
 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 עקב פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 יםלתועלת הרב

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

 

 

 

 

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

 

 ישיבת מיר - 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

 דורש ציון

 דרכים בתורה

 האיחוד בחידוד

 המצוות בפרשה

 וישמע משה

 וכל מאמינים

 זרע ברך

 זרע שמשון

 יחי ראובן

 ינוךיסודות הח

 יקרא דאורייתא

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר

 להתעדן באהבתך

 לקראת שבת מלכתא

 מאור השבת

 מאורות הפרשה

 מגישי מנחה

 מדי שבת בשבתו

 מדשן ביתך

 מחמדי התורה

 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

 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

 שליט"א שיעורי הגר"א עוזר

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א

 שלמים מציון

 שמעתא עמיקתא

 שפת אמת

 תורה והוראה

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47392
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&title=%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%A9+%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&title=%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47610&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=47610&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=47610&title=%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%A8&field_year_value_many_to_one=All&tid=
http://beinenu.com/alonim?tid_1=47610&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=47610&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=47610&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=47610&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=47610&title=%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94+%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%94&field_year_value_many_to_one=All&tid=


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 עקב פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 יםלתועלת הרב

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 

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

 

 דרכי החיזוק

 דפי עיון

 מכתלי בית הדין

 משא ומתן

 עומק הפשט

 עין יצחק

 

 :בפרשהים נושאהתוכן עניינים של 

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

 

 איסור החזקת עבודה זרה בביתו נושא בפרשה:

 תפילין ושא בפרשה:נ

 מזוזה נושא בפרשה:

 ברכות הנהנין וברכת המזון נושא בפרשה:

 מאה ברכות בכל יום נושא בפרשה:

 מעלת ארץ ישראל נושא בפרשה:

 עבודה שבלב -תפילה  נושא בפרשה:

 שאר עניני הפרשה...

 מראי מקומות לבין הזמנים
 

 איסור החזקת עבודה זרה בביתו נושא בפרשה:

 

, זכה מהפקר בבית ]הכניס ע"ז לביתו האם לוקה, זכה בבית שכבר יש בו ע"זאיסור הכנסת ע"ז לביתו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג )לא תביא תועבה אל ביתך( ]ז, כו[ שיש בו ספק ע"ז[

)לא תביא תועבה אל ]להשתמש בו כמתלה לבגד[  מגוי ויש בה צלם תלוי על הקיר לנופש שכר דירה

 וישמע משה, תשע"ח ז, כו[ביתך( ]

ר"א הג)לא תביא תועבה אל ביתך( ]ז, כו[  שוכר נכס שהכניס לתוכו עבודה זרה, האם עבר המשכיר

 עוזר, תשע"א

 מלאכת מחשבת, תשע"ח  האם יש הבדל בין עבודה זרה העשויה מעץ לבין העשויה ממתכת

]קבל בשבת מתנה פסל מהתקופה שעבדו בא"י עבודה זרה, האם שבירתו בשבת הוא שבירת פסל בשבת 

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יז( -פניני חשוקי חמד  )לא תביא תועבה אל ביתך( ]ז, כו[ ל או תיקון[קלקו

עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' )ולא תביא תועבה אל ביתך( ]ז, כו[ מצוה הבאה באיסור הנאת עבודה זרה 

 יז תירוצים  נח(

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47392
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/113_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_74.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 עקב פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 יםלתועלת הרב

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

]שחיטה בסכין של עבודה זרה, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, שחיטה היא איסור הנאה מעבודה זרה 

 ו' תירוצים עיון הפרשה, תש"ע )עמ' פז()ולא תביא תועבה אל ביתך( ]ז, כו[  [קלקול

 

 תפילין נושא בפרשה:

 

]להיות תפילין על הראש, ולקשרם על היד, המעשה או התוצאה, קשירה ע"י גדרי מצוות הנחת תפילין 

המצוות   ]יא, יח[ אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם( )וקשרתם אחר, חיוב עשיית הקשר בכל יום[

 בפרשה, תשע"ז

]יא,  )וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם( מעלת התפילין במשנת גדולי החסידות

 במשנת הפרשה, תשע"ד  יח[

]אבל ביום א' האם יניח תפילין של יד שלא נקראו פאר? נהפכו רצועותיו האם שאלות בהלכות תפילין 

 מעדני אשר, תשע"ו  צריך כפרה? הנחת תפילין לחולה ע"י עובד זר או אשה?[

)וקשרתם אותם   ]בדיעבד, מתקן איסורא, מצוה הבאה בעבירה[תפילין של יד לפני תפילין של ראש 

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' נב(לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם( ]יא, יח[ 

 מחמדי התורה, תשע"ג  הנחת תפילין בשעת ברית המילה

 עומקא דפרשה, תשע"ד  תשע"ז  נוה ההיכל, תשע"ה  ]מרובע, ד, ד כפולה[ צורת קשר תפילין של ראש

מעיינות בני ]עדות שקר, הנחת תפילין כל היום[ ילין, ומניחם אחר כך הקורא קריאת שמע בלא תפ

 יששכר, תשע"ז

]מחלוקת רש"י ור"ת ועוד שיטות בסדר הנחת הפרשיות בתפילין של ראש, מאימתי   תפילין של רבינו תם

מה הניח רש"י לר"ת בהגיעו למצוות, עדויות קדומות, מקור המנהג להניח כרש"י וכר"ת  נוצרה המחלוקת,

ולא שאר השיטות, מי ראוי להניח גם ר"ת, סדר הנחתם, ברכה על של ר"ת, הנחתם בכיסים נפרדים, דינים 

 עולמות, מ  שונים[

 מחמדי התורה, תשע"ה את שמע עם תפילין של רש"י ור"ת קרי

 והוראה, תשע"ה תורה   חשש יוהרה בהנחת תפילין של רבינו תם, ובהלכות נוספות

]פעם אחת ביום או פעם אחת ביממה, הניח בלילה פוטר את היום שלאחריו,  גדר מצוות הנחת תפילין

שיטת רבינו אליהו שיש מצוה לקשור מחדש תפילין בכל יום, מצוה חיובית או מצוה קיומית, יניח עכשיו 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ה   לזמן קצר או אח"כ לזמן רב, זריזין או ריבוי[

]שתי הברכות, מחלוקת הראשונים והפוסקים, נוסח הברכות 'להניח' ו'על  הברכות על הנחת תפילין

המנהג  מצוות', ברכה אחת לשתי התפילין או שתיים, הבדל בין ברכות הנהנין וברכות המצוות בסח ביניהן,

 הגר"א עוזר, תשע"ה  לומר בשכמל"ו מיד[

 מעדני אשר, תשע"ד   מדוע הניח רבי יוחנן תפילין רק בפסח

 מעיינות מהרצ"א, תשע"הי יששכר בגיל התחלת הנחת תפילין, וטעמו   מנהג הבנ
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בירך על תפילין של יד, וראה שהם פסולים, האם ימשיך לשל ראש כשר, או יניח קודם של יד 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וכשר?   

]ואם הוא עשירי תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   למנין[

]של רש"י או ר"ת, מאימתי נצטוו במצרים במתן תורה או כניסתם תפילין שהניחו בני ישראל במדבר 

  קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' סה( -שלמים מציון    נוה ההיכל, תשע"ג  לארץ, תפילין של בני אפרים[ 

 (4)עמ'  הגר"א גניחובסקי, תשע"ד   ]אין מעבירין על המצוות[ פגע תחילה בתפילין של ראש

 מחמדי התורה, תשע"גבראש חודש לפני תפילת מוסף   חליצת תפילין

 נוה ההיכל, תשע"ג  ]התדירות[זמן החיוב לבדיקת תפילין 

 מאור השבת, תשע"ד  בוע בתפילין  דיני רי

 עומקא דפרשא, תשע"ד  הלכות בתי תפילין  

 עומקא דפרשא, תשע"ה  לין וכתב וועליש בתפיכתב האר"י כתב ב"י 

 נוה ההיכל, תשע"ה תפילין שנפלו  

 נוה ההיכל, תשע"גזמן החיוב לבדיקת תפילין   

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ?האם ריבוי שער חוצץ בתפילין של ראש

]איסור מחיקת ה'  חפציו?ולה במחלה מדבקת, ששורפים כל חהאם לאפשר הנחת תפילין ל

 במשנת רש"י, תשע"ב בגרמא[ 

 תשע"ו   ערוג, תשע"הכאיל ת   (ל"שטיינמן זצ)במשנת הגראי"ל   עניני מצוות תפילין

 מעדני אשר, תשע"ד  לאכול ולשתות כשתפילין עליו  

 מעדני אשר, תשע"ד  מניחים תפילין?  האם  -הנים בעבודתם וכ

 אשכול יוסף, תשע"ד  מדוע מניחים תפילין ביד שמאל  

    שלמים מציון, תשע"ו   צווה וכשאינו מקיים מצוה בהם[]בזמן שמקיים מאיסור היסח הדעת בתפילין 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג    מחמדי התורה, תשע"ו    מאור השבת, תשע"ד

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד    הנחת תפילין בשבת למהלך במדבר ואינו יודע מתי שבת

 מעדני אשר, תשע"ו   אשה שלבשה תפילין, האם נחשב מלבוש לענין יציאה בשבת לרה"ר

  קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' סה( -שלמים מציון תפילין לבעלה שידיו רוטטות?  תקשורהאם אשה 

 תורה, תשע"המחמדי האנוס ויכול להניח רק תפילין של יד או של ראש   

 מעדני אשר, תשע"גהזה, כיצד יניח תפילין של ראש?  האם מי שנשרו מקצת שערות ראשו בזמן 

האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי  ]הסדרי תשלומים[מסדרין לבעל חוב 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד וה?  מצ

 מחמדי התורה, תשע"גחליצת תפילין בר"ח קודם מוסף   
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 בית וב'צימר'[]ב מצוות מזוזה נושא בפרשה:

 

]קבע מזוזה ונזכר שלא ברך, קבע מזוזה במקום החייב מספק ואחר  ברכת המצוות לאחר קיום המצווה

)וכתבתם על מזוזות  כך התחייב בוודאי, הדליקה נרות שבת ושכח לברך, הדליק נר חנוכה ושכח לברך[

