
 

 ותעשרלצפיה ב

שיעורים על 

 פנחס פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

להעביר או  ניתן

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

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

 

 מבית 'צוף' - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה

 אז נדברו

 איש לרעהו

 אספקלריא

 אשכול יוסף

 באר הפרשה

 בארה של תורה

 בינת המשפט

 ישיבת מיר -בית מדרש 

 במחשבה תחילה

 במשנת הפרשה

 דברי אמת

 דברי יושר

 דברי ישרים

 דברי שיח

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 היא שיחתי

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 חינוךיסודות ה

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 בשבתו מדי שבת

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 מים זכים

 מלאכת מחשבת

 משנתה של תורה

 מנחת אשר

 מעדני אשר

 מעינות בני יששכר

 נוה ההיכל

 נועם אליעזר

 נחלתנו

 נשיח בחוקיך

 נר יששכר

 נר לשולחן שבת

 סברי מרנן

 מהלהלכה שלסיפורים 

 סיפורי צדיקים

 למותעו

 עומק הפשט

 דפרשה עומקא

 עיון הפרשה

 פאר מקדושים

 פניני אי"ש

 פניני דעת

 פניני הסופר

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 יעקבקול 

 שבילי פנחס

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 עמיקתא שמעתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%A3+%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%99+%D7%94%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%96+%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%A8%D7%A2%D7%94%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%90%D7%9E%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%95%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99+%D7%A9%D7%99%D7%97&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%94%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%93+%D7%91%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%94%D7%99%D7%90+%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%AA%D7%99&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%95%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%A2+%D7%9E%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%95%D7%9B%D7%9C+%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%91%D7%A8%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%96%D7%A8%D7%A2+%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%97%D7%99+%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90+%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA%D7%90&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%99%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%93%D7%A2%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9C+%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%92&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A0%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%93%D7%9F+%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA+%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8+%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA+%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%99+%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%A9%D7%91%D7%AA+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%93%D7%A9%D7%9F+%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93%D7%99+%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%99%D7%9D+%D7%96%D7%9B%D7%99%D7%9D&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%AA&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%94+%D7%A9%D7%9C+%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%90%D7%A9%D7%A8+%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A1&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%A2%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A9%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%A0%D7%99+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%95%D7%94+%D7%94%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%9D+%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%A2%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA%D7%A0%D7%95&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%97+%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9A&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&title=%D7%A0%D7%A8+%D7%99%D7%A9%D7%A9%D7%9B%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&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=47605&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=47605&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=47605&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=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&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=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&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=47605&title=%D7%A7%D7%95%D7%9C+%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91&field_year_value_many_to_one=All&tid=
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http://beinenu.com/alonim?tid_1=47605&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=47605&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 

 פנחס פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 :באתר "בינינו"

 

להעביר או  ניתן

להפיץ דף זה 

 לתועלת הרבים

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

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

 

 דרכי החיזוק

 וןעי דפי

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 קנאותו של פנחס שה:נושא בפר

 בנות צלפחד נושא בפרשה:

 ירושה נושא בפרשה:

 נושא בפרשה: מינוי יהושע

 התמידקרבן  נושא בפרשה:

 קרבן מוסף נושא בפרשה:

 תדיר ואינו תדיר שה:בפר נושא

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 מענייני דיומא: ימי בין המצרים

 תענית ציבור

 בתמוז זי"

 שבת ונדחהי"ז בתמוז שחל ב

 

 קנאותו של פנחס נושא בפרשה:

 

 דברי שי"ח, תשע"ח  וצורתהעניני קנאות 

 משנתה של תורה, תשע"ח האדם מול כוחות 'העדר' של החברה[ ידת]עמ חובתנו להכיר בגודל ערכנו

 חתי, תשע"טשי היא  [מה גורם נחת רוח למעלה לפני הקב"ה] בן מלך

אספקלריא, תשע"ט   שורשו היה קנאות על עבודה זרה! -" בחטא דבנות מואב "קנאותיה דפנחס

 (ח)עמ' 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
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/96_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_41_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_41_79.pdf
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 האיחוד בחידוד, תשע"טבדורות הראשונים שהיו צדיקים וטהורים רק  –קנאות 

נו לא זכה ]כיצד תיקן פנחס את חטא נדב ואביהו, מדוע משה רבימהו השכר לו זכה פנחס, ומדוע? 

)הנני נותן לו  נפשו על כלל ישראל, מדוע הקניטו השבטים את פנחס אודות מוצאו[לשכר זה למרות שמסר 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ט  ]כה, יב[ את בריתי שלום(

הקב"ה משלם שכר המצוות בעוה"ז הלא אין ] "ס שכרושיטול פנחבדין הוא "חז"ל  תדרשביאור 

 ישיבת מיר, תשע"ח מדרשבית    ט"ז תירוצים אשכול יוסף, תשע"ח ב[אלא רק בעוה"

קולמוס יוסף,   ]כה, יב[ )הנני נותן לו את בריתי שלום( השכר לו זכה פנחס, על שתיקתו ולא על קנאותו

 תשע"ז

 שפת אמת, תרל"א  ן הכהן( ]כה, יא[)פנחס בן אלעזר בן אהר פנחס לשאר הכהניםההבדל בין כהונתו 

משנת מהר"ל,  לשמעוני( ]כה, יד[)זמרי בן סלוא, נשיא בית אב בעל יחוס החוטא, גנותו גדולה יותר 

 תשע"ח

 האיחוד בחידוד, תשע"ו  )פנחס בן אלעזר, ברש"י( ]כה, יא[ ?מדוע ביזו את פנחס ביחוסו ליתרו

משנת   ן( ]כה, יא[)פנחס בן אלעזר בן אהרן הכה [פקע ממנו יחוס מיתרו]מצד אהרן  רקחוס פנחס י

 מהר"ל, תשע"ח

)צרור את המדינים והכיתם אותם( ]כה,  פנחס ירש הקדושה מזקנו יוסף הצדיק וראוי ללחום עם מדין

 משנת מהר"ל, תשע"ח  יד[

דהיא חמירא לאהרן אוהב שלום, ובא הכתוב וייחסו  ,שפיכות דמים הוא דזלד]טענת השבטים על פנחס 

 (חאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  - פניני 'זאת ליעקב'[ ליה

 חמשנת מהר"ל, תשע"? לא נמשח פנחס בשמן המשחה עם אהרן ובניו מדוע

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

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

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"א ]כה, יא[)בקנאו את קינאתי בתוכם(  מדוע נמשלו ישראל ליונים?[

)פנחס בן אלעזר, ברש"י( ]כה,  ?ו, הרי יחוס הוא רק מצד האבכיצד ביזו את פנחס ויחסו אותו ליתר

 מחמדי התורה, תשע"ה  יא[

מה סברו שאר העם, יבום אשת אח במקום מצוה, תנורו של מה סבר פנחס ו]המודד לקנאות 'לשמה' 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח עכנאי[

שיעורי ליל  ]כשלא מתכוין לשם שמים[ היתר הכאה במקום הצלה כשמכוין גם להעניש את המכה

 תשע"ה ברכת יצחק,-שישי

)בקנאו את האם חרון אף ה' הוסר בקנאותו פנחס או בהוקעת העם ע"י משה רבינו ובית דינו? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  קנאתי( ]כה, יא[

 תשע"ח   מנחת אשר, תשע"ו  כה, יא[)בקנאו את קנאתי( ] ]ודין רודף[הבועל ארמית 

ת עכו ]זרק רימון על חברו הצלת נרדף בנפשו של רודף מדין הצלה או ממניעת הרודף מלבצע עברה 

פסקה הרדיפה האם חייב לנסות להשכב על הרימון ויהרג, זרק חברו לנהר ופסקה רדיפתו האם חיב לסכן 

 )ב( מנחת אשר, תשע"ח  עצמו ולהצילו מן הנהר[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/171_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_42_68_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_41_78.pdf
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הגר"א עוזר,  מיניה[ ין רודף, האם יש קם ליה בדרבה]האם דין קנאין פוגעים זהה לדקנאין פוגעים בו 

 , תשע"דהגר"א גניחובסקי    דובב שפתיים, תשע"ב   תשע"ח   תש"ע   תשע"ג

ק בשעת מעשה, מדוע רק אם נעשה בפרהסיא, אם נשאל לבי"ד אין מתירין לו, ע רמדו]קנאין פוגעים בו 

מעדני אשר,   קולמוס יוסף, תשע"ז  מדוע אין כך בעבירות חמורות, מראה אחד שיכול לשנות את האדם[

 תשע"ט

 נועם אליעזר, תשע"ח  ה כהן בשעת מעשה[משה, האם כבר הי ]האם שאל פנחס אתקנאין פוגעים בו  

]פנחס נחשב כרודף, ביכולת זמרי להפסיק את הרדיפה, בא הרג זמרי את פנחס, מה היה דינו?  לו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  ]כה, ז[)ויקח רומח בידו(   במחתרת וגנב חמץ בפסח החייב ממילא בביעור[

, ]'רודף' או 'מציל'לו היה אדם אחר הורג את פנחס למנוע הריגת זמרי, האם היה חייב מיתה? 

