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  (חינם )קישורים להורדה             עקבפרשת  
 

  ]לפי סדר א' ב'[  קישורים לעלונים שבועיים בנושאי הפרשה
 

 מבית 'צוף' - אוסף גליונות

 אוצר פניני החסידות

 אורות הגבעה 

 אז נדברו

 איש לרעהו 

 אספקלריא

 אשיחה בחוקיך

 אשכול יוסף 

 באר הפרשה 

 בארה של תורה 

 בינת המשפט 

 ישיבת מיר  -בית מדרש 

 במחשבה תחילה 

 במשנת הפרשה 

 דברי אמת 

 דברי יושר

 דברי ישרים 

 ח " דברי שי

 דרישה וחקירה 

 דרכים בתורה 

 האיחוד בחידוד 

 היא שיחתי 

 המצוות בפרשה 

 וישמע משה 

 וכל מאמינים

 זרע ברך 

 זרע שמשון

 יחי ראובן 

 יסודות החינוך

 יקרא דאורייתא 

 יתרון דעת

 כאיל תערוג

 לאור הנר 

 להתעדן באהבתך 

 לקראת שבת מלכתא 

 מאור השבת 

 מאורות הפרשה 

 מגישי מנחה 

 שבת בשבתו  מדי

 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 

 סיפורים להלכה שלמה 

 סיפורי צדיקים 

 עולמות 

 עומקא דפרשה 

 עיון הפרשה 

 פאר מקדושים 

 פניני אי"ש 

 פניני דעת

 פניני הסופר 

 פנינים משולחן רבינו

 פרי ביכורים 

 קב ונקי

 קובץ גליונות

 קול יעקב 

 שבילי פנחס 

 שיעורי הגר"א עוזר שליט"א

 שיעורי הרב יו"ט זנגר שליט"א

 שיעורי הרב רוזנבלום שליט"א 

 שלמים מציון 

 שמעתא עמיקתא 

 שפת אמת 

 תורה והוראה 
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 ]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 נושא בפרשה:

 מזוזה  נושא בפרשה:

    ברכות הנהנין וברכת המזון נושא בפרשה:

 ]בתקופת הקורונה[ 

    מאה ברכות בכל יום נושא בפרשה:

 הקורונה[ ]סגולה נגד נגיף 

 מעלת ארץ ישראל  נושא בפרשה:

 עבודה שבלב  -תפילה  נושא בפרשה:

 תפילה בזמן נגיף הקורונה  :אקטואלינושא 

 נושא בפרשה: שיעור אכילה בכזית 

 האכלת בעלי חיים לפני אכילת האדם נושא בפרשה:

 שאר עניני הפרשה... 

 

 מעניני דיומא: שבת מברכין אלול

 

 לבית ולמשפחה

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
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/faceted_search/results/taxonomy:47392
http://beinenu.com/alonim
http://beinenu.com/%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2
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 איסור החזקת עבודה זרה בביתו   נושא בפרשה:

 

)לא תביא    ע"ז[]הכניס ע"ז לביתו האם לוקה, זכה בבית שכבר יש בו ע"ז, זכה מהפקר בבית שיש בו ספק  איסור הכנסת ע"ז לביתו  

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  תועבה אל ביתך( ]ז, כו[

בו כמתלה לבגד[    מגוי ויש בה צלם תלוי על הקיר  לנופש  שכר דירה ]ז, כו[]להשתמש  וישמע משה,    )לא תביא תועבה אל ביתך( 

 תשע"ח 

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

וארו[  ו]הכנסת עבודה זרה, עובד זר הדר בבית המעסיק ומכניס ע"ז לשם, עובד זר העונד צלב על צמשכיר חלק ממשרד שלו לגוי  

 ( ' קנג, קסאמה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני

 ע"ח מלאכת מחשבת, תש  ?האם יש הבדל בין עבודה זרה העשויה מעץ לבין העשויה ממתכת

)לא תביא    ]קבל בשבת מתנה פסל מהתקופה שעבדו בא"י עבודה זרה, האם שבירתו בשבת הוא קלקול או תיקון[שבירת פסל בשבת  

 קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' יז(  -פניני חשוקי חמד    תועבה אל ביתך( ]ז, כו[

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

)ולא תביא תועבה אל   []שחיטה בסכין של עבודה זרה, ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף, שחיטה היא קלקולאיסור הנאה מעבודה זרה 

 ו' תירוצים  עיון הפרשה, תש"ע )עמ' פז(ביתך( ]ז, כו[ 

 עתא עמיקתא, תשע"ט שמ  ]שכירות, מלון, צימר[ללון בבית שיש בו דמות עבודה זרה 

 

 תפילין  נושא בפרשה:

 

]להיות תפילין על הראש, ולקשרם על היד, המעשה או התוצאה, קשירה ע"י אחר, חיוב עשיית הקשר בכל גדרי מצוות הנחת תפילין  

 המצוות בפרשה, תשע"ז   ]יא, יח[ )וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם( יום[

]אין מעבירין על המצוות, אין מעבירין קמא או בתרא,  נגע בתפילין של ראש קודם לתפילין של יד וקודם לטלית, כיצד ינהג?  

   הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ [ בתר מעיקרא או בתר השתא, עבודת הקרבנות ביום הכיפורים

   בינת ההלכה, תשפ"א]רחיצת ידים אחר הנחת תפילין, חציצה בתפילין[ הנחת תפילין 

 אזמרה לשמך, תש"פ  איסור או פטור, מתו אחיו מחמת מילה[]תפילין בשבת  תהנח

תפילה, האם  ]הגיע מעוטף בטלית ותפילין וגילה שהוא סמוך לס"ז  ?  מה יאמר בינתיים  -יש לו כמה רגעים עד לסוף זמן תפילה  

 וישמע משה, תשע"ט  וברכותיה[ דם קר"שויתפלל שמו"ע ק

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  ]תדיר, קרבנות, כשיתבטל אחד או כשיתאחר אחד[תפילין או מזוזה מה קודם? 

 א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ הגר" ]כשאין לו ממון לשניהם, בחול המועד ולאחר חול המועד[תפילין או לולב מה קודם? 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ ]כשאין לו ממון לשניהם[ תפילין או סוכה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
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/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/165_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_78.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_50_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_38_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/153_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/658_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/243_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
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 במשנת הפרשה, תשע"ד   יח[]יא,   )וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם( מעלת התפילין במשנת גדולי החסידות

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

 מעדני אשר, תשע"ו   לחולה ע"י עובד זר או אשה?[

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

אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין  )וקשרתם    ]בדיעבד, מתקן איסורא, מצוה הבאה בעבירה[ תפילין של יד לפני תפילין של ראש  

 עיון הפרשה, תשע"ג )עמ' נב( עיניכם( ]יא, יח[ 

כשאינו מברך צריך לתכוף ההנחה,  ]התכפת הנחת תפילין של יד ושל ראש הינה מעיקר הדין ולא מדין הברכות, וגם  ברכות התפילין  

אם סח בין של יד לשל ראש, כשמניח של ראש לבדה כמה ברכות מברך, תפילין של יד ושל ראש הן שתי מצוות שלהן שתי ברכות או  

דינו כסח הבין   בין שחיטה לשחיטה האם  בדיבור  כשסח  זה,  אחר  כמה בעלי חיים בזה  לעניין הברכות, השוחט  נמשכת  אחת  מצווה 

על  הברכ רק  תעלה  ומכוין שהברכה  מצוות  כמה  או עשיית  פירות  כמה  אכילת  לפני  המברך  המצוה,  סח לאחר התחלת  או  ה למצוה 

אין כאן ברכה לבטלה אלא גרימת ברכה שאינה צריכה ולכן במקום צורך כגון לצאת  מקצם, הוי ברכה לבטלה, אך בעשיית כמה מצוות

הגר"א  ת הפת והפסיק בדיבור קודם טעימתו יצא בברכת הפת, אך בברכת המצוות לא[  מידי ספק מצינו עצה זאת, השומע מחברו ברכ

 עוזר, תשע"ח 

 מחמדי התורה, תשע"ג   הנחת תפילין בשעת ברית המילה

 מעיינות בני יששכר, תשע"ז ]עדות שקר, הנחת תפילין כל היום[ הקורא קריאת שמע בלא תפילין, ומניחם אחר כך 

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

סדר   ר"ת,  גם  להניח  ראוי  מי  השיטות,  שאר  ולא  וכר"ת  כרש"י  להניח  המנהג  מקור  קדומות,  עדויות  למצוות,  בהגיעו  לר"ת  רש"י 

 עולמות, מ  הנחתם, ברכה על של ר"ת, הנחתם בכיסים נפרדים, דינים שונים[

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

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

]פעם אחת ביום או פעם אחת ביממה, הניח בלילה פוטר את היום שלאחריו, שיטת רבינו אליהו שיש מצוה   גדר מצוות הנחת תפילין

קיומ מצוה  או  מצוה חיובית  יום,  בכל  תפילין  מחדש  ריבוי[ לקשור  או  זריזין  לזמן רב,  אח"כ  קצר או  לזמן  יניח עכשיו  הגר"א       ית, 

 גניחובסקי, תשע"ה 

תפילין הנחת  על  ו'על    הברכות  'להניח'  הברכות  נוסח  והפוסקים,  הראשונים  מחלוקת  הברכות,  לשתי ]שתי  אחת  ברכה  מצוות', 

 הגר"א עוזר, תשע"ה   התפילין או שתיים, הבדל בין ברכות הנהנין וברכות המצוות בסח ביניהן, המנהג לומר בשכמל"ו מיד[

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

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ה מנהג הבני יששכר בגיל התחלת הנחת תפילין, וטעמו   

יניח קודם של יד כשר?     הגר"א גניחובסקי,  בירך על תפילין של יד, וראה שהם פסולים, האם ימשיך לשל ראש כשר, או 

 תשע"ו

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו    ]ואם הוא עשירי למנין[תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? 

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

  קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ' סה( -למים מציון ש   נוה ההיכל, תשע"ג

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_45_74.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_76.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_74_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_78.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_77.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/40.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_44_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_15_74.pdf
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 מחמדי התורה, תשע"ג חליצת תפילין בראש חודש לפני תפילת מוסף  

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

 מאור השבת, תשע"ד   דיני ריבוע בתפילין 

 עומקא דפרשא, תשע"ד   הלכות בתי תפילין 

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

 נוה ההיכל, תשע"ה  תפילין שנפלו  

 נוה ההיכל, תשע"ג זמן החיוב לבדיקת תפילין   

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

כל חפציו?  ולה במחלה מדבקת,חהאם לאפשר הנחת תפילין ל בגרמא[    ששורפים  ה'  מחיקת     במשנת רש"י, תשע"ב   ]איסור 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  ]אלישע בעל כנפיים[ 

אסור למסור דברי קדושה לגוי מחשש שינהג בהם בזיון, והאם יש עצה לכתוב על ]  ?האם ניתן לשלוח 'תפילין' עם נהג מונית גוי

 האיחוד בחידוד, תשע"ג   [, למסור מזוזה לגויויזהיר את הנהג על שמירתו 'שביר' הנרתיק שיש בו זכוכית

 תשע"ו    כאיל תערוג, תשע"ה    (ל"שטיינמן זצ)במשנת הגראי"ל   ליןעניני מצוות תפי

 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

מחמדי      מאור השבת, תשע"ד    שלמים מציון, תשע"ו   וכשאינו מקיים מצוה בהם[ ]בזמן שמקיים מצווהאיסור היסח הדעת בתפילין 

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ג     התורה, תשע"ו

 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 

 מחמדי התורה, תשע"ה אנוס ויכול להניח רק תפילין של יד או של ראש   

 ( צהירחון האוצר )כט(, תשע"ט )עמ'   קשירת התפילין והנחתם לחולה סיעודי

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

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

הגר"א גניחובסקי,    האם משאירין בידי החייב תפילין ספר תורה ושאר חפצי מצוה?     ]הסדרי תשלומים[מסדרין לבעל חוב  

 תשע"ד

 מחמדי התורה, תשע"ג חליצת תפילין בר"ח קודם מוסף   

 (' ל מה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני  שו"ת בעניני תפילין 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_15_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_15_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_15_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_15_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_42_43_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_16_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_15_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_15_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/90_15_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_19_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_20_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_20_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_45_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_21_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_22_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_25_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_71_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_27_28_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_33_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_41_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_79.pdf
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 ]בבית וב'צימר'[  מצוות מזוזה  נושא בפרשה:

 

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

 עיון הפרשה, תש"ע )עמ' מד( )וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך( ]ו, ט[  נרות שבת ושכח לברך, הדליק נר חנוכה ושכח לברך[

]מזוזה אחת בעיר מצילה מדין עיר   וכתבתם על מזוזות ביתך, ולגבי תפילין לשון רבים?  -מדוע לגבי מזוזה כתוב לשון יחיד  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  הצלה בדיני אדם ובדיני שמים[הנידחת, 

 זרע ברך, תשפ"א   מזוזה בחדר שלפני בית הכסא

 אספקלריא, תש"פ )עמ' לא( מזוזה שנפלה 

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

בן נתינה, לקבוע  ?  מזוזת בית אביו נעקרה ממקומה האם יעיר את אביוראה ש ]כיבוד אב ואם, חיוב ישן במצוות, אנוס, דמא 

בני ביתו לשמוע  מזוזה נחשבת של קובעה או של בעל הבית, להעיר את  יותר מבשלוחו, מצוות  בו  'זכין', מצוה  המזוזה בעצמו מדין 

   עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' מט(     ישיבת ברכת יצחק, תשע"ו - שיעורי ליל שישיהדלקת נר חנוכה[ 

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

)וכתבתם    ]דיור לשינה ואכילה, דיור של ישיבה ובית מדרש, בית האוצר, מחסן, חנות, משרד, כניסה למעלית[הלכות מזוזות המצויים 

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

 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"ח כשיש חשש בחו"ל שהגויים יעקרו את המזוזה  

במשנת      גר"א גניחובסקי, תשע"חה]שיש לשורפה אחר כך למנוע סכנה, ביזוי מצוה[    מזוזה בפתחו חדרו של חולה במחלה מדבקת  

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ   רש"י, תשע"ב

 תשפ"א    אשיחה בחקיך, תש"פ   הלכות מזוזה

כהונה לגוף, חציצה בין תפילין של  ]הליכה במקדש יחפים, איסור חציצה בבגדי  מים שנכנסו בין המזוזה למשקוף, האם חוצצים?  

 עשר עטרות, תשע"ח   ראש ושל יד לגוף[

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

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

  מלאכת מחשבת, תשע"ח של כל אדם, רציעת שני עבדים יחד, דלת מרתף שוכבת[

בו מזוזה?  האם   הידור מצוה בציצית או בטלית, הידור    ,להקפיד לשמור את הטלית הנאה לשבת]יש דין להדר בבית כדי לקבוע 

ישיבת   -שיעורי ליל שבת ל הידור מצוה היום בכדי לקיים עיקר מצוה מחר[ מצוה בבית או במזוזה, כבוד שבת מול הידור מצוה, לוותר ע

 ברכת יצחק, תשע"ה 

 תשפ"א   אשיחה בחקיך, תשע"ט   הלכות מזוזה

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

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_47_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/225_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_41_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_18_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_16_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/209_16_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_60_78.pdf
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 נשיח בחוקיך, תשע"ו  )וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך( זצ"לבמצוות מזוזה מהגר"נ קרליץ  הערות

]מצות עשה, מצות עשה עוברת,  מצווה שמבטל פעמים רבות כי חייב בכל  האם חייב להוציא על מצוות מזוזה, יותר מחומש נכסיו 

איסור עשה[ ומילה,   כפסח  מצוה חמורה  יותר,  ובשעריך(    רגע חמורה  ביתך  על מזוזות  חינוך, תשע"ו )וכתבתם  הגר"א      פניני מנחת 

 גניחובסקי, תשע"ח 

ורדיון, צורת הפתח העשויה לנוי[  ]מזוזה שאינה בחלל הפתח, משקוף אלומיניום, דלת אקמקום המזוזה בחלל הפתח וצורת הפתח  

 ואילך( 30הרב יצחק דרזי, עיון הפרשה, תשע"ז )עמ'  בתם על מזוזות ביתך ובשעריך(  )וכת

מעשה קביעה מחודש, קבע מזוזה ושכח ]בית שעבר שיפוץ, להוריד ולקבוע שוב ע"י ישראל, ספק לגבי הברכה,    קביעת מזוזה ע"י גוי

 שלמים מציון, תשע"ו  לברך[

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

 במשנת רש"י, תשע"ב כשתחזרו. וכן הוא אומר הציבו לכם ציונים[  

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

 תורת המעדנים, תשע"ח ?מדוע אין מניחים ב' מזוזות על הדלת כדי לצאת כל השיטות כמו בתפילין שמניחים שתים

]חיוב השוכר מדאורייתא או מדרבנן, חיוב אגברא או אחפצא, העוזב ביתו לתקופה וחוזר האם חייב לברך שוב,    מזוזה חובת הדר

 תשע"ז     הגר"א עוזר, תשע"א  אשר ליהודה, תשע"ד  אדם שיש לו בתים רבים, בית בשותפות ישראל וגוי[

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

מעדני אשר,      האם מותרת, האם מזוזה היא לשמירה וא"כ מדוע מברכים על קביעתה, האם היא שמירה גם כשאינה קבועה בדלת[

 תשע"ו    תשע"ד

 דבר הלכה, תשע"ד ברכה על מזוזה שהוסרה לשם בדיקה 

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

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

 שע"ח תורת המעדנים, תיש לו מזוזה בפיקדון, האם רשאי לקובעה בדלת ביתו? 

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"וינהג? 

