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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%A9%D7%A4%D7%AA+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47986&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

פר' שיעורים על 

 מטות מסעי

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 ]לפי סדר א' ב'[ קישורים לעלונים שבועיים בנושאים שונים

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 טבילת והגעלת כלים נושא בפרשה:

 הנדר והפרתו פרשה:נושא ב

 כוונה מחשבה ומעשה נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: הלכות מלחמת ישראל

 נושא בפרשה: תנאי בני גד ובני ראובן

 

 ...עניני הפרשהר שא

 

 ימי בין המצרים מעניני דיומא:

 

 

 והגעלת כלים תטביל נושא בפרשה:

 

 (נאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ'  - לענין הלכההלכות טבילת כלים  

 (לגקלריא, תשע"ט )עמ' אספ  ]סיכום הלכות טבילת כלים, כלים חשמליים ודיגיטליים[ יםטבילת כל

 ט )עמ' מו(, תשע"אוסף גליונות-הלכהני פניטבילת כלים במי הכינרת  

למניעת צורך בטבילת  ]הקנאת חומרי הגלם למשגיח["הכשר" על כלי חשמל המיוצרים ע"י גוי 

 שיעורי ליל שבת, הרב זילברברג, תשע"חכלים  

אספקלריא,  שיוצרו ע"י נכרים אם מחייב טבילהם צנצנות וקופסאות שימוש חוזר בבקבוקי

 פניני אי"ש, תשע"ח   (תשע"ח )עמ' קח

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47390
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%96%D7%95%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%93%D7%A4%D7%99+%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%9C%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%9E%D7%A9%D7%90+%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7+%D7%94%D7%A4%D7%A9%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=Any&title=%D7%A2%D7%99%D7%9F+%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_37_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_105_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
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 תורה והוראה, תשע"ח כלי זכוכית: שיטות ומנהגיםרת הכש

יתא או מדרבנן, כלי מתכות וכלי זכוכית, השימוש בכלים י]חיוב טבילת כלי גוי מדאורטבילת כלים  

אינם טבולים, כלים השאולים או שכורים מגוי, כלים שאינם טבולים, דין האוכל שהיה מונח בכלים ש

העומדים לסחורה, כשאין באפשרותו לטבול הכלים, חיוב הטבילה על בעל הכלי או על המשתמש, מאימתי 

חלה חובת טבילה, שימוש בכלים בבתי מלון ומסעדות, מאכלים הנקנים בתוך כלי, כלים חשמליים גדולים 

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

 פניני אי"ש, תשע"ח   תורה והוראה, תשע"ז   מנחת אשר, תשע"ו   וקיך, תשע"ונשיח בח

]ספק לא טבול, ודאי לא טבול, כלי שימוש ארעי בכלים שאינם טבולים לצורך 'קירוב רחוקים'  

 פניני אי"ש, תשע"ח זכוכית, דברים יבשים כעוגה ופרי המוגשים בכלי ואינם טעונים כלי[

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

   פניני אי"ש, תשע"ט כוס חד פעמית ששפכו עליה מים רותחים ונתקמטה האם יש בזה איסור בישול[

  משנתה של תורה, תשע"ט

ת לים בביהגעלת כ, רת גויהכשרת מנגל חדש מתוצ] הגעלת וטבילת כלים ]בטיול[הגעלה וטבילת כלים 

שימוש בכלי מסעדה ובתי  ,שתיה מפחיות ,כלי צליה שיש בו ספק אם נצלה בו בב"ח ,או במקום הנופש

החליף דירה ונשתמש  ,האם הוי חציצה שנשארים בטבילה בועות קטנות של אויר ,מלון כשאינם טבולים

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

 עמ'( 271קנט( )-ההלכה", תשע"ח  )קלד

 (יז )עמ'אספקלריה )ג(, תשע"ט טבילת כלים חשמליים גדולים   

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

ח שה, תשע"עיון הפר ך[חילוק בין קיום ספק מצוה לבין קיום ודאי מצוה כשאינו יכול לבר, ללא ברכה

 כט תירוצים )עמ' סח(

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

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

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

לי שאינו טבול, או מצוות טבילה, נפק"מ למצוות צריכות כוונה, וזריזין ]איסור שימוש בכ ילת כליםבט

 ' כה(אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  מקדימין, נאמנות בן י"ג על טבילת כלים[

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

 ע"ח"ש, תשפניני אי טבילת כלים שנמכרו במכירת חמץ

 מאיר דרך, תשע"ט  סאה 40טבילת כלים בשלולית מים שנוצרה ברחוב ויש בה בודאי 

]כגון חובת טבילה לכלי הנקנה מגוי היא גם בכלי אלומיניום וכן משאר מתכות חדשות האם 

 נוה ההיכל, תשע"ו [טיטניום ומגנזיום

בו מים חמים  ]טרמוס חדש לא טבול, למלאשימוש בכלי סעודה קודם טבילה, שלא לצורך אכילה  

נשיח בחוקיך,    שלמים מציון, תשע"ה)כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[     לצורך רחיצת תינוק[

 תשע"ז

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47390
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_23_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/259_70_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_42_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/230_22_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_43_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_43_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_42_43_77.pdf
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  בה נצטוו[]השונה ממלחמת מדין ש  בשר וחלב בכלי שלל מלחמת סיחון ועוג, וטבילת כלים בהם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  )כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש( ]לא, כג[

)כל דבר אשר יבוא  ]האם חייב המוכר לטבול, האם מועילה טבילתו[ טבילת כלי גוי שנועדו למכירה

 שלמים מציון, תשע"וש(  ]לא, כג[   באש תעבירו בא

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

 שימוש, מסחר כלי, לקופסה קפה החזרת, למיחזור כלי, פעמי חד כלי, מזון שימורי פחיות, שתיה בקבוקי

   שלמים מציון, תשע"ו    ג"תשע, ההיכל נוה[   כג, לא(  ]באש תעבירו באש יבוא אשר דבר כל)  [סעודה בדרך

 זנשיח בחוקיך, תשע"

בר אשר יבוא באש תעבירו באש(  )כל ד  ]כלי בן יומו, סוגי הכלים, אין ברכה על ההגעלה[הגעלת כלים  

 עומקא דפרשא, תשע"ד ]לא, כג[  

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

בלא הסרת ידיות  חומרא]הגעלה להגעלת כלים חדשים מחשש שומן מן החי בתהליך היצור 

תבניות  , כלים המצופים אמאייל, טפלון, ציפוי קרמיהפלסטיק, מכשירי חשמל כטוסטר או גריל חשמלי, 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז[ אלומיניום, נייר כסף

]דבר שיש לו מתירין, הפסד מועט או  ?תערובת מותרתהאם הכלים שנאסרו והתערבו באחרים, 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד הפסד מרובה, הגעלה[

)כל  ]בכל השנה, בערב פסח, אם נטרף, אם עברו י"ב חודש[  ?האם מותר להגעיל כלי מבשרי לחלבי

 מעדני אשר, תשע"ג   וא באש תעבירו באש( ]לא, כג[אשר יב דבר

 

 הנדר והפרתו נושא בפרשה:

 

 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

 תורת המעדנים, תשע"ח ?קיים מידכול מיד או להאם צריך לא ,נדר לאכול מאכל או לעשות פעולה

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

]פרוטה דרב שא''צ לתת צדקה ממנו ה האסור להחזיר אבדתו דלכאורה  ,ה מחברודר שלא יה

 מעדני אשר, תשע"ח יוסף[

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

תורה והוראה,   רע, קמצא ובר קמצא[]דיבתם רעה, לשון ההלימוד מהלכות נדרים  -כוח הדיבור 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב(-נחל אליהו   תשע"ח

 זרע ברך, תשע"ח  רשיטת הרמב"ם שהפקר כנד

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

http://beinenu.com/
http://www.olamot.net/
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_42_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_40_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_42_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_42_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_24_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_17_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_42_43_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_42_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_42_43_78.pdf
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 מלאכת מחשבת, תשע"ח  רשל ביטול נד הרמב"ם שיש אופן חידוש

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

 תשע"ו

נזירות 'איתי' בשליחות'  ]תנאי חל רק על דבר ששייך למנות שליח,ת בתנאי האם ניתן לקבל עליו נזירו

ו יכול למנות שליח ורה אך הואיל ואינמופלא הסמוך לאיש דהוי נזיר מהתלהביא קרבנותיו,  דאחר יכול

תנאי אחר, מזכה ל ם,תנאי בדבר שבינו לבין עצמו א"צ משפטי התנאיאינו יכול לעשות תנאי בנזירות, 

 ר עטרות, תשע"חעש  [משפטי התנאים א"צבדבר שהוא דיבור גרידא את שמע, העומר ובקריבספירת 

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

שהיום תענית וברך בשבת האם יתיר נדרו מיד לצורך השבת או ימתין למוצאי שבת, שכח  ולהישאל עליו,

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חעל מאכל, התרת הנדר כשנשאר מקצת מן המאכל[ 

הרב אידר אלעזר אוירבך שליט"א  -ם ושבועות שיעורים לפי סדר שו"ע יו"ד הלכות נדרי

נדר, האם , שבועה לקיים את המצוה, אמירה לדבר מצוה, דין שבועה, האיסור לנדור והחיוב להתיר נדרו

איסור נדר בדבר שלא בא  ,ךואני כמות ,מתפיס בשלחן ,הוא מדרבנן האם נדר ללא התפסה ,צריך התפסה

עם הארץ שהתפיס בדבר  ,מתפיס בדבר האסור, לעולם לכשיבאאדם אוסר על עצמו דבר שלא בא , לעולם

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

לנהוג איסור כימים  ,גדר האיסור בעם הארץ ,סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל ,ז"עלנדר ב , נזירות

, נשבע שלא ישא אשה לזמן מוגבל ,נידוי או חרם האם הוא מדאורייתא ,עאנבצ לעבור ,שנהג בהם היתר

, הנודר והנשבע בתורה י","כל נדר -להתנות על נדר שלא יחול  ,נדר בחלום ,שוים , פיו ולבוזכות הדפסה