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מד(ביתך ובשעריך( ]ו, ט[ 

 תורת המעדנים, תשע"ח]האם יכולה לכתוב מזוזה[ האם אשה יכולה לקבוע מזוזה בביתה 

 תורת המעדנים, תשע"חהם חוצצים לקביעתה לדלת?  מזוזה העטופה בניילון או קלף, האם

]דיור לשינה ואכילה, דיור של ישיבה ובית מדרש, בית האוצר, מחסן, חנות, הלכות מזוזות המצויים 

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' לח(ט[  ,)וכתבתם על מזוזות ביתך( ]ו משרד, כניסה למעלית[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כשיכול לקיים רק אחד, וכשיכול לקיים שניהם[תפילין או מזוזה מה קודם 

 במשנת רש"י, תשע"ב]הציבו לכם ציונים[  חיוב תפילין ומזוזות בחו"ל 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"חכשיש חשש בחו"ל שהגויים יעקרו את המזוזה  

הגר"א ]שיש לשורפה אחר כך למנוע סכנה, ביזוי מצוה[   מזוזה בפתחו חדרו של חולה במחלה מדבקת 

 גניחובסקי, תשע"ח

]הליכה במקדש יחפים, איסור חציצה בבגדי כהונה שקוף, האם חוצצים? מים שנכנסו בין המזוזה למ

 עשר עטרות, תשע"ח  לגוף, חציצה בין תפילין של ראש ושל יד לגוף[

 וישמע משה, תשע"ההמעקה? האם כשם שאין להסיר מזוזה מבית עם עזיבתו, כך אין להסיר את 

]דלת בנויה ולא עקורה, רציעה בדלת ולא במזוזה, הגשה האם יש דין במזוזה לקיום רציעת האוזן? 

מלאכת מחשבת,  כבת[אל הדלת או אל המזוזה, דלת של כל אדם, רציעת שני עבדים יחד, דלת מרתף שו

  תשע"ח

הידור מצוה  ,קפיד לשמור את הטלית הנאה לשבתלה]יש דין להדר בבית כדי לקבוע בו מזוזה? האם 

לוותר על הידור מצוה היום בציצית או בטלית, הידור מצוה בבית או במזוזה, כבוד שבת מול הידור מצוה, 

 ישיבת ברכת יצחק, תשע"ה -שיעורי ליל שבת בכדי לקיים עיקר מצוה מחר[ 

 ח"עתש ,הדפרש אומקע  [ חיוב נשים במזוזה] נושאים הלכתיים במגילת רות

נשיח בחוקיך,  )וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך(הערות במצוות מזוזה מהגר"נ קרליץ שליט"א 

 תשע"ו

]מצות עשה, מצות עשה עוברת,  מצווה האם חייב להוציא על מצוות מזוזה, יותר מחומש נכסיו 

)וכתבתם   שמבטל פעמים רבות כי חייב בכל רגע חמורה יותר, מצוה חמורה כפסח ומילה,  איסור עשה[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   פניני מנחת חינוך, תשע"ו על מזוזות ביתך ובשעריך( 

]מזוזה שאינה בחלל הפתח, משקוף אלומיניום, דלת ח וצורת הפתח מקום המזוזה בחלל הפת

הרב יצחק דרזי, עיון הפרשה,  )וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך( אקורדיון, צורת הפתח העשויה לנוי[  

 אילך(ו 30תשע"ז )עמ' 
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]בית שעבר שיפוץ, להוריד ולקבוע שוב ע"י ישראל, ספק לגבי הברכה, מעשה  קביעת מזוזה ע"י גוי

 שלמים מציון, תשע"ו קביעה מחודש, קבע מזוזה ושכח לברך[

אף לאחר שתגלו היו מצוינים במצוות. הניחו תפילין, עשו מזוזות,  ]ברש"י:חיוב תפילין ומזוזות בחו"ל 

 במשנת רש"י, תשע"בכדי שלא יהיו לכם חדשים כשתחזרו. וכן הוא אומר הציבו לכם ציונים[  

 מעדני אשר, תשע"ד ולהיכנס בהעדרה[ ]להחזירה למקומה, לצאת מזוזה שנפלה בשבת

 ?מדוע אין מניחים ב' מזוזות על הדלת כדי לצאת כל השיטות כמו בתפילין שמניחים שתים

 תורת המעדנים, תשע"ח

]חיוב השוכר מדאורייתא או מדרבנן, חיוב אגברא או אחפצא, העוזב ביתו לתקופה  מזוזה חובת הדר

  אשר ליהודה, תשע"ד  וחוזר האם חייב לברך שוב, אדם שיש לו בתים רבים, בית בשותפות ישראל וגוי[

 תשע"ז    הגר"א עוזר, תשע"א

ע"י אשה, עטיפת המזוזה בקלף האם הוי ]כתיבת מזוזה ע"י אשה, קביעת מזוזה  הערות במצוות מזוזה

חציצה, נגיעת ביד במזוזה האם מותרת, האם מזוזה היא לשמירה וא"כ מדוע מברכים על קביעתה, האם 

 תשע"ו   מעדני אשר, תשע"ד  היא שמירה גם כשאינה קבועה בדלת[

 דבר הלכה, תשע"דברכה על מזוזה שהוסרה לשם בדיקה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"דהעוזב ביתו, האם יש לו היתר ליטול המזוזות עמו?  

 תורת המעדנים, תשע"ח ?עזב ביתו וחזר, האם חייב לברך שוב על המזוזה

 תורת המעדנים, תשע"חקובעה בדלת ביתו? יש לו מזוזה בפיקדון, האם רשאי ל

יש לו עשרה חדרים החייבים במזוזה, ובאפשרותו לקנות עשר מזוזות כשרות מספק, או חמש 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ומזוזות ודאי כשרות, כיצד ינהג? 

 דפי עיון, תשע"גהפרש מחיר במזוזות שנקנו בארץ לצורך חו"ל  

 זרע ברך, תשע"ד   עיבוד לשמה במזוזה

 נוה ההיכל, תשע"הצורת הצדי בספר תורה תפילין ומזוזות   

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו ]כשיכול לקיים רק אחד, וכשיכול לקיים שניהם[תפילין או מזוזה מה קודם 

 

 במקומות שאינם חדר מגורים

 

 תשע"והגר"א גניחובסקי, ת העין  ימזוזה על דלת הפטורה ממזוזה, מפני מרא

 זרע ברך, תשע"ה   מזוזה בחדר שלפני בית הכסא

]כשאין אורך ד' ורוחב ד' אך יש בו שטח של ד' אמות חיוב מזוזה בחדר שגודלו פחות מד' על ד' אמות 

ח בין שני חדרים קובעים את המזוזה לפי 'היכר ציר', רבועות, מקום המזוזה בצד ימין לכניסה, בפת

חידושו של החמודי דניאל, שדווקא בית דירה צריך שיהא ד' על ד' אבל חדר קטן ששימושו כך, חייב 

במזוזה גם בפחות, חידושו של רבי עקיבא איגר, חדר גדול שממנו יוצא חדר קטן, לקבוע מזוזה מימין 

ים בנדונים המסתעפים מחידושיהם של החמודי דניאל ורעק"א,  חיוב לכניסת החדר הגדול, דברי הפוסק
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מזוזה כאשר בחדר קטן היוצא מהגדול אין ד' אמות באורך או ברוחב אך יש בו כדי לרֵבַע, האם מספק 

יקבע בפתח ב' מזוזות, מרפסת או גינה שנכנסים לתוכן מהבתים ]ואין להן פתח יציאה נוסף לחוץ[, מזוזה 

בפתח מעלית, מקום ששטחו ד' אמות לפי שיטת הגר"ח נאה ולא לפי שיטת החזון איש,  בחדר ארונות,

האם חפצים הקבועים בבית ]מקרר, ספסל, הסקה, ארונות קיר[ ממעטים משיעור ד' אמות, טעם מצות 

 מות, פטעול  מזוזה והכוונות בקיומה[

 שמעתתא עמיקתא, תשע"וקביעת מזוזה בחנויות ומשרדים  

 מעדני אשר, תשע"ח ]האם יש שם דיירי קבע, האם ההנהלה חייבת[  בתי חוליםקביעת מזוזה ב

  ירחון האוצר, תשע"ח )עמ' קכו( ]המעבר לתוך הדירה דרך הסוכה[חיוב מזוזה בסוכה שבפתח הבית 

 זרע ברך, תשע"ד   מזוזה בבית המקדש ובבית הכנסת

]חיוב או פטור, בקומת הכניסה ובשאר הקומות, בבנין הבנוי בשיפוע ההר, מזוזה במעלית בבית משותף 

 וישמע משה, תשע"ה קניית מזוזות ע"י הועד מכספי הועד, בהסכמת הרוב ובלעדיה[

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

 חובסקי, תשע"חהגר"א גני  חשדא, ברכה על חיוב משום חשד, נר חנוכה[

חצר מגודרת ששימשה כמחסן, ואח"כ שכן בנה מעליה, וכעת היא מקורה, האם חייבת במזוזה? 

הגר"א  ]תקרה שאינה שלו, תקרה שאולה, ברכה על טלית שאולה, שותפות שכונית או מזגית עם גוי[

 גניחובסקי, תשע"ח

 

 נופש

 

אוסף  - פניני הלכה   שיעורי ליל שבת, תשע"ו  ]יחידת נופש, צימר[ ?אם בתי נופש חייבים במזוזהה

 (לטגיליונות, תשע"ח )עמ' 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ד השוכר בית, האם חייב לקבוע מזוזה מיד? 

צריך המחליף מזוזה בביתו אם  ,עובר דירה ורוצה לקחת מזוזותיו עמו וחושש לסכנה - מזוזה]מזוזה 

"עיון ההלכה", תשע"ח   -קובץ קו ההלכה  [חיוב מזוזה בצימרים ובתי מלוןחיוב מזוזה בצימר שכור,  ,לברך

   קעו(-)קס

קובץ גיליונות,  -פניני חשוקי חמד חיוב מזוזה בדירת נופש העומדת לרשותו שבוע בשנה באופן קבוע 

 (כתשע"ח )עמ' 

 אשר ליהודה, תשע"דחיוב שוכר במזוזה  

 

 סגולתה

 

 תורת המעדנים, תשע"ח ?א רק משום שמירהיה האם מצות מזוזה

  )עמ' יח( אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח -מאמרי "עינינו גל"   שם שד"י במזוזה
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 שבילי פנחס, תשע"ה  סגולת המזוזה לשמירה ואריכות ימים

 שיעורי ליל שבת, תשע"ומזוזה שאין בה קיום מצוה האם יש בה את סגולת השמירה?  

