרפסות  אילן[  הקורונה  ןלבנה  ענפי  תחת  גג,  הכה]  ]תחת  גמליאל  ץ  רבינובי   ןהרב 

 ( קמזמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' שליט"א[  
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הימי בתשעת  יקרה  מסכה  הכה]ם  קניית  גמליאל  שליט"א[רבינובי  ן הרב  )יד(,     ץ  בדרום  מנורה 

 ( קנאתש"פ )עמ' 

 ( קנדמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'    שליט"א[ שובם הרב דוד חיי]  דיני תרומות ומעשרות

ש השנה האן דינו כיעלה ]שכח המלך הקדוש בליל ראם נוראים חיובי ההזכרות בתפילה ובפרט בימי

הרב  ]ויבוא בליל ראש חודש, חידושו של הג"ר אבלי פאסוולער, עיקר הנוסח ותוספת, שני מיני הזכרות[  

 ( קנזמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'    שליט"א[ שרפי  ןשרו

]ברכה על המנהג, מנהג ארץ ישראל, לפני גירוש ספרד, ואחר הגירוש,    דעת הב"י בברכת ההלל בר"ח

נוספים של המוסתערבים[   )יד(,    שליט"א[  גבאי  ןהרב אהר]מנהג המוסתערבים, מנהגים  מנורה בדרום 

 תש"פ )עמ' קעח( 

ריבוע, הגבול הדרומי[גבולות א"י   הרב  ]   ]נחל מצרים, חוף הים, ת"ק פרסה על ת"ק פרסה מלבן או 

 ( קפהמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  שליט"א[גולד  ןגרשו

 ( קפחמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  שליט"א[ חבשוש ףהרב יהוס ] טיסה לירח

מנורה בדרום )יד(, תש"פ  שליט"א[    הרב פנחס יצחקי]   ]בפניו ושלא בפניו[  החולה בתפלה  םהזכרת ש

 )עמ' קצ( 

מנורה      שליט"א[   הרב פנחס יצחקי]  כמשמעו[  –]פיקוח נפש    שלא ינזק נפשית  םחילול שבת על אד

 בדרום )יד(, תש"פ )עמ' קצד( 

 מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ' קצו(  שליט"א[ הרב פנחס יצחקי]  דבר קמצא  ממעשה םהעולי םדיני

 ( קצח מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  שליט"א[ הרב עמנואל מולקנדוב]  בישול אחר אפיה

 ( רא מ' מנורה בדרום )יד(, תש"פ )עשליט"א[ טוב  ןהרב ירמיהו סימ] שעה באב תענית ת 

 ( טרמנורה בדרום )יד(, תש"פ )עמ'  [שליט"א סקלי ןהכה םברהון אהרב א] מסיכה לשבת ייחוד

מעוט בשבת  שטיגל]  ]מלבוש[  במגבת ףיציאה לרה"ר  )יד(, תש"פ      שליט"א[  הרב אשר  בדרום  מנורה 

 ( ריא)עמ' 

שמיעת  -]הרהור, שומע כעונה, לימוד תורה ממשברכת התורה לפני שמעת שיעורי תורה מוקלטים  

 וישמע משה, תש"פ האוזן[ 

או   עם׳,  ׳רוב  לזכות למעלת  רב  בציבור  ראוי להתפלל  באב׳  ׳תשעה  ובקינות  בתפילות  גם  אם 

האיחוד   ?ואדרבה, עדיף להתפלל ולומר הקינות במנין מצומצם ,שביום זה אינה קיימת מעלה זו

 בחידוד, תש"פ 

לתמיד אחת  פעם  שמקבל  שמספיק  או  מחדש  שבוע  בכל  שבת  תוספת  לקבל  צריך    ?האם 

אפשר  אי  בפועל  בפרישה  שבת,  תוספת  לשם  פרישה  או  בפועל,  ממלאכה  הפרישה  היא  שבת  ]תוספת 

לשבת   זאת  מלאכה  משבת  עוד  לו  שיש  ויודע  ממלאכתו  פרש  הצהרים,  לאחר  מהבוקר  לא  וגם  אחרת 

לעשות, תנאי הגאון מבוטשאשט בכוונת השמות בכל יום מחדש, מסירת מודעה בערב ראש השנה לשנה 

כתיבה   בפעולת  תורה  ספר  כתיבת  לשם  כוונה  ספורים,  ימים  הנמשכת  בטויה  לשמיה  טויה  שלימה, 

 וישמע משה, תש"פ  ת מצות הנמשכת כמה ימים[הנמשכת כמה ימים, באפיי
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  היה שביקש לסייע לטובת בניית בית המדרש גדול,  ]אדם    משכן את ביתו לטובת בית המדרש ונפטר

המדרש,   בית  לטובת  אותו  למשכן  והסכים  להשקעה,  שעומד  נכס  תוכל כאשר  לו  המדרש  בית  הנהלת 

להוציא משכנתא גדולה עבור קרן הבנין ואותה ישלמו לשיעורין במשך עשרים שנה. הבנק למשכנתאות  

בהוצאת   זאת  התנה  שמולא  על  חיים  חייםביטוח  ביטוח  לו  היה  אישי  באופן  תשלומי  ,  .  את  ששילם 

וכל הרווחים שבאים ממנה   הפוליסה היתה נכס פרטי של אביהם  :היורשיםהמשכנתא משנפטר. דעת  

הם שלהם, וגם הסכום ששילם הביטוח לבנק למשכנתאות הוא חלק מן הירושה, והנהלת בית המדרש 

דעת ההנהלה:  צריכה להמשיך לשלם את תשלומי המשכנתא עד לסוף התקופה כאילו היה אביהם חי. ו

. ירושה, ביטוח, שלהם  מלשלם אותה וזהו הרווחפטורים  מכיון שהביטוח בא ושילם את המשכנתא הם  