 ,ספק מנהג ,נהג האם הוא מן התורה או מדרבנן, מאמירה לדבר מצוה כנדר ,ת עראי לפני קיום שבועהשנ

מי שאביו חסיד האם  ,מוציא לעז על הראשונים ,הולך ממקום למקום ,התרה למנהג אבות ,של מצוההג מנ

ן דאורייתא בקום ח ביד חכמים לעקור דיובאיזה אופן יש כ ,מלקות בעושה קונם על מצוה ,מחויב במנהגיו

 ,פצא דגבראחפצא דחפצא וח, שיטת הר"ן בקונם על נבילהל", נזירות האם נחשב "איסור כול ,ועשה

חילופיהן באין זרעו  ,זה וזה גורם בקונמות ,גידולין ודשיל"מ ,חליפין של קונם ושל שאר איסורי הנאה

נדר לשתי מטרות  ,קונם לבית זה שאני נכנס ,קונם בית אביך ,קונם ביתך שאני נכנס ,לשונות סותרים ,כלה

דבר שיש לו  ,ככרי זו אסורה עליך ,ודכתאיסור לכנוס את המש ,חדר"ג ויבום לבני אשכנז ,ואין לו מספיק

מצוות  ,אם אסור ביין קונדיטוןההנודר מן היין  ו,דבר שהשליח נימלך עלי, הנודר מן הירקר, מתירין בנד

האם אזלינן בתר שעת האמירה או  ,דבר שאינו מתכוין באיסור הנאה ,יתנו, במצוה קיומיתלאו ליהנות נ

כשתיקנו לאסור דבר  ,סיבת הנדר אף מה שלא הוציא בפיולפי  לאסור, נודר מרואי החמה ,בתר החלות

את הדבר , לעשות אמר בפיו יותר ממה שחשב בלבו ,מסוים, האם נאסר גם מה שהיה להם קודם התקנה

חודש  ,ראש חודש ,"ביום פלוני" האם אסור מן הלילה ,קונם שאני טועם היום נודר, סר ע"י שליחהנא

האם  ,מדיר ומודר מי לוקה ,עד הגשמים -עד הגשם  ,דבר שאין זמנו ידוע ,אדר ראשון ואדר שני ,העיבור

גדר "פתח"  ,"ד שקוליב, מי ראוי להתיר נדר, דין הערמה, איסור ויתור הוא מדאורייתא או מדרבנן

 ,לנהוג היתר על סמך שיתירו לו בעתיד ,התרת נדרים על ידי מודר ,שאל על הפרשת חלהילה, ו"חרטה"

אין מתירים נדר  ,התירו נדר שאין להתירו ד, לפתוח "בתנאי נול ,טה פתחולעשות מן החרנהגו להחמיר 

תנאי שאי  ,נדר שאי אפשר לקיימו, התלוי בתנאי ,נדרי הבאי , עבור על נדר שעתיד להתירול ,עד שיחול

 , נבואה, רוב ,דברים הניכרים, על פי איזו ידיעה מותר להישבע ,לא קיים את התנאי באונס ,אפשר לקיימו

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

 , שוטה, שבועה ונדר בטעות מופלא סמוך לאיש ,ואחת מהם פסולה הקדיש שתי בהמות, דעתו הידוע

 ,אן ולהבא ולמפרעמכ-נשאל על ההקם האם מצטרף לחברו ,כל הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ה, נער

להשאל על הנדר לחכם אחרי  ,שתיקה ביום שומעו,  "גדר "נתרוקנה ,הפרה בקודמין מזמן שהיתה ארוסה

האם הבעל , גדר דברים שבינו לבינה ,הקים והפר ונשאל על ההקם ,בבת אחת הקמה והפרה ,הקמת הבעל

נפש, האם משערים  יחיאל עינוי הרמב"ם ורבנו מחלוקת, איזה נדרים מפר האב ,מפר נדרי צדקה של אשתו
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נשבע שלא יאכל נבילה  ,חצי שיעור בשבועה ' לא הוי "עינוי נפש ברוב בני אדם, או באשה זו תשמיש, מדוע

 עמ'( 200) ר יצחק, תשע"וכז   [ונעשה חשיב"ס, האם צריך התרה, אונס או שכחה בשעת התנאי

ירדם מחמת אונס, חייל החייב י]האם חל הנדר, כשתלאו בתנאי, להמתין עד שקונם עיני בשינה לעולם 

מפני פיקוח נפש האם יעשה כן מיד בבין השמשות, או כשיהיה ודאי פיקוח נפש, עומד ברה"י לחלל שבת 

ד מוצאי שבת, חולה שיש בו סכנה להאכילו וידו ברה"ר והיא מלאה פירות ולא יכול להחזיק ידו כך ע

מתי שבת, ביום כיפור האם יאכל בתחילתו היום  נבילה או לשחוט עבורו בכשרות, נמצא במדבר ואינו יודע

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חפחות משיעור או ימתין לפק"נ ממש ויאכל שיעור שלם[  

נשאל עליו או תרומה האם ]האם החפץ האסור מותר בטלטול ואינו מוקצה, הקדש שנדר שהותר בשבת 

היא מוקצה, מיגו דאתקצאי לבין השמשות חפץ שהיה באיסור נדר על שבת בצהרים ופקע מעצמו, הותר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח ע"י יחיד מומחה או ג' הדיוטות[

 אורות הגבעה, תשע"ד  )לא יחל דברו( ]ל, ג[ ]בנדר רגיל, בנדר נזירות[נדר על נדר  

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

 ע"ומנחת חינוך, תש

]בשאר דינים: קדושי אשה, פאה, צדקה, הפקר, הזמנה, במקרים שמועילה מחשבה, "ידות" בנדרים 

 מסביב לשולחן, תשע"ט הרוצה להפסיק לעשן האם ידור או ישבע[כשבליבו כיון נגד פיו, 

[  לשלוח ע"י שליח, ללמדו]השבת אבידה, הלוואה, הנאה את חברו, האם רשאי לתת לו צדקה   המדיר

 מעדני אשר, תשע"ד  )לא יחל דברו( ]ל, ג[

]נשבע בכולל גם על בין השמשות, נשבע לא לשאת אשה, נשבע שלא נשבע על מצוה שמחויב בה מספק  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד]ל, ג[  דברו(  )לא יחל  לשמוע קול שופר של מצוה[

, כשכולל גם דבר הרשות, נשבע שיבצע 'גברא'ושבועה על  'חפצא']הבדל בין נדר על   מצוהנשבע לבטל 

ל בין מפרש שכולל ת הנדר למפרע, הבדפעולה בתאריך מסוים והתברר שהוא שבת, מהות עקירת חכם א

 גניחובסקי, תשע"גהגר"א      הגר"א עוזר, תשע"א  )לא יחל דברו( ]ל, ג[ דבר הרשות לבין סותם דבריו[

]א. גירש אשתו על תנאי שתעבור עבירה ונשאת לאחר ונדרה   עבירהעבירה שאם היא עבירה, אינו 

והפר לה בעלה השני. ב. כתב בשבת ע"ג כתב גט כשהכתב השני לשמה מקרי כתיבה אך אם כתבו במזיד 

לומר לבעלה שנאסרה עליו, כי עיניה נתנה  דינו כנכרי ואז לא הוי גט ולא הוי כתיבה. ג. אשה שאינה נאמנת

, לא נחשוש לעיניה נתנה באחר, מאסר עליו וכו'. ד. מקלקל בחבורה בשבת. ה. באחר, אך אם מותרת לו

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

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

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

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

 משום חדש איסור, הטמא מן יוצא דין, ימצא ובל אהיר בל באיסור, ללילה סמוך פ"יוכ כגון, לאצטרופי

 ע"תש, עוזר א"הגר  [ג, ל( ]דברו יחל לא) [המקורי האיסור של המסוים האיסור שם מחמת או' הרחקה'

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

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

הגר"א  [, וק' מתוספתא ריש נזירזירות לכו"ע הם לשון האומות]לחד מתירוצי התוס' כינויי נכינויי נזירות 

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

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

ל אדם נשבע תרגום כל התורה?, מדוע נאמרה פרשת נדרים דווקא ל'ראשי המטות'?, מהן השבועות שכ

יום  21הימים שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין  21והיאך זה משפיע על שאר השבועות?, מה הדמיון שבין 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח ]ל, ג[  )איש כי ידור נדר(שבין ר"ה להו"ר[ 

חיוב  כלכלי בין האבות לבנים, מנהג בני ביישן, ירידה לים בערב שבת, שוני ]בנים במנהגי אבותם חיוב 

תעניות בשני וחמישי כל ימיו, האב הנוהג אב , ח האב לקבל גם על זרעוומדין קבלת הציבור או מכהבנים 

הבנים עצמם נהגו חיוב הבנים לנהוג במנהגי אבותיהם כאשר , קיבל במפורש את המנהג גם על בניוש

חיוב  ,ק בחיי האב משום כבודו בלבדשנהגו כן רומה הדין כמקרה, כל בבמנהג זה לאחר שהגדילו, או ש

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

ביו אך לא ידע שיש במנהג זה בן שנהג כמנהג א[, אחד הפוסקים, והבנים נוקטים להכריע כשיטה אחרת

ים לשנות מנוסח התפילה של אבותיהם לנוסח פרדים המעוניינבחורי ישיבות ס, משום גדר וסייג למצוה

האם רשאי לאכול בישיבה מבישולי  [המחמיר בחליטה לאחר מליחה] ניתימ, התפילה בישיבה אשכנזית

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

  דיני "התרה" לבנים ממנהגי אבותיהם[, שןג אימותיהן המגלחות שערות ראחיוב נשים נשואות לנהוג במנה

 עולמות, שצח

 

 נדר לדבר מצוה

 

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

אם הם פטורים שילם במקומם את התרומות, ה השמחהבעל שבת חתן, אורחים נדבו תרומה ב

 מעדני אשר, תשע"טמלשלם? 

