
 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 ינוייםש

 

להצטרפות לרשימת תפוצה  

 לקבלת העלון מידי שבוע, 

יש לשלוח את המילה 'צרף' 

ת   לכתוב

kishurtora@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

                  נשא פרשת 

  (חינם )קישורים להורדה
  ]לפי סדר א' ב'[  הפרשהקישורים לעלונים שבועיים בנושאי  

 

 מבית 'צוף' -אוסף גליונות 

 ותאוצר פניני החסיד

 אורות הגבעה 

 אז נדברו

 איש לרעהו 

 אספקלריא

 יחה בחוקיךשא

 אשכול יוסף 

 באר הפרשה 

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה 

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר

 דברי ישרים 

 ח ''דברי שי

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים

 זרע ברך 

 זרע שמשון

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך 

 לקראת שבת מלכתא 

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 ו מדי שבת בשבת

 מדשן ביתך 

 מחמדי התורה 

 מים זכים 

 מלאכת מחשבת 

 משנתה של תורה 

 חת אשר נמ

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר 

 יכל נוה הה

 נועם אליעזר 

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך 

 נר יששכר 

 נר לשולחן שבת 

 סברי מרנן

 סיפורים להלכה שלמה 

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים 

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב 

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%9E%D7%A8%D7%A0%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D+%D7%9C%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99+%D7%A6%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A7%D7%90+%D7%93%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A4%D7%90%D7%A8+%D7%9E%D7%A7%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%99%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A4%D7%A8%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A7%D7%91+%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%99+%D7%A4%D7%A0%D7%97%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&title=%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%AA%D7%90+%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47599&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=47599&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=


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 ינוייםש

 

 

 ]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 

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

 

 פרשת סוטה נושא בפרשה:

 נזירות נושא בפרשה:

 ברכת כוהנים נושא בפרשה:

 

 שאר עניני הפרשה:

  

 

 פרשת סוטה נושא בפרשה:

 

 ]הפרשת חלה ע"י משגיח במאפיה נגד רצון בעל הבית[ סמיכות פרשת סוטה לפרשת המעשרות 

 משכיל לדוד, תשע"ח

 תש"ע  , שיעורי הרב רוזנבלום [ ה, יב]  )איש כי תשטה אשתו( ן הסוטהביאור ציוויי התורה בעניי 

האי לנאמנות כמו בענייני ממון, או לקיום כמו בגיטין   ]עדות העדים על קינוי וסתירההשקאת סוטה  

 המצוות בפרשה, תשע"ח  [זה בין עדי קינוי לעדי סתירהוקידושין, האם יש הבדל לענין 

)והביא את   ?כיצד תועיל בדיקת סוטה, הרי בידה לחשוב מחשבת פיגול לפסול את הקרבן

 מעדני אשר, תשע"ב קורבנה עליה( ]ה, טו[  

 מלאכת מחשבת, תשע"ח )האלה( מדוע שבועת סוטה צריכה להיות בשם ה'? 

עשירית האיפה קמח  )והביא את קרבנה עליה   ? האם שעורים הם מאכל אדם או מאכל בהמה

 ( יבאספקלריא, תשע"ח )עמ' ים( ]ה, טו[  שעור

]הקשר שלו ל'פלא' הנזיר, והאם הוא דומה לפעול הניסית של האורים הנס המתגלה בבדיקת הסוטה 

  אורות הגבעה, תשע"ז   ה, כא[ה' אותך לאלה ולשבועה( ] )יתן[ ותומים

   תש"ע הגר"א עוזר,   )וענתה האשה אמן אמן( ]ה, כב[ גלגול שבועה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47175
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/242_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_35_70.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 ינוייםש

 

 ( דנועם אליעזר, תשע"ח )עמ'   ריםלאחר שתיית המים מבברכה שנזרעה זרע 

 ( ה)עמ'  זר, תשע"חנועם אליענבעלה באונס, ברצון להצלת ישראל   -ומעלה בו מעל 

)וענתה האשה אמן אמן(   ]פחותה מגיל עשרים, ברכת הנהנין על המים[  נושאים שונים בפרשת סוטה

 מעדני אשר, תשע"ב    ]ה, כב[

אורות    (, ברש"י)ופרע את ראש האשה [, דת משה ויהודית]גילוי מקצת שערה גילוי שער האשה

 שע"ח הגבעה, ת

   תשע"ד     הגבעה, אורות    )וענתה האשה אמן אמן( ]ה, כב[  עדות ובירור בדין הסוטה

 מעדני אשר, תשע"ח   ]כתב העומד להימחק[  ?כתב פרשת סוטה בשבת האם חייב

במשנת    )וענתה האשה אמן אמן( ]ה, כב[  הצורך בדין מיוחד לאסור שינוי בכתיבת פרשת סוטה

 הפרשה, תשע"ו     

זרע ברך,   )וכתב את האלות האלה הכהן בספר( ]ה, כג[כתיבת מגילת סוטה על עור בהמה טמאה 

 תשע"ה

)וכתב את האלות האלה הכהן   ]דברי הרמ"א[מחלוקת  דם כשר כדי לעצור הוצאת שם רע על א

 לג( אספקלריא, תשע"ח )עמ'   בספר( ]ה, כג[

אספקלריא,    )וכתב את האלות האלה הכהן בספר( ]ה, כג[מחיקת הכתב במים ע"י הכהן בשבת 

 מד( תשע"ח )עמ' 

כי עדיין בעלה אינו יודע שזינתה ולכן אינה   שא לבועלנ יהאשת איש שנבעלה ונתגרשה ורוצה ל

 ( ריב אספקלריא, תש"פ )עמ' עליו' ה'אסור

)ומחה אל מי   ה?אם מניחים במי הסוטה דבר מר כלענה, האם מתקיים דין השקאת הסוט

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   המים( ]ה, כד[ מיאת המרים והשקה את האשה, 

פניני  )ונקה האיש מעוון( ]ה, לא[   ?האם אפשר להשקות אשה סוטה, כשבעלה חטא וחזר בתשובה

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' יא( 

 נא(אספקלריא, תשע"ח )עמ'    טהבית דין הגדול בהשקאת סו

]השקאה  ?עצמה את המים בקונם כדי שלא יוכלו להשקותה בהם האם יכולה הסוטה לאסור

כד[  האשה( ]ה, )והשקה את  בעל כורחה, כפיה להתיר נדרה, הפרת הבעל, עשה דוחה לא תעשה, בעידנא[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 

נת  בי)בתוך עמך( ]ה, כא[ כשהעם פרוצים בעריות, אין מועילה בדיקת סוטה, גם אם בעלה כשר 

 החכמה על משך החכמה, תשע"ח 

]מקוה שנמדד ונמצא חסר, ספק טומאה ברשות היחיד ויש בו חזקת   היחידספק טומאה ברשות 

טמא שנגע בחבית אחת בלבד ולא ידוע איזה חבית אי   -טהרה, כשההכרעה אינה יכולה להיות אמת 

   שלמים מציון, תשע"ח ( ]ה, יב[)והיא נסתרה אפשר ברשות היחיד לאסור את כל החביות[

 "ח בינת החכמה על משך החכמה, תשע)בקרב עמה( ]ה, כז[  כשהבועל גוי אין המים בודקין 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47175
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_35_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_35_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_60_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_35_60_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_35_78.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 ינוייםש

 

ה חנה שאם לא תיפקד בבן זכר תסתתר וישקוה מי סוטה וממילא תפקד, והלא יש  היאך אמר

   אשכול יוסף, תשע"ד ה, כח[  ] )ואם לא נטמאה...ונקתה ונזרעה זרע( כאן איסור יחוד ומחיקת השם? 

 אשכול יוסף, תשע"ח     תשע"ז  תשע"ו

ח,  ] (ובאו בה המים המאררים למרים... אם נטמאה ותמעל מעל באישּה) בהלכה  (דנ"א)עיות ראיות מד

 ח ת, קיעולמו    תורה והוראה, תשע"דכז[  

 

 נזירות נושא בפרשה:

 

הגר"א   ]ואם כן כיצד חייב לגלח ולהביא קרבן[האם נזיר שנטמא חייב להישאל על נזירותו? 

