
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  )קישורים להורדה חינם(     מסעי מטותפרשת 
  

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

 

 'צוף'  מבית - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות 

 אורות הגבעה

 אז נדברו 

 איש לרעהו 

 אספקלריא 

 אשיחה בחוקיך 

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר 

 דברי ישרים

 ח"דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים 

 זרע ברך 

 זרע שמשון 

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך 

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת 

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 בשבתו מדי שבת

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה 

 מנחת אשר 

 מעדני אשר 

 מעינות בני יששכר 

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו 

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סיפורים להלכה שלמה

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 דפרשה  עומקא

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת 

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו 

 פרי ביכורים 

 קב ונקי 

 קובץ גליונות 

 קול יעקב

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א 

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א 

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 עמיקתא  שמעתא

 שפת אמת 

תורה והוראה 

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47390
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94+%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&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=47986&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&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=47986&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=47986&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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 ]לפי סדר א' ב'[  לעלונים שבועיים בנושאים שוניםקישורים 

 

 דרכי החיזוק 

 דפי עיון 

 מכתלי בית הדין 

 משא ומתן 

 עומק הפשט 

 עין יצחק 

 

 מטותפרשת 
 

 : בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 

 טבילת כלים נושא בפרשה:

 הגעלת כלים נושא בפרשה:

 הנדר והפרתו נושא בפרשה:

 כוונה מחשבה ומעשה  נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: הלכות מלחמת ישראל 

 נושא בפרשה: תנאי בני גד ובני ראובן

 נושא בפרשה: עבר הירדן המזרחי בהלכה 

 נושא בפרשה: החיוב למנוע חשד ולזות שפתים

 ... שאר עניני הפרשה 

 

 כלים  תטביל  נושא בפרשה:

 

 כללי:

 ויאמר גבריאל עמ'(   370]נותן טעם לפגם[ ) טבילת כלים, הכשר כלים 

 עשר עטרות, תשפ"א  ]טבילת כלים קודם הגעלה[טבילת אש 

 (נאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - לענין הלכההלכות טבילת כלים  
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יתא או מדרבנן, כלי מתכות וכלי זכוכית, השימוש בכלים שאינם טבולים, דין האוכל שהיה  יטבילת כלי גוי מדאור]חיוב  טבילת כלים  

מונח בכלים שאינם טבולים, כלים השאולים או שכורים מגוי, כלים העומדים לסחורה, כשאין באפשרותו לטבול הכלים, חיוב הטבילה 

חובת חלה  מאימתי  המשתמש,  על  או  הכלי  בעל  כלים   על  כלי,  בתוך  הנקנים  מאכלים  ומסעדות,  מלון  בבתי  בכלים  שימוש  טבילה, 

נשיח       שלמים מציון, תשע"ה    עולמות, קיב   )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[  חשמליים גדולים שאינם נכנסים למקווה[

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רסט(    פניני אי"ש, תשע"ח    תורה והוראה, תשע"ז   מנחת אשר, תשע"ו   בחוקיך, תשע"ו 

 

 סוגי הכלים: 

קובץ גיליונות,  -בית המדרש קול יעקב  ]כלי המתקן מאכל שעדיין לא ראוי לאכילה, מגרדת תפוחי אדמה, מטחנת פלפלים[חטת לימון  מס

   (תש"פ )עמ' כט

 אספקלריה, תשע"ט טבילה ושימוש   -קומקומים, מיחמים ביתיים, ותרמוסים חשמליים 

]טבילת כלים, חצובה, כשהמשקה לא מגיה לכיסוי רק זיעת התבשיל, כיסוי קדרה לבישול כיסויי כלים החייבים בטבילה והפטורים  

ליצירת פופקורן, כיסוי קדיר ה המחובר לקרקע, טבילה בברכה, כיסוי פלסטיק או זכוכית, מכסה לפת,  כלים, כיסוי מכונה או קדירה 

לראש  לדבש  כסף  כלי  כיסוי  אכסון,  כלי  כיסוי  באקראי,  או  בכוונה  בתבשיל שלא  הנוגע  כיסוי  מיקרו,  בתוך  בבישולם  מאכלים  כיסוי 

ופסת תרופות, כיסוי מלחיה וכלי לאבקת  השנה, כיסוי לטרמוס, פקק של בקבוק, פקק לשתיה מוגזת, כיסוי לקופסת בשמים כיסוי לק

לחן, כיסוי סיר הטשולנט, כיסוי תבנית  וסוכר, כיסוי זכוכית לכלי לישה, כיסוי כלי שני כמו כוס קפה, כיסוי קערת מרק להגשה על הש

  מה טובו אהליך יעקב )ט(, תש"פ )עמ' תצ(  ]רבי יחיאל מיכל הכהן טרעגער שליט"א[אלומיניום, כלים חד פעמיים, כיסוי המחובר לכלי[ 

 שימורי  פחיות,  שתיה  בקבוקי כלים שיוצרו ע"י גוי ומכילים מזון כשר,  ]   מזון  לשיווק  המשמשות   זכוכית  או  מתכת   אריזות  טבילת

[    כג ,  לא( ]באש  תעבירו  באש  יבוא  אשר  דבר  כל )   [סעודה  בדרך  שימוש,  מסחר  כלי,  לקופסה  קפה  החזרת,  למיחזור  כלי,  פעמי  חד  כלי,  מזון

 זנשיח בחוקיך, תשע"    שלמים מציון, תשע"ו    ג" תשע ,  ההיכל נוה

וכן  האם   נוה ההיכל,    ומגנזיום[  טיטניום]כגון    ?משאר מתכות חדשותחובת טבילה לכלי הנקנה מגוי היא גם בכלי אלומיניום 

 תשע"ו 

 תורה והוראה, תשע"ח  הכשרת כלי זכוכית: שיטות ומנהגים

 ( לגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]סיכום הלכות טבילת כלים, כלים חשמליים ודיגיטליים[ טבילת כלים

גוי, כלי החייב בהגעלה או הפטור מהגעלת כלים, העדפת לקנות כלי החייב טבילה או כלי הפטור מטבילת כלים   ]כלי ישראל או 

 פניני חשוקי חמד, תשפ"א או קנה מיד עמיתך, להרויח עוד מצוה[  -יצרן יהודי 

]כוס חד פעמית האם ניתן לקדש ולהבדיל בה, כלי אלומיניום חד פעמי האם צריך טבילה, כוס חד פעמית ששפכו עליה  כלי חד פעמי  

   משנתה של תורה, תשע"ט   פניני אי"ש, תשע"ט מים רותחים ונתקמטה האם יש בזה איסור בישול[

ברשות ישראל, שימוש חד פעמי או שימוש נוסף, כלי רעוע, נוהל ועדי ]נחשב כלי או לא, נחשב לכלי  טבילת כלי אלומיניום חד פעמי  

 עומק הפשט, תשע"ט  כשרות[

שיש בו ספק אם נצלה בו  כלי צליה    ,הגעלת כלים בבית או במקום הנופש,  הכשרת מנגל חדש מתוצרת גוי ]הגעלה וטבילת כלים בטיול  

מפחיות  ,בב"ח טבולים  ,שתיה  כשאינם  מלון  ובתי  מסעדה  בכלי  אויר  ,שימוש  של  קטנות  בטבילה  בועות  חציצה   שנשארים  הוי   ,האם 

"עיון ההלכה",    -קובץ קו ההלכה  [   עצה לפטור כלי החייב בטבילה ואין מקוה במקום  ,החליף דירה ונשתמש במקרוגל חלבי לשימוש בשרי

 עמ'(  271קנט( )-תשע"ח  )קלד

 (יז אספקלריה )ג(, תשע"ט )עמ'טבילת כלים חשמליים גדולים   
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 "הכשר" כלי גוי: 

גוי   כלי חשמל המיוצרים ע"י  על  למשגיח["הכשר"  הגלם  חומרי  צורך בטבילת כלים     ]הקנאת  ליל שבת, הרב  למניעת  שיעורי 

 זילברברג, תשע"ח 

גוי שנועדו למכירה כלי  לטבול, האם מועילה טבילתו[  טבילת  חייב המוכר  כג[      ]האם  ]לא,  תעבירו באש(   יבוא באש  דבר אשר  )כל 

 שלמים מציון, תשע"ו 

]חשש למשיחת הכלים בשומן מן החי, הקנאת חומרי הגלם למשגיח, מתקן מיני בר והצורך בהטבלתו,    הכשרת וטבילת כלים חדשים

 (, תש"פ 7נתיבים לכשרות )ידוקציה, הכשרת סירי אבן ושיש[ האם מיני בר נחשב מחובר לקרקע, הכשרת כיריים קרמיות ואנ

 פניני אי"ש, תשע"ח  טבילת כלים שנמכרו במכירת חמץ

 תשע"ח     פניני אי''ש, תשע"ז]טבילת כלי גוי, והדין במי שמכר[   במכירת החמץ חמץ  לא למכור כלי

 

 מי אחראי להטביל כלים:

 עולמות, ס  'תינוק שנשבה' טבילת כלי של

 פניני אי"ש, תשע"ח ?  האם מותר לתת קפה לפועל נכרי בכוס לא טבולה

בנותן מתנה או  ]   טבילת כלים  למקבל, האם מותר  להעניק במתנה את הכלי  הנותן  לא טבול, כשכוונת  בכלי  מנות  לציין משלוח  יש 

 משנתה של תורה, תשע"ט במפורש שהכלי אינו טבול, כלי חד פעמי[ 

)כל דבר    ]טרמוס חדש לא טבול, למלא בו מים חמים לצורך רחיצת תינוק[שימוש בכלי סעודה קודם טבילה, שלא לצורך אכילה   

 נשיח בחוקיך, תשע"ז     שלמים מציון, תשע"האשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[    

 הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט   ל לחנות כשמצא בו פגם ויודע שהמוכר ימכרנה כאינו טבולהחזרת כלי טבו

 פניני אי"ש, תשע"ח  טבילת כלי גר שנתגייר  

על    טבילת כלים י"ג  בן  נאמנות  וזריזין מקדימין,  כוונה,  נפק"מ למצוות צריכות  ]איסור שימוש בכלי שאינו טבול, או מצוות טבילה, 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כה(-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א   טבילת כלים[

]קופסאות  ?  כלי זכוכית או מתכת חדשים שנקנו מגויים, ומשמשים כאריזה למוצרי מאכל הנמכרים, האם חייבים בטבילה

שימורים, הקונה בקבוק שתיה יכוין שלא לקנות את הבקבוק, הבקבוק הוא הפקר, כלי חד פעמי, כיצד הותר למפעל למלא כלי לא טבול, 

   נוה ההיכל, תש"פכלי שצריך לשוברו כדי להשתמש בו[ 

טבילהשימ מחייב  אם  נכרים  ע"י  שיוצרו  וקופסאות  צנצנות  בבקבוקים  חוזר  קח  וש  )עמ'  תשע"ח  אי"ש,  פניני      (אספקלריא, 

 תשע"ח 

]איסור דרבנן בשוגג, התבשיל לא נאסר, הטבילה אינה מתירה כלי, יש מצוה לטבול ולנט בכלי לא טבול  טשזוג צעיר שבישל סיר  

 פרי עמלנו, תש"פ  כלי, כשמדובר בסעודת שבת ומצוה מדברי קבלה לענג את השבת[

]ספק לא טבול, ודאי לא טבול, כלי זכוכית, דברים יבשים כעוגה ופרי  שימוש ארעי בכלים שאינם טבולים לצורך 'קירוב רחוקים'   

 פניני אי"ש, תשע"ח  המוגשים בכלי ואינם טעונים כלי[
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 היכן טובלים כלים: 

 ט )עמ' מו( , תשע" אוסף גליונות-פניני הלכהטבילת כלים במי הכינרת  

 פניני אי"ש, תשע"ח[ רשת בתוך בור הטבילה]טבילת כלים בסל 

 צבא הלוי, תשפ"א מקוה כלים שנמצא חסר 

 צבא הלוי, תשפ"א  [ר יום טוב]הדלקת נר שבת, נעובר לעשייתן בברכת טבילת כלים 

 מאיר דרך, תשע"ט  סאה 40ודאי וטבילת כלים בשלולית מים שנוצרה ברחוב ויש בה ב

]להפקיר את הכלי, להקנות לגוי את הכלי בקניין 'אודיתא', אודיתא בפני עדים, אודיתא  כלים הצריכים טבילה ומקוה הכלים סגור  

ג של  בכלי  מדעת  שלא  בכלי, שואל  בחזרה  יזכה  כיצד  לו[ לגוי,  לשלם  כשכוונתו  שליט"א  וי,  זנגר  הגרי"ט  הדת       שיעורי  מחזיק  קהילת 

 חוקי חיים, תש"פ     אנטוורפן, תש"פ

]האם הגוי יכול להעביר סכום סימלי לקניית כלי חדש הטעון טבילה ואין מקוה זמינה, האם ניתן למוכרו לנוכרי?  -טבילת כלים  

 תורה והוראה, תש"פ  הכלי לישראל[הכלי בהעברה בנקאית, קניין כסף במטלטין מגוי, הגוי ישאיל אח"כ את 

מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ'  [   רבי מרדכי הלוי פטרפרוינד שליט"א]ואות הכלים סגורים  ובכלים חדשים כשמק  שימוש

 (קנא

 

 ברכה על טבילת כלים: 

 מה טובו אהליך יעקב )ט(, תש"פ )עמ' סג(]הגאון רבי זבולון המבורגר זצ"ל[ ברכה על טבילת כלים 

חילוק בין קיום ,  טבילת כלי בשבת ללא ברכה]?  האם עדיף שלא לקיים מצוה מאשר לקיים אותה ללא ברכה  -ברכת המצוות  

 כט תירוצים עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' סח( ך[כשאינו יכול לברספק מצוה לבין קיום ודאי מצוה 

 פניני אי"ש, תשע"ח   ללא ידיעתוברכה על טבילת כלים של אחר 

]כלי שהיה בשותפות גוי וישראל וקנה הישראל את חלקו של הגוי בשותפות טבילת הכלי בברכה או בלא ברכה, ברכה על טבילת כלים  

מניותיה יהודים וגוים, מניה בודדת, מניה עם זכות הצבעה בהנהלה, כלי שיוצר בישראל או בארה"ב,  כלי שנוצר בחברה שיש בין בעלי  

כלי שיוצר במדינות בהם אין מצויים יהודים, עצה להטביל בברכה קניית כמות גדולה של כלים קטנים שודאי חייבים ולצרף אחד מהם 

 עומק הפשט, תשע"ט  לכל הטבלה[

)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו      ]השונה ממלחמת מדין שבה נצטוו[   בשר וחלב בכלי שלל מלחמת סיחון ועוג, וטבילת כלים בהם

 )ג' תירוצים(  הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א   , תשע"גזצ"ל הגר"א גניחובסקי  באש( ]לא, כג[

 

 הגעלת כלים   נושא בפרשה:

יה שיש בו ספק אם נצלה בו  כלי צל   ,הגעלת כלים בבית או במקום הנופש,  הכשרת מנגל חדש מתוצרת גוי ]הגעלה וטבילת כלים בטיול  

מפחיות  ,בב"ח טבולים  ,שתיה  כשאינם  מלון  ובתי  מסעדה  בכלי  אויר  ,שימוש  של  קטנות  בטבילה  בועות  חציצה   שנשארים  הוי   ,האם 

"עיון ההלכה",    -קובץ קו ההלכה  [   עצה לפטור כלי החייב בטבילה ואין מקוה במקום  ,החליף דירה ונשתמש במקרוגל חלבי לשימוש בשרי

 עמ'(  271קנט( )-תשע"ח  )קלד

 תשע"ט  מנחת אשר,  ]מדאורייתא או מדרבנן, מתכת, חומרים מודרניים, פורצלאן, זכוכית, פלסטיק[הגעלת כלים 
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כלי המלחמה    -גיעולי מדין   לדורות, טעם המן המשיח בקדירה[  הגעלת  או  לשעה  או מדרבנן,  על משך  ]מדאורייתא  בינת החכמה 

 החכמה, תש"פ 

הגר"א גניחובסקי זצ"ל,  ]יתכן שההגעלה משום בשר בחלב ולא משום בישולי עכו"ם[  המקור לטעם כעיקר דאורייתא    -גיעולי מדין  

   (תשפ"א )ז' תירוצים

ניישלס לחתהאם דין 'גיעולי מדין' הוא חידוש?     ם סופר, ד' תירוצים, טעם כעיקר רק באיסור מלקות, חצי שיעור[ ]קושיית הגר"י 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"א  

 עומקא דפרשא, תשע"ד  )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(  ]לא, כג[    ]כלי בן יומו, סוגי הכלים, אין ברכה על ההגעלה[הגעלת כלים  

 ( נה, צחאספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]הגעלת כלים[ געולי נכרים

]הגעלה לחומרא בלא הסרת ידיות הפלסטיק, מכשירי חשמל כטוסטר או  הגעלת כלים חדשים מחשש שומן מן החי בתהליך היצור  

 נשיח בחוקיך, תשע"ז [ תבניות אלומיניום, נייר כסף , כלים המצופים אמאייל, טפלון, ציפוי קרמיגריל חשמלי, 

שמעתתא    ]דבר שיש לו מתירין, הפסד מועט או הפסד מרובה, הגעלה[  ?כלים שנאסרו והתערבו באחרים, האם התערובת מותרת

 עמיקתא, תשע"ד 

)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש(    ]בכל השנה, בערב פסח, אם נטרף, אם עברו י"ב חודש[   ?לחלבי האם מותר להגעיל כלי מבשרי  

 מעדני אשר, תשע"ג    ]לא, כג[

 הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, תש"פ הלכות הגעלת כלים בקצרה  

 דבר הלכה, תשע"ז]הכשרת חצובה לפסח, כלי זכוכית, כלי פיירקס, כלי פלסטיק[ מדיני הגעלת כלים 

 פסח )עמ' תלד(  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"פ שרייבר זצ"ל[הלכות הגעלת כלים 

יחת שומן על כלים חדשים, כיצד מגעילים: מים רותחים מבפנים ומבחוץ, מים רותחים בפנים, הרתחה, טעמי ]מרהגעלת כלים חדשים 

 עומק הפשט, תשע"ט המתירים[ 

חלד, נסיונו של הרדב"ז בבדיקת בליעה, ושחיזור נסיון זה בכלים בני  פלדת אל    -]כלי נירוסטה  כלי מתכות מודרניים שאינם בולעים  

מהחומר הבושל, ותמיד יש שישים כנגדו. בדיקת   1/30,000זמננו, כלי זכוכית שאינם בולעים כמעט, וכלי נירוסטה הבולעים לכל היותר כ

 ירחון האוצר )לח(, תש"פ )עמ' רס(  טעימה בסיר בן יומו חלבי שהרתיחו בו מים ולא נמצא בהם טעם חלב[

 

 הנדר והפרתו   נושא בפרשה:

 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ח  -ברוך שאמר מדוע דיבר משה דוקא אל ראשי המטות?  -מילה של גבר 

 יעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט ש  -ברוך שאמר ערב כניסתם לארץ ישראל  -מעלת הדיבור 

 תורת המעדנים, תשע"ח  ]כתיבה כדיבור[? האם יש לו דין שבועה 'אני נשבע'כתב במכתב 

 תורת המעדנים, תשע"ח   ?נשבע לעשות דבר באמצע הלילה האם יש לו איסור ללכת לישון

קף אמירת  ו]נדרי זירוז, שבועה להסרת חשד, נדר לצורך פשרה במקח וממכר, התרת נדרים קבלה ומסורת, תנדר שבועה ונדרי מצוה  

 תשפ"א   אשיחה בחקיך, תש"פ  'בלי נדר'[
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   "פשיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תש -ברוך שאמרזהירות משבועה ומנדרים 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ מה קל יותר נדר או שבועה?  

]נדר להתענות האם יצא ידי חובה בתענית ציבור, ? עולה לו לקיום נדרונדר להמנע ממעשה באופן שהיה נמנע גם ללא הנדר האם 

פרשנות נדר 'מילולית' או אחר הכוונה הפשוטה של הנודר, נדר לא לעשן סיגריות עשר שעות ביום ומעשן בזמן התפילה או השינה, עובד 

ינצל מצרה האם יצא ידי חו -שיעורי ליל שישיבה בעלייתו לצורכי עבודתו[  בקופת צדקה העולה בשמה לקברי צדיקים ונדר לעלות אם 

 ישיבת ברכת יצחק, תש"פ 

 מעדני אשר, תש"פ   ]האם בעלה נחשב כלוקח[נשבע שלא ימכור את ביתו, האם רשאי לתנו כנדוניא לבתו? 

 ש"פ מעדני אשר, ת ]הלכות חושן משפט והלכות יורה דעה[נשבע לא למכור חפץ ומכרו, האם חלה המכירה 

 מעדני אשר, תש"פ נשבע לתת נדוניא לבתו והעני, האם חייב למכור חפצים כדי לקיים שבועתו? 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קסד(האם מחויב מיתה או יכול לאסור בקונם על שליח בית דין? 

 מעדני אשר, תש"פ האם יש התרה לנדר הקדש וצדקה?  

 תשפ"א   אשיחה בחקיך, תש"פ חומר ענין נדרים ושבועות וכח הלשון 

 אשיחה בחקיך, תש"פ  ]שבועה בכולל, נשבע לא לכול מצה כלל[ נשבע שלא לאכול מצה 

 אשיחה בחקיך, תש"פ   נשבע שלא לאכול חצי כזית מצה בליל הפסח 

]נשבע שלא ישא אשה נוספת ולא יגרשנה, שבועה לבטל מצוות פריה ורביה, לא ישא אשה אחרת לעולם, לא נשבע שלא יגרש קטנה  

 אשיחה בחקיך, תש"פ המצוה[  ישא לזמן קצוב, אחר שתגדל הקטנה לא תהיה שבועותו לבטל

 דנים, תשע"ח תורת המע  ?האם צריך לאכול מיד או לקיים מיד  ,נדר לאכול מאכל או לעשות פעולה

 מעדני אשר, תשע"ח  ?שירותיו בתשלוםהאם מותר להשתמש ב ,אה מחברו בעל מלאכהדר ה

 מעדני אשר, תשע"ח  יוסף[]פרוטה דרב שא''צ לתת צדקה ממנו ה האסור להחזיר אבדתו דלכאורה  ,ה מחברודר שלא יה

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ג( מציאת 'פתח' להתיר נדרו של הקב"ה 

אוסף גיליונות,  -נחל אליהו     תורה והוראה, תשע"ח   ]דיבתם רעה, לשון הרע, קמצא ובר קמצא[הלימוד מהלכות נדרים    -כוח הדיבור  

 תשע"ט )עמ' יב( 

]בכח הנשמה, חלק אלוק ממעל, שבועה מעיקרה היא בשם ה', כח האדם לפעול, כח האדם להקדיש בהמה, חובת כח הדיבור ושמירתו  

האדם להכיר בכוחו זה, מעיקרי הדת, חמשת הדברים בפרקי אבות שהעושה אותם אין לו חלק לעולם הבא, ומעלת הדיבור שבהם, כת 

 מסמרות נטועים, תש"פ ם[ שקרנים, דובר אמת בלבבו, חילול הדיבור אף בדברים בטלי

 זרע ברך, תשע"ח   שיטת הרמב"ם שהפקר כנדר

 מלאכת מחשבת, תשע"ח האם יש שבועת שווא בנשבע לקיים את המצווה? 

 אכת מחשבת, תשע"ח מל  רהרמב"ם שיש אופן של ביטול נד חידוש

 הגר"א עוזר, תשע"ו   ]לרמב"ם המדיר לוקה, ולדעת הר"ן המודר לוקה[מי עובר ב'בל יחל' המדיר או המודר? 