 מעדני אשר, תשע"ט ?האם חייב לתת ו בטיפול נמרץ והבטיח כסף לצדקהאביחברו שעל  'דעב'

מעדני אשר,  רים שנדרו שבנם יהיה 'כולו לתורה', האם רשאים להשתמש בו צורך כבודם?הו

 תשע"ט

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

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

מעדני אשר, ן? י שאין לו תפיליות תפילין לעלצדקה להלביש ערומים האם יכול לק דר כסף

 תשע"ח

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

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

 בהמה נאה ממנה[]מצא  מצוה? חול או שאסור מצד נדרית אם מותר לאוכלו בהקונה דבר לכבוד שב

 (עדאספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 (צואספקלריא, תשע"ט )עמ'  ? או נדר קומנו נשיח בחוקיך' זו בקשההאם 'בשכבנו וב
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במחשבה, כתב המחאה לצדקה והתחרט, החילוק בין חיוב מטעם  -]אמירה לגבוה בה  נדרי צדקה במחש

 )לא יחל דברו( ]ל, ג[  נדר לבין זכות ממון של העניים, חשב לתת לעני אחד והלך האם יתן לעני אחר[ 

 עולמות, יד

 -מעות 'יזכור'  -]במחשבה, אמירה ומחשבה על נתינת צדקה, נדרי צדקה בהזכרת נשמות נדרי צדקה 

לצדקה או לקופת בית הכנסת, האם ניתן לזכות נשמות הנפטרים בצדקה, לכתוב ספר תורה לעילוי נשמת 

עומקא  רה[שלא גילה בחייו רצון מיוחד למצוה זאת, תנאי בל תאחר בנדר לצדקה, נדר לצדקה בעת צמי 

  דפרשה, תשע"ו 

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

נהגו בו פרסום, כל  לא - , התר נדרים ומסורת קבלה - נדרים התרת]ודיני נדרי מצוה  דיני נדר ושבועה

  [ה, נדר לדבר מצוה, מוצא שפתיך תשמורקח וממכר, שבועה למנוע חשד, נדר בעת צרנדרי, נדר בתנאי, במ

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט

 

 "בלי נדר"

 

ה בשבת בדרך ]אי קיום התחייבות לתרומה, ביטול הוראת קבע, התחייבות לתרומנדר במגבית התרמה 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' כו(-עומק הפשטרמז, מאצינג, התחייבות פיקטיבית[ 

תורת  ?מדוע חייבים לשלם הנדבות שמנדבים בשעת עליה לתורה הרי הוא לא אומר שיתן

 המעדנים, תשע"ח

תורת  ?והרבה לא מקפידים לקיימו ,הרי הוי נדר 'הדרן עלך'איך מותר לומר בסיום מסכתא 

 המעדנים, תשע"ח

]נמנע מלעשות פעולה מותרת, מחמת חומרה, האם קבלת מנהגים כנדרים ודרכי התרתם   "בלי נדר"

מדרבנן, תוקף הפך לנדר או מנהג, וא"א לבטלו ללא התרה, בפעם אחת או בג' פעמים, חיובו מהתורה או 

 ,אמירת "בלי נדר" לפני המעשה, או לפני הנהגה טובה, תוקפה של "מסירת מודעה" בערב ראש השנה

 עולמות, קסג)לא יחל דברו( ]ל, ג[    המנהג על הדורות הבאים, מנהג בטעות, חומרה, כל נדרי[  תוקף

ודר ה ]האם אינה מחייבת, האם בהתחייבות לצדקה היא מחייבת,התחייבות בשטר בלשון "בלי נדר" 

דר, אבל הוא זכות שאומר בפיו ן ו חייב לצדקה לא מדין חיוב ממון ולא מדידר, איי צדקה ואומר בל

, האם נשאר עליו דין 'מוצא שפתיך שמות וכדות שמה כשאומר כן בהזכרי שיעשה צדקה, ויש בזה עילו

התחייב בשטר . חל בכתיבההאם דר רשות או לצדקה תשמור', קיבל על עצמו תענית בלשון 'בלי נדר, 

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

דר  יטל את ההתחייבות, אלא שביטל איסורדר, לא בנ התחייב בשטר צדקה, וכתב בסופו בלי. בשטר

יו[ מון עלשאר חיוב המ דרו שאר חיוב ממון עליו. וכן אם התחייב בשטר, והלך לחכם להתירמצוה, אבל 

 בינת המשפט, תשע"ט

 

 ע"י האב או הבעל נדרים הפרת
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח]איך יפר בעלה, שמא כבר עבר יום שמעו[ נדרה בבין השמשות 

אוסף -הפרשה המחכימהנדרה שלא תאכיל יותר את כלבה, האם בעלה יכול להפר את נדרה? 

 גיליונות, תשע"ט )עמ' נח(

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

]הקמה בלב, שתיקה המקיימת, דברים שבלב בקיום נדר קיום הנדר ע"י הבעל בשתיקה ביום שמעו 

זרע   שלמים מציון, תשע"ח [ו, שותק על מנת לצער את אשתדברים שבלב שאינו סותר לדיבור ומעשהבלב, 

 ברך, תשע"ח

]הפרת בעל מכאן עליו  לנדרה לא לאכול לחם, ואכלתו, ובעלה הפר את נדרה, האם יכולה להישא

ולהבא והתרת חכם למפרע ומבטלת את האיסור, נדר שהופר האם דומה לכיכר שנאכלה, בנדר שבינו 

"א גניחובסקי, הגר  לבינה שיכול להפר רק בעודה תחתיו, האם תוכל להישאל על התקופה העתידית[

 תשע"ח

)לא יחל ]דברי המנחת חינוך והחזון איש[  חצי שפחה וחצי בת חורין, האם בעלה יכול להפר נדרה  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"הדברו( ]ל, ג[   

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

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

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

 תשע"ג

קידושין למפרע, ומתברר שלא היה  נהוקעי]אפמשמעות הפרת הבעל במקרה של הפקעת קידושין  

)לא יחל דברו( ]ל, ג[     יתא או מדרבנן[יבעלה, ומה הדין אם בעלה היה כהן ואכלה תרומה מחמתו, מדאור

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

 עשר עטרות, תשע"ח [פסוקים]הבדל בין בעל לארוס בפשט הפר ל לא מארוס מפר בקודמין ובע

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

 יחל לא)  [מתירין לו שיש דבר, שמעו ביום]?  לה להפר יכול בעלה האם, השמשות בין שנדרה שהא

 ב"תשע, אשר מעדני  [ג, ל( ]דברו

 מלאכת מחשבת, תשע"טן הנישואין וסה בהגעת זמהפרת נדרי אר

 מכאן, מתירין לו שיש דבר הוי נדר, ולהבא מכאן או למפרע, חכם למו בעל]  נדרים' הפרת'ו' התרת'

 ב"תשע, עוזר א"הגר   [ג, ל(  ]דברו יחל לא)[  למפרע ולהבא

האם נפסל לעדות, עיקר התרת נדרים  –]עבר על נדרו ואח"כ נשאל והתירו לו התרה והפרת נדרים 

ב בברכת התרת נדר בכדי להתחיי מגדרי בי"ד או יחיד מומחה, או מדין פתח וחרטה וגילוי הטעות שבנדר,

 מנחת אשר, תשע"ח  הפרשת חלה[
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 התרת נדרים ע"י חכם 

 

  ?וע קטנים שהגיעו לגיל י''ב שנה אינם עושים התרת נדרים הרי הם מוזהרים על נדריםמד

 תורת המעדנים, תשע"ח

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

)לא יחל   מודעה או לא[ן ביטול מראש, זכר ה]מדין נדר טעות, מדימסירת 'מודעה' בביטול נדרים  

 אורות הגבעה, תשע"ג דברו( ]ל, ג[ 

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

 מעדני אשר, תשע"ט חברו?, האם חכם יכול להתיר לו בלא לשאול את הנודר על דעת 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[]התרת נדרי בני י"ב בערב ראש השנה 

]מסירת מודעה מדין 'נדרי טעות', מדין 'התרת נדרים', 'כל נדרי' בערב יוכ"פ, והיתר נדרים בערב ר"ה 

ר נדרים בערב ר"ה, מדין יבור', אימתי ניתן לסמוך על המודעה למעשה, היתאו מדין 'אתי דיבור ומבטל ד

'פתח' או 'חרטה', האם המתירים הם 'בית דין', האם ניתן להתיר בפני קרובים פסולים או 'בית דין שקול', 

)לא יחל  'כל נדרי' לשעבר או להבא, אמירתו ג' פעמים, זמן אמירתו, אמירת הפסוק "ונסלח" לאחריו[

 עולמות, קכא  ו( ]ל, ג[דבר

 

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

 

]אכל מן השיריים או לא, נפלו השיריים לאלף תרם מן המוקף, יישאל על התרומה ויתרום שוב כדין 

)כן תרימו גם אתם תרומת ה'(  שוגג, בדברים שלא בטלים ברוב כגון "חדש", במבשל בשבת[ואכל מהן ב

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]יח, כח[ 

צד לחמניות שרו את החלות, והניחו ביע]בחתונה להשאל על המעשרות  -התערבבו ההפרשות 

התרומה ת, ה ותרומת מעשר, המלצרים לקחו כל החלות כולל התרומות והניחום ליד כל צלחלתרומה גדול

שאל עדיף שיויעשרו שנית. ו, על התרומהל, ניתן להשאל ]התרת נדרים[ נאסר הכוברוב,  הלא נתבטל

התרת נדרים, אע"ג ם לינייש לדון האם המשתתפים בסעודה יכולים להיות בבית די, המשלחהמפריש וגם 

דפסול קרוב אין, פסול נוגע יש, והם נוגעים כי מעוניינים לאכול מהחלות, יפרט הנדר בפני אחד, והוא לא 

 י, תשע"חניחובסקהגר"א ג נוגע והשאר אינם פסולים כי אינם יודעים, גדרו של פסול נוגע[

]מעטפות של התורם שנתערבבו אצלו, או קופת הצדקה להשאל על הצדקה  -קופות צדקה שנתערבבו 

 תשע"חמכותלי בית הדין,  עה לעניים[הפרטית שלו, קופת צדקה של עניים המונחת בביתו, זכות תבי

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

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

המלאים במילוי  ,ניהםים הרבה עוגות שאין בקמח שבהן שיעור זה, כגון עוגות שמרים וטורט למימצו