 גניחובסקי, תשע"ח 

 משכיל לדוד, תשע"ח בים והנזיר לא[]מדוע נטמא הכהן לשבעת הקרוקדושת הכהן מול קדושת הנזיר 

והאם אינה יכולה   ]מאיזה גיל, בעודו עובר, משנולד, מהגיעו לגיל חינוך[האב מדיר את בנו בנזירות 

מגישי   חנה שאני[ת בנה כשגדל, או ש]וחנה שכנעה את בעלה להדירו, או שכנעה אלהדיר בנה בנזירות 

   מנחה, תשע"ה

 לח( אספקלריא, תשע"ח )עמ'    חטאו של הנזיר

א  הגר"  ]האם חלה יום אחד, שלושים יום, או לעולם[תתו יום אחד לפני מי נדר נזירות שתחול

 גניחובסקי, תשע"ז 

)איש כי יפליא   ]התרחקות מהתמכרות, הרחקה מה'פלא'פון[קידוש עצמי  -ה'פלא' הגדול שבנזירות 

 אורות הגבעה, תשע"ז   ב[ לנדור( ]ו,

]מהו 'נזר הנזיר', החובה לנצל את ההזדמנויות הרוחניות שה' מדוע הוקש כבוד הנזיר לכהן גדול? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג  ב[   ו,)איש...כי יפליא...נדר נזיר( ] מקרה לפניך[

נזיר האסור ביין ואסר עצמו גם בקונם מחלב, ומפני רפואה חייב לשתות שיעור מאחד מהם, 

  )מיין ושכר יזיר( ]ו, ג[  תחילה, חצי שיעור מכל אחד מהם, נדר קל מנזירות[  ]הקל הקל ?מה ישתה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 

יותר[  ]לפני עיוור,  מה חמור את הגזילה? השיב נזיר גזלן, האם מותר להשקותו יין ולשכרו, כדי ל

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז 

 עשר עטרות, תשע"ח קיבל עליו נזירות שמשון, ועבר ושתה יין, האם יכול להישאל על נזירותו? 

 מעדני אשר, תשע"ב ]ו, ח[  )כל ימי נזרו קדוש הוא לה'(  האם יש דין להקדים נזיר כמו להקדים כהן?

)כל ימי נזרו קדוש הוא לה'( ]ו,   הקשר בין אבשלום לבין הנזיר שבא מן הדרום בימי שמעון הצדיק 

 שבילי פנחס, תשע"ב ח[  

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו האם נזיר רשאי לגלח שערו ע"י חומר כימי? 
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 אורות הגבעה, תשע"ח האם יש מצוות עשה לגדל שער בנזיר מצורע?  

 אורות הגבעה, תשע"ג ימי נזרו קדוש הוא לה'( ]ו, ח[  )כל גדרי נזירות שמשון 

נדרי   ,בגדר איסורי הנזירות ,חטא מצוה או ,לה בעלה נזירה שהפר ,חטאת נזיר ,חשיבות הנזיר]הנזיר 

 עומקא דפרשה, תשע"ג )כל ימי נזרו קדוש הוא לה'( ]ו, ח[   [כהן  טומאה לנזיר ,נזירות

 ושה או חטא[ ]הדרך לשמור את מעלת קבלת התורה, הנזירות קדענינו של הנזיר והלימוד ממנו 

   אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' ח(   - הגר"ד כהן

   מכך? ומה הם היסודות שבאה תורה ללמדנו ? ן וסביבתוי מדוע הרחיקה תורה את הנזיר מהי

    מרבינו האלשיך, תשע"ח  -דרכים בתורה 

 צבא הלוי, תש"פ איסור ענבים ויין בנזיר 

 צבא הלוי, תש"פ   ]סחור סחור, הרחקה[האם מותר לנזיר לדבר בשבח היין 

]נזר מלשון כתר,  "?מדוע באיסור תגלחת ויין כתוב "נזרו", ובאיסור טומאת מת כתוב "הזירו

 בינת החכמה על משך החכמה, תש"פ הוא קנינו של הנזיק כמו שורו וחמורו[   

]פרשת הנזיר מן הדרום, הוא יוצא מתוך העולם )ו, יג(  'מדוע כתוב "יביא אותו", היה לכתוב 'יבוא 

 בינת החכמה על משך החכמה, תש"פ   שלו, והופך לאחר בהסתכלות הנכונה על הנאות החיים[ הפנימי

 הקרבנות, תשע"ח  תורת קרבן איל נזיר  

]חיוב הנזיר באיסורי הנזירות,   הגדרת דין הנזירות ואופן קבלתה, ובמהותה של קדושת הנזיר

 ( קלהירחון האוצר )כט(, תשע"ט )עמ'  צוות הקדושה שבתורה[ משמעותה של הפרישות בנזירות ובמ

 

 נשיאת כפים - ברכת כוהנים נושא בפרשה:

 

קול יעקב,    ]יט, ו[ )ואתם תהיו לי ממלכת כהנים(מדוע כהן לא מברך בברכות השחר "שעשני כהן"? 

 ד( שלברכת כוהנים, תשע"ח )עמ'  -גם אני אודך    תשע"ו

הנים לברך,  ומדרבנן, כוונת הכ]מדאורייתא בשני כוהנים, הלכות ברכת כוהנים בנשיאת כפים 

להקפיד להאזין, דעת החרדים שהמצוה גם לישראל, לא להביט בידי הכוהנים, על הכהן להגביה ידיו 

בשעת הדחק, הרמת ידים ע"י רתמה או , , אם קשה לו שיגביה בשעה שאומר הפסוקיםלגובה הכתפיים

 ( זפאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -לענין הלכהורה, או לסמוך ידיו ויבקש מכהן אחר שיוציאו בברכה[ חג

]נשיאת כפים, כשלא הסיח כהן הנושא כפיו בכמה מנינים האם מברך בכל פעם את הברכה?  

 צבא הלוי, תש"פ  דעתו, או די בפסוקים, אינו מחויב בפעם השניה וכיצד חלה הברכה עליה[

]נשיאת כפים, הוספת פסוקים נוספים על הדוכן, אמירת 'ברוכים תהיו'  בל תוסיף בברכת כוהנים 

 צבא הלוי, תש"פ  ברדתו מהדוכן, להשתמש בפסוקי ברכת כוהנים לברכת הבנים בליל שבת[
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ו , דבר שבקדושה, או מגזרת הקדוש ונקדשתי, עשרה בצירוף אל]ברכת כהניםנשיאת כפים בעשרה? 

 מלאכת מחשבת, תש"פ  [או מקצת עשרהצשאחורי הכוהנים, י

 מלאכת מחשבת, תש"פ מי מצווה בברכת כהנים? 

אחר האם יטול שוב לנשיאת כפים, האם יש  ]כהן שנטל ידיו לצורךנטילת ידים לפני ברכת כוהנים 

  ש לכבד את גדול הכהנים בתור לנטילת ידים, רב שהוא לוי האם יטול ידי ענין ליטול בשפע מים, האם י

הכהנים ויטריח הקהל לעמוד לכבודו בהליכתו ובחזרתו, כהן שנטל ידיו לנשיאת כפים ואחר כך הגיע לוי 

ידיו לפני נשיאת כפים כאשר הוא מטריח בכך את הקהל רב שהוא כהן האם יטול האם יטול שוב, 

ה, לוי יטול האם על הכהן לחפש לוי שיטול לו ידיו, כשהלוי מסרב ליטול ידיו תחיל בהליכתו ובחזרתו,

ידיו לכהן או יענה אמן על ברכות הש"ץ, האם יש הידור בלוי בכור בנטילת ידים לכוהנים, במנין  

ת לנטילת ידים כשלא ישאר מנין בפנים, לוי קטן או בכור מי יטול מצומצם האם יצא הכהן מבית הכנס

ברכת כוהנים,   -גם אני אודך  [ל הקדוש-, לללכת לנטילת ידים לפני שסיים הש"ץ ברכת האהכהןידי 