להביא קרבנותיו,    נזירות 'איתי' בשליחות' דאחר יכול  שליח,]תנאי חל רק על דבר ששייך למנות  האם ניתן לקבל עליו נזירות בתנאי  

תנאי בדבר שבינו לבין עצמו  ורה אך הואיל ואינו יכול למנות שליח אינו יכול לעשות תנאי בנזירות,  מופלא הסמוך לאיש דהוי נזיר מהת
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עשר עטרות,     [ משפטי התנאים  א"צא  בדבר שהוא דיבור גרידאת שמע,  תנאי בספירת העומר ובקריאחר,  מזכה ל ם,א"צ משפטי התנאי

 תשע"ח 

]ברכה לבטלה, התרת נדר, לעבור על הנדר בדבר מצוה ולהישאל עליו, בשבת האם ברך על מאכל שקודם נדר עליו ואסרו באכילה  

הגר"א  יתיר נדרו מיד לצורך השבת או ימתין למוצאי שבת, שכח שהיום תענית וברך על מאכל, התרת הנדר כשנשאר מקצת מן המאכל[  

 גניחובסקי, תשע"ח 

, האיסור לנדור והחיוב להתיר נדרור אלעזר אוירבך שליט"א  דיהרב א  -שיעורים לפי סדר שו"ע יו"ד הלכות נדרים ושבועות  

  , מתפיס בשלחן  ,הוא מדרבנן  האם  נדר ללא התפסה  ,נדר, האם צריך התפסה,  שבועה לקיים את המצוה,  אמירה לדבר מצוה ,  דין שבועה

כמותך לעולם  ,ואני  בא  שלא  בדבר  נדר  לכשיבא,  איסור  לעולם  בא  שלא  דבר  עצמו  על  אוסר  האסור,  אדם  בדבר  הארץ   ,מתפיס  עם 

יינו  ,שהתפיס בדבר האסור שיהיה  ופתו-האומר  נסך,  עכו"ם-יין  נדרים,  פת  נדר  ,ידות  בלשון  ושבועה  בלשון שבועה  נדר   ,  נזירות  ,נדר 

נידוי או חרם   ,עאנלעבור בצ  ,לנהוג איסור כימים שנהג בהם היתר  ,גדר האיסור בעם הארץ  ,ים להחמיר ופירושן להקלסתם נדר  ,ז"עלב

לזמן מוגבל  ,האם הוא מדאורייתא ישא אשה  ולבוזכות הדפסה,  נשבע שלא  פיו  יחול    ,נדר בחלום  ,שוים  ,  נדר שלא  על  "כל    -להתנות 

 ,ספק מנהג  ,נהג האם הוא מן התורה או מדרבנן, מאמירה לדבר מצוה כנדר  ,פני קיום שבועהשנת עראי ל,  הנודר והנשבע בתורה י",נדר

מצוה של  אבות  ,מנהג  למנהג  למקום  ,התרה  ממקום  הראשונים  , הולך  על  לעז  במנהגיו  ,מוציא  מחויב  האם  חסיד  שאביו  מלקות   ,מי 

שיטת הר"ן ל",  נזירות האם נחשב "איסור כול   ,דאורייתא בקום ועשהח ביד חכמים לעקור דין  ובאיזה אופן יש כ  ,בעושה קונם על מצוה

נבילה על  דגברא,  בקונם  וחפצא  דחפצא  הנאה  ,חפצא  איסורי  שאר  ושל  קונם  של  ודשיל"מ  , חליפין  בקונמות  ,גידולין  גורם  וזה    ,זה 

נדר לשתי מטרות ואין לו    ,ית זה שאני נכנסקונם לב   ,קונם בית אביך  ,קונם ביתך שאני נכנס  ,לשונות סותרים  ,חילופיהן באין זרעו כלה

ויבום לבני אשכנז  ,מספיק דבר ,  הנודר מן הירקר,  דבר שיש לו מתירין בנד  ,ככרי זו אסורה עליך  ,איסור לכנוס את המשודכת  ,חדר"ג 

עלי נימלך  היין    ו,שהשליח  מן  ביין קונדיטוןההנודר  קיומית  ,אם אסור  ניתנו, במצוה  ליהנות  לאו  באיסור    דבר  ,מצוות  שאינו מתכוין 

כשתיקנו   ,לאסור לפי סיבת הנדר אף מה שלא הוציא בפיו,  נודר מרואי החמה  ,האם אזלינן בתר שעת האמירה או בתר החלות  ,הנאה

, את הדבר הנאסר ע"י שליח, לעשות  אמר בפיו יותר ממה שחשב בלבו  ,לאסור דבר מסוים, האם נאסר גם מה שהיה להם קודם התקנה

 , דבר שאין זמנו ידוע  ,אדר ראשון ואדר שני  ,חודש העיבור  ,ראש חודש  ,"ביום פלוני" האם אסור מן הלילה  ,טועם היום נודרקונם שאני  

"ד יב,  מי ראוי להתיר נדר,  דין הערמה,  האם איסור ויתור הוא מדאורייתא או מדרבנן  ,מדיר ומודר מי לוקה  ,עד הגשמים  -עד הגשם  

נהגו להחמיר   ,לנהוג היתר על סמך שיתירו לו בעתיד  ,התרת נדרים על ידי מודר  ,שאל על הפרשת חלהילה,  גדר "פתח" ו"חרטה"  ,שקול

נדרי  ,  עבור על נדר שעתיד להתירול  ,אין מתירים נדר עד שיחול  ,התירו נדר שאין להתירו ד,  לפתוח "בתנאי נול  ,ולעשות מן החרטה פתח

לקי  ,הבאי ידיעה מותר להישבע  ,לא קיים את התנאי באונס  ,תנאי שאי אפשר לקיימו  ,ימו, התלוי בתנאינדר שאי אפשר  פי איזו  ,  על 

כשאין ,  אינו חפץ בכל הנדר,  נדר שבטל מקצתו בטל כולו  ,קונם מפני סיבה והשתנתה הסיבה  ,שני עדים  ,  נבואה,  רוב  ,דברים הניכרים

כל הנודרת על דעת בעלה  ה,  נער ,  שוטה,  שבועה ונדר בטעות מופלא סמוך לאיש  ,הקדיש שתי בהמות ואחת מהם פסולה,  דעתו  הידוע

שתיקה  ,   "גדר "נתרוקנה  ,הפרה בקודמין מזמן שהיתה ארוסה  ,מכאן ולהבא ולמפרע-נשאל על ההקם האם מצטרף לחברו  ,היא נודרת

,  גדר דברים שבינו לבינה  ,הקים והפר ונשאל על ההקם  ,הקמה והפרה בבת אחת  ,להשאל על הנדר לחכם אחרי הקמת הבעל  ,ביום שומעו

הרמב"ם ורבנו יחיאל עינוי נפש, האם משערים ברוב בני אדם, או   מחלוקת, איזה נדרים מפר האב  ,האם הבעל מפר נדרי צדקה של אשתו

זו תשמיש, מדוע נ   באשה  "עינוי  הוי  ונעשה חשיב"ס, האם צריך התרה, אונס או   ,חצי שיעור בשבועה ' פשלא  נבילה  יאכל  נשבע שלא 

 עמ'(  200) זכר יצחק, תשע"ו   [שכחה בשעת התנאי

מפני פיקוח נפש ירדם מחמת אונס, חייל החייב לחלל שבת  ילהמתין עד ש]האם חל הנדר, כשתלאו בתנאי,  קונם עיני בשינה לעולם  

האם יעשה כן מיד בבין השמשות, או כשיהיה ודאי פיקוח נפש, עומד ברה"י וידו ברה"ר והיא מלאה פירות ולא יכול להחזיק ידו כך עד 

ר ואינו יודע מתי שבת, ביום כיפור האם יאכל  מוצאי שבת, חולה שיש בו סכנה להאכילו נבילה או לשחוט עבורו בכשרות, נמצא במדב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח בתחילתו היום פחות משיעור או ימתין לפק"נ ממש ויאכל שיעור שלם[  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רכח(מעילה בקונמות 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רלא( גדר איסור קונמות כהקדש  

טול ואינו מוקצה, הקדש שנשאל עליו או תרומה האם היא מוקצה, מיגו דאתקצאי  ]האם החפץ האסור מותר בטלנדר שהותר בשבת  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  לבין השמשות חפץ שהיה באיסור נדר על שבת בצהרים ופקע מעצמו, הותר ע"י יחיד מומחה או ג' הדיוטות[
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 אורות הגבעה, תשע"ד   )לא יחל דברו( ]ל, ג[ ]בנדר רגיל, בנדר נזירות[נדר על נדר  

 ו פניני מנחת חינוך, תשע"   נר יששכר, תשע"א  )לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה( ]ל, ג[שבע שלא יאכל שבעה ימים הנ

)לא יחל    ]ל'פום צערא אגרא', לפתח חטאת רובץ, ככל היוצא מפיו יעשה, פה קדוש, שמירת הלשון, אונאת דברים[כוח הדיבור באדם  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' יז(-מגיד דבריו ליעקב   דברו ככל היוצא מפיו יעשה( ]ל, ג[

מקרא  [  )לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה( ]ל, ג]נדר משותף[    חייב להשכים לפני חברו  -האומר לחברו אשכים ואשנה פרק זה  

 העדה, תשפ"א )עמ' רמג(

)לא יחל דברו ככל  ]נדר זירוז, מחשבה לדברי תורה, נדר ללימוד תורה[  האם יעלה בידו?    -האומר לחברו אשכים ואשנה פרק זה  

 ח' תירוצים  אשכול יוסף, תשפ"א[  היוצא מפיו יעשה( ]ל, ג

בנדרים   פיו,  "ידות"  נגד  כיון  כשבליבו  מחשבה,  שמועילה  במקרים  הזמנה,  הפקר,  צדקה,  פאה,  אשה,  קדושי  דינים:  הרוצה ]בשאר 

 מסביב לשולחן, תשע"ט  להפסיק לעשן האם ידור או ישבע[

מעדני     )לא יחל דברו( ]ל, ג[]השבת אבידה, הלוואה, לשלוח ע"י שליח, ללמדו[   לו צדקה   הנאה את חברו, האם רשאי לתת    המדיר

 אשר, תשע"ד 

   לשמוע קול שופר של מצוה[ ]נשבע בכולל גם על בין השמשות, נשבע לא לשאת אשה, נשבע שלא  נשבע על מצוה שמחויב בה מספק   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד )לא יחל דברו( ]ל, ג[  

התברר , כשכולל גם דבר הרשות, נשבע שיבצע פעולה בתאריך מסוים ו'גברא'ושבועה על    'חפצא']הבדל בין נדר על     מצוהנשבע לבטל  

הגר"א עוזר,      )לא יחל דברו( ]ל, ג[  שהוא שבת, מהות עקירת חכם את הנדר למפרע, הבדל בין מפרש שכולל דבר הרשות לבין סותם דבריו[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג       תשע"א

על תנאי שתעב   עבירהעבירה שאם היא עבירה, אינו   גירש אשתו  ב. כתב ]א.  והפר לה בעלה השני.  ונדרה  ונשאת לאחר  עבירה  ור 

בשבת ע"ג כתב גט כשהכתב השני לשמה מקרי כתיבה אך אם כתבו במזיד דינו כנכרי ואז לא הוי גט ולא הוי כתיבה. ג. אשה שאינה 

ר, מאסר עליו וכו'. ד. מקלקל  נאמנת לומר לבעלה שנאסרה עליו, כי עיניה נתנה באחר, אך אם מותרת לו, לא נחשוש לעיניה נתנה באח

בחבורה בשבת. ה. אמאי אין עד נעשה דיין. ו. המגרש ע"מ שלא תנשא לפלוני. ז. אם הקנו המנחה לסוטה ע"מ שלא תפגל, ופיגלה בטל  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד )לא יחל דברו( ]ל, ג[   התנאי ואין הקרבן שלה. ח. כללי גלגל החוזר[

 שלמים מציון, תשע"ו     אורות הגבעה, תשע"ה    )לא יחל דברו( ]ל, ג[ערך הדיבור ומעלת השתיקה  

 סמוך  פ"יוכ  כגון ,  לאצטרופי  א"שא  באופן,  לאצטרופי  חזי,  תורה  איסורי  בשאר  ש" ח  מול  בשבועה  "שח ]  ונדר  בשבועה  שיעור  חצי

 האיסור   של  המסוים  האיסור  שם  מחמת  או'  הרחקה'  משום  חדש  איסור,  הטמא  מן  יוצא  דין,  ימצא  ובל  יראה  בל  באיסור,  ללילה

 ע " תש , עוזר  א " הגר   [ג , ל( ] דברו יחל לא) [המקורי

בשבועה   שיעור  הכיפורים,  חצי  ביום  בתערובת,  שיעור  חצי  נבילה,  כזית  או  בשבועה  שנאסר  כזית  יאכל  האם  במצוות,  שיעור  ]חצי 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט   שמצטרף לאיסור, חצי שיעור בשיעור שלם[בהיתר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט , וק' מתוספתא ריש נזיר[]לחד מתירוצי התוס' כינויי נזירות לכו"ע הם לשון האומותכינויי נזירות 

 כאיל תערוג, תשע"ו     זצ"לעניני נדרים במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

מדין קבלת הציבור או  חיוב הבנים    מנהג בני ביישן, ירידה לים בערב שבת, שוני כלכלי בין האבות לבנים,  ]בנים במנהגי אבותם  חיוב  

חיוב הבנים לנהוג ,  קיבל במפורש את המנהג גם על בניוש תעניות בשני וחמישי כל ימיו, האב  הנוהג  אב  ,  ח האב לקבל גם על זרעוומכ

ומה הדין כשנהגו כן רק בחיי האב משום כבודו מקרה,  כל  בהבנים עצמם נהגו במנהג זה לאחר שהגדילו, או שבמנהגי אבותיהם כאשר  

למנהג האבות    ,בלבד במנהגי אבותיהם תלוי בטעם  לנהוג  הבנים  חומרא]חיוב  או  כאו הכרע  ,זהירות  הפוסקים, ת האבות  שיטת אחד 

בחורי ישיבות ספרדים  ,  ביו אך לא ידע שיש במנהג זה משום גדר וסייג למצוהבן שנהג כמנהג א[,  והבנים נוקטים להכריע כשיטה אחרת
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האם רשאי    [המחמיר בחליטה לאחר מליחה]  ני תימ,  המעוניינים לשנות מנוסח התפילה של אבותיהם לנוסח התפילה בישיבה אשכנזית

חיוב נשים , מגלח את זקנו האם חייב לנהוג כאביו  בן שאביו ר"מ בישיבה ואינו, לאכול בישיבה מבישולי בני אשכנז שאינם מחמירים בזה

 עולמות, שצח  דיני "התרה" לבנים ממנהגי אבותיהם[, נשואות לנהוג במנהג אימותיהן המגלחות שערות ראשן

]מדוע מוציאים ספרי תורה ב'כל נדרי'?, מדוע נבוכדנצר היה מעוניין לשמוע את תרגום כל התורה?, מדוע נאמרה   חומרתם של הנדרים

הימים   21ל אדם נשבע והיאך זה משפיע על שאר השבועות?, מה הדמיון שבין  פרשת נדרים דווקא ל'ראשי המטות'?, מהן השבועות שכ

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח ]ל, ג[  )איש כי ידור נדר(יום שבין ר"ה להו"ר[  21שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין 

 

 נדר לדבר מצוה 

 מעדני אשר, תשע"ט נדר כסף לצדקה, והעני, האם יכול לעכב המעות אצלו?  

 מעדני אשר, תשע"ט  ?אביו בטיפול נמרץ והבטיח כסף לצדקה האם חייב לתתחברו שעל  'עבד'

 מעדני אשר, תשע"ט הורים שנדרו שבנם יהיה 'כולו לתורה', האם רשאים להשתמש בו צורך כבודם? 

 מעדני אשר, תשע"ח  ב"שעון קיץ"?מסוימת, עד מתי חייב ללמוד לילה עד שעה כל  דר ללמוד ב

 , תשע"ח מעדני אשרשיתחייב לשלם?  צריך לרדתק"ג כמה סכום לצדקה אם ירד במשקל, דר 

 מעדני אשר, תשע"ח ן? י שאין לו תפיליות תפילין לעדר כסף לצדקה להלביש ערומים האם יכול לק

 (ופניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  נדר תרומה לישיבה וחושש שהישיבה תיסגר 

 ( נאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    נדרים חלים על דבר מצוה

 (עדאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ]מצא בהמה נאה ממנה[ מצוה? אם מותר לאוכלו בחול או שאסור מצד נדריהקונה דבר לכבוד שבת 

 ( צואספקלריא, תשע"ט )עמ'   ? או נדר  האם 'בשכבנו ובקומנו נשיח בחוקיך' זו בקשה

במחשבה  צדקה  לגבוה    נדרי  של   -]אמירה  ממון  זכות  לבין  נדר  מטעם  חיוב  בין  החילוק  והתחרט,  לצדקה  המחאה  כתב  במחשבה, 

 עולמות, יד   )לא יחל דברו( ]ל, ג[  העניים, חשב לתת לעני אחד והלך האם יתן לעני אחר[ 

לצדקה או לקופת בית הכנסת,    -מעות 'יזכור'    -]במחשבה, אמירה ומחשבה על נתינת צדקה, נדרי צדקה בהזכרת נשמות  נדרי צדקה  

שלא גילה בחייו רצון מיוחד למצוה זאת, תנאי בל תאחר    האם ניתן לזכות נשמות הנפטרים בצדקה, לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת מי

   עומקא דפרשה, תשע"ו  בנדר לצדקה, נדר לצדקה בעת צרה[

 זרע שמשון, תשע"ט  ]מותר או מצווה לנדור ומדוע[נדר בעת צרה 

 מעדני אשר, תשפ"א]פרשנות נדר, בל תאחר[ נדר להתענות כמה ימים האם יכול לדחות קיום הנדר לחורף בו הימים קצרים? 

ושבועה נדר  מצוה    דיני  נדרי  נדרים  ומסורת  קבלה  -  נדרים  ]התרתודיני  התר  במקח   לא  -  ,  בתנאי,  נדר  נדרי,  כל  פרסום,  בו  נהגו 

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט   וה, מוצא שפתיך תשמור[וממכר, שבועה למנוע חשד, נדר בעת צרה, נדר לדבר מצ

 

 תשלום נדר עבור אחר 

בו שימוש אחר  קיבל  צדקהארגון   יכול לעשות  גדול האם צריך לפדותו או  הצ]?  צ'ק מאדם  ישאירו את  יוכלו 'אם  ק ברשותם 

להחזיק בחתימת אותו  החפץ  ק לגביר  'הצירת  מכפרסומת להבאת תורמים רבים,  ק,  'את הצ  רווחי יותר מאשר לפדותלעשות בו שימוש  
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האם אותו גדול יקיים מצות צדקה במה שמנהלי הארגון יעשו שימוש לשלם פי כמה מערך התרומה,    ן, או לאספן כתבי יד המוכ גדול

 וישמע משה, תשע"ה האם התחייב האדם הגדול בנדר לשלם את הסכום בצ'ק[  ,ם חייבים לפדותו בבנקההאם ק שלו, 'בצ

]חוב שבגופו, תשלום אורחים נדבו תרומה בשבת חתן, בעל השמחה שילם במקומם את התרומות, האם הם פטורים מלשלם?  

ברכת  -שיעורי ליל שישי  מדין עבד כנעני, נדר שהוא מול הגבאי האם הגבאי רשאי למחול, לימוד משניות במקום זה שהתחייב ללומדם[

     מעדני אשר, תשע"ט  יצחק, תשע"ט

 

 "בלי נדר" 

התרמה   במגבית  התחייבות נדר  מאצינג,  רמז,  בדרך  בשבת  לתרומה  התחייבות  קבע,  הוראת  ביטול  לתרומה,  התחייבות  קיום  ]אי 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כו( -עומק הפשטפיקטיבית[ 

 מעדני אשר, תשפ"א    תורת המעדנים, תשע"ח למרות שהעולה לא אמר שייתןיה לתורה בשעת על חיוב תשלום נדבה 

מעדני אשר,     נים, תשע"חתורת המעד   ?והרבה לא מקפידים לקיימו  ,הרי הוי נדר  ' הדרן עלך'איך מותר לומר בסיום מסכתא  

 באר ההלכה, תשפ"א    תשפ"א

]נמנע מלעשות פעולה מותרת, מחמת חומרה, האם הפך לנדר או מנהג, וא"א לבטלו  קבלת מנהגים כנדר ודרכי התרתם    "בלי נדר"

בנן, תוקף אמירת "בלי נדר" לפני המעשה, או לפני הנהגה טובה, תוקפה של ללא התרה, בפעם אחת או בג' פעמים, חיובו מהתורה או מדר 

 עולמות, קסג )לא יחל דברו( ]ל, ג[     המנהג על הדורות הבאים, מנהג בטעות, חומרה, כל נדרי[תוקף  ,"מסירת מודעה" בערב ראש השנה

ו  דר, איי  ודר צדקה ואומר בלה  ]האם אינה מחייבת, האם בהתחייבות לצדקה היא מחייבת,התחייבות בשטר בלשון "בלי נדר"  

ויש בזה עילון  חייב לצדקה לא מדין חיוב ממון ולא מדי ת  שמה כשאומר כן בהזכרי  דר, אבל הוא זכות שאומר בפיו שיעשה צדקה, 

. חל בכתיבההאם  דר רשות או לצדקה  'מוצא שפתיך תשמור', קיבל על עצמו תענית בלשון 'בלי נדר,  , האם נשאר עליו דין  שמות וכדו

בפיו יותר מאמירה  גדולה  לצדקה, התחייבות בשטר  חיוב ממון  לתחתון בשטר.  התחייב בשטר  עליון  לשון  בין  התחייב .  כשיש סתירה 

שאר חיוב ממון עליו. וכן אם התחייב  דר מצוה, אבל    א שביטל איסור דר, לא ביטל את ההתחייבות, אלנ  בשטר צדקה, וכתב בסופו בלי

 בינת המשפט, תשע"ט יו[ שאר חיוב הממון על דרו  בשטר, והלך לחכם להתיר

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רס( ]עם או בלא קיום הבעל[הפרת חכם לנדרים שהם בינו לבינה 

 

 ע"י האב או הבעל הפרת נדרים

, יום שומעו, נתרוקנה רשות לאב, הקמה, שאלה על ההקם, יום שומעו כשהבעל  ]ארוסה, בינו לבינהיסודות וחקירות בהפרת נדרים  

 דרישה, וחקירה, תשפ"א אינו שומע[ 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רסה( ]אב ובעל[ קטן ושוטה אינם מפירים נדרים 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רסג( מדוע אין הקמה והפרה ע"י שליח?  

]הסתרת אפשרות התרת נדרים בפני חכם כדי שלא יזלזלו בנדר, אי העלמת אפשרות הפרת נדרים ע"י הפרת הנדר ללא ידיעת האשה  

נודרת על דעת בעלה[ מקרא העדה,    אב או בעל, הפרת נדר בלא ידיעת האשה, הפרת נדר בכל לשון, הפרת נדר שלא בפני האשה, אשה 

 תשפ"א )עמ' רכ( 

כשנאספו כבר חכמים להתיר נדרי אחר, בשבת וביום טוב לא מתירים נדרים מותב בית דין,  ]בעל נעשה שליח להתרת נדרי אשתו  

באיסורים במקום , ולא מצוי שיתכנסו ממילא להתיר, חשש שכרות, קבלת עדות בבית דין בשבת וביום טוב  אלא לצורך השבת ויום טוב

שאתחזק איסורא כגון להכשרת העירוב, התרת נדרים בשבת וביום טוב אצל יחיד מומחה שאין צורך להתכנס שם, חשש שכרות ביחיד  
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מומחה, בחול כשלא התכנסו מותר לכנסם לצורך כתיבת פרוזבול שלו אף שאין מדובר בשנת שמיטה, כותבין פרוזבול בחול המועד, אין 

 צבא הלוי, תש"פ  ב[לו תאריך מחיי

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  ]אותו ואת בנו בבין השמשות[ספק ספיקא   -נדר והפרה בבין השמשות 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' נח(אוסף -הפרשה המחכימהנדרה שלא תאכיל יותר את כלבה, האם בעלה יכול להפר את נדרה?  

 הפרשה המחכימה, תשפ"א בינו לבינה, עינוי נפש, עינוי נפש של האשה או של הבעל, האכלת הכלב[ ]בעל יכול להפר לאשתו הנדרים ש

 ירחון האוצר )יט(, תשע"ח )עמ' קפג(  הקדש חל במחשבה ובשיטת הרמב"ם בהפרת נדרי הקדש

ובעלה הפר את נדרה, האם יכולה להישאל עליו  נד ואכלתו,  והתרת חכם למפרע רה לא לאכול לחם,  ולהבא  ]הפרת בעל מכאן 

ומבטלת את האיסור, נדר שהופר האם דומה לכיכר שנאכלה, בנדר שבינו לבינה שיכול להפר רק בעודה תחתיו, האם תוכל להישאל על  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   התקופה העתידית[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה )לא יחל דברו( ]ל, ג[   חזון איש[  מנחת חינוך ו]חצי שפחה וחצי בת חורין, האם בעלה יכול להפר נדרה  

 מלאכת מחשבת, תשע"ו  ח[  -אשר אסרה על נפשה( ]ל, ז) נדרים שאין בהם עינוי נפשפרת ה

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ ]גיל י"ב, סימנים, מופלא הסמוך לאיש[ 'קטנה' ו'גדולה' לעניין נדרים 

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' סג(    (ד מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רכ  [, גיל או הבאת שערותא"ב, ובת י"]בן ימופלא הסמוך לאיש 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו    ח[-)אשר אסרה על נפשה( ]ל, זקטן יכול להפר את נדרי אשתו?  האם 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רלד(הפרה והקמה לפני שנדרה  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רלו( א מקדש[ו]כל המקדש על דעת חכמים הכל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רמד(  ]האם גם בהפרת אב אומרים כל הנודרת על דעת אביה היא נודרת[גדרי הפרת אב 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רנה( הפרת נדרים לספק מגורשת 

]אפקעינהו קידושין למפרע, ומתברר שלא היה בעלה, ומה הדין אם בעלה היה  משמעות הפרת הבעל במקרה של הפקעת קידושין   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה )לא יחל דברו( ]ל, ג[      יתא או מדרבנן[יכהן ואכלה תרומה מחמתו, מדאור

,  ל(  ]דברו  יחל  לא)[   למפרע  ולהבא  מכאן,  מתירין  לו  שיש  דבר  הוי  נדר,  ולהבא  מכאן  או  למפרע,  חכם  למו  בעל]   נדרים'  הפרת'ו'  התרת'

 ב " תשע , עוזר א" הגר   [ג

האם נפסל לעדות, עיקר התרת נדרים מגדרי בי"ד או יחיד מומחה, או    -]עבר על נדרו ואח"כ נשאל והתירו לו  התרה והפרת נדרים  

 מנחת אשר, תשע"ח   התרת נדר בכדי להתחייב בברכת הפרשת חלה[ מדין פתח וחרטה וגילוי הטעות שבנדר,

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' סד( ל תירוצים האם אשה עוברת על 'בל יחל' ו'בל תאחר'? 