יל בשבת בהריגת ך להתרות, להצהמציל ההורג צריהמציל, האם את  -ההבדלים בין הנרדף לבין אדם אחר 

 עשר עטרות, תשע"ח [הרודף, דין הבא להרגך בגוי

 נוה ההיכל, תשע"ג  ?אינו קנאי ההורג, האם דינו כרודף

]נהג שאיבד מעצורי רכבו והסיט רכבו הצידה והרב אדם ובכך הציל רבים, הערות בדיני רודף ומציל 

חילול שבת והשני  פעולת הריגה או פעולת הצלה, שני חולים במצב פיקוח נפש ויכול להציל אחד מהם ע"י

הגר"א   פנינו מול הצלת חיי עולם שאינו בפנינו[בלא חילול שבת, רפואה אחת שתציל לחיי שעה שב

 גניחובסקי, תשע"ז

פניני גם לא בשעת מעשה  –המוכה המדינית  בשעת מעשה, והאשה -אשר הוכה את המדינית 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יד(-זאת ליעקב

 תורה והוראה, תשע"ח]השבת החסר האבוד לבעליו[  הקשר בין 'קנאות' ל'קניין'

 מדבק, ונשמרתם מאד לנפשותיכם[ רופא המטפל בזיהום  ]סיכון להצלת הזולת,הסתכנותו של פנחס 

 תורה והוראה, תשע"ח

]הבא להורגך, רודף, אם הקדים זמרי לפנחס, הריגת סוחר סמים הרג את חברו מחמת שאיים על חייו 

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' לז( -פניני הלכהאנשי שכם[ 

]האם עליו לאכול את דבר ? מאיים על חברו שאם לא יאכל דבר היתר יהרגנו, האם יש לו דין רודף

פניני וש ממעשה העברה[   ההיתר נגד רצונו, מדוע היה מותר לזמרי להרוג את פנחס, ולא חייב היה לפר

 )ג( מנחת אשר, תשע"ח   חשוקי חומד, תשע"ח )עמ' ג(

מלאכת מחשבת,   ]צרור את המדיינים[ , ומקור הלימוד"הבא להורגך"לבין  "רודף"הקשר בין 

 תשע"ז

, מדוע תלמוד תורה כנגד כולם מועיל גם לבין אדם למקום וגם לבין אדם לחברו] בדין הוא שיטול שכרו

)את בריתי שלום(  ביטחונית[רה במדי צבא, לימוד תורה הוא תועלת הגיע מלאך ה' אצל יהושע על ביטול תו

 (יאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  - נחל אליהו]כה, יב[ 

 ות', 'שליח בי"ד]הורג מדין 'קנא מדוע לא נפסל פנחס לעבודה כ'שופך דם'? -ברית כהונת עולם 

 מלאכת מחשבת, תשע"ח יג[]כה,  לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם( )והיתה  שהרג[

שפת  )שאו את ראש כל עדת בני ישראל( ]כו, ב[  לו[ נהשלום שניתהברית ]ו אחר מעשה פנחס המנין

 אמת, תרס"א

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47195
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_40_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_40_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_40_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_41_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_41_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_41_77.pdf
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]כמה זמן לקח בין מעשה  הקב"ה נותן כהונה לפנחס, וחולפים עשרות שנים עד שנעשה כהן בפועל

 (מזאספקלריא, תשע"ט )עמ'   הקנאות עד שנהיה כהן בפועל[

 (נאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -הרב מרדכי דוד נויגרשל שליט"א  בחסד ובדין -שלמותו של פנחס 

 

 'פנחס' הוא 'אליהו'

 

  כאיל תערוג, תשע"ז   שבילי פנחס, תשע"ד]כה, יא[     את בריתי שלום()הנני נותן לו פנחס הוא אליהו  

 שבילי פנחס, תשע"ח

נר   ]כה, יב[ )את ברכתי שלום( קנאותו של פנחס, השכנת שלום בין ישראל לאביהם שבשמים

 אשכול יוסף, תשע"ח   בית מדרש ישיבת מיר, תשע"ז   יששכר, תשע"ג

משנתה של   מעדני אשר, תשע"ב ]פנחס הוא אליהו[מדוע אליהו יתרץ את הקושיות לעתיד לבוא? 

 "דצחק, תשעברכת י - שיעורי ליל שישי   תורה, תשע"ז

]אליהו הנביא דינו כאדם או דינו כמלאך, דין אשתו, קידוש בשבת ע"י רבי אחר פנחס הוא אליהו 

האם האם רבי גם עשה הבדלה, לימוד תורה והכרעת הלכה מאליהו, הוראת שעה בהר הכרמל, פטירתו, 

ליהו הנביא בסוגיית ת הפר לנביאי הבעל, בדיקת מתחזה לאחייבים לשמוע בקולו, מסירת אליהו בעצמו א

  כאיל תערוג, תשע"ח )עמ' ד( ות[חצי קב בשתי אמ

 (יגאספקלריא, תשע"ט )עמ'   'פנחס הוא אליהו'

פנחס שהציל את ישראל כשנזכר בהלכה שכולם שכחו זכה להיות אליהו שעתיד לפתור את כל 

  שבילי פנחס, תשע"ט  הספקות בתורה

 

 בנות צלפחד נושא בפרשה:

 

)כי אין לו בן,  ביהם חילל שבת ודינו כמומר[י א]הר ?כיצד טענו בנות צלפחד שאימם צריכה יבום

 קול יעקב, תשע"ז ברש"י( ]כז, ד[

)ותקרבנה   סמיכות פרשיות בנות צלפחד, סמיכות יהושע למנהיג, ופרשת הקרבנות והמוספין

 שפת אמת, תרס"ג   בנות צלפחד( ]כז, א[

]ומניין שהנשים היו נגד עצת המרגלים, מה הסיבה שמשה לא מניין שבנות צלופחד חיבבו את הארץ? 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ג   ]כז, א[ )ותקרבנה בנות צלפחד(רצה לדונם[ 

]והגברים לא, ארץ ישראל אינה סובלת זימה, חיוב תרומות  ?מדוע אהבו הנשים את ארץ ישראל

, חטא העגל, ומעשרות בארץ ישראל ופטורם בחו"ל מחמת הטורח, הנשים צדקניות ומחבות את הצדקה

  כלי יקר, תשע"ט   ]כז, א[ )ותקרבנה בנות צלפחד([  , מעלת נשים 'צדקניות'כל המעלים עיניו מן הצדקה

 (לו' אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ-עינינו גל
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שיעורי   ]מה הגדולה בבקשת בנות צלפחד[פנחס ובנות צלפחד? מציינת התורה את יחוסם של מדוע 

 הרב רוזנבלום, תשע"ד

 (מזאספקלריא, תשע"ח )עמ' ? אך לא היו בנים לצלפחדיה

 מחמדי התורה, תשע"חאת העובדה שאביהם מת בחטאו?  ציינו בנות צלפחדמדוע 

 

 ירושה נושא בפרשה:

 כללי

שת אב מפרשת הנחלות, בעלות יורשים על ק הבכורה, השמטת ירו]מהות צורת חלוקת חלעניני ירושה 

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

 ה, תשע"זעומקא דפרש ישראל[

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

 מעדני אשר, תשע"ט  ב'ראוי'[

 חכמה, תשע"חבינת החכמה על משך  ]ביום, ועוד[רא 'משפט' ת ירושה נקדיון בחלוק

קרקע החוזרת ביובל, קנין פירות וקנין הגוף, אחים ] הבאת ביכורים מנכסי אחים שחלקו ירושה 

 הגר"א עוזר, תשע"ד  [ ת בלי מעשה מכירהכלקוחות או כיורשים, לקוחושירשו 

 "הוישמע משה, תשע   ?כסף כלול במגילה לענין ירושההמגילה העשוי  האם נרתיק

מה צורת מסכימים, האחים נשאר בכור, אח ואחות, הבת תובעת שליש, פטר, ונהאב ] חלוקת ירושה

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

 משא ומתן, תשע"זחלוקת ירושה לבכור  

 

 מצוה לקיים דברי המת

 

    תורה והוראה, תשע"ד   אשר ליהודה, תשע"ד]מז, כט[   דברים[]בממון ובשאר מצוה לקיים דברי המת 

 עולמות, רלז

, מיסרה להדיוט]האם חייבים היורשים בכך מדין נדר של מורישם, אמירה לגבוה כמצוה לקיים דברי המת 

 מידית או רק שעבוד על נכסיו, יורשים שדרשו לקבל את הצדקה שנדר אביהם אחר פטירתו[חלות קנין 

 מכתלי בית הדין, תשע"ט

)ויעשו   ברי המת[מצוה לקיים ד]ים על אדם שציווה שלא להספידו? האם מותר לכתוב הספד בעתו

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' פה(  תשע"ח  מעדני אשר, תשע"ו  ]נ, יב[ בניו לו כן כאשר ציום(

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

 בינת המשפט, תשע"ז איסור השחתה, עשו שומה לנכסיו והניחו המחאה בקבר[
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]כהן קנה דירה ובלילה בחלום נגלה אליו מת שלדבריו קבור תחת הבית, האם הצד ההלכתי בחלומות 

אשכול   צריך לחוש לדבריו, אביו שנפטר נגלה אליו בחלום והודיע לו שמעות מסויימים הינם כספי מעשר[

 יוסף, תשע"ט

]ממון שלא הושלש, האם יש בו מצוה לקיים דברי המת, כשאין מצוה לקיים דברי המת על פי חלום 

 מצוה לקיים דברי המת, האם חייב לקיים מדין כיבוד אב, האם ציווי בחלום, יש בו מצוה לקיים דברי

הוראת חז"ל, לא לשנות בן בין  חלום, האם להאמין לחלום שהוא נגדהמת או כיבוד אב, מתי יש לחוש ל

 בינת המשפט, תשע"טהבנים, טלפטיה[ 

דברי שי"ח, ברו למקום אחר נפטר שביקש מסופר בחלום לכתוב עבורו ספר תורה, ושיוציאו מק

 תשע"ט

משא ומתן,   מצווה מחמת מיתה[שכיב מרע, ]באמירה, בצוואה, בהשלשה, מצוה לקיים דברי המת 

 דתורה והוראה, תשע"    חלק ג    חלק ב    תשע"ז חלק א

 קב ונקי, תשע"חעני  'מצוה לקיים דברי המת' ב

 

 צוואות

 

, באילו מקרים ניתן, כיצד ההיתר להעביר נחלה] תורההעברת נחלה למי שאינם יורשים ע"פ דין 

 גוהוראה, תשע" תורה   [מצווה לקיים דברי המתמבצעים זאת, 

 מחמדי התורה, תשע"ג   ]נתינת כל אשר לאברהם, ליצחק[הדרה מירושה 

 דפי עיון, תשע"ג  וי האבמהירושה על פי ציוחלוקת מענקים 

 

 בעל ואשתו

 

 דפי עיון, תשע"ג  ]בעלות, בניגוד לרישום בטאבו, ירושה[ טענות הבעל על דירה הרשומה ע"ש אשתו