 ( , ריאקמד-תשע"ח )עמ' כא

 ( כזאספקלריא, תשע"ט )עמ' נטילת ידים לברכת כהנים   

]כהן עם מידות רעות, כוונת  הכהן ני ברכת כוהנים במשנתו של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל עני 

, שומע כעונה בברכה, האם כהן ילך למקום שהוא כהן יחיד כוהנים, כוונת השומע בברכת כוהניםבברכת 

שהרג נפש, כהן  שהלבין פני חברו ברבים, להפסיק שמו"ע לשמוע  או למקום שיהיו שניים, כהן קטן

, ברכת  כוהנים, כשמקום החזן לפני מקום עמידת הכוהנים, להתרחק ממקום נעלי הכוהניםברכת 

 כאיל תערוג, תשע"ז   ו, כג[] אל()כה תברכו את בני ישר ישראל את בניו[

     ע"ד מאור השבת, תשו, כג[   ] )כה תברכו את בני ישראל(ברכת כוהנים ב'קולו של רם' 

 ( סאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    בדין קול רם בברכת כהנים

 , ברכת וישמרךחדש ב ביאור  ',הקראת שם הכת כוהנים, הקראת פסוקי בר]פסוקי ברכת כוהנים 

כת כוהנים אחר ברכת התורה בתשעה באב במקום פסוקי בר  ת כוהנים, אמירתכוונת פסוקי ברכ

 -ובפסוקים שאחריה, ברכת כהנים שלא בדוכן וע"י ישראל  פסוקים ממגילת איכה, נשים בברכת התורה

 עומקא דפרשה, תשע"ח ו, כג[   ]  )כה תברכו את בני ישראל( ברכת הבנים[

 ( מאאספקלריא, תשע"ט )עמ'   שלום -ושמו את שמי 

 נועם אליעזר, תשע"ח ברכת כוהנים בזמן הזה שלא במקדש, האם היא מדאורייתא או מדרבנן? 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' ל(   -פניני הלכה   םהניעשרה ושומע ברכת כ ונההעומד באמצע שמ

 ( כאשע"ט )עמ' אספקלריא, ת  מנהג אשכנז בחו"ל לישא כפים רק בימים טובים

 (כהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   "ברוב עם" לגבי זר הנושא כפיו עם כהנים

   אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לא( -פניני הלכה    ץכשמתפלל עם הש"  הניםואמן בברכת כ ענותל

 זרע ברך, תשע"ה ו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל(ברכת כוהנים ב'אהבה' 

 נועם אליעזר, תשע"ח )עמ' א(   הניםוקודם ברכת כ 'כהנים' קריאת 

 בארה של תורה, תשע"ו ו, כג[ ] )כה תברכו את בני ישראל( בשמחה[]אינו שרוי ברכת כוהנים בכהן רווק 
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 כוהניםחיוב כהן אחד לשאת כפיו מדרבנן, ושני ]לכוהנים לנשיאת כפים ]אמירה[ אה קרי

 , מדרבנן, מדאורייתא[כוהניםלכהן יחיד, לשני , פטוריםיתא, אך כשלא קראו להם, אף מדרבנן ימדאור

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   )אמור להם( ]ו, כג[

  בברכת  כוהניםת פסוקי ברכ ,במקדש ובגבולין ,חיוב הכהן שיתברכו]נושאים שונים בברכת כוהנים 

   , עמידת המתברך ,כהן שהרג את הנפש ,יציאת כהן מביהכ"נ, כוהניםת ידים בסמוך לברכת נטיל התורה,

הפיכת , כוהניםת שומע כעונה בברכ ,לזר כפים  נשיאת איסור ,לכהן עם הארץ נט"י ,כוהניםתרגום ברכת 

 עומקא דפרשה, תשע"ה ו, כג[ ]  )כה תברכו את בני ישראל( [באהבה כוהניםברכת  ,קללה לברכה

ביותר וירד בדרך הארוכה, האם  ]האם יעלה הכהן לדוכן בדרך הקצרה עליה לדוכן לברכת כוהנים 

על הדוכן, כיצד מותר   לכהן לעמוד בדוכן על מקומו של אביו, האם יש ענין 'קביעות מקום'  לכהן מותר

ברכת   –גם אני אודך לעמוד בדוכן כשאחוריו לארון הקודש, האם מותר לעלות לדוכן לפני 'רצה'[  

 קמד( -כוהנים, תשע"ח )עמ' כא

תחיל 'שים שלום', כהן ש"ץ האם יאמר  כהן שלא שמע את החזן מ]נושאים שונים בברכת כוהנים 

'יהי רצון' לפני נשיאת כפיו, כהן שנושא כפיו יותר מפעם אחת ביום האם יאמר 'יהי רצון' בכל פעם, 

העולמים' באמצע חזרת הש"ץ, כהן יחיד האם יענה אמן אחר ברכת   כיצד אומר הכהן 'יהי רצון' ו'רבון

אמירת 'יהי רצון' ו'רבון העולמים', האם בשבת אומרים מודים של הש"ץ, עניית אמן וב"ה וב"ש באמצע 

'יהי' רצון', מדוע אין הכוהנים מברכים את הקב"ה לפני ברכת כוהנים, מדוע מברכים ברכה לפני ברכת  

לויה במקבל, מדוע אין ישראלים מברכים ברכה 'על שמיעת' ברכת הכהנים, כהן  הכהנים הרי היא ת

נשיאת כפים , נוסח ברכת 'וציונו לברך את עמו ישראל באהבה', שטעה ואמר אקב"ו על ברכת כוהנים

לשני כוהנים בטלית אחת, נשיאת כפים בכפפות, האם ישראל יכול למנות שליח לחברו לשמוע ברכת 

אמן לברכה אחרת באמצע ברכת כוהנים, האם   לא תגרע, עניית -חלק מברכת כהנים כוהנים, שמע רק 

לעמוד ממש מול הכוהנים, האם יעקור החזן ממקומו באמצע חזרת הש"ץ כדי שלא  לכתחילה על הקהל

האם עדיף שלכהן רווק תהיה טלית   להיות אחורי הכוהנים, האם צריך דווקא טלית לברכת כוהנים,

 (תרכט-ריזברכת כוהנים, תשע"ח )עמ'   -גם אני אודך  לברכת כוהנים 

תפילה ברוב עם או ברכת כוהנים, תפילה במקום קבוע לתפילה ]ברכת כוהנים מול נושאים אחרים 

, הניםכוהנים, תפילת ותיקין או ברכת כו או ברכת כוהנים, מעלת עשרה ראשונים בבית הכנסת או ברכת 

,  תריז-תפזברכת כוהנים, תשע"ח )עמ'  -גם אני אודך  [  יחד בשמונה עשרה מול אמן של ברכת כוהנים

 (תרל

 זרע שמשון, תשע"ה ו, כג[  ] ישראל()כה תברכו את בני מפגש בין שמים וארץ  -ברכת כוהנים 

כשהסיח דעתו,  שומע כעונה, ]המצוה לישראל חיובית או קיומית,המצוה להתברך בברכת כוהנים 

כהנים, האם מצוותו  מצות הישראל להתברך בברכת  ,כשיצא לדבר מצוה, ש"ץ האם יעקור ממקומו

האם המצוה שיש לישראל להתברך מהכהנים  , שבעצמו מקיים המצוהלקיים מצוותו, או לסייע לכהן 

ונפקא מינא האם כהן שנשא כפיו ובא לבית כנסת אחר ומצא  קיומית, או מצוה חיובית היא מצוה 

]יציאה לצורך  בשעת ברכת כהנים  יציאה מבית הכנסת, ציבור מתפללים, רשאי לשאת כפיו בברכה

מברכת הכהנים, האם  לא שמע תיבה אחתמשמיעת הברכה או  הסיח דעתו, פות בברית מילה[השתת

עומד  , כשעומד בקריאת שמע וברכותיה עניית אמן אחר ברכת כהנים , קיים את המצוה להתברך

מד ועו שלא באונסרית חר לתפילת שחיא ,בתפילת שמונה עשרה והגיע הש"ץ לברכת כהנים, מה יעשה