 וישמע משה, תש"פ  משכנתא[

הכסף את  בחזרה  לקבל  כדי  שעטנז  בגד  לחנות  להחזיר  מותר  דלפני ?  האם  לפני  עיוור,  ]לפני 

 וישמע משה, תש"פ  מרובה[בהכשלת לקוח אחר, כשהמכשול לא בא מייד במקום הפסד 

והזמין קייטרינג לשבוע לפני השמחה  חו“ל שטעה  ארץ   בן  בין  ]הפרשי פרשיות בקריאת התורה 

 וישמע משה, תש"פ  ישראל וחו"ל[

]לשיטת בית הלוי שדינים פרטיים לא עוברים מהמשמיע לשומע כמו  ברכת הגומל מדין שומע כעונה  

  קול רם בברכת כהנים, וקריאת המגילה בנשימה אחת, גם כאן צריך בפני עשרה וזה אי אפשר להעביר[

 וישמע משה, תש"פ 

ר   -אם כבנים אם כעבדים   אספקלריא, תש"פ  )עמ'     ]'עקידת יצחק'[בי יצחק ערמאה זצ"ל  דברי 

   סא(

לקופה   לשנותה  רשאי  מסוימת אם  בקופה  צדקה  שנתן  מצדקה  ]  אחרתאדם  לעני,  מעני  לשנות 

לצדקה, לשנות מקופת צדקה אחת בתוך ביתו לקופה אחרת בביתו, הגיע ליד גבאי, כליו של קונה ברשות 

להדיוט[ כמסירה  להקדש  אמירה  במחשבה,  צדקה  נדרי  מסוים,  למוסד  לתיתו  חשב  קנינים,    מוכר, 

   אספקלריא, תש"פ  )עמ' עג(

שלך, הפעיה התשעים ותשע    מה יקרה אם יטעו במספר אחד מחשבון בנק]  המצוותהחשיבות בדיוק  

  עניית אמן לא מוקדם מידי ולא מאוחר מידי[  מאה קולות בתקיעות ראש השנה,  של אמו של סיסרא,

   אספקלריא, תש"פ  )עמ' צה(

   אספקלריא, תש"פ  )עמ' צח(להקלה על יולדת לפני לידה  שימוש במכשיר 'טנס' בשבת

   אספקלריא, תש"פ  )עמ' צט( כשרות ג'ל הרדמה של רופא שינים

   אספקלריא, תש"פ  )עמ' צט( כר לחורבן[ ז] מקום שיור אמה על אמה

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' קי( פסוקי התנ"ך   ךמקורות דברי רבנו יונה בשערי תשובה מתו

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' קנט( ]י'ג ענינים[ ל ות הגאון הגדול רבי אברהם גנחובסקי זצ"שמוע

תחנם 'לא  משום  כאן  יש  האם  גויים,  בהם  ויש  העמודים,  בקומת  לחלוק  הרוצים  ? 'שכנים 

בקרקע   חניה  העמודים[]איסור  בקומת  דיור  יחידות  תוספת  יהודי,  שישי  לאינו  ליל  הגרב"מ  -שיעורי 

   זילברברג שליט"א, תש"פ  

אדם שאינו מקפיד על לכלוך כובעו, והבריש בשבת חצי הכובע, האם עתה כשמקפיד על החצי  

הגרב"מ זילברברג שליט"א,  -שיעורי ליל שישי  ]עובדין דחול, ניקוי[  ?הנוסף מותר לו להמשיך ולנקותו

   תש"פ  
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שיעורי ]ברכה על הפדיון, וברכת שהחיינו[  ?  אב הפודה את בנו הבכור שמת, האם מברך שהחיינו

   הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ   -ליל שישי

 שמעתא עמיקתא, תש"פ  ]הבדלה[הוספה על פסוקים שנתקנו בתפילה ע"פ מנין מסוים 

 

 הוספות בעניין נגיף הקורונה:

 

גומי   איסור   מסיכת הפנים בשבת,  נפרד  עבר על  וקשרו, האם  והכניס את החוט לתוך החור 

ציצית,    ?קושר של  קשר  יום,  באותו  להתירו  מחשבתו  מועילה  האם  אומן,  מעשה  קיימא,  של  ]קשר 

נחשב   אינו  לזריקה  על חפץ הנועד  קבוע  כיפורים, קשר  ביום  קרני השעיר  על  זהורית  קשירת לשון של 

וקשירת אספלנית   בחג הסוכות,  לולב  אגד של  ורב פעמית, קשירת  קיימא, מסכה חד פעמית  קשר של 

הגרב"מ -שיעורי ליל שישיל הגוף, קשר של מצוה, האם אורך הקשר כאורך המצוה, קורונה[  תחבושת ע

  זילברברג שליט"א, תש"פ  

על גופו  ]מלבוש, דרך העולם, הגנה  האם מותר לצאת עם מסיכת פנים בשבת במקום שאין עירוב?  

שלא יחלה או לא ידביק אחרים, כובע גשם, חשש שמא יבוא לטלטלו בידיים, עשיית סימן כדי שלא יבוא  

   שמעתא עמיקתא, תש"פ לטלטלו, במקום שקונסים את היוצא ללא מסכה[ 

הקורונה   בתקופת  השנה  בראש  שופר  קול תקיעת  שיוני  כירורגית,  במסכה  הרחב  הצד  ]כיסוי 

השופר, התוקע לתוך הבור או לתוך הדות, שינוי מנהג מקובל המצווה דאורייתא, תקיעות חודש אלול 

מחמת מנהג, תקיעות יום טוב שני של ראש השנה הן מדרבנן, בניית מחיצת פרספקס סביב מקום בעל 

 אספקלריה, תש"פ עה, תקיעה מחוץ לחדר או מחוץ למבנה[התקי

סבא   ע"י  מרחוק  הכתובה  לכבדו  קריאת  כדי  'זום'  הכתובה באמצעות  מתוך  קריאה  ]קורונה, 

אספקלריה,    ום ומסירת המקור לכלה[המקורית וללא מסירתה לכלה, או קריאתה מתוך העתק או ציל

 תש"פ 

 אספקלריה, תש"פ צום תשעה באב בתקופת הקורונה 

הבשמים על  שבת  בירך  במוצאי  שא   בהבדלה  יצאו  ינומצא  האם  מריח  ביתבנ ו  ]בתקופת  ו?  י 

בין  הקורונה זמנית,  אונס  , איבד את חוש הריח האם נחשב כאינו בר חיובא לגבי ברכת הריח, נבצרות 

זמני כמו חרש לבין פטור מהמצוה באופן זמני כמו פרוז בן יומו, עיוור האם יכול להוציא אחרים בברכת  

על  המזון  בברכת  אחרים  להוציא  חיובא'  בר  'לאו  נקרא  יין  בשתיית  האסור  נזיר  האם  האש,  מאורי 

השומ  הכוס, יצאו  האם  חיובא  בר  שאינו  והתברר  חיובא  בר  שהוא  כסבור  הכוס  על  ]הרב  עים[  ברך 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ  אברהם זנגר שליט"א[

ד' מי]חת תפילין ע"ג חציצה  נה יש לו  ,  ים, ושחיטהנגדרי הפסק ע"י מעשה בברכות בתפילין, שופר, 

יניח תפילין של יד בברכה, מצוות שהן חובת גברא ומצוות  תחבושת או גבס על   זרועו השמאלית האם 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תש"פ  [אחרות

נועבודת התפילה בימי הקורונה    –נקיות   ראים לא בקבוצה בה הוא ]תפילה רגילה ותפילה בימים 

רגיל, לימוד בתנאי לימוד שלא הורגל בהם, מדרגת עשיית מצווה בנקיות, מעש עם הגאון רבי חיים עוזר  
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המשניות   בפירוש  רמב"ם  דברי  נידח,  במקום  הנוראים  בימים  פעם  להתפלל  שנאלץ  זצ"ל  גרודז'ינסקי 

 עינינו גל, תש"פ סוף מכות[ 

איסור יש  הקורונה  האם  בחצר?   בתקופת  אח"כ  ולהתפלל  הכנסת  בבית  תפילין    להניח 

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' קפט(  ]קפנדריא, ביזוי בית הכנסת, האם יש מצווה לשהות בבית הכנסת[

הקורונה"   בעידן  אלול  בחודש  שופר  חב]"תקיעת  בשופר  בליילתקוע  ציבורי,  רשות  רו  ,  שופר 

 אספקלריא, תש"פ  )עמ' מט( [ אם יהדר לתקועההמתפלל ביחידות 

ב פנים  מסיכת  ללבוש  יש  תחילההאם  ימין  מוגדר    ?  צד  במסיכה  המכוסה  הפנים  אזור  ]האם 

תשובות הרב אדיר כהן  -גם אני אודךכ'מקומות המכוסים', לגבי אי נגיעה בהם בשעת התפילה והלימוד[  

 שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' כג( 

דרך המרפסות קריאת התורה,  בר]  צירוף מנין  כהנים,  כהנים,שמיעה  כת  ברכת  רמקול,  ידי  דרך    על 

תשובות הרב אדיר כהן -גם אני אודך    [עניית אמן לעובר ושומעהרבים המפסקת, מעלת עשרה ראשונים,  

 שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ל(

גם    ]שידור ישיר ברדיו או בלווין, שידור חוזר, השמעה מתקליט[    דרך המנין שבערוצי הקודש תפלה  

 תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' סג( -אני אודך

ראשונים'מעלת   מעשרה    'עשרה  יותר  להתאסף  אודך  כשאסור  אני  כהן  -גם  אדיר  הרב  תשובות 

 שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' עב( 

תשובות הרב אדיר כהן  -גם אני אודך]מידת הטורח למען תפילה בציבור[  נסיעה לעיר להתפלל במנין  

 שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' עד( 

אם היא    להיות לפני רבו עם מסכה וכפפות, הפיכת המסכה  ,תפלה וברכת כהנים]דיני מסיכת הפנים  

תשובות הרב  -גם אני אודך    [סתיר לוגו או פרסום של חברה, כשהופכים את המסכה כדי להכהפיכת בגד

 אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' עו( 

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א  -גם אני אודך  ]האם נחשב כסימן טוב[  עיטוש מלמעלה בזמן המגיפה

 )ח"ב(, תש"פ )עמ' פב( 

]כדי לשמור על כללי הריחוק החברתי, לזוז ממקומו    הליכה באמצע התפלה כשהתקרב אליו אדם

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ'  -גם אני אודך  ללא דיבור האם מותר, האם הוי הפסק[

 פב( 

עירה של  ברחובה  במנעלים  כפים  נשיאת  לעשות  אפשר  לדוכן,  ?  אם  עולה  לא  סיבת ]כשהכהן 

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ'  -גם אני אודךאיסור מנעלים, דש בעירו, פרישת מחצלת[ 

 צא( 

הכנסת לבית  מלבוא  שאנוסים  שלם  מנין  לצורך  תורה  ספר  ואף    טלטול  נסגרו,  כנסיות  ]כשבתי 

בית הכנסת, הכנת ארון לספר התורה למשך  אחד לא יכול לבוא לקרא בתורה בהם, מנין תפילה בחצר  

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ'  -גם אני אודך  כמה ימים, ספר תורה למנין של אבלים[

 צד(

גם אני      וק חברתי[חהתורה בתנאי רי  ]קריאת  קריאת התורה בזמן שאי אפשר להתקרב אחד לשני

 תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קג( -אודך
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 תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קו( -גם אני אודךקריאת התורה עם כפפה ומסכה  

)ח"ב(,  -גם אני אודךות שהחסירו בקריאת התורה  יהשלמת הפרש  תשובות הרב אדיר כהן שליט"א 

 תש"פ )עמ' קח( 

מהשני   אחד  אוכלים  זו שאין  בתקופה  לזימון  אודךצירוף  אני  שליט"א  -גם  כהן  אדיר  הרב  תשובות 

 )ח"ב(, תש"פ )עמ' קטו( 

  ? יסיון'על 'הרחת נ   אם יברךזר לו חוש הריח, ה מעוניין לדעת האם ח מחלים מנגיף הקורונה ו

 תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קיז(-גם אני אודך

 תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קיז( -אודךגם אני ברכת הגומל למי שיצא מבידוד 

עמה לרה"ר  ה ויציאה  לייחד מסכה לשבת  צריך  תשובות הרב אדיר כהן שליט"א  -גם אני אודךאם 

 )ח"ב(, תש"פ )עמ' קכא( 

שבת   בליל  שבע  מעין  בבברכת  המתקיימים  קבוע  חוץמנינים  כנסת  בבית  אודך  ולא  אני  -גם 

 ( ותשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קכ

בשבת עראי  אהל  גבי    להזיז  על  אוהלים  פתיחת  השמים,  כיפת  תחת  תפילה  להגנה ]בשל  כלונסאות 

השבת   קודם  פתיחתם  ושבים,  להולכים  הפרעה  בשל  השבת  קודם  להביאם  אפשר  אי  השמש,  מפני 

 ( תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קכט-גם אני אודך  וטלטולם בשבת למקום התפילה[

בזמן המגיפה בהסגר,  ]  ברכת האילנות  לנמצא  ענף  ענףהלהביא  על  שוב  יברך  עדיף  השלם,    אם  אם 

להמתין עד אחר המגיפה לברך    אם עדיףהלברך ביחידות מחשש הדבקה, אדם בבידוד אם צריך לברך,  

לביתו, ללכת סמוך  אילן ערלה  על  ויש חשש הדבקה  ברוב עם, לברך  אילנות  ב'  אודך  [למקום  אני  -גם 

 תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קלב( 

תשובות הרב  -גם אני אודך  ]מחשש מחסור מפני תקופת הסגר[  ת הקורונה  מכירת חמץ בעין בתקופ

 אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קמא( 

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ'  -גם אני אודךסיום מסכת בטלפון בתענית בכורות  

 ( גקמ

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א  -גם אני אודך ]זום[ הסדר דרך מסכים אלקטרונייםאת ליל  רוךלעלא 

 ( ה)ח"ב(, תש"פ )עמ' קמ

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ  -גם אני אודך  ?אם מברכים על ההלל בליל פסח ביחידה

 ( ז)עמ' קמ

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(,  -גם אני אודךתספורת בימי העומר למי שלא הסתפר לפני כן  

 ( נב"פ )עמ' קתש

אודךבתשעת הימים  פנים  קנית מסכות   אני  )עמ'  -גם  אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ  תשובות הרב 

 (נדק

 (נותשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק -גם אני אודךצום תשעה באב בתקופת המגיפה 
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]ציפה פיו השופר זהב, וגרם לשינוי הקול או לא שינה, חציצה בראש השנה    תקיעת שופר עם מסכה

מילה האם חוצץ   דם  על השופר,  תוספת  אלול[או  בחודש  שופר  תקיעת  שופר,  אודך    בתקיעת  -גם אני 

 ( נטתשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק 

גם אני      [לאביונים  פרשת זכור, קריאת המגילה, משלוח מנות, ומתנות]  עניני פורים לנמצאים בהסגר

 ( סבתשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק-אודך

]במקום טבילת כלים חדשים, כשהאדם בסגר או המקוואות    הקנאת כלים לגוי באמצעות האינטרנט

 ( סהתשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק -גם אני אודך סגורים[

תשובות הרב  -גם אני אודך  ]במקום פיקוח נפש, וללא הוראת משרד הבריאות[גילוח זקן לעובדי מד"א  

 ( סואדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק

בהסגר לנמצאים  ילדים  וחינוך  הורים  מבשלוחו[     כיבוד  יותר  בו  מצוה  אודך]בשליחות,  אני  -גם 

 ( סז תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק

)עמ'  תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ -גם אני אודך]כסגולה[ תפלת פיטום הקטורת בלילה 

 ( סטק

תשובות הרב  -גם אני אודך  ]אשה כסנדק בברית מילה[  אם האם יכולה להיות סנדק בשעת המגיפהה

 ( עא אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק

 ( עגתשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק-גם אני אודךביקור חולים למי שנמצא בבידוד 

רבואי   וידי  ומזוזה  תורה  ספר  הקורונה  נישוק  נגיף  אודך  בזמן  אני  כהן  -גם  אדיר  הרב  תשובות 

 ( עדשליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק

-גם אני אודך  , ללא דיבור אלא בהתנהגות[לא יפתח פיו לשטן]  קורונה  לחולהבפורים  להתחפש  לא  

 ( עזתשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק

-גם אני אודך   או בינם לבין ההורים[  דעת בין החתן והכלה  יילוק]כשיש ח  חתונה עקב המצב  דחיית

 ( עטות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' קתשוב

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ  -גם אני אודך  נשים וגברים  לבתקופה זו    במקוה  טבילה

 ( פג)עמ' ק

]אולם בית הכנסת האם מותר לקיים דיוני בית דין לממונות בתוך בית כנסת בתקופת הקורונה  

גדול ומרווח יותר מחדר בית הדין, קדושת בית הכנסת והשמעת טענות וסיפורי חול בתוכו, הגדרת 'ביני  

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א  -גם אני אודך  עמודי', בתוך בית הכנסת או ברחבת הכניסה, מורא מקדש[  

 ( פה)ח"ב(, תש"פ )עמ' ק

ח"ב(, תש"פ  תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )-גם אני אודךאכילה במרפסת או בשוק בזמן המגיפה  

 ( פח)עמ' ק

במסכה אבדה  סכנת    השבת  חשש  מחמת  או  השבה,  חובת  בה  יש  האם  פילטר  עם  יקרה  ]מסכה 

  הידבקות אין חייב לגעת בה, מסכה מושלכת ברחוב היא אבדה מדעת, מסכה סגורה באריזה מקורית[ 

 ( צאתשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק-גם אני אודך
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תשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ  -דךגם אני אותשלום ההורים לתלמודי תורה בתקופה זו 

 ( צב)עמ' ק

את לשלוח  חוששים  מההורים  וחלק  הגן  שערי  שפתחה  לגננת  אודךהילדים    תשלום  אני  -גם 

 ( צטתשובות הרב אדיר כהן שליט"א )ח"ב(, תש"פ )עמ' ק

תשובות הרב אדיר כהן שליט"א  -גם אני אודך?  אפשר לבטל שיקים ששלמו לחוג עקב המצבאם  ה

 )ח"ב(, תש"פ )עמ' רא( 

הבריאות  ל הוראות  את  שמפר  מי  על  לרשויות  אודךדווח  אני  שליט"א  -גם  כהן  אדיר  הרב  תשובות 

 ( רד)ח"ב(, תש"פ )עמ' 

 

 חודש אלול  :מענייני דיומא

 

 זמן "אלול"  

 כאיל תערוג, תשע"ז  ל"שטיינמן זצמדברי הגראי"ל  -פתיחה לזמן אלול 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו  זצ"למהגר"נ קרליץ   -הדרכות לקראת פתיחת 'זמן' לעליה בתורה 

 דרכי החיזוק, תשע"ז מדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א    -החיזוק בימי אלול 

 

   סליחותמהות ה

ואת ה'סליחות' שומרים לשנה הבאה?    גונזים את ה'קינות'  תורה, תשע"דמדוע     ממשנתה של 

 משנתה של תורה, תשע"ח 

 רץ כצבי, תשע"ט )עמ' ב( מדיני התענית או מדיני התשובה  -ליחות הס

 שיחת הגר"א דסלר, תשע"ו הסליחות והוידוי לעורר אותנו לפשפוש המעשים  

 פניני דעת, תשע"ו   ]הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל[", ומיד אני מוחל להם כסדר הזה" יעשו לפני 

  שלמים מציון, תשע"ח ]שאינך כפוי טובה[התבוננות בחסדי השי"ת  -הכנה לסליחות 

    באר הפרשה, תשע"ח )עמ' יג(רוממות ימי הסליחות ובפרט יום א' דסליחות   -במוצאי מנוחה 

באר הפרשה,  בקשת 'סליחות' בהכרה כי הבורא אדון הכל וכיצד חטאנו לפניו?    -לך ה' הצדקה  

 תשע"ח 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' קט(   הסליחות, ראש השנה תשע"ט, ועשרת ימי תשוב

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' מו(  הטעם לאמירת סליחות

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' טו( שפכי כמים לבך   -אמירת הסליחות בהתעוררות 
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 שלמים מציון, תשע"ח ]שאינך כפוי טובה[התבוננות בחסדי השי"ת  -הכנה לסליחות 

הצדקה כחלק מן התשובה, יסוד התשובה, תמצית עיקרי התשובה לרבינו יונה, ]  סגולת ימי הסליחות

 ( עמ' 24)  נתיבות חכמה, תשע"ז יו, מצוות התשובה במאמרי חז"ל[הלכות חודש אלול ומנהג

 

 מנהגי הסליחות 

דילוג,הנהגות הגרי"ש אלישיב זצ"ל     ש"ץ לא המשיך שחרית,   ]סליחות באשמורת, במתינות ובלא 

 פניני אי"ש, תשע"ח  פעם אחת, סליחות בלשון ארמית ביחיד ובציבור, כשהציבור כבר סיימו[ ואשמנ

הסליחות לימי  ומנהגים  הלכות  פסקי  שליט"א   -  לקט  קנייבסקי  תשע"ח     הגר"ח  שיח,     דברי 

 דברי שי"ח, תשע"ה     דברי שי"ח, תשע"ג

מאיר     מאור השבת, תשע"ד     דברי הלכה, תשע"ה     תורה והוראה, תשע"ה   מנהגי אמירת סליחות  

 דברי שי"ח, תשע"ה     דברי שי"ח, תשע"ג   דרך, תשע"ח

יסי רחמים, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, תחינה  ]מכנאמירת הפזמון "מכניסי רחמים" בסליחות  

אחר התקיעות, תפילה קודם הכפרות, וברכוני לשלום בליל שבת, תפילה על יד אמצעי, תפילה לצדיקים[ 

יששכר, תשע"ד    עומק הפשט, תשע"ח יששכר, תשע"ה    נר      עולמות, שכב      נוה ההיכל, תשע"ב     נר 

   (מבאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 ( נבאספקלריא, תשע"ט )עמ' מדוע פותחים את הסליחות באמירת 'אשרי'?  

 ( טורץ כצבי, תשע"ט )עמ' אמירת תחנון בסליחות בנוכחות חתן או בעל ברית בבית הכנסת  

במוצש"ק, שליח הציבור,  דיני הסליחות   בלילה[]זמנם,  בסליחות  זילברברג שליט"א,      תחנון  הגרמ"ב 

 תשע"ט 

 

 זמן אמירת הסליחות 

ביום קודם מנחה[  זמן אמירת סליחות עיון הפרשה,   ]באשמורת הבוקר, מחצות הלילה, קודם חצות, 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כט(     תש"ע )עמ' מד( 

חכמים   לתלמידי  בהשכמה  סליחות  עייפות[]אמירת  מחמת  כראוי  תורה  לימוד  אי  חשבון  עין    על 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' צ(     עין יצחק, תשע"ח   יצחק, תשע"ז 

הסליחות   באמירת  חכמים  המובחר]תלמידי  הסליחות  הזמן  ש'תורתו  ,  לאמירת  חכם  תלמיד 

 עין יצחק, תשע"ח  [לא לפרוש מן הציבור, אמירת תהלים עם הציבור בר"ה, אומנותו'

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' לט( מנהג אשכנז להתחיל בסליחות במוצאי שבת  

עיון  ]תפילת ערבית רשות, לא איברא לילה אלא לגירסא[    ?מדוע נקבע זמן אמירת הסליחות בלילה

 ח' תירוצים   הפרשה, תשס"ו )עמ' פב(

סליחות   לאמירת  הראוי  אלו  ]הזמן  ימים  ורצוןהם  מדוע  רחמים  היה ,  ימי  האריז"ל  רבינו  האם 

ספרדי או  הסליחות,  אשכנזי  באמירת  נהג  הסליחות,  כיצד  אמירת  המובחר,  זמן  בזמן  לומר  לו  , קשה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_50_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_50_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/138_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/230_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/230_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_50_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_131_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_51_52_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_48_72.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/322_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_50_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_50_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_75_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_170_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_170_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_55_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_100_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/203_100_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_50_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_51_52_53_54_01_02_03_66_0.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבוא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

בו  יבוצעו

 שינויים

 

ספרדים   מנהגי האבותות,  בישיבות אשכנזיבחורים  שמירת  שמץ ,  חשיבות  בו  שיש  מנהג  ביטול  חובת 

 עין יצחק, תשע"ט [ ברוב עם -ב'יזדים'  'סליחות'אמירת  , איסור

 

 סליחות ביחיד

 עין יצחק, תשע"ז  ]קטעים בארמית[אמירת סליחות ביחיד 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"והאומר סליחות ביחידות האם יאמר את הקטעים הכתובים בארמית?  

]האם אשה יכולה לומר ביום שישי אחר חצות היום סליחות, לפני חצות הלילה, ביום  סליחות לנשים  

   דברי שי"ח, תשע"טא' דסליחות בבוקר האם תאמר 'במוצאי מנוחה'[ 

 ( הרץ כצבי, תשע"ט )עמ' חובת הציבור או היחיד   -אמירת הסליחות 

 ( חרץ כצבי, תשע"ט )עמ' נשים באמירת סליחות  

 

 שליח ציבור לסליחות

הציבור   ושליח  יכול  הסליחות  אבל  האם  הסליחות,  אמירת  זמן  אלול,  מר"ח  סליחות  לומר  ]המנהג 

הגרב"מ זילברברג,    -שיעורי ליל שבת     עין יצחק, תשע"ח  להיות שליח ציבור, מי ראוי להתמנות לש"ץ[  

 תשע"ח 

נשוי   שאינו  ציבור  לשליחשליח  הנדרשות  שליחציבו-]המעלות  אין  אם  שליח-ר,  ראוי,  ציבור -ציבור 

 עין יצחק, תשע"ח  ציבור קבוע שנתאלמן[-האם הוא לעיכובא, שליח -נשוי 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ק(   אמירת סליחות וקול שופר ע"י רמקול ומכשיר שמיעה

 

 אמירת י"ג מידות של רחמים 

ברית כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם, האם    ]נתעטף הקב"ה כשליח צבור,י"ג מידות  

אינו   ]והוא  מציבור  מידות  י"ג  השומע  סליחות,  לומר  רשאי  יחיד  האם  מידות,  י"ג  לומר  רשאי  יחיד 

האם חייב לאומרם כאשר נמצא באמצע אמירת פסוקי דזמרה או בברכות קריאת שמע,   -מתפלל עמהם[ 

י" כשעסוק בלימודו, התחיל  נחשב כאומר בציבור, ומה הדין   והם ממהרים האם  מידות עם הציבור  ג 

רשאי   -ביחיד   האם  תהלים,  אמירת  שלאחר  רצון'  וב'יהי  בתענית,  התורה  בקריאת  מידות  י"ג  כיצד, 

וי"ג   סליחות  לאמירת  הראוי  הזמן  לסיימו,  שצריך  או  'ונקה'[  אמירת  ]לאחר  פסוק  באמצע  להפסיק 

ת בציבור של נשים, הכוונות הנצרכות באמירת י"ג מידות, יישוב מידות, לאומרם קודם חצות, י"ג מידו

כן, מה פשרה של ה'ברית כרותה' לשלש  נענו, ואם  י"ג מידות ולא  קושיית העולם, הלא רבים אומרים 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' קמט(    בעולמות, עעשרה מידות שאינן חוזרות ריקם[   

 מהדורה תשיעית, תשע"ד לפי נוסח ע"מ[  ]מבואר בלשון קלה,וידוי וי"ג מידות 

   שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( מתי יש תוקף לאמירת י"ג מידות? 

 פניני איש, תשע"ז   ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( הנהגת הגרי"ש אלישיב זצ"ל באמירת י"ג מידות 
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 עומקא דפרשה, תשע"ז  ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..(  ]בעל פה, יעשו כסדר הזה[ אמירת י"ג מידות 

  משנתו של מ  חישבתי דרכי  שורש הגילוי העתידי  -אף על פי שאינו הגון    -וחנותי את אשר אחון  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד( -שפירא זצ"ל מר"הג

 

 בין אדם לחבירו

לחבירו  בין אדם  מחילה  א]  בקשת  אם    לועל  מחילה?  לבקש  אדם  צריך  מחל,  חטאים  וחברו  ביקש 

וידוי ותשובה מהקב"ה צריך לפרט את החטא?  אם  ? אופייה של חובת בקשת מחילה, וההאם צריך גם 

 תורה והוראה, תשע"והנפגע[  להשיג את כשאי אפשר מה הדין 

 נר יששכר, תשע"ח מקום?  פגע בחברו וריצהו האם צריך גם תשובה לפני ה

לחבירו   אדם  בין  מחילה  מחילה  המבקש  גנב  חבירו,  את  לפייס  הזמן  מהו  בלב,  ולא  בפה  ]מחילה 

 תשע"ו    דברי הלכה, תשע"ה   בעילום שמו, אופנים שונים בבקשת המחילה[

 דרכי החיזוק, תשע"ו מדברי הגרי"ג אדלשטיין שליט"א    -לא על חשבון אחרים  -אימת הדין 

   (פא תשע"ט )עמ'  אספקלריא, סגולה ליום הדין  -לדון לכף זכות בחודש אלול 

 

 שופר באלול

]מגילה אסרו כי היא חובת יחיד וקריאת התורה לא מדוע לא בשבת?    -תקיעת שופר בחודש אלול  

יום כיפורים, אסרו כי היא חובת ציבור, ותקיעת שופר באלול היא חובת ציבור, תק  יעת שופר במוצאי 

צבא      גזירה שמא יעבירנו, איסור השמעת כלי שיר בשבת, איסור בל תוסיף בתקיעת שופר בחודש אלול[

 הלוי, תש"פ 

 מאור השבת, תשע"ג הקשר בין תקיעת השופר לבין 'תמים תהיה'  

אלול   בחודש  שופר  הציבור  -תקיעת  היחיד    חובת  חובת  תקיעה או  חזקת  ביחידות,  ]המתפלל 

 רים, תשע"ז פרי ביכו   רץ כצבי, תשע"זבציבור, ברכת שהחיינו על תקיעת אלול[ 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מד(   תקיעה בשופר חודש אלול

]מקור המנהג, המנה שלא לתקוע, חובת יחיד או חובת ציבור, מדוע אין    תקיעת שופר בחודש אלול

ממתי תוקעין, עד מתי, אחר התפילה או לפניה, ביום או בלילה, סדר  ברכה לפני התקיעה, טעמי המנהג,  

התקיעות, דקדוק בתקיעה, בשופר פסול, תקיעת קטן, מי יתקע, אם לא תקעו בשחרית יתקעו במנחה,  

  עמ'(    12) תשע"זסוכת חיים,  עמידה בשעת התקיעה, שמע שופר לפני התפילה, באמצע שמו"ע[

בין הפרקים בקריאת שמע בכדי לתקוע למנין תקיעת שופר בחודש אלול    ]תשלומין במנחה, הפסק 

 דרשו, תשע"ט )עמ' כז( -לקראת שבת מלכתא  הקודם, הפסק בשמונה עשרה בכדי לשמוע את התקיעות[

אלול?  מר"ח  בשופר  תוקעים  ללמוד]  מדוע  ניתן  הגיעו   מה  כיצד  נוראים?  לימים  כהכנה  מהנמלה 

 תשס"ח  ,שיעורי הרב רוזנבלום [מנשה וירבעם לרשעותם?

 ( יזרץ כצבי, תשע"ט )עמ' חובת היחיד והנשים   -תקיעת שופר בחודש אלול 
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  אספקלריא,       בי. יסוד ההצלחה   אין הדבר תלוי אלא  -פרשתינו  והקשר להלימוד לעצל מנמלה  

    (עהתשע"ט )עמ' 

אלול   בחודש  השופר  תקיעת  מתי[מנהג  ועד  ממתי  טעמו,  תשע"ג      ]מקורו,  החינוך,  באר      יסודות 

 רשה, תשע"ח )עמ' ג( הפ

דברי שי"ח,    ]מנהג המובא ברמ"א, ונכון לקחת שופר כשר ותוקע גדול ולא קטן[תקיעת שופר של אלול  

 תשע"ט 

גדול קיבוץ של כל השופרות  , ערבוב השטן, שופר  חרות  של   שופר אלא  ]ואין  אלולתקיעת שופר של  

מלכויות,  שעבדו  שבעיסה,  שאור  ישראל,  של  מליבם  מגיע  הצעקה  צעקה,  של  פנימי  ביטוי  הקטנים, 

עצמו[ להיות  הוא  חוזר  האדם  בריאת  ביום  מעשך  תחילת  היום  זה  שניים,  ולוחות  ראשונים   לוחות 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ו(-במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-חשבתי דרכי

מאמרי עינינו  ]דרישת ה'אלול' כמו דרישת 'ציון', לזכות לראות בטוב ה'[    םאלול של 'פלצות' נכון להיו

 ( כגאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -גל

אוסף גיליונות, תשע"ט  -נינו גלמאמרי עי]הקשר בין אלול לבחירות[      הבחירה האישית של חודש אלול 

 (כד)עמ' 

אלול   חודש  הרטט  -עבודת  את  סלולרי[  '  ]אפי  הפסק  לטלפון  החיבור  רועד,  במים  נדברו,  דג  אז 

 תשע"ט  

 

 מנהגי אלול

 עינינו גל, תש"פ   ביניהםתקיעת שופר קודם אמירת לדוד והקשר 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קד( ]הגר"נ רוזנשטיין[  יראת הדין בחודש אלול 

 מים נוראים, תשע"ח )עמ' קט( בנתיבות ההלכה י  ]הגר"נ רוזנשטיין[מנהגים בחודש אלול 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קיד( ]הגר"ח קמיל זצ"ל[  אני לדודי ודודי לי 

יום בבית המקדש[פרק תהילים נוסף כדרך לתשובה   גיליונות, תשע"ח )עמ'  -עינינו גל  ]שיר של  אוסף 

 כא(

   (כאתשע"ט )עמ'   אספקלריא,   מנהגי חודש אלול וימי הסליחות 

 שפת אמת, תרל"א מהותו של חודש אלול, ועת הרצון בסעודה שלישית בשבת  

 פניני דעת, תשע"ו אלול מדבריו של הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל   עבודת ימי חודש

 כאיל תערוג, תשע"ו   זצ"למנהג אמירת פרקי תהילים, מדברי הגראי"ל שטיינמן 

 שיחת הרב דסלר, תשע"ו  בגודל יקרת הימים העומדים לפנינו

 מנחת אשר, תשע"חר"ת:  אחד לחטאת ואחד לעולה  -אלול 

 הרב זילברברג, תשע"ו  דיני ומנהגי חודש אלול  
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תקווה   של  עתאלול  בכל  טובה  מכל  ]התשובה  שמקובל  ,  יותר  ומוכן  מובחר  הוא  אלול  חודש  מקום 

 היא שיחתי, תשע"ט   תשובתו משאר ימות השנה[

 היא שיחתי, תשע"ט   הבא לטהר מסייעים בידו, כל ההתחלות קשות[ג'י פי אס, ]מחשב מסלול מחדש 

 היא שיחתי, תשע"ט   )לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו(מהפך  -אלול 

 היא שיחתי, תשע"ט (   עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו)החייאת המצפון 

 ( צבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ע את העולם"!"כל אדם מכרי 

ימי ה'אלול ולהפעיל את המושכלות 'עבודת  כהן שליט"א[    להשכיל את המעשים  אוסף ]הגר"ד 

 גיליונות, תשע"ח )עמ' ח( 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' יב( הגר"נ רוטמן שליט"א    -חודש אלול 

האלול ימי  עמו   -  עבודת  ישראל  לאמונה שאנחנו  שפירא    לחזור  הגר"מ  ע"פ  דרכי  אוסף    -חשבתי 

 גיליונות, תשע"ח )עמ' ד( 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' נז( אלול   

 נפשו גחלים תלהט, תשע"ח ל !!!! כיוון חדש לחיים  -ו-ל-א

חשבתי דרכי ע"פ משנתו של הגר"מ    חה אנו חוזרים אל הראשיתחודש אלול הוא אחרית שנה ומכו

 )עמ' ד(  אוסף גיליונות, תשע"ח -שפירא זצ"ל 

 בנתיבות ההלכה ימים נוראים, תשע"ח )עמ' קב(   ]הגר"נ רוזנשטיין[חודש אלול במשנת חז"ל 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' לז( שיחות לחודש אלול מהגר"י לוינשטיין זצ"ל  

 ( מהקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל   -ל -ו-ל-קול הקורא א

 דברי אמת, תשע"ח חודש אלול עת רצון  

 פרי ביכורים, תשע"ז   כתיבת מכתבי ברכה בחודש אלול

לדודי  דוד]מ  אני  בשם  הקב"ה  נקרא  אדם,  דוע  של  מדעתו  בשמיים  שנפרעים  הפירוש  אנו  ,  מה  מדוע 

ומשטין.-מתפללים צר  כל  'כלה  ביקשנו  כבר  הלא  משטיננו..'  פיות  לה  'סתום  שייך  בספר    כתביהאם 

   תש"ע ,שיעורי הרב רוזנבלום [זכויות בלא שיש הצדקה לכך

 היא שיחתי, תשע"ט    )אני לדודי ודודי לי(לו הייתי יודע מראש 

 הרב ברוך רוזנבלום, תשע"ב -ברוך שאמרהאשם בכל הצרות  

 היא שיחתי, תשע"ט אחרינו(  )והסר שטן מלפנינו ומחשבון נפש חיובי 

 עטרת תפארת, תשע"ט ל!!  -ו-ל-קול הקורא א

שבילי  ]כמו חידושם בקבלת לוחות שניים[  הקידושין עם ישראל    בחודש אלול מחדש הקב"ה את

 "ח פנחס, תשע

]המאבק בין יעקב ועשיו לאורך הדורות, ניסן אייר סיון בחלקו של יעקב, תמוז אב  בני בכורי ישראל  

 אספקלריה, תשע"ט    אלול בחלקו של עשיו, המאבק על חודש אלול, תקיעות שופר לבלבל את השטן[
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 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תבוא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

בו  יבוצעו

 שינויים

 

אלול   בחודש  תפילין  הרע[ בדיקת  יצר  עם  נתמודד  כיצד  הקב"ה,  של  חלוקו  אלול,  חודש  של    ]ר"ת 

 ורי הרב רוזנבלום, תשע"ד שיע

אוסף  -לענין הלכה  ]שכירות, יחידות דיור, שיפוץ, בניין חדש, חדר מדרגות[בדיקת מזוזה בחודש אלול  

 ( מחגיליונות, תשע"ט )עמ' 

  , האם בזמננו שאפשר לשמור המזוזות ע שניםמזוזה נבדקת פעמים בשב]  בדיקת מזוזה בחודש אלול  

    (סזתשע"ט )עמ'  אספקלריא,    [הדין באמצעים בטוחים יותר ישתנה

 תשע"ז "ימים נוראים"  

 מהדורת תשע"ו   זצ"לעבודת הימים הנוראים, במשנת המשגיח הגר"ד יפה 

 ממשנתה של תורה, תשע"ד מדוע גונזים את ה'קינות' ואת ה'סליחות' שומרים לשנה הבאה?  

 כאיל תערוג, תשע"ו   זצ"למדברי הגראי"ל שטיינמן  -חומר החטא 

וכיצד    -  במה נחלקו התנאים בנוגע לזמן בריאת העולם]  ?מה המשמעות של 'עולם במידת הרחמים'

כ ויום  דין  השנה  שראש  המשמעות  מה  מחלוקתם?  ליישב  רוזנבלום  [רחמים?  -  יפוריש  הרב    , שיעורי 

   תשע"ה

 כאיל תערוג, תשע"ז   זיכוי הרבים

 רוממות, תשע"ו שמירת שתי שבתות אחרונות של השנה כראוי ודרכי התשובה

ואחד בדין השייך לכל אחד  לזכות  נפלאה  או שלושה   עצה  עדים  שני  עלפי  מצוה,  לעושי  ]להצטרף 

    (עאתשע"ט )עמ'  אספקלריא,  עדים, נטפל לעושי מצוה[

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47183
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_68.74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_68.74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_68.74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_48_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_48_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_48_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_74_76.1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_50_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_48_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_50_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_48_79.pdf
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
mailto:kishurtora@gmail.com