וירושת שאר היורש תחת מורישו, ירושת הבן  או כניסת העברת נכסים מרשות לרשות]ירושת הבעל 

כזכות מעניני למ"ד דאורייתא, גדרה   ירושת הבעל ,משמוש הנחלה למעלה ולמטה כשאין בן ובתקרובים, 

המורד על אשתו נת חכמים בממון, ר, למ"ד דרבנן תקבש-שארהאישות שזיכתה לו תורה או דין ירושת 

בנישואי חרש דמדרבנן, האם יורש הבעל את אשתו שהיא ספק מגורשת, הנותן מתנה לאשה ה, האם יורש

אינו יורש אותה בקבר  אין הבעל יורש את אשתו בראוי, וכן. ע"מ שלא יירשנה בעלה, האם מועיל תנאו

פרשת נחלות האמורה בסדר  שהבעל יורשה, נפקע שם 'יורש' ממשפחת האשה גם  לאכשהוא מת בחייה, 

פינחס, עיקר ענינה בירושות שהיורש קם תחת מורישו מחמת קורבת משפחה, ולא בשאר דיני ירושה, כגון 

 הגר"א עוזר, תשע"ב  [קירבת בשרבן את אמו או איש את אשתו שאין ענינן משום משפחה אלא שארות ו

האם מת הבעל בחיי אשתו, מדאורייתא או מדרבנן, מדין קורבה או מקניני הנישואין, ] לרושת הבעי

 ולחן, תשע"טמסביב לש [ירושת הבעל בחופת נדה, ארוסה, נשאת באיסורוק מירושת אשתו, לימועיל ס

 נועם אליעזר, תשע"ח ]סוגי הנכסים, ארוסה, האם הבעל ראוי או מוחזק[  ירושת הבעל את אשתו
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 ספק בירושה

 

האם זכאי אח נוסף לחלוק בירושה שכבר , ימןילדי ת] נאמנות הטוענים לירושה, ודין קביעת יורשים

חולקה, נכסים שהושבחו בידי היורשים, קביעת מות המוריש וקביעת זהות היורש, קביעת יורש על פי 

אומדנא", טביעות עין "סימנים", בדיקת די אן איי, עד מחלל שבת, מילתא דעבידא לגילויי, תוקף רישום "

 עומק הפשט, תשע"ז   עולמות, שצג  דועים[שים יבמרשם רשמי לדיני ירושה, מת ללא יור

האם יש  צדיק,האהל או צאצאי ה]הגבאים שבנו את מי הוא היורש את קופת הצדקה בקבר הצדיק 

ברכת יצחק,  -שיעורי ליל שישי  בעלות ממונית על קבר המת, זכיה למת בכסף שאספו לצורך קבורתו[

 תשע"ז

 הגר"א עוזר, תשע"בנאמנות האב על בנו לענין ירושה מדין "יכיר" 

]נולד נכד ואח"כ נולד נכד נוסף,   הנכד הראשון שיהיה על שמו -ספק מי הוא המוטב בצוואה 

והראשון נפטר, מחלוקת התוה"ד וקצוה"ח באח שהלך למדינה אחרת עם אשתו ונפטר האם חוששים 

י ליורשו שירשנו, האם רק בשכיב מרע או ון מדין רוב, אמר על מי שרואשהשאיר אחריו בנים, הוצאת ממ

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חגם בבריא, ספק שכיב מרע [ 

 אורות הגבעה, תשע"ג  שה למוריש במת שחזר לתחיהוחזרת היר

 דפי עיון, תשע"גחלוקת נכסי ירושה בדין "גוד או אגוד" 

יורשות, פיצויים מגרמניה ]האם המוטב הוא יורש מדין תורה, האם בנות ירושה בפוליסת ביטוח חיים 

ירושה, תקנת שטר חצי זכר, עיכוב חתימת הבנות על ויתור חלקן בירושה, איסור האם הם מוגדרים כ

ה מחיים העברת נחלה כשמשייר חלק לירושה כדין תורה, לא לשנות בין הבנים אפילו בדבר מועט, מתנ

  הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"חבדבר שלא בא לעולם, קנין אודיתא[   

פניני אי"ש,  ]אין לך אדם מישראל שאין לו יורשים[ כספי ירושה שאי אפשר לדעת מי הם היורשים

 תשע"ט

, זיון המת]בלת יורש שלי להוכחת אובדיקת ד.נ.א ר ונטילת דגימה לצורך בדיקת פתיחת קב

 פניני אי"ש, תשע"ט [ירושה

]האם הנכד שאביו כבר נפטר יורש את אביו שירש את הסב או יורש ישירות מהסב, משמוש, ירושת הנכד 

האב לגביה מהירושה, ירושת הבן את אמו וירושת הבעל, כשהאב נהיה מומר קדימת בעלי חובות של 

 הגר"א עוזר, תשע"ח ומופקע מירושה האם בנו 'ידלג' עליו בירושה, בני בנים כבנים[

 

 האח והאחות

 

]ספק, טומטום, ספק בכור, בכור ודאי אך אין ידוע מי הוא, הרשאה, בן לבת בהלכות ירושה  קדימת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חזכר[  נפל ו

יורשת הבת חלק ק ]כאשר ע"פ החואב שלא כתב צוואה -ויתור בת לאחיה על חלקה בעזבון האב

וכלו לרשת חלקם על כבנים, האם מותר לה לדרוש תשלום עבור חתימתה על ויתור לטובת הבנים, כדי שי
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בית דין    בינת המשפט, תשע"ד   נוה ההיכל, תשע"ב   )והעברתם את נחלתו לבתו( ]כז, ח[[ פי דיני התורה

 צדק קהילות יעקב, תשע"ד

 "טעשר עטרות, תשע   [, חתימה על כתב ויתור, השבת אבידה]דינא דמלכותאירושת הבת 

 אשר ליהודה, תשע"דירושה בתאומים  

 "דדבר חוק ומשפט, תשע  נכסים[]עישור  מימון נשואי הבת מכספי עזבון שחולק

 חכמה, תשע"חבינת החכמה על משך  ואינו חוזר ביובל יורש [אחי אבי אביו] רחוק מאוד מהמתהרש יו

 הגר"א עוזר, תשע"ה  ירושה למי שאינו בנו[ ,העברת חלק ירושה למנשה ואפרים]התנאה בירושה 

 הגר"א   )איש כי ימות( ]כז, ח[  ]מדאוריתא, מדרבנן, חלות תקנת חכמים על גוי[סדר ירושה בגוי  

 גניחובסקי, תשע"ד

 ובן שנדר הנאה מנכסי אביו יעקב ומת שמעון אחיו בלא בנים האם ראובן יורש את שמעוןאר

]ירושת אח דרך אביהם או באופן ישיר, ירושת אחות, האם גיורת יכולה להנחיל לאחד מאחי בנה מן אב, 

 עשר עטרות, תשע"טמשמוש, ירושה בגוי[ 

 

 שררה ורבנות

 

]מלכות וכהונה גדולה עוברים בירושה, וכן כל השררות וכל המינויים שבישראל, ירושה בשררה וברבנות 

ש"צ שהזקין ורוצה למנות בנו, אע"פ שאין קול בנו ערב כקולו, אם ממלא מקומו בשאר דברים, בנו קודם 

קדימות האם דין 'ירושה' נאמר גם ברבנות, ונפקא מינה לענין: לכל אדם ואין הצבור יכולין למחות, 

שי הרב על פני מועמדים אחרים, ירושה ברבנות כאשר הציבור אינו מעוניין בבנו של הרב המנוח, האם יור

בירושת שררה  -שונה דין ירושה ב'רבנות המדינה' מכל ירושת רבנות קהילה, חתן, קרובים ובן הבת 

ו"רות, זכות ונפקא מינה לדין ירושה ברבנות, ירושה באדמ -ל הרב בזמנינו דו שתפקי ורבנות, הגדרת

   עולמות, סגירושה בהגדת שיעורים בישיבה, דיני 'תפיסה' ו'מוחזקות' ברבנות כאשר יש מחלוקת[   

נוה ההיכל, שרה ציבורית, מינוי של מצוה, מינוי של כבוד[   נה גדולה, במברבנות, בכהו]ירושה בשררה 

 תשע"חהאיחוד בחידוד,   ו"הגר"א עוזר, תשע   עולמות, סג   תורה והוראה, תשע"ד   תשע"ו

 ]כז, טו[  )יפקוד ה'... לכל בשר איש אל העדה(? ירושה ברבנות: האם משרת רבנות עוברת בירושה

 מעדני אשר, תשע"ב   עולמות, סג   תורה והוראה, תשע"ד

 נוה ההיכל, תשע"ו   [העברת בעל קריאה מתפקידו]ירושה בשררה או במצווה 

 היא שיחתי, תשע"ט  [כז, טז] (איש על העדה) ה לא עוברת בירושה[גדול]בושה  לאותה אוי לה

)צרור את המדינים והכיתם אותם( ]כה,  פנחס ירש הקדושה מזקנו יוסף הצדיק וראוי ללחום עם מדין

 משנת מהר"ל, תשע"ח  יד[

 

 נושא בפרשה: מינוי יהושע
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 היא שיחתי, תשע"טאיש אשר רוח בו  

]עיקר דעת והנבואה מגיעה רק אח"כ הנפש היא עבודת האדם, ורוח המעלת  –איש אשר רוח בו 

 רה, תשע"טמשנתה של תוחיות האדם שבירת המידות[ 

)יפקוד ה'... לכל בשר איש אל ו את דרכו בהנהגת ישראל? לא זכה משה רבינו שבניו ימשיכ מדוע

      אשכול יוסף, תשע"דהעדה(  ]כז, טז[  

ים מציון, שלמ  )יפקוד ה' אלוקי הרוחות...איש אל העדה( ]כז, טז[ ]מינוי יהושע[מעלת המיטיב לאחרים 

 תשע"ו

 ]ביקש תשובה מהקב"ה ?'לאמור'מופיע בהם המילה מדוע  –דברי משה בבקשתו למינוי מנהיג 

 חכמה, תשע"טמשך על  בינת החכמה האם מקבל בקשתו[

)יפקוד ה' אלוקי הרוחות...איש אל שורש מעלת מנהיגי הדור  -התלמיד הנאמן  -איש על העדה 

 נר יששכר, תשע"ז  העדה(  ]כז, טז[

ליהושע כדרך ]הכפילות בדרישת 'יצא לפניהם' ו'אשר יוציאם', בקשת משה שלא יעשה מינוי יהושע 

   ירוציםנ' ת  עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' לח( שעשה לו, בקשת משה למנהיג כרועה[

 זרע ברך, תשע"ה   )וסמכת ידך עליו(  ]כז, כא[האם היה ליהושע בן נון דין מלך? 