הגר"י   ]חובת הדר, לפני עיוור, מצוות מעקה על מי מוטלת, בדלת ראשית או בכל החדרים[ השכרת דירה לחילוני שלא יקבע מזוזות

 זנגר שליט"א, תשע"ט 

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

 זרע ברך, תשע"ד  עיבוד לשמה במזוזה

 נוה ההיכל, תשע"הצורת הצדי בספר תורה תפילין ומזוזות    

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

 אוסף גיליונות, תשע"ט  )עמ' יח(  -[שרייבר שליט"אי"ב  הגר]שיעורים על סדר המצוות  מצוות קביעת מזוזה בשער

 

 במקומות שאינם חדר מגורים 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/64_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/122_75_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_19_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/197_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107_224_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_17_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_17_79.pdf
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 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו 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 רבועות, מקום המזוזה בצד חיוב מזוזה בחדר שגודלו פחות מד' על ד' אמות  

'היכר ציר', חידושו של החמודי דניאל, שדווקא בית דירה צריך שיהא ד' על  ימין לכניסה, בפתח בין שני חדרים קובעים את המזוזה לפי 

ד' אבל חדר קטן ששימושו כך, חייב במזוזה גם בפחות, חידושו של רבי עקיבא איגר, חדר גדול שממנו יוצא חדר קטן, לקבוע מזוזה  

בנדונים המסתעפים מחידושיהם של החמו דניאל ורעק"א,  חיוב מזוזה כאשר בחדר  מימין לכניסת החדר הגדול, דברי הפוסקים  די 

קטן היוצא מהגדול אין ד' אמות באורך או ברוחב אך יש בו כדי לרֵבַע, האם מספק יקבע בפתח ב' מזוזות, מרפסת או גינה שנכנסים  

יטת הגר"ח נאה לתוכן מהבתים ]ואין להן פתח יציאה נוסף לחוץ[, מזוזה בחדר ארונות, בפתח מעלית, מקום ששטחו ד' אמות לפי ש

ד' אמות, טעם מצות  ולא לפי שיטת החזון איש, האם חפצים הקבועים בבית ]מקרר, ספסל, הסקה, ארונות קיר[ ממעטים משיעור 

 עולמות, פט   מזוזה והכוונות בקיומה[

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ו  קביעת מזוזה בחנויות ומשרדים 

 תשע"ח מעדני אשר,  ]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

במעלית בבית משותף   ע"י הועד  מזוזה  מזוזות  קניית  בבנין הבנוי בשיפוע ההר,  ובשאר הקומות,  בקומת הכניסה  ]חיוב או פטור, 

 וישמע משה, תשע"ה  מכספי הועד, בהסכמת הרוב ובלעדיה[

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח   חשד, נר חנוכה[

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ח  שאולה, ברכה על טלית שאולה, שותפות שכונית או מזגית עם גוי[

 

 נופש 

 

 (לט אוסף גיליונות, תשע"ח )עמ'   - פניני הלכה   שיעורי ליל שבת, תשע"ו  ]יחידת נופש, צימר[ ?אם בתי נופש חייבים במזוזהה

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

חיוב  חיוב מזוזה בצימר שכור,    ,המחליף מזוזה בביתו אם צריך לברך  ,עובר דירה ורוצה לקחת מזוזותיו עמו וחושש לסכנה]מזוזה  

    קעו(-"עיון ההלכה", תשע"ח  )קס -קובץ קו ההלכה  [מזוזה בצימרים ובתי מלון

 ( כקובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'  -פניני חשוקי חמד חיוב מזוזה בדירת נופש העומדת לרשותו שבוע בשנה באופן קבוע  

 אשר ליהודה, תשע"ד חיוב שוכר במזוזה   

]כשאין הסכם בנושא זה חייב השוכר לקבוע מזוזה, ובעל הבית אינו חייב לשלם דמיה, כשיצא השוכר לא יטול  מזוזה בדירה שכורה  

המזוזה עמו מפני הסכנה, כשהמשכיר גוי יטול את המזוזה כשיוצא, כשרוצה השוכר לקבוע את  במקום אחר, שוכר שיוצא לבית אחר  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/89.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_15_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_08_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_45_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_14_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_39_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_16_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_44_45_46_47_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/145_46_74.pdf
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י לשלם לשוכר הראשון  הדחק על שיטת השאילתות, האם חייב השוכר השולא מוצא מזוזה בבית שהולך לשם, יכול לסמוך בשעת  

 בינת המשפט, תשע"ט   דמיה, אם השוכר לא מקפיד על דמיה זוכה בעל הבית במזוזה[

 

 סגולתה

 

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

   אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח )עמ' יח( -מאמרי "עינינו גל"   שם שד"י במזוזה

 שע"השבילי פנחס, ת  סגולת המזוזה לשמירה ואריכות ימים

 שיעורי ליל שבת, תשע"ו מזוזה 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"ו בדיקת מזוזה בשעת חולי או צרה  

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

 זרע שמשון, תשע"ז ]התולה קלא אילן בבגדו[ מי שאינו זהיר בציצית אין מועילה לו שמירת המזוזה 

 זרע שמשון, תשע"ט סוד המזוזה וסגולתה 

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

ל"ת[  מזוזה על פתח הבית, מצילה את עיר הנידחת משריפה  את  דשריפה  ידחה  מדוע לא  נחשבת כקרקע,  מגישי מנחה,    ]האם 

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג    תשע"ד

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

 מ תירוצים עיון הפרשה, תשע"ח )עמ' צה(]חיוב שריפה מול איסור השחתת כתבי הקודש[  מזוזה בעיר הנידחת

בהבלי הזמן ישראל"ושכנתי  ]  התעוררות מכוח המזוזה לשוגה  בתי  בכל  זצ"ל    [בתוכם"  ע"פ משנת הגר"מ שפירא    -חשבתי דרכי 

 אי"ש, תשע"ח פניני    אוסף גליונות ישיבת מיר, תשע"ח

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

 

 ברכות הנהנין וברכת המזון שא בפרשה:נו

 

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

 שבילי פנחס, תשפ"ב ת והתיקון הנפלא של ברכת המזון לחטא עץ הדע הסגולה הנפלאה של ברכת המזון לפרנסה בכבוד

 ום שליט"א, תשע"ט וך רוזנבלרב בררי השיעו-מרברוך שאברכת המזון 

 פ"ב מעדני אשר, תשוטרת אמירת דברי תורה בסעודה? האם ברכת המזון פ

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/116_39_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_14_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/103_39_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_37_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/132_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_45_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/131_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_47_71.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_47_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/195_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/44_49_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/144_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/188_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_46_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
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 באר הפרשה, תשפ"א )עמ' טז( ]ואחר הדלקת נרות, אחר קיום מצוה, עת רצון לבקש מה'[ בקשות אחר ברכת המזון 

מפיק   הראויה[]בניגוד למצוות פורים, פסח, ואיסור בשר בחלב, בברכת המזון אין מקפידין בכוונה  מצוה ללא 'מזל'    -  ברכת המזון

 מרגליות, תש"פ 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב ברכת המזון   החשיבות הגדולה של

 אספקלריא, תש"פ )עמ' עט, קיז(  ]פיוטים, זמירות שבת[נוסח ברכת המזון לשבת קודש 

תורת הביטחון,  ]סגולה לפרנסה, ברכת המזון עושה בעלי תשובה, מנהגו של אברהם אבינו בבאר שבע[  ומידת הביטחון    -ברכת המזון  

   תשפ"א

 תשפ"ב   משנת מהר"ל, תשפ"אחסדי ה' הם בלי גבול  -נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו 

לאכול ואח"כ פת, ממשיך  גה  התחיל רחם, ברכה בלא שם ומלכות, הטוב ומטיב או רצה, אכל עו]טעה וון  שאלות בהלכות ברכת המז

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תשפ"ב   [ם בירך ברכת המזון, חזקת פטור בברכת המזוןספק אחברו בברכת המזון,  להוציאאורז, 

 שיחות הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשע"ט  - ברוך שאמר  ברכת המזון

 משך חכמה, תשפ"א ברכת המזון מדאורייתא אחריה וברכת התורה לפניה 

גוי,  אל תהי ברכת הדיוט   ערך תפילתו ובכרכתו, הנהנה מן העולם בלא ברכה כאילו גוזל לקב"ה, ברכה עניית אמן,  ]ברכת הדיוט, 

 שוקקה, תשפ"ב נפש בלשון אחרת[ 

 פרי עמלנו, תשפ"א  קרובים ומוצלחים[]ברכה לאחר אחר ברכת בניו, ברכת אורח לבעל הבית שיהיו נכסיו ונכסינו ברכה מעומק הלב 

איסור ולחומרא, ברכת הנהנין דבר שיש לו מתירין, מי    ק]ספק בחיוב ברכת הנהנין, ספק מצווה דרבנן לקולא או ספ  ברכות הנהנין  

שנהנה מעוה"ז ולא בירך האם גזל מהקב"ה את המזון או את הברכה, הצמא במיטתו בלילה, הכניס לפיו דבר ונזכר שלא בירך ואם  

 עולמות, רכו    שלמים מציון, תשע"ה    הגר"א עוזר, תשע"היוציאו ימאס, האוכל פרי פחות מכזית[  

הנהנין   המזון    ]מסברא[ברכת  הסדר[  ]מדאורייתא[וברכת  בליל  מצה  כך  והאוכל  ןתקנתו,  הנהנין,  ברכת  בלא  האוכל  )ואכלת    ]דין 

 זרע ברך, תשע"ו    אורות הגבעה, תשע"ז  ושבעת וברכת( ]ח, י[

 יאיר נזרו, תש"פ    [, ברכה מעין שלוש]ג' ראשונות, הטוב והמטיב  ברכת המזון מדאורייתא ומדרבנן

עיון הפרשה, תשע"ח )עמ'    ן?ובטהרה' ובברכת המזון לא אומרים כמדוע בברכה מעין שלוש אומרים 'ונברכך עליה בקדושה  

 כט תירוצים עא(

 פ"ב מעדני אשר, תשמדוע בברכה מעין שלוש לא מזכירים ברית ותורה ]מעכב בברכת המזון[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' ח( כיצד לרחם על מקדש שחרב?   -'רחם נא' בברכת המזון 

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

 ( עוירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ'   ]ברכת המזון[ ברכת הזן על המן אף שנבלע באיברים

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

בעצמו, האם מועילה מחילה על גופו, ברכה על מאכלות אסורים, ברכת המצוות וברכת הנהנין, ברך על מאכל ונודע שהוא אסור, ברך  

ונזכר שהיום תענית, ברכה בזמ ונזכר שהוא עדיין בשרי, ברכה על  על מאכל  ן האסור באכילה האם היא ברכה לבטלה, ברך על חלב 

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

 משכיל לדוד, תשע"ח   שבירת הגאווה -ברכת המזון 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/357_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/657_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/593_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/593_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/712_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/839_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/839_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/839_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/219_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_46_75.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/226.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/114_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/507_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/245_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_68_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/196_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/242_46_78.pdf
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]שיעור אכילה לחיוב ברכת המזון מדאורייתא, שביעה מפת או מדברים המלפתים את הפת, ספק ברכת המזון בקטן, קטן  ברכת המזון 

לזימון לסעודה שלישית שהסתיימ אם מצטרף  במוצ"ש  קטן  שהגדיל  נאמנות  מעשה שביעה,  או  אכילה  מעשה  מאוחר, החיוב הוא  ה 

בספק ברכת המזון, כשבידו להתחייב האם מיקרי בר חיובא, לגבי חיוב ברכת המזון למי שלא אכל, קידוש למי שעדיין לא קיבל עליו 

 כאיל תערוג, תשע"ח )עמ' ד(  שבת, ובן עיר לבן כרך במגילה, הקיא מאכלו האם יברך ברכת המזון[

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

רבות בברכת המזון, מדוע אפשר לברך רק כל עוד לא התעכל המזון במעיו בשונה משאר ברכות, מדוע שיכור יכול לברך ברכת המזון אך  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ד, י[  ח( ]ואכלת ושבעת וברכת)כה הינו דווקא לאחר האכילה[ לא להתפלל ולקרוא ק"ש, מדוע עיקר הבר

בעמידה? המזון  ברכת  לברך  יכול  האם  האדמו"ר,  של  ב'טיש'  )תולדות(  העומד  תשע"ח  משה,  תשע"ח      וישמע  משה,  וישמע 

 מעדני אשר )המשך(   מעדני אשר, תש"פ     )תצוה(

במוצאי   רק  תהיה  המזון  כשברכת  בשבת,  שלישית  בסעודה  המזון  לברכת  ספסלים  לחול[שבת  להכין  משבת  מכין    ]טיש, 

 שואלין ודורשין, תש"פ

[  שרייבר שליט"אי"ב  הגר]   שיעורים על סדר המצוות]האכילה מחייבת ברכה או השביעה, קטן שהגדיל, אכילת דבר איסור[  ברכת המזון  

 אוסף גליונות, תשע"ט )עמ' יד(  -

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

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

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

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

האם האכילה והשביעה הן שני דברים המחייבים בשוה, או שמא עיקר המחייב הוא האכילה ואילו השביעה אינה אלא ]ברכת המזון  

תא, או דלמא לאידך גיסא:  יבה כשיעור שביעה מחייבת בברכה דאורי  תנאי ושיעור באכילה המחייבת, כלומר רק אכילה כזאת שיש 

, גוי שאכל ונתגייר ועדיין הוא שבע מאכילתו,  עיקר המחייב בברכה הוא השביעה, אלא שאותה שביעה צריכה לבוא ע"י אכילה דוקא

האכילה היא המחייבת ברכת המזון,  קטן שהגדיל ועדיין הוא שבע, האם שיעור שביעה הוא באדם ספציפי או האדם ממוצע, נקטינן ש

הרחבת החיוב מדאורייתא למקרים בהם אין חיוב או יצירת חיוב חדש מדברי חכמים, מי    מה גדר תקנת חכמים בברכת המזון מדרבנן

מדאורייתא,   המחוייב  את  להוציא  יכול  אם  מדרבנן  המחוייב  המזון,  ובברכת  שופר  בתקיעת  להוציא  יכול  האם  בדבר  מחויב  שאינו 

ינוך במצוות מוטל על האב או על הקטן, מצוות אותן אי אפשר לקטן לקיים כהלכתן ולכן אינן הרחבת החיוב מדאורייתא אלא מצוות  ח

 הגר"א עוזר, תשע"ח  [מצוות ראיה, תפילין, קריאת שמע, מצה ומזוזה -'חנוך לנער' 

 זרע ברך, תשפ"א   ברכת המזון בכדי שביעה

 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?

ופל  וכדורי פלאפל,    ,גרעיני חיטה או גריסים  עם]שניצל, קציצות דגים ובשר, גפילטע פיש, חטיפי שוקולד, חמין  מאכלים עם מיני דגן  

דגן   מצופים,  בוטנים  שוקולד,  בדעת    כלמעורב באו מצופה  שיורגש הדגן, האם תלוי  צריך  כתבלין, האם  או  נפח,  רק לדבקו, להרבות 

 עולמות, יח[   האופה

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

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  ספק אם חייב בברכת המזון, האם מוציא את הוודאי 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_06_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/119_20_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_47_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/495_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_20_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_78_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_46_78.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/18.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_73.pdf
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]קטן שאכל כדי שביעה והגדיל תוך זמן עיכול, אכל בערב ראש חודש ולפני ברכת ן על האכילה או על השביעה  חיוב ברכת המזו

זרע ברך,      פניני מנחת חינוך, תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"ב       הגר"א עוזר, תש"ע       הגר"א גניחובסקי, תשע"ג  המזון נהיה ראש חודש[  

 תשע"ה

 עומק הפשט, תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"דהברכה הראויה לפת המכונה 'לחמניית מזונות' 

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

 נוה ההיכל, תשע"ו שיעור עיכול[

 רוממות, תשע"וברכת המזון, ברכת הנהנין או ברכת המצוות  

יענו אמן, או אז תיטה הכף זהירות בברכת המזון בכוונה מתוך ברכון, ובקול רם, כדי שעל ידי כך השומעים ]ברכת המזון חובה וזכות 

 היא שיחתי, תשע"ט   [לזכותו של המברך

 ( סהאוצר )כה(, תשע"ט )עמ' ירחון ה  ]ברכת הנהנין[ ברכת הפיצה והפשטידה

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב '?  עידן דריתחא' הנמנע מלהתחייב בברכת המזון, האם נענש ב

יצא?   בלבו ברכת הנהנין, האם  כדיבור, לא השמיע לאוזניו,  הרהר  אחר שעבר האונס[]הרהור האם הוא  אנוס,  שמעתא   כשהוא 

 עמיקתא, תשע"ט 

בסעודה   על עוגה כמנה אחרונה  לא[ברכה  ולמ"ב  מברכין  בכיסנין למג"א  ספק פת הבאה  בכיסנין,  עיון הפרשה, עקב    ]פת הבאה 

   תשע"ו )עמ' נח(

עיון הפרשה, תשע"ג )עמ'  )ואכלת ושבעת וברכת( ]ח, י[  ]מדוע ברכת הנהנין היא דרבנן, הרי סברא היא דאורייתא[   חיוב ברכת הנהנין  

 זרע ברך, תשע"ט   יד תירוצים צז(

]שלוש ברכות על מצב מרומם, וברכה רביעית על בורה ועל אי הסרחת המתים  תקנת ברכת הטוב והמטיב בשעת החורבן על הק 

 במחשבה תחילה, תשע"ט   מצב קשה[

או קרוטונים במרק, חתיכות מצה   ]פירורי לחם, לחם מבושל, מדובק ע"י דבש, עירוי מכלי ראשון על לחם, לחםלחם שאיבד צורתו   

,  המקמח מצכופתאות    ות אוכדורי שוקולד מפירורי לחם, עוג מטוגנות במעט שמן, פירור לחתיכות קטנות, לחם טבול בביצה ומטוגן,

 עולמות, שפט    קוגל מלחם או חלה[

 שלמים מציון, תשע"ה מעלות 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   ספר החינוך[ ]קבלתהזהיר בברכת המזון מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימיו 

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

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

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

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

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

משיעור וטפל כשיעור, טפל הנאכל לפני העיקר, בירך על העיקר ואח"כ  אחרונה על הטפל כשא"א לברך על העיקר , אכל עיקר פחות 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_45_70_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_70_76_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/34_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/166_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_81_79_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_68_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_12_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_17_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_17_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/191_46_79.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/389.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_71_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_69_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_70.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/170_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
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הובא הטפל, מאכלים בתערובת, בשר עם תוספות, מצית עם דג מלוח או גבינה וממרחים, מאכלים מצופים או ממולאים, גלידה עם 

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

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

קובץ גיליונות, תשע"ח )עמ'    -קי חמד  פניני חשו   כשלא נמצאים בבית[  -  'בבית הזה']ברכה מרובה    ברכת המזון בגינה בים או במטוס

 (טי

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

 ( ' קמגמה טובו אהליך יעקב )עמ-קובץ תורני  ברכת האורח בברכת המזון 

 צבא הלוי, תש"פ ]ברכת האורח דאורייתא מ'וברכת את ה' אלוקיך', או דרבנן[ ספק בברכת האורח 

 מעדני אשר, תש"פ ? מדוע תיקנו להודות על הרוגי ביתר שלא הסריחו וניתנו לקבורה בברכת המזון

 היא שיחתי, תשע"ט הטוב והמטיב  

 

 מצוות זימון

 

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

 מעיינות מהרצ"א, תשע"ד    תשע"ב  תשע"ב   תורה והוראה, תשע"ב   הגר"א עוזר, תשע"ג  דאורייתא[

זימון  מי ראוי  ]מי    הלכות  את  שיזמן.  ראוי  ומי  לזימון,  את  מצטרף  לו לבחור  יש  זכויות  ואיזו  'בעל הבית',  נחשב  לכבד בזימון? מי 

 תשע"ו  תורה והוראה, תשע"ב   [?המזמן? מהו מעמדם של נשים וקטנים בנוגע להצטרפות לזימון, ולעניין עריכת זימון בינם לבין עצמם

  עולמות, תקכח [כ"תחליף" לזימון. אמירת הפיוט "צור משלו" במקום ברכת המזון וברכת הזימון] 'צור משלו' במקום זימון

 )עמ' ד( כאיל תערוג, תשע"ח [ קטן שהגדיל במוצ"ש אם מצטרף לזימון לסעודה שלישית שהסתיימה מאוחר] זימון בקטן שהגדיל

 פ"ב מלאכת מחשבת, תשברכת המזון והזימון באכילת מצוה 

 

 מצוות זימון בתקופת הקורונה 

 

 (תימה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'    הנמצא בבידוד האם מצטרף לזימון?