 שבילי פנחס, תשע"ו  ]איש ואשה שזכו[בזכות המזוזה שורה שכינה בפתח הבית 

 שלמים מציון, תשע"ובדיקת מזוזה בשעת חולי או צרה  

 שבילי פנחס, תשע"הקביעת מזוזה בפתח הבית מונעת מיצר הרע דריסת רגל בפתח הבית   

 זרע שמשון, תשע"זלא אילן בבגדו[ ]התולה קמי שאינו זהיר בציצית אין מועילה לו שמירת המזוזה 

 נועם אליעזר, תשע"ח  שמירה במזוזה, וגוי במצוות מזוזה

]האם נחשבת כקרקע, מדוע לא ידחה  צילה את עיר הנידחת משריפהמזוזה על פתח הבית, מ

 י, תשע"גהגר"א גניחובסק   מגישי מנחה, תשע"ד דשריפה את ל"ת[

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ד  ]גרמא[ שריפת מזוזה בעיר הנידחת ע"י מסירת המונע

חשבתי דרכי ע"פ משנת  ["ושכנתי בתוכם" בכל בתי ישראל] התעוררות מכוח המזוזה לשוגה בהבלי הזמן

 פניני אי"ש, תשע"ח   אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח -הגר"מ שפירא זצ"ל 

פניני הסופר,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג דוע מחדשים בית בבניית מעקה ולא בקביעת מזוזה?מ

 תשע"ג

 

 ברכות הנהנין וברכת המזון נושא בפרשה:

 

יחי ראובן,   שבילי פנחס, תשע"ז   מדי שבת, תשע"ו  כלת ושבעת וברכת( ]ח, י[)וא ברכת המזון בכוונה

 תשע"ז

איסור ולחומרא, ברכת  ק]ספק בחיוב ברכת הנהנין, ספק מצווה דרבנן לקולא או ספ ברכות הנהנין 

הנהנין דבר שיש לו מתירין, מי שנהנה מעוה"ז ולא בירך האם גזל מהקב"ה את המזון או את הברכה, 

ר ונזכר שלא בירך ואם יוציאו ימאס, האוכל פרי פחות מכזית[  הצמא במיטתו בלילה, הכניס לפיו דב

 עולמות, רכו   שלמים מציון, תשע"ה   הגר"א עוזר, תשע"ה

]דין האוכל בלא ברכת הנהנין, ןתקנתו, והאוכל כך  ]מדאורייתא[וברכת המזון  ]מסברא[ברכת הנהנין 

 זרע ברך, תשע"ו   אורות הגבעה, תשע"ז  )ואכלת ושבעת וברכת( ]ח, י[ מצה בליל הסדר[

 פני משה, תשע"ח אורהסיר בטעות את הפת מהשולחן לפני ברכת המזון 

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

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

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

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

  ת אורייתא, תשע"חאוצרו ברכה על הנאת החיך, חולה שאסור לאכול מצה האם יוצא בה ידי חובה[

 משכיל לדוד, תשע"ח  שבירת הגאווה -ברכת המזון 
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]שיעור אכילה לחיוב ברכת המזון מדאורייתא, שביעה מפת או מדברים המלפתים את הפת, ברכת המזון 

דיל במוצ"ש אם מצטרף לזימון לסעודה שלישית שהסתיימה מאוחר, ספק ברכת המזון בקטן, קטן שהג

החיוב הוא מעשה אכילה או מעשה שביעה, נאמנות קטן בספק ברכת המזון, כשבידו להתחייב האם מיקרי 

בר חיובא, לגבי חיוב ברכת המזון למי שלא אכל, קידוש למי שעדיין לא קיבל עליו שבת, ובן עיר לבן כרך 

 כאיל תערוג, תשע"ח )עמ' ד( כלו האם יברך ברכת המזון[במגילה, הקיא מא

]מדוע הוכנסה 'ואכלת ושבעת וברכת' בין ענייני שבח הארץ ולא כמצווה עצמאית, מדוע   המזוןברכת 

ן, מדוע אפשר לברך רק כל עוד לא התעכל המזון במעיו מופיעה המילה 'הוא' פעמים רבות בברכת המזו

בשונה משאר ברכות, מדוע שיכור יכול לברך ברכת המזון אך לא להתפלל ולקרוא ק"ש, מדוע עיקר הברכה 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד, י[ ח( ]ואכלת ושבעת וברכת)הינו דווקא לאחר האכילה[ 

 תורת המעדנים, תשע"ח אכל כדי שביעה והקיא מאכלו, האם יברך ברכת המזון?

תורת  אכל מאכלים שונים ולבסוף אכל מעט פת ושבע, האם נתחייב ברכת המזון מן התורה?

 המעדנים, תשע"ח

 תורת המעדנים, תשע"ח  אכל כמות המחייבת ברכת המזון, אך בזמן יותר מכדי אכילת פרס

 תורת המעדנים, תשע"ח ופק אם ברך ברכת המזון, האם יחזור לברך?קטן המס

 תורת המעדנים, תשע"ח  ]ההבדל מקריאת שמע[ ?מדוע בברכת המזון אסור לשאול מפני היראה

 תורת המעדנים, תשע"ח  יודע לברך רק ברכה ראשונה של ברכת המזון, מה יעשה?

 תורת המעדנים, תשע"ח  מסופק אם ברך ברכת המזון האם יכול להוציא את מי שוודאי לא ברך?

גרעיני חיטה  עם]שניצל, קציצות דגים ובשר, גפילטע פיש, חטיפי שוקולד, חמין מאכלים עם מיני דגן 

, להרבות רק לדבקו מעורב באוכלופל מצופה שוקולד, בוטנים מצופים, דגן וכדורי פלאפל,  ,או גריסים

 עולמות, יח[   נפח, או כתבלין, האם צריך שיורגש הדגן, האם תלוי בדעת האופה

]נשים, האם זימון הוא רק ההתכנסות, או גם הברכה עצמה, ברכה ראשונה או כל בהמ"ז, מצוות הזימון 

   תשע"ב  תשע"ב   תורה והוראה, תשע"ב   הגר"א עוזר, תשע"ג  ת אמן דאורייתא[שומע כעונה, גדר עניי

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד

מן. את מי ראוי לכבד בזימון? מי נחשב 'בעל הבית', ואיזו מצטרף לזימון, ומי ראוי שיז]מי  הלכות זימון

זכויות יש לו לבחור את המזמן? מהו מעמדם של נשים וקטנים בנוגע להצטרפות לזימון, ולעניין עריכת 

 תשע"ו  תשע"בתורה והוראה,   [?זימון בינם לבין עצמם

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ]פת שהיא ספק כלאי הכרם[חיוב ברכת המזון באכילת ספק איסור 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג דאי וב בברכת המזון, האם מוציא את הוספק אם חיי

]קטן שאכל כדי שביעה והגדיל תוך זמן עיכול, אכל חיוב ברכת המזון על האכילה או על השביעה 

נוה     הגר"א עוזר, תש"ע    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג ראש חודש[ בערב ראש חודש ולפני ברכת המזון נהיה 

 זרע ברך, תשע"ה   פניני מנחת חינוך, תשע"ו   ההיכל, תשע"ב

 עומק הפשט, תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"דהמכונה 'לחמניית מזונות'  הברכה הראויה לפת

]קפה רץ, הפסק בלימוד, נמלך, שעות לימודו  ברכה ראשונה ואחרונה לשותה מספר כוסות במשך

 נוה ההיכל, תשע"ו שתיה ואכילה או שתיה בלבד, שיעור עיכול[

 רוממות, תשע"ו  ברכת המזון, ברכת הנהנין או ברכת המצוות
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 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  '?עידן דריתחא'הנמנע מלהתחייב בברכת המזון, האם נענש ב

ה בכיסנין למג"א מברכין ]פת הבאה בכיסנין, ספק פת הבאברכה על עוגה כמנה אחרונה בסעודה 

  עיון הפרשה, עקב תשע"ו )עמ' נח( ולמ"ב לא[

)ואכלת ושבעת וברכת( ]מדוע ברכת הנהנין היא דרבנן, הרי סברא היא דאורייתא[  חיוב ברכת הנהנין 

 יד תירוצים  עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' צז(]ח, י[ 

 מגישי מנחה, תשע"הספיקות בשיעור כזית   

ירורי לחם, לחם מבושל, מדובק ע"י דבש, עירוי מכלי ראשון על לחם, לחם או ]פלחם שאיבד צורתו  

 קרוטונים במרק, חתיכות מצה מטוגנות במעט שמן, פירור לחתיכות קטנות, לחם טבול בביצה ומטוגן,

 עולמות, שפט   , קוגל מלחם או חלה[המקמח מצכופתאות  ות אוכדורי שוקולד מפירורי לחם, עוג

 שלמים מציון, תשע"המעלות ברכת המזון   

 עומק הפשט, תשע"ו  ]פת הבאה בכיסנים[מה מברכים על פיצה? 

