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באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

עו בו יבוצ
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 (חינם )קישורים להורדה     כי תשאפרשת 

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

  

 ישיבת מיר - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 ישמע משהו

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 חינוךות היסוד

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים

 עולמות

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 שיםפאר מקדו

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב

 שבילי פנחס

 עוזר שליט"א שיעורי הגר"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

  תורה והוראה

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47585&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=47585&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=47585&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=47585&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 

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

 

 מנין בני ישראל

 צית השקלת מחגביי

 טא העגלח

 שבירת הלוחות

 שמירת השבת

 שעון שבת ושעון בשבת

 פיקוח נפש בשבת

 י"ג מידות של רחמים

 דברים שבכתב ודברים שבעל פה

 קידוש ידים ורגלים בכיור

 שמן המשחה

 וקיםשלוחי מצוה אינם ניז

 בשר בחלב

  מצוות עליה לרגל

 

 שאר עניני הפרשה... 

 

 צ'רידי -נושא אקטואלי: ימי התרמה 

 נושאים אקטואליים:

 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
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=
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 ישראל ]מפקד[מנין בני  נושא בפרשה:

 

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מג(  מנין כללי או חלקי של עם ישראל, מנין ע"פ ספירת יד או רגל

   עולמות, קנה    נוה ההיכל, תשע"דל, יב[  ]נגף(  )ולא יהיה בהם מנין בני ישראל, מפקד אוכלוסין בהלכה

 מאור השבת, תשע"ז    תורה והוראה, תשע"ו

 ג )עמ' מד(עיון הפרשה, תשע"מנין ישראל ע"י דבר אחר  

נוה ההיכל, ל, יב[  ])ולא יהיה בהם נגף( ]תפקיד אסיפת השקלים[  ישראל ןרס"ג באיסור מניידעת 

  תשע"ד

מדי  א, ב[ ] (שאו את ראש כל עדת בני ישראל) 'בשבילי נברא העולם' -חשיבות כל אחד מישראל 

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ה(    שבת, תשע"ו

, מוני המצוות שולט בו עין הרע המנין, ין]מנין ישראל והשתתפות במפקד אוכלוסאיסור מנין בני ישראל 

ביאורי הרמב"ן , מקור האיסור מן התורה או מדברי נביאים, הזכירו את האיסור למנות את ישראללא 

הנים על ידי אצבעותיהם,  מנין לצורך ווהמפרשים לטעותו של דוד המלך אשר מנה את בני ישראל, מנין הכ

המנהג למנות באמירת פסוקים , ספירה במחשבה, בכתבירה פס, מנין שאינו מקיף את כל ישראל, מצוה

, האם מעשה המנין נאסר, או שתוצאת המנין נאסרה, מפקד אוכלוסין במדינת ישראל, בני עשר תיבות

מנין שתוצאותיו ידועות בערך והוא , האם המפקד נחשבת ספירה "לצורך", אינו יהודיגם מנין שנכלל בו 

עולמות,    עומקא דפרשה, תשע"ד   אשר ליהודה, תשע"דג[  -א, א] (לגלתם)כל זכר לג [נעשה ליתר דיוק

 קנה

]אין שולטת בה עין הרע, ביטול עין הרע ע"י ברכה סגולית, האם מותר למנות בני אדם בבני ברק? 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מה(-מים זכיםרפואה סגולית[  

 , מה אופי החיוב להתפלל תפילה בציבורר, להתפלל תפילה בציבו חובהה]בציבור תפילה  –הצורך במנין 

האם מותר לנפוש במקום שאין שם אפשרות של תפילה  ד, האם אכן יש חיוב, או שמדובר במעלה בלב

 תורה והוראה, תשע"ט[ בציבורלימוד בחברותא כדי לקיים תפילה  קהאם יש להפסי, בציבור

]הושיעה את עמך, האם האיסור בזמן הזה, מונה קבוצה   כשיוצאים לטיול כיתתי ספירת תלמידים

ר קטן, הכרזת שמות ברמקול, קטנה, למנות אצבעות, התפקדות ואמירת מספר ע"י הנספרים, כשהנספ

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' קסג(סימון עיגול ע"ג רשימה שמית, ספירת תיקי הילדים[   

)שאו..  ]המשמעות של ספירה 'במספר שמות'[היאך ייתכן שמניין בני ישראל חזר על עצמו בדיוק? 

 שע"ארוזנבלום, תשיעורי הרב במספר שמות( ]א, ב[ 

]ברכה על סמך אומדנא והודעת המארגנים ברכת 'חכם הרזים' על אסיפת שש מאות אלף מישראל 

ו די לראות קצתם, צירוף נשים וקטנים למספר, שיש שש מאות אלף איש, האם צריך לראות את כולם א

את, ברכה זאת האם כל אחד מברך לעצמו או אחד מוציא את כולם, כדאי לבוא מחו"ל לברך ברכה ז

בביאת משיח צדקנו, ואם יבוא תוך שלושים יום לאסיפה, צירוף עכו"ם למספר,  מומר ומחלל שבת 

 ת חברו וחברו אמר 'ארזים' והוא תיקנו ל'הרזים'[א אי'חכם ארזים' האם חוזר, הוצ למספר, טעה ואמר

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_17_18_19_20_21_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/155_2_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_18_19_20_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_18_19_20_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_18_19_20_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_34_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_34_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/155_2_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/155_2_ok.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_21_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_34_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_34_78.pdf
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 נושא בפרשה: גביית מחצית השקל

 

]תפילת מוסף במקום קרבנות הציבור שהיו נרכשים מתרומת  חיוב נשים וקטנים בתפילת מוסף

מחצית השקל, ונשים פטורות ממחצית השקל, דין קטן פחות מבן כ', כהנים ולויים בתפילת מוסף, כפרת 

הציבור, לא הזכיר בתפילת מוסף את פסוקי הקרבנות האם יחזור, תפילת  קרבנות הציבור היתה לכלל

ל, יב[   ]  )איש כופר(  היו מתפללים בזמן בית המקדש, ולא "במקומה"[מוסף הוא "כנגד" תפילת מוסף ש

 א"ש כץ שליטשיעורי הגר"-נפש טובה   עולמות, יג    אורות הגבעה, תשע"ד    אשר ליהודה, תשע"ד

  (קלח)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  חובת תפלת מוסף

קל, אולם מלשקול מחצית הש מי שפטורקרבן ציבור מכפר על כלל הציבור, גם על ]  מצוות מחצית השקל

ובכך מבוארת סברת בים 'מביאים' הקרבן, אלא אותם ששוקלים השקלים לקרבנות הציבור. אין נחש

משא"כ כהנים או , רעק"א שנשים פטורות מתפילת המוספין מפני שאינן חייבות לשקול לקרבנות ציבור

.   נות הציבורבים הם בהבאת קרבפחותים מבן כ' שאף אם אינם במצות השקילה כחובת 'מס' קבוע, חיי

בהיותו שייך לכלל הציבור כישות אחת ולא להרבה  ,קרבן ציבור חלוק מקרבן השותפין להלכות השונות

יש להוכיח מדברי כמה ראשונים שכל יחיד ויחיד מהציבור הריהו מתכפר כאדם פרטי בקרבן אך יחידים, 

, הנעשה לשם היחידלים בקרבן ציבור ין שייך שינוי בעועל כן א, הציבור, שעל כן הממיר בקרבן ציבור לוקה

.   ויש מהאחרונים שכתבו להוכיח מהתוס' במנחות שבקרבן ציבור אין האנשים מתכפרים בו בכפרה אישית

כן כשהיחיד לו קרבן ציבור, אין די שהציבור יהא 'מתכפר' בו, אלא הציבור צריך להיות גם ה'מקדיש'

כאשר  . ההקדשה מתייחסת אל הציבור , כלומר להיות גםו לציבור יפה יפהמתנדב דבר לציבור צריך למסר

נחלקו ראשונים האם דין 'קרבן ציבור' על הקרבן או 'קרבן  גובים מעות מהציבור עבור קרבן נדבה

חל עליו תורת קרבן ציבור מפני שהגבייה עצמה  ו"עבמגבית חובה הבאה לקרבן ציבור  לכ ן, אךהשותפי

גדר 'מנחת כהן' .  יבור ולא כהקדשת יחידיםההקדשה כהקדשת הצכמצוה מחשיבה את הנעשית כחובה ו

בעל  ,המביא' את המנחה להקרבה, ולאו דוקא ב'מתכפר' ולא ב'מקדיש''האסורה באכילה, תלוי בבעלים 

להימנע משקילת השקלים מפני מנחות  וזו טענת הכהניםה, נחשב בגדר 'מביא' בקרבנות אשתו הנשוא

פ"י שכל הציבור כולו הם ה'מתכפרים' גם אם אינם שוקלים, אבל אע כי -אכל יהציבור שיוכלו לה

   תשע"ח  תשע"ב הגר"א עוזר,ל, יג[  ] [ה'מביאים' הם רק השוקלים שמכספם נלקח הקרבן

 עשר עטרות, תשע"ט  השיטות העיקריות בחישוב שיעור מחצית השקל כיום

ם ]עבור מה נותנים, העברה לעניינים אחרים, מחצית השקל נתינה לציבור, קיו מצוות מחצית השקל

 תשע"ח   המצוות בפרשה, תשע"ו  המצוה כשיש לו חלק בקרבנות[

מציון מכלל יופי,  ורות וכל בית אב מביא מחצית[]נשים לא חטאו לכן הן פטמחצית השקל וחטא העגל 

 תשע"ט

רמוז בדברי אסתר 'לדעת מה זה ועל הדבר  ]וכיצדמחצית השקל כתיקון לחטא העגל ומכירת יוסף 

    שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב יג[, ]ל )מחצית השקל( ואחשוורוש במספר י"ג[, כנגד מה כיוונו המן 'מה זה

 מלאכת מחשבת, תשע"ז [די, ]ל ומעלה( רים שנה)מבן עשמאיזה גיל חייבים בנתינת מחצית השקל? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  [די, ]ל )מבן עשרים שנה ומעלה(טומטום או קטן במצוות מחצית השקל  

 ]לחבר עצמו עם הציבור, ואז גם החלבנה בכלל[ללמד שכל אחד בפני עצמו אינו שלם  -נתינת מחצית 

 באר הפרשה, תשע"ז )עמ' יז(
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עיון הפרשה, תשע"ח     זרע ברך, תשע"ול, יט[  ]  ]האם עובר בלאו[העשיר לא ירבה במחצית השקל 

 )עמ' סח(  לז תירוצים

ישיבת -בית מדרש   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ח(-פניני זאת ליעקב מה נתקשה משה במחצית השקל? 