בבידוד   הנמצא  עם  מאומתזימון  חולה  אחד  חלבי    בשני  ]בחדר  האוכל  לזימון,  מצטרפים  האם  בריא,  אדם  ובשלישי  בבידוד  אדם 

צבא הלוי,  ובשרי, בן חו"ל האוכל בסוכה בשמיני של סוכות האם מצטרף לבני א"י היושבים מחוץ לסוכה, צירוף מקום וצירוף מזון[  

 פ תש"

 ד עולמות, תקכ  רץ כצבי, תש"פ  צירוף לזימון מול צירוף למנין עשרה בתקופת הקורונה

 ( צאאוסף גיליונות, תש"פ )עמ' -עיטורי מרדכי ]שבע ברכות[ עשרה האם מצטרפים לזימון?סעודת נישואין כשבכל חדר רק  

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/115_.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.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/114_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/165_40_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_81_79_2.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_48_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_46_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_47_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_76.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/528_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_41_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_59_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/351_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/181_68_80_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/524.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/524.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/524.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_29_30_80.pdf
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 ברכת המזון בתקופת הקורונה 

 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' כג( ]הנאת מעיו, הנאת גרונו[ ברכת הנהנין לחולה קורונה שאיבד חוש טעם 

 מעדני אשר, תש"פ  ?חולה קורונה שאיבד את טעם האוכל האם אינו חייב לברכת ברכת המזון

 מעדני אשר, תש"פ  ?חולה קורונה האם יכול להרהר ברכת המזון בלבו ומה הדין כשהבריא האם צריך לברך עוד הפעם בפיו

 מעדני אשר, תש"פ  ?האם חולה קורונה מותר לברך ברכת המזון בשכיבה

 

 מאה ברכות בכל יום  נושא בפרשה:

 

)מה ה'    בחטא העגל  שפרחו מן הלוחות  לתקן אלף אורות  ]כל ברכה עשרה זהובים[  בכל יום ששכרן אלף זהובים  מאה ברכות

   שבילי פנחס, תשע"ג   אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[ 

   שבילי פנחס, תשע"ג  )מה ה' אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[מדוע נתקנו מאה הברכות בכל יום? 

אספקלריא, תש"פ )עמ'    אותםמתברך במאה ברכות, ולכן תקנו לברך    [שע"י אומרים דברים שבקדושה]ד מי' הראשונים  כל אח

 סח(

חיוב לספור בכל    האם יש ,  ברכות כל יום  100אמירת  ם יש סכנה באי  , האהנהגה טובה  מהתורה, מדרבנן,החיוב,    מקור]מאה ברכות  

האם יש ענין להוסיף כמה שהוא   מי שאינו יכול להגיע למאה ברכות,,  ליישם מצוה זו בקלות מידי יום  כיצד ניתן  ,יום כמה ברכות בירך

איזה ברכות  ,  יש בכך בעיה  ובאיזה ימים,  חשבון מנין הברכות,  ענין להוסיף מעבר למאה ברכות  האם יש,  יכול, או שכבר אין ענין בכך

תורה והוראה,    [יראת שמים ודבקות בהשם  הדרך להשיג,  ילדים לפני בר מצוה,  נשים חייבות  האם גם,  אסור לברך כדי להגיע לחשבון

 תשפ"א 

   )מה ה' אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[   ]כי כל הנאה היא שלו, ומתחייב הקב"ה אף באונס[  שואל' מעמך כאשר אתה 'ירא שמים' ה' ' 

    באר הפרשה, תשפ"א )עמ' יא(

זה מתחיל מהלילה שלפניו, חיוב אמירת]דוד המלך תיקן, החיוב מדאורייתא או מדרבנן, האם  מאה ברכות   ברכות   מאה יום לענין 

אין כאלקינו"[, ברכה "במעלת  ברכה ]אמירת   שהם שבחים או הלכות ברכות, האם צריך מאה ברכות ממש או מאה מדיני התפילה

הדרך[, שבת ויום טוב  ילתנשמה, תפ ללא שם ומלכות ]"ברוך שפטרני", "ברוך מקדש שמו ברבים"[, ברכה שאינה פותחת בברוך ]אלוקי

השלמת ברכות במיני מגדים ובשמים, ברכות ששומע מהעולה לתורה ולמפטיר, המותר והאסור באכילת מאכלים שיגרמו לברך ברכות  

 -מנין המאה, שמע ברכת שופר או סוכה מחברו ויצא ידי חובה, יברך ברכת המצוות להוציא אחרים ידי חובה, ש"ץ בתפילתו   להשלמת

עו נכנסות  האם  הראשונה  בתפילה  הברכות  האם  ולהתפלל,  לחזור  וצריך  ומטר  טל  או  ויבוא  יעלה  שכח  הברכות,  מאה  לחשבון  לה 

 עולמות, תמ  בחשבון מאה הברכות, חיוב נשים במאה ברכות[

 מעדני אשר, תשפ"א ]האם לא די בפעם אחת בחייו[ מדוע מברכים ברכת שלא עשני גוי בכל יום? 

 מעדני אשר, תשפ"א  ?רכים בכל יום "שלא עשני עם הארץ"מדוע אין מב 

 טעמא דאורייתא, תשפ"א   מה ה' אלוקיך שואל מעמך

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ט -ברוך שאמרהעיקר הכוונה  -מה ה' אלוקיך שואל מעמך 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/177_46_81.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/440.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/557_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_46_81.pdf


 

15 
 

 פ"א ום שליט"א, תשוך רוזנבלרב בררי השיעו-מרברוך שא וכיות לבטל את האנ

יום, מה נכלל בברכות?    , המוציא 'שומע כעונה']האם ברכה לבטלה נחשבת, המברך להוציא חבירו מדין  חיוב מאה ברכות בכל 

יצא, שכח כבר  כשהוא  צריכה[  חבירו  ברכה שאינה  נחשבת התפילה הקודמת,  וחוזר האם  ויבוא בשמו"ע  ה' אלוקיך שואל    יעלה  )מה 

 (14לקראת שבת, תשע"ו )עמ'    הגר"א גניחובסקי, תשע"ג מעמך( ]י, יב[

 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 משה רבינו וכי לאכול מפריה מאה ברכות בכל יום  

 שלמים מציון, תשע"ז  )מה ה' אלוקיך שואל מעמך( ]י, יב[ הוא צריך[

 אז נדברו, תש"פ   מאה ברכות בכל יום -ההשקעה הכדאית ביותר 

נקפיד בכל יום על מאה ברכות בכוונה, נזכה ליראת שמים. ובהתאם להשגתנו נוכל להכיר את המנצח של כאשר  ]להכיר את המנצח  

 היא שיחתי, תשע"ט [ הבריאה כולה

 היא שיחתי, תשע"ט   [זהירות באמירת מאה ברכות בכוונה כל יום]מאה מול מאה 

 

 סגולה נגד נגיף הקורונה -מאה ברכות בכל יום 

 

מה טובו אהליך    [   רבי שמעון לוי שליט"א]]מאה ברכות, דקדוק בחזרת הש"ץ, לא להסיח דעת כשתפילין עליו[    הקורונה  לימיחיזוק  

 (שנויעקב )י(, תש"פ )עמ' 

יום   יום ע"י דוד בשעת   הברכות, מעלת ברכמליון    2.5]בשבעים שנה אדם מברך  מאה ברכות בכל  בכוונה, תקנת מאה ברכות בכל 

הדבר, ברכה שיש בה בקשה ויש בה הודאה, נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, והאופנים וחיות הקודש ברעש  

 דורש, תש"פ  נאה גדול[

 מכון אסיפת זקנים, תש"פ   ]מאה ברכות בכוונה[עצות וסגולות מרבותינו ז"ל להנצל ממגפה 

 משולחן לדעת, תש"פ   המתפלל ביחידות בתקופת הקורונה יקפיד על מאה ברכות בכל יום

 

 מעלת ארץ ישראל   נושא בפרשה:

 

,  ידיעת שבח הארץ  ,מקור השפע בעולםהסמוך לארץ,    יה,על פירותעל הארץ ו  ,שראלי  תורת ארץהמיוחד ב]שבחה של ארץ ישראל  

 עומקא דפרשה, תשע"ב   )ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה( ]יא, יב[ [הארץ שבחעשר הלכות בענין 

 כלי יקר, תש"פ   מעלת לומדי התורה בארץ ישראל

 פ"ב מעדני אשר, תשפירות ארץ ישראל? אכילת האם משה רבינו לא נצרך ל

 ( מאאספקלריא, תשע"ט )עמ' טה ושעורה גפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש( ]ח, ח[ י)ארץ חסדר כתיבת שבעת המינים 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_46_81_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_73.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/176_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_81_79_5.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_81_79_3.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_59_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/293_59_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/278_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/386_68_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/412_69_80_6.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/262_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79_0.pdf
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ת ה'  ישראל, זקוקים לתפילות, ברכ]למטר השמים תשתה מים, האמזונס לא עובר בארץ  זבת חלב ודבש  ארץ    –החיים הטובים  

  -תורת אביגדורשל הודיה לה'[  הרתה, ג' פורענות וז' דנחמתא, מעלת עבודת ה' בשמחה, שירים  יאכלו ענוים וישבעו, הברכה ואזיו,  אליר

 הרב אביגדור מילר זצ"ל, תשפ"ב 

שב הכבשים  כל  את  לנכרי  למכור  מותר  לקרבנות[  ישראל?האם  כבשים  ויחסרו  המקדש  בית  יבנה  חמד,  פניני    ]מהרה  חשוקי 

 תשע"ח 

 יד תירוצים דרישה וחקירה, תשפ"א ים'? למטר השמים תשתה מ'האם ארץ ישראל היא 'ארץ נחלי מים' או 

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

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

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

ישראל   בארץ  זהב  יש  מקומיהאם  זהב  שלמה,  מקדש  שבוע,  כלבא  של  הזהב  ]זהבו  העדר  מעלת  מיובא,  בה(   [או  כל  תחסר   )לא 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' עג(  - הנחמדים מזהב

]בכניסת בני ישראל לארץ יצאה מכלל ארור וניתן לברך על פריה, הסכנה שהיתה טמונה באכילה הברכה החלה על מזון ארץ ישראל 

 שפת אמת, תרנ"ח  לחם, ויצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו לגבי מזון חו"ל[גשמית, לא במסכנות תאכל בה 

זרע      )ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה( ]יא, יב[   ]ציבור בא"י, תפילת גשמים בזמן שצריך בא"י[ארץ ישראל מקור הברכה והתפילה  

 תשע"ט   ברך, תשע"ה
]ארץ ישראל ירושה לנו, ניתנה בדיבור, בחזקה, בשטר ובמלוה הכתובה בתורה, ע"י עבודת האבות ויראת השמים  מעלת ארץ ישראל  

 אבלות המקדש )עמ' קמה(   -בנתיבות ההלכה ]הגרש"י טאבאק זצ"ל[ שלהם[ 

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' קכו, קמד( שראל מצוות ישוב ארץ י

עיון [   ט, כג]   ( עלו ורשו את הארץ אשר נתתי לכם)  ]רצונו של משה להיכנס לארץ האם מוכיח כדעת הרמב"ן[מצוות ישוב ארץ ישראל  

   ח' תירוצים   (ההפרשה, תשע"ב )עמ' ע

 

 עבודה שבלב   -תפילה  נושא בפרשה:

 

 מצוות תפילה

 

]מדאורייתא או מדרבנן, תפילה קצרה, כוונה המעכבת, סוגי כוונות בתפילה, אבות תקנום או כנגד תמידין,  מצוות תפילה בכל יום  

עבודת ה', תפילה אחר זמנה או תשלומין, אין תשלומין למוסף, היודע רק חלק מן התפילה,    -תפילה, וקיום המצווה    -מעשה המצווה  

 הגר"א עוזר, תשע"ו )ולעבדו בכל לבבכם( ]יא, יג[ האם חלק מן התפילה[ תפילה שלא בעמידה, אזכרת יעלה ויבוא ועל הניסים

)ולעבדו  ]קניות ביום שישי לצורך שבת קודם תפילת שחרית, מעלת המתפלל במקום קבוע, איסור אכילה קודם התפילה[  עניני תפילה  

 מעדני אשר, תשע"ה   כל לבבכם( ]יא, יג[ב

]מעלת בינת השכוי בראש הברכות, 'אשר נתן' ולא 'הנותן', שעשני כרצונו, שעשה לי  הערות בברכות השחר "אשר נתן לשכוי בינה" 

 עיון הפרשה, תשע"ו )עמ' קלא, עא תירוצים( כל צרכי[

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/111_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/111_46_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/261_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/238_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/137_44_45_46_47_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/112_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/01_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/221_09_78_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/80_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_03_04_05_06_76.pdf
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 מעדני אשר, תשפ"א   ?ב להשלים ולהתפלל אח''כ שתי תפילותילד שהגיע לחינוך ששכח להתפלל האם חי י

 מעדני אשר, תשפ"א  מדוע צריך תפילה בפה ולא מועילה תפילה בהרהור?

 מעדני אשר, תשפ"א   הדם[, לא תאכלו על ספיית איסור בידים]? האם יש איסור לתת לקטן שהגיע לחינוך אוכל לפני התפילה

 תשפ"ב     אשיחה בחקיך, תש"פ  מצוה שאדם דש בעקביו -עבודה שבלב  -תפילה 

 שואלין ודורשין, תש"פ ]הכנה, קצב[הדרכה לתפילה מדברי הקהילות יעקב זצ"ל 

מנחת אשר,     שבלב, מדאורייתא או מדרבנן, פעם אחת או ג' פעמים ביום, בנוסח קבוע, בימי חול ובשבת וברגל[  ]עבודהמצוות תפילה  

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' קיח(     תשע"ו

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

 כאיל תערוג, תשע"ה    ל"שטיינמן זצבעניני תפילה מהגראי"ל   הליכות והלכות

 ה "מעינות מהרצ"א, תשעתפילה כסדרה ולא בדילוג  

 שמעתא עמיקתא, תשע"ב תפילה בכניסה לבית המדרש, רשות או חובה 

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

 אספקלריא, תשע"ט )עמ' כב(  בבין הזמנים -חשיבות התפילה 

 בארה של תורה, תשפ"א  ונמכרו לכנסיה -בתי כנסת בהם רק התפללו ולא למדו 

 

 כוונה בתפילה 

 

 אור פני משה, תשע"ח  ציבורה לעיין בספר בשעת חזרת שליח 

 הלכה יומית יגדיל תורה בעלזא, תשע"ו הנהגה הראויה בשעת התפילה 

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

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

כוונה[ בין כך בחוסר  ]יא, יג[  בעצימת עינים, סיים תפילתו ומאריך בתחנונים, המתפלל עומד במעבר, מתפללים   )ולעבדו בכל לבבכם( 

 מעדני אשר, תשע"ב 

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

 תורה והוראה, תשע"ו   ?[המדד לכך הוא השמיעה האינדיבידואלית של האדם? איזה הבדל יש בין קריאת שמע לבין תפילה האם 

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

כוונות הראויות בתפילה ועשיית המצוות האם יש להוציאן בפה או די  ]' לפני קיום מצוות  הנני מוכן ומזומן'ו  'חודלשם יאמירת '

בו"יש    האם  ,בכוונת הלב ולייחד שם י"ה    ה,  ענין להוציא בפיו את פנימיות הכונה בקיום המצוות דהיינו ליחד שם קוב"ה ושכינתיה 

האדם אלא לקיים את המצוות לשם שמים בדחילו ורחימו וכל הייחודים והתיקונים נפעלים  אם יש צורך בכונה זו או שמא אין על  ה

 מנחת אשר, תשע"ז   ם, לשמה בקיום מצוות[מעצמ

 ( כאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]יודע שלא יוכל לכוין, האם יתפלל, ברכה לבטלה[תפילה בלא כוונה 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/268_45_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/495_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_03_04_05_06_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_07_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_40_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_17_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_14_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_18_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/92_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/245_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_41_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/52_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/133_48_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79_0.pdf


 

18 
 

 ( קבאספקלריא, תשע"ט )עמ' בישראל ובבני נח    -תפילה בעת צרה 

 שבילי פנחס, תשע"ח   בשעת התפלה בכוונת הלב נמצא אדם בתוך לבו שהוא מכוון כנגד מקום המקדש לבו של עולם

 -  ן את לבו באחתו יכו  ,ן בכולןוואם אינו יכול לכו,  ברכות בתפילת שמונה עשרה  ן את לבו בכלומתפלל צריך שיכו]הכוונה בתפילה  

כוונה  ,באבות בלא  התפלל  אם  בדיעבד,  הדין  ומה  בתפילה,  הנדרשת  הכוונה  כוונה ,  מהי  דיני  שני  שיש  מבריסק  הגר"ח  של  חידושו 

עומד בתפילה ונסתפק באיזה דין, האם רשאי ללכת לעיין בספר או  , המיליםפירוש הת כוונב[ , קב"השעומד בתפילה לפני ה א[בתפילה: 

לנהוג כיצד  שמ,  לשאול  בתפילת  שבקדושההפסק  דברים  לאמירת  עשרה  בתפילה,  ונה  צריכות  היא    האם  כוונה  ש"מצוות  מההלכה 

כוונתו כוון בברכת "אבות" האם רשאי להמשיך ולהתפלל, היה טרוד ,  כוונה" מי שכוון לפני קיום התפילה ולאחר מכן נתבטלה  לא 

 , דבריוכל לכוון כראוי בברכה הראשונה האם יתפללמשער שלא י,  בתפילתו באופן שלא יודע בכלל מה אמר האם צריך לחזור ולהתפלל

 עולמות, קכח [הרמב"ן שהתפילה היא "הוראה שלמה על מציאות הבורא והשגחתו"

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ב  ? המתפלל שמונה עשרה ואינו יודע באיזו ברכה הוא אוחז, מהיכן ממשיך

עיון הפרשה, תשע"ה    ]וכיצד יכוין בתפילה עם הנחש[מדוע בנחש כרוך על עקבו לא יפסיק הרי הוי סכנה מדהותר להורגו בשבת  

 )מעמ' קכא, י"ז תירוצים( 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' כד(  - שואלין ודורשיןבמשנת הגרי"ש אלישיב זצ"ל -כוונה בתפילה

  

 תפילה ומקום תפילה

 

 פניני דעת, תשע"ז מדברי הגרמי"ל ליפקוביץ זצ"ל    -תפילה ומקום תפילה 

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

מחמדי     עומקא דפרשא, תשע"ד   ]אברהם בתפילתו להצלת סדום[ שמו"ע, כשחולף בדרכו על בית כנסת אחר אין מעבירין על המצוות[

 התורה, תשע"ו 

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

 תשע"ד

 הלכה יומית יגדיל תורה, תשע"ו   מקום הראוי לתפילה

 ( יחירחון האוצר )כה(, תשע"ט )עמ'   תפילה במקום מטונף

 