 עומק הפשט, תשע"ו   ]לאקשן קוגל[מה מברכים על פשטידת אטריות 

 שבילי פנחס, תשע"ב  ]קבלת ספר החינוך[הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו 

בייגלה בודד עם שומשום, ברך על קפה והוסיף אח"כ חלב, ] הערות למעשה בדיני עיקר וטפל בברכות

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מו()ואכלת ושבעת וברכת( ]ח, י[  עוגת גבינה, קסטה, גליליות גלידה ובלינצ'ס[

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו ]גדר לחם, קביעות סעודה[אכילת פת הבאה בכיסנין בסעודת שבת 

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' נח()ואכלת ושבעת וברכת( ]ח, י[ ת הבאה בכיסנין הנאכלת לקינוח סעודה פ

, או נפטר , האם הטפל אינו צריך ברכהאת הטפילה ופוטר קרהעי על מברך]עיקר וטפל בברכות הנהנין  

בברכה, האם מברך ברכה אחרונה על הטפל כשא"א לברך על העיקר, אכל עיקר פחות משיעור וטפל 

כשיעור, טפל הנאכל לפני העיקר, בירך על העיקר ואח"כ הובא הטפל, מאכלים בתערובת, בשר עם 

יע, קסטה תוספות, מצית עם דג מלוח או גבינה וממרחים, מאכלים מצופים או ממולאים, גלידה עם גב

 עולמות, קטו   וקרמבו, גליליות,  עוגת גבינה או עוגת תפוחים[

 ח(אספקלריא, תשע"ח )עמ' כברכת המזון בבגד ים  

פניני   כשלא נמצאים בבית[ - 'בבית הזה']ברכה מרובה  ברכת המזון לאוכלים בגינה בים או במטוס

 (טקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' י -חשוקי חמד 

 אורות הגבעה, תשע"דההבדל בין ספק בברכת המזון לספק בברכת התורה   

 

 מאה ברכות בכל יום נושא בפרשה:

 

  שבילי פנחס, תשע"ג  )מה ה' אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[מדוע נתקנו מאה הברכות בכל יום? 
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]האם ברכה לבטלה נחשבת, המברך להוציא חבירו חיוב מאה ברכות בכל יום, מה נכלל בברכות?  

, המוציא חבירו כשהוא כבר יצא, שכח יעלה ויבוא בשמו"ע וחוזר האם נחשבת התפילה 'שומע כעונה'מדין 

לקראת שבת,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג )מה ה' אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[  ודמת, ברכה שאינה צריכה[הק

 (14תשע"ו )עמ' 

 מעדני אשר, תשע"ה )מה ה' אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[נשים חייבות לברך מאה ברכות בכל יום? 

]אמירת מאה ברכות בכוונה מביאה ליראת שמים, לפניו נעבוד ביראה ופחד, לגבי מאה ברכות בכל יום 

 שלמים מציון, תשע"ז  )מה ה' אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[ שה רבינו וכי לאכול מפריה הוא צריך[מ

 , תמעולמותמאה ברכות בכל יום 

 

 מעלת ארץ ישראל נושא בפרשה:

 

מקור השפע הסמוך לארץ,  יה,פירות עלעל הארץ ו ,שראלי תורת ארץהמיוחד ב]שבחה של ארץ ישראל 

עומקא   )ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה( ]יא, יב[ [הארץ שבח, עשר הלכות בענין ידיעת שבח הארץ ,בעולם

 דפרשה, תשע"ב

מלאכת  )ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה( ]יא, יב[ ]דין שמים[מעלת ארץ ישראל כלפי יתר הארצות 

 מחשבת, תשע"ז

 משנת מהר"ל, תשע"ח]אריכות ימים בארץ ישראל[ ארץ ישראל מקומו הטבעי של עם ישראל 

 שלמים מציון, תשע"ז )ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה( ]יא, יב[ארץ ישראל מקור השפע לכל העולם 

יצאה מכלל ארור וניתן לברך על פריה,  ]בכניסת בני ישראל לארץהברכה החלה על מזון ארץ ישראל 

הסכנה שהיתה טמונה באכילה גשמית, לא במסכנות תאכל בה לחם, ויצא מן הכלל ללמד על על הכלל 

 שפת אמת, תרנ"ח כולו לגבי מזון חו"ל[

)ארץ אשר ה'  ]ציבור בא"י, תפילת גשמים בזמן שצריך בא"י[תפילה ארץ ישראל מקור הברכה וה

 זרע ברך, תשע"ה  אלוקיך דורש אותה( ]יא, יב[
 

 עבודה שבלב -תפילה  נושא בפרשה:

 

 מצוות תפילה

 

ו מדרבנן, תפילה קצרה, כוונה המעכבת, סוגי כוונות בתפילה, ]מדאורייתא אמצוות תפילה בכל יום 

עבודת ה', תפילה אחר זמנה או  -תפילה, וקיום המצווה  -אבות תקנום או כנגד תמידין, מעשה המצווה 

תשלומין, אין תשלומין למוסף, היודע רק חלק מן התפילה, תפילה שלא בעמידה, אזכרת יעלה ויבוא ועל 

 הגר"א עוזר, תשע"ו )ולעבדו בכל לבבכם( ]יא, יג[ התפילה[הניסים האם חלק מן 
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]קניות ביום שישי לצורך שבת קודם תפילת שחרית, מעלת המתפלל במקום קבוע, איסור עניני תפילה 

 מעדני אשר, תשע"ה  א, יג[)ולעבדו בכל לבבכם( ]יאכילה קודם התפילה[ 

]מעלת בינת השכוי בראש הברכות, 'אשר נתן' ולא הערות בברכות השחר "אשר נתן לשכוי בינה" 

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא, עא תירוצים( 'הנותן', שעשני כרצונו, שעשה לי כל צרכי[

]עבודה שבלב, מדאורייתא או מדרבנן, פעם אחת או ג' פעמים ביום, בנוסח קבוע, בימי מצוות תפילה 

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' קיח(     מנחת אשר, תשע"ו  חול ובשבת וברגל[

 מנחת אשר, תשע"ו  ]בכל דרכיך דעהו[תפילה על צרכי היום יום 

 כאיל תערוג, תשע"ה  ל"שטיינמן זצהליכות והלכות בעניני תפילה מהגראי"ל 

 ה"מעינות מהרצ"א, תשעתפילה כסדרה ולא בדילוג  

 שמעתא עמיקתא, תשע"בתפילה בכניסה לבית המדרש, רשות או חובה 

 תשע"ז  ה"מחמדי התורה, תשע תפילה דאורייתא או דרבנן 

 

 כוונה בתפילה

 

 אור פני משה, תשע"ח ציבורהלעיין בספר בשעת חזרת שליח 

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"והנהגה הראויה בשעת התפילה 

)ולעבדו בכל לבבכם( ]יא,  ]עיון בספרי קודש, הנחת תפילין של רבינו תם[עיסוק נוסף בזמן חזרת הש"ץ 

 מעדני אשר, תשע"ב  יג[

]מבטל כוונתו, מפסיק בין המתפלל לשכינה, כשיש חמיצה לעבור בתוך ד' אמותיו של העומד בתפילה 

ביניהם, סטנדר, מתפלל בעצימת עינים, סיים תפילתו ומאריך בתחנונים, המתפלל עומד במעבר, מתפללים 

 מעדני אשר, תשע"ב )ולעבדו בכל לבבכם( ]יא, יג[ חוסר כוונה[בין כך ב

השמעת קול. מהו גדר ההלכה המחייבת את האדם להשמיע ]ותפילה השמעה לאוזניו' בקריאת שמע '

יעה האינדיבידואלית של האדם? איזה הבדל יש בין המדד לכך הוא השמ את קולו בקריאת שמע? האם 

 תורה והוראה, תשע"ו   ?[קריאת שמע לבין תפילה

 נפשו כגחלים תלהט, תשע"ד סידור התפילה נותן את המבט הנכון על השגחת השי"ת כסדר

כוונות הראויות בתפילה ועשיית המצוות ]' לפני קיום מצוות הנני מוכן ומזומן'ו 'לשם יחודאמירת '

ענין להוציא בפיו את פנימיות הכונה בקיום המצוות יש  האם ,האם יש להוציאן בפה או די בכוונת הלב

אם יש צורך בכונה זו או שמא אין על האדם ה ה, קוב"ה ושכינתיה ולייחד שם י"ה בו"דהיינו ליחד שם 

ם, לשמה אלא לקיים את המצוות לשם שמים בדחילו ורחימו וכל הייחודים והתיקונים נפעלים מעצמ

 שר, תשע"זמנחת א  בקיום מצוות[

 בשעת התפלה בכוונת הלב נמצא אדם בתוך לבו שהוא מכוון כנגד מקום המקדש לבו של עולם

 שבילי פנחס, תשע"ח

ן ואינו יכול לכוואם , ברכות בתפילת שמונה עשרה ן את לבו בכלומתפלל צריך שיכו]הכוונה בתפילה 

מהי הכוונה הנדרשת בתפילה, ומה הדין בדיעבד, אם התפלל בלא  ,באבות - ן את לבו באחתויכו ,בכולן
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ת כוונב[ , קב"השעומד בתפילה לפני ה א[חידושו של הגר"ח מבריסק שיש שני דיני כוונה בתפילה: , כוונה

, כת לעיין בספר או לשאול כיצד לנהוגעומד בתפילה ונסתפק באיזה דין, האם רשאי לל, המיליםפירוש ה

מההלכה ש"מצוות היא  האם כוונה בתפילה, הפסק בתפילת שמונה עשרה לאמירת דברים שבקדושה

לא כוון בברכת "אבות" האם , צריכות כוונה" מי שכוון לפני קיום התפילה ולאחר מכן נתבטלה כוונתו

, דע בכלל מה אמר האם צריך לחזור ולהתפללרשאי להמשיך ולהתפלל, היה טרוד בתפילתו באופן שלא יו

הרמב"ן שהתפילה היא "הוראה שלמה  , דברימשער שלא יוכל לכוון כראוי בברכה הראשונה האם יתפלל

 עולמות, קכח [על מציאות הבורא והשגחתו"

שמעתתא עמיקתא,  ? אינו יודע באיזו ברכה הוא אוחז, מהיכן ממשיךהמתפלל שמונה עשרה ו

 תשע"ב

]וכיצד יכוין בתפילה מדוע בנחש כרוך על עקבו לא יפסיק הרי הוי סכנה מדהותר להורגו בשבת 

 עיון הפרשה, תשע"ה )מעמ' קכא, י"ז תירוצים( עם הנחש[

 

 תפילה ומקום תפילה

 

 , תשע"זפניני דעתמדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל   -תפילה ומקום תפילה 

]מבית כנסת לבית כנסת או גם בתוך אותו בית כנסת, תוך ד' אמות, האם בכל קביעת מקום לתפילה 

]אברהם  התפילות, בכל התפילה או רק שמו"ע, כשחולף בדרכו על בית כנסת אחר אין מעבירין על המצוות[

 מחמדי התורה, תשע"ו    עומקא דפרשא, תשע"ד   בתפילתו להצלת סדום[

של ]מערת רשב"י, בית כנסת שחרב, ביני עמודי, ד' אמות מעלת תפילה במקום ששימש בעבר לתורה 

