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 מבית 'צוף' - אוסף גליונות
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 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=46946&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=46946&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

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 םלתועלת הרבי

 י שלאבתנאו 

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 

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

 

 נח איש צדיק תמים היה בדורותיו נושא בפרשה:

 גזל נושא בפרשה:

 "מי שפרע מאנשי דור המבול" נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: המבול

 נושא בפרשה: תיבת נח

 נושא בפרשה: שליחות העורב והיונה

 נושא בפרשה: ראיית הקשת וברכתה

  נושא בפרשה: הריגה והמתה

 המאבד עצמו לדעת נושא בפרשה:

 פריה ורביה נושא בפרשה:

 האכלת בעלי חיים לפני אכילת האדם שה:בפר נושא

 נושא בפרשה: שמירת שבת למי שאינו ישראל

 נושא בפרשה: קרבנו של נח אחר המבול

 נושא בפרשה: השיכור בהלכה

 נושא בפרשה: אבר מן החי

 נושא בפרשה: איסור חבלה באדם ]או בעצמו[

 נושא בפרשה: עברית ושפות זרות

 

 ...שאר עניני הפרשה

 

 מעניני דיומא: מעבר לשעון חורף

 מעניני דיומא: דברים לפתיחת זמן "חורף"

 ברכבת שנסללה בשבתנושא אקטואלי: נסיעה 
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 םלתועלת הרבי

 י שלאבתנאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 נח איש צדיק תמים היה בדורותיו   נושא בפרשה:

 

 (כאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' א- נחל אליהו    צדיק בדור הזה, צדיק תמים בדורותיו –נח 

אפשר לנח ומשפחתו  אינה טהורה הינו 'תורה',]ההבדל בין בהמה טהורה ללמדנו שלמד נח תורה 

 משנתה של תורה, תשע"טלהחזיק מעמד נגד דורם ולהיות שונה מהם[ 

ס, שבילי פנח  ]ו, ט[)נח איש צדיק(  נח מצא חן בעיני ה' בזכות התורה המצילה מטביעה בימי המבול  

 תשע"ז

 שהיא כנגד שער החמישים מנ' שערי בינה הקב"ה הציל את נח איש צדיק בכניסתו לתיבה

 שבילי פנחס, תש"פ

 (סאספקלריא, תש"פ )עמ'   צדיק תמים -'איש' 

 מנחת אשר, תש"פ   חשיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"-ברוך שאמר או לא? קיצד

]לימוד תורה לגוי, מורשה, גזל  רק לישראל? כיצד רשאי היה נח ]כ'בן נח'[ ללמוד תורה המותרת 

 מלאכת מחשבת, תש"פ מישראל וגזל גבוה[

ג, אספקלריא, תשע"ח )עמ' כ( ]ו, ט[ נח איש צדיק תמים היה בדורותיו)לשבח כל שבחו של חתן בפניו  

 (כאספקלריא, תשע"ט )עמ'    סד(

]תמים תהיה עם ד' אלוקיך, איסור ניחוש, ?   כרטיס הטיסה נשרף באופן פלאי האם בכל זאת יטוס

   עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קצז(  ול שחור[חת

 ללמדך, תש"ע המתגבר מעל הטבע זוכה מעל הטבע 

מדי  ]ו, ט[)נח איש צדיק(  ]איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם[וע אנו "בני האבות" ולא "בני נח"? דמ

 ת, תשע"זשב

 (קחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   קריאת השמות על הדורות שקודם אברהם

)נח איש צדיק תמים היה   ]לעולם יראה אדם כל העולם חציו זכאי וחציו חייב[צדיק תמים ועובד אדמה 

  פניני דעת, תשע"ז ]ו, ט[בדורותיו( 

אספקלריא,    ]אברהם יזם להפיץ את האמונה בה'[  צדקותו של נח לעומת "אברהם אבינו ומשה רבינו"

 (מזתש"פ )עמ' 

מלאכת  ו, ט[])נח איש צדיק תמים היה בדורותיו( יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי במה נחלקו 

 מחשבת, תשע"ו

  אספקלריא, תשע"ז )עמ' ל(תולדות המבול או תולדות נח? 

עיון הפרשה, )ומי המבול היו על הארץ( ]ז, י[   ]הרי הוא היה הצדיק בדור[  ?מדוע נקראו מי המבול מי נח

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' טז(   כה תירוצים תשע"ז )עמ' קפד(

 ללמדך, תש"עהשחתה גוררת השחתה 

 (בכוסף גיליונות, תש"פ )עמ' א-נחל אליהו   ]כי השחית כל בשר[השפעת העולם בעולם על ידי מעשיו 
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ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 םלתועלת הרבי

 י שלאבתנאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 (יז)עמ'  ש"פובץ גיליונות, תק-תורת רבותינו   סז(אספקלריא, תשע"ח )עמ' השפעת הסביבה 

 גיליונות, תש"פ )עמ' ט( קובץ-עומק דעתדורו? מדוע לא השפיע נח על בני 

שיעורי הגר"ח       (קואספקלריא, תשע"ט )עמ'       אספקלריא, תשע"ח )עמ' פב(    היה לו להתפלל על בני דורו

 משנתה של תורה, תשע"ט   פיינשטיין שליט"א, תשע"ט

ב במערה, בנו בעץ החרו]וכן רשב"י והאם השתמש נח בגפנים מיד ולא שמר ערלה בכרם שנטע? 

מחמדי התורה,    אשכול יוסף, תשע"ה   (ע"ח )עמ' לואספקלריא, תש חיוב מצוות בדברים על טבעיים[

פניני אי"ש,    מחמדי התורה, תשע"ז   תשע"ה   מעדני אשר, תשע"ב    במשנת הפרשה, תשע"ה   תשע"ד

    "חתשע

? ]שמר זמורות, שמר הלכות כלאים, חכמת עבודת מדוע משמיע התורה את העובדה שנח נטע כרם

    דרישה וחקירה, תש"פהאדמה, שנות ערלה[  

]כרם משמש לקידוש, אך הוא מביא יללה לעולם ואין לפתוח בו, נטיעת כרם חולין  ברד -נטיעת כרם 

 נועם אליעזר, תש"פ  שלם ולא גפן אחת, שיעור ההשתדלות, איש האדמה[

 מלאכת מחשבת, תש"פ  בני נח שמותם ולאן נפוצו בעולם

 (לטאספקלריא, תש"פ )עמ'   מי היה הבן הקטן של נח, שם או חם?

 

 לגז  נושא בפרשה:

 

 נועם אליעזר, תש"פ   נועם אליעזר, תשע"ט? 'גזל' ולא על ההשחתהמדוע נחתם דינם על ה

 (צאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   שו"ת בעניני גניבה וגזילה

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  זצ"לשו"ת בענייני גזל מהגר"נ קרליץ 

 מחמדי התורה, תשע"ד  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס( גזל עכו"ם 

]הנוטל חפץ מחבירו בחוזקה אך משלם דמיו, המפציר בחבירו עד שמתרצה איסור "חמס" והמסתעף 

 תורה והוראה, תשע"ז  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס( למכור[ 

 (פבאספקלריא, תש"פ )עמ'   חיובים גמורים ומצוות חשובות ויקרות -חיובי השכל 

ות שנצטווינו לקיים,  דברי חז"ל מדוע פתחה התורה בסיפור מעשה בראשית ולא במצו]ספר הישר 

תשובת רבי יצחק "כח  ,  לך לך ועד "החודש הזה לכם"להודיע שהארץ שלו, מדוע נכתבו שאר הפרשיות מ

ומאי אהני לן   -  מעשיו הגיד לעמו" לא מובנת, והרי אומות העולם ודאי אינם מסכימים עם תשובה זו

 "נקראו "ישריםם של האבות שעל שם מעשיה ספר הישר -ספר בראשית  . איפוא רבי יצחק בדבריו

עונש דור   .ן הנהגת הישרותוממנה למדו האבות את הדרך לקניי  -ה"ישרות" טבועה ביסוד בריאת האדם  

דברי רבנו נסים גאון ש"כל המצוות התלויים בסברא  . על מצוות שהשכל מחייב -המבול ואנשי סדום 

 ץ.]כללי השכל הטבעי[ ים אדם על הארובאובנתא דליבא, הכל מתחייבים בהן מן היום אשר ברא אלוק

  - ספר הישר   .שהוא מצוה "מושכלת", לא נסלח על ידי יעקב אבינו -חמס   -חטאם הגדול של שמעון ולוי 

תורה קודם למצוות   .   דברי הנצי"ב מוולוז"ין, שהנהגת האבות בישרות, היא קיום הבריאה  ספר הבריאה

חומש בראשית הוא "תורה" הנלמדת ממעשי האבות כיצד  . דרך ארץ ומידות קודמות לציוווי התורה -
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להורות כיצד קונים מידות טובות, שהן  -הטעם שפתח בבראשית   .ת הישרות והדרך ארץקונים את מידו

להשריש בנו את מידות  - לנו  נועדה -התשובה "כח מעשיו הגיד לעמו"   ."כסא" לקיום התורה והמצוות 

להדמות למעשי  . הלכה למעשה -ספר הישר  -תי שי למעשי אבו מתי יגיעו מע  .הישרות וההגינות

  [ "ישר" - כמו שעשה האלקים את האדם - "במסילת ה"ישרים  גם בהשגתנו הפעוטה, לצעודהאבות, 

 שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן ]עולמות[, א

]כשאין לכל אחד בו שווה פרוטה, רכוש ציבורי האם הוא כממון השותפין, גזל בפחות ל ברכוש ציבורי  זג

   שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ח משווה פרוטה[

 שפת אמת, תרל"א  [א]ו, יחמס( )ותמלא הארץ בחינת החמס והגזל שבכל חטא  

 אשר ליהודה, תשע"ד  [א]ו, י)ותמלא הארץ חמס( גזל בבן נח 

 נוה ההיכל, תשע"ו]ו, יא[   )ותמלא הארץ חמס( לקיחת שאריות אוכל או פרחים מאולם שמחות 

יתומים להשביחם, גונב ע"מ למיקט, כופין שדה    ]גוזלשימוש בחפצי הזולת נגד רצונם, לצורך מצווה  

 שיעורי ליל שישי "ברכת יצחק", תשע"ז  על מידת סדום, חיוב הזולת מדין ערבות[

החפץ מרוויח מכך, ]כשברור שחברו היה מסכים, כשבעל  ללא נטילת רשותשימוש בחפצי הזולת 

)כי מלאה הארץ חמס(   ידיעת אביה, דבר שרוב העולם אינו מקפיד, ספרי קודש של חברו[  קידוש קטנה ללא

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קסד(]ו, יג[ 

   אספקלריא, תשע"ח )עמ' סט(ה פרוטה גזל פחות משו

 מלאכת מחשבת, תשע"ט נח בפחות משוה פרוטהגזל בבן 

 עומקא דפרשה, תשע"ד  [א]ו, יס(  הארץ חמ)ותמלא גזל לקיום מצוה 

 במשנת הפרשה, תשע"ז    מעינות מהרצ"א, תשע"ה   []ו, יא)ותמלא הארץ חמס(   גזל פחות משווה פרוטה  

]מדוע נענשו דווקא במים, כיצד תוקנו החטאים בתיבה, מדוע נקראה  נחתם דינם על 'הגזל' מדוע

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד [ו, יב])כי השחית כל בשר(  התיבה בשם זה[

ר,  -"  יקטלמ  "על מנת  ]  גניבה "לא באמת" , גרום לחברו הנאהשרוצה ל]  על מנת לשלם תשלומי כפל  לצע 