 תפילה בציבור

 

בציבור   א"י  תפילה  בן  מנחה,  ועדיין לא התפלל  כשהגיע למעריב  לציון,  ובא  אשרי  אומרים  כשהציבור  ומוסף,  יחד, שחרית  ]עשרה 

    עיון הפרשה, תשע"ב )עמ' לח(כם( ]יא, יג[ )ולעבדו בכל לבב בחו"ל[

האם  שעומדים יחד בתפילה,    נמצאים בבית הכנסתהבששה מתוך עשרה  די  במנין עשרה, האם    ]דין רובו ככולומנין עשרה בתפילה  

שעדיין מתפלל שמונה עשרה, או מי שעומד  בתוך העשרה יש ישנים או אינם מקשיבים לחזן, לצרף מי  כאשר  ,  חזרת הש"ץיאמרו כך  

כאשר רק ששה גמרו שמונה עשרה, האם בתפילת ערבית או בתפילת מנחה 'קצרה' ]שאין חזרת הש"ץ[ רשאי ,  להתפלל כעת עם הש"ץ

כשכבר התחיל רשאי הש"ץ לסיים אמירת דברים שבקדושה שהאם    ויצאו מקצתם, תפילה שהתחילה במנין  יל לומר קדישהש"ץ להתח

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_79_0.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/128__a.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_07_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_03_04_05_06_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_03_04_05_06_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/220_34_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_07_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_04_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_04_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/60_04_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/58_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/134_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_68_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_72.pdf
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 גדרי 'תפילה בציבור' המאפשרת חזרת הש"ץ[  ,רשאי לומר חזרת הש"ץ וקדושה  האםיחיד שלא התפלל או לא שמע קדושה  שמו"ע,  

 עולמות, קז

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

  דרבנן   איסור  על  לעבור,  מנין  להשלים  עבדו כדי  את  שחרר  אליעזר  רביר',  הציבו   עם  כנסת  בבית  להתפלל  אדם  ישתדל, 'יותר  מקובלת

 על   נאמרה  זו  הלכה  האם,  חוזר אינו מיל  אפילו  לאחריוו  לתפילה   מיל  ארבעה לפניו    ללכת  צריך  בדרך  המהלךר,  בציבו  תפילה  לצורך

מי ,  בציבור  תפילה  חיוב נמדארבעה  יבטל    לימודו   במקום  ביחיד  פללית  אומנותו  שתורתו  חכם  תלמידן,  בזמ  או  במרחק  דיםל  או 

  מסירת שיעור   או בחברותא קבוע לימוד, לימוד מאוחר בלילה שיגרום תפילת שחרית ביחיד, בציבור להתפלל הכנסת לביתוילך מלימוד 

  או   ביחידות ותיקין תפילת,  לריכוזו[  מפריעה  הכנסת  בבית  ]התפילה  ביחידות  בתפילה  יותר  המכווןר,  בציבו  תפילה  חשבון  לרבים על

  כמניעת   או  ממון הפסד  מחמת  בציבור  תפילה  ביטולן,  מכ לאחרביחיד   או בציבור החמה  הנץ  קודם  תפילהמאוחרת,    בציבור תפילה

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

 מתפילה הפטוריםיעדיף תפילה בציבור או קריה"ת,    קצר  לזמן  מביתו  לצאת  שהורשה  ולהר, חבציבו תפילה מתקיימת שלא למקומות

 עולמות, תכז  [בציבור

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

 )עמ' יט( פניני חשוקי חמד, תשע"ח  , מה עדיף?א לביהכנ"ס לתפילה בצבור או לשיעור גמראוחולה היכול לב 

 פניני חשוקי חמד, תשע"ח )עמ' כ(  , מה עדיף?כנ"ס ללימוד גמרא או תפילהה נער המתחזק ויכול לבא לבי

 הגר"א גניחובסקי, תשע"ו   רי למנין[]ואם הוא עשי תפילה בציבור בלא תפילין, או הנחת תפילין ותפילה בהם ביחיד, מה עדיף? 

 ( יזירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' לעומת מצוות אחרות   -להיות מעשרה ראשונים לתפילה 

 

 כוחה של תפילה 

 

 ( צדאספקלריא, תשע"ט )עמ'   "כוחה של תפילה"

 מאור השבת, תשע"ו    נשיח בחוקיך, תשע"זכוחה של תפילה ממעמקי הלב  

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

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

]וכשמקבלים בלא תפילה אוכלים שכרם, כוונת התפילה  יסד הקב"ה והטביע בבריאה שאי אפשר להשיג דבר אלא ע"י תפילה  

 דובב שפתיים, תשע"ה  אינה מעלה בתפילה אלא עיקר התפילה, הלומד תורה על חשון איכות התפילה חסר לו בתואר בן תורה[

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

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשס"ח  ]תפילת הגולים לעיר מקלט[ לשאת אלמנה? מדוע הכהן הגדול היה צריך לפחד מתפילת הגולים?[

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

 

 תפילה בזמנה 

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/107.pdf
http://olamot.net/sites/default/files/pdf/427.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/51_18_72.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/231_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/207_67_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/141_01_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/121_45_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_37_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/84_16_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/124_38_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/73_66_75.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_43_68.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_04_76.pdf
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ובמצוות   בתפילה  קודם לסוף  התחלה  או התפילה,  קר"ש  כל  את  צריך לסיים  ו'תפילה'  קר"ש'  זמן  'סוף  את  בכדי להספיק  ]האם 

יספיק   יודע שלא  אם  מתחיל,  רק  אם  די  או  ינהג הזמן,  כיצד  בפיוטים,  כשמאריכים  נוראים  בימים  ינהג  כיצד  יתחיל,   לסיים האם 

סעודת שבת שנמשכה למוצאי שבת, סעודת פורים שהתחילו ביום הפורים סמוך לשקיעה, בסעודת שבע ברכות שהתחילה ביום השביעי  

   עולמות, יב [בזמן כעס ]התחלת ברכת בלעם והסתיימה בלילה, אין לברך בסופה את ברכות הנישואין[

]חשיבות תפילת מנחה, מתי סוף זמנה, להתחיל בזמן או להתחיל כדי לסיים בזמן, תפילה במנין אחר השקיעה או זמן תפילת מנחה  

 עיון הפרשה, תשע"ה )עמ' עא(    עיון הפרשה, תשע"ד )עמ' נד( ביחיד קודם השקיעה, טעם המאחרים מנחה אחר השקיעה[ 

גדר תפילת ה"תשלומין" האם ,  התפלל שתי תפילות  למי שלאהאם יש "תשלומין"    ]מי שטעה או נאנס ולא התפלל,תשלומין בתפילה  

אחרת בתפילה  את חיוב התפילה שלא התפלל  קבעו אפשרות להשלים  או שחז"ל  כתפילה החסרה  ממש  מנחה,    ,נחשבת  ]לא התפלל 

האם תפילת התשלומין נחשבת "מנחה" ]שהיא חובה[, או "ערבית" ]שהיא רשות[, לא התפלל מנחה בערב ראש חודש, האם כשמשלים  

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

]שכח יעלה ויבוא בשחרית    'מוסף'תפילת תשלומין ביום שיש  ,  התפילה שלא התפללנוסח  לת התשלומין בשבת את  צריך להזכיר בתפי

אשה הנוהגת  ,  בראש חודש ונזכר לאחר חצות, האם יתפלל פעמיים מנחה ואחר כך מוסף, או שיתפלל מנחה ומוסף ולאחר מכן שחרית[

,  ת[ ותשלים מנחה לאחריה, או שתתפלל שחרית ]שמחויבת[ ואח"כ תשליםלהתפלל מנחה ושכחה, האם תתפלל ערבית ]שאינה מחויב

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

 עולמות, רלח גדרי "שוגג" ו"אונס" לענין תשלומי תפילה[, לצאת ידי חובה בחזרת הש"ץ, לתפילת התשלומין

 

 קודם התפילה

 

 מאור השבת, תשע"ד  אכילה, שתיה, שאילת שלום, עשיית צרכיו, מרחץ, יציאה לדרך[]דברים האסורים קודם התפילה 

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

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

 שמעתתא עמיקתא, תשע"ג הממהר לעסקיו האם רשאי להתפלל ביחידות 

'קצרה'[  חייב להפסיד כסף בכדי להתפלל מנחה רגילה   ]יא, יג[]עם חזרת הש"ץ, ולא מנחה  עיון הפרשה,    )ולעבדו בכל לבבכם( 

 תשע"ז )עמ' קלב( 

 

 שונות

 

זצ ]לומר 'אתרא קדישא הדין' בא"י, אחד אומר קדיש אך על נפטר אחד אפשר  ל  "עניני תפילה במשנתו של הגראי"ל שטיינמן 

הנץ   אחר  ושמו"ע  המישורי  הנץ  קודם  קר"ש  קורא  ערבית  יותר,  לה   45הנראה,  שאין  אף  מוסף  על  פרים  ונשלמה  השקיעה,  אחר 

 כאיל תערוג, תשע"ה   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 ישראלמשמעות התפילה כיום שיתקבלו הקרבנות לרצון 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/12.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_04_05_06_07_77.pdf
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http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_24_72.pdf
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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

 כא תירוצים  (סאעיון הפרשה, תשפ"א )עמ'  ]נשיאת כפים[ ברכת כהנים בעמידה

 ( נהירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ'   הבאת ילדים לבית הכנסת בשעת התפילה

 ( לאירחון האוצר )כד(, תשע"ט )עמ' שמיעת חזרת הש"ץ  

 

 תפילה בזמן נגיף הקורונה  :אקטואלינושא  

 

 צירוף מנינים -תפילה בזמן נגיף הקורונה 

 

עת הרופאים בזמננו ובזמן הגרעק"א על  ד  ,דעת הגרעק"א והחת"ס על חובת השמיעה להוראות הרופאים]  במניין בזמן מגפהתפילה  

האם צריך להתפלל ביחידות ולאכול בט' באב ויוכ"פ כדי    ,דרכי ההדבקה של הקורונה והעולה מזה לגבי קיום מניינים,  מחלת החולירע

הוספה בעניין הבנת    ,מה עשו בכל הדורות והנוגע לשאלה כיום  ,  ס להוראות משרד הבריאותהוראות הרופאים והיחת,  למנוע הידבקו 

 ( עגירחון האוצר )מב(, תש"פ )עמ'  ]הרב יוסף יונה[ [ קדמוני הרופאים את עניין המגפות

בקורונה   ב'בידוד'  כוהנים  וברכת  בציבור  תפילה  למנין  האם  ]צירוף  מחיצה,  של  אחד  בצד  או  אחת  ברשות  מתפללים  מנין 

או בצד השני של המחיצ אחרת,  ברשות  בבית,  בציבו העומדים  ותפילתם תיחשב כתפילה  מצטרפים למנין אחד  מנין  ר.  ה,  אין  כאשר 

אח  -מתפללים   למנין   דבכל  לצרפם  ניתן  האם  מנין,  יהיה  שונות  ברשויות  הנמצאים  המתפללים  כל  את  נצרף  אם  ורק  מהמקומות, 

. הצטרפות למנין למי לשאת כפיםנמצא בבידוד, האם נחשב כחלק ממנין המתפללים, ורשאי  הכהן   .מכיוון שהם רואים אלו את אלו

שעומד בעזרת הנשים. צירוף לזימון מול צירוף למנין עשרה. הבדל בין נמצא בחצר או ברחוב לנמצא בבית אחר. כשרואים זה את זה  

ן דרך סורגים או רשת. צירוף למנין בקבוצת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם ]התנתקות[. ברכת כהנים במקום שאי אפשר לעלות לדוכ

 רץ כצבי, תש"פ ]במרפסת ציון הרשב"י[[ 

]רואין אלו את אלו, מחיצה לצניעות או למניעת  מחיצה שקופה בבית כנסת האם מחלקת את בית הכנסת, צירוף עשרה למנין  

ם היא מחלקת כשלא נעשתה להפריד בין הקהל, ספסלים בבית הכנסת ויש בהם גובה עשרה היזק האם היא מחיצה, מחיצה הבימה הא

אם מפסיקים בין המתפללים, אנשים העומדים משני צידי סורגים בחלון האם מצטרפים למנין, אדמו"ר הנמצא בחדרו במזרח בית  

מעדני כהן,   ה" האם חוצה את בית הכנסת לשנים[הכנסת האם מצטרף למנין, תעלת מיזוג באמצע בית הכנסת הבנויה בצורת "פי תקר

   תש"פ

 תש"פ הוראות הגר"מ שטרנבוך שליט"א למניני מרפסות בשעת הדחק  

 ביטאון בית המדרש חברון פתח תקוה  ,( תש"פ 15מהלכים ) ]הרב רועי מושקוביץ שליט"א[ קריאת התורה במניני המרפסות

 ביטאון בית המדרש חברון פתח תקוה  ,( תש"פ15מהלכים ) ]הרב אריה ליב רביץ שליט"א[צירוף למנין 

צירוף למנין מכמה  ,  או במרפסת  ותעומדים בחצר עם אותן שבגגצירוף האת שליח הציבור,  מנין בשעת הדחק, ורואים  ]צירוף מנין  

     (קג מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' [  רבי חיים יוסף דוד ווייס שליט"א] בטלפון[צירוף למנין וסיום מסכת רחוב מפסיק, בתים ו

ז מה טובו  ]רבי משה מרדכי קארפ שליט"א[    ומניני המרפסות  ה את זהצירוף לדבר שבקדושה ע"י חבורות ויחידים הרואין 

 אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' נח( 
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 ( ,עח,פדירחון האוצר )מ(, תש"פ )עמ' עג ?למנין מצטרפים אםה המרפסות מניני

מנחת אשר, תש''פ     [ תפילה בגינות וברחובות עיר,  קריאת התורה וברכת כהנים במרפסות,  מנין דרך מרפסות]מניני מרפסות וחצרות  

 ( נו )עמ'

מה טובו אהליך    [  רבי חיים יוסף דוד ווייס שליט"א]האם מותר לאחוז מטריה בידו בתפילת שמונה עשרה?    -תפילה בחצר  

 ( קחיעקב )יא(, תש"פ )עמ' 

בזמן התפילות בחצרות תרם עשיר שוברים לחלוקה לבאי המנין, הם הביאו 'מתפללים' חדשים, משנכנסו לתפילה בבית  

   בור[]קירוב רחוקים, אין חיוב לקנות בשר כשר ולחלק לציכנסת פסקו 'מתפללים' אלו, האם להמשיך להתפלל בחוץ למענם?  

 אוצר הפרשה, תש"פ )עמ' י(   - שיעורי הגר"י זילברשטיין שליט"א

]צירוף מנינים בכמה רשויות, כשמתפללים בשביל, צירוף ע"י שליח ציבור, ברכת התורה כשקוראים בכמה  ת  וצירוף במניני מרפס

    צבא הלוי, תש"פרשויות, קריאת המפטיר, אמירת חצי קדיש[ 

]כהן העולה לקברות אבותיו ועומד במרחק או בגובה משאר   ים שם לתפילת השליח ציבורצירוף למנין בגזוזטראות של העומד

 ( תדמה טובו אהליך יעקב )י(, תש"פ )עמ'   [ רבי ירמיה מנחם כהן שליט"א]המנין האם יכול לומר קדיש[  

הצורך להימצא במקום אחד בתפילה, להבחין בין עשרה הנמצאים  ]צירוף למנין לשוהים בבידוד    -המקום הראוי לצירוף למנין  

מנין יוצר  שצירופם  מקומות  קיים  לבין  ,בשני  אליו.  מנין  להצטרף  ומבקשים  אחר  במקום  הנמצאים  ויחידים  אחד,  צירוף   במקום 

ברחוב בלבד    האם דין זה נאמר רק כשעומד בחצר בית הכנסת או.  העומדים במקומות שונים ]כגון הנמצא בעזרת נשים[ על ידי ראיה

אחר. בחדר  הכנסת  בבית  כשנמצא  גם  ברשו   או  וציבור  אחת  ברשות  הנמצא  אחר  צירוף  נשים]ת  ובדיעבד [  עזרת  מחיצה    .לכתחילה 

תפילה  .  מחיצה שרואים זה את זה דרך סורגים, רשת או זכוכית.  דיה למנין עשרהיצירוף המתפללים משני צ  -שאינה מגיעה לתקרה  

ירוף למנין  צ .האם נחשב כמתפלל תפילה בציבור - הנמצא ברשות אחרת  בציבור עם מנין הנמצא ברשות אחרת או בצד אחד של מחיצה

הפסק בין העומדים בשטח פתוח לצירופם  קדיש בבית עלמין, לצרף אנשים העומדים במרחק • האם שביל או דרך מהווים. בשטח פתוח

החילוק בין צירוף למנין בזימון לצירוף למנין עשרה בתפילה • צירוף חיילים   צירוף למנין תפילה בציבור וברכת כהנים ב 'בידוד'  למנין.

מתפללים   כאשר הכהנים נמצאים מחוץ לציון .    -נשיאת כפים בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון    .התנתקות  ם לתפילה בזמןומתיישבי

חלון פתוחים לבית הכנסת • תפילה על הבימה    הרואים אלו את אלו • תפילה בחדר הסמוך, פרוזדור או עזרת נשים, כאשר דלת או

• עניי עולמות,  אותם[    שבקדושה כאשר נמצא במקום אחר ממנין המתפללים ואינו רואה    ת דבריםבבית הכנסת כשאין מנין בלעדיו 

 דתקכ

שצירופם יוצר מנין, לבין יש להבחין בין עשרה הנמצאים בשני מקומות  ]צירוף למנין לשוהים בבידוד,  המקום הראוי לצירוף למנין  

ירוף העומדים במקומות שונים ]כגון הנמצא בעזרת  צ במקום אחד, ויחידים הנמצאים במקום אחר ומבקשים להצטרף אליו. מנין קיים

ברחוב בלבד    ההיתר לצרף למנין אשר "רואים אלו את אלו" • האם דין זה נאמר רק כשעומד בחצר בית הכנסת או,  נשים[ על ידי ראיה

אחר.  או בחדר  הכנסת  בבית  כשנמצא  לכתחילה    גם  למעשה,  הלכה  נשים[  ]עזרת  אחר  ברשות  וציבור  אחת  ברשות  הנמצא  צירוף   •

מגיעה לתקרה    ובדיעבד. צדיה למנין עשרה  -מחיצה שאינה  משני  דרך  .  צירוף המתפללים  זה  את  זה  במחיצה שרואים  צירוף למנין 

זכוכית   -הנמצא ברשות אחרת  .  יבור עם מנין הנמצא ברשות אחרת או בצד אחד של מחיצההצטרפות לתפילה בצ.  סורגים, רשת או 

קדיש בבית עלמין, היכול לצרף אנשים העומדים במרחק • האם שביל  .  צירוף למנין בשטח פתוח  האם נחשב כמתפלל תפילה בציבור.