נוסף מלבד הקמח, ומשום כך אין מפרישים מהן חלה. אמנם יש לתת את הדעת לכך שפעמים מכינים כמה 
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בירים עוגות שאכן אין בכל אחת מהן שיעור חיוב חלה, אבל כאשר מניחים אותן יחדיו במקרר או כשמע

רשה לחלה היתה מונחת על חתיכת בצק שהופל. מתחייבות הן בחלה משום צירוף ס ב, אותן יחדיו ברכ

ק, 'שאלה ם ואבדה, ומסתבר שהתערבה בחזרה בקערה של הבצק, האם נאסר הבציהשולחן במקום מסו

 תלךהאם רוצה להישאל על ההפרשה אשה נשואה שהפרישה חלה ועל ההפרשה' כדרך התרת נדרים, 

שכניה האם מפרישה  או אשה האופה חלות לשבת ומחלקת מהן לילדיהצמה לחכם או תשלח את בעלה, בע

אשה האופה חלות בכמות המחויבת בהפרשת חלה בברכה, אך מחלקת אפייתה חלק ביום , חלה בברכה

אשה שמכינה בצק שמחלקו אופה חלות ומחלקו ה, האם עליה להפריש חלה בברכ ,אחד וחלק למחרתו

יכולה להפריש אשה ששכחה להפריש חלה לפני שבת האם ה, ה עוגות, האם חייבת להפריש ממנו חלאופ

אם ה, הכיצד האופן לשרוף את חתיכת ההפרשה, כיצד יש לנהוג בחתיכת החלה שהופרשה למצות, בשב

מה גודל החתיכה שיש לקחת להפרשת ה, אפיהאפשר לשרוף את חתיכת החלה שהופרשה למצוה בתנור 

 אזמרה לשמך, תשע"ח ואיך עושים 'צירוף סל'[  מתיה, חל

]וחזרה אמרה המפרישה: "אני נשאלת על החלה" שלא בפני בי"ד תערבה בעיסה וה שנחל

ולהתיר נדרה, וממילא תחול והפרישה חלה, ונודע הדבר בליל שבת, האם יועיל לקבל דבריה בשבת 

נדר אחר נדר ושבועה אחר שבועה, כשמתירים הפרשה ההפרשה השניה, התרת נדרים בשבת לצורך השבת, 

ים לאשתו[ חלה אין אומרים מותר לך אלא התרומה בטלה, הבעל לא יוכל להצטרף להיות משלושת המתר

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד(-פניני הלכה

וישמע משה, הפרישה חלה ולא ברכה, האם יכולה להחזיר הבצק למקומו ולהפריש בברכה?  

   3תשע"ח ה   2ח תשע"   1ח תשע"

מנחת אשר, תשע"ח  ]גרם ברכה שאינה צריכה[להישאל על הפרשת חלה כדי לחזור ולהפריש בברכה 

 עמ' מב(271"עיון ההלכה", תשע"ח ) -קובץ קו ההלכה      )עמ' ט(

הישאל על ]מדאורייתא אסור לבטל תרומה ברוב מדין 'משמרת', האם מותר לשמירת טהרת התרומה 

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

כשאכל את החלה, כשאכל את כל העיסה, קטן שאכל, ספיה בידים, כשהאוכל ]להשאל על הפרשת חלה  

 ט )עמ' כח(, תשע"אוסף גליונות-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א[ לפני עיוור -ה שהפריש הוא לא ז

 

 כוונה מחשבה ומעשה נושא בפרשה:

 

פדה ולא ידע, טבל שהפר לה בעלה, הקדש שנ ]אשהמכת מרדות לנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו טלה  

)לא יחל דברו(   שעישרוהו ולא ידע, זרק חץ לפגוע בחבירו ופגע בעץ, רצה להרוג פלוני ונתברר שהוא רודף[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה]ל, ג[  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פ(   ממשנתה של תורה, תשע"ד   ה(  ]ל, ו[)וה' יסלח למחשבת חטא  כפרה על 

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

 תשע"ז

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

הגר"א  ]יט, ב[  )פרה אדומה תמימה( מחיר הנותר[ היזק איש לחבירו והצילו, הזיק בול יקר והעלה

 גניחובסקי, תשע"ג
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 -]בבן אדם למקום  נתכוון לרעה ועלה לטובה האם צריך כפרה?  -מחשבה רעה שנהפכה לטובה  

במזיק, בנפשות. בדיני אדם ובדיני שמים.  -בידו בשר טלה". בבן אדם לחברו  "נתכוון לבשר חזיר, ועלה

מחמדי התורה,    ]נ, כ[ )דברי יוסף לאחיו שאינם צריכים כפרה, באוה"ח( ההבדל בין הצלת יחיד והצלת רבים[

שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק",     דפי עיון, תשע"ג    נוה ההיכל, תשע"ה    עולמות, קלד    ע"גתש

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' סב(    עיון הפרשה, תשע"ב )לח(   אוצרות אורייתא, תשע"ח   תשע"ו

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

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

  )עמ' עו(

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

]אשה המזמינה בעל מלאכה לביתה  וגגאיסור 'לפני עיור' בהכשלת אדם ב'נתכוין לבשר חזיר בש

החייבת היא להודיעו שבעלה בעיר, הכשלת אגם בלה"ר לצורך שידוך, לקנות אצל חנווני הסבור שהוא 

ות לעני כשיודע בו מרמה במשקל, לתת צדקה לרמאי המתחזה לעני, הנחת פיתיון לגנב כדי ללוכדו, להלו

החזרת הלוואה לחילוני אחר השמיטה, רכילות לתועלת  שלא יחזיר, נתכוין לבשר חזיר וסבור שהוא מותר,

כשהשומע יעשה מעשה, לתת תרופת דמה )אינבו, פלצבו( לחולה בשבת, מכירת ערבות ע"י קטן, פרש 

מצווה, האם מותר לנוהג ביתר מצודה בים להעלות דגים והעלה תינוק, שחט קרבן בשבת והתברר שעשה 

-פניני הלכה מראשי ורבני חבורות בישיבת מיר  באומר מותר[ להכשיל את הנוהג איסור, סבורה שזינתה

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מ(

, של עוג מלך הבשן, ויבוא ]הכוונה הפליליתעשה מעשה טוב אך בכוונה רעה האם מקבל שכר? 

 נועם אליעזר, תשע"ח   [הפליט

טלה בעבירות שבין אדם  ]נתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר'אינו מתכוין' בעבירות שבין אדם לחברו 

עיון הפרשה, תשע"ט  לחברו, הבדל בין נעשה מעשה ללא נעשה מעשה, הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים[

   )עמ' קסא( מב תירוצים

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

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ט -שיעורי ליל שישי   לחברו[חזיר, איסור לשון הרע בין אדם למקום ובין אדם 

 

 הלכות מלחמת ישראלנושא בפרשה: 

 

 מלחמת מדין

 

 זריזין מקדימים מדין שמיתתו היתה תלויה בכך[]אף יציאת משה למלחמת מדין מיידי, בציווי ה' 

בון ביטול מצווה ' הוא 'חיוב' או רק 'הידור', להדר במצווה היום על חש]האם 'זריזין מקדימיןלמצוות 

חיובית למחרת, הזדרזותו של הגרף פוטוצקי לעלות על המוקד, רגע חיים מול זריזות לקיום מצוות קידוש 

 ה', חיי שעה, לוותר על הידור שלו בהדלקת נר חנוכה בכדי לאפשר לחברו לקיים את מצוותו החיובית[

 ם, תשע"טמים זכי
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)וישלח אותם משה אלף למטה(  ?ו ולא יהושעמדוע נשלח פנחס בראש הלוחמים, ולא משה רבינ

 פניני אור החיים, תשע"ז]לא, ו[ 

ויקצוף משה על פקודי )  ממנו הלכות גיעולי מדין שנתעלמו כךל ,משה על שרי החיל כעסהקשר בין 

אשכול יוסף,     שבילי פנחס, תשע"ד  ]לא, יד[ ( המאות הבאים מצבא המלחמה החיל שרי האלפים ושרי

 תשע"ד

ויקצוף משה על פקודי החיל שרי האלפים ושרי המאות הבאים ) ?ןיהאם היה דין יפת תואר במלחמת מד

 מלאכת מחשבת, תשע"ח ]לא, יד[   )מצבא המלחמה

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

פרשת מלחמת מדין לפרשת בני ראובן וגד? הא עצם הבקשה להישאר בעבר הירדן )אלמלי עניין הקדמת 

ממנו  פקד)ולא נהטפל לעיקר( הייתה ראויה? מה היה הפגם בשבטים אלו שבגינו לא זכו להיכנס לארץ?[ 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג ]לא, מט[  איש(

)ששה עשר אלף שבע מאות לפי איזה חשבון נתנו שרי האלפים ושרי המאות, תרומה מהשלל? 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג וחמישים( ]לא, נב[

 מלאכת מחשבת, תשע"טלחמת מדין למכירת יוסף למדיינים הקשר בין מ

 שבת, תשע"טמלאכת מחמלחמת מדין האם היתה מלחמת מצוה או מלחמת רשות?  