]מצא או מוצא, מוצא שפתיך תשמור, הריגה בגרמא, עונש לבעל, תרומת   האם מותר לו לנדור ולא לשלם?  מי שיש לו אשה מרשעת 

 מעדני אשר, תשפ"א   מקוה מאדם קמצן ושלום בית[

 מעדני אשר, תשפ"א הרי אינה חייבת לקיימם?   -כיצד נענשת אשה בעוון נדרים של בעלה  

 

 הפרת בעל ואב ביום שומעו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח]איך יפר בעלה, שמא כבר עבר יום שמעו[ נדרה בבין השמשות 
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דברים שבלב שאינו סותר  ]הקמה בלב, שתיקה המקיימת, דברים שבלב בקיום נדר בלב,  קיום הנדר ע"י הבעל בשתיקה ביום שומעו  

 זרע ברך, תשע"ח   שלמים מציון, תשע"ח , שותק על מנת לצער את אשתו[לדיבור ומעשה

 הגר"א שיינין, תשע"ג  [ ג, ל( ] דברו יחל  לא) [מתירין לו  שיש דבר, מעווש ביום] הפרת נדרים ע"י אב ובעל וביטולם

 ב " תשע,  אשר מעדני   [ג, ל ( ]דברו  יחל לא) [מתירין לו שיש דבר, מעווש  ביום]? לה  להפר יכול בעלה  האם, השמשות בין שנדרה

]שעת הנדר ושעת שמיעת הבעל, ראוי לשמיעה, בעל שקיבל עליו שבת מבעוד יום או התפלל ערבית קודם זמנה  הפרת בעל ביום שומעו  

האם חלף יום שומעו, הפסק טהרה באשה אחר שהקהל כבר התפלל ערבית, התפלל ערבית מוקדם ושמע שמועת אבילות האם עולה לו 

עובר ירך  ות לילה או שם לילה, עטיפת ציצית, אכילת קדשים עד הלילה,  היום, תרתי דסתרי, האם ניתן לכתוב גט ב'לילה' כזה, מציא 

 )עמ' רנ( מקרא העדה, תשפ"א אמו אך אין האם חלק מהעובר, שאלה והפרה בזמן תוספת שבת, שינוי התאריך והיום בתפילה מוקדמת[

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רנז( ]ביום שומעו[ביטול נדרי אשתו 

 

   []נערה המאורסה  הפרת נדרי ארוסה

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רמז( ]מכאן ולהבא ולמפרע[אביה ובעלה מפירין נדרי המאורסה 

 עשר עטרות, תשע"ח  [פסוקים]הבדל בין בעל לארוס בפשט הארוס מפר בקודמין ובעל לא מפר 

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח מדוע כתוב וה' יסלח לה בהפרת בעל ולא בהפרת הארוס? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט   הפרת נדרי ארוסה בהגעת זמן הנישואין

 

 התרת נדרים ע"י חכם  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רכא(  ]ראשי המטות[ התרת נדרים ביחיד מומחה או בשלושה הדיוטות

 תורת המעדנים, תשע"ח  ?מדוע קטנים שהגיעו לגיל י''ב שנה אינם עושים התרת נדרים הרי הם מוזהרים על נדרים

)ב(   נדרי טעותקיצר דיני התרת נדרים  נדרים, שליחות בעל ]נדרי מצוה,  לנדור, שליחות להתרת  נתכוין  ולא  נדר  , הוציא מפיו לשון 

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' עה(]הרב יצחק שטסמן שליט"א[  לנדרי אשתו, מנהגי מצוה[

 (ח)עמ' ע אוסף גיליונות, תש"פ]הרב יצחק שטסמן שליט"א[ נדרים לא נשנית בישיבות בעבר 

 ( דפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'    להתיר נדר בשבת בכדי להציל את בנו החולה

 אורות הגבעה, תשע"ג  )לא יחל דברו( ]ל, ג[  ]מדין נדר טעות, מדין ביטול מראש, זכר המודעה או לא[מסירת 'מודעה' בביטול נדרים  

 ב " תשע, התורה  מחמדי   [ג,  ל]( דברו  יחל לא)   מומחה שיש במקום הדיוטות י"ע נדרים התרת

 מעדני אשר, תשע"ט הנודר על דעת חברו, האם חכם יכול להתיר לו בלא לשאול את חברו? 

 ב " תשע , אשר מעדני   [ג, ל( ]דברו יחל  לא) ?  ה"ר בערב נדרים להתיר נוהגות אין נשים מדוע

 ב " תשע , אשר מעדני [ג, ל( ] דברו  יחל לא) ]מופלא הסמוך לאיש[י"ב בערב ראש השנה  בני התרת נדרי 

ם', או מדין 'אתי דיבור ומבטל  ]מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות', מדין 'התרת נדרי'כל נדרי' בערב יוכ"פ, והיתר נדרים בערב ר"ה  

דיבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתר נדרים בערב ר"ה, מדין 'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם ניתן 
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ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת הפס 'כל נדרי' לשעבר או להבא, אמירתו  וק "ונסלח" להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול', 

 עולמות, קכא   )לא יחל דברו( ]ל, ג[ לאחריו[

 מלאכת מחשבת, תש"פ שיטת מבי"ט : מדאורייתא יכול חכם להתיר ללא פתח וחרטה 

להתיר נדר  ]ההבדל בין פתח לחרטה להשאל בתרומה, נדר על דעת רבים, שבועה, נדר שהתר מקצתו, נדר על תענית,    פתח וחרטה בנדר 

 יאיר נזרו, תש"פ   עצמו, שליח להתרת נדרי אשתו[

 

 התרת נדרים על טעות בקיום מצוות  ]תרומות ומעשרות, חלה, צדקה[  

]אכלה כולה,  המקדשי כיכר ובא אחר ואכלה, האם יכול המקדיש להישאל על ההקדש כדי להציל את האוכל מן האיסור?  

ויתברר שייר מקצת ממנה, שאלה תיאורטית,   וננגח ועדיין יכול להיפטר מתשלומים, אכל מצה של מעשר שני האם ישאל  הקדיש שור 

נזירותו[   על  להישאל  יכול  האם  למתים  שנטמא  נזיר  לחברו,  אלא  עצמו  לאדם  נוגע  כשלא  רטרואקטיבית,  תחולה  מצוה,  עשר  שקיים 

   עטרות, תשפ"א

]אכל מן השיריים או לא, נפלו השיריים לאלף ואכל מהן בשוגג, בדברים שלא  תרם מן המוקף, יישאל על התרומה ויתרום שוב כדין  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    )כן תרימו גם אתם תרומת ה'( ]יח, כח[בטלים ברוב כגון "חדש", במבשל בשבת[ 

ההפרשות   המעשרות    -התערבבו  על  מעשר,  יע]בחתונה  להשאל  ותרומת  גדולה  לתרומה  לחמניות  בצד  והניחו  החלות,  את  שרו 

על ל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[ נאסר הכוברוב,  ההתרומה לא נתבטלת, כל צלחהמלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד 

ו,  התרומה שנית.  שיויעשרו  המשלח עדיף  וגם  המפריש  די,  שאל  בבית  להיות  יכולים  בסעודה  המשתתפים  האם  לדון  להתרת יש  ינים 

ות, יפרט הנדר בפני אחד, והוא לא נוגע והשאר אינם נדרים, אע"ג דפסול קרוב אין, פסול נוגע יש, והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחל

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע[ 

, או קופת הצדקה הפרטית שלו, קופת צדקה של ]מעטפות של התורם שנתערבבו אצלולהשאל על הצדקה    -קופות צדקה שנתערבבו  

 מכותלי בית הדין, תשע"ח  עה לעניים[עניים המונחת בביתו, זכות תבי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח תרומה שהגיעה ליד כהן ]או צדקה ליד גזבר[ לא ניתן להישאל עליה  

עוגות שאין    בכדי שעיסה תתחייב בחלה צריך שיהיה בה שיעור של חמשה רבעים קמח, מצוים הרבה ]שאלות בעניני הפרשת חלה  

המלאים במילוי נוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרישים מהן חלה. אמנם   ,בקמח שבהן שיעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למיניהם

יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או  

יחדיו ברככשמעבירים א צירוף ס ב,  ותן  על השולחן במקום  ל.  מתחייבות הן בחלה משום  חתיכת בצק שהופרשה לחלה היתה מונחת 

אשה נשואה ק, 'שאלה על ההפרשה' כדרך התרת נדרים,  ם ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבצימסו

 אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיהלחכם או תשלח את בעלה,  תלך בעצמה  האם  רוצה להישאל על ההפרשה  שהפרישה חלה ו

אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום אחד  ,  שכניה האם מפרישה חלה בברכה  או

, האם חייבת להפריש ממנו אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו אופה עוגותה,  האם עליה להפריש חלה בברכ ,וחלק למחרתו

כיצד האופן ה,  כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצו ת,  אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם יכולה להפריש בשבה,  חל

ההפרש חתיכת  את  הלשרוף  בתנור  ה,  למצוה  שהופרשה  החלה  חתיכת  את  לשרוף  אפשר  לקחת ה,  אפיהאם  שיש  החתיכה  גודל  מה 

 אזמרה לשמך, תשע"ח ך עושים 'צירוף סל'[ ה, מתי ואילהפרשת חל 

וה שנחל בליל אמרה המפרישה: "אני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד  תערבה בעיסה  ונודע הדבר  והפרישה חלה,  ]וחזרה 

דבריה בשבת   לקבל  יועיל  נדר שבת, האם  נדר אחר  לצורך השבת,  נדרים בשבת  וממילא תחול ההפרשה השניה, התרת  נדרה,  ולהתיר 

משלושת  להיות  להצטרף  יוכל  לא  הבעל  בטלה,  התרומה  אלא  לך  מותר  אומרים  אין  חלה  הפרשה  כשמתירים  שבועה,  אחר  ושבועה 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד( -פניני הלכה[ לאשתורים יהמת
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    3תשע"ח ה   2ח תשע"    1ח וישמע משה, תשע" הפרישה חלה ולא ברכה, האם יכולה להחזיר הבצק למקומו ולהפריש בברכה?  

  -קובץ קו ההלכה        מנחת אשר, תשע"ח )עמ' ט(  ]גרם ברכה שאינה צריכה[להישאל על הפרשת חלה כדי לחזור ולהפריש בברכה  

 עמ' מב(271"עיון ההלכה", תשע"ח )

)משמרת תרומותי(    ]מדאורייתא אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת', האם מותר להישאל על התרומה[שמירת טהרת התרומה  

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צב( ל תירוצים ]יח, ח[  

לפני    -כשאכל את החלה, כשאכל את כל העיסה, קטן שאכל, ספיה בידים, כשהאוכל הוא לא זה שהפריש  ]להשאל על הפרשת חלה  

 ט )עמ' כח(, תשע" אוסף גליונות-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א[ עיוור

 

 כוונה מחשבה ומעשה   נושא בפרשה:

 

]אשה שהפר לה בעלה, הקדש שנפדה ולא ידע, טבל שעישרוהו ולא ידע, זרק חץ  מכת מרדות לנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו טלה   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה )לא יחל דברו( ]ל, ג[    בחבירו ופגע בעץ, רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא רודף[לפגוע 

]נישאת על פי שני עדים, כהן ישן באוהל המת, טומאת כהנים, ספר שנפל חלק ממכונת התספורת וגילח האם חטא באונס נחשב חטא? 

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א בתער, בלאו שאין בו מעשה[ 

אשכול         אשכול יוסף, תש"פ   אספקלריא, תשע"ח )עמ' פ(    ממשנתה של תורה, תשע"ד     , ו[)וה' יסלח לה(  ]לכפרה על מחשבת חטא   

 יוסף, תשפ"א 

 כאיל תערוג, תשע"ז פעולה טובה[]נתכוין לבשר חזיר, וק"ו ב מפורש מחזקו בלב האדם יןלימוד מק"ו של ד

]מזיק בנתכוין לבשר חזיר, היזק איש לחבירו והצילו, הזיק  הזיק פרה אדומה אך מתוך כך עלה ערכה של הפרה האדומה השניה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]יט, ב[  אדומה תמימה()פרה  בול יקר והעלה מחיר הנותר[

"נתכוון לבשר חזיר, ועלה בידו   -]בבן אדם למקום   נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה?     -מחשבה רעה שנהפכה לטובה   

)דברי יוסף לאחיו שאינם   במזיק, בנפשות. בדיני אדם ובדיני שמים. ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים[  -טלה". בבן אדם לחברו  בשר  

שיעורי ליל שישי "ברכת       דפי עיון, תשע"ג    נוה ההיכל, תשע"ה     עולמות, קלד     מחמדי התורה, תשע"ג   ]נ, כ[ צריכים כפרה, באוה"ח(

 מלאכת מחשבת, תשפ"א   יון הפרשה, תשע"ו )עמ' סב(ע    עיון הפרשה, תשע"ב )לח(   אוצרות אורייתא, תשע"ח   יצחק", תשע"ו

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

  עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' עו( תינוק, ההבדל בין אמבולנס רופא ומונית[והעלה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' יג( גוי שהתכוין לרעה ועשה מצוה, האם מקבל שכר? 

'לפני עיור' בהכשלת אדם ב'נתכוין לבשר חזיר בשוגג להודיעו שבעלה    איסור  ]אשה המזמינה בעל מלאכה לביתה החייבת היא 

המתחזה לעני, הנחת פיתיון בעיר, הכשלת אגם בלה"ר לצורך שידוך, לקנות אצל חנווני הסבור שהוא מרמה במשקל, לתת צדקה לרמאי  

לחילוני אחר השמיטה,  הלוואה  וסבור שהוא מותר, החזרת  חזיר  לבשר  נתכוין  יחזיר,  בו שלא  כשיודע  לעני  להלוות  ללוכדו,  כדי  לגנב 

ת  רכילות לתועלת כשהשומע יעשה מעשה, לתת תרופת דמה )אינבו, פלצבו( לחולה בשבת, מכירת ערבות ע"י קטן, פרש מצודה בים להעלו 

דגים והעלה תינוק, שחט קרבן בשבת והתברר שעשה מצווה, האם מותר לנוהג ביתר להכשיל את הנוהג איסור, סבורה שזינתה באומר  

 ע"ט )עמ' מ( אוסף גיליונות, תש-פניני הלכה מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר  מותר[

 נועם אליעזר, תשע"ח   [, של עוג מלך הבשן, ויבוא הפליט]הכוונה הפליליתעשה מעשה טוב אך בכוונה רעה האם מקבל שכר? 
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עלה בידו בשר טלה בעבירות שבין אדם לחברו, הבדל בין נעשה מעשה  ]נתכוין לבשר חזיר ו'אינו מתכוין' בעבירות שבין אדם לחברו  

     עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קסא( מב תירוצים ללא נעשה מעשה, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים[

]סיפור אודות החפץ חיים, הכשלת השומע בנתכוין לבשר חזיר, איסור לשון הרע בין  האם מותר לאדם לספר לשון הרע על עצמו?  

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ט   -שיעורי ליל שישי    לחברו[אדם למקום ובין אדם 

   אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מט( -פניני הלכה   הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ]נתכוין לבשר חזיר[הכשלת גוי ב"לפני עיוור" באיסור גניבה  

 דברי שי"ח, תשע"ט 

 

 הלכות מלחמת ישראלנושא בפרשה:  

 

 מלחמת מדין

]האם 'זריזין מקדימין'  למצוות    זריזין מקדימים  מדין  שמיתתו היתה תלויה בכך[]אף  יציאת משה למלחמת מדין מייד, בציווי ה'  

'חיוב' או רק 'הידור', להדר במצווה היום על חשבון ביטול מצווה חיובית למחרת, הזדרזותו של הגרף פוטוצקי לעלות על המוקד, הוא  

רגע חיים מול זריזות לקיום מצוות קידוש ה', חיי שעה, לוותר על הידור שלו בהדלקת נר חנוכה בכדי לאפשר לחברו לקיים את מצוותו  

נוס באי יכולתו לקיים את המצווה של הפרשת שאר ערי מקלט, מעמדו של צדיק שנפטר כ'בר חיובא' אלא  , האם משה היה אהחיובית

 תשפ"א     מים זכים, תשע"ט  [שהוא אנוס, רבי שעשה קידוש בשבת לבני ביתו אחר פטירתו

ו[    ? מדוע נשלח פנחס בראש הלוחמים, ולא משה רבינו ולא יהושע     אור החיים, תשע"זפניני  )וישלח אותם משה אלף למטה( ]לא, 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א 

ויקצוף  )  ]האם כעס משה שלא כדין, כעס לשם שמים[  שנתעלמו ממנו הלכות גיעולי מדין  כךל  ,משה על שרי החיל  כעסהקשר בין  

-ברוך שאמר   אשכול יוסף, תשפ"א     אשכול יוסף, תשע"ד      שבילי פנחס, תשע"ד   ]לא, יד[  (  הבאים מצבא המלחמה  ... משה על פקודי החיל 

   שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ג

 ואני בחסדך בטחתי, תש"פ ]חליפת הכעס, המתנת עשר דקות[  גנות הכעס 

ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה)   ?ןהאם היה דין יפת תואר במלחמת מדי פקודי החיל שרי האלפים  על  יד[    )ויקצוף משה    ]לא, 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח 

]מדוע למלחמת מדין נלקחו רק כאלו שלא הקדימו תפילין של ראש לשל יד? מדוע נסמכה פרשת מלחמת מדין לפרשת בני  מלחמת מדין  

י עניין הקדמת הטפל לעיקר( הייתה ראויה? מה היה הפגם בשבטים אלו שבגינו ראובן וגד? הא עצם הבקשה להישאר בעבר הירדן )אלמל

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  ]לא, מט[   ממנו איש( )ולא נפקדלא זכו להיכנס לארץ?[ 

האיחוד בחידוד,    )ששה עשר אלף שבע מאות וחמישים( ]לא, נב[לפי איזה חשבון נתנו שרי האלפים ושרי המאות, תרומה מהשלל?  

 תשע"ג 

שיעורי  קלון, קץף משה רק על אי הריגת המחטיאות בפועל[  ]שהחטיאו בפועל את ישראל, שתכננו להחטיא, תקלה והריגת נשי מדין  

 תשפ"א   הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תש"פ 

 תשפ"א    תש"פ   מלאכת מחשבת, תשע"טמלחמת מדין למכירת יוסף למדיינים  הקשר בין

 מלאכת מחשבת, תשע"ט מלחמת מדין האם היתה מלחמת מצוה או מלחמת רשות?  
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 משך חכמה עם בינת החכמה, תשע"ט ? מדוע תלה ה' מלחמת מדין במיתת משה

   נחל אליהו, תשפ"א חג המצות[]נקמת ה' או נקמת בני ישראל, חג הפסח או פארו עלי ופארי עליו 

]נקמת ה' במדין מול איסור 'לא תיקום', מעשה השלמות האחרון של משה בחייו, גדולה דעה, גדולה נקמה, הנשא שופט נקמה ומשפט  

ה של  תשוקתה  גאים,  על  גמול  השב  עם הארץ,  השמימי  לצדק  העינים  את  לפתוח  צדק,  דורשת  האנושות  הליבראלי,  השיפוט  נשמה, 

ומרה, ההנאה הצפונה   גדולה  ור מילר  הרב אביגד שילומת רשעים תראה[    –הרשעים, מיתתם של צדיקים, הגיהנום הוא אמיתי, צעקה 

 תורת אביגדור, תשפ"א -זצ"ל

 

 דיני המלחמה 

או מדין תקיעה בעת צרה   בזמן המלחמה, מדיני המלחמה,  ו[   תקיעת שופר  ]לא,  בידו(  וחצוצרות התרועה  אותם משה...  )וישלח 

 משא נחום, תש"פ    שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ה

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו    הגר"א שיינין, תשע"ב  מדין( ]לא, ז[)ויצבאו על  כיצד לצור על עיר בזמן המלחמה, ותכלית המצור

    הגר"א שיינין, תשע"א   וע לא נצטוו על גיעולי נכרים במלחמת סיחון ועוג[   ]מד   מהות היתר אכילת מאכלות אסורים בזמן המלחמה

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו 

 היא שיחתי, תשע"ט ל   חלוקת השל 

]למי שייך השלל, במלחמת מדין מדוע כולם חלקו בו, לומדי תורה הלומדים להצלחת המלחמה האם  בעלות על שלל ממלחמת העולם  

חולקים בשלל, במלחמה בה כולם סבלו כגון ירי טילים על העורף, שלל הנאצים ימ"ש, האם הכיבוש עצמו הוא מעשה קנין או צריך קנין, 

כיבוש מלכות, דינא דמלכותא אצל הנאצים ימ"ש, כשנשדד הרכוש האם אברהם אבינו קנה הרכוש ממלחמת סדום, דינא דמלכותא ב

במצוות המלך מה קורה לקדושת החפץ, האם כשפסק הכיבוש נפקע הקנין, קנין מדין יאוש בעלים ושינוי רשות, ספרים וחפצי קדושה  

לפני המלחמה האם יחזירו, זוטו של שנשדדו מיהודים, מציל מזוטו של ים, שלטון הכובש מוכר רכוש שגזלו הרשעים, הציל אוצר ספרים  

 תשע"ט    אוצרות אורייתא, תשע"ח)ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח באדם ובבהמה( ]לא, יא[ ים[ 

המלחמה   שלל  השלל,  ביזת  שייך  למי  השלל,  בחלוקת  לוי  שלל  ]שבט  והקרקע,  המטלטין  שלל,  כלי  טבילת  המלחמה,  משלל  מעשר 

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א   מסביב לשולחן, תש"פעמלק, שאול ואגג, בימי מרדכי ואסתר, איסורים שהותרו בזמן המלחמה[ 

 ( ופניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  ?  היתה מלחמת מצוה מפני מה נענש אברהם אבינו שהוציא ת"ח למלחמה, הרי זו

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רסז(הקפת עיר מג' צדדים במלחמת רשות ובמלחמת מצוה   

 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח   הריגה מדין 'תקלה' ו'קלון'

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' ס( , באמצע תפילה, בקריאת שמע[החובה להיכנס למיגון]אזעקה במלחמה 

 ( פטאספקלריא, תשע"ט )עמ'   נצחון המלחמה בכח תפילה! 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט האם לאסור פריה ורביה בזמן מלחמה?  