משנת מהר"ל,  החמהמ תשמקבלדומה ללבנה  ,התורה ממשה את לקבלשראוי יהושע המיוחד ב

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' ט(     תשע"ח

 מלאכת מחשבת, תשע"ח בפני מי וע"י מי מונה יהושע לתפקידו? 

]מדוע לא נבחרו, למשה כבר נאמר מספר פעמים שבניו ראויים להנהגה?  רבינו משהסבר מדוע 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תש"ע  ע בן נון(וש)קח לך את יה [שיהושע יתמנה אחריו, הגדולה בסידור הספסלים

 (יגאספקלריא, תשע"ח )עמ' סמיכת משה ליהושע  

]עונש מלקות רק בבי"ד סמוך, סמיכה איש מפי איש עד משה רבינו, סמיכה  חידוש הסמיכה בזמן הזה

מיכה בצרפת ובאשכנז, דעת הרמב"ם, שיטת המהרלב"ח, שיטת מהר"י בי רב, סמיכת בא"י ובחו"ל, ס

ם, לפטור חייבי כריתות, מי ראוי , חידוש הסמיכה לפני ביאת המשיח, חשש קלקול המועדיףהבית יוס

ליהו יחזיר הסמיכה, אליהו דינו כאדם והוא סמוך איש מפי איש או דינו כמלאך להיות בראשם, האם א

  )וסמכת ידך עליו(  ]כז, כא[ [ים היא', סידור לוח השנה, תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבתו'לא בשמ

 תשע"ט   תשע"ח   ע"זאוצרות אוריתא, תש

מדוע כפלה , מקברת את בעליה ותרבהות הרי הג ברבעל מה סמכו גדולי עולם להת] מנהיג בישראל

מעדני לא מנהיג[ , האם בזמננו יש סכנה בכך להיות יום אחד להיג בישראלהתורה את תפקידו של כל מ

  אשר, תשע"ח

 

 התמידקרבן  נושא בפרשה:

 

]מעלת קרבן התמיד, מעלת אמירת התמיד בזמן הזה, דיני אמירת פרשת התמיד[  התמיד ביאור פרשת 

 תורת הקרבנות, תשע"ח  ]כח, ב[ (... תשמרו להקריב לי במועדו)את קרבני לחמי
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 (להאספקלריא, תשע"ט )עמ'   תמידיות ללא הפסקה -קרבן התמיד 

... )את קרבני לחמי ]ואביו שמר את הדבר, ברש"י[ ידפרשת קרבן התמהנלמדת מהציפיה לגאולה 

 משכיל לדוד, תשע"ח  ]כח, ב[ (תשמרו להקריב לי במועדו

י ]להלך מידי יום בתמימות אחר השי"ת, נעשה ונשמע, תנאהלקח מקרבן התמיד  - לא כולם יזכו

 משנתה של תורה, תשע"ח לשעבד עצמו לדעת חברו אינו חל, ביטול האוטונומיה[

]כ"ד משמרות של כוהנים, לוים וישראלים, המעמדות מעכבין את הקרבן, למעמדות נבחרו רק מעמדות 

ית וגם במנחה, במקומן בין בירושלים קוראים בתורה במעשה בראשית, בשחר יראי חטא, הישראלים בין

ארבעה מן החוץ לששה מאנשי מעמד  בכדי לקרוא בתורה בציבור, צירוף  למרות היותם בתענית, צירוף

   הגר"א גניחובסקי, תשע"ח]כח, ב[  )את קרבני לחמי(בני חו"ל וא"י לקרוא בתורה ביו"ט שני של גלויות[ 

 זרע ברך, תשע"ט

 (להאספקלריא, תשע"ט )עמ' חשיבותו של קרבן התמיד   -התמיד  בטל

 מעדני אשר, תשע"ט תושבי ירושלים או כל ישראל?על  –כפרת קרבן התמיד 

 מעדני אשר, תשע"טטא בתשובה פלני חזרת החועברות כפרת התמיד על 

, מסכת 'תמיד' לשון ]בית המקדש השלישי קרבן תמיד של בין הערבים?וא יוקרב האם לעתיד לב

 מעדני אשר, תשע"ט [יחיד

מצוה אחת או שתי  ה תמיד,בי"ז בתמוז בטל התמיד, האשה אשר תקריבו, שנים ליום עול]קרבן התמיד 

 עומקא דפרשה, תשע"ט [אמירת פרשת התמיד במנחה, הקרבה קודם התמיד מצוות,

 

 קרבן מוסף נושא בפרשה:

 

האם יש תשלומין בעתיד  -]ברית מילה ותפילת מוסף מי תדיר, נעשה ונקריב לפניך עניני תפילת מוסף  

 עומקא דפרשה, תשע"ו  , תכנת שבת[חריתי שלפנ מוסף בציבורעל המוספין שלא הוקרבו, 

א, ה[  ])על המזבח סביב( ]מזבח חדש בציון תכין[  תפילה לבנית המזבח במוסף ר"ח ולא בשבת ורגל

 עדני אשר, תשע"במ

אחרי שבת ביקש  ,נתבקש להיות ש"ץ למוסף, חזן מפורסם התפלל בביהכנ"ס לרגל שמחה

]נטילת שכר על קיום מצוה, דיין שדן, מוהל בעל תקיעה, שכר שבת, שכר שבת  תשלום עבור החזנות

שיבצע בחינם, זה היה מוצא אחר במקום מצוה, הוזמן לסעודה ובסופה מבקשו המארח לשלם, נהנה, כש

  שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א, תשע"ח   נהנה וזה אינו חסר[

 פניני דעת, תשע"גא, ט[  ]  ריח ניחוח לה'

 (לבאספקלריא, תשע"ח )עמ'   הארות והערות בפרשת קרבנות המוספין

 מחמדי התורה, תשע"גילת מוסף  חליצת תפילין בראש חודש לפני תפ
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]תדיר ושאינו תדיר במצוות, כשיתבטל לגמרי ? כיצד ינהג - איחר לתפילת שחרית והציבור במוסף

  האינו תדיר, תדיר בדיעבד מול שאינו תדיר לכתחילה, קר"ש או ברכת המזון, ברכת הציצית או אשר יצר[

עומקא     אשר, תשע"ג מעדני    הגר"א עוזר, תשע"ד    הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   הגר"א גניחובסקי, תשע"ה

 דפרשא, תשע"ג

ויתפלל אח"כ שחרית סף רצה להתפלל שחרית וטעה והתפלל מוסף יצא ידי חובת מו]א. טעויות בתפילה 

התחיל ו שכח יעלה ויבוא בשחרית של ראש חודשסבר שהוא יין ואמר ברוך אתה ה' וראה שהוא שכר. ב.  -

התפלל האם נחשב כתפילה בציבור. ג.  - יסיים התפלה בשל שחרית ואחר כך יתפלל מוסף להתפלל מוסף

אם יסיים , הלתו נזכר שכבר התפללושכח והתחיל להתפלל שנית מנחה קטנה, ובאמצע תפי מנחה גדולה

 בטעות שובו ואחר כך רצה להתפלל מוסף התפלל שחריתכנדבה, או עם הוא אחר הפלג יכוין לערבית. ד. 

 לאחר חצותהאם השחרית השניה תעלה לו למנחה אם היה נוסח של שחרית, וחזר להתפלל מוסף.  אמר

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז  היום[

)את קרבני לחמי... תשמרו  ]קריאת פרשת הקרבנות, בימי בין המצרים[  ותחזינה עינינו בשובך לציון

 , תשע"ומדי שבת   ]כח, ב[ להקריב לי במועדו(

  ]כח, ב[ )להקריב לי במועדו( ]בקרבן ציבור, בקרבן יחיד, ובקרבן שנמצא[עמידה בזמן הקרבת קרבן 

 זרע ברך, תשע"ה     שר ליהודה, תשע"דא

מעיינות מהרצ"א,  []כח, ב )את קרבני לחמי... תשמרו להקריב לי במועדו(אמירה ולימוד פרשת הקורבנות 

 תשע"ו

 ( ]כח, ט[בני שנה תמימים שני כבשים וביום השבת)מדוע לא קוראים בתורה קרבן מוסף של שבת 

 מחמדי התורה, תשע"ח   מחמדי התורה, תשע"ה

 רץ כצבי, תשע"וחיוב נשים בכריעה בתפילת מוסף  

  זרע ברך, תשע"ה    אורות הגבעה, תשע"ד    אשר ליהודה, תשע"ד  חיוב נשים וקטנים בתפילת מוסף

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חמנחה  מוסף או

]פרשיות המועדים, קריאת פרשת המוספין, קריאת קריאת התורה במועדים בפרשת המוספין 

 עומקא דפרשה, תשע"ח שנים, חול המועד ושבת חול המועד[התרגום, כשצריך ג' ס"ת ויש רק 

 נשים, ומתרומת מחצית השקל]תפילת מוסף במקום קרבנות הציבור שהיו נרכשים  תפילת מוסף

היתה  כפרת קרבנות הציבור, בתפילת מוסף ייםכהנים ולו, פחות מבן כ'קטן פטורות ממחצית השקל, דין 

תפילת  "כנגד"תפילת מוסף הוא האם יחזור,  לא הזכיר בתפילת מוסף את פסוקי הקרבנותהציבור,  לכלל