לשמוע ברכת   ההשתדלותחיוב , בברכת כהנים ךשמונה עשרה בשעת ברכת הכהנים, האם מתבר ב

, לעבור למנין נוסף לשמוע ברכת כהנים עניןאו  חובה מתפלל ברחבת הכותל המערבי, האם יש , כהנים
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רי הכהנים, האם ש"ץ שמקומו מאחו , המעלה להתברך ב'ברכת הכהנים' ההמונית סמוך לכותל המערבי

ברוך הוא  אמירת ', קודם חזרת הש"ץ כדי לעמוד לפני הכהנים ולהתברך מהם וייב לעבור ממקומומח

סיכום הדינים העולים משיטת  , להתברך בברכת כהנים הנשים חיוב, ' בשעת שמיעת הברכהוברוך שמו

     תשע"ז    הגר"א עוזר, תשע"ד    עולמות, רח ו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל([  החרדים להלכה למעשה

 ח מך, תשע"אזמרה לש   תורת המעדנים, תשע"ח     תורה והוראה, תשע"ח 

-לטקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'   המחשבה והמעשה הנדרשים לקבלת ברכת כוהנים -כה תתברכו 

 מז(

 שמעתא עמיקתא, תשע"ח   ן בן א"י האם יכול לשאת כפיו במוסף ביו"ט שני של גלויות?כה

וישמע משה,    ש”ץ ששכח יעלה ויבוא ונזכר בברכת שים שלום האם יחזרו הכהנים ויברכו שנית

 תשע"ח 

 וישמע משה, תשע"ח  לוםש”ץ שהפסיק באמצע ברכת כהנים ואמר שים ש

 המשך   וישמע משה, תשע"ח? להתכסות בטלית אחת ולשאת כפיםהנים והאם מותר לכמה כ

]ברכה על מצוה דרבנן שהפכה   הכנסת בירך על נשיאת כפים ואח"כ נודע לו שיש כהן נוסף בבית

 וישמע משה, תשע"ח למצווה דאורייתא[ 

כהן הנושא את כפיו מקיים שלוש ] ז בחו"ל ובצפון הארץ בכל יום?נמדוע אין נשיאת כפים באשכ

נהגו בקהילות  , בכל יום ג ארץ ישראל, ומנהג הספרדים בחו"ל, לשאת כפים כן מנהמצוות עשה. ו

מדוע , , וטעמים רבים נאמרו בדברמוסף ביום טוב בתפילתשאין נושאים כפים אלא בחו"ל  האשכנזים

, נסיונות הגר"א ובעל התניא לחדש נשיאת כפים בחו"ל בכל יום, בני ארץ ישראל לא קיבלו  טעמים אלו

, ועל כן יש להיזהר לשמוע את חזרת הש"ץ כדי שיתקיים "עבודה" בציבור יאת כפים מדיןיסוד מצות נש

, כהן אשכנזי המתפלל במנין של ספרדים בחו"ל, האם יעלה לדוכן , "לדין זה, ונפק"מ לנשיאת כפים בחו

הנוסעים במטוס לארץ ישראל, האם , חידוש נשיאת כפים בחו"ל בקהילה של ספרדים שלא נשאו כפיהם

מתי בטלה מצות נשיאת כפים במקומות אלו, על ידי מי,  רץ ישראלבצפון א, צריכים לשאת כפיהם

קהילות במקומות אלו  , נשיאת הכפים בצפון ארץ ישראל, כפי שהיה בעברהאם צריך לחדש את , ומדוע

בן חו"ל כהן בן א"י בחו"ל ]או במנין בני חו"ל[, , ששבו לשאת כפים בכל יום, האם צריכים לבטל מנהגם

פרי      נוה ההיכל, תשע"ה   עולמות, קנוו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל( [בא"י, ובן ירושלים בגליל

 , כח( ואספקלריא, תשע"ח )עמ' כ   ביכורים, תשע"ו

]מנהג איטליה שכהן אחד מברך וכולם נושאים כפיהם, דין 'קול רם' שומע כעונה בברכת כוהנים 

 מעדני אשר, תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"ז [ בשומע כעונה, שומע כעונה בסיפור יציאת מצרים, כהן עילג

 נז( אספקלריא, תשע"ח )עמ'   ]לפני ואחרי השקיעה[ ברכת כוהנים במנחה של תענית ציבור

]הוספת פסוקים, אמירת 'יישר כח' לקהל או 'ברוכים תהיו' אמירת 'ריבונו   בל תוסיף בברכת כוהנים

   (זסאספקלריא, תשע"ח )עמ'  של עולם'[

 מעדני אשר, תשע"ח האם חובה על המתברך בברכת כוהנים לעמוד? 

 מגישי מנחה, תשע"ה ו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל(טומטום כהן האם רשאי לשאת את כפיו?  

 מחמדי התורה, תשע"ה ו, כג[ ] )כה תברכו את בני ישראל(ברכת בנים בליל שבת בנוסח ברכת כוהנים 
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הרמ"א הביא להלכה את , ל עולם']הארכת הזמן בכדי שהקהל יאמר 'רבונו שניגון בברכת כוהנים 

", אך מכלל הברכה היא דהארכת הניגוןמנהג הכהנים להנעים בניגון בשעת ברכת הכהנים, וכתב המג"א 

הוי הפסק". וצ"ב מה החילוק בין "מאריך הרבה" שנחשב הפסק, לניגון שלא מאריך   הרבהמאריך "אם 

על שנותן הודאה להשי"ת בנעימה  בומחמת ששמח בלש"ץ שמאריך בתפילה , בו שאינו נחשב כהפסק

מהווה  האריכות בתפילהמתי , לא טוב עושה , ומכל מקום כל שמאריך בתפילתו תבוא עליו ברכה

האם מותר , , הוי הפסק", וצ"ב מדוע באופן זה הניגון נחשב כהפסק בתפילהואמרו אמן ניגון של ,הפסק

לזמר  , אמירת שם השם אם מותר לנגן את וה בתפילה, לכפול פסוקים או תיבות כדי להתאימם לניגון

במקום שאסור לדבר ]כגון בין ברכת   מנגינה ללא מיליםפיזום , ביחיד תיבות שכבר נאמרו עם הש"ץ

, בית תיפלתםמעכו"ם  ןניגו, לפסוקי תפילה ופיוטאו מחלל שבת  נכרי ןלהתאים ניגו, לאכילה[ המוציא

,  יהודי ששמועתו רעהשהלחין  ןשירת ניגו, נכריםי שמיעת ניגונ, פסוקי תהליםל שהלחין נכריניגון 

    עולמות, רנח ו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל( [בשעת התפילה ובברכת כהניםובפרט מעלת הניגון 

 מעדני אשר, תשע"ח 

הגר"א גניחובסקי,  חציו כהן וחציו ישראל, או ספק כהן ספק ישראל, האם רשאי לשאת כפיו? 

 תשע"ג 

מחמדי  ו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל(ם? כיצד יוצאים ידי חובה גם העם שבשדות בברכת כוהני

 התורה, תשע"ה 

 , את בנו, ברכת הבנים בלילות שבתהורה  ,]על הדוכן, רב את תלמידוישראל המברך ברכת כוהנים 

הסכים  עובר באיסור עשה, ומובא בשם הגר"א שלא  מברך ברכת כהניםביד אחת או בשתי ידים, זר ה

נהגו לברך בנשיאת כפים ]ויש ענין גדול בברכה שנעשית , למנהג לומר ברכת כהנים כשמלוה את חברו

כהן מברך את   -בפדיון הבן  , הילדים בערב שבת ובערב יום כיפור דווקא באופן של נשיאת כפים[ כגון:

,  סוקי ברכת כהניםבהטבת חלום ובבר מצוה נאמרים פ, ת כהניםהילד בנשיאת כפים ואומר פסוקי ברכ 

 כך לברך ברכת כהנים: בלא נשיאת כפים, וכשמכוון בפירוש שלא לקיים ב, מדוע אין בכך איסור עשה

היתר   אופני ,יש לדון, האם איסור ברכת כהנים בזר נאמר רק בבית המקדש כמו כן, מצות ברכת כהנים