מלחמה לפתוח   הלכות  מותר  האם  שלל?  לקחת  מותר  האם  מצווה?  מלחמת  מהי  מלחמה,  לעשיית  הנוגעים  ההלכתיים  ]הכללים 

 רה והוראה, תשע"ב תו  במלחמה בשבת? האם מותר לנשים להשתתף במלחמה? מהם העקרונות ההלכתיים הנוגעים למחנה המלחמה?[

]בקרקע מטלטלין ובני אדם, עם יאוש ובלעדיו, בישראל ובגוי, האם רק הפקעת הקנין הקודם, או קנין עצמי, כדין זוטו  כיבוש מלחמה  

 עומקא דפרשה, תשע"ד    הגר"א עוזר, תש"עשל ים, כשבטל הכיבוש, ובארץ ישראל לאחר החורבן[ 

 ח(עפ"א )עמ' רמקרא העדה, תש]שיטת רמב"ם ורש"י[ כיבוש יחיד וכיבוש רבים 
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'והורשתם', קדושת ארץ ישראל ע"י הכיבוש, כיבוש מלך  כיבוש ארץ ישראל   ]קדושת הכיבוש, כיבוש ארץ ישראל בזמן הזה, מצוות 

 עומקא דפרשה, תשע"ו  המשיח[

 שע"ח נועם אליעזר, ת ]בזמן משה, ובימי המשיח[איסור התגרות מלחמתית באומות קיני קניזי וקדמוני 

  )פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ( ]י, א[ הארון שבקודש הקדשים והארון שיצא עמם מלחמה  

 נועם אליעזר, תשע"ח 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  בשעת מלחמהאיסור בל תשחית 

לו באחד מאיבריו, פיקוח נפש אינו דוחה שפיכות דמים, אין דוחים ]דיני רודף,  ורודף שניתן להצי   'רודף' בשעת מלחמה ובימי שלום

מפני נפש, הבא במחתרת נידון על שם סופו, הבא להורגך השכם להורגו, כל אדם חייב להציל את הנרדף מידיו של הרודף בנפשו של רודף,  

אם   -שה"נרדף" הצליח להדפו והחל לרדפו  מה התחדש בדין רודף יותר מדין "הבא במחתרת" שמותר לו להשכים ולהרוג את רודפו, כ

"הותרה"   הנרדף,  ע"  או  מציל  ע"י  רודף  הריגת  דמים",  לו  "אין  רודף  הנרדף,  "הצלת"  או  לרודף  "עונש"  הוא  רודף  דין  להורגו,  מותר 

ו"מוסר" מדין "רודף"[, רודף באונס או שלא בכו ]חיובו של מלשין  ויש למעט בה, רודף בגרמא  ונה, רודף שלא  לכתחילה או "דחויה" 

עצמו באחד  להציל  הרודף אפילו כשיכול  להרוג את  הנרדף רשאי  הרודף, האם  של אמו[, קטן  חייה  ]עּוּבר המסכן את  וידיעתו  מרצונו 

מאיבריו של הרודף, מדוע מותר להרוג את הבא במחתרת לגוזלו האם נתינת ממונו לרודף אינה כ'יכול להצילו באחד מאיבריו', האם 

למנוע את רדיפתו על ידי כניעה לדרישות הרודף, בן נח הרודף ישראל וניתן להצילו באחד מאיבריו, ביאור דברי רש"י מדוע הנרדף צריך  

רודף בשעת סכנה ומלחמה:    חשש יעקב אבינו פן יהרוג את הבאים עליו להורגו, ביאור הדין ודברים שהיה בין האחים בדינו של יוסף,

הריגת תינוק שסיכן אחרים בימי השואה, הנוהג ברכב ואיבד שליטה ברכב האם מותר להורגו בכדי   דיני "רודף ללא אשמה" המצויים:

ישוב, הריגת אויב  לפוצצו מעל מקום  הפלת מטוס שחוטפיו מתכוונים  שלו,  אנושי'  ב'מגן  ופגיעה  הריגת מחבל חמוש  להציל אחרים,  

להרוג כל חייל גרמני שנקרה בדרכו, הריגת מחבל שהרים ידיו לאות בשעת מלחמה כשאינו בא להורגו, האם פרטיזן בשואה היה מותר  

כניעה וקיים חשש שמא הוא "מערים" על החיילים כחלק מ"תרגיל" לפגוע בהם, פעולות צבאיות המותרות להגנת המדינה: דיני "רודף" 

יר מחבלים,  נגד  פעולה  אגב  מפשע  חפים  באנשים  פגיעה  רוצחים,  בידי  המסייעת  אוכלוסיה  תבערה,  על  בקבוקי  או  אבנים  מיידי  על  י 

"נוהל חניבעל" ]פעולה מיידית ובכוח למניעת חטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף[ על פי ההלכה ]האם לחייל החטוף דין "רודף"[, 

 תורה והוראה, תשע"ב     עולמות, שכה[  שיקולי פיקוח נפש של "כלל ישראל" ובפרט בשעת מלחמה, מאבק בין סוחרי סמים[  ]לז, יח

לכך ומעבר  בדמיהם  "אין    פדיון שבויים  דמים,  שופך  כאילו  לפדותם  להקדים  כשאפשר  שבויים  לפדות  שמאֵחר  רגע  את ]כל  פודין 

השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם", מעשה ברבי יהושע בן חנניה שפדה תינוק מהשבי בממון הרבה, המהר"ם מרוטנבורג  

היה שבוי כמה שנים ולא הניח לקהילות לפדותו בסכום המופקע שדרש השר ונפטר בכלאו, במקום שיש חשש סכנת נפשות לשבוי, מה 

דיון שבויים, חילופי שבויים במלחמה, שחרור מחבלים בתמורה לחיילים שנשבו או בני ערובה שנחטפו למטרות הגדרת 'כדי דמיהם' בפ

מיקוח, החשש שמחבלים שישוחררו ישובו לסכן יהודים כשיקול שלא לבצע עיסקת חילופי שבויים, 'מבצע אנטבה' לאור ההלכה, פדיון  

 נוה ההיכל, תשע"ד    עולמות, לד  על דיניהם[ שבויים ביהודי שנתפס אצל עכו"ם הטוענים כי עבר 

 (אספקלריא, תשע"ח )עמ' כא ]פליטים מאזורי מלחמה[קריאה להצלת חיי גוים 

בשעת   .בשבת חלון ביתו בנסיון דקירה ומעוניין לצלמוממבחין  ]ה  צורך מלחמתי  -  צילום אירוע טרור בשבת  -פיקוח נפש עתידי  

נפש  ,הצילום פיקוח  לצורך  אינו  מזירת   שלפנינו  המעשה  נמלט  האם   ועכשיו  הפיגוע]המחבל  השאלה,  ונשאלה  סכנה[,  מהווה  אינו 

בשבת רשאי הפיגוע לצלם  למניעת  שיסייעו  תמונות  הביטחון  לכוחות  לתת  בשבת האם  .הבא כדי  או   צילום  מהתורה  אסור 

עתידי.  האם  - ובכלל מדרבנן, נפש"  "פיקוח  לצורך  שבת  לחלל  השבת   מותר  את  הדוחה  נפשות  מותר   בעתיד סכנה בספק האם-  ספק 

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

האם   -טיפול בחולה שיש בו סכנה על ידי גדולים, כאשר גם קטנים יכולים לטפל בו   בעתיד.  האם ההיתר נובע מחשש פיקוח נפש - בשבת

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

גחלת דין הרבים כיבוי  ברשות  מותר   הנמצאת  האם  בהם,  שיתקלו  חשש  ויש  ברחוב  שנפלו  חשמל  חוטי  בנדון  אויערבך  הגרש"ז  ]דברי 

ההיתר לחלל שבת   -בעת חירום     סכנה מצויה.  בגלל "לפנינו" גדר פיקוח נפש  הזרם[.להזעיק את חברת החשמל על מנת להפסיק את  

הפצת תמונה  חילול שבת במלאכות דאורייתא או דרבנן לצורך -פיקוח נפש "תקשורתי"    .מדיני המלחמה אלא מדיני פיקוח נפש אינו
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נכונה המבצעית תקשורתית  לפעילות  לגיטימציה  צה"ל למתן  להכחיש   • של  מהמלחמהכדי  כחלק  שקריים  הקהל"   דיווחים  "דעת  על 

 שעז  ,עולמות  ברחבי העולם[ 

 עולמות, תצב התייעצות בסנהדרין לפני היציאה למלחמה[ חובת ה]ועשית ככל אשר יורוך 

 משנת מהר"ל, תשע"ח בזכות קריאת שמע מנצחים במלחמה

   היא שיחתי, תשע"טסודם של מנצחים  

]האם יש אדם שאינו בעל עברה, האם בעל עברה רשאי לחזור או חייב לחזור,  האם מי שאין לו שינים לא היה מי אינו יוצא למלחמה?  

 מעדני אשר, תשע"ח  מזוזה עד שידור שם[ יוצא, מדוע מי שלא קבע מזוזה חוזר הרי אין חיוב

]מי שנה בית אם מאמינים לו א"צ ראיה, ואם הוא מדוע מי שטוען שבנה בית חדש חייב להוכיח דבריו, והירא ורך הלבב לא?  

מים זכים  רה, מה הדין ברשע בעל עברה שאינו ירא לצאת למלחמה, הצגה בימי הגר"ח מבריסק[  משקר הרי זה גופא יפטור אותו כבעל עב

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד( -

מצוה ומלחמת  רשות  מל  מלחמת  באזרחים,  פגיעה  המלחמה,  דיני  הזה,  טרור]בזמן  פעולות  התשה,  תשע"ד  ]חמת  הגבעה,      אורות 

 האיחוד בחידוד, תשע"ד 

]באו פריצים וחללוה, האם כיבוש מלחמה מפקיע רק בעלות ממונית מרשות הקדש או גם את קדושת המקום[ קדושת בית המקדש  

 ( אבלות המקדש )עמ' כ"ט -בנתיבות ההלכה   ]הגרי"ש אלישיב זצ"ל[

 זרע ברך, תשע"ח  ]פלגש בגבעה, שמחת חתן וכלה[ברכת הגומל והקרבת קרבן תודה לנמלט מחרב המלחמה 

 עולמות, שסח   [בארון או גם  בקרקע , מדרבנן או    התורהמקבורת חללי מלחמה, , כלל הציבוראו על  קרובי הנפטר]חיוב על   קבורהחיוב 

 

 שבט לוי במלחמה 

ובמקומם העמדת  השוויון האמיתי בנטל   והציץ,  היו רגלינו בשערייך ]ארון הברית  עומדות  ומתפללים להצלחת עם ישראל,  לומדים 

 מתוקים מדבש, תשפ"א ירושלים, כמות המתפללים בשמן מלחמת מדין היתה שווה לכמות הלוחמים, ושווה גם לכוחות העורף[

    אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י(-פניני זאת ליעקב ]ותפקידם במלחמת מדין[י לתפילה בשעת המלחמה יציאת שבט לו

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יג( -נחל אליהומסירות נפשם של שבט לוי בחטא העגל ובמלחמת מדין  

    מאור השבת, תשע"ח]הבדל בין כהן ללוי, אינם יוצאים למלחמה[ ולא נוטלים חלק בשלל מלחמה  -שבט לוי אינם נוחלים בארץ 

 אורות הגבעה, תשע"ח  ]יציאתם למלחמה, ירושת יוצאי מצרים וירושת ארץ ישראל לעתיד לבוא[שבט לוי אינם נוחלים בארץ 

 תירוצים  כח( דעיון הפרשה, תשע"ח )עמ' מ בקריאת פרשת זכור ]הפטורים ממלחמה[  חיוב כוהנים ולוים

 

 נושא בפרשה: תנאי בני גד ובני ראובן 

 

ראובן   ובני  גד  גד בני  מקנה  בין  לשון  שינוי  יש  בתיא  -]מדוע  כ"כ  האריכה  התורה  מדוע  מאוד'?  'עצום  ראובן  למקנה  רב'  ור 'מקנה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  ]לב, א[  )ומקנה רב([ ?השבטים 2.5המעשה? מה הייתה עיקר הטענה כנגד 
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 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לה( -גל עיני  של זמננו -בני גד ובני ראובן 

 וידבר משה, תש"פ ]הקדמת ראובן והקדמת גד[ הצלת כבודם של ישראל  -תנאי בני גד וראובן 

 היא שיחתי, תשע"ט   ]סדר עדיפויות, חמדת הממון[עיקר וטפל 

 ה, תשפ"א )עמ' רעב( מקרא העד]בארץ ישראל ובעבר הירדן[  חלק בני גד ובני ראובן אם לא יקיימו את התנאי 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רעד( תנאי 'אם' ותנאי 'מעכשיו' 

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' נט(  תנאי 'אם' ותנאי 'על מנת' 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רפא(  ]נחלה בארץ ישראל ע"י אב מנחיל, משה אלעזר, ויהושע[ע"י שליח  -תנאי בני גד וראובן 

במקדש אשה על תנאי או  תנאי במתנה, ]הנותן מתנה לחברו על בתנאי שלא ימכרנה לפלוני, ומכרה לפלוני, האם בטלה המתנה? 

 עשר עטרות, תשע"ט נותן גט על תנאי[ 

 מאור השבת, תשע"ו ]בקשת בני גד וראובן[  ?"מה בין "מקבל מתנה" ל"חוטף מתנה

, אם בחוקותי תלכו, ונתתי גשמיכם  ]האדם בעלים על המעשה אך חלות הדין היא ע"י הקב"ה  וברכת ארץ ישראל משפטי התנאים  

 הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א, תש"פ  בעיתם[

 מלאכת מחשבת, תשע"ז   )יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[ בקשת בני גד ובני ראובן נחלה שלא ע"פ גורל

 תשפ"א    בארה של תורה, תש"פעם הילד, הקשר בין האב לבן[ ]דברי משה לבני גד וראובן, תפילה בנץ החמה או הילדים לפני הכול 

]ימי הקיץ, היציאה לנופש, נדרי ביתו, הדרכה וחינוך, והחריש חינוך הבנים והבנות בפרשות מטות ומסעי    -בנו לכם ערים לטפכם  

 עשר עטרות, תשפ"א לה אביה[ 

 באר הפרשה, תשע"ט    אדם לא נוטל יותר מהנקצב לו -אין אדם חוטף 

מלאכת     )יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[]והאם חלו עליהם משפטי התנאים[  כיצד נחלק שבט מנשה לשני שבטים?  

 מחשבת, תשע"ז 

נר       רוממות, תשע"ו     ישיבת מיר, תשע"ו    נר יששכר, תשע"א   )יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[  בקשת בני גד ובני ראובן  

 יששכר, תשע"ו 

ובני ראובן  ה גד  בני  חלוקת תחייבות  גמר  נחלתו,  עד התנחל איש  הארץ  כיבוש  להמתין אחר  כיבוש הארץ,  עד  לאחוזתם  לשוב  ]לא 

היוצא מפיכם תעשו, צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל, הבטחה לה', והבטחה לציבור,    הצבאות,  ללכת בראש  הנחלות עוד שבע שנים,

נחלה  איסור  סיחון,  לארץ  משה  כניסת  ישראל,  ארץ  היא  האם  סיחון  ארץ  דחזירי,  קדלי  הברית,  כריתת  המובטחת,  הארץ  ביכורים, 

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ לכהנים בארץ סיחון כבארץ ישראל[ 

 למעשה, תש"פ מדוע לא נענשו בני גד ובני ראובן על כך שלא רצו לעלות לארץ ישראל?  

 זרע שמשון, תשפ"א   ]נחלה קרובה ורחבה כעת, או זכות קברו של משה רבנו בחלקם[בקשת בני גד ובני ראובן 

זכרון דברים בין מחותנים על שכר דירה, התחייבויות על הפר חוזה, סעיף קנס, מורה ]האם אומדנא מבטלת שטר או שכר דירה?  

 בינת המשפט, תש"פ שהגביל את תלמידותיה שלא להרצות, הגבלת חופש העיסוק[  

ברר מה אירע בעבר, אומדנא אחרת לשער מה היתה כוונת העושה מעשה שיש בו חלות כגון ]אומדנא אחת לכח אומדנא לבטל קנין  

קידושין, גילוי דעת, ביטול הקנין, כל שאי אפשר לעשות ע"י שליח אי אפשר לעשות תנאי, מכר מותנה, מקח טעות, דברים שבלב, חמשה 

   מנחת אשר, תש"פ מצבים של תנאי, חוזה לשכירת אולם שנעשה קודם נגיף הקורונה[
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אם צריך משפטי התנאים, מחילת  ,]תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם למעשה, אפשר לעשותו ע"י שליח, מעכשיומשפטי התנאים  

)אם יעברו בני גד ובני    יום", איגלאי למפרע וחלות למפרע, תנאי בחליצה[ל'  חר  , ההבדל בין תנאי "אם" לבין "לא'על מנת'תנאים, תנאי  

 הגר"א עוזר, תשע"ד    ל[-]לב, כטראובן( 

ומשפט שלמה הן קודם    משפטי התנאים  דין,  חלות  קיים,  ומעשה  למעשה[]תנאי בטל  ותנאי קודם  נויגרשל    ללאו  דוד  הרב מרדכי 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מו(-שליט"א

 נוה ההיכל, תשע"ז  יתא, תנאי כפול או רגיל, עצות אחרות[רי]ברירה בדאותנאי בקריאת שמע של שחרית 

]שמקיים את המצוה רק באחת מהן, מזוזה במרפסת, בל תוסיף בשתי מזוזות, הנחת תפילין של קביעת מזוזה נוספת מספק על תנאי  

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' סג(  רש"י ורבנו תם מספק ללא חשש בל תוסיף[

 

 נושא בפרשה: עבר הירדן המזרחי בהלכה 

 

 ( זפניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ?   י"ד שנה םללא נשותיההמערבי בני גד וראובן לעבר הירדן עברו  כיצד

]קדושת עבר הירדן המזרחית, קידוש עולי בבל, 'הארץ', איסור ספיחין כיצד קיימו בני גד ובני ראובן את מצוות ישוב ארץ ישראל?  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' סה(בשמיטה[  

 (נזאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ?  כיצד קיבלו "חצי שבט המנשה" חלק בעבר הירדן, הרי לא בקשו לגור שם

]ביכורים, הארץ המובטחת, כריתת הברית, קדלי דחזירי, ארץ סיחון האם היא ארץ ישראל, איסור כלי מדין בעבר הירדן המזרחי  

 פ שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש" כניסת משה לארץ סיחון, איסור נחלה לכהנים בארץ סיחון כבארץ ישראל[ 

 ( עאספקלריא, תשע"ט )עמ'   הדמיון בין חטא המרגלים לרצון בני גד ובני ראובן לדור בעבר הירדן

 עולמות, טו   תורה והוראה, תשע"ה)יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[   לעבר הירדן המזרחי -  איסור יציאה מארץ ישראל

נחלת שני השבטים, ארץ ישראל אך אינה כשרה למקדש, ארץ    -]ארץ סיחון ועוג  אל?  חלק מארץ ישר  ואהאם עבר הירדן המזרחי ה

 קנד(אספקלריא, תשע"ט )עמ'  כנען, הארץ המובטחת, נחלת לויים בארצות בעבר הירדן המזרחית[ 

 הגר"א עוזר, תשע"א ?  אם נוהגת בעבר הירדן המזרחימצוות ישוב ארץ ישראל ה

 נועם אליעזר, תשע"ט ]גבולות הארץ, שמיטה, הארץ המובטחת[ הירדן המזרחי שביעית בעבר 

 הגבעה, תשע"ג אורות  ן המזרחיהבאת ביכורים מעבר הירד

 כלי יקר, תש"פ מזרח[  -]כי לא ממוצא רצונם של בני גד לנחול בעבר הירדן  -עשיר יענה עזות  

 נושא בפרשה: החיוב למנוע חשד ולזות שפתים 

 

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

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

ר בפתח השני יש כל דיני נר חנוכה, דיני מהדרין, ברכת  בפתח השני, האם מברך גם על הדלקת הנר בפתח השני מפני החשד, האם על הנ

הרואה על הנר בפתח השני, האם קטן יכול להדליקו, איחר לביתו והדליקו עליו נרות האם יכול להדליק בברכה את הנר בפתח השני, 
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פתח מצד אח בית שלו  להדליק שוב מפני החשד,  יתחייב  לא  חצי השעה הראשונה, מדוע  חנוכה תוך  נר  שני כבה  או  שני  וחלון מצד  ד 

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

]חשד ומראית העין, האם מדובר על עבירה בעבר או עבירה בעתיד, באיסור דאוריתא או באיסור דרבנן, כשמצוי מין היתר,  מראית העין 

חלב שקדים, ש עם  עוף  על מצוות שקיומן אכילת בשר  ברכה  בפסח,  כגון קמח מצה  הוזכרו בש"ס  דברים שלא  גבינה,  עם  פרווה  ניצל 

)והייתם נקיים מה'  משום חשד ומראית העין, לבישת פאה נכרית, תליית בגדים לייבוש בערב שבת, נסיעה ברכב לאחר זמן הדלקת נרות[   

 תורה והוראה, תשע"ב      עומקא דפרשא, תשע"ג     אשר ליהודה, תשע"ד     גולמות, רי ע ומישראל(  ]לב, כב[  

על קיום מצהימנעות מחשד   ברכה  נקיים, חשד,  והייתם  העין,  ומישראל(  וה מפני החשד[ ]מראית  מה'  נקיים  כב[    )והייתם  מפיק   ]לב, 

 מרגליות, תש"פ 

   אשכול יוסף, תשע"ז פריה ורביה, לשבת יצרה, מניעת חשד, סיוע לבעל לקיים מצוותו[ ]האם יש לאשה מצוה להנשא לאיש? 

קול בשבת איסור   בשבתשביתת  ]  השמעת  מילתא' '  ,כלים  קוקיה   אוושא  שעון  בשבת,  שעובד  שיאמרו  החשד  מפני  או  בשבת  זלזול 

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

שיחת שבת,  שעון  ע"י  המופעלת  כביסה  במכונת  כיבוס  שבת,  שעון  ידי  על  המופעל  כלים  במדיח  טוב  בגנרטור   וביום  שימוש  יקיצה, 

 עולמות, כו   המשמיע קול רעש בשבת[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט     ע"ח )עמ' מ( ו' תירוציםעיון הפרשה, תש לספר לשון הרע כדי להסיר מעליו חשד  

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט   שבועה בכדי למנוע חשד

]מבנה זמני, לחיזוק תקרה, האם דומה לסוכה שהיא מבנה ארעי, חיוב מזוזה משום חשדא, ברכה על חיוב משום  מזוזה בפתח עראי  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   חשד, נר חנוכה[

]דין על הגברא להיות נקי    ומה הוא החשד בחצר שיש לה שני פתחים  -עושה את המעשה  חשש מראית עין כשאין ניכר מי ה

האוצר, תשע"ח    ירחון   מישראל, או דין שלא יחשד אדם מישראל, כשלא ידוע מי גר ש ]טומאת אוכלין ביין ושמן מדאורייתא או מדרבנן[

 )עמ' מב(

תורת שלמה, תשע"ח      עומקא דפרשא, תשע"ו   להדלקת נר חנוכה בברכה בשני פתחים  ,הקשר בין ברכה על שחיטת בן פקועה

 ( ח' תירוצים)

 מעדני אשר, תשע"ג  השני מותר לקטן להדליק?בפתח האם  הם[מדליק בשני]ו פתחים  שנייש לו 

]האיסור להרהר אחר ת"ח שעבר עבירה שוודאי עשה תשובה, החושד בכשרים, האם הנהגה זאת היא חיוב בין אדם    החושד בכשרים 

 עולמות, רכ  למקום או בין אדם לחברו[
לדון לכף זכות על מצות "בצדק תשפוט    החושד בכשרים מול  עונש כשעובר  הוא  זה  דין  וצ"ע האם  בגופו",  לוקה  ]החושד בכשרים 

 עולמות, רכ ת האדם נענש קודם בממונו ורק אח"כ בגופו[ עמיתך". ועוד צ"ע, מדוע החושד בכשרים לוקה בגופו, בעוד שבכל העבירו

לחשוד על  ]האם מותר לחלל שבת כדי למנוע הלבנת פנים, עשיית איסור כדי למנוע הכלמה, גדרי הלבנת פנים בתביעה  החושד בכשרים 

החושד מעביד  קורא   ממון,  בעל  תיקון  פנים,  להלבנת  לחשוש  ולא  תורה  בדין  לתבוע  ההיתר  בכליו,  חיפוש  לערוך  ומבקש  שגנב  בעובד 

 עולמות, שסה  שטעה כיצד, כהן שהלבין פני חברו האם רשאי לעלות לדוכן לשאת כפיו, דברי דוד המלך למוכיחיו בגודל עונשם[

האם גבאי צדקה חייב לספק דו"ח פרטני על הכנסות  ,  מוסדות ציבורייםבקיפות וניקיון כפיים  ]חובת ששקיפות וניקיון כפים בהלכה  

 תורה והוראה, תשע"ו או מתנדב[   עובד בשכר, מתי ראוי לעשות כן, ומתי חל חיוב גמור, והוצאות

שיעורי    לבניית המשכן?[  כלים  הקדמת  לגבי]במה נחלקו משה ובצלאל      ח על התרומות שקיבל למשכן?" למסור דו  מיהר משהמדוע  

 הרב רוזנבלום, פקודי תשע"ד 
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  פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' לא( ]והייתם נקיים[גבאי צדקה שמרננים עליו שנוטל כסף לעצמו, האם עליו להתפטר? 

]פירט כסף ונחושת ולא זהב, ליצני הדור לא תרמו זהב, יסוד טענת הליצנים, חיוב לדון לכף זכות, האם משה פירט את כל ההוצאות?  

 יחי ראובן, תשע"חהגונב את הקסוה[ 

 עשר עטרות, תשע"ט  ]שמונה ע"י הקב"ה[דו"ח על הוצאות גם באדם נאמן כמשה רבנו 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ'  לו( כשכספי ציבור אוחסנו שם?  ,ו האם יכנס הרב יחידי לחדר

 מלאכת מחשבת, תשע"ז ?איתמר בעת פירוט הגביה מדוע נזכר

 מעדני אשר, תשע"ד האם חייב הגזבר בהגשת דו"ח הוצאות? 

]ליצני הדור מתעוררים רק נגד הקדושה, אם אבד א נתבקש פירוט אחר חטא העגל?  מדוע פרטה התורה את הוצאות המשכן ול

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' י( -נחל אליהו חומר גלם מהעגל עדיף[  

 ( מבאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - הפרשה המחכימה   זהירות בכספי ציבור

 )עמ' ז( קובץ גיליונות, תשע"ט - פניני חשוקי חמדנתן תרומה בסכום קטן לצדקה, האם ראוי לתת לו קבלה? 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יט( - דברי השירה   "ט )עמ' מג(אוסף גיליונות, תשע -הפרשה המחכימה דין וחשבון כספי ורוחני בחיי האדם 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 שבילי פנחס, תשפ"א ]'זה הדבר' מול 'כה אמר ה'[ הקשר בין פרשת מטות לפרשת מסעי 

   זכרו תורת משה, תשפ"אמהגר"מ טורק זצ"ל  לפרשת השבוע לתלמידיםיחות ש

 פלאי התורה, תשפ"א פלאי התורה לפרשת מטות 

 הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א וארטים לפרשת מטות 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א אוצר החידות לפרשת מטות  

   א ישיבישע'ר חומש, תשפ"אמאוצרו של הגרח"ב נבנצאל שליט"א 

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט   שיחות הרב אהרן נזרית

 מטות, תשע"ט   ביאורי פרשיות התורה

]חלוקה לחומשים, חלוקה לפרשות, סיום קריאת התורה בשנה אחת, סיום הקריאה בצורה שונה?  האם מותר לחלק את הפרשיות  

 עץ חיים, תש"פ -הרב אביחי מרחבי שליט"א בשלוש שנים[

 שבילי פנחס, תשע"ט )זה הדבר אשר צוה ה'( ]ל, ב[ העוסק בתורת משה שניתנה בלשון "זה הדבר" מתקדש ע"י הקב"ה 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מה( ( ]ל, טז[ הונשא את עוונ) מדוע הגורם תקלה לחבירו נכנס תחתיו לעונשין? 

