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 באתר "בינינו" :
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 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

 (חינם )קישורים להורדה     כי תצאפרשת 
   ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה

 

 מבית 'צוף' -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

 דברי שיח

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 היא שיחתי

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך 

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 נוךת החייסודו

 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

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 לכה שלמהים להסיפור

 סיפורי צדיקים

 למותעו

 פשטעומק ה

 עומקא דפרשה

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 ל יעקבוק

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"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:47387
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47613&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=47613&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=47613&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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=47613&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

 

 של הנושאים בפרשה:   תוכן עניינים 

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

 

  ירושת בכור שה:נושא בפר

 נושא בפרשה: בן סורר ומורה

  נושא בפרשה: השבת אבדה   

 לא ילבש גבר שמלת אשה נושא בפרשה:

 מצוות שילוח הקן נושא בפרשה:

 מצוות מעקה ומניעת סכנה נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: איסור שעטנז 

  נושא בפרשה: גט

 זכירת מעשה מרים ואיסור לשון הרע  נושא בפרשה:

 תשלום שכר עבודה בעתו נושא בפרשה:

 שיימינג[ -]האיסור וההיתר בושת  נושא בפרשה:

  זכירת מעשה עמלק ומחיית זכרו נושא בפרשה:

 

 פרשה...שאר עניני ה

 

 נושא אקטואלי: בחירות
 

 ירושת בכור  נושא בפרשה:

 

]מהות צורת חלוקת חלק הבכורה, השמטת ירושת אב מפרשת הנחלות, בעלות יורשים על עניני ירושה 

ארץ הוצאת חידושי תורה וספרים, ירושה בקנין רוחני, בכור בירושת עבד עברי, ירושת יוצאי מצרים ב

 ה, תשע"זעומקא דפרש ישראל[

]בכור נוטל חלקו ב'מוחזק' ולא האם בכור אינו יורש פי שנים בחמץ שאביו מכר לפני הפסח? 

 מעדני אשר, תשע"ט ב'ראוי'[ 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47387
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/25_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_41_79.pdf
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]האב נפטר, ונשאר בכור, אח ואחות, הבת תובעת שליש, האחים מסכימים, מה צורת  חלוקת ירושה

 דפי עיון, תשע"ז החלוקה בין האחים לשלם לה את דרישתה[ 

 תורה והוראה, תשע"ד כור בירושת הבפי שניים 

 משא ומתן, תשע"זחלוקת ירושה לבכור  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סז(  בכור ליצירה ובכור ללידה

אשר ליהודה,       עומקא דפרשה, תשע"ז    נועם אליעזר, תשע"ט      הגר"א גניחובסקי, תשע"ד     בכור בתאומים

 תשע"ד

 טמלאכת מחשבת, תשע" ]דברי הגאון מוילנא, ודיון בדבריו[  אשית אונו" בלבד?  האם יש בכורה של "ר

-)לא יוכל לבכר... כי את הבכור ... יכיר לתת לו( ]כא, טזהמעביר חלק בכור לשאר האחים, במה עובר?  

 מלאכת מחשבת, תשע"זיז[ 

העברת חלק ירושה למנשה   ,ורשה ירושה למי שאינו בנו]העברת נחלה מבכור ה - התנאה בירושה

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   תשע"ה הגר"א עוזר, [ואפרים

ן, הודאת בעל דין, יכיר נגד עדים יכיר ע"י  נאמנות האב על בנו לענין ירושה ולענין איסורי] דין "יכיר"

הגר"א בכור בן השנואה יכיר( ]כא, יז[ את ה)כי   דבר אחר, נאמנות לגבי שאר הקרובים, נאמנות המיילדת[

 זר, תשע"בעו

 

     ]דרוש וקבל שכר[בן סורר ומורה  נושא בפרשה:  

 

האם אב יכול להיפטר הילד,  ליגל בהבדמדרבנן או מדין תורה, והאם יש ]ו אב במזונות ילדיחובת ה

 וראה, תשע"טתורה והו[ מתשלום מזונות בגין התנהגות מרדנית מצד בנ

רה? ]מה הסכנה הגדולה בבן סורר ומוישמעאל? -מדוע בן סורר ומורה לא נידון 'באשר הוא שם' כ

שיעורי   [כא, יח])כי יהיה לאיש בן סורר ומורה(  א המתין שישובו בתשובה?[מדוע משה שבר את הלוחות ול

 הרב רוזנבלום, תשס"ט

ה'  אם שמוע תשמע לקול כי שמעת לקון אשתך,]איננו שומע, מעלת השמיעה והחסרון בהעדרה 

  שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ח אלוקיך, תקיעת שופר, ויתד תהיה לך על אזנך[

]סמיכות בן סורר ליפת תואר, מדוע דוד המלך כתב 'מזמור' מצוה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג  [כא, יח])כי יהיה לאיש בן סורר ומורה(  בברחו מפני אבשלום בנו[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יב(בדברי הירושלמי  -בן סורר ומורה 

אספקלריא, ?  חיוב מיתה בבן סורר ומורה הוא "עונש" על מעשיו, או "הצלה" כדי שלא יחטא

 (, עדתשע"ח )עמ' לח

לא היה ולא יהיה, תמיד ניתן לחזור   ר ומורה]בן סוראין מקום לייאוש כלל  -התנערי מעפר קומי 

 באר הפרשה, תשע"ט )עמ' יז( בתשובה[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47387
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_470_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/98_11_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_06_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_06_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_06_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_06_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_12_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_12_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_69_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_69_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_49_79.pdf
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]מדוע לעתיד לבוא הקב"ה מנסה את הגויים דווקא   מדוע נסמכו פרשיות יפת תואר ובן סורר ומורה?

אף פעם? מה טמון בהבדל  נכתבו דיני 'בן סורר ומורה' לדעה שלא היה )ולא יהיה( במצוות הסוכה? מדוע

)כי יהיה לאיש בן סורר  בין רצון ה' לציווי ה'? מדוע הקדמת תפילין של יד היא סיבה למות במלחמה?[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב יח[כא, ] ומורה(

 מדי שבת בשבתו, תשע"ז ן סורר ומורה( ]כא, יח[ב)החיים כל ל פעההש - תקופת ההתבגרות

 (לואוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -עינינו גל  דרוש וקבל שכר -וישמן ישורון ויבעט 

)ויסרו אותו ולא ישמע  [המוסר הנלמד מפרשת בן סורר ומורה]שינוי ה"דרך" ראשית דרכי התשובה 

  נר יששכר, תשע"גאליהם( ]כא, יח[ 

)איננו שומע בקול אביו ובקול    ]התמכרות, להקלה על סבל החולה[איסור צריכת סמים ובן סורר ומורה  

 פניני אי"ש, תשע"ז אמו( ]כא, יח[ 

)ותפסו בו אביו ואמו והוציאו אותו אל זקני  ?י זקני העירהאם צריך להתרות את בן סורר ומורה בפנ

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ]כא, יט[ עירו ואל שער מקומו(

 אבי עזרי, תשע"ו)ותפשו בו אביו ואמו( ]כא, יט[  ?על מה נענש בן סורר ומורה

)ותפשו בו אביו ואמו(  [הלימוד מפרשת בן סורר] אחריות היחיד על מעשיו והשפעתם על הכלל כולו

  הנר יששכר, תשע"]כא, יט[ 

התבוננות ב'אבשלום' וב'שומרון', והמחשבה לעצור  ]ראיתי בן סורר ומורה ו'ישבתי' על קברו 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פו(   יחי ראובן, תשע"ח  [התדרדרות של יחיד וקבוצה

 (כאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  -עינינו גל   ממנו יוצא בן סורר ומורהמכשיר 'יפת תואר מוגן' 

בחינוך  ול במראה ובקומה[]בקות מאוחדים על ההורים להי -הלקח מדין בן סורר ומורה 

 שבילי פנחס, תשע"ט  צאצאיהם

 (כאאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  -עינינו גל   ]דרוש וקבל שכר[בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות 

 ]קדושים תהיוגנות הנגרר אחר תאוות האכילה,  [  האם כל אדם המרבה באכילה עובר בלאו דבן סורר

 (יקאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  כמה הערות בדיני הכרזת "בן סורר ומורה" יוצא ליסקל

 נר יששכר, תשע"ז  ]כא, יט[ביו ואמו(  ותפשו בו א)  עיקרי התשובה הנלמדים מעונשו של בן סורר ומורה

 

 נושא בפרשה: השבת אבדה 

 

]מדוע דווקא אבדת 'אחיך'? מה התחדש במילת ? 'מדוע נכפלה מספר פעמים פרשת 'השבת אבדה

 )השב תשיבם לאחיך(קן? מהי ההשבה החשובה ביותר?[ 'שה'? מהו הקשר בין מצווה זו למצוות שילוח ה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג א[כב, ]

  משנתה של תורה, תשע"ט? שבת אבדתומתי צריך ליידע את הבעלים על ה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47387
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_49_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/179_49_76_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/35_49_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_49_79.pdf
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]קטן המגביה אבדה, אבדה יקרה ואבדה זולה, אבדה זולה של כהן, המצווה כשאינו עניני השבת אבדה  

   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קכח()השב תשיבם לאחיך( ]כב, א[   עלים[מוצא את הב

 סקי, תשע"זגניחובהגר"א קיזוז חוב באי השבת אבדה  

 , תשע"טחכמה על משך החכמהבינת ה? האם צריך להודיע לבעלים שהניח האבדה או דמיה בחצרו

 , תשע"טחכמה על משך החכמהבינת ה? הכריז על מציאת אבדהלשיש ך מה המקור לכ

]השבת אבדה, בתשלום דמי חניה ? האם חייב אדם להציל את חבירו מלקבל קנס מהרשויות

למכונית חונה, האם בעל המכונית התרשל, או שכח להניח כרטיס חניה, הוצאת ממון על השבת אבדה, 

ת אבדה כדי למנוע נזק לחפץ של חברו או למנוע ממנו ישראל, חיוב השב  גוי שהיא באחריותהשבת אבדת  

  ברכת יצחק, תשע"ז-שיעורי ליל שישי הפסד ממון[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זתשלום על השבת אבדה 

)השב  ש בו סימן[]כרטיסיה, שובר קניה, שטר חוב, יאוש, שטר למוכ"ז, ביהשבת אבדה במסמכים 

  )עמ' מד(עיון הפרשה, תשע"ב תשיבם לאחיך( ]כב, א[ 

מצא זהב או מעיין בקרקע שלו האם זכה בהם. ]בעלות על משאבי טבע,    ?מצא מעיין, האם זכה במימיו

חפר בקרקע חברו, ומצא מעיין, האם יש לו זכות במעיין. חפר בקרקע רשות הרבים, ומצא בה מעיין, וגדר 

צא בה מעיין, המדינה, ומחפר בקרקע  את המקום שיהא ראוי לטבילה, האם מותר ליטול שכר טבילה. 