 משך חכמה עם בינת החכמה, תשע"ט? מדוע תלה ה' מלחמת מדין במיתת משה

 

 דיני המלחמה

 

)וישלח אותם משה... תקיעת שופר בזמן המלחמה, מדיני המלחמה, או מדין תקיעה בעת צרה 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"הוחצוצרות התרועה בידו( ]לא, ו[  

פניני   הגר"א שיינין, תשע"ב )ויצבאו על מדין( ]לא, ז[ בזמן המלחמה, ותכלית המצורכיצד לצור על עיר 

 מנחת חינוך, תשע"ו

יעולי נכרים במלחמת סיחון ]מדוע לא נצטוו על ג ר אכילת מאכלות אסורים בזמן המלחמהמהות הית

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו   הגר"א שיינין, תשע"א ועוג[  

 היא שיחתי, תשע"טחלוקת השלל   

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

ל, במלחמה בה כולם סבלו כגון ירי טילים על העורף, שלל הלומדים להצלחת המלחמה האם חולקים בשל

הנאצים ימ"ש, האם הכיבוש עצמו הוא מעשה קנין או צריך קנין, האם אברהם אבינו קנה הרכוש 

כיבוש מלכות, דינא דמלכותא אצל הנאצים ימ"ש, כשנשדד הרכוש ממלחמת סדום, דינא דמלכותא ב

שפסק הכיבוש נפקע הקנין, קנין מדין יאוש בעלים ושינוי במצוות המלך מה קורה לקדושת החפץ, האם כ

רשות, ספרים וחפצי קדושה שנשדדו מיהודים, מציל מזוטו של ים, שלטון הכובש מוכר רכוש שגזלו 

)ויקחו את כל השלל ואת כל המלקוח לפני המלחמה האם יחזירו, זוטו של ים[ הרשעים, הציל אוצר ספרים 

 תשע"ט   אוצרות אורייתא, תשע"חבאדם ובבהמה( ]לא, יא[ 
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פניני חשוקי ?  מפני מה נענש אברהם אבינו שהוציא ת"ח למלחמה, הרי זו היתה מלחמת מצוה

 (וחמד, תשע"ח )עמ' 
 שיעורי הגר"ח פיינשטיין שליט"א, תשע"ח  הריגה מדין 'תקלה' ו'קלון'

אספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]חובה ללכת למקום מוגן, באמצע תפילה, בקריאת שמע[מלחמה  אזעקה בעת

 ס(

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

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

]בקרקע מטלטלין ובני אדם, עם יאוש ובלעדיו, בישראל ובגוי, האם רק הפקעת הקנין כיבוש מלחמה 

   הגר"א עוזר, תש"עחורבן[ קנין עצמי, כדין זוטו של ים, כשבטל הכיבוש, ובארץ ישראל לאחר ה הקודם, או

 עומקא דפרשה, תשע"ד

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

שלל? האם מותר לפתוח במלחמה בשבת? האם מותר לנשים להשתתף במלחמה? מהם העקרונות 

 תורה והוראה, תשע"ב  ההלכתיים הנוגעים למחנה המלחמה?[

יבוש ארץ ישראל בזמן הזה, מצוות 'והורשתם', קדושת ארץ ]קדושת הכיבוש, ככיבוש ארץ ישראל 

 עומקא דפרשה, תשע"ו ישראל ע"י הכיבוש, כיבוש מלך המשיח[

נועם אליעזר,  המשיח[]בזמן משה, ובימי לחמתית באומות קיני קניזי וקדמוני איסור התגרות מ

 תשע"ח

)פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי הארון שבקודש הקדשים והארון שיצא עמם מלחמה 

 נועם אליעזר, תשע"ח ון עץ( ]י, א[ההרה ועשית לך אר

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

]דיני רודף,  ורודף שניתן להצילו באחד מאיבריו, פיקוח נפש אינו   'רודף' בשעת מלחמה ובימי שלום

רגו, דוחה שפיכות דמים, אין דוחים מפני נפש, הבא במחתרת נידון על שם סופו, הבא להורגך השכם להו

כל אדם חייב להציל את הנרדף מידיו של הרודף בנפשו של רודף, מה התחדש בדין רודף יותר מדין "הבא 

אם מותר  -לו להשכים ולהרוג את רודפו, כשה"נרדף" הצליח להדפו והחל לרדפו  במחתרת" שמותר

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

ע" הנרדף, "הותרה" לכתחילה או "דחויה" ויש למעט בה, רודף בגרמא ]חיובו של מלשין ו"מוסר" מדין 

רודף"[, רודף באונס או שלא בכוונה, רודף שלא מרצונו וידיעתו ]עּוּבר המסכן את חייה של אמו[, קטן "

ל עצמו באחד מאיבריו של הרודף, מדוע הרודף, האם הנרדף רשאי להרוג את הרודף אפילו כשיכול להצי

אחד מאיבריו', האם מותר להרוג את הבא במחתרת לגוזלו האם נתינת ממונו לרודף אינה כ'יכול להצילו ב

הנרדף צריך למנוע את רדיפתו על ידי כניעה לדרישות הרודף, בן נח הרודף ישראל וניתן להצילו באחד 

אבינו פן יהרוג את הבאים עליו להורגו, ביאור הדין ודברים  מאיבריו, ביאור דברי רש"י מדוע חשש יעקב

דיני "רודף ללא אשמה" המצויים: הריגת שהיה בין האחים בדינו של יוסף, רודף בשעת סכנה ומלחמה: 

תינוק שסיכן אחרים בימי השואה, הנוהג ברכב ואיבד שליטה ברכב האם מותר להורגו בכדי להציל 

גיעה ב'מגן אנושי' שלו, הפלת מטוס שחוטפיו מתכוונים לפוצצו מעל מקום אחרים,  הריגת מחבל חמוש ופ

ו, האם פרטיזן בשואה היה מותר להרוג כל חייל גרמני ישוב, הריגת אויב בשעת מלחמה כשאינו בא להורג

שנקרה בדרכו, הריגת מחבל שהרים ידיו לאות כניעה וקיים חשש שמא הוא "מערים" על החיילים כחלק 

פגוע בהם, פעולות צבאיות המותרות להגנת המדינה: דיני "רודף" על אוכלוסיה המסייעת מ"תרגיל" ל

מפשע אגב פעולה נגד מחבלים, ירי על מיידי אבנים או בקבוקי תבערה,  בידי רוצחים, פגיעה באנשים חפים 
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לכה ]האם "נוהל חניבעל" ]פעולה מיידית ובכוח למניעת חטיפה, גם אם יש חשש לפגיעה בחטוף[ על פי הה

לחייל החטוף דין "רודף"[, שיקולי פיקוח נפש של "כלל ישראל" ובפרט בשעת מלחמה, מאבק בין סוחרי 

 תורה והוראה, תשע"ב   עולמות, שכה[  , יחסמים[  ]לז

ותם כאילו ]כל רגע שמאֵחר לפדות שבויים כשאפשר להקדים לפד פדיון שבויים בדמיהם ומעבר לכך

שופך דמים, "אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם", מעשה ברבי יהושע בן חנניה 

רג היה שבוי כמה שנים ולא הניח לקהילות לפדותו שפדה תינוק מהשבי בממון הרבה, המהר"ם מרוטנבו

י, מה הגדרת 'כדי דמיהם' בסכום המופקע שדרש השר ונפטר בכלאו, במקום שיש חשש סכנת נפשות לשבו

בפדיון שבויים, חילופי שבויים במלחמה, שחרור מחבלים בתמורה לחיילים שנשבו או בני ערובה שנחטפו 

ררו ישובו לסכן יהודים כשיקול שלא לבצע עיסקת חילופי למטרות מיקוח, החשש שמחבלים שישוח

אצל עכו"ם הטוענים כי עבר על  שבויים, 'מבצע אנטבה' לאור ההלכה, פדיון שבויים ביהודי שנתפס

 נוה ההיכל, תשע"ד   עולמות, לד  דיניהם[

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

חלון ביתו בנסיון דקירה ממבחין ]ה ך מלחמתיצור - צילום אירוע טרור בשבת -פיקוח נפש עתידי 

]המחבל נמלט מזירת  שלפנינו המעשה אינו לצורך פיקוח נפש ,בשעת הצילום .בשבת ומעוניין לצלמו

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

מותר  האם - ובכלל אסור מהתורה או מדרבנן, לום בשבתצי האם .הבא תמונות שיסייעו למניעת הפיגוע

מותר  בעתיד סכנה בספק האם - השבתספק נפשות הדוחה את  לחלל שבת לצורך "פיקוח נפש" עתידי.

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

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

 פיקוח נפש בעתיד. מחשש נובע האם ההיתר -ל בו על ידי גדולים, כאשר גם קטנים יכולים לטפ

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

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

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

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

הפצת תמונה  תא או דרבנן לצורךחילול שבת במלאכות דאוריי - פיקוח נפש "תקשורתי" .המלחמה

כדי להכחיש דיווחים שקריים כחלק  • של צה"ל למתן לגיטימציה לפעילות המבצעית תקשורתית נכונה

 שעז ,עולמות  על "דעת הקהל" ברחבי העולם[ מהמלחמה

 עולמות, תצבהתייעצות בסנהדרין לפני היציאה למלחמה[ החובת ]ועשית ככל אשר יורוך 

 ר"ל, תשע"חמשנת מה בזכות קריאת שמע מנצחים במלחמה

  היא שיחתי, תשע"טסודם של מנצחים  

בעל עברה רשאי לחזור או חייב לחזור,   ]האם יש אדם שאינו בעל עברה, האםמי אינו יוצא למלחמה? 

 לא קבע מזוזה חוזר הרי אין חיוב מזוזה עד שידור שם[האם מי שאין לו שינים לא היה יוצא, מדוע מי ש

 מעדני אשר, תשע"ח

]מי שנה בית אם וכיח דבריו, והירא ורך הלבב לא? מדוע מי שטוען שבנה בית חדש חייב לה

הרי זה גופא יפטור אותו כבעל עברה, מה הדין ברשע בעל עברה מאמינים לו א"צ ראיה, ואם הוא משקר 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לד( -מים זכים שאינו ירא לצאת למלחמה, הצגה בימי הגר"ח מבריסק[ 

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

 האיחוד בחידוד, תשע"ד   אורות הגבעה, תשע"ד ]טרור
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]באו פריצים וחללוה, האם כיבוש מלחמה מפקיע רק בעלות ממונית מרשות הקדש המקדש קדושת בית 

 (אבלות המקדש )עמ' כ"ט -בנתיבות ההלכה   אלישיב זצ"ל[או גם את קדושת המקום[ ]הגרי"ש 

זרע ברך,  ]פלגש בגבעה, שמחת חתן וכלה[בן תודה לנמלט מחרב המלחמה ברכת הגומל והקרבת קר

 תשע"ח

, מדרבנןאו  התורהמקבורת חללי מלחמה, , כלל הציבוראו על  קרובי הנפטר]חיוב על   חיוב קבורה

 עולמות, שסח  [בארוןאו גם  בקרקע

 

 שבט לוי במלחמה

 

אוסף גיליונות, -פניני זאת ליעקב ]ותפקידם במלחמת מדין[יציאת שבט לוי לתפילה בשעת המלחמה 

   )עמ' י( תשע"ט

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

ים ]הבדל בין כהן ללוי, אינם יוצאולא נוטלים חלק בשלל מלחמה  -שבט לוי אינם נוחלים בארץ 

   מאור השבת, תשע"חלמלחמה[ 

 ]יציאתם למלחמה, ירושת יוצאי מצרים וירושת ארץ ישראל לעתיד לבוא[שבט לוי אינם נוחלים בארץ 

 אורות הגבעה, תשע"ח

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

 תירוצים

 

 נושא בפרשה: תנאי בני גד ובני ראובן

 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' לה(-גל עיני של זמננו -ני ראובן בני גד וב

רב' למקנה ראובן 'עצום מאוד'? מדוע התורה 'מקנה  -]מדוע יש שינוי לשון בין מקנה גדבני גד ובני ראובן 

שיעורי  ]לב, א[  )ומקנה רב([ ?השבטים 2.5מה הייתה עיקר הטענה כנגד האריכה כ"כ בתיאור המעשה? 