החילוק בין צירוף  ,  בציבור וברכת כהנים ב'בידוד'צירוף למנין תפילה  .  העומדים בשטח פתוח לצירופם למניןהפסק בין    או דרך מהווים

ה'התנתקות' • נשיאת כפים בציון רבי שמעון בר   למנין בזימון לצירוף למנין עשרה בתפילה • צירוף חיילים ומתיישבים לתפילה בזמן

רואים אלו את אלו • תפילה דיני המקום הראוי לצירוף למנין צירוף המתפללים ה  כאשר הכהנים נמצאים מחוץ לציון.  -יוחאי במירון  

חלון פתוחים לבית הכנסת • תפילה על הבימה בבית הכנסת כשאין מנין בלעדיו •   בחדר הסמוך, פרוזדור או עזרת נשים, כאשר דלת או

תפילה ברכת כוהנים וקריאת התורה ב'מניני   שבקדושה כאשר נמצא במקום אחר ממנין המתפללים ואינו רואה אותם.  עניית דברים

פסות', כאשר יש שביל המפסיק בין הבתים. האם יש הבדל בין הנמצא במרפסת הגבוהה למעלה מעשרה טפחים לבין העומדים על המר

ות, האם וכיצד יחלקו את העליות[ כהקרקע. שביל הנמצא בין בנינים. בקריאת התורה, היכן יעמדו הקורא והעולה, מי מברך את הבר
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ויזל שליט"א, תש"פ    מעדני כהן, תש"פ     (מהדורה מעודכנת, תש"פ)עולמות, תקכד   הרב יצחק מרדכי הכהן רובין,     הרב ישראל דוב 

 מוקד העירוב, תש"פ   צירוף ראיה, תש"פ    הגר"ש שטיצברג שליט"א, תש"פ   קהילת בני תורה

 מה טובו אהליך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' נז( ]רבי יוחנן וואזנער שליט"א[ צירוף מרפסות לתפילה בימי הקורונה 

מנורה בדרום )י(, תש"פ    עומק הפשט, תש"פ   מרפסות, חדרי מדרגות[]שעת הדחק, מהמרפסת, בחצרות, צרוף צירוף מנין במרפסות  

 ( קכא(, תש"פ )עמ' אמנורה בדרום )י   )עמ' יא, כג(

,  חי דרך הטלפון, או בצירוף המרפסות-תפילה בשידור,  האם ניתן להשלים מנין עשרה אנשים דרך מרפסות הבתים]  מניני המרפסות

 עין יצחק, תש"פ  [תהאם ניתן להצטרף למנין בחדרי מדרגות בבניני קומו 

 הגר"ש רוזנבלט שליט"א, תש"פ   (מא, קיבאספקלריא, תש"פ )עמ'  ]וקריאת התורה[צירוף מניני תפילה דרך המרפסות 

המרפסות  דרך  תפילה  מניני  תש"פ    צירוף  ישראל,  ודורשין    מאור  יז(  -  שואלין  )עמ'  תש"פ  גיליונות,  מראשי      קובץ  הלכה  חידושי 

        הרב ישראל דוב הלוי ויזל תש"פ    מ' לז, סט( אוסף גיליונות, תש"פ )ע - לענין הלכה    אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' לז( - חבורות בישיבת מיר

 ( שלחירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   מנייני המרפסות

 מנורה בדרום )יא(, תש"פ )עמ' קמט( ]הרב נתן קפלן שליט"א[  ]תגובה[צירוף למנין מרפסות 

 ( קצד)מא(, תש"פ )עמ' ירחון האוצר ]הרב הלל בן שלמה שליט"א[   ]תגובה[ צירוף למנין בתקופת הקורונה 

 (קצוירחון האוצר )מא(, תש"פ )עמ'   ]תגובות[ דעת מרן השו"ע  -תפילה ב"מניין המרפסות" 

 

 המקום הראוי לתפילה -תפילה בזמן נגיף הקורונה 

 

 בירורים בהלכה, תש"פ ]בקעה, כותל המערבי, ביחיד או בציבור[ תפילה בשטח פתוח 

במקום פתוח   בבקתתפילה  עיה]תפילה  ברחובה של  בתענית  בדרך,  תפילה  אילנות,  בין שתי  תפילה  אבינו בשדה,  יצחק  תפילת  ר,  , 

ויצטרפו למנין, מחיצות  בציבור במקום פתוח או במקום צנוע ביחידות, עמיד שליח ציבור ברחובה של עיר כדי שיראוהו המתפללים 

 דבר הלכה, תש"פ    יח עמ'() תפילה במקום פתוח, תש"פ בלא גג, השמטת הפוסקים דין תפילה בבקעה[

 אספקלריא, תש"פ )עמ' לה(  ]תפילה במקום פרוץ, דרך הרבים מפסקת, חשש סכנה[מניני החצרות 

 

 תפילה בציבור  -תפילה בזמן נגיף הקורונה 

 

אספקלריא, תש"פ  [   ]אלו שאינם מקיימים את הוראת הבריאותהאם יכול ש"ץ להודיע שאינו מוציא ידי חובה חלק מהקהל?  

 )עמ' נט( 

]הרוקח, ספר תורה בלא ארון, הוצאת ספר תורה בשני וחמישי לפני תחנון, נפילת   נפילת אפים בתחנון במקום שאין ספר תורה

  -  פניני הלכה מראשי חבורות בישיבת מיר   אזמרה לשמך, תש"פ  אפים בנוכחות ספר קודש שדינם כספר תורה, ספרי הלכה, סידורים[  

 פרי עמלנו, תש"פ   אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' מ( 

 ( לז, סטאוסף גיליונות, תש"פ )עמ'  - לענין הלכה  ]במרפסת, בירושלים[נפילת אפים שלא בבית כנסת 
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 ביטאון בית המדרש חברון פתח תקוה ,( תש"פ 15מהלכים )נידונים ושאלות הלכתיות שחודשו סביב נגיף הקורונה   - זיקוקורנה

)א(   בימי מגיפת הקורונה  באדם  שאלות מצויות  קריאת התורה  מביתו,  ומתפלל  מהמתפללים הוא אבל  כשאחד  מרפסות,  ]מניני 

בתפילת בודדים, אחד, לקרא בחומש כשאין ספר תורה, נפילת אפים ללא ספר תורה, השלמת קריאת התורה, מתי מקבל הציבור שבת  

 , תש"פ חייםמים  יקום פורקן ויזכור ביחיד[

)ב(   הקורונה  מגיפת  בימי  מצויות  קודם, ]שאלות  העליות  כל  את  עלה  הקורא  כשבעל  אחרים  עבור  נוספת  פעם  התורה  קריאת 

טלטול   בשבת,  אלכוג'ל  בשבת,  פנים  מסכת  נקוב,  בעציץ שאינו  ברכת האילנות  בכפפות,  אכילת פת  בציבור,  קריאת התורה  השלמת 

ור וחומש, חבילת מצות של עירוב שכונתי  סידור וחומש בשבת לחצר ולרחוב, הנחת סידור על כותל של שכינו, כסא ברחוב ועליו סיד

שאינה ראויה כיום למאכל השכנים, יום כיפור קטן בערב ראש חודש אייר בגלל הנגיף, סליחות בה"ב ביחידות, לכבד בסנדקאות שוב 

ונגנב לפני שקבלו הואיל והונח מחו ניחום אבלים בטלפון, דמי קדימה לצלם, קנה מוצר  ץ לבית, שכר  אותו אדם בגלל תנאי הבידוד, 

 , תש"פ חייםמים  דירה של חנות שנסגרה בהוראת החוק[ 

דבר שבקדושה ברמקול, קדושת יוצר ביחיד, עונה  מתפללים ולא רואה אותם,  י'  שומע  ]שאלות מצויות בימי מגיפת הקורונה )ג(  

מסכת פנים, מתפללים בחצר ואין מים לכוהנים, נפל צד אחד מספר התורה מחיצה מסכך של סוכה, ברכת הנהנין למי שנפגם תפילה ב

חוש הריח שלו, קדימות בטיפול בחולים, נפלה טליתו בשבת על שיח, קידוש לבנה מתוך הבית, תספורת לבעל ברית ביום הברית כשהוא  

 , תש"פ חייםמים  [ר בשמונה עשרה שלא ספר אתמול בברכהמאושפז, דמי ביטול עבודה למנקה, נזכ

יושב בבית ושומע קדושה, לעבור החצר בזמן שמתפללים בה שמונה עשרה, קבלו ספר ]שאלות מצויות בימי מגיפת הקורונה )ד(  

תורה אחר התפילה כיצד ינהגו בקדיש, השלמת פרשיות מחוברות,  ברכת הגומל אחר קורונה, נשמת, ויכולו ביחידות, יום כיפור קטן  

פטיר או אחר מוסף, חופה בבית שלא תחת כיפת ביחידות, קריאת מגילת רות על קלף אחר קריאת מגילת רות במגילת קלף אחר מ

 , תש"פ חייםמים השמים, ברכות תחת החופה בלא החזקת הכוס מטעמי בריאות, הפחדת אנשים באוטובוס[ 

)ה(   הקורונה  מגיפת  בימי  מצויות  המש]שאלות  מדברי  ב מקור  ברית  בעל  מגפה,  בעת  מסכה  ללבישת  ברורה  מרפסות,  נה  מניני 

התירו להיכנס לבית כנסת אך לא לזקנים האם להתפלל עמם בחצר, ברכת שהחיינו בחזרה לבית הכנסת, לפרוס בשבת ניילון חד כש

תמימות, עמידה בעשרת   פעמי ע"י ארבע אנשים להגן על ספר התורה מפני גשמים, אוהל ארעי כמו בשמחת תורה, תפילה במנין או

הדברות כשקוראים מתוך החומש, ברית מילה לבנו של גוי במיעוט אנשים להניח את התינוק על שלחן ולא יהיה הגוי סנדק, לדחות 

מים זכים,  תפילת השל"ה בשבת[  נפילת אפים ללא ספר תורה,  ברית מילה ביום אחד כשקשה להשיג מוהל כדי למול ילד נוסף למחרת,  

 תש"פ 

]נטילת ידים בכלי חד פעמי, הבדלה לחולי קורונה חסרי חוש ריח, לבישת מסכה מצד ימין  שאלות מצויות בימי מגיפת הקורונה )ז(  

 מים חיים, תש"פ  מיא דמשקפיים[כבגד, מסכה לכהן העובד בבית המקדש, אם דינו כמלבוש הוא יתור בגדים דו

האם יש להשלים את כל הפרשיות   ,  כיצד יש לנהוג בקריאת התורה בהתאם להנחיות הרשויות]  התפילה והקריאה במרחב הפתוח

 ר[ מי שלא הסתפר לפני חג הפסח, האם מותר להסתפר בימי ספירת העומ,  הכנסת-האם לומר ברכת 'מעין שבע' שלא בבית,  שלא קראו
 עין יצחק, תש"פ 

ניתן להשלים מנין עשרה דרך מרפסות,  כיצד לקיים את מניני התפילות]הקורונה במחשבה ובמעשה   סגולת לימוד התורה ,  האם 

-ולהשיב דמי  האם חייבים לשלם דמי ביטול  -אירועים שבוטלו  ,  הכנסת-האם לומר ברכת 'מעין שבע' שלא בבית  ,  והתפילה בציבור

 עין יצחק, תש"פ [ קדימה

]תפילה, קריאת התורה, פדיון הבן, ברית מילה, סיום לבכורים, ברכת  שו"ת בהלכות תפילה וקריאת התורה בעקבות הקורונה  

 מתיקות ההלכה, תש"פ  כוהנים, קדיש וקדושה בטלפון, ברכה מעין שבע[

'נגיף הקורונה'   חובת הזהירות ,  החובה ההלכתית לשמור על הנחיות משרד הבריאות]תפילה בציבור והתנהגות נכונה בעקבות 

 עין יצחק, תש"פ  ת[האם יש לחשוש לטבול במקוואו , ומצוות יום הפורים, כיצד יקרא פרשת 'זכור' -השוהה בבידוד  ם, מלהזיק אחרי

 ( יזקובץ גיליונות, תש"פ )עמ'  - שואלין ודורשין]במנייני חצרות ומרפסות[  שמיעת ש"ץ ברמקול
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לענין  ]הבאת ספר תורה לפני נפילת אפים, תחנון למתפלל ביחידות בביתו, סליחות בה"ב ביחיד[    הערות מעשיות בהלכות תפילה

 ( ט אוסף גיליונות, תש"פ )עמ' פ-הלכה

 תש"פ ]ובו כ"ו סעיפים[ הלכות קורונה 

]מנחה אחר השקיעה, תפילות שניתן לאומרן ביחידות, תפילה במרחב הציבורי במקום ריח, במקום שאלות שונות בתקופת הקורונה 

עזרא,   טבילת  התורה,  קריאת  תשלומי  התורה,  ספר  טלטול  במרפסות,  התורה  קריאת  שבע,  מעין  ברכה  צנועים,  לא  בבגדים  מעבר 

אמן בטלפון, שינוי מהידורים לפסח בשל האילוצים השנה,  הנחיות לפסח, הרשאה למכירת חמץ בטלפון, תפילה בציבור בלפון, עניית  

מה  ]רבי יוחנן וואזנער שליט"א[   הלל בליל פסח, הלכות צניעות הלכות אבילות, ביטול אירועים באולמות, דמי קדימה, ברכת הגומל[  

   ך יעקב )יא(, תש"פ )עמ' נח(טובו אהלי

 מעבר לפני המתפלל בחצר -תפילה בזמן נגיף הקורונה 

 

   עיטורי מרדכי תש"פ]עובר לפני המתפלל, חלק מהמנין תחת כיפת השמים וחלק תחת קירוי בחניית בית[ התפילה בחצר 

 ( עא מנורה בדרום )י(, תש"פ )עמ' לעבור לפני המתפלל ברשות הרבים בזמן נגיף הקורונה 

ה כנגד  רכב  עם  נגיף הקורונהמעבר  בשל  )עמ'    מתפללים בשטח פתוח  יוסף, תש"פ  נגיף הקורונה שערי  )תכט עמ'(מההלכות   )  

 ( קכאאספקלריא, תש"פ )עמ' 

 

 שיעור אכילה בכזיתנושא בפרשה:  

 

ישראל  ארץ  פירות  גודל  כשיעור  אכילה  ובאיסורים  שיעורי  במצוות  שמן  י)ארץ ח  []כזית,  זית  ארץ  ורימון  ותאנה  גפן  ושעורה  טה 

 עיון הפרשה, תשפ"א )עמ' נ(    מפיק מרגליות, תשפ"א ח[ודבש( ]ח, 

 מגישי מנחה, תשע"ה ספיקות בשיעור כזית   

]שם 'אכילה', המזון מתברך בתוך מעיו, הימנעות מברכה היא סימן קללה,    האוכל פחות מכזית ושבע האם מתחייב בברכת המזון 

אכלו משני הלחם ולחם הפנים פחות מכזית ושבעו, קטן והגדיל לפני  ירדו גשמים לסוכה בלילה ראשון, כהנים בימי שמעון הצדיק ש

)ברוך טנאך ומשארתך(  מעשה האכילה', או תוצאת 'השביעה' היא המחייבת אותו בברהמ"ז[  'ברכת המזון, המחייב בברכת המזון הוא  

 מים זכים, תשע"ט  ]כח, ה[

 וף הרב יצחק רובין, קהילת בני תורה הר נדיני ושיעורי אכילות הכזיתים ושתיית ארבע כוסות ושיעורם  

   )לא תוכל לאכול בשעריך( ]יב, יז[    ]כזית או רביעית, יין קרוש, בנזיר שיעור שכרות, דרך אכילה או דרך שתיה[שיעור איסור בשתיה  

 לו תירוצים עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' פב(

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

הנהנין   בברכות  להקל[]וספק  ספק  ברכת    ברכות  ולחומרא,  איסור  ספק  או  לקולא  דרבנן  מצווה  ספק  הנהנין,  ברכת  בחיוב  ]ספק 

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

 ועולמות, רכזית[  לפיו דבר ונזכר שלא בירך ואם יוציאו ימאס, האוכל פרי פחות מכ
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]מתברך בתוך מעיו, איכות ולא כמות, על כל מיני מאכל, שישאר מקום בגופו לתורה, שלא מהות הברכה    -ואכלתם לחכמם לשובע  

 ( ידאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ון בכזית וכביצה[יצטרכו ללפת את הפת, נשיאות פנים לישראל המברכין ברכת המז

 

 האכלת בעלי חיים לפני אכילת האדם נושא בפרשה:

 

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

אספקלריא, תשע"ט    )ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת( ]יא, טו[    אסור לאדם לאכול ולטעום לפני שנותן מאכל לבהמתו

   (צח, קיד)עמ' 

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

ם, הבדל הלחת פת  לטעימ   בין המוציא  בהמתו, להפסיק  להאכיל  שכח, אם  או מדרבנן  מהתורה  בהמתו,  שיאכיל  קודם  לאכול  האיסור

ושכח  ה, יצא מביתוהבהמת האכל להקדים צריך פעמים ביום  כמהאכילה,  להתיר בהמהתת לל שצריך האוכל כמותבין אכילה ושתיה, 

 לחברו  נתןהאם רשאי לאכול, מי קודם בהמתו או ילדיו הקטנים,    בהמתו  האכילאדם ל  מינהלהאכיל מהו שיעור הטורח שמחויב בו,  

נח,   יו,   בהמות  את   קודם   להאכיל  צריך  האם   במתנה  אוכל אצל  הפסוקים  משמעות  החיים,  בעלי  כל  לגבי  שווה  האכלה  דין  האם 

 להקדים   מחוייבהאם    בסעודה[  מצוה  טוב ]שיש  ויום  בשבתמשמעות הפסוקים לגבי שמיטה, משמעות הפסוקים אצל אליעזר ורבקה,  

    עולמות, רכז     הגר"א גניחובסקי, תשע"ג     זרע שמשון, תשע"ו    נוה ההיכל, תשע"ה   ה'[שיר  ב'שבת  עופות  להאכיל  המנהג,  בהמתו  מאכל

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

]כיצד הזיקו הארי, האם היה מצווה להאכילם לפני אכילתו, הטעם לחיוב האכלת בעלי חיים   אכילת נח לפני בעלי החיים בתיבה 

בבעלי  רפואיים  ניסויים  טהורים,  בעלי חיים שאינם  בקנין חצר,  החיים  בבעלי  זכה  נח  אינם שלו, האם  כשבעלי החיים  לפני האדם, 

אוצרות אורייתא,  בזמן המבול קדם האדם לבעלי החיים במאכלו[  חיים, צער בעלי חיים בזבובים ופרעושים, המגדל כלב רע בתוך ביתו,  

 תשע"ט 

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

     יוסף, תשע"ו

ותביא לו  ]לפתח אצל האדם את הרגישות לזולת, כשהבהמה אוכלת היא תעבוד את האדם  אכילת הבהמה קודמת לאכילת האדם  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשפ"א  מאכל[

]איסור אכילה קודם לבהמתו, האכלת דגים לפני אכילת האדם, האכלת בעלי חיים ביום טוב, בחול ובשבת,  עניני האכלת בעלי חיים  