 בינת המשפט, תשע"ח[  מה דינו

)לכל אבדת   ]מרחק הראיה, אבדה קרובה שלא ראה אותה, סומא[  ?מאימתי מתחיל חיוב השבת אבדה

 נוה ההיכל, תשע"ג  אחיך( ]כב, ג[

מבחן אוביקטיבי או סוביקטיבי, מצבו או מצב החפץ, ערך  זקן ואינה לפי כבודו, ] כל שבשלו מחזיר

כשאחרת יתכן ויעברו , האם חייב לשכור פועל במקומו, כשאחרת יתכן ותיגנב, סנטימנטלי, שני חפצים

 אורות הגבעה, תשע"ג    הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  ול בשבת[איסור מוקצה או טלט

  אשר ליהודה, תשע"ד  פטור מוצא אבדה משבועהתקנת חכמים ל

שלא מדעת, מציאת מעות, שימוש במעות אבדה, אבדה שלא נודעו  יאוש] מצא כסף בדירה שכורה

 בינת המשפט, תשע"ד   בינת המשפט, תשע"ה בעליה, הוצאות פרסום למציאת המאבד מדמי המציאה[

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  [או המצוה עצמה 'מכשירי מצוה' הםאם ]ה הגבהת והשבת אבדה 

תירוצים לקו'   10]חפץ שבזמן שאבד היה שווה פרוטה, וכעת ירד לפחות משווה פרוטה או להיפך  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  הרע"א[

 " גרועים" "בינוניים ", ודרבנן דאורייתא סימנים]ה ן איי בהלכבדיקת די א -סימנים מודרניים 

, סימנים ירוףם", הסתמכות על סימנים מדאורייתא או מסברא, מגדרי עדות וטביעות עין,  צו"מובהקי

, תוקפם של סימנים להוציא או להחזיק, בממון באיסורים ובעגונות, בדיקת די צירוף סימנים לאומדנא

היתר עגונות בניני   , טביעת אצבעות, צילומי נשך שיניים, מדין סימן או מדין רוב, אן איי , בדיקת רקמות

  עולמות, קיח[ התאומים, קביעת לענין דיני אבילות וקבורה, ממזרות, ירושה וממונות, בירורי יוחסין

על הדלפק בו   "מן הדלפק ולפנים". -המקום שהמוכר יושב שם  גי מקומות:ה סושלוש] מציאה בחנות

  "מן הדלפק ולחוץ".  -בשטח החנות שהלקוחות נמצאים שם  מניחים את המוצרים והכסף של הקניה.

מציאה , על תיבת החנווני, מדוע בעל החנות לא קונה את המציאה ב"קנין חצר",  סימן אשר יש במציאה
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רוכלים העומדים עם    האם יש הבדל בין מציאת מעות לחפצים,, םהשלחן ערוך והפוסקי הכרעת -בחנות 

 , האם מצולם במצלמות במעגל סגורהמקום כיום,  דלפק הקופאי בחנות -ם שולחנם ברחובות ובשווקי

בשטח , ישיבת המוכרמקום פרטי הדינים במציאה ב שמא המצלמות גורמות שהבעלים לא התייאש,

  ,כאשר יש מספר קופאים או עובדי נקיון, מוכר שאינו בעל החנות, מצא על הדלפק ,ניםשמסתובבים הקו

עולמות,  [בנין משותף ,משרד עורכי דין ,מרפאה, צרכניה ,מונית ,ציאה בבנק, ממצרכים שנמכרים בחנות

 תסג

]התעסקות באבדה על חשבון הטיול, חילוץ האבדה בעלות במסלול טיולים  השבת אבדה שנמצאה

 מכתלי בית הדין, תשע"ח גבוהה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח אבדה שנתגלגלה לבית קברות אחר שכבר התחייב בהשבתה

חיוב השבת אבידה ע"י קטן שהגביה אותה, חפץ של הבעל ואבד לאשה ] השבת אבדההערות במצוות 

מי הבעלים לגבי יאוש, וכן כשאבד משומר, כשיכול להשיב רק אבידה אחת יקח את הראשונה את הגדולה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה [ידת כהן, יאוש בטעותאת זאת שבעליה ידוע או אב

 (יג, קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' שאל אביך ויגדך

אינה עושה ואוכלת, והרווח מהעושה, מכסה על ההפסד   והשניה ,אחת עושה ואוכלת] י אבדותתמצא ש

ידה של אינה עושה, אפילו ששניהם של אדם אחד, מוכר את האוכלת ואינה עושה. שיש לדון על כל אב

 נת החכמה על משך חכמה, תשע"חבי ]שיקולי יעילות כלכלית בהשבת אבדה[ .בנפרד

]אבחנה בין חובת השבת הממון, חייב להשיב שה, גם בזמן שגידול שה בארץ ישראל הוא באיסור 

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח ליו[לבין עברות שמקיים בע

מצות השבת אבידה, או פריקה, אסור להמתין רגע, אלא מיד יקיימה. ב]קיום מצוות השבת אבדה מיד  

טעינה של שונא, צריך  יצרו, ולהקדים צריך להתגבר על, אבל כאשר יש לפניו שונא לטעון ואוהב לפרוק

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח [להתבונן מה להקדים

]טלטול מוקצה, לצורך קיום מצות השבת אבדה, ע"י אמירה לגוי, הבדל בין בעלים  השבת אבדה בשבת  

תורת       הגר"א גניחובסקי, תשע"ח     א גניחובסקי, תשע"והגר"    ן מוצא כהן כשהאבדה בבית הקברות[כהן לבי

 המעדנים, תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"ח ]הצעת שכר על מצווה[הצעת פרס כספי ע"י המאבד 

תורת המעדנים, רשאי? ולהתעסק באבדה, האם וצה להחמיר על עצמו זקן ואינה לפי כבודו הר

 תשע"ח

 רת המעדנים, תשע"חותהאם מותר לדיין  לשבת בדין כשאחד הצדדים החזיר לו בעבר אבדה? 

האם ישראל הנזהר בטהרה בימות הרגל, חייב להתעסק באבדה הנמצאת בימי הרגל, בבית 

 תורת המעדנים, תשע"חהקברות? 

ר ולרכוש עבורו כרטיס הרואה פקח מתקרב לתת קנס חניה לרכבו של הזולת, האם חייב למה

 ברכת יצחק, תשע"ז-שיעורי ליל שישי ]השבת אבדה, מניעת נזק והצלת ממון חברו[  חניה?

 תורת המעדנים, תשע"חמדוע אין מברכין על מצוות השבת אבדה? 

 דבר חוק ומשפט, תשע"ה  שילם עבור אבדה ולבסוף נמצאה

 נשיח בחוקיך, תשע"ושו"ת בעניני השבת אבדה מהגר"נ קרליץ שליט"א  
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]טעיתי כשה אובד, כאבדה המתבקשת, ע"פ שני סימנים יהם שבשמים  עם ישראל לאב  -השבת אבדה  

 מנחת אשר, תשע"ז שבת ומילה בינונים, או ע"פ טביעות עין מלכו של עולם[

 היא שיחתי, תשע"ט )השב תשיבם לאחיך( ]כב, א[ ישמחו השמים 

 היא שיחתי, תשע"ט  [, בקש עבדך]תעיתי כשה אובדהשבת אבידה 

 

 אבדה מדעת

 

בשעת אסיפת הגרנות, חביות באשפה העשויה    בואהשהונח במקום שאינו משתמר, כתחפץ  ]  אבדה מדעת

 בספר שנמצאו, כסף לקחת מותרהפקר ו החפץ  אםלהיפנות, פרה רועה בכרם עכו"ם, מסר חפץ לקטן, ה

, ילד שאיבד עודף בחנות, כסף שנשלח עם  ערך בעלי ככתבים ונתגלו לגניזה שנמסרו יד כתבי ,גניזהב ישן

במעטפה ואבד ונמצא ע"י גדול, אופני ילדים ברשות הרבנים, חפץ מחוץ לשירותים ציבוריים, חומרי קטן 

 עולמות, רסט בניה מחוץ לאתר בניה, חפצים ברכב נטוש, אופניים של עובד זר ששב לארצו[

קטן בן עשר שמצא דפנות לסוכה והניחם במקום שאינו משתמר ונטלום ]ל קטן אבדה מדעת בחפץ ש

 עשר עטרות, תשע"ח  ילדים קטנים ממנו[

 אורות הגבעה, תשע"ז  או הפקר, גילוי דעת, אומדנא דמוכח[ור ]פטאבדה מדעת 

עלון המשפט, ]אבדה מדעת, חפץ שאינו שמור, אבדה שאינה חשובה לבעליה[  איזו אבדה חייבים להרים  

   עלון המשפט, תשע"ה )חלק ה(   תשע"ה )חלק ד(

 

 אבדת נוכרי

 

הכתוב "ְלַמַען ְספֹות ה  נכלל במחזיר אבדה לנכרי האין חובת השבת אבדה לנכרי. ]אבדת נכרי  ו  ֶאת  ר 

ה, לֹא יֹאֶבה השם ְסֹלַח לו ירושלמי נתבארו האופנים שמותר להחזיר אבדה לנכרי כדי לקדש שם . בַהְצֵמא 

כיום. דינם של העמים שאינם עובדים עבודה זרה • . מי הם הנכרים שאין חיוב להשיב אבדתם. שמיים

 קידוש השם בהחזרה. ספק  ם. במקום ישהחזרת אבידה במקום שיש חילול השם • כדי לקדש שם שמי

למוצא  זכות מחיוב השבת אבדה לבעליה הנכרי, או שיש גם פטור הואדין  האם ה.  דת נכרי קודם יאושאב

בעיר שרובה ". מציאה של נכרי ב"דרך הינוח .לקנות החפץ אפילו קודם יאוש • תקיעה בשופר שנמצא

דת נכרי המבוטחת בחברת ביטוח אב. המצויה באחריות ישראל אבדת נכרי ."נכרים • בספק "דרך הינוח

של נכרי • אבדת ישראל שהיתה  ]ש'ק[ מצא המחאה. מצאהנאבדת נכרי שהתגייר קודם ש י. של ישראל

ממושכנת ביד נכרי • אבדת ישראל המבוטחת בחברת ביטוח של נכרי • מצא חפץ המשותף ליהודי ונכרי • 

  עולמות, תח  [שאינו שומר תורה ומצוותיהודי אבידת  י. ואבדו מהנכרמצא מעות שלווה נכרי מיהודי 

   מלאכת מחשבת, תשע"ז )וכן תעשה לכל אבדת אחיך( ]כב, ג[השבת אבדת נוכרי 

 [ , כשהנוכרי התייאש, שילם על האבדה ונמצאה]כשישראל שומר על רכוש הנוכריבת אבדת נוכרי שה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  )וכן תעשה לכל אבדת אחיך( ]כב, ג[

-שיעורי ליל שישי   תורת המעדנים, תשע"חיהודי  חיוב השבה לאבדת עכו"ם המבוטחת בביטוח של

  ברכת יצחק, תשע"ד
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יז  (ושה, תשע"ט )עמ' קלעיון הפר[ רם לממון]דבר הגו השבת אבדת גוי שהיתה בשמירת ישראל

  תירוצים

 

 לא ילבש גבר שמלת אשה  נושא בפרשה:

 

לבישה או ]לבישת בגדי נשים או גברים, התחפשות בפורים, האיסור ב  לבישת בגדי אשה לגבר, ולהיפך

כלות במראה, השתתפות בהצגה, טיפולים קוסמטיים, בהידמות, צביעת שער, כדורים להשחרת שער, הסת

)לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש   לבישת מכנס לאשה, בגלישת סקי, נשיאת נשק ע"י אשה בישובי ספר[

 "זפניני אי"ש, תשע  תשע"ח   תשע"ז    המצוות בפרשה, תשע"ו   עולמות, מה, ה[  גבר שמלת אשה( ]כב

]מניעת שעון יד לגבר, התבוננות גבר במראה, הנהגת הגר"ח קנייבסקי שליט"א בלאו ד'לא ילבש' 

 דברי שי"ח, תשע"ח  ת ספרה[נשיאת נשק בהתנדבות לאשה השומרת בבי

)לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר  לגבר הם גנאי לאשהת ותפילין שהם שבח ילבישת ציצ

 ישיבת מיר, תשע"ו  שמלת אשה( ]כב, ה[

 ]הרי ממילא לא ילבשום, שהרי לא שינו את מלבושם?[?  מדוע ציוה הקב''ה לשאול שמלות מהמצרים

 אשר, תשע"ד מעדני

תורת המעדנים, ן[ תכשיטי נשים לתינוק בעת פדיון הב תהלבש]ספיה בידים  -נתינת איסורים לקטן 

 תשע"ח

]פדיון הבן, לא ילבש, הגר"ח  להניח על התינוק תכשיטי זהב של נשים אך לא להלבישו בהם 

 קובץ גיליונות, תשע"ט-דברי שי"ח קנייבסקי[

]תחפושת, לא ילבש,  ד חולצות נשים לת"ת של ישיבה והדפיסו עליהן שם המוס בטעות[]מכר 

 בינת המשפט, תשע"זחולצה לבנה לגברים, לנשים[  

 