 האיחוד בחידוד, תשע"דהלכה[ 

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ומקום הראוי לתפילה 

 

 תפילה בציבור

 

ור אומרים אשרי ובא לציון, כשהגיע למעריב ועדיין ]עשרה יחד, שחרית ומוסף, כשהציבתפילה בציבור 

    עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' לח()ולעבדו בכל לבבכם( ]יא, יג[  לא התפלל מנחה, בן א"י בחו"ל[

 נמצאים בבית הכנסתהבששה מתוך עשרה די נין עשרה, האם במ ]דין רובו ככולומנין עשרה בתפילה 

בתוך העשרה יש ישנים או אינם מקשיבים כאשר , חזרת הש"ץיאמרו כך האם שעומדים יחד בתפילה, 

כאשר רק ששה גמרו , שעדיין מתפלל שמונה עשרה, או מי שעומד להתפלל כעת עם הש"ץלחזן, לצרף מי 

בתפילת מנחה 'קצרה' ]שאין חזרת הש"ץ[ רשאי הש"ץ להתחיל שמונה עשרה, האם בתפילת ערבית או 

רשאי הש"ץ לסיים אמירת דברים שבקדושה האם  ויצאו מקצתם, תפילה שהתחילה במנין לומר קדיש

 ,רשאי לומר חזרת הש"ץ וקדושה האםיחיד שלא התפלל או לא שמע קדושה כשכבר התחיל שמו"ע, ש

 עולמות, קז [גדרי 'תפילה בציבור' המאפשרת חזרת הש"ץ

בציבור  להתפלל יש חובה האם, אין הקב"ה מואס בתפילת רבים, בציבור תפילה עלתמ]תפילה בציבור 

 יעזראל רביר', הציבו עם כנסת בבית להתפלל אדם ישתדל, 'יותר מקובלת בציבור תפילהזכות שהשזו  או

 ללכת צריך בדרך המהלךר, בציבו תפילה לצורך דרבנן איסור על לעבור, מנין להשלים עבדו כדי את שחרר
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 , בציבור תפילה חיוב על נאמרה זו הלכה האם, חוזר אינו מיל אפילו לאחריוו לתפילה מיל ארבעהלפניו 

או יבטל  לימודו במקום ידביח פללית אומנותו שתורתו חכם תלמידן, בזמ או במרחק דיםל נמדארבעה מי

 לימוד, לימוד מאוחר בלילה שיגרום תפילת שחרית ביחיד, בציבור להתפלל הכנסת לביתוילך מלימוד 

 ]התפילה ביחידות בתפילה יותר המכווןר, בציבו תפילה חשבון לרבים על מסירת שיעור או בחברותא קבוע

 הנץ קודם תפילהמאוחרת,  בציבור תפילה או ביחידות ותיקין תפילת, לריכוזו[ מפריעה הכנסת בבית

 הוצאתח, וור כמניעת או ממון הפסד מחמת בציבור תפילה ביטולן, מכ לאחרביחיד  או בציבור החמה

 להפצת  שליחים או כשרות משגיחי נסיעתן, מני שאין למקוםר, נסיעה לחופשה בציבו תפילה לצורך ממון

יעדיף תפילה  קצר לזמן מביתו לצאת שהורשה להור, חבציבו תפילה מתקיימת שלא למקומות יהדות

 עולמות, תכז  [בציבור מתפילה הפטוריםבציבור או קריה"ת, 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"בתפילה עם חזרת הש"ץ האם נחשבת כתפילה בציבור? 

]ואם הוא עשירי תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו  למנין[

 

 כוחה של תפילה

 

 מאור השבת, תשע"ו   נשיח בחוקיך, תשע"ז  של תפילה ממעמקי הלבכוחה 

 תשע"ה  פניני דעת, תשע"ו על קברי האבות[ ]תפילת משה על יהושע, ותפילת כלבכוחה של תפילה 

להתעדן  )אל תפן אל מנחתם( ]טז, טו[ ]תפילת משה למניעת קבלת תפילת קורח[תפילה מעומק הלב 

 באהבתך, תשע"ז

תפילה  ]וכשמקבלים בלאיסד הקב"ה והטביע בבריאה שאי אפשר להשיג דבר אלא ע"י תפילה 

אוכלים שכרם, כוונת התפילה אינה מעלה בתפילה אלא עיקר התפילה, הלומד תורה על חשון איכות 

 דובב שפתיים, תשע"ה התפילה חסר לו בתואר בן תורה[

בכך שאינו קצוב, בשונה משאר העונשים בתורה? מדוע ]מדוע נשתנה עונשו של הגולה  כוחה של תפילה

]תפילת  אסרה התורה לכהן גדול לשאת אלמנה? מדוע הכהן הגדול היה צריך לפחד מתפילת הגולים?[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח  הגולים לעיר מקלט[

 שבילי פנחס, תשע"ו ]תפילת אברהם על אנשי סדום הועילה לבניו[ין תפילה החוזרת ריקם א

 

 תפילה בזמנה

 

]האם בכדי להספיק את 'סוף זמן קר"ש' ו'תפילה' צריך לסיים את כל קר"ש התחלה בתפילה ובמצוות 

ו התפילה, קודם לסוף הזמן, או די אם רק מתחיל, אם יודע שלא יספיק לסיים האם יתחיל,  כיצד ינהג א

בימים נוראים כשמאריכים בפיוטים, כיצד ינהג סעודת שבת שנמשכה למוצאי שבת, סעודת פורים 

לה, שהתחילו ביום הפורים סמוך לשקיעה, בסעודת שבע ברכות שהתחילה ביום השביעי והסתיימה בלי

  עולמות, יב [בזמן כעס ]התחלת ברכת בלעם אין לברך בסופה את ברכות הנישואין[
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]חשיבות תפילת מנחה, מתי סוף זמנה, להתחיל בזמן או להתחיל כדי לסיים בזמן, זמן תפילת מנחה 

עיון הפרשה, או ביחיד קודם השקיעה, טעם המאחרים מנחה אחר השקיעה[ תפילה במנין אחר השקיעה 

 רשה, תשע"ה )עמ' עא(עיון הפ   תשע"ד )עמ' נד(

, התפלל שתי תפילות למי שלא]מי שטעה או נאנס ולא התפלל, האם יש "תשלומין" תשלומין בתפילה 

גדר תפילת ה"תשלומין" האם נחשבת ממש כתפילה החסרה או שחז"ל קבעו אפשרות להשלים את חיוב 

נחשבת "מנחה" ]שהיא ]לא התפלל מנחה, האם תפילת התשלומין  ,התפילה שלא התפלל בתפילה אחרת

חובה[, או "ערבית" ]שהיא רשות[, לא התפלל מנחה בערב ראש חודש, האם כשמשלים תפילתו בראש 

דיני תשלומין בתפילות שבת ובמוצאי , חודש צריך להזכיר יעלה ויבוא בתפילת התשלומין, ואם לא הזכיר

תפילת תשלומין ביום , התפללהתפילה שלא נוסח האם צריך להזכיר בתפילת התשלומין בשבת את , שבת

]שכח יעלה ויבוא בשחרית בראש חודש ונזכר לאחר חצות, האם יתפלל פעמיים מנחה ואחר  'מוסף'שיש 

אשה הנוהגת להתפלל מנחה ושכחה, האם תתפלל , כך מוסף, או שיתפלל מנחה ומוסף ולאחר מכן שחרית[

תשלומין ,  ית ]שמחויבת[ ואח"כ תשליםערבית ]שאינה מחויבת[ ותשלים מנחה לאחריה, או שתתפלל שחר

שיעור ההפסקה בין , האם בעל תשובה צריך להשלים את התפילות שלא התפלל כל ימיו, לתפילת נעילה

גדרי "שוגג" ו"אונס" לענין תשלומי , לצאת ידי חובה בחזרת הש"ץ, תפילת החובה לתפילת התשלומין

 עולמות, רלח תפילה[

 

 קודם התפילה

 

 אכילה, שתיה, שאילת שלום, עשיית צרכיו, מרחץ, יציאה לדרך[]דברים האסורים קודם התפילה 

 מאור השבת, תשע"ד

הגר"א גניחובסקי,   ]אברהם בלכתו להציל את לוט[בתורה או בתפילה?  מי יפסיק להצלה, העוסק

 תשע"ז

 נשיח בחוקיך, תשע"ו ]אברהם בדרכו לעקידת יצחק[עשיית צרכיו ועסקיו קודם התפילה 

 שמעתתא עמיקתא, תשע"גהממהר לעסקיו האם רשאי להתפלל ביחידות 

 )ולעבדו בכל]עם חזרת הש"ץ, ולא מנחה 'קצרה'[ חייב להפסיד כסף בכדי להתפלל מנחה רגילה 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קלב(  לבבכם( ]יא, יג[

 

 שונות

 

]לומר 'אתרא קדישא הדין' בא"י, אחד אומר  ל"שטיינמן זצעניני תפילה במשנתו של הגראי"ל 

 45הנץ המישורי ושמו"ע אחר הנץ הנראה, ערבית קר"ש קודם קדיש אך על נפטר אחד אפשר יותר, קורא 

 כאיל תערוג, תשע"ה  אחר השקיעה, ונשלמה פרים על מוסף אף שאין לה תשלומין[

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' קלה, כ"ב תירוצים(להעדיף ש"ץ צדיק בן צדיק או צדיק בן רשע 

 מחמדי התורה, תשע"ד מלבוש נקי בתפילה 

 מעדני אשר, תשע"ב [ותפילתם ]ואשי ישראלרצון משמעות התפילה כיום שיתקבלו הקרבנות ל
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 מעדני אשר, תשע"ה   מחמדי התורה, תשע"זפטור תורתו אומנותו מקריאת שמע ותפילה 

 שיעורי הגר"נ שיינין, תשע"ב  פריסת כפים בברכת כהנים ובתפילה

 

 שאר עניני הפרשה:

 

]היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, בהאי עלמא ליכא, דברי הרמב"ם, שכרן של עלמא  שכר מצוה בהאי

, שכר על חשבון הנפש, המן גרם למקבליו לעסוק בחשבון נפש יומי, חשבון מצוות קלות שאדם דש בעקבו

שיעורי רבי מנשה ישראל  )ואהבך וברכך והרבך וברך פרי בטנך ופרי אדמתך( ]ז, יג[ הנפש בזמן הזה בשבת[

 תשע"ז, רייזמאן שליט"א

]לאיזה מצוות רומזת התורה במילה 'עקב' ומדוע נקראו כך, מאיזה עברות פחד מצוות הקשורות לעקב 

 אורות הגבעה, תשע"ז   שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח)והיה עקב תשמעון( ]ז, יב[  דוד המלך[

)וברך פרי בטנך ופרי מדוע פרטה התורה מה הוא 'פרי אדמתך', ולא פרטה מה הוא 'פרי בטנך'? 