 מיר, תשע"ט

 (יד)עמ'  טתשע", אספקלריא   קטן במחצית השקל

 (מד)עמ'  תשע"ט, אספקלריא   לבענין מחצית השק

 (עח)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  כל אדם הוא חלק מהכלל

 

 חטא העגל נושא בפרשה:

 

)ויקרא אהרן ויאמר חג לה'  י"ז בתמוז יום הורדת הלוחות[בטל החג שהיה צריך להיות ב] תמוזבטל ה

 מאור השבת, תשע"ו  ]לב, ה[מחר( 

ם בתוך טומאתם, כל ]כיצד מוכח מהשריית השכינה במשכן, השוכן אתויתור הקב"ה על חטא העגל 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' עז( נב תירוצים האומר הקב"ה ותרן[

 תשע"זפניני אור החיים, אם רק הערב רב חטאו בעגל, מדוע נענשו ישראל? 

 שבילי פנחס, תשע"ט ]כ"ב אותיות מם סופית וב' אותיות סמך שבנס היו עומדין[פריחת האותיות 

אשכול    נר יששכר, תשע"ז   נר יששכר, תשע"ו    נר יששכר, תשע"דלב, כא[   ] הנהגת אהרן בחטא העגל

   מחמדי התורה, תשע"ו    יוסף, תשע"ג

)וירא העם כי בשש משה(  []חטא העגל, בחטא אדם הראשוןמידת הבהלה ב הרסהמעלת המתינות מול 

 תשס"חשיעורי הרב רוזנבלום, ]לב, א[ 

שבילי  [, שמירת שבת כפרה על חטא העגל]כנגד עשו וישמעאלעגל הזהב היה חציו שור וחציו חמור 

 פנחס, תשע"ח

]'לדעת מה זה ועל מה זה', חטא מכירת יוסף, ותשובת מרדכי הקשר בין חטא העגל למגילת אסתר 

 תשע"דשיעורי הרב רוזנבלום, ]לב, א[ )כי זה משה האיש(  כפי שבאה לידי ביטוי בקריעת הבגדים[

]הקשר בין חטא העגל ל'חומרות' הצדוקים, כיצד תוקן הדבר ב'פרה אדומה', וכיצד הדבר אמונת חכמים 

הרב רוזנבלום,  שיעורי]לב, א[  ה לנו..(קום עש )ויקהל העם על אהרון..בא לידי ביטוי בדברי מרדכי לבני דורו[ 

  תשע"ג

]סיבת עונשם של אהרון, גדעון ודוד, חטאם של עם ישראל בסעודת אחשוורוש והימנעות מרדכי  חילול ה'

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א  ]לב, ה[מזבח(  )וירא אהרון ויבן להשתחוות להמן[

]בכדי עד בא המשטרה  על הארץ בבית הכנסת, והאם מותר להשאירס"ת שחולל ע"י פורעים, 

שיעורי ליל שבת   [צריכים להתענותוהאם הרואים את המחזה הנורא לקדם את החקירה, כבוד ס"ת, 

 הגרמ"ב זילברברג, תשע"ט
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 משנת מהר"ל, תשע"חע"י חטא העגל חזרה המיתה לעולם   -הפרה מטהרת טומאת מת 

 מציון מכלל יופי, תשע"ט התורה אי כפיפות לגדולי –חטא העגל 

תוקן הדבר ב'פרה אדומה', וכיצד הדבר  ]הקשר בין חטא העגל ל'חומרות' הצדוקים, כיצדאמונת חכמים 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"גי ביטוי בדברי מרדכי לבני דורו[ בא ליד

]מדוע עשאם שונים מהשניים שבמקדש? ומדוע כרובים?  2מדוע הוסיף שלמה המלך במקדש עוד 

 שיעורי הרב רוזנבלום, ויקהל תשע"ה עגל?[דווקא זהב הכפורת יש בכוחו לכפר על חטא ה

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' ס  טז[-]כג, יבשמירת שבת והמועדים קודם חטא העגל ואחריו 

 שבילי פנחס, תשע"גע"י ברכת כוהנים ]ביטול בשישים[ ביטול חטא העגל 

 מגישי מנחה, תשע"ו  עשיית דמות שור ולא דמות אדם

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מ(-[נויגרשל שליט"א]רבי מרדכי דוד  פרשהביסודות אמונה   חטא העגל

התפילין  תרים שניטלו בחטא העגל, בזכות מצוותבכל שבת מחזיר משה לישראל את שני הכ

 שבילי פנחס, תשע"ז

 (קכט)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  בענין גמירי דלא כלא שבטא בעגל ובמרגלים ועוד

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' ד(  [, וכשאין]כשיש כהן או לויחלוקת העולים בפרשת כי תשא 

 

 בירת הלוחותש נושא בפרשה:

 

 )ויהי כאשר קרב אל המחנה(מדוע שבר משה את הלוחות רק כשירד, ולא מיד כשנודע לו החטא? 

 מאור השבת, תשע"ז    אורות הגבעה, תשע"ז    אשכול יוסף, תשע"ו [ לב, יט]

      תשע"ג אשכול יוסף, [ יט לב,])וישלך מידיו את הלוחות( מניין הותר למשה רבינו לשבור את הלוחות? 

 אשכול יוסף, תשע"ו

מעשה העגל שלא  הזקנים, מה התחדש למשה כשראה את 70-בין משה לאהרון ו ]הויכוחשבירת הלוחות 

  וזנבלום, תש"ערשיעורי הרב   ]לב, יט[)וירא את העגל ומחולות(  ה' בהר, ההבדל שבין משה לנח[ שמע כבר מ

שיעורי ליל שבת הגרמ"ב ]חטא כדי שיזכה חברך, מצוה דרבים[  להציל מן החטא שבירת הלוחות כדי

  (קלה)עמ'  תשע"ט, אספקלריא   יחי ראובן, תשע"ט   זילברברג, תשע"ט

 פניני אור החיים, תשע"ח  רק קדושתן[ ]האם פרחו האותיות גופן אופריחת האותיות מן הלוחות 

 )עמ' קכא(אספקלריא, תשע"ח  ]מעצמן או ע"י משה, כיצד ניתן היה לשברן[ ת הלוחותשביר

בין ישראל לקב"ה, ם סוטה לשים שלוחיקת פרשת מ, ק"ו מסור מחיקת כתבי הקודש]אישבירת הלוחות 

צת אנשים, קבו, גדולה עברה לשמה, ולא להצלת אסתר יעלכמו  'כלל ישראל'לעבור על חטא להצלת 

יחת האותיות, חטא כדי שיזכה חברך, איסור נתיצת בית כנסת, ההורג אחר פרשבירת הלוחות היתה 

מנחת אשר,   [כל הקדש שלא כמצוותו, הסותר סוכת מצוה בחגורע בגדי כהונה, האובהמת קודשים, הק

 תשע"ט
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 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י(-כהן שליט"אהגר"ד שיחת תורה שבעל פה   - הלוחות השניות

אוסף -נחל אליהו ]חומרת עשיית עבירה בשמחה[מדוע שבר משה את הלוחות רק כשקרב אל המחנה? 

 (קכ)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  [מול שמחה בדברים אחרים -השמחה בעבודת ה' ] גיליונות, תשע"ט )עמ' טו(

 (מט)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  [בידיו שינוי הלשון אם הלוחות היו בידו או] המקור שמשה גבור היה

-הפרשה המחכימה ]שמירת שני חלקי המצוות, בין אדם לחברו ובין אדם למקום[ שני לוחות הברית 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' נד(

מה בין 'עשרה דבריא' ל'שני לוחות הברית'? ומה התחדש למשה כשראה את העגל, הרי הקב"ה 

 (ט)עמ'  תשע"ט, אספקלריאבעצמו כבר הודיע לו על כך?   

 (מו)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  תורה"שניות, "יגיעת ה "החידוש" שבלוחות

 (מ)עמ'  תשע"ט, אספקלריא    בענין זמן כתיבת המשניות והגמרא

 

 השבתשמירת  נושא בפרשה:

 

 זרע ברך, תשע"ולא, יב[  ]  )שבתותי תשמורו(  בנית המשכן או המקדש האם דוחה תוספת שבת

 תשע"ז   פניני דעת, תשע"דלא, יג[  ]  )לדעת כי אני ה' מקדשכם( שבת קודש זמן התקרבות להשי"ת

ו ]קירוב רחוקים בסעודות שבת, כשהמוזמן עלול להגיע אהזמנת מחלל שבת לסעודה או תפילת שבת 

, נתינת מכשול קטן להצלתו עבירה' לדבר'מסייע , מכשול' תתן לא עור לפני'בחילול שבת, לביתו  לחזור

בגוף הדבר שנעשה , כשהמכשול אינו איסורים כמה למנועבכדי  אחד באיסור הכשלהמאיסור גדול יותר, 

חילול שבת  ' הבדל בין ודאיחברך שיזכה כדי חטאה' הנגרם מחילול השבת בפרהסיא, ' חילול, בו איסור

 לסעודת הוריו את מזמיןה בןספק, כשמציעים לאורח מקום ללון, כאשר ידוע שלא יקבל את ההצעה,  לבין

 עולמות, קצולא, יד[  ]  )ושמרתם את השבת(  [שבת

הגר"א לא, יד[  ])ושמרתם את השבת(  נו יודע מתי שבתהנחת תפילין בשבת למהלך במדבר ואי

  ע"דגניחובסקי, תש

]אין מניחין תפילין בשבת כי שתי אותות לא צריך, ומדוע ברית מילה מלין בשבת הרי גם 'אות' השבת  