 היא שיחתי, תשע"ט )ויקצוף משה( ]לא, יא[   כעס מוצדק 

 נוה ההיכל, תשע"ד   )אתם ושביכם, ברש"י( ]לא, יט[  גר שמל ולא טבל שלשמירת שבת 
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 נועם אליעזר, תש"פ  )כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, ברש"י( ]לא,יט[טומאה בחיבורין 

    תשע"ז    שלמים מציון, תשע"ה )אשר צוה ה' את משה, ברש"י(  ]לא, כא[   ]הזכרת שם רבו בתפילה[איסור לתלמיד לקרוא לרבו בשמו  

ברכו בתורה    שלא  ',לחטוף מתנות מהקב"ה'ביאור המושג  ]'  חטפו אותה'קב"ה אלא  האחיתופל ובלעם אבדו כי לא היתה מתנתן מ

 (חאספקלריא, תשע"ט )עמ'  [תחילה

ולכן נהרג כגדול המחטיאו, או שנהרג על רצונו   רמב"ן כאן ובפרשת בלק, האם בלעם היה בעל העצה]סיבת הריגת בלעם, בהריגת בלעם  

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ  )ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב( ]לא, ח[ במשותף, שליח לדבר עברה[ לקלל את עם ישראל, מעוול

]טומאת כהנים, טומאת מת במלחמה, היתר לכהן לצאת למלחמת ה', הריגת שמואל הנביא שהיה נזיר הריגת בלעם ע"י פנחס הכהן  

 צבא הלוי, תש"פ  את אגג, הריגת בניהו את המצרי[

)ויקח משה ואלעזר הכהן את  ]האם עדיף להשאיר מזכרת מן החטא או למחות אותו, קרבן על הרהורי הלב[  הבאת הזהב זכרון לחטא  

   עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' סו(  מועד זכרון לבני ישראל לפני ה'( ]לא, נד[הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויביאו אותו אל אוהל 

 שלמים מציון, תשע"ו    ]בפניו או בפני אחרים, בתוספת קידומת אבי או רבי[הזכרת שם אביו או רבו 

 במשנת הפרשה, תשע"ה )עטרות ודיבון(   ]לב, ג[   ]חיוב לתרגם פסוק זה במסגרת לימוד "שניים מקרא"[  המיוחד ב"עטרות ודיבון"

]שמות מקומות עבודה זרה, ברכת כהנים אינו מתורגם, נשיאות כפים, נשיאות   אפילו עטרות ודיבון  -שניים מקרא ואחד תרגום  

 וידבר משה, תש"פ  , ג[)עטרות ודיבון(   ]לב פנים לישראל ולא לאומות העולם[

 אורות הגבעה, תשע"ז  )ומקנה רב( ]לב, א[עשה לך "רב" בזמן הזה 

]מפקיע עצמו מקיום מצוות התלויות בארץ, בזמן הזה, לעבר הירדן, מדאורייתא או מדרבנן, לנשים, יצא    איסור יציאה מארץ ישראל

 עולמות, טו     תורה והוראה, תשע"ה)יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[     [בהיתר, וממשיך לטייל, חיוב עליה, האופנים שמותר

 עין יצחק, תשע"ח  [ יציאה לראות פלאי הבריאה, יציאה לקברי צדיקים בחו"ל, ישיבת ארץ ישראלמעלת ]  יציאה מארץ ישראל לחו"ל

וות יאיר( ]לב, מא  )ויקרא אתהן ח  ]יאיר קרא את שם המקום על שמו כי לא היו לו בנים[אמרת קדיש ע"י בת כשלא נשאר בן זכר  

 נר לשולחן שבת, תשפ"א ברש"י[ 

ובנותיה לא נתקיי ואילו השם שנתן נבח לקנת  ונובח  )  םמדוע השם שיאיר נתן לחוות הגלעד נתקיים,  בן מנשה הלך...  ויאיר 

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  מב[-מאהלך...( ]לב, 
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     פרשת מסעי 

 : בפרשהים נושאתוכן עניינים של ה

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

 

 מסעות האדם  -מסעי בני ישראל  נושא בפרשה:

 גבולות ארץ ישראל  נושא בפרשה:

 הגבול הימי וחוף הים  נושא בפרשה:

 פטירת אהרן הכהן ומעמדו בעתיד  נושא בפרשה:

 ערי מקלט  -ורג בשגגה ה  נושא בפרשה:

 שאר עניני הפרשה... 

 

 לקראת ה' אב הילולת האריז"ל 

 מענייני דיומא: תשעת הימים 

 

 מסעות האדם  -מסעי בני ישראל   נושא בפרשה:

 

מדוע היה על ישראל לעבור מ"ב  ,  מדוע חתימת ספר במדבר, ספר הגלות, בפרשת בנות צלפחד]  חתימת הגלותחתימת ספר במדבר  

דווקא שני,  מסעות  בית  חורבן  בזמן  רק  יוסף(  מכירת  על  )כעונש  מלכות  הרוגי  עשרה  על  הגזירה  נגזרה  חיבתן  ,  מדוע  את  מצינו  היכן 

מהווה שורש  מדוע פרשת בנות צלפחד,  ד המשיכו בנות צלפחד את הנהגת יוסףכיצ,  שביקשו בתביעה הנד"לנית בנות צלפחד הגדולה של

 עמל משה, תשס"א [לגאולה העתידה

 ]לג, א[   מוצאיהם למסעיהם()ויכתוב משה את    מסעי לע"ב ימי חס"ד מי"ז בתמוז עד ראש השנה  הקשר בין מ"ב מסעות בפרשת

 שבילי פנחס, תשע"ו 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' נג( ]מוצאיהם למסעיהם, יציאה עם ענני כבוד או בלעדיהם[כמה פעמים יצאו בני ישראל ממצרים? 

בחייו?   כותב את מסעות האדם  על  מי  חותם  והקב"ה  המשיח  ומלך  כותבו  אליהו  מצוה  עושה  כשאדם  האדם,  של  הזכרונות  ]ספר 

 הפרשה המחכימה, תש"פ    אספקלריא, תשע"ט )עמ' נט( ידיהם[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' סא(כל מסעות האדם הם על פי ה'  
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על הראשונים,  'אלה' פסול את הראשונים    -בעבודת ה' צריך להיות   'ואלה' מוסיף  גאון, ]ולא  האדם שלא הכיר את רבי סעדיה 

 מפיק מרגליות, תשפ"א הקב"ה של היום אינו הקב"ה שהכרתי אתמול, האפשרות להפסקי לעשן וקפה של בוקר[ 

   עמוד החסד, תש"פשעובר האדם[ ]ושמתי לך מקום, מ"ב המסעות גם בהסתרה חסדך גדול עלי 

תורה?    מתן  את  המסעות  בסדר  התורה  העלימה  למסעיהם(מדוע  מוצאיהם  את  משה  א[  )ויכתוב  תשע"ו    ]לג,  הפרשה,    במשנת 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' מא( 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כה(   אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' מח(-הפרשה המחכימההתבוננות במסע חייו של אדם  

עשר     שבילי פנחס, תשע"ג   ]לג, א[  למסעיהם(  )ויכתוב משה את מוצאיהם מ"ב המסעות שכל אדם עובר בחייו, במשנת הבעש"ט   

 באר הפרשה, תשפ"א  עטרות, תשע"ט

 מעינות מהרצ"א, תשע"ד   ]לג, א[ )אלה מסעי בני ישראל(הלכות והנהגות להולכי דרכים  

למסעיהם'?   'מוצאיהם  או  למוצאיהם'  לעבור[ 'מסעיהם  חייב  אדם  שכל  המסעות  מהם  ה'',  ע"פ  היו  שהמסעות  החידוש  ]מה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב )מוצאיהם למסעיהם...מסעיהם למוצאיהם( ]לג, ב[  

 היא שיחתי, תשע"ט מסעות החיים  

]שינוי עצם מהותו, הפיכה למקום ישוב, היפך המידבור, התיקונים שעשו הפך למקום ישוב    -שקלט לתוכו את בני ישראל  המדבר  

 מערכי תורה, תשפ"א   שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשפ"א בני ישראל בכל מסעותיהם במדבר[

 

 גבולות ארץ ישראל  נושא בפרשה:

 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קנ(   בארה של תורה, תשע"ז   תשע"זשי"ח,  דברי האם יש ענין לטייל ד' אמות חדשות בארץ ישראל?  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קלט(עצור. גבול לפניך! הגבולות הם מפת הדרכים בחינוך האדם 

 עומק הפשט, תשע"ו גבולות ארץ ישראל בצפון   -טיולים לצפון הארץ 

שטח איסור יציאה, מעלת ארץ ישראל,  ]מצוות ירושה, מצוות התלויות בארץ, שטח הים,  מדוע פרשה התורה גבולות ארץ ישראל?  

 דרישה, וחקירה, תשפ"א     מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רעז(  [, רחצה בים המלח האם היא יציאה לחוץ לארץהירדן

טיולי חופים שיט ושחיה      טיולים בצפון הארץ ]הגבול הצפוני של א"י[    איסור יציאה   ]עלוני "עומק הפשט"[ יציאה מארץ ישראל לטיול  

 ]גבולה המערבי של א"י[ 

]מצות יישוב ארץ ישראל והיציאה ממנה מדאורייתא או מדרבנן, איסור יציאה   יציאה מארץ ישראל  -ופש  יציאה לאילת לטיול ונ

מבבל, כיבוש אילת, ב' קדושות בארץ ישראל, העיר אשקלון, שתי ערי רקם, שתי ערי אשקלון, העיר עכו, הפרשת תרו"מ באילת, שמיטה 

ירחון האוצר )יח(,     מארץ ישראל ע"ד לחזור, איסור יציאה מארץ ישראל לאשה[  באילת, יו"ט שני של גלויות באילת, ערי הנגב, יציאה

 תשע"ח )עמ' קצא( 

 הגר"א עוזר, תשע"א]עבר הירדן המזרחי, דעת הרמב"ן הר"ש ורש"י, גבול עולי מצרים[  מצוות ישוב ארץ ישראל היכן נוהגת? 

 עשר עטרות, תשע"ט היכן 'נחל מצרים'?  

 נועם אליעזר, תשע"ט ]גבולות הארץ, שמיטה, הארץ המובטחת[ שביעית בעבר הירדן המזרחית 
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עומקא דפרשה,    ]לד, ב[ )ארץ כנען לגבולותיה(]הגבול הדרומי, הצפוני, המערבי, הר החרמון, גבולות העתיד, אילת[ גבולות ארץ ישראל  

 עולמות, סד      כאיל תערוג, תשע"ה     תשע"ה

 תורה והוראה, תשפ"א  ראל[?אם הערבה היא חלק מארץ יש]השל ארץ ישראל  מזרחי-םורגבולה הד

טיולי חופים שיט ושחיה      טיולים בצפון הארץ ]הגבול הצפוני של א"י[    איסור יציאה   ]עלוני "עומק הפשט"[ יציאה מארץ ישראל לטיול  

 ]גבולה המערבי של א"י[ 

ב קרקע בארץ ישראל ע"י הזזת אבן הגבול, בסתר או בגלוי, יורד לאומנות חברו, מקורות נוספים לאיסור יורד  ]גונאיסור הסגת גבול  

 לאומנות חברו, אסור מדינא או ממידת חסידות, עני המהפך בחררה, מציאה או פרנסה, פתיחת חנות, זכויות בן המקום, הוזלת מחירים[ 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קנו( 

]הגבול היבשתי, הגבול הימי, האם יציאה לים התיכון היא יציאה חובת ידיעת גבולות ארץ ישראל  חובת ידיעת גבולות ארץ ישראל

לחו"ל, מישור החוף והמגורים בו לגבי מעלת הדר בארץ ישראל, זמן שאילת גשמים בארץ ישראל ובחו"ל, וגבולות ארץ ישראל לענין זה[  

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' סט(   אספקלריא, תשע"ח )עמ' נז, קמא(   אספקלריא, תשע"ט )עמ' סט(     (, קמאז נקלריא, תשע"ח )עמ' אספ

החשיב את השטח המוקף כרשות היחיד מדאורייתא, דלתותיה ננעלים,  ]האם ניתן לגדרות הגבול שסביב מדינת ישראל כמחיצות  

מעבר רבים דרך המחיצות האם מבטל אותן, שימוש של רבים ללא הגבלה בשטח המוקף האם מבטל את הקפת המחיצות, הגבלת גודל  

חומת   המחיצות,  תוך  עצמו  שרואה  כל  באמצעה,  לעומדים  נראית  המחיצה  שאין  כל  המחיצות,  שבין  ירושלים, לשטח  סביב  ההפרדה 

י' או בקרן זוית פוסלות את המחיצה, מחיצת  מחיצה טבעית כמו האי האנגלי, ומחיצה בידי אדם, מבנה גדרות הגבול, פרצות ברוחב 

 ירחון האוצר )יח(, תשע"ח )עמ' קב(   הים[

 (, תשע"ט 3נתיבים לכשרות )  ]עד היכן מותר לטייל בארץ ישראל מבלי לצאת מגבולותיה[ ות ארץ ישראל גבול

 

 הגבול הימי וחוף הים   נושא בפרשה:

 

 שלמים מציון, תשע"ו   ]לד, ו[ )וגבול ים והיה לכם הים הגדול(דיני שמירה וזהירות בהליכה לים  

הים    ראית  על  אח"כ[ברכה  נזכר  נסיעה,  בעת  מקרוב,  הגדול(   ]מרחוק,  הים  לכם  והיה  ים  ו[  )וגבול  תשע"ו    ]לד,  מציון,     שלמים 

 ( לאספקלריא, תש"פ )עמ' 

)וגבול ים והיה  ]שיעור הזמן שהיה בלא ציצית, שינוי מקום בלבישה, לבש ציצית אחרת[   ברכת ציצית כשלובש בשעה שיוצא מהים   

 שלמים מציון, תשע"ו   ]לד, ו[ לכם הים הגדול(

 קב ונקי, תשע"ו   ]לד, ו[ ם הגדול()וגבול ים והיה לכם היסמוך לא"י   -קבורה בחו"ל ליד חוף הים  

 א, תשע"ט )עמ' טז(אספקלרי]הים הגדול הוא ים התיכון, או אוקיינוס[ ברכה על ראיית הים התיכון 

 נועם אליעזר, תשע"ט האם הים הגדול דינו כארץ ישראל?  

אספקלריא, תשע"ט )עמ'    ]קבורה על חוף הים, קבורה בטבריה, בית כנסת הבנוי על המים, אנגליה["חוף הים" ושייכותו לארץ ישראל  

 טז(

 עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' מ(  ]הפרשי מחירים[ איסור ריבית  -בקבוק שתיה בחוף הים  קנה בקבוק שתיה לחברו בעיר ומחזיר לו
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 פטירת אהרן הכהן ומעמדו בעתיד   נושא בפרשה:

 

 במחשבה תחילה, תשע"ט      אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' י(-פניני זאת ליעקבה"  -קכ"ג שנות אהרן כנגד קכ"ג פעמים שעונים "הללוי

]מדוע דווקא באהרון פירטה התורה תאריך פטירה? מדוע דוד כמה כל כך לידע עת פטירתו? מה זכה  פטירת אהרון בראש חודש אב  

סמכה מיתת אהרון למסעות? מדוע משנכנס אב ממעטין בשמחה? מדוע לא אהרון שבכו אותו כל ישראל בשונה ממשה ומרים? מדוע נ

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד )ויעל אהרון אל הר ההר..( ]לג, לח[  ביקש אהרון להיכנס לארץ?[ 

 כלי יקר, תשע"ט מיתת צדיקים כשריפת בית מקדשנו 

]מדוע פורטה מיתת אהרון באריכות כאן ולא בפרשת חוקת? מה היה חטאו של אהרון במי מריבה? מדוע נקבר  תיאור פטירת אהרון  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א )ויעל אהרון אל הר ההר..( ]לג, לח[   [מול ארץ אדום? מדוע לא ביקש שהות להיפרד ולהתכונן לפטירתו?

 יחי ראובן, תשע"ט למות מתוך מצוה  -פטירת אהרן הכהן 

 מעדני אשר, תשע"ט מדוע זכה אהרן שנכתב יום פטירת בתורה?  

 משנתה של תורה, תשע"ז חזרת רוצח בשוגג במות אהרן 

וסף גיליונות, תשע"ט  א-פניני זאת ליעקבשבט לוי דוגמת אדם הראשון קודם החטא     -כוחו של אהרן לעמוד כנגד מלאך המוות  

 )עמ' יא(

 מדי שבת, תשע"ו ]הסתלקות ענני הכבוד בפטירת אהרן[ אהבת הבריות 

 יא שיחתי, תשע"ט האופטימיות   

  (קחאספקלריא, תשע"ט )עמ' ?  מתי חזר עמוד הענן אחר מיתת אהרן

 שיעורי הגר"ד פיינשטיין שליט"א, תש"פ ענני הכבוד ובארה של מרים אחר פטירתה, ואחר פטירת אהרן 

אב ]פטירת אהרן הכהן   לחודש  אחד  ביום  אהרן  מת  אהרן,  מדוע  קבורת  כתוב  לא  מריםוכתוב    מדוע  בית  ,  קבורת  "כל  כתוב  מדוע 

 משך חכמה, תשע"ט   ['מדוע כתוב "בית ישראל" ולא כתוב 'בני ישראל, "ישראל" כבר כתוב "כל העדה

 

 מעמדו של אהרן הכהן בתחיית המתים  

 ד "אשר, תשע  מעדניהכהן?  אהרן ולא המלך  דוד יברך לבוא לעתיד הגאולה בסעודת מדוע

בכהן שקם לתחיה כהונה  משיחה    דיני  הכהן  אהרן  יצטרך  האם  לישראל,  שנפטר  כהן  לווית  להקדים  וקדשתו  מצות  הכהן,  ]אהרן 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה  -שיעורי ליל שישי  בתחיית המתים, למ"ד מצוות בטלות לעתיד לבוא איך יתנו תרומה לאהרן הכהן[מחודשת 

שי, הכנת תכריכים למת מכלאים, פטור ממצוות  ]לאחר פטירת האדם או לאחר תחיית המתים, למתים חופמצוות בטלות לעתיד לבוא  

בעודו מת, או גם לאחר תחיית המתים, איך יקיימו נתינת תרומה לאהרן לעתיד לבוא, הנחת תפילין למתים שהחייה יחזקאל, הבדל בין  

 ברכת יצחק, תשע"ט -שיעורי ליל שישימי שקם לתחייה בתחיית המתים לבין בני אותה תקופה[ 

]רב זירא, כהנים לעתיד לבוא אחר תחיית המתים, האם צריך ימי מילואים וקידוש, מצוות כהן שחזר לחיים, האם נשאר בכהונתו  

 נוה ההיכל, תשע"ו  מחדש[וקדשתו לבן כהן, האם נחשב אדם אחר, האם חייב בכבוד אביו, האם יש צורך לקדש אשתו 
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]תחה"מ דאליהו ואלישע, הרשות להחיות מתים, קיום המצוות אחר תחיה"מ, תחיה"מ בכח התורה, דין אדם   עניני תחיית המתים

 עומקא דפרשה, תשע"ה   בתחיה"מ[שקם לתחיה, עוה"ב ותחית המתים, שי' הרמב"ם 

 

 ערי מקלט   -הורג בשגגה   נושא בפרשה:

 

 הריגה בשוגג וחומרתה 

     ובהם נהגה, תשע"ז   ]יז, ז[)ובערת הרע מקרבך(    ]שילוט לעיר מקלט, והעדר שילוט לעולי רגלים לירושלים[השפעת הסביבה על האדם  

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' מח(-הפרשה המחכימה    שלמים מציון, תשע"ח

 היא שיחתי, תשע"ט רוצח בשגגה   

 נר יששכר, תשע"ו )הערים אשר תתנו ללויים(  ]לה, ו[     מקום" שבארץ ישראלן שפיכות דמים, ומעלת ה"וחומר עו

 זרע שמשון, תשע"ח  האיחוד בחידוד, תשע"ו]בגלעד שכיחי רוצחים[ היחס בין מספר התושבים בגלעד לכמות ערי המקלט 

'מתעסק'?   הרי הוא  גולה,  רוצח בשוגג  על התוצמדוע  או  על המעשה  ביאת מקדש[]איסור  ועריות,  חלבים  גניחובסקי,    אה,  הגר"א 

 תשע"ט 

]עבירה על השליח או על בית הדין, שליח לדבר עבירה,  בשוגג, טבח ומכר, גנב  גלות בשליח בית דין שטעה  והלקה מכה נוספת ומת  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  שליח במעילה[שהונה שליח, 

 ( שמקרא העדה, תשפ"א )עמ' עוסק בהכשר מצוה והרג בשוגג האם גולה? 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שב(הריגת הרוצח קודם גמר דינו  

יוסף, תשע"ג   יא[  ]לה,  )לנוס שמה רוצח(  [, הכאת רשות והכאת מצוה]בשונה מאב ורבמדוע רופא אומן שהרג בשגגה גולה?     אשכול 

 אשכול יוסף, תשפ"א 

 תשפ"א    משנת מהר"ל, תשע"ט    אספקלריא, תשע"ט )עמ' מו(  ]בשוגג או במזיד[בגלעד שכיחי רוצחים 

 

 עיר הלויים ]החיים בעיר המקלט[  -עיר המקלט 

 נר יששכר, תשע"א   ]לה, ו[ )הערים אשר תתנו ללויים(הקשר בין הורג נפש בשוגג לבין ערי הלויים  

 יאיר נזרו, תש"פ     שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב ]לה, ו[ )הערים אשר תתנו ללויים( גדרם של ערי מקלט וערי הלויים

שע אותה לכלב בן יפונה, קנין מערת המכפלה לכל יורשי אברהם או  ]חברון נקבעה כעיר מקלט, כיצד העביר יהו  כעיר מקלט  "חברון"

תורה    נחלה פרטית, תפילה במערת המכפלה כיום בתוך מסגד, חיוב קריעה על חורבנה של חברון, נחשבת כערי יהודה או כערי ישראל[

 והוראה, תשע"ו 

 מ' כ"ג(אבלות המקדש )ע -בנתיבות ההלכה  ]ערי יהודה, עיר מקלט מערי הלויים[ קריעה על העיר חברון  

 מעדני אשר, תשע"ד  ]לה, יא[ )רוצח מכה נפש בשגגה(חובת הגלות של רב לתלמיד או תלמיד לחברו 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שז(מכה אביו או אמו בשבת בשוגג האם גולה? 
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 מלאכת מחשבת, תשע"ח  ]לה, יא[ )רוצח מכה נפש בשגגה(מי הוא 'תלמיד' שמגלים רבו עמו לעיר מקלט? 