האם בגניבה "על מנת למיקט" ,  מדרבנן[, האיסור לגנוב "על מנת למיקט" מהתורה או  שלא יקבלבו  ויודע  

ספיקו של הקצות החושן, האם כאשר גנב על מנת "למיקט" חייב בנזקי החפץ שגנב  , מגוי, לעדות נפסל

האם גם "גזילה" אסורה על מנת , גם באונס ]או רק על גניבה ואבידה[, ודברי הפוסקים בזה למעשה

 ש שאביו בן החוש,  כדי לחנכם   -ם ותלמידים לטובתם  הורים ומורים ה"גונבים" מבני,  "למיקט" כמו גניבה

המנהג "לחטוף" בדרך שמחה בפורים או , יפסיד את כל כספו, ולכן רוצה "לגנוב" מאביו כדי לפרנסו

החביא פנקס המחאות של חברו שהונח במקום ,  מנהג "גניבת" האפיקומן בליל הסדר,  בשמחת חתן וכלה

ספי, האם חייב בשמירת רכושו[ והפנקס נגנב ונגרם נזק כ לא שמור ]כדי ללמד את חברו לא להתרשל

 עולמות, שפב  נעליים שנלקחו מבעליהם בדרך שחוק ולבסוף ניזוקו[, לשלם

עשר עטרות,   , עיוור[פטור מכל המצוות לר' יהודה דסומא] ?שגזל האם חייב להחזיר הגזילה סומא

 תשע"ט
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 " מאנשי דור המבול "מי שפרע  נושא בפרשה:

 

ולא משך, יכולים    ]נתן מעות כתשלום עבור מטלטלין     ?מדור המבול, באילו מקרים נאמר  -  מי שפרע

רע ממי שאינו עומד הקונה והמוכר לחזור מהמקח, מי שפרע מדור המבול ומדור הפלגה הוא עתיד להיפ

ר בו מדיבורו, כשהקונה בדיבורו, אמירת "מי שפרע" היא "הודעה" או "קללה" שבית הדין מטיל על החוז

ף או לקיים את המקח בנתינת כבר שילם חלק מהסכום, במקומות שנהגו הסוחרים לקנות מטלטלים בכס

מעשה נוסף, קנין שנעשה  "דמי קדימה" האם ניתן לחזור מהמקח, במקום שהמנהג לקנות בכסף עם 

וסב, עד מתי יכול לחזור  בכתיבת שטר חוב או בהמחאה, שיק מזומן או דחוי, תשלום בשיק של אחר שה 

נה לצורך החג, מי שפרע בקרקעות, מקנין ולקבל על עצמו "מי שפרע", ביטול קניית אתרוג או בשר שנק

כרון דברים" שנכתב בקניית דירה ודיני חזרה מקניין קרקע  בזמנינו כשמסתמכים על רישום ב"טאבו", "ז

 עולמות, שנט  [ יא]ו,    חתימה על חוזה[ חזרה מהמקח לאחר שנכתב, טעות בזכרון דברים, חזרה לפני

ת, י שפרע האם הוא כשר חעדו]מי שפרע, מי שמתחייב במלדירה ורוצה לחזור בו  שילם דמי קדימה

 שיעורי הגר"י זנגר שליט"א, תשע"ח חזר בו מקנין דרבנן, מחוסר אמנה[

 תשע"ונוה ההיכל,   ]קללת אביו, כיבוד אב ואם[האם בן יכול להשית "מי שפרע" על אביו  

 נוה ההיכל, תשע"ו  ]אופן אמירתו ע"י הנתבע הש"ץ או בי"ד[  , כשר לעדות"האם המקבל "מי שפרע

, כשיש שינוי מהותי במחיר ת דין, המשלם במלוהבי]תביעה ב  ןבקניין כסף במטלטלי -מי שפרע 

 בינת המשפט, תשע"גונגרם הפסד[ 

  מעדני אשר, תשע"ז "מדור המבול" -מי שפרע 

 

 : המבול בפרשהנושא 

 

וסף גיליונות, תש"פ )עמ'  א-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א    האם נענשו בדור המבול פחות מבני מאה?

 ( לג

 ( לגוסף גיליונות, תש"פ )עמ' א-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א דור המבול אין להם חלק לעולם הבא 

]מעלת ההספד, הצדיקים שאינן רוצים עיכוב המבול עד מלאת שבעת ימי אבלו של מתושלח והספדו  

שיספידום, כבוד התורה בלוויה המונית לת"ח, תוספת זכויות מחמת זה, האם מותר להגזים, לדבר על  

ק את אפו של האדם, אבחנה, ה'קדוש', ניתן להכיר רהחלל שנוצר לנשארים, תארי כבוד מוגזמים בלא 

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' יז(-שאל אביך ויגדךריבוי מספידים הגורר לה"ר[ 

 משנת מהר"ל, תשע"ט  דור המבול חטאו בג' עמודים שהעולם עומד ובלי העמודים העולם מתמוטט

כיצד ידעו , 'חטא' האדמה, מה גרם לירידה בכל הבריאה, הקבלה בין אדם לנח]החטא דור המבול 

מות ע"י אדם ם שמדוע לא נתנו לדגי ,אלו דגים ניצלו מהמבול, הזבובים לא לעלות על שולחנו של אלישע

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א [ו, יב])כי השחית כל בשר(  [הראשון
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יום, הצורך במידות מסוימות   40]המבול יבוא  על ראשו,  מדוע היה המבול    אנשי דור המבול לנח  תטענו

שיעורי הרב    שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב [ו, יב]כי השחית כל בשר( ) בחר עונש במבול[ע נמדולתיבה, 

   רוזנבלום, תשע"ה
ני מה ציינה התורה את גילו של נח ]שש מאות שנה[ בזמן המבול, הרי הדבר ניתן לחישוב? פמ

 האיחוד בחידוד, תשע"ו ]האם מיחה בבני דורו, חששו להתערב בהם ולהתקלקל, עברו רוב שנותיו[

 (צגאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]גדול השלום, בחירה חופשית[ שתי פרשיות -הפלגה דור המבול ודור 

 מלאכת מחשבת, תשע"טמדוע נתחייבו הבהמות והחיות כליה? 

]ביאור דברי המדרש בדבר ויכוח גביית חוב בנקאי מהערב במקום ולא מתוכניות חיסכון של החייב  

 נוה ההיכל, תשע"ז  בין נח לבני דורו[

 )עמ' יד( ש"פובץ גיליונות, תק-תורת רבותינו תו במבול?מהאם כל עובדי עבודה זרה 

   (פדאספקלריא, תש"פ )עמ'   [ביאור חטא דור הפלגה] ?לא הוזכר בתורה עונש דור אנושמדוע 

ב ומזוטו של ים ומשלוליתו של  והמציל מן הארי ומן הד]זוטו של ים    -חפצים שנסחפו לים בשיטפון  

תרת, האם היתר "זוטו אבדה ששטפה נהר היא מו, םמה םיאשיימפני שהבעלים מת ,הרי אלו שלו, נהר

רכוש שנקנה מידיהם של נכרים , המציל ספרים מדליקה, של ים" משום יאוש בעלים או מגזירת הכתוב

שיש  ם"זוטו של ים" במקו, ששילמו הקונים בעד הרכוש , החזר הוצאותשבזזו ספינות ומכרו את השלל

, החזרת רכוש ים" לפנים משורת הדין חיוב השבת "זוטו של  ,  ותקנת בית דין או "דינא דמלכותא" להחזיר

האם מותר , מצא כסף מזומן בחדר כספות בבנק,  קניית רכוש שהוחרם במכסיהודי שנשדד ע"י הנאצים,  

  ן ון שיצאו כבר מרשות בעליהולהשתמש ביצירות שפורסמו ברשת האינטרנט ]תוכנה, תמונה או שיר[ מכי

 עולמות, שנד  והרי הן כ"זוטו של ים"[

כל )באקראי מול בקביעות, אומר מותר[ ]מדוע דיין שאינו יודע בטיב קידושין, חמור מדור המבול? 

 די התורה, תשע"טמחמ  ב[כ, ז( ]אשר נשמת רוח חיים באפיו

 ]ח, ו[)ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את חלון התיבה, באוה"ח( האם ידע נח כמה זמן ימשך המבול? 

 פנינים מרבינו האור החיים, תשע"ז

 (כטאספקלריא, תש"פ )עמ'    אספקלריא, תשע"ח )עמ' נג(  י המבולאכילת בשר לפני ואחר

 (קיזאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ביאור שיטת רבי יוחנן דלא ירד מבול לא"י

  ]טעות הדור והקשר למגדל בבל[ האם הודיע ה' ליוצאי התיבה כי לא יוסיף עוד לקלל את האדמה?  

  האיחוד בחידוד, תשע"ה

מלאכת מחשבת,  , ברש"י( ]ח, יז[)הוצא איתך מדוע היה צורך להוציא את החיות מהתיבה בכוח?

 "פתש

 "פעשר עטרות, תשהתרת עגונות הטיטאניק ]מים שאין להם סוף[ 
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 נושא בפרשה: תיבת נח

 

]נח נצטווה ושם בנו בנה איתו בשליחותו, שליחות לגוי, תה? טווה על בנין התיבה ומי בנה אוצמי נ

  גיליונות, תש"פ )עמ' כז( קובץ-מתורתם של בונים [, בניית מעקה ע"י גויות מגוי לגוישליח

חשבתי דרכי במשנתו של אשר שמתי בפיך ]הקשר בין התיבה לתורה שבעל פה[  ודברי    –בת נח  תי

 ( יגוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -ירא זצ"להגר"מ שפ

 (יד' "ט )עמאספקלריא, תשעבה ציווי עשיית התי

קיום המצוה, הולך לבית ]האם קיבל שכר על ני מי המבול? כניסת נח לתיבה מפני ציווי ה' או מפ

  מים זכים, תש"פ [ץ לבית הכנסת בשבת, מחמת הגשם, האם מותר לו לרווהתחיל לרדת גשם בשבתכנסת 

 (זאספקלריא, תשע"ט )עמ' ט? מה ענין "תיבת נח" ל"בדיקת חמץ

 ירחון האוצר )כא( תשע"ט, )עמ' רא(   (לגאספקלריא, תשע"ט )עמ'  כניסת השדים לתיבה

 (סגאספקלריא, תשע"ט )עמ'  מתורת רבינו ישראל אליהו וינטרויב זצוק"ל על תיבת נח ותקופתינו

 ט(מאספקלריא, תשע"ט )עמ'  ?האם יכולים אנו ג"כ ליכנס לתוך התיבה

 (יקובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' -גליון תורת רבותינולתיבת נח? האם אדני השדה נכנס 

 האיחוד בחידוד, תשע"דהרמזים הטמונים במידות התיבה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סז(שהקב"ה זכר את העופות שבתיבה?  זכר בכתובמדוע לא נ

 , תשע"ז )עמ' טז(לריאאספקנח ענפי עצי סרק לתיבה?  מדוע לא הכניס

]כשיש כיצד למד נח תורה וידע איזה בהמה עתידה להיות טהורה, בן נח אסור בתלמוד תורה? 

נפקות הלכתית מותר, לבן נח קודם מתן תורה הותר דעדיין לא היתה התורה מאורסה לעם ישראל, תורה 

עומד להתגייר, לימוד תורה שבכתב, כתיבת התורה בשבעים לשון על האבנים, לימוד הסרדיוטות, גוי ה

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ח לגוי קטן[

 (קחאספקלריא, תש"פ )עמ'   ]דגים כשרים מאדם[העביר את מסורת העופות הכשרים  נח

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד  מדוע נקראה התיבה בשם זה[] ?ת נחכיצד תוקנו החטאים בתיב

 ( ]ו, יד[עצי גופר  תלך תב)עשה    ]ומהות תיבת נח שבכול דור[מדוע נבנתה התיבה מאה ועשרים שנה?  