 במשנת הפרשה, תשע"הדגנך תירושך ויצהרך( ]ז, יג[  אדמתך

)לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך מדוע לא יוכלו ישראל לכבוש את הארץ מהר מפני חית השדה? 

 תשע"ג    אשכול יוסף, תשע"דחיית השדה( ]ז, כב[ 

)לא תחמוד  ]לא תחמוד, איסור כללי או פרטי, בהתרמה למוסדות חסד[שיווק טלפוני בראי ההלכה 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עה(כסף וזהב( ]ז, כה[ 

]הכנסת ע"ז לבית שכור ע"י המשכיר, אונאה בשכירות, הקדשת בית שכור ע"י שכירות נכסים בהלכה 

קרקע האם מביא  המשכיר, שכירות כמכר, ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף, בית זה או בית סתם, שוכר

)לא תביא תועבה אל  ביכורים, קנין פירות או קנין הגוף, ביטול השכירות במחילת השוכר או קנין חדש[

 הגר"א עוזר, תשע"אביתך( ]ז, כו[ 

)כי לא על הלחם לבדו  'בורא נפשות רבות וחסרונן'[]וביאור הברכה האם עיקר חיות האדם על הלחם? 

 במשנת הפרשה, תשע"ו   במשנת הפרשה, תשע"ד   אשכול יוסף, תשע"היחיה האדם( ]ח, ג[  

שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים )  ?כיצד כובסו וגוהצו בגדי בני ישראל במדבר

  מלאכת מחשבת, תשע"ז    אשכול יוסף, תשע"ו  [ח, ד] שנה(

שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה )  מדוע היה הנס שבגדי בני ישראל במדבר גדלו עמם?

 משנת מהר"ל, תשע"ח  [ח, ד] ארבעים שנה(

 מאור השבת, תשע"ג  )השמר לך פן תשכח את ה'( ]ח, יא[זכירת התורה ואיסור שכיחת לימודו 

    קב ונקי, תשע"ד  )השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך( ]ח, יא[כרון אכילת עשב הבלדור כסגולה לז

 (11לקראת שבת, תשע"ו )עמ' 

עונג שבת בסעודה לאור נרות, האבות רק טעמו מעין עולם הבא ולא זכו למן, ישראל ]מעלת אוכלי המן 

זרע  )המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך למען ענותך ולמען נסותך( ]ח, טז[ זכו למן מפני פיקוח נפש[

 שע"זשמשון, ת
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]מדוע נדרש משה לנס של 'לחם לא אכל ומים לא שתה', למה שהיית משה ארבעים יום על הר סיני 

לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי( ]ט, ט[ ) נדרשו ארבעים יום כדי להוריד את הלוחות, סוד מספר ארבעים[

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה

 מלאכת מחשבת, תשע"ו )ואשברם לעיניכם( ]ט, יז[ ]ביאור הנס ומשמעותו[אותיות פורחות באויר 

עלו ורשו את הארץ ) "ן[]רצונו של משה להיכנס לארץ האם מוכיח כדעת הרמבמצוות ישוב ארץ ישראל 

   ח' תירוצים  (העיון הפרשה, תשע"ב )עמ' ע[  ט, כג] (אשר נתתי לכם

ים )פסול לך שני לוחות אבנ]שברי לוחות מונחים בארון[ האם מותר להניח ספר פסול בארון קודש 

  מלאכת מחשבת, תשע"ז כראשונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ( ]י, א[

]בשל בדידותו, או לכבוד מעלתו שנכנס תחת כנפי השכינה, ועד כמה דורות, בעבד משוחרר אהבת הגר 

 )ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים( ]י, יט[ מבטל מצוות עשה זאת[ מתיהמתגייר בעל כרחו, 

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו

   ]השונה מחיוב אהבת ישראל, האם בכלל זה חיוב לקבלת גרים, העדפת גרים במתן צדקה[ אהבת הגר

 תורה והוראה, תשע"ז )ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים( ]י, יט[

)את  ]יראת העונש ויראת הרוממות, הדרך להשגת יראת שמים, יראת שמים ותורה[מצוות יראת שמים 

 זרע שמשון, תשע"ז   מדי שבת בשבתו, תשע"ז   המצוות בפרשה, תשע"ו ה' אלוקיך תירא( ]י, כ[

בינת החכמה על משך חכמה, )ובו תדבק( ]י, כ[ לדבוק בתלמידי חכמים  –מצוה להידבק בקב"ה 

 תשע"ח

עיון הפרשה,  [ולאבירם( ]יא, ו )ואשר עשה לדתן ?מדוע הוזכר עונשם של דתן ואבירם ולא קורח ועדתו

 תשע"ז )עמ' סב', ל' תירוצים(

]האם לחם הפנים הוא ממצוות התלויות בארץ, כיצד הקריבו לחם הפנים הקרבת לחם הפנים במדבר 

 עיון הפרשה, תשע"ז )מעמ' סב, י"ט תירוצים( אל מצוותי( ]יא, יג[)והיה אם שמוע תשמעו  במדבר[

)ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת ]שבעה תירוצים[ בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 

 מלאכת מחשבת, תשע"ורך( ]יא, יד[ דגנך ותירושך ויצה

]אשה, שכר מקרא, לימוד תורה בחינם,  ל"שטיינמן זצעניני תלמוד תורה במשנתו של הגראי"ל 

 התורה, עצה מן התורה[ סדר הלימוד, לימוד פסוקים, דברי אגדה, השגות בתורה, העולם קיים בזכות

 כאיל תערוג, תשע"ז  )ולמדתם אותם את בניכם( ]יא, יט[

 ]יא, יט[( ולמדתם אותם את בניכם)האם יש מצוות 'חינוך' בנות, האם אם מחויבת בחינוך ילדיה? 

 חמלאכת מחשבת, תשע"

)ולמדתם אותם את בניכם מדוע כתב הרמב"ם שאחר שסיים לעסוק במצווה "יחזור לתלמודו"? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך( ]יא, יט[

)עשר  ]כדי שיוכל לקיים המצווה בלי שום מניעות[סגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצווה 

 שבילי פנחס, תשע"ד  תעשר את כל תבואת זרעך( ]יד, כב[
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 לבין הזמניםמות מראי מקו

 הנהגת בין הזמנים

  עומק הפשט, תשע"ח'שמירת עינים' בטיול 

קובץ גיליונות, תשע"ח  -שאל אביך ויגדך הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  -שיחת חיזוק למהות בין הזמנים 

 (מגקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'  -אוצרות פרי חיים   )עמ' כט(

    (מוקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'  - יםדובב שפת  צ"לזבין הזמנים של הגרמי"ל ליפקוביץ 

קובץ  -דברי אמת  ]הגר"ד יפה זצ"ל[ההכנה לבין הזמנים והיציאה מהישיבה  -על פי ה' יסעו 

    (נגגיליונות, תשע"ח )עמ' 

 ישיבת מיר, תשע"ח  במשנת מרן ראש הישיבה -הגדרת וצורך ימי בין הזמנים 

 נשיח בחוקיך, תשע"ז  שמעתתא עמיקתא, תשע"והלכות מצויות לבין הזמנים  

אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  - עינינו גל ]התפקיד החינוכי של האב בבין הזמנים[שמש בבין הזמנים דום 

 כב(

 תשע"ו  מגדולי הדורלבין הזמנים אוסף עלונים 

, נופש לאבל תוך ורת עבודה באיסורי הנאהלהשתכר תמ - בתי מלון] פסקי הלכה בענייני בין הזמנים

, אוכל שהיה תחת עגלת תינוק כשהתינוק ישן, מזוודות שיש בהם סמל שתי וערב - טיוליםי"ב חודש. 

הנאה מריח של , יציאה מא"י לחו"ל לטיול, להשאל לכתחילה על הפרשת תרו"מ בכדי לברך על ההפרשה

רכיבת נשים על , א כדרך מאיסורי הנאה לצורך רפואההנאה של, פירות ערלהית הנאת ראי , פירות ערלה

, שחיה בבריכה וטבילה בים ובמעיין בשבת - רחצה בים ובבריכה. קניית קפה במכונת משקאות, סוסים

 .טבילה בבריכת שחיה לענין בע"ק או לתוספת קדושה בע"ש, במעיין או בים ריכת שחיהבבת טבילה בשב

נטילת ידים בפחות , ים לכמה בנ"א שאין להם מספיק מים ליטולנטילת יד - בדרךנמצא נטילת ידים ל

דיני נטילת ידים לאדם שנמצא  ,כמה דינים המצויים בימי בין הזמניםה, נטילת ידים לסעוד, מרביעית

סעודת שבע ברכות ביום השביעי  ,האריך בשירה באמצע ברכת "אשר ברא"ל - חתונה ושבע ברכות .בים

]רבי שבח צבי  ברכותהשבע  את הגברים לשמועלעזרת נה להכניס את הכלה המנהג בחתו ,סמוך לשקיעה

  עמ'( 271"עיון ההלכה", תשע"ח ) -קובץ קו ההלכה רוזנבלט שליט"א[ 

, סדרי עדיפויות בסוף זמן ק"ש ותפילה, להלבוש במכנסים קצרות ועומד לעבור זמן תפי - תפילהתפילה ]

תפילה בשדה התעופה קודם הנץ , ריח רע בישובים שיש בהם לולים ורפתות ,מתפלל במנין מצומצםה

 ,יאה לדרך לפני תפילת שחריתיצ ,סוף זמן ק"ש של שחרית לדעת המג"א ,החמה או במטוס לאחר הנה"ח

נסיעה או נופש למקום שאין בו מנין לתפילה  ,ובברכות ין לבוש בתפילהד ,יציאה לדרך קודם מנחה ומעריב