]תשתיות ציבוריות, מצוה המוטלת על המלך, על הסנהדרין, על כלל ישראל, יחיד המכין הכנת ערי המקלט והכשרת הדרך אליהם  

 תש"פ    מלאכת מחשבת, תשע"ט וים[ולצורך הרבים, אוהב כסף לא ישבע כסף, ששת ערי המקלט, שאר ערי הל

משך חיי הכהן הגדול, קנה דירת קבע  ]דירה בעל כרחו, שכר דירה בעיר מקלט, קנה דירה להגולה לעיר מקלט האם חייב במזוזה  

אספקלריא, תשע"ט    בעיר מקלט, מגורים בקראוון, בנופש, בפינוי, דירת כהן גדול בלשכת פרהדרין, כלא, רב אסירי מחנה גולים בקניה[

 )עמ' צו(

]ערים לשבת, האם הלווים היו חייבים במעשר שני על גידולים במגרש  האם הלויים היו בעלים קניניים על ערי המקלט בהם ישבו  

ה לעיראעריהם,  הגולה  שכר    ם  שילם  המקלט,    ירה דמקלט  בעיר  ישיבתו  שילם,  על  הבדל  למי  יש  האם  וארנונה,  מיסים  שילם  האם 

פניני אור  [  הלויים, איסור חלוקת נחלה לשבט לוי האם אינה עומדת בסתירה למעמדם בערים אלובמעמד שש ערי המקלט לבין שאר ערי  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רפג(    החיים, תש"פ

]ערי הלויים, ערי ישראל, ירושלים, מלקות על העובר על לאו זה, לאו הניתק לעשה, איכות  האיסור לעשות עיר למגרש ומגרש לעיר  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רצ(הסביבה, נוי ארץ ישראל, לא ימכר, שינוי תב"ע, קרקע חקלאית[  

 צבא הלוי, תשפ"אלמרות היותה עיר מקלט  -יוסף נקבר בשכם 

 

 הבדלת שלוש ערי המקלט ע"י משה 

]ד, מא  הבדלת ערי המקלט ע"י משה, אע"פ שאינן קולטות מה גדרה יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן(  אורות הגבעה,     ])אז 

 תשע"ה 

ישראל, מדוע לא קלטו ערי המקלט בעבר הירדן עד שנבחרו ערים בארץ ישראל?   שיעור במצוה, מדין קדושת ארץ  חצי  ]מדין 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שה(קדושה שניה ע"י עזרא האם כבש גם את עבר הירדן[  

]הבטחה כי אלעזר הכהן יקיים את חלוקת הארץ עד תומה, אי קליטת הערים בעבר הירדן כדי לא לאבד תקוה אצל ההורג בשגגה  

 תורת הביטחון, תשפ"א   משך חכמה, לעולם יש תקוה[

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' מח(-הפרשה המחכימהרדיפת המצוות 

)את שלוש    [, חצי מצוה, מכניס עצמו לחיוב]כשבפועל לא קלטו עד הפרשת כולן ?  משה שלוש ערי מקלט לעבר הירדןדוע הפריש  מ

 מפיק מרגליות, תשפ"א    הפרשה המחכימה, תשפ"א   שלמים מציון, תשע"ז   מלאכת מחשבת, תשע"והערים תתנו מעבר לירדן( ]לה, יד[  

למחרת?   רק  יקויים  המצוה  מעשה  כאשר  היום,  במצוה  לעסוק  כשמתחיל  מקדימין'  "זריזין  יש  ערי  האם  שלוש  ]הבדלת 

המקלט ע"י משה רבנו, יוצא מחברו בברכה קצרה מדין שומע כעונה, ובאמצע הברכה שמע קדיש או קדושה  האם יפסיק את שמיעתו  

 תשפ"א      מים זכים, תשע"ח כה ויענה קדיש או קדושה[לבר

 

 הגלות לעיר מקלט ומשמעותה 

 ו' תירוצים   דרישה, וחקירה, תשפ"אפרט למזומן?   -הוא הזמנה, ובשילוח הקן 'כי יקרא'  -מדוע 'והקריתם' לכם ערים 

 דני אשר, תשע"ט מע ]גלות[היה מעורב בתאונת דרכים והרג בשוגג, האם יעקור דירה לעיר אחרת 

 מעדני אשר, תשע"ט האם הגולה לעיר מקלט חייב לשלם שכר דירה על מגוריו שם? 
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פניני     תשע"ט   המצוות בפרשה, תשע"ו]לה, יא[  )לנוס שמה רוצח( ]דין על ביה"ד או על ההורג, רוצח שברח[מצוות הליכה לעיר מקלט 

 המנחת חינוך, תשע"ו 

]גולה לעיר מקלט כשלעיר הקרובה ילך ברגל ולרחוקה ירכב על סוס, האם חייב לנוס לעיר "אין מעבירין על המצוות" מול "זריזין"  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זהקרובה[  

]בתורה שימוש במאסר: במגדף ובמקושש עצים בשבת, מדוע לא נאסרו באותו תא, האם מותר לעצור "חשוד" עונש או הגנה    -מאסר  

מאסר עד מות,   -טרם נחקרו, הפקדת "ערובה" כחלופת מאסר, הכנסה לכיפה  לשם חקירת החשוד, או כשיש עדות על העבירה אך העדים

חוב   לתשלום  כפיה  כאמצעי  מאסר  קצוב,  לזמן  לאסור  הסמכות  מפשיעה,  הגנה  כאמצעי  רק  או  כעונש,  במאסר  להשתמש  ניתן  האם 

)ויאמר אדוני  סור עשיית "דין" בשבת[  "צידה באדם", או אי  -ממוני, כאמצעי כפיה לקיום פסק בית דין, הכנסה למעצר או מאסר בשבת  

  תורה והוראה, תשע"ג   עולמות, רנט   משה כלאם(  ]יא, כח[

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רצז(במקום מיתה  גלות לעיר מקלט

 מלאכת מחשבת, תשע"ט     מלאכת מחשבת, תשע"ובמה מתכפר לרוצח בשגגה בגלותו לעיר מקלט? 

 מעדני אשר, תשע"ח    ?ר מקלט אחרתילע נוסהאם צריך לבתוך 'עיר מקלט', הרג בשוגג 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז מלך שרצח בשגגה האם נס לעיר מקלט?  

ונפלה, זרק אבן כלפי מעלה, הבעיר גדיש, אישו משום חיציו[   ]הניח אבן בר דין 'כוחו' לגבי רציחה    )ואם בשנאה יהדפנו או  אש הגג 

 הגר"א עוזר, תשע"ד   ]לה, כ[ השליך עליו בצדיה וימות(

'המכה', כשהוכרע דינו נקרא 'רוצח', ואז מתחיל חיוב 'והצילו העדה את הרוצח', ללמד ]חזקת החפות, ההורג בשגגה קרוי  כבוד האדם  

 במחשבה תחילה, תש"פ )והצילו העדה את הרוצח( ]לה, כה[   עליו זכות[

]לה,   )אשר נס שמה( האם יועילו פיטורי הכהן הגדול[ פיקוח נפש דוחה איסורי תורה, ]  האיסור לצאת מעיר המקלט גם לפיקוח נפש

 מפיק מרגליות, תשפ"א    הגר"ח גניחובסקי, תשע"ג  אשכול יוסף, תשפ"א    אשכול יוסף, תשע"ה  כה[

 תשע"ח   זרע ברך, תשע"ו  ]לה, כח[ )מות יומת המכה(חייבי מיתת בי"ד, שא"א להמיתם במיתה הכתובה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עח(ט  חילול שבת לנוס לעיר מקל 

   תשע"ח  זרע ברך, תשע"ו עד מות הכהן הגדול( ]לה, כח[   )וישב בה  ]מנהרות[דין מחילות שתחת עיר המקלט 

בין העמים וגלות ישראל  למקום   גלות בעיר מקלט  ימיו, הקושי בהסתגלות  כל  מגוריו  חי בסביבת  היה  בה אדם  בעבר  ]המציאות 

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' לו( -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"אחדש, הקושי לא לצאת מהעיר כשאסרו עליו במפורש[ 

 מעדני אשר, תשפ"א ?   האם יש חיוב לרבו ללכת לגלות אף אם יש לו עוד הרבה תלמידים -שגלה תלמיד 

 מעדני אשר, תשפ"א ]או חברותא או מיתותא, חבר שצריך ציווי אינו חבר, חבר טוב[ האם גם על חברו לגלות עימו?  -אדם שגלה  

 

 גואל הדם 

מגלות, האם גואל הדם רשאי ]אם מת הכהן הגדול פטור  יצא מעיר המקלט במזיד ועושה תשובה, האם נידון כשוגג ויכול לחזור?  

להניח שהכהן הגדול לא מת, בכהן גדול מבוגר, חזקת חיים, בספק אם מת הכהן הגדול האם רשאי הבורח לחלל שבת, האם רשאי הבורח  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  לשקר לגואל הדם ולומר לו שיצא בשוגג[

 מלאכת מחשבת, תשע"ו )והצילו העדה את הרוצח( ]לה, כה[   רוצח במזיד בלא התראהגאולת דם ב
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג   ]לה, כז[ )ורצח גואל הדם את הרוצח(האם מותר לרוצח לברוח מגואל הדם?  

 שט( מקרא העדה, תשפ"א )עמ' קודם גמר דין או אחר גמר דין?   -מצוה ביד גואל הדם 

]ספק גואל הדם, חיוב נזיקין של גואל הדם עם פרץ דלת, עיר שרובה רוצחים, כל דאלים גבר, חיוב ענינים שונים בדיני עיר מקלט  

  ])אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן( ]ד, מא   הצלת כהן גדול קודם להצלת אחר, גואל הדם בהצלת הרוצח כגון שנפלה עליו מפולת[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 

 עשר עטרות, תש"פ גואל הדם בזמן הזה 

]הגלות עונש או תיקון, הקשר בין הגלות לפטירת הכהן הגדול, תיקון הרוצח זה  דין גואל הדם בזמן ה   -נהג בפראות והרג הולך רגל  

 אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א כיום[ 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שיב(  שהרגו בשוגג האם שניהם גולים[]הרג גר בשוגג, הרג עבד בשוגג, שניים כשאין גואל דם גלות חיוב 

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שיז('חוקת משפט' בפרשת רוצח בשוגג וגואל הדם 

 מעדני אשר, תשע"ט   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  גואל הדם שהרג בשוגג

 מעדני אשר, תשע"ט גואל הדם ששנא את הרוצח בשוגג לפני כן, האם רשאי להורגו? 

ת נפשות, ס לספק סכאסור לאדם להכ]  אסור לצאת ממנה אפילו להציל את כל ישראל, מפני סכנת גואל הדםגולה לעיר מקלט  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שיב(    תשע"ט   בינת החכמה על משך החכמה, תשע"ט  כדי להציל את חברו ממיתה ודאית[

משך החכמה עם בינת     ]חסינות[האם יכול המלך ובית הדין הגדול לתקן שהיוצא להציל את ישראל לא יהרג ע"י גואל הדם?  

 החכמה, תשע"ט 

 אשכול יוסף, תשע"ד   ]לה, יב[ )למקלט מגואל הדם(מדוע הותר לגואל הדם להרוג את ההורג בשוגג?  

 נועם אליעזר, תש"פ  ]אחר מותו קודם מותו, טריפה האם הוא פסול גוף בעדות, עדות לגואל הדם[עדות קרובי הנרצח 

]תינוק שנולד בעיר שרובה ישראל ופרש מהעיר, שדינו כישראל דהולכים אחר הרוב, אך הרג 'ספק ישראל' האם גולה לעיר מקלט  

או כפרה, הודה שהרג בשוגג וגואל הדם אינו יכול להורגו, האם גולה, אין הולכין בנפשות אחר הרוב, חובת גלות כדי להצילו מגואל הדם  

 עשר עטרות, תשע"ט  הרג בשוגג גר ללא קרובים ואין גואל דם האם גולה, אב שהרג בנו בשוגג והאב הוא גואל הדם הקרוב[

 

 הישיבה בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' נ( תפילת כהן גדול יכלה למנוע רציחה בשוגג  

  )וישב בה עד מות הכהן הגדול( ]לה, כח[ מדוע אמו של כהן גדול היתה מספקת מזון ולא הכהן הגדול בעצמו או אשתו ובניו?   

 פקודיך דרשתי, תשע"ט     יחי ראובן, תשע"ח   קולמוס יוסף, תשע"ז

    במשנת הפרשה, תשע"ד     ]לה, כה[  )וישב בה עד מות הכהן הגדול(הקשר בין גלות ההורג בשגגה בעיר מקלט למות הכהן הגדול   

 האיחוד בחידוד, תשע"ד     מחמדי התורה, תשע"ו   במשנת הפרשה, תשע"ב

]חובתו של הכהן הגדול לבקש רחמים על דורו למניעת האם חייב כל אדם לתרום לקרן צדקה המבטיחה בריאות לבני המשפחה?  

 מים זכים, תשע"ט  הריגה בשוגג, לא תעמוד על דם רעך, רפואה, חובת הצלה[
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]ונשמרתם, לא לעמוד על דם רעך, הצלה טבעית הצלה  האם מחויב אדם לתרום לקופת העיר להצלת משפחתו מנגיף הקורונה?  

סגולית, חובת ההצלה לפני קרות הצרה, חובת כהן גדול להתפלל שלא יהיו הורגים בשוגג, חובת תפילה על אדם שפורסם שהוא חולה, אי 

 תשפ"א     מים זכים, תש"פ הצלת הגרף פוטוצקי הי"ד[

"ל או לבני חו"ל, תושבות, הצורך בכהן גדול, אם חרב בית המקדש,  ]בחוערי מקלט האם תלויות בבית המקדש או בקדושת הארץ?  

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' רצד(  חרב הבית ולא גלו ישראל מאדמתם, קיומה של סנהדרין, בלשכת הגזית או גלתה ממקומה[

]מדוע נשתנה עונשו של הגולה בכך שאינו קצוב, בשונה משאר העונשים בתורה? מדוע אסרה התורה לכהן גדול לשאת של תפילה    כוחה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח   ]תפילת הגולים לעיר מקלט[ אלמנה? מדוע הכהן הגדול היה צריך לפחד מתפילת הגולים?[ 

 ה, תשע"ט משך חכמה עם בינת החכמ  רצח ומת הכהן גדול ולאחר מכן נגמר דינו ומינו כהן גדול אחר

בזמן המדבר?   רוצח בשוגג  בשוגג  האם לא היה  רוצח  היה  במותו סימן שלא  בכו  ומתוך שכולם  לויה,  היה במחנה  עיר מקלט  ]דין 

בתקופתו, האם מה רבנו גם היה 'כהן גדול' במשך ארבעים שנות המדבר, האם במותו חזרו רוצחים בשוגג מגלות, כשיש יותר מכהן גדול 

 צבא הלוי, תשפ"א   תת כל אחד מהם או רק במיתת כולם[מכהן האם חוזרים במי

]הבטחה כי אלעזר הכהן יקיים את כדי לא לאבד תקוה אצל ההורג בשגגה    -אי קליטת הערים בעבר הירדן כל ימי אלעזר הכהן  

 תורת הביטחון, תשפ"א חלוקת הארץ עד תומה, משך חכמה, לעולם יש תקוה[ 

 מעדני אשר, תשע"ח ?האם יברך הטוב והמטיב ,ר מקלט במות הכהן גדולייצא מעשח רוצ

 משנתה של תורה, תשע"ז  )ויבכו את אהרן...כל בית ישראל( ]כ, כט[ חזרת רוצח בשוגג במות אהרן 

)ואם ירחיב ה' אלוקיך את גבולך ויספת לך עוד    ]האם כהן גדול ימות, הוספת שלש ערים לעתיד לבוא[   גלות לעיר מקלט לעתיד לבוא

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' ק(ט ברש"י[ -שלוש ערים על השלוש האלה( ]יט, ח

]בלע המוות לנצח, ולא ישא גוי אל גוי חרב, וכיצד יהיו רוצחים בשגגה, רוצח בשוגג שחושב שהוא אנוס, גלות לעיר מקלט לעתיד לבוא  

 עינינו גל, תש"פ  מסכה בתקופת הקורונה[נכנס למקום ציבורי ללא 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

 פלאי התורה, תשפ"א פלאי התורה לפרשת מסעי  

 הרב קולודצקי שליט"א, תשפ"א וארטים לפרשת מסעי 

 אוצר החידות והידיעות, תשפ"א אוצר החידות לפרשת מסעי  

   מסעי, תשע"טאורי פרשיות התורה   בי

ביום[  הקב"ה רצה שיראו ישראל בעיניהם את השפטים שעשה באלהי מצרים ומכת בכורות בלילה או  )ויסעו    ]יציאת מצרים 

 זרע שמשון, תשפ"א  ד[-מרעמסס... ומצרים מקברים( ]לג, ג

 מידי שבת, תשע"ו   ]לג, ז[ )וישב על פי החירות(סייג לחכמה שתיקה  

 משנת מהר"ל, תשע"ט , נב[  ג)ואבדתם את משכיותם( ]ל  רץישראל יכולים להיכנס לאדרך הטבע אין ב

'והורשתם', קדושת ארץ ישראל ע"י הכיבוש, כיבושכיבוש ארץ ישראל   מלך    ]קדושת הכיבוש, כיבוש ארץ ישראל בזמן הזה, מצוות 

 עומקא דפרשה, תשע"ו ]לג, נג[    )והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ( המשיח[
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לעלות לארץ ישראל, טיולים לרמת קדושת ארץ ישראל   ישראל כפיה  ישיבת ארץ  כנען, תפילה על קדושת ארץ ישראל, סגולת  ]ארץ 

הגולן ולחרמון, גבולות הארץ, גבולות הבטחה, גבולות הנתינה, קדושת עולי מצרים ועולי בבל, הטיית נהר הירדן לצד מזרח ארץ ישראל[ 

    עומקא דפרשה, תש"פ 

]ארץ ה' ה' אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלוקיך בה, עתידין  חשיבות ארץ ישראל מכל הארצות מחמת בית המקדש הבנוי בה  

זרע שמשון,  בתי מדרש ובית כנסיות מבבל לעלות לארץ ישראל, תלמידי חכמים נקראים בנאים ע"ש הבאת תורתם בבניין לארץ ישראל[  

 "אתשפ 

או רק הבטחה, בזמן החורבן, חיובית או קיומית, כללית על האומה, או  ישראל  ארץ את  ליישב מצוה יש האם]מצות ישוב ארץ ישראל  

על כל יחיד, כשפרנסתו בחו"ל, קניית קרקע ללא התיישבות בה, אמירה לנכרי בשבות, ישוב הארץ על ידי מי שעדיין אינו שומר מצוות,  

)והורשתם את הארץ וישבתם בה    תמיכה מחו"ל, כשהוריו המבוגרים בחו"ל זקוקים לו, טעם המצווה, מעלת הישיבה בה[ישוב בארץ ע"י  

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' קלג(    עולמות, רסה   אשר ליהודה, תשע"ד]לג, נג[   כי לכם נתתי את הארץ(

 עינינו גל, תשפ"א  ]הזכות הגדולה שאינה מורגשת לעיתים לנולד בה[לגור בארץ ישראל 

 עינינו גל, תשפ"א ]אוירא דארץ ישראל מחכים בכח התורה[  אין תורה כתורת ארץ ישראל 

]אי יציאת הנשיאים למלחמת מדין, בהעדר נשיא לשמעון, אי השמטת הנשיאים כדי לא לפגוע בשבטו של שמעון    -הבריות  כבוד  

)למטה יהודה כלב... למטה בני  הזכרת שלושה נשיאי שבטים, שמעון ועוד שנים, כדי לא לפגוע בשבט שמעון, וכדי לא להבליט את חסרונו[  

 באר הפרשה, תשפ"א    נאה דורש, תשפ"א  שמעון שמואל... שלמטה  בימין אלידד... למטה בני דן נשיא בוקי...( ]יט, כג[

 אשכול יוסף, תשע"ו   טו[]לה,  )ולגר ולתושב בתוכם(  [עניין בעלי תשובה]ובעל צער הגר אזהרת התורה 

משך חכמה עם    )או באיבה הכהו( ]לה, כא[   ]אינו דרך מלאכה אלא דרך רציחה[אין דין יום או יומיים במכה עבדו בסכין או בסיף  

 תשע"ט בינת החכמה, 

  ]חובת הדיין לפסול עצמו, סדרי הדין, בית הדין, מעשה מתלמיד הר"י מיגאש שנהנה במרחץ[   האיסור לדון את אוהבו או את שונאו

 נועם אליעזר, תשע"ט   )והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו( ]לה, כג[

)ועד אחד לא יענה בנפש למות( ]לה, ל[    ]סנהדרין, בית דין, משפט, עדות[עד המעיד בדיני נפשות לא ילמד חובה או זכות על הנאשם  

  מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שיח(

ומלקות   עונש מיתה  במקום  כופר  להינתן  תשלום  היה  אמור  הכופר  האם  נשים,  על  גם  האיסור  האם  שוחד,  לאיסור  קשור  ]האם 

)ולא תקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות(    ר כדמי הרוצח או כדמי הנרצח[לדיינים, למערכת בית הדין, או למשפחת הנרצח, כופ

 ( , שכבמקרא העדה, תשפ"א )עמ' שכ ]לה, לא[

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' צ(   אשר שופך בה( ]לה, לג[)ולארץ לא יכופר לדם מעשי האדם משפיעים על אדמתו ורכושו 

 א העדה, תשפ"א )עמ' שכט( מקר]אהובה ושנואה[ לאחד ממשפחת אביה תהיה לאשה 

נישואין לבת   איסור הסבת נחלה יום ששינה את דין הירושה הנוהג, היתר  יום שהותרו השבטים זה בזה, מה קרה באותו  ]ט"ו באב 

)ולא תסוב נחלה ממטה למטה    [יורשת נחלה מחוץ לשבט, הדומה והשונה בדין זה להלכה למשה מסיני של עמוני ולא עמונית בימי בועז

 מקרא העדה, תשפ"א )עמ' שכה(  ]לו, ט[ אחר(

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קל( )ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר( ]לו, ט[ ]בתוך אותו שבט[העברת נחלה ממשפחה למשפחה 

 נוה ההיכל, תשע"ו לבני דודיהן לנשים, ברש"י( ]לו, יא[ ...  )ותהיינה מחלה נישואי צעירה לפני הבכירה 

צלפחד   בנות  הנס[נישואי  על  סומכין  אין  לבנים,  וזכו  הנס  על  סמכו  מבוגר  בגיל  תירוצים עיו   ]נישאו  כה  פט(  )עמ'  תשע"ט  הפרשה,      ן 

 האיחוד בחידוד, תשע"ט 
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]ארבעים יום קודם יצירת הולד, בחירה חופשית, זיווג התלוי במעשי האדם, וזיווג התלוי במעשי מתי נקבע זיווגן של בנות צלפחד?  

   משנתה של תורה, תשע"ט בחטאו מת, 'לטוב בעיניהן', מול 'למשפחת אביה'[ הוריו,

   אשיחה בחקיך, תשע"ט]בחירת השידוך, השדכן, הוצאת ממון[ עניני שידוכין ונישואין 

]האם סומכים על בת קול, הלכות ומנהגים לא בשמים היא     -  מן השמים  שו"תאו על פי  הנביא  פסיקת דין והלכה על פי אליהו  

ה, גילויים שנמסרו בקבלה מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות בהלכה תיק"ו,  שחזרו ויסדום על פי הדיבור, בהלכות שנוהגים על פי הקבל 

לרשב"י  שנמסרו  גילויים  היא,   בשמים  לא  לצדיקים  בנשמתו  וכשמתגלה  דין,  דינו  ואז  בגופו  כשמתגלה  אליהו  בגילוי  החת"ס   דברי 

ות על שאלת חלום להלכה, שו"ת מן השמים  ולהאריז"ל ברוח הקודש ששרתה בעת לימודם שונים מגילויים הנמסרים בנבואה, הסתמכ

בחלומותיו[ שהשיבוהו  כפי  הלכה  לפסוק  מחוייבים  אנו  והאם  חלומותיו,  פי  על  הלכה  שפסק  ממרויש  יעקב  משה[  לרבינו  )אלה   ]ביד 

 עולמות, ד   תשע"ח   נוה ההיכל, תשע"ד]לו, יג[    המצוות והמשפטים אשר צוה ה' ביד משה(

]נישואי של מחלה בת צלפחד, וריקודים בחתונתה, ראיית הסיטואציה בעינים  מחלה חולה    -סיום פרשת מסעי בסימן הפסוקים  

 נאה דורש, תשפ"א נכונות[ 

 

 עומקא דפרשה, תשע"ב )סיום הספר(   ]הפסק, הבדל בין העולה לבין הקהל, מי אומר, טעם המנהג[סיום הספר: חזק חזק ונתחזק 

 

 לקראת ה' אב הילולת האריז"ל

 

 שבילי פנחס, תשע"ט   מרכבה להשראת השכינה  רבינו האריז"ל נשמת בצלאל שבנה את המשכן בנה את האדם להיות

גילויים לא בשמים היא   פי הקבלה,  על  שנוהגים  בהלכות  הדיבור,  פי  על  ויסדום  ומנהגים שחזרו  הלכות  קול,  בת  על  ]האם סומכים 

בהלכה תיק"ו, דברי החת"ס  בגילוי אליהו כשמתגלה בגופו ואז דינו דין, וכשמתגלה  שנמסרו בקבלה מפי אליהו הנביא, בירור הספיקות  

בנשמתו לצדיקים לא בשמים היא,  גילויים שנמסרו לרשב"י ולהאריז"ל ברוח הקודש ששרתה בעת לימודם שונים מגילויים הנמסרים 

שפסק הלכה על פי חלומותיו, והאם אנו מחוייבים   בנבואה, הסתמכות על שאלת חלום להלכה, שו"ת מן השמים לרבינו יעקב ממרויש

 עולמות, ד   חתשע"    נוה ההיכל, תשע"ד   לפסוק הלכה כפי שהשיבוהו בחלומותיו[

הקודש   בשמות  הנביא  ]קבלה,  שימוש  וישעיהו  המלך  דוד  ואף  המפורש",  ב"שם  המצרי  את  הרג  רבנו  ב"שמות", משה  השתמשו 

]ובשל"ה הק' מובא שאף השבטים עשו כן[, רבי אליהו אבד"ק חעלם 'ספר יצירה'  אמוראים שבראו בעלי חיים על ידי צירופי השמות שב

'גולם'. אמרו חז"ל: "יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ" ]"על ידי צירופן ובספר יצירה תני להו",  מסופר שברא 

ֵמש רש"י[. ובדברי הרמב"ן נתבאר כי ה"אורים והתומים" היו שמות קודש שהשתמשו בהם, ויש לת מוה על הנ"ל מדברי חז"ל: "ּוְדִאְשתַּ