 האיחוד בחידוד, תשע"ו    נר יששכר, תשע"ו

ל ]האכלת בהמותיו, האכלת בהמות שי הנאה? האם הותר לנח להאכיל את החיות בתיבה באיסור

מלאכת ו, כא[ ])מכל מאכל אשר יאכל( הפקר, מזונותיהן עליו, האם קנה את החיות בתיבה בקנין חצר[ 

 מחשבת, תשע"ז

]כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, בתקנות   ?התבה  מדוע היה נח צריך לציווי ה' כדי לצאת מן

מכבשן האש רק אחר רשות הקב"ה, האם גם  חז"ל, ובציווי ה' במתן תורה,  יציאת חנניה מישאל ועזריה 

 שלמים מציון, תשע"טאצל חנניה שייך לומר ציווי ה', הכרת הטוב לתיבה[ 
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קובץ גיליונות, -גאון יעקב    מלאכת מחשבת, תש"פ    אספקלריא, תשע"ח )עמ' ח(    הצלה רוחנית  -תיבת נח  

 )עמ' יט( תשע"ט

 (סהאספקלריא, תש"פ )עמ'   תיבת החסד -תיבת נח 

נועם אליעזר,   אספקלריא, תשע"ח )עמ' מו( ]גודל התיבה[ניסית?  בניית התיבה הצלה טבעית או

 תשע"ט

זצ"ל ר"י חכמי לובלין ומייסד   ע"נ הגאון ר' מאיר שפיראל]בניית התיבה ובניית ישיבת חכמי לובלין  

 (נגאספקלריא, תש"פ )עמ'   [הדף היומי

 הרי בכל  רמב"ן ורבנו בחיי, מדוע טרח נח לבנות תיבה גדולה,  הנהגתו של נח בבניית התיבה]  למעט בנס

לא  .זיפות התיבה בכופר מבית ומחוץה. מקרה היה צריך לסמוך על הנס שכל בעלי החיים יכנסו לתוכ

ההנהגה "למעט בנס" בטעם מנין בני ישראל במדבר • הסיבה לרצונם  . נולדו בנים רבים קודם המבול

היה יתרו י. יעקב אבינו שם אבנים מראשותיו להתגונן מחיות רעות .לשלוח מרגלים לארץ ישראל

חפץ השי"ת לקיים מנהגו של עולם   .  משה רבנו הקים את המשכן.  יניים" לבני ישראל בכיבוש הארצות"ע

מב"ן על התורה בטעם ההכנות של בני ישראל לכבוש את ארץ ישראל רר"ן בדרשותיו, וברי  ד  .אפשרככל ה

מת זירה א"כי הג. מגדרי חובת ההשתדלות. טעמי איסור כלאים וכישוף. במערכות צבא המלחמה

 . "למעט בנס" בענין ההשגות הרוחניות. כדי להשאיר את אפשרות הבחירה החופשית ."והחריצות שקר

להשריש את האמונה שההשגחה .   נסיון במחשבה ש"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזהילהגדיל את ה

נדרשת היא במיעוט אימתי ההנהגה ה  .רמב"ן שגם הטבע הוא נס נסתר. דברי שווה בין בנס ובין בטבע

ביאור נס נחש הנחושת "כי הוא מדרכי התורה שכל מעשיה נס בתוך נס" להראות . נס ואימתי בפרסומו 

 שיעורים בחומש עם פירוש הרמב"ן ]עולמות[, ב  [ל מאת השי"תושהכ

  אספקלריא, תשע"ח )עמ' נח(האם ניתן היה לבנות את התיבה בשבת? 

 ד(אספקלריא, תשע"ח )עמ' ע  ריבוי הבהמות הטהורות

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' סז(עצי גופר 

 משנתה של תורה, תשע"ט ]בימינו[והיציאה מן הסוכה ]בימי נח[ היציאה מהתיבה 

 יחי ראובן, תשע"ט  מי המבולהמסר הרוחני לדורנו להנצל מ -סגירת שערי התיבה 

 נועם אליעזר, תשע"ח  על אותם שנשארו בתיבה רוח הקודש נחה

 קב ונקי, תשע"ט   פיקודיך דרשתי, תשע"ט  יהםשרידי תיבת נח וברכה על

 ני אשר, תש"פמעדהאם היה אסור לנח להשתמש בתיבה אחר המבול? )צא מן התיבה( 

 

 נושא בפרשה: שליחות העורב והיונה 

 

משנת   )והנה עלה זית טרף בפיה( ]ח, יא[מוטב יהיו מזונות מרורים בידי שמים ממתוקים בידי אדם  

  מהר"ל, תשע"ט

 שלמים מציון, תשע"ט ל עופות טהורים אצל הצדיקים[תם ש]דירהיכן שכנה היונה בתיבה? 
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  משנת מהר"ל, תשע"ט ( ]ח, יא[, ברש"י)והנה עלה זית טרף בפיההאיש מביא פרנסה 

 , תשע"גהאיחוד בחידוד    ח[-]ח, זהיונה(    )וישלח את העורב... וישלח אתמדוע שלח נח דווקא עורב ויונה?  

]בעל חיים שאינו טהור ובעל חיים טהור, איך הותר להם לצאת מהתיבה   שליחת העורב ושליחת היונה

  מלאכת מחשבת, תשע"ו   רוממות, תשע"ז  ח[-]ח, ז)וישלח את העורב... וישלח את היונה( ללא ציווי ה'[ 

 נועם אליעזר, תשע"ט

 עשר עטרות, תשע"ט  ח[-]ח, זוישלח את העורב... וישלח את היונה( ) לך כנפי רוח שי

 (עגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   איסורי שבת בשליחת היונה

 (טואספקלריא, תש"פ )עמ' ]מדוע לא שאל את עוג[   שליחת העורב והיונה

 

 נושא בפרשה: ראיית הקשת וברכתה 

 

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' לח(  כמראה הקשת בתוך הענן

    מעדני אשר, תשע"ה    עומקא דפרשא, תשע"ה   ]ט, יג[ ]האם יודיע לחברו שיברך גם הוא[ ברכת הקשת

  רוממות, תשע"ז   רוממות, תשע"ו   הגר"א גנחובסקי, תשע"ו  תשע"ח  נוה ההיכל, תשע"ד

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' מג(  קשתברכה על 

 קול יעקב, תשע"ז( ]ט, יג[ )את קשתי נתתי בענןברכת הקשת או ברכת כהנים בבית הכנסת 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז ת הראשונים[ו]דעאות ברית הקשת בתופעה טבעית 

 שבילי פנחס, תשע"ט [י העוונותהקב"ה מאיר לנו גם דרך מסך עננ]ן הלקח הנשגב מברית הקשת בענ

 רי שי"ח תשע"זבד  )את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית(  ]ט, יג[  ן ראיית הקשת וברכתהיעניבשו"ת  

, מדוע נבחרה ]אות הקשת שניתנה לנח אחר שכבר נבראה בער"ש ביה"ש חטאו של למך ואות הקשת

הקשת לשמש כאות, כיצד באה לידי ביטוי אצל האבות והשבטים, מדוע יציאת הכה"ג מקוה"ק הינה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ו [ו, יב])כי השחית כל בשר(  בבחינת 'כמראה הקשת בתוך הענן'[

שיעורי הגר"ח פיינשטיין   ]כמו המנורה, מחצית השקל[מדוע היה צריך להראות לנח את הקשת? 

 טשליט"א, תשע" 

 

 נושא בפרשה: הריגה והמתה  

 

מוות   , ההמתנה במת שמא נתעלף,לבו  עד  אומרים   ויש    חוטמו  בודק עד  הגל  עליו  נפל]קביעת רגע המוות  

  ופר, האגר"מ והגרש"ז אויערבך והגרי"ש אלישיב[ החתם ס, דעת שיטת החכם צבי מוחי או מוות לבבי, 

 נשיח בחוקיך, תשע"ו    עולמות, נב כב[ ]ח,)כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו( 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47169
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_02_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_02_77_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_02_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_02_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/232_02_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/52.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_02_76.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 םלתועלת הרבי

 י שלאבתנאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

וסף גיליונות, א-שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א  אחד או אומדנאהריגת רוצח בדיני בני נח על פי עד 

 ( לגתש"פ )עמ' 

 , תשע"אהגר"א עוזר   ]ט, ה[רוצח בשגגה בישראל ובבן נח 

בן נח שהוא עבד כנעני הקנוי לישראל שעבר על אחת ממצוות בני נח שדינה מיתה, האם נהרג 

ני בני נח, או דין בי"ד בשלושה כממון ישראל, הדין האישי הפרטי,  ד אחד בדי]נאמנות עבעדות עד אחד?  

  הגר"א גניחובסקי, תשע"טסדרי הדין, ראיה מינאי המלך[ 

 , תשע"דהגר"א עוזר]ט, ה[     בעל חיים שהרג אדם

 ממשנתה של תורה, תשע"ה   ]ט, ו[הריגת עובר בישראל ובבני נח 

היא  אלוקים עשה את האדם( ]ט, ו[)שופך דם האדם באדם דמו ישפך... בצלם  ]כבוד האדם[צלם אלוקים 

 שיחתי, תש"פ

  (קה' אספקלריא, תש"פ )עמ  רו נעלבחב הלבנת פנים מצד המעליב כשאין

 

 המאבד עצמו לדעת   נושא בפרשה:

 

שהסכנה ידועה חובה להיזהר, חובת מניעת העישון  ]שומר פתאים ה', כיום  חומר איסור עישון סיגריות  

ע"י אחרים, איסורו של החפץ חיים, האדם אינו בעלים על גופו, זכות המניעה לכל הנמצא במקום ציבורי, 

 פרקים מ"שאילת החיים", תשע"ט התורה[איסור סמים, העישון מזיק לזיכרון וגורם שכחת 

מחשש העברה על דת, כשיודע ע"פ נביא  מעשה שאול, מפני היסורים,חולה נוטה למות, ]המתת חסד 

ואך את ) ב בישראל, לשם כפרה, מורפיום לחולה סופני[שימות, בחיי שעה, למנוע חילול ה', למנוע הרג ר

 נשיח בחוקיך, תשע"ו   חת, תשע"זקונה עולמו בשעה א , ה[ט] (דמכם לנפשותיכם אדרוש

 טז, עולמות    זרע ברך, תשע"ה    תורה והוראה, תשע"ג  ]ט, ה[ המאבד עצמו לדעת  

האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, או כדי ]שמירת הנפש,  קידוש ה'

להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא  ,המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים, לא להתייסר

כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות שהפילו גת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי, הרי דת, יעברו על

לעבירה, רבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב  כופםעצמם לים כשרצו ל

ת המאבד עצמו לדע, הרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאיםשאנשי מצדה תו, מית

 עולמות, טז  )ונשמרתם מאוד לנפשותיכם( ]ד, טו[ ת[פרת עוונוום כמש

לנפשותיכם  ואך את דמכם) ]שאול המלך, רבי חנינא בן תרדיון[המאבד עצמו לדעת מחמת יסורים 

 יעזר, תש"פנועם אל  תשע"ט  זרע ברך, תשע"ז , ה[ט]( אדרוש

  גיליונות, תש"פ )עמ' כז( קובץ-וידבר משהר לאבד עצמו לדעת איסו

כדי א לעבור על דת, או האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי ל]שמירת הנפש,  קידוש ה'