 -קובץ קו ההלכה [ ראה את הים התיכון ובירך ובתוך ל' יום ראה את ים כנרת - ברכות הראיה .בציבור

   קט(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )פב

 , טלטול חפצים למי שמוצא את עצמו באמצע שבת במקום שאין עירוב - עירובין במקומות נופש]עירובין 

תינוק שהתעייף באמצע הדרך במקום שאין  ,עירוב בבתי מלון ,הוצאת בגדיו חוץ לתחום ביוצא בהיתר

   קצג(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )קעז -ץ קו ההלכה קוב [עירוב

, בראיית המקדש העיקרלבגד , מקום שיור אמה על אמה - אבלות ירושלים]קריעה על מקום המקדש 

  קל( -"עיון ההלכה", תשע"ח  )קכה -קובץ קו ההלכה [  חובת הקריעה למשפחה הנוסעת לכותל
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הגעלת כלים , הכשרת מנגל חדש מתוצרת גוי - הגעלת וטבילת כלים]הגעלה וטבילת כלים ]בטיול[ 

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

החליף דירה  ,האם הוי חציצה ים בטבילהשנשאר בועות קטנות של אויר ,ובתי מלון כשאינם טבולים

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

 קנט( -"עיון ההלכה", תשע"ח  )קלד -

 דלתחברו ושבר את הדירת אדם שנלכד ב] המשפט הנוגעות לימי בין הזמניםשאלות בעניני חושן 

המתארח בבית , נטילת בקבוקים ממכולת המחזורבשכירת צימר,  נזק ע"י חזרה מהסיכום, ע"מ להינצל

אדם ן הזמנים, שאלות מצויות של מקח טעות בהשכרת דירות לבי ,חברו או נוסע ברכבו האם דינו כשואל

לשאול את רב המקום  רשאי אורח האם ,נתחלפו בגדיו בים ,ם ומשלם בעיר כמה ישלםשהזיק ארטיק בי

"עיון ההלכה",  -קובץ קו ההלכה  [ בבין הזמניםלמוד תורה שיעור חיוב ת ,בדברים שיש בהם מחלוקת

  רכט( -תשע"ח  )רט

 ן,מלוואיסורי רבית השייכים בשכירות רכב וחלקם מצויים ג"כ בצימר  - ריביתשאלות ריבית בחופשה 

ענייני ריבית מרבני ועד ההלכה חשש ריבית בהחלפת דירות  ,ריבית במוזיל למקדים תשלום שכירת צימר

"עיון ההלכה", תשע"ח   -קובץ קו ההלכה   [קרליץ גר"נואזנר וה גר"שטעם בתי הדין של הן" מ"גלאט הו

  רסו(-)רמ

 תא, תשע"ותא עמיקשמעתהלכות מצויות לבין הזמנים  

 מים חיים, תשע"גהלכות המצויות בימי החופשה 

]מהגראי"ל שטיינמן זצ"ל, הגר"ח קנייבסקי שליט"א, הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, בעניני כיבוד אב ואם 

 עמ'( 28קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' פה( )  הגר"ד יפה זצ"ל, החזון איש זצ"ל ועוד גדולי ישראל[

 לקראת שבת מלכתא, תשע"ז   דברי שיח, תשע"והנהגות גדולי ישראל לבין הזמנים  

 דרכי החיזוק, תשע"זשיחת הגרי"ג אדלשטיין שליט"א   -הכנה לבין הזמנים 

 דרכי החיזוק, תשע"זהדרכה למסיימי הישיבות הקטנות  

-אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ' סו -אנו רצים פרקי הכנה לעולים לישיבה גדולה ]מבית 'עין לא ראתה'[ 

 ק(

 תשע"ו   כאיל תערוג, תשע"ההזמנים מדברי הגראי"ל שטיינמן זצ"ל  הערות לימי בין 

 מהדורת תשע"העמ'(   197)ושמירתה על רוממות מעלת שמירת הראיה  -ים ימחזה עינ

 ח"ב  מים חיים תשע"ח ח"א    מים חיים, תשע"זחידודי הלכה לימי החופשה  

 עיון, תשע"זדפי חידודי חושן משפט לימי הנופש  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' עו(יציאה למסלולי הליכה מסוכנים 

 

 טיולים בבין הזמנים

 

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' כח(ברכת המזון בבגד ים  

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לד(יציאה למקום נופש וטיול ללא מנין  
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   בארה של תורה, תשע"ז   תשע"זשי"ח, דברי האם יש ענין לטייל ד' אמות חדשות בארץ ישראל  

 תשע"ח

 דברי שי"ח, תשע"ו  גר"ח קנייבסקי שליט"אשו"ת בהלכות תפילת הדרך מה

קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'  -מד פניני חשוקי חהאם לכוף ילד להשתתף בחויה בטיול למרות פחדו?  

 (טי

פניני   כשלא נמצאים בבית[ - 'בבית הזה']ברכה מרובה  ברכת המזון לאוכלים בגינה בים או במטוס

 (טקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' י -חשוקי חמד 

 , תשע"ות כהניםטהרעיר טבריה וחיפה עם האזורים האסורים לכהנים  מפת ה

 ומק הפשט, תשע"ועגבולות ארץ ישראל בצפון   -טיולים לצפון הארץ 

מצות יישוב ארץ ישראל והיציאה ממנה ] יציאה מארץ ישראל - לאילת לטיול ונופשיציאה 

העיר אשקלון, שתי , ב' קדושות בארץ ישראל, כיבוש אילת, איסור יציאה מבבל, מדאורייתא או מדרבנן

, שני של גלויות באילת יו"טת, הפרשת תרו"מ באילת, שמיטה באיל, העיר עכו, ערי רקם, שתי ערי אשקלון

ירחון האוצר )יח(, תשע"ח   [איסור יציאה מארץ ישראל לאשה, יציאה מארץ ישראל ע"ד לחזור, ערי הנגב

 (קצא)עמ' 

ון, ברכה על טלית קטן בים, ברכת ]ברכת עושה מעשה בראשית בראיית הים התיכהלכות ה'ים הגדול' 

מעשה בראשית על הים האם פוטרת את הכינרת, גבול הים המערבי, רחיצה בים האם היא יציאה מארץ 

 (מאוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'  - פניני הלכה   עומקא דפרשה, תשע"ח ישראל, הים הגדול לעתיד לבוא[

]ים התיכון, כנרת, ים המלח, מיד כשרואה או גם כששוהה  ימים נהרות הרים וגבעות -ברכות הראיה 

שקפא בחורף, הדר ליד הים,  שם זמן, ראיה ע"י משקפת, כשרואה מרחוק, רואה מקטע קטן, רואה נהר

  פניני אי"ש, תשע"חעמידה בשעת הברכה, הרים משונים[ 

]האם ניתן להחשיב את השטח המוקף כרשות היחיד  גדרות הגבול שסביב מדינת ישראל כמחיצות

ים, מעבר רבים דרך המחיצות האם מבטל אותן, שימוש של רבים ללא הגבלה מדאורייתא, דלתותיה ננעל

בשטח המוקף האם מבטל את הקפת המחיצות, הגבלת גודל לשטח שבין המחיצות, כל שאין המחיצה 

נראית לעומדים באמצעה, כל שרואה עצמו תוך המחיצות, חומת ההפרדה סביב ירושלים, מחיצה טבעית 

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

 ב(קירחון האוצר )יח(, תשע"ח )עמ'    המחיצה, מחיצת הים[

 נר לשולחן שבת,    נר לשולחן שבת, תשע"ד    מעיינות מהרצ"א, תשע"ההלכות והנהגות להולכי דרכים  

 תשע"ג

 תורת הטהרה, תשע"ח -אמור ואמרת טומאת ארץ העמים בתוך גבולות הארץ 

 תורת הטהרה, תשע"ח -אמור ואמרת דיני טומאת כוהנים הנוגעים ללויים ולישראלים 

תורת הטהרה,  -אמור ואמרת ביטול תקנת "ציון הקברים"  -העברת נפטרים במנהרות ובגשרים 

 תשע"ח

 תורת הטהרה, תשע"ח -אמור ואמרת דיני טומאת כוהנים הנוגעים ללויים ולישראלים 

 תורת הטהרה, תשע"ח -אמור ואמרת טומאת כוהנים  -הובלת נפטרים במטוסים 

 תורת הטהרה, תשע"ח -אמור ואמרת ת בבית שהכהן יכול להיכנס אליו  הנחת ערוב חצרו

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/faceted_search/results/taxonomy:47392
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_._76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_73_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_42_43_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/36_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/205_73_78.pdf


 

ות עשרלצפיה ב

שיעורים על 

 עקב פרשת

 באתר "בינינו" :

 

למאגר עלוני 

שת השבוע פר

 ומועדים

 )גם משנים 

 קודמות(

 באתר "בינינו" :

 

ניתן להעביר או 

להפיץ דף זה 

 יםלתועלת הרב

 בתנאי שלאו 

יבוצעו בו 

 שינויים

 

 תורה והוראה, תשע"ח]פרטיות, איסור פסל ותמונה[  צילום נופים ואנשים 

לימי  -מעינות בני יששכר  ]לקחת עמו טלית ותפילין, ללוות את הנוסע[הלכות והנהגות להולכי דרכים 

 בין הזמנים, תשע"ח

לימי בין הזמנים,  -מעינות בני יששכר  ביתו[]לא לחזור אם שכח דבר בהלכות והנהגות להולכי דרכים 

 תשע"ח

 זמאור השבת, תשע"]סקירה כללית[ חששות המצויים בכשרות המאכלים 

]הכשרת המטבח, שימוש בכלי המטבח בארץ ישראל כשהבעלים הלכות כשרות לנמצא בדירת נופש 

 אזמרה לשמך, תשע"ח  אינו שומר תורה ומצוות, ובחו"ל כשהבעלים גוי[

 

 חוץ לארץ 

 

 לימי בין הזמנים, תשע"ח -מעינות בני יששכר ]יציאה מארץ ישראל[ רכים הלכות והנהגות להולכי ד

טיולים בצפון הארץ ]הגבול הצפוני של    איסור יציאה  ]עלוני "עומק הפשט"[יציאה מארץ ישראל לטיול 

 טיולי חופים שיט ושחיה ]גבולה המערבי של א"י[   א"י[

 אספקלריא, תשע"ח )עמ' לז(יציאה מארץ ישראל לראות פני חברו, לטייל ולראות פלאי הבריאה  