 כח תירוצים (עחעיון הפרשה, תשע"ה )עמ' מילה היא אות[ 

אם יכול בן א"י להוציא בן חו"ל בהבדלה ]שאלות בהלכות שבת שנשאל הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

האם מותר לעשות , סים כבוייםבת בפנוסע בשהאם מותר להעיר לאדם חילוני שנ, של יו"ט שני שחל בשבת

עיון הפרשה, [  האם מותר לתת אנטי כלור במי מקוה בשבת, מילה בזמנה בשבת אם יגרום חילול שבת

 תשע"ח )עמ' עח(

]מלבוש או תכשיט, משקפי 'פוטגור' המחליפות ערוב  ם שאיןיציאה עם משקפי שמש בשבת במקו

  (קבעיון הפרשה, תשע"ה )עמ'  צבע מול השמש[

  משמרת הכשרות, תשע"גלא, יד[  ])ושמרתם את השבת(   מומר לחילול שבת פסול לשחיטה

 נוה ההיכל, תשע"ולא, יד[  ]  )ושמרתם את השבת(שהיה על כירה בשבת 
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 -חברת תהילים ים מתנות בשבת על השתתפות ב]לרוץ כשיורד גשם, לתת לילדכמה הערות בדיני שבת 

שכר שבת, מדוע יש פסוק מיוחד שפק"נ דוחה שבת, כיבה נר בשבת לחולה שאיב"ס מדוע לא הוי טועה 

 דני אשר, תשע"זעמלא, יד[  ] )ושמרתם את השבת(  בדבר מצוה של ביקור חולים[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולא, יד[  ]  )ושמרתם את השבת( הדליק בשוגג אש בשבת מה יעשה

בת, ודעות מוקלטות, חשמל, נטיעה בשבת, נייר שיוצר בש]אוטובוס, הפרטי דינים לגבי "מעשה שבת" 

 לא, יד[  ]  )ושמרתם את השבת( ופרחים שנקטפו בשבת[קדירה שבלוע בה איסור שבת, קשר בשבת, ירקות 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז

ית בשבת, כניסה לחדר ]במלאכת צד בשוגג, במזיד, לצורך חולה, כניסה בדלת אלקטרונ"מעשה שבת" 

זה הוכן בחילול הרי עץ  -תלה מרדכי את המן על העץ שהכין לו במלון המופעל  ע"י כרטיס מגנטי, כיצד

 עומקא דפרשה, תשע"חהחג[ 

ם שלמי  תשע"ט   מחמדי התורה, תשע"ולא, יז[  ] ש()וינפ ]וביו"ט, והנפק"מ להלכה[נשמה יתירה בשבת 

 מציון, תשע"ו

דברי  )לעשות את השבת( ]לא, טז[ ]תוספת שבת, קירוב האלף השביעי[להוסיף מן החול אל הקודש 

 אמת, תשע"ח

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' נו(לעבור את קו התאריך ולהפטר משמירת שבת ויום הכיפורים 

, בשבתנטחנות והן  רחיים לפני שבתבחיטים האיסור להניח ו לים בשבתכשביתת ] השמעת קול בשבת

קוקיה בשבת, שעון  שעון, בשבתשעובד  אמרומפני החשד שי בשבת או זלזולבשל ה 'מילתא אוושא'דין 

מעורר המכוון מערב שבת, רמקול המופעל ע"י שעון שבת, שימוש בשבת במקרר או מזגן המשמיעים קול, 

ת ע"י שעון עלפהמו כביסה מכונתשבת, כיבוס ב שעון ידי על המופעל כלים במדיח טוב וביום בשבת שימוש

 עולמות, כו  [בתשב רעש קול המשמיע בגנרטור שימוש, יקיצה שיחת, שבת

 מאור השבת, תשע"גלא, טז[  ] )ושמרו בני ישראל( זמני כניסת ויציאת שבת

קיו, התעסקות בשידוכים, שטרי הדיוטות, הזמנה לאירועים, על עס ]הרהור דיני ממצוא חפצך ודבר דבר

 דברי שי"ח, תשע"ז לא, טז[  ] )ושמרו בני ישראל(מכתב, עיתון[  

 (דעיון הפרשה, תשע"ב )עמ' משמופעלת בה משקולת[  חשמל בשבת, ]השימוש במעלית שבת 

]דאורייתא או דרבנן, כשאינו בבת אחת, הדלקת נר גדול, חולה הנצרך ריבוי בשיעורים במלאכות שבת 

דלק כל ק נורה אחת שתשבת, או להדלילאור האם להרים מתג אחד המדליק שתי נורות שיכבו בשעון 

עיון  השבת, תוספת נוסע באמבולנס הנהוג בידי יהודי, ריבוי בשיעורים בשחיטת בהמה גדולה או קטנה[

  (כגהפרשה, תשע"ז )עמ' 

  שלמים מציון, תשע"ו  בקידוש היום[] קידש על היין ונמצא חומץ

 שלמים מציון, תשע"ו  ילת אסתר[ג]ראיה ממדרש במ אמירת "לכבוד שבת" בסעודות שבת

 פניני דעת, תשע"זלא, טז[ ] )ושמרו בני ישראל( רבות להשי"תזמן התק שבת קודש

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כח( -הלכה ני פני בגד מתחלף האם יש בו איסור כותב בשבת?

, גדרי ההיתר באדעתא דנפשיה קעביד]איסור רמיזה, איסור הנאה, חובת מחאה,  ירה לנוכריאמ -שבת 

ההבדל בין הדלקה לכיבוי, גוי המדליק לעצמו ולמעבידו, לגרום לגוי להדליק רק עבור עצמו, גוי המערים 

, להדחת כלי הסעודה, הזמנת שירות שהדרך לעשותו באיסורומשתמש מעט לעצמו, גוי המדליק אור 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_21_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_21_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/218_21_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_19_20_21_22_23_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/26.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_20_21_22_23_24_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_20_21_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_20_21_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/224_48_78_0.pdf
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הצעת אפשרות היתר לפועל שתפקידו לרשום, הצעת אפשרות להדיח בהיתר, שימוש כלים חשמליים 

 ט(עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' ללהכנת סעודה[ 

חיוב ממלאכה כזו,  הנאהלעשות מלאכה בשבת עבור ישראל,  לנכרי אמירה]אמירה לנוכרי בשבת 

לעשות  , אמירה לנכרי בשבתטעם איסור אמירה לנכריבבית ישראל,  שהנכרי לא יעשה מלאכה מחאה

סוגי הפעולות שיש בהם איסור אמירה מלאכה במוצ"ש, אמירה לנכרי בערב שבת לעשות מלאכה בשבת, 

אם מותר  ברים האסורים משום מנהג או שנחלקו הפוסקיםבד במלאכות דאורייתא ודרבנן,  לנכרי

קריאת לישראל לעשות, בדבר שאינו מתכוון והוא פסיק רישא, פעולה שאפשר לעשותה באופן המותר,  

בדבר  המנהג לקרוא לנכרי לבוא לביתו כשאומר לו שרוצה לכבדו נחשבת כרמז בלשון צווי,  הנכרי לביתו

שיאמר לצורך חולה וילדים קטנים, הדלקת וכיבוי מזגן, אמירה לנכרי , בין השמשותמה, אמירה לנכרי 

תפילה  או מניעת מכשול, ביטול  במלאכה דאורייתא לצורך מצוהלעשות מלאכה, אמירה  לנכרי אחר

הפסד  עף, למנוצער הגו במקום שבות דשבות, לצורך מקצת חולי, במלאכה דרבנן  ותורה דרבים, אמירה

 נכרי , מעצמו לצורך ישראל, עשה מלאכה לצורך עצמומלאכה  , נכרי שעשהכריהנאה ממעשה הנמרובה, 

את הישראל הנהנה ממלאכתו, לפתוח דלת על ידי כרטיס מגנטי, אופן האמירה האסורה,  שאינו מכיר

 ת, ריבעולמו  ברמז, בלשון צווי, חובת המחאה[

עיון הפרשה,    ]שאינה כתיבה[ ביד שמאל, או איטר העושה מלאכה כזאת בימין מלאכת שבת -שבת 

 לז תירוצים תשע"ח )עמ' מד(

אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -אז נדברו  האם יתכן גם אצל שומרי שבת? -קידוש באתר מחלל שבת 

 מב(

 ט )עמ' מח(אוסף גיליונות, תשע"-תוספת שבת  ]גנרטור[ר בשבת שימוש בשבת בחשמל הנוצ

 (עו)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  ?בענין המבשל בשבת, ונתערב האוכל ברוב, האם מותר באכילה

בשוגג, במזיד, לו, לאחרים, לכתחילה, בדיעבד, במקום צורך, המתנת שיעור  זמן [הנאה ממעשה שבת 

"בכדי שיעשו" במוצאי שבת, במעשה שבת של גוי, "מקום צורך" שהותר בו מעשה שבת בדיעבד בשוגג, 

אל, מעשה שבת של מומר עבור ישראל, לעולם מעשה שבת של חרש שוטה וקטן לצורך עצמם, ולצורך ישר

בכדי שיעשו", קניית סחורה ממפעל מחלל השבת, עיתון שהוכן בשבת, נסיעה "וצאי שבת או רק עד מ

במוצאי שבת באוטובוס שהתחיל בנסיעתו בשבת, טיסה במוצאי שבת במטוס שהוכן בשבת, הנאה 

בשבת, כיבוי אור לאפשר שינה, הנאה  ממעשה שבת כאשר אין הנאה מגוף הדבר, מרשם רפואי שנכתב

 עולמות, יז  עשה בצנרת[מתיקון פיצוץ שנ

רפואה שנאסרה  משום , אועובדין דחול משום תהתעמל בשבלסור א]  בשבת 'עובדין דחול'התעמלות ו

ה, בכוונה להתעמל לרפואלטייל ל, האם מותר לטיי מותרם, בקפיצתם ומרוצת המתענגים, בשבת

הליכה וריצה י, במכשיר קפיצ לכף היד תרגילים • המיוחדים לכך במכשירי כושר גוף תרגילי