להרוג תינוקות בשעת השמד כדי שלא  ,המאבד עצמו לדעת בשעת גזירה או מחמת יסורים, לא להתייסר

כדי שלא יפול ביד הפלישתים, תינוקות שהפילו דת, הריגת שאול ע"י עצמו וע"י הנער העמלקי,  יעברו על
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ס בו האש ויקרב צה לפתוח פיו שתיכנלעבירה, רבי חנינא בן תרדיון שלא ר כופםעצמם לים כשרצו ל

המאבד עצמו לדעת , הרגו עצמם ובני משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאיםשאנשי מצדה תו, מית

 עולמות, טז ת[משום כפרת עוונו

מדעתה או נשתטית, בשעת השמד  נה מתה]האם חקידוש השם בשעת השמד  -חנה ושבעת בניה 

ימסור נפשו אפילו על מצוה קלה, האם מותר להרוג עצמו רח"ל או להרוג אחרים כדי לא לעבור על דת, 

או כדי לא להתייסר,האם בשעת גזירה או מחמת יסורים מותר לאבד עצמו לדעת, האם מותר להרוג 

שהרג עצמו כדי שלא יפול ביד הפלישתים,  ות בשעת השמד כדי שלא יעברו על דת, שאול המלךתינוק

נלמד מזה לכל אדם, מעשה בד' מאות תינוקות שהפילו עצמם לים כשרצו לאונסם לעבירה, מעשה  והאם 

ני ברבי חנינא בן תרדיון שלא רצה לפתוח פיו שתיכנס בו האש ויקרב מיתתו, אנשי מצדה הרגו עצמם וב

ברי חז"ל לדון האם נהגו על פי ההלכה ]ויש להעיר כי בד משפחותיהם כדי לא ליפול בשבי הרומאים, ויש

לא צויין כלל מעשה זה, והדבר אומר דרשני[, המאבד עצמו לדעת משום כפרת עוונות, המאבד עצמו לדעת 

אחרים בשעת השמד או האם איסורו משום רוצח, ונפקא מינה לשאלות הנ"ל, להרוג עצמו או  -יש לדון 

, גם אם יש חשש לפגיעה  ל" ]לפיו יש לפעול מיידית ובכוח למניעת חטיפהמחמת יסורים, "נוהל חניבע

 עולמות, פהבחטוף[ על פי ההלכה ]האם לחייל החטוף דין "רודף"[  

ל הלל שעלה  הו ש]מעשהאם מותר לאדם להסתכן בכדי ללמוד תורה    -מסירות נפש ללימוד תורה  

לארובה לשמוע שיעור וירד עליו שלג, האם מותר לסכן שבת לחלל שבת להצלת מי שסיכן עצמו בפשיעה, 

רכת יצחק, ב-שיעורי ליל שישיהצלת המאבד עצמו לדעת, המסכן עצמו וניצל האם יברך ברכת הגומל[ 

 תשע"ט

 מעדני אשר, תשע"טהאם יש חיוב יבום וחליצה לאשת המאבד עצמו לדעת? 

 עין יצחק, תשע"ח  אמירת קדיש על המאבד עצמו

י, הגר"א גניחובסק   להציל מי שהולך לעבור עבירה שחייבים עליה מיתת בי"ד[]  מאבד עצמו לדעתלהציל  

 תשע"ח

 מעדני אשר, תשע"ה  ]מוסר דין לשמים, מאבד עצמו לדעת[האם אברהם הספיד את שרה? 

 

 פריה ורביה   נושא בפרשה:

 

 אספקלריא, תשע"ז )עמ' לב(העוסק בתורה, האם ראשי לבטל פריה ורביה? 

הגר"א  ]שנולד בהיתר מגר וממזרת, או שנולד באיסור במצוה הבאה בעבירה[בבן ממזר  ורביהפריה 

 גניחובסקי, תשע"ז

חובסקי, הגר"א גני ]אע"ג שיכולים למחות ולהיות גוים כשיגדלו[פריה ורביה בגר שנתגייר ובניו עמו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    תשע"ז

 הגר"א גניחובסקי, תשע"זפריה ורביה בספק סריס 

]והברכה המיוחדת שנתקנה לשמחם כדמות אדם הראשון וחוה, מחמת מעלת החיוב לשמח חתן וכלה 

וי, ועושין כך קדושת הנישואין בעם ישראל, מה טובו אוהליך יעקב, וכהן גדול ביום הכיפורים היה נש
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קובץ גיליונות, תשע"ט -גליון תורת רבותינושמח חתן וכלה זוכה לתורה[ להוציא מליבם של צדוקים, המ

 (יא)עמ' 

 מנחת אשר, תש"פ ]גיל הנישואין, חשקה נפשו בתורה, נמסר הדבר לחכמים[ זמן מצות פריה ורביה

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ן[]בנו מחצי שפחה וחצי בת חוריקיום מצוות פריה ורביה במי שהוא חצי בנו  

 ]המשך[   תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ז ]האם גם יפטר ממצוות יבום[מי שחשקה נפשו בתורה, כיצד יפטר מפו"ר? 

 תשע"ו, גניחובסקי א" הגרהוצאות לפריה ורביה 

תורה  ]דרבנן, גדרי המצוה, חיובה בנשים[הוספת ילודה מעבר לחיוב פריה ורביה  -'לשבת יצרה' 

 והוראה, תשע"ט

 מעדני אשר, תשע"ז ]והפקעת עצמו ממצות כתיבת ספר התורה[מכירת ספר תורה לנישואין 

 מעדני אשר, תשע"ז ]שאינה מחויבת בפו"ר[רה להשיא ביתו מכירת ספר תו

]והאם מקיים בכך מצוות מה התועלת והמעלה במלמד בן חבירו תורה שמעלה עליו כאילו ילדו 

מעינות מהרצ"א,     מחמדי התורה, תשע"ו    נשיח בחוקיך, תשע"ו   אשכול יוסף, תשע"ד פריה ורביה?[ 

 קולמוס יוסף, תשע"ח    תשע"ד

   מחמדי התורה, תשע"גפריה ורביה בבני נח  

]לידת בני יוסף, לידת יוכבד, קודם מתן תורה, מדאורייתא או מדרבנן, מי שלא פריה ורביה בשנות רעב  

 נועם אליעזר, תשע"ח קיים פו"ר[ 

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

 הגר"א עוזר, תשע"א    תורה והוראה, תשע"ג  פריה ורביה

ת פריה ורביה,  האם ]חוטרא לידה, ומרה לקבורה, לקיום מצוואשה התובעת גט כי היא רוצה ילדים  

פניני חשוקי   )ושם בת אשר שרח, ברמב"ן( ]כו, מו[  יכול הבעל לומר שיאמצו ילדים, הזכות להורות ואמהות[

 חמד, תשע"ח )עמ' י(

 מעדני אשר, תשע"ז לשדך בין גוי לגויה

ורביה מדאורייתא ומדרבנן, לשבת יצרה,  ]חיוב אשה בפריההאם יש לאשה מצוה להנשא לאיש? 

  אשכול יוסף, תשע"ז חשדא, סיוע לבעל[ 

]חטא מניעת פריה ורביה, ברכה על  קעז(-שה, תשע"ח )עמ' קמטעיון הפרקובץ מיוחד בעניני נישואין 

יצירת האדם, שליחות אליעזר לקדש, שבועת אליעזר לאברהם, קידושי רבקה קודם שראה אותה יצחק, 

 תקמד(-עיון הפרשה ליקוט תשובות )תפזקידושי ציפורה למשה[  

עיון הפרשה, תשע"ד   י, ברש"י( ]כה, כב[)ואם כן למה זה אנוכ  ]עונשו של חזקיהו[   חטא מניעת פריה ורביה

 שלמים מציון, תשע"ח  ( ל' תירוצים69)עמ' 

 מעדני אשר, תשע"ז   מעינות מהרצ"א, תשע"דדושי תורה  פריה ורביה ע"י חי

שם פלישתים, ים אשר יצאו מ)ואת פתרוסים ואת כסלוחהאם אשה יכולה להתעבר משני אנשים? 

 נועם אליעזר, תשע"ט ברש"י( ]י, יד[
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]צער העיבור, קודם חטא אדם הראשון, בימי נח, איזה   ?מדוע מוטל חיוב מצוות פרו ורבו על הזכרים

 משנתה של תורה, תשע"ט מהם 'ציווי' ואיזה מהם 'ברכה'[

 

 האדם אכילת  האכלת בעלי חיים לפני    נושא בפרשה:

 

 [נעמיות במלאכת המשכן, ה]זכוכית מאכל הנעמיותלתיבה יס נח מאכלים מיוחדים שהכנ

 רשתי, תש"פפקודיך ד

  (צח, קידאספקלריא, תשע"ט )עמ'  אסור לאדם לאכול ולטעום לפני שנותן מאכל לבהמתו

, או ש'יטעם',  שיעור לבהמתו מאכל שיתן קודם' יאכל'ש לאדם אסור]האדם לפני אכלת בעלי חיים ה

 להאכיל  שכח, אם מדרבנןאו  מהתורה בהמתו, שיאכיל קודם לאכול האיסור טעםהאכילה האסורה, 

תת ל שצריך האוכל כמותן אכילה ושתיה, ם, הבדל ביהלחת פת לטעימ בין המוציא בהמתו, להפסיק

ה, יצא מביתו ושכח להאכיל מהו הבהמת האכל  להקדים צריך פעמים ביום כמהאכילה,  להתיר בהמהל

ודם בהמתו או ילדיו האם רשאי לאכול, מי ק בהמתו האכילאדם ל מינהשיעור הטורח שמחויב בו, 

האם דין האכלה שווה לגבי   יו,  בהמות תא קודם להאכיל צריך האם במתנה אוכל לחברו נתןהקטנים, 

כל בעלי החיים, משמעות הפסוקים אצל נח, משמעות הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל 

  להאכיל   המנהג,  בהמתו  מאכל  להקדים  מחוייבהאם    בסעודה[  מצוה  טוב ]שיש  ויום  בשבתאליעזר ורבקה,  

   עולמות, רכז   "גהגר"א גניחובסקי, תשע   זרע שמשון, תשע"ו  נוה ההיכל, תשע"ה ה'[שיר ב'שבת עופות

שלמים מציון,      אשכול יוסף, תשע"ו    תשע"ג  ,יוסף  אשכול      ג"תשע,  השבת  מאור    חובסקי, תשע"דיהגר"א גנ

נועם      אספקלריא, תשע"ט )עמ' קטו(     תשע"ט    אספקלריא, תשע"ח )עמ' כג(   זרע שמשון, תשע"ח    תשע"ז

 אליעזר, תשע"ט

צד הזיקו הארי, האם היה מצווה להאכילם לפני אכילתו,  ]כי אכילת נח לפני בעלי החיים בתיבה

הטעם לחיוב האכלת בעלי חיים לפני האדם, כשבעלי החיים אינם שלו, האם נח זכה בבעלי החיים בקנין 

צער בעלי חיים בזבובים ופרעושים, חצר, בעלי חיים שאינם טהורים, ניסויים רפואיים בבעלי חיים, 

 אוצרות אורייתא, תשע"טן המבול קדם האדם לבעלי החיים במאכלו[ המגדל כלב רע בתוך ביתו, בזמ

ל בעלי החיים, לא היה לו ]בעלות ע האם היה חייב נח בהאכלת בעלי החיים בתיבה לפני מאכלו?