 הרב רוזנבלום, תשס"ט

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

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

 עשר עטרות, תשע"טבמקדש אשה על תנאי או נותן גט על תנאי[ במתנה, 

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

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

 מחשבת, תשע"ז

 באר הפרשה, תשע"טלא נוטל יותר מהנקצב לו אדם  – אין אדם חוטף
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)יותן את הארץ הזאת ]והאם חלו עליהם משפטי התנאים[ כיצד נחלק שבט מנשה לשני שבטים? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[

שיבת י   נר יששכר, תשע"א  הזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[ )יותן את הארץ בקשת בני גד ובני ראובן 

 נר יששכר, תשע"ו    רוממות, תשע"ו    מיר, תשע"ו

 ,עשה, אפשר לעשותו ע"י שליח, מעכשיו]תנאי כפול, הן קודם ללאו, תנאי קודם לממשפטי התנאים  

יום", ל' , ההבדל בין תנאי "אם" לבין "לאחר 'על מנת'אם צריך משפטי התנאים, מחילת תנאים, תנאי 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  ל[-ובני ראובן(  ]לב, כט)אם יעברו בני גד   איגלאי למפרע וחלות למפרע, תנאי בחליצה[

]תנאי בטל ומעשה קיים, חלות דין, הן קודם ללאו ותנאי קודם  משפטי התנאים ומשפט שלמה

 )עמ' מו(אוסף גיליונות, תשע"ט -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א למעשה[

נוה ההיכל,  ]ברירה בדאורייתא, תנאי כפול או רגיל, עצות אחרות[תנאי בקריאת שמע של שחרית 

 תשע"ז

פניני חשוקי חמד, תשע"ח ?  י"ד שנה םללא נשותיההמערבית בני גד וראובן לעבר הירדן עברו  כיצד

 (ז)עמ' 
ע"ט אספקלריא, תש  ?כיצד קיבלו "חצי שבט המנשה" חלק בעבר הירדן, הרי לא בקשו לגור שם

 (נז)עמ' 

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

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 אשיחה בחוקיך, תשע"ט  שיחות הרב אהרן נזרית

 מטות, תשע"ט  ביאורי פרשיות התורה

)זה הדבר אשר צוה ה'( ]ל, ה העוסק בתורת משה שניתנה בלשון "זה הדבר" מתקדש ע"י הקב"

 שבילי פנחס, תשע"טב[ 

)ואם הפר יפר אותם אחרי שמעו ונשא את עוונם( ]ל,  מדוע הגורם תקלה לחבירו נכנס תחתיו לעונשין?

 תשע"ט )עמ' מה( אספקלריא, טז[

 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 

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

   תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ה

לחטוף 'ביאור המושג ] 'חטפו אותה'קב"ה אלא האבדו כי לא היתה מתנתן מאחיתופל ובלעם 

 (חפקלריא, תשע"ט )עמ' אס [ברכו בתורה תחילה שלא ',מתנות מהקב"ה

 שלמים מציון, תשע"ו   ]בפניו או בפני אחרים, בתוספת קידומת אבי או רבי[הזכרת שם אביו או רבו 
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)עטרות ודיבון(     מקרא"[ ]חיוב לתרגם פסוק זה במסגרת לימוד "שנייםיוחד ב"עטרות ודיבון"?  מה המ

 במשנת הפרשה, תשע"ה]לב, ג[ 

 גבעה, תשע"זאורות ה )ומקנה רב( ]לב, א[עשה לך "רב" בזמן הזה 

]מפקיע עצמו מקיום מצוות התלויות בארץ, בזמן הזה, לעבר הירדן,  איסור יציאה מארץ ישראל

)יותן את הארץ   [מדאורייתא או מדרבנן, לנשים, יצא בהיתר, וממשיך לטייל, חיוב עליה, האופנים שמותר

 עולמות, טו    תורה והוראה, תשע"ההזאת לעבדיך לאחוזה( ]לב, ה[  

יציאה לראות , יציאה לקברי צדיקים בחו"ל, ישיבת ארץ ישראלמעלת ] יציאה מארץ ישראל לחו"ל

 עין יצחק, תשע"ח [ פלאי הבריאה

]חשד ומראית העין, האם מדובר על עבירה בעבר או עבירה בעתיד, באיסור דאוריתא או  מראית העין  

דרבנן, כשמצוי מין היתר, אכילת בשר עוף עם חלב שקדים, שניצל פרווה עם גבינה, דברים שלא  באיסור

כרו בש"ס כגון קמח מצה בפסח, ברכה על מצוות שקיומן משום חשד ומראית העין, לבישת פאה הוז

ומישראל(  )והייתם נקיים מה' 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, ריע ]לב, כב[  

 םמדוע השם שיאיר נתן לחוות הגלעד נתקיים, ואילו השם שנתן נבח לקנת ובנותיה לא נתקיי

 תשע"ו האיחוד בחידוד, מב[-ויאיר בן מנשה הלך... ונובח הלך...( ]לב, מא)

 

 הלכות ימי בין המצרים מעניני דיומא:

 

]מי"ז תמוז עד תשעה באב, בין הזמנים, א' אלול עד  ארבעת "שלושת השבועות" ברצף ומשמעותם

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' מח(-אז נדברותחילת סליחות לאשכנזים, מר"ה עד שמחת תורה[ 

חשבתי  ]שבירת הלוחות, שם 'ציבור', הלכה כרבי חנינא בן תרדיון[החורבן והבניין הפיזור והקיבוץ 

 ת, תשע"ט )עמ' ו(אוסף גיליונו-דרכי במשנת הגר"מ שפירא זצ"ל

אוסף מן שליט"א[ ]הגר"נ רוטשלושת הדברים שבגינם מתעכבים ישראל בגלות  -בין המצרים 

 גיליונות, תשע"ח )עמ' יד(

נפשו גחלים תלהט,  בכוח המדמה[ מאבק כוח השכל -]ניסיונות החיים זמן ההשתוקקות  -בין המצרים 

 תשע"ח

]בהבראם, החיבור והחורבן ה' של חורבן כנגד ה' של הבריאה  -חמישה דברים אירעו לאבותינו  

 ימי חורפי[ –ם, ימי הנעורים והיגיעה ראש השנה ויום הכיפורי -עומדים זה לעומת זה, י"ז תמוז וט' באב 

 (יאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -במשנתו של הגר"מ שפירא זצ"ל-חישבתי דרכי

אמרות דעת  ]סוף זמן, יהיו בעיניך כחדשים[הדרך להתגבר על כך  -מי"ז בתמוז מתגבר הרע בעולם 

 טו(אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -הגר"י אייכנשטיין שליט"א

 ע"ח )עמ' יא(ירחון האוצר )יז(, תשמקור המנהג לומר 'תיקון חצות' בימי בין המצרים בחצות היום  

]לימוד פרק י"ט במסילת ישרים, עיקר בנין בית המקדש וחורבנו הוא המאבק הדרכה לימי בין המצרים 

 (אבלות המקדש )עמ' כ"ח -בנתיבות ההלכה  בין ישראל לגויים[ ]הגר"א סלומון זצ"ל[
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 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )לד עמ'(הלכות בין המצרים  

 הרב ש"ז דרוק, תשע"זהלכות בין המצרים   -לבן ישיבה הלכות מעשיות 

 והרב נוסבכר, תשע" ]תשב"ר הרב רכסים[ קונטרס בין המצרים 

 , תשע"טעטרת תפארתמיתת צדיקים כחורבן בית אלוקינו 

 פרי חיים, תשע"ח  אוצרות "פרי חיים" מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל

 קהילת בני תורה, תשע"א  חלק א' -קיצור הלכות בין המצרים 

 אזמרה לשמך, תשע"ח ורת[]תיקון חצות, ברכת שהחיינו, ברכת הטוב והמטיב, תספ הלכות בין המצרים 

מים חיים,   תשע"ח  תשע"ז )ח"ב(   תשע"ז   שמעתתא עמיקתא, תשע"ההלכות מצויות לבין המצרים   

 תשע"ט  זילברברג, תשע"ח מ"בהגר   תשע"ו

]ריקודים ומחולות, נגינה ושירה, דברים שיש להיזהר בהם, הליכה למקום בין המצרים מהלכות ימי 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   מים חיים, תשע"ד   דברי הלכה, תשע"ה  סכנה, ברכת שהחיינו[

]מועדים בפנחס וחלוקת הארץ במטות מי בין המצרים פרשיות ימי בין המצרים והקשר בינם לבין י

 קובץ גיליונות, תשע"ז )עמ' טו( -הגר"ד סגל שליט"א   מסעי, הקשיים המחשלים את האדם, קרא עלי מועד[

]הנהגת אבלות מליל י"ז בתמוז, נישואין בט"ז תמוז, סיוד ביתו פרטי דינים הנוהגים מי"ז בתמוז  

ודת שבע ברכות, סעודה בלא שמחה, לסיים תספורת אחר י"ז בתמוז כשקצץ עם גוי והתחיל קודם, סע

ים לבר אחר י"ז תמוז, ברכת שהחיינו בשבת, לבישת בגדים מכובסים, מגבות מכובסות במקוואות, בגד