 מצוות שילוח הקן   נושא בפרשה:

 

 האיחוד בחידוד, תשע"ב )כי יקרא קן ציפור לפניך( ]כב, ו[וקא מצוות שילוח הקן בציפור טהורה דו

האם יש חיוב שילוח גם כשאינו רוצה את הבנים, כאשר האם להתאמץ למצוא קן, ] מצוות שילוח הקן

עלי כנף  בכנפיה ממש או גם כשמקיש בעץ והיא עפה, במשלח את האם ואת הבנים, כשמשלח את האם 

 הפקרת  ידי  על  אחד  בקן  פעמים  כמה    המצוה  קיום מבוייתים, חצר המשתמרת, בית כנסת, נברשת גבוהה,

,  הקן שילוח על ברכהה, לאכיל כשרים שאינם בעופות , בדם וקמתמרה ביצה ם, בהאפרוחי או הביצים

 בקיום מעשית דרכה, הבשבת הקן שילוחה, הראשונ  בפעם וההמצ בקיום שהחיינו ברכת, הברכה נוסח

מנחת אשר,    מאור השבת, תשע"ד   עולמות, רע)שלח תשלח את האם( ]כב, ז[ [ ההמצו טעמיה, מצוה

 תשע"ז
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ת בביצים הנוספות, מר מודעה שאינו רוצה לזכו]היו שתי ביצים וזכה בהן, וביטול ברוב בשילוח הקן 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טהוטלה ביצה שלישית והתערבה עם הראשונות[ ו

]מתי היה בבעלותו וכיצד ומתי יצא להפקר, מרד, ומה   ילוח הקןג את הנפש פטור משעוף טהור שהר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   [הדין בשור שהרג אדם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  צוות שילוח הקןכנס לחצר חברו לקיים מילה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  טריפה בספק  –ילוח הקן ש

 (קדאספקלריא, תשע"ט )עמ'  או יש בה טעם? חוקה  –הקן שילוח 

המצווה, האם  ]שניים שראו ציפור בזה אחר זה, מי יקיים אתם או רשות? אה תא חלשל הבוח םאה

ברכת יצחק, -שיעורי ליל שישי ית[ניתן לקיימה בשותפות, האם יש לחזר לקיים מצווה קיומית ולא חיוב

 תשע"ו

טעמי המצווה, באילו  ]האם ניתן לקיימה גם כשאין חובה, המצווה שכרה והלכותיה  -שילוח הקן 

 תורה והוראה, תשע"ה [ציפורים, ובאילו קינים חלה המצווה

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' יד(ארוך ולו עולם שכ

 [מצוה גוררת מצוה, הטעם לריבוי המצוות] הקשר בין מצוות שילוח הקן לעבודת הימים הנוראים

  כר, תשע"דיששנר  )שלח תשלח את האם( ]כב, ז[

 

 מצוות מעקה ומניעת סכנה  נושא בפרשה:

 

מצות מעקה ואיסור הנחת מכשול בבית,  מקומות הפטורים ממעקה מבחינת השימוש,  ]מצוות מעקה 

עשיית המעקה, שהחיינו בעשיית מעקה, מעקה סביב בור, בחצרו מבחינת הגודל, בתי כנסיות, הברכה על 

כת שחיה, בניית המעקה ע"י עובד יהודי או גוי, חיוב מעקה בדירה או בחצר בית כנסת, מעקה סביב ברי

ללא מעקה, האם מותר לעלות לגג כזה, מעקה בגג משופע, מעקה במרפסת, שכורה על מי, המגורים בבית 

כות, מעקה בדירת קומתיים, איסור "לא תשים דמים" רק בסכנת נפשות או גם גג שמשתמשים בו רק בסו

   מגישי מנחה, תשע"ד   תורה והוראה, תשע"ב   עולמות, ע( ]כב, ח[ עקה לגגך)ועשית מ בסכנת נזק[

 דברי שי"ח, תשע"ז   רוממות, תשע"ו   שמעתתא עמיקתא, תשע"ג

    נוה ההיכל, תשע"ב)ועשית מעקה לגגך( ]כב, ח[  [מברךישראל, גוי, מי ] שליחות בעשיית מעקה

שמעתתא     תורה ודעת, תשע"ד  [, האם מברךת החזון איש]גג, בור, דע חיוב 'מצוות מעקה' במרפסת

 עמיקתא, תשע"ג

עומקא   רפסת, מדרגות, דירה שכורה[ת מעקה, מעקה במ]הרחקת מכשול שאין בו פיקוח נפש, מצוומעקה  

 ה, תשע"טשדפר

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עט(   תשע"ח מעדני אשר, חיוב מעקה על שוכר בית או על המשכיר?

 ו' תירוצים   ף, תשע"דאשכול יוס   [נחש ממית אלא החטא ממית, למה נצטוו לעשות מעקהלא  ]  מצוות מעקה

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פא( חיוב נשים במצות עשיית מעקה
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"א הגר ]לחדש את הבית בדבר מצוה, ולמה לא במזוזה, כשאינו דר בבית[  מצוות מעקה בבית חדש

 פניני הסופר, תשע"ג   גניחובסקי, תשע"ג

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   פניני מנחת חינוך, תשע"ועשיית מעקה ע"י גוי  

 ע"גשמעתתא עמיקתא, תשהאם יש למחות ביד המגדל כלב בביתו  

]מעקה סביב בור, מצוה חיובית או קיומית, כמה צריך להוציא על  גידור ושמירת מקומות מסוכנים 

כך, מצוות מעקה ע"י נוכרי, ברכה, התקנת סורגים, כלב נושך, מערכת התרעה, גדר חשמלית, חובת הרשות 

ית משותף, בית ת, מעקה בטיחות לפועלי הבניין, בניית מעקה בתשעת הימים, דירה שכורה, בהמקומי

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג  תשע"ח   אוצרות אורייתא, תשע"זלגגך( ]כב, ח[ )ועשית מעקה  חדש או ישן[

 מעדני אשר, תשע"חת מעקה[ מצו]ביזוי האם יש איסור לתלות כביסה על מעקה 

 מעדני אשר, תשע"ח?  ליפול משם עלוליםהרי  ,חייב במעקה וסת אית כימדוע גג ב

מעדני    "ושה, תשעוישמע מ    ]נטילת מזוזה מבית[  ליטול עמו את המעקה שהתקין בדירה?האם מותר  

 אשר, תשע"ח

 

 ור שעטנז : איסנושא בפרשה

 

)לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדיו(  [בקשר שאינו של קיימא]לבישת צמר ופשתים הקשורים יחד 

 זרע ברך, תשע"ד  ]כב, יא[

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

  יחדיו( ]כב, יא[ ז צמר ופשתיםלא תלבש שעטנ) ]קיום העשה או חיוב העשה[מתי עשה דוחה לא תעשה 

 הגר"א שיינין, תשע"א

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

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

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

)לא תלבש שעטנז צמר  ן, שטיח, כרים וכסתות, כסאות וכורסאות, מזרונים[וילו ,פרוכתנוספים: מגבת, 

 הגר"א עוזר, תשע"ה   עולמות, ריחופשתים יחדיו( ]כב, יא[ 

שעטנז  שתלבי]כיצד לא לעבור על איסור כשרוצה ללבוש בגד בחנות וטרם נשלח לבדיקת שעטנז 

 )עמ' ח( פניני חשוקי חמד, קובץ גיליונות, תשע"ח לכו"ע[

פניני  על איסור לבישת שעטנז[ יעבור]כיצד לא חייל יהודי המשרת בצבא זר ונאלץ ללבוש שעטנז 

 חשוקי חמד, קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' ח(

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

   עומקא דפרשה, תשע"גופשתים יחדיו( ]כב, יא[ )לא תלבש שעטנז צמר  [החוקים כתורת האמונה
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 : גט נושא בפרשה

    

)והיה אם לא תמצא חן בעיניו ]אם מגרשה רק מחמת ערוות דבר כיצד אוכלת בתרומה[  בת כהן שנתגרשה  

 כ תירוצים עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קלד(כי מצא בה ערוות דבר וכתב לה ספר כריתות( ]כד, א[ 

 במשנת הפרשה, תשע"ו גט תלוש ומחובר מתי כשר 

 )וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה( ]כד, א[ ה, כתב שלישי[ ]כשאחד לא נכתב לשמ כתב על גבי כתב בגט

 אבי עזרי, תשע"ו

 א עוזר, תשס"טר" הג  ]נתינה, הקנאה[גדרי "נתינה" בגט 

 כאיל תערוג, תשע"ז ]יבום, חליצה[מדוע אין מברכים על מסירת גט 

מלאכת מחשבת, '?  לדבר עבירה חשלי'עשה שליח לגרש אשה בעל כורחה, האם הגט בטל מדין 

 תשע"ח

 (הצאספקלריא, תשע"ט )עמ'  לשם יחוד" בנתינת גט אמירת "

 נוה ההיכל, תשע"ד   [בשם לעז נקראוכיום , באידיש ם הלידהש] בענייני כתיבת שם כינוי בגט

 אוצר הפוסקים, תשע"ה  אל לחו"לבגיטין הנשלחים מארץ ישר "וכל שום"כתיבת 

 האוצר הפוסקים, תשע"   התגיירה בעודה מעוברת האםיהודי ו כתיבת שם האב בגט, כשהאב

 אוצר הפוסקים, תשע"ה לחרש מדבר סידור גט 

 ם, תשע"ואוצר הפוסקי ]ע"י הגרי"א הענקין זצ"ל[ סידור גט לגיורת רפורמית 

 אוצר הפוסקים, תשע"היבת שמות פרטיים שמות משפחה ושמות מקומות בארה"ב  כת

 אוצר הפוסקים, תשע"ובצרפת   כתיב שמות גיטין אשכנזים וספרדים

 אוצר הפוסקים, תשע"ו  חסר וא"ו או מלא ,כתיבת השם עוזיאל

 אוצר הפוסקים, תשע"וט שנשלח לחו"ל  כתב "וכו'" במקום "וכדו'" בג

 תשע"ואוצר הפוסקים,   ]גט שהוגבה טפח מעל מסך המחשב בבית הדין[הגבהה בגט 

 אוצר הפוסקים, תשע"ו  את שמו המלא ,סופרהמינוי בשעת לא אמר שבעל 

 אוצר הפוסקים, תשע"ושה בין ההברה החסידית לליטאית  יהבדל בשם הא

 ]עוסק במצוה, פרוטה דרב יוסף[?  בקש פרוטה האם חייב לתת לועוסק בכתיבת גט לאשתו, ועני מ

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(

-]האם יש ענין להדר בכתב ובסופר בגט, זה א? האם יכול הסופר לכתוב את הגט, כשכפפות על ידיו

 (יטפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'   [, הידור מצוה בכתיבת ספר תורהוהולי ואנ

, תשע"ח פניני חשוקי חמד?  האם מותר לאשת איש העומדת להתגרש, להתחיל להתעניין בשידוכין

 (כ)עמ' 
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 (כפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ?מעות לאשה כדי שתוכל להתגרש מבעלההאם מותר לתת 

פניני ]כשאשתו חולה[   ?  יגרש את אשתוהאם מותר לאדם נשוי לדבר עם פנויה על נישואין לאחר ש

 (כחשוקי חמד, תשע"ח )עמ' 

 

   הרע זכירת מעשה מרים ואיסור לשון  נושא בפרשה:

 

 נועם אליעזר, תשע"ח    מעדני אשר, תשע"דמדוע לא נצטרע אהרן, על דיבור לשון הרע עם מרים? 

 , תשע"ח )עמ' יג(לריאאספק שכרה של מרים

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מג(האם מרים נענשה או זכתה לכבוד? 