]א[ ברכה ]ב[ עבודה.   ב' הלכות: כוללתברכת כהנים , כהנים בזר ובכהן ברכת  נוספים מתי אין איסור 

    עולמות, ו ו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל(  [ולפי זה יבואר אימתי אין לזר ולכהן לברך ברכת כהנים

 תורת המעדנים, תשע"ח 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כ(    ברכת כוהנים ברמקול

 עשר עטרות, תשע"ח   טוב עין הוא יברך -ברכת כהנים 

 קול יעקב, תשע"ו  ]בתפילת שחרית רגילה, ובחוה"מ בכותל[צילום ברכת כוהנים 

שבילי פנחס,  ו, כג[  ] כה תברכו את בני ישראל()ע"י ברכת כוהנים טול בשישים[ ]ביביטול חטא העגל 

 תשע"ג 

   מעיינות מהרצ"א, תשע"ה ו, כג[  ] )כה תברכו את בני ישראל(ענית אמן אחר ברכת כוהנים ע"י החזן 

 האיחוד בחידוד, תשע"ג 

 תורה והוראה, תשע"ה , כג[  ו] )כה תברכו את בני ישראל( כוהנים: פסולי כהונה בברכת  כהן בעל מום

)דבר אל אהרן ואל   ?ולא על ידי חכמי ישראל כוהניםה "יהקב"ה את עמו ישראל ע מדוע מברך

 תשע"ז      אשכול יוסף, תשע"גו, כג[  ]כה תברכו את בני ישראל(    בניו... 
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 תורת המעדנים, תשע"ח כהן שאין לו טלית לנשיאת כפים, היכסה ידיו במגבת? 

פניני חשוקי , האם נהג כדין? ידיו במעיל כשלא מצא טליתכהן במנחה של תענית ציבור כיסה 

 חמד, תשע"ח )עמ' ח( 

 מעדני אשר, תשע"ח   ]באהבה[כהן שיש לו שונא בבית הכנסת, האם יכול לברך ברכת כוהנים? 

 זרע ברך, תשע"חברכת כוהנים 'באהבה' תנאי בחלות הברכה 

 קול יעקב, תשע"זברכת הקשת או ברכת כוהנים בבית הכנסת  

 "ח מחמדי התורה, תשע   מחמדי התורה, תשע"ה  חליצת נעל בברכת כהנים

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  פסוק נוסף, ברכת אהרן את העם[ , ]ברכה נוספתבל תוסיף בברכת כוהנים 

    ם, תשע"חתורת המעדני

   אורות הגבעה, תשע"ג נשיאת כפים לכהן שהרג טריפה 

 האיחוד בחידוד, תשע"ז נטישת מנין קבוע, וביטולו, בשל כך שאין בו נשיאת כפים של כוהנים 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(  ]עובדים סיעודיים זרים[ כת כהנים כשיש גויים בבית הכנסתבר

 ( סופניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' נשיאת כפים לכהן שעשה אדם טריפה  

שוואה ]קראו לו פעם שניה ביום, עלה ללא שקראו לו, ה ?כמה פעמים ביום חייב כהן בברכת כוהנים

    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז נחת תפילין פעם שניה ביום[ לדין ה

 אשר ליהודה, תשע"ד    עמידה בברכת כוהנים

תיקן את הברכה, אמירת  ]דברי רבי אלעזר בן שמוע, הוא חיוב הברכה לפני פסוקי ברכת כוהנים 

הגר"א    העולמים, לא יצא בברכה מדין שומע כעונה, הגיע מאוחר האם ידלג את הברכה[ריבון 

    גניחובסקי, תשע"ז

בבית הכנסת רק פסולים, כשיש גם ]כשיש  ?כהן הפסול מדרבנן, האם חייב לצאת בברכת כוהנים

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז    ים[כשר

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב    כוהניםפריסת כפים בברכת 

 ההיכל, מקץ תשע"ה  נוהלה כדי להספיק ברכת כוהנים   לדלג 'על הניסים' בתפי

   אם יש חיוב לשמוע ברכת כהנים, והעומד באמצע שמו"ע אם יפסיק כדי לשמוע אותה 

 ( מח אספקלריא, תשע"ט )עמ' 

 שע"ז תורה והוראה, ת    עולמות, תכדנשיאת כפים לכהן שעל ידיו כתובת קעקע  

חזר אחד המתפללים   הנים והמשיך אחר תחתיו, ולאחמ"כ וש"ץ שנדם קולו באמצע ברכת כ

]ש"ץ שכח יעלה ויבוא או טעה בברכת השנים   ?הנים לחזור ולישא כפיהםומרצה האם צריכים הכ

אחר ברכת כוהנים, האם ישאו הכוהנים כפיהם שוב, האם בלא ברכה, האם יצאו מבית הכנסת,   ונזכר

   הגרב"מ זילברברג, תשע"ט-שיעורי ליל שבת ר הש"ץ ברכת כוהנים הנאמרת בהעדר כוהנים[האם יאמ
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נפלאות שמשון,    כזמן מסוגל לתפילה[ כוהנים]ברכת חנה ע"פ ברכת כוהנים  ביאור דברי רבה בר

 תשע"ה

 תשע"ב    האיחוד בחידוד, תשע"דנשיאת פנים לישראל בזכות ברכה על כזית פחות מכדי שביעה  

 רץ כצבי, תשע"ו   ]בשחרית, בנעילה[נשיאת כפים בכהן שאינו מתענה ביום הכיפורים 

שיעורי הרב יו"ט   ישא כפיו[ ]הרג את הנפש לא ?יכול לשאת כפיוכהן שהלבין פני חברו ברבים האם 

 זנגר שליט"א, תשע"ח 

עשר עטרות,  כהן שאינו יכול לעלות לדוכן לנשיאת כפים האם חייב לצאת מבית הכנסת?  

 תשע"ח 

]הנאמרת ע"י כוהנים רבים, גם כהן שאינו צדיק ראוי לברך, מדוע נאמרה הברכה  מעלת ברכת כוהנים

  -דרכים בתורה  בשלון יחיד, מדוע נוסח הברכה מהכוהנים אל העם ולא מהכוהנים אל ה' לברך את העם[

    מרבינו האלשיך, תשע"ח 

 ,הפסד מצוה כנגד קיום מנהג שלא נזכר בתלמוד]נשיאת כפים ברווק, ברכת כוהנים שאינם נשואים 

עין ת[ ויעשו כולם אגודה אח, קדשהאם כהן שאינו נשוי פסול לעבוד בבית המ, כהן שאינו שרוי בשמחה

 יצחק, תשע"ט 

 (סדר אספקלריא, תש"פ )עמ' נשיאת כפים רק בתפילת המוסף ]בערי הגליל[ 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' מו(  ברכת כוהנים במחנה אושוויץ

 "ח שבילי פנחס, תשעאהרן ששמח בגדולת אחיו הצעיר זכה לברכת כוהנים המסתיימת ב'שלום' 

שיעורי הרב  [ ברכת המצוות, ברכה אחת לכמה מצוות, צירוף ברכת כהנים משני מנינים]ברכת כהנים 

 ( כבאוסף גליונות, תשע"ט )עמ' -שליט"א נבנצאל

 (מחר אספקלריא, תש"פ )עמ'? תפילת ותיקין או שמיעת ברכת כהנים

 ( סואספקלריא, תשע"ט )עמ'    האמורה מפי אהרן -הכתובה ע"י משה 

בשלושה  , בתענית, בנשיאת כפיים, בחו"ל, המחבר דןתפילה]ב ]בחו"ל[ כוהניםבנשיאת  הטבת חלום

יתפלל "ריבונו של  - תפילהמקומות בשולחן ערוך בהלכות אלו, ושלוש עצות עיקריות נאמרו בזה: 

יאמר בפני שלושה מאוהביו את נוסח "הטבת  - הטבת חלוםעולם" בשעה שהכהנים נושאים כפיהם, 

החלום"  חלום כאש לנעורת", כוחה וסגולתה של "הטבתכלשון חז"ל: "יפה תענית ל - תעניתהחלום", 

ותענית להפוך חלום רע לטוב, החלומות הולכים אחר הפה ולכן יבקש שיפתרו את החלום לטובה, כיצד  