 אבלות המקדש )עמ' תס"ט( -בנתיבות ההלכה   מצוה[   ]הגר"מ ברנדסדופר זצ"ל[

]נישואין מי"ז תמוז, חופה לפני השקיעה, סעודת שבע ברכות, כלי זמר, אשכנזי בחתונת פסקים והלכות 

עודת אירוסין, סעודת בר מצוה, שירה בכלי ובפה, שירה לכבוד הבורא, שירה בקידוש לבנה, ספרדי, ס

רת, חלאקה, הליכה לים[ ]הגרי"ש אלישיב שירה להרדים תינוק, שהחיינו וברכת הטוב והמטיב, תספו

 אבלות המקדש )עמ' תמ"ח( -יבות ההלכה בנת זצ"ל[

לקראת שבת ]טעות שנשתרשה בציבור[ הליכה לים בימי בין המצרים למי שלא הלך לים לפני כן 

 מלכתא )דרשו(, תשע"ט )עמ' כו(

בנתיבות    אבלות המקדש )עמ' תקמ"ב, תקמ"ז( -בנתיבות ההלכה פרטי דינים הנוהגים מי"ז בתמוז   

 אבלות המקדש )עמ' תקל"ד( -ההלכה 

]הלכות תענית ציבור, דיני עננו, חלוה בצום, י"ז בתמוז, מנהגי אבלות, שהחיינו, הלכות בין המצרים 

זון, כיבוס, ת"ב שנדחה ליום א, שבוע שחל ח תשעת הימים, איסור רחיצה, רחיצה המותרת, בערב שבת

' באב, מוצאי טבו, מר"ח אב לשבוע שחל בו, אבלות באשה, בקטן, שמחה בתשעת הימים, ערב שבת, שבת 

שבת ליל ת"ב, חולה בת"ב, מוצאי ת"ב, תספורת לאשה, האיסורים ביום ת"ב, הלכות ת"ב שחל במוצאי 

 עיטורי מרדכי, תשע"ט )עמ' קעג( שבת[

]מדוע נענש פנחס על קנאותו בתקופת אחאב בשונה מהקנאות במעשה זמרי עליה זכה לדעת ללמד זכות 

לשכר רב, מהו התפקיד הכפול המוטל על המנהיג בעם ישראל, ימי בין המצרים, אשי ישראל ותפילתם, 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"אישראל ליונים[   לומדוע נמש

הימים  21]מה הדמיון שבין השבועות?  3-נבואת ירמיהו בעניין 'מקל שקד', והקשר בין נבואה זו ל

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"דהו"ר[ )הפטרה..(  ל יום שבין ר"ה 21שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין 
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 בין המצרים, תשע"ז  עמ'( 20)הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות  -אש המועדים 

 שבילי פנחס, תשע"זכ"ב ימי בין המצרים נגד כ"ב שנות יוסף במצרים  

 תשע"ום בימי בין המצרים  טבלת הדברים האסורים והמותרי

 רץ כצבי, תשע"חמוציא מבין ה"מצרים"   -כוח הציבור 

]הקלות לשמוח בשמחת חתן בודד, מלבכות ם, ואפשרות תיקונה הסיבה להעדר תחושת האבלות כיו

 עשר עטרות, תשע"ט בהלוית אדם בודד[ 

 ובהם נהגה, תשע"והשתלשלות ימי בין המצרים ותיקונם  

 (יחאספקלריא, תשע"ט )עמ'  לחודש אב הלכות ומנהגים

]גברים, בני משפחת חולה שנשר שערו, רוצים לגלח שער ראשם בימי בין המצרים, כדי לעודדו 

 ני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' טו(פני נשים[

 האם יש לקיים, צום גדליה או יום הכיפורים]  כיצד ינהג –יכול לצום בי"ז בתמוז או בתשעה באב 

הכרזה , האם מותר לרחוץ ביום התענית, יוםפועל בצום בחום ה, מצוה המזדמנת, או להמתין למובחרת

 , תשע"טעין יצחק[ על התענית

אם מותר לאשכנזי , עדות אשכנז וספרד בנישואין בימי 'בין המיצרים'נהגי ]מרים המצ יןבנישואין בימי 

באיזו הברה בירך הגרש"ז , להקפיד במנהגי הספרדים י,להשתתף בימים אלו בנישואי חתן ספרד

 , תשע"טעין יצחק[ חודש אב-ראש אחרישואין , נעריכת "תנאים", ספרדים"ל בנישואי אויערבאך זצ

]נישאו באזרחית וחיים באיסור, חולה המחזיר תי מותר לערוך חופה וקדושין בימי בין במצרים? מ

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יז( גרושתו כדי לסועדו[

     עומק הפשט, תשע"ח    ת בבין המצריםווקאליוזיקה מ

שוקי חמד, תשע"ח פניני חלהעלות לתורה כהן המתגלח בין המצרים בניגוד לתקנת בית הכנסת  

 )עמ' יז(

חמשה דברים שאירעו בי"ז בתמוז כנגד חמשה  -קנאתי לירושלים ולציון קנאה גדולה 

 עמ' טו(אוסף גיליונות, תשע"ט )-התבוננות במועדי השנה הגר"נ רוטמן שליט"א  שבתשעה באב

]חובת הבן וחובת האב, הבדל בגיל, ספיה לקטן בתשעת  חינוך לאי אכילת בשר ויין בתשעת הימים

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כ(-שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א הימים וביום הכיפורים[ 

 (נבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ותו וענינומה - תיקון חצות

 (סח' מה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני  תשובות חדשות בהלכות בין המצרים 

 

 ברכת 'שהחיינו' ו'הטוב והמטיב' בימי בין המצרים

 

      אבלות המקדש )עמ' ת"פ( -בנתיבות ההלכה  ]הגר"ב פלמן זצ"ל[ברכת שהחיינו והטוב והמטיב 

אבלות המקדש )עמ'  -בות ההלכה בנתי ח זוננפלד זצ"ל[]הגרי"חולה בבין המצרים בברכת שהחיינו 

 כ"ה(
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]האם ברכת שהחיינו בבין המצרים על פרי שאינו מצוי, ולכוון גם על פירות אחרים המצויים 

חדש או על חסד ה' הראה מתוך ההתחדשות[  ]הגר"א ברכת שהחיינו היא על ראיית או אכילת הפרי ה

 ז(אבלות המקדש )עמ' ל -בנתיבות ההלכה גניחובסקי זצ"ל[ 

ינו ]הטעמים שלא לברך והנפ"מ ביניהם, ברכת שהחיברכת שהחיינו והטוב והמטיב בבין המצרים 

ביורש, ברכת שהחיינו בנר חנוכה באבל, להחמיץ ברכה כשכבר חלה חובתה, חולה הנצרך לאכול פרי חדש[  

 אבלות המקדש )עמ' ע( -בנתיבות ההלכה ר"י שוורץ שליט"א[ ]הג

]בנה בית חדש וקנה כלים חדשים או ראה פרי המתחדש משנה לשנה, צרים ברכת שהחיינו בימי בין המ

בפדיון הבן, בפרי שלא ימצא אחר ט' באב, טעם המנהג לא לברך "שהחיינו" בין המצרים הוא בגלל זמן 

פורענות, וא"א אפשר לומר "שהחיינו והגיענו לזמן הזה", או מפני הנהגות האבלות "בין המצרים", האם 

בשבת, בראש חודש אב, בליל י"ז בתמוז או בי"ז בתמוז שחל בשבת, חידושו של  יינו"מברכים "שהח

הנצי"ב לחלק בין "שהחיינו" על כלי חדש ל"שהחיינו" על פרי חדש, ברכת "שהחיינו" על ראיית בת שנולדה 

 בימי "בין המצרים", אכילת פרי חדש וברכת "שהחיינו" במקום חולי קצת או לאשה מעוברת, נטל פרי

ובירך עליו בורא פרי העץ, האם יברך "שהחיינו" או יאכל ללא ברכת "שהחיינו", "שהחיינו" בעשירי חדש 

הגר"א גניחובסקי,    פרי ביכורים, תשע"ז   תורה והוראה, תשע"ז   עולמות, קסה  באב, בימי ספירת העומר[

  תשע"ט   מאור השבת, תשע"ח  תשע"ז

]האם מברכים על הוצאת ספר חדש ברכת שהחיינו,  ריםן המצברכת שהחיינו על ספר חדש בימי בי

לקחת פרי חדש ולברך עליו שהחיינו ולפטור את בזה הספר החדש, שהחיינו על ספר שהוא כולו על צער 

החורבן, אין מברכים שהחיינו על מקרא מגילת איכה, בספר חדש שמחים שזוכים לברר עוד חלק מחלקי 

וחד פרי לברך שהחיינו, זמן ברכת שהחיינו על ספר הוא מתי שיוצא, ת במיהתורה, האם ימתין לשבת, לקנו

 דברי שי"ח, תשע"ז   דומה לפדיון הבן שאין ממתינים אלא מברכים מיד שהחיינו[

האם יקנה בגד חדש ויברך שהחיינו בשעת  קנה חלק בפטר חמור, ולא נמצא בשעת הפדיון,

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' טז(הפדיון בבין המצרים? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יח(  ?םית אביו ובבין המצריוולהב וחברפגישת שהחיינו על ברכת 

 

 נושאים אקטואליים:

 

הפסולה לכהן,  ]האם יש חיוב לאשת כהן ולישראל להיטמא למת, אשהטומאת כהן לשבעת הקרובים 

  ין ממ"נ[הקשר בין אבלות לטומאת קרובים, טומאה לודאי אביו ולא לספק, קושיית חכמי פרובינציא מד

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יד(-שיעורי בינה

 שע"ט )עמ' לב(אוסף גיליונות, ת-גל עיני חיות המצוות -הליכות עולם לו 

]מוכר שפרסם על מבצע הוזלה במוצרים מסוימים למשך כמה ימים, ועם תחילת ימי אונאה בפרסום 

המודיעות על המבצע, כדי  המצבע אזלו המוצרים מהמדפים, האם מוטל על המוכר להסיר את המודעות