 עולמות, יג  ם( ]כח, ט[ וביום השבת שני כבשי)[ "במקומה"מוסף שהיו מתפללים בזמן בית המקדש, ולא 

 מחמדי התורה, תשע"ג)ובראשי חדשיכם( ]כח, יא[  לין בר"ח קודם מוסף חליצת תפי

]תשלומין למוסף, חיוב נשים, זמנה, להקדימה לשחרית כדי להתפלל בציבור, כששכח דיני תפילת מוסף 

מאור  ]כח, ט[  ם( וביום השבת שני כבשי) מוסף, טעימה קודם מוסף[ יעלה ויבוא בשחרית וכבר התפלל

 השבת, תשע"ד

זרע ברך,   )שנים ליום עולה תמיד( ]כח, ג[ ]לפני המצוה, או רק בשעת המצוה[מאימתי חל חיוב המצוה  

 תשע"ה
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]בשבת, בחג שבו קריאת המוספים  חייב לצאת ליטול תרופה, האם יצא ב'מפטיר' או ב'הפטרה'

 (ד"ח )עמ' יפניני חשוקי חמד, תשעמעיקר הדין[ 

  ?ות מוסףה עשרה בשחרית כמו שמזכירים במוסף קרבמדוע אין מזכירים קרבן תמיד בשמו

  מעדני אשר, תשע"ח]תפילות כנגד תמידים  תקנום[  

 (מאספקלריא, תשע"ט )עמ'   [משולם שיטת ר'] ?בראש השנה ודשראש חקרבן מוסף יש האם 

 

 תדיר ואינו תדיר נושא בפרשה:

 

שלמים מציון,    )עולת שבת בשבתו על עולת התמיד ונסכה( ]כח, י[ ]תדיר, מקודש[דיני קדימה בברכות 

 תשע"ו

 הגר"א עוזר, תשע"זתדיר ושאינו תדיר מקרבן התמיד 

ול שאינו תדיר לכתחילה, ]כשיתבטל לגמרי האינו תדיר, תדיר בדיעבד מתדיר ושאינו תדיר במצוות  

  ת או אשר יצר[כיצד ינהג, קר"ש או ברכת המזון, ברכת הציצי - איחר לתפילת שחרית והציבור במוסף

ובסקי, הגר"א גניח  קי, תשע"ההגר"א גניחובס  )מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את...( ]כח, כג[

 עומקא דפרשא, תשע"ג    מעדני אשר, תשע"ג    הגר"א עוזר, תשע"ד     תשע"ד

ארבע, שנים תדיר ושנים מקודש, ויכול לעשות רק שנים, האם יעשה שנים  בפניו יש]מול מקודש  תדיר

שנים תדיר או שנים תדיר וחד מקודש, או דילמא יעשה שנים מאותו הסוג, כגון משני הסוגים, דהיינו חד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ז [מקודש

סוף הזמן אכל לחם ועדיין לא בירך ברכת המזון והגיע ל] סוף זמן ברכת המזון וסוף זמן קריאת שמע

ריאת שמע, ואינו יכול להספיק אלא אחד מהם, איזה של שיעור עיכול, ובאותה שעה הוה גם סוף זמן ק

 תשע"ז הגר"א גניחובסקי, , מעלת מצוות עשה השווה בכול, מחלוקת רע"א איגר והבאר יצחק[קדיםימהן 

]שבת יו"ט ראשון של פסח, טעה במנחה ואמר משיב הרוח ומוריד הגשם תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם 

ם יאכל סעודה שלישית וחייב לחזור ולהתפלל, אם יתפלל שנית לא יספיק לאכול בביתו סעודה שלישית וא

תפלל מנחה תוך כדי , מנחה אפשר בתשלומין, מנחה כאן וסעודה שלישית בביתו, להלא יספיק להתפלל

ודה שלישית פירור קטן ולהמשיך אחר עהליכה, קריאת התורה למנחה או סעודה שלישית, להתחיל בס

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט [השקיעה

הגר"א גניחובסקי, כת המצוות מה קודם? ובר תדיר -ברכת אשר יצר או ברכת ציצית מה יקדים 

 תשע"ח

קודם[   ערבית יתפלל עם, או ברוב העומר ספירת עמם יספור ערבית, האם בסוף ]הגיעתדיר מול ברוב עם 

 ג"גניחובסקי, תשע א"הגר

]חיוב שבא קודם, או אדם המסוגל מבחינה רפואית לצום צום גדליה או יום כיפור, מתי יצום? 

 מלאכת מחשבת, תשע"חחיוב מדאורייתא[ 

 שנפטרו קרובים ושני קרובה בעיר שנפטר קרוב לכהן ]כשיש 'עבירין על המצוותמאין 'מול  'תדיר'

 ה"גניחובסקי, תשע א"הגר  ילך?[ רחוקה, להיכן בעיר
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דיר, והלא קר"ש ותפילת ערבית מעיקר ]ספירת העומר אחר תפילת ערבית, מדין תתדיר מול תמימות 

עיון   תירוצים[ 70]קונטרס ובו הדין דינם בכל הלילה, וספירת העומר יש ענין להקדימה משום 'תמימות'[ 

 )עמ' קמב ואילך(ה, תשע"ז הפרש

, ]תדיר קודם, האם תדיר הוא בכמות או בפיזור שנתיקודם?  לבנה, מה קידוש או העומר ספירת

שעירי ראש חודש מול שעירי הרגלים, ספירת העומר או ברכת המזון בשבת ויו"ט, ספירת העומר או קידוש 

' תפילה' למי ששכח או עננו, שיר של יום או 'לדוד הבליל שבת בבית הכנסת, ותן טל ומטר לברכה ב'שומע 

 ד"גניחובסקי, תשע א"הגר  [אורי'

סברת הפוסקים דדין לכתחילה הוא אולם בדיעבד אם עשה שאינו תדיר ] מקור דין 'תדיר ושאינו תדיר'

חידוש השאגת אריה  .מנחה מה יתפללמי שיש לו זמן או למוסף או ל. המג"א והצל"ח יטת יצא, יישוב ש

 מחמדי התורה, תשע"ח  פילות[לחלק בין הת

 מים זכים, תשע"ט]תפילת שחרית קודם למוסף[  ברכות השחר או שחרית למאחר לתפילה 

"כל התדיר מחברו קודם את חברו" בהלכות הקרבנות , "תדיר" ו"שאינו תדיר" תדיר קודם]תדיר קודם 

הדין ביום הכיפורים • הקדמת תפילת מנחה לתפילת מוסף מדין "תדיר קודם"  .ובשאר מצוות התורה

כאשר טעה  -בקריאת התורה של ראש חודש טבת  .דלכתחילה או גם בדיעב .שמאריכים בתפילת שחרית

בהזכרת  .ריאה של חנוכה ]אינו תדיר[ במקום את הקריאה של ראש חודש ]תדיר[והתחיל לקרוא את הק

מה הדין כאשר הקדים ואמר בטעות "יעלה ויבוא" ]אינו תדיר[  -"רצה" ו"יעלה ויבוא" בברכת המזון 

  .זמנה, כשהקדים את תפילת התשלומין לתפילה שזמנה עתה בהשלמת תפילה שעבר  .קודם "רצה" ]תדיר[

"תדיר" נקבע לפי תדירות קיום המצוה, או תדירות נוסח הברכה הנאמר . בקיום המצוה או בנוסח הברכה

ברכת הזמן תדירה יותר כי נוסח  -ברכת לישב בסוכה או ברכת הזמן ]שהחיינו[ בסוכות   .על קיום המצוה

ה תדירה, כי מברכים אותה ז" פעמים ירות ואירועים שונים[, או ברכת לישב בסוכהברכה תדיר יותר ]על פ

ברכת  –ברכת החמה או ברכת האילנות   .בשנה, לעומת ברכת זמן על המועדים שמברכים ו" פעמים בשנה

החמה קודמת כי נוסח הברכה ]עושה מעשה בראשית[ תדיר, או ברכת האילנות, הנאמרת פעם בשנה 

במספר הפעמים ]שנעשית המצוה[ או  –"תדיר"  .ברכת החמה הנאמרת פעם בכ"ח שנהתדירה יותר מ

אמירת מזמור "לדוד ה" אורי" בראש חודש אלול קודמת ל"ברכי נפשי", כי המזמור נאמר יותר  . בזמנים

ברכת ספירת ה. פעמים בשנה, או אמירת "ברכי נפשי" קודמת כי נאמרת ביותר זמנים במשך מעגל השנ

קודמת משום שנאמרת  יותר פעמים בשנה, או ברכת הלבנה ודמת לברכת הלבנה כי היא נאמרתהעומר ק

"תדיר" דוחה את האם . מי קודם -"תדיר" דרבנן ו"אינו תדיר" דאורייתא   .יותר זמנים במעגל השנה

  .ה"התדיר" נדח -כאשר ל"תדיר" יש "תשלומין", ואילו ל"שאינו תדיר" אין "תשלומין" . "ש"אינו תדיר

"תדיר קודם" בהנחת התפילין  .י"האם מצות ציצית היא בגדר "תדיר" או "מצו ."ה"תדיר" וה"מצוי

 עולמות, תקד [ יאת תורהוקר

 

 חלוקת הארץ בגורל נושא בפרשה:

 

 במשנת הפרשה, תשע"ה  הארץ בנחלה( ]כו, נב[ )לאלה תחלקמדוע התרעם זבולון על נחלתו בארץ? 