משפיע הפתרון על הגשמת החלום לטובה, אלו חלומות צריכים את תיקון, הזמן המדויק של אמירת  

כשאין בש"ע , אמירת רבארץ ישראלאו  בחו"לכת הכוהנים "ריבונו של עולם" להטבת חלומות בשעת בר

מטיבים את החלום ]קרובים או   מיכוהנים אומרים רבש"ע, בפני  המקריאאו  הש"ץ, האם נשיאת כפים

תענית מי מיטיב את החלום,  חלם חלום רע על חברו, בשבתבהטבת חלום, הטבת חלום  נשיםקטנים[, 

,  ת ובימים טוביםבשבריך גם להיטיב את החלום,  תענית חלום , כשמתענה האם צרשותאו  חלום: חובה

תשובה, צדקה, תענית דיבור, טבילה במקוה,  עצות נוספות להטבת חלומות רעים:, בזמנינותענית חלום 

]לז, יא[    [עצות להינצל מחלומות רעיםכפרות, להימנע מלספר החלום, מאן דלא קפיד לא קפדי בהדיה, 

 תורה והוראה, תשע"ו   עולמות, רלו
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במחשבה    של ילדים קטניםהטובים של יהודים ואפילו לא לזלזל בחלומות  - 'הטבת חלום'

 תחילה, תשע"ח 

 

 הנים ונגיף הקורונה וברכת כ

 

מנין מתפללים ברשות אחת או בצד  ]צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כוהנים ב'בידוד' בקורונה 

אחד של מחיצה, האם העומדים בבית, ברשות אחרת, או בצד השני של המחיצה, מצטרפים למנין אחד 

מהמקומות, ורק אם נצרף את   ד בכל אח -כאשר אין מנין מתפללים ר. פילתם תיחשב כתפילה בציבוות

כל המתפללים הנמצאים ברשויות שונות יהיה מנין, האם ניתן לצרפם למנין מכיוון שהם רואים אלו את  

ן למי . הצטרפות למנינמצא בבידוד, האם נחשב כחלק ממנין המתפללים, ורשאי לשאת כפיםהכהן  .אלו

שעומד בעזרת הנשים. צירוף לזימון מול צירוף למנין עשרה. הבדל בין נמצא בחצר או ברחוב לנמצא  

בבית אחר. כשרואים זה את זה דרך סורגים או רשת. צירוף למנין בקבוצת בני אדם שאין דעתו נוחה 

רץ כצבי,  [ מהם ]היתנתקות[. ברכת כהנים במקום שאי אפשר לעלות לדוכן ]במרפסת ציון הרשב"י[

 תש"פ 

 ( קמזאספקלריא, תש"פ )עמ'  ברכת כהנים עם מסיכה בשעת הקורונה  

ה  מ   ן שליט"א[]הגר"י זילברשטייבשעת תפילת עמידה  -לכהן בנשיאת כפים, לישראל  -מסיכה 

 טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' שלג( 

]הוצאת מסיכה על הפנים בשבת במקום שאין עירוב, נשיאת כפים  קיום מצוות עם מסיכה על הפנים 

בן פסח הנאכל בחבורה יכה על הפנים, אכילת קרן עם מסהלכהן כשעל פניו מסיכה, פדיון הבן כשהכ

 מה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ' תג(    [רבי טוביה הלוי שולזינגר שליט"אלאדם בבידוד[ ]

]כעומד לפני המלך, בעמידה, להעדיף צעיף או טלית, ברכת כהנים למנוע דבר משונה, תפילה עם מסכה 

לל המסכה כשפניו מכוסים בין כך ע"י הטלית, ברכה בקול רם המסכה מפריעה, צריך להגביר קולו בג

וריחוק הקהל, מסכה בשבת במקום שאין עירוב נחשבת היום כמלבוש גמור, האם סינון הוירוס דרך 

המסכה אינו איסור בורר, במסננת שבברז התירו שאינו ניכר, או כי לרובם זה לא פסולת, האם כולם 

ת האויר הנקי הינה דינם כאיסטניס, במים הוא עושה פעולת תיקון במים מסוימים, ובאויר לא, וכן בריר

 חוקי חיים, תש"פ  לשימוש מידי[

 ( קאמנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ'  במרפסות כשלא רואים או לא שומעים את הכהן ברכת הכהנים

הליך יעקב  מה טובו א  ]הגר"י זילברשטיין שליט"א[מהמרפסת והציבור למטה בחצר  ברכת כהנים

 (שלד)י(, תש"פ )עמ' 

 ( בכ ר אספקלריא, תש"פ )עמ'כהנים עם מסכות וכפפות      ברכת
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 שאר עניני הפרשה: 

 

(  ואם אין לאיש גואל) ]גר שנתגייר כקטן שנולד, גרות מתן תורה[הקשר בין פרשת נשא לחג השבועות 

 בארה של תורה, תשע"ז   תורה והוראה, תשע"ח  ]ד, כב[

 זרע ברך, תשע"ד    [ד, מז ] (דהודת עבוד עבוכל הבא לעב)  אין אומרין שירה אלא על היין

 זרע ברך, תשע"ב     אשר ליהודה, תשע"ד  [ ד, מז]( דהודת עבוד עבולעב)בכלי עיקר שירה בפה או  

)מבן ששים שנה ומעלה.. עבודת עבודה, ברש"י( ]ד,   שורר? האם יכול עדיין לבן לוי מגיל חמישים 

 ( חנועם אליעזר, תשע"ח )עמ'   מז[

 זרע ברך, תשע"ג ה, ב[   ] )וישלחו מן המחנה(  מגע הזב לענין שילוח מחנות וטומאה הותרה בצבור

]מי הוא 'כל צרוע וכל זב', כיצד הנזיר והמשכן מכפרים על  הקשר בין כל חלקי הפרשה וההפטרה

שיעורי הרב רוזנבלום,   [ ב ה,] )כל צרוע וכל זב( חטא אדם הראשון, מדוע במניין בני גרשון נאמר 'גם הם'[

 תשע"ה

]נספרים מבן חודש ומעלה, בשונה מכלל ישראל הנספרים מגיל עשרים, מוטיב  המיוחד בשבט לוי 

עשר עטרות, יסחפות של הציבור, החשיבה וההבדל של 'שבט לוי', חתונות לא יקרות[ ב'כלל' ה'עדר' והה

 תש"פ 

ובמהלך   ]מהקמת המשכן בר"ח ניסן, בר"ח אייר, ימי המילואים[ממתי חלה קדושת מחנה לויה 

   מלאכת מחשבת, תשע"ז )וישלחו מן המחנה( ]ה, ב[המסעות 

]האם היחיד הטמא מצווה לשלח את עצמו, או על מי מוטלת מצוות שילוח טמאים מן המחנה? 

בית הדין, מהמרב"ם משמע דהחיוב הוא על הטמא, האדם נידון כבית דין על  -היוא דין על הציבור 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   )וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש( ]ה, ב[ עצמו[

ג' דרגות טומאה וג' קדושת מחנה ישראל, ] ממחנה שכינה שהוא המקדשמצוות שילוח טמאים 

 (טואוסף גליונות, תשע"ט )עמ'  -שיעורי בינה  ]ה, ב[ (צרוע)וישלחו מן המחנה כל [ מחנות

    מלאכת מחשבת, תשע"ז  ]כמה אגפים במחנה לויה[ ?וים עם נשותיהם במחנה לויהוכיצד חיו הל

 בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח 

היוצא חוץ לתחום י"ב מיל לצורך פיקוח נפש, האם מותר לו ללכת להמשיך משם לכל מרחק  

]הלך בהיתר לרמב"ן מותר לו מדאורייתא עוד י"ב מיל, נתכוין לקנות שביתה בערב שבת בצד  שירצה? 