• בשבת  "יפוי בעיסוקר  .משחקי ריצה וקפיצה • הכושר הגופני או לשמירת בריאות טרתמל בשבת

תליית "משמרת"  :פעולות נוספות שנאסרו מטעם זה, כגון. להקלת מיחושים עיסויפיזיותרפיה ו תרגילי

שימוש • גבינה בפומפיה ]חיתוך ביצים בכלים מיוחדים לכך[ גירוד • פירות שנתפזרו בחצר איסוף • בשבת 

רכיבה  ,עובדין דחול לפעולות שנאסר לעשותן בשבת משום ההגדרה מה .מדידה בשבת• במטריה בשבת 

 תל ,עולמות  [על תלת אופן בשבת ילדים רכיבת  •באופניים בשבת

 (סב)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  הנחה בשבת ע"ג פלטה חשמלית קודם שהודלקה

 (עד)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  מלאכת סותר ומוחק בשבירת לוחות
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http://olamot.net/sites/default/files/pdf/17.pdf
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 נושא בפרשה: שעון שבת ושעון בשבת

 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ולא, טו[  ] ]מלאכה בגרמא[ שינוי מצב שעון שבת, בשבת ויו"ט

]גרמא, המעמיד בהמה על קמת חברו, עלוקה י חשמל המופעלים ע"י שעון שבת שימוש במכשיר

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

 נוה ההיכל, תשע"ה שבת אשו משום חציו[ 

 -]הכנת אוטומט לפני שבת, מעמיד בהמה על קמת חברו שימוש בשעון שבת בשבת להפעלת מזגן 

 נוה ההיכל, תשע"ח מזיק, צידת צבי באמצעות כלב, טחינה בשבת בריחים של מים, גרמא[

   ה ההיכל, תשע"הנו   ]ב, ב[השימוש בשעון שבת 

]האם שעון הוא כלי מדידה, כלי שמלאכתו לאיסור, מדידה של מצוה, מדדית הזמן אינה שעון בשבת 

פתח בין חדר שמת נמצא בו, מדידת כמות וזמן  , מדידתמצוה, זמן תפילה ולימוד הוא מצוה, מדידת מקוה

אכילה לחולה ביום כיפור, משקל של מצוה, רוב שימוש השעון לדבר איסור, כלי שהשמוש המותר בו הוא 

'קבוע' אך אינו רוב, טלטול שעון יד, שעון כיס שעון מעורר ושעון קיר, האם שעון הוא תכשיט, עיקר השעון 

  שלמים מציון, תשע"ח]לא, יד[   )ושמרתם את השבת( ן יד במקום שאין ערוב[צאת שעואינו עשוי לתכשיט, הו

 ]שעון כיס, תכשיט, טבעת, סמרטוט על היד, שעון זעיר המורכב על חפתים[יציאה בשעון יד לרה"ר 

 מאור השבת, תשע"ח

להקדים  ]לשנות שעון שבת להמשיך מצב של הדלקה או כיבוי, ולשנות מצב דהינו שינוי זמן בשעון שבת

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' מ( - בירור הלכה הדלקה או כיבוי, בשבת, וביום טוב, כיבוי וגרם כיבוי[

 

  שבתפיקוח נפש ב נושא בפרשה:

 

 מנחת אשר, תשע"ט  ]רפואה, חולה[הותרה או דחויה   -פיקוח נפש בשבת 

 מרבה תורה, תשע"זדינו של מחלל שבת במיתה? פני פיקוח נפש, מדוע אם שבת נדחית מ

]נתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה,  נסיעה בשבת לצורך פיקוח נפש עם נהג שאינו שומר שבת

עיון הפרשה, תשע"ה  תינוק, ההבדל בין אמבולנס רופא ומונית[הפורס מצודה בשבת לדוג דגים והעלה 

 ו(ע)עמ' 

   שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י חילול שבת והשני בלא חילול שבת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז

]הדלקת האם שכנו מחויב למסור לו מוצרים למנוע ממנו חילול שבת? חולה שיש בו סכנה בשבת 

לשבת, כהן החייב להתעסק  אוכללוקה, בישול, כשהשכן ישאר ללא מנורה לחולה כשיש לשכנו מנורה ד

 מעדני אשר, תשע"ט  [במת מצוה אך יכול לשכור ישראל בשכר
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 ?אע''פ שאפשר לחממו עם שמיכה חולה בשבת שקר לו האם מותר להדליק בשבילו חימום

 מעדני אשר, תשע"ט

ם ואפשר להציל רק אחד הא שני חולים אחד יש לו סיכוי לחיות רק חיי שעה והשני חיי עולם

 מעדני אשר, תשע"ט ?מותר להעדיף את החיי עולם

 מעדני אשר, תשע"טפיקוח נפש? מדוע הורגים מחלל שבת הרי שבת נדחית מפני 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זבמצב של פיקוח נפש יחלל שבת או או תוספת שבת? 

איסור כניסה מצב סכנה, הסתכנות לצורך הצלה, חיי שעה ]ולידה בשבת ]חלק א'[ הלכות פיקוח נפש 

וחיי עולם, חובת הצלה במקום פיקוח נפש, האם אדם חייב ללמוד רפואה, לסכן אבר להצלת חברו, סיכון 

כוחות רפואה והצלה, סכנת היחיד והרבים, קדימויות בהצלה, סכנה הדוחה  -עצמי למי שתפקידו בהצלה 

צבי סכנה, שעת חירום, שריפה, פריצה, טלטול אביזרי שמירה לצורך חירום שבת, ספק סכנה דוחה שבת, מ

בשבת, ובמקום שאין עירוב, הגדרה כללית לחולה שיש בו סכנה, אזעקת רופא או אנשי הצלה בשבת, 

 , תשע"טשמעתא עמיקתא שבת[טיפול בחולה ב

]על מי מוטלת חובת ההצלה, תלמיד חכם, שבת הותרה או הלכות פיקוח נפש ולידה בשבת ]חלק ב'[ 

ור חמור, עשיית דחויה, למעט כמות ושיעור המלאכות,  לעשות איסור קל כדי שהחולה לא יעשה איס

פויות, טרחה מלאכה בשינוי, גרמא, מלאכה דרבנן, שניים שעשאוה, סדר עדימלאכה ע"י קטן או גוי, 

והוצאת ממון למנוע חילול שבת, הכנות מערב שבת, חילול שבת להצלת עובר, לטובת היולדת, מלאכות 

 י, כניסה לחדר תינוקות בשבת[לצורך לצורך הלידה, ליישוב דעת היולדת, אחר הלידה, יציאה עם תג זיהו

 שמעתא עמיקתא, תשע"ט

דיבור ברמקול של אינטרקום פנימי, רופא שחילל שבת חשמל, ]ביטול קריאת לחצן מצוקה בשבת 

 רשה, תשע"ב )עמ' מב(עיון הפ  דאורייתא[בטעות, עשיית איסור דרבנן למניעת איסור 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   ]בריחה ממקום חילול שבת בכפיה, ע"י חילול שבת[פיקוח נפש בשבת 

פרש רשת לדוג דגים והעלה ] רופא כרת כליה שמאלית במקום ימנית ונתברר שהיא נגועה בסרטן

נתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, שבת לנזיקין,  בדל ביןהרשלנות שהביאה הצלה, טובע, והציל ילד 

חבל בחברו והצילו ממטוס שהתרסק, פגע ברכבו  , הצלה ישירה והצלה עקיפה,תוצאה מחשבה או

פניני  [משותק ונרפא מהשיתוק, פגע בודו מים וכיבה שריפה, ניתוח קיסרי לחינם שגרם להצלת האם, ב

 חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' ח(

]למול עולה חדש בערב יום כיפור  ם יום הכיפוריםיד צום כליה כשעל ידי זה התורם יפסלתרו

 ח(יפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  [ כשהברית תימנע ממנו לצום

ירצה ]איזה ששני אנשים בשבת במצב פיקוח נפש, הצלת האחד כרוכה בחילול שבת והשני לא 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זיציל, וכשאחד מהם אביו, או אצל אחד מהם יקיים מצוה אחרת, או הוא כהן[  

ו, הבדל לימודי רפואה הכרוכים בחילול שבת, חולה בפנינפיקוח נפש, ]חילול שבת תוך כדי לימוד הצלה 

בין מחקר רפואי לבין השתלמות מעשית לאנשי הצלה, במקום שפעולות ההצלה לא תעשנה ע"י אחרים, 

הכרעת הגר"י סלנטר להאכיל חולים ביום כיפור בימי מחלת הכולרה כדי שיאכלו החולים, להשתדל 

 מנחת אשר, תשע"זלא, יד[  ]ושמרתם את השבת(  ) למצוא מסלול הכשרה ללא חילול שבת[

 ועולמות, רע]מכניס עצמו לפיקוח נפש[  מילת גר או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי 

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   ]ט, ה[פיקוח נפש   - היולדת בשבת
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בסמוך לשבת לשיטת בעל המאור מחשש סכנת ]איסור הפלגה בספינה המכניס עצמו לפיקוח נפש 

בוע תור האם ניתן לק ,מחלת ים, מדרבנן או מדאורייתא, מילת גר או תינוק שנרפא מחוליו ביום חמישי

לניתוח אלקטיבי ליום חמישי, האם אשה המצפה לילד צריכה לשהות סמוך לשבת בקרבת בית החולים, 

רן בשבת בבי"ח האם חייב ללון בקרבת מקום, האם זירוז לידה באופן שהלידה תחול בשבת, רופא תו

ע בשבת טיסה לחולת סוכרת מותר להיכנס להריון, האם מותר להעלות על טיסה בערב שבת, למטוס הנוס

 ועולמות, רע )הצלת לוט(  ]יד, יד[  רצופה עד מוצאי שבת[

]סטטיסטיקה אוביקטיבית או הרגשה סוביקטיבית[ רמת הסיכון לגבי פיקוח נפש הדוחה שבת 

 מנחת אשר, תשע"זלא, יד[  ])ושמרתם את השבת(  

 דברי שי"ח, תשע"זרפואה ופיקוח נפש בשבת 

תג אחד המדליק שתי נורות ]חולה הנצרך לאור האם להרים מריבוי בשיעורים לחולה במלאכות שבת 