 עומקא דפרשה, תשע"ז   [חיים נתינת מאכל אדם לבעלי

קבלת עול מלכות שמים,   -]מיקום הלכה זאת בקריאת שמע  צער בעלי חיים הנלמד מחובת הקדמת אכילת בהמה קודם לאדם  

צדיקים ממונם חביב עליהם, מדוע הטריח שאול את שמואל הנביא לחפש את אתונות אביו, הלכות נוספות בענין היחס הראוי לצער 

משיחותיו  -ברוך שאמר    בעלי החיים, תורים או בני יונה, שחיטת ציפור המצורע שלא בפני חברתה, המסר הנלמד מכך לבן אדם לחברו[

 של הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ז 

 

 מקצת היום ככולו -רובו ככולו 
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 עולמות, קז  רובו ככולו לגבי מנין עשרה

 ( נאספקלריא, תשע"ט )עמ'   ]האם נחשב מקצת יום ככולו[כמה ימים שהה משה בהר 

 זרע ברך, תשע"ט רובו ככולו בכוס של ברכה ובברכת הנהנין 

 

 שאר עניני הפרשה: 

 

   תשפ"ב בי מדרשא[ , דברי חכמים,יושרדברי , ]תורת חיים, מנחת דבררשת עקב זון אי"ש זצ"ל ותלמידיו לפליקוטים ממרן הח

 פלאי התורה, תשפ"א פלאי התורה לפרשת עקב 

 תשפ"א    אשיחה בחקיך, תשע"ט   מוסרי הפרשה

 למעשה, תשפ"א )לג עמ'(   הרב פנחס זרביב שליט"א

עלמא   בהאי  מצוה  עלשכר  בהאי  שכרם,  לקבל  ומחר  לעשותם  דש ]היום  שאדם  קלות  מצוות  של  שכרן  הרמב"ם,  דברי  ליכא,  מא 

)ואהבך וברכך והרבך וברך פרי  , שכר על חשבון הנפש, המן גרם למקבליו לעסוק בחשבון נפש יומי, חשבון הנפש בזמן הזה בשבת[בעקבו

 תשע"ז , שיעורי רבי מנשה ישראל רייזמאן שליט"א  בטנך ופרי אדמתך( ]ז, יג[

לעקב   הקשורות  המלך[מצוות  דוד  פחד  עברות  מאיזה  כך,  נקראו  ומדוע  'עקב'  במילה  התורה  רומזת  מצוות  עקב   ]לאיזה  )והיה 

 אורות הגבעה, תשע"ז      , תשס"חשליט"א רוזנבלוםברוך  יעורי הרבש -  ברוך שאמרתשמעון( ]ז, יב[ 

הנ ומצפותכל  עומדות  הקודמים  מהדורות  הגדולות  הנשמות  שמות  שלנו    לתיקון  הדור  דמשיחאב של  עקב    עקבתא  )והיה 

 שבילי פנחס, תשפ"א  תשמעון( ]ז, יב[

שיעורי הרב ברוך רוזנבלום    -  ברוך שאמר )והיה עקב תשמעון( ]ז, יב[    ומנהגים['עקב' ו'בקע', על מצוות קלות  ]מצוות הקשורות לעקב  

      ע"ט שליט"א, תש

)וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך תירושך ויצהרך( מדוע פרטה התורה מה הוא 'פרי אדמתך', ולא פרטה מה הוא 'פרי בטנך'?  

 במשנת הפרשה, תשע"ה ]ז, יג[  

אשכול  )לא תוכל כלותם מהר פן תרבה עליך חיית השדה( ]ז, כב[  ית השדה?  מדוע לא יוכלו ישראל לכבוש את הארץ מהר מפני ח 

 תשע"ג     יוסף, תשע"ד

אספקלריא,  )לא תחמוד כסף וזהב( ]ז, כה[    ]לא תחמוד, איסור כללי או פרטי, בהתרמה למוסדות חסד[ההלכה  שיווק טלפוני בראי  

 תשע"ח )עמ' עה( 

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

לשכירות מתחילה ועד סוף, בית זה או בית סתם, שוכר קרקע האם מביא ביכורים, קנין פירות או קנין הגוף, ביטול השכירות במחילת  

 הגר"א עוזר, תשע"א )לא תביא תועבה אל ביתך( ]ז, כו[  השוכר או קנין חדש[

המצוה, שני מתווכים, מי נחשב מעשה  מל ולא פרע, שתי מצוות, הכנה למצוה וברית מילה,  ]  אין המצוה נקראת אלא על שם גומרה

נועם אליעזר,    המצוה... תשמרון לעשות( ]ח, א[)כל    [, המצוה נקראת על שם גומרההצעת שידוך או תיווך, קבורת עצמות יוסףהמתחיל ב

 תשע"ח 
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]במילה, ופריעה, העלאת עצמות יוסף ע"י משה, קבורתו שלא ע"י משה, ברכה על  המתחיל במצוה אומרים לו גמור, האם תמיד?  

 דרישה וחקירה, תש"פ  )כל המצוה... תשמרון לעשות( ]ח, א[ [ת על שם גומרההמצוה נקראמקצת המצוה, 

)כל המצוה... תשמרון לעשות( ]בניית בית המקדש ע"י דוד ושלמה[  התחיל במצוה ולא סיימה מחמת אונס, האם נקרא שגמרה?  

 דרישה וחקירה, תש"פ  ]ח, א[

אשכול  אדם( ]ח, ג[   )כי לא על הלחם לבדו יחיה ה  ]וביאור הברכה 'בורא נפשות רבות וחסרונן'[האם עיקר חיות האדם על הלחם?  

 במשנת הפרשה, תשע"ו   במשנת הפרשה, תשע"ד   יוסף, תשע"ה

    אשכול יוסף, תשע"ו   [ח, ד] שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה()  ?כיצד כובסו וגוהצו בגדי בני ישראל במדבר

   מלאכת מחשבת, תשע"ז

משנת      [ ח, ד]  שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה()    מדוע היה הנס שבגדי בני ישראל במדבר גדלו עמם?

 מהר"ל, תשע"ח 

)כי כאשר ייסר איש את בנו ה' אלוקיך מיסרך( ]ח,  מי שאינו מקבל יסורים באהבה, האם מבטל מצוות עשה?    -ואפילו בהסתרה  

 מעדני אשר, תשע"ט   ה[

)כי כאשר ייסר איש את בנו  תקנת ברכת הטוב והמטיב בשעת החורבן על הקבורה ועל אי הסרחת המתים    -ואפילו בהסתרה  

  במחשבה תחילה, תשע"ט  ה' אלוקיך מיסרך( ]ח, ה[

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

 (11שבת, תשע"ו )עמ' לקראת     קב ונקי, תשע"ד  )השמר לך פן תשכח את ה' אלוקיך( ]ח, יא[ אכילת עשב הבלדור כסגולה לזכרון 

כברזל'? צריך להיות 'קשה  ל'כועס'?  מדוע תלמיד חכם  בין זה  ט[     ומה ההבדל  ]ח,  ברזל(  וחקירה,  )ארץ אשר אבניה  דרישה 

 ז' תירוצים  תשפ"א 

 תורה והוראה, תשפ"ב     (מגאספקלריא, תשע"ט )עמ' )ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך( ]ח, יד[   איסור גאוה 

 זרע שמשון, תש"פ  )ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך( ]ח, יד[הגאוה המותרת לתלמיד חכם 

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

 זרע שמשון, תשע"ז  ענותך ולמען נסותך( ]ח, טז[)המאכילך מן במדבר אשר לא ידעון אבותיך למען 

קול  לימוד תורה של רשעים   כשחוטאים, הקול  אף  משמעות  בחוקותי, שיש  באור החיים  הובא  האלשיך,  הכינור של  תופש  ]משל 

את הרבים  מחזיר  של המועטים    מדו, הלומד שלא לשמה, מצוה שלא נעשית בקדושה, מאור שבתורהיעקב, הלואי אותי עזבו ותורתי ל

למוטב, מקצת מן האור דוחה הרבה מן החושך, דברי הרב שך ז"ל, נפש החיים הבית הלוי והחפץ חיים. אך מדברי אור החיים בפרשת 

   פניני אור החיים, תשע"טעקב מבואר שיש כוח בלימוד תורה של רשעים למנוע את החורבן[ 

 שיעורי הרב ברוך רוזנבלום שליט"א, תשס"ט   - ברוך שאמר  שבירת הלוחות

]מדוע נדרש משה לנס של 'לחם לא אכל ומים לא שתה', למה נדרשו ארבעים יום כדי להוריד  שהיית משה ארבעים יום על הר סיני  

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי( ]ט, ט[  ) ארבעים[ את הלוחות, סוד מספר

התורה?   לקבל את  שעלה  היום  בארבעים  רבנו  אכל משה  לא  ארץ  מדוע  דרך  מתוך    -]מפני  או  המלאכים,  של  המקום  כמנהג 

)לחם לא    מסירות נפשו לתורה, מעלת שכן טוב, מדוע לא ישן משה, נח וחנניה מישאל ועזריה יצאו מכבשן האש ומהתיבה רק ברשות[ 

 ( סזיא, תשע"ט )עמ'  אספקלר  אכלתי ומים לא שתיתי( ]ט, ט[

]ארבעים יום ראשונים, שניים, שלישיים, מלאים או חסרים, מקצת  ?  ובאיזה יום בשבוע עלה וירד  -כמה ימים שהה משה בהר  

   המשך אספקלריא, תשע"ט   (נאספקלריא, תשע"ט )עמ'    )ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה( ]ט, יא[ היום ככולו[
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 תשפ"ב    תשפ"א     מלאכת מחשבת, תשע"ו לעיניכם( ]ט, יז[)ואשברם  [, שבירת הלוחות]ביאור הנס ומשמעותואותיות פורחות באויר 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' יד( )כי יגורתי מפני האף והחמה( ]ט, יט[   ]בגשמיות או ברוחניות[צדקה בסתר של משה רבינו 

קודש בארון  פסול  להניח ספר  מותר  בארון[    ?האם  מונחים  לוחות  ההרה ]שברי  אלי  ועלה  כראשונים  אבנים  לוחות  שני  לך  )פסול 

   מלאכת מחשבת, תשע"ז ון עץ( ]י, א[ועשית לך אר

תו כל  ציבור, מצוה שצריכה להעשות ע"י הציבור ובפועל נעשית ע"י יחיד, ורגמו או חלי]ששליחות בעשיית הארון ובמלאכת המשכן 

 מלאכת מחשבת, תשפ"ב  מבשלוחו[העדה, מצוה בו יותר 

)פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי ההרה ועשית לך ארון עץ( ]י,    דש הקדשים והארון שיצא עמם מלחמהו הארון שבק

 נועם אליעזר, תשע"ח  א[

)בעת ההיא הבדיל ה' את  ]האם בן תורה עסקו בתורה בלבד, או שצריך גם להשתדל בפרנסתו[  סיבה או תוצאה    -הבדלת שבט לוי  

 ( מזאספקלריא, תשע"ט )עמ'  שבט לוי לשאת את ארון ברית ה'( ]י, ח[

]עיסוקם במקדש שבועיים בשנה, בשאר הימים עליהם להתחזק בעבודת ה', כהן ולוי שאינו עוסק בתורה אי קבלת נחלה לשבט לוי  

)בעת ההיא הבדיל ה' את שבט לוי לשאת את    הציבור בלומדי התורה[לא יקבל מתנת כהונה, דברי הרמב"ם אודות שבט לוי, תמיכת  

 תורה והוראה, תשפ"א    ארון ברית ה'( ]י, ח[

 היא שיחתי, תשע"ט   [ב( ]י, יללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו)התבוננות 

 משנת מהר"ל, תשפ"ב כם( ]י, טז[ )ומלתם את ערלת לבב היצר לגמרין מרבנו מופקע  משה –שמות היצר הרע 

 זל, תשפ"ב אבניה בר  א פנים ולא יקח שוחד( ]י, יז[)לא ישהקב"ה אינו לוקח שוחד

 תורה והוראה, תשע"ט  ]נכתבה פעמים רבות יותר מאיסור ע"ז, קבלת האחר השונה, והקשר בינה לבין אחדות ישראל[אהבת הגר 

מתי מבטל ]בשל בדידותו, או לכבוד מעלתו שנכנס תחת כנפי השכינה, ועד כמה דורות, בעבד משוחרר המתגייר בעל כרחו,  אהבת הגר  

 פניני מנחת חינוך, תשע"ו )ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים( ]י, יט[ מצוות עשה זאת[

)ואהבתם את הגר כי  ]ולאו דוקא גר ממש, קירוב בגוף קירוב בנפש, קירוב ברוח[    מעלת קירוב איש את רעהו   -שלום שלום לרחוק  

 באר הפרשה, תשפ"א )עמ' יז(   גרים הייתם בארץ מצרים( ]י, יט[

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

 תורה והוראה, תשע"ז  הייתם בארץ מצרים( ]י, יט[

המצוות  )את ה' אלוקיך תירא( ]י, כ[ ]יראת העונש ויראת הרוממות, הדרך להשגת יראת שמים, יראת שמים ותורה[מצוות יראת שמים 

 זרע שמשון, תשע"ז    מדי שבת בשבתו, תשע"ז   בפרשה, תשע"ו

 משנת מהר"ל, תשפ"ב  )את ה' אלוקיך תירא( ]י, כ[  התלמיד חכם דבוק בהקב"ה ע"י התורה ולכן יש חיוב יראה ממנו

 המצוות בפרשה, תשע"ח )את ה' אלוקיך תירא( ]י, כ[ ]יראת העונש ויראת הרוממות[ יראת שמים 

 מפיק מרגליות, תשפ"ב  ]אהבה ויראה[ ם עשה או לא תעשהיראת שמי

 פרי ביכורים, תשע"ט  )את ה' אלוקיך תירא( ]י, כ['יראת שמים' ופרטיה  מצוות

    פרי ביכורים, תשע"ט   בינת החכמה על משך חכמה, תשע"ח)ובו תדבק( ]י, כ[  לדבוק בתלמידי חכמים  -מצוה להידבק בקב"ה 

 מלאכת מחשבת, תש"פ )ובו תדבק( ]י, כ[  [חינוך, שבועה בה' חובה או רשות]רמב"ם, רמב"ן, להדבק בתלמידי חכמים או בשכינה? 
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]העברת המסורת ב'והיה עם שמוע, כפי שניתנה בסיני לפני מדוע לא נתנה התורה לאבות, ונתנה לבני ישראל בתקופת משה?  

בינת החכמה על    )בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה, ועתה שמך ה' אלוקיך ככוכבי השמים לרוב( ]י, כב[   בוא, התגלות מתן תורה[ששים ר 

 משך החכמה, תשע"ט 

באיסורי תורהי מנע מלהיתקנות לההתקנת   ויראת שמים[    כשל  ה'  בינן לאהבת  והקשר  אלוקיך  ]גזירות חכמים,  ה'  את  )ואהבת 

 נועם אליעזר, תשע"ח  ושמרת משמרתו( ]יא, א[

את מי ים סוף על פניהם ברודפם אחריכם    )אשר הציף   ]כפי שמוכח מן המציאות[בקיעת ים סוף לא היתה תוצאה של גאות ושפל  

 בינת החכמה על משך החכמה, תשע"טהיום הזה(  ויאבדם ה' עד 

 עיון הפרשה, תשע"ז )עמ' סב', ל' תירוצים( [)ואשר עשה לדתן ולאבירם( ]יא, ו ?מדוע הוזכר עונשם של דתן ואבירם ולא קורח ועדתו

במדבר   הפנים  לחם  במדבר[הקרבת  הפנים  לחם  הקריבו  כיצד  בארץ,  התלויות  ממצוות  הוא  הפנים  לחם  שמוע    )והיה  ]האם  אם 

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

 מסמרות נטועים, תש"פ   קבלת עול מלכות שמים לכל היום -קריאת שמע 

ברכותיה עם  למפרע,    קריאת שמע  שמע  קריאת  דאורייתא,  ספק  בו  שיש  דרבנן  בחלב  בבשר  ספק  דרבנן,  וספק  דאוריייתא  ]ספק 

קריאת שמע, התנמנם ונוטה לודאי שלא סיים קריאת שמע, פסוק הפסק בתוך ברכת הפורש סוכת שלום בעניית אמן על קדיש, ספק ב

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  )והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי( ]יא, יג[ ראשון עם הציבור, מעלת קריאת שמע בברכותיה[

)ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירושך ויצהרך( ]יא, יד[  ]שבעה תירוצים[  בזמן שישראל עושין רצונו של מקום  

 שפ"א תאוהל מועד,     תשפ"א   מלאכת מחשבת, תשע"ו

עושין רצונו של מקום   של ]בזמן שישראל  רצונו  עושה  אינו  תלמוד  בלא  מצווה  תורה, העושה  תלמוד  ולא  מעשה המצווה  מצוות 

לעזיבת התורהמקום,   תלמוד מביא  בלא  יד[[  מעשה  ]יא,  ויצהרך(  ותירושך  דגנך  ואספת  ומלקוש  יורה  בעיתו  ארצכם  בינת    )ונתתי מטר 

 החכמה על משך החכמה, תשפ"א 

 היא שיחתי, תשע"ט   [ז ( ]יא, יר לא ישא פניםהאל הגדול הגבור והנורא אש)הם מתביישים מעצמם 

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

 כאיל תערוג, תשע"ז   )ולמדתם אותם את בניכם( ]יא, יט[ בתורה, העולם קיים בזכות התורה, עצה מן התורה[דברי אגדה, השגות 

 משא נחום, תש"פ  חובת האב לשכור מלמד לבנו

]דוגמא   "הציל דוד המלך את אבשלום מהגיהנם על ידי שאמר עליו שמונה פעמים "בני כיצד - הלקח הנשגב בחינוך הבנים

 שבילי פנחס, תש"פ  אישית, מרים בת בילגא, שותא דינוקא בשוקא, חינוך הבנים נכתב בין מצות תפילין למצות מזוזה[

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

)ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך מדוע כתב הרמב"ם שאחר שסיים לעסוק במצווה "יחזור לתלמודו"? 

 מלאכת מחשבת, תשע"ז  בדרך( ]יא, יט[ 

 מעדני אשר, תשפ"א  ?האם אדם אחרי שלמד תורה מותר לו להתענג מתענוגי העולם הזה

 היא שיחתי, תשע"ט   בביתך ובלכתך בדרך( ]יא, יט[ )ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך   ית ספרב  

)עשר תעשר את כל תבואת זרעך( ]יד,    ]כדי שיוכל לקיים המצווה בלי שום מניעות[סגולה לעסוק בדיני התורה לפני קיום המצווה  

 שבילי פנחס, תשע"ד   כב[

 

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/214_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_46_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/66_45_46_47_48_49_50_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/506_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/113_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_76.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/657_73_81_1.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/210_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_81_79_6.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/108_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/526_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_46_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_46_81.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/264_81_79_7.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/50_47_74.pdf


 

31 
 

 שאין שם[ ויש פה תוספות - ]קשור לשבוע שעבר ועניני נישואין - ט"ו באב

 

]ארבעים יום קודם יצירת הולד, כלו בו מתי מדבר, חזר הדיבור למשה, משה התחיל להתפלל, הותרו השבטים  מה קרה בט"ו באב?  