 , תשע"זכאיל תערוג  ]קידוש החודש במדבר דרך ענני הכבוד[כיצד היה ניתן לראות נגע צרעת במדבר?  

 נועם אליעזר, תשע"ח  [קרבת משה למרים אחותו]? נגעי מריםאת הסגיר ראה ומי  מי

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ל(המתנת ישראל למרים 

]בכל יום או פעם בשנה, בפה או בהרהור, אמירת הפסוק או זכירת העונש, קריאה זכירת מעשה מרים 

 נר יששכר, תשע"ז בספר תורה, איסור דיבור לשון הרע[

 שלמים מציון, תשע"ו  ]המתנת העם למרים[מידה כנגד מידה בהנהגת החסד 

-ור של תורה, מרים ואהרן]חטא לשון הרע, תורה שבע"פ הדיבהפגיעה בעצם כח הדיבור  -מעשה מרים

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' ו(-חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל ורה שבע"פ בכלל ישראל[ת

 קיך למרים( ]כד, ט[)זכור את אשר עשה ה' אלוכהכנה ליום הדין  -שמירת הלשון ושמחה עם הזולת 

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז

אורות    הגר"א גניחובסקי, תשע"גסיפור לשון הרע לתועלת, אך כשמכשיל את השומע בלפני עור 

 הגבעה, תשע"ז

אספקלריא, תשע"ט    מחטא מרים[]כוחה של נגיעה, הכבוד מוציא את האדם מן העולם, הלימוד  "נגיעות"  

 עמ' סב()

עיון הפרשה, תשע"ה    ]מיד, ולא בסוף כמבואר ברמב"ם במדבר לשון הרע[החושד בכשרים לוקה בגופו  

 )עמ' פה( יג תירוצים 

 רה של תורה, תשע"חבא [  ]בדרך שאדם רוצה לילךכח ההטעיה באדם  -טעויות ב'פרשנות' 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' מ( ו' תירוציםלספר לשון הרע כדי להסיר מעליו חשד  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' נה(המספר לחברו ואינו מתכוון להזיק, האם עובר על איסור לשון הרע? 

 מעדני אשר, תשע"ה]מצא או מוצא[ האם יש הלכות מיוחדת ללשון הרע בין איש לאשתו 

 מאור השבת, תשע"זע המפורסם לכל קבלת ושמיעת לשון הר

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ה(המדבר לשון הרע, מאבד את כל זכויותיו 
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 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צב(התקנה למספרי לשון הרע בזמן הזה   

 תורה והוראה, תשע"ב  בירו[]חובת הדיווח להציל את חובה לשון הרע, איסור או ח

 חמעדני אשר, תשע" לספר על צדיקים או לשבח את חברו, שמתוך כך יכול להגיע לגנותו? 

 מעדני אשר, תשע"דהיאך תשובת בעל לשון הרע, בלימוד תורה, הרי אין קטיגור נעשה סניגור? 

 מעדני אשר, תשע"ד  המדבר לשון הרע ומפסיד תורתו ומצוותיו, האם כששב בתשובה, יחזרו אליו?

 "ותשע   כאיל תערוג, תשע"ד זצ"ל זהירות מלשון הרע, במשנתו של הגראי"ל שטיינמן

נשיח בחוקיך,  נשיח בחוקיך, תשע"והגר"נ קרליץ שליט"א  -שאלות מצויות בהלכות לשון הרע 

 תשע"ז

 (כזאספקלריא, תשע"ט )עמ' ליום הדין הכנה  –שמירת הלשון 

]ברכת התורה למי שכותב  לשון הרע 'לתועלת׳, האם יש עדיפות לכותבה על פני אמירתה בפה?

תב בפנקסו אני מקבל עלי לצום בה״ב, או ליתן צדקה כך וכך, האם דינו כמוציא בפיו,  דברי תורה, כ

ה ה', כתיבת שם אביו, בדברי האדם לנפש חיה, כתיבת שם ה' האם הוי כהוג   -ממעלת הדיבור על הכתיבה  

 האיחוד בחידוד, תשע"ו חז״ל רבים משמע שעיקר עוונו של המספר לשה״ר הוא בפה[ 

 

 תשלום שכר עבודה בעתו   נושא בפרשה:

 

עבודה, איחור בזמן השבת במונית, נאנס וחזר ל ]אזעקה תוך כדי נסיעהדיני אונסין בפועל או בשכיר 

 עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' קלג()לא תעשוק שכיר( ]כד, יד[  המושכר מחמת אונס, מכת מדינה[

עיון הפרשה, )ביומו תתן שכרו( ]כד, טו[     ד אב ואםאיסור אכילה לפני תשלום שכר שכיר או לפני כיבו

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כה(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א   תשע"ז )עמ' קלג(

אוסף גיליונות, -יט"אשיעורי הגר"נ נבנצאל שלאיסור הלנת שכר של אשה נשואה ]מעשי ידיה לבעלה[  

 תשע"ט )עמ' כה(

אוסף גיליונות, -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"אתשלום שכר עובד במועדו או הוצאות עונג שבת וחג 

 תשע"ט )עמ' כה(

)ביומו תתן שכרו( ]כד, טו[  ]מפסיד את קיום המצוה[העבודה  האם אפשר לשלם לפועל קודם סיום

 שלמים מציון, תשע"ו

 שע"ג מאור השבת, ת איסור הלנת שכר

)לא תלין  ]בין אדם לחבירו קודם לבין אדם למקום[תשלום שכיר ביומו או קידוש וסעודת שבת? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה פעולת שכיר אתך עד בוקר( ]יט, יג[

 בית מדרש ישיבת מיר, תשע"זשבת  תשלום שכיר ביומו למי שכבר קיבל

 כאיל תערוג, תשע"ז   ]הגראי"ל שטיינמן זצ"ל[חידושים באיסור הלנת שכר 
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ד, טו[ ]כ )ביומו תתן שכרו(]מפסיד את קיום המצוה[ האם אפשר לשלם לפועל קודם סיום העבודה? 

 שלמים מציון, תשע"ו

]קבע מראש מועד תשלום מאוחר, האם עדיין מצוה לשלם בתום החודש, תשלום שכר שכיר חודשי 

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' נב( בעידנא דריתחא[

 עולמות, קפב ]חזקה שליח עושה שליחותו[האם ניתן לסמוך על שליח ששילם לעובד בזמנו? 

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

עיון הפרשה, תשע"ח ]יקדים בין אדם לחברו או בין אדם למקום[ או מצוות מצה  -ביומו תתן שכרו 

 )עמ' קלג(

]מצות עשה ולא תעשה, האם רק דין איסור למעסיק או גם זכות תביעת ממון עבודה בזמן  תשלום שכר  

, באיחור מהמועד החדש האם יעבור המעסיק תשלוםה  מועדלשינוי    להסכיםיכול הפועל    האםמצד העובד,  

האם  ,ב"קבלנות"הנעשות  ילה", שכיר "שעות", ובעבודותל "מתי זמן החיוב בשכיר "יום" ושכיר איסור, 

 ייב למכור מטלטלין או לממש נכסים שברשותוח סיקהמעיש הבדל אם למעסיק יש מעות זמינות, האם 

התייצב לקבל , כשהעובד בוש לתבוע, תובע את שכרולהעובד שכר, האם צריך  ללוות כסף כדי לשלם או

  , הבית" על ידי גזבר "ועדשכירות פועל  ,עצמו ולא על ידי שליח שכרו המעביד  ,משכורת ולא תבע בפה

לכולם,  אפשרות לשלם  סיקבתשלום משכורות כשאין למע ם", דיני קדימהאד חברות "כחחשב שכר, 

)ביומו תתן שכרו( ]כד, טו[  , האם מלגות כולל הן כשכר[ אומן "מומר" או פועל  ,תשלום בשיק או שיק דחוי

 תורה והוראה, תשע"ו    עולמות, קסט

 שלמים מציון, תשע"ח ]הלוואת כספים כדי לשלם בזמן[תשלום לפועל במועדו 

 תורה והוראה, תשע"ו  ח אדםושכר קבלן ועובדי חברות כ

חותנים בלאו מזמן ה"תנאים" או רק לאחר הנישואין • האם עוברים המ] תשלום דמי שדכנות במועד

האם צריך השדכן  -ד"לא תלין" ו"ביומו תתן שכרו", בעיכוב תשלום דמי השדכנות • שידוך שהתבטל 

 עולמות, קכז[ להחזיר שכרו

 

 שיימינג[ -]האיסור וההיתר בושת   נושא בפרשה:

 

]דין מוציא שם רע, איסור אונאת דברים ואיסור לשון הרע. דין "ביישו בדברים", שפטור.   הוצאת דיבה

האם ניתן להלקות מוציא דיבה? תביעת פיצויים ע"י מי שניזק מהוצאת מדיבה. האם חיוב קנס על ביטול 

כיצד בושת על מעשה בגופו לבושת הפוגעת בנפש האדם.    שידוך נובע מחמת תשלום דמי בושת. ההבדל בין

עונשים את המחרף ומקלל את חברו. האם רשאי להשיב למחרפיו בהוצאת שם רע עליהם. תביעת פיצויים  

 ת, רסעולמו על הוצאת דיבה בכלי התקשורת. דיני בושת בלא כוונה[

 ה" במשנת הפרשה, תשע  [, שיימינגוברי עבירה]ההיתר לבייש ע בושת הרשעים בלקיטת המן

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט ]כי טוב לו עמך[ בבושתו גודל צער האדם

פניני חשוקי חמד, תשע"ח ]דמי בושת[  ספר שבטעות סיפר את פאות ראשו של הלקוח  -דמי בושת 

 )עמ' מג(
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חמד, תשע"ח )עמ'  פניני חשוקיקנסות, כיצד אומדים[ ]בושת, דיני בזמן הזה  -פיצוי על קבלת סטירה 

 מז(

]תשלום בושת הכל לפי המבייש ולפי המתבייש, בשונה מבושת הגנב, השפעת בושת הגנב על חיוביו 

 במשנת הפרשה, תשע"ו בושת החוטא[

 מעדני אשר, תשע"ח  התחשבות בבושת אדם הנצרך לבקש צדקה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"גלברך בשבע ברכות כדי למנוע בושה 

לות השקר, כשהתשובה תגרום לביושו, לומר דבר דו ]גבו בכדי למנוע בושה - לשנות מפני השלום

   אספקלריא, תשע"ח )עמ' יא(   אספקלריא, תשע"ח )עמ' כו( משמעי, לומר דבר שאינו נכון כשאין ברירה[

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' צ(

יות, בושת האדם, בזיון המת המוטל ]התרת איסור דרבנן מפני כבוד הבר תוכבוד האדם ומניעת בוש

בחמה, בית הכסא ונקיון הגוף, בדידות האבל, רשימה סגורה או ניתן להוסיף, דימוי מילתא, דחויה ולא 

הותרה, מקור הדין מדין הריגת בהמה של 'קלון', או מדין פטור השבת אבידה של זקן ואינה לפי כבודו, 

 מנחת אשר, תשע"ו בוד חברים[דם שנברא בצלם, כבוד הבריות בגוי, כחביב א

לעולם הבא, נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש   ]המלבין פני חברו ברבים אין לו חלק  לבנת פניםאיסור ה

ביזרייהו דרציחה, האם מותר להרוג את הרודף אחר חברו להכלימו, האם  ואל ילבין פני חברו ברבים,  א

 מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים, עשיית איסור כדי למנוע הכלמה, גדרי הלבנת פנים בתביעה

ומבקש לערוך חיפוש בכליו, ההיתר לתבוע בדין תורה ולא  לחשוד על ממון, מעביד החושד בעובד שגנב

הלבנת פנים בצנעה, בכדי לאפרושי  רבים" שאסור להלבין פנים בפניהם,  "ם, כמה הם  לחשוש להלבנת פני

מאיסורא, שקר למנוע בושה, תיקון בעל קורא שטעה כיצד, כהן שהלבין פני חברו האם רשאי לעלות לדוכן  

צא לתרבות רעה האם מותר לחדול מלהעלותו לתורה ולהכלימו, מדוע לא הודיע לשאת כפיו, כהן שבנו י

פניני     מנחת אשר, תשע"ח      עולמות, שסה   יוסף ליעקב שהוא חי, דברי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[

 אי"ש, תשע"ח

מעדני     הגר"א גניחובסקי, תשע"ה    אשר ליהודה, תשע"ד     תורה והוראה, תשע"ג   הלבנת פני חברו ברבים

 איש לרעהו, תשע"ז  אשר, תשע"ד

 מעדני אשר, תשע"ד מי שאינו משלם ועד בית, האם מותר לפרסם בבנין את שמו שלא שילם?