ואשה  גר, שורש החלוקה ,חלק כל אחד בארץ ,חלוקה ע"י גורל ,ישראל נחלה בארץ]עניני חלוקת הארץ  

 עומקא דפרשא, תשע"ה   )לאלה תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[[  בחלוקה

 (פזאספקלריא, תשע"ח )עמ'  ? חלוקת הארץ לחלקים שווים או שונים
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 מחמדי התורה, תשע"ח ו בירושה וישיבהקניית הארץ בגורל ואורים ותומים א

 חנועם אליעזר, תשע"  גורל ואורים ותומיםב םי"ב שבטים בי"ב פתקיל הארץ חלוקת

 מעשה נחשב עצמו הגורל, ממונות בדינימכריע  גורל, גורל פי על נעשתה ישראל ארץ חלוקת]גורל בהלכה 

 גורל, וממכר מקח בענייני ,"םועכו ישראל בין שותפותב, ןמטלטליבגם  או בקרקע רק גורל כרעתה ,קנין

 מותר מתי, אלקיך' ה עם תהיה תמים, מצוותבגורל  על הסתמכות, בטעות גורל בדיני, תנפשו בדיני

)לאלה [  לאביהם כליה לתרום יזכה מי שנחלקו בנים בין בגורל הכרעה - יועצות כליות, גורל על ידי להכריע

מנחת אשר,   חמדי התורה, תשע"חמ  תורה והוראה, תשע"ה    עולמות, קסב   תחלק הארץ בנחלה( ]כו, נב[

 תשע"ט

 

 שאר עניני הפרשה:

 

 תשע"טביאורי פרשיות התורה   

  נועם אליעזר, תשע"ח  צורת ו' קטיעא במילה שלום בפרשת פנחס

 נועם אליעזר, תשע"ח   )הנני נותן לו את בריתי שלום( ]כה, יא[עבודת כהן גדול שנמצא חלל 

)הנני  ]שפתותיו דובבות, כתיבה בספר בשם אומרו, לצטט את המקור הראשון[האומר דבר בשם אומרו 

 תשע"ח  פניני אי"ש, תשע"ז נותן לו את בריתי שלום( ]כה, יא[

חמד, תשע"ח  פניני חשוקי יכול לומר דבר תורה בשם רב חי, או בשם רב שכבר נפטר, באיזה יבחר?

 )עמ' ז(

 ג,ה, כגון אפיית מצה או קניית אתרוהאם הטורח בעצמו בקיום מצו  - מצוה בו יותר מבשלוחו

משה הרג את ]  ?קשירת ציצית וכדומה, הוא מידת חסידות או שהוא הידור הנובע מעיקר הדין

  נוה ההיכל, תשע"ג  יא[)פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי( ]כה,  [זמרי על ידי שליחו פנחס

 תשע"ו

דיני עבודה, מעמד אברך ] ?האם ניתן לפטר אברך כולל השומר על לימודי וסדרי הכולל כראוי

 נוה ההיכל, תשע"ד  אחריו ברית כהונת עולם(  ]כה, יג[ )והיתה לו ולזרעו   על[כפו

 ההרחקה ממדין על דבר שלא קדמו בלחם ובמים, או בשל החטאת ישראל בזנות בבעל פעור

   האיחוד בחידוד, תשע"ב  )צרור את המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[

 ההרחקה ממדין על דבר שלא קדמו בלחם ובמים, או בשל החטאת ישראל בזנות בבעל פעור

מלאכת מחשבת,   )צרור את המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[ למיד דברי מי שומעין[ת]דברי הרב ודברי ה

 תשע"ט

)צרור את ]רדיפה גופנית ורדיפה רוחנית, רדיפה מתמשכת, בא במחתרת[ הבא להורגך השכם והורגו 

 מלאכת מחשבת, תשע"ט  המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[

, מלאכת מחשבת  )צרור את המדינים והיכיתם אותם( ]כה, יז[שתי הנקמות שבמלחמת ישראל נגד מנין  

 תשע"ט
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דת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית שאו את ראש כל ע) ?האם יש איסור למנות אנשים בכתב

 שלמים מציון, תשע"ה   , א[כו] (אבותם

בלהה, -]מדוע רק על שלושה שבטים הוסיפו י"ה לשמם, הראובני אותיות י"ה על משפחות ישראל

 כלי יקר, תשע"ט)חנוך משפחת החנוכי( ]כו, ה[ פנים[ ס-זמרי, הזבולוני-השמעוני

 )עמ' ג( באר הפרשה, תשע"ח )ובני פלוא אליאב( ]כו, ח[ואפילו בהסתרה 

היא   ואבירם...אשר הצו על משה ועל אהרן( ]כו, ט[)הוא דתן  ]ובחרת בחיים[ לדמותם של דתן ואבירם

 שיחתי, תשע"ט

רו חיים או שהיו ם" ולא נשאננתבצר להם מקום "בגיה מדוע ,הרהרו תשובה בליבםשבני קרח 

 אשכול יוסף, תשע"ג   כו, יא[)ובני קרח לא מתו(  ]  ?נכנסים לגן עדן

אספקלריא,    )ובני קרח לא מתו(  ]כו, יא[ כוחה של תשובה | המידות הרעות נשארות גם לעוה"ב

 (סהתשע"ט )עמ' 

 היא שיחתי, תשע"ט  )ובני קרח לא מתו(  ]כו, יא[תשובה ממעמקי האדמה 

 ]כו, יא[ )ובני קרח לא מתו( ?ולא אצל שבטו שבט לוי מדוע הוזכר מעשה קרח ביחוס שבט ראובן,

 האיחוד בחידוד, תשע"ד

פניני אור  [ )ששה ושבעים אלף וחמש מאות, באור החיים( ]כו, כבאורכה הקצר ביותר של גלות אדום  

 החיים, תשע"ז

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

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

 חמד, תשע"ח )עמ' י(

מדי שבת   )ליצר משפחת היצרי, לשילם משפחת השלמי( ]כו, מח[בדרך שאדם רוצה בה מוליכין אותו 

 תו, תשע"זבשב

)ותלד לעמרם את  ]סדר הזכרת השמות לפי הגיל או לפי החשיבות[ מדוע הקדים הזכרת אהרן למשה?

 (לדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    [ט]כו, מאהרן ואת משה ואת מרים( 

?  סימן, שהוא של מוצאו, האם מותר לקחת לעצמו את הזכיה מוצא כרטיס הגרלה שאין בוה

)אך  , הבדל בין סוגי הגרלות, בין שותפים ויורשים, זכיה מכח המנהג[נטילת זכיה של שטר הגרלה שנמצא]

 ההיכל, תשע"הנוה    בגורל יחלק את הארץ( ]כו, נה[

)אך בגורל   כה במוסד[]גורל בין שני מתחרים על חפץ, הגרלה לשם תמי זכויות הזוכה בהגרלה מוטעית

 נוה ההיכל, תשע"ח   יחלק את הארץ( ]כו, נה[

 )ויהיו פקודיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר( ]כו, סב[ן? מדוע שבט לוי היה השבט מועט האוכלוסי

 רה, תשע"טמשנתה של תו   מחמדי התורה, תשע"ח

)ונאספת אל עמיך כאשר  ]נתאוה משה למיתתו של אהרן[ מי שמניח בן כמותו, לא נאמרה בו מיתה

 חכמה, תשע"חבינת החכמה על משך  נאסף אהרן אחיך( ]כז, יג[

ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם ) ?קהילה שיש להם כסף או לרב או לשליח ציבור מה עדיף

 מעדני אשר, תשע"ח  [יז ,כזה(  ]רוע
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]אין ראוי לשאול באורים ותומים אלא כהן המדבר  לא שאלו בבית המקדש באורים ותומים? מדוע

בינת ]כז, כא[  )ושאל לו במשפט האורים לפני ה'[ [רק זכריהו ידע ,ביאברוח הקודש ושכינה שורה עליו, או נ

 משך חכמה, תשע"ט על חכמהה

]האם הקריבו עולה במדבר, מדוע היה צורך  בפרשת פנחס? יםהמועד מדוע הובאה פרשת קורבנות

דמיון בין לחזור על הציווי בעניין התמיד, מה פירוש 'קרבני לחמי', מדוע מקריבים כבש לקרבן התמיד, ה

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ב  ]כח, ב[ )את קרבני לחמי(קרבן תמיד לעקידת יצחק[ 

ת בערב פסח ]מוקצה, טלטול מקלו השתמשות בכלי שמלאכתו לאיסור או להיתר למניעת טרחה

 שלמים מציון, תשע"ח )וביום השבת( ]כח, ט[ ות הטיפול בקרבן פסח[שחל בשבת לצורך נוח

וביום השבת שני כבשים בני שנה )מקור למנהג להתפלל בשבת שחרית מאוחר יותר מאשר בחול 

 מחמדי התורה, תשע"ה  ( ]כח, ט[תמימים

שופר לולב כמו בה"ר יעבירנו ארבע אמות ברהיאך קוראים בתורה בשבת ולא חששו שמא 

 אשכול יוסף, תשע"ה   ( ]כח, י[עולת שבת בשבתו) ?ומגילה

 ]להתחדש כמותה, הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הלבנה[ראש חודש כשכר לנשים על שלא עבדו לעגל 

 (לאאספקלריא, תשע"ט )עמ'    מלאכת מחשבת, תשע"ט, טו[ )ושעיר עיזים אחד לחטאת לה'( ]כח

]המצווה בתקיעה או בשמיעה, כוונת שומע ומשמיע, להוציא את מצוות תקיעת שופר בראש השנה 

 המצוות בפרשה, תשע"ח )יום תרועה יהיה לכם(  חברו במצוה שבגופו, נוסח הברכה[

 כיום הדין, אדם הראשון זכה בדין, הוא חי, הכלב החי טוב מהארי המת[]מדוע נבחר ר"ה ערך החיים 

   דברי אמת, תשע"ח   )ובחודש השביעי באחד לחודש( ]כט, א[

]נטילת קלי צום קודם הצום, חולה שאכל ביום כיפור והבריא האם צירך לצום,  עינוי יום הכיפורים

מדוע אין מברכים לפני קיום מצוות עינוי ביום הכיפורים, חולה שיש בו סכנה שרוצה להחמיר ולצום, 

מכשיעור האם צריך לברך ברכת הנהנין  פחותולה האוכל חמדוע אין צמים שני ימים משום ספיקא דיומא, 

תורת , חולה החייב לאכול ביום כיפור האם עדיף שלא יאכל לחם כדי שלא יצטרך ליטול ידיו[ עםבכל פ

 המעדנים, תשע"ח

 

 :מעניני דיומא

 דיני תענית ציבור  .א

 שמך, תשע"טלאזמרה הלכות ארבעת התעניות 

]טעימה בצום, האם עישון כטעימה, עישון ביו"ט, חילוק בין הצומות, טיול בת"ב, סיגריות בצום  עישון