בהם היתר אכילה, קנין פירות, כקנין הגוף או לא, שוכר בהמת חברו האם חייב בהקדמת מאכלה, הבדל  

בין בהמות טהורות לשאינן טהורות בתיבת נח, זכיית נח בימי המבול בקניין חצר בתיבה, זוטו של ים 

 האיחוד בחידוד, תשע"טוהפקר[  

?   להקדים אכילת בהמתו  יש חיובהיאך הקדים הקב"ה לנח אכילתו לפני אכילת הבהמות, והרי  

    אשכול יוסף, תשע"ו   תשע"ג ,יוסף אשכול

]איסור אכילה קודם לבהמתו, האכלת דגים לפני אכילת האדם, האכלת בעלי עניני האכלת בעלי חיים  

 עומקא דפרשה, תשע"ז   [חיים ביום טוב, בחול ובשבת, נתינת מאכל אדם לבעלי חיים

 זרע שמשון, תשע"ו   נוה ההיכל, תשע"ה  ]השקית אדם לפני בהמה[אדם קודם לבעל חיים בשתייה 

לה לשתיה, ]הבדל בין אכי האם מותר לאדם לאכול לפני בהמתו כשהאוכל של בהמתו טרם הגיע? 

 מים זכים, תשע"ט כמות מים ואיכות המים[
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פרי אלכסנדר מוקדון ומלך קציא, המובא ביד אפרים על שו"ע[  ]מעשה בהקדמת בעלי החיים להאכלה  

 עמלנו, תשע"ט

, בהמה קשורה יותר ]הבדל בקניניםיכול להציל את בהמת ראובן או את נכסי שמעון, מה יעשה? 

פניני חשוקי   תת שבת, בהמה בעל זכות בעולם כאמור אצל מלך קציא[לשרשרת המזון, בהמה שייכת בשבי

 חמד, תשע"ט )עמ' ו(

]מיקום הלכה זאת בקריאת שמע צער בעלי חיים הנלמד מחובת הקדמת אכילת בהמה קודם לאדם  

ים, צדיקים ממונם חביב עליהם, מדוע הטריח שאול את שמואל הנביא לחפש את קבלת עול מלכות שמ -

ר אתונות אביו, הלכות נוספות בענין היחס הראוי לצער בעלי החיים, תורים או בני יונה, שחיטת ציפו

משיחותיו של הרב ברוך  -ברוך שאמר  המצורע שלא בפני חברתה, המסר הנלמד מכך לבן אדם לחברו[

 רוזנבלום שליט"א, תשס"ז

 

 נושא בפרשה: שמירת שבת למי שאינו ישראל

 

 אורות הגבעה, תשע"ד]לה, ב[   )כל העושה בו מלאכה( שחילל שבת האם נהרג? ]ספק ישראל[אסופי 

]טבל לשם גירות והיתה חציצה במיעוט המקפיד, או טבל שלא בפני שלושה,  גר מדאורייתא וגוי מדרבנן  

גר שמל ולא טבל, ספק ישראל ספק עכו"ם, אסופי, דינו בגזל מדרבנן, חילול שבת טבל בפני בי"ד בלילה, 

 אוסף גיליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' ל( -פניני הלכה  באיסורים דרבנן[

פניני אי"ש, ]ח, כב[   )יום ולילה לא ישבותו( כו"ם ששבתהאם דינו כע -גוי שקיבל עליו כל התורה 

 תש"פ  תשע"ח

בינת המשפט  )וכבסו שמלותם, באונקלוס( ]יט, י[ ]גר שמל ולא טבל[דין הטבילה קודם מעמד הר סיני 

 על משך חכמה, תשע"ח

]ח, כב[  לא ישבותו(יום ולילה ) בשנת תר"ח[]מעשה בירושלים  שמירת שבת לגר שמל ועדיין לא טבל

 תש"פ   פניני אי"ש, תשע"ח     נוה ההיכל, תשע"ה    נוה ההיכל, תשע"ד

פניני אי"ש,   ]ח, כב[  לא ישבותו(יום ולילה ) האם דינו כעכו"ם ששבת -גוי שקיבל עליו כל התורה 

 תש"פ   תשע"ח

]שמירת שבת, דין בני נח, מצא תינוק מושלך בעיר  ?האבות את התורה אם היו כבני נחכיצד קיימו 

שמחצה גוים ומחצה ישראל שדינו כישראל לחומרא מה דינו לגבי שבת, יום גויי ויום יהודי מאימתי, 

בשבת ויום כיפור סמוכים, אברהם עצמו קידש את החודשים, לצאת בשבת לרה"ר לבוש ציצית דלבן נח 

צית האם הוי משאוי, תינוק שנמצא והטיל בעצמו ציצית מקיים משאוי, יציאת אשה בשבת לרה"ר בציהוי  

עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' ר( ל'    שלמים מציון, תשע"ח  ]ח, כב[  לא ישבותו(יום ולילה ) בה לא תשבותו[

אספקלריא, תש"פ   נועם אליעזר, תש"פ  )ל' תירוצים( דרישה וחקירה, תש"פ-שבעים פנים לתורה   תירוצים

 )עמ' יד( ש"פובץ גיליונות, תק-תורת רבותינו    (מב)עמ' 

 , תשע"דחובסקייגנ א" הגר  ]ח, כב[  מליל שבת או מיום שבת? , מאימתי - שמירת שבת לגוי

 , תשע"דהגר"א גניחובסקי]ח, כב[   כיצד ינהג בשבת?   - מי שהוא ישראל וגם בן נח
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]ח,   לא ישבותו(יום ולילה )  ירת שבת לגר שמל ולא טבל, לפני מתן תורה[]איסור גוי ששבת, שמ  גוי ששבת

   עומקא דפרשה, תשע"ז  כב[ 

דם ]מדוע חייב מיתה, סיבת האיסור חיוב מלאכה או חידוש דת, גר שמל ולא טבל, האבות קו  גוי ששבת

 636מסביב לשולחן,   מתן תורה, מלאכה שאינה צריכה לכופה[
 

 קרבנו של נח אחר המבול נושא בפרשה:  

 

 משך חכמה ]בינת החכמה[, תשע"ח  מעדני אשר, תשע''ה   כ[ ]ח,  קרבנו של נח

]בהרי אררט סמוך ליציאתו כבאבן עזרא, או בירושלים כברמב"ם, השתנות  מקום המזבח של נח

 שלמים מציון, תשע"טקצב הליכתו וקצב שכרותו[  הטבעים בעולם אחר המבול האם חלה על נח, לגבי

המתבקש, עולה כפי המבואר בפסוק או שלמים שיש בו אכילת בעלים,  ]תודה כפי  איזה קרבן הקריב נח?  

בי שלמים, האם דינו כבשר מן השמים שאכל אדם האם היה בשר באותו זמן מותר לו, מן המותר בפיך לג

 שלמים מציון, תשע"טהראשון[ 

   [ העיקר זה היגיעה] ?וחיכה שיבין מעצמון  ה' לא ציוה את נח בפירוש שיביא קורב מדוע

 (נזאספקלריא, תש"פ )עמ' 

 נועם אליעזר, תשע"ט  טריפה בקרבנו של נח

 זרע ברך, תשע"ה  ]ח, כ[ האם מותרים באכילה?   - בעלי החיים שהקריב נח

 היא שיחתי, תש"פ  )וירח ה' את ריח הניחוח( ]ח, כא[אתגר ימי הנעורים  

ם, אסור, הולכי מדבריות, חולה. סדר החיובים אצל נח  ]יורד יבי התודה נח התחייב בכל ארבעת חיו

 (יטאספקלריא, תש"פ )עמ'   ואצל יונה[

 

 השיכור בהלכה נושא בפרשה:  

 

 שמחה כהלכה, תשע"טמשכרת בפורים ובשמחות   הזהירות בשתיה -קריאת הרבנים 

הרב סוגיות ודילמות באתיקה, ברפואה ובהלכה[  -]מפנקסו של רופא שתיה לשוכרה בראי ההלכה 

 שתיה ושכרות בהלכה )ח"ב(, תשע"ט -רייר ד"ר מנחם חיים ב

הוראת הרבנים משנת תשע"ט נגד התרחבות תופעת שתיית האלכוהול בשמחות ובימי הפורים 

   תורני לקוראי 'יום ליום' תשע"טחולים מעייני הישועה, 'עונג שבת' מגזין  בית -הרב ד"ר מנחם ברייר 

לענין       אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' עב(  -תוספת שבת  האם חובה להשתכר בפורים? או שמא אסור?!   

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' צ( -הלכה 

 זרע ברך, תשע"ו ]כהנים וישראלים[איסור כניסת שתויי יין לעזרה 
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 ברכת יצחק, תשע"ח-שיעורי ליל שישיור המכה את סובביו האם נחשב כ'רודף' מעת שתיתו? שיכ

נשיח בחוקיך,    תורה והוראה, תשע"ו ]הגדרת רמת השכרות[ הלכות שתיית יין לפוסקים ודיינים

 תשע"ז

 שע"ותתורה והוראה,    הגר"א גניחובסקי, תשע"גאיסור הוראה לשתויי יין 

 תשע"ז   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד ]שתיית יין לארבע כוסות[איסור שתויי יין לכהנים בזמנינו 

 אמרי עזר, תשע"ו  [בפורים ובשאר השנה]שתיה ושכרות 

  ]שיכור, שתוי, שיכור כלוט, אם התפלל האם יצא, ברכות, הוראת דין, נזק[ דיני השיכור בהלכה 

  עולמות, עז

 שמעתא עמיקתא, תשע"ב  ?שתה יין בסעודת פורים, האם מותר לו לענות בדבר הלכה

 פרי עמלינו, תשע"חיבם? ר, האם חייבים להשחילק כספים מרובים לצדקה כשהיה שיכו

קובץ גיליונות,  -פניני חשוקי חמד    מכתלי בית הדין, תשע"ז   דפי עיון, תשע"ושמירת גופו של שיכור  

 תשע"ח )עמ' כה(

  ות המשכרים ]יין, מה הם המשקא ]הגבול בין השתיה הראויה לבין השכרות המאוסה. שיכרות בהלכה

מי מוגדר כ'שיכור' ומי 'שתוי'. מיהו "שיכור  , היינות בזמן הזה דין משקאות חריפים, מיץ ענבים, חלב[

, קריאת שמע, ברכת המזון, בהלכות תפילה דל בין 'שתוי' ל'שיכור'ההב כלוט', ומה גדר 'שיכור מועט'.

ה תור  ]ט, כא[  [דברי מוסר, שמחה[ בפרטבכל השנה בכלל, ובפורים ]או שעת  -הזיק בשכרותו , הוראה

 במשנת הפרשה, תשע"ו   זעולמות, ע   והוראה, תשע"ד

    אמרי עזר, תשע"ודיני שתיה ושכרות בפורים ובשאר השנה  

ב שאסר על בנו ]חובה או מצוה, וכמה צריך לשתות, חיוב קטנים בשתיית יין בפורים, אשכרות בפורים 

רץ כצבי, , האם בעל רשאי לאסור על אשתו להשתכר בפורים[ להשתכר בפורים, חיוב נשים בשתיית יין

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כח(    תשע"ח

]חיוב או מצוה בעלמא, עד בכלל או לא בכלל, יציאת גדרי חיוב שכרות בפורים    -  חייב איניש לבסומי

 מחמדי התורה, תשע"ז   עולמות, שלה ידי חובה בשינה, נשים, כשהוריו אוסרים זאת[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ט(מה ענין השכרות בחג הפורים? 