ף   גָּא ֳחלָּ  כישוף", וצ"ע אימתי הותר השימוש ב"שמות", ואימתי נאסר. בדיני  כל המשתמש בשם המפורש אין לו חלק לעולם הבא  -ְּבתַּ

את העינים, פטור אבל אסור.    מצינו ג' חילוקי דינים: ]א[ העושה מעשה על ידי כשפים חייב סקילה. ]ב[ אם אינו עושה מעשה כמו האוחז

יצירה ממעשה  וצ"ב במה שונה השימוש בספר  ויש שהתירו[.  ]ובדין "מעשה שדים", יש שאסרו  יצירה מותר לכתחילה  ידי ספר  על  ]ג[ 

]השבעות שמות המלאכים[ על פי ההלכה ודברי האריז"ל   קמיעות, לחשים וסגולות, ושימוש ב"קבלה מעשית"כשפים ושדים. כתיבת  

יצירהובלים.  והמק בספר  הנברא  יצירה  אדם  ידי ספר  על  אדם  בריאת  הריגתו,  למנין,  צירופו  כ"ישראל"[,  נחשב  ]האם  "יחוסו"  מה   :

 מחמדי התורה, תשע"ג     עולמות, קלה )הלהרגני אתה 'אומר'(  ]ב, יד[   [ בשבת

יוסף   והבית  למירון בימי האריז"ל  של  לאופייה של העלייה  זמנם  "תור הזהב שבצפת",  ולמה, בתקופת  למירון  העולים  היו  ]מי 

ת ל'זייארה' בקברי הקדושים בגליל בתקופת 'בין פסח האר"י, הבית יוסף ושאר חכמי התורה, פסח שני במירון, המנהג הקדום היה לעלו

שני. יתכן שהאר"י, או רבי חיים ויטאל, הם שהסבו  -בעומר, אלא פסח -לעצרת'. המטרה לא הייתה כלל קבר רשב"י ובוודאי לא יום ל"ג 

נתן רבי חיים ויטאל טעם רק   בעומר. או על כל פנים בכתביו-את תשומת לבם של העולים, ש"שורש" במנהג זה יש רק בקבר רשב"י ובל"ג 
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]הן בקבר  החגיגות העממי סביב הקברים  הרבנים לאופי  התנגדו  שונות  העלייה המסורתית, מסיבות  לכל  ולא  בעומר  ל"ג  ביום  לעליה 

הגן במדה   לספר, האר"י  והייחס  ימים  שונים, המקור בספר חמדת  צדיקים  והילולות בקברי  לימים בקבר רשב"י[,  והן  הנביא  שמואל 

בעומר ובקבר  -ויימת על החוגגים, ואף אירע שהשתתף עמם במנהגיהם. רבי חיים ויטאל כתב להצדיק את מנהג העולים דווקא בל"גמס

בל"ג  לקבר רשב"י  עלה  בל"ג -רשב"י, האר"י  לקבר רשב"י  לעלות  לימד את תלמידיו  לא  בחייו. האר"י  פעמים  יותר משתי  לא  -בעומר 

בעומר לקבר רשב"י, אין מידע על גדולי תורה  -נים שלאחריהם לא עלו המקובלים דווקא ביום ל"ג בעומר, וגם לא רבי חיים ויטאל, בש

בל"ג רשב"י  בקבר  שחגגו  האר"י  בתקופת  החרדים,  -מצפת  בעל  הרמ"ק,  אלשיך,  מהר"ם  בירב,  מהר"י  יוסף,  הבית  ]הרדב"ז,  בעומר, 

מקור עלום' כי רשב"י נפטר 'י, ובמקביל החמדת ימים הביא  המבי"ט, מהר"ש אלקבץ. המשנת חסידים עודד לעלות לשמוח בקבר רשב"

ביום זה ויש ללמוד בלילה שלפניו קטעי זוהר, הודפסו סדרי לימוד מיוחדים, שהתפשטו עד מהרה בקרב הציבור. במהלך השנים התייסד 

ם ריקודים והדלקת משואות, עד לימינו נוהג עלייה לציון רשב"י, אותו אימצו, במיוחד, קהילות החסידים ואנשי ירושלים, בחגיגות שירי

 ירחון האוצר )כח(, תשע"ט )עמ' נו(   אנו[ 

 עומקא דפרשא, תשע"ה  ]כתב האר"י, כתב ב"י, כתב וועליש[סוגי כתבי סת"ם בתפילין 

פניני     ]כתב בית יוסף והאר"י, דינו של כתב הפוך, דינו של כתב הנראה במראה, גלופת דפוס[צורת צדי בספר תורה תפילין ומזוזות  

 )חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כד 

 עומקא דפרשא, תשע"ה  כתב האר"י כתב ב"י וכתב וועליש בתפילין  

 

 מענייני דיומא: תשעת הימים 

 

 ראש חודש אב שחל בשבת

]שם החודש, אב הרחמים בשבת מברכים, הפטרת שבת ראש חודש אב, תדיר קודם,  ראש חודש אב שחל בשבת ודין תשעת הימים  

  עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' קמא(ליט"א[ ]הרב מרדכי פירר ש  שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשפ"אהוספת פסוקי השמים כסאי[ 

 מים חיים, תשע"ו    הרב רובין, בני תורה, תשע"ב   שחל בשבת ונדחה "בתתשעת הימים ו דיני

 אחוזת ברכפלד, תשפ"א )נב עמ'(]הרב ישראל ש. זיכרמן שליט"א[ ראש חודש אב שחל בשבת 

 

 כללי -תשעת הימים 

 תשפ"א    אספקלריא, תשע"ח )עמ' לג(  זצ"ל  אלישיב  ש"לקט הלכות ל'תשעת הימים' במשנתו של מרן הגרי

 תשפ"א    שמעתא עמיקתא, תשע"ח]ימי בין המצרים ח"ב[  הלכות מצויות לתשעת הימים 

 תשפ"א    הרב זילברברג, תשע"ו   תשעת הימים עד דינים הנוהגים מר"ח אב 

  -בנתיבות ההלכה      תשע"ז    מים חיים, תשע"ג     מאור השבת, תשע"ד     מאור השבת, תשע"ה דיני האבלות הנוהגים מר"ח אב ואילך    

 אבלות המקדש )עמ' תקל"ח( 

 תשע"ז    תשע"ה   נשיח בחוקיך, תשע"ו  זצ"ל קרליץ מפסקי הגר"נ  -דיני תשעת הימים 

]הבדלה על יין או מיץ ענבים, כיבוס בגדי קטנים, ביקור בקברי צדיקים ע"י נשים, ברכת הרואה בית  הערות מעשיות לתשעת הימים  

 לענין הלכה, תשפ"א קברות, בית קברות שני תוך ל' יום[ 
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-הגר"ע מדלוב שליט"א]מאיזה גיל, ביום הכיפורים, יצא מוציא[  חובת האב וחובת הבן    -יני חינוך לאבילות בתשעת הימים  שני ד

 עטרת המועדים, תשפ"א 

 עשר עטרות, תשפ"א   בגט[]מנחם אב, כתיבתו  מקור שם החודש  -משנכנס אב  

]אמירת הלל בראש חודש הופכת אותו כעין יום טוב, המועד בראש חודש לידה מחדש, ראש חודש אב ותשעה באב    -קרא עלי מועד  

האור המיוחד בך, החמה והלבנה המשפיע הגדול והמקבל הגדול, לכתר תורה זוכים    וגלי את  -הלבנה טוענת לכתר, לכי מעטי את עצמך  

כל רודפיה השיגוה, משה כותב בדמע, מצב של בכי   -ניתן להגיע להישגים    דרכוגדר מזה,  ורק מלימוד בלילה, בבין המצרים גדר מזה  

 של הגר"מ שפירא, זצ"ל, תשפ"א חשבתי דרכי במשנתו צורת מוות[ 

  -]בוכות את התמוז, את חשוב להתאבל על ירושלים, סוף שנת תשפ"א מהווה תשתית לשנת תשפ"ב, דוד המלך  דברו על לב ירושלים  

נב כולל  נבואה נאמרת רק מתוך שמחה  בני יששכר למשפחותם משפחת התולעי,   ואת איכה, הפראדוקס של תשעה באב[ עדינו העצני, 

 כולל חזון אי"ש, תשפ"א  ]הרב לוי יצחק לדרמן שליט"א[

 (לדאספקלריא, תש"פ )עמ'    משנכנס אב -גי אבלות  מנה

הימים   ותשעת  המצרים  בין  שליט"א    -הלכות  קנייבסקי  קרשים הגר"ח  לקנות  לציצית,  חוטים  לקשור  שלוש,  לבן  ]חלאקה 

כנס לדירה חדשה, מתנה לבר מצוה, שטיפת רצפה, אכילת עוגה העשויה עם יין, קיבל תוספת שבת האם  ילסוכה, לחפש דירה חדשה, לה 

י ההוראות, טבילה לסופר  מותר בבשר וביין, איחר לסיום האם מותר בבשר ויין, להתרחץ בצונן למצטער, לרחוץ במקוה קודם טבילה לפ

  דרישה, וחקירה, תשפ"א סת"ם[ 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )מג עמ'( הלכות תשעת הימים  

]תספורת בעל ברירת כשאין הכרח לכך, מריחת קרם ידים בתשעת הימים, שמחת בר מצווה, שבת עליה   הלכות שונות לתשעת הימים

  שואלין ודורשין, תשפ"אלתורה לחתן, קטן בשתיית כוס הבדלה[  

 תשפ"א   אזמרה לשמך, תשע"ח  הלכות תשעת הימים

 מבית לוי, תש"פ דיני תשעת הימים 

    מים חיים, תשע"ו   הרב רובין, בני תורה, תשע"ב   שחל בשבת ונדחה "בתתשעת הימים ו דיני

  ]מחזיר גרושתו, גר שנתגייר כקטן שנולד, פנים חדשות[להשיא גיורת בחו"ק כדין, כשחודשי הבחנה הסתיימו בתשעת הימים?  

 אוצר הפרשה )עמ' יד( -הגר"י זילברשטיין שליט"א

     וישמע משה, תשע"ט ]שמחה בהוצאת ספר, מהדורה שניה[? האם מותר להוציא לאור ספר העוסק בעניני חינוך בתשעת הימים

]ספק דרבנן לקולא או ספק דבר קבלה לחומרא, תרתי  בין השמשות של ראש חודש אב האם חלים עליו איסורי תשעת הימים?  

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מו( -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א דסתרי[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כה(   מנהגי אבלות משנכנס אב 

 ( יחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  הלכות ומנהגים לחודש אב   

 הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט קידוש לבנה לפני ת"ב או אחרי ת"ב  

 

 ממעטים בשמחה 

]הגר"י ]'חלאקה' למי שנעשה בו שלוש בראש חודש אב, שהחיינו בגמר כתיבת ספר, כתיבתו הדפסתו, כריכתו[  שמחה בתשעה הימים  

 אבלות המקדש )עמ'  קג(  -בנתיבות ההלכה   ליברמן שליט"א[
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 ג(אבלות המקדש )עמ'  מ -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ש שבדרון זצ"ל[]בכל החודש או רק עד תשעה באב[ דין עם העכו"ם בחודש אב 

 תשע"ז     מחמדי התורה, תשע"ו ]בין אוכלי בשר בהיתר לאוכל חלבי כדין, מי המזמן[צירוף לזימון בתשעת הימים 

]בעל ברית והמוהל לובשים בגדי שבת לכבוד הברית בתשעת הימים, שתיית יין במוצאי שבת לצורך  להקל בדיני אבלות לצורך מצוה  

 אבלות המקדש )עמ' תקכ"א(        -בנתיבות ההלכה    הבדלה, ללבוש בגדים בשבת ולהשתמש בהם אחר השבת[ ]הגר"צ וובר שליט"א[

 רו, תשפ"א יאיר נז ]תלמוד תורה בתשעה באב[ היתר או חובה -לימוד בדברים הרעים 

 

 בניה שיפוץ ומסחר 

 הרב רובין, בני תורה, תשע"א ם  בתשעת הימי םובגדי םוקניית כלי  םבנייה ושיפוצי

 הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט    עניני דירה בתשעת הימים

 קכט(   אבלות המקדש )עמ' -בנתיבות ההלכה  ]הגרי"מ וויל שליט"א[קניית בגדים וכלים בתשעת הימים 

]נחרשה העיר, ציון כשדה תחרש, אברהם קראו הר, יצחק קראו פסקה אבן השתיה    -הימנעות מאריגת שתי וארג בתשעת הימים  

נקודת הציון   -שדה יעקב ראו בית, ובחורבן חזר להיות שדה, בית המקדש מקום חיבור שמים וארץ, עולים ויורדים בו, סילוקו של צדיק  

   חשבתי דרכי במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"לבנפש[ 

אבלות המקדש )עמ'    -בנתיבות ההלכה  ]הגר"א איזנטל שליט"א[  ]בניה של רשות או של מצוה[  שיפוץ אולם שמחות בתשעת הימים  

 קיד(

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' לא( -פניני הלכה  בט' הימים לצורך נישואין לאחר ת"בשהחיינו בקניית בגד 

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

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

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

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

, מה פשרה של ה"שמחה"  בשמחה  םממעטי]עסקים בתשעת הימים ובתשעה באב, ומשא ומתן ובנין של שמחה בתשעת הימים  

משא עסקי,  ומתן  משא  בה,  ה"מיעוט"  שיעור  ומהו  אב,  בחודש  למעט  שמחה  שיש  של  בעסקה    ימתחת,  ומתן  רווחים  תשעת המניבה 

, דבר האבד, קניה ב"יריד", במקום צורך, להמשיך בבניין שהתחילו בבנייתו קודם ר"ח אב, קבלן בנין הבונה ממסגרת עיסוקו ולא הימים

רה בתשעת הימים, קניית והזמנת מקרר, מכונת כביסה ומזגן, רכישת רכב חדש ]משפחתי ומסחרי[, לשמחת מגורים, שיפוץ והרחבת די

כניסה לדירה חדשה, משא ומתן ובנין לצורך מצוה, קניות לצורך חתונה, רכישת טבעת שנותנים לכלה בשעת שידוכין, בניית וסיוד בית  

, מלאכה לעולם"]במלאכתו[  אינו רואה סימן ברכה    תשעה באב לאכה בהעושה מכנסת, רכישת ספרי קודש, מלאכה ומסחר בתשעה באב,  

בליל תשעה באב, עשיית מלאכה קודם חצות היום ולאחר חצות, מלאכת "דבר האבד", מלאכה שאין בה היסח הדעת מהאבלות, פתיחת 

 עולמות, שטו חנויות מכולת וממכר אוכל בתשעה באב[  

 הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט תפירת בגדים  

 

 בשר ויין

 תשע"ט   נוה ההיכל, תשע"בבישול בשר בתשעת הימים לסעודת מצוה לאחר ת"ב   

 ירחון האוצר )ו(, תשע"ז )עמ' יד(   תשעת הימיםבאיסור בשר ויין בסעודה מפסקת, שבוע שחל בו ו
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 רץ כצבי, תשע"ז  ]סיום של נשים[אכילת בשר בסעודת סיום בתשעת הימים 

 פניני אי"ש, תשע"ח בים לאיסור בתשעת הימים?   רסק ענבים בעוגה, האם דינו כמיץ ענ

 פניני אי"ש, תשע"ח     מעדני אשר, תשע"ואכילת בשר בתשעת הימים לגדולים, בסעודת סיום שערך קטן  

שיעורי    ]חובת הבן וחובת האב, הבדל בגיל, ספיה לקטן בתשעת הימים וביום הכיפורים[    חינוך לאי אכילת בשר ויין בתשעת הימים

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ( -הגר"ע מדלוב שליט"א

]זמן האיסור, חומר האיסור, טעם בשר ויין, ברך שהכל על בשר ונזכר שאסור לאכלו בתשעת הימים כיצד בשר ויין בתשעת הימים  

סעו בשר  חזון,  שבת  בערב  בשרי  תבשיל  טעימת  חלוש  ינהג,  חולה  קטנים,  מלכה,  במלוה  בשר  שבת,  למוצאי  הנמשכת  שלישית  דה 

ומעוברת, התרת נדרים לחולה, יין הבדלה במוצאי שבת חזון ע"י קטן, לבן או לבת, טעימת המבדיל לפני שתיית הקטן, קטן שכבר יצא  

שיעורי הגרי"ט  סעודת סיום, בסעודת בר מצוה[  ידי חובת הבדלה, כמה יין מותר לשתות, אין קטן בנמצא, יין בברית מילה, בשר ויין ב 

   זנגר שליט"א, תשע"ט

הימים בהבדלה בתשעת  לתינוק  מקדש   יין  להבדלה,  ולא  הנהנין  ברכת  לחינוך  שהגיע  בת  חינוך,  מדן  או  ערבות  מדין  הגפן  ]ברכת 

 שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א, תש"פ    אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' יד(-שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א לעצמו ומברך בפה"ג לאחר[ 

 

 רחיצה וכיבוס 

 אזמרה לשמך, תש"פ   דיני תשעת הימים

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כט( רחיצה ביום שישי א' אב ערב שבת קודש 

 , תשע"א הרב רובין, בני תורהותיקונו בתשעת הימים    מכובס, תפירת בגד כביסה גיהוץ ולבישת בגד

 בינת ההלכה, תשפ"א נטילת ציפורניים כיבוס ורחיצה בתשעת הימים 

 פניני אי"ש, תשע"ח עד איזה גיל אפשר להקל ברחיצה בתשעת הימים?  

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר,    ]הרב חיים הלפרט שליט"א[  ?לפגישת שידוך בתשעת הימים עדיף בגד חדש או כיבוס

 תשפ"א

 פניני אי"ש, תשע"ח שטיפת רצפות וצחצוח נעלים בתשעת הימים  

   עיטורי מרדכי, תשע"זות רחיצה בתשעת הימים  הלכ

   שואלין ודורשין, תשפ"א ]לצורך ובצנעא למנוע חילול ה', דעת חזון אי"ש לגבי נסיעה לים[שחיה לצורכי בריאות 

 הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ט דיני רחיצה בתשעת הימים   

 נר יששכר, תשע"זלבישת בגדים או מצעים מכובסים בתשעת הימים כשאין לו אחרים   

 , תשע"ז שליט"א זנגר "יהגרכיבוס בגדים ולבישתם בתשעת הימים 

 אבלות המקדש )עמ' תפ"ג(  -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ב פלמן זצ"ל[לבישת בגדים מרובים בשבת לצורך תשעת הימים 

 פניני אי"ש, תשע"ח ]הבדל בין להנאה לבין להסרת הלכלוך[  החלפת בגדי זיעה וכיבוס בגדים שנתלכלכו

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מב(רחיצה מזיעה בתשעה הימים  
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]מנהגי אבילות בימי בין המצרים, כיבוס, לצורך עכו"ם, להניח לאחר תשעה  האם מותר לכבס ולהחליף בגדי זיעה בתשעת הימים?  

נקיים, לביש לו  בגד מכובס שלבשו באב, כיבוס שלנו, לכבס כשאין  בגד שדרכו להתלכלך,  זיעה,  בגדי  ת בגדים מכובסים, לכבוד שבת, 

   שמעתא עמיקתא, תשע"טאיזה זמן, זמן לבישה המועיל, להניח הבגד על הרצפה[  

 שיעורי הגרי"ט זנגר שליט"א, תשע"ט דיני שבוע שחל בו תשעה באב  

 הגרב"מ זילברברג שליט"א, תש"פ דיני בין המצרים ודיני תשעת הימים 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' כט( -בית המדרש קול יעקבאיסור אכילת בשר שנשאר מסעודת שבת בתשעת הימים 

נחם אב, שבת חזון, שבת קודש  ן, ז' מרב שבת קודש חזון, עשבוע שלפני שבת חזו]  הלכות ומנהגים לתשעה באב שחל ביום ראשון

אי תשעה , מוצלאכול  םהבדלה לצריכי,  ליל תשעה באב  -מוצש"ק  ,  צאת השבתם  הכנות קוד,  מפסקת  -סעודה שלישית    שאחר חצות,  

 -סיבת אריכות הגלות  ם,  יזרח אור לישרי  םבי המצרי , האם חולה האוכל בתשעה באב חייב בהבדלה על הכוס קודם לכך, מליל יא  -באב  

 אחוזת ברכפלד, תשפ"א )נב עמ'( ]הרב ישראל ש. זיכרמן שליט"א[  [קמצא, קמצא ובר  'מועד' םתשעה באב כיוץ, ב"יע

 אזמרה לשמך, תשפ"א תשעה באב שחל במוצאי שבת 

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' קמא( ]הרב מרדכי פירר שליט"א[ הלכות תשעה באב שחל ביום ראשון 

 מנחת אשר, תשפ"א  ]צומות מדרבנן, גדריהם, ליל תשעה באב, חמשת העינויים, חולה בתשעה באב[גדר תענית תשעה באב 

אשכול יוסף, תשפ"א    ]הסיבות לחורבן המקדש, כבוד התורה[  כו בתורה תחילה?או מפני שלא בר  בית ראשון חרב בגלל ג' עבירות,

 תשפ"אנאה דורש,     ח' תירוצים 

 מנחת אשר, תשפ"א   כל דור שלא נבנה בימיו מעלין עליו כאילו הוא החריבו

עיון הפרשה, תשפ"א       ]מצוות בניית בית המקדש היא מצוות עשה והבניה בשבת היא ביטול עשה וכן לאו[  בניית בית המקדש בשבת

  (קמו)עמ' 

 עומק דעת, תשפ"א  ]תלמיד חכם שיש בו דעת[ הדמיון בין נשמת האדם לבית המקדש -ושכנתי בתוכם' 

 וידבר משה, תשפ"א   מחלה נסתרת  -שנאת חינם 

]סיכם על קניית רכב ורוצה לחזור בו, אמנה והבטחה בתקיעת כף,  דיני מחוסר אמנה    -חורבן ירושלים שחסרו בה אנשי אמנה  

ק חיוב  לחנות,  מוצר  החזרת  שלימה,  לגאולה  תנאי  אמנה  בחררה[  אנשי  המהפך  עני  לקטן,  הבטחה  מקח,  חזרת  הבטחות,  עומקא יום 

    דפרשה, תשפ"א

 וידבר משה, תשפ"א]חורבן הבית בתי כנסיות ובתי מדרשות[  מלכיה ושריה בגוים אין תורה 

אוהל    ]פיוט בסדר העבודה ליום כיפור[גם בגלות כל השפע לעולם בא דרך מקום המקדש    -רחם נא על הבית הגדול והקדוש  

 אבות, תשפ"א 

]כבר עכשיו, בשמחת קיום התורה והמצוות, על ש'כן ברכו בתורה תחילה', ועל  זוכה ורואה בשמחתה    -כל המתאבל על ירושלים  

 ממגד גרש ירחים, תשפ"א  היפך שנאת חינם[

שנות המגורים    11]בין הזמנים, היהדות מחכה בארון, נבואת ירמיהו על גניזת הארון, הטוב שבדבר,  י  וחר לרווק חרדההבדל בין ישיב

 אז נדברו, תשפ"א   [בירושלים, על נהר כברבירושלים בין גלות יהוכין לגלות צדקיהו, יחזקאל צמח לנביא כי לא נשאר 
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 נושאים אקטואליים: 

 

הנסגרת עם כפתורי תיק תק לכל אורכה, חיבור ע"י קרסים וכפתורים, גיל חינוך    ]אפודה עם ארבע כנפותחינוך קטן במצוות ציצית  

 עומק הפשט, תשפ"א קטן, ראשו ורובו, שיעור גודל טלית, במידות זמננו, ציצית פסולה, יציאה בה ברשות הרבים בשבת[ 

 בדיקת המזון כהלכה, תשפ"א -הרב משה ויא שליט"א  ]נגיעות, תולעים וחרקים[פירות קיץ   -דף מידע 

 בדיקת המזון כהלכה, תשפ"א -הרב משה ויא שליט"א ]נגיעות, תולעים וחרקים[שטיפת פירות וירקות  - דף מידע

 בדיקת המזון כהלכה, תשפ"א -שליט"אהרב משה ויא  [, זבובים]מזון מן החירימות זבוב הבשר  -דף מידע 

   אורחות חיים במשפטי התורה, תשפ"א האם מחסן קטן חייב במזוזה?  