 עין יצחק, תשע"ח פסיקה על פי חלום, הימנעות מעישון[

, שאר עינויים, נשים וקטנים, חולה ור איסור אכילה]תחילת התענית, שיע הלכות מצויות לימי התענית

שאין בו סכנה, מעוברות ומיניקות, דברים המותרים ואסורים לבלוע בתענית, נטילת תרופות, ברית מילה, 

שמעתא    שמעתא עמיקתא, תשע"ז    עומקא דפרשה, תשע"ב    שמעתתא עמיקתא, תשע"ה דיני התפילות[  

 עמיקתא, תשע"ט
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]החייבים בתענית, הנהגה בלילה שלפני הצום, איסור אכילה בצום, שאר עינויים  הלכות ד' תעניות 

 אזמרה לשמך, תשע"ח  הנוהגים בתשעה באב[

  דוע לא יצאו שליחים על חודש טבת ותמוז, ניתן להתענות בכל אחד מימי החודש[ ]מ ד' צומות בבית שני

   ב(לירחון האוצר )יח(, תשע"ח )עמ' 

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )כב עמ'(הלכות תעניות  

בנתיבות ]צומות אבלות, צומות של תשובה, צומות של ריצוי וזכר[ ]הגר"א וייס שליט"א[ גדרי הצומות 

 (אבלות המקדש )עמ'  נט -ההלכה 

]הטס מערבה, והסתיים הצום במקום מוצאו, אך לא ביעד,  בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום טיסה

מה זמן סיום הצום לגביו, הטס מזרח והסתיים הצום מוקדם, האם רשאי לאכול או ימתין לסיום הצום 

, במקום מוצאו, האם יש שיעור מינימום לתענית, דברי המנח"ח שהתענית נקבעה בחודש ולא ביום בחודש

ין מתענים, החוצה את קו התאריך בתענית, השלים תעניתו ועבר את קו סיים תעניתו והגיע למקום שעדי

 פניני אי"ש, תשע"ט  רץ כצבי, תשע"ז    עולמות, רסד  התאריך למקום שמתחילים עתה להתענות[

נוכחי לחומרא ולקולא, ]הצום מסתיים לפי מקומו ה בתענית, הפרשי זמן בסיום הצום טיסה

 פניני אי"ש, תשע"ט עדיין יום ובקרקע תחתיו לילה הכלל הוא הקרקע תחתיו[כשבגובה המטוס 

]גדר איסור ברכה שאינה צריכה, אופנים שונים של ברכה בטעות, בישול  טעה ובירך על מאכל בצום

 תשע"ח עין יצחק,עכו"ם באולם שלא נוהגים כשיטת מרן בשו"ע[ 

 שע"במיקתא, תשמעתתא עשיניו בתענית  איסור בליעת מאכל שבין 

]ברכה לבטלה, הוצאת שם שמים לבטלה, שכח ובירך שהכול על מים בתענית, האם ישתה מעט? 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ה(  ברך בשבת על מאכל מוקצה[

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ו(חולה שנאלץ לאכול בתענית ציבור 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ז( נית ציבורבעל פה בתעקרא את ההפטרה 

 חמד, תשע"ח )עמ' ז(ניני חשוקי פהאם רצוי להיות ש"ץ לפחות פעם בחיים בתענית ובמועדים? 

פניני חשוקי חמד, תשע"ח מי שאינו מתענה ויש לו יארצייט האם יכול להיות ש"ץ בתענית ציבור? 

 )עמ' ח(

פניני חשוקי ין? האם נהג כדכהן במנחה של תענית ציבור כיסה ידיו במעיל כשלא מצא טלית, 

 חמד, תשע"ח )עמ' ח(

פניני כשיש לפניו שתי בתי כנסיות באחד מתפללים עבריינים ובאחד לא, היכן יתפלל בתעניות? 

  חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ט(

פניני שאלו ס"ת, האם מותר להחזירו בשביל קריאה אחת )מנחה של תענית ציבור( למקומו? 

 חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' ט(

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' י( 'ו ת שחל ביוםסעודת פדיון הבן בעשרה בטב

 תשע"ח )עמ' יא( פניני חשוקי חמד, האם יש ענין שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין בליל התענית?

פניני חשוקי חמד, תשע"ח  צבור שאין מתענים מה יקראו בשחרית בתענית שחל בשני וחמישי?

 )עמ' יג(
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]האם  התחיל במנחה של תענית 'ה' שפתי תפתח' לפני שמו"ע בלחש, ונזכר שיש קריאת התורה

 נר יששכר, תשע"ג  ה' שפתי תפתח היא חלק מהתפילה[

 -בנתיבות ההלכה ]הגר"פ שרייבר זצ"ל[ תספורת וכיבוס בעשירי בטבת שחל בערב שבת קודש 

 ו(אבלות המקדש )עמ' ל

 

 בתמוזדיני תענית שבעה עשר   .ב

 

 קהילת בני תורה, תשס"ח]בין אדם לחברו[  בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות 

]תחילת הצום, גמר הצום, טס  של הגרי"ש אלישיב זצ"למשולחנו  -הלכות ועניני י"ז בתמוז 

, הנמצא במטוס ייחשב הזמן לפי מראה עיניו או לפי הקרקע תחתיו, ממקום למקום ויש הפרשי שעות

הקדמת הסליחות לפני שחרית, סליחות ואבינו מלכנו כשיש בעל ברית, עננו למי שאינו צם, ש"ץ שאינו 

ר, נתגייר באמצע התענית, נשיאת כפים במנחה גדולה, נישואין צם, חולה שהתאמץ לצום האם מקבל שכ

 פניני אי"ש, תשע"זבתמוז[  ובר מצוה בליל י"ז 

חשבתי דרכי    קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יג( -הגר"א שפירא שליט"א המשותף למאורעות י"ז בתמוז  

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' ד( -ע"פ הגר"מ שפירא זצ"ל 

]דין ליל י"ז, מעוברת, מינקת חלקית, גדר חולה, ט"א מהגר"נ קרליץ שלי -הלכות ועניני י"ז בתמוז 

בליעת תרופה עם מים, חולה שהבריא, סדר אכילת חולה, ברכת כהנים במנחה גדולה, ברכה על שתיית 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז מים לפני הצום, נאנס ולא התפלל מנחה האם יאמר עננו בערבית דתשלומין[ 

 (להאספקלריא, תשע"ט )עמ' חשיבותו של קרבן התמיד   -התמיד  בטל

 

 שבעה עשר בתמוז שנדחה .ג

 

   מים חיים, תשע"ו   תשע"ח   מאור השבת, תשע"ה   נשיח בחוקיך, תשע"ו הלכות צום י"ז בתמוז שנדחה 

    אספקלריא, תשע"ח )עמ' כ(    עיטורי מרדכי, תשע"ט    גיליון עיטורי מרדכי, תשע"ח    מים חיים, תשע"ה

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יז(

פניני חשוקי י"ז בתמוז שחל ביום ראשון ורוצה להתחיל להתענות מבלילה היאכל מלוה מלכה? 

 עמ' ד(חמד, תשע"ח )

 אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' ל( - פניני הלכה  חתן וכלה בתענית י"ז בתמוז נדחה

 תשע"ח )עמ' לא(אוסף גיליונות,  - פניני הלכה  הוראת החזו"א בבעל ברית בתענית י"ז בתמוז נדחה

 מים חיים, תשע"טי"ז בתמוז שנדחה  

יה ]כאשר בשבת עדיין הנער שנעשה בר מצוה ביום א' י"ח תמוז ]צום נדחה[ האם חייב לצום? 

 ט )עמ' יט(הלכה במעגל השנה לקראת שבת מלכתא ]דרשו[, תשע" קטן[
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]שהחיינו בשבת, נעשה בר מצוה בי"ח תמוז, ברית מילה וחולה,  "י"ז בתמוז שנדחה ליום ראשון"

 (כבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   [, קידושא רבה וסעודה שלישיתקטנים, כדורים בשבת להקלת הצום

 (מגאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -פניני הלכהחיוב תענית לקטן שהגדיל בתענית נדחית  

עליה לתורה למי שאין חיוב ודאי להתענות, ]נתינת עליה לתורה בתענית נדחית לקטן שהגדיל בו ביום 

 (מדאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -פניני הלכה  חולה, חתן[

 (מהאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -פניני הלכה  מלוה מלכהישן במוצ"ש בליל התענית ונזכר שלא אכל 

 

 הלכות ימי בין המצרים .ד

 

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

 ליונות, תשע"ח )עמ' יד(גי

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

 תשע"ח

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

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

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

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

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

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

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

 (אבלות המקדש )עמ' כ"ח -בנתיבות ההלכה  "ל[בין ישראל לגויים[ ]הגר"א סלומון זצ

 גיליון מעשה כהן, תשע"ח )לד עמ'(הלכות בין המצרים  

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

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

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

 ני תורה, תשע"אקהילת ב  חלק א' -קיצור הלכות בין המצרים 

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

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

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

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

 נשיח בחוקיך, תשע"ז   מים חיים, תשע"ד   רי הלכה, תשע"הדב  סכנה, ברכת שהחיינו[
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]מועדים בפנחס וחלוקת הארץ במטות צרים פרשיות ימי בין המצרים והקשר בינם לבין ימי בין המ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 תקל"ד( אבלות המקדש )עמ' -ההלכה 

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

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

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

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

 עיטורי מרדכי, תשע"ט )עמ' קעג( שבת[

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

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

 תשע"א רוזנבלום,שיעורי הרב מדוע נמשלו ישראל ליונים[  

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

 שע"דזנבלום, תשיעורי הרב רויום שבין ר"ה להו"ר[ )הפטרה..(   21שבין י"ז תמוז לתשעה באב לבין 