דם זמנו, ואם למנוע טרחה והטעיה מכל מי שיבוא לקנות בעקבות המבצע, שהרי המבצע הסתיים קו

המודעות ימשיכו להתנוסס, הרי שממשיך להטעות את הלקוחות, ולכאורה יש בכך כעין אונאה, או שאין 

 האיחוד בחידוד, תשע"ט  [. גניבת דעת. עושר ולא במשפטלחוש לכך
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מח' הראשונים מהן המצוות , טעם ענין לימוד המצוות, דיעת התרי"ג מצוותמצוות י] מנין המצוות

 מאור השבת, תשע"ט  [הכלולות בתרי"ג

שאריות  החובה לנהוג כבוד בפת ושאר אוכלים? כיצד יש להשליך את]ביזוי אוכלין, לכבד את האוכל 

, הפת? איזה אופני כבוד מוזכרים בפוסקים? ומה הדין בפעולות שונות, שאינן אכילה, שנעשים עם הפת

 תורה והוראה, תשע"ט  לימון להסרת כתמים, בר בצק מקמח ומים[

קודם ששתה הגיע בנו ועשה קידוש על אותו הכוס ושתה את קידש על היין ולאחר הקידוש 

]האם צריך לשתות מכוס הקידוש וכמה, בהבדלה, שתיית ? רובו, האם יצאו האב ובני המשפחה יד"ח

 הגרמ"ב זילברברג שליט"א, תשע"ט-יעורי ליל שבתש ב שיעור דרבנן ע"י המסובים, כוס ביד חברו[רו

זקן קנה דירה בקומת קרקע, וכיון שמאוד קשה לו לרדת מהבנין כדי ללכת לבית ]דירה מעל בית כנסת  

סת )יש מדרגות מהבנין לרחוב(, השכנים פתחו מנין עבורו במקלט, ומתפללים שם כל שבת. שכנים הכנ

. כנה לגור מעל בית הכנסת, ושאלו אם ראוי שיעברו דירההגרים בקומה שלישית מפחדים משום הס

, מקור האיסור להשתמש תשמיש של גנאי מעל ביהכנ"ס, קדושת בית הכנסת מדאורייתא או מדרבנן

, מגורים או שינה, חשש סכנה, קדושת עליית העזרה לגבי קרבנות לאיסור תשמיש גנאי בכל הר הבית

כור חדר כדי לפתוח שם מנין בלי קדושת ביהכנ"ס כשיש דירה לשתפילה באופן זמני תחת בית מגורים, 

, האם נה יכולה לאסור דירה מעליו אם הדירה שייכת לאחריםבניית ביהכנ"ס אי, הפסק קומה, מעליו

הגר"י [ אדם פרטי שיש לו ס"ת בביתו, "דירת מגורים מעל "שטיבעל, תנאי בזמן בניית ביהכנ"סמועיל 

 זנגר שליט"א, תשע"ט

 עטרת תפארת, תשע"טביאור בדברי החזו"א   - כח אחד המקיף הכל

 (יאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   הצפיה לגאולה

אדם שמשער שלא תפילת שמונה עשרה.  יחדכולם התחלת עיקר 'תפילה בצבור' ] "תפילה בציבור"
רוצה לקיים "תפילה ה .דלג חלק מ'פסוקי דזמראישמונה עשרה,  תפילת יחדיספיק להתחיל עם הצבור 

  [במלואו לאולם בית הכנסתהפתוח ו בחדר שא לל בתוך אולם בית הכנסתתפיבצבור" לפי כל השיטות, 
 (כואספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 (קטזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   מהי משמעות 'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי'?

גבולי פאות הזקן: נחלקו הראשונים היכן חמשת גבולי פאות הזקן. והכריע איסור השחתת הזקן ]

גילוח הגרון: לדעת רבינו חננאל ל. השו"ע כיון שרבו הדעות, לכן ירא שמים לא יעביר תער על זקנו כל

ישית, לרבינו תם אסור כי פעמים מושך שיער פאת הזקן, לדעת רבינו אסור לגלח בגרון שהוא פאה החמ

יונה אסור לגלח בתער מדרבנן משום לא ילבש, ומותר רק במספרים. הרמ"א והחכמת אדם והחפץ חיים 

גילוח השפם: לרוב הראשונים מותר לגלח . לנוקטים להלכה, שירא שמים לא יעביר תער תחת הגרון כל

כלל פאת הראש, לדעת רבינו חננאל אסור לגלח בשני צדדי השפם. לדעת הרמב"ם את השפם בתער שאינו ב

והחפץ חיים, שירא  ,לפי הבנת הבית יוסף מותר, אבל נהגו להחמיר לא לגלח בתער, וכתבו החכמת אדם

יצור השפם: לכל הדעות שהובאו בסעיף הקודם מותר לגלח קה. שמים לא יעביר תער כלל על השפה העליונ

לדעת הרמב"ם  .במספריים כעין תער, ובשולחן גבוה כתב שחובה לקצר מה שמעכב את האכילהאת השפם 

לפי הבנת הפרישה והב"ח, נהגו להחמיר גם במספריים כעין תער, ומורידים רק בשיעור שמעכב אכילה 

 עומק הפשט, תשע"טר[ בגילוח שיש בו השחתה, דהיינו תע השחתה בתער: אין חייב אלא ה.ושתי

עולה, האם היא חצר א מוקפת מחיצות, ול חצר]זור? חיבקבוקים ממתקן מ האם מותר ליטול

ה במציאה מכר האם קות, ה משתמרבחצר שאיחצר משתמרת.  אמיתקן מיחזור הו האם משתמרת.

 .בינת המשפט, תשע"ט[  ותןלדעת ה משתמרתה, והאם צריך להיות ובמת

  ]קפה טורקי, קפה נמס, קפה בקפסולות וקפה נטול קפאין, בישולי עכו"ם[האם קפה צריך כשרות? 

 , תשע"ט(1) נתיבים לכשרות
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 , תשע"ט(1) נתיבים לכשרותשמירת השבת ושימוש בבקבוקי זכוכית תוצרת פניציה  

 , תשע"ט(1) בים לכשרותנתי  לאחר הפסח -היחס לחמץ שנמכר 

 , תשע"ט(2) נתיבים לכשרות  זיוף חותמות כשרות

 , תשע"ט(2) רותנתיבים לכש  הלכות בשר בחלב לחג השבועות

ע"י מצלמות, ישראל מומר, חלב טריפה וניתוחים, חליבה בשבת,  ]חלב ישראל, פיקוחכשרות החלב 

 , תשע"ט(2) נתיבים לכשרות פיסטור האם הוא כבישול, פרה האוכלת חמץ או קדושת שביעית[

 (, תשע"ט3נתיבים לכשרות ) הפרשת תרומות ומעשרות, אחוזי ערלה[ ]סקירה הלכתית  -קטיף חוויתי 

]הפרשת תרומות ומשערות, אחוזי ערלה גבוהים, מריחה פירות וירקות מארץ ישראל בשווקי חו"ל 

 (, תשע"ט3נתיבים לכשרות )ות בחומר אסור באכילה[  הפיר

ם, ]הכשרת המטבח, בשר בחלב, בישול וחימום האוכל לשבת, בישול נוכרי, תולעיכשרות בתי מלון 

(, 3נתיבים לכשרות )  ם[צניעות, נטרול מנגנוני אוטומטיים בחדרים וסביבתם בשבת, מפתח שבת, חדר חכ

 תשע"ט

פלטה  ]השימוש במטבח ב"צימר", מיקרוגל, מיחם, כיריים, תנור אפיה,דירת הנופש והלכותיה 

 אזמרה לשמך, תשע"ט  (, תשע"ט3נתיבים לכשרות ) חשמלית, מקרר, משטח השיש, עירוב, תחום שבת[

 (, תשע"ט3נתיבים לכשרות ) איסור ריבית ב"החלפת דירות" לנופש

 (, תשע"ט3נתיבים לכשרות )  חזרה או שינוי מהסכם שכירת דירות קיט

בת בצימר הממוקם במושב או קיבוץ בעידן השימוש באמצעים טכנולוגים נופש כהלכה בש

חיישני תאורה, מצלמות אבטחה, מדי מים דיגיטליים ציוד תוך ביתי: מקרר, מקפיא, מזגן, ]חכמים 

 (, תשע"ט3נתיבים לכשרות )סילוקית משאבת ביוב, הליכה על דשא בשבת, מזוזה[   

(, 3נתיבים לכשרות )  ן מותר לטייל בארץ ישראל מבלי לצאת מגבולותיה[]עד היכ גבולות ארץ ישראל

 תשע"ט

 

 של רופאמפנקסו  –הלכה ואתיקה רפואית 

 

 , תשע"טירהרב ד"ר חיים מנחם ברי-מפנקסו של רופא ]החיוך[התרופה שאינה בבית המרקחת 

 , תשע"טירהרב ד"ר חיים מנחם ברי-מפנקסו של רופא  ]במצב סופני[החלפת בית חולים בשבת 

הרב ד"ר חיים -מפנקסו של רופא [ איכות החייםערך החיים ו]להיאבק על חייו של החולה? עד כמה יש 

 , תשע"טירמנחם ברי

, ירהרב ד"ר חיים מנחם ברי-מפנקסו של רופא]יחס גומלין בין גוף לנפש[  לצרותמתכון  –צבי לחץ מ

 תשע"ט

 , תשע"טירהרב ד"ר חיים מנחם ברי-מפנקסו של רופא]רכיבים מן החי[   כשרות החיסון נגד חצבת

 , תשע"טירהרב ד"ר חיים מנחם ברי-מפנקסו של רופא  [היחס לקשיש]יהירות, ק לבן רצח בחלו
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ות עשרלצפיה ב

פר' שיעורים על 

 מטות מסעי

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

הרב ד"ר חיים מנחם -מפנקסו של רופא ]פסק הלכה, היבטים רפואיים[  שתיה לשוכרה בראי ההלכה

 , תשע"טירברי

הרב ד"ר -מפנקסו של רופא]המחויבות הרפואית לתזונה[   חולה המבקש לקיים בו "יסורים מכפרים"

 , תשע"טירחיים מנחם ברי

 

 

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]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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