בנים מחינוך הבית, ביטל הושע את הפרדיסיות, הותרו הרוגי ביתר   נולדו  יוצאות לכרמים,  בנות ישראל  בנימין,  זה בזה, הותר שבט 

ם, תחילת לימוד תורה, סיום אבלות החורבן וגמר חנוכת בית שני, חנוכת הבית  לקבורה, קרבן עצים,  פסקו לכרות עצי המערכה, סיו

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' פג( השלישי[  

   נאה דורש, תש"פ]כוח התפילה לבטל גזר דין[ מתי התחיל משה להתפלל לה'? 

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קפ( יום טוב בט"ו באב 

בנות ישראל בבגדי לבן שאולים, ממתי התפלל משה  מיוחדות  וסגולותיו ה  -ט"ו באב   תפילות,   515]סגולת השידוכים, מדוע יצאו 

 שיעורי הרב רוזנבלום, תשע"ה  מדוע יצחק הינו עיקר הגאולה[

 קול יעקב, תשע"זמעלת יום ט"ו באב מכתבי הגר"ע יוסף זצ"ל  

ט"ו באב, יו"ט של ט"ו באב בזמננו, נישואין ובנין ארץ ישראל, תוקפו של יום ט"ו באב והקשר לבנין בית  ]כוחו של  עניני ט"ו באב  

 עומקא דפרשה, תשע"ז המקדש, המחולות בכרמים[ 

ה לחופה, עונשי שמים, יצחק אבינו נשא אשה בגיל ארבעים השווה לגיל י"ח, רבע ]תיפח עצמותיו, בן שמונה עשרחתונה בגיל עשרים  

שנות חייו, חיוב מצוות בגיל י"ג, חמש שנים ללמוד תורה, הלומד תורה פטור מכל המצוות שהזמן גרמן, האם תלמיד רשאי לברך על  

בת, בן עזאי, תקנת ירושלים למנוע בה מגורי רווק מבן  מצוות עשה שהזמן גרמן, המלמד בן חברו תורה מקיים פריה ורביה, המלמד בן ו

 דברי שי"ח, תש"פ    עומק הפשט, תש"פ   שמן הטוב, תש"פ עשרים ומעלה, ביטול התקנה ע"י בי"ד מאוחר כיון שלא פשטה[

 תשפ"ב    תש"פ   אשיחה בחוקיך, תשע"טעניני שידוכין בהלכה   

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

 מעיינות בני יששכר, תשע"ח ]נלמד מיוסף הצדיק, ויכול להתאחר אם עוסק בתורה נלמד מיעקב אבינו[בן שמונה עשרה לחופה 

 תורת המעדנים, תשע"ט   ?מדוע יצחק לא נשא אשה רק בגיל ארבעים הרי בן י''ח לחופה

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

ורביה?   בפריה  'שיהוי'  איסור  יש  טרוד  האם  הנישואין,  גיל  אשה,  מלשאת  ומתעכב  עליה,  אשה  ישא  שלא  ונשבע  קטנה,  ]ארס 

   מלאכת מחשבת, תש"פבלימוד תורה, עוסק במצוה פטור מן המצוה, שיהוי הוא ביטול המצוה או רק איחור המצוה[  

 מעדני אשר, תשע"ז    מעינות מהרצ"א, תשע"דיה ע"י חידושי תורה  פריה ורב

 אז נדברו, תש"פ  ל'מצא' את השידוך ולא ל'ייצר' אותו[ ]זכר ונקבה בראם, צריךאלוקים מושיב יחידים ביתה 

כיצד שואלים אותו על אשתו ומכשילים בחשש לשון הרע  לשבח את החתן   ]מדוע אין חוששין שיבואו לידי לשון הרע לספר גנותו, 

   מעדני אשר, תש"פ דאורייתא[

 מעדני אשר, תש"פ  ]מדוע הוא דורש, מדוע מפסיקים אותו[דרשת החתן 

 מעדני אשר, תש"פ תפילה על שלום בית  

 מעדני אשר, תש"פ אמירת 'מזל טוב' בזמן שבירת הכוס תחת החופה  

http://beinenu.com
http://www.olamot.net/
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/142_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/278_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/211_46_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/146_45_69.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/152_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/25_45_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/552_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/164_152_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/96_01_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_45_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_45_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/269_45_82.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/148_02_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_09_78.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/241_05_79.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/151_01_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/97_34_74.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_02_77.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/105_01_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_73_80.pdf
http://beinenu.com/sites/default/files/alonim/32_73_80.pdf


 

32 
 

 ( נדאספקלריא, תשע"ט )עמ'    בנין בית המקדש בט"ו באב

 ( קהאספקלריא, תשע"ט )עמ'   לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיוה"כ

 אז נדברו, תש"פ   כמה מילים על )בעיות ב(שידוכים

יהודי לעולמות העליונים וכוחו האדיר של הבית היהודי להשפיע טוב על האדם דברים נפלאים ומרוממים בדמיון הבית ה

כולו לכנסת   והעולם  הקב"ה  בין  חיבור  בית  שלום  היהודי,  בבית  אלוקים  צלם  ישאל,  כנסת  יסוד,  מושגי  הבריאה,  כל  על  ]השפעה 

הבית היהודי בתורת רשב"י,  ]הרב יהודה טאוב שליט"א[  ישראל, חורבה אחת מחורבות ירושלים, גאולת ישראל תלויה בשלום בית[  

 ( 'תש"פ )נא עמ

 ]חיובי הבעל לאשתו, חיובי האשה לבעלה, זכויות ממוניות, מקום המגורים[   קיצור ההלכות המצויות במצוות שבין איש ואשתו

 איש וביתו, תש"פ )פד עמ'(  -הלכות הבית  ]הרב מרדכי ביליצר שליט"א[

 צבא הלוי, תש"פ ]צריך לברך קודם לכן בשם ומלכות ברכת הארוסין[ קידוש אשה ברקידה לפניה 

יה אביו מודר הנאה ממנו, אמר לחברו חצר וסעודה נתונים ]נדרים מח. מעשה באחד בבית חורון שה  המקור הקדום לחתונה בחצר

 צבא הלוי, תש"פ לפניך[ 

 

 : יםאקטואלי יםנושא

 

נת  ה בשלא שתה, כשלא מוכר לו דבר איסור אלא מפקיר בפניו, להעמיד שדוהושיט יין לנזיר    מכשיל עצמו,ה]עיוור  הערות בדין לפני  

 ברי חכמים, תשפ"בד  השמיטה לישראל החשוד על עבודה בשמיטה[

 , תשפ"בבי מדרשא  [מציאת קון, קניין קטן, דעת אחרת מקנה] קניין ובעלות אתרוגים שנקטפו על ידי קטן

פתח חנות ליד חנות חבירו באיסור, והשיג גבולו,  ת.  גנב רכב, ונהנה ממנו, האם חייב לשלם שכירו]שמע הרצאה ללא רשות המרצה  

על הפס  האם חייב לו  אצלו.  לשלם  קנו  מנכסי חבירוד קונים שלא  על הנאתו.   ,נהנה  ממון וחבירו לא חסר, האם חייב לשלם    הרויח 

האם חייב  ,שמע הרצאות מחוץ לאולם בלא רשות של המרצהשהרויח.    רו לא חסר, האם חייב לשלם לחבירו מהמממון חבירו, וחב

 .בינת המשפט, תשפ"ב[ האם ניתן לגזול את 'קולו' של האדם, נהנה וזה חסרזכויות יוצרים עושר ולא במשפט, זה  לשלם למרצה

בהלכה   מותר להמר]  )ג(הגורל  ומתי הדבר,  האם  לערוך הגרלה  מותר  ואת  ,  אסור  מתי  אמירת הקדיש  זכות  את  ניתן לחלק  האם 

הגרלה לאחר הלימוד בשבת בבית הכנסת מה    ילדים שמשתוקקים שיערכו להם,  האם ניתן לערוך גורל בשבת,  גורל  העליות לתורה ע"פ

לא זכה, האם הדבר מצדיק עריכת  למרות זאת  ין  שאחד הצליח להכניס את שמו פעמיים שלא כד  טעות בגורל, התברר,  מותר לעשות

אם הוציאו  , הבגורל והתברר שהוא היה פגום מה דינו  חילקו נכס,  וכחה שהוא לא ראוי לזכות בגורלה  שמא זה מהווה  גורל נוסף, או 

, יכול להכריע בעניני חיים ומוות גם בימינו  האם יש דרך שגורל,  הוציא להורג ע"פ גורלהאם גם בימינו ניתן ל  ,גורל  להורג את עכן ע"פ

 תורה והוראה, תשפ"ב ל[ דין תורה ע"פ גור האם יש צורה שניתן להכריע

, האם  חולה, הזכרת נשמות]מי שברך ל  שם האם ובקריאת התורה קוראים לעולה בשם האב?   אומריםלרפואה  מדוע בתפילה  

   קובץ פרדס יהודה )יג(, תשפ"ב )כג' עמ'( [ או שניהם, הושיעה נא בן אמתך אבכירים שם אחד ההורים, המז בקריאת התורה

זצ"ל]ברית מילה   זצ"ל על הלכות מילה:  רבי אהרן פעלדער  בעל ה"חוקי חיים" משומרי  אדמו"ר  כ"ק  .  פסקי מרן בעל אגרות משה 

רבי ישראל פסח .  הפרדת הערלה ע"י מחט:  רבי לוי הכהן רבינוביץ זצ"ל.  הטעם לאמירת עלינו לשבח בעת ברית מיל:  אמונים זיע"א

רבי אביגדור  .  מאמרים בהלכה ובאגדה  .בענין הנ"ל:  רבי אשר חנניה זצ"ל.  האם עדיף להיות סנדק או מסדר קידושין:  פיינהנדלר זצ"ל

שליט"א נבנצל  מילה:  הלוי  ברית  בהלכות  חדשות  שליט"א.  תשובות  זילברשטיין  יצחק  מילה:  רבי  ברית  בעניני  יוסף  .  תשובות  רבי 
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זאת    :ליברמן שליט"א שיינברגר שליט"א.סנדקאות לסבא חילוני הדורש  אלעזר  בברית   :רבי חיים  קידש  ברכת אשר  אחרי  טעימה 

עשיית ברית מילה בשבת   :רבי יעקב אהרן סקוצילס שליט"אדרוש לברית מילה .    :רבי אלחנן יעקב דוד הכהן רבינוביץ שליט"א .מילה  

עושה ברית מילה תינוק נולד על ידי הפרייה חוץ גופית אם עושים ברית בשבת .  יחללו שבת כדי להגיע .  כשיש חשש שקרובי המשפחה

  . המועד  בחול  לבשל  מותר  אם  חג  שליט''אבאסרו  שוורץ  אנשיל  אשר  .  :רבי  מילה  ברית  בעניני  הלוי חקירות  צבי  נפתלי  רבי 

האם   :בעל ארחותיך למדני שליט"אלך בדם המילה .  לתקוע בפה המלוכ  מנהגו של רבי פייוויש מקראקא זצ"ל  :ראטטענבערג שליט"א

אם אבי הבן שאינו  :רבי יקותיאל ליברמן שליט"אלאכול מתבשיל בשר קודם המילה .  המוזמנים לברית מילה בתשעת הימים מותרים

ג' אם מותר להשתמט מסעודת ברית מילה בפסח .  פוטר את הציבור שמתפלל עמהם מלומר תחנון .    תתף בברית מילת בנו,יכול להש

האם יש איזה לחלק מיני מתיקה ביום הכיפורים במעמד קריאת שמע .  :רבי חיים שלום הלוי סגל שליט"אתשובות בעניני ברית מילה .

אם שרי להזמין לסעודת ברית   .תו סנדק אצל ב' בניוטעם שאין נזהר אבי הבן מליתן סנדקאות לאו  .ענין למול ברית מילה בבית הכנסת 

אם השם הראשון שלום זכר בליל ש"ק הראשון או השני . שכר מעות עבור מילה . טעם שאבי הבן אינו לוקח הסנדקאות לעצמו . . מילה

שבע ברכות עם ת .  האם שרי לאחי האם להשתתף בסעודת הברית בתוך שנת האבילובעל, לקרוא ע"ש אביו, או שייך לאשתו .  שייך ל

נולד בן  ביאור כוונת 'מעשים טובים' שאומרים בברית מילה .  האם שרי ליתן תרופת הרגעה לרך הנימול קודם המילה .  ברית מילה .  

בדברי המ"ב  מחרתו הברית מילה . ול –ש"ק זה, או יש להמתין לליל ש"ק הבא  זכר בליל ש"ק מתי יש לעשות את השלום זכר, אם בליל

 :רבי ישראל טויב שליט"אקיים המצוה או לא .    -מל באיסור או בפטור  דסעודת ברית אינה נקראת סעודת מצוה לענין ביעור חמץ .  

אם יכול לסרב להשתתף למי עדיף לכבד להיות סנדק .    :רבי משה רחמים שעיו שליט"אברית .  בעניני ברית מילה בשבת ועוד בעניני  

אם מותר ללכת לברית מילה כשמפסיד לשמוע צד יעשו שלום זכר כשחל שבת ביום הכפורים .  כיבסעודת מילה בפסח מפני חומרות .  

  . .    האם רשאי שמוהל ישב גם סנדק, דלפי הבית יוסףברכת כהנים  ב  יוש  אם ברכה על בשמים צריך לומר הברכות מעומד והסנדק 

  . .  י מה עדיף מסדר ק  : שליט"א  רבי ישראל רוטבאמצע ברכות המילה הוי הפסק  מצות    :רבי חזקיה דחבש שליט"אדושין או סנדק 

רבי איתמר מחפוד הלוי  ברית מילה בצום גדליה .  והמסתעף לגבי ליל שמיני במילה .    -שמיני    מחוסר זמן בלילמילה מיושב .  ילה .  מ

כלים או ניתוח מסוים )לא ניתוח קסרי( האם עושים ברית בשבת    ידי  בתינוק שנולד בשבת על ידי שהוציאוהו מרחם אימו על  :שליט"א

סעודה  שתיית כוס ברית מילה חוץ לסוכה . נתינת צמר גפן ספוג ביין לתוך פי תינוק בשעת המילה בשבת .  :רבי אהרן ליברמן שליט"א . 

בקשת תחינות בזמן שהילד בוכה בברית  סעודת ברית מילה בערב שבת .  הכנסת פח אשפה לסוכה בגמר סעודת הברית .  בערב סוכות .  

מילה  מילה בשבת ע"י שני מוהלים .  למה סכין של מילה לא נידון ככשמל"ה .  בר"ה שחל בשבת מתי מלין את התינוק .  מילה בשבת .  

דחיית מילה דין טלטול בגופו בסכין של מילה בשבת .  אם מותר למוהל לטלטל את הסכין כל השבת .  בשבת אם הותרה או דחויה .  

חיוב האב במילת בנו לאחר .מילה בשבת לבני מחללי שבתות  .חג    בישול ואפיה בחוה "מ לצורך סעודת ברית באיסרו.מפני צורך רפואי  

בר"ח  .יום השמיני   במילה שחל  .  .תפילין  בשבת להטמנת הערלה  עפר  כהן שליט"אטלטול  אדיר  סנדק    :רבי  יכולה להיות  אם האם 

האם מותר לאחר את ברית  האם מועילה ברית מילה לגוי שהמוהל היה סבור שהוא יהודי .    :רבי משה פריד שליט"אבשעת המגיפה .  

שיוכלו כדי  .    המילה  בסעודה  וגם  בברית  גם  מסעוד אביחצירא שליט"א הוריו להשתתף  יוסף חיים  רן  בשמים    :רבי  טעמים להרחת 

הארות על ספר "גם   :רבי משה יוחאי רז שליט"אסנדק צדיק מפורסם . . :רבי אלון ארביב שליט"א  בברית המילה, ומדוע דווקא בהדס.

אם    :רבי אושרי אזולאי שליט"אז' תשובות שונות בעניני ברית מילה .    :רבי מרדכי אלמקייס שליט"א אני אודך" על עניני ברית מילה .  

רבי יוסף  .    תשובות בענין סנדקאות  :רבי אברהם יקותיאל אוהב ציון שליט"אמותר למלצר בברית מילה לאכול בשר בתשעת הימים .  

אם הוי מחילת עוונות שהמשתתף בברית נמחלין עוונותיו .  אם מותר לאכול הערלה כסגולה לפקידת עקרות .    :חי סימן טוב שליט"א

למה צריך לקחת מוהל צדיק ביאור שורש מעלת המילה שבסיבתה הנוכח בברית נמחלין עוונותיו .  למשתתף בברית דוקא בתשובה .  

  . .    :וה שליט"ארבי משה חליוהלא המשתתף בברית מילה נמחלין עוונותיו  רבי יששכר דוב הופמן  תשובות שונות בעניני ברית מילה 

רבי כפיר ברוך מבורך  עניני מילה .    :רבי אברהם דבדה שליט"אלוקח מסעודת ברית לביתו אם נחשב כאוכל בסעודת ברית .    :שליט"א

המוהל את הגר אם פוטר  תברך האמא .    ברכת להכניסו אם  :רבי מתתיהו גבאי שליט"אהשפעת הסנדק על התינוק .    :דדון שליט"א

  . .    :רבי אלחנן פרינץ שליט"אמתחנון  זכר בשבת בבוקר  .  שלום  נוכח  זכר כשהתינוק אינו  .  שלום  זכר בליל חג  הקדמת ברית  שלום 

  . מפלג המנחה  .  יצחק  מוהל לתורה  מילה  חיוב להעלות  .    -ברית  וסעודה  בריתהשתתפות  .  -סעודת  בראש  מילה  מילה  סעודת ברית 

  . .  השנה  .  זריזין במצוות מילה  .  ביטול תורה בשביל ברית מילה  סנדק בתינוק שנולד מעבירה . הימנעות מהשתתפות בסעודת ברית 

.    -ט"א  ישל  יונה מצגררבי    -תסמונת  ברכת שהחיינו בברית מילה לילד עם    -שכר למוהל .  השתתפות בברית מילה של הנולד מעבירה .  

  . .  עמידה בשעת ברית המילה  .  ברכות המילה בסקייפ  שינוי שם לתינוק חולה לשנות את השם אמירת הברכות בברית על ידי אשה 

.  ברית מילה בניתוח לחולה היפוספדיאס .  שנתנו לו בברית .   גיור גוי שלא יכול לעשות ברית מילה .  תפילין בשעת המילה לאבי הבן 

ווק היותו  בחור ר הערות בענייני הסנדק .  ברית מילה נדחית .  לילד עם תסמונת .    ברכת שהחיינו בברית מילההרדמה בשעת המילה .  
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אם מותר לסרב להזמנה    :רבי משה שמואל דיין שליט"אזכות קריאת השם לנולד .  שם לתינוק .  שמות .  קדימת מוהל כהן .    סנדק .  