 בין המצרים, תשע"ז  עמ'( 20)הכנה למועדי ה' מתוך העמקה בספרי החסידות  -אש המועדים 

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

 תשע"וטבלת הדברים האסורים והמותרים בימי בין המצרים  

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

 ובהם נהגה, תשע"והשתלשלות ימי בין המצרים ותיקונם  

ברים, ]גער ראשם בימי בין המצרים, כדי לעודדו בני משפחת חולה שנשר שערו, רוצים לגלח ש

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

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

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

     עומק הפשט, תשע"ח    וזיקה ווקאלית בבין המצריםמ

פניני חשוקי חמד, תשע"ח הכנסת   להעלות לתורה כהן המתגלח בין המצרים בניגוד לתקנת בית

 מ' יז()ע

 (נבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   מהותו וענינו - תיקון חצות
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 נו' ו'הטוב והמטיב' בימי בין המצריםברכת 'שהחיי .ה

 

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

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

 כ"ה(

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

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

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

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

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

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

וקנה כלים חדשים או ראה פרי המתחדש משנה לשנה,  ]בנה בית חדשברכת שהחיינו בימי בין המצרים 

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

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

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

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

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

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

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

 מאור השבת, תשע"ח  תשע"ז

]האם מברכים על הוצאת ספר חדש ברכת שהחיינו,  ברכת שהחיינו על ספר חדש בימי בין המצרים

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

פר חדש שמחים שזוכים לברר עוד חלק מחלקי ם שהחיינו על מקרא מגילת איכה, בסהחורבן, אין מברכי

התורה, האם ימתין לשבת, לקנות במיוחד פרי לברך שהחיינו, זמן ברכת שהחיינו על ספר הוא מתי שיוצא, 

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

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

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

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

 

 ים:אקטואלי יםנושא

 

ערוב תבשילין בלא ]עירב   כדי להתחייב בברכה? קיים מצוה בלא ברכה, האם יבטל את המצוה

ברכה האם יאכלו ויצטרך לערוב חדש ויוכל לברך, נטל ידיו לאכילה ולא ברך האם יטמא ידיו שוב ויזקק 

לנטליה ויברך, הדליק נר חנוכה בלא ברכה האם יכבה את הנר וידליק שוב בברכה, בדק חמץ בלא ברכה 
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העומר בלא ברכה האם יקלקל  בו בבדיקה ובברכה, ספר ספירתכדי לחיי האם יפזר שוב פתיתי חמץ

 וישמע משה, תשע"ח  ספירתו בתכ"ד ויאמר מספר אחר כדי שתיפסל ספירתו ויספור שוב בברכה[

עדיף להתפלל תעופה או מקום ציבורי אחר,  בשדה]  תפילה בחדר המיועד לתפילה לבני כל הדתות

 וישמע משה, תשע"ח  בו או במקום פתוח בו יש מטרד רעש[

 ה, תשע"ט )עמ' לג(עיון הפרשעשיית ערוב חצרות לכתחילה 

]חיוב מדאורייתא או מדרבנן, שימוש בדירה פחות משלושים יום בחו"ל חיוב מזוזה במקומות נופש 

דק ללינת דרכים ובית מלון, צימר, ובארץ ישראל, חדר שהציוד הקבוע שבו ממעט את חללו מד' על ד', פונ

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' פד( [, הלכות לנופשצריף, משפחה השוכר כמה צימרים או יחידות דיור

]להניח מזוזה נוספת, איסור  לבודקןשכר דירה לנופש ויש בה מזוזות ובעל הבית אינו מאפשר לו 

  פרי עמלנו, תשע"ט  [, הלכות לנופשבל תוסיף, בל תוסיף מחמת הספק

י ]ורואים ושומעים אלו את אלו, צירוף לזימון בשנצירוף למנין אנשים הנמצאים משני צידי הנחל 

 , צירוף למנין בן י"גק ביניהםיביל מפסשבתים ורשות הרבים ביניהם, חובה לקום בפני ת"ח כשנהר או 

ויום אחד מדין חזקה, מנין בתפילת שבת ותפילת חול, ברכה ע"י שומע כעונה, ואמירת שלום כשראשו 

 עיון הפרשה, תשע"ט )עמ' קי( מגולה בים, יציאה לטיול או לים לפני שחרית, הלכות לנופש[

-זווית הלכתית  [כן, הגנת הצר]חשש ריבית בשימוש במוצר באותם ימיםיום  14חזרת מוצר לחנות תוך ה

 לקראת שבת מלכתא ]דרשו[, תשע"ט )עמ' יח(

לסברת המתירים  ,שתיית מים קודם תפילת שחריתפלוגתת הראשונים אי הותר ] טעימה קודם קידוש

מי שלא התפלל אם  ,צא יד"ח קידושבריא שקידש ואכל באיסור אי י ,מאימתי חל חובת קידוש דשחרית

 ,פלוגתת האחרונים בטעם איסור טעימה קודם קידוש ,יכול להוציא אחרים מדין ערבות מי שכבר התפלל

אספקלריא, תשע"ט [  או אף שאר משקים (תר נמי קודם הבדלהשהו)ידון בדעת המתירים אי הוי דוקא מים 

 (עו)עמ' 

 (קבאספקלריא, תשע"ט )עמ'   אם מותר להתפלל על בעל יסורים שימות

 (קיט אספקלריא, תשע"ט )עמ']מדוע יש אנשים שאינם קורעים[   קריעה ברואה מקום המקדש בחורבנו

 ,טעמי האיסור ,כריואיסור אמירה לנ ,האם מותר למסור הרכב בערב שבת] תיקון רכב במוסך של גויים

ך האם צרי, בשבת כשאין היהודי אומר לגוי לבצע ,שבת כרי מערבואמירה לנ ,כרי לחומראושליחות בנ

 עין יצחק, תשע"ט [מרווח זמן לביצוע המלאכה בחול

 עומק הפשט, תשע"ט  ]הקפת הראש[גבול פאות הראש 

 מכתלי בית הדין, תשע"ט  חוזה, פיצוי מוסכם[]הפרת ? חוזה ולשלם את הקנס המותר לבטל

 ,  שבת וריבועו שביתה, תחום]מלווה במפות ושרטוטים  -חוברת מבוא והסבר להלכות תחום שבת 

שבת  םתחו, עיר העשויה כקשתן, עירוב תחומי, תחומו בעיר סמוכהיים , הסתלשובת בעיר םמדידת התחו

 ערבתם, תשע"ט [חבשט

]לעבור עבירה בשבת כדי להתפלל במנין, רבי אליעזר שחרר עבדו לצורך  לעבור בספינה להשלים לעשרה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט [מצוה

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ט הבדלה ואחר כך סעודה שלישית 
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, האם הלכה למשה מסיני או תקנת נביאים, בחול ובימות הרגל]חלוקת הכהנים והלוויים למשמרות 

-שיעורי בינה  [, כהן שהוא ספק שייך למשמר זה או אחרכהן יכול להקריב קרבן עצמי שלא בשעת משמרו

 (כאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' 

]אונן, עוסק במצווה, להוציא כל ממונו, ור אכילה בתענית הוא מצות עשה או לא תעשה? האם איס

 (כבאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -שיעורי הגר"ע מדלוב שליט"א  מכת מרדות, נשים[

 (לאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"אירושת עכו"ם את אביו  

]עוסק במצוה, אביו ביקשו לעשות עבורו מלאכה בזמן עוסק במצות שבתון האם פטור ממצוה אחרת? 

אוסף גיליונות, -שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א [ובוד אבילת שבת ומה עם כתוספת שבת האם ישאל על קב

 (לתשע"ט )עמ' 

שיעורי   ]לא התפלל עד בין השמשות, יתפלל לאחר מכן מספקא דאורייתא[דאורייתא  -תפילה בשבת 

 (לאאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -הגר"נ נבנצאל שליט"א

האם מותר להאכיל קטן לפני הקידוש, והאם מותר לתת לקטן ממתקים שאפשר ]ספיה בידים לקטן 

שלא הגיע  י קידוש, והאם חלוק קטן שהגיע לחינוך מקטןשיאכל לפני קידוש, ומה הדין כשוודאי יאכל לפנ

האם מותר להאכיל קטן חוץ לסוכה, והאם מותר  .לחינוך, והאם יש חילוק אם אחר נותן לו או אביו

האם מותר  .להשכיב קטן לישון חוץ לסוכה, והאם חלוק קטן שהגיע לחינוך מקטן שלא הגיע לחינוך

 (סאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -בירור הלכה[  שש שעות להאכיל קטן חלב אחרי בשר ללא הרחקת

 (עאוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' -לענין הלכהמזגנים ומאווררים בשבת  

ה, נהג ]יתובי דעת עה?סע בשבת לתל השומר או תרחיק עד מעייני הישויתיולדת מקרית ספר 

פניני אי"ש,   [, אמבולנס, רכבתפרטי אוכל כשר, רכב ,חינם לילה שלישי, ישראל נהג גוי, אוירה חרדית

 תשע"ט

]החזר הוצאות הבנק, גרמא וגרמי בניזקין, בון והפקידה לחשבון שגוי במספר חשמזכירה שטעתה 

 התרשל, קים לי, עיכוב תשלוםיוב שליח שגרמא, חיוב מדין ערב, חללא כוונה, נזק של פועל בבנזק גרמא 

כרה, זכויות הבעל נזקי אשה נשואה מששואה בנזיקין, גביית אשה נחיוב כקיזוז בטענת קים לי,  שכר

בד שהזיק, מעמדו הכלכלי של העובד, עו' עם ם משורת הדיןלפני'גי העבודות, הנהגת שכר אשתו, סוב

  טט, תשע"פבינת המש ן בסבל או בכל עובד, הנהגה זאת רק לתלמיד חכם או לכל[גת לפנים משורת הדיהנה

גרמה לילד חרדות, חיוב שמירה באדם, מזיק לשם מצוה,  עונש חינוכי,]זק נפשי גננת שגרמה לילד נ

 זיקין האם חייב, הכניס אדם לצינוק וניזוק נפשית, כליאת שוא, גרמא בנאגרמחיוב שומרים במזיק וב

 בינת המשפט, תשע"ט לצאת בידי שמים[

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ לגיליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרות

 וע,העלון מידי שבלהצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת 

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