  עולמות, עז  האם יצא, ברכות, הוראת דין, נזק[  , אם התפלל]שיכור, שתוי, שיכור כלוטהשיכור בהלכה  

    שמעתא עמיקתא, תשע"ב    תורה והוראה, תשע"ג  ]עד דלא ידע, גבולות השתיה[שתיית יין בפורים 

 עומק הפשט, תשע"ז    במשנת הפרשה, תשע"ד

]דין שיכור שהזיק, אדם מועד לעולם, מדוע לא נחשב כשוטה שפטור, הזיק בפורים מחמת שכרות 

 (נבג( תשע"ח )עמ' ירחון האוצר )י  הדין והשתכר[מכניס עצמו למצב של אונס, שתה בפורים כפי 

   קב ונקי, תשע"ח  )ותשקין את אביהן יין( ]יט, לג[ ]ומדוע לא כנח שהיה השיכור הראשון[שיכור כלוט 

 דורש ציון, תשע"ח

אוסף גיליונות ישיבת מיר,  -פניני הלכה ואין בכוחו לקדש על היין  -התעורר משכרותו בליל שבת 

 תשע"ח )עמ' מג(
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)לא  בנזיר שיעור שכרות, דרך אכילה או דרך שתיה[]כזית או רביעית, יין קרוש, שיעור איסור בשתיה 

 לו תירוצים עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' פב(  תוכל לאכול בשעריך( ]יב, יז[ 

 

 אבר מן החי נושא בפרשה:  

 

 מגישי מנחה, תשע"ד מלחמה?האם הותר אבר מן החי לאנשי ה

 , תשע"והגר"א גניחובסקי    ה''תשע, גניחובסקי א" הגר ]ט, ד[  אבר מן החי  

בינת החכמה על משך   נועם אליעזר, תשע"ח ]היתר שחוטה לבן נח[אבר מן החי בבהמה מפרכסת 

 (טו)עמ'  ש"פובץ גיליונות, תק-תורת רבותינו  החכמה, תשע"ט

]האם הותר לאדם הראשון שון איסור אבר מן החי האם נאסר רק מנח ואילך או אף לאדם הרא

 תשע"ה שיעורי הגר"נ שיינין,בשר בהמה שמתה מאליה[ 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ה אבר מן החי האם נאסר לאדם הראשון

"א גניחובסקי, הגר]מדוע אינו כאבר מן החי, או כתוצר הדם, ודין חלב לנוכרי[  מנין שמותר לשתות חלב  

 תשע"ז

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

  תשע"דהגר"א גניחובסקי,   גדי בחלב אמו(

אם יתחייב מיתה על אכילת אבר מן החי כדין בן נח?  גר קטן שהגדיל ומחה ובטלה גירותו, ה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

 זרע ברך, תשע"ה]וכן איסור אבר מן החי[  גיד הנשה בבהמה האסורה באכילה 

 אורות הגבעה, תשע"ח ]בטריפה, באכילה שלא כדרכה, בפיקוח נפש[אבר מן החי בגידין ובעצמות 

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   הגר"א עוזר, תשע"ד ]מחלוקת יוסף ואחיו[ בן נחאבר מן החי בישראל וב

 תשע"ז   שלמים מציון, תשע"ו

 עשר עטרות, תשע"ח ]אכילת בשר אדם[ אבר מן החי באבריו של אדם

הגר"א  ]הושטת אבר מן החי שנתבטל ברוב, אך בעכו"ם לא הולכים אחר הרוב[לפני עיוור לבני נח 

 גניחובסקי, תשע"ח

 (יאאספקלריא, תש"פ )עמ'   'בשר מן החי'

]בשר שפותח בתנאי מעבדה מרקמת שריר של פרה, והותקן לאכילה, האם מותר באכילה   בשר מתאי גזע

אבר מן החי,  רק מבהמה כשרה, היוצא מן הטמא, האם מותר להוציא את רקמת השריר מבהמה חיה,

איברים שאינם מוגדרים 'בשר',  האם המוצר הינו בשרי, ביטול בשישים, האם מבהמה שלא נשטה כדין, מ

 עולמות, שצתא הוא מיא בעלמא, האם תא אינו בר אכילה, איסור אכילה על דבר שלא נראה בעין[ 
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 ו[נושא בפרשה: איסור חבלה באדם ]או בעצמ

 

האם מותר לעבור איסור חבלה, כשאין חולה תרומת דם, ]האם מותר לתרום דם תמורת תשלום? 

 ניתוח   מעדני אשר, תשע"ז  ]ט, ה[ בפנינו[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ס(  ]איסור חבלה[מילת בני העולים מרוסיה 

אספקלריא, בספק בן נח, לא בדרך ניציון, תועלת רפואית[    ]איסור חבלהמילת תינוק שהוא ספק יהודי  

 תשע"ח )עמ' נז(

מד  )עמ' רז( עיון הפרשה, תשע"ז [ בשל איסור חבלה עצמית]מילת אברהם את עצמו רק אחר הציווי 

 קולמוס יוסף, תשע"ח  תירוצים

בשדה , דת הסיכון המותרת לחבלן בפירוק מטעני חבלה להציל נפשותמי] סיכון עצמו להצלת הזולת

בעת התקפה כדי להציל נפגעים,   הקרב האם חייב חובש להסתכן להציל חייל, יציאה ממרחב מוגן

 ת, שיגעולמו   הסתכנות כדי להביא חללי ישראל הי"ד לקבורה[

נפצע ברגלו ונאלצו הרופאים לקטוע את רגלו עד ] כורת לעצמו חלק מאבר כדי להעלות אחוזי נכות

נוספים, כדי שיוכל לקבל תגמולים גדולים יותר    "מס שניקש מהרופא שיקטעו לו  מסוים, החולה בי  מקום

איסור , זו, האם יש בזה איסור חבלה קטיעה מחברת הביטוח, מבחינה רפואית לא יהיה לו נזק מתוספת

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט  קטיעת גדם יותר מהנצרך, איסור בל תשחית באדם, חבלה באבר שאינו שימושי[

 משך חכמה בינת המשפט, תשע"ח ]איסור חבלה במל עצמו שלא לשם גרות[הריגת אנשי שכם 

]השתתפות בניסוי רפואי היוצר חבלה בגוף, מכירת אבר מגופו ?  סהחבול בגופו לצורך פרנהאם מותר ל

 שיעורי ליל שישי ברכת יצחק, תשע"ז להשתלה[

הגר"א יק[  ]הכה לאפרושי מאיסורא ע"פ עדים, והוזמו, האם חייב לשלם על החבלה, אדם המז  חבל באונס

 גניחובסקי, תשע"ז

)כב(, תשע"ט ירחון האוצר]כבוד אב ואם, חבלה, רפואה[ האם מותר לרופא שיניים לטפל באביו ואמו 

 )עמ'  רסח(

]איסור חבלה עצמית, חבלה לצורך, לצורך יפוי הגוף, ניתוח  לחבול בעצמו שלא לצורך רפואת עצמו? 

 נות, תשע"ט )עמ' סו(אוסף גיליו-פניני הלכה קוסמטי, לגרד פצע ויוצא דם, לתרום דם תמורת ממון[

]קיצור האף או הסרת קמטי עור, איסור חבלה, מדאורייתא או מדרבנן, לצורך נישואין, וח פלסטי נית

מפני כבוד הבריות, מניעת צער, ניתוח לריפוי עקרה מלידה, רשות לרופא לרפאות, כשאינו דרך ניציון או 

 נוה ההיכל, תשע"ט סכנה בניתוח[ביזיון, 

ממזר ולתועלת יתומים, חבלה   ]גזילה וגניבה לטהרתמצוות שבן אדם לחברו שהותרו מחמת הצורך 

ול המת לבירור ובשומרי המקדש שהיו נרדמים, הלבנת פנים כשהאחר התחיל, ביזוי אדם לתועלת, ני

 מנחת אשר, תשע"חירושה[ 

הגר"א גניחובסקי, א, א[  ][  מחילה, חבלה ונזק, יאוששיעור לגזילה, או  ]  נזק חבלה בפחות משוה פרוטה

  שלמים מציון, תשע"ו   תשע"ה

 אורות הגבעה, תשע"ז   ה"תשע, גניחובסקי א" הגר חבלה בעמלקי כשא"א להמיתו 
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אוצרות אורייתא,    תורה והוראה, תשע"ז   עולמות, תכד  תובת קעקעלהורדת כהאם הותרה חבלה 

 תשע"ט

 תורת המעדנים, תשע"ט   יגדיל תורה, תשע"ה  ]חבלה, תענית, ניתוח קוסמטי[  איסור אדם להזיק לעצמו  

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

חשוקי חמד,  פניני לחבול בעצמו, האם מותר לאדם לעסוק לפרנסתו בעיסוק מסוכן, בנפשו יביא לחמו[

 תשע"ח )עמ' כט(

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

הגר"א  חברו עובר גם על איסור הכאה, תשלומי חבלה במי שהמית את חברו, קם ליה בדברבה מיניה[

 גניחובסקי, תשע"ח

 מעינות בני יששכר, תשע"חומי קנס בחובל בחברו בזמננו  תשל

את   ]תשלומי נזיקין, חובות הפיצוי של החובל בחברו. האם רשאי הניזק לתפוס  תשלומים בחובל בחברו

 תורה והוראה, תשע"גרכאות כדי להשיג את דמי נזקו[ פיצויו מנכסי המזיק, האם מותר לו לפנות לע

]האם מותר להזיק לעצמו, האם צריך כפרה כשחבל חולה ציליאק האם יברך על מאכל המזיק לו? 

גופו, ברכה על מאכלות אסורים, ברכת המצוות חומר העוון בחובל בעצמו, האם מועילה מחילה על  בעצמו,  

וברכת הנהנין, ברך על מאכל ונודע שהוא אסור, ברך על מאכל ונזכר שהיום תענית, ברכה בזמן האסור 

ו, חובת באכילה האם היא ברכה לבטלה, ברך על חלב ונזכר שהוא עדיין בשרי, ברכה על מאכל המזיק ל

 תשע"ט     אוצרות אורייתא, תשע"ח  מצה האם יוצא בה ידי חובה[ברכה על הנאת החיך, חולה שאסור לאכול  

]חשש חובל בשבת, התלמד כבר על בשבת ע"י מי שזו ברית המילה הראשונה שהוא מבצע  מילה

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מ(גויים, האם מותר לו לעשות מציצה[  

 

 נושא בפרשה: עברית ושפות זרות

 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג   עולמות, שדמ ]לימוד תורה לגוי[ א"ב עברי או שפה עברית לגוי לימוד

בארה של תורה, אכים יודעים ערבית, ארמית, שאר לשונות[ ]מלבאיזו שפה דיבר אברהם עם אורחיו 

   תשע"ז

]מצד אחד איסור 'מורשה' קהילת יעקב, ומאידך נכתבו דברי התורה בשבעים לשון על  לימוד תורה לגוי  

 עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צה( נ' תירוציםאומות העולם[ האבנים סמוך לכניסתם לארץ, עבור 

 הגר"א עוזר, תש"עשפה קריאת המגילה בלועזית, לדוברי אותה 

)הבה   ]הגדרת שפות לעז, קריאת שמע, כשמבין שפה זרה, הגדרת שבעים לשון[  לטינית ואנגלית בהלכה

 עיון הפרשה, תשס"ט )עמ' נב(נרדה שם ונבלה שפתם( ]יא, ו[  
עיון    לועזי[השני  שם  העברי ו  אחד  שםכלה וחמותה, צוואת רבי יהודה החסיד,  ]שמות שווים בשידוכים  