זקן ואינה   -]האם חל הכלל של השבת אבדה ני חברו? עד כמה חייב להתבזות בכדי למנוע הלבנת פ

 נועם אליעזר, תשע"חלפי כבודו, כבוד הבריות, הצלת אדם בפיג'מה[ 

בירות החמורות?  מדוע אינה מנויה עם ג' הע הרג כדי למונעה[י]אם חייב להלבנת פני חברו ברבים 

 קולמוס יוסף, תשע"ח   אשכול יוסף, תשע"ו

עיון הפרשה,      כ"ה תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סו(האם היה מותר לתמר למסור עצמה למיתה?  

עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' סד(    עיון הפרשה, תשע )עמ' מ(      עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' מד(    תשע"ד )עמ' מ(

 לב תירוצים

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

שיעורי הרב יו"ט  ת הנפש לא ישא כפיו[]הרג אברבים האם יכול לשאת כפיו כהן שהלבין פני חברו 

 זנגר שליט"א, תשע"ח

 שמעתתא עמיקתא, תשע"גלברך בשבע ברכות כדי למנוע בושה 
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 עולמות, שסה   עומקא דפרשא, תשע"ב    תורה והוראה, תשע"דלהיכנס לסכנה כדי לא לבייש 

 מעדני אשר תשע"ד האם מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים?

דברי   ר[עשה אבותיו, המתעלל בחברו ע"י דיבו]מקור הדין, הזכרת עברו, הזכרת מ)א(  אונאת דברים

 הלכה, תשע"ז

]בירור מחירים, ציעור הזולת, בדיבור לא נאה או בהצגת פנים זועמות, או בהפחדה[   אונאת דברים )ב( 

 דברי הלכה, תשע"ז

]צער חברו וצער אחרים, אונאה ברמז, צער המתנה בחינם, שערי אונאה לא ננעלו, )ג(  אונאת דברים

 ה , תשע"זדברי הלכ האומר לחברו דברים קשים[ 

 עולמות, קסט  לא תבע מחמת בושהשעובד ב - ביומו תתן שכרו

 היא שיחתי, תשע"ט  ]גדולה לא עוברת בירושה[אוי לה לאותה בושה 

החוטא ושונה בחטא נעשה לו כהיתר, ואינו בוש במעשיו, וכך ]  ר הבושההעד  "חטא חטאה ירושלים"

 משך חכמה ע"פ בינת החכמה, תשע"ח ה[היה בירושלים, לכן כתוב היתה כנידה, שאינה בוש

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' טו(ג[ ]שיימינמפרסמין את החנפים מפני חילול ה' 

 

 זכירת מעשה עמלק ומחיית זכרו   רשה:נושא בפ

 

 עמלק ומהותו

 

]למה כעת ולא לפני שירדו למצרים? מדוע נשלח דווקא יהושע למלחמה  מה רצה עמלק מעם ישראל? 

 בארה של תורה, תשע"ד   שיעורי הרב רוזנבלום תש"ע  'זבוב'? וכיצד יש להילחם בו?[-א עמלקזו? מדוע נקר

רה של תורה, בא   באר הפרשה, תשע"ז )עמ' כט(יימים מלחמה בעמלק על ידי התחזקות בתורה מק

 פניני דעת, תשע"ד   תשע"ז

   תשע"ג  הרב ברוך רוזנבלום

   שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח  לשמוע בקול הנביא[]ציווי ה', והמצוה  המלך  על מה עבר שאול  

 משך חכמה עם ביאור בינת החכמה, תשע"ט  תשע"ט

בו מהיות מלך, ובטלה ]כנגד מאיסה בדבר ה', מאבס ה' מדוע לא הועילה תשובת שאול לכפר לו 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח  הבחירה בו, ולהחזיר בחירה לא מועילה תשובה[

איסה ]פרק מעל עצמו עול מלכות, ובהעדר מלך אין מצוות מחית עמלק, אך זו מ  מאיסת ה' בשאול

 ני אי"ש, תשע"חפני  במצוה, כמו המכניס פירות דרך טרקסמון[

אספקלריא, במשנת הגר"א     -זממו של עמלק והמן    -שלם עד שימחה זרעו של עמלק'    'אין הכסא

 תשע"ט )עמ' ט(
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אור עולם פורים, שיחות     נר יששכר, תשע"ב  ]ביטול 'ישנו עם אחד'[המלחמה הפנימית    -מלחמת עמלק  

 מוסר

  עד זמננו[]ההיסטוריה של מלחמת עמלק מתמנע שורשי מצוות מחיית עמלק בדורנו ואופני מחייתו 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מט(

 ל, תשע"טמשנת מהר"]אשר קרהו[  ללא סיבה  -שנאת עמלק, והמן 

 אור עולם פורים, שיחות מוסרה' בקרבנו   היש

 גליונות, תשע"ט )עמ' כז( אוסף-ל אליהונחסוד הענין שאין השם שלם עד שימחה שמו של עמלק  

אוסף ממשנת הגר"מ שפירא זצ"ל  חישבתי דרכיכנגד ראשית גוים עמלק    -בראשית בשביל ראשית 

 גליונות, תשע"ט )עמ' ד(

 ישיבת מיר, תשע"ט-בית מדרש  אשר קרך -מהות עמלק 

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' מז( -עינינו גל  ]חטא עמלק, עצת היצר[מעצבות לשמחה 

כֹור ֵאת  בלשון יחיד ]מי הוא זה עמלק, מדוע פרשת זכירת מעשה עמלק נאמרה מלק חמת ה' בעמל ]ז 

ה   ש  ֵלק... ַוְיַזֵנב    ְלָךֲאֶשר ע  ִלים ַאֲחֶריָך  ְבָך  ֲעמ  ל ַהֶנֱחש  הכ  ֵגַע[, כאשר רדפו המצרים אחרי בני ישראל   ְוַאתָּ ֵיף ְוי  ע 

ֵחם ל  בצאתם ממצרים, אמר להם משה רבנו "ה' יִ  ֶכם ְוַאֶתם ַתֲחִרשּון". וצ"ב מדוע לא עשה כן גם במלחמת ל 

ֵלק"[  ַע ֶאת ֲעמ  והמחיה   -עמלק, פשר הציווי להרוג רק את הגיבורים ולהחיות את החלשים ]"ַוַיֲחלש ְיהֹושֻׁ

ִביב   ל ֹאְיֶביָך ִמס  ִניַח ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָך ִמכ  י ה ְבה  ֶרץ  הסופית תהיה רק בשעת "ְוה  א  ה",  ב  ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחל 

א ְשמֹו ה'  ְולֹא יֵָּרא ", עמלק נקרא בתורה "ִנִסיבמה נתייחד הנס של מלחמת עמלק, שדווקא עליו "ַוִיְקר 

נושך". וצ"ב ענין כלב ַתֶכה, זה עמלק", ומשלו משל על בואו של עמלק כ" ֵלץ", ובלשון חז"ל "ֱאֹלקים 

,  כח הרע של עמלק",  ולא ירא אלקים, ומה הקשר בין זה להיותו "לכלבנמשל דווקא    לק, ומדועעמ  ליצנות

בכל אדם, תיקון הבריאה על ידי מחיית עמלק, ו לשעה ולדורות, "עמלק" בבריאה,  המלחמה נגדו ודרכי 

   עולמות, קצד]יז, טז[  [ יראת שמים ויראת חטאאבל לעמלק אין תיקון, חיים שיש בהם 

רך'? מדוע נבחר ]מדוע הדגישה התורה שהמלחמה הייתה 'בדמדוע עמלק נחשב לאויב הגדול ביותר? 

)זכור את אשר עשה לך  יהושע דווקא להילחם בעמלק? מהו הקשר שבין פרשת עמלק לפרשת משקלות?[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה [יז כה,] עמלק(

 בארה של תורה, תשע"דש האיבה מעמלק נכד עשו  המרחק שטרח עמלק להילחם בישראל, ושור

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' צב( -שיח יוסף    התביעה על עמלק

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קטז(שורש הרע   -עמלק 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' פח('בן לאב'   קשרה -'עמלק', ערעור 

 

 מחיית זכר עמלק

 

]הריגת עמלק בשבת, האם הוי מלאכה הצריכה לגופה, חובת הצלת עמלקי הערות בדיני הריגת עמלק 

תו, הריגה בהסרת המונע ]גרמא[, הריגה ע"י שליח, הריגה  בכדי לקיים מחיה, חבלה בעמלקי כשא"א להמי

 אורות הגבעה, תשע"ז   ובסקי, תשע"ההגר"א גניח   באמירה לנוכרי[
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 תשע"ז   הגר"א עוזר, זכור תשע"ה  מחיית עמלק, על הציבור או על היחיד, על גברים או גם על נשים  

  מלאכת מחשבת, תשע"ומחיית עמלק האם מצריכה מינוי מלך? 

 מלאכת מחשבת, תשע"חקבלת גר מזרע עמלק 

]כיצד גוירו, מי היו, רבי שמואל בר שילת, בני המן או בני מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק? 

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' ו( נעמן[

 גליונות, תשע"ט )עמ' צד( אוסף -שיח יוסף     פרי ביכורים, תצוה תשע"זמחיית עמלק בימינו  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' נח(מצות 'זכירת עמלק' והטעם שאינה סותרת למצות 'זכירת השבת' 

 קול יעקב, תשע"ז ]בבדיקת קולמוס ועט חדשים[עמלק בכתב  מנהג מחיית

 יני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מב(פנהאם יש ברכה על קריאת פרשת זכור, או על הריגת עמלק? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ומחיית עמלק האם מצריכה מינוי מלך? 

 מציון כלל יופי, תשע"ט]ע"י לימוד התורה[  מחיית העמלק שבתוכנו

 שיעורי ליל שישי הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ט מחיית עמלק שנתגייר

 תשע"ח  המצוות בפרשה, תשע"ומצוות מחיית עמלק 

 []מחיית עמלקי קרוב או רחוק, בזורק חץ האם יתחיל בקרוב או ברחוק"אין מעבירין על המצוות" 

 י, תשע"חהגר"א גניחובסק

]בזמן הגלות, לפני ביאת המשיח, מתי נוהגת מצוות מחיית עמלק לדעת הסמ"ג וראשונים נוספים?  

כשלא ידוע מי הוא עמלק, נתערבבו האומות, חיוב הציבור או חיוב היחיד, קריאת המגילה כענף במצוות 

 נוה ההיכל, תשע"ח [יז כה,] ת אשר עשה לך עמלק()זכור א [מחיית עמלק, רכוש עמלק

אספקלריא,   [יז כה,] )זכור את אשר עשה לך עמלק( ?ממתי החיוב לקיים מצווה זו -מחיית עמלק 

 תשע"ח )עמ' מו(

]שיטת רש"י, דברי המשך חכמה, שיטת הרמב"ם חיוב מחיית עמלק מול חיוב הריגת שבעת האומות  

פנינים מרבנו אור החיים,  [יז כה,] )זכור את אשר עשה לך עמלק( וביאורו במנחת חינוך, גדר 'כל נשמה'[

 תשע"ח

)ותשם אסתר את מרדכי על בית כיצד לקח מרדכי את בית המן, הרי יש חיוב מחיה על ממון עמלק?  