שבת הרחיק לצד מערב, באמצע י"ב מיל עלה על מחיצה גבוה י' טפחים, לחזור לתוך  מזרח ובערב 

 עשר עטרות, תש"פ תחום שבת[  התחום,

 [זיר הגזילההרהר תשובה ועדיין לא הח, ]הכשר הקרבן או מצווה בפני עצמהמצוות וידוי על חטא 

 המצוות בפרשה, תשע"ו  ה, ו[)והתוודו את חטאתם אשר עשו( ]

]המקדש את האשה ע"ד שהוא צדיק גמור, תשובה מאהבה מול האם תשובה מועילה בלא וידוי 

 במשנת הפרשה, תשע"ה   ז[  ]ה, עשו(  וודו את חטאתם אשר והת) תשובה מיראה[
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 מדי שבת בשבתו, תשע"ז   ה, ז[)והשיב את אשמו בראשו( ]שליטת האדם על מחשבתו 

מעיינות   ז[ ]ה, (והתודו את חטאתם אשר עשו) ]תחנון, י"ג מידות[אם אומרים וידוי בכל יום? ה

 מהרצ"א, תשע"ה 

     מדי שבת, תשע"ו  ז[  ]ה, (והתודו את חטאתם אשר עשו)חוטא אחד יאבד טובה רבה 

]למרות שהמלוה אינו יכול למחול החוב כי חב לאחריני, מדוע לא יכול לבטל תשלום שעבודא דרב נתן 

  הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  ]ה, ז[)ונתן לאשר אשם לו(  יל תפיסה לגביית החוב[החוב בטענת מיגו שאז תוע

 )ז' תירוצים(

)איש או אשה כי יעשו מכל חטאת   חובת גמ"ח להחזיר דמי פקדון שהמנהל גנבם ולא הפקידם

 תשע"ח    נוה ההיכל, תשע"דז[  -ה, ו]ב את אשמו בראשו(  האדם למעול...והשי

גר קטן אין צריך לוודא, כיצד היה לגר ]גר גדול צריך לוודא שאין לו קרובים, גר שמת ללא יורשים 

קטן ממון מדאורייתא, ירש את אביו הגוי, דעת אחרת מקנה לו, קיבל שכר מעשה ידיו, זכה בתביעה  

  ( ]ה, ח[ להשיב )אם אין לאיש גואל  בדיניהם, הוא בר דעת והוי 'גדול' בבני נח, אומן קונה בשבח כלי[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז 

]כיצד נתגייר, אמו התגיירה כשהיתה מעוברת, אמו התגיירה כשהיה העובר פחות גר קטן מדאורייתא 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  )אם אין לאיש גואל, ברש"י( ]ה, ח[ מבן ארבעים יום[

(  להשיב )אם אין לאיש גואל ]לאנשי המשמר, האם זכו בו ביום או בלילה, פיקדון[החזיר הכסף בלילה 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט  ]ה, ח[

 זרע ברך, תשע"ה ה, ט[  ] (אשר יקריבו לכהן) טעונים הגשה  ביאור דברי הרמב"ן שביכורים

 ( סהאספקלריא, תשע"ח )עמ'    )ואיש את קדשיו לו יהיו( ]ה, י[ ]טובת הנאה[  כהן שחטף מתנות כהונה 

]ישיבה בכותל המערבי, עד היכן מותר להתקרב, הכנסת  נטילת עפר או עשבים מהכותל המערבי 

ידים בין שורות האבנים, קדושת מקום המקדש בזמן הזה, המגורים בירושלים, שמירת מקום המקדש, 

המקדש, שימוש באבני הכותל לבימה בבית  נטילת פירור מאבני הכותל כסגולה, מעילה בעפר מקום 

    אוצרות אורייתא, תשע"ח  )ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן( ]ה, יז[ עפר ואבנים[ כנסת,

 תשע"ט 

)וכתב את האלות האלה הכהן בספר ומחה אל   ? מחיקת שם ה' כאשר הכתב הפוך האם קיים חשש

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז( מי המרים( ]ה, כג[  

 , אמן על בקשה, במחלוקת השנויה ברכה, ברכת קטן, כוהניםברכת ]בן' ענינים שונים בעניית 'אמ

)וענתה האשה   [גדול העונה אמן ,ויצמח פורקניה אמן על ,אמן יתומה ,כוונת עניית אמן, משמעות אמן

   , תשע"ב עומקא דפרשה  אמן אמן( ]ה, כב[ 

ם  ווכי ימות מת עליו בפתע פתא) ]בטבילה, בחציצה, במנין, בהכרעת הרוב[בדין רובו ככולו והמסתעף 

 אשר ליהודה, תשע"ד   [ ו, ט] (וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו... וטמא

   ( נטאספקלריא, תשע"ט )עמ'     אהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמומשה ו

 מחמדי התורה, תשע"ט  [ג)יברכך( ]ו, כמקור וטעם לברכת הבנים בליל שבת 
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]כיצד קרה שבקבלת התורה   םכיווהגים הנהחופה מנהגי בין מתן תורה ובניית המשכן להקשר 

חלק אכלו מתוך שמחה וחלק היו ביראה, המקור לשטיחת העשבים/ תפוחים/ אילנות בבתי הכנסת בחג 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד  [ א  ז,] )ויהי ביום כלות(השבועות[ 

 ( סגאספקלריא, תשע"ח )עמ'     "שירה באמצע אמירת "שבע ברכות

המקריב הראשון, ההבדל ]מדוע נבחר נחשון להיות  הקשר בין חג השבועות לפרשת נשא

שיעורי הרב רוזנבלום,    [ יב  ז,] )נחשון בן עמינדב( בהתנהגותה של ערפה ורות הנובע מהתנהגות סבן לוט[

 תשע"א 

 פניני אור החיים, תשע"ז    פח[-]ז, יהאם השוו כל הנשיאים בקרבנותיהם? 

)ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא  מדוע זכה שבט יששכר להקריב שני בחנוכת המזבח? 

   בארה של תורה, תשע"ג  ]ז, יח[  יששכר(

 (ט אספקלריא, תשע"ט )עמ'   שעיר עיזים בקרבנות הנשיאים

 ( כט עמ' אספקלריא, תשע"ט )  ?למה נשתתפו הנשיאים במנין הלוים הבאין לעבודת אהל מועד

 ( לגאספקלריא, תשע"ט )עמ' נזיר חוטא הוא   

 ( נגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   קרבנות הנשיאים ומנין בני ישראל

 מלאכת מחשבת, תשע"ח   ]ז, פד[ כלי השרת של הנשיאים היאך נתקדשו ומאימתי? 

 

 ם:ייאקטואלנושאים 

 

ל הטלית בעצמו במוצאי שבת, אי שתיית אשה מיין הבדלה, פת חמה ]קיפו עניני הבדלה ומוצאי שבת

 מנורה בדרום )יא(, תש"פ )עמ' לב(  ה שליט"א[ ]הרב משה חליו מלוגמא וחמין במוצ"ש[ 

]הרב   , עששית, עצימת עינים, רשות אחרת[]גיל שבקדושה למול ערוה ושער באשה םאמירת דברי

 מנורה בדרום )יא(, תש"פ )עמ' לה(  פנחס יצחקי שליט"א[ 

]הרב יצחק ירחי  ]קומקום שיש מסננת בפיו למניעת זליגת עלי התה לכוס[עלי תה בשבת  סינון

 נה( מנורה בדרום )יא(, תש"פ )עמ'   שליט"א[

]למרות שהוא שיר של יום השבת, קבלת שבת מוקדמת   גאות לבש בליל שבת ךאמירת מזמור ה' מל 

רים את מזמור לשמיני ואת  ומאוחרת, אמירת 'מזמור שיר ליום השבת' מדוע בליל שמיני עצרת לא אומ

 מנורה בדרום )יא(, תש"פ )עמ' סא(   ]הרב ערן כברה שליט"א[המזמור של סוכות[ 

בדרום )יא(, מנורה הרב אביחיל לוי שליט"א[ ]יו"ט  ןשבת לבי  ןבביאור מלאכת בורר ובחילוק בי 

 תש"פ )עמ' עא( 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47175
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_60_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_35_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/186_35_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_35_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_60_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_60_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_60_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_35_60_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_35_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 ינוייםש

 

סתירה בפסקי השו"ע בהלכות המוציא באו"ח ]חלה והמוציא  יןלענ  ם'לח'שיטת השו"ע בגדרי 

מנורה בדרום )יא(,    ]הרב שרון שרפי שליט"א[ [לדינאם העולי םוחידושי דיניובהלכות חלה ביו"ד, 

 תש"פ )עמ' קח( 

 ( ש"פ )עמ' קלדמנורה בדרום )יא(, ת]הרב און אברהם הכן סקלי שליט"א[  ]תגובה[ ברכת ההלל בר"ח

 מלאכת מחשבת, תש"פ בל תוסיף בהנחת תפילין של רבנו תם בנוסף לתפילין של רש"י 

 לאכת מחשבת, תש"פ מ מדוע נצטוו במצוות שבת במרה?