 שה, תשע"ו )עמ' צ(הפר
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]תפילות פרטיות בלשון הקודש, לשון הקודש באשור, הגיית שם ה' כראוי, שינוי מבטא לשון הקודש 

קא דפרשה, עומ ה, לשון ארמי[בלשון הקודש, בריאת העולם בלשון הקודש, בלבול הלשון בדור הפלג

 תשע"ט

לשון הקודש לשון בעצם ושאר הלשונות שהתחדשו בדור הפלגה הן  ]לשון הקודש וכתב אשורית 

, מדוע נקרא הכתב אשורית, אשור נינוה ויונה, כתיבת דברי חול בכתב אשורית, כתיבת הסכמת אומות

מין דלת, כיבוס מפה הזמנות לחתונה בכתב אשורית, גניזה, בס"ד ולא אי"ה על מכתב, כמין גאם ולא כ

 שלמים מציון, תשע"ט [שרקומים עליה פסוקים

 שע"ותורה והוראה, ת   ]יא, ט[  אז והיום -שבעים לשון 

]אדם הראשון ושבעים זקנים ידעו שבעים לשון, כתיבת התורה על האבנים  שבעים לשון ולשון לעז

בשבעים לשון, לשון שאין אנשי המדינה מדברים בה, קריאת פרשת סוטה בכל לשון במקדש, דובר השפה,  

  רת הלשון[ קריאת שמע בכל לשון, קדושת לשון הקודש, מוקף גויל בכתב האומות, שבעים לשון, שמי

 קובץ גיליונות, תשע"ט )עמ' לג(-מסביב לשלחן

 (אספקלריא, תשע"ז )עמ' כאכוח מעלת עם ישראל בלשון הקודש 

 (צדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    אספקלריא, תשע"ז )עמ' נג(לשון נקיה 

]בל תוסיף ובל תגרע,  וות, ומדוע בלשון הקודש? מדוע הקפיד יעקב לומר לעשו ששמר תרי"ג מצ

 האיחוד בחידוד, תשע"דוהיה כאשר תריד, 'גרתי' ולא 'דרתי' תרי"ד[ 

במכתב, ]פסוקים על הזמנות, הזכרת ה'    הזכרת ב"ה או פסוקים בראש מכתבים העתידים להיזרק

 תורה והוראה, תשע"ג האם יש הבדל בין שם בלע"ז לבין בלשון הקודש, משמעות האות ה'[ 

 - הגר"י רובין שליט"א      עולמות, ב [ שאינו מדבר בה, אמירה או ספירה] לשון הקודשב ספירת העומר

  קהילת בני תורה, תשע"א

הדותו בשואה, 'עברי' ואלוקי ה'עברים' ]הגדרת קידוש ה', במי שנהרג מחמת יששת מיליון הקדושים 

מול 'עובר עבירה', עם קדוש לשון הקודש וארץ הקודש, הבדלה בין קודש לחול, שנאת האומות לישראל[ 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' ק(-הגר"ג בקינרוט שליט"א

מן את תיקון הדרכים והשילוט לעיר מקלט, אבנים י מי]ממקלט  השילוט 'מקלט' בדרך לעיר השפת  

 פקודיך דרשתי, תשע"ט [בתימן שכתוב עליהם מקלט מקלט

 עולמות, שדמ  עברית לגויהלימוד א"ב עברי או השפה 

 

 שאר עניני הפרשה:  

 

 אשיחה בחקיך, תש"פמוסרי הפרשה 

  (פאספקלריא, תשע"ח )עמ' ( ]ו, ח[ 'ונח מצא חן בעיני ה)נשיאות חן מצלת 

 שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט-ברוך שאמרהסוד למציאת חן 

 שפת אמת, תרל"א ]ו, ט[)אלה תולדות נח, ברש"י( אימתי נעשים מן המצוות תולדות? 
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 מנחת אשר, תשע"ז ]יוחסין, והלכות נוספות[ ?האם הולכים אחר הרוב בבני נח

)את האלוקים התהלך נח(  ]ויתהלך חנוך לפני האלוקים, לך לך אל הארץ[ ? מה היא "הליכה" לפני ה'

 תורה, תשע"ז מרבה ט[ ]ו,

]אין בה ממש, הוחזקה כמועילה, אליהו שנטמא   ?  לרפואה סגולית  ]או שאר איסורים[האם לחלל שבת  

יטל לצדיק ולבן הצרפית, תמים תהיה, כתיבת השם ע"י דוד לסגירת מי התהום, כתיבת שם חולה בקו

  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' נב()נח איש צדיק תמים( ]ו, ט[   בשבת[

)ותשחת הארץ לפני  ]קריסת התיאוריות החברתיות ללא יראת שמים[אם אין יראת אלוקים, והרגוני 

 מדי שבת, תשע"ז  ]ו, יא[האלוקים, ותמלא הארץ חמס( 

המצוות בפרשה,   ]ו, יא[)כי השחית כל בשר, ברש"י(    ]מתעסק, האיסור במעשה או בהנאה[איסורי עריות  

 תשע"ט  תשע"ז

 מעדני אשר, תשע"ו]ו, יג[    )והנני משחיתם(תשובה בבני נח 

 נשיח בחוקיך, תשע"ח ( ]ו, יד[עצי גופר )עשה לך תבתדרך התוכחה בזמנינו 

 במשנת הפרשה, תשע"היב[   ]ז, המטריה בהלכה 

 תשע"ט  ח"ה   ח"ד   ח"ג   ח"ב  ח"א-מעינות מהרצ"א, תשע"ד   ]ז, כב[איסור הרבעה בדגים  

 מלאכת מחשבת, תשע"ח )וימח את כל היקום( ]ז, כג[טומאת ארץ העמים 

 היא שיחתי, תש"פ  ]שיקום העולם מחדש[אחרי המבול 

 היא שיחתי, תש"פ]ח, יח[   ניו אתו()ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בשמע קולנו  

יא, תשע"ח אספקלר( ]ט, ב[  ומוראכם וחתכם יהיה על כל חיית הארץ)מתי פוחדות החיות מן האדם? 

 )עמ' עב(

מלאכת   ]ט, ג[)כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה(    ]יונקים שבים[מתי הותרו הדגים לאכילה ומדוע?  

 מחשבת, תשע"ז

)כירק עשב נתתי לכם בעונות' מול ה'טהשקפת התורה  -סיבת היתר הריגת בעלי חיים ואכילתם 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' ט(  את כל( ]ט,ג[

 , תשע"וחובסקייא גנהגר"  ]ט, ד[    נח לבני ואסור לישראל מותר

במצוות, ]מי איכא מידי, קטן בן נח חייב  קטן פיקח שפטור מן המצוות האם חייב במצוות בני נח?

 פניני חשוקי חמד, תשע"ט מצוות שכליות[

יתא לחומרא, יהאם ספיקא דאורח, נ]בשבעת מצוות בני יקא דאורייתא לחומרא במצוות בני נח ספ

האם יש לו חיוב מדרבנן דאורייתא לקולא כנלמד ממזר, בגוי אולי לחומרא,  ולדעת הרמב"ם שבישראל מ

המזון האם , אשה המסופקת אם היא חייבת ברכת  ק האם צריך כוונה למצוה לחומרא, החייב במצוה מספ

 תש"פ עשר עטרות,  [יכולה לצאת ידי חובה מקטן

 , תשע"ונשיח בחוקיך    , תשע"גהגר"א עוזר   ]ט, ה[ פיקוח נפש בישראל ובבן נח 

רע מפיו שנתאמרה באפי ן ה]בתביעה מול בן נח הקנוי או מושכר לישראל, בקבלת לשונאמנות עד אחד 

תלתא, באיסורין ובדבר שבערוה, באיתחזק איסורא, 'בידו', כש'בידו' אך אינו עתיד לעשותו, כשיש לו  
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טעות במציאות, כשקטנים אומרים על בית שלא נבדק מחמץ ע"י גדול אך הם בדקוהו, נאמנות המוכר 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט)מיד איש אחיו( ]ט, ה[   למי נתרצה למכור את החפץ[

 שמעתא עמיקתא, תשע"ו   ]ט, ה[היולדת בשבת, פיקוח נפש  

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

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

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"טה[    )ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש( ]ט,  הרודף[מתרשל, האם מותר להרוג את  

 מהרצ"א, תשע"ומעינות [   ו-]ט, ה הימנעות מדברים בטלים

 והוראה, תשע"ה תורה  ]ט, יג[ ברש"י(  -)ויכסוציצית 

  (חאספקלריא, תש"פ )עמ'    ]ט, יג[ברש"י( -יכסו)ו מה בין "טלית של ציצית" ל"חוט של תכלת"?

אספקלריא, תשע"ח ה( ]ט, כג[ שם ויפת את השמל )ויקחהאם גם בגד הציצית נחשב כחפצא דמצוה? 

  )עמ' יא(

 עוזר, תשע"ו הגר"א   ]ט, כה[  )ארור כנען עבד עבדים יהיה לאחיו(מה שקנה עבד קנה רבו 

]קנין ארץ ישראל, מתנה מהאדון לעבד, מתנה מאדם אחר לעבד, גיטו וידו   מה שקנה עבד קנה רבו

 הגר"א עוזר, תשע"ו  ]י, כה[)עבד עבדים יהיה לאחיו(  באין כאחת[

)עבד עבדים יהיה לאחיו( ה'? ן הרי הם בכלל 'לא תחיה כל נשמעבד את צאצאי כנעכיצד הותר לש

 כב תירוצים "פ )עמ' קנו(עיון הפרשה, תש  ]י, כה[

 עומקא דפרשא, תשע"ג ]יא, א[    דור הפלגה

 (נהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   לעומקה של פרשת דור הפלגה

 פרי ביכורים, תש"פזכירת דור הפלגה חובת 

קובץ -גליון תורת רבותינו ]מציאת בקעה להתגדר בה[ תהה ופחיתווומידת הגא -חטא דור הפלגה 

 (יאגיליונות, תשע"ט )עמ' 

 (מד"ט )עמ' אספקלריא, תשע  במשנתו של האבן עזרא -חטא נמרוד ודור הפלגה 

 (סא,עזאספקלריא, תשע"ט )עמ' גדול השלום   -חטא דור ההפלגה 

 היא שיחתי, תש"פקופים כמשל לדור הפלגה  

 עשר עטרות, תשע"ט  ]יא, ד[גודלו של כח הרצון 

)ויחי תרח שבעים שנה ויולד את   אמתלאי בת כרנבו -של אברהם אבינו  סגולת אמירת שם אמו

 דרשתי, תשע"ט פיקודיך   קב ונקי, תשע"ח  אברם( ]יא, כו(

על פני תרח  וימת הרן) ירושה מאברהם אבינו -ח למסור את הנפש ולקבל דין שמים באהבה והכ

 דברי אמת, תשע"ט  ( ]יא, כח[אביו בארץ מולדתו באור כשדים

 זרע ברך, תשע"ז ]יא, לא[ )ויצאו מאור כשדים, ברמב"ן(חשיבות הדלקת נרות בבית הכנסת 

 מחמדי התורה, תשע"ט  )וימת תרח בחרן, ברש"י( ]יא, לב[ ]בישראל בגר בבן נח[מצות כיבוד אב רשע 
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 מעניני דיומא: מעבר לשעון חורף

 

 אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' יד(-תוספת שבת  בשבתות החורף הקצרות חשיבות תוספת שבת 

אוצר הפרשה, תש"פ -תוספת השבת  קדושת השבתתוספת שבת והגר"נ קרליץ זצ"ל על מליקוט 

 )עמ' טז(

אספקלריא, תש"פ )עמ'  ]סוף זמן קריאת שמע וסוף זמן תפילה[ "קיום סעודת יום השבת אחר חצות"

 (כב

צות,  קריאת שמע קודם חצות הלילה שהוקדם, תפילת שמונה עשרה בערבית לפני ח]עם הזזת השעון 

  [, שינת ארעי קודם ערביתלשכב לישון מרבע לחמש ]חצי שעה לפני צאת הכוכבים[ ללא מינוי שומר להעירו

 (סווסף גיליונות, תש"פ )עמ' א-לענין הלכה

 

 דברים לפתיחת זמן "חורף"   :מעניני דיומא

 

  כאיל תערוג, תשע"ז  זצ"לשטיינמן  הגראי"ל

  חתשע"  ,דברי שי"ח    הגר"ח קנייבסקי שליט"א

 נר יששכר, תשע"והגר"י מאיר זצ"ל   

 בארה של תורה, תשע"ט]האופה הטוב והאופה הרע[ ניצול זמן "חורף" 

 )עמ' טז( באר הפרשה, תשע"טמעלת ההתחדשות בתחילת הזמן 

 (כחאספקלריא, תשע"ט )עמ'   המטרה - הישיבה

 

 נושאים אקטואליים:  

 

ומתא בדבר שאין 7]מכירת וקניית מצוות, קנין סיטהקונה עליה לתורה האם רשאי למוכרה לאחר? 