 יהודי[ שיכבו בשעון שבת, או להדליק נורה אחת שתדלק כל השבת, תוספת נוסע באמבולנס הנהוג בידי

  (כגעיון הפרשה, תשע"ז )עמ' 

ויש שני  -לשתי גרוגרות  אמדוהו -]חולה בפיקוח נפש בשבת  ריבוי בשיעורים לחולה במלאכת שבת

יקח את השלוש כי זו פעולת חיתוך אחת, ריבוי  -ענפים עם גרוגרת אחת וענף אחד עם שלוש גרוגרות 

בשיעורים הוא מדאורייתא או מדרבנן, האם מועיל לקחת את הענף עם שלוש הגרגרות ולכוין שאינו צריך 

 קצוץ כל העץ, ריבוי בשיעורים בפעולה אחת[הוי מלאכה שאינה צרכיה לגופה, ל והשלישית -אלא לשתיים 

 גניחובסקי, תשע"ו הגר"א

 מנחת אשר, תשע"זלא, יד[  ])ושמרתם את השבת(  צום יום הכיפורים  ןמחלות נפש לעני

 יון הפרשה, תשע"ח )ליקוט( עמ' לדע   הגר"א עוזר, תשע"דמילה ופיקוח נפש בשבת  

 , תשע"והגר"א גניחובסקי   ]בריחה ממקום חילול שבת בכפיה, ע"י חילול שבת[פיקוח נפש בשבת 

כדי מצוה שביתה בשבת,  הצלה, לפני עיור, ביטול]שיקר לחברו שיש אירוע של פיקוח נפש בשבת 

 'ברכת יצחק', תשע"ז -שיעורי ליל שישי להפטר ממנו[  

מנחת אשר, לא, יד[  ])ושמרתם את השבת(  בזירת פיגוע  -חילול שבת לצורך טיפול בנפגעי חרדה 

 תשע"ז

]למנוע אדם מחילול שבת בפני עדים והתראה שדינו חיוב מיתה, ע"י פעולה של חילול פיקוח נפש בשבת 

שבת, רודה פת בתנור,  כשהדין יהרג ועל יעבור האם מותר לחלל שבת כדי שיברח, לחלל שבת להציל את 

הרודף, כשהריגת הרודף אינה מלאכה בשבת, כשהנרדף יכול להינצל בהיתר אך הוא הנרדף ללא הריגת 

 גניחובסקי, תשע"ט הגר"א  ל, האם מותר להרוג את הרודף[מתרש

לד, ]  )ושמרתם את השבת( ר ב'ספק'בפיקוח נפש בשבת, להעדיף איסור קל ב'ודאי' או איסור חמו

 ובסקי, תשע"וחהגר"א גנייד[  

    במשנת הפרשה, תשע"ולא, טז[  ] ]ביאור דברי האור החיים[פיקוח נפש בחילול שבת לחיי שעה 

 מגישי מנחה, תשע"ו  תשע"ט  מחמדי התורה, תשע"ו

לא, ] [, תינוק שנשבה, עובר]ביאור דברי האור החייםפיקוח נפש בחילול שבת למי שלא ישמור שבת 

 ע"ושיעורי ליל שישי 'ברכת יצחק', תשטז[  

דין "מי שאחזו בולמוס" נפשות דוחה את השבת,  ספקדוע פיקוח נפש דוחה שבת, מ] פקוח נפש בשבת

 שחולה שיש בו סכנה הנצרךאשר "מאכילים אותו הקל הקל תחילה". ועל פיו דנו הראשונים, האם עדיף 
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חילול שבת , לשחוט עבורו ]איסור סקילה[ או שיחללו שבת ]איסור לאו[, לאכול בשר בשבת, יאכל נבלה

האם לצורך פקוח נפש יש   ", והנפקא מינא בזה:דחויה" או "הותרהמשום פיקוח נפש, אם הוא בגדר "

השתדלות מערב  חיוב להנהגת רופא בשבת. שאין עיכוב כתוצאה מכך[.]כ בשינוי לחלל את השבת

האם מותר לחלל  - מצב סכנה סמוך ליציאת השבת חולה שנתעורר אצלו   למנוע פקוח נפש בשבת. שבת

חידושו של המגיד משנה להתיר חילול שבת  ]כאשר אין עיכוב בהמתנה עד מוצאי השבת[. עבורו שבת

דברי האחרונים שנאמרו בביאור •  עתם ממנו לא תסכן אותובדברים שמני בו סכנה גם לצורך חולה שיש

]דוגמאות של  שבגינה הותר חילול שבת "סכנה" מהי הכרעת הפוסקים להלכה ולמעשה בדין זה.• דבריו 

עשיית •  בחדרו של חולה שיש בו סכנה כיבוי אור פרטים בדיני פקוח נפש בשבת: פקוח נפש[.

 קמג ,עולמות[ הבאת מזון כשר לחולה עשיית מלאכה לצורך•  החולהליישוב דעתו של  לאכותמ

משמע אפילו , היוצאים להציל חוזרים למקומם] חזרת כוחות הצלה לביתם בשבת - פקוח נפש עתידי

מיילדת, עדים שבאו להעיד על קידוש החודש, במה שונה מו ]תחום שבת[. יותר מאלפים אמה למרחק

אלפים  משמע שמותר לחזור למרחק -אלפים אמה לכל רוח"  שיש להם הבא להציל מן הגייס ומן הדליקה[

מדין "התירו סופם משום  - פיקוח נפש בעתיד להתהוות מחשש לחלל שבת האם גדר ההיתר .אמה בלבד

האם בחזרה מההצלה התירו מלאכות תחילתם", או "כדי שלא להכשילם לעתיד לבוא", 

להימצא במקום  סכנה מה הדין כאשר יש ".מדרבנן מלאכות שאסורותאו רק  מהתורה שאיסורן

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

חברי ארגוני  או רופא לבין כל אדם האם יש הבדל בין שיכול לנהוג ברכב. נכרי לנהוג אם נמצא במקום

שאם לא נתיר למציל  חשש אמיתי תן לעשות באופנים שלפי המציאות הנראית לעין ישמה ני .ההצלה

האם יש לחלק בין מצב שהמציל ידע מראש שפעולות ההצלה  לחזור למקומו, ימנע בעתיד מלצאת להציל.

סתיים שה חזרה מאירוע רפואי או בטחוני  בזמן קצר. , לבין מצב ששיער כי פעולות אלו ֵיעשוזמן רב יארכו

לצורך פיקוח  זרה מפעילות מבצעית של כוחות בטחון והמשטרה בשבתח. סמוך ליציאת השבת

מטעמי  חזרה  • למשימות מבצעיות נוספות צורך למוכנות אך יש אין התראות ידועות כאשר עתידי, נפש

 שעז ,עולמות  [ נוחיות בלבד.

חלון ביתו בנסיון דקירה ומעוניין ממבחין ה]  רור בשבתטצילום אירוע  - פיקוח נפש עתידי

]המחבל נמלט מזירת  שלפנינו , המעשה אינו לצורך פיקוח נפשבשעת הצילום .בשבת לצלמו

כדי לתת לכוחות הביטחון  תבשבלצלם  אינו מהווה סכנה[, ונשאלה השאלה, האם רשאי ועכשיו הפיגוע

מותר  האם - ובכלל אסור מהתורה או מדרבנן, צילום בשבת האם .הבא תמונות שיסייעו למניעת הפיגוע

מותר  ידבעת סכנה בספק האם - ספק נפשות הדוחה את השבת לחלל שבת לצורך "פיקוח נפש" עתידי.

לצרכי מחקר רפואי,  ניתוחי מתים האם ניתן ללמוד מנדון .דרבנן או רק באיסור תורה לחלל שבת באיסור

טיפול בחולה שיש בו סכנה   בעתיד. האם ההיתר נובע מחשש פיקוח נפש - כיבוי דליקה בשבת לנדון דידן.

 פיקוח נפש בעתיד. מחשש בענו האם ההיתר -על ידי גדולים, כאשר גם קטנים יכולים לטפל בו 

 - להצלת רבים בעתיד ספק פיקוח נפש .לחלל שבת כדי לחזור למקומו היוצא להציל נפשות היתר

בנדון חוטי חשמל שנפלו ברחוב ויש חשש  ]דברי הגרש"ז אויערבך הנמצאת ברשות הרבים כיבוי גחלת דין

גדר פיקוח  קלו בהם, האם מותר להזעיק את חברת החשמל על מנת להפסיק את הזרם[.שית

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

הפצת תמונה  ות דאורייתא או דרבנן לצורךחילול שבת במלאכ -פיקוח נפש "תקשורתי"  .המלחמה

כדי להכחיש דיווחים שקריים כחלק  • של צה"ל למתן לגיטימציה לפעילות המבצעית שורתית נכונהתק

 שעז ,עולמות  [על "דעת הקהל" ברחבי העולם מהמלחמה
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 י"ג מידות של רחמים בפרשה:נושא 

 

שליח צבור,  ברית כרותה לשלש עשרה מידות שאינן חוזרות ריקם, האם ]נתעטף הקב"ה כי"ג מידות 

יחיד רשאי לומר י"ג מידות, האם יחיד רשאי לומר סליחות, השומע י"ג מידות מציבור ]והוא אינו מתפלל 

האם חייב לאומרם כאשר נמצא באמצע אמירת פסוקי דזמרה או בברכות קריאת שמע, ומה  -עמהם[ 

 –דו, התחיל י"ג מידות עם הציבור והם ממהרים האם נחשב כאומר בציבור, ביחיד כשעסוק בלימו  הדין

כיצד, י"ג מידות בקריאת התורה בתענית, וב'יהי רצון' שלאחר אמירת תהלים, האם רשאי להפסיק 

לאומרם באמצע פסוק ]לאחר אמירת 'ונקה'[ או שצריך לסיימו, הזמן הראוי לאמירת סליחות וי"ג מידות, 

ות, י"ג מידות בציבור של נשים, הכוונות הנצרכות באמירת י"ג מידות, יישוב קושיית העולם, קודם חצ

הלא רבים אומרים י"ג מידות ולא נענו, ואם כן, מה פשרה של ה'ברית כרותה' לשלש עשרה מידות שאינן 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' קמט(   עולמות, עבחוזרות ריקם[   

]ג"פ י"ג מידות אמאי לא מיחזי כתלת רשויות, אמירת י"ג מידות בהוצאת ספר תורה בימים נוראים 

 מחמדי התורה, תשע"ח בנעילה[ברבים אין חוששין, ז"פ ה' הוא האלוקים 

 מהדורה תשיעית, תשע"ד]מבואר בלשון קלה,לפי נוסח ע"מ[ וידוי וי"ג מידות 

  שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( מידות? מתי יש תוקף לאמירת י"ג 

 פניני איש, תשע"ז ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( הנהגת הגרי"ש אלישיב זצ"ל באמירת י"ג מידות 

 עומקא דפרשה, תשע"ז ]לד, ו[)ה' ה' ..ארך אפים..( ]בעל פה, יעשו כסדר הזה[ אמירת י"ג מידות 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה האם אומרים וידוי וי"ג מידות בכל יום? 