 משנת מהר"ל, תשפ"א   האדם נזר הבריאה

נזק שארע בבריכה   על  ביטוח,  ]ללתבוע את חברת הביטוח של המלון  נתבוע חברת  פי  על  חברת  דין  זק שעל  לתבוע  פטור.  תורה 

ג, האם מותר לתבוע את  נהדרכים, באופן שעל פי תורה פטור ה ונתפצע בתאנ שעל ידי זה מזיק את המבטח.  ,'זק של רופא וכדו נ ביטוח על

יוצאת  הזקי ממון. מתכת  על נין על מזיק בור בזמן הזה. האם בור חייב  נהאם ד המבוטח בביטוח צד שלישי.  הג,  הנחברת הביטוח של  

 בינת המשפט, תשפ"א  [וח, מזיק תביעת נזיקין, ביטכבור ינהכה, האם דימקיר בר

 )עמ' מו( אר התורה )קכא(, תשפ"אב ]רפואה סגולית, על טבעי, פיקוח נפש[ לחלל שבת כדי להזכיר שם של חולה אצל צדיק 

ישראל   לארץ  לעלות  ולא  העיר  את  לעזוב  לא  ריאה  במחלת  לחולה  זצ"ל  מוולוזין  הגר"ח  בפסיקת  הוראת  התשובות  ]מבחן 

 אריה שאג, תשפ"א  ההלכה, הכרעה בעניני טריפות כפסק שאגת אריה שהיה רבה העיר[

פרק ג / כיצד מכירים .  פרק ב / אמונה בהקב"ה והכרת הטוב לחבירו.  מהי הכרת הטוב/    פרק אהלכות ועיונים בענין 'הכרת הטוב'  

פרק ז / למיטיב    .פרק ו / לגוים ולרשעים  .פרק ה / חיוב גוים בהכרת הטוב.  ביופרק ד / בין מקבל הטובה וקרוביו למיטיב וקרו.  טובה

פרק יא /    .פרק י / לנמנע מלהזיק ולמציל מנזק  .פרק ט / למי שהיה מוכרח להיטיב  .ון לתועלת עצמויפרק ח / כשהמיטיב כ  .בלא כוונה

פרק יד / לעבור   .פרק יג / זהירות שלא לפגוע במידת הכרת הטוב  .פרק יב / לחפץ להיטיב ולא עלתה בידו  .למיטיב שעשה עמו גם רעה

סימן א / הכרת    .פרק טז / הנהגת המיטיב עם מקבל הטובה  .פרק טו / אופנים שאין ראוי לקבל טובה מאחרים  .איסור כדי להכיר טובה

  . מידה טובה או דרך ארץ  -הכרת הטוב    /  ג  סימן   .מהתורה או מדרבנן  -סימן ב / חובת הכרת הטוב    .חיוב גמור או הנהגה טובה  -הטוב  

סימן ו / לימוד מכיבוד אב ואם   .סימן ה / הכרת הטוב להוריו על שהביאוהו לעולם .סימן ד / טעם מצות כבוד אב ואם משום הכרת הטוב

/ לימוד מהכרת הטוב להקב"ה להכרת הטוב לחבירו  .להכרת הטוב לחבירו לאביו ולאמו או    -סימן ח / קדימה בהכרת הטוב    .סימן ז 

סימן יא / דרכי הכרת    .סימן י / לצער את מיטיבו כדי שלא יזיקנו או לתבעו לדין  .סימן ט / הודאה להקב"ה על טובת חבירו  .לאכסניה

 . סימן יד / משמעות לשון 'מחזיק טובה'  .סימן יג / הודאה על ידי מעשה  . סימן יב / הודאה ושבח למיטיב  .הטוב לדעת חובות הלבבות

סימן יח / מתי מחזירים טובה   .סימן יז / כיצד משערים את ערך הטובה  .סימן טז / עד כמה צריך לגמול טובה  .ימן טו / מטרת ההודאהס

סימן כא / "לא תתעב    .סימן כ / הכרת הטוב למי שהיטיב עם אחרים  .סימן יט / השבת גמול בדבר שאין בו תועלת משמעותית  .ללא גבול

/ הטעם שגוים חייבים להכיר טובה    .מצרי" כמקור לחיוב לגמול טובה / הכרת   .סימן כג / הריגת גוי שהיטיב עמו  .סימן כב  סימן כד 

לרשע כוונה  .הטוב  ללא  למיטיב  הטוב  בענין הכרת  הלבבות  החובות  דעת   / כה  מתוך    .סימן  בענין מיטיב  חז"ל  דברי  ביאור   / כו  סימן 

סימן כט / כמה ספקות   .סימן כח / הכרת הטוב למתגבר על טבעו ונמנע מלהזיק  .סימן כז / מקרים שונים של מיטיב מתוך הכרח  .רחהכ

סימן לב   .סימן לא / חיוב הכרת הטוב לפנים משורת הדין  .סימן ל / כשאין לו תועלת בטובה שנעשתה  .בחיוב הכרת הטוב לנמנע מלהזיק

סימן לה / הערות על   .סימן לד / הכרת הטוב למכיר טובה  . סימן לג / מסירות נפש עבור הכרת הטוב  .ר טובהלעבור עבירה כדי להכי  /

]הרב דניאל היימן שליט"א[    [ חובה או רשות  -ימן לז / נספח: מצות חסד  ס   .סימן לו / נתינת צדקה לעני כפוי טובה  .דברי היוסף אומץ

 הכרת הטוב כהלכה, תשפ"א )רחצ עמ'(
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ספוג העוטף   תהאם מותר לקח]שאלות ותשובות בדינים השכיחים באורח חיים ויורה דעה ועלים לתרופה בעניני אבן העזר     

ב  מצוותו  האת האתרוג אחר שנגמר ירקות,  על מנת שישמשהו כמדרס  םנעליולהכניסו  פירות או  מה    ואח"כ פת הבאה בכסנין  האוכל 

 נהנה יותר מהמנגו  והוא  כזית פת שנתבשלה ואח"כ חתכה לכמה חתיכות, האוכל תפוח ומנגו, ברכת הנהנין ללאחריהם ומה קודם  יברך

פת על גבי הפלאטה כדי   להניח  ת עם מעט שמן,עיסה שאינה רכה כל כך ומטגנה במחב, ברכתה של  האם יצטרך שוב לחזור ולברך עליו

האם מקבל על בערבית לשבת ענה 'ברכו' עם הציבור האם נחשב כהטמנה,  תחת הבגדים המכסים לקדרות   רקמקום   לחממה אך לא נותר

הבאה בכיסנין  איזה יקרא קודם, הנוהג לאכול פת    -כשכבר הגיע זמן פרשה הבאה    מקרא ואחד תרגוםבכך, תשלומין לשניים    עצמו שבת

ש ואין בהישג ידו הדס  "המבדיל במוצאם יצא ידי חובת סעודה שניה,    -  אחר קידוש של יום השבת וכוונתו לקבוע סעודה על פת אח"כ 

נתלכלכה,  או נעל עור ש  מוצץ או פיטמת בקבוק של תינוק בשבת  -ה בשבת במים  שטיפ,  יכול לברך על שאר מיני פירות  האם  להריח בו

הכנסת.   בכל החג בסוכה ]בלי לגעת בהם[, וההכנסה כולה קודש לבית  שבליל שמחת תורה מוכרין את הלולב והאתרוג שהיובית כנסת  

ובראשית,  חתני התורה  כן מוכרין באותו מעמד  ובזמן המכירה   וכמו  יו"ט,  לפני  מודיע שחתני   ומקובל במקומם שהגבאי קונה סעודה 

  , ל פח אשפה בשבתושותפים בעלות הסעודה, האם מותר לנקוב סכום הסעודה, טלט  היותהתורה, מלבד המכירה של החתנים צריכים ל

וחושש    מערת המכפלה, ויש עם חפציו פלאפון יקר ערך,אבטח מתפללים בשבת בייל המ, חהאם הוי נולד או לאת  מי מזגן הנוטפים בשב

ידית דלת  ,  ובכל השבת ישהה עם המדים עליו  מכובה  להשאירו בבסיס מחשש גניבות האם מותר לו להניחו בכיסו מער"ש כשהפלאפון

המורכב משני חלקים   שלגון "שלוק", שבירת  שבתבפתיחת גגון של עגלת תינוק  ,  בשבת  שנשמטה ממקום חיבורה, האם מותר להחזירה

גבי קשר  ,  הריגת כינה בשבת  ,בשבת לקשור ולהתיר ויותר, האם יכולות    שבוע  שאר בקיומושננשים הקושרות מטפחת הראש קשר על 

שני מיני אוכלים המעורבים יחד ,  בשבת  לסנן גבינה בולגרית ע"י מסננת המיוחדת להבשבת,  חימום סופלה ע"ג הפלאטה  בשבת,  קשר זה  

עצמה יש לה במקום אחר    פסולתכשה  לברור פסולת מתוך האוכל לאלתר,  ם מותר לבוררם לצורך אחריםו האשאחד מהם פסולת עבור

על רצפה    אם מותר לקנח במטלית יבשה או לחה מים או משקים שנשפכו, המים מקופסאות שימורים ביום השבת  הוצאת,  שם של אוכל

, המכבד  כיבוד הבית במטאטא בשבתבה הרצפה,  מבעוד יום על גבי המגב והיא לחה האם מותר לקנח    ת )סמרטוט( נתונהמטליבשבת,  

  ואחר זמן מצא בין שיניו חתיכת בשר ובטעות   האוכל בשר ,  ביתו מדברים האסורים בטלטולוהמכבד  ביתו מדברים המותרים בטלטול,  

האם מותר לאשה אחר שעשתה הפסק טהרה ,  אכילתו, או משעת בליעת חתיכת הבשר  האם צריך למנות שש שעות משעת סיום  -בלעה  

נקיים שבעה  וק  בתוך  לכלוך  להסיר  קטנים  עצמה  דם  נקיים רישי  שבעה  של  הבדיקות  שיחזרו    ,  לפני  רשעים  על  להתפלל  מותר  האם 

 שו"ת שמחת אליהו, תש"פ )תמד עמ'(]הרב אליהו עזרא שליט"א[  [לבישת בגד תחתון הצמוד לגוף, בתשובה

   אהלי טהרות )ע(, תשפ"א]טומאת כהנים בבתי חולים, אוהל זרוק[ ע"י הוצאת המת בכלי הבא במידה  -ת סוף טומאה לצא

 אהלי טהרות )ע(, תשפ"א הלכות 'לבוד' בדיני טומאה  

 אהלי טהרות )ע(, תשפ"א  ]האם קרקע האוהל היא מחיצה לטומאת מת[ארצו של בית כמוהו 

 באר ההלכה, תשפ"א    פרי עמלנו, תשפ"א  בני התורה ממשפחתו לנופש על חשבון מעשר כספים לקחת את 

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת  שליט"א[    הרב אליסף פרלמן ] ? או רכילות מה עדיף  שון הרע ברירה לספר לתועלת ליו  ניש בפ

 מיר, תשפ"א 

כרי, שבות דשבות, מכניס עצמו לאיסור אמירה לנוכרי, ]אמירה לנו  בבני ברק )חלק ב(  סקיינכרי בכביש ז'בוטנ טלטול עגלה ע"י

לצורך מצוה, הותרה או דחויה, חטא כדי שיזכה חברך באמירה לעכו"ם, הקל הקל תחילה, אמירה לעכו"ם לצורך חולה ואמירה לעכו"ם  

בין הערמת מכירת חמץ להערמת מכירת הקרקע בשביעית בהיתר מכיר זנגר  ה[  לצורך מצוה, ברית מילה, צער התינוק,  ]הרב אברהם 

 פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר, תשפ"א שליט"א[ 

הפקיע שהעירייה  בכביש  לנסוע  מותר  פרטי  ההאם  מאדם  מקומו  קניין[?  את  גזל,  יאוש,  דמלכותא,  חמד,    ]דינא  חשוקי  פניני 

 תשפ"א

 שואלין ודורשין, תשפ"א   שמחת לימוד התורה של הגרי"ש אלישיב זצ"ל

 קדושת בתי מקדש מעט, תשפ"א   תשפ"א  שואלין ודורשין,  ליקוטי הלכות מהגרי"ש אלישיב זצ"ל בעניין קדושת וכבוד בית הכנסת
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חולה שיש בו סכנה בביתו המבקש שילדיו יבואו אליו בשבת כי   ,האם יתובי דעתא מתיר רק איסורים מדרבנן]'יתובי דעתא' בחולה  

האם יתובי דעתא מתיר    , בשביל יתובי דעתאהאם מתירים גם איסורי תורה    ,בשביל לצוות להם את נכסיורוצה לראותם לפני מותו או  

 ,חולה מאושפז שיש בו סכנה ומבקש שרופא מומחה מסוים יבא לטפל בו בשבת  ,איסורים רק ביולדת או גם בשאר חולה שיש בו סכנה

חולה שיש בו   ,חולה מסוכן הנמצא בחדר חשוך וצריך להדליק אור עבורו ,חולה/יולדת המבקש שיקחו אותו לבית החולים המרוחק יותר 

שיטת   ,חולה שיש בו סכנה ומבקש בשבת שיסעו לצדיק לבקש תפילה/ברכה/סגולה עבורו  ,סכנה שטוען שיתרפא רק אם יאכל דבר איסור

צורך הסכנה גבי מלאכות שאינן  מסוכן   ,המגיד משנה  לודאי שאינו  נחולה שקרוב  פיקוח  רפואה בשבת[  ,  סגולית,  רפואה  אזמרה  פש, 

 לשמך, תש"פ 

 בירורים בהלכה, תש"פ ]לינה בקורבנות, במי סוטה, מוכני[  כיצד נמנע 'לינה' במי הכיור? 

בין השמשות של רבינו תם   ישראל[זמן  ומנהג ארץ  אריה    ]מנהג הגאונים  לרב  שליט"א  דוד אריה הילדסהיים  בין הרב  רחב  ]דיון 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' רג(  [גלינסקי שליט"א

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' נו( -שירים אארוג ]בגד ים, סחיטה, טבילת מצוה[ טבילת גבר בשבת בבריכה לתוספת קדושה 

פניו ידיו ורגליו, בצונן בחמין, שטיפה, אינו מתכוין לרחיצה,  רחיצה בשבת   גופו,  פושרין, הוחמו בשבת, עירוב מים,  ]חמי טבריה, כל 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קי( מצטער, לצורך מצוה, טבילה, עמידה להתחמם אחר הרחיצה, מסרק, יום טוב[

]ברגל הקרוב, והבאתם שמה, זמן קבוע או ברגל, האם עובר  הבאת כל קרבנות החובה של האדם בהזדמנות הקרובה הראשונה  

 אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' טו( -שיעורי הגרי"ב שרייבר שליט"א בעשה בכל יום, חיוב נשים, מצוות עשה שהזמן גרמא[

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת    שליט"א[רב אורי יצחקי  ]הוהנים  כהן ש"ץ אבל בתוך ימי השבעה שקראוהו לעלות לברכת כ

 מיר, תש"פ 

במת רכב  עליו שהחי   נהקיבל  יברך  דרזי]ינו  בבין המצרים מתי  שמואל  מיר,  שליט"א[    הרב  בישיבת  חבורות  מראשי  הלכה  פניני 

 תש"פ 

המצרים   בין  בימי  המזרח  ]תספורת  עדות  מנהגי  בן  נוהגים  שרובם  בישיבה  בין   -אשכנז  הלומד  בימי  להסתפר  להקל  רשאי  האם 

אגודות,  המצרים אגודות  עשיית  הדינים  ,  איסור  בחילוקי  שייך  תתגודדו'  'לא  איסור  אשכנזהאם  לבני  ספרד  בני  בין  ארץ והמנהגים   ,

 עין יצחק, תש"פ  ד[המוע-הנחת תפילין בחול , אם יש חילוק בין מורה לעצמו למורה לאחריםישראל אתריה דמרן בעל השו"ע, ה

, ברכות מענין החורבן, ברכת שהחיינו, מסכה חדשה, חיפוש דירה חדשה[  ת]מאה ברכוהמצרים    הערות מעשיות בהלכות אבלות בבין

 לענין הלכה, תש"פ 

פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר,  זנגר שליט"א[  הרב אברהם  ]ם  בברית מילה בבין המצרי  ינולפטור בגד חדש בברכת שהחי

 תש"פ 

דירת גוי בתוך העירוב, אתרים גדולים ]הלכות עירובין    -מגורי פועלי בניה שאינם יהודים בתוך אתרי בניה בשל נגיף הקורונה  

נות מאוכלסות, מבני מגורים בבניה בתוך שכונות מאוכלסות, אכסנאי, מגורים שלא בשכירות ושלא ברשות הבעלים, קבלת מחוץ לשכו

ניתן  מצוות  שומר  העבודה  כשמנהל  אחרת,  בעיר  גר  כשהקבלן  שכונה,  באותה  גר  כשהקבלן  שבוע,  ובסופי  בשבתות  שם  לשהות  רשות 

תיקוני  ם, כשהמשכיר נוטל כסף לעצמו כשכירות הרשות, כשהמשכיר מחזיר את הכסף[  לזכות לו פת, הכחשת הקבלנים על מגורים במקו

 עירובין, תש"פ 

]ונשמרתם, לא לעמוד על דם רעך, הצלה טבעית הצלה  האם מחויב אדם לתרום לקופת העיר להצלת משפחתו מנגיף הקורונה?  

אדם שפורסם שהוא חולה, אי סגולית, חובת ההצלה לפני קרות הצרה, חובת כהן גדול להתפלל שלא יהיו הורגים בשוגג, חובת תפילה על  

 מים זכים, תש"פ הצלת הגרף פוטוצקי הי"ד[ 

 קמ()עמ'  ריא, תש"פ קלאספ ]בהעדר מניין בתקופת הקורונה[האם מותר לומר ברכה או דבר שבקדושה דרך תפילה מהגמרא? 
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 אספקלריא, תש"פ )עמ' מה(  "מצד "פסיק רישא דלא ניחא ליה  [מדידת חום]דרך המצלמות תרמיות  מעבר

וכיון להמשיכה למשפחתו הנמצאת בחו"ל, ]השל"ה שמע ברכת כוהנים בארץ ישראל  שליחות לקבלת ברכת כוהנים בזמן הקורונה  

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קכא( , עם שבשדות, אנוסים[הנים לשם הטבת חלום רעות לברכת כושליח

 דבר חוק ומשפט, תש"פ  ]שכירות פועלים, שכירות בתים[נגיף הקורונה   -מכת מדינה 

ר"ח אב שאלות לבין המצרים בתקופת הקורונה   לפני  חולצותיהם  ללבוש  אמותיהם  יכולות  הנמצאים בקפסולה האם  ישיבה  ]בני 

ניית מסכות חדשות בשבוע שחל בו תשעה באב, מסכה לענין שבת  בכדי לאפשר לבנים שימוש בהם בתשעה הימים, איסור לא ילבש, ק

היא בגד, רחיצת וחיטוי ידים ופנים בתשעה באב מפני הנגיף, המתפלל בתשעה באב ביחידות האם חייב בקריאת מגילת איככה ואמירת  

 קלריא, תש"פ )עמ' לו( אספקינות[ 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קצג(  ברכת הריח לחולי קורונה שניטל מהם חוש הריח

]מענה טלפוני בשבת, לענות בשינוי, לא לענות, חולה שלא חש בטוב, סדר העדיפויות במקרה פיקוח נפש: מענה לבדיקת קורונה בשבת  

 עומק הפשט, תש"פ אמריה לגוי, אמירה לקטן שאינו בנו, אמירה לקטן שהוא בנו, מלאכה בשינוי, מלאכה בשני בני אדם[ 

 ( מגאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]קטב מרירי[ טיסה במטוסכה, זהירות מסכנה בימי בין המצרים, הליכה לים או לברי

 ( נטאספקלריא, תש"פ )עמ'   מנהג קריאת הפטרות ג' דפורענות וז' דנחמתא

]אומדנא אחת לברר מה אירע בעבר, אומדנא אחרת לשער מה היתה כוונת העושה מעשה שיש בו חלות כגון כח אומדנא לבטל קנין  

ר לעשות ע"י שליח אי אפשר לעשות תנאי, מכר מותנה, מקח טעות, דברים שבלב, חמשה קידושין, גילוי דעת, ביטול הקנין, כל שאי אפש

   מנחת אשר, תש"פ מצבים של תנאי, חוזה לשכירת אולם שנעשה קודם נגיף הקורונה[

שנתערב איסור  הי  החתיכת  אם  וספק  ביבש  יבש  היתר  חתיכות  מותרת  הברוב  התערובת  האם  על  ?  ס'  חזקה  בחלב,  ]בשר 

האיסור שלא התבטל, נדה שטבלה ומסתפקת אם היתה עליה חציצה, מדאורייתא או מדרבנן, מיעוט המקפיד, איתרע החזקה, חזקת 

היתר  חזקת  או   איסור 

 עשר עטרות, תש"פ או שניהם[ 

בצאתי מירושלים, הסתר פנים והארת -]בצאתי ממצרים  בתשעה באב ניתן להתעלות לא פחות מביום הכיפורים    -לתשעה באב  

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' טו(פנים[ 

 

 קרבה שנת השבע: לקראת שנת השמיטה 

 

 מים חיים, תשפ"א  ]בקרקע חקלאית ובבית משותף ובבית פרטי, עציץ[  נטיעה וזריעה בערב שביעית, שביתת קרקע

 נועם אליעזר, תשע"ט ]גבולות הארץ, שמיטה, הארץ המובטחת[ שביעית בעבר הירדן המזרחי 

האם ,  ישראל  באיזה ישובים מקיימים מצות ישוב ארץ  ,ראלאם הערבה היא חלק מארץ יש]השל ארץ ישראל    מזרחי-םורגבולה הד

תוצרת    ,תוצרת הערבה הדרומית,  הקרובה  תוצרת הערבה בשנת השמיטה ,  בתרומות ומעשרותתוצרת הערבה  ,  מותר לנסוע לטיול לערבה

תיכונה של,  הערבה  הצפונית  תוצרת  השונות,  הערבה  כהגישות  לזהות,  נוכל  הארץ  יצד  גבולות  את  מדעי  ,  בימינו  הלכתי וזיהוי  ,  זיהוי 

טוב שני    יום,  והיא חלק מארץ ישראל  המלך או החשמונאים  האם ארץ אדום התקדשה בימי שלמה,  של ארץ ישראל המקראית  הודלג

 תורה והוראה, תשפ"א  [באילת
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פירות שמיטה  שביעית במקום שעלולים להירקב    הנחת פירות פירות שביעית בגרמא, האם חייב להכניסם למקרר, הנחת  ]הפסד 

 א ביאור סוגיא מעניני שביעית בפרשת השבוע, תשפ" -פרשת השבע בפח זבל יחד עם פירות אחרים[ 

 )עמ' לד( באר התורה )קכא(, תשפ"א לקנות קרקע לפני שמיטה כדי לקיים מצוות שמיטה 

הוצאות המותרות בגביה, מכירה ]מקור התקנה, חובת ביעור, קצירת פירות אוצר בית דין, סחורה בפירות אוצר בית דין,  אוצר בית דין  

 עולמות, תקנג   [לפי משקל או לפי אריזה, נטילת פירות ללא תשלום, ממי הוא גוזל, נטילת פירות יותר מההקצאה של בית הדין

גברא" העובד בקרקע  "  האם הציווי חל על  ,  ממלאכה בארץ, או שהקרקע תשבות בשביעיתלשבות    -מצות שביתת הארץ  ]ושבתה הארץ  

ההשוואה  הארץ, החורש או בעל הקרקע,    בשדה חברו בשביעית מי עובר בעשה של שביתת  החורש,  לשבות ממלאכה בארץ או על הקרקע

בשבת בהמה  לשביתת  בשביעית  הארץ  שביתת  אח ,  בין  ידי  על  בקרקע  הנעשות  •מלאכות  בה   רים  העושים  לאחרים  המושכרת  שדה 

יום  , קחיוב נשים במצות שביתת הארץ  זרעו לפני שנת השמיטה וההשרשה בקרקע היתה בשביעית • מלאכות הנעשות בגרמא  מלאכה •

בית לוועד ה, תשלום  האם צריך להפקיר את חלקו בגינה המשותפת, בית משותף,  מצות שביתת הארץ בחצר שותפים או בגינות משותפות

זההמ מכסף  בשביעית  מן  אסורות  העיר,  עבודות  לבני  השייכים  ציבוריים  בשטחים  הארץ  בה ,  שביתת  שנעשות  מעיר  דירתו  לעקור 

קניית חלקת אדמה כדי לקיים את  ,  קיום מצות שביתת הארץ במקומות ישוב עירוניים,  מלאכות אסורות במקומות השייכים לבני העיר

הקרקע , מידת  או מצוה להשתדל שתהיה לו שדה בשביעית כדי לקיים בה את מצות שביתת הארץאם יש חיוב  , המצות שביתת הארץ

 עולמות, תקנד   ש לקיום המצוה[שצריך לרכו

ה, כמה צריכים לגדול בשישית כדי שיותרו, פרחי נוי רב  ]מדאורייתא או מדרבנן, השלב בצמיחת הספיח האוסרו, לקיטאיסור ספיחים  

    מוצאי שביעית, פרי האדמה ופירות האילן[  בננה,איסור ספיחים על מה שאינו קדוש בקדשות שביעית,    שנתיים חד שנתיים עם ובלי ריח,

 עולמות, תקנה 

]זריעה בבית, עציץ שאינו נקוב, במרפסת, חממות, עציץ נקוב, שיעור הנקב, החומר ממנו עשוי העציץ, רצפת העציץ בבית בשביעית  

ת, פתיחת חלון בפני העציץ, הזזת עציץ ממקומו מהשולחן לרצפה הבית, ענף עציץ הבולט מחוץ לעציץ שאינו נקוב, השקאת עציצים בבי

שיעורי הגרי"ט  או לאדנית מחוץ לחלון, העברת עציץ נקוב על גבי הרצפה מפינה לפינה, העברת עציץ נקוב מחנות לבית והעברת דירה[  

   שליט"א, תשפ"אזנגר 

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~      ~      ~ 

 ]לחץ[  לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 וע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שב

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