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

  עין יצחק, תשע"ח [ פלאי הבריאה

מפקיע ממצוות  -טעמים לאיסור יציאה מהארץ לחו"ל: הרשב"ם ]  לחו"ל רץ ישראליציאה מא

ור, לישא לחזי, כשדעתו משום מצות יישוב א" -משום קדושתה של א"י. הרמב"ן  -התלויות בה. הרמב"ם 

לראיית פני  , להשתטח על קברי צדיקים , כיבוד אב ואםללשאר מצוות, , אשה וללמוד תורה ולסחורה

 (אקפירחון האוצר )יח(, תשע"ח )עמ'   [היוצא לדבר מצוה המותרת, אין זה אלא ע"ד לחזור, חברו

  (, קמאזנאספקלריא, תשע"ח )עמ' חובת ידיעת גבולות ארץ ישראל  

י בשבת שלאחר הפסח, ”ל הנמצאים בא”בני חו א.]  הפרשי קריאת התורה בן ארץ ישראל לחו"ל

י את פרשת קדושים ”של אחרי מות או שהם קוראים עם בני אהאם יש עליהם חיוב להשלים את הקריאה 

י לשבת אחת באמצע הקיץ, ”מגיעים לאהל ”בני חו ב.כיצד ומתי יעשו זאת.  -בלבד. ואם יש להם להשלים 

ל, האם הם יכולים לעלות ”י את הפרשה שהם עתידים לשמוע בשנית בשבוע הבא בחו”וכעת קוראים בא

י שמגיעים לשבת ”בני א ג. בים בקריאה זו ואינם יכולים לעלות בה לתורה.י, או שאינם מחויי”לתורה בא

ל באמצע הקיץ, ושומעים את הקריאה שכבר שמעו בשבוע שעבר, האם הם יכולים לעלות ”אחת לחו

וישמע  לתורה[ל או שמכיון שכבר שמעו פרשה זו אינם מחוייבים בה ואינם יכולים לעלות ”לתורה בחו

 משה, תשע"ו

 וישמע משה, תשע"ו? ל במשך כל הקיץ"האם ראוי לעשות מנין נפרד לבני חו

לדעת האומרים שראוי להשלים, כיצד ] ?ל להשלים את הפרשה החסרה"האם ראוי לבני חו

 וישמע משה, תשע"ו   ?[ישלימו

 וישמע משה, תשע"ו  ?י לעלות לתורה"ל הנמצא בא"האם יכול בן חו
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וישמע האם מותר להתפלל בשדה תעופה ]או בבית חולים[ בחדר המיוחד לתפילת כל הדתות? 

 רץ כצבי, תשע"ח   המשך   משה, תשע"ח

 

 תפילת הדרך וברכת הגומל

 

מעדני אשר,    הגר"א גניחובסקי, תשע"ז )ושבתי בשלום אל בית אבי( ]כח, כא[לך 'בשלום' או 'לשלום' 

  תשע"ד

]שיעור ההליכה, שיעור פרסה, האם במקום סכנה רשאי לברך גם בדרך פחותה מפרסה, תפילת הדרך 

זמן התפילה, בירור הזמן המדוייק אימתי לומר תפילת בנסיעה בתוך העיר, חישוב שיעור פרסה למעשה, 

הדרך לאחר שיצא מהעיר, נטילת רשות מהקב"ה לפני שיוצא לדרך, או דין בעוברי דרכים מחמת חשש 

סכנה, נמצא בדרך כמה ימים האם יתפלל תפילת הדרך פעם אחת, או בכל יום ויום, התפלל והיה בדעתו 

האם צריך להתפלל פעם נוספת, מהר"ם מרוטנברג היה מסמיך את ללון באמצע הדרך ונמלך ויצא ממנה, 

תפילת הדרך לברכה אחרת הפותחת ב"ברוך", האם רשאי להסמיך תפילת הדרך לתפילת שחרית לפני 

שיוצא לדרך, והאם סמיכות תפילת הדרך היא לעיכובא, חיוב ברכת הדרך בעמידה, וכיצד ינהג הנוסע 

עה במטוס, אמירת תפילת הדרך עבור אחרים, כאשר כבר בירך לעצמו, במכונית, בהפלגה בספינה או בנסי

 עולמות, ריט  הנהגות וסגולות ליוצא לדרך[

נוסע במכונית עם אשתו מי יברך תפילת , האם יאמר כל אחד לעצמו או אחד יוציא לכולם] הדרךתפילת 

קובץ קו  [ום חדש או היסח הדעת או תפילה על כל הדרךך ימתי נחשב יוצא לדרך  חיוב תפילת הדר ,דרךה

  עמ'( 271קכ( )-"עיון ההלכה", תשע"ח  )קי -ההלכה 

הגרב"מ זילברברג,  –שיעורי ליל שישי  יא את כולם[או אחד יוצ יברך]כל אחד תפילת הדרך לרבים 

 תשע"ח

 מים מציון, תשע"ושל  ]להתפלל בתוך העיר, הולך לדבר מצוה[תפילת הדרך 

    נר יששכר, תשע"גאמר תפילת הדרך ורוצה לחזור, האם ימשיך כדי שלא תהא ברכה לבטלה?  

 גניחובסקי, תשע"ההגר"א 

 דברי שי"ח, תשע"ו  שו"ת בהלכות תפילת הדרך מהגר"ח קנייבסקי שליט"א

]נוסח, עצות ליוצא לדרך, פעם אחת ביום, הישן בלילה בדרך, יסמיך לברכה אחרת, דיני תפילת הדרך 

הלכה יומית,    הלכה יומית, יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו    דברי הלכה, תשע"ו בשמיעה מרמקול[ נשים, לצאת

 מאור השבת, תשע"ז   ח"ב

 עיינות מהרצ"א, תשע"דמתפילת הדרך וקפיצת הדרך  

 זרע ברך, תשע"ו ]מדוע אומר על עצמו שהוא 'חייב'[נוסח ברכת הגומל 

]ברח מבית האסורים, יצא מבית האסורים בחו"ל וטס לארץ יברך נושאים שונים בברכת הגומל 

 מעדני אשר, תשע"ד פעמיים[ 

  מעדני אשר, תשע"זברכת הגומל לנשים 

 שלמים מציון, תשע"ו ? דיני ברכת הגומל, מה נחשב סכנה שניצל ממנה
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 זרע ברך, תשע"ו ברכת הגומל להולך מעיר לעיר 

, אופן חישוב הזמן ,יעה המחייבזמן נס, נוסח הברכה] ברכת 'הגומל' ותפילת הדרך בנוסע מעיר לעיר

 עין יצחק, תשע"ח  ל'?['הגומ האם קטן מברך, האם פקקי תנועה מצטרפים?

 שלמים מציון, תשע"ז  ]בשכיחא היזקא[שלוחי מצוה אינם ניזוקין 

 זרע ברך, תשע"ז ]מקום מרעה או מקום שומם[ הגדרת "מדבר" לברכת הגומל 

זרע ברך,  עור עיכול[]וברכת המזון בקטן שהגדיל תוך שיברכת הגומל בקטן שהגדיל תוך ג' ימים 

 תשע"ח

    ג"ברך, תשע זרע  מילתא?  פרסומי שבקדושה, או דבר עשרה, מדין בפני הגומל ברכת

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  יום, קטן והגדיל, גוי ונתגייר[ 30]תוך ת הגומל, כשלא היה מודע להצלה ברכ

 נועם אליעזר, תשע"ח  ]קריעת ים סוף, נס רבים ונס יחיד[ ברכת הגומל כשעדיין עומד בצרה אחרת

ומי שהיה  ,ומי שהיה חולה ונתרפא ,הולכי מדברות ,יורדי הים ,להודות םארבעה צריכי]ברכת הגומל 

[ כשיגיעו ליישוב,  מדבריות]במקום הולכי  דרכים, הרמב"ם כתב: הולכי חבוש בבית האסורים ויצא

בין מנהג צרפת ואשכנז לבין מנהג ספרד, חיוב 'ברכת הגומל' בהפלגות  ביסודות 'ברכת הגומל'ם ההבדלי

קצרות בים, ובהפלגות לשם טיול ודיג סמוך לחוף, בהפלגה בנהרות גדולים או בנסיעה במנהרות שמתחת 

מעל הים  ,בנסיעה במטוסיםלים, לנוסעים ברכבם או ברכבת, ממדינה למדינה דרך מדבריות או יערות, 

או מעל יבשה, בטיסות קצרות, בטיסות 'פנימיות' באותה מדינה, הולכי דרכים החונים ללינת לילה 

 עולמות, סז    ה"עומקא דפרשא, תשע  וממשיכים, בנסיעה מעיר לעיר בזמנינו[

  שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ]הגומל לחייבים, לשנות ממטבע של חכמים, מדין חינוך[ברכת הגומל לקטן 

 וישמע משה, תשע"דן חינוך, ושונה מברכת הגומל[  ]חייב מדי ברכת 'שעשה לי נס במקום הזה' לקטן

]לומר בברכה מתל אביב לירושלים,  ברכה שלא תקנו חז"ל, תפילת הדרך בשבת, תוך כדי תפילת הדרך 

קו הדרך או אורך מל לאחר טיסה, שיעור פרסה לפי נהיגה, נהג מונית, הטס במטוס מתי יאמר, ברכת הגו

 פניני אי"ש, תשע"ח אוירי, להסמיכה לברכה אחרת או לברך מיד, תפילת הדרך לטיול רגלי, ובטיול מעגלי[

 לימי בין הזמנים, תשע"ח -מעינות בני יששכר  []תפילת הדרךהלכות והנהגות להולכי דרכים 

 לימי בין הזמנים, תשע"ח -מעינות בני יששכר  ]ברכת הדרך מצדיק[הלכות והנהגות להולכי דרכים 

לימי בין הזמנים,  -מעינות בני יששכר  ]להפרד מחברו בדבר הלכה[הלכות והנהגות להולכי דרכים 

 תשע"ח

 

 

~     ~     ~     ~     ~     ~     ~ 

 ]לחץ[ ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון מידי שבוע,

 kishurtora@gmail.comה 'צרף' לכתובת  יש לשלוח את המיל
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