 מעדני אשר, תשע"ו  המן( ]ח, ב[

 מלאכת מחשבת, תשע"חקבלת גר מזרע עמלק 

  ה של מלחמת עמלק מתמנע עד זמננו[]ההיסטורישורשי מצוות מחיית עמלק בדורנו ואופני מחייתו 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' מט(

 רכח( -דברי הפורים, תשע"ו  )עמ' קסג  עניני מחיית עמלק

 זרע ברך, תשע"דבכוח התורה שבעל פה, גוברים על עמלק  

 שבילי פנחס, תשע"ב ]להסתלק מן הספק[  מחיית עמלק -עשה לך רב 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג(כיבוד אב ואם ומחיית עמלק  
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 "זכור"קריאת פרשת 

 רוממות, תשע"זמצוות קריאת פרשת זכור וביאורה  

 תשע"ט )עמ' פח( אוסף גליונות, -לענין הלכה הבנת הנקרא בפרשת זכור  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יט( [יז כה,] )זכור את אשר עשה לך עמלק(פרשת זכור דוקים בקריאת דק

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' נט(   אספקלריא, תשע"ח )עמ' עג(ר  מנהג בריסק בפרשת זכו

 דברי שי"ח, תשע"ושו"ת בעניני פרשת זכור  

   פרי ביכורים, תרומה תשע"ז    פרי ביכורים, משפטים תשע"זהלכות לפרשת זכור  

 רכח( -פורים )עמ' רכ -בנתיבות ההלכה פסקים ושאלות שעלו על שלחנו של הגרי"ש אלישיב זצ"ל 

הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, ועוד[  ]הגר"מ פיינשטיין זצ"ל,ל פסקים הלכות והנהגות מרבותינו זצ"

 פורים )עמ' ריג( -בנתיבות ההלכה 

 , תשע"חתורה והוראההלכות ומנהגים בקריאת פרשת זכור 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז    נשיח בחוקיך, תשע"ו   פסקי מרן הגר"נ קרליץ לפרשת זכור

שיעורי    ]ע"פ סברת החתם סופר בשנה מעוברת[יב בקריאת פרשת זכור מיד?  נער בר מצוה האם מתחי

 ליל שבת, תשע"ז

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' ס(גר שנתגייר האם חייב בקריאת פרשת זכור מיד? 

 ]כל שנה, בשנה מעוברת, דיון בסברת החתם סופר, אם שכחו לקרא בפרשת זכור[חיוב פרשת זכור  גדר

 "ט )עמ' יז(קובץ גיליונות, תשע-דברי השירה

 נועם אליעזר, תשע"ט   אספקלריא, תשע"ט )עמ' קיג(מצוות זכירת חובת מחיית עמלק  

 

 בזמן אחר" "זכורקריאת 

 

 וישמע משה, תשע"ה  האם יצאו? ]שבת אחת קודם[קראו פרשת זכור בפרשת הפסקה 

 וישמע משה, תשע"זקראו בטעות "ויבא עמלק" לפרשת זכור, האם יקראו במנחה את פרשת זכור?  

 מעינות מהרצ"א, תשע"דמצות זכירת עמלק שלושים יום לפני חג הפסח 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צג(ונפק"מ למעשה   -האם יוצאים "זכור" בקריאת ויבא עמלק 

קראו פרשת זכור, ולאחר זמן נודע שהספר פסול, האם צריכים לקרא שוב פרשת זכור? 

ות שת זכור בדברים, האם יצאו בפורים בקריאת ויבוא עמלק, מצו]כשהטעות היתה בחומש בראשית ופר

 עשר עטרות, תשע"ט צריכות כוונה[
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]יצא ב'ויבוא עמלק', יאסוף מנין ויקרא פרשת זכור, בברכה או בלא ברכה, לא שמע פרשת זכור בשבת  

קובץ גיליונות, תשע"ט -פניני חשוקי חמד    וך על הדעה שדי פעם אחת בחיים, יקרא היחיד מתוך חומש[לסמ

 )עמ' ח(

 

 בציבור בס"ת ובמניןקריאת "זכור" 

 

ירחון קריאת פרשת זכור ]סי' קח[ לבני הישובים שאין להם מנין  תשובת תרומות הדשן בענין

 האוצר ]יג[ אדר, תשע"ח )עמ' יא(

פורים, הרב נחום   -בנתיבות ההלכה  קריאת פרשת זכור בעשרה ללא קריאת שבעת הקרואים לפניה  

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מה(   טנר )עמ' רג(קס

ה רשות בפני עצמה, ואין  ]שלא יהילהדר לקרוא פרשת זכור כשס"ת מונח על בימה ללא מחיצות 

 פורים )עמ' קכב( -בנתיבות ההלכה  שם עשרה[

פניני חשוקי חמד, תשע"ח אך יפסיד פרשת "זכור"  -לבקר את אביו בשבת למונעו מחילול שבת 

 )עמ' כט(

 תשע"חפניני אי"ש,  כוונה המעכבת, הוצאת ספר תורה לקריאה לנשים[]ההלכות לפרשת זכור 

 תשע"ח  רע ברך, תשע"וזהאם מדאורייתא צריכים עשרה לקריאת פרשת זכור? 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כא(קריאת 'זכור'  

 

 בקריאת "זכור" הקורא

 

]הכוונה המעכבת במצוות זכירת עמלק, וכן ל בענין קריאת פרשת זכור פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"

במצוות קידוש ליל שבת, חיוב נשים בפרשת זכור, הוצאת ספר תורה לקריאה עבור נשים, איסור קה"ת 

שלא בציבור בלא ברכה, איסור קריאה אף שלא בציבור מפני זלזול בס"ת, קריאה בס"ת ספרדי הנפתח  

מנין גברים שלא שמעו, במנחה אחר שלישי קודם  ודש, קריאה לנשים בנוכחותבעמידה בתוך ארון הק

ברכת אשר נתן, קריאת העולה עם הקורא וגם הקשבה לקורא בעשרה, העולה אינו צריך לחזור כמ"ב זכר 

 פניני אי"ש, תשע"טפעמיים, ספר המהודר ביותר, חזקה דרבא, קריאת ביחיד מתוך ספר[  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"דכשבעל הקורא היחיד הוא עבד כנעני  

 ישמע משה, תשע"ה ו?  קרא והתעטש והפסיק בין מילת 'לא' לבין 'תשכח', האם צריך לחזור

פניני חשוקי קרא פרשת "זכור" ונשתתק באמצע, והחליפו קורא, האם ימשיך או יתחיל שוב? 

 עמ' נג(תשע"ח )חמד, 

 נוה ההיכל, תשע"ג  אופני הקריאה של "זכר עמלק"
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קריאת "זכר" בצירי ובסגול, האם לסיים את הפסוק ולחזור את כולו או רק את המילים "תמחה 

ם יכול להוציא גדול בקידוש, כשסיים את הפסוק בנן הא" ]קטן שהתפלל ערבית של שבת, חד דראת זכר

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' עז( -מים זכים   האם עדיין יכול להוציא ולקיים המצוה שוב[

יעקב לוינגר,  י הרב מרדכי ברויאר[על דבר]מבוסס הקריאות הכפולות בפרשת זכור ובמגילת אסתר 

 תשע"ט

)ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה חזן או בעל קורא שאינו יכול לעמוד, האם למנותו לתפקיד? 

  פניני חישוקי חמד, תשע"ח )עמ' סג( אחד( ]יז, יב[

]וכן בתקיעת שופר, וכן בעל קורא שכבר יצא ידי חובת פרשת זכור האם יכול להוציא מי שלא יצא  

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' פ( -בירור הלכה  המקדש בבית האם יכול להוציא בני ביתו[

 

 לקריאת "זכור" העולה לתורה

 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כט( ]בעודו קטן[עליה לתורה לחתן בר מצוה בפרשת זכור 

 עמ' נו(פניני חשוקי חמד, תשע"ח )מפטיר ב"זכור", הרב או בעל יארצייט?  מי קודם לקבלת 

אוסף  -פניני הלכה האם מקיים המצוה בשמיעה או בקריאה?    -העולה לתורה לפרשת זכור 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' ל(

אוסף -פניני הלכה מראשי חבורות ישיבת מיר  ]ברכות מדרבנן[  לצאת בברכת העולה לתורה בפרשת זכור

 גליונות, תשע"ט )עמ' נח(

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' נד(-שי חבורות ישיבת מירפניני הלכה מרא העולה לתורה בפרשת זכור

העולה לתורה בפ' זכור, האם ראוי שיכוון לצאת יד"ח בקריאה שקורא בעצמו בלחש ולא 

]מנהג הגר"א, קריאה בעשרה, האם יצא ידי חובה בשומע כעונה כמו כל הקהל, ורא? בקריאת בעל הק

אם אין צריך עשרה, והן בשמיעה מבעל הקריאה,  יכוין לצאת גם בעצמו מדין מצוה בו יותר מבשלוחו

הקורא בכמה בתי כנסת היכן יצא ידי חובה, אם יצא מוציא במצוה דאורייתא, הקורא פרשת זכור לנשים[  

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' סו(

 

 בקריאת "זכור" קטנים כהנים ולוייםנשים 

 

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' מד( כח תירוצים]פטורים ממלחמה[  חיוב כוהנים ולוים בקריאת פרשת זכור  

 פורים, הרב נחום קסטנר )עמ' עח( -בנתיבות ההלכה חיוב נשים ועבדים בקריאת פרשת זכור 

 פקלריא, תשע"ח )עמ' כז(אסנשים בקריאת זכור  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פד(דברי החינוך בחיוב הנשים במצות זכירת עמלק  
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שמעתתא      ]האם חייבות, להוציא ס"ת עבורם, האם יש צורך במנין גברים[  כורנשים בקריאת פרשת ז

 פניני אי"ש, תשע"ח   אורות הגבעה, תשע"ז   עמיקתא, תשע"ב

האם חיוב פעם בשנה,  , אובכל יום ]האם חיוב זכירת מעשה עמלק הוא נשים בקריאת פרשת זכור

ל מוטזכירת מעשה עמלק תלוי בחיוב מחיית עמלק, והאם חיוב מצות מחיית עמלק וזכירת מעשיו 

, פעם אחת בשנה, ובשנה מעוברת, חיוב הקריאה הוא קריאת פרשת זכור.  יחיד ויחיד  או על כל הציבור על

]עשרה זכרים גדולים[, או שגם יחיד הקורא לעצמו פרשת זכור, יוצא ידי חובת המצוה.  בציבור אך ורק

בספר תורה ולאחר   כור. נפקא מינה, אם קראו פרשת זספר תורה כשר האם חיוב זה מצריך קריאה מתוך

מחלוקת נשים בקריאת פרשת זכור, היש חיוב לקרוא בשנית מתוך ספר תורה כשר.  -מכן גילו בו פסול 

נוכחות של מנין   הפוסקים האם נשים חייבות בקריאת פרשת זכור. בקריאה מיוחדת לנשים האם צריך

עבור קריאה לנשים.   במיוחדרה להוציא ספר תו שעדיין לא יצאו ידי חובת הקריאה. האם  מותר  גברים

    עולמות, צד  לפניה ולאחריה, בקריאה לנשים, קריאת מגילה ופרשת זכור בעשר נשים[ ברכהמי מברך 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' מח(האם עבד עמלקי חייב בשמיעת פרשת זכור?  