 מלאכת מחשבת, תש"פ  ?גר תושב שקיבל עליו לשמור שבת האם מחויב לשמור

 מלאכת מחשבת, תש"פ הנחת תפילין של חול המועד אחר החג מדין 'תשלומין' 

]שתיית מי גשמים כסגולה לרפואה, בחול המועד פסח,  ן פסח לעצרתסגולת גשמים היורדים בי

מפסח ועד עצרת, אמירת ותן טל ומטר אחר הפסח, במדינות בהן גשמים מצוים, שתיית גשמים ברשות  

או נולד, רפואה בשבת, סינון מים במוצאי השבת,  הרבים, האוכל בשוק, שתיית מי גשמים בשבת מוקצה 

לי מהיכנו, ברכה על שתיית מים אלו, השותה מים לצמאו, תפילה קודם  מכין משבת לחול, מבטל כ

 ( קיט' ירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ ]חיים מלין[ עשיית רפואה[

 ( נואוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -עינינו גלגשמים בחודש אייר 

]ברכות  ? הקדים ברכת זוקף כפופים לברכת מתיר אסורים, האם יחזור לברך מתיר אסורים

 ( קפאירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   א[]הרב און אברהם הכהן סקלי שליט" השחר[

]הרב יצחק נתן לוי   ]מדוע אין מרקדין אף לפני החתן[ ?כיצד מרקדין לפני הכלה -דרוש לנישואין 

 ( טוירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' ז"ל[ 

]האם ההכרזה היא בסתירה להבטחת 'חתנין רבנן'   יישוב הסתירה בין הכרזת בת פלוני לפלוני

 ( יחירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' ]הרב יצחק נתן לוי ז"ל[  למוקיר רבנן[

 ( כד' ירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמשטר מעשה בי"ד שנמצא בשוק   -תשובה חדשה לרי"ף 

 ( לבירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' על ירושת רבנות תשובה חדשה לגר"י ראזין זצ"ל ]צפנת פענח[  

 ( לזירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' [ שקופ זצ"ל]הגר"ש איסור סוטה והפסד כתובתה 

 ( נב ירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'  [הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל]  'אנוסים היינו' תסוגי

וצר )מא(, תש"פ )עמ'  ירחון הא [הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל] 'עד אחד בשטרוכתבם  'מפי תסוגי

 (נה

 ( סירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'  הגאון רבי אהרן כהן זצ"ל -הדרן לסיום הש"ס 

ירחון האוצר )מא(, תש"פ   [הגאון רבי שמחה זיסל ברוידא זצ"ל]ו בגדרי חזקה אין אדם פורע תוך זמנ

 ( סה)עמ' 

  אמיר ולר ]הרב  ?האם מותר לנשק את חבירו או קרובו בבית הכנסת לאחר שעלה לספר תורה

 ( רחירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'  שליט"א[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47175
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/355_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_71_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_35_60_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_35_60_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_80_0.pdf


 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 נשא פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 ינוייםש

 

הרב שלמה ] ]ברכה על כיסוי הדם בספק, צורת הכיסוי מלמטה ומלמעלה, טעמי המצוה[כיסוי הדם 

 ( רמאירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ זאב פיק

 ( רסדירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ הרב ישראל אליהו]במראות דמים  -צבע כתום 

 ( שמזמ' ירחון האוצר )מא(, תש"פ )ע  ]תגובה[[ חלק א']כשרות ועדיפות בקלף ובגויל 

תש"פ )עמ'  ירחון האוצר )מא(,   שליט"א[ הרב עידוא אלבה]  ]חלק ב'[כשרות ועדיפות בקלף ובגויל 

 (רצב

]טומאת כהנים, הסתמכות על נתוני סטטיסטיקה, שתיית חלב  הכנסת מת למנהרות בכבישי ישראל 

מהן טריפות, העברת נפטר במטוס כאשר לפי הסטטיסטיקה אחד מהם   5%מפרות חולבות שלפחות 

של מת,   כוהן, כמות הבנים הנולדים מתוך מאה ילדים, האם דין מנהרה בירושלים כדין פתח יציאה

נפטר למטוס לפני הכנסת הנוסעים, במנהרה אין הסדר  האם הכהן הנטמא הוא 'מתעסק', סדר הכנסת 

 ירחוןשליט"א[  הרב רפאל סויד]כזה, כניסה לביקור חולה כהן בבית חולים, חיבור אצבע שנקטעה[ 

 ( שדמהאוצר )מא(, תש"פ )עמ' 

הרב  ]  ]עד אחד, פסק בי"ד על פי אומדנא, עדות לאשה שמת בעלה[דעבידא לאגלויי נאמנות במילתא 

 ( שנזירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ יעקב דוד אילן

סמך, סמיכה רק בארץ ישראל, גזירת  ]סמיכה מזמן משה ויהושע, מעמד הנדיין בימינו מעמד ה

הסמיכה לעקירת המסורת, דיינים מומחים, דיינים שקבלו רשות מנשיא ארץ ישראל ומריש גלותא  

בבבל, קבלת הצדדים, קבלת הקהל, מומחה בזמן הזה, המציאות כיום, תוקף כבוררות, סמכות בתי דין  

 שליט"א[ הרב שלום קולר ] לממונות[ ראל בדיני מעמד אישי, סמכות בתי דינים פרטייםרבניים ביש

 ( שסגירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' 

שראל ובעכו"ם, ]שלח שליח בערב שבת לעשות מלאכה בשבת, בישליחות לדבר עבירה ובקיום מצוה 

הרב איתי יצחק ] [חיציו, הזמן הקובע רגע המינוי או רגע ביצוע השליחותנימוקי יוסף באשו משום 

 ( שסחירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'  שליט"א[   שנקר

 ( שעטירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' שליט"א[   הראל דבירהרב ]הקרבה בלא בית במזבח קטן 

]הבדל בין ספק טומאה ברשות היחיד וספק ממזר בין רובא   בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן

הרב אריה ] וא טבע או הרגל בני אדם, עד אחד נגד רוב[ה דאיתא ודליתא, ספק ספיקא, רוב, ליתא קמן

 ( שפז ירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ אידנסון

ם, רי]תשובת שדי חמד, מעלת לשון ארמית, סוד הדב ?האם מותר לתרגם את הזהר ללשון הקודש

 ( תחירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   שליט"א[ הרב מאיר אקלר]חלקים שונים בזוהר[ 

  הרב עמיחי כנרתי ]האם היתה מדין שליח או מדין אפוטרופוס?  -חלוקת הארץ ע"י הנשיאים 

 ( תטוירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'    שליט"א[

]נתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה לשון הרע  כללים והגדרות -ור לא תתן מכשול ילפני ע

ירחון האוצר )מא(, תש"פ     שליט"א[ מרגליותהרב אליהו ]  [בשידוכין, האם לפני עיור הוא לאו שבכללות

 ( תכ)עמ' 
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 שליט"א[  הרב דוב דומב ]שטר ערבות  -סימן י  -מהדורה חדשה לספר השטרות לרב האי גאון 

 ( עטירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ' 

  ]נאמנות אב על בנו כשאינו נשוי לאם, יכיר בעובר[  חיוב חליצה כשיש בן שהורתו לפני הנישואין

 ( פג, תש"פ )עמ' ירחון האוצר )מא(שליט"א[  הרב צבי יהודה בן יעקב]

 

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  ות שבוע אחרותליונות מראי מקומות לפרשילג

 שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי 

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