הוספות על הספרים גם אני אודך ועל  :ליט"אש רבי אהרן הכהן קוליק מפני שחושש להידבק בנגיף 'קורונה' . לסעודת ברית )או חתונה(

חידות נפלאות בעניני ''ברית  :רבי דוד נתנאל שוורץ שליט"א.  ברית מילה והמסתעף  בענינין רבינוביץ שליט"א  רבי גמליאל הכה  שאלות

  . אלחנמילה''  רפאל  שליט"ארבי  רבינוביץ  .: ן  מילה  ברית  קודם  לאכול  מותר  .  אם  מילה  ולברית  לחתונה  להזמין  יוסף  ההיתר  רבי 

.    :אביטבול שליט"א למה צריך סנדק צדיק, והרי יש מחילת   :רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"אהערות והארות בעניני סנדקאות 

ישימך אלקים כאפרים    מה טעם יש ענין לברך דייקא בברית מילה את התינוקבטעם שמריחין בשמים בברית המילה .  עוונות בברית .  

  . .  וכמנשה  י"ג בריתות  קונטרסים נחמדים ועלונים נפלאים בעניני ברית  למה מילה שלא בזמנה אינה דוחה שבת, והרי נכרתו עליה 

נקודות הכסף'    :ילהמ 'הרש"ש  מילה    -סידור  ברית  כוונת  בינג  -סדר  יחזקאל  מדברי שלום  רבי  'ברית    .שליט"א האדמו"ר  קונטרס 

רבי אליעזר    -הלכות ברית מילה    -קונטרס 'חינוך הבנים כהלכתו'    .שליט"א  רבי יצחק לאבענשטיין  -יצחק' עם ביאור 'הבט לברית'  

'סיכומי הלכות'    .רבינוביץ שליט"אהכהן מילה    -ספר  ברית  רבינוביץ  -הלכות  נחום הכהן  זאב  מרן החזון   .שליט"ארבי  'פסקי  גליון 

דיני ברית    -גליון 'חוקי חיים'   .רבי יצחק ישעי' ווייס שליט"א -גליון 'נוה ההיכל'  .רבי יצחק גולדשטוף שליט"א גליון 'דברי שיח'  .איש'

רבי דוד נתנאל   -פלאי התורה'  גליון '  .רבי שלמה שוורץ שליט"א  -גליון 'מחמדי התורה'    .רבי חיים אהרן בלייער שליט"א  -וסנדקאות  

 "ד עמ'( )תתצ  ,תשפ"ב)ה(  ם אני אודךגקובץ  [.שוורץ שליט"א

קדושת   [צרכים פרטייםלמזגן,  הכנסת, חשמל,  אבי בית  , ולשאר, שימוש במשמיד חכם הלומד שםלתל]הטענת טלפון בבית הכנסת  

   מעט )קב(, תשפ"ב מקדשבתי 

 בדשן, תשפ"ב  ותתענג [ בבין הזמנים  תורהג שבת מהתורה או מדרבנן? ]לימוד מצוות עונ

ב האם   'קדושת  למכור  ל'?  כוראפשר  המקדש  בבית  מכיע]עבודה  לבוא,  תוקף המכירהרתיד  תאומים,  ליעקב,  מעשו  הבכורה  , ת 

 בינת המשפט, תשפ"ב  [אם לעתיד לבוא תהיה עבודה בבכוריםמכירה רוחנית, דבר שלא בא לעולם,  ה

לברך על הים שרואה אותו מרחוק או  האם  ,  ראיית הכנרת ממצפה רימון ביום ובלילה האם מברכים עליה]ברכות הראיה בטיולים  

, האם אפשר לברך על הים מהרכב או מהרכבת,  האם סומא יכול לברך על הים שנכנס לתוך המים,  שיחכה עד שיראה את הים מקרוב

האם מברכים על הים התיכון ,  בירך על הכנרת האם אח''כ יכול לברך על ים התיכון עושה מעשה בראשית,  האם מברכים על הכנרת

 באר התורה )קכה(, תשפ"א [ ת הים הגדולברכ 

]האם הוא מוקצה כי אינו מעוניין בו לקראת הפסח, האם הוא ראוי למאכל בעל האם מותר להוריד בשבת פירור חמץ מספרו?  

 מעדני כהן, תשפ"א חיים, היום שאין בעלי חיים מצויים בבתים[ 

 מעדני כהן, תשפ"א ה[ ]ואיסור חדש ערלה וחלהיתר כתלי דחזירי בשבע שנות הכיבוש 

מעדני ]ובשמחת תורה, וכשארון הקודש סגור, לכבוד התורה או מפני מצוה אחרת[  ריקוד וספיקת כפים לכבוד סיום מסכת בשבת 

 כהן, תשפ"א 

דאורייתא    ]האם טבילת הכלי מועילה למפרע, קנייןוהטביל הכלי קודם התשלום    -קנה כלי של גוי מישראל ולא שילם עליו  

 מעדני כהן, תשפ"א וקניין דרבנן בישראל ובגוי, קנה ציצית, קנה חפץ ויש לו זכות להחזירו, ריבית על ימי השימוש[ 

 מעדני כהן, תשפ"א   נםאיסור לא תח -לשבח גוי 

 מעדני כהן, תשפ"א הבטיח סכום לצדקה אם יקרה מקרה טוב, והתברר שכבר נודע המקרה קודם לברכה 

 מעדני כהן, תשפ"א ועשית הישר והטוב 

 מלאכת מחשבת, תשפ"א ]זימון, קריאת הורה, נושאים שונים, וקדשתו, מפני דרכי שלום[ הקדמת כהן 

]תפילת ברוך שאמר, איגרת שקיבל אבן עזרא משבת המלכה, הבעש"ט, לא  דות 'פתקים שהגיעו מן השמים' במהלך הדורות  או

 קובץ גיליונות, תשפ"א )עמ' קכה(   בשמים היא[
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]חזרה תוך כדי דיבור מקבלת מעות פדיון הבן, ברכה על פדיון הבן אחר קיום  ברכה לאחר נתינת חמשה סלעים לכהן בפדיון הבן  

על מצוות התלויות באחרים כיבוד אב ואם וצדקה, נתינת פדין הבן לכהן בעל כורחו של המצוה, ברכת אירוסין אחר הקידושין, ברכה  

 מעדני כהן, תשפ"א כהן, אומדנא דמוכח שלא כיון להפסיד את הברכה[ 

]כיבוד אב ואם, מכבדו בחייו ובמותו, קריאת שם בברית מילה כשם לאדם אחר שלא בפני אביו  קריאת שם אביו שהוא פלאי  

אביו שהוא פלאי, וכשם אביו שאינו פלאי אך בצירוף שם האב הוא פלאי, כשאין שם הסב ידוע, מנהג הספרדים הקוראים שם בחיי  

 מעדני כהן, תשפ"א  אביהם[

 מעדני כהן, תשפ"א ]כיבוד אב ואם[   כבוד אשת אביו לאחר מיתתו ובעל אמו לאחר מיתת אמו

האם יכול    השתתפו לעסוק יחד]שותפות נעשית בדיבור או רק בקנין, באיזה קנין,    וי וחזר בוית הריסה ובי ים על תוכ חתם לשכ

בו, לחזור  ק  אחד  ישלם  שהחוזר  התחייבו  קאם  עשו  עלס.  סתם  בשבועה   השותפות  ין  השותפות  לקיים  שחייבים  שטר   וכתבו 

ק  .  דאורייתא בלשון "חיוב"  יןעשה  את עצמו להיות שותף לחבירו  את עצמו להיות שותף לתוככתב שטר "שמח.  שמחייב    יתייב" 

 בינת המשפט, תשפ"א  , קנין מקרקעין, הסכם, חוזה, שותפות[ייה גדולה יותר, האם חייב לקיים את השטרין ובהריסת הב

שונות   לאחר  ]שאלות  פסיעות  ג'  שמו"ע לחכות  הזמנ,  תפילת  לחתונה  האם  הדיוטותה  שטרי  נקרא  הקדשה  ,  בשבת  נוסח  קריאת 

 מדוע השמיט,  זל שינה, גשלום  לו  האם אדם שאינו יודע באיסור שאילת שלום לפני התפילה האם מותר לומר  ,הלחתונ  הותודות בהזמנ

באר התורה  [  בל תשחית בקנייה בחנות יקרה,  שמאל  ןרקוד לכיו, לקניית אוצר בית הדין מכספי מעשר,  הלכות שביעית  שלחן ערוך את  

   )קכד(, תשפ"א 

בנישואין החופה  תחת  כוס  שבירת  תחיית   מנהג  הלוחות,  שבירת  והוללות,  יתירה  שמחה  מניעת  או  מהקדש  בית  לחורבן  ]זכר 

ה, לרמוז ללידת בנים שבהם נאמר אסף את חרפתך, האם -ה מאיש ואשה יש כאן הוי-נשבר מאותיות החופה ובצרוך יהמתים, הפח  

באר ההלכה )יד(,   צריך דווקא כוס, יקרה או פשוטה, זכוכית, שביר צלחת בשעת התנאים, כלי חרס, אמירת מזל טוב בשעת השבירה[

 תשפ"א 

]רמת הרעש ביום ובלילה, טפטוף מי כביסה על גגון, מקלחת אחר חצות המפריעה לשינת השכן, משיכת  נזקי שכנים    -מטרדי רעש  

 דרישה וחקירה, תשפ"א  חוטי כביסה בחצות הלילה כשהגלגלים חורקים[

בחדר היחוד   נמצא  עדיין  כיצד  ליהנות מסעודת חתן כאשר החתן  זמן,  משמחו לאחר  אם  משמחו,  ואינו  מסעודת חתן  ]הנהנה 

משמחין את החתן, האם יש מצוה לאורחים לשמח את הכלה, שבעת ימי המשתה של חתן מדין שמחת הרגל ובנוסף להם שמחת החתן 

ונה בקיץ קודם תפילת עם הכלה, מנהג העולם שהחתן אינו משלם את סעודת החתונה כדי שלא תהיה 'סעודת חתן', אכילה בסעודת חת

שיעורי הגרי"ט זנגר    תפילת ערבית במנין באמצע חתונה[ערבית, סעודה גדולה או סעודה קטנה, מזנון, סעודה שמשתתפים בה רבים,  

 שליט"א, תשפ"א 

מתי יש לערוך מאזן רווחים ,  היכן ראוי ליתן את כספי המעשר, לחיוב נתינת מעשר כספיםמהו  ]מעשר כספים ממענקי הקורונה  

מכספי  אלו,  ולעשר רשאי לרכוש  וחפציהם  אברך  ,  מעשר-מצוות  מעשר  -האם  צריך להפריש  בניו ,  כספים-כולל  את  לזון  מותר    האם 

 עין יצחק, תש"פ [ מעשר מן הקרן או מן הריוח, מצוות ישוב ארץ ישראל, כספים-הקטנים ולהחזיקם בישיבות הקדושות ממעשר

 אספקלריא, תש"פ )עמ' ס(  ]ברוך שאמר, ישתבח, מנהג ארץ ישראל[ וברכותיהן מנהג או תקנת חז"ל?  הפסוקי דזמר

]דעות הראשונים, בסכנה רחוקה, בסכנה מצויה, ראוי להחמיר, בדבר    האם להקל במקום חשש סכנה, משום 'שומר פתאים ה'?

מצוה[   שלוחי  סכנה,  בחשש  להקל  ניתן  מצוה  במקום  האם  רחוק,  או  קרוב  חשש  הוא  בקורונה  הידבקות  חשש  בו,  מלאכת שהורגלו 

 מחשבת, תש"פ 

 הגר"א גניחובסקי זצ"ל, תש"פ  ]בודאי או בספק[דחיית ברית מילה ליום ראשון כשהברית תגרום לחילול שבת 
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ה, אמר לאחד דור בחצרי  ]האם יכול לתבוע שכר, האם מציאתה ומעשה ידיה של אחי  המפרנס את אחותו, האם מעשה ידיה שלו?

או אכול איתי האם יכול לתבוע שכר לאחר מעשה, המפרנס יתום בתוך ביתו האם יכול לתבוע ממנו תשלום, הבדל בין פסק המחבר 

 בינת המשפט, תש"פ  ביורה דעה לבין פסקו בחושן משפט, ראות עיני היין, שיקול דעת שיפוטי[

]חובת לימוד ההלכות, גדולי ישראל, בחורי ישיבה, בבין הזמנים, מצוות קימה בפני ההורים, הכרת הטוב, לווה מצוות כבוד אב ואם  

   ותתענג בדשן, תש"פ רשע ולא ישלם, חכם לב יקח מצוות[

 תשפ"א    אשיחה בחקיך, תש"פמעלת מצוות ברית מילה  

בתפילת מנחה?   חוננתנו  ואם אתה  צריך הבדלה,  ישראל, התאזרח,  בארץ  גלויות שהחליט להשאר  שני של  יו"ט  באמצע  ]בן חו"ל 

 צבא הלוי, תש"פ  החליט סמוך מנחה יאמר בה אתה חוננתנו, הגר"א גניחובסקי זצ"ל[

שלישי לא ודע להפטיר, ובתשעה באב שחל ביום ה' ]ביום כיפור כשהלוי העולה להפטרת מנחה ביום כיפור ולהפטרת תשה באב?  

 צבא הלוי, תש"פ והשלישי אינו צם, והלוי צם, יקרא הלוי את ההפטרה[ 

בינה צריך לפדות דוקא  פדיון הבן בריקוד לפני הכהן   ]צריך לברך קודם אשר קדנו במצוותיו וציונו על פדיון הבן, ולדעת האמרי 

 צבא הלוי, תש"פ  בדבר המיטלטל וגופו ממון, ולא בהנאה[

 

 [ 'פרשת ואתחנןלמראי מקומות ' ב - לימי בין הזמניםחומר רב ומפורט ]

 

 :הזמניםשאלות לבין 

 

 שיעורי הגר"נ נבנצאל שליט"א, תש"פ )טו עמ'(   ]ע"ג שאלות ותשובות[שאלות לחידוד ולעיון בבין הזמנים 

 קובץ גיליונות, תש"פ )עמ' קטו( ]מ"ה שאלות ותשובות[אוצר החידות והידיעות המסוגלות לידיעת התורה 

 ]הרב ישראל ארנון שליט"א[]י"ג נושאים חידודי חושן המשפט, ג' שאלות בענין נגיף הקורונה[  שאלות לדיון ופלפול בבין הזמנים  

 דפי עיון, תש"פ 

 אוסף גיליונות, תשע"ט )עמ' יב(   - חידות הגר"ד לנדו שליט"א י"ז פרפראות לחכמה  

 משנתה של תורה, תשע"ט )עמ' יט(   ]י"א שאלות הלכתיות לחידוד[אביעה חידתי 

 דפי עיון, תשע"ז חידודי חושן משפט לימי בין הזמנים  

 דפי עיון תשע"ט בין הזמנים   י"ט שאלות מעניינות לדיון בימי

 דפי עיון, תשפ"א י"ד שאלות מעניינות לדיון בימי בין הזמנים  

 )עמ' קטו( אוסף גיליונות, תשע"ט   - מחשבה אחת של תורה [ ]ל"א שאלותשאלות בענינים שונים לבין הזמנים 

 תש"פ ח"א וח"ב )עמ' כה(    ח"ב  מים חיים תשע"ח ח"א     מים חיים, תשע"זחידודי הלכה לימי בין הזמנים  

ב ]  שאלות בעניני חושן המשפט הנוגעות לימי בין הזמנים נזק ע"י חזרה  ,  ע"מ להינצל  דלתחברו ושבר את הדירת  אדם שנלכד 

שאלות מצויות של  ,המתארח בבית חברו או נוסע ברכבו האם דינו כשואל, נטילת בקבוקים ממכולת המחזורבשכירת צימר,  מהסיכום

לבי דירות  בהשכרת  טעות  הזמנים,  מקח  ישלםן  כמה  בעיר  ומשלם  בים  ארטיק  בים  ,אדם שהזיק  בגדיו  אורח  האם   ,נתחלפו   רשאי 
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"עיון ההלכה", תשע"ח     -קובץ קו ההלכה    [  בבין הזמניםלמוד תורה  שיעור חיוב ת  ,רב המקום בדברים שיש בהם מחלוקתלשאול את  

   רכט( -)רט

 ונה, תשפ"ב )מח עמ'( הכהמשמרת  ת כהנים[מאטו] מודרך לכהניםסיור  –מפת העיר טבריה 

 מרת הכהונה, תשפ"ב מש ת כהנים[מאטו]עדכונים חשובים במפת העיר טבריה לכהנים 

ריבית במוזיל    שכירת צימר  ן,מלוואיסורי רבית השייכים בשכירות רכב וחלקם מצויים ג"כ בצימר    -  ריבית]שאלות ריבית בחופשה  

 גר"נואזנר וה  גר"שטעם בתי הדין של הן" מענייני ריבית מרבני ועד ההלכה "גלאט הוחשש ריבית בהחלפת דירות    ,למקדים תשלום

  רסו( -"עיון ההלכה", תשע"ח  )רמ -קובץ קו ההלכה   [זצ"ל קרליץ

 אספקלריא, תש"פ )עמ' קד( ]הרב ישראל מאיר פלמן שליט"א[ מנים זהלכות בין ה 

 א עמיקתא, תשפ"בשמעת "ב(הלכות מצויות לבין הזמנים )ח

דרכי לרגל יום היארצייט כ"ג אב     -ממרן בעל הקהילות יעקב זצ"ל    -לקט שמועות ועובדות הגרי"ג אדלשטיין שליט"א  

 החיזוק, תשפ"א 

 

 מעניני דיומא: שבת מברכין אלול 

 

 באר הפרשה, תשע"ט ש[  גם על ר"ח תשרי שאין מברכין בו החוד ]הכרזה יאחזוןחיל ורעדה 
 שבילי פנחס, תשפ"א השמר לך מדבר עם יעקב מטוב ועד רע  -הקב"ה גוער בשטן  -שבת מברכים אלול  -אמ"ש 

 י החיזוק, תשפ"א דרכ]בין 'בין הזמנים' לתורה, גם צרכי הגוף והמשפחה הם מצווה, בכל דרכך דעהו[ שבת מברכים אלול 

 

 

 לבית ולמשפחה 

 

 תשפ"ב אגעדאנק  

 תשפ"ב    אוצר פניני גאוני הדורות והחסידות

 תשפ"ב אז נדברו  

 תשפ"ב בדרכו אמונה 

 תשפ"ב בינת זקנים  

 תשפ"ב דרכי החיזוק 

 תשפ"ב זרע שמשון  

 תשפ"ב 'דרשו'  מבית  –לקראת שבת מלכתא 
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 תשפ"ב הפרשה מאורות 

 תשפ"ב  סיפורי צדיקים 

 תשפ"ב פלאי התורה 

 תשפ"ב פניני תרגום יונתן 

 תשפ"ב פרי עמלנו 

 תשפ"ב פתי ישנים ש

 תשפ"ב תורת הביטחון 

 

 

 

 

~      ~     ~      ~      ~     ~      ~ 

 ]לחץ[  ליונות מראי מקומות לפרשות שבוע אחרותילג

 מידי שבוע, להצטרפות לרשימת תפוצה לקבלת העלון  

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