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

)כי תצא למלחמה על  ]גדרי נדר לצדקה[נדר לצדקה אם יחזור בנו בשלום מהקרב וחזר פגוע רוחנית 

  דברי שי"ח, תשע"זאויבך( ]כא, י[ 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מא( כי תצא למלחמה על אויביך, במלחמת הרשות הכתוב מדבר

בקרב שלא בדרך   ]הצגת התיאטרון 'מלחמת מצוה' נצחונות עם ישראלהיהודית    אסטרטגית המלחמה

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' נ(-הרב מרדכי נויגרשל שליט"א הטבע[

 זרע שמשון, תשע"ז , י[על אויבך( ]כא)כי תצא למלחמה לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע 

 ו" שבת, תשעמדי , י[ על אויבך( ]כא)כי תצא למלחמה  היצר הרע

  היא שיחתי, תשע"ט  )כי תצא למלחמה( ]כא, י[ נשמה טהורה 

בזמן הזה, דיני המלחמה, פגיעה באזרחים, מלחמת התשה, פעולות  ] מלחמת רשות ומלחמת מצוה

 האיחוד בחידוד, תשע"ד   בעה, תשע"דאורות הג)כי תצא למלחמה( ]כא, י[  טרור[

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ד)וראית בשביה אשת( ]כא, יא[ אישות דבני נח 

]הסגולה הגדולה של הבכי בחודש אלול? מתי נלמדים מפרשת 'יפת תואר'? הם דרכי התשובה מה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד [כא, יג] )ובכתה את אביה..( יצא יוסף מבית האסורים?[

בגויות, בגירותה, ליקוחין, שפחה כנענית לעבד עברי, אישות בני נח, ] מעמד האישות ב'יפת תואר'

  הגר"א עוזר, תשע"ד)ולקחת לך לאשה( ]כא, יא[  [אישות בבני נח לישראל, נישואין אזרחיים

פניני אור החיים, )לא תתעמר בה( ]כא, יד[  יק רודף אחר רשע[צדה]גם כשוהאלוקים יבקש את נרדף 

 תשע"ז
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איסור נגד דבר המפורש בתורה להיתר, תוקף לא תוסיף, ] חרם דרבינו גרשם שלא לשאת שתי נשים

   נוה ההיכל, תשע"ה)כי תהיין לאיש שתי נשים( ]כא, טו[ ישראל[ התקנה בחרם, חרם לזמן, חרם לא לכל 

 מעדני אשר, תשע"ו

 קבור תקברנו( ]כא, כג[ כי ) [או המצוה עצמה 'מכשירי מצוה' הםאם ]ה  הטיפול במת והוצאתו לקבורה

 מלאכת מחשבת, תשע"ט

  בינת המשפט, תשע"ד)כי קבור תקברנו( ]כא, כג[  בנה מצבה ללא רשות המשפחה

האם יש בכך מצוה לקיים דברי המת, כשמצווה דבר איסור, ] ציוה ליורשיו לקבור את כל כספו עמו  

 בינת המשפט, תשע"ז  )כי קבור תקברנו( ]כא, כג[  איסור השחתה, עשו שומה לנכסיו והניחו המחאה בקבר[

 שע"זפניני אי"ש, ת)לא תלין נבלתו( ]כא, כג[  ]מאימתי עוברים, בירושלים העתיקה והחדשה[הלנת המת 

 היא שיחתי, תשע"טלה' הארץ ומלואה   

 , תשע"טחכמה על משך החכמהבינת ה? לשנוא בעל עברההאם מותר 

עיון י[  -א תחרוש בשור ובחמור יחדיו( ]כב, ט)לא תזרע כרמך כלאים... לכולל בעת חרישה בכלאים  איסור  

 כו תירוצים הפרשה, תשע"ז )עמ' קלו(

עומקא )גדילים תעשה לך( ]כב, יב[    [תיקון פסול  בציצית, בסוכה, ובמצוות אחרות,]תעשה ולא מן העשוי  

  דפרשה, תשע"ה

קראוון ששימש בית כנסת והועתק ממקומו ע"י מנוף, האם צריך לקבוע ]תעשה ולא מן העשוי במזוזה  

ר מדירה ההופך  ד]תעשה ולא מן העשוי, כשהיה באויר בטלה חובת מזוזה, בית מטלטל, חבו מזוזות שוב?  

 וישמע משה, תשע"חלסוכה בהסרת הקירוי, הגדרת קראוון כבית או כספינה[ 

)גדילים   [ניגוב וניקוי בטלית או בחוטים, כניסה עם טלית לבית הכסא]  כבוד הציצית ושאר חפצי מצוה

  הלכה יומית, תשע"ה]כב, יב[  תעשה לך(

את )  ]מדאורייתא או תקנת חכמים, מדוע לא אמרינן מיגו להוציא[  הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומיגו

 מנחת אשר, תשע"ח בתי נתתי לאיש הזה( ]כב, טז[

   אשכול יוסף, תשע"ו)לא יבוא ממזר בקהל ה'( ]כג, ג[  מדוע אין בברכות השחר 'שלא עשני ממזר'? 

 פרי ביכורים, תשע"והיה לך על אזנך( ]כג, יד[ )ויתד ת [ביזוי מצוה] כיסוי צואה ברגל

ד האיחו )ויתד תהיה לך על אזנך( ]כג, יד[הקשר בין יתד לניקוי לבין סגירת האוזן לדברים אסורים 

 כלי יקר, תשע"ט   בחידוד, תשע"ה

ולא עשה  במקלחות וחדרי אמבטיה בזמנינו, נכנס לבית הכסא] נטילת ידיים בבית הכיסא ובמקלחת

עיון הפרשה, תש"ע )עמ' )והיה מחנך קדוש( ]כג, טו[    [הנטילה, מכלי  צרכיו, הכניס ידיו לבית הכיסא, שיעור

 רשה, תשע"ג )עמ' נח(עיון הפ    נב(

]על איזו מצווה עוזב ה' חלילה את עם ישראל  ? [לחמי תודה]מדוע יולדת לא מביאה קורבן תודה 

להצילך ולתת אויביך ) 'להצילך ולתת אויביך לפניך'?[ -של אלול כשאינם משמרים אותה? מה רמוז בר"ת

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע [כג, טולפניך( ]
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ר בכיכר, ]הלוואת מאכלים וחפצים, סאה בסאה, יצא השער, אזל מהמלאי, דבר מועט, כיכדיני ריבית 

עיון  )לא תשיך לאחיך( ]כג, כ[ שווה ערך בחפצים לכיכר, הלוואת חפצים מגמ"ח, תרופה מגמ"ח תרופות[

 הפרשה, תשע"ט )עמ' קלא( 

 מנחת אשר, תשע"ט )לא תשיך לאחיך( ]כג, כ[ריבית בדברים ובטובת הנאה 

נדר שכ ',בלי נדר'אם אמר , האם הבטחה מחייבת, לצדקה םהבטחות ונדרי] חובת קיום הבטחות

      עולמות, א    עולמות, יד)מוצא שפתיך תשמור( ]כג, כד[  [ במחשבה ולא בדיבור

, נדר במחשבה, הזמין מוהל לבנו וחזר בו, עמידה בדיבורו, קבלה נדרי מצוה וצדקה]  חובת קיום הבטחות

 קיום נדר והבטחה, מחוסר אמנה[ טובה להנהגה בימי אלול שהתקבלה רק במחשבה האם היא מחייבת,

   עומקא דפרשה, תשע"ח )מוצא שפתיך תשמור( ]כג, כד[

ישראל שנאנס לבעול נוכרית, ישראלית הנבעלת לנוכרי באונס, דחיית איסורים ] 'אונס' רחמנא פטריה

    הגר"א עוזר, תשע"הכג, כו[ )ולנערה לא תעשה דבר( ] [פשבמקום פיקוח נ

]'אונס' רחמנא פטריה, אונס כמאן דעביד לא  י שקיימה?נאנס אדם מלקיים מצוה האם נחשב כמ

)ולנערה לא תעשה דבר(  [מצא שתפיליו היו פסולות, אונס בקיום תנאי בין אדם לחברו, אדם שאמרינן

 ברכת יצחק, תשע"ה-שיעורי ליל שישי ]כג, כו[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו , ה[]כד )אשה חדשה לא יצא בצבא(מלקות ליוצא בצבא בשנה ראשונה 

משעת כניסה לחופה נחשבת האישה לנשואה ובעלה מפר נדריה נטמא לה ויורש אותה, דעות ] חופה

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

יום  ילה בו, חדר יחוד עם שני פתחים, יחוד אלמנה ובעולה, בנישואין בערב שבת וערביחוד", נעילתו, אכ

  עולמות, שסב  )כי יקח איש אשה חדשה( ]כד, ה[ טוב[ 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט )כי יקח איש אשה חדשה( ]כד, ה[ קידושי כסף מדרבנן או מדאורייתא?  

  מלאכת מחשבת, תשע"ח  )כי יקח איש אשה חדשה( ]כד, ה[  ?רשאיחתן שרוצה לעשות צרכי ציבור האם  

 מלאכת מחשבת, תשע"ט

  )כי יקח איש אשה חדשה( ]כד, ה[ ?מי שנמצא בחתונה ולא אכל האם אינו חיוב לשמח את החתן

 מעדני אשר, תשע"ט

)כי יקח איש אשה חדשה(  ?שמח את החתן שימחו אותו בזה שהולך למותמדוע אמוראים שרצו ל

 מעדני אשר, תשע"ט ]כד, ה[

 מעדני אשר, תשע"ט  )כי יקח איש אשה חדשה( ]כד, ה[ ן וכלההאם מותר לעשות ליצנות כדי לשמח חת

)כי יקח איש אשה  ]בחתונה נוהגים מנהגי מתן תורה[  ?איך מקיימים שבירת הלוחות כשמתחתנים

 מעדני אשר, תשע"ט חדשה( ]כד, ה[

 (מבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ברכת המצוות וברכת השבח -ברכת האירוסין 

לימוד ועיסוק ברפואה נגד  עיסוק ברפואה, חופש העיסוק, ] התחשבות ברצון האשה בבחירת העיסוק

בלי וע ימים אף  מותר לצאת מביתו עד שב,  השתלמות בחו"ל תוך השנה הראשונה לנישואיהם,  דעת אשתו

 (כג-כאפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ת[רופא שמציעים לו לנהל בית חולים ואשתו מתנגד , רצון אשתו
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בקבלת ל ]הגיע לחתונה ואכל האם חייב להמתין לצאת החתן ולשמחו, אכהערות לגבי שמחת חתן 

)כי יקח איש אשה חדשה(   הפנים, האם יש מצוה לשמח גם את הכלה, כיצד משמחים, שכר המשמח וטעמו[

 תשע"ו   מעדני אשר תשע"ד]כד, ה[ 

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

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

לא יחבול ) , הליכי גביה מותרים, חפצים הניתנים לעיקול[וב]עידוד הלווה לשלם את החגביית חובות 

 תורה והוראה, תשע"ז רחיים ורכב( ]כד, ו[

כא   עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא()ולך תהיה צדקה( ]כד, יג[  ]ריבית דברים[איסור ריבית במשכון 

 תירוצים

]חופש העיסוק, איסור הכאה, איסור חבלה, האם מותר לאדם  האם מותר לקבל מכות כדי להתפרנס

ליו הוא נושא את )וא מסוכן, בנפשו יביא לחמו[לחבול בעצמו, האם מותר לאדם לעסוק לפרנסתו בעיסוק 

 (כטפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  נפשו( ]כד, טו[

 המקראות[]בשל חטאי הבנים או בעדותם של הבנים, כשדברי חז"ל אינם כפשט  לא יומתו אבות על בנים  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' וב(-נחל אליהום לא יומתו על אבות( ]כד, טז[ )לא יומתו אבות על בנים, ובני

שיעורי הרב רוזנבלום, כד, יט[ ])ושכחת עומר בשדה( מצוות לקט שכחה ופאה  -כוונה וחוסר כוונה 

 תשע"ו

 תשע"טהיא שיחתי, )ושכחת עומר בשדה( ]כד, יט[ בלי כוונה 

במשנת תעולל אחריך( ]כד, כא[ )לא  [נתינת אשכול קטן בדווקא] הידור מצוה, ומצוות 'עוללות הכרם'

   הפרשה, תשע"ה

]חייב לבחור בן להכות את חברו בגופו לבין להזיקו בממונו, מה יעדיף, האם הורג איסור הכאת חברו 

)ארבעים  [ת את חברו, קם ליה בדברבה מיניהחברו עובר גם על איסור הכאה, תשלומי חבלה במי שהמי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח יכנו לא יוסיף( ]כה, ג[

משנת מהר"ל,   )ארבעים יכנו לא יוסיף( ]כה, ג[מדוע הוזכרו ארבעים המלקות כאשר בפועל יש רק לט?  