דיבור, אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, מכירת מצוות בבית כנסת קנין גמור ב בו ממש, קניין סיטומתא

או נדר, זכות היורשים במצווה, העלה דמים והתחרט, טעה הגבאי וכיבד אחר או שהקונה לא הגיע בזמן[  

 טשמעתא עמיקתא, תשע" 

שמעתא  ]קידוש בתפילה, על הכוס[דילג הזכרת יציאת מצרים בקידוש האם יצא ידי חובה? 

 עמיקתא, תשע"ט

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47169
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/271_01_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/271_01_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/271_01_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_02_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_02_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_02_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_02_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_02_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_02_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_02_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_02_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_02_79_0.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נחפרשת  

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 םלתועלת הרבי

 י שלאבתנאו 
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 שינויים

 

 דין שטר למוטב בלבד, ודין שטר לכל מאןהמחאות,  האם שטרות כסף ושקים נקנים בקנין חליפין? ]

, הניח שק תמורת כסף מזומן בקופה פתוחה למכירת מזונות, האם כסף הוא בעי, שטרי חוב של מדינהד

  בינת המשפט, תשע"ט מטלטלין הנקנה בחליפין[

ה במקום הראוי, וכן ו חווס מי שאיקמותר לעיריה ל]עבודת פקח החניה העירוני בראי ההלכה 

ה במקום האסור, אבל אם אין ראוי להודיע לפקח על רכב שחו. ראוי לעשות. ולכן מותר לעבוד כפקח

בביתו, יתכן שמותר להודיע לפקח. אם הודיע לפקח,    ותמפריע לו לחהיזק. רכב  ו חייב לשלם להודיע, אי

, כיון שבזה הוא מזיק ת 'נכים'יות במקום חפי הלכה לחזק. אסור על ס, פטור מתשלום הקה והל

 בינת המשפט, תש"פ'נכים'[  תיה במקום חכה להודיע לפקח על רכב החוכים. מותר לל

 אשיחה בחקיך, תש"פהלכות שהיה והטמנה מערב שבת 

]הפסיק אחר ברכת הבשמים בהבדלה, ואמר לבנו: נו, איזו אמירה נחשבת הפסק בין ברכה לשתיה?  

תריח. האם אמירה זאת מהוה הפסק בין ברכת הגפן לשתיית היין, מעין הברכה כמו גביל לתורי, משום 

 פרי עמלנו, תש"פ  חינוך לבנו[ 

הואיל והוא מצמצם את מעבר הולכי  ]חוב נות מדירתו אשפה וגרוטאות לרלאדם לפ אסורהאם 

 משנתה של תורה, תשע"ט , מטרד לרבים[ם'זכותו כמי שנמנה עם 'הרביאו שזו  הרגל, 

דרישה   ]ת"ח שרבב על בגדו[ ?עם בגד מוכתם בזפתשאר יהאם ימכור כסותו לקניית נר חנוכה וי

  וחקירה, תש"פ

]תפילת הציבור, מעלת מרובים העושים   מנין, האם יש מעלה בתפילתם יחד? יחידים שאין להם

האיחוד א אחד המעשרה האם התשיעי גם רשאי לצאת[ מצוה, שניים, הדרים בישוב בו אין מנין, יצ

 בחידוד, תשע"ט 

פניני   [ יתא לחומרא, ספק גזלידאור]ספק  בטוח אם נקלט התשלום העביר רב קו באוטובוס ואינו

 (מהוסף גיליונות, תש"פ )עמ' א-שיבת מירות בימראשי חבורהלכה 

וסף גיליונות,  א-שיבת מירות בימראשי חבורפניני הלכה      [קטןכהן  ה,  ע"  ,כהן רשע]  ו'וקדשת'גדרי מצות  

 (מהתש"פ )עמ' 

  דרישה וחקירה, תש"פשם האשה כפי שהיא עולה לתורה ]במנין רפורמי[?  האם יכתבו בגט את

]טענת ביטול מקח, מול המוכר, מול היצרן, אי  רכש נעלים ונמצא בהם שעטנז שלא ניתן להסרה 

 משא ומתן, תשע"ט ט בחנות ש'אינו אחראי לענין שעטנז'[ידיעת בעל החנות, אם המוכר תלה של

 משנתה של תורה, תש"פ    דרישה וחקירה, תש"פ]זכות קדימה בחנות ובכביש[ התור בהלכה 

  (קיזאספקלריא, תש"פ )עמ'   ים נפרדים?ספר אחד או ספר -'בספר חיים ברכה ושלום וכו'' 

 (נאספקלריא, תש"פ )עמ'   בצדקה! -מורידי הגשם ומונעי הגשם 

האם הטעם    ,מדוע לא מתחילים לשאול גשמים החל מחג שמיני עצרת]  רם הזמן שנקבעהשואל מטר ט

אמר  ,להתחיל לשאול מחג שמיני עצרת סוברמי כיום, האם מצות עליה לרגל נוהגת גם  , שייך גם בזמנינו

 עין יצחק, תש"פ  ['מוריד הטל' במקום 'משיב הרוח ומוריד הגשם' האם צריך לחזור
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 : שימוש ברכבת שנסללה בשבתשא אקטואליונ

 

מלאכת גוי: גוי העושה מלאכה ליהודי, ולא התנה ] רכבת שנסללה בשבת עבור משתמשים יהודים

לדעת האגרות משה בימינו מצוי שעושים  , בפרהסיה נכון להחמיר עמו שיעשה בשבת, מותר, ואם עושה

שיעבוד בשבת, המלאכה  וכשהגוי מקבל שכר לפי יום, או כשהיהודי התנה איתל, בקבלנות ואפשר להק

הצורך גם ויש מקילים במקום  ד שיעבור זמן בכדי שיעשו, למי שנעשה עבורו לעולם, ולאחרים ע נאסרת

 ם, ישראל: ישראל שעשה מלאכה האסורה בשבת במזיד, אסור לו לעול מלאכת ,למי שנעשה עבורו

ולאחרים מותר לאחר שבת מיד. ואם הוא מומר שעשה עבור אחרים, יש אומרים שהמלאכה אסורה 

לדעת הסוברים ך,  ידע שעושים בשבילו ולא ניחא לו בכעליהם לעולם. נחלקו האחרונים כאשר האחר לא 

ד, ', יש להסתפק האם נחשב מעשה שבת בשוגג, או דלמא דינו כעושה במזישחילוני דינו כ'תינוק שנשבה

יש שפרסמו ב'קול קורא' לאסור את הנסיעה ברכבת עד שיבטלו את מה שנעשה   -פסי הרכבת: ג' שיטות 

המלאכה לא נעשתה עבור אדם )ויש שהתירו    (רהסיה, חילול ד', ועודמעשה שבת, נעשה בפ)בשבת באיסור  

ויש שהורו שמצד הדין מותר, אך נכון   (לא ניחא להו' בעשיית המלאכה, ועוד'שומרי שבת  מסוים, לציבור  

[ רק חלק מהמלאכה נעשתה בשבת, אין האיסור מתבטל בחלק ההיתר, מכמה טעמיםר, כאשר להחמי

 עומק הפשט, תשע"ט

]שנסללה בחלקה בחילול שבת, לסוללים, ם אסורה הנסיעה ברכבת בין באר שבע לדימונה? הא

האוצר )יב(,    אספקלריא, תשע"ח )עמ' כ( לחברת הרכבת, לציבור הרחב, האם מותר 'לצרוך' מוצר זה[

 שבט תשע"ח )עמ' קלא(

 ]מעשה שבת, תינוק שנשבה, עכו"ם או מומר,האם אסור לנסוע באמצעי תחבורה שנבנה בשבת? 

נעשה עבור אחרים, בנה ע"י עכו"ם בשבת, בנה ע"י עכו"ם בשבת בשכר, ישראל שבנה, ישראל שבנה ע"י 

( 183ירחון יתד המאיר )   שמעתא עמיקתא, תשע"ח    ל אחר, כשמוחים בדבר, לאסור דבר שאינו שלו[ישרא

    אספקלריא, תשע"ט )עמ' עב(    (178טבת תשע"ח )עמ' 

 

 זצ"ל לעילוי נשמת הגר"נ קרליץ 

 

שאלות[   30]  [חליוה שליט"א]הגר"מ שו"ת נדיר ממרן הגאון האדיר רבי נסים קרליץ זיע"א 

 (סטאספקלריא, תש"פ )עמ' 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  זצ"לשו"ת בענייני גזל מהגר"נ קרליץ 

אוצר הפרשה, תש"פ -תוספת השבת  קדושת השבתתוספת שבת והגר"נ קרליץ זצ"ל על מליקוט 

 )עמ' טז(

דרכי ליטהר מסייעין אותו   הבא    –  גר"נ קרליץ זצ"לל הי"ג אדלשטיין שליט"א לזכרו ששיחת הגר

 (טקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ל-החיזוק

נשיח בחוקיך, רשימת שביבי זיכרון מהידידות בין הגר"ח קנייבסקי שליט"א לגר"נ קרליץ זצ"ל  

 תש"פ 

   קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' לג(-בחוקיך נשיח  שידוכים במשנת הגר"נ קרליץ זצ"להדרכות ל
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 )מ' עמ'( (טקובץ גיליונות, תש"פ )עמ' ל -בחוקיך נשיח זצ"למהנהגות והליכות הגר"נ קרליץ חוברת 

אוסף    ליץ זצ"לאחר מיטתו של הגר"נ קר  ]הגר"א ויזל שליט"א[  רסיסי אורה, זכרונות ורשימות

 גיליונות, תש"פ )עמ' ז( 

 ( יגאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' גרי"מ רובין שליט"א[ לגר"נ קרליץ זצ"ל ]הדברי הספד 

 משנתה של תורה, תש"פ]הגר"י שמואלי שליט"א[  זצ"להוראות לכלל מאת הגר"נ קרליץ 

 

האם ביום זה יש לקיים הילולא ושמחה או שמא ]יום הזיכרון לגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל    -ג' חשון  

 אשכול  [מה נשתנה ל"ג בעומר מג' חשון, להתענות ביום זה  האם חייבים תלמידיו וחסידיו, ואנחה צער

 יוסף, תש"פ

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

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