ל "י"ג מידות" והמדובר היה בשבת שאין אומרים י"ג מידות גבאי מכר פתיחת ארון הקודש כול

 דוד, תשע"דהאיחוד בחי

 משנתו שלמ חישבתי דרכי שורש הגילוי העתידי -אף על פי שאינו הגון  -וחנותי את אשר אחון 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ד(-שפירא זצ"ל ר"מהג

 

 הדברים שבכתב ודברים שבעל פ נושא בפרשה:

 

שלמים מציון,     תורה והוראה, תשע"דלד, כז[  ])על פי הדברים(  ]מאיסור כתיבה, למצווה[תורה שבעל פה 

   תשע"ז

]טעם האיסור, פסוקי דזמרא, דרך שבח, דברים  דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם בעל פה

, ויכולו בקידוש בליל שבת, להוציא את הרבים, להוציא בני ביתו, מתוך הידועים, האם צריך ספר כשר

 ה, תשע"ד )עמ' מח(עיון הפרש לד, כז[])על פי הדברים(   [סידור

 שלמים מציון, תשע"ז  ]ברכת התורה, מצוות צריכות כוונה, קריאת שמע[תורה שבעל פה 

וש, לעצמו או להוציא אחרים, טעם האיסור מפני בקיד ]אמירתם בעל פה, אמירת ויכולודברים שבכתב 

חשש טעות, או כך ניתנה ללמוד או כך ניתנה ללמד, אמירת פרשת הקטורת, אמירת מזמורי תהילים, 
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קדושה בחזרת הש"ץ כשמוציא אחרים, ברכה אחריתא בשבע ברכות המורכבת מפסוקים, נביאים 

  עומקא דפרשה, תשע"ולד, כז[ ] )על פי הדברים( וכתובים[

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

 ודפרשה, תשע" עומקא שבכתב[

]אמירת פסוקי התורה בעל פה, וחזרה בעל פה עם ההקלטה  ]קול הלשון[שמיעת שמו"ת בטלפון 

 פרי עמלנו, תשע"טדברים שבכתב[ 

 ים מציון, תשע"זלמש "פ[]דברים שבכתב אין אתה רשאי לאומרם בע ל פהלקרוא קריאת שמע בע

 

 נושא בפרשה: קידוש ידים ורגלים בכיור

 

מאור   ]ל, יח[ )ועשית כיור נחושת( ]כנו, מיקומו, קידוש ידים ורגלים, גודלו, מים שלנו[כיור הנחושת 

 השבת, תשע"ו

)ורחצו אהרן ובניו ממנו   [נקיון הרגלים והידים, או קידוש הגוף כולו ע"י רחיצתם]  קידוש ידים ורגלים

 מלאכת מחשבת, תשע"ו    מעדני אשר, תשע"ו   תשע"ז  הגר"א עוזר, תש"על, כא[  ]את ידיהם ואת רגליהם( 

  עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' פח(לכמה ימים ניתן לעשות קידוש ידים ורגלים? 

נועם אליעזר, תשע"ח  ל, כא[ ]גליהם( )ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת ר קידוש ידים ורגלים כאחת

 (ז)עמ' 

 לאכת מחשבת, תשע"טמשלא בין האולם למזבח ]ונתת שמה מים[ האם ניתן לקדש ידים ורגלים 

 מגישי מנחה, תשע"ז  ל, כא[])ורחצו אהרן ובניו ממנו את ידיהם ואת רגליהם( ם בלבד קידוש ידי

 (קי)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  וקידוש ידים ורגלים בכלי אם לכתחילה או בדיעבד -בענין הכיור  

 (כג)עמ'  תשע"ט, אספקלריא   בחיוב נטילת ידיים ורגליים קודם התפילה

  [מו שהיה במקדש]כ האם יש מעלה בנטילת ידים שחרית, מכיור שיש בו כדי לקדש ד' כהנים

 א"ש כץ שליטשיעורי הגר"-נפש טובה   (הפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' 

 

 שמן המשחהנושא בפרשה: 

 

 תשע"ז  אורות הגבעה, תשע"דל, כה[  ] )שמן משחת קודש יהיה(  ת שמן המשחהמעל

 זרע ברך, תשע"ז  ]שאלות הלכתיות בנושא[ [של חנוכה ופך השמן, פך שמן של יעקב]שמן המשחה 

 שע"חמשנת מהר"ל, תמדוע לא נמשח פנחס בשמן המשחה עם אהרן ובניו? 
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רת המשיחה, השינוי בנמשח, משיחת מלך וכהן גדול בשבת, ביום ]צומשיחת כוהן גדול בשמן המשחה 

כיפור, נזירות בשבת, שימוש בשמן המשחה ע"י הכהן הגדול, טלטול שמן המשחה ביום הכיפורים, איסור 

 פקודיך דרשתי, תשע"ט  בורר במשיחת כוהן גדול בשבת, איסור סיכה[
 

 שלוחי מצוה אינם ניזוקיםנושא בפרשה: 

 

]המנהג לתת פרוטה 'שליח מצוה' ליוצא לדרך, כשלאדם שתי כוונות שלוחי מצוה אינם ניזוקים 

מדוע אין בודקים  בנסיעתו, עולה לרגל כדי לחפש אבדה האם נכלל בהבטחה 'לא יחמוד איש את ארצך',

חמץ במקום מסוכן, 'עוסק במצוה' כשכוונתו לדבר נוסף, ריבוי כוונות, שלוחי מצוה אינם ניזוקים בגלל 

  'ברכת יצחק', תשע"ז -ישי שיעורי ליל ש )ושלחתי לפניך מלאך( ]לג, ב[ כלל זכות המצוה[מעשה המצוה או ב

 שלמים מציון, תשע"ז  היזקא[ ]בשכיחא םשלוחי מצוה אינם ניזוקי

אשכול יוסף,   היזקא, במקום סכנה[ ]כיצד ניזוק יוסף? במקום דשכיחאשלוחי מצוה אינם ניזוקים 

 ר, תשע"ומעדני אש    קולמוס יוסף, תשע"ח    שע"דת

יבום, שומר מצוה לא ידע ]חשש קטלנית, במקום מצות מניעת יהודה מתמר להינשא לבעל שלישי 

 מחמדי התורה, תשע"ז רע, שלוחי מצוה אינם ניזוקים[

שאינו חייב בה,  ו, ברכת הגומל לשליח מצוה, במצוה]במקום ששכיח היזק םשלוחי מצוה אינם ניזוקי

 אוצרות אורייתא, תשע"ח מחלת אברהם אחר המילה, מכירת יוסף, בחירה מול אדם ומול בעל חיים[

 

 בשר בחלב :נושא בפרשה

 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ולא, יד[  ] )ושמרתם את השבת( מה יעשה עירה תבשיל בכף חלבית בשבת

]מוקצה, איסורי אכילה ואיסורי הנאה, טלטול מוקצה להוריד בשבת קדרה שמתבשל בה בשר בחלב 

לב נאסר גם ללא 'נתינת לבטל החלב, האם בישול בשר בחלהנצל מאיסור בשר בחלב, להרבות בשר כדי 

)ושמרתם את טעם',  העמיד בערב שבת סיר המופעל בשעון שבת, התחיל בישול באש ונגמר ע"י החמה[  

 אוצרות אורייתא, תשע"חלא, יד[  ] השבת(

ראשי החבורות ] פניני הלכה ]שתיית קפה ותה[ ?רי ולחלביש לייחד כלי לסוכר בנפרד לבשהאם י

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לד(-[בישיבת מיר

ההמתנה טעם , הסעודה הבאה עד, ]המתנה בין אכילת בשר וחלבזמן ההמתנה בין אכילת בשר לחלב 

מסוף אכילת , זמן ההמתנה בין אכילת בשר וחלב, ן השינייםאו שאריות בשר בי בפהשנדבק שומן הוצאת 

אכילת , מנהג להמתין חמש שעות ומשהו, הספק אם עבר זמן  ההמתנה, הבשר או מסוף הסעודה הבשרית

בליעת כדורי ויטמינים אחר , וקטנים זמן ההמתנה לחולים, תבשיל חלב אחר תבשיל בשר ]וכן להיפך[

ונזכר שעדיין לא עבר זמן ההמתנה מאכילת הבשר האם רשאי לטעום כדי  יבירך על מאכל חלב, בשריים

המתנה בין אכילת חלב ומוצריו לאכילת בשר מדינא דגמרא, דעת הזוהר, , שלא תהיה ברכתו לבטלה
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ההמתנה , בות ומלוחות בזמנינוין גבינות צהוד, ההמתנה לאחר אכילת גבינה קשה, והמנהג הלכה למעשה

מתי ראוי לאכול את מאכלי החלב , טעמי המנהג, מנהגי אכילת מאכלי חלב בשבועות , אחר אכילת 'פיצה'

 )לא תבשל גדי בחלב אמו(  [שר וחלב יותר מכל השנהאם אפשר להקל בשבועות בזמן ההמתנה בין ב, הבחג

 תורה והוראה, תשע"ז   ע"גתורה והוראה, תש   עולמות, קמבלד, כו[  ]

)לא תבשל  [יתאיעוף דרבנן אך אבר מן החי דאור]תרנגול חי שנפל לחמאה רותחת ומת, אסור בהנאה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דלד, כו[ ]גדי בחלב אמו(  

  קול יעקב, תשע"ולד, כו[  ]ב אמו( )לא תבשל גדי בחל שאלות מצויות בעניני בשר בחלב 

הגר"א לד, כו[  ] )לא תבשל גדי בחלב אמו( [חם מאוד, מר מאוד]אכילת בשר בחלב שלא כדרכו 

  סקי, תשע"וגניחוב

בשר טמאה בחלב טהורה ]בעל חיים טמא הנולד מבהמה טהורה, האם מותר לבשל בשרו בחלב? 

נתערב חתיכת בשר טמא בב' חתיכות , מותר באכילההבשר טמא ה, מותר בבישול באכילה ובהנא

אמאי הוצרכו חלב, כזיתי  120ונפלו ג' חתיכות הבשר לקדירה שיש בה רק  בשר טהור ובטל ברוב

חז"ל לאסור בשר טמא בחלב טהור תיפו"ל דבלא"ה הבשר והחלב אסור משום איסור בשר טמא, 

 שר עטרות, תשע"טע [ רוי"ל דנפק"מ לטמא הנולד מן הטהו

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' נז(-לענין הלכה  עניני בשר בחלב

 (צט)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  מצא בשר שבין השיניים ובלעו בתוך השש שעות

שמא יאכלוה עם בשר, אך אם לש "כעין תורא", מותר. רבותינו  ,ישת עיסה עם חלבל]  פת חלבית

מהי הכמות הנחשבת  הראשונים נחלקו בפירוש דין זה, האם הכוונה ללישה מועטת, או ללישה בשינוי.

האם מותר ללוש • מהי מהות השינוי המועיל להתיר עיסת פת בחלב  דבר מועט "כעין תורא", וכמו כן

יש לאסור לערב האם . עירוב חלב בשאר מאכלים עיסה עם שומן אווז, מחשש שיאכלו את הפת עם חלב.

חלב   עם בשר או חלב. אר מאכלים ומשקאות, או שהאיסור רק בפת בגלל שרגילים להיאכלחלב בש

פת המפורסמת וידועה   האם הלחם נאסר, וכמו כן האם כיצד ניתן לתקנו לאחר האפיה. שנשפך על פת

רחים שאינם עשו בה שינוי, שאין חוששים בה לתקלה, אך יש להחמיר מחשש אונחשבת כפת ש כחלבית

האם  מאפים שאינם נאכלים עם בשר מכירים בזה. על פי זה דנו הפוסקים בפרטי דיני מיני מאפה שונים.

 יש לאסור רק דברים שאוכלים אותם עם בשר, או גם דברים שהחשש הוא רק שיאכל אחריהם בשרי.

פת  מכירתה לנכרי -פת חלבית   מסומנות.עוגיות חלביות • רקסים חלביים בצורת משולשים מכירת בו

נשפך עליה יין נסך ורוצה למוכרה לנכרי, חייב למכרה פרוסות, כדי שידע ישראל ויזהר שלא לקנותה ש

פת שעלתה על   נאי זה.האם גם בפת חלבית שנאסרה באכילה, יש להתיר למוכרה לנכרי רק בתמהנכרי. 

פת שנגעה במאכל  האם מותר להעלותו על שולחן שיש בו בשר ]וכן להיפך[. בשרשולחן שיש בו חלב או 

מכירת עוגיות וופלות חלביות עם . יני מאפה חלבייםמ בשרי האם מותר לאוכלה עם מאכלים חלביים.

פת חלבית ופת שעלתה על שולחן חלבי או דיני  אזני המן חלביים.• סופגיות חלביות • סימון על הקופסה 

 עולמות, תפו  [סיכום -בשרי 

עם  אכילה ,"נותן טעם לפגם" ,הנהגה טובה בשני כיורים] ?מהו גדר החיוב -כיורים נפרדים במטבח 

לפי מה נקבע רמת הבליעה בכלים?  ,דהיתרא ""נותן טעם בר נותן טעם ,חלב מאכל שטוגן במחבת בשרית

  עין יצחק, תשע"ט  [זהירות יתירה במטבחים מוסדיים גדולים

, בישול בשר בחלב לא לצורך ]כדי להמנע מחשש איסור הכרוך בתבשילשפך חלב לתוך תבשיל בשרי 

 (לאפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'   אכילה[
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]איסור בישול בשר  ?ן החיי לדעת אם הוא מכיל שומן מדכבד לקוהאם מותר לכימאי לבשל שו

 ח(יפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ'  [בחלב כשלא יבוא לאוכלו

פניני ]אינו מתכוין באיסור בשר בחלב[ ? תקלה במפעל המבשל בשר בחלבהאם מותר לטכנאי לתקן 

 (לאחשוקי חמד, תשע"ט )עמ' 

 

  עליה לרגלמצוות  :נושא בפרשה

 

 עומקא דפרשה, תשע"העליה ברגל ממש, בזמן המקדש ובזמן הזה[ ] עליה לרגל בחג הסוכות

מלאכת   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הפקרת נכסיו לפטור מחיוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסח

 מחשבת, תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ו הדר בחוץ לארץ האם יש לו חיוב לעלות לרגל?

]שאלת גשמים, ותן טל מדוע חששו לגשמים המונעים עליה לרגל רק בתחילת החורף ולא בסופו? 

 האיחוד בחידוד, תשע"גומטר לברכה[  

 מגישי מנחה, תשע"ד ראלמצוות עליה לרגל למי שאין לו קרקע בארץ יש

 מעדני אשר, תשע"ג ]אע"פ שאין להם קרקע[ מצות חינוך קטנים לעליה לרגל

]חיוב במצוות לפני הגיע זמנם, בחג בירושלים ]עליה לרגל[ להשתדל להיות  החגהאם חייב לפני 

קע חובת היחיד וחובת הציבור, להתקרב לירושלים לקרבן פסח, לבנות סוכה לפני החג, לקנות קר

 שר, תשע"זמנחת א להתחייב בעליה לרגל[

]עבר ונכנס, טומאה הותרה כיצד יתכן שטמא יתחייב בעולת ראיה הרי אינו יכול להכנס לעזרה? 

הגר"א [ להציל חולה, טהור שנכנס ונטמא ברגל, ערל, נכנס לתיקון, נכנס לפיקוח נפש בציבור, נכנס דרך הגג

 גניחובסקי, תשע"ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ]הבאת קרבן בתנאי[ חצי עבד וחצי בן חורין בעליה לרגל וחובת ראיה

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 מדי שבת, תשע"ול, יא[  ] )כי תשא(הפרט והכלל בעם ישראל 

מין עשב, מן המותר בפיך, ]דם צרור של חה או  כשרותו של המור בסממני הקטורת ובשמן המשחה

עיון    (בנועם אליעזר, תשע"ח )עמ'   )ואתה קח לך בשמים ראש( ]ל, כב[ איסור יוצא, איסור סחורה במוסק[

עולמות,     מאור השבת, תשע"ד    נוה ההיכל, תשע"ד    אוריתא, תשע"ב   הפרשה, תשע"ו )עמ' פה( ל' תירוצים

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עב(   נועם אליעזר, תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"ד  ד בחידוד, תשע"בהאיחו   קצג

  הגר"א עוזר, תשע"גל, לב[  ])קודש יהיה לכם(  מעילה בריח הקטורת
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  (יח)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  כשאנטונינוס התעניין איך לעשות הקטורת

]יין צלפים, ברכה על יין שאינו מענבים, או יין מהאי קפריסין, ברכה על יין העשוי ברכת "יין קפריסין" 

 שלמים מציון, תשע"ו  ]ל, לד[)ולבונה זכה(  מענבים ללא חרצנים[

)קח לך סמים( ]ל, ]משל ציבור או משל משה, הנשיאים הביאו את הבושם[ לקיחת הסמים משל ציבור 

 תירוצים כבעיון הפרשה, תשע"ז )עמ' נח(  לד[

או כלקיחת  ]מעילה בקול ומראה, בקדשים ובקדשי בדק הבית, כגזל ממון הדיוט,מעילה בריח הקטורת 

 הגר"א עוזר, תשע"ו  ]ל, לז[( לא תעשו לכם קודש תהיה לך לה' ...)והקטורת מצוותם[

 פקודיך דרשתי, תשע"ט[ ו, מתי נפטרשם פרטי מבר המצוה, קברה גיל קראו לו כך, זי]מאבצלאל 

  עומקא דפרשה, תשע"גלא, יח[  ]  ]ראשונים ושניים, כתב, נס[הברית לוחות 

 (קכו)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  ככלותו

]לב,  )וירא העם כי בושש משה, ברש"י( ]כח הרוע בהפעלת הדמיון החיצוני[הראה דמות חושך ואפלה 

 שלמים מציון, תשע"ח   א[

 תשע"ז   נוה ההיכל, תשע"בלב, ה[  ]  ]רפואה שאינה טבעית, מכומר[ הצלה וריפוי בעבודה זרה

  נשיח בחוקיך, תשע"ולב, יא[  ]  ]במחלוקת הגר"ח והחזו"א[כוונה בשמו"ע ובברכת אבות 

)כתובים  ?האם נחשבים ככתב [ל ויהי בנסוע, נון הפוכה שולוחות בבית דפוס ]גלופותאותיות הפוכות 

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' מד( משני עבריהם מזה ומזה הם כתובים( ]לב, טו[

במשנת הפרשה, יח[  -יזלב, ])קול מלחמה במחנה(  ?האם ידע משה שיהושע ינהיג את העם אחריו

 ישיבת מיר, תשע"ז   תשע"ו

לא מוזכר משה, ות וגם בה ]פרשת משפטים נחלקת לשתי פרשיאי הזכרת שמו של משה בפרשת תצוה 

)ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת( ]לב,   המנהג לקרא חצי פרשת משפטים יחד עם שקלים, היכן ברכו[

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' א( לד[

מכירת זכות לימוד או הסכם ]ערבות, טא או לא קיים מצוה מכירת או קניית שכר ועונש למי שלא ח

)ואם אין מחני נא   [יששכר וזבולון, שכר סגולי ושכר גמולי, מכירת חלקו בלויתן, מכירת חלקו בעולם הבא

 (דעזר, תשע"ח )עמ' נועם אלי מספרך אשר כתבת( ]לב, לד[

)ומשרתו  ]'הצעיר באלפי ישראל' מול 'הישיש התורני'[ישוב הדעת בהנהגה רק מתוך עמלות בתורה 

 שלמים מציון, תשע"ז ]לג, יא[יהושע בן נון נער לא ימיש מתוך האהל( 

)ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ  ]עשה לך רב, במקום גבוה, ראש כולל[ומה שביניהם  הרב והשעון

 בארה של תורה, תשע"ז  ]לג, ז[למחנה( 

 , תשע"טפנינים ל ישראל[]לקח את התורה שהיא מאורסה לכלשת איש חשד הציבור במשה בא

 זרע ברך, תשע"ולג, יט[  ]  ]הגומל לחייבים, אל תהי רשע בפני עצמך[נוסח ברכת הגומל 

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז ]לג, כג[)ופני לא יראו(  השגות האדם בהנהגת ה'

  במשנת הפרשה, תשע"הלד, א[  ]  סול לך()פ פסולת הלוחות היתה למשה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_20_21_22_23_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/248_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_21_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_21_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_19_20_21_22_23_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_21_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_21_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/48_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_21_75.pdf


 

 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

עיון לד, א[  ]  )פסול לך( ]מפסולת הלוחות, ומדוע לא קודם, השריית השכינה על עשיר[עושרו של משה 

 הפרשה, תשע"ד )עמ' פז( כג תירוצים

פת פלטר, פת עכו"ם במאפיה בבעלות  תים, גדר האיסור, פת הבאה בכיסנין,]פת כוסור פת עכו"ם אי

)וזבחו   גניות, חברת החשמל בבעלות יהודית, פת מחלל שבת[, מפעל אוטומטי לסופולי נוכריםשישראל, בי

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יז(-סביב לשולחןמ טז[לאלוהיהם( ]לד, 

 עולמות, צולד, יז[  ]  תעשה לך()אלהי מסכה לא  איסור יצירת צורת אדם ומשמשי מרום

 )אלוהי מסכה לא תעשה לך( ]לד, יז[ ]החג או חול המועד[ את המועדות כאילו עובד עבודה זרה זהבהמ

 ע"טזרע ברך, תש

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וט[  לד, י])פטר שור ושה(   הפקעת קדושת בכור בהמה

]שעת חלות הפדייה, דין פטר החמור קודם הפדייה, ממון כהן או ממון ישראל, מצוות פדיון פטר חמור 

 מאור השבת, תשע"זלד, יט[  ])פטר שור ושה(  ספק פטר חמור[

 (חנועם אליעזר, תשע"ח )עמ' לד, כ[  ]( ולא יראו פני ריקם) ]איסור להראות בעזרה ריקם[ עולת ראיה

]בעלות על קרקע בארץ ישראל  יוב עליה לרגל, וכן לפטור מקרבן פסחהפקרת נכסיו לפטור מח

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"דלד, כד[  ] )בעלותך לראות(  כתנאי לחיוב עליה לרגל[

שקיעה קיעות דם נפסל משתי שלשיטת רבנו תם שיש קרבן פסח, ] גדר איסור לא תשחט על חמץ

ש שיעורי הגר"-נפש טובה  ( ]לד, כה[לא תשחט על חמץ דם זבחי)ונה ולילה הוא רק משקיעה שניה[ ראש

 א"כץ שליט

עיון )ראשית ביכורי אדמתך תביא( ]לד, כו[  ]האם מביאים פעם אחת מכל עץ[ביכורים מפרי האדמה 

 ז' תירוצים)עמ' עב( הפרשה, תשס"ט 

 מעדני אשר, תשע"ו    כאיל תערוג, תשע"ולד, כח[  ])לחם לא אכל ומים לא שתה( קדושת האכילה 

הגר"א  ]לד, כח[ )ויכתוב על הלוחות את דברי הברית(]היו בארון במשכן[  ?הלוחות מתי ראו הנביאים את

 גניחובסקי, תשע"ז

יא ]המדבר היה רה"ר, והר סיני היה רשות היחיד בפני עצמו, וכיצד הוצנשיאת הלוחות ביום הכיפורים 

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' עח( י' תירוצים  )ושני לוחות העדות ביד משה( ]לד, כט[ את הלוחות מרה"י לרה"ר[

 

 צ'רידי -ימי התרמה : נושא אקטואלי

 

התורם מאה מקיים מצוות צדקה על מאה, ויש לו זכות בכך , ]צ'רידיהתרמה בשיטת הכפלת תרומה 

שמחמתו אחר תרם להכפלת התרומה, התרמת דפי לימוד גמרא במסגרת שיטת ההכפלה כאשר חלק 

   דברי שי"ח, תשע"ט מהמתחייבים לא מקיים חלקו[

]האם להעדיף תרומה קבועה לעניי העיר או לעניים מקרוביו על הכפלת  צ'רידי במסגרתה תרמה

 , תשע"טשליט"א זילברברגב "מהגר - שיעורי ליל שבת  התרומה בצ'רידי[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47388
http://beinenu.com/alonim
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_21_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/252_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/252_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_19_20_21_22_23_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_19_20_21_22_23_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_21_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_20_21_22_23_24_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_21_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_148_79.pdf
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ח, האם יכול לצאת ידי "נדר בעבר ליתן מאתיים ש, גינ'מאצ] כפל תרומה -התרמה במסגרת צ'רידי 

בעבר ממוסד מאתיים האם  לוה, ח"מאתיים ש הז י"ח מכיון שהמוסדות מקבלים ע"חובה בנתינת מאה ש

אם נאמר שאסור , התורמים בגללוע"י תשלום לו כפרעון  תחשבוהיתרה כל חובו בתשלום מאה פרוע יכול ל

מוכנים לתת כפל רק כנגד תרומות חדשות ולא כנגד פרעון חובות  תורמיםך בפריעת מלוה כי הלעשות כ

האם מותר לרוקן , חובההאם יכול לחשב את המאה שח השני כפרעון כספו ח מ"אם תורם מאה ש - ישנים

או שאין  - למוסד כתרומה כדי שהמוסד ירויחו את הכפלתתם בימי ההתרמה את קופות הצדקה שבבית ול

דעתם לתת כפל רק על תרומות חדשות ולא על הכסף שבקופה שכבר נתרם רמים שזה ראוי כלפי התו

 וישמע משה, תשע"ח[ למוסדות בעבר

  למוסדות חסד[]לא תחמוד, איסור כללי או פרטי, בהתרמה טלמרקטינג  - התרמה בשיווק טלפוני

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עה(

מתרים לצדקה המקבל אחוזים, האם מותר לו להפציר בנותן, או שמא יש בזה משום 'לא 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(?  'תחמוד

 

 ים:אקטואלי יםנושא

 

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

 הפשט, תשע"ט

ושכח את הקוד, האם חייב לשלם לו את עלות דמי גילוי  ,חברו לבקשתו קוד במחשב התקין

 , תשע"טשליט"א זילברברגב "מהגר -שיעורי ליל שבת  ]גרמי[? הקוד

ין מקפידים עליו בכיסוי ]חינוך ילד קטן בברכה כאשר עדיין אברכות תפילות ועניית אמן בגילוי ראש 

ת כל הראש, כאשר הממונה בערכית הפייס נטל ראש, כיסוי ראש הכהן הגדול במצנפת האם כיסתה א

מאחד הכוהנים את מצנפתו, האם לכהן גדול היה כובע צמר על ראשו, עמידה בגילוי ראש או הליכה בגילוי 

, קריאה בתורה, אמירת שלום, לדבר ראש, קריאת שמע בגילוי ראש, חוקות הגויים, גודל כיסוי הראש

שיעורי הגרי"ט , ברך או התפלל בשוגג בגילוי ראש, עניית אמן[ בדברי תורה עם נהג מונית שראשו מגולה

 זנגר שליט"א, תשע"ט

  ]תנאי בהבדלה[ ?בה רק אם אשתו כבר שמעה הבדלההאם אדם יכול להתנות לפני הבדלה שיצא 

 , תשע"טשליט"א זילברברגב "מהגר -שיעורי ליל שבת

, שליט"א זילברברגב "מהגר - שיעורי ליל שבת  כיבוד שני אנשים בברכות ובקריאת השם בברית מילה

 תשע"ט

אוסף גיליונות, -עינינו גל  ]מביא גאולה לעולם, לשיטתו, גילוי האמת[ מעלת אמירת דבר בשם אומרו 

 עמ' כו(תשע"ט )

 (כו' )עמ תשע"ט, אספקלריא   פירות וירקות שאוכל בתוך הסעודה? תפת פוטרהאם 

 (פז)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  ?הלומד לרפואת חולה האם נגרע משכרו של הלומד

הכרעות בית ] פועל אלא בשיחת ועידהשהתקבלה ברוב שלא התכנס ב תהסכמה ציבוריתוקף 

 (זלפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' [ הדין
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

  (קסה)עמ'  תשע"ט, אספקלריא  הלואה בריבית על סמך שהשמות של גויים

באלימות ופוגע בבני  ולת או מתנהגמעשיו של הלוקה בנפשו, כאשר הוא פוגע ברכוש הז] השוטה ומעמדו

למיתה ונטרפה דעתו  בריא שרצח ודנוהו סנהדרין , שוטה שרצחהאם דנים הסנהדרין למיתה את ם, אד

נרקומן הציבור מפגיעתו,  גן עלכדי לה בפסיכופט מסוכןבכפיה ניתוח מוח האם יוצא להורג, פסול דין, 

 (כאפניני חשוקי חמד, תשע"ט )עמ' ה[ עמדם ביחס לענישמה מ ואלכוהוליסט

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע,להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

 kishurtora@gmail.comיש לשלוח את המילה 'צרף' לכתובת  
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