 תשע"ט

משנת מהר"ל,  )ארבעים יכנו לא יוסיף( ]כה, ג[רוע מהתורה כוחם של חכמי התורה שכולם תורה, לג

 תשע"ט

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו]כה, ה[  )יבמה יבוא עליה ויבמה(עדי קיום ביבום 

מעדני אשר,  ]כה, ה[ )יבמה יבוא עליה ויבמה( ?האם יבמה שאינה רוצה להתחתן פטורה מהחליצה

 תשע"ט

 מעדני אשר, תשע"ט ]כה, ה[ )יבמה יבוא עליה ויבמה( ?לפני החליצה השתדךהאם מותר ליבמה ל

מעדני אשר,   ]כה, ה[  )יבמה יבוא עליה ויבמה(  ?מאבד עצמו לדעתיש חיוב יבום וחליצה לאשת ההאם  

 תשע"ט

אורות )לא תהיה אשת המת חוצה( ]כה, ה[  [האם האשה לוקה] איסור יבמה לשוק לחתן או לאשה

    הגבעה, תשע"ה
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז )וירקה בפניו( ]כה, ט[ וב ומיעוט[]רוק מעורב בדם, ריבמה שירקה דם 

)לא  , מתי אין איסור[ים, או אפילו החזקתםזבאיסור שימוש במשקולות כו]חובת הדיוק במשקלות 

 עומקא דפרשה, תשע"ב   תורה והוראה, תשע"דטו[  -יהיה לך בביתך איפה ואיפה( ]כה, יג

או אחזקת משקל חסר  ]זהירות במידות ומשקלות, הין צדק, השהייתאיסור מידות ומשקלות כוזבים 

 עומקא דפרשה, תשע"בההבדל בין איסור אחזקת חמץ לאיסור אחזקת משקלות[ בבית או מחוצה לו, 

 

   הקשר בין חודש אלול לפרשת כי תצא

 

 פרי ביכורים, תשע"ח עבודה זרהההתרחקות מ -ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים 

  אז נדברו, תשע"חדרוש וקבל שכר  - קריאה ל'בן סורר ומורה'

שור וחמור על ידי עסק  בחודש אלול צריך להכניע קליפות -ו' ור יחדיא תחרוש בשור ובחמ'ל

 שבילי פנחס, תשע"ח כשור לעול וכחמור למשא ,התורה

 באר הפרשה, תשע"ח )עמ' ה( רמזים בעניני בין אדם לחברו בפרשת כי תצא

הגר"נ רוטמן ]מצוות תשובה[  והקשר לפרשיות ספר דברים    -ביאור הגר"א לספר יונה על דרך רמז  

 ע"ט )עמ' טו(אוסף גיליונות, תש-שליט"א

]חודש אלול כנגד שבט גד, תקיעת שופר חכמה ואינה  צירוף המעשה אל החכמה -עבודת חודש אלול

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ו(-חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל מלאכה[

 

 שיעורים( 300-)למעלה מ" באתר בינינו אלול וימים נוראיםבשיעורים על נושא " לצפיה

 

 נושא אקטואלי: בחירות 

 

ל הציות לבית דין הגדול או לכ, חובת הציות לחכמי ישראל במשעולי החיים]ועשית ככל אשר יורוך 

האם ת, בחכמי בית הדין הגדול בלשכת הגזירק עשה ולא תעשה. האם מדובר  -שתי מצוות , בית דין 

החובה לשמוע בקול חכמים מחמת הציווי "לא תסור", ביסוד הברכה    .לאחר חורבן בית המקדשחובה זו  

, למלחמה חובת ההתייעצות עם הסנהדרין לפני היציאה ת, אחרי רבים להטו  .מצוות שחיובן מדרבנן  על

 -מעמדם של החכמים בהערכת המציאות  ""דעת תורה -ראת חכמי ישראל במשעולי החיים הו 

מאידך גיסא, יש המוצאים מקור להשקפה שעצת גדולי     .בנושאים מדיניים מחלוקתם עם חזקיהו המלך

ותיהם עניינים שאינם הלכתיים מובהקים, מאגר -  למילי דעלמא ישראל תחומה לדברי תורה בלבד, ולא

אחרים שוללים גישה זו, בנימוקים שונים: אין נושא  •  מו"ר הזקן בעל התניא והראי"ה קוקשל אד

אישיות  מנגיעות נאמנות גדולי התורה ויכולתם להתעלם   .הלכתי שבעשייתו או אי עשייתו אין נגיעה לצד

סוד כוחם , ה ותושיהכל העוסק בתורה לשמה נהנים ממנו עצ  ."סייעתא דשמיא" • לעצת גדולי הדור יש

הפוך בה והפוך בה דכולא "  .של חכמי ישראל המורים דרך לכלל וליחידים, טמון בלימוד התורה לשמה
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של  "עינו "ו "אורו " :הגדרת חז"ל לגדולי התורה  ."לקחת עצה מהתורה" בה" • דברי הגר"א כיצד יכול

אסיפות , יה באמונת החכמה בכללנת חכמים תלוואמ , מ"ח קנייני התורהאחד מ  -אמונת חכמים  .עולם

 עולמות, תצב [הלימוד ולא בשטח ההלכה אמונת חכמים בשטח  .גדולי ישראל

פיו צריך אחד להתפטר אחר ל שתי מפלגות חתמו על הסכם לפני הבחירות, ]קיום הסכמי בחירות 

וכן מאחר  ,"אסמכתא" מדין כל תוקף להסכמים שנחתמו לפני בחירותכי אין טוענים כעת הבחירות. 

האם מחוייבים לקיים  ם, ציבור לגבי קנייני  ינו שלדם, דבר שלא בא לעול" שאין תוקף להתחייבות על

בדברי הפוסקים שציבור אינו צריך קיום כי "דבריו ככתובים  .שנעשה עליהם קנין התחייבויות גם ללא

שכח  ציבור בלא קנין כיחיד עם קנין[ או דין ] במקום שקנין מועיל סורים דמי", יש לעיין: האם זהו רקוכמ

כלפי   וכן יחיד המתחייב על דעת ציבור יחיד הפועלל, גם במקומות שקנין אינו ח להתחייב ציבור עדיף

גדרי כוחו של   ן ציבוריהאם דינו כיחיד או כציבור, ונפקא מינה למעשיהם של נציגי ציבור בעני   -ציבור

תוקפם   .כדוגמת דיבורים בעלמא -הציבור במעשים ללא קנין, בדברים אשר אינם כלל בתחום הקניינים 

יבויותיו אינם מחייבים, מפני נציג ציבור רשאי לטעון כי דיבורו והתחי  ה, האםמעשי ציבור שנתברר כי טע

 עולמות, כט  [שאין להם תוקף על פי הדין

 עולמות, רפו ז[ ]הרחקת ד' אמות מע" מקום עבודה זרהקלפי הממוקם בתוך כניסה ל

 אז נדברו, תשע"ט  ]רוב ציבור טהורים או טמאים["בחירות" בזמן בית המקדש 

אז נדברו,  ]יום הבחירות, כל קול קובע, נשמה שנתת בי[ בקלפיהמוסר הנלמד מספירת הקולות 

 תשע"ט

 פארת, תשע"טעטרת תבחירות  –אחריות הציבור 

אוסף גיליונות, תשע"ט -מאמרי עינינו גל]הקשר בין אלול לבחירות[   ישית של חודש אלולהבחירה הא

 )עמ' כד(

נדיר או   ,ן על המצוות, תדיר, מצוה לשמוע לדברי חכמיםי]אין מעבירתפילת שחרית או הצבעה בקלפי  

 מים זכים, תשע"טכה וברכת לישב בסוכה[ יר, ברכת האילנות או ברכת החמה, שהחיינו על הסותד

 (אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כה-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  זריזין מקדימין בהצבעה בבחירות

וה, וצאת ממון עבור קיום מצה]לאזרחי ישראל המתגוררים בחו"ל להשתתף בבחירות חובה האם 

, , מצוות תוכחהםמקום הצבעתלעיר בה חוץ ון ונמצאים ממאו הימנעות מלאו, בני ישיבה שאין להם מ

 מים זכים, תשע"ט , טורח בקיום המצוות[לצאת מביתו בכדי לשמוע שופר, או כדי ליטול לולב

 

 נושאים אקטואליים: 

 

 (סאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -הלכה בירור  ]הטעמים והנפק"מ[כיסוי חלות במפה בשלחן השבת 

]דמי תיווך, מעמדו של המתרים, מתרים המקבל אחוזים על התרמתו, והתורם חזר בו מהתרומה 

 בינת המשפט, תשע"געובד של המוסד, העדר רשלנות המתרים בחזרת התורם[ 

]תקנת יהושע בן נון, שות, בכדי לטעת עץ אתרוג בחצרו?  טום ענף מעץ אתרוג ללא רהאם מותר לק

באיזה עצים ובאיזה אופן התיר יהושע, פרשנות התקנה, בארץ ישראל או גם בחו"ל, האם מותר להזיק 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47387
http://beinenu.com/alonim
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/492.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/29.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/286.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_26_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_28_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_28_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_49_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/266_49_79.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/256_48_79_0.pdf
file://///Server002/d2/מראי%20מקומות%20זמני/מראי%20מקומות%20תשע''ט/דברים/חשבתי%20דרכי%20במשנתו%20של%20הגר%22מ%20שפירא%20זצ%22ל-אוסף%20גיליונות,%20תשע%22ט%20(עמ'%20ו)
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_49_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/256_49_79.pdf
file://///Server002/d2/מראי%20מקומות%20זמני/מראי%20מקומות%20תשע''ט/דברים/חשבתי%20דרכי%20במשנתו%20של%20הגר%22מ%20שפירא%20זצ%22ל-אוסף%20גיליונות,%20תשע%22ט%20(עמ'%20ו)
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_49_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_49_73.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 כי תצא 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

 

ענפי חברו כדי להציל את ממונו, נחיל דבורים, הצלת עצמו בממון חברו, בתשלום לאחר מכן, כשכוונת 

 בינת המשפט, תשע"טל למסחר[ הנוט

שיעורי  ]כהן גדול שעבר מחמת מום, כהן גדול שנפטר[הקרבת מנחת חביתין בכל יום ע"י כהן גדול 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יד(-בינה

-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  ]האם ניתן לאכוף חוזה עם ריבית[האם חל חיוב ממון לשלם חוב ריבית  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כד(

-פניני הלכה מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר'? העונה לקדיש מחוץ לביהכ"נ האם יאמר 'יתברך

 (אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מד

אוסף -פניני הלכה מראשי ורבני חבורות בישיבת מירם?  ערומי  סופק אם בירך פוקח עורים או מלבישמ

 גיליונות, תשע"ט )עמ' מו(

 בינת המשפט, תשע"גהאם מותר ל'עקוף מתווך' בעסקת מטלטלין? 

]היורד לשדה חברו, טול הנאתך, כשאי אפשר להשתמש בהנאה במקום   בנה מצבה ללא רשות הקרובים

 בינת המשפט, תשע"ד אחר[

 עומק הפשט, תשע"ט [תמונה של ה, שוקעת, יצור ואחזק, צורת אדם, בולטת]ציור וצילוםתמונת אדם 

 וישמע משה, תשע"ט  חזר בקריאת התורה בגלל טעות שאינה מעכבת ובחזרתו טעה טעות המעכבת

 מכתלי בית הדין, תשע"ט]מסירת מודעא, חריגת בניה[   טבות תמורת ביטול הלשנהדרישה לה

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 בוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי ש 

 kishurtora@gmail.comלכתובת  יש לשלוח את המילה 